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Omslaget lnnehåll
rets stora träffnummer iir här! På
framsidan ser vi Theo Gielen från
Belgien som med sin BSA B3l fran

1947 är pä väg jorden runt. Vi ser honom
hiir på väg till det 30 intemationella BSA
Rallyt i Nya Zealand, mars 1996. Han har
stannat någonstans i Australiens vildmark i
något som vi läste på skyten, Wasa Boarder
Village. Att det är sommar och vädret är
fint kan alla se. Att det är långt fiån
hemmet kan vi se på avstånden, London
1750 mil (17517 km) mm.

Vi hoppas att ni alla ffr resa lite på er BSA
i sommar. Man behöver inte resa så långt
som Theo, men man skall veta att det gar!

På baksidan har vi en somrnarbild fiån en
BSA brochyr. Året är 1968 och hur
baddräksmodet såg ut då ser vi håir. Vågar
du åka med vita byxor och strumpor på din
Lightning? Har du efterdragit toppen? Hur
som helst en snygg maskin som tjejerna
flockar sig omkring.

Trevlig sommar!

I detta fullspäckade nummer får du inspiration att åka på mc-träff. Du kanske får
igang laddningen på din gamla hoj. Hoppas att vi träffar några av er i sommar!

Skön sommar önskar Johan & Camilla!

6 Resan till 34:e internationella BSÄ Rallyt
16 Jorden runt med Theo - del 2
24 BSA Service sheet no 804 - Laddningsrelät
34 Teknikens Värld testar BSA A65 Lightning
35 BSA Torget
39 T!äflkalendern

Presstopp Nr 3/98 - 17 aug. Ber. utgiv. v9839. och mycket mer ......
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ll4ze BSA
Oampingen
sår i Cränna

Den 14:e BSA Campingen går av stapeln 26 - 28 jani 1998 på
Griinnustrandens Familjecamping i Griinna, Campingen är beliigen
centralt i Griinna alldeles bredvid fdrjeldget

Campingen ger flera altemativ till boende.
Den bekväme BSA åkaren har nu möjlighet
att bo i 4-bädds stuga, utrustad med spis
och kallt vatten. Detta kostar 400i/natt. Det
finns också ett vandrarhem på campingen
där man kan bo i 2-bädds eller 4-bäddsrum
fijr 120:-/natt. Campar gör vi till 100:-/tiilt
och natt. Det är ej nödvändigt med
campingkort för detta speciella tillffillet.
Campingen är modem och rymlig. Har
bland annat en liten lagun ftir barnen diir det
- tro det eller ej - skall vara möjligt att bada
vid tiden fiir vårt besök. Du som vill bo i
stuga eller på vandrarhem, Iiirboka detta
med campingen på telefon 0390-10706.

Lördagen startar kl 11.00 när vi gör
gemensam avfiird på våra MC med
ftirbokad fiirja till Visingsö. Anders
Johansson som hjälper till att ordna träffen
är vår guide och skall visa oss öns p?irlor.
Vi räknar detta som en heldagsutflykt.
Under vår dag på ön planerar vi ett
fikauppehåll och lit€ senare på
eftermiddagen äter vi en lättare måltid.
Priset för detta är Itir närvarande inte
bestämt men kommer att vara humant.

Kvällen kan spenderas på olika sätt. Vi
kommer att ha sedvanliga lekar och
prisutdelningar, kanske något senare iin
vanligt pga utflykten. Vi kommer att ha
varat eget höm på campingen, dåk vi grillar
och trivs under kvåillen. Den som fiiredrar
lite krogliv eller ett restaurangbesök kan
göra detra vid fiirjeläget som ligger i
anslurning till campingen. Vi har ingen
egen pub eller musik i år men om det är
daligt vader kan vi vara inomhus.

Nåir ni tar er till den l4:e BSA Campingen.
tipsar Anders. kommer du norrifi'.ån sviing
av redan i Ödeshög och ta den så kalladå
turistvägen som fiiljer Vättem. För er som
kommer från söder, kör av vid Huskvama
Norra vid Brunstorp och följ skyltar mot
Skåirstad, nomrt, då ftiljer du den gamla
Riksettan som iir ett trevligt alternativ till
E4:an.

Välkomman till den l4:e BSA Campingen
och Griinna!

Anders Joharsson och Johan Johansson

14:e BSA Camp
26 - 28juni 1998

OBS! Ny träffplats!

Plats: Grönnastrandens Familjecamping,

Alla engelska MC

Viilkomna!

Program
Fredag

Deltagare anländer under eftermiddagen / kvällen.

,- 'å < Kl I 1.00 heldagsutflykt med MC till Visingsö.
' 'A- .;, Under kvällen, sedvanliga lekar och

s.".. 0å k ål';:':;liiil,'ö
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Griinna, vid fiirjeliigret till Visingsö

,!ta"
'4,tr-
''l'ä Lördag

Söndag
Triiffen avslutas.

Övrigt
Frukostbuffe på campingen ca 45:-.

Flera restauranger och pubar vid hamnen.
Vandrarhem lZlilnatt 2 och 4 bäddsrum,

Stugor 400:Jnatt 4 bädds på campingen
förbokas på tel 0390-10706.

Campingavgift 100:-/tält och natt.

Frågor?
Ring: Anders 036- 133484

Johan 0300-73326
rea50a6 .. 'L_f4öreB6|?
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Qesan till 34=e
internaticnella

ESA Qallyt i Ncrse
Denna gången har historien firfuttats av Böja, Birgitta (iiven kallad
Madam Bölja) och Janne Nikamo i en salig blandning. Allt fir att ni
ktira liisare och BSA kompisar skall f,fr en komplett redogörelse för
slla de öden och äventyr som ett Internationellt rally fir med sig.
Som vanligt iir reportaget s,å diir lagom försenst som det brukar
vara""" 

Nu åker vi..,.

Text och Foto: Crister "Bölja" Allvin och
Jan Nikamo

Bölja:
För oss började rallyt egentligen långt
innan det var dags att åka i väg mot Norge.
Vi hade Dave Pratt från England tältande i
trädgården flera veckor innan rallyt och han
for runt på diverse begivenheter här i
Sverige. som t ex Brittanniarally som jag
själv tyvän inte hade möjlighet att besöka i
år. Så i veckan ftire hade vi lite öppet hus
fiir de som ville komma hit till vår lilla
lantgård och vi avslutade med en BBQ-fest
kvällen innan det var dags att ta sig till
Norge.

En hel del folk - både från när och läran -
besökte oss. Flera olika nationer var
representerade. Så vårt lilla "Pit stop-
meeting" fick en internationell atmosf:ir.
Bland annat så dök Pat Arnold och den
belgiska familjen Van Genechten upp -
båda handlare i BSA-delar och de hade

-därfttr varsin större van att åka i. Bra tyckte
vi och skickade proviant samt skymmande

Andra syenska deltagare hqde större
krångel att ta sig till Notodden. - Rolf lagar
tredje punka hittills. Foto:JJ

bagage - som tält med dem till ralllt.

Problemet var bara att de skulle till
Södertälje ftirst på marknad och det betydde
att de inte dök upp på Notodden fiiniin på
måndagen. Vi kom på lördag men fickju bo
hos Janne ett par dar. Amars hade vi kallt
€knat med att man kunde tZinka sig att
kvarta i pubtältet - Piled arms bar.

NåväI. vi startade vid lunchtid lördag fran
Vargårda och hade sältskap med Alex fran
Danmark och en trevlig skåning vid namn
Mats som dök upp just innan vi skulle i väg.
Åkte på fina småvägar \över Trollhättan,
genom Dalsland och passerade EU-griinsen
vid Kornsjö. Vidare liirbi Fredrikstad -
Kalle Dussin kom ju bara dit - och sedan
med fiirjan Moss/Florten. Från Horten Zir det
drygt 12 mil att köra till Notodden som
ligger fint i en dalgång uppe bland bergen.
Nainnaste stad iir Kongsvinger.

Färden gick lugnt och stilla och utan
problem. Ett par raster hann vi också med
och vi anliinde ca 20.00 till campingen.

Vädret var helt OK större delen av resan, vi
fick bara en eller ett par kortarc skurar på
oss. Jag och Birgitta var htu även 1995 på
den s.k. "Varbronsten", som fbr övrigt är en
mycket trevlig träff som kan
rekommenderas. Då var det premi?irtur med
Spitfiren som sedan har rullat ganska
många mil. Nu var både vi och Spitfiren
lyckligt tillbaka.

Janne Nikamos resa från
Sigtuna ut ur Europa....Samt
Böljas blandade kommentarer:

Fredag 25 juli -97
For hemifrån fredag eftermiddag. Sigtuna,
Enköping El8 till Örebro. Fikade hos en

Rast i Vcinersborg, Alex, Mats Birgitta



motarbetare. Goda mackorl Fyr-stjämig
parkeringsplats. Vidare till Karlstad.
Tankade med raggarna och drog sedan
vidare nomrt. Tappade min vattenflaska på
kullerstenar i nedfbrsbacke. Vi körde ikapp
länge, innan flaskan stannade. Det ?ir

samma fina kvalitet på Pet flaskor som på
BSA-mc- Flaskan håller ännu. Jag tlor att
Bölja och Birgitta sköter om den nu.
Övernattade på en rastplats.

Lördag 26 juli -97
Frukost inmundigades på en campingplats.
Jag älskar frukostar. Irrade bort mig på
Viirmländska grusvägar. Kul i
och för sig, men kostade en timmes tid
alldeles i onödan. Handlade lunch i en liten
butik i Sunne. Där dök raggama upp igen
några och fler betydligt tröttare än när vi
sist hejade på varandra i Karlstad. Åt motti
och fläsk Jiire norska gränsen.

När skylten Riksgriinsen Norge/Sverige
dök upp började regnet. Det var mellan
Torsby och Kongsvinger.
Regnskurar var 5:e mil hela vägen.... Men i
Notodden sken solen.... Anlåinde ca 19.30.
Första frågan jag fick niir jag stängde av
cykeln: Kommer dere fra EU? Jag kiinde
mig genast som en riktig utlandsresenåir.

Janne "skivet ur mimet en tid senare":
Jag hade st?illt upp tältet på en liten kulle.
Vilket skulle visa sig vara mycket klokt, fiir
regnet som ftill under veckan orsakade
översvämningar och pölar stora som norska
insjöar. En del olyckliga frfun plattare
landskap som Belgien och Holland fick
simmande ta sig ur sina boningar. (Det
textila levemet har sina sidor..... /Bölja)

Nisse och Britta var redan på plats liksom
Arild ifiar Åre - en ny bekantskap. Sedan
kom alla andra. Bölja och Birgitta checkade

in på mitt exklusiva BSA Hotell i två
nätter, ör deras eget tält kom inte "fttr
annan maskin" efter dem. Första kvällen
inleddes med en enkel middag och sedan
var det musik av Back Bones och trevligt
samkvåim hela kviillen.

Bölja:
Hotel Nikamo blev senare också en
femstjåimig kog med lokal underhållning.
Det var Stig och Kjell-Magne Johnsen
som gav oss iLan av ett besök som varade
ett par timmar under ett ihiirdigt regnande.

Vi avnjöt mat och öl och hördes nog över
hela campingen som vanligt. Jag och
Kjell-Magne umgicks flitigt under veckan
och en höjdpunkt var niir vi besölle den
lokala stormarknaden - som var stor! -
och det lokala
bryggeriutftirsäljningsstället. På det
senare kunde man handla på rea och
även ftirhandla om priset. Detta var
mycket bra ty då vi hade handlat brus åt
flickoma våra så hade vi bara till tre
pilsner. Dessa skulle nu ddckas utan att
respektive damer anade oråd. Det blev
s.k. "lurdricking" som det heterpå norsk.
Det gick tyvän inget vidare Iör vi
hamnade hos en fransk familj och det
blev åter högljutt - varvid damerna
omedelbart fann oss.

Besöket på stormarknaden hörde också
till höjdpunktema. Det {iirstår alla som
någon gång haft fijrmåLnen att få täffa
Kjell-Magne på ett rally. Han går
nämligen alltid klädd i nattskjorta (lång
sådan) och BSA-keps på sniskan. I år
hade han fått ett helt nltt nattlinne av
"mor" och kompletterat detta med en
svart body med knäppning fram. Det var
denna svarta lilla sak han hade på sig vid
stormarknadsbesöket - dit vi självklart
åkte Spitfire.

Även Stig gjorde sitt ftjr att bidra till den

allmänna trevnaden. Båst var nog när han
kastade sina tre bam med blöjor, kläder och
allt i den största gyttjepölen på campingen.
Den var strategiskt belägen vid entrdn.
Diirefter gjorde han en tjusig "Kalle Anka-
dykning i pölen och tillbringade den
niirmaste tiden med att plaska gyttja. Tyvän
lyckades ingen i den svenska kontingenten
fånga detta suveräna konststycke på bild.
Arild gjorde ett lbrsök, blev fiir ivrig och
snubblade och sabbade kameran i stället.

De som under veckan inte önskade bada i
gyttjan kunde i stället ta en kort promenad
till den alldeles utmärkta badfloden alldeles
intill campingen. Det var det många som
gjorde då det var - tuots vissa regnskurar -

Invigningen med norsk nortonåkare som
spelarfiol och mungiga. Frun spelar

ttumma.KjeII-Magne Johnsen och Stig "Gyttjebadaren"
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Alla svenskar som kom i tid, Johan & Camilla sqknas.

greppade gitar oah mikrofon. Norrmannen
Gissle var helt fenomenal på att låta som
BSA motorcyklar - kul!

Bölja:
Under veckan hade vi som vanligt tid att
umgås med alla vfua viinner från
fi?immande och mindre främmande liinder.
Världens längsta romare bodde i viirldens
minsta tält. Italienama var två till antalet i
åLr, Mawo Di Giovanni och en kompis till
honom som hette Andrea. Båda anliinde på
Spitfire och fick dela på priset ftir liingsta
fiirdsträcka i ar. Holl?indska Evelyn skulle
inte komma p.g.a. familjeskäl så Jean-

Claude anlände själv - om man inte räknar
den tokiga holliindska belgaren som oftast
reser tillsammans med J-C och Evelyn. Jag
blev naturligtvis mycket besviken då
Evelyn alltid dansar med mig på Dinner &
Dance - så vem skulle jag nu dansa med.
Jag har ftirsökt med Nisse Malmgren nån
gång, men det eir inte dktigt samma sak....
Nu löste det sig dock - Evelyn kom per flyg
som en glad överraskning.

Vi hann också med en hel del fina middagar
under veckan - ftirutom Jannes spis så hade
vi middag med olika gzing i stort sett va{e
dag. Mandag var det grillning, tisdag var
det vi som gjorde spagetti under
överinseende av våra italienare som också
bjöd på norsk lax en dag. Holliindama
våldgästades och på onsdagen hade vi
ordnat ett fint långbord med ost och vin
utanfiir Piled Arms Bar. Den obligatoriska
BBQ-kvällen gick av stapeln på fredagen
och innehöll fiirutom grillmat ett ordentligt
ösregn. Men vad gjorde det - de flesta hade
iindå gått och lagt sig vid 0700 tiden -
lördag morgon. Spel och lekar fiirekom
spontant - på bilden ser vi Bölja själv under
den obligatoriska magklaskningen mot den

lilla danska norrmaruren. Den ftirekommer
ungefär varje gång man möts på
campingen.

Tisdagen 29juli -97
Detta var dagen ör den fina Line-up:en. Vi
åkte alla i samlad tropp till Öwe Tinfoss där
vi bjöds på norsk lunch wienerbröd och
saft. om jag inte minns helt fel var det ca
175 hojar som medverkade. En del
medverkade mer än andra - Britta.och Nisse
intervjuades av lokalpressen och äntligen,
?intligen häffade Nisse på några ftirståndiga
miinniskor som till fullo inser hur fantastisk
hans veterancykel med sidvagn är. Han såg
stolt ut oah funderar szikert allvarligt på att
emigrera till detta sympatiska land. Efter att
ha nästlat sig in i Notoddens dagstidningar
räckte han ut tungan åt den "värdelösa
exredaktören Bölja' eftersom densamme
visat den enastående styrkan att motstå alla
mutffirsök under de gångna 10 åren. Dåiag

Författqren och Blitta Malmgren på
Line-up.

rätt hyfsat väder totalt sett.
Janne: Söndag 27juli -97
Vaknade nog på en söndag.... Det var
sightseeing runl Notodden. Invigning av
träffen klockan 1400. Norsk folkmusik med
fiol, mungiga och trumma samt taktfast
stamp med foten. fuktigt exotiskt.

Ett härligt no6kt invigningstal med en liten
engelsk accent, så att alla liirstod. - Eller var
det tvärtom? Under alla omständigheter
kände vi oss alla mycket välkomna till
vackra Notodden. På kvällen var det två
stycken akustiska gitaner som spelades av
lika många spelmän. Dessutom sjöng de
sånger antagligen på norska.

Måndag 28juli 97.
Samling efter frukost ftir avfiird till Rjukan.
Norskt industriarbetarmuseum vid Vemork.

-70 km enkel resa. Underbara vägar, inte en
raksträcka på flera mil. Vi tog en rast på ca

l0

1200 n höjd. Duggregn och kalla vindar
men iindå plusgrader, Det var inte skönt
med T-shirt och shorts under skinnstället.
Vidare mot Rjukan, ett mycket avlångt
samhälle liingst ner i en dal. Under en lång
period varje år når inte solshålama dit ner
över huwdtaget arma m?inniskor. Fabriken
vi besökte tillverkade tungt vatten åt
tyskama. De iir ju inte kiinda ör att vara ett
bantande folk. En del matuätter på
restaurangen tog slut. En liten miss i
planeringen men i övrigt okey. (En annan
liten miss under rallyt var den utlovade
öveffaskningen som skulle ingå i
rallyavgiften men som aldrig dök upp då
anangörema hade glömt av det.. Under
torsdagens Intemationella styrelsemöte
kom vi dock fram till att det var nog det som
var överraskningen.... /Bölja) Hemfiirden
ftiretogs i egen regi, dvs i hö$ tempo. Vi
blev ändå omkörda! Grillade på kvällen och
lyssnade på olika lokala förmågor som

l1



inte ?ir s?imre ein attjag kan medge nåirjag åir

slagen så slar jag håirmed fast ftiljande:
a) - att ekipaget med Nisse och Britta iir

tjusigt
b) - att man får väl skiva en rad om detta

i BSA Bladet då. (Nu kommer jag väl
att få klagomål fråLn Kålle-Gustav som
också ihärdigt har ftirsökt att fä bli
omnämnd i bladet, inte minst i
Danmark!)

c) - att man inte dzilliir medger att man ger
efter ffir tjat..... utan helt enkelt tycker
att de åk frna att se på - alla flrra.

Nog med smicker nu, annars spricker väl
Nisse och det vill säkert inte Britta.

På vägen till Övre Tinfoss åkte vi ute på
landsbygden, och efter vad vi kunde läsa i
tidningen dagen därpå, var det en hel del
äldre urinvånare som trodde att det var
"tysken" som var på G igen. Men det var
alltså bara vi som mullrade lite grann.
Hemffird på egen hand - vi åkte i ganska
behaglig takt.

Janne:
Onsdag 30juli -97
ldag blev det ingen utflykt till Silvergruvan,
som ligger i närheten och vilket var
meningen - l5 minuter litrsenad. I övrigt en
ganska slapp mellandag.

Bölja:
Torsdag 3l juli -97
På liirmiddagen var det styrelsemöte. Ett
möte som inte bjöd på några större
överraskningar. Vi btev inbjudna till
Skottland - se annan plats i bladet. I öwigt
den vanliga diskussionen om innevarande
och kommande rallyn, vad som kan göras
bättre mm,

På kvällen var det så dags ldr Dinner &
Dance. Världens låingsta romare fick, som
nänmts. världen liingsta pris, nzimligen det
varje år så eftertraktade "Längsta
färdsträcka priset" så nu fick Gunnar Skare

återgälda dem, det var ju han som tog hem
priset n?ir rall)d var i Italien. Detta pris och
de övriga delades ut på torsdagen Dirmer &
Dance. Äldsta cykel var från -24.

Nygift par med hattar syntes f€sta i
våningen norrmåinnen hade dukat upp en
stor buff6 och det var faktislt en mycket bra
idd. Det brukar ju ibland bli lite strul vid
seweringen då trehrurdra personer skå äta
samtidigt. Nu flrngerade det unniirkt. Alla
var så uppklädda och rentvättade att man
knappt kände igen någon. Familjen George
och Catherine ififan Paris fick pris ftir att de
,ir modiga nog att sätta sina i,Ta arvingar i
sidvagnar och bakpå och köra ifrån Paris till
Norge. Ja det var många fina priser som
delades ut och Johan och Camilla ftirvarar
gåvan i allmogestil som svenska klubben
fick utav v?irdlandet. Jag hade ihan att dela
ut vår gåva till Norge - en bit Bohuslåinsk
granit, vackert snidad. Jag nämnde i mitt
lilla tal att de ju brukar ockupera Bohuslåin.
Men det behöver de ju inte göra nu,
eftersom du nu har fått en egen liten bit.

I Italien fanns kvar en man som så hjåirtans
g?ima skulle ha velat vara med: Giorgio, en
lang smal gråhårig italiensk gentleman som
oftast har benen eller armama i paket efter
sina mc-vurpor. Denna gången hann han
inte l ingre åin till strax öre den Italienska
griinsen. Dåir fick Mauro och Andrea vinka
adjö till honom nåir han i ambulans for till
lasårettet och de ensarnma fick fortsätta sin
resa upp till Norden. När vi hörde om
Georgio, som ör övrigl gick på kryckor sist
vi träffade honom på det Italienska ratlyt,
kom vi på att han siikert skulle uppskatta en
hälsning ifran oss alla. En stor bordsduk
fick agera "tåvla" dih skrevs diker och
hälsningar, ritades figurer mm. Eftersom
han hade skadat en massa små ben inne i
handen den håir gången så fick BSA en ny
mening enligt Jan Nikamo - "Broken Small
Arms"-

Janne:
Fredag I augusti -97
Solsken hela dagen och en tur till Bö,
träffade HD- och BSA åkare med choppers.
det blev lite övningsköming. Kvällen blev
till BBQ med ösregn, som senare klamade
upp.

Lördag 2augusti -97
Dags liir hemffird. de fiirsta hojama stack
redan vid 06.00. Dagen bestod av ösregn
med korta uppehåll. 16.30 åkte jag från
Notodden. Tältade vid Karälven på vägen
och vaknade något fuktskadad nästa
morgon. Cykeln gjorde inte mer åin 90-100
km-/h. Det avhjälpre vid ftirsta tankningen
vid Klöva. Jag tömde ut allt vatten ur
ftirgasaren och tältet. Fick en härlig
framhjulssladd i ftirsta böjen. Kul!! Gjorde
flera fiir det kittlar så skönt i magen. Kom
så småningom lyckligt hem.

Bölja:
Vi stack ännu senare ftån Notodden fiir att
vainta ut regnet. Detta visade sig vara en
smad lösning då vi faktiskt klarade oss
iinda hem med bara en skur på Söndag
morgon shax innan vi kom in i Sverige
igen. På lördagskvällen hö1I vi på att missa
sista Sirjan mellan Horten och Moss, då vi
körde lite fel i slutet p.g.a. mörkret, kom
dock över på andra sidan men var utan
bensin, mer eller mindre. På Moss-sidan
ligger en Statoil alldeles efter fiirjan, men
den hade precis stiingt. Lyckades dock ffi
reda på att det fanns en 24-timmars öppen
en bit därifran. Killen på macken tyckte nog
synd om oss och kunde inte hjälpa oss då
han redan stiingt ner pumpar och riiknat
kassan. Och norska sedlar hade vi ont om.
Han bjöd dock på lite överbliven korv och
några mackor som vi tacksamt sparade till
frukost nästa dag.

Bölja klar för D&D utanfait egna tdltet som så småningom dök upp.
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Hittade nästa station utan att få soppa-torsk
och tankade och gick och la oss. I
gräsbacken bakom macken. Helt perfekt -
och eftenom vi inte slog upp tältet hade vi
även tur och klarade oss utan regn. Lite
småfrusna på morgonen- men är man en
Liktig biker så är man. För mig var det ju
inte precis lörsta gången att sova på lite
ovanliga ställen, men detta var lite mindre
ovanligt än när jag och Sven Ohrnberg
bodde irondellen på motoryägen i Holland
i samband med resan till det mllyt.

Resten av hemresan gick fint och vi
anlände till Vår'gårda trötta men nöjda vid
lunchtid.
Nu återstår bara att tacka Norge liir ett bm

organiserat och lyckat rally - även om vl
inte fick nån överraskning.

Och naturligtvis planera liir rallyt i
Skonland i Augusti - ÅK MED - DET ÄR
KUL!I!
Jag är kontaktperson i år - se annan plats i
tidningen

BSAiing You - Bölja, Jarne och Birgitta
- alltid flygande reportrar!l

SLUT

Bild till höger - P s föl aldsta cykel Jick
denna BSA från 1924. Den kördes också
över 100 mil till rallyt.

TT-Loppet Hedemora
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Jcrden runt med
Tlreo - Del 2

I september 1995 liimnade Theo Gielen Belgien fi)r sin intresssnta
resa jorden runt. Theo, 39 år gammal med ett genuint intesse jör
gamla motorcyklar valde att stiilla i ordning en BSA B3l från 1947

fi)r sin färd. Theo har vönligen lånat oss bilder som illustrerar lite
av hans resa och Helen Branstorp har översatt Theos anteckningan
I mars 1996 kom Theo fram till "resans mittpunkt" efter j200 mil,
det 33:e Internationella BSA Rallyt som gick av stapeln i Upper
Hutt, Nya Zeeland. I oktober 1996 kom Theo hem igen efter
sammanlagt 4900 mil, jorden runt Detta är andra delen. Första
delen hittar du i BSA Bladet nr 1-98. Sista delen kommer i niista
nummet Nu fortsätter hans berdttelse.

Av: Theo Gielen, Belgien.
Översättning: Helen Brunstorp.

ag kommer till Malaysia, som är ett
land i snabb utveckling. Ett
multikulturellt samhälle. mycket

trevligt ställe att stanna till på. Jag kom till
det effektiva och formella Singapore därjag
inte kunde finna något fraktbolag som
kunde forsla mig och BSA'n till
lndonesien, elt land som består av mer än

2000 öar och sty$ av militifen. Skälet till
attjag inte kunde åka från Singapore var att
jag inte hade de nödvändiga papperen som
man måste ha när man kommer med ett
fordon, att få dem kan ta mer iin ett år. Jag
åkte tillbaka till Johor Baharu i Malaysia
där kompisarna i Vintage klubben hjälpte
lnig med transporten ett stort tack till mina
vänner där.

Så lyfte jag på trottlen och utforskade
regnskogen på Sumatra. Slå upp tältet på

kvällen ligga och lyssna på apor, {åglar och

andra exotiska ljud som man bara linner i
en regnskog. Jag tog båten till Nias en ö i
västua Sumatra 100x50 km där de hade
kannibaler och huvudjägare ftir en
generation sen. Det fanns inte så många
vägar på ön så det blev mycket
terrängköming. Somliga dagar blev det
bara 3 0 km mer springande bredvid än köra.
Där var floder att korsa med knädjupt
vatten som BSA'n klarade galant
naturligtvis eftersom jag hade fettat in
Josef-Lucas elektroniken och så kom ju
monsunregnen varje eftermiddag. Jag kom
till Sirombo diir en Belgisk kompis hämtade
upp mig och tog mig ut till sin lilla ö där
han driver en semesteranläggning liir
surfare. Jag som inte zk något vattendjur
kopplade av dåir i detta paradis på jorden en
vecka, alla behöver ju en veckas ledighet
emellanåt eller hur.

Jag återvände till Sumatra körde söderut
igen korsade återigen ekvatom och kom till
Java. I Bukittinggi såg jag några gamla mc.

Förutom det att de fortfarande använder
gamla BSA's med sidvagn som taxis it diir
inte så många kvar och de som tu kvar iir
inte i så gott skick. Lyckligtvis så slänger
de inte bort någonting lzinge. Många av de
Indonesiska classics är redan sålda på
export och jag var definiti\t Jbrsent ftir att
hitta mig en orörd Vincent eller en Brough-
Superior just uppackad ur lådan. Jag
klandrar inte Indonesiema. General
Soeharto och hans viinner, som regerar
detta underbara land och som också ?ir

ledare fiir de stora multinationella ftiretagen
som står ftir gruvdriften och
oljeexploateringen, ffiredrar att bygga stora
statyer och andra monument i huvudstaden.
I Jakarta ser man dessa stora monument
omringade av slummen diir alla de fattiga
bor i hoppet att finna ett jobb och med en
dröm att komma upp till medelklassen.

Runt Jakarta finns det tullvägar. Jag var

inte behörig att köra på dessa med en
motorcykel. ( I Malaysia var det ingen
avgift fiir motorcyklar på tullvägarna och
under alla broar längs vägen var där
speciella motorcykelparkeringar med skydd
mot regnväder.) Såjag var tvungen att köra
genom slummen för att komma till
flygplatsen. Och det betydde timslånga
köer och ftafikstockningar. Om man gar 10

min i Bangkok så får man huvudviirk av
koldioxiden från trafiken. Om man går l0
min i Delhi blir man svart i näsan av allt
smuts från trafiken. I Jakarta, efter 10 min
så får man bägge symptomen. På
flygplatsen började jag att ftirhandla med
de olika transportfiiretagen igen. Efter en
dags springande mellan de olika firmorna
med cigaretter och tedrickande fann jag att
Fympati Air skulle ta oss till västra
Australien (Perth).

I Maddington nita Perth fann jag en affår,

Classic Motorcycle Freaks i Malaysia.
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British Motorcycle Parts, som också
renoverade cyklar och jag beslöt att ge
BSA'n en inre översyn. De hade den bästa
utrustning jag nånsin sett och nästan alla
reservdelama. Jag bytade yentiltädrar satte
på en ny drivkedja slog på ny olja (W25l60)
bytade kolven mot en annan begagnad
Triumph 750 kolv. Det kan man kalla
återvinning, och du får omking 420 cc. En
ny st1'rning gjordes utav det bästa gjutjåimet
perfekt bonat och brotschat. Resultatet
mifktes verkligen. Senare i Alice Springs
efter 3500 km av j-t varmä vägar hade jag
bara använt 0,75 lltf.r av olja och detta är
sant. (Senare i Amerika ftirstodjag varfiir.)

Första vägen jag körde på i Australien var
himmelriket: the Big Nullabor Plains liings
sydkusten. Nullabor betyder på latin "utan
täd". Det är faktiskt inte sant, bara en liten
bit av den är trädlös. The Nullabor gav mig
en skön tur spektakulär utsikt, nästan ingen

trafik, varmt och torrt väder och bra asfalt.
Ett måste ftir alla knuttar, men glöm inte
reservbensin och vatten. I Port August
sv?ingde jag av norrut mot Ayers Rock. Jag
har drömt i 20 år att ff se denna sten, och
den var v?ild att se, men det var en varm (45
C vid middagstid) och svår't att bestiga
dema 300 meter höga sten. Ayers Rock
eller som den heter numera på Aboriginal
språ'k Uluru åir mycket turiswzinligt. De gör
Aboriginal kulturen större iin den var. Jag
såg en sak som var original Aboriginal
hantverk och jag hade nästan bes*imt mig
fiir att köpa den åt min mamma. (Mamrnor
blirju så glada niir deras söner som iir ute på
jorden runt resor siinder hem souvenirer),
men en liten etikett på baksidan sa "MADE
IN POLAND" !!
Jag visste inte att vi hade aboriginals i
Europa!

Kunskapen hos detta inhemska folkslag

ftån the Austalian outback av att överleva i
de ra stora öken var otolig. De lyfter inte
ett finger på hela dagen, kasserar ut lite
pengar från staten som de nästan
uteslutande spenderar i spritaff?fer eller
pubar, diir de inte åir våilkomra av resten av
befolkningen.
På gmnd av att de inte har något aft göra,
inget att vara stolta över, ser inget resultat
av något arbete, är det lätt att de blir
alkoholiserade och får sociala problem. Och
de kan dricka som svampar. Igar levde de
på stenåldem . Idag, så är det svårt att
komma in i den vite mannens hårda
samhälle. Av Australiensare, totalt bara 18

millioner, har du två sorter. Först dom som,
nästan alla av dem, iir dom som bor utmed
kusten. I andra hand dom som bor i det
vidsträckta inlandet, bönder och
gruvarbetale, ett mycket tufft folk. Jag gick
in på några outback-pubar dair Hell's
Angels skulle likna korgossar i jämfiirelse
med lokalbefolklingen.

Efter Alice Springs, körde jag nonut, och
nära Tennant Creek, hade jag solen rakt
över hurudet. 8 liter vatten gick det åt på en
dag fiir att inte torka ut. Somliga dagar
började jag köra kl. 3.30 på morgonen då
var det som svalast, och jag liirsökte köra
omkring 300 km öre soluppgång. Vid
middagstid, satt jag oftast på en outback-
pub och svettades, följde med vad som
hände vid biljardbordet och litrsökte hålla
flugoma borta. Ausbalien har flugor, över
400 olika sorter och de tyckte alla om mig.
Jag svängde österut, och i Queensland blev
det svalare, grönare och backigare. En gång
laings kusten fickjag en riktig regnskur över
mig. Australien gav mig omkring 8600 km
mc-köming av högsta kvalitet. Trots att det
tu ett dyrt ställe att ta sig till så iir det något
man bör göra en gång i sitt liv.

I Sydney började jag att köpslå med
flygbolagen men det gick inte vägen i detta
strikta regelbokens Västland. Hiir har de

inte samma inställning som i Asien, och de
sliingde ut mig från deras kontor. Här är
lagar och regler mer inhessant än den lilla
miimiskan och jag kunde inte fä något bra
pris. Ingen smidighet alls. Jag klagade på
det ologiska samhälletjag stötte på i Indien,
men finns det inte lite överallt i ytulden? Vi
k?inner bara inte direkt igen det ( dessa ord
är inte mina, de kommer frå'n Tagore, en
stor Indisk filosof och poet.) Jag var
tvungen att packa ner min cykel i en trälåda
och sända den med båt. Tullen kom och
tittade 30 sekunder på cykeln, det kostade
mig 75 AUS$. De kallar det service. jag
kallar det stöld. Jag har aldrig någonstans
behövt betala en passpolis ftir att han skulle
titta i mitt pass eller fiirsäkingspapper.
Överallt säger politiker att man skall ha en
fti handel och öppna gränser, men å andra
sidan stoppar de detta redan innan det
existerar. Tack vare Schenkers
ineffektivitet så kom jag till Nya Zeeland
utan BSA, vilket gav mig tillftille till att
lifta runt i en vecka och på detta sätt fä se

lite av Kiwi-landet, möta Kiwi-folket,
provsmaka Kiwifrukten, och
ftirhoppningsvis se en Kiwi-fägel. Närjag
väl får BSA'n tillbaka hoppas jag att jag
skall komma till Internationella BSA Rallyt
i tid.

När jag anlände till den lilla flygplatsen i
Auckland kände jag medmed det samma
den hjiilpsamma och tuevliga atmosfif. Man
behöver bara se lite vilsen ut så kommer
d?t en Kiwi (smeknamn för
lokalbefolkningen diir) och frågar om han
kan hjälpa dig. Jag fickju viinta en vecka på
BSA'n så jag beslöt att lifta till Wellington
ca 800 km söderut. Jag skulle möta John
organisatören av rally. Tro mig eller inte
men det iir fullt möjligt att lifta i Nya
Zeeland fortfarande. Människor litar
fortfarande på varandra, även om de inte
känner varandra. Där är en mycket
avslappnad och social atmosfiir mellan Nya
zeeländarna, Det & något som resten avAyers rock - Australien.
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Nya Zeeland -

världen behöver låira sig igen. Jag örsöke
hjälpa John att sätta ihop hans Cl5 igen
innan rallyt. men som vanligt när man
håller på med renoveringar gar det inte så
fort som man skulle vilja. Men vid detta
laget ska väl Cl5 vara ihop igen. Utan
några problem liftade jag till Auckland dåir
jag besökte Wayne vice ordöranden i N Z
BSA Klubben. Återigen hck jag ett varmt
välkomnande. Och jag hade tillfiillet att få
låna hans BMW 1000 tills jag fick ut min
BSA.

Innan jag kunde sätta min fot på min egen
kick så skulle de göra en kontoll så att det
inte fanns någonjord eller annan smuts som
kunde innehålla fröer eller andra
främmande partiklar som de inte vill få in i
landet. Men den kontrollen var ett skämt
han tittade på hojen (som var ren) i 10
sekunder lrllde i ett papper som tog I min.
och detta kostade min plånbok 100 NZ$.

" South Alps " .

Samma sak hiinde mig i Perth Australien.
Jag kallar det statlig stöld. När jag var i
Wellington såg jag på deltagarlistan ått jag
var den enda deltagaren fran Belgien. Såjag
skulle ftirsvara den Belgiska äran. Jag
skulle hitta på någon present att ge till den
N Z Klubben fran den Betgiska. Det,ir en.
traditionell dtual att ge varandru presenter
på Intemationella Rally'n. Lyckligtvis hade
Wayne några Gold Star och Al0 delar
liggande så med lite hjälp, lite klister och
kreativiteten flödande var det problemet
löst. Sen kom N Z-TV ör att å en intewju
efter allt detta kunde jag ge mig iväg. Nya
Zeeland iir ett motorcykelland. När Gud
skapade viirlden på 6 dagar, den 7:de dagen
såg han att något fattades. Så på 8:de dagen
skapade han Nya Zeeland, speciellt ftir
motorcyklister. I motsatts till Australien åir
det svårt att hitta I 00 meter av rak eller platt
väg. Vägama är i bra skick och det finns
många motorcyklar hiir. Lite statistik: jag

skall säga att alla siffror i denna berättelse
kommer från hedje hand, tidningar och
nyhetstidningar. Till exempel är dåir 3,5
millioner Kiwis (mämiskor) och 63
millioner fir i N Z, jag har inte råiknat dem
atla, naturligwis! På 100 bilar i USA går det
en mc. I Europa iir det I 1 mc på 100 bilar,
på N Z iir det omkdng 48 mc på 100 bilar.
Jag var så lycklig att jag glömde att tanka
upp min BSA, och liir den fiirsta gången på
denna resa fick jag soppa torsk (också den
enda gången). På N Z är detta inget stort
problem. Skruva bara av tanken och stick ut
tummen. Efter en liten stund ,t det alltid
någon bil som stamar och kan släppa av
dig vid niirmaste bensinstation.

Ett par timmar innan rallyt skulle starta
anl?inde jag, ett halvår efterjag lämnat mitt
hem och halwägs runtjorden.
Vi hälsades välkomna av de lokala
Maoriema i deras samlingshus med en
väldigt speciell ceremoni, maten som var
tillagad på ett traditionellt vis, med detta
menas i ett hål i marken, den var mycket
god " den smakade mera". Suyeråint. Det
ordnades olika aktiviteter hela veckan fiir
de omkring 200 deltagama från 11 liinder.
Där var en hel del mycket gamla BSA's
och de hade inte kommit till rallyt på någon
ftailer. Vi åkte på några museum, och
fastän jag känner mig själv som en
nationellt sett liiräldralös, kiinde jag mig
stolt niir jag såg en 4 cylindrig FN
tillverkad i Belgien. En kväll skulle jag
hålla ffiredrag om min resa. "Sorry fast
glimmer boys, chrome doesen't bring you
home". För enjorderuunt resa, även om det
bara är en halv, som min hu at så passar en
BSA med långsamt arbetande hästar bäst
eller kalla dem åsnor; M20, B3l eller
Bantams. Och det är alltid bättre med en
cykel med enkel teknik än en
högteknologisk sak med 24 ventiler GS)(R
eller likaande. Och om ni inte tror mig, så
ftäga de 2 tyska motorcyklistema som jag
mötte de väntade på elektronik delar och

lite andra grejor i flera veckor ute på
vischan i Pakistan,

I slutet på veckan är det tradition med
"Dimer and Dance" och niir alla som bäst
höll på att visa sina fiirdigheter på
dansgolvet ldrsöke jag smyga iväg så tyst
som möjligt. Jag var tvungen att.bryta upp
fiir att nå l?irjan till sydön. Men några
rallydeltagare fick syn på mig, och de
samlade lite pengar i min te-kittel på toppen
av min packning. Tack ftir donationema. På
sydön blev det kallare, men det iir iinnu mer
storslaget, med stora glaciärer på
västkusten och alper. De Nya Zeeländska
alperna. Broama på denna nätt och jämt
bebodda ön iir fina! somliga iir bortåt 300
meter långa, det hnns bara en körfil ftir
trafiken och också tågtrafiken måste
anvåinda den filen! BSA'n tog mig till den
sydligaste punlden på N Z. Där, i Bluff, den
lägsta punkten i viirlden kom jag att tåinka
på en rolig historia från tiden dåjag startade
med gamla motorcyklar.

För många år sen niir jag var en liten pojke
och alltid hade svarta händer av allt
mekande med de gamla cyklama, sa en
mycket fin man fran byn till mig att dessa
skitiga motorcyklar kommer att ta dig langt
ner en gang i tiden ( han menade ett par fot
underjorden.........död). Just nu kan jag inte
komma längre ner iin detta med rnin
motorcykel. Under Bluff finns det bara
Stewart Islands och ..........Antarktis. I
Dunedin hälsade jag på en våin, Margo och
i Christchurch varjag tvungen och göra ett
besök hos Gretta och Melville, också BSA
människor. Vi besökte "fabriken" där de
tillverk& Britten Racingmotorcykeln.
Brittens vinner alltid Battle of the twin
loppen. En mycket högteknologisk hoj
j?imört med min egen! I Christchurch fann
jag också original bilder och andra
dokument fran de 2 BSA V-tvins som
gjorde en v?hlden runt resa är.........1927'l
Redar på den tiden, när vägar
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och servicestationer var iimu mer sällsynt
än idag nair jag kör. Under tiden hade ralllt
i Wellington avslutats, så en hel del
deltagare var ute och körde på de underbara
vägama. Det är alltid kul att möta andra
BSA åkare ute på vägarna. NiiI jag var
tillbaka i Wellington så köpte jag ett par
nya lädrar till plungem, den sorten som
man använder till sidvagnar hos British
Motorcycle Parts. Också ett gatis bakdäck
kom på BSA'n ftir att ersätta det som man
såg väven på. Och Steven från
Walnuiomata och Malcolm hjälpte mig
med framgaffeln så att den slutligen
fungerar som den skall göra. Jag hade inte
gjort det ordentligt i Belgien niir jag

renoverade den .

Det iir alltid bra att köra med en cykel som
man kan hitta reservdelar till överallt eller
så kan man tillverka dem sjåilv, det kiinns
tryegt.

Tillbaka till Auckland packade jag ner
BSA'n i en låda ftjr vidare tmnsport till Los
Angeles- USA med båt.

I nästa nummer får vi ölja med på slutet av
Theos resa blad kaktusar, indianer och
cowboys.

BSA - pe?fe".t im ercagr pazt/
22

Yaming! Små blå pingviner går över vdgen på natten. Nya Zeeland.

Swedish Bikemeet är Syeriges största träff tör
alla som kommer på två hjul, oavsett

klubbtillhörighet och märke är du välkommen.

Sveriges wer pä Daytona Bikeweek.

Testkörning på Scandinavian Raceway . Cross-
tävlingar . Marknadsplats . Liveartister . Salooner. Restauranger o Westetnshow . Camping .

Täylingar . Utställning . Harley Dayidsons 95-
årsjubileum . M otorcykelcirkus o MG-handlare.

Museum . Klubbprylar .Tatuering mm mm.

BMW MC"KtUBB . BSA-KLU88Ell . CIRC0L0 LÄVERDA DI SVECIÄ .
.PUCATIKLUEEEN. GOLDWING CLUB SWEOEN. HDCS. SVENSKA ITIDIAN

SALLSKAPET . SVEilSKA SI0oVAGNSKIUBBEI{ .TRIUMPHS 0V'ri{ERS CLUB .
VEI{TURA CLUB SWEDEtI . Ut{CE TKLUBBEtI . PAN.EURoPEAiI CLUB .

MoToGUZ CLUB 0F SWEDEII . CLASSIC H0NDA CLUB 0F str{EDEtl .
CRI)SS & TRAIL VETERAI{ERl{A . OKW MC KtUBBE . SMC . FMCK.

För bokning och info om marknadsplatren rifig 0370-027 00
wfl w.highchaparral.sdiwedkhbikemeet
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BSA Selwice Sheet
nc 8C4

Ytterligare en favorit i repris. Några av våra tidigaste alster har
efterfrågats av medlemma4 Hiir kommer, från BSA Bladet nr 4-g4
(1:a årgången), BSA Semice Sheet no 804, Den behandlar Lucas
laddningsreliier mod MCRL och MCR2, Utgivet mitten av SLialet
Texten air en översättning fran BSA Service
Sheet No 804. Översatt av Johan
Johansson.

Förord
Att tittatill Iaddningsreläet kan behövas om
inte batteriet orkar häla sig laddat hots att
du renoverade generatom efter att ha läst
örra numret av BSA Bladet. Detta är en
övemättning från BSA Service Sheet No.
804 fran mitten av 50-talet. Dessa uppgifter
gäller ftir Lucas relä med beteckning
MCRI och MCR2. Dessa relä återfinns på
A, B och M modeller (t.ex. Al0, B33, M20
samt Cl0 och Cll). Relät innehåller
generatoms voltregulator och cutout
(avstängning). Trots att dessa sitter i
samma box, så ?ir de elektrisld sett separata.
Maskiner som är fiirsedda med E3L
generator har en MCR2 regulator (relä),
som är något annorlunda i sin konstruktion
iin MCRI. Tillvägagångssättet åtr

emellertid det samma.

Plusjord?
På en del maskiner åa batteriets jordning
ansluten till pluspolen i stället Iör
minuspolen. Detta påverkar inte
justeringen av regulatorn annat än att
polema på voltmetem år skiftas.

Voltregulatorn
Volt regulatorn arbetar i fdrbindelse med

den shuntlindade generåtom som beskivs i
Service Sheet no 809. Se BSA Bladet nr 1-
98. Regulatom har konstruerats ftir att ge
en fitrbestämd generatorspåinaig vid alla
varvtal, f:iltstlrkån styrs genom en
automatisk inkoppling av ett motstånd i
generatoms fiiltlindning. En seriekopplad
lindning på samma regulator kompenserar
dess spiinningsvåirden i överensstiimmelse
med den utgående strömmen ftir att
garantera att batteriet inte fir en fiir hög
laddningsström nåil batteriet iir urladdat.
Följaktligen beror laddningsströmmen på
skillnaden mellan den kontrollerade
generatorspåinningen och batteriets
spiiming och är dåirör på maximum niir
batteriet ia urladdat, som automatiskl
trappar av till ett minimum neir batteriet iir
fulladdat och spänningen stiger. Till detta
finns en temperaturkompensering som ger
den rätta laddningsspänningen i
ftirhållande till orngivningens tempemtur.

Normalt under dagköming (ljuset släcld)
när batteriet är i god kondition så ger
generatom bara lite underhållsladdning,
dåirftir vill sällan amperemetems utslag gå
över l-2 ampere.

Cutout funktion€n
Cutouten iir en automatisk brytare mellat
generator och batteri. Den består av ett par
brytarkontaher som hålls öppna av en
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Fig Yl 5 - Kretschemq på lad&lingssystemet.

fiäder och sluts magnetiskt. Nåir varvtalet
på motom iir så högt att generatoms
spiinning ?ir högre iin batteriets så sluts
kontakterna och batteriet laddas av
generatom. Å andra sidan, ntt motoms
varutal är lågt eller den tu avslagen så är
kontaktema öppna därigenom kopplas
generatom ftan batteriet och örhindrar att

Testdata

Cutout MCRT MCR2
Inkopplingsspiinning 6.2 - 6.6v 6.3 - 6.-l V
Urkopplingsspåiming 3.5 - 5.3 V 4.5 - 5.0 V
Motsatt ström o.7 - 2.5 A 3.0 - 5.0 A

stlöm går
från batteriet till generåtom.

Service
Felsökning
Felsökning på maskin ftir aft hitta fel i
laddningssystemet. Om tillvägagangssättet,
beskrivet i Service Sheet No 809, visar att

Voltresulatorn Värden i öppen krets

Temperatur MCRl MCR2

+100c 8.0 - 8.4 V 7,7 - 8.1v
+200c 7 .8 - a.2V 7.6 - 8.0 V

+30'c 7.6 - 8.0 V 7.5-7.9V
+400c 7.4-7.9V 7.4 - 7.8 V



generatorn iir hel så fortsätt felsökningen
enligt ftiljande. Förvissa dig ftirst om att
kablarna mellan relä och batteri åir i
ordning. För att göra detta, lossa
anslutningen. A fran relät (Fig Yl6),Det iir
i vissa fall tvunget att taga loss relät från
maskinen. Anslut den lossade kabeln till +
polen på en voltmeter och - polen till jord.
Om voltmetem ger utslag så iir kablaget i
ordning. Ar det inget utslag, undersök om
det är något kabelbrott eller några lösa
kontakter-

Just€ring av voltregulatorn
Lossa kåpan över relät och sätt en bit
papper mellan cutout kontakterna och
arbeta enligt ftiljande. Anslut den positiva
anslutningen av en voltmeter (0 - l0 V) ti
D anslutningen på relät och - polen tilljord
på motom. Starta motom och öka sakta
varytalet tills voltmetems nål "slår" och
sedan stabiliseras (detta skall inträffa vid ett
voltmeterutslag som ligger mellan våirdena
Iiir den aktuella lufttemperaturen vid
mättillället). (Se tabell ovan.) Om den
avlästa spänningen ligger utanfitr dessa
gränser måste regulatom justeras. Stäng av
motorn, lossa låsmuttern A Fig Y17, på
rcgulatoms justerskruv B och vrid skruven
medurs fiir att liir att öka spiinningen eller
moturs för att minska spänningen. Vrid
endast skruven en liten del av ett varv åt
gången och drag fast låsmuttem.

När du justerar låt inte motom varva upp
mer än till halvgas, eftersom generatom air i

en öppen krets och kan då bygga upp höga
spåinningar som ger falska voltmeter
utslag. Glöm inte att tag bort papperet
mellan cutout kontaldema.

Rengöring av regulator kontakt€rna.
Efter lang tid av användning så kan det
vara nödv?indigt att göra rent de vibrerande
kontakterna i volt regulatorn. Dessa iir
tillgiingliga om skruven C lossas. Den
låser kontaliten som kan, om man släpper
lite på skruven under, svängas ut och
putsas med en mycket frn småirgel.

Me kanisk inställning av volt-
regulatorn
De delar på relät som regulatorns
kontakter sitter på iir rätt inställda
fran fabriken och skall ej tagas isåir.
Men om en demontering åinda måste
utftiras så iir det nödviindigt att
åGrinstiilla kontaklerna, lossa på de
två fixerings skruvarna G Fig Yl7 och
fiilj nedanstående. Sätt ett 0.015tr

(0.38 nm), (MCR2 - 0.020" (0.s0 mm))
bladmått mellan bakstycket D och
regulator ramen E. Pressa tillbaka
bakstycket mot ramen och ned mot
spolkäman med bladmåttet i position,
fixera bakstycket genom att drå åt
skruvama G. Kontrollera luftgapet mellan
översidan på spolkåiman F och undersidan
på bakstycket D Obs! - inte under
stoppniten. Justera om det åir nödvåindigt
till 0.025' (0.63 mm), (MCR2 - 0.012-
0.020" ( 0.30-0.50 mm)), genom att ta bort
shims H på baksidan av den fasta
kontakten på MCRI regulatom eller
genom att böja den fasta kontakten på
MCR2 regulatorn. Gapet mellan regulator
kontakterna bör nu ligga mellan 0.002-
0.008" (0.05-0.20 mm), (MCR2 - 0,006-
0.017' (0.15-0.43 mm)), niir man trycker
ned bakstycket. Till slut, kontrollera och
om det visar sig nödvändigt, justera om
den elektriska instiillningen av regulatorn.
(Siffroma inom parentes avser MCR2
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regulatom.)

Elektrisk inställning åv cutout
Om voltregulatom iir rätt inställd men
batteriet fortfarande inte far någon
laddning från generatom så kan cutouten
vara fel justerad eller så är det avbrott
mellan cutouten och voltregulatorn. Tag
bort kabeln m?irkt A fiar relät. Flytta
voltmetems kabel fran D till A utgangen
på relät. Kör motom som tidigare på ett
ganska lågt varvtal, cutouten skall då
fungera n?ir voltmetem visar samma värde
som den gjorde då den var ansluten till D
utgången. Om det inte blir något
utslag så iir cutoutens inliillning
felaklig och kontakterna stiinger
ej. För att kontrollera vid vilken
spänning cutouten sttinger,
måste voltmetem anslutas
mellan D utgången och jord.
Starta då motom och öka
vawtalet salda så att du kan se

när kontaklema stiinger och lägg
måirke till vid vilket volttal detta
inträffar, vilket bör vara mellan
6,2-6,6 v.

Om den inte skulle stiinga vid
dessa volttal så ,t det
nödvåindigt att justera den. För
att göra detta så lossar man låsmuttern J

Fig Y 17 på cutoutens justerckruv K och
vrid skruven medurs ftir att höja volttalet
och moturs ftir att sänka volttalet. Testa
efter varje justering genom att öka
varvtalet tills kontaklema stänger och lägg
märke till vid vilken spuinning detta
inträffar. Drag åt låsmuttem efter
justering. Om kontaktema ser brända eller
smutsiga ut så kan man taga en bit fin
smiirgelduk och slipa lite på kontaktens

)tor samtidigt som man stänger kontakten
fiir hand.

Mekanisk inställning av cutout
Om bakstycket av något skäl har lossats

från dess plats måste man noggant ståilla in
bry'tarens luftgap igen vid monte ngen Det
gfu till enligt fttljande. Lossa bakstyckets två
fixerings skruvar G och justerskruven K
samt skruven som hål1er den fasta kontakten.
Sätt ett bladmått på 0,014' (0.35mm),
mellan bakstycket och ramen E. (Luftgapet
mellan spolens käma och bakstyckets
undersida bör nu vara mellan 0,01l-0.015"
(0.27-0.38 mn). Om det inte är det, montera
ett nyft bakstycke. Tryck bakstycket tillbaka
mot bladmåttet och drag åt skruvama. Med
bladmåttet fortfarande på plats, stiiller man
in avståndet mellan bakstycket och

stopplattans arm till 0,03 0-0,034" (0.75-0.85
mm), bänd ftirsiktigt på armen. Tag bort
bladmåttet och drag åt skruven sorn håller
den fasta kontakten.

Sätt ett 0,025" (0.63 mm) bladmått mellan
spolens käma och bakstycket, pressa
bakstycket ned på bladmåttet. Gapet mellan
kontaktema skall nu vara 0.002-0.006"
(0.05-0.1 5 rnm) och urkopplingsspåinningen
bör nu vara mellan de gränser som givits i
tabellen test data. Om det skulle vara
nödvändigt att justera gapet mellan
kontaktema så kan man båinda lite fttniktigt.

Slut
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Ftg Y17 Regulaior och cut-out Just€rpunkter.



VÄlrou M EN
flLL 1998 ÅRs

BnITANNIA RnI-Iy
7-9 nucusTr

Träffplatsen ligger ett stenkast från havet vid Stenö havsbad i
Sandarne, 15 km söder om Söderhamn. Naturcamping i mysig
miljö med både tallskog och sandstrand. På tråffplatsen finns bar,
uthus med övernattningsmöjligheter, utedass, tvättränna och på
gångavstånd finns en camping med mJmtduschar-.

Vägbeskrilrning:
Sandarne ligger vid havet på östkusten ca 250 km norr om Stock-
holm och 15O krn söder om Sundsvall.
E4:an norrifrån, tag av mot Edsbyn, Bollnäs och Sandarne. Tag
vänster mot Sandarne vid första cirkulationsplatsen och föU sedan
skyltningen.
E4:an söderifrån, tag av mot Söderharnns centrum och Sandarne.
Följ sedan skyltningen mot Sandarne.

Program:
Traditionellt Britannia Rally med mat, dryck, levande musik,
roliga lekar & cortege.

För mer information:
Mats Nilsson 0270-28 80 53
http://hem I . passagen.se/tomcc/

ofstued.n

BSA Klubbens
Sensommarutflykt
Lö 12 september 1998

Start från jvst i
Kungsbacka kl 13.00.

Medtag fika och något att
grilla.

Utllykten går på trevliga
vägar i ett lagom tempo

på Engelska motorcyklar.

Frågor besvaras av Johaa J på
tetefon 0300-73326.
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Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
Royal Enficld Paitho] Tdomph
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Gratis Nislista uökad tom 1.2

BSA Klubbens

Augustifest
på Liskaheden

Lö 29 augusti 1998

Mötesplast: Vårgårda Rasta, vid
820, kl 18.00.

Medtag tält. Mat finnes till
sj iilvkostnadspris.

OBS! Förhandsanmälan
till Christer Allvin på
telefon 0322-663100.

_l

l
l
)
l
l
l
l
_l

l
,l
_l

,l
l
)
J
_l

I

I
t
r
L-

-
t

-
a

- r-J r ij r l L l L t' 
'__.t 

!

to



Svenska BSA Klubben inbjuder till:

3:e BSA träffen Nord
31 juli - 2 augusti 1988

I år har vi var tläff tillsammans med Bushmen Riders som arrangerar välkåinda
Deltatäffen. Träffen börjar på fredag kl 18.00 och pågår fram till söndag. på
träffplatsen finns fina tiiltplatser, goda sanitiAa möjligheter med toaletter, varma
duschar, bad mm. Bar, tävlingar, grillning och livemusik.

Plats: Deltaträffen, Bushmen Riders klubbkåk ca 2 mil N
om Sundsvall.

Skyltat från 84, mitt emot Midlanda Flygplats, Sörberge nita Timrå.

Välkommna!

Frågor? Rolf Lundin, tel: 060-578454 eller 010-6614410.

ENGELSK TREF
5.- ?. juni 1998

For 16. gang holdes ENGET SK TR.Ef i Ällingåbro, Danmalk.
Der bliver fellestu!, l/8 mile lace og Vetenn Cross
Valm mad og fest i teltet.
Nelmele oplysningetl
TIf.r 86 48 90 10' tilsdag, fledag og loldag aften.

Med venlig hilsen
MOSTEN MC

Sode Ergvei 15
8950 Orsted

30 3t

Svenska BSA Klubben inbjuder till:
Roslagsträff Åkersberga

13 juni 1988

M träffas vid OK macken i Äkersberga kl 10.30.

Frågor? Sven-Åke Skoglund, tel: 08-54023939

Japanknäck Stockholm
8 augusti 1998

Vi träffas vid MC-Donald på Sveavägen kl 15.00.
Sen snunar vi runt på stan en stund och fikar på ett bevligt ställe. Senare på

kviillen så grillar vi eventuellt.

Frågor? Jan Nikamo , tel: 08-59252213

Svenska BSA Klubben inbjuder till:
Skogsgrillen

8 augusti 1998

Tid och Plats: 18.00 vid Krobeholmsjön. Skyltat (små skyltar) fiån Asige.
Medtag grillmat. Möjlighet till övemattning i vindskydd.

Frågor? Krister Nilsson, tel : 035-54926

Nattorientering 10 okt 1998
Tok-Natta med Ilalmstad-Gustav Trophy

Start sker fran SMC Hatlands kansli på Bredgatan i Halmstad mellan kl 19.00 och
20.00. Banan åir ca 8 mil lang, passar all typer av mc. Speciellt vandringspris ftir

Engelska mc. Startavgift 50:- plus karta (Ullared 5C SO). Fika serveras, och
möjlighet till öyemattning.

Arrangör: Halmstad Touring Club. Fragor? Hars Rosen, tel: 035-56516



Lite om träffar
cch sån-t

Ja då iir mc säsongen i full gång igen. Det
finns många träffar att välja på. För en sann
BSA entusiast ?ir BSA Campingen ett
måste. I år så går den av stapeln på ny plats
-Gråinna. Se sidan 4 fiir utfdrlig
information. BSA klubben ek också
engagerade i Swedish Bike Meet som går
av stapeln på High Chapanal i Småland.
För veteranvännen iir nog
veterancrosstävlingama höjdpunkten på
Chaparral. Ett digert startf:ilt på ca 180
maskiner dlirav ett hundratal utlåindska
ffirare kommer att ge en fest ftir ögat och
framliir allt öra1. Många andra spåinnande
saker och inte sist men minst hylsade priser
på mat och dryck.

Den 3:e BSA Träffen Nord, går av stapeln
tillsamrnans med en verkligt stor träff
Deltaträffen nära Midlanda flygplats
utanltir Timrå. Hiir finns folk på alla
märken från hela Europa samt några
entusiastiska BSA åkare. En ide fttr den
som kanske skall till Britannia Rallyt som
går av stapeln veckan efter bara 15 mil
söderut är att besöka BSA träffen Nord /
Deltaträffen och ta Britannia på hemvägen.

En massa trevliga endags-arrangemang har
våra lokalavdelningar totat ihop. Runt
Stockholm, Getinge och Skåne hiinder det
saker samt även på V?istkusten.

Om du skulle ha semester och vilja åka
BSA eller titfa på gamla motorcyklar och
dyigt så h?inder en del saker utöver det som
presenteras i detta Nummer av BSA Bladet.

Förs och friimst vill vi n?imna lite om TT-
loppet i Hedemora som man i åLr firar 40-års
mimet av. I helgen 4 - 5 juli Man kör
Jubileums TT, Veteraffallyt Dalarallyt som
startar efter TT tiivlingama, Toudngträff
ftir dem som hör till denna kategori,
Vetrancross den 5 juli tillsammans med en
SM deltiivling i sidovagnscross. Under alla
dagama uppträder Sala motorcirkus med
sina Dödsryttare kör i den gamla
motordromen.

Samma helg lite liingre söderut den 4 juli
går Båstad Classic Car Show av stapeln ftr
den som iir mest intresserad av gamla bilar,
men lite mc brukar det också vara med. För
den som är festsugen har tlaskas MC sin
häff "Run To The Sun" på Öland den 10 -
12 juli, och den går av stapeln i N:a
Möckleby vid Ffi estaden.

En annan stor träff i södra Sverige iir
Nordiska MC-Dagama på Gr,insö Slott vid
Västervik. 24 - 26 j:uli intr?iffar dessa med
utställningar, tävlingar, camping,
defilering, underhåLllning och folkfest.

Det finns mycket, mycket mel att göra iin
detta men hoppas att du aker på din BSA i
sommar och njuter av livet. I
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ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblåistring.
Resorvdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electrooic tiindsYst.

och powerboxar,
BSA, TRruMPH, NORTON

CARILLO VE\ISTAKAR
Plus mycket mer!

ALES'TA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON 0415-4:10 82

TELEFAX 0415.430 GI

Öppet Vard 9-1E. Lörd. 9'14.

9th annual
ROADRIDERRUN 1998

"en skånsk safari"
ett mc-rally på ca 10 mil

ned hemligt mål

Canping
mat, dryck och musik

lördagen den 30 maj 1998
g€mensam start i Landskrotra

kt 14.30

Info: tel 0418-2E504
http://bome3.swipnet.se/-w-30665



BSA 650 Lightning

och lä9 ad mån lan låknä

nkörningsperioden och i slådsha-
lik åven nu, fin.er fian hur svån
det år atl undvika lust det undre
kriEka vaNtålet Det inträtfar
nåmligen specielll i farier melan
50_70 km/h på lvåans och t€åns

Backspeglar slyre och kåpor över
oljeiank och batler indikera.

Den fö61å luren gick till en lillbe-
hörstirnå dår rvå backspeglar
monlerades Då ml.des jag
plölsligt mi. gama BSA 500 av
åEmodell -54 Backspeglana på
den vibrerade precs lika mycket
som på BSA modell -70. tols att
16 år och många föbåltringar

a Når lnkörningsslråckan va. het
avklaråd fck BsAn srråcka på
be.en ordentligt på sin försia
lånaiur På snabba asfalerade
vågar och ifarter som nest hö I sig
mellan 90 - 110 km/h vlsade den
nu tydligl slil övre krtiska
vaMa Nå.varuråk.a.en pekarpå
4000 vary (c:a 85 på fyran)
lörvandLas slyret till en
massagestav Sifiroma på inslru-
menten får setdubbla koniurer och
iånder.a på föråren skallrar ikapp
med hålloisinlåqqen. Nå. man

vibrationer och skrannel

Molorn har jåmnl vridmomeni och

samiiga vållar Måi rekonmen
ryckirit lrän 2 000 valv på

! BsA n hö[ nåslån på ån roså
Do so snå beslåndsdelar denupp s9 snå besländsdel der
första iiden ef€r nkörninOen.

Av BO SEUMER
Foto: PeO ERIKSSON

vaming för att justeE tedle-
spånningan nåd ob.l*låt
bakhjull Kedja. stråcks myc-
ke! når hjuler fjådrar in.

Låmpor skakade sönder vadråk-
nå€n och båda signalhornen loss-
nåde Huvudstrålkasiaren hångde
snet når ena fåslbuLten gångade

lngen maskin för snåbba långturer
alhså Men myckel lrevlig upp til
65 - 90 km/h och med etl
vå.t kraioverskofi på allå vår ar.
Den behagligl dova sången från
molorn kan snabbl fötuandlas lll

med låndkula, ien romsåns så

TEKNISKA DATA
ån och vikr Långd 2160 mm

bred 720 mm höjd 1003 mm,
hjulbas 1420 mm, vikt 184 kq,
ma.kf.iqång 190 mm. dåck
3 50- 1916m,4 00- 13 bak
PrBtanda. Maltan r85 km/h,
acceleration 0-400 m 15,1 sek,
brcmssidcka lrån 50 km/h 12.3 m,
(samtl ga uppqiner fabikens eqnå).
Moior. 4-läkt ufikyld, lvåcv-lind o
654 @, komprcsson 9:1 effekl52
hk SAE vid 7500 väN kl.kdan
våxellåda, 4 våxlar f.amåt.
B.ånsl6ystem-sm6rjning. Två
Amal röqasare tankrymd 181(ink
,eseru). torsumpsmöann9

Hiul!pphångning. Teleskopgaf-
tel med hydråulisk dämpa€ tram,
svånqäm ned hydDulrsk dåmpac

"kör lågt'.

-t

Det blir darrigt vid 2.5OO varv
anc En dåg dök åntligen den
föGenade BS,A:n lpp på redak-
ionen. Dkekl irån England och
gamla ärcvödiga våpenfabr ken
Birmi.gham Små lAms.
Våsmåtaren visade på 800 km
(500miles) vilker betvdde
maskinen var inkörd till un
hånen. Så imed o[å och beisin
och etl rramp på kick{anenl Den
baslånta twinmolorn gick igång vid
föBia lörsöket Det har den qiod i

tortsåthingen - oavsett om den

slannar för åtl vla år hånderna
domnede Vibråtionehå ä. våEt
vid exåkt 2 500 lpm och i hela
€gisi€r över 4 000 lpm. Under€gBr€r over 4 uuu lpm. unoer
den resierande delen av

Oen skaver envist mot högeöenet
ochgöran mån måsle hålla tor och
skenben ien onåturlig vnkel når
man glide. bakäl i softan och kör
lågt'
Bromsarna, fråm dlbbelverkande,
I llhitr marknadens båttre
r Ett srort frågetecken sålter vi tör
drivkedjan. Når cykeln belasias
och bakhjllet tådrar in så slråcks
kedjan lite vå mycket Följer man
instrukllonsbokens dd at justeia
den så ail den slackar 3 cm vd
obelastal bakhjul, så iskeEr dan
också ått kedjan spånns som en
tiolstrång och bn$er v d ett kraftigt
gupP i vågen. Bållre då atl juslera
den med viss belastning på hjulet

Tyvåi. saknas fasla måtvåden för
mc'kedjor vid lypbesikin.gar det
hå.landel Någol som nan snarast

D Når delta sknvs hår ASA:n rulat
250 mil (uiöver de 80
inkijrningsmilen I England).
Brånslelörbrukn ngen håler sig på
0,54 l/mi och 2 litd hoto@ljå har
gåtl å1. Övriga utgifter: 5 styck
qlödlåmpor kr 23 Balan*nng äv
framhj0lkr3o. E
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ES{-tr r-set
På BSA Torget annonserar Du som medlem utan kostnad. Det sball vara saker som hör
till vår hobby. Sånd din annons till BSA Bladet, Drottninggatan 68, 4j4 33 Kungsbacka.
E-mail: jojol23@hem.pqssqgen.se. Skriv qlkid ut namn och tel samt medlgmsnummer.

Sista datumför mqterial - se tutan "Presstopp" i början av tidningen.

Säljes
Triton 53, cafdracer featherbed, motor
nyrenov. 650cc 69-vev, akont nyekat på

Avon supervenom, mannxmanhjul, stor
aluminium tank, alum.skärmar etc. Pris 40
000:-, Honda -82 CB500 turbo,
Dubbelnockat framhjul BSAJTTi-68, Mats
}{all, tel:- 040-260227 .

Stiljes
BSA CB 34 Gold Star -55. Ej orginal.
Inregistrerad. Eventuellt byte. Ulf
Lindholm, tel: 070-5835140 efter 18,00.

Siiljes
BSA A65 Thunderbolt -71. Mkt fin. (Se
bild BSA Almanacka 98 - Januari.) Pris
30.000:-. Thorbjöm Christensson, tel: 040-
485254.

Köpes
Bensintank till A65 Lightnine 1969,
(dubbla fiirgasare). Stewe Whitton, tel: 08-
64503t4.

Siiljes
Tankmärken litr B33, tidiga -5o-tals
modellen med vinge. Ovala BSA märken
fiir efterf?iljande rnodeller (52 och -53).
Miirkena åir ny,tilJverkade av mig. Har även
vissa tankmiirken ftir Triumph och Panther,
Kan görc andra modeller efter ditt orginal.
Christer Notlöv, tel; 0980-84393.

Siiljes
BSA Motor A65 i delar, mycket nytt,
3.500:-. Ram 465 pre -71,500:-. Krona
med l" Texas styre och J5 mm övre
gaffelben. Mats Seheden, Kalhult,283 91

osby, tel: 0479-10936.

Bytes
Leyland Princess 1975 bes,skattad och en
resdelsbil bytes mot BSA swingarm rep obj
eller delar BSA delar.
Lasse Davidson, tel: 031-935189.

Till vänster - testar Teknikens Värd BSA A 65 Lightning
årsmodell 1970.
Testen iir ins?ind av Jan Anders Bengtsson.

Detta är filrsta rapporten vid 250 mil. Är det någon som har en

"slutrapport" fran 1000 mil så är BSA Bladet intersserade.



BSA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortsöttningen an lista
handlare av BSA reservdelar, semice och tillbehön BSA Blailet eller
Svenska BSA Klubben tar inte något som helst ansvar ft)r afförer
mellan köpare och siiljare. W skall Jörcöka hålla denna ?,lathundtl

så ahtuell som möjtigL År det n,ågon adress du saknur eller vill
rekommendera så hör av dig till redaktionen.

BSA Handlare / BSA Dealers

Äckes MC & Motorservice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 041543003,
Motorrenoverinsar BSA - 

"onon, 
*tOutOufroOiSå.ROYER TÄNDSYSTEM och CARTLLO

BAS Motor, Box 32028, 126 1l Stockholm, tel:08-6810923, fax:08-184293,
Allt i RESERVDELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, Cntis prislista.

Birkå MotorrenoveriDgar, Rosenlundsgatan 50,52, Box 17014, 104 62 Stockholm, tel:08-844080,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al 0, A50, A65.

Brum Mc, Onb),n 159, 955 9l Rårc4 tel;0924-5l09t,fd<t0924-51092,
RESERVDELAR, Twins & Triples, BSA, Triurtrpt! Norton.

Fottås MC Shop, Storgatan 45, 771 30 Ludvik4 tel:0240-61 1700, fax:0240-84138,
DAVIDA KLASSIKA HJÄLMA& Mc tillbehör och utlustning.

Hrns Holmströ'l KoDsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kuuavih tel: 031-9j1871, ORIGINAL
RESERVDELAR fttr AMAL, LUCAS och SMITH.

Marcie Bookshop, Roslagsgatan 14 Oömet av Surbrumsgatan), Box 19007, 104 32 Stockholrn,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATUR.

SteD Karlsson, Klockarevägen 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERVDELAR, över 40-års erfarenhet i branchen.

Vetorrn-Mc Bertil Nordbeck Mejerigatan 6, 273 ?5 Lövestad, tel:0417-21595,f^xt\4lj-21216,
ENGELSKA MC DELAR, AJS, BSA, Matcl€ss, Nolton, Triumph mm.
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f 
.Iulrlr-resalia

Var välekiperad till våfen! Beställ klubbregalia nu! Du beställer genom att sätta in
pengar på PostGiro 479 78 42-4 eller BankGiro 5428-7552. Glöm ej att ange storlek
på T-shirt. Namn och adress iir också bra så att vi yet vart vi skall sända grejoma.
Råkna med ca 3 v leveranstid. Porto ingår i priset.

Jackmåirke värt - svart / guld. 35i / st.

Klisterdekal i fin kvalitd - svart / guld. 15:- fijr två.

Emaljmärke med säkerhetsnål - svart / guld. 35:- / st.

Slipshållare i Hen eller Dammodell - svart / guld med nål i guld. 50:- / st ange
modell.

T-shirt i 100% bomull - svart med guldtryck. Hög kvalit6. Finns i storlekama L-XL
(gemensam storlek) och XXL. Kostar l20i / st - ange storlek.



Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubben hår några
lokalavdelningar runt om i land€t.
Dessa brukar hålla någon eller några
trtlffar och €ventuellt andra
aktivit€ter. Vill du höm vad som är pä
gång nära din hemon kan du kontakta
någon nårå dig. Hittar du ingen näm
dis så kan du alltid tala ned någon i

Tänk på att vi ä €n id€ell för€ning.
Allt årbete inom klubbeD gö.s av
fiivilliga. Ringer du så ftu du säknst
tag på oss på kvällen förslagsvis
mellån kl 18.00 - 2.00.

Skåne

Helen Brunstorp
tel: 040-43 33 14
Getinge
Krister Nilssotr
8L 035-549 26
Vnstkust€n
Johan Johansson
EL 0300-733 26
Jönl(öping/Huskv!rna
Jan-Erik Ceder
teL 036-67 166
Sigl!nå
Jan Nikamo
teL 08- 592 522 13

Roger Olssod
tel: 08-511 762 04
Årcnterga
Sven-Äle Skoglu.nd
tel: 08-540 239 39
Sun&vrll
RolfLundin
teli 060-578454
Cyb€r spacc

BSA klubbens hemsida
http://hem.passagen.se/jojo 1 23

Nya Lokalavdelningar
vdlkommnds!

Modellspecialister
Några av vårå medlemnar år så
kallade modellspecialister. Dessa år
sårskih intresserad€ av någon €ller
några mod€ller och delar gåma m€d
sig av sina kunskaper. De försök€r ått
hjälpa dig som år medlem i BSA
Klubben m€d råd når du behöve..

Tänk på alt vi år en ideell förening.
Allt arbete inom klubben görs av
frivilliga. Ring€r du sä får du såkast
rag på oss pä kvållen förslagsvis
m.llan kl 18.00 - 20.00.

Förkrigrmskiner A50 - A65 efter 1970
Srme Sandstttm Robelt Hortåns
tel: 0300-441 70 tel: 040-18 65 3l
MiI0 - M2r
Morgan Johansson B25 - 850
tel: 031-36 36 37 LaIs Svanbelg
Gord st'r,833, Ar0 tel: 031-93 62 l8
Gösta Johansson A75 Rockct III
tel: 0300-124 59 (ej Ti) Bo Hagman
AY)- A6s t.o.m l9?0 tel: 0380-751 l7
Häkan Ceme
tel:0411-406 65 Vi hat platsftu fler

modellspecialstet. Höt ov dig!

Klubbfiirsäkring
&

Besiktningsmän
Cenom Svenska BSA Klubben har
du möjligh€t att teckna
speciål8rsåkring om din BSA
upprylbr vissa villkor n€d avse€nde
på orginåliiet och mvåndning, mm.
Fönrå villkdret år ått dtr skall ha varit
medlem i BSA Klubben i ett år.
Klubben har ett eget a\4al m€d
Skandiå och genom vår anslutnine till
MHRF har du möjlighet att få
MHRF Försäkingen som tecknas av
Folksam. Me. informalion Er du f.ån
våra "besiktningsnån".

Tänk på ått vi år en ideell lörening.
Allt arbete inoh klubben görs av
f ivilliga. Ringer du så lib du såkrast
tag på oss på kvållen fbrslagsvis

mellan kl 18.00 - 20.00.

H vudrtrsvårig / Kunglbackt
Gösta Johånsson
tel: 0300-124 59 (€j Ti)

Bollebyggd
Sven-Olof Zandin
tel: 033-28 81 93
Getinge
Krister Nilsson
tel: 035-549 26
Höör
Kalle Helgesson
tel:0413-333 65
Målmköping
Carl Gunnar Lövr'estand
tel 0157-202 40
Sandbeln
Bengt-Olof Kadsson
tel:0515-601 77

Stockholm
Thomas Eklmd
rel: 08-681 09 23
Strömsund
Kalle Roos
tel;0670-301 38
Tid!holm
Jan-Erik Karlsson
tel:0502-13981
Tretlehorg / Målmö
Torbjöm Cristensson
tel 040-485254

m behöver fler besiktnin gs-
män! - W ha nedlemmat i
hela landel som behöver
någon allmönl BSA kunnig
oft tdnda sig till Ring Gösta
om du hit rrret atl du *an
stiillq upp,
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TräffKalendern
30 maj Grillafton Svaneholm Skåne/Svaneholm Bo-Inge Andersson

tel: 040-433314 se sid 5 BSA Bladet ru I -98.
3lmaj ljolöholm Classic Show, Monter Halland,[jolöholm Lars Svanberg

tel: 031-936218 se sid 3l BSA Bladet nr 1 -98.

5-7 juni Engelsk Traeff, Alingåbro, Danrnark. Mosten MC, tel 86 48 90 10
se sid 30 BSA Bladet 2-98.

1 3 juni Roslagsträff Åkersberga Stockholm-/Åkersberga Sven Åke Skoglund
tel: 08-54023939 se sid 3l BSA Bladet nr 2 -98.

12-14 juni Swedish Bike Meet Småland/High Chaparal BSA / High Chaparal
tel: 0300-73326 se sid 23 BSA Bladet nr 2 -98.

26-28 juni l4:e BSA Campingen, OBS! Ny tråffplats -Gränna, Småland Johan
Johansson tel: 0300-73326 se sid 4 - 5 BSA Bladet 2 -98.

26-28 jvnt 6:e Engliinder TraeffBomholm 98, Smeöave, Bomholm, Danmnark.
Hasse Andersen tel 56470109 se sid 3l BSA Bladet 1-98.

4-5 juli Hedemora TT 40-års jubileum, TT, Cross, Rally mm. Se sid 14
BSABladerff2-98.

3 I -2 juli/aug 3 :e BSA tråiflen Nord / Deltatråiffen, Medelpad/lr,Iidlanda Rolf Lundin
tel: 060-578454 se sid 30 BSA Blader ff 2 -98.

3l-2 juh/atg2O:e Albion Rally, DanehofHytten, Langeskov, Danmark. Esben
teI:.65974321se sid 28 BSA Bladet nr I -98.

Britannia Rally, Sandame, The Triumph Owners MCC, Sweden,
Mats Nilsson tel: 0270-288053 se sid 28 BSA Bladet 2-98.
Japanknäck, Stockholm Stockholm Jan Nikamo tel: 08-59252213
se sid 3l BSA Bladet 2 -98.
Skogskgrillen, Klobeholnssjön Hallaad,/Knobesholm Krister Nilsson
tel: 035-54926 se sid 31 BSA Bladet 2 -98.
35:th Intemåtional BSA Rally, ScotlancVlnvemess BSA O.C / Sv BSA Kl.
te1: 0322-663100 se sid 34 BSA Bladet I -98.
Augusti fest hos Bölja Västergötland./Vårgårda Christer Allvin
tel: 0322-663100 se sid 29 BSA Bladet 2 -98.

Sensommar utflykt, Halland/Kungsbacka Johan Johansson 0300-73326
se sid 29 BSA Bladet 2 -98.

Hamstad-Gustav Trophy Nattorient. Halland,4lalmstad Krister Nilsson
tel: 035-54926 se sid 3l BSA Bladet 2 -98.

7-9 aug

8 aug

8 aug

8- 15 aug

29 a\g

l2 sep

10 okt


