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Svenska BSA Klubben
Svenska BSA Klubben & en ideell fiireniry som
arbetar för såtr å introssarsdo ooh bevars BSA
motorcyklar. Svcnska BSA Klubban gor ooks[ ut
tidskiftetr BSA Bledot. Mcr info.mstion ksn du fl
geoom att skriva till Svonrkr BSA Klubbon,
Drottninggatan 68, 434 33 Kungrbacka, cllor ringr
0300-733 26. Du kan ookså låsa på vlr homrida
http://hem. passagen. se/j oj o 123 .

Medlemskap
Vill du bli medlem direll betalar du in 170:- på vårt
Postcrarc 479 78 42 4 eler Bankciro 5428-7552.
Avgiftea giiller per kalenderfu (halE 1999). Aktuella
medleDsldrmårcr fnner du på annan plrts i BSA
Bladet. Familjemedlenmar k8n lös! ett eget
medlemskap till reduoerat pris, för nlrversnde 60:-,
har samma ldrmåner som hedlem rnon crhåller inte
tidskriften BSA Bladet eller aDnan information från
klubbeo.

BSA Bladet
BSA Bladet utkommer med fyra numner per år.
Till störstå del görs detr med hjålp av
medlemmarnas insiiida artiklar, reportage ooh
berättelser. På BSA Torget får Dedlemrbar i
Svenska BSA Klubben annouera utatr kostnad.
Annonsema skal ha arko]'tniry till hobbyn.
Företag kaD annonsera mot betalning. För
prenumeratiotr på BSA Bladet kontakta Svenska
BSA Klubbeo. Medlemmar i Svenska BSA Klubben
får BSA Bladet utan kostnad.

Ansvrrig utgivlre: Johån Johansson

Redrldör: Camilla Joha$son

Redåktionens adrers:

BSA Bladet
Drottnidggatatr 68
434 33 Itungsbaoka
tel 0300-733 26 (endast kviillar)

e-mail: bsavicto@hem.passagen.se

Sekreterare
Sv€nskå BSA Klubben - Medlemsansvarig
Styr€lse Klubbshop - Regaliå

Helen Brunstorp

Tänk på att vi iir en ideel Aspgatån 4

förenitrg. Allt arbete inom 23235 AAöv

klubben görs av ftivilliga. Ringer tel:040-43 33 14

du så far du saikrast tag på oss på e-mail: boda@swipnet se

kviillen örslagsvis mellan kl
18.00 - 20.00.

Adressändringar och
medlomsårenden:
Heletr Brunstorp
Aspgatatr 4
232 35 AJlöe,
tel: 040-43 33 14

e-mail: boda@swipoet.se .

Ordftirdnde
Ansvarig utgivare
Johan Johansson
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbacka
teL 0300-733 26
e-maili bsajohar@swiprct.se
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Vico ordlörånde
Lars Svanberg
PL 9284 Nordgården
429 34 Kullavik
tel:031-936218
e-mail: bsalars@swipnet.se

Vice sekreterare
Chdster Allvin
c/o Nodh
Liskaheden
447 9l Yärgtuda
tel: 0322-66 31 00
e-mail: bo{a@hem.passagen.se

Kassör
Monica Cdstensson
Hanekullevägen 14
231 95 Trelleborg
tel 040-48 52 54

Redaktör BSA Bladet
Camilla Johanssoo
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbåcka
tel: 0300-733 26
e-mail:
bsavicto@hem. passagen. se

Ledamöter

Public Relations
Elisabeth Faijersson
Bölse 41, PL 1381

311 98 Glonunen
tel: 0346-914 57

Hals-Ame Goldman
tel: 031-86 46 ?l

Håkao Ceme
tel: 041i -40655

Omslaget
lnnehåIIFramsidan - Sven Karlsson i Våstra

Frölunda poserar hiir med sin BSA 833
stelbenare fran 1950, under en av de å
soliga dagar denna sommar. Bilden ä tagen
vid The Classic Swedish TT på Stora Holm
den 5 september.

Sven kom med motorcykeln, skuvade av
strålkastaren, bytte ljuddiimpare ooh
raceade. Detta iir helt i var stil. Vi gillar det,

Att han i sin klass (veteranema) gick valdigt
bra åir ytterligare en bonus. Twiirr så tog sig
kopplingen loss så att finalen inte gick att
köra. Men det ordnade sig till slut genom att
han fick lana en kil av en medtävlande och
kunde montera tillbaka lycktan och byta

ljud&inpare och åka hem på sin BSA nlir
tiivlingen var slut.

Balisidan - Killen på baksidan år också
racerftirare. Han pensionerade sig Wå år
innan bilden togs ifran motorcykeltåvlandet.
Men BSA lyckades övertala honom att
böda igen. Mannen på BSA Rocket 3:an åir

ingen mindre tin legenden Mke "The Brke"
Hailwood. Bilden iir tagen 1970 på
Daytona.

Om du vill höra hur det kunde låta på den
tideo kan du besöka ett modemt classicrace
dlir du ibland får hora några vrålande BSA
Rocket 3 eller Trirxrph Trident.

Årsmöte
Fabrikstrimma din Lightning och Spitfire
Fart provkör BSÄ Super Rocket 1959
BSA Service Sheet no 613
BSA Bladet 1955
Brochyr 1955 års modeller
Engelsk språkövning
Klubbregalia Nyheter!

Presstopp Nr l/99 - 8 feb. Ber. utgiv. v9912.



rsmöte
Hiirmed kallas medlemmarna i Svenska BSA Klubben till årsmöte

lördagen den 27 februari kt 14.00. Årcmötet avhåtls vitl
konferensrammet hos Apoteksbolag ets Produ ktio n o c h

Laboratorium på Celsiusgatan 43 i Malmö,

Ordföranden talar

Årsmötet avhålls på sedvanligt maner,
klubben bjuder på fika och mackor. Efter
mötet går vi ut på stan till en trevlig
restauang dar middag inmundigas (du
betalar själv) och kviillen a'irnrndas på en

linnu trevligare pub.

Vägbeskirning: Kör Ringvägen E6 I E20
runt Malmö, tag av vid IKEA, följ
Sallerupsvägen mot Vzirnhemstorget,
passera en rondell och tag viinster vid nästa

ljuskorsning in på Östra Farmvägen. Tag
vänster igen vid tredje korsningen in på
Celsiusgatan. Följ gatan fram till slutet diir
du finner skyltar in till möteslokalen.

Övemattning kan ske till billig pcnning på

Hotell Formul-l som liggcr i närheten.
Prisexempel 250:-/natt llir lrebäddsrum.
Boka i tid - ring 040-93051{0 lör'bokning

Eventuellt kan gemensam buss avgå från
Göteborg och ned för västkustcD orn intresse
finnes. Ring Johan på 0300-73326 senast 3l
jan.

Öwiga upplysningar ring Helcn cller Boda
på telefon 040-433314. På årsnrötesdagen
giiller även tel 070-543332 1 .

Valkomnal

Detta i[ den sista "Ordföranden tålar" jag
skriver. Vid årsmötet som kommer den 27
februari avslutar jag mift uppdrag som ord-
föra:rde och liimnar över till en ny. Vem det
kan bli vet vi inte åinnu, och ftirslag har vi
dåligl. Det iir vikigt att medlemmama visar
sitt intresse för klubben och låimnar ffirslag
eller tips på någon som k:inner sig manad att
ta över och ftlra klubben vidare mot nya
öden.

Jag kiinner att jag hff gjort mitt och liimnar
med varm hand över till nåstkommande.
Men helt och hållet kommer ni inte att slippa
mig dåjag kommer att stäla upp som redak-
tör för BSA Bladet - om jag blir vald.
Camilla (min fru) som varit redaktör det
senaste året har kan man såga haft god hjiilp
i detta upp&aget redan.

BSA Bladet var min detali da vi startade

Svenska BSA Klubben den 2 januari 1984.
Sven Johansson, Lars Sranberg, Gösta Jo-
hansson och jag formade en interimsst''relse
som satte igång att sarnla intresserade och vi
(ag) snickade ihop ett torftig 8 sidors blad
ftir hand på skrir.'rnaskin.

BSA Bladet kanske ,ir den viktigaste kon-
takten med medlemmam4 ooh det iir med
medlemmamas hjåilp vi skapar var medlems-
tidning. Glöm inte detta.

Tack för denna tiden och åk till arsmötet och
stiill upp for att göra v.år fina klubb iinnu
båtfre.

God Jul och ett Gott Nytt År
från oss i styrelsen till er alla.

Johan Johansson avgående ordftirande.

lJrrrrrcrr
Valberedningen söker en man ellet kvinna till posten som otdfii-

runde till Svenska BSA Klubben

Detta iir viil den glassigaste posten inom BSA Klubben. Du bör kiinna att det skulle tara
kul att leda BSA Klubben in i 2000-talet.

Vi har svårt att hitta en efterfrådare till nuvarande ordföranden men hoppas att medlem-
mamas intresse för BSA Klubben skall ge oss en ny ordftirande.

Kom med ett forslag på ny ordforande. På dig sjiilv eller någon kompis i klubben.

Ring Valberedningen, Lars Davidson telefon 031-935189.
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FalrriKstrimma
din Lishtnins cch

Spitfire
Följande intressanta artikel dr en översdttning från den Brittiska
BSA klubbens tidskrift The Star, mars 1998. Originalets titel iir

" Factory Notes on Improving the Performance of the BSA 650cc
Lightning and Spitjire Models".

Tipsen iir förmedlade av Steve Foden

fabriken. Dessa kan fumas hos handlare som
iir specialiserade på delar för
motortrimmning.

Portar
Dessa måste "rensas upp" och insugsportens
övergang till ventilstl,rningen jlimnas fint
mot porten for att stoömlinjeforma
övergåagen och förbätha gasflödet. Det ,ir
viktigt att inte portens diameter ökas och
speciellt vid punkt A (se skiss) iir det vilcigt
att så lite material som möjligt arbetas bort.
Jiima av insugnilgsporten så att inga steg
hnns vid övergangen till förgasaretr, detra
återigen för att förbåttrå gasflödet. Det år
nödviindigt att förliinga insugningsportama
lör att å optimal induktion iinsugningen.
För att uppnå detta skall en förliingning på
44,5 mm (1 3i4 tum) anviindas mellan
förgasaren och topplocket.
Kamaxlar
Standard kamaxeln i motom ger ventiltider

insugningsventilerna och 0,30 (.012 tum) för
avgasventilema.

Förgasare
De Amal Concetric förgasare som är
standard btir bltas ut mot Amd GP
förgasare med l- 3/16 tuns (30 nrn)
diarneter. En central flottör iir nödviindig för
att ge båda förgasama briinsle och den bör
vara upphiingd i ett gummimembran för att
isolera flottören från vibrationer. Samtidigt
skall flottören justeras i höjd så att en
korekt flottömivå erhålles. En komplett
förgasarinstallation (förgasare,
flottörkanmare, infiistning, bensinslagar
osv) skall utföras så som det såg ut på
Spitfire Mk II modellen.

Ungefiirlig förgasar bestrykning iir följande,
(Det rr undedörstått att detta behöver
justeras för att passa den situation som vid
racingtillfillet råder och det skall ses som en
grundinstiillning att utga ifrrån for en konekt
förgasarinstlillning.)
Trottel No 4, nålmrurstycke 109, nål G.P.6,
nålläge 3, luftmunstycke 125 och
hwudmunstycke 260.

Avgassystem
Avgassystemets standarddimention bör
behållas men liingden på avgasrören kortas
till'78'7 - 863 nrn (31 - 34 tur) l ingd.
Systemet avslutas med en megafon eller
ljuddiimpare beroende på behov. För racing
i produktionsklassema rekommenderas BSA
ljuddåimpare 68-2733, normalt anv:ind ftr
export modeller. För normal racing tillverkas
en megafon med mått enligt nedanstående
skiss.

Utväxling
Tåtstegad viixellåda air nödv?indig.
Växellådans intema utviixling iir med
speciella komponeter fran BSA 1, |.10, 1.47
och 2.03 jiimfttrt med standardutvzixlingen l,

Översåthing av Johan Johansson

Både B SA Lightning och Spittue
modellema iir fiIl viss fel trimmade fran
fabriken, men fiir de som behöver optimal
prestanda, vare sig det åir ftr racing eller
andra syften iir det möjligt att få ut ainnu mer
effekt från dessa motorer.

Modifieringarna kan göras av den

infiesserade amatören med ett minimum av
verktyg. Det måste påpekas, att för att
uppnå resultat bör samtliga nedanstående

anvisningar genomföras tillsarnmans ned de

allrniinna himmingsprinciper som gziller for
racing-motorer såsom polerade insug och
avgasportar, noggrann ventilslipning och
alla andra normala trinmni n gsprinciper.

Vissa av nedanstående detaljer är inte
standard utan får tillverkas sjiilv av ågaren.

Kompressionsf örhållande
Standard kompressionsförhållande åir 9:l
men en ökning till l0:l iir att före&a. BSA
kolvar som ger detta förhå{lande ff 68-892

(Std), 68-894 (l/2 mm överdim) och 68-896
(1 mm överdim). Noggann kontroll av att
kompressionsförhållandet tu lika i båda
oylindrama bör göras. Standard kohringar
fungerar bra, rak över kompressionsring.
fasad mittring och oljering. Vi
rekommenderar att högoktanig (100 oktan)
briinsle används Yid det högre
komFessionsförhälndet.

Ventiler
Standard ventiler fimgerar ufiniirkt. Om en
iinnu högr€ szikerhetsfaktor eftershåvas kan
avgasventilema tillverkas av Nimonic 80A
stal (avsp:inningshiirdat). Dessa kar inte
köpas från fabriken.

Ventilfj ädrar
För att å en bäthe kontroll av ventihörelsen
vid de högre vaMal som motom kan
prestera bör ventilfädrama bytas till en
förbättrad modell som finns med
reservdelsnummer 40-1007 (inner fäder)
och 40-1609 (ytter {äder). Altemativa
fädrar, kiinda under namnet "Witham" kan
också anviindas men dessa kan inte fås Aan

låimpliga för en högeffekls-motor och diirför
finns inget altemativ fran fabriken. Kamadar
ftån tillbehörsfirmor finns men om de
anvZinds så gff ägaren detta på egen risk.

Ventilspel
Dessa skall ökas till 0,25 mm (.010 tun) för



1.144, 1.60 och 2.5l. Den totala utviidingen
varieras genom utblte av viixellådsdrevet
som firns fran 17 till 21 tiinders storlek.
Utväxlingen bor vliljas så att motoms
van'tal inte överstiger 7,500 rzrv/min.

Tändfltrställning
Tåindningen stiills med full förtiindning på
8,6 nm (.340 tum) före ö.d.

Balansfaktor
Veaxelns standard balansfaktor lr pä 70o/o,

men bör för racing reduceras till 56%.

Smörjning
Castrol R (eller motsvarandrc)

rekommenderas för motorn. Men fär inte
anviindas i transmissionen på grund av
mojliga skador på altemator-systemet.
Transmissionen skall ha 220cc av en

mineraloljebaserad SAE30 motorolja. För
växellådan rekommenderas växellådsolja
EP9O,

Slut

BSA SUPER
ROCKET

grenslqd ov: Jon Wikrlröm

IrN SPORIMAS:{IN lii b@ nlsD ar
6..10 3tuU. vds stor, .t tL o.h hlltl!,
&0F w*åde de '(!bblr'. D6n rldl..
bohs|lvrtgl rrr.l h! lÄr pÄ b!&ret och så
kliidd I 4luhr.låi ltoblort o& el.g@t
ute€r.|. rd lnte sp.nht, o.h Oiiddrs.r
mtreetld€. c aa !y lnsh.åU 4d. D.iG
iir e@ll€ntd cn 3v!dm dd - 6 rDon-
n8*h ov dåg€B ddtt 3kall ve. srul
utstltd ned €! n.s fiila€r dh l\tm,
ocl .ter rklU !e dinån nk! t$t !d d
brl. Fridnrsu 3La! vu tnjuL 6L be-
kiin, vllk t åvq ri[d lö! .d.la

Om vl stall to ffll .! lth€L. tgd, sr
k.! vl Biigl itt hororyteh br a{ta Dl
3lg .r ohllg - n.r il.! hd fo!6Esdo
sptt oh mG&ler, Ett Fpqdr.l på d.ui
[ltesorr d hs&|tr.t iir BSA AuD€r Rock.l.
m blde:b ryst, srtb, b€LviiD mh sE D.

MomIiN är hösst konlendonel ch *k-
.ar dlå nyrMdigleicl D6 iir etr lvA-
cyliftlrig ftttlklare med dåUellå cy-
Iindrd, ile. hd srijrst lssstyrdå topp-
ventir€. €h tomMpsnö.jdng_ D€t @-
lldGkå slmet år gs}å obetrdist
vilket ocL.Ä av!åsliudet ii.. Vi teståde
m$kin€n med s bullemålee, och iick
fiåm alr den i f.Ara om @tralt buler
ä keplt hiithari dlrn4 itn €n åv !ol!
3eE nalkir€! (de diir trtskå, !i aet),
Dh å! m€al d.L. o.il myckea tj:t, hen
ded iylbadd 1s inL bort nltoi åv
mskineE r'restsilå - det !.rkade I

åUr lall irte så. Aeeletioren vi$de
sit !då åy den skliihtMde Eiet n,
och toppfato vekade vaR vål rjlltssd,
åven om vi av (}!:Ms m t@!iDe! inie
tite DK d6 - vl liik Ue d€' .w
6 privåtiige, gdom MotorJilfu Id-

vluaEr,IrlDAN er gilvfajrei av d€tr *pa_
.å1å, trriif,rlde t}?d, h€d en Ernis
lare[kopplid i o]jeb6d. siiitva våxeuÄ-
dån vdla.le Erå bE, nd vii)Gllpåtrd
vår alldere ft. lort, .å ilet var onöjtisi
ati viixla eeil h€Ilång@ @h sÅd@ Ir
nN€a l(opplinAer vår lrånjke €n sula
iung i m önerinre!, hm det är boh
våd @ Id viinb sis åv d El'A
rm€U&opelinr liir do iir dtn€Bide-
Ed lit a e(ekt öve 1l5 rik-

BROMSÄnNA ld.L. to.rlr.de litet vi!
hfu. -ealåsEtly.k, h6 de tos rob det
bh och såv .it lörh,osdetnslvede jn-
iryck av s:ikerh€t i .rh årt€r, Det ä.
@tså be.6mvÄ.t ått tEhb$l'rs tnr.
* vid nyclei hård iibrcl@br tyclå-
de adåilkmna nÄsor seddeltring åv
så$dn, N&on @tthinlstlDds lörekom

DAMEN iir åv d€n Ds6å vårnirF ess,
b.p6, od! bsiÅ! er dlatödda !1!]Iö.
FiÄdtilue llötr .v o t€l..to!!la.l

TlllvdL.s: BSA t[olor cyclå Lrd., al! d-fu'DE].IL
Co.td{.!ir Äa E, n.6D. ir.h.

lvÄcyxdrr4 rvrtlkt F ned
!6b6ryrlyrdå

Föirse: arar Morobroc (r ,!,),
El'y.La: Lus 6 v rrlfriidrcn.rrLr eh

utoeb{r! r v*errd.r, *r""' rm. ol-
?'96' tr.ån: 5'4' lyls: |53'

Ebu: 3' i.am och 7' b.r,
Tr.Iryads: 13 Ur.f b.utn och 2 tr1€r olja.

tiishå.lnins - Lktu e!, åti iu millde
fiådrilteD iin d6to liittre blt viishÄU-

KöaS?ULNINGEN vi$de sis EE r}?irk
lör ile node@ spoltnstcinem, vilket
ilt imeltir nåAot lE&!, D€t huwd-
s]rlida tel€t lsser i det fåktub ått sly-
at iir miBt tiugb mriretq för balt'
och diiltill boc&at A det rel$irste.
DäriSenom bli! kiiEriUrnllao .Utfö.
upllÄta (rsitt wci€rt }.lla ilet l& i
Amer!{a, dii. ilm t p av sryre ho.
ulpslått vilket llr.le ser b€kviimi !t
ms irl€ it det Om md skaU åkå lanst
hed d@ köBuilhing ko@e. td
att lÄ frul{t'siilt dt i lyg8prl' elts-
sm sÄ gott $m h€lå }rcpp3eitrte vitar
på *tleln, M€il ett Lolt rbae av Tf-
moddl toIr@r e 6to. rlel av vilto
äv€n ata vila pA !må@, !Uk.t sör d
himel$id 3ti!nad, E! ddin töstiiU-
nila minskd Äv€D Dååe.t!i!96 deDoo
vindakaaet, sh m.d a ulolått köBtiitt-
niis te bli nyclet böttå,r<le i ilet iög-

ELSaSfEMtT & dt korvouoneut *x-
voltsystem m€d lilGrdjtrgderator, ch
ii! lirrverkåt .v Lu@. Iid.insq om-
bsörje !v en båsftr, ukaledc åv Lu-

PÄ VÄO&N eie d€t dg att BSA:n iil d
yppe.lig lÄn3tlird$.5ki. Go.t .ti nÄn
köBtil1'inro), eh vid 6 fdt .v uise-
fii. 130 t's/t sick moiom nyc&el hlnt
och fidr ubn över<biEt b!]ld, Sry!-
laaen å! å 6n .tt det bedå styrer
velrd löjtilt, eh vitg3r.,op€t i k@oma
iji uioii.Xt, ä@ !å i&pir viig. Når mD
har akt iiiRligt uppdcker 116 a slo.
lin* - qtlalrtitdet ä! ytle.st låtttna-
nöEqå! odr hd lehöver laktkkt inte
r)Ällå i nski!.n neil h.iiniletu nii! mn
drd olp do !Ä stitdet ut!4 det $cker
m.d ått trulE pd stitdete hiivrm.

BBA- Mycket ve ocL tyd boror. lir.
viilEgslapd. my.let låtkrEiryrmt

MINItBE lBA. Alldele för bretl styp o.h

BSf, SUPEN
ROCKET

Från Lars Svanberg har vi fått
l,åna följande aftilkel som var
inJörd i tidningen Fart nr 11 i
november 1959.

It pays to put hiEh-quality
Spares into a hiEh-quality

machine.

lnsist on Eenuine

B.S.A. Spares.
1937

343 -- ( ta 7."

3SA A65 .l-r qrHt^Jr ^Jq o(
s9r.t.FtC-€i ?acjNC)

t.n}6'llmillt.
nrt!.tt h.d .! bun eL rtLr Da rz'Di-

l.M @h en eiiogdm n€d hrdladllka
tel€sLopstiini:mpare båk. Sriinreden
:i. lpprriD4l i uiledÄlblria s!:fuillgd
odr mycket stålil. fjä&irgen iir rlyc&et
mj!r. ute eåjthe! o.h a€r en strA-
larde kenJolt i fitdinr meil d uibii.kt



BSA Selwice Sheet
\lc. el3

För "M" modeller med paralellogramgafftl, Utgivet oktober 1948.

Slrriv till
BSA Bladet ?a

BSA Bladet görs med hjiilp av medlemmarnas insdnda beriittelser
och bilden Du kan också siinda ditt bidtag till BSA Bladet,

Och Du! - Det lönar sig!Justering av styrhuvudet och framgaffeln
Översättrring Johan Johansson

Styrhuvud€t
För att kuma kontrollera att det inte finns
glapp i styrlagren måste framljulet lyftas
från marken så att hjulet hiinger fritt. För
detta ilndamåi placeras en passande

låda (trä) under motom. Lossa lås-
muttem placerad under styret på stlr-
hwudet (se bild M42 - "clip bolt")
och drag åt stlrhu\udets bylsmutter
("adjusting sleeve for head races")
tills inget spel kan kiinnas i styrlagren
niir gaffeln förs fram och tillbaka.
Justera inte för hårt då kullagren kan
skadas och styningen gar trögt. Till
sist - &ag åt stlrhuvudets låsmutter.

Gaffellånkar (Bild M42)
Bultama i gaffelJiinkama skall vara
så åt&agna att inget sidosp€l i gaf-
feln kan kilnas. Börja med att släppa
på stötd,imparens bult placerad mitt i
justenatten, lossa sedan de tre lås-
muthama på gaffehs högersida, drag
sedan justera spelet med gaffelllln-
kamas bultar på gaffelns viinstra sida
och dra till sist åt låsmuttrama och
bulten i justenatten.

Stötdåmparen
Denna justars giveMs av föraren fill

att passa vägförhållandena. Justerratten nås
av föraren ftån sadeln.

Slut

Från och med detta numrner av BSA Bladet
kommer införda bi&ag att premieras med en
check som iir giltig vid bestlillning av klubb
regalia. Dessa kan samlas vid honorar av
flera bidrag så att en liimplig summa uppnås
för önskad klubb-pryl eller anvilndas sorn
dellikvid vid bestlillning.

Ett av de inltirda biclragen per nummer kom-
mer att utses till trevligaste bidrag och pre-
mieras med BSA Klubbens / BSA Bladets
rostfria thermos, viird ca 250 l<r. Bidraget
utses envzildigt av redaktdren för tidnbgen.

Bidragen skall vam av intresse för BSA
ägaren. Egen text och bild premieras högre
iin enbart bild. Texten skall vara av sådan
liingd att den inte kan anses som ren bild-
text. Garla tester av mc åir också viilkomna.

böcker nm air mycket .Iilkommet.

Allt material skall vara på svenska undanta-
get originallittertur.

Insiinda bidrag återsiindes alltid en tid efter
tidningens utgiwing lttrutsatt att avsiinda-
rens adress iir uppgiven. Inget av materialet
ftirstörs på något sätt utan reproduceras med
modema metoder såsom avfotografering,
scanning och liknande. Textbidrag kan in-
sändas handskrivet eller maskinskrivet. Om
dator anviints tar vi helst emot texten på
diskett i txt eller rtf-format eller via e-mail.

Såind ditt bidrag till: BSA Bladet, Drottoiing-
gatan 6B, 434 33 Kungsbacka. E-mail
bsajohan@swipnet.se.

Inget bidrag iir för litetl

Frg. M42 Fork links and stc€rhg head.

Originallitteratur såsom brochyrer, hand-

Roland Sahlin
från Bispgården har fått motaga BSA Bladets första

praktiska 1 liters rostfria thermos ftjr sitt bidrag
"1955" tiIItidningen. ( Se sidan 16.)

BSA Bladet Gratulerar!
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Iiclöhclm Olassic
Show |OOS

Eller iintligen pris jlir biista monten W var några glada grabbar
och flickor som möttes upp med motorcyklar, lastbilar med

allsköns rekvisita en solig lördags eftermiddag, pingsthelgen i maj
Jör att bygga vår monten

Text och Foto: Lars Svanberg

I ar hade vi utökat vår ruta med någla meter
så vi hade gått om plats att bygga på. Fron-
ten på montem byggdes upp av en mono-
weelande Gold Star cross med en förare
(sMtdocka) som tittade på en bonde som
ilsket h),tte näven åt honom nåir han for över
en syrenhåck.

Den hårt arbetande bonden friiste upp sitt
potatisland med sin ypperli$ tjusiga BSA-
Clifford-jordfräs. Många håinder arbetade
hårt den kvlillen med att få det mesta på
plats. En bit STP sponsrad Racerbana med

tre mycket fina tripplar ståilldes i ordning.
Undertecknad sov över i ett veterantält ftån
1938 för att \€ktå samt vara på plats på
morgonen.

Söndag

På morgonen kom de sista utstiillama till
rfua:r monter och vi gjorde det sista finslipet
(ett friischt haLnstrå i bondens mun samt att
rätta till hans Lantmanna keps) ooh d?irefter
placerades alla cyklar ut diir de skulle sä.
Vi började fulla heliumballonger till bam
och söta mammor men fiok avbryta detta för
att det fanns ftir mrånga bam och ftir å söta
nalllmor....

Dessutom var det roligare att andas in he-
lium och sjunga som den bäste kastratsång-
are. Viket många av oss prakiserade....

Montem väckte mycket uppmiirksamhet och
munterhet. Mässgeneralen sjiilv kom och
kontrollerade att vi verkligen inte hade kört
med i jordftlisen och spunnit med Gold Sta-
ren i den fina gräsmattan. Tonmullen ftån
Lantrniinnen vi lagt ut såg verkligen ut som
potatisland och spimspår. Viildigt lyckat!!!

Det var firllt &ag i varan monter hela dagen
med kaffe, kowgrillning utdelning av BSA-
Bladet samt visning av vår klubbregalia.
Arbetet gav utdelning underteclinad fick gå

fram och hämta pokal samt kama om
Hallands landshövding. (OBS Halland har en
kvinnlig landshovding).

Jag vill med detta tacka er alla for en under-

bar och oftirglörnlig helg. Kan ej namnge er
alla sou stiillde upp, ty då glömmer jag
siikert några av er. Jag hoppas att vi tillsam-
mans kan hitta på något kul till 1999 års
upplaga av Tjolobolns Classic Sbow.

Ett varmt tack rikt jag till våra sponsorer,
för utar deras hjiilp hade vi aldrig filtt t i I I
en så bra monter.
STP För briinsle tillsatser och racerbaua.
Turtle Wax För finishen på våra fordon.
Hannnerite lack För det som skulle må-
las.
Lanhärnen För "åker och crossband'
samt tjusiga kepsar.
Continental FörMC-dåcken.
Gerd Andersson för dom goa bullama.
Och Lasse f{tr den roliga heliumgasen... ..

Vi torde höras! Lars Svanberg
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Fredagen den 22 maj brakaile japankniickarafton lös med att dom
som kiinde sig manade och sugna på våfflor samlades hemma hos
mig. W var en 15 tal glada hojåkare som tjötade och la upp taktik
Jör kvdllens aktiviteter.

Av Hans-Arne Goldman
genom Göteborgs cenhala delar och sedan
ut till Rödasten

Diir fortsatte vi kvållen med grillning tills vi
Efler fikat lar det dags att se vem som inte blev trötta, kickade igang råra hojar, tiinde
skulle å igang sin hoj, då skedde ett under våra kaffirlla strålkastare av fabrikat Lucas
och allt small igång. och åkte hem.

Vi åkte gemensamt in till Shell tlllevi &ir Nasta japanlnäck hoppas vi för första
dom som rnte pallade mina våfilor hade gangen passera 100 hojars nivan , så boka
samlats. redan nu upp Japanlinåckarafton 1999 den
Vi var ca. 80 icke japanska hojar som ge- 28 maj.
nom polisens forsorg smidigt kunde glida
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Brittiskn hojat längs hela avenyn. Foto: Johan Johansson.



roöö
Från Roland Sahlin har vi fått Jöljande intressanta material om året
1955. Det iir dels BSA Bladet som var ett rcklamblad från dåva-
rande generalagenten Fleron i Malmö som också iir grunden till
våran klubbtidning som da nu håller i handen Den Svenska försrilj-
ningsbrochyrer iir och mycket trevlig och visar vad som var på
modet året 1955.

"Prenumerera" på en B. S.Ä. fOr lång och tlogen tjänstl

Roland skiver i sitt brev som följde med
materialet:

Siinder BsA-brochyr 1955 samt BsA-bladet
fran 1955, i lite dåligt skick men kanske gar

det att fotogafera av. Siinder även eft foto
av min BSA 83 I lq59 års modell som 2ir

nyrenoverad. Hoppas att få det återsiint efter
införande i BSA Bladet.

Roland Sahlin, Bispgarden

Red - Ja, Roland det iir percis sådana hzir
trevliga brev vi vill ha till BSA Bladet. Nzir
du läser det hiir åir materialet på väg tillbaka,
( Vi återsiinder alltid insiint material.) till-
sammals med en liten check i klubbens
regalia-shop samt vårat nya specialpris som
ges till ett av de insiinda artikJama i varje
nummer från och med detta BSA Blad och
fiammåt. Specialpriset af en 1-liters rostfri

(Fofts. på sid'ln 25)

STANDARDMASI{INER
Ti!linolmDJdle! n ]4 C.ld Sär

ir.n (n"$:idrrdprodulir, $m "il-l.n so6 helst k.n föRirvl i dcn
mln Fm tillslns.n iächs. D.t år
nyc!.t or dt.rfrtqln Då dcsr
h-tin.r f'ln .n ma$i länd.r, o.h
dd b.ryd.., 1it nlnBi motocrosi-
lör.r. flr fnrl lis i in ni i

Enhin i cLut'nrn! -lT D1 klc
ol M2! nrfl. din( to .,ikine
$riti. D.itr lopD ir ninlis.n .v-
!.n ldr rilrrö r pl artrJrr'lmr-

. skin.r, och henimmelsdnr {ipu'
lcrri !( miit s0 h1r[intr rr
pr.ci srmnr typ dch Ddfik.tion
nlna tillv.il6, f 2a cc skall
riknd son *rndtd, Iör T'tlopp
mLG ju h:*inenr p4.n(n, i
.( u{öEDd., sm i v;.r d.rrljcr

' ntqo' rvvil.r f.ln -oo(.o$ reF
rioD.r, och dine fölicr, rit ct
!:.rkr (o,r :nrrl ColJ Sr1, ,L-
;k;ns n]*r rc<ryss fär TT-
lopp.n på l.lc .t M.n o.h .n,lri
Iihtnd. tnvlinFr i Europr ocfi

I F& moro.ro+rlvl,nq:- i Svdis. I r.prkrione- und- !tsI.rde lopp;
I'o,de t, n.. 20-hl mo,orcvkL.lnr.n moror.\kd .LooD. tt ir
l,*.. c""r, D.. d- r. h,,ti,r*ld* ..k.r , d; fi.- it uk u,
l.h r3nrr, rom nlr i ld. och r.l.:vlira"n DLn om .c,r mo,o.ro..,
la.tns d.' Lom-e. nlaä ,.:dr" Lan undrrr, vrrlör d( ine nrv$
lirln BSA hLJriL.n, ri! d. oron-Lrdiurkro$.
lbL:1,,s"n om h:rd rv d!h !ml B,a cotd srå. ri'hö, nmmr
l1l, frn: L'. lmo,l.lljruop $m 0rl oh Brr pi
I I'c+. 151 orh 5r0 rc ö.h ,\ilrr
I MOTOCICqS. MO'|ORKRO5c li5 rijtvd r*kcr m,.Ld l cr n1-
I C., :, ."a,i,,,.t,1- o.h u -1J., , baömd4 b-uk.nr,\iT', 1!
Ir.l,;ll ii.ili- ..- -ii'i ijil.- llirkr dm no-rc _r dm *r.n ia.
tii," ";-r,jj: ,,;"å., iilir:i" "|r .mN \rdr. i00\uLkln :
l...'.-'-^..."i'.dli"d.|lll5k''g.'Ud.Jl]l
I*-;'ij"i;-.'" i, "-" ".r,,_i;ij:- l\Hicr d.m i'. i dc åI cotd sr.tr
1,":;"j i ";.:;";;;,; i;ili:i,l!,, / i're' o.h ,oppro r rv ri'
11...* ki'p, -. r; b*k,-d.,-l-dn
| ;;11",., 

j',[:l;;,*'i',:il"",i"i;" I slon.' ru oc\ L, Lr rr^M
Inrur"- rr.[inc, sm mdo-l Fi rr nu llerBl L.ll ires L -
lso. - iCm Rrtmn Lrn r$ll.rF_, d hö.rh dd s! vr.\fl'
ll'.ln nr. lonnr l' rrr limnJ fn.J lr.:, asA-hrnrpln$r Fdin
1,. ,r:.c,nr nl-.tr !. t. lcrvnc mfdtm.d .ndnlorono,., o.h ctar rn

WBLADET
l,rni 195s AB E. FTERON MAI.MO STOCKHOI.M . GOTEBORG

BSA-dominans i
motocross med
Buiialo-Bill i toppen

!id. 195r och 1954 domin.r.d.3
hoiocroståvlinstrrm i Sv.ris.
sush. .fFnry.kliAt lv BSAJöI2-
r. och !nd* fjolålcr v.nn B.S.A.
i e nindre in 31 $grrr ci tos
s7 2:Jra- ocb 5l ridjcpl&.rins1.
,h, iitfrorn3 rlr eg.nrlisen höpre,
t/ en ninsd topplac.rinqrr i sc-
rn- och rndrr sbftivli.2rr ir inr
oedr:'ko r

D.t ir !t air bli lilu ror do-
nirlrr i l. - cllcr *öir., kotr
ntrdned 6ärk.skonklr.ns. 1955
tB iavlinssiens rr ju blort i sin
bdriln, m.n rcdM hrr fdr 3SA.
nor.Es 3G $qr:r, 2l z:drr od' 21
ucdi.ohcdncan o.h likeom i lior
iir d.t lill Nilllon son vunnn dc
Ilc*. och d. *ö6ra *srarni på
sin pllirligl "Gold 56l, båd. pt
sv..rLa ocl rdändlta täDor.

ndan ha provlkt, ned sos r.$l-
rr', i ftr prr r:'vliiArr på b.rhrrl,
drcs uilL Nil$on o.h hrnr kosD.
ItudDrn Shn Srölkc! LuDdin ui
pi LnnJ.l{iq ri Hohnd, !cr-
Bis orh F.nlrik., d.r d. vun
uppFcndcvrkrn,lc fDnqtnRlr, hl.
!, i I-iUc, dir hcl. belBisla clir.n
m.J .n ruloprmi($e orh .n J, d,
d,o f.h !c .i! beksrlde.

scJrn h.r der to6m i s.nnl
$,r Dt h.'nmtLroorni och i dcD
tu^å .*"-do.;ostilriisn
"su!o.n!fri.," hkv .rr $.i!nE
m,d nr Ni\ren loD oventslD
r n (, Ii,lrJ rv BSA krmrrönr
Gunntrr l.hrn$on, Skn lundin,
L:n Cuilftsdn .rh Crrl Crrl*on
"sörpiDc'. Bloti 11 nrskin.r [un-
de lldrlr i s3l i do vricBi b!-
r,-*"d" -.r.R,. ..h s "" J.-

Foni iist. sidan.

Foto: Roland Sahlin, BSA GB3I 1959.



Tar den cykeln
aldrig slut?

... dei oör fodlorondå. och
iö. L.n-<å.o .+ nSÄ 6r

Det finns €n eor vdstsvemlor,
.on ör 3becioliirer oa dh !Åod
€klimh.r'o.h i6h {dr l.nd 6_.h
rike runr på en liko qsnmol C ll,
ldsrod ocl1lå med verktvo och
onnon todninq, Och d€t-& li
lodont dör. Derc3 BSÅ. rqr old-
ris llut och iiönor d.m hos€l i
ur och 3kur på b*vörliso by-
vöodr och med elt minimum dv
omlotiod.,. - B.S.Ä f& löns

l8

B.S.A. dod.ll 8rr Ssins t00.. f.v,

2sO.KUBIKAREN SOM AR EN
RIKTIG MOTORCYKEL

med 4-takts toppventilmotor och 4 viixlar

Nåira släkt
med Gold Star

Ingen 5oo-kubiLarc har i
SreriEe sålts i så smrt atal
soD ö.S.4. modeu B3l, och
d* b*or oå att den under
årens ropp arDerrr srg n
hos rnororcykelfolket och
stärdist hävdat sitt .ykt. för
scdiBenbet och förnämlis pre-
stationsf örmåea. Äamodells-
na har oupphörl;qr förbärt-
rats, och de Dya B33rorna
skiljer sie givewis myckcr
från föresåneafta - den här
molorcykrln följer med sitr
ri.l M.n i .r ivcFn,l. ir nv,
3 33 pr€cis som de carlla, dln
n. en pålidis, stabil, v:ilba-
lenserad kilomei€$lukare, solll
se. sin äsare hös valu!. för

Och pr r! vår k.n Ni
finna en 500 cc loppvendlare
med B 3j:ans eqoskaoer och
florra utrushinE för 2.780
[.""""r M",t. ; fi""" i -å
versioner, Bl3 Standard till
ovannämnda priset och 833
Sw;n8, sod är utrusrrd ned
dc allra sen:rte fincswna och
som f. n. kosta. 3.075 kronor.
DeD fölarsljga acciscn till-
kommer förstås och så frak-
ten från Malmö till Er BSA-

!ors, spdt 4

BSA 833,
Saeriges popu-

liiraste "engekman"

3.5,Å. ioLl A, slrootlds
Stdt 2-ctl. t00 .. f.V.

GL'IDFLÄSKAN OCH SHJUTANDE STAREN
D.r finDr hlud d. Flcylindnqr

3sA-motorcrtlåroå nod.ll.r, rm
l.i.r cold.n llal ..1 slldo .E
SEr, o(h m ir d.rra leds Dindr;
IBn*å.Dd. E:nslltor.r &.nat
ndnen lill Guldflålkh och S!ju'

Mcn :om b.Lsr 1' "ljuDsrld"
och hiirna riLticJr. ord för
"flaih" och "stli' ocå .b!olu! oF
r. p.!e.dc för d.$a F! nobr-

15r Lnviin, ncn är i! räl brld-
*nd, hrr rl uromord.ndie. vle-
håltninBles.n5hp* oct fördiE-
liq fjjJriiq år d.r äve. und.r höq
ha*ish.t utjåmr" nibdr. sod.
vägas gropighdo och ir lätr .*
*yrr. Till d.n *c.l: nrrtö'$le'r
bidrrr sir.rvil d.n lnf s1' til.
gi.rdå ramen! r.'rbiliE!.

TÄNK FÖRST
EÄNDLA SEDÅN

Ni har iust bslutat Er för
an !.opa cn motorcykcl, mcr
Ni har inte best?irnt vilk6 Ni
helsr eill ha. I så fall - tag
cE råd: förhaH n! inrc utr!
över!änk först roså, hur Ni
helst vill, att Er ooto..yk.l
skall vara beskaffad; udcr-
söh $dan. on det finas en
maskiiil som oppfylc jut dc
fordringar, Ni sr:illa.

Ni vill kanske inrc ha cn
sror mororcykel uran nöjd
Er sä.na med en mirdrc -prisfrågan mtutc ju också b+
akt*. Men det skall ändå
varå en krifrig och sediscn
sak. en mastin som [aa pres
rera qod fart, soo km icce-
lera snåbbt, villct ju är vik-
list vid omkörni.s eh i
måns: andra gioationcr. Dec
skall- också vara en naskin
sm håller längc, även i hård
rjänst. Ibland eill Ni tå m€d
Er nåson pasascrtc på bal-

sadcln, det shall motorcykcln
tåla uto an ska och utan
att köregcnskaperna försån-
ru. . . alcå en ståbil ru-
konstrultion och en stålL no-
tor. Och så vill Ni inte ha
mycket b*vär med översyr

möilist. Er mörotcykel skåll
vara billig i drift och hte
draga mycket bräffIc, hte
s när Ni åkd wå på cy-
kcln. och, som saet, dcn s!.a11
stå j en övdkoDlist pr;s,
helst bte över 2.500 kronor.

Når Ni hunnit så låner i
fuaderjnqarna. suck.r -Ni
hnskc: -"Allt det där kan
oan nos iote få för d.i pri-
scr. Man får allt då av på
fordrirgrrna. Ellcr octså kö-

Me Ni hd {el för .n
eånes skull. Dcr fios just en
sådan motorcvkcl, och dcn
kö$år ific m.r än 2.190 kro-
nor. Till deira får Ni först&
lägga accis och frakt frår
Ma!]dö.

vad Ni skall göra, d€t är

atr gå ril €n BsA-åtcrförsäl-
jåre och be hodom ek. E!
en C II G. Der år o Eoddl,
som prövats i ruscntal och av
vilkeo der fim mårea av
gamh &gåneår, som rullat
på de svenska lodräsama i
20 år, ja, i 30 och sod i..
ut an åldriE tunn: bli ut-
slilnå. Och 

-Ni får betrnk.,

^it å. nv^ Cll,otn^ * bafi-
re in dåsa gamJa vetcroer,
an de är ututade mcd cn
hel dd moderna fineser och
alt de fö.beftr.tr i olika av-
seoden mcd häusyn till ti-

Det finns nu etr ril+altig
flora av mc-märken och roo-
deller, och nan ko nog säge,
arr aU. - nåja, d. flc5ta -är bra noorcvHar. Mo dc
!. int. liå, b;- Tro för åll
del inte det och t o .lltså
ine, an ulsecnd* Lan få lov
arr aveöri Ert beslur, Myck.t
av do ynrc "plå$laqir*läd-
ien !.u aa!å bländverk Dct
ir mororcykelns "j$c cem-

ForB. sild n.Ln.

cylhr n..l d.rrr högr topplM
o.h .nafllend. rnrbb: rcc.l.Eriod.
A7 Shdotinu sr:r ir.r nvhcr lö!
lr.L d h;r.-'L.l -,"1'-".k*jmp;ndånde vft; ocl hcl.åd i
li(krå firB.r, Mh usa.nd.r qlr
.ndt ink upp no. m.!kir.B ld-

shoonnq sro. firr m 500 .. 2.
cyl. torpi.nrihdor b.d 6pF
lo.l ae li oeråll, D.n sör laG-

Precis sama b.lkin firls
i storleken 350
dcllbeteckdrg är B 31. Ni
[ån Äos nämrk BsA-r.brc-
sentant få alh detdjupp'lys
nirsår on desså lrc kvJircrs-

B l3'och B3r tillhör !an-
nä modellsrupp som B34
cold sr.r, den standardrill-
verLade dvlingsmokinen,
m€d vilkcn clirförarna vinncr
sinå strålåndc framgångar i
motocros, novobcrkåsaocrc,
831 och B3l ä. nära släkt
med Gold Ster. D€t år ma-

OIlt Ni vill spårå 295 !rå-
nor - och vårför skullc Ni
inr. vilia dc!? - så ir Bl3
stmdaå så mvckct billisare.
Do hår srcl r;m, och DårRa
föredrår en sådan och ,pård
prisslilloaden. Vilken B-Do-
aell Ni än e:iljcr, får Ni cn
förstklassi* ootorcvkd av cm

'nirke, 
som jorden runr, och

frmförallt i Svdiqc, är bc-
römt ocb som bcryder pålit-
lighct,

MEST SÅLDA sOO.KUBIKAREN



sig 'tugning". Meo det böt
kanske likväl påpekas, an
den fyrtaktiea roppventilmo-
torn på C I1rån kån ufi,yrr-
jas till sin fulla cffekt utan
att bli ansffänsd och utan rtt
bränsleåtgånsen ökas i sasmå
sr.d som på ed 2-raktare,
urc c$ nar Ni åkc. rvå Då
.vk.ln arr vjvPll!din h;r
fi,.å väilir bidrar sivcNis
titt *. -"m- .t".'i -*,
och rill att deaDå naskin är
cn fin backtasare :iven med

odr rlmen - 
j., det är

den som ger motorcykeln sta-
biliter och säker stvrförmåqr.
BsA-f.brikcn hår i alla ii-
der berömls för sitt sedisna
rambrsse. Här finos dc räita
dimensionerna, dcr riktiga
mrtcriålet. Här är svetsnibs'
en utford med sakkunrka'o
och omsorq.

som sa$ så till .D BSA-
handlrre odr r på C1l:ån.
Hrn kan lämna Er alla d*
taljupplysningar, och skulle
Ni bo avhgset från en B.S.A.
återfös:iljare, så kän Ni skri-
va till eeneralaqenten och få
eit illusirerai prospekt med

Dcr finns rå vcrsioner åv
C 1l G, nämlisen C I L Popu-
lär, som ha tcl rd, och Cll
de Lure ned bakhjuhfjäd-
ri.s- D.n sistnämndå bli. för
$åi nåBor dyråre 2.J50 kro-
nor * accis. Frakrkostnadcr
och t.imninssrilläss tillkon-
ner i båda fallcn. vi skall se
Er ännu en tips: för vanl";e

ro*s. Ir. iid. ,
DEN NI DROMT OM?

D{ra it .n ndbrcvL.l Iör lin.

'd:tn. 
o(h dp{ft*; .n idali'L

nrrlin Idr llDAfrrd. 5hoötinR Si2r
gör d. lån$ visrhl kore, G.nom
rin Iomfoiribtr duSb.tidct, föirF
kl.$ia: rvänqlrmsfiidrins och .n
niirpd finescr, $n syfrai nll hF
kviih $yrning och ndövr.rinR
k3n hin mcd C.nn. bdrorcyl'l
sö.! nyck* lådqi di8shaBch.r

s:d.ln Rir l;irt .a lyl6 upp,
dd, suo'niuppfi iina'lr llränn.rdl..
krn snrbbt lvnoni.rn!, .medin
dcn fi*cs m.d .n cndl ccrnn-
.k'uv. Stick:rd ibrLhjukr gör,
i d{n Lån i\mo {rr to( och
l:is dl! lu. qiod! fijr .t Ni
skrll h1 lå ftd l,svi. son Döj-

My.Ld [r]tuF bromnr - 3'
ftrn, - bi,l'rr till å,r qöd ltö.
nine.n x[.., o.h d.n LrrniBr mo-
rornr rv*r, miuki Ai"A okar ht-
h1!fl iv rrt Lr,lrr pi .n shoo-
rinc sEr Mån krn !irl, r. d.ni.
horor.v*.l är lnxuös- oin nft diF
-"d ri** *r rllt ir qio tdr
: mön iltr knv, rom .n Jn,
,prskslull frrkmln o.l m.{nru-

r"c- ." ., 6s.A !rc.rö;rn-
- .r DdD.hr öv.r A-nod.ll.ml
och n'i,l r ddli.rnr hdr ShoG
dnr Sor. Orh nrr Ni lunnn, .n
d. r rr d.r horo(yk.l, bm Ni
drönr om, d b*till d.D, om d.n
s {tulL ltnn:! Dl Er oii- G.nlnl
,;oE^ h* s$-i,s sh, i hs*,
oah nlqrr dås,r !{kr bcsillninR.n
linns d.n ios lErföGiljai.n.

laudsvässråfik klarar Ni E!
alldeles utmärkt rned eu "Po-
p!lär", vars pris ju är fö.-
bluffandc lået, om man
rink.r nå n:ikinenr kvalitC-
Gåt o;hoppas, arr vi slipper
de prisförhöjni.sar, soo har

skaper", som avsör, om Ni
bk belåten med do i lär3-

Den här Cl1ren har ed
molor på 250 cc, ncn *
mirk vil - de6 har .n 4-
rak$ toppveDtilnolor och
fyrå växld. Dett. säge! Er
allt, dler hur, ech lörklarår
vrför mororn g& så v:ckert
och :ccelerer å *.hl'. ..hoch accelerr så snåbbr och
mcd en sådan däl jäDn, tju-

D4 blpr oala l& B,S,A, i daB löa'r ,itnaotoc.o( i Srttotg. F.d gsA.föÅp lÄaa, 3 Nil'
ton, cnn Johdron, Sten L\ndh, Ir,' cdal$n. Cctl Cctlhon.3 ndo tlb cr 11 trlualhrd.ur a.S. t. Här t t BtI ' lada'as.a lörc C"nndt Jobdnron,
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1955 ett
Yärldens största u

Ni vill ho eft snobbr och pålirligr
ged;gen motorcykel, som ör billig idrifi och
en BSA.
BSAJobriken erbi'Jder Er också världens
pö omstående 5ido över de modeller,som
svoror Ero onsprök ivorie ov5eende. Besor
runi. Och kom ih6g oli en molorcykel, rom
ökar;vörde-

500 cc Lv.

svönsormsf iödrins och d!bbelrodel.

22 23

to rt" ar fot
I - 19 modeller i Sverige

iill orbet5plotsen eller uttlyklsm6let - en elegont,
,rderhåll och lom lönge behåller sitt hösvörde. Ni vill ho

urvol ov mc-typer, och om Ni gör igenom törte€kningen
i Sverige, sd skoll Ni sökert finno någon. som mol-

hos en ov BSA's mönso ålerlöEöliare landet
BSA bokom sis hor en förstklossig service, yilerligore

500 cc t.v. 2-cvl.
Svönqormsfiödrins och dobbelsodel,

AIO Road Rocket
650 cc l.v, 2-cyl.
Svönsormsfiödring och dubbelsodel.



Frön Bontom till Rood Rocket
Tvåtaktare

125.c 2-tokt. tre vöxlor, Amol förgo5ore, flerlomellskopplins, utvörlins: 7,0,
11,7, n,1, ditekt belyrning. Rikrpris 1.600:-.
som föregående men med bokhiukfiödrins. Riktprh 1.690:-.
rom föregående med bokhiuktiödrins och botteribelysning. Riklpri' 1.7d0,-.
150 cc 2-lokt tre vö(lor, Amol förgosore, tlerlomellskoppling, utvöxling: 7,0,
11.7, 22,1, bokhiulsfiödrins, direkr betysnins. Rikrpris 1.725=.
lom föregdende men med bolteribelysning. Rikrpris 1.8$:-.

25O cc Fyrtaktare
250 cc sidventil, tre vöxlor. Ri*rpris 2.005:-.
250 cc toppvenlil,4 vöxlor, spegiolmodell för Sverise och morftnodens pris-
billigosie 4-lokrore med utomordenttiga köregenskoper. Rikrpris 2.i90:-.
som föregöende men med bckhiukfiödring. Rikrpris 2.350:-.

500 cc ry'tgäende, högklo5'is. modern, krofrfu kvotirersmororcyket med tör-
nömlig utrurining iollo derotier. Rikrpris 3.110:-.
5(D.cc, som föregående och m€d höid kompression somt i övrigr högtrim-
mod; sörskilt elegont exteriör. Rikrpris 3.165:-.
500 rc, en ytterligore utveckting ov föregående. Moior med lörimetoltropp.
En hypermod€rn, elegonr motorcyket med hög presrorionsförmågc oih
rtörsto pElitlighet. NYHET FOR SVER|GE. Rikrpris 3.615:-.
650 cc, den s. l. polismodellen, en moiorcyket, som gör löngo vögor kortd.
Enosiående vöghöllningsegenrkoper, hö9 toppfort och hö;sto tåt tigher,
luJ(uös utrustning, ypperlig öven för sidvogn. Rikipris 3.51j:-.
650 cc, som löregöende men höghimmcd o€h med cylinderropp ov lött-
metoll. Motorcykeltillverkningens förnömsra stondordprodukr. NyHEI FOR
SVERIGE. Riktpris 3,805:-.

D I r Brnlrm,

Dl b Ernhn,
D I G llntin,
Dlr Banlrnr li,laior,

D3b lerhm 
^{aior,

( t0t ,(ll Populår,

(llG dc luxr,

35O och 5OO cc Encylindriga Toppventilsmodeller
l3l lwing, 350 cc 1De iSverise mesr såtdo brirtisko motorcyklorno, my€ker nöro "stökr" mod

!33 Swino. 500 cc id.n berömdo tövtingsmodetten cotd Sror. som skitier sis lrön B3l och 833
'genom ott mororn hor cylinder och topplock ov tönmetoll. Rikrpris 2.935:_
resp.3.075r-.

833 Slindard, g)O cc,5om föregaende men med fosr rom, morkncdens prisbi igo5re mo-
rorcyket i sin kvoliretsktoss. Rikipris 2.780._.

5OO och 6O0 cc Encylindriga Sidventilsmodeller
ll 20 Sl.ndå rd, 500 cc loömmo, storko mosftiner, byggdo för h6rd riönsr med tössro underhöth"

A{ 2l ltåndård, 600 cc lkostnod, 
lömpliso öven för sidvosnsbruft. Riktpris 2.d40:- resp. 2.d95:-.

5OO och 65O cc fvåcylindriga Toppventilsmodeller

^t 
Swing,

A7 31rr lwin,

lt lhoolirg star,

Ä10 Goldln Fl.rh,

Al0 lo.d nockel,
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Samlllga priser exkl lrckt och t nning.
Foto: G. Johansson
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0;orls. Jrån sidan I 6)

termos med BSA klubbens logga, som iir
pmktisk att ta med på mc-ufflykten.

lnnan vi raskt slukar nåstkommande åtta
sidor fian 1955 så tar vi en titt på Rolands
831 :a eller som den mera konekt betåcknas

GB3 I . Den iir fran 1 959 och iil sista fusino-
dellen av 831:an. BSA:s 350 cc modell av
den hiir i sverige vanligare 500 cc modellen
B33. Dessa sena modeller av B3l / B33 var
sedan 1958 utrustade med den modernare

altematom, en 6 volts våixelsaömsgenerator
som satt direkt på vevaxeln. Den skarpögde

ser att ingen magnetgeneratu finns på ma-
skinen, dels har vi ju den nyss niimnda
altematom på vevaxeh och i hålet som drev
magnetgeneratom fimer vi i sfiillet en liten

För andra gangen delar Svenska BSA Klub-
ben ut sitt specialpris ffi racingprestationer
som instiftades vid årsmötet 1997.

Jurj,n bestående av Jan-Erik Karlsson ftån.
Tidaholrn och Gösta Johansson frfuI Kungs-
backa krmde inte finna någon llimpligare
mottagare av priset åin Rolf Granlund fran
Långhyttan som i klassen för motorcyklar
tillverkade före I 947 tog flest poiing med sin
BSA B33 avjust 194?-ars modell.

Den minnesgode läsaren kommer kanske
ihåg att det var också Rolf som tog hem
priset 1997.

Svenska BSA Klubben gratulerar till fram-
gångama.

enhet som innehåiler brrtarspetsar som iir
kopplade till batteritiindsystemet som an-
vilrds på dessa modeller.

Just dessa modemiteter gör dessa modeller
så interssanta då de lått låter sig konverteras
till en nästan modern maskin utaa att det
sy'ns på utsidan. Hemligheten iir att man
monterar Lucas sista högeffektsmodell av
altematom som dels zil 12 volts och ger
smått otroliga 180 watts effekt. Vid normala
motorvantal så har man tillgang till ca 1 50
watt och det råcker till mer åin våil. Samt
fördelama med att 12 volts lampor kan an-
viindas vilket gör att man lått kan ersätta en
trasig lampa på nåirmaste bensinmack.

.I.T

|OOS års racing-
tDrestaticn



Slråne Qunrlt |OOS
Ett av defå riletiga veteranrallyn som arrangeras i Sverige rir Skåne
Rundt. BSA Blailet hade nöjet att besöka rallyt vid en kontroll tlen
29 augusti 1998.

Text och Foto: Johan Johansson

Att vi kallar det ett riktigt veteraffally beror
på att htu zf det dom intemationella klassin-
delningen som styr vilka årsmodeller som
är deltaga i ralllt. Motorcyklar tillverkade
före 1945 far deltaga i rallyt. Skane Rundt
var Sveriges första racertävling för motorcy-
klar i Sverige och startade så tidigt som
1912. Tåvlingen kördes årligen fram till 2:a
v,irldskigets utbrott 1939. 1970 återupptogs
tävlingsnannet Skane Rundt som ett rally

för motorcyklar tillverkade före 1945 av den
södra sektionen av Motorcykelhistoriska
Klubben. De har sedan dess vuxit till ett
intemationellt rally som iir ett av de mest
ansedda i Skandinavien.

Att rall1t Zir populiirt ser man i startlistan
som samlade 145 deltagare fraa Sverige,
Danmark, Tyskland och Schweiz. Maski-
nema hade arsmodeller fran 1916 fram till
1945. Populiira maskiner iir HD, Indian,
Ariel, BSA, Norton, Matchless, Husqvama,

26

BSAGl2från 1921. 1000 cc sy V-rwin.

27

l

DKW med flera. Till de mest obskyra fär vzil
Hendersson, Condor och Suecia r?iknas till.
Förkigs Triumph zir också siills],nta. BSA
representerades av 11 maskiner med årsmo-
dell fran l92l fram till 1944.

BSA Bladet hade landat på Sveriges sydli-
gaste punld - Smygehuk, diir 1998 ars upp-
laga av SkåLne Rundt hade förlagt den första
rallydagens lunchkontroll. Rallyt iir ett två-
dagars arrangemang som tar deltagama nmt
hela Skåne. Start och Mål var vid Sofiero
norr om Helsingborg. Man följde den Skan-
ska västkusten söderut över det för mc-folk
anrika Saxtorp och ned till sydkusten via
Trelleborg och till lunchplatsen Smygehuk.

Dfiftfur fortsatte man via Ystad upp mot
oskusten öv Kivik till etappmålet i Ähus.
Den andra dagen gick i det nordskånska
inlandet via Kristianstad och Vittsjö.
Lunchuppehå{l holls vi anrika Ljunbyhed,

varefter det inte var langt kvar till målet vid
Sofiero. En sträcka på ca 450 km.

Att Skane Rundt ,lr en folkfest i mc-ketsar
visade det sig nif vi kommit ftam till Smy-
gehuk diir vi träffade på ett flertal bekanta
både inom och utanför BSA Klubben. Flera
av deltagama (både med och utan BSA) var
också medlemrnar i klubben.

Maskinema vi fick se var i utomordentligt
skick både mekaniskt och i örrigt. De såg
inte ut att ha lidit av den drygt 100 km langa
fiirden fran Sofiero. Inga oljeläckage att
nzinula hots att maskinema har uppnått en
betydande äder. Vädret var i Smygehuk
sfrålande, men hade för fömma varit skif-
tande.

Ä.r du intresserad av förkrigs maskiner och
inte har besökt Skane Rundt kan det varnt

Samma tjusigq maskin som innan BSA G2l fritn l92l . Johqnnes Götze hette dgaren som
hade kommit frdn Berlin.



rekonmenderas. l\r du i lyckliga positionen
atl du har en egen förkrigs BSA rycker vi an
du skall prova på rally't, som iir berömt för
tevliga övemathingar på slott oah god mat.
Tiink också på att de flesta WM20 klarar
åldersgriinsen, även om de ZiI att betrakta
som "modema" i detta sällskapet. Vi fick i
alla fall också åtnjuta Smygehuks specialite-

ter - rökt fisk av allehanda slag som serveras
på platsen.

Denna Jina B.S.A. Blue Stqr frAn 1932 dr på 500 cc och
kördes utqy Bengt Ekström frhn Trelleborg. Generellt kan

sdgqs att maskinemd vqr i nycket gott skick.

Slut
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Ht)r ser yi nr 27 Stig Fritzon Jrån Åled pA en B.S.A. 500 cc sy frAn 1927 och nr 1l3 Ove
Kyhl frAn TAsbap i Danmark med en B.S.A. Empire Star 500 cc tv fr n 1938.

ftini, 192'7

Nr 26, Ronny Gustavsson från Torsås körde på denna mycket fina B.S.A. L27 350 cc tv



Drcdulrtnyheter
Suitcase clasp

British Cycle Supply Company i Nora Sco-
tia, Kanada har följande nyheter för BSA
Bladets låsare. Man har nyproducerar en
liten men inte oviktig detalj ftr BSA och
Triumph 71 och 72 ars modeller "oil in
frame". Det if sadellåset som på engelska
heter "Suitcase clasp" och har reservdel-
nummer 83-3061 vilka finns ftir omgående
leverans.

Vidare säger British Cycle Supply att BSA
Klubbens medlemnar iir viilkonna att ringa,
skiva eller e-maila efter deras katalog
"British Cycle Supply Price Guide" -
prislista, som ni kan få utan kostnad om ni
refererar till Svenska BSA Klubben och

BSA Bladet sant lrimnar ramnurxrer för er
BSA. Prislistan kostar normalt 5 $.

Kontakta: British Cyole Supply Company,
Post Office Box I19, Wolfuille, Nova Sco-
tia
Kanada, BOP lX0. Tel: 0091- 902 542
'74'78, Fax 0091 902 542 '7479, e-mul
britcycl@fox.nstn. oa.

Kedjor och Drev

Den tyska firman BE Racing - British Engr-
nes i Ludwigshafen har tagit ftam kedjekit
till Triumph bestående av framdrev bakdrev
och o-rings kedjor for årsmodellema 1962 -
1982. Det intressanta för BSA ägden iir det
många av maskinema har gemensamt då
friimst på modellema 1971 och 19'72 dä den
sk "oil in frame" - ramen anvådes vilket
innebar att chassiekomponetema, ramar,
hjul mm va1 li12 O6 6umph och BSA.

Ä,r du intresserad kontakta: British Engines,
Kloster Strasse 3, 67069 Ludwigshafen
Tyskland, Tel: 00949-621 62 95 189, Fw<:
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00949-621 6295191,
tish.engines@usa.net.

e-mail: bri-

Oljepump liir A65

Hå,kan Ceme rå modellspecialist 1ör 450
och A65 före 1970 har varit i kontakt med
SRM Engineering i Wales och frågat dem
om de har $utjiimsoljepunpar, av den typ
som'71 - 72 års modellema hade och som

tillverkades av Deavimead som tillbehör ftir
aldre A50 / A65:or, kvar att såilja.

De har de inte men det sy:nnerligen intres-
santa svaret innehöll ett avslöjande om att
SRM år pa gång att producera en rotor-
pump av samma typ som Mogo gör för
Triumph-twinnar. Man har startåt utveckling
av denna nya tillbehörspumpen men kan inte
idag säga hur lång tid det är kvar till att den

kan släppas ut på marknaden. Men så fort de

iir klara för leverans kommer vi att f;i besked
genom den "Classiska MC-pressen", t1p
Classio Bike. Vi vantar med spiinning.

SRM Engineering som åir speoialister på

A50 / A65 och A7 i A10 kan du nå på: SRM
Engineering, Unit 22 Glanlrafon Indusaial
Estate, Aberytwytb, Dfed, Storbritamien.
T el: 00944-197 0-62777 1, F ax:. 00944-19? 0-
627 7 7 3, e-matl: srmegineering@elay.co.uk.

5-speed

Steve Tonkin i England har tagit fram en

viixellådssats som konverterterar din 4-
vlidade svingarmslåda till 5-viixlad. Satsen
iir avsedd för viixellåda av modeller miirkt
T2 atltså de lådor som har två Tonington
nållager. Den mest kiinda av denna modellen
tir BSA Gold Star's RR T2 men på sena

50-lalare ocb tidiga 60-talare finner man ju
ibland också STD T2.

Kontakta: Steve Tonkin Restorations, North
Road Garage, Lower North Road, Cam-
forth, Lancashire LA5 9LJ, England. Tel /
F ax: 009 44-1 524 7 33 222.

Dow Duetto

I MCM såg vi att Len Haggis, BSA Gold
Star specialist siiljer Duetto bromssköldar.
Detta klassiska tillbehör som togs fram av
Eddie Dow Limited - Britains Gold Star
Service på 60-talet, för att fråcka till och
förbättra Gold Star'ens 190 mrn frambroms,
bestod av en bromsskold med tillbehör. Kan
tydligen fås igen för den som ?ir sugen.

Kontakla: Len Haggis, 1958 Three Briges
Road, Three Briges, Crawley, West Sussex
RH10 lLG, England. Tel: 00944-1293 424
447, F ax: 00944-1293 424 464.
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Bilreros Clcssary
I vår nya serie - Engelsk språkövning, har vi denna gång denna lilla
betraktelse. Den har vi lånat från The Bultetin meillemsbladet fr,ån
BSA klubben i nona Kalifuruien som i sin tur har hittat detta i
Beesa fournal, medlemsblad från BSA klubben i södra Australien
The Vincent rider: Leaps tall buildings in a
single bound, is more powerful than a loco-
motive, is faster than a speeding bullet,
walks on water, gives policy and personal
advice to God.

The Ariel rider: Leaps short building in a
single bound, is equal in power to a looomo-
tive, is just as fast as a speeding bullet,
walks on water if the weather is good and
the sea is caLn, talks to God.

The Velocette rider: Leaps short buildings
with a rururing start and favourable winds, is
almost as powerfirl as a speeding locomo-
tive, chases speeding bullets, walks on wa-
ter of an indoor sw[nming pool, talks to
God if a special request is approved.

The AJS rider: Can clear the garden shed
with a running start and a ramp, recognises

Ja kan inte skriva på svenska, - But I can t€ll
a little story how we bought a 1932 nodel
BSA, l000cc from Russia. About 1992 we
see the old bike in one garage near Lening-
rad and we was very interested of this bike.
The man who say that he own the bike had
not any papers of the bike. He say that the
prise is something, and after some years

locomotive immediately, is allowed to hold
a bullet, can head water, can talk to God's
secretary if a special request is approved.

The Norton rider: Runs into buildings,
recognises locomotives two out of three
times, is not used to ammunition, can stay
atop to the water if properly supplied with
floaties.

The BSA rider: Falls over the doorstep
entering buldings, has a toy train set, plays
with pop-guns, splashes about in puddles,
talk to walls.

Tbe Triumph rider: Can not make it as far
as the building, says "look at the choo
choo", wets himself with a water pistol,
plays in mud puddles witb his floaties on,
mumbles to himself and thinks he is God.

A.lexander have "done" the papers and the
price was 500$ more. I have bought some
H-D's from Russia and I know that someti-
mes we have problems in Russian custorns,
but not in this time. Now the BSA is in
Kotka and I hope that after some years the
BSA is ok in condition

En liten historia
På e-mail från Korjus i Finland har vi fått denna trevliga beråttelse
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Två tankmcirken. Bantqmtuppen sqtt på BSA Bantqm model D7 mellan 1958 -1960.
Bantqm Supel D7 vqr en 175 cc tuAtuhare som byggde på DKW\ konstruhion yilken

man fick i krigsbyte av Tyskama.

BSA Spitrtre Mdrk II Special var egentligen den förstd Spitfiremodellen man sålde. Året
var 1966 och BSA Spitfre var "top of the Line", en sportmaskin med dubbla forgasare,
specialkamaxel och kraftiga bromsar.

BSA B50SS Gold Star 1972 i sportigt trim. Foto: Håkan Ceme.
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KIuhh-reoalia Kluhb-reoalia
llyheter!Bestiill klubbregalia nu! Du bestiiller genom att siitta in pengar p,å

PostGiro 479 78 42-4. Glöm ej an ange storlek på kldtur. Nain
och adress ör också bra så alt vi vet vart vi skall sdnda grejorna

Rdkna med ca 3 v leveranstid. Porto ingår om inget annat anges,

Jackmärke vävt - svart / suld. 35i / st Nyhet!

Slipshållare i Herr elter
Dammodell - svart / guld med nä i
guld. 50:- / st ange modell.

T-shirt i 1007o bomull -
svart med guldtryck. Hög kvalitd.
Finns i storlekama L-XL
(gemensam storlek) och )fiL.
Kostar 120:- / st - ange storlek.

Vykort - lusiga BSA V1'kort baserade
på 1998 ars almanacka. Set om 6 st olika
endast 35:-

borstad lcaftig bomull. Svart med
broderad BSA logga. Reglerbart
kardbonespånne. Högsta kvalite!
Kostar endast 85!

Passa på aft bestålla
samtidigt som du betalar
medlemsavgiften fiir
1999','.

Årets nyheter! Vi har tagit
fram en snygg broderad
BSAJogga och kan diirör
erbjuda några nya roliga
klubbprylar som du kan an-
viinda både till vardag och
till fest.

Alla vara klubbprylar år av mycket
hög kvalit6 ooh det iir giveMs den
nya BSA kepsen, pikötröjan och
skjortan också. Kepsen komrner att
tillhora vårt nya standardsortinent
men piketröjan ocb skjortan kan en-
dast bestållas vid speciella tillffillen
då vi inte kommer att lagerföra dessa.

Så - det gåller att
passa på nu!

Frak 1ör specialsortimentet - EDhets-
ftakt 65:- per bestiillningstillläle. Be-
stiiller du flera prylar kostar det bara
65:- för alla tillsammans.

Klisterdekal i fin kvalit6 - svart I
guld. l5:- för två. Svenska BSA Klubben

Emaljrnärke med säkerhetsnål - yr1r.11
svart / guld 35:- / st BSA Keps - Lågprofilkeps i 100%

Pik6tröja - Eniirgad klassisk pik6 i
kammad bomull. Kr.zlite: 100% bomull,
lglglm'z , frrg svart med gul brodyr eller
orange med svart brodyr. Storlekar
S - XXL. Kostar 190:- plus frakt.

Skjorta - Westemskjorta i rle-

nim / twill. Två fickor med lock,
tryckknappar, 100% bomull. Fåirg:

svart eller denimblå (eanskjorta).
Brodyr ovanför fioka i gult. Storle-
kar S - )O(L. Kost 275:-plus
ftakt.

Senaste beställningsdatum är
3l januari 1999! Leverans sker ca 6
veckor senare - dvs vid rnitten av mars -99.
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BSA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortsiiflningen att lista
handlare av BSA resemdelar, seryice och tillbehör. BSA Bladet eiler
Svenska BSA Klubben tar inte något som helst ansvar Jör alförer
mellan köparc och sllljare. W skall försöka hålla denna ,,lathund,,
så aknell som möjligt. År ila någon adress du saknar eller vill
rekommendera så hör av dig till redaktionen

BSA Handlare / BSA Dealers

Ackes MC & Motorservice, Alesta 2, 275 0O Sjöbo, tel: O4l5-43082, fax: O4t5_43003,
Motorrenoveringar BSA - Norto4 RENOLD KEDJO& BOYER TÄNDSYSTEM och CARILLO

VEVSTAKAR.

BAS Motor, Box 32028, 126 I I Stockåolm, tel: 08-6810923, fax 08-184293,
Allt i RESER\,'DELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, cratis prislista.

Birka Motorrenoveringrr, Roser undsgatan 5 0,52,8ox l7ol4,l04 62 Stockiolnd, t€l:09-8440g0,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR ti A7, A10, A5O, A65.

Brum Mc, Orrby! 159,955 9l Råneå, tel:0924 -5l19l, f^x:0924_Sto92,
RESERVDELA\ Twins & Triples, BSA Triumph, Norton.

fottas MC Shop, Storgatan 45, 771 30 Ludvik4 tel:0240-6lt7\O, f,u(:0240-84138,
DAVIDA KLASSIKA HJÄLMA& Mc rillbehör och utrustning.

Hans Eolmström Konsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kullavih tel: 031-931871, ONGINAL
RESERTIDELAR ftir AMAL, LUCAS och SMITH.

Mårcie Bookshop, Roslagsgatan 14 (hömet av SurbrunNgatart, Box 19007, lO4 32 Stocktolm,
tel:08-6127050, fax08-6127051, MC, Bil, Flyg trlrn LITTERATUR.

Sten Karlsson, Klockarevågen 15, 302 56 HalDstad, Td: O3S_l2jIl8,
BSA RESERI'DELA& över 40-års erfarenhet i branohen.

Vetoran-Mc Bertil Nordbectr, Mejerigatan 6, 2j3 75 Lövestad, tel:O4lj-2l'g5, f'I/r:041't_212t6,
ENGELSKA MC DELAR, AJS, BSI5 Matctess, Norto4 Triumph rnn.

Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
Royal Etlo.ld Panthcr T rmph

AMAL I.I'CAS S ll}I
Valkstadsarb€ien

B.rboo? .llyiaLrrtlitl tldn tatill t hrAnf
doa roat rki rY rodtl'la al(rar

xdpLtt r.t.rtrt t.llllar till
ll||al Gd|o.nlrlc I trlonoblo.k

BAS Motor
rd 08at! 09 2t
0?0. 4tt 61 grt
Ftx ar&lt a2 tt

Gh?is ptislista dökad t on 1.2.

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationcr
alla måirkcn

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Reuovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Nortoa avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tändspt.

och powerboxar.
BSA, IRII,'MPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus Ey*et mer!

ALESTA 2
27s 00 stÖBo

TELEFON 0415-430 82
TtsLEFAX t)415-430 03

Öppet Yard 9-18. LönL 9.14.

Jt)
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Lokalavdelningar
Sv€nska BSA Klubben har några
lokalavdelningar runt om i landet.
Desså brukar hålla någo elernågra
t$fiår och eventuellt andm
åktiviteter. Vill du höra vad som ä
på gång näa dir hemoi kan du
kontåkiå någon niilå dig. Hitta. tu
ingen nairå dig så kan du alltid tåla
med någon i nubbens slrels€-

Tänk på å$ vi lir en ideell fitrening.
Allt arbete inom klubben görs av
frivilliga. Ringer du så får du såkrast
og på oss på kv?illen fijnlågsvis

nellankl 18.00 - 2.00.
Skåne
Helen Brunslorp
tel: 04043 33 t4
G€tinge
Krisler Nilsson
EL o3s-549 26

Våstkusten
Johan Johansson
l!j. 0300-733 26
Jtuköping/Hu8kvarna
Jan-Erik Ceder
1€l: 03647166
Sigtu[å
Jan Nikamo
lfl: 08- 592 s2Z t3

Roger Olsson
tel: 08-s11 762 04
Åkenlrerga
Sr€n-Åke Skoglund
tel 08-540 239 39
Sundrvall
RorLundin
ret 060-578454
Cyber spåce
BSA klubbens hemsida
http://hem.passagerse/jojo I 23

Nya Lokalavdelningar

Modellspecialister glfiLli;?.1,;?'- 
A50 - A6s ener re70

Några av ldta mediemmar år så Sutre S;dsröm Roben Hortans
kallade modellslecialisler. Dessa iir &1.0300-5441 ?0 t€l: 040-18 65 3l
säskilt infesserade av rågon ell€r M20 - MZI EZ5 - 850
några modefl€r och delår girna .nd Morgan Joharsson La$ Svanb€rg
sig av sina hmst.åp€r. De fifsöker tel.03l-j6 36 37 tel: 031-93 62 18
ått hj,ilpå dig som iil m€dlem i BSA 5o11 91o,333, 410 Ä7S Rocket m
Ktubben ned råd når du behöver. Gitsra Johansson Bo HagmåI

tel:0300-124 59 (ej Ti) tel: 0380-751 l?
Tänk på att .!,r äi en itle€ll förening. AS0 - A65 t.o.m 1970
Allt ffbete inom H9!* g* av H&an C€me nharptatsf let
frivilligå. tunger du så fårdu såkiast tet:0411406 65 

^oaat"puiitst"r 
aar n aigt

tag på oss på kvällen fitrslagwis

Klubbftirsäkring
&

Besiktningsmån
Cenom Sr€nska BSA Klubb€n hår
du möjlighet att t€ckna
specialfiirsåkring om dir BSA
upprylbr visså villkor med arGeende

på orginaliret och arNänfuing, rDm.

Förslå villkoret år att du skåll hå
vårit medlen i BSA Klubben i ett år.
Klubben h ett eget ar4al med
Skandia och genom vår ånslutdng
rill MHRI hår du nöjlighet att få
MHRF-Försåkdng@ som t€cknas åv
Folksåm. Mer infonnation Iår du
ftån våra "besiktningffirän".
T?ink på att vi år en ideell fdrenillg.
Allt årb€t€ inom llubben görs av
frivilliga. Ringer du så får du såkrast

tag på oss på kvii[en ftrslagavis

mellan kl t 8 00 - 20 00

ffurudånsvarig / Icrrgsb|€kr
Gitsta Joha$son
rel:0300-124 59 (ej Ti)

Boll€byggd
Sven-Olof zåndin
tel:033-28 El93
G€tirye
Krisler Nilsson
tel:035-549 26

Aöör
Kålle Helgesson
rel:0413"333 65
Målnköping
Cåd Gunnår Löwestrånd
It' ot5T-202 40
Sardhem
Bengt-Olof Karlsson
tel:0515{01 ??
Stockholn
Thomas Eklund

tel:08-68109 23
Strömsu
Kålle Roos
tel: 0670'301 38
Sutrdwåll
RorLundin
tel: 060-578454
fidaholm
Jån-Erik Karlsson
tel:0502-139E1
Trelleborg / Malmö
Torbjöm Cristensson
tel: 040485254

W behöver fle/ besiklnings-
mdr! - Vi har medlemmdl i
hela landel som behöver
någon allmlml BSA hunnig afl
v(tnda sig lill. Ring Göstd ot t
du khfier atl du ktn sLtlla
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TrälfKalendern
Feb Ärsmöte Svenska BSA Klubben, Malmö Se 4-98 sid 4
Maj Kungsrallyt - BSA kontroll
Maj Tjolöholm Classic Show BSA monter
Maj GrillaftonSvaneholm
Maj Vårkicken 1999 Svaneholm - Kicka Tungt
Aug Britaffria Rally, Ätvidaberg, TOMCC
Aug 36:th Intemational BSA Rally, Frankike

Presstopp BSA Bladet 2-99
Presstopp BSA Bladet 3-99

PA BSA Toryet dnnonserar Du som medlem utqn kostnad. Det skall yara saker som hör till
vdr hobby. Sdnd din qnnons ti BSA Bladet, Drottninggatan 68, 434 33 Kungsbacka.
E-mail: jojol23@hem.pqssagen.se. Skriy alltid ut namn och tel samt medlemsnummer.
Sista datumför material - se rutqn "Presstopp" i böjan dv tidningen.

27
l3
l5
22
29
6-8
l4-21

l2
16

Såljes
BSA 465 Thunderbolt, 650cc, -66.
Nyrenoverad motor (av proffs), 50 mil efter
motonenovering. I örrigl båista skick,
innehas av pedant. Nybesiktigad, skattefri
och veterantirsiikad. Pris 43,000;-.
Sune Palmqvist, Staffanstorp. T el: 046-25
26 94 ftem) elJer 046- l6 94 29 (arb).

Såljes
BSA 500cc Tv 1953 stelben.

Genongången, fin, går viil, registrerad,
besiltigad och körklar. Pris 32.000:-. Som
dellikvid tages BSA M2l renoveringsobjelt
eller delar till dito.
Sune Sandshöm, Äsa. Tel: 0300-5441?0

Säljes
BSA Bantam i hyfsat skick. Att aråiimtas i
England nåira Newcasde diir det gar lärja
direkt till Göteborg från vår till höst. För

)tterligare info kontakta Cbrister.

Cbrister "Kapten Bölja" Allvin. 0322-
663100 eller e-post bolj @hem.passagen. se

Apr
Aug

BSA-torset


