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Omslaget InnehålI
"the TT'. BMW hade hånsl€insprutning via
en insprutningspump monterad på

registerkåpan dår kamaxeln sticker fi:am.

Sjiilva injektorema satt mitt i insugnings
trattama. Norton hade en pump monterad på

isugningskanmen som sög tillbaka briinsle
ftån ffirgasaren av "wier-type". DKW:s 3

cylindriga 350 cc tvåtaktare hade giort
entre. Moto Guzzis fincylindriga monster
deltog inte, på gund av
vaghållningsproblem enligt rykten. Trots
den övervåldigande dominansen av
överliggande kamadar noterar man att BSA
Gold Star och Machless G45 med sina

(Forls. pA sida, 39)

Presstopp Nr 3/99 - 16 aug. Ber. utgiv. V9938.

Tidningen tar upp en del eftersnack fiån



15:e BSA Camp
2 - 4juli 1999

AIla engelska MC

Viilkomna!

Plats: VMCK i Domsand, Bankeryd
utanjlir Jönköping (RV 195)

Program
Fredag

.'.5 O"ttug*" anliinder under eftermiddagen / kviillenl

&\,s.E Ji\\ Lördag
Vid middagstid sker en traditionsenlig

utflykt per motorcykel.
Tidigt på kvällen, sedvanliga

lekar och prisutdelningar.
Senare på kviillen, grillning och

musik vid klubbstugan.

- 
Söndag

Träffen avslutas och deltagama skiljs.

övrigt
Frukost finns på söndag morgon,

grillmat finns att köpa

öfoctqtof{ under lördag kv?ill'

I triiffavgiften ingår
camping hela helgen.

E1
I
I
I

fuån*i'"*-d6@.,aeo,r
Ring 0340-415 68

crr.[Å6q]å

r
Ordföranden talar

Nåir jag skriver detta iir det slutet på April
och BSAsåisongen ståLr inftir sin stad. Som
vanligt i höstas n,ir man planerade lad man
skulle gfia med motorcykeln inför säsongen
tyckte man att man hade gått om tid på sig,

man hade ju hela vintem på sig. Nu niirmar
sig paniken, inte mycket av det som man
planerade har bliyit giort, så nu får det bli
intensiv mekande i några dagar istiillet
(någon som kåinner igen sig?). Men jag riik-
nar med att hinna med det som behövs.

Planeringen ftr vårt intemationella rally ar
2003 , som skall hållas i Skane, har börjat så

smått. Lang tid till 2003 nen det åir myoket
som skall göras och planeras.

Niir det giiller våran hemsida på nätet skall
vi försöka skairpa oss. Jag har tagit på mig
att försöka hålla triiffsidan aktuell och upp-
daterad. Titta in på http:/,4rem.passagen.se/
jojol23/.

Hör giima av er till mig med forslag till
traiffar och annat som kan vara av infesse.
Varför inte starta en egen liten triiff eller
lokalavdelning?

Vi hö$ ute på vägama och fiiffama.

BSAing you fuckard Nebrdr

Nya adresser
I samband med BSA Bladets redaktionflyttar pas-
sar vi på att göra ett par större ändringar av adres-

ser till klubben.

Ny adress
Klubbärenden,

Medlemskapr mm.

Svenska BSA Klubben
c/o Helen Brunstorp

Aspgatan 4
23235 Arlöv

Tel: 040 - 43 33 14

Ny adress

BSA Bladet

BSA Bladet
c/o Johan Johansson

Bråinnarns väg 15

430 10 Tvåaker
Tel: 0340 - 415 68



Den mcderna
twinnen

SomA65förate hdnder det tyvdrr ahtfrr ofta att manfårför-
svara dessa utomordcntliga hojar mot påhopp fr,ån okunniga
medmdnniskor. A65-an ör den modernaste och mest genom-

tdnfua engelska twinnen Mr Poweregg ger hiir en initierad och
vederhdftig lektion i dmnet - Den moderna twinnen

Av Mr. Poweregg

Som 465 förare hånder det tyviin allt för
oftå att man fir forsvara dessa utomordent-
liga hojar mot påtopp fran okunniga med-
miinniskor. Liknelser med olika öststatscy-
klar typ JAWA iir inte ovanliga, och da

siktar man in sig på utsdendet, sårskilt mo-
toms kaftfirlla strönlinjeform- Vad kriti-
kema då inte inser iir att A65-an iir den

modemaste och mest genomtiinkta engelska

lwinnen. För att spona alla som har tillgärg
till en BSA rmit construction twin ooh fii er
alla att anviinda sina cyklar så mycket som
möjligt har Mr. Poweregg giort en jiimfö-
rande studie mellan A65 och den vanligaste
ooh bland gemene man mest upphaussade

konkunenten, Triumph T120 unit conshuc-
tion.

Om man tittar på historien bakom dessa

motorer ser man att deras premiårer ligger
nzira varandra i tid, BSA:an 1962 och T120
1 963 . Men vid en nåirmre titt ser man att
A65 iir en 60-tals konstruktion rakt igenom
medan Triumphrnotoms tettiotalsrötter bara
nödtorftigt döljs i och med lindringen till
bloclanotor.

Se bild: Cylinder och topplock på Triumph
T120R på sid 7.

Om vi börjar uppiftån med topplock och
ventilmekanism så iir BSA: ans fti,rdelar up-
penbara. Till skillnad från Trajan har .465
stötstangstunneln, den enda, ingjuten i cylin-
dem liksom lyftarbuset.
Toppen har ventilema och vippoma rmder
ett enda heltäckarde lock utan separata
vipphus, vilket dramatiskt minskar risken
för oljeläckage. Dessutom går det att se

stötståingpmas båda iindar vid monteringen,
så atl man ilr helt siiker på att de hamnar i
rått lågs. Att ventiljustering iir mycket
lättare att utföra görju också livet lättare för
mekanikem.

Se bilder: BSA A65 oylinder och topplock,
sidan 8 - 9.

Når vi går långre ned i motom ser vi att
Triumphen har två separata kamaxlar, vilket
var vanligt i åldre konstuktioner, medan
BSA: an nöjer sig med en gemensam för
både avgas och insug . Fördelen med detta

(Forts. pa sidah l0)
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Cylinder och topplock på Triumph 7120R.



t_-6
3_----€

{}

I
BSA A65 topplock, en utomotdentw modem konstuwion med "intergraled rocker box

coyer". Bilden visar Lightning, Firebitd och Spitfrc-toppen medan den inföllda bilden ,ti-
sar motsqvarqnde för Thunderbolt.

BSA A65 cylinder, notera den integrerade störstångstunnelen.



(Forts. Jtån sidan 6)

Zir enklare instiillning av karntidema och ett
drev mindre i transmissionen, för tystare
gång och mindre friktionsltirluster. Redan
hzlr har vi upptäckt förd€lar som ger A65-
ägaren ett enklare liv med mer gasalde och
mindre tid i garaget. Och då har vi inte tinat
i växellådan ,innu.
Drcvsatsema iir mycket lika uppbyggda med
en hu\,,udaxel och en mellanaxel och in/utgå-
ende axel koncentriska på viinstersidan
bakom kopplingen. Dffemot iir viiljameka-
nismema våldigt olika i sin konsbuklion.
I BSA:an sitter växelspaken direkt på viiljar-
axeln som påverkar seleklorskivan. Hela
detta sitter ihop med a,rlar och drev ien
"kassett" som enkelt skjuts in i växellådan
utan att någla instlillningar behöver göras.
En liknande princip anviinds fti'r öwigt på
den nya MV AUGUSTAN.
Triumpen ståtar istiillet med ett virrvarr av
klackar, kuggar och fiädrar som alla iir bero-
ende av att hanna i rätt inbördes positioner.
I vissa lagen, tex niil inre gaveln på höger
sida skall monteras kan du dessutom inte se

att allt har konrnit rätt utan far grssa dig
fram och hoppas på det båsta.

Nu iir ju inte aysikten med den hiir genom-
gargen att göra alla TriLrmpb-agare deprirne-
rade och skota sina hojar för att börja köra
A65 istiillet. Trajan har ju sina förtjiinster,
bla tillgang till nyutvecklade högprestanda-
delar från Norman Hyde med flera, och iir
s,ikert en trevlig motorcykel. Nej, tanken
bakom den hiir korta studien åir att alla
A65-ägare skall fä upp ögonen för sina kle-
noders uppenbara förtjånst och sticka ut
på vägama så mycket som möjligt. På ett
Poweregg riskerar du aldrig an forsvinna
bland alla dussinhojar på ett rally eller en
traiff För öwig1 så häler SRM Engenering
igang tillverkning och utveckling av trim-
ningsdelar om du har ett stort fortakarin-
tresse. Så låt din A65 pryda vårt vacka
trafiklandskap riktigt ofta i somnar.

Vi hörs

Mr. Poweregg

Slrriv tiII
BSA Bladet ?a

BSA Bladet görs med hjiilp av medlemmarnas insiinda berdltelser
och bildcn Du kan också siinda ditt bidrag till BSA Bladet.

Och Du! - Det lönar sig!

Från och med detta nummer av BSA Bladet
kommer införda bidrag att premieras med en
check som iir giltig vid bestälning av klubb
regalia. Dessa kan samlas vid honorar av
flera bidrag så att en lämplig summa uppnas
för önskad klubb-pryl eller anvalrdas som
dellikvid vid bestilhing.

Ett av de införda bi&agen per nummer kom-
mer att utses till hevligaste bidrag och pre-
mieras med BSA Klubbens / BSA Bladets
rostfria thermos, våird ca 250 l(r. Bidraget
ulses envlildigl av redaktören för tidniDgen.

Bidragen skall vara av intresse för BSA
ägaren. Egen text och bild premieras högre
iin enbart bild. Texten skall vara av sådan
llingd att den inte kan anses som ren bild-
text. Gamla tester av mc iir också v?llkorma.

Originallitteratur såsom brochyrer, hand-

Harry Persson
fran Skövde har fått mottaga BSA Bladets andra
praktiska 1 liters rostfria termos ftir sitt bidrag

"Harrys Cl1" till BSA Bladet ff 1-99 (se sid 6).

BSA Bladet Gratulerar!

böcker mm iir mycket välkommet.

Allt material skall rara på svenska undanta-
get origtnallitterhr.

hsända bi&ag återsåndes alltid en tid efter
tidningens utgivning förutsatt aft avsånda-
rens adress ålr uppglven. Inget av materialet
förstörs på något sätt utan reproduceras med
modema metoder såsom avfotografering,
scanning ocb liknande. Textbidrag kan in-
såndas handskrivet eller maskinskrivet. Om
dator anviints tar vi helst emot texten på
diskett i txt eller rd-fonnat eller via e-nail.

Siind ditt bidrag till: BSA Bladet, Briinnams
Våg 15, 430 10 Tvååker. E-mail bsajo-
han@swipnet.se.

Inget bidrag tu för litetl

Mr Poweregg
har fätt mottaga BSA Bladets tredje praktiska 1 li-
ters rostfria termos ftjr sitt bidrag "Den moderna

twinnen" till BSA Bladet ff2-99 (se sid 6).

BSA Bladet Gratulerar!
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BSA Selvice Sheet
Flc. 3Cl

Spriingskiss motor BSA 831,832 (350 cc ohv) och 833,834, M33
(500 cc ohu) från år 1949.

BSA Selwice Sheet
ilc.3O3

För B-modellerna,831, 832, 833, M33 och 834. Utgivet okt 1949.
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Motorn, isärtagning för sotning

Översättrring av: Johan Johansson

Tecken på att sotning behövs
Sohring och översjm av toppen iir mycket
enkelt, men det skall bara uföras n,t det iir
nödvtindrgl, vilket normalt inträffar efter ca
3200 km (2000 miles). Den vanligaste syn-
tomen åir knackning (ett metalliskt brljud
som uppstar i motom under belastning) som
uppstar nåir sotavlagringar på kolven och
topplocket byggts upp, motom kiinns också
svagare i backar och hax tendenser att gå
vannare iin normalt.

Det korrekta såttet att sotå motorn be-
skrivs i punkterna nedan.

Demontering av bensintank mm
Först ?ir det nödvrindigt att demontera ben-
sintanken. Ståing av bensinkranama ooh
lossa briinsleledningama. Om hastighetsmå-
taren tu monterad i tanken, lossa hastighets-
mätareviren genom att fttrst lossa mätarens
mothå,ll under tanken och llt upp måtaren
och lossa virens lettrade mutter vid mäta.ren.
Om hastighetmätaren sifter på frarngaffeln
behöver inte vien röras. Tanken åir fastsatt
med en genomgående bult i stlrhuwdet och
två bultar i bakkanten på ramens öwe rör.

Näx dessa bultar air borttagna kan tanken
a\4agas.

Sedan lossas tåindkabeln och tiindstiftet.
Lossa vibrationsstaget från topplockets bak-
kant och ramen. Tag av ftirgasaren genom
att lossa båda muttrarna, se upp så att inte
packningen skadas. Genom att lossa ring-
muttem på ftirgasaren så kan hotteln tagas
ur och hingas upp mot det övre ranröret så
att den iir ur vågen för det fortsatta arbetet.
Lossa fästena för avga.sröret och ljuddåmpa-
ren och tag av båda som en enhet.

Demontering av topplocket
Tag av oljeanslutningen vid vipparmsax-
lama ocb rehmöret vid insugssidans vip-
parmshus. Notera att banjobultama som sit-
ter vid oljeanslutningen i vipparmsadama
har myoket mindre hä i sidan åin den som
sitter på returröret - viktigt att komma ihåg
vid återmonteringen.

Ventillyfatems vire kan demonteras på två
sätt. Antingen genom att montera av den
6ller tag av locket på avgassidans vipparms-
hus, detta gör att du inte behöver juster in
ventillyfatern efter monteringen. Tag bort
locket över vipparmshuset på insugssidan.
Lossa stötsångstunnelns konmutter på

't2 l3



topplocket (en speciell c-nyckel finnes för
detta) (Övers ann: C-Nyckel till stötd,im-
pat'ustering brukar passa.) Tag av locket ftir
ventiljustering på nedre delen av stö-
stfulgstunneln. Tag av de tviå kupolnutframa
som hå,ller fast stötstångstuneln vid foten
mot ve\tusst.

Till sist skuvas de tra långa dragstiingema
ned som håller tred topplooket och cylindem
gcnom att de mindre nyckelgreppen (1/4"W)
på &agstfurgen ovanför cylinderfoten sku-
vas ned. De större nyckelgeppen vid vev-
huset skall inte rffas ö om inte clragstången
skall bytas ut. @essa bltes som en komplett
enhet.)

Topplooket komplett med stötstångstunnel
lyftes nu uppåt något, och stötsiingema Ms
upp och slåppes ned så att de står mot
vevhuset. Toppen med stötstångstumeln
kan nu lyftas uppåt franmåt så att den går

fritt fran cylindem. Om toppen inte vill lossa
kan man knacka föniltigt med en täkloss
mot avgasfliinsen. Notera att tiitningen mel-
lan toppen och cylindem inte har någon
paokning utan en tåtning som slipas ihop
med ventilslippasta, vid behov. Niir toppen
iir avtagen fiån motom kan stötsångstunneln
tas av.

Sotning
Drag runt motom med \iilp av kickstarten
så att kolven hamnar i sitt ölre låge och
skarpa försiktigt bort sotavlagringåma med
en liten kniv eller dylikt utan att skada
kolvtoppen.

Alla spår av sotavlagringar i topplocket tas
bort på liknande sått. Detta görs med fördel
Där ventilema år urtagna (se nedan) men i
vilket fall som helst bör ftirsiktighet iaktta-
gas så att inte yentilsätena skadas.

Slipa in ventilerna
Det air inte nödviindigl att tå bort vippar-
mama för att ta ur ventilema, eller venti$ä-
drama, men om du har beståimt att ta isiir
hela toppen ä det bara att lossa kupolnnutt-
rama på vipparmsaxlama ocb slå ut vip-
parmsareln med en liten könare utan att
vipparm$axelns giingor skadas. Var upp-
måirksam på hur vippamsadama sitter med
shirns, brisl<ol och fädrar, så att de kan
återmonteras på exald samma sått.

För att ta ut ventilema placeras ett håblock i
en storlek som passar inuti topplocket på en
baink. Lågg sedar topplocket över täblocket
så att ventilhuvudena vilar på blocket. Tag
av de hiirdade mellånstyckena på ventilskaf-
tens åindar. Tryck sedan ned ventil$ådrarna
så att ventilknashen kan tagas bort, tag av
ventiuädrama och tag ur ventilema.

Ventilema kan slipas in med ventilslippasta
om ventilsåtena inte har några "pitting" ska-
dor. Om såtena har stora pittingskador
måste ventilsåtena ftäsas med en ventilfriis.
Specialvektyg G-D finns för detta iindamåI.
Se Fig. 83. Enbart slipning med ventilslip-
pasta i defta fallet resulterar i slitage på
ventilsätet och ventilema kan hamna för
djupt i sätet, de blir då så kallat "pocketed".

Sått på en liten miingd ventilslippasta (finns
hos verkståder eller tillbehörs butiker) på
ventilens tåtningsyta och sätt tillbaka venti-
len i sift såte. Anviind ett ventilslipverktyg
och rotera ventilen fram och tillbaka samti-
digt som ett jiimt tryck påfors ventilen under
stipningen. Efter ett par slipningar skall ven-
tilen ly&as och widas något. Fortsätt slipa
och 1ågg på mer pasta vid behov tills både
ventilen och sätet visar en jiimn sidenmatt

}ta runt om. Det åir ],tterst viktigt att respek-
tive ventil slipas in i deras respektive säte.

För att underlätta detta iir ventilema miAkh
"IN" för insugnings-ventilen och "EX" för
avgasventilen.

lnnan ventilema monteras tillbaka iir det av

],ttersta vikt att alla spår av ventilslippastan
tas bort från både ventilen och såtet. Olia
ventilskaften med motorolja vid monte-
ringen.

Byte av ventilstyrningar
Om nya ventilstymingar skall monteras iir
borttagningen av de gamla stlmingama gan-

ska enkelt att utföra. Ett dom för detta
iindarnåi finns (fig 84) och en hammare

används för att driva ut de gamJa styming-
ama ur topplocket.

På 83l och 832 insugssida anvlinds service-
verktyg no 6l-3075 vilket har dimensio-
nema, A - 12.7 mm (0.5") och B - 7.85 mm
(0.310).

B3l och B32 avgas och B33 och 834 insug
och avgas stgmngar, har motsvarande ser-
viceverklyg no 61-1832 diir A - 12.7 mm
(0.5") och B - 8.89 IIlIn (0.350").

Ventilfj ädrarna
Efter en körstdcka på många tusen kilome-
ter kan man behöva byta ventil{ädrar då
dessa med tiden och viirmen från motom
förlorar sin fiådrande kaft. Om fådrama
bytes i samband med sotning spar detta
monteringsarbet€ siirskilt jiimfitrt med att
behöva byta dem vid ett senare tillfiille.

Kolv och kolvringar
Nä motom delvis iir isiirtagen (toppen av)
åir det rekonmendab€lt att passa på att kon-
trollera kolv, kolvringar och cylinder. Lyft
cylindem uppåt och frar nåt i ramen. Niir
kolven it på väg ut zir det bäst att stödja den
så att den inte slår mot något och skadas.
Niir cylindem iir borttagen bör häet ned i
vevhuset tåckas med en trasa för att lttrhin-
dra smuts ftån att komma IIed i vevhuset.
För att ta bort kolven ftiån vevstaken iir det
fffst nödviindigt att ta bort ett av kolvklip-
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Fig. 83 - Ventilsdtes frds.
Fig. 84 - Dom for ventilstymingar.
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sen, vilket görs biist med ett spetsigt öremä
som ett rits eller dylild.

För att kolvbulten låttare skall kurula pressas

ut kan man viinna upp kolven med t.ex.
tnsor, vilka hettas upp i kokande vatten och
wids ut, dessa låggs runt kolven. Sedan med
ett stadigt iag runt kolven knacka försiktigt
ut kolvbulten med en liten hamrnare och ett
don.

Ntu kolven iir loss miirk kolvens baksida på
insidan så att kolven ka:: återmonteras i
samma position som den hade innan.

Om koh,ringama sitter fast i ringspåren så

behöver dessa lossas försiktigt och ringspå-
ren rengöras fran sotavlagringar. Alla kan-
tema på ringspåLren och även motsvarande
kanter på kolwingen skall skarpas rena. Om
någon av kohringarna har bruna miirken på

tiitningsltoma mot cylindem skall denna by-

tas ut mot en ny koluing.

Kontrollera kolwingsgapet genom att slåppa
ned kolven (utan ringar) i cylindem som star
upp och ned. Tag kohringama en och en
och ftlr in dem mot kolvens skirt diir gapet

mellan ringens iindar kontrolleras. Detta
skall inte vara mindre iin 0.20 nm (0.008")
och ej stöne iin 0.30 mm (0.012"). Montera
nya kolvringar om om ringapet it utanför
dessa min och max vården. Det air rekom-
mendabelt att kontollera ringgapet åven på
nya ringar, ooh om minmåttet ia mindre iin
0.20 mm (0.008") justeras detta genom att
gapet forsiktigt filas upp till rätt viirde.

Notera att kohringar är vädigt sköra och
om de inte behandlas med största försikiig-
het lätt kan br''tås av.

Slut

DasbcKfrån
SKcttlanel

Dagbokfrån Asta och Jan-Erik Karlssons äventyr på viig till och
ifrån del 35:e Internationella BSA Rallyt 1998 i Inverness - Scot-
land Defiirdades på sinJina BSA 833 Swing av årsmodell 1954.

************************************
*
*
*
*
*
*

Japanknäck Stockholm
21 augusti 1999

*
*
*
*
*
*

*Vi trattas vid MC-Donald på Sveavägen kl 15.00. *
I S"tt snurar vi runt på stan en stund och fikar på *
f ett trevligt ställe. Senare på kvällen så grillar vi *

*
**

*

*
* e-mail : bsaj anne@swipnet.se

Frågor? Ring: Jan Nikamo
' tel: oB-s9252213

**
************************************

eventuellt.
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Text och Foto: Asta och Jan-Erik Karlsson,
Tidaholn

Förberedelsema började flera veckor i för-
våg. Hur sla{le vi få med oss vad vi be-
hövde? - För två och en halv vecka utan att
det tog för stor platsl Resfebem tog över-
hand, och efter att ha ringt Siv o Gösta i

Kungsbacka om övemathing startade ffir-
den onsdag eftermiddag den femte augusti,
B33:an var fullastad med tankvaska upp till
hakan ooh med låge dit bak. Det blev en
blåsig fiird, men solen sken i alla fall.

Torsdag norgon startade vi mot ffirjan i
siillskap med Boda och Helen och deras lille

Asta vid 833:an i stqden Lauder 1)id ett stopp för inköp dv mat och annat.
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son William de hade också övernattat i
Kungsbacka. De hade både bil och mc med
sig. Resan grck bra utan hemska stormar. Vi
anlzinde till Newcastle på utsaft tid och dzir

mötte oss också regnet. Efter en mil fick vi
slå på reserven. Vi hade glömt att tanka
iman vi åkte. Som tur hade Boda reserv-
dunk det iir bra med ftiljebil. BSA:n måste
ha &agit mycket bensin Ntu vi komrnit av
motorvägarna runt Newcastle och på väg A
68 mot Jedburgh var trafiken lugnare. Efter
tankning och mat i Jedbugh fortsatte ffirden
rnot Edinburgh. Mera regn och tafiken tät-
nade åter Vi narrmar oss Edinburgh med
massor a\ rondeller och stora motorvägar.
Efter Edinburgh åker vi över Firth of Forth
på en stor bro - Fort Bridge. Bitama fick
betala för att å{(a över men MC var gratis.

N,ir vi kommit förbi Perth och var på våg
A9, var orken slut. Vi hade kört ca 30 mil i
regn. Jan och jag beslöt oss för att stanna i
Bankfoot på en Bed and Breakfast medan
Boda och Helen fortsatte ainda fram till tråf-

fen.

Lördag. - Solen sken och efter en god stor
engelsk frukost fortsatte vi mot de skotska
höjdema. Vi staffrade för foto och rast någm
ganger innan vi kom fram till triiffulatsen -
Bunchrew Camp utanför Invernes vid tret-
tontiden. Efter incheckning och en stunds
viintan dök våfa vämer Dennis, Rolf och
Co. upp. Det hejades och hiilsades på alla vi
kiinde igen. Efter lite strul med boendet fick
vi tle husvagnar att bo i. En "Scottish Piper"
spelade för oss, och en, man hälsningsta-
lade. Efter några öl somnade en del av
rallydeltagama, - en del inte!

Söndagen startade med - solsken. Förmidda-
gen gick åt att utforska trii&latsen med
omgirming en mycket vacker plats vid havs-
viken. Klockan femton invigdes rall1't av en

"local civil dignitary". Mera såckpipa och
skotska dansande bam. Kviillen avslutades
med barbeque med massor av mat.

Åven måndag sken solen. Klockan tio var
det dags for adärd f0r Line Up. Fåirden gick
till Fort Georgo. Vi hade poliseskort genom
lnvcness vilket var häftigt. Ca 350 BSA på
våg samtidigll Fort George var ett stort
milit,irt utbildningscenter. Dår radades alla
BSA upp på borggarden, vilket var en stådig
syn. Tillbaka till campingen rlar det fri ak-
ning. Efter diverse matinköp åts det sill o
potatis. Det var Rolf som hade sillburkar i
packvåskoma med från
"Sweden".

Även tisdagen startade
med solsken Halv elva
var det dags för en tur
runt Loch Ness sjön Vi
åkte genom Inverness
och på en våg som kalla-
des "General Wades
Military Road". Vi akte
medsols söder ut. Vågen
var krokig men asfalte-
rad. Det 'lar fantastiska
\yer, som i en saga. Inga
odjur syntes till. Vi stan-

nade i Fort Augustus vid
södra änden av sjön,
detta var ett Fort som
sköttes av nunkar. På
väg dåiriftan började det
regna. Vi starmade för
lunch i ett samhlille som
hette Drumadrochit.
Över berg och småvägar

tillbaka till campingen

Båten lade till vid Urquhart Castle en slotts-
ruin. Diir stod iinnu en säckpipespelare, han
spelade mycket bra. Dimman lade sig över
sjön och av Nessie såg vi inte ett spår.
Tillbaka till campingen åkte vi buss. Vi var
så många på utflykten att hälften åkte buss
och hzilften båt. De som ål(t buss dit akte båt
tillbaka.

Onsdagen borjade ned
sol och Whisky-runda
stod på programmet
idag. Två bussar till
varje destilleri ftir att vi
inte ska bli för många.
Vår buss gick till Glen
Ord destilleri. Meskka-
ren luktade inget vidare
och det var \,?rmt vid
kokama men slutpro-
dukten var bra. De
flesä gick flera varv
runt provsma.kningen.
Efter destilleriet akte vi
norrut till Falls of Shin,
ett stäle diir du kan se

laxen hoppa i natr.rliga
laxhappor, och yisst
hoppade laxen fem, sex
stycken på en gång
kunde man se, men
ånga det på kort var
inte lätt. Naturen var
storslagen med fantas-
tiska vyer. Tillbaka på

Vid den Skotska grdnsen.

öste regnet ner. Efter att ha åkt runt sjön var campingen underholl en pipespelare vid täl-
det dags för en hrrpå sjön. Vi hiimtades med tet.
buss på campingen for fiird till båten. Såck-
pipespelare spelade för oss niir rri gick om- Torsdag forfarande bra våder, i kvåill iir det
bord, två båtar firllastade gled vi ut på sjön Dinner o Dance. Tar det lugnt på dagen, en
det blev en fin tur. Vi bjöds på Haggis, en runda in fill Invemes och handla. Klockan
skotsk mahätt som det diskuterades om vad nitton avgick bussama till Dinner o Dance
den var gjord av. Fårmage sa en del, men som var på ett berömt Golfhotell i Narin.
den liknade vår korvkaka. Efersom vi rar ca lnahundra personer hade

I8

PA ydg upp mot höjdema och ttiffen. Kortet (ir tqget nagon mil före Invemess.
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de ett festtiilt, inte vilket tiilt som helst. Det
var draperat innertak med kristallkonor och
perfekt dansgolv, orkestem spelade bra
blandad musik. Maten var utsökt och ståm-

ningen på topp. Bussturen tillbaka till cam-
pingen blev också stiimmgsfirll då alla sjöng
med i alisången.

På fredagen fanns det flera olika rundturer
att välja mellan men vi beslutar oss för att
stanna i lnvemes och shosa runt i affiirer.
Köper en flaska svart whisky som souvenir.
den smaka inget vidare, (det var provsmak-

ning i affiiren) så den blir nog aldrig oppnad.
(Vi har en flaska vit whisky ftan Isle ofMan
hemma.) På hemvåg äter vi på puben som
ligger intill campingen. På kviillen samlas
alla i tåltet, det iir sista kviillen på trliffen.
Alla iir överens om att det varit en bla fiiff,
välordnad och trevlig.

Lördag l5/8 slut på triiffen dags att packa,
vi dricker formiddagskaffe med Nisse o

B tta ilman de åker, de åker en nmdtur i
Skottland så vi ses i Newcasde den 2ll8 då
båten går hem. Vi går en nmda på cam-
pingen och såger hej till de som är kvar
innan vi startar BSA:n ftir en rundtur på

egen hand. Vi följer Loch Ness sjön söder

ut, efter Fort Augustus åker vi väster ut mot
Skottlands viistkust. Det smfuegnar och blå-
ser men det glömmer man niir man ser dessa

fartastiska \yer som Skotska höglandet bju-
der. Fran Kyle of Loohalsh går en bro ut till
Isle of Skye, en ö i iiue Hebridema. Vi åker

över bron ocb valjer den västra sidan av ön,
d?ir hittar vi en bra Bed and Brealdast i
Struan en liten by på shandkanten. Hiir har
de dubbla vägskyltar en på engelska och en
på Gefisk4 det var inte lätt att läsa.

Söndag 1618. Efter en fantastisk Engelsk
frukost skulle vi fortsåtta runt ön, det regnar
och blåser hur mycket mifkte vi inte först då

B-B 1åg i 1ä i en vik. Niir vi kom upp på

vagen blåste det lqaftigt och det blev bara
v?ine. Vi såg inte så mycket av ön, vi hade
fullt upp med att hålla oss kvar på vagen vi
blåste metervis i sidled. Men yi kom runt öu
och ner till Arinadale och till ftirjan, då rar
stövlar och handsk genomblöta. Fiidan tog
bara 30 minuter till fastlandet så vi hann
bara byta sockar och trä plastpåsar så att vi
blev torra om lttttema. En kopp te och så var
det dags att ål(a ut i regnet igen. Vi var åter
på fasdandet vid Mallaig ooh åkte inåt lan-
det. Alldeles utrned vågen stod en stor hjort
och tittade på oss och i ett litet sanhiille fick
vi staDna för en pådågel som gick på vagen.
Efter en stund stannade vi vid en pub ftir
hmch dar natrade vi några turister som re-
kommenderade en B-B i Fort Williaur, så vi
fortsatte dit. Så hiil blöta hadde vi aldrig
varit förut. Det var skönt att korima in och
e5 av sig de blöta kladema. Senare på kviil-
len var vi ute och gick i Fort William, en del
amirer var öppna.

Måndag morgon - vaknade och lyssnade
efter regnsmatter, men det regnar inte. Alla
klåder har torkat så efter en stadig frukost
ger vi oss iväg söder ut, solen tittar ftaln.
Idag har vi ett beståimt må{, ett litet slott
öster om Oban som ett ungt par driver som

B-B, Dennis och Rolf hade övemattat diir på
våg till trilffen. Det var ett litet slott, men
valdigt fut. Rustnig i hallen och riktiga
Engetska skinnnöbler i vardagsrurnet, i bad-
rummet val det guldförgyllda kanar. Men
till de ganla dönama fanns inga nycklar så

nåir döfien gick upp på natten fick vi ståilla

en stol för dörren. Det var nog inte slotts-
spöket utan förmodligen korsclrag som fått
dönen att gå upp.

Frun i huset hade ringt sin far som var
myoket intresserad av gamla motorcyklar så

han kom och tittade på BSA:n på morgonen.

Tisdagen bjöd shålande solsken vi åkte ös-
terut mot Edinburgh. Vi åt middag i utkan-

ten av staden och beslöt att fortsätta förbi.
Efter att ha haft pipespelare en hel vecka på

tråffen lockade inte The Military Tattoo.
Stannade i Lauder handlade lite åkte vidare
till Jedburgh diir vi hittade en B-B. På kviil-
len gick vi runt i staden, tog en öl på en pub.
På ett stiille spelade de och dansade så det
hördes ut, det var riktigt stamp, dåir ville vi
in men det var låst, det var en privat före-
stållning.

Solen fortsätter att skina på onsdagen. Vi tar
en pronenad till Jedburgh Wolleu Mill d:ir
jag koper en hellang kilt tilJ mig som minne

ftån resan. Efter middag i köpcentrat åter-
viinder vi till B-B och hämtar BSA;n. När vi
tankar kommer två modema mc fram till
oss. Killama frågar var vi kommer ifrån, om
vi åkt hela vågen på en encylindrig gammal
femtiotalare. De tyckte vi var helt galna,

men det var tummen upp niir vi gav oss iväg.
Nu var det Newcastle niista, men först
skulle vi passera Skotska griinsen. Diir stan-

nade vi ftir foto och lyssnade till Såckpipe-

spelare. Frarn mot kvaillen anlände vi till
Newcasde. Turistblran hjiilpte oss till en
bra B-B ute vid Whitly Bay alldeles niixa
stranden och inte långl fran fiirjan hem.

Även torsdag strålar solen fiån klar himmel.
En hel dag i Newcastle. Vi tar taget in till
centrum. Det var inte helt lätt, tågstationen
var obemannad, med en automat att köpa
biljett i, men vi kom till cenfrum med den
gula Metron. Och med en karta som vi ått
av turistblran vandrade vi runt bland se-
vtudhetema. Fram på eftemriddagen tar vi
tåget tillbaka. På hemväg till rurimet hör vi
yii,lkiinda toner från en BSA. Det iil Helen
som iir på väg till huistblran, vi genar ge-

nom parken. Vi har precis talat med Nisse o
Britta som också åir på väg dit, så vi triiffas
allihopa vid tunstbyan. På kviillen då vi äter
på en pub ser vi ett par BSA åka förbi. Det
åt Bölja och Birgitta så nu ?ir vi alla i
Newcastle. I morgon gfu båtetr hem, det iir
sista båten för aret så den vill ingen missa.

(Forls. på sidan 26)
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Triumph - BSA - Norton -åkare!

Fikaträffar i Göteborg

Nu skall vi börja ha fikatraffar. Vi börjar första torsdagen i maj,
sen kör vi varje torsdag.

Vi träffas kl 18.00 under Älvsborgsbron vid konstcaföet. Vi tar
en fika sen åker vi en sviing.

Hoppas det kommer många cyklar. Vi visar upp vara klenoder?

Ring om du undrar 031 - 47 33 19 eller 0704 - 34 75 10 efter
19.00. Hälsningar Mats, lokalombud Triumph Ownwnwrs Mo-

torcycle Club (TOMCC).

MC-kortege genom Lund
5 juni 1999

med alla slags motorcyklar.
Kom du oxå!

Samling från klockan 12.00 på Alfa Lavals parkering vid Kobjersvägen. Start
ktockan 13.00.

Vi kör en runda genom lunds centrum och avslutar med glass vid Bjäneds sommar-
kiosk.

Tian vi tar i avgift går oavkortat till ett ungdomsprojekt i Malmö, där svaga elever i
nionde klass får bygga en motorcykel från grunden tills den står lackad och körklar.

Arr TOMCC Skåne. lnfo tel: 046-18 88 92
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4:e BSA-träffen Nord
Välkommna till den 4:e BSA-träffen Nord som
kommer att gä av stapeln mellan den 30/7 - 1/8
1999 i samband med Deltaträffen. Träffen är 2
mil norr om Sundsvall.

Det kommer att bli sämre åin fttrr, vädert blir det
såimsta som vi haft någonsin. Det blir mera sitt-
platser och större regnskydd -99. Kommer ni trots
allt så får vi väl träffas och ljuga lite om våra
BSA-cyklar. Om promillehalten tillåter så åker vi
ut på en tur på lördag, annars far det bli fotvan-
dring.

Prisutdelningen på söndag blir det till dem som
gjort sig ftltjtinta och det brukar ju de flesta göra.

Välkommna!
Rolf Lundin

Tips om vad vi skall syssla med på träffen och
frågor, ring Rolf på telefon 060-578454 mellan
18.00 - 21.00.



Veteranförsälrring
Har du en gammal BSA och det har du viil eftercom du liiser det
hiir, s,å har du, niir du varit medlem i klubben ett tår, möjlighet att

teckna en så kallad veteranförslikring till en låg hostanad Hur det
går till och vad du bör tiinka på får du reda på hiin

För det första behöver du en
"veteranmotorcykel", alla tillverkade BSA
platsar i denna kategorin. I bland kan du
försiika något aulat som t.ex. en Triumph
eller rent av en BN4W. Men i lorsta hand så
iirju vi infresserade av BSA.

Den skall vara i så kallat "orignalskick".
Detta kan betyda att den iir renoverad, ore-
noverad eller delvis renoverad, men Aamför
allt så iir de flesta delar på motorcykeln av
origrnalnodell.

Ägaren - dvs du - skall ha varit medlem i
Svenska BSA klubben minst ett år. Detta iir
en gammal och omtvistad princip, rnen klub-
ben har valt att behålla derura då vi inte har
vår förening för att teckna fors:ikringar ge-
nom utan fff att odla vårt intesse för BSA
motorcyklar. Försiikingen air något som
man kan å nair man har visat sitt intresse för
klubbetr, alltså varit medlem i minst ett år.

Tidigt i Svenska BSA Klubbens historia,jag
tror det var redan 1985 så tecknade vi altal
med forslikingsbolaget Skandia orn en
"BSA-ftlrsiikring" son vi sjiilva besilcigar,
beslutar och administrerar. Några år senare
niir vi blev medlemmar i den fordonshisto-
riska organisationen MHRF,
(Motorhistoriska Riksfffbundet), fick vi på
köpet deras försiikingsaltemativ MHRF-
försiikingen som tecknas genom ftirsåik-
ringsbolaget Folksam, och som besiktigas
genom klubben, men sjålva beslutet

(godkännandet) av ftirsiikringen sker hos
MHRF och administrationen likaså.

Detta gör att du kan välja mellan tuå altema-
tiv. Men i normalfallet, dvs om du inte
speciellt ber om det så tecknas en BSA-
fOrsliking hos Skandia. MHRF-
försåikringen har ett något armorlunda förfa-
rande men i stort sett giiller det samma ffir
båda. Prismässigt ligger B SA-förszikringen
något billigare, men båda ail avseviirt billi-
gare iin en normal forsåkring för motorcy-
kel. En helårsprenie, helforsiiking kan
ligga på ca 350:-, men iir beroende på vilket
våirde din maskin air satt till.

"Veteruförsiikringama" har en viktig skill-
nad mot en nomal fifsåikring. Det finns
begriinsningar i hur du far anviinda ditt for-
don. Det åir viktigt att man följer detta då det
åiI den delen som gör att premien kan hållas
så låg. - Du flar bara anviinda ditt fordon för
enstaka nöjesturer och i samband med triif-
far eller liknande som anordnas inom
veteran-hobb]'n. Det iir alltså inte tillåtet att
använda fordonet varje dag och t.ex. till och
fraujobbet.

Att besilitiga din motorcykel för veteranltir-
silking lir inte något man gör hos Svensk
Bilprovning. BSA Klubben har egna besikt-
ningsmån dih sjåilva forslikrings besikt
ningen utförs. Den syftar till att faststiilla
fordonets skick och originalitet, vilket iir en

(Fo/ts. på sidan 26)
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"Sex stycken fotografer skall tagas pd din motorcykel. De sknll minst lara dv sto ek I 0 x
15 cm, nytagnq fdrdotogrdfier, och maskinen skall minst vard l0 cm ldng pA bilden. Tvd
bilder skall visa höger respehive van$er sidq på motorcykeln, nå bilder skall vara
nrirbilder pd höger respehive vdnster sida qv motom. En bild skall visa motorcykeln rqh
framtfrdn och en bild skall visa motolcykeln rakt bakifrdn." Pd bildema ser vi Ldrs-Olof
Ekmans utomordentligt trevligq BSA Rocket 3 av 1969 års modell.



(Forts. från sidan 24)

del av viirderingen av ditt fordon.

Du kontaktar en besiktningsman i din nlirhet
och aualar tid ocb plals för besiktningen.
Han uför d€tta på sin titid som en fimktio-
niir i klubben och det betyd att han gör
detta av intresse och inte som ett ,Tke. Om
besiktningsmarnen komner till dig så ersät-
ter du honom för detta. I alla fall så tar
besikhringsnannen ut en liten avgift för be-
siktningen som du betalar till honom. Skulle
du ba mycket langt till en besiktningsman i
BSA Klubben och kanske du kan hitta nå-
gon annan besiktningsman i en veteranklubb
på din ort, så åir det oftast inget problem för
oss. Bara du och besikmingsmannen är öve-
rens. Efter genomförd besikbring år du ett
protokoll.

Sex stycken fotografier skall tagas på din
motorcykel. De skall ninst vara av storlek
10 x 15 cm, nltagna fiirgfotografier, och
maskinen skall miust wra 10 cm lang på
bilden. Två bilder skall visa höger respek-
tive viinster sida på motorcykeln, två bilder
skall vara niirbilder på böger respektive våin-

ster sida av motom. En bild skall visa mo-
torcykeln rakt ftamiftan och en bild skall
visa motorcykeln rakt bakifrån. Bildema

skall inte vara "semesterbilder" med din
hund, katt eller svärmor sittande på motor-
cykeln. Gå niira med kameran så att maski-
nen lrller hela bildmtan. På baksidan av
bildema skriver du ditt namn och person-
nummer samt maskinens regrstreringsnum-
mer. Se exempel på en serie viiltagna bilder
hfintill.

Nåir du nu har besiktningsprotokoll för vete-
ranförs?iking och sex nltagna fotografier
enligt beskrivningen ovan så it det dags att
skicka in detta till vår huvudbesikbringsman
Gösta Johansson som är den som adminis-
trerar och godkainner försåikringen. Du stop-
par ditt protokoll och bilder samt 40:- i
administrativ avgrft till BSA Klubben i ett
kuvert adresserat, Svenska BSA Klubben,
c/o Gösta Johansson, Guldgubbegatan 3G,
434 33 Kungsbacka.

Efter att handlingar inkommit (protokoll
och bilder) och ftirsiikdngen godkiints så tar
det ca 14 arbetsdagar irunn försiikringen har
regrsterats på ditt fordon.

Aktuella telefonnummer till besikb: trgsm,ifl
hittar du låingre bak i BSA Bladet.

Med BSA hiilsningar, Gösta J.

(Forts. Jtån sidan 2 ,

Båten gar på ftedag formiddag klockan
elva. Resan hem ?ir lugn och vi anliin-
der Cöteborg på utsatt tid. På kaien i
Göteborg mötte Siv o Gösta oss med
viilkomstkaffe innan vi åkte vidare hem
till Tidaholn.

Slut

Sensommarutflykt
I

Kungsbacka

Lördagen den l8 sept.
Stad kl 13.00 fran JVST.

Medtag matsäck / något att grilla.

Våilkommnal Johan tel: 0340 - 415 68

Förra året bjöd Swedish Bikeme.t på en historisk MC-upplevels.
mcd öv.r l0 000 b.iökandc varje dag. I år kan allting bara bli stöffc

Med Swedish Bikencct 99 bryler vi alla barriårer. Under 3 dagar arr
angerar v; Årets Största MC rräff. Det är svårt aa tånka sig €tt bättre
MC evenenang i Skandinavien. Swedish Bikcneer visade lörra året att
succån inre var en tilllällighet, Swedish Bikeneets mångfald ä! cn självklar
förutsåtrning tör en gränsöverträdande triiff, oavsett mäike eiler
klubb!illhörigh€t.

s.B"Rf, '99
MCM och AlLt om MC ulser bl a tråffens snyggastc hoj. ElnuppvisDing
i Trial, testkörningar på ScaDdinavian Raceway i Anderstorp. En vällylld
marknadsplats ned MC-tillbehör och souveDirer. Aclionarena för klubb-
rävlingar. Ulmana di6 sjålv eLler andra mcd bungyjurnp, Liveunderhållning
i Rock Palacc. Sror speedcross tävling ned den svenska cliten. HiSh
Chaparral håller också öppet med allt lrån Salooner till Wild West Show

Nyhet för i år är ock!å Beaver Camp Tcnt, ctt gigaDtiskt partylält på
canpingonråder mcd mat och dryck.

Swedish Bikemeet, senast. nytt/ www.highchaparral.se
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Missa inte sista
Britannia-Rallyt

tnnan
m illeniu mskiftet !

5-8 Augusti 1999

Pub Mat Trubadur Band
Tomgångstävl i ng Överraskn i ngar

Perfekt träffplats i ur o skur
ett par km utanför Åtvidaberg

lnfo: Peter 070-620 16 08
013-408 38

Bibbo 0494-211 09
Lena 070- 359 6211

http://hem 1 . passagen.se/tomcc/

O.B.S! Alla Engelska MC
är välkomna.
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,/nd-26 iuni- li=---[i
Starter Yi dagen med norgennad.

liL Erik Lau
Vang 29 3790

VELTOIiIMEN TII,

k1.9.30 starler vi notorcyklerne og k6re en tu]:
på de Bornholmske veje for at nyde den snukke
natur og se på sevardigheder. På turen spisei vi
frokos!. 0lI eftermidagen loser vi nogle opgaver.

pr. pers on
p1ådsen.

ikeby

SMEDXHAVE

Nexo

Englender-tref Bornholm
i veek-end6n fra den 25 ai1 27 juni 1999

Bnglanderklubben Boinholn invlterer alle der
kore engelsk ti1 det 7 tref på Solskinsoen
Bri,rnholm, vi holder traffet på sanae festlise

skrivning, og vi finder vore t e 1 t / s o v e p 1a d,q e r .

_!',\ måde son de andre år, trefpladsen er igen i år
,;. :--t,.SMEDEHÄVE FårebroveJen 11 3730 Nero.rl! _ :'
,: ;.i',.De r tilbydes ieltstagning og enkelte indend6rs
i | :.
l:i .\- pladser.

d.25 iuni. lt' '\:^ ..\
k1.9.00 trefpiadsen åbner, hvor dLr er tnd-

s696,i094
Hasle D(

Entre-(de1tåtergebyr) : 50,00 Dk. kr.
mad dg dril(kelse kan kobes på

Skåns
Anglofilrallyt

10/12 d4 dA Sähe can p/aA?
Kör Skånsla Anglolllrallyt, tio mil kunlfa, backiga

småvä{lar I ott fantastlskt vackort och sklfrande landskap.

. Start mellan klockan .
I s.oo och 1o.Bo I
I nå Qa-maclen t Ästorp. II Välkommen! I

tllarlå. a.k ta nzA laafot a

Väqbcskivning; t(ör ry E4!Nr vtd Åslon N ooh sväna mot Norra hdllEl]lområdol
så ror du b€nrlnmrckor som llrtlo. pA Vlrtra vågotl.

Föf lno. lr ormrllon lorltrKc Annltr i,lGlln
vla Gtod! tmlån@srlpnol.ao GIor Itn 046-18 eE Ee m o.2O

n den 24 uli 1999

Fika lngÅr. Obc! hombakado ksn€lbrllar!

oavsolt årsmodGll, orlglnal cåvål som omby!!d.
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Westfjord
Brithike
RaIIg

19.99
Classic Bike Owners Club onsker

velkommen til Westfford Brit Bike Rally
18-20.iuni 1999

Vi k:rr i år' inviterc allc crrgcl-<&fotendc til "ltiLltiortl-trc er" lor 16. g;rn!1.
'l-reffet er sonr vanlig lagt til liilncsrcin[låtcrr (iarnpirrg i Ovre Iiidflrrrrl.

like ved Riksvei 7 (ca. li rrril vest for (icilo,3 tinrer fr.a liergen).
'lieflflassen ligger idyllisk til ved firten av Måbodalen, innerst i llartlangerfjortlen.

Det blir lagt vekt på at derte er et rrfirrnrelt treff hvor deltakere og sykler
stir i sentrunr, nren vi vil legge inn noerr korkurranser nrer.l premier sonr tirlligere.

Vi arrangcrer s()m vanlig en fellestur, og hlr prenrieurcleling lorclag.
Drikke rry rnat, både frokost og nri<lclag, kan klopes irikelig utvalg på stedet.

Vi rlisponerer kun få hyrter, disse rr1å derf<rr lrstilles i11od tid.
Vi vil sterkt få unclerstreke at Ålrt engelshltlodasefte notorsykler vil tä aLlgang

til treffplassen! 'Ireffavgiften cr kr. 100,- pr. deltaker. inkl. carrrpingavgift.
Onsker rlu flcre opplysninger kan rlu skrivc til:
Classic Bike Owners Olub, postboks 2392, -50.17 Solheinrsviken.
Du kan også ringe treffgeneral Nils (Tritslarrd, df..t.s 34 62.14.
eller MC-hoclen på Nordnes tlf. 5.t 23 39 12.

Gå ikke glipp du årets hoydepqnkt! /,

VEI"KOMMI'-N

\

ENGELSK TREF
4.-6. Jt Nt 1999

For 17. gang holdes ENGEI-g!( TREF i Allingåbro,
Danmark. Der bliver f@Uestur, 1/8 mile race. andre

konkufisnc€r, varm mad og fest i teltet.

Narm€re oplysninger:
Tll.! 86 48 90 10, tirsdag, fledag og lordäg aften.

Med venlig hilsen:
MOS?EN MC ' Eode Engvel 15 . 8950 gr3ted

\

RACE DAV
3..4. SEPTEMBER 1999

Der holdes igen i år t/8 MILE RACE i Mosten MC.
Alle merker er velkommen til at deltage.
Live musik i teltet ftedag og lordag aften.

Narmere oplysninger:
TU,:86 4a 90 10, tirsdag, fredag og lordag aften.

Med venlig hilsen:
MOSTEN MC . Bodo Engvol 15 . 8950 grrted, Danmadr

t
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Klubb-reealia
Bestiill klubbregalia nu! Du besttiller genom att stitta in pengar på

PostGiro 479 78 42-4. Glöm ej att ange storlek på kliiden Namn
och adress iir också bra så att vi vet varl vi skall sdnda grejorna
Rdkna med ca 3 v leveranstid Porto ingår om inget annat anges.

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

T-shirt i 1007o bomull -
svart med guldtryck. Hög kvalit6.
Finns i storlekarna L-XL
(gemensam storlek) och XXL.
Kostar 120:- / st - ange storlek.

Jackmärke vävt - svart / guld. 35:- / st.

Klisterdekal i fin kvalit6 - svart /
guld. 15:- för två.

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

Nyhet!
Vykort - Tjusiga BSA Vykort baserade
på 1998 ars alnanacka. Set om 6 st olika
endast 35i-

Nyhet!
BSA Keps - Lågprofilkeps i 100%

borstad kaftig bomull. Svart med
broderad BSA logga. Reglerbart
kardborrespiinne. Högsta kvalite!
Kostar endast 85:-

Passa på att beställa
innan mc-säsongen är i
full gång!

qffi

34 35

BSA-tcrset
På BSA Totget annonserar Du som medlem utan kostnad Det skall

vara saker som hör till v,år hobby. Siind din annons till:
BSA Bladet, Brdnnarns Viig 15,430 10 Tvååken

E - mai I : b s aj o h an@Sw ip net s e.

Skriv alltid ut namn och tel saml medlemsnummeh
Sista datum jör maturtal - se rutan "Presstopp" i början av

tidningen

Säljes
BSA 833 arsmodell 1952 med
plunger{adring och STEIB sidvagn modell
LS 200 pris 39.000:-
Jan-Erik Karlsson, Björstorysvägen 21, 522
33 Tidaholm. Tel: 0502-139 81 eller 0708-
461645.

Säljes
Al0 cF-56 objekt i delar, ram, konor,
undre gaffelben, nav, motor - vxl - låda -
generator, oljetank verktygslåda, 5000:-.
A10 SR-58 objekt med reg. papper, ram på

tilul, ej origtnal - gaffel - hjul, ram ngt
zindrad bak, motor i delar, nya ringar - ram -
vevlager, vxlJåda ett ftev dåligt extra
medföljer, topp måste nya stymingar ordnas,

senast besiktigad 1997, 8500:-. Al0 GF-56
med SR-motor custom röd flake mycket
kom, ej iindrad ram, körklar, ej besiktigad -

avst?illd sedan flera ar, div nya motor - \xl -
delar medfoljer,15000:-. Div delar såsom

A7 block, kam Al0-std ny, foder Al0 nya,
och en smått o gott. Allt skall bort p.g.a. av

och
Nils Drugge mecllem 1183, tel: 0152-16916.
E-mail: nils@tag.se

Köpes
Jeg kommer far Feroeme og heder Nikael ..

min farfar har en gamnel BSA fiå 1939

M20 500 CC... jeg har et lille problem og
det er at jeg skal hara fat i et tan hjul til
krumtap akselen det skal ha 2l tender. om i

kan skaffe mig dette hjul vilte jeg vare
meget glad. om i kan vil jeg geme vide hvad
det komner til at koste.

med venlig hilsen Nikael Mortensen. E-
mail: nikael-m@post.oliwnt.fo

Såljes
Triumph T25 BIazer -61. I cyl, 250 cc.
(Byggd av BSA). Fönegistrerad. Pris
12.000:-
Bertil Lindh, Grusbanaa 26,144 32 Heby,
tel. 0224-31'7 70.

Såljes
BSA A10RR Road Rocket 1957 i delar.
"Nåstan komplett".
Håkan Ceme, Skurup, tel: 041l-406 65

objekt.flytt



BSA-handlare
Under denna rubfiken kommer BSA Bladet i fortsiittn@en att lista
handlarc av BSA reservdelar, semice och tillbehön BSA Blada eller
Svenska BSA Klubben lat inte något som helst ansvar Jör afftirer
mellan köpare och siiljara W skall firsöka hålla denna "lathund"
så aktuell som möjligt. År det någon adress du saknar eller vill
rekommendera så hör av dig till redaktionen

BSA Handlare / BSA Dealers

Ack€s MC & MotoBervice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 0415-43003,
Motorrenoveringax BSA - Norton, RENOLD I(EDJOR, BOYER TÄNDSYSTEM och CARILLO

!'EVSTAKAR,

BAS Motor, Box 32028, 126 ll Stocl'holm, tel: 08-6810923, fax 08-184293,
Allt i RESERVDELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, Gratis Prislista.

Birka Motorrenoveringf,r, Rosenlundsgatan 50,52,8ox 17014,104 62 Stockholnq tel:08-844080,
fåx:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al0, 450, 465.

Brum Mc, Orbyn 159,955 9l Rårcå tel:092 4-51091, fax:0924-51092,
RESER!'DELA& Twins & Triples, BSA, Triumph, Norton.

Fottas MC Shop, Storgatåd 45, 771 30 Ludvika, tel:0240-61 1700, fax:0240-8413E,
DAVIDA KLASSIKA t ÄLMA& Mc !i behdr och utrustniog.

Hans Eolmström Konsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kullavik, tel: 031-931871, ORIGINAI
RESERVDELAR ftr AMAL, LUCAS och SMITH.

Marcie Bool(hop, Roslagsgatad 14 (hömet av Surbrunnsgatan), Box 19007, 104 32 Stockholb,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATUR

Sten Karlsson, Klockarevägetr 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERVDELA& över 40-fus erfarenhet i branchen.

Veteran-Mc Bertil Nordbech Mejerigåtå.D 6, 273 75 Lövestad, tel:0417-21595, fax:0417-21216,
ENGELSKA MC DELA& AJS, BSA Matoless, Norto4 Triumph 6m.
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BSA Norton
Royal Enfield ltiumph
Skärmar: plåt rostfritt & aluminium

Ekrar: krom & rostfritt.
Fiilgar: krom rostfritt & aluminium
Hand & Reservdelsböcker: 1925 -80

Sadlar Dynor Överdrag Gummi
Ljuddärnpare & Avgasrör

Bult/Mutter i krom r/fritt & zink
Gängsnitt Gängtappar Ventiler
Styrningar Kolvar Lager Drev

Kedjor Barbour jackor & byxor
Styren Handtag Sidokåpor Oddie

Brytare Lyktor Mätare Omkopplare
Kopplin g/Broms/Gas/Choke/Tänd-

ning/H-mätar /Varvråiknar-Wires
Lameller Drevämnen Växelådsdrev

Förgasare Amal Monoblock
Concentric osv. osv. osv. osv.

BAS Motor
tel 08 681 09 23

070 559 6190
fax 08 184293

basmotor@telia.com
basmotor.a.se

Gratis prislista

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Servicc o, reparationer
alla märken

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrningar.
Reaovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Roparatiou av Norton avgas-

giingor till original.
clasblästrilg.
Rcservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electrodc ttudsyst.

och powerboxar.
BSA, TRITJMPH, NORTON

CARIITO VEIYSTAKAR
Plus mycket mer!

AI,ESI'IA 2
27s 00 sJöBo

IELEFON 0411t 430 82
IELEX'åX 0415-430 ts

Öppet Yard 9-18. LönL 914.



Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubben har någlå
lokalavdel ng,ar ru[t om i land€t.
Dessa brrke Mna dgor €[cI några
tråtrår och eventuellt a[dra
åktivileter. Vill du höra \,ad son är
på gång nära din hemort kån du
kontåkta någon nårå dig. Hittår du
ingen nå{å dig så kån du altid tala
med någon i klubbens stlrelse.

T?ink på a.t vi ,'r €n ideell f&ening.
Allt åftete inom klubben görs åv
fiivi igå. Ringer du så får du såkrast
tag på oss på kvåIen föNlagwis
mellan kl 18 00 - 2 00

Sktue
Heled Bruilorp
tel: 04043 33 14

G€thgc
Krist'rr Nilsson
|€l:03s-549 26
Vtutkwt€n
Johan Johsnsson
rd,l: 03oo-133 26
Jönköpirg/EwkvåInå
Jan-Brik Ceder
tel:036-67166
Sigrunå
Jar Nikårno
tel 08- 592 522 t3
e-rnait: bsåjånne1@swipnet.se

Roger Olssorr
.et 08-5ll ?62 04
Åkcrsberga
Sven-Åke skoglund
tel: 08-540 239 39
Slln&våll
RorLudin
tel: 060-5?8454
Cyber lptce
BSÄ klubbens hensidå
http://hem.påssagen.sr,/jojo123

Nya Lokal@detningar

Modellspecialister as. _Ä6s efter rez0
NågIå åv våra medlemmår år så Su"e Säasuom noben llortärs
kållåde modellsp€tiålister. De*sa år d. 9366-54 41 70 tet: 040-18 65 3t
sårstjlt intress€rade av nåCon eller M20 - M2l E2S - BS0
några nodeller och delar_giima m€d MoBån Johmsson tårs Svanberg
sig åv sina kunskåp€r. De iltrsöker &1. 031,36 36 3? tet:031-93 62 t8
att hjålpå dig som ä medlrrn i BSA cold Star, 833, Al0 A75 Ro.k€t [I
Klubben ned råd nä,r du behwer. cösla Johansson Bo Hagrnarl

tel: 0300-124 59 (€j Ti) tel: 0380-751 U
Tärlk på att vi å{ en iderl för€ning. A50 - A65 t.o,m 1970
Allr åö€te inom klubben sörs av Håkän Cerne Vi hat ptatsJöt flerrrivillisa. Rinser du så får du såkrast te1. s411-466 65 noa.ti"p"ri"i"år. nar au aigtlåg på oss på kvållen förslagsvis

Klubbfiirsäkring
&

Besiktningsmän
Genon Svenskå BSA Klubben hsr
du lnöjlighel atl teckna
speciaförsåIoiry on ditr BSA
uppfyller visså villkor med avse€nde
på orginalitet och antlndning, mm.
FöNta villkoret år att du ståll ha
vårit nedt€m i BSA Klubben i ett år.
Klubb€n har ett eget avtal med
Skåndiå och genom vår anslutning
till MHRF bar du möjligher ått f:l
MHR.F-Föniaikiryen som tecknås av
Folksam. Mer infomåtion f& du
ftån våIå "besiktiru$nån".
Tå{k på att vi är en ideell för€ning.
Allt aö€t€ inon klubben görs av
ftivilliga. Ringer du så får du såkrast
tås på oss på klållen fttslåssvis

melan kl 18.00 - 20.00.

trurudånlvrrig / Klnglblck,i
Gösla Jollånsson
lel: 0300-124 59 (ej Ti)

Bollebyggd
Sv€nOlof ändin
telt033-2E El 93

C€ting€
Krister Nilsson
tel:035-549 26
fföör
Kalle Helgesson
tel:0413-333 65

Mdnk6ping
Cårl Guuur ul/esu"nd
rd,l 0151-202 40

Bengrolof Karlsson
tel:051560177

Thomå5 Eklunal
rel:0E-6E109 23

Str6rffund
Kalle Roos
tel: 0670-301 38
Sundsvåll
RolfLundin
tel: 060-5?8454
Tidrnoh
Jan-Edk Karlsson
tel:0502-13981
Trelleborg / Målnö
Toöjöm Cdstenssotr
tel: 040485254

L behöve4ler b.siLlningsa dn! -
n hat nedlennat i hela lond.t son
behöeet någon d ndnt BSA lathnie
aft t)dnda sig tiU. Ring Gnstu on du
kdnner aft dl kan nalla upp.
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Träfflralendern
Japanknack i Göteborg se sid 2l (l-99)
Vårkicken 1999 - KickaTungt se sid 33 (1-99)

engelsk Traefi Mosten MC, DK se sid 33 (2-99)
MC-Kortege, Lund, TOMCC se sid22 (2-99)
Swedish Bike Meet se sid 27 (2-99)
Westfiord Britbike Rally, CBOC, NO s32 (2-99)
Englaender Tref, Bomholm, DK se sid 30 (2-99)

2-4 Jul l5:e BSA Campingen se sid 4 (2-99)

22 Jul Skånska Anglofilrally, TOMCC se sid 3l (2-99)

30-l Jul/Aug 4:e BSA Träffen Nord se sid23 (2-99)

4-6 Jun
5 Jun
ll-13 Jun
18-20 Jun
25-27 hn

28 Maj
29 Maj

sep
sep

6-8
14-21

Aug Britannia Rallyt, Åtvidaberg, TOMCC s28 (2-99)
Aug 36:th Intemational BSA Rally, Frankrike
se sidan 24 (l-99) (Obs! ftirhandsanmälan)
Aug Japanknäck i Stockholm se sid 16 (2-99)

Aug Fredrikshavn Classic Show, DK se sid 29 (2-99)

Race Day, Mosten MC, DK se sid 33 (2-99)
Sensommarutflykt i Kungsbacka se sid 26 (2-99)

2t
2t

3-4
l8

(Fo t.fidn sidat 2)

stötstångsmotorer håller tinnu. Machless

med uppgrvna 48 bhp vid 7.100 ltrv / minut
år inte dåligt.

MR F. M. M. Steiner bedttar om hur han

rest Aån England till Italien @om) med sin

Cyclemaster - 25 oc pärhängsmotor på en

herroykel. Det år lite langre iin vad Ilrr
Svanberg på baksides bilden har gort.

Baksidan
Lars Svanberg vid Jordens medelpunkt -
Buus. Mitt i Småland hiir påpassligt nog

fotograferad med sin "Buus - Gold Star",
sommaren 1998 på sin årliga semester

ufflykt. Har lite kaftigare maskin lin tidigare
niimda Mr Steiner. 500 cc på en for motom
specialkonstruerad ram, en sä kallad
motoroykel.

Slut


