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Svenska BSA Klubben
Svenska BSA Klubben iir en ideell foreniog som
arbetar ffir att samla i resserade och bevrrå BSA
motorryklar. Svenska BSA Klubben ger ookså ut
tidskriften BSA Bladet Mer information kan du få
genom att skriva till Svenska BSA Klubbcn,
Aspgatan 4, 232 35 Arlöv, eller riogå 040 - 43 33
14. Du kan också läsa på vår hemsids http://
hem. passagen. se/jojo 123 .

Medlemskap
Vill du bli medlem direlt betal&r du in l70r- på vårt
Postciro 479 78 42 -4. Avgi0ln gåller per

kalenderår (hela 2000). Aktuella modlomrförmåner
Iinner du på annan plats i BSA Bladet.
Familjemedlernmar kan löså ett ogot modlemskap
till reducerat pris, ftir niirvarsndo 60i", hrr samma
fiirmåner som medlem men erhÄllcr into tidskriften
BSA Bladet eller annan information ftln klubben.

Omslaget

Adressändringar och
medlernsärenden:
Helen Brunstorp

Aspgatan 4
232 35 AJlöv,

tel 04043 33 14

e-mail: boda@swipnet.se

Svenska BSA Klubben -
Styrelse

T?ink på att vi iir en ideell
fiire[ing. Allt arbete inom

klubben görs av frivilliga. tunger
du så Iilr du siiloast tag på oss på

kvåillen ldrslagsvis mellan kl
18.00 - 20 00

Ordftirande
Rickard Nebrår

c,/o A-C Ljunggren
Bruksparken 2

235 92 Ve,linge
te': 04O - 46 60 37

BSA Bladet
BSA Bladet utkommer med ftra nummer per år.

Till största del görs den med hjåilp av

medlemmarnas ins?inda artiklar, reportage och
berältelser På BSA Torget lår medlemmar i

Svenska BSA Klubben annonsera utan kostnad.

Annonserna skall ha anknyrning till hobb)'n.
Företag kan annonsera mot betalning. För
prenumeratron på BSA Bladet kontakta Svenska

BSA Klubben. Medlemmar i Svenska BSA Klubben
fär BSA Bladet utan kostnad.

.A.nsvarig utgivar€: Johan Johansson

RedaLtör: Johan Johansson

Redaktionens adress:

BSA Bladet
Briinnarns Väg l5
430 l0 Tvååker
tel:0340-415 68 (endast kviillar)

e-mail: bsajohan@swipnet.se

Framsidan
BSA:S sista skålvande ar 1972. BSA A 65

Thunde$olt beskevs i brochyrer som "en
våirldens populåira

långdlirdsmaskinen. Den vertikala
twinnmotom ger det bästa av två viirldar -
kaften från en stor motor phrs flexibiliteten
med en förgasare." Maskinen levererades i
fiirgen Etruscan Bronze, hade en torrvikt på

173 kg. "Mekanisk enlelhet, ftirsynt kaft
med d1'namisk acceleration och en toppfart
över 160 krn/h - det iir BSA Thunderbolt
650." Då vet ni vad för slags maskin Robert
Hortans åkte på till Frankrike och det

intemationella BSA rallyt tillsammans med
Boda och Helen från Skåne. Lås deras

berättelse på sidan 6l

Baksidan
BSA DBD 34 Gold Star årsrnodell 58 - 60,
eller något i den stilen. Det tu vad som har
ffurgat Lennart "Spiken" Anderssons blick
niir han besökte mc-museumet i Rottneros i
somrars. Idag den mest eftersökta och
eftertraktade BSA modellen med priser på

n?ira 100.000:- konor. Då n?ir den var ny en

radtet som oftast var klådd i
motocrossmaskinens kostyrn. Iclag - år jag
Iädd för - iir det tviirt om. De crossmaskiner
som har överlevt har blivit
landsvägsmaskiner och de verkliga
originalen iir försvinnande få.

4 Kallelse till Årsmötet
6 Tour de France
17 BSA Service SheetNo.305
21 Ladugårdsfyndet
22 Världsmästare på BSA
24 Ttäffrapporter
26 A50 / A65 Elsystem del I
30 Det l:a oficiella VM-guldet i Motocross
34 BSA-torget

e-mail nebrer@mail.bip.net

Vice ordfdrande
Lars Svanberg

PL 9284 Nordgården
429 34 Kullavik
tel: 031 - 936218

e-mail: bsalars@swipnet.se

Sekreteråre
Medlemsansvarig

Klubbshop - Regalia
Helen Brunstorp

Aspgatan 4
232 35 AJlöy

td 040 - 43 33 14

e-mail: boda@swipnet.se

Vice sekreteråre
Håkan Cerne

Svaneholms SIott
274 9l Skurup

tel: 0411 - 40665
e-mail: cern@mail.bip.net

Karsör
Monica Clristensson
Haoekullevågen 14
231 95 TrelleborS
tel: 040 - 48 52 54

e-maili alstad@telia.com

Redaktör BSA Bladet
Ansverig utgivåre

Johan Johansson
Briinnams Väg l5
430 10 Två!åker

tel: 0340 - 415 68
e-mail: bsaj ohan@swiprct. se

Ledamöter
Hans-Ame Goldman
tel: 031 - 86 46 7l

Lars Davidsson
tel: 031 - 935189
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Kallelse tiII
O ..ärsmöte

Lördagen den 26 februari 2000

Vi startar kl 14.00 med att titta på fordonen på Auto Colloction. Plat-
sen är i Kodakhuset vid Brottkiirrsmotet på väg 158 mcllan Kungs-
backa och Göteborg ( via Siirö). Se karta. M skyltar från viig 158.

Efter årsmötet gar vi ut på en trevlig restaurant i Göteborg ooh äter
god mat. Vill du följa med ut på kvällen vill vi att du ringcr ooh hör

av dig innan den l8 februari.

Styrelsen i
Svenska BSA Klubben

önskar dig
välkommen!

Frågor och bokning

Lars 031 - 93 62 18,
0709 - 399 444

Eller

Camilla 0340 - 415 68

Ordföranden talar
Ordöranden talar.

Nu nåir jag skiver detta åiI det mitten av
November och höstmörkel har stinll sig
utanför fönstet. Nu if tiden inne för att pla-
nera nästa fus aktiviteter som man skall del-
taga i. Vi ffr hoppas att alla lokalavdelning-
ama ordnar med träffar och rally samt att
folk uppskattar deras jobb med att ansluta

till triiffama.

Nu ,ir också rätt tid för att bättra på BSA'n
så att den klarar y,tterligare en säsong utan
problem, för min del betyder det att fixa till
min koppling som tydligen åir akilleshiilen
på manga BSA B50 ( dom farju ha några
svagheter ). Många av mina kontakter med
850 har samma problem.

Min vzin i USA ( Stan Millard .; som kör

Då var det dags för sista numrct det hiir
aret. Det hiir årtiondet. Det h,ir arhundradet.
Det hiir årtusendet. Som ä populiirt att säga

nu. Men vi tåinker nog alla fel. År 0 (noll)
firms ju inte diirför iir det först efter nästa å[
som det nya årtusendet egentligen börjar.
Om ingen har glömt något ar på vågen.

BSA Bladet som du nu håller i din hand :ir
det 65:e numet sedan starten 1984. 16 fu-
gångar med fyra nummer varje år utom ett
ar som vi gav ut fem numrner. Vi riiknar att
vi under dessa åren har haft totalt 10500 be-
talande medlemmar. Till dessa har vi då

tryckt 682.500 BSA Blad. Om vi säger att

flattrack i 70 tals klassen blev i år ameri-
kansk måstare med sin BSA B50 , fiarnftr
alla Yamaha och Honda. Starkt och kul att
det finns folk som inte iir rädda för att an-
våinda sina gamla cyklar.

Årets Brittannia rally kommer sannolikt att
hållas på samma plats som vi planerar att
hålla vårt Int BSA rally 2003. Vi fär se hur
det utvecklar sig, och om ågaren fortfa-
rarde åiI positiv efter rällyt. För vår del kan
det bli ett litet geffep för att se vad som
fimgerar och inte filngerar.

I februari skall årsmötet hållas, jag hoppas
att många medlemmar sluter upp och säger
sin mening för an påverka uwecklingen i
BSA klubben.

BSAing you fuckard Nebrdr

Qed's hörna
det i snitt har varit 30 sidor per nummer så
har vi nu skrivit 1950 sidor och tryckt
20.475.000 sidor. Det blir en hel del genom

åren.

Vi behöver alltid hjalp ftån medlemmama
med material. Ä det någon som har någon
trevlig fiirgbroschyr att lana ut tar vi tack-
samt emot detta då vi behöver något trevligt
till kommande omslag.

Jag önskar er alla en God jul och ett Riktigt
Gott Nytt fu! Vi ses på Å.rsmötet!

-Johan -Tohansson

Kungsbacka



Tcur de France
Helen Brunstorp beriittar här om sin och Bo-Inges (Boda) resa
till rlel 37:e Internationella BSA Rallyt i Frunkrike i somras,

Med påfiirden var deras son Wlliam 2 år och klubbkamraten
Robert Hortans Allafrån trukten kring Malmö. Hiir börjar He-

lens beriifielse

av Heldn Bmnstorp

Färjan till kontinenten
gick mitt i natten, men
första etappen var inte
så lång Malmö - Trelle-
borg. Tre tirular innan
färjan skL le avgå
ringde vi ti Il vår
reskanrat Robert för
att höra att allting var
oke1. Javisst allting var
ordnat och han skulle

jag hann rned men det
val på hårctjag hoppas
att .jag har fått med
mig alla grejer, som jag
lur strcssilt. Då var våu:

lilla Inlernationella
grupp samlad. Sköntl

Vädrcl var fint i Tysk-
land litc nrulet men
inget regn. Vi hade be-
stärrrt Drcd någla vän-
ner i Belgicn (farn Van
Genechlen) att komma

och hälsa på nii.r vi ändå köl(lc lörbi, så
första anhalten var dit. Boda och Robert
körde hojama och jag och Willianr i bilen.
Det år ungeflir 60 mil till Belgicn och det
skulle vi kuura klara av på en dag, vi skulle
bara stama för att tanka och äta. Cyklama
gick fint och hade det inte varit för ovädret
vi körde in i strax innan Belgien hade det
varit en bra dag, men en anrlan sattju i bilen
med vänne och vindrutetorkare så man var
lör en gangs skull på räfl plats. Val franlne
fick vi ett varmt mottagande, av med alla
våta kalla kläder och så dukades det fram
rarm mat Oj vad vi var kötta del tog inte
lang tid när vi lagt huwdet på kudden fönän
vi sov gott.

Klart för qvfdrdfrån Belgien. Till finster Helens A 10 Rocket Gold Star, till höger Ro-
berts Thunderbolt och i bakgrunder kickar Fredric igang sin A 10.

vara klar till i morgon det var lite grejer han
skulle fixa på hojen och packa färdigt sina
grej er.

- Men det tu i natt, otn ett par titrunar som
färjan går från Trelleborg. PANIK!!!!!!! i
andra ånden av telefonen. Sarrtalet blev
snabbt avslutat. Robert skulle försöka hinna
med färjan.

Det var inte mycket trafik när vi körde n€r
till Trelleborg, fiamme vid farjan fick vi
köra på direkt och Boda surrade fast cykeln,
ja det var han som fick köra nattpasset. Vi
bade precis kommit till ro ihyten niir vi
yrvaket hörde något knackande. Det var
någon som knakade på dörren, Robert? Hej,

Nästa dag var lite historisk, det skulle bli
solförmörkelse och i Belgien skulle det bli
till 98%. Det letades fram svetsglasögon så

att alla skulle kuma titta på detta årtusen-
dets sista soleklips. Mörket och tystnaden
lade sig, ja det blev ju inte helt mörkt men
det var ett blåaktigt ljus lite som skyrnning,
de (i Belgren) hade också ett körförbud på
vågama för att förhin&a olyckor. Efter
denna håindelse niir ljuset kommit tillbaka
gjorde vi en liten övers1'n på cyklama. Vi
skulle alla köra tillsammans i morgon mot
lntemationella i Frankike.

Fredrik, deras son skulle köra sin Al0 ihop
med oss ( Robbans A65T och min
AIORGS) Robban kunde slanga in lite
packning i deras skåpbil d:ir de hade ttterli-
gare 2 BSA cyklar.

Vi kom iväg efter middag på torsdagen och
vi hade satt som mål att komma till Luxem-
burg. Första campingen var full men det
skulle ligga en till lite liinge ner på vågen
om vi ville forsöka diir. Det började skymna
på vägen dit. Josö och Fmngois pratade med
ägama och de hade plats ti11 oss, två tält och
en husvagn. Nif vi giorde i ordning tälten så
lagade Josd the och gjorde mackor. Det
smakade gott. Vi planerade lite inlör mor-
gondagen. Ölen i Frankrike ?ir ingen höjdare
så vi tzinkte inhandla lite h,ir och sen skulle
vi köra halva sträckan som vi hade kvar till
Billom. Det skutle bli någonstans söder om
Dijon.

Fredag, strålande solsken men tälten var
dyngsura av daggen och vi kunde inte
plocka ner dem föniin solen hade kommit
över trädloppama. I duschen mötte vi en



Holliindska som iil medlem i Holl,indska
BSA-klubben de hade varit i Billom en

vecka för tidigt och var ttrr'iir tlrngna att
köra hem för de började arbetet på mandag.

Så vi fick lite förhandsinformation om hur
det såg ut diimere. Carnpingen skulle ju inle
vara så stor men hon försiikrade att det var
ett firt ställe och solen sken hela dagama,
det hade bara regnat på natten och så skulle
vi hiilsa till alla. Fastän det var fiedag och
trafiken var lite tåtare flöt det på bm. Nåir
det blev köer zick-zackade vi oss förbi och
vzintade in bilama på nifmaste rastställe. Vi
låg och marschade i ungef;ir 100-110 på
motorvägama, det berodde på vilken mätare
man gick efter. Fredriks visade 100 niir min
visade 110 men min cykel vibrerar mindre
vid 1 l0 så det var OK.

Josd hade en bok över campingplatser. Där

hittade en vi skulle satsa på. Viil framme var
det tul att vi åLkte med vånner som kunde
ftanska för det var det enda språket de
pratar hiir. Ja det var samma procedur denna
kväll vi satte upp tälten medan Josd ordnade
med fort:iringen. Jag trodde att jag hade
blivit biten av någon insekt på handen for
den smlhade upp och ömmade mer och mer
men naf v?insterhanden gjorde likadant så

förstod vi att det måsle vara en överan-
striingmrg (för lite motorcykel körande kan-
ske).

Lördag- det miirktes att vi var på väg sö-
derul. Det blev varmare och soligare ju
lilngre söderut vi kom. Dagen innan såg vi
löresten Franska molorcykelpoliser i som-
maruniform vilket innebar kortiirmad skjorta
och visst det blir varmt i ett skinnställ men
det kan vara bra att ha ett exha lager i

Oficial Line Up id slottet Rqvel med ca 250 BSA maskiner.

Middqg i eftermiddogssole . Bakom kamerdn Boda, ndrmqst kqmeran Helen, vända mot
kameran i bakgnmden Fredric och Josö, med ryggen mot kameran Robert med Fracois

och Stewart.

nödfall.

Det iir en 25-30 mil kvar fill Billom så vi gav
oss iväg innan middag. Framme i Billom blir
vi mottagna av Daniel och till Catherine. Vi
anmiiler vi oss i receptionen och far vara
grejor. Det {år endast vara motorcyklar inne
på campingplatsen så Josd och Frangois fär
köra runt och stiilla sig på efi fiilt utanför dåir

stugoma som man kunde hyra ligger dzir

faons också ett stort tåilt som de anviinde
som samlingsplats och bar. Vi hittar en ledig
campingnrta som vi delar med Fredrik, Rob-
ban och Stewart fran England. Fort av med
stdvlar och skinnståill. Ljuvligt att få av sig
alla varma kläder. Nu skall vi stanna h,ir en
vecka inget mer upp/ner packande.

Lördag eftermiddag. Vi if hungriga. Inga
problem trodde vi, vi iir ju i Frankrike. Vi
går ner i blm en liten promenad på 10 min,

fttrsta stiillet vi hittar "La Mange Tout" vi
slår oss ner på uteserveringen och kyparen
kommer, q'viirr sewerar de inte mat innan
k1.19 men det satt fint med en kall öl också,
fransk visserligen, men den smakade fint.
Det mesta var stiingt och vi hade svårt att
hitta några restau(anger men till slut såg vi
en skyllt om ett creperi. De serverade inte
hellre rnat nu men artagligen såg vi så des-
perata ut att de hade förbarmande rned oss.

Ntu vi hade rått ut alla sviärigheter med
men),n (vad allt betydde), personalen rar
inte så hemma på engelska, men de frågade
kocken som kunde översåfta och vi giorde
vara bestiillningar. Vi beställde "Kockens
special" - förrättscrepe, hur,udrättscrepe och
efteättscrepe, Det smakade mycket gott.
Restaurangen låg i medeltidskvarteren med
kullerstensgator, korsvirkeshus och smala
giinder. Jåttemysigt att gå och sfosa diir.
Naf vi kom tillbaka till campingen går vi en



runda och tittade på cyklar och htilsade på

bekanta.

Söndag, det iir den ofrciella inyigningen det
blir tal av borgnästaren i byr och sen bjuds
det på vin och ost denna regionen iir kiind
för sin ost och karamelltillverkning. Ja det
var inte många ord man förstod av vad
boignåstaren sa på franska, Thierry Franska
BSA-klubbens ordförande giorde också ett
invigningstal på engelska med fransk bryt-
ning (ni har väl sett Allå Allå Hemliga Ar-
men). Det var inte så många i Franska BSA-
klubben som bodde i denna delen av Frank-
rike så de hade tagit hj:ilp av den lokala
Moto Guzzi-klubben för att hjiilpa till i ba-
ren och guida på rundema m.m. De körde
omkring på viirstinghojar (ex. Dr John ftr-
ventils l000cc) med sidovagn, lite lustig
kombination kanske.

Det böiade regna redan på natten till mån-
dagen och det fortsatte på förmiddagen men
det var varmt iindå. Motorcyklama skulle
ställas ut nere i byn på en skolgrård, det var
också fransk marknadsdag, så lite liin$e ner
på gatan hade många aff?irer flyttat ut sin
försiiljning och småböndema runt omking
hade kommit in för att sälja frukt och grön-

saker. På campingen hade Polly Palmer satt
upp ett stfurd med försiiljning av reservdelar
m.m. Jag har dragits med ett dåligl batteri på
BSA:n en tid och nu tyckte Boda att det var
dags att ta itu med det. Sagt och gjort n
köpte ett batteri av Pat som också skulle ha
lorsåiljning av reservdelar på triiffen och
bltte detta men amperemätaren visade ingen
laddning ?indå. Då generatom inte snrurade

var nästa steg att skruva av registerkåpan,
det var nog då det började regna och sen
fortsatte det iinda tills han var fiirdig.

Generatorkedjan hade gått av, inget väsent-
ligt men det iir bra om den iir hel om man nu
skulle råi<a ut för nattköming.

Tisdag, Line Up på slottet Ravel med fransk
"Buff6" i slotts trädgåLrden. Det var lite mu-
let men inget orovåckande efter gårdagens

regnande, men det var många som tog på
sina regnståill jag lade mitt i följebilen. Ar-
rangörema grck runt och pårninde om Line
Up kupongen som man skulle ha med sig.
Man hade ordnat fiirdvägen så att arrangö-
rema stod i korsningar och rondeller så att vi
hade Ai lejd. Men niir vi kom ftam till slottet
var det tvii{stopp.l00 m kvar. Solen tittade
Aam, man blev larm, motorn blev varmare,
vad var det som hiinde? Jo man skulle visa
sin kupong vid slottsgrinden irman man fick
köra in och eftersom nästan alla hade stop-
pat kupongen i blxoma innanfor regnstället
tog det lite tid att plocka Aam dem.
"Buffen" hade börjat dukas ftam utanitir
slottet ost, kött, sallad, patder, vin och
vatten som vi åt och drack i gröngråset
utanför slottet.

Efter maten grck r/i och tittade på motorcy-
klama det blev ca 250 BSA's. Man fick
också en guidad rundvandring på Slottet

som hade en lang historia, den började på
1000talet och det ena tomet som fanns

hodde man var ftån denna tid, den sista
ombyggnaden man gjort var från miften av
1800 talet. De flesta rummen var i storl
behov av renovering. Man hade börjat reno-
vera något rum men det var mycket kwr att
göra

Onsdag, skulle man köra på "Promenades"
och rundan gick till Parc des Volcans
d'Auvergne för att titta på den högsta vulka-
nen i onrådet Puy de Dome denna och de
r,ulkanema som ligger i området har en gång

skapat Frankrike sägs det. Vi hade tagit
bilen idag, det var en fin runda nåir man
hittade rätt vågar, som inte var det lättaste
med deras skyltring. Det var middagstid niir
vi kom Puy som b1.n hette vid rulkanens fot

så vi letade upp en restauang. Efter midda-
gen niir vi skulle vidare regnade det. Men vi
körde vidare och kom på några fantastiska
vägar uppe i bergen. ulsiklen bade klart \,aril
bättre om solen lyst men del var etl fascine-
rande landskap. N,iI vi börjåde niima oss

Billom så sken solen igen.

Torsdag, Dinner och Dance som vi inte hade

bokat (och tur var viil det för de hade inte
slutat att äta föriin 00.30, inte så bamv,inlig
tid) men också comrnitteö meeting för oss.

Men först gå( vi ner i byn för att handla lite,
veckan iir ju snart slut och man vill ju ha
någon souvenir med sig hem. På mötet blev
det idel lovord fran alla liinder aots få du-
schar och toaletter, 2 st av vardera på både

hen och dam avdelningen. Men besöken
gick rätt så fort på de franska dassen
(usålkta turkiska skulle det vara enligt frans-
måinnen). Det var flera som inte hade bokat

kvällens arrangemang så vi grck en vlinda in
till byn, och det visade sig att den enda
restaurangen som var öppen var crepperiet
Vi fick äta i omgångar for vi hade ju inte
bokat och det var fullsatt i kväll.

Fredag, dema dagen-efter-dag börjar alltid
lugnt och idag har turen komnit till "Cutlery
museum" i Thiers. Detta åt en tidigare kniv-
fabrik som lx omgjord till knivrnuseum, det
har tillverkats knivar hair i området i flera
hundra år. Trottoarcafdema i stan var full-
satta med folk och överallt fanns det knivaf-
fiirer, det finns knivar av alla de slag och för
alla tillällen verkade det som. Niir vi kom
tillbaka tog vi oss ett dopp i poolen som
tillhörde byn men låg i anslutning till cam-
pingen, man hade ordnat tillgang för oss
rallydeltagare med 1 gång/dag/person och
det hade vi utnytdat alla dagar. Helt suve-
*int, bubbelpool och vattenr:utschkana bl.a.

11l0

Lille William provar mamma Helens motorcykel pa Line Up:en.



Man hade inte arrangerat någon gemensam
grillning idag, så vi kom överens med Jose
om att vi skulle grilla på kvallen uppe hos
dem. Ja det blev ganska sent denna sista
kväll i Billom, imorgon så skulle det bifa av
hemåt igen.

Lördag, det iir vissa som ger sig iväg tidig på
moigonen men vi blir som vanligt inte fiir-
diga fOrran vid middagstid, men det år
många som man skall ta farväl av {ttr denna

gång. Men vi ses kanske nä..,ta ar igen i
Holland. Vi kör sanna vag tiilbaka upp till
Luxemburg dair vågarna skiljs åt. Belgama
kör vidare hemåt och vi har bestaimt oss ftir
att köra upp genom Moseldalen. Det har
varit en jättefin tur men man skulle som
vanligt haft någon vecka till diir nere för att
riktigt ha hunnit utforska orirådet.

ns

SKriv till
ESA Eladet t

O

BSA Bladet görs med hjiilp av medlemmarnas instinda beriittelser
och bilden Du kan också siindfl ditt bidrag till BSA Bladet.

Och Du! - Det lönar sig!

BSA Bladet premierar infcirda biclrag med
en check som iir gillig vid bestiillning av
klubb regalia. Dessa kan samlas vid honorar
av flera bidrag så att en l?implig sunma
uppnås för önskad klubb-pryl eller anviindas
som dellikvid vid best?ilhing.

Ett av de införda bi&agen per nummer kom-
mer att utses till trevligaste biclrag och pre-

mieras med BSA Klubbens / BSA Bladets
rostfria thermos, viird ca 250 k. Bidraget
ulses enväldigt av redaktoren för tidningen.

Bidragen skall vara av intresse för BSA
ågaren. Egen text och bild premieras högre

åin enbart bild. Texten skall vara av sådan

liingd att den inte kan aoses som ren bild-
text Gamla tester av mc iir också välkomna.

Originallitteratur såsom brochlrer, hand-
böcker mm åir mycket viilkommet.

Helen Brunstorp
fran Arlöv har fått mottaga BSA Bladets fiiirde

iska I liters rostfria termos för sitt bidrag "To
de France" till BSA Bladet m 4-99 (se sid 6).

BSA Bladet Gratulerar!

Allt material skall vara på svenska rmdanta-
get o glnallittertur.

insiinda bidrag återsaindes alltid en tid efter
tidningens utgivning förutsatt att avsiinda-
rens adress iir uppgiven. lnget av materialet
förstörs på något sätt utan reproduceras med
modema metoder såsom a\,fotografering,
scanning och liknande. Tenbidrag kan in-
sihdas handskrivet eller maskinslcivet. Om
dator anvåints tar vi helst €mot texten på
diskett i txt eller rtf-format eller via e-mail.

S:ind din bidrag tilJ: BSA Bladet. Briinnams
Väg 15, 430 l0 Tvåaker. E-mail bsajo-
han@swipnet.se.

:

Inget bidrag iir för litetl

1963 års snåbba och clegalts modeller

Vsn6bocc
ROCKET GOID STAR
SUPER ROCKET
A 65 STAR

Låt drömrnen bli uerkli.shet
Bti tigare LiLi enZSA

Begii! prospekr ocb upplysniDgar fråd närhasr. BSA åter-
försålj@ cU* dir€kt f.år

'II.{IMö 
C STOCKTiOLM (' GOTEAORC C SUNDSVALL

srånr,8. 50 TrÄdsird!3. :
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I brevlådan

Boda och Helen som tidigare i detta nummer
rapporterat frfur Intemationella i Frantrike,
har liimnat redaktionen en bild på en miirklig

BSA maskin, sedd i Skottland föna aret.

En engelsman vid namn Ian Sapsford lian
Teeside har en BSA som han kallar B64.
Han har klzjmt in en liten bilrnotor (fran en
trehjuling) fran en Reliant Robin i en BSA
ram. Motom iir 4 cylindrig och vi gissar att
den ?ir på mellan 600 - 800 cc. Boda medde-
lar att den lät ganska bra och verkar firngera
Vattenkylning och SU förgasare kan vi no-
tera samt en miingd dekaler dliribland Sven-
ska BSA Klubbens. Maskinen är också ut-
rustad med dragkok vilket åf praktiskt vid
långtud.

tr

Något annat som air praktiskt vid langf;ird iir
sidovagn! Janne Nikamo i Sigtuna har denna
sommar utrustat sin A 65 Lightning med
sidovagn. Maskinen kan ses i var nya kalen-

Ur BSA bladets brevlåda /iskar vi upp lite från medlemmar och fö-
retag den hdr gången. Wll du bertitta något kul - Skriv till BSA Bla-

det!

Först ut iir engelska Uni-Thread som erbju-
der reparationsgiingor - gihginsataser för de

flesta gåingsystem. Man har borr, g,ingtappar

och insatser för bland annat, BSC (Cycle -
26 gänga), BSP, BA, ttNF, UNC, BSF,
BSW, Tiindstiftsgalngor, och Metriska Grov,
Medium och Fin-gihgor. Hela satser för
respektive giingsystem finns också.

Ufri:TfiffiD
Du kan nå dem på adress, Uni-Thread,
Marldon House, Love Lane, Marldon, South
Devon, TQ3 lSP, England. Telefon: 0049
1803 559595, fax: 0049 1803 527568.
Email :UniThread@aol.com. Web:
www.Uni-thread.com.

J

Foto : Lennqrt Andersson

Lennart "Spiken" Andersson står för om-
slagsets baksida den har gången. Han Zir en

flitig brevskivare. Är inte alltid ute med
kamera och mc, utan kal ibland ses på
V?inem med sin lilla båt. - Varför mc? un-
drar Lennart. - Det blåser om "flinten" även
med liten båt på Viinem. 1999 var en riktig
båt och mc sommar.

Han beråttar vidare att besökt Rotheros
parken med hna MC (och v,ixter förstås).
Har åven varit på marknad och Veteran-
crossl Fattas bara! Avslutar Lennart och
halsar alla BSA vtinner. Lennart har siint
med en massa bilder på olika mc men vi
fastande för bilden från Jerry Williams
skivomslag med en skön dam och en stentuff
"Berra".

BSA 864? - engelsk hemmabygge med Relaint Robin bilmotor. 36 Int Frqnkrike 99
Foto: Bo-lnge Andersson

t4



ESA Selwice Sheet
l\c.3Cö

För B-modellerna, 831, 832, 833, M33 och 834. Utgivet okt 1948,

der, men också h?irunder då den genomgar
en grundlig justering och utpro\.ning av
laimpliga liisten hos HSC Sidovagnsimpor-
ten i Lidköping.

F G. F3O. Ye.ri.al olignhent.

Janne har såint en bild på själva verkstadsbe-
söket där själva HSG ser fundersam ut
medan Jamre anmdas deras firma-cykel
med sidvagn. Vi som var i Bankeryd hiif-
fade en myck€t nöjd sidovagnsåkare efter
ovan niinnda verstadsbesök och håller med
om att det air kul med sidovagnl

rk

ns

ts'SA

Hos sidovagnsverstaden. Medan Janne får sin yagn instdlld beundrar han cykel-
sidovagnen. Foto: Jan Nikamo.

Montering av motorn

Renlighet vid monteringen är av högsta
vikt.

Alla nya delar är anti-rostbehandlade
och skall därfiir tvättas noga så aft alla
spår av behandlingen tås bort.

Alla lagerytor skall inoljas ordentligt
med motorolja vid monteringen.

Svänghjulet
Om lagret i stor?indan skall bytas är det en
god ide att jlimfora vikten på de gamla och
nya delama. En viss skillnad kan man tillåta,
men år skillnaden under 42 gram behöver
inget göras. Denna viktskilland bör inte
överstigas då svåinghjulet fran
fabnken :ir balanserat för att
passa originaldelar. Om vikt-
skillnaden blir för stor påver-
kas motoms balans allvarligt.

Sått i vevlagret i drivsidans
sviinghjul, det åir den sidan
som har kilspår, &ag åt mut-
tem för hand. Sätt regrstersi-
dans sviinghjul på plats och
&ag åt muttem för hand.

För att kunna dra vevla-

IRU[{6-UP RtMS

germuttrama ordentligt skall svänghjulen
fasthållas ordentligt. För detta aindamål air ett
stort skuvstäd med skyddsplåtar l;impligt.
Spilur fast regrstersidan först så att ddvsi-
dan iir uppåt så drivsidans mutter kan dragas
åt fömt. Om inte ett tillräckligt stort skruv-
städ hnns till hands kan en altemativ metod
alviindas. Två tappar med diameter 2? mm
i Limplig l:ingd drivs ned i en kaftig biink
med ett avstånd på 98,4 mm mitt i mellan
tappama göres ett genomgående hål rned
diameter 26 nnn d,t vevaxelns drivaxel trås

Kompensera på registersidqn för det min-
dre lagert sd qtt yevaxeln ligger vAgrdt.

Fig.8.9.

1'7
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För dfi fA vevtappamd pa- För qfi fA veyaxelhalyor a För att fd veyaxelhalyoma
rallella sld ett hdrt slag mot paralella ndr sidomd t ot- parallella, slA ett hArt slag
registersidqns vevqxelhqlva stående veytappen dr k)n- med handsldgga på motstd-
med en handslrigga. Vid pi- vetgentq, placera en kil vid ende sidor mot yeytappen.

len. pilen och slA ett hArt slqg
vid markeringen med en

handslagga.

Fig.8.10.

ned och vevaxeln passas över tappama som registersidans vevlagermutter åt ftir firllt. En
ger mothåll vid åtclragningen. Drag åt vevla- koppar eller blyslägga anvåinds för slutg tig
gerbulten mycket hårt. Anviind förlålngning nkhring, detta skadar inte vevaxeln (se Fig.
på hylsnyckeln, lås efter åtdragningen med B.10). Man får inte slå på axlama. Vevaxel
låsplåten och skruven. riktas slutligen upp så att adarna ligger

inom 0,05 mm max.
Viind sedan vevaxeln åt andra hållet och
drag åt registersidans muttem lått (utan ltir-
l:ingring). Rensskruven om sådan filnes i
vevlaget skall vara låst med könslag för att
hindar att den kan skruva ut sig med motor-
skador som följd. Kontrollera att vevstakens
sidspel ljgger mellan 0.254 och 0,305 mm.

Rikta upp vevaxeln på eft ungefiir för hard.
Sätt på vevlagen eller liknande och placera
vevixeln i ett v-block. Vevaxeln skall nu
riktas upp ned hjillp av måtklocka både

)ttenadien och sidleds (se Fig. B.9). Nzir
sviinghjulen riktats upp till 0,13 rnrn så dras

Vevhuset
Tag av lagren AåLn vevaxeln och sätt dem på
plats i vevhushalvoma. På drivsidans lilla
lager skall en ny bricka monteras samt en
nytt låsclips. Om rullager med en läpp an-
våinds kan bara ytterringen monteras. Vai{rd
inte lagret fel väg, kontrollera också att
distansen mellan lagren ?ir parallell inom
0.05 mm. För att distansen och inre lagret
skall vara i ratt position lågger man liimpli-
gen vevhushalvan på sidan på en biink med
det ytter laget mot b?inken.

Montera oljebrickan på drivsidars vevtapp
och notera att brickan if böjd på ett ställe
för att den inte skall röras oavsiktligt efter
monteringen. Om en ny oljebricka monteras

skall den böjas på liknande sått som den
tidigare. Placera varsamt ve\4appen n€d i
vevhushalvan, var noga med att inte olje-
brickan rubbas ur lage. Vevtappen skall gå

att fi i lagen utan att onödig kraft behövs,
(de skall gå att montera för hand), men inte
allt för lätt. Om det iir nödvåindigt kan axeh
slipas fOrsiktigt med småirgelduk, men var
noga med att torka av slipdannet.

För att gå vidare bör vi vidtaga någla åtgiir-
der med registersidans vevhushalva iruran vi
går vidare. Sått tillbaka oljepumpens driv-
axel tillsammans med lastappen. Sätt sedar
tillbaka oljepumpen. Fiberbrickan mellan
pumphuset och vevhushal%n bff strykas
lått med packningslim. Var noga med att
inte lågga på för mycket då det kan tappa till
oljekanalema. Bultama som håller oljepum-
pen får inte dras för hårt. Kontrollera att
pumpen via pumpaxeln kan roteras ltir hand.

Ätermontera ventillyftama och dess stlr-
ningar. Se till att
styrningarna
dras ordentligt
och att de verkli-
gen bottnar.
Montera kamax-
elspindlarna.
Var ytterst noga
med att spind-
lama såtts abso-
lut vinkekät och
att uttaget sätts
parallellt med
ventillyftarens
fot så att ven-
tillyftarna får
fritt spelrum.

Monteringen av vevhuset går lättare om
vevaxeln placerad i vevhusets drivsida, så

som tidigare har beskivits, såtts fast i ett
skuvståd. Anviind skyddsplåtar i skuvstå-
det. Drag åt om den splinesade delen på
drivsidans vevtapp.

Montera registersidans lager i vevhus-
halvan. Lågg vevhushalvan på plats och dra
åt alla vevhusbultar. Kontrollera att vewx-
eln roterar lätt. Montera och drag fast drivsi-
dans drevcenhum för att konfrollem att vev-
staken sitter centrerad mitt i mellan vevhus-
halvoma. Förutsatt att man för ögat kan se

att vevstaken inte air ur centrum behöver
inga justeringar göras. Om vevstaken zir ur
centrum iir det holigast att den iir mot drivsi-
dan. Detta skall shimsas upp eller eventuellt
genom att en ny liingre distans (om denna iir
sliten) anvåinds. För detta kävs att vevhuset
splittras och llimplig del monteras. Gör s€-
dan om konfiollen igen.

Nair vevstakens centrering har firurits vara
korekt tas vevhushalvoma is,il igen genom
att registersidans del l14es av. Tänringsy-
toma tvättas av och strykes med ett tunt och

Fjg. I],11. Valvc Tlming

Fig. B.1 1. Kqmaxlamas instdllning.
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jiimt lager av packningslim. Glöm inte mon-
tera stålbanden som håller magnetgeneratom
på sina pinnbultar. Lägg ihop vevhushalv-
oma och drag åt vevhusbultama. Kontrollera
på rerhrrsets ovansrda 1på packningsytan
mot cylindem) att )torna på båda vevhus-
halvoma ar helt parallella.

Registerdreyen
Mgntera drevet på registertappen, kontrol-
lefa noga att drevet oljepumpsskruven går
rätt in mot oljepumpens drivaxel och att
pumpen drivs av vevaxelns rotation.

Karnaxlama ;ir lika på insug och avgassidan,
därför är märkningen dubblerad. D€tta bör
inte skapa några problern bara rnan tiinker på
att streckmarkeringen bara anv?inds på in-
sugningskammen och punkten används på
avgaskarunen (se Fig. B.1l ).

Magnetgeneratom kan nu molteras på vev-
huset och dess stålband &as åt lite löst.
Försäkra dig om att styrpinnama på magnet-
generatorn passar in väl mot stlrhålen i
vevhuset och att eventuella shims sitter på
piats. Satt mellandrevet på plats mellan in-
sugningskammen och magnetgenemtoms
drev, utan att säfta tillbaka stödlagerplåten
,innu.

Om en oljetätning finns bakom magn€tgene-
ratoms drev skall denna tillfiilligt demonte-
ras. Sätt drevet på magnetgeneratom, men
bara så hårt att det inte glappar eller slirar på
konan. Kontrollera kuggflankspelet (glappet
i kuggama) mellan mellandrevet och mag-
netgeneratom. Om det är stort vill driv-
ningen föra oljud om spelet rf obefintligt
kon'mer ett vinande ljud att uppstå.

För att justera kuggflankspelet monteras
shims under magnetgeneratom om det,ir
nödvärdigt niir motom monteras på fabri-
ken. Om magnetgeneratom bl,'ts ut är det

nödvzindigt att göra om denna proceduren så

att ett korrekt kuggspel erhålles.

Tag åter av magnetgeneratoms drev och sätt
tillbaka tätningen. Ätermontera &evet löst,
då det i detta läget inte åir möjligt att stålla
t?indningen förlän kolv och cylinder ?ir på
plats. Kontrollera att kamaxlama monterats
enligt miirkningen ovan och sått stödlagerp-
låten på plats. Notera att de grovgiingade
bultama skall dras i vevhuset (aluminium)
och de fingzlngade i areltappama tillsam-
mans med oljbultarna till vevaxlama. Mon-
tera brickan och muttem på registertappen
och drag åt muttem. Spel€t mellan kamax-
eldreven och stödlagerplåten bör ligga mel-
lan 0,05 och 0,08 mm.

Montering fiån denna punkt är samma som
efter sotning och beskrivs i Service Sheet
No. 303. (Se BSA Bladet nr 2-99.)

BSA Cyclts L[D. ServitL Dcpt . hrmtng-
hamll,Englantl.

Översattning: Johan Johansson

Vsn

En beriiltelse om hur man kan bli BSA ägare.

Ladueårdsfyndet

Av RolfLundin.

Jag fick hOra talas om att det skulle stå en
gammal BSA på en loge. Jag fick adressen
och åkte dit och kollade. Ute på landsbyg-
den och i höstmörker hittade jag ett objekt
en A7 plunger av 1953 års modell i en
ladugård.

Det blev affiir och objektet togs hem och
arbetet påbörjades. Det blev isarskru\,ring
ar det .om satl ihop. blästring. renovering
och anskaffning av saknade och utslitna
delar. Sedan korn lackering, monte ng och
lagom till våren kom den första provturen.
Sedan dess har den fungerat utan problem i
flera somrar.

Kom på den 5;e BSA tråffen Ncird år 2000,
så får ni se min A7 plunger. Jag vill också se

vad ni har gjort med era BSA cyklar. - De
tål att brukasl

5;e BSA traffen Nord äger rurn 28 - 30 juli
ar 2000 Det iir vid Midlanda flygplats vid
indalsälvens delta, ca2,5 mil norr om Sund-
svall. Den sker i sammarbete med MC-
klubben Buslmen fuder som har 20-ars ju,
bileum på träffar ar 2000. Det blir nog något
alldeles extra och som varligt if alla vä-
kommnal

Hälsningar Rolf Lundin, Sörberge

1

(Fo s. tån sidan 25)

Men nu kunde vi beundra alla
dekaler som Meir samlat på sig under sina re-
sor genom Europa och runt Medelhavet.

ermiddagen avslutades med lite grillning
hos redaktören i Galtabäck

.u
nsA
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VärIdsmästare
IOCO på BSA

Årets Racing Prestation 1999 - Wit årsmötet i februari i år antogs
fi)rslaget att dela ut ptiset "Årets Racing Prestation,' till motocross-
föraren lörgen Ahlström" Förslaget kom från Jan Isgren som vid
liimpfut tilfdlle överrdckte priset, BSA Klubbens stora tennpokal,
fiil förgen Hiir under kan ni liisa lite om Jörgen och vad han har

giort

Jörgen håller BSAS stolta tradition mom
motocrossen vid liv. Han åir Våiddsmästare i
Veterancrossens Lag \M i ar. BSA Klub-
ben ?ir mycket stolta och glada över att få
kunna riikna Jörgen till våra medlemmar.
Det ?ir inte första gången Jörgen står på
prispallen i Lag VM. Denna Cheney / BSA
som han i september, i år, var med och vann
Lag VM i Stribo i Tjeckien har han nu haft i
sju år och har varit med om att ftra VM guld
och två silver. Det iir inte illa.

I årets lag var Jörgen ensam med sin Cheney

/ BSA tillsamrnans med Lars Andersson CZ,
Roland Gummersson Lito och Ingvar Eriks-
son Husqvama. Motståndadagen kom från
13 nationer, Hollaad, Belglen, England,
Danmark, Tjeckien, Frankrike, Skottland
mm. Alla gan a motocross nationer med
traditioner att förvalta. Men Sverige son
under många fu har varit ftamstående inom
motocross åir det fortfarande och även inom
veterancrossen.

Jfigen Ahlström bor i Ängelholn, iir idag
5l år, han började kora cross redan i l0-års
åldem och har tävlat sedan 1971. Bland
hans tidigare hojar miirker vi Greves 250,
nägra CZ. 1974 valnn han 4-takts kannan (
En 4-takts cup som gick i början på 7o-talet.

) på en -72:a BSA 850. Sedan blev det lite
Hondamaskiner och 2-taktare.

För 10 ar sedan bti{ade Jörgen köra vete-
rancross. Han iil medlem i Cross och Trial
Veteränema som iir mycket aktiva i att ff de
gamla maskinerna att vara diir de hör
hemma på banan bland jord och lera. Nästa
ar, &s 2000, kommer Veterancrossens Lag
VM aft arrangeras i Sverige, niirmare be-
ståimt i Kdstianstad under augusfi månad.

22
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Foto: Jörgen Ahlström.

Då kan du passa på att sjiilv se och höra
dessa maskiner i full aktion.

För att köra i Lag \^4 så finns det vissa
griinser ftir förare och maskiner. Jörgen kör
i klassen pre -70, ( före 1970 ), dår båda han
och maskinen klassas in. Man har tre olika
klasser, Pre -74, med ftirare över 40 år och
maskiner {tire 19'74. We -70, förare över 50
och maskiner fore 1970. Pre -65 , ltirare
över 60 och maskiner före 1965, samt med
delad motor och våixellåda dair t.ex. Gold
Star återfinnes.

Jörgens Cheney / BSA har en BSA B44
Victor motor, en encylinclrig 441 cc 4-takts
motor från I 967 . Den har 2 ventiler och åir i
stort sett standard. Motom har Jörgen kört
på i 7 år men för två år sedan köpte han en
ny Cheney ram efter att ha slitit ut den
gamla. Anledningen til att man gåima kör på
en Cheney ram tu att dessa ger en väghåll-
ning och balans som bättre passar crossen
iin BSA:s origuralram. Som maskien iir idag

väger den ca 1 15 kg.

I motom har en kam som båttre passar
crossen monterats. Det iil en förbättrad spe-
cialkam av B 50 IID( typ som har ?in&ats så
att den passar B 44:an. Manga kör med
modema förgasare men Jörgen vill att det
skall vara engelskt så han kör med en
AMAL Monobloc. Bak har han ett BSA
baknav med "wdnkle hub", BSA:s snabbt
avtagbam baknav diil du låimnar bromstmm-
man och kedjan orörd niir du tar av bakhju-
let. Fram hittar vi ett en Husqvarana Dröm-
båge ftambroms av aluminium. Skiirmar av
plast efter att ha gett upp den hopplösa
kampen med sprickande aluminiumskiimrar.
Framgaffeln zir en Ceranigaffel som modifie-
rats med starkare Mazocci gaflelben.

Vi gratulerar an en gång Jörgen till fram-
gångama och hoppas att nåsta ar blir lika
bra!



TräffrarrrDcrter
Under denna rubriken Jinner du aktuella trdffrapporten

Har du sjiilv varit på en trevlig triiff skriv lite om dina upplevelser
och siind med en bild så - vips har vi ett litet bidrag till BSA Bladet

och trevlig liisning för oss alla

Åke Sjö.lin myser i tciltet på den 4:e BSA Tr(jffen Nord.

Rapport från Norr
Text och Foto RolfLundin.

Nu har vi räffats, en liten skara på 4:e BSA
Träffen Nord.

En trevlig övenaskning i år var att det hade
spridits till Norge att det var BSA Triiff Tre

stycken tappra norrmein hade akt drygt 40
mil för att komma till träffen. De garante-
rade att de skulle komma tillbaka nästa ar,
det iinda skälet att inte komma var dödsfall
som en av dem sa.

Vzildigt trevliga killar de dZir norrmiinnen,
liksom ölriga trogna besOkare som Arild
Skogsnes och Äke Sjödin. De kommer alltid
på vår lilla träff, i ur och skur.

24
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Startklarq mqskiner efter en trevlig helg pä 4:e BSA Trtiffen Nord.

På bild ser ni Åke Sjödin niir morgonen
gryr, inga sura rniner, han sken i kapp med
det fina vädret som vi hade hela helgen.
Pristagare blev det som vanligt i år också.
Det finns alltid de som iir vzirda det på var
tIäff.

Följaade flck BSA-buckla:

Arild Skogsnes, Äre
Rolf Jörstad, lnderöy, Norge
Åke Sjödin, Bjöma

Andra priser var liingsta ftirdsträcka:
44 mil - RolfJörstad, lnderöy, Norge
43 mil - Hans-Erik Berg, Levanger, Norge
42 mil - Roger Båcklund, Verdal, Norge

Det var synd att vi tappade bort två tainkta
pristagare, Roland Sahlin och Tommy Ek-
man men de hade kanske lagr Ln orn permis-
sion för sent, de nåste åka hem redan på
lördag.

Ett tack till vfua sponsorer åven i ar, BSA-

Klubben, Bushmen Riders, Mentrum, ICA
Anderssons med flera.

Hiilsningar och tack för i ar fian Rolf Lur-
din i Sorberge.

Höstutflykt från Kungs-
backa

fuets höstutflykt samlade några rogna del-
tagare som i ett hah.fnt väger åi(te kustvä-
gen ned till Varberg för att besöka Varbergs
Utombordarmuseun.

D?ir fick vi en trevlig guidning av Bo
Oskarsson ägare och gnmdare av museet
dåir en stor m:ingd utombordare firån I 9 1 0
och framåt kunde begnrndas.

Vi hann också med att förtjusas av Meir Le-
vins M20 med sidovagn. Hal komrner ur-
spnngligen fran Israel d:irifran han har tagit
sin maskin. Den var från början en polis-
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Elsystem

Våra medlemmar med S0-tals maskiner har sedun en tid regelbun-
det genom BSA Bladet f,frtt teknisk information genom de sk Ser-
vice Sheets som iir den original verkstadslitteratar som BSA gav ut
Nu kall vi Jörsökfl fltt iiven ge denna service till våra många iigare
av 60-tals maskinen h börjar i detta nummer med ett utdrag ur
450 / 465 modellens verkstadshandbokft)r 1969 och 1970 års mo-
deller Som BSA Bladets tradition ib översiitter vi från engelska ofi-
ginallitteratur till svenska W börjar från grunden med elsystemet.

A50 / A65 Elsystemet del I

Introduktion
Elsystemet år sin ström fTiån en altemator
(växelstömsgenerator) som sitter innanför
transkåpan på motoms viinstra sida. Altema-
tom drivs direkt på vevaxeln. Den genere-

rade strönmen konverteras till likspiinning
(DC) av en diodbrygga kopplad som likik-
tare. Den likriktade strömnen matas till ett
12 volts batteri med en zenerdiod i kretsen
som reglerar sftömmen ti1l batteriet.

Strömmen gar vidare till tiindsystemet som
kontrolleras av dubbla brytarspetar som
drivs direkt på mellandrevet på registersi-
dan. BMarspetama styr två tiindspolar, en
för varje cylinder, och två kondenastorer
som är monterade sparat i ett vattenskyddat
hölje.

Batte et ger shöm till strålkastare, baklykta
och instrument och vamingslampor. En am-
peremätare finns också i systemet.

Den dagliga skötseln av de olika delama
förklaras i kommande stycken. Alla elek-
triska delar och anslutningar ochjordpunkter

på mmen måste vara rena och viil i hopsatta.

Ingen speciell nödstartsfi[ktion finnes, då
tillräcklig spiindng iindå kan erhälas for att
starta maskinen hots eft urladdat batteri.

Batteriet - Tillsyn och Underhåll
Battedet if tillverkat av en genomsiktlig
polystyren d?ir syranivan lätt kan konholle-
ms. Batteriets ovandel iir så konstruerad att
neir påry[ningspluggama iir på plats så fiur-
gerar den åven som en ventilationskanal.
Gas liimnar battedet via denna kanal via en
anslutning och leds ut via en polystyrenslang
på sidan så att gaser som åir korrosiva leds
iväg fran maskinen viken annars kan skadas.

För att förb€reda ett n],tt, tonladdat batt€ri,
för anv?indning, tag först bort skyddstejpen
över ventilationsanslutningen och hiill sedan
i ren batterisyra med rått specifik vikt upp
till nivålinjen, ( se tabell I ). Låt batteriet stå
minst en timme så att slran ffr triinga in
ordentligt i batt€riet, kontrollera difefter sy-
ranivån och justera om nödviindigt med des-
tillerat vatten. Diirefter skall batteriet ha en
underhållsladdning på I ampere rmder ca 3
tirnmar innan det monteras i maskinen
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menderar vi att det undersöks av en LUCAS
batteridepå eller återlitrsäljare.

Se tabell l.

Var 1600 km eller varje månad eller vid
varmare klimat oftare skall batleriet rengö-
ras enligt följande. Rengör batteriets ovan-
del. Kontrollera batteripolema och anslut-
ningama. Rengör och smörj in dessa med
lite battedfett eller vaselin. Kontrollera att
ventilationen fimgerar.

Se tabell 2.

Observera
Syrans specifika vikt varierar med tempera-
tuen. För enkelher vid jltmförelse av speci-
fik vikt korrigeras denna alltid till 15,5'C
(60'F) yilket iir anviint som referenstempe-
rah[. Metoden för att konvertera till refe-
renstempemtum iir enligt ftiljande:

För varje 2,7"C vndet 15,5'C clra ifran

Tabell 1. Batterisyrans (El€ktrolytens)
specilika vikt vid påfyllning och kontroll.

abell 2. Maximalt tillåten
under laddning.

FigGl. Batteri Lucas PUZSA.

Rutirmässigt underhåll
Konhollera varje vecka elektrol)truvan i
varje cell. Lyft upp batteriet ur batterihålla-
ren så att nivån kaa avliisas. Fyll på destilte-
rat vatten upp till niväinjen.

OBS-Under inga omständigheter får cel-
lerna fyllas över cellväggen, bara upp till
nivålinjen.

Med denna bp av batteri kan slran endast
kontrolleras med en miniatyr hydrom€ter,
som visar laddningsstatusen.

Vid kontroller av laddningsstatusen skall
stor försiktighet tagas så att ingen batteri-
syra spills eller att öppen låga finns nåira

elektrol''ten. Blandningen av s]'re och vät-
gas som avges av batteriet nd laddmng, och
vid minrlre grad då ingen laddning ges, kan
vara mycket explosiva.

Mätningama av elekhollten med hydrome-
tem jåimförs med nedanstående tabeller. Om
ett batteri misstiinks vara felaktigt rekom-

Klimat nor-
malt under

27"C

Klimat mel-
lan 27 - 38"C

Klimat ofta
över 38"C

38"C 43"C 49.C

England och
klimat nor-
malt under

32"C.

1,280 - 1,300



0,020 fran den uppmätta syravikten för att få
den verkliga specifika vikten vid 15.5'C.
För vTje 2,'l'C över 15,5'C lägg till 0,020
till den uppmätta sl,ravikten for att få den
specifika vikten vid 15,5"C.

Temperahren måste måtas upp med en ter-
mometer som har sin spets i elektol)'ten och
inte den omgivande temperatuen. För att
mäta elektrolltens temperatur luta batteriet
åt sidan och sätt termometem i elektrolyten.

Batterianslutningar
Det iil myckel uktigt att batte et. som sifler
under vänster sidokåpa, ansluts rikligt till
elsystemet for att undvika skador på elkom-
ponenter. Se Fig. G2 vilken visar korret
anslufirinng av batteriet. ( + till Jord ).

I nlisla nummer foftsiittet vi med tdndrys-
temet på A50 och A65.

Fig. G2 . Skiss på 1 2 yolts bqtteriet kopp-
ling. Obsemera! Positiv (+) till Jord. Nega-

tiv ttll kabelhdndn viq 35A s.ikring.

Översättning; Johan Johansson

arbetama på MHRF:s kansli vill siirskilt
tacka för det förtroende stiimman visade
dem. Ståimmans stöd betyder att goda förut-
såthingar skapats fff förbundsst]'relsen att
bedriva eft givande och inspirerande arbete
till gagn för alla medlemsklubbar och dtir-
med hobbyns utövare runt om i landet.

Bland de viktiga arbetsuppgifterna
fram-över åir myndighetskontakter och om-
våirldsbevakning. Håir måste vi jobba kaft-
fi- lt och oförtrutet. Det iir av avgörunde vild
att så tidigt som möjligt fanga upp allt som
kan utvecklas till hinder för utövandet av var
veteradordonshobby. MHRF skall alltid fin-
nas med som remissinstans niir nya lagar och
förordningar iir i stöpsleven. Med faktaun-

lsA

MHer Nyfi
ETT STARKT FÖRBUND

MHRF:s medlemmar har återigen visat att
de har ett stort engagemang i frågor som iir
av gemensam angelågenhet för klubbama
och veteranfordonshobby,n. Inte mindre iin
89 av MHM:s 137 medlemsklubbtr var
tepresenterade på den nyligen håilna for-
bundsstiimman diil sammaniagt 168 delega-
ter träffades på Täby Park Hotel i Stockholm
den 9:e oktober i år.

Den starka uppslutningen och den stora
enighet som ståimnan gav uttryck för bety-
der att vi alla inom hobbln kan se det
kommande verksamhetsaret ar med tillför-
sikt. Den valda förbundsstlrelsen och med-

TO HARNESS
FUSE

EARTH
(GRoUND)
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derbyggda remissvar skall MHRF verka för
att hiinsyn tas till vår hobby och att veteran-
fordon air siirbehandlade innan lagar träder
ikraft så att vi kan fortsätta anv?inda dem
med rimlig frihet.

Som ett led i omviirldsbevakningen sam-
verkar de fyra nordiska gannförbunden
LMK i Norge, Motorhistorisk Samråd i
Danmark, Finlands Automobilhistoriska
Klubb och MHRF i Sverige. Nyligen har ett
Nordiskt Möte ågt rum diir det nordiska
samarbetet har intensifierats bland arurat i
syfte att försöka samordna vara myndighets-
och politikerkontakter och gå fram i gemen-

samma frågor med samlad stlrka.

På det intemationella planet ?ir vi akliva i
bevakningen av EU och i kontaktema med
vara EU-parlamentariker
genom vårt intematio-
nella förbund IHVO, In-
temational Historic Ve-
hicle Organisation. I
mitten av september del-
tog MHRF med C-G Lil-
lieroth och Horst BriiLning i en informa-
tionstråff i Strasbourg med för hobbyn vik-
tiga EU-parlamentariker och journalister.
Träffen, anordnad av IHVO och FEMA
(Federation of European Motorcyclists As-
sociations), bjod på utflykt på mc, i historisk
bil eller buss - bussen kom hela vägen fiån

Oslo körd av våra norska viinner i LMK!
Upphiimtning utadör parlamentsbyggnaden,
diir ett antal tal hölls, och sedan en uppskat-
tad ftird med trevlig Alsage-krog som ut-
flyktsmåI. Till hemftirden vid 23-tiden blev
bussen favoritfiirdmedel, eftersom kväll-
skylan var mer uthåirdlig i denna.

Det gangna året har MHRF arilitat Gunnar
Elmgren som utredningsseketerare och re-
misskivare. Gunnar har sadlat om från
remissltheri till firllblodsry.tteri (lases åter-
försäljare för Ferrari och Maserati) och
MHRF h inlett förhandlingar med ny ut-
redningsseketerare. Vi tackar Gunnar och
säger Tallyhoo, fast på italienska.

MHRF:s framtida styrning och arbete iir en
annan angelägen uppgift som förbundssty-

relsen har stiimmans
uppdrag att se över till
nästa fusmöte. Då skall
ett genomarbetat och i
klubbama fttrankrat för-
slag finnas. Ett delrnål iir
redan med i budgeten för

det nya verksamhetsåret, och det åiI aft ftjr-
stiirka kansliet och försåikingsadministratio-
nen med sammanlagt högst en Uiinst. Detta
påverkar inte klubbamas medlemsavgift till
MHRF, den faststailldes av stiifiman att vara
oförzin&ad till nästa fusmöte.

(Fo s. på sidqn 35.)

På nästa uppslag -
En artikel från Teknik för Alla utgiven 6/9 1957

Om Bill Nilsson:s vinst av det första officiella VM-guldet
i motocross.

Bidraget är insänt av Lars Svanberg.
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UPP l/tOT IOP?EN ho. VM.vi'ioro lill
olltid rlrdvoi och hör !.r hon n.d b6se.
hiul.n i lufi.n b.löse lör in oEbilion.
H6src ön VM-. o lon mo. i.rc .öl

Svenik motoGporl hor pö mindre
ön oft 6r ,åtl cin ondr! vörldsmöi-
lore. I hörlos överroslode Ove fun-
din ln€d ofi Yinno spoedwoy-VM
och helt nyligen lode "BUFfAIO-
BltL" NIISSON b.slos pE dår för'-
io officiello vM-guld€t i nolocrost,
Hör prerenteror HANS CARSBORG
dsn nys vörldtmöllqran. Dei ör bc-
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.ft.r lin d€but lollodc! "6n kön-
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suverön. En kung i molocrosrl
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vilt tn6tand. linsllen mot €n €tl,ris
noi.rcvkel DÅ öv€r lvrtio h!tt.r".
Fd.!t lcn d€t ktEke v.rs pA 3in Pbt.
årt åvllö1. lur "hclvuecrabb.n" hAn
uDDlåndslo fbllstlvrk - tdd nirå 100
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Ädola eh d.t lÄr hå b.rott D! irt Adoll
Jsh! vid lid€n fitr Bill! töä€14 siord.
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uar li€r Nil$on .tt t nlstln oli.kt
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30

a/s 1e5? IEKNIK ld A|,LA 5

3l

PEFEKI IAt NS o.h .. intoiriv bli.t
sn få ör nåsrc d d. !s...top.r iom
l6nn.tdoor Vlil-hiuidotom l6rdil.

XUNG OCH XRONPnNS i båd. twntt
od iit horbn.ll nolocro$ 3ombr In
idnmo båo.. lill ltth{ och ".on vdn-
l'rst" i hon! rtosla "Sto*.n" bndin,

blev böst i vörlden!
låde eld @h brarn upp. Men i stillet lör
ltt llt3 en lAdq eldfanid !t6n E*a
lBkrLl.nde fick Eill ett ee*llat Inn.
nrnde inlEe.e li,r not !.Do.t4n ch ått
han und.r !in. .ju År 3m .Ltie nrkli-
r.n eL.å .ld!r Dl i !to! ltil r.r vll
bl, r. h.n! lylönln.de Vl[-tit€l b.l&s
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Klubb-resalia
Bestiill klubbregalia nu! Du besttiller genom att siitta 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 vart vi skall siinda grejorna
Rdkna med ca 3 v leveranstitl. Porio ingår om inget annat anges.

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

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

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

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

T-shirt i 1007o bomull -
svart med guldtryck. Hög kvdit€.
Finns i storlekama L-XL
(gemensam storlek) och XXL.
Kostar 120:- / st - alge storlek.

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

BSA Keps - Lågprofilkeps i 100%
borstad kaftig bomull. Svart med broderad
BSA logga. Reglerban kardborrespänne.
Högsta kvalitel Kostar endast 85:-

Behöver du något varmt
om huvudet?

Bes*ill i god tid. Räikna med tre til ryra
veckors leveranstid.
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KIuhh-resalia
ilvhet

Nyhet!

Nyckelring - med Svenska BSA Klubbens
miirke i svart emalj och guld, med lader-
bricka. M,irkets höjd är 32 mm. Stor nyck-
elögla med plats fur dina nycklar, diam 27
IIlm.

Pris endast 40:- / st.

Tips - 2000-talets nyårspresent
BSA ägaren!

Beställ i god tid Räkna med tre till fyra veckors
leveranstid

Vinnare
I ftjrra numret av BSA Bladet utlyste vi tävling för omslagsbild och
almanacka. Vi fick inga bidrag till omslaget. Dzfemot fick vi desto

flera till almanackal. Det iir roligt att i år kunna presentera en 12 må-
naders almanacka. Följande medlemmar kommer under.januari få en

trevlig sak med BSA anknytning som tack för bidraget.

Jörgen Ahlström, Angelholm. Morgan Johanssonn Partille. Bernt
Brehmer, Blomstermåla. Stefan Karlsson, Helsingborg. Göran
Nilsson, Vimmerby, Roland Johansson, Värnamo. Helen Brun-

storp, Arlöv. Jan Nikamo, Sigtuna. Sven Christensson, . Lennart
Andersson, Bo-Inge Andersson, Arlöv.



BSA-tcrset

Säljes
BSA Golden Flash 650cc 1957. Nykomad
o. lackad (svart), framhjul o. framgaffel -
7l? Tank helnålad. Toppskick. Pris:
25.000:-
Gert Nilsson, Höör, tel. bost: 0413 - 217
15, tel. arb: 0413 -296 50

e-mail; gert.nilsson@mbox3Og.swipnet.se

Köpes
BSA Al0 eller A7 plunger. Ram med
papper, okomplett eller risig registrerad
cykel. Litet tuboaggregat från mc.

Torbjöm Chdstensson, tel: 040-48 52 54

Till salu
BSA M20, 1939.

Triumph Trophy 1967.

Susanne och ltlfFrössling Griffn, telefon
kvällar och helger 0303-33 61 51.
email: grifrn@algonet.se

Köpes
Till B33 -50 (Stelben). Främre motorplåtar,
och fotpinnar.
Roger Olsson, Vallentuna tel: 070 - 328 48
25 eller arb 08 - 591 l9 670.

(Fo s. tån sidan 29)

Nya kafter i förbrxldsstfelsen iir Eivor
Fredriksson från Mercedes-Benz Gruppen
Sverige, Bo Kallhagen fran The M.G. Car
Club of Sweden och Kermeth Knulsson från
Svenska Volvo PV-klubben. Våilkomna!

Kontinuerlig inlormation om saker av in-
tresse publiceras i MHRF:s informations-
blad "På Garg" som distribueras till alla
klubbar fbr publicering i deras medlemstid-
ningar.

Vi har nyligen böqat arbeta med tre e-
postadres$egister, ett för ordförande, ett ör
seketerare och ett för redallörer. På det
såttet kan vi mycket snabbt få ut information
till klubbama niir det behövs. Något mer iin
hiilften av personema i de gruppema kan vi
se redan har e-post och fler kommer.

Sist men inte minst riktar vi en väl-
komsthälsning till två nya medlemsklubbar i
MHRF. Det åir Svenska Opel Coupd Klub-
ben 6'7 -'71 Rekord,/Commodore, bildad
1980, och Wexiö Motorveterarer, bildad
1975.

FöTMHRF,
Lars Adolfsson, ordförande.

VARNING fitr höjda tra frkfii rsä krings-
avgifter!

Den I juli 1999 höjde Trafikförs?ikingsftire-
ningen TFF avgiftema för oftjrsiikat fordon.

Så fort man blivit ägare till ett påstiillt
trafikftirsiikingspliktigt fordon iir man skyl-
dig att se till att det åt hafiKörsiikrat. Tra-
fikförsäkring är den enda försiiking Du
måste ha enligt svensk lag (TSL 2 g)! Tra-
fikförsiikingen if den försiikring som täcker

personskador på förare och passagerare och
de skador som Ditt fordon orsakat.

En vanlig missuppfatftring iir att man har
s.ju dagar på sig att tafiKörszikra sitt fordon.
Detta iir fel! Föregående ågares försaikring
upphör så fort man har betalt fordonet.

Om fordonet inte at avståillt i Centrala
Bikegistret kävs försiikring även om det
står uppallat i garage, har körförbud eller har
motom urtagen.

Hur hOg Uir avgiften? Fr o m I juli utgar TFF
från den högsta premie som något ftirsiik-
ringsbolag skulle ha tilliimpat fttr ett fordon
i samma fordonsslag, t ex personbil. Denna
hojs sedan med tio procent. Avglften tas all-
tid ut med lägst 200:-.

Avgiften för en oförszikrad personbil per
dag blir, utöver de 200 konoma, 52.95.Tio
oförsiikrade dagar blir alltså 200:- + 529:50,
vilket iir en svindlande summa om man jaim-
för med en MHRF-fiirsiikring som per helar
och helförsiiking fore 1950 kostar 278:-.

Det blir åinnu värre om man har en oför-
såikad motorcykel med slagvolyrn över 125

kubik. Det kostar 200;- + 106,42 pet dag.
Tio oförszikrade dagar blir då 200:- + 1

064:20. För den summan kan man MHRF-
ftirsäkra en motorcykel fttre 1950 i drygt
fem år.

En motorcykel på högst 125 kubik kostar
"endast" 18.15 per oförsaikad dag + samma
grundavgift 200:-.

Varftjr tar TFF ut den hzir avgiften? Avgrf-
ten iir avsedd att vara ett påtryckningsmedel
på fordonsägar€n att teckna trafikförsåikring
och ge gottgörelse för skador som orsakas
av oförsiikade fordon.

(Fo s. på sidan 39)

På BSA Totget annonserat Du som medlem utan kostnad Det skall
vara saker som hör till vår hobby. Siind din annons till:

BSA Bladet, Briinnarns Vdg 15,430 10 Tv,ååken
E-mail : bsajohan@Swipnet. se.

Skriv alltid ut namn och tel samt medlemsnummer.
Sista datum fiir matefial - se rutan "Prcsslopp" i början av

tidningen

Webb-omröstning
på BSA klubbens hemsida

Gå till http://hem.passagen.se4ojol23 och rösta på årtusendets
BSA modell!

I Nästa nummer av BSA Bladet avslöj ar vi vilken maskin som
flest röstat på.
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ESA-handlare
Under dennu rubriken kommer BSA Bladet i fortsiittningen att lista
handlare av BSA resemdelar, service och tillbehön BSA Bladet eller
Svenska BSA Klubben tar inte något som helst ansvsr fiir alfiiter
mellan köpare och stiljare. W skall fi)rsöka 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

Ackes MC & Motors€nr'ice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 0415-43003,
Motofenoveringar BSA - Norton, RENOLD KIDJOR, BOYER TÄNDSYSTEM och CAR]LLO

\EVSTAKAR.

BAS Motor, Box 32028, I26 I I Stockholm, tel: 08-6810923, fax: 08-184293,
Allt i RESER\DELAR BSA - Norton, 1930 - 19?5, Gratis Prislista.

Birka Motorr€noveringår, Rosenlundsgatan 50,52, Box 17014, 104 62 Stockholm, tel:08-844080,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al0, A50,465.

Brum Mq Orrbyn 159,955 91 Råneå, tel:0924-51091, fax:0924-51092,
RESER\TDELAR, Twins & Triples, BSA, Triumph, Norton

Fottas MC Shop, Storgatan 45,771 30 Ludvika, te|0240-6I1700, fax:0240-84I38,
DAVIDA KLASSIK A HJÄIMAR. Mc rillbehör och urrustning

Ilans Holmström Konsulf AB, Kvarnfa.llsvågen t3, 429 33 Kullavik, tel: 031-931871, ORIGINAL
RESER\TDELAR ftir AMAI, LUCAS och SMITH.

Marci€ Bookshop, Roslagsgatan l4 (hörnet av Surbrunnsgatan), Box 19007, 104 32 Stockholm,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATUR.

Sten Karlsson, Klockarevägen 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERIDELAR, öve.40-å^ erfarenhet i branchen.

Veteran-Mc B€rtil Nordbeck, Mejerigatan 6,273 75 Lövesrad, tel:041'7 -21595, fax:0417 -21216,
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BSA Norton
Royal Enfield liiumph
Skärrnar: plåt rostfritt & aluminium

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

Sadlar Dynor Överdrag Gummi
Ljuddärnpare & Avgasrör

Bult/Mutter i krom r/fritt & zink
Gän gsnitt Giingtappar Ventiler
Styrningar Kolvar Lager Drev

Kedjor Barbour jackor & byxor
Styren Handtag Sidokåpor Oddie

Brytare Lyktor Mätare Omkopplare
Koppling/B roms/Gas/Choke/Tänd-

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

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

BAS Motor
tel 08 68109 23

070 559 6190
fax 08 184293

basmotor@telia.com
basmotor.a.se

Gratis prislista

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o, reparationer
alla mäken

Specialitet:
NORTON

Clinderborroingar.
Renoverlog av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasbliistring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tändsyst.

och powerboxar.
BSAs TRIT,JMPH, NORTON

CÄRILLO VEYSTAKAR
Plus myc.ket ner!

ALESTA 2
27s 00 sJÖBo

TELEFON M15-430 E2

IELEFAX 1t4154t0 03

Öppet Yard 9.1E. LörrL 9.14.



Lokalavdelningar
Svenska BSA Klubben har någrå
lokalavdehinsar runt om i landet.
Desså brukar Mlla någon ellernåerå
tåffår och evenlkllr ånd.å
a-ktiviteter. Vill du höra vad soln är
på gång nårå din hemort kan du
konlaklå någo näm dig. Hittar du
ingen nära dig så kan du alltid tala

led någo i klubbens styrelse.

Tänk på an vi är €n ideell förening.
Alll årbete inom klubben görs av
frivilliga. Rirg€r du så nir du säkråst
1a8 på oss på kvällen Iörslågwis
Ellan kl 18.00 - 20.00.

Skåne
Helen Brunstorp
iel: 040-43 33 14

G€ting€
Krister Nilsson
rel:035-549 26
Västkust€n

rel: 0300-733 26
JönköpingrHuskvårnr
lån-Erik Ceder
1el:036-6?166
Sigtuna
Jån Nikamo
rel:08- 592 522 l3
e-nail: bsajanne@swipnet.se

Roger Olsson
reli 070-328 48 25 €ller 08-591
670 (aö)
Åk€rsberya
Sven-Åke Skoglund
tel: 08-540 239 39
Sundcvåll
RolfLundin
rel: 060-578454
Cyb€I spåce
BSA klDbbens hensida
httpr//hem.parsagen.sdjojo 1 23

Nya Lokalavde lningar

Modellspecialister ilfli1l,X",li;l?,#- as'-A6serr€r1e70
Nåsra a\ \drä medlemma! n så Sune Sirasrrom Robea Honans
kaltade mod€llspecialister. Dessa år d 0300-54 41 70 tel: 040-18 65 3l
sårskill int.esserade av någon eller y26 _ 1421 Bz5 _ 850
några modeller och delår gårna med Morgår Johånsson Lars Svåderg
sjg åv siDa kunskaper. De firsöker tel 031-36 36 37 iel: 03r-93 6t l8
att hjålpa dig soln år m€dlen i BSA 6o1151^., g$, alq A?S Rock€t m
Klubben med råd n?t du behöver. cösrå Johansson Bo Hagman

reli 0300-t24 59 (ej Ti) tet:0380_?51 l?
Tänk på ån vi är en ideell fitrening. A50 - A65 t.o.n 1970
Alll arbctc inom klubben görs av Håkan Cerne Vi hat ptats ftrflel
H'tf'",TlT'fåi'1f'fl"ff$ '"" 

oo' 
'-,lou 

u' 
'oi"'t["p""ior"t"' 

na' * aigt

Klubbfdrsäkring
&

Besiktningsmän
G€nom Svenska BSA Klubben har
du möjlighet au teckna
specialförsaik.ing om din BSA
uppryller vissa villkor med avseende
på orginålilet och ånvändning. mm.
Försra villkoret år aat du skall ha
varit medlem i BSA Klubben i ett år.
Klubben har ett eger a\4al med
Slandiå och genom vår ånslutning
till MHRI har du möjlighet alt tl
MHRF-Försåkringen som tecknas av
Folksam. Mer irformation ffir du
från vårå "besikhingsinå{".
Tänk på au vi år en ide€ll ft,rening.
Alll arbete inom klubben görs av
frivilliga. tunger du så får du såkrasl
1åg på oss på kvållen förslagsvis
mellan kl 18.00 - 20.00.

Eulrrdansyarig / Kungsbackå
Gösta Johansson
Guldgubb€garan 3G
434 33 Kungsbåcka
tel: 0300-124 59 (ej Ti)

Bollebyggd
Sven-Olof Zandin
t€l: 033-28 81 93

G€tinqe
Krister Nilsson
rel:035-549 26
Höör
Kalle Helgesson
1€l:0413-333 65
Målmkåpinq
Carl Gunnar Löwestrand
tel:0157-202 40
Malnö
Rolånd Olsson
telt 070-1 14 34 54

Srndhen
Bengtolof Kadsson

tel:0515-601??
Stockholn
Thomås Eklund
tel:0868109 23
Strömsond
Kalle Roos
tel:0670-301 38
Sutrftvall
RolfLurdin
tel: 060-5? 84 54
Tidåholm
Jär-Edk Kårlsson
r€l: 0502-139 8l
Tr€Ileborg
Torbjöm Cnstensson
te,] 04048 52 54

n behöyet let besiktuings-ndn! -
Yi har nedlennat i hela lddet son
behövet ndgon allndnt BSA l nnig
at fincla sig till. Ring Gösta on du
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Träfflralendern
26

6
20
26
9-t2
t0
30 -2
28-30
11 -13
12 -19
t6
30

Feb

Maj
Maj
Maj
Jun
Jun
Jun / Jul
Jul
Arrg
Aug
sep
Sep

Årsmöte BSA Klubben, Göteborg

Vårträff i Vallentuna
Vårkicken 2000, Skåne
Japanknäck i Göteborg
Swedish Bike Meet
Grillafton Svaneholm
16:e BSA Campingen
5:e BSA Träffen Nord
Britannia Rallyt
37:e Int BSA Rallyt, Holland
Sensommarutflykt, Varberg
Höstträff / Japanknäck Stockholm

(Forts. fran sidan 35)

Du kan försiika innan du köper.
Vart råd till medlemrnama iir att kontakta
oss eller klubben redan innan man köper ett
fordon. Det gar att ordna försåikdng innatr

man blivit ägare. Det går också att dnga till
Folksam och ta en vanlig trafiKörsiikring för
att sedan i lugn och ro ordna rned MHRF-
lbrslikring.

Kanske blir det billigare i framtiden, men
det är thdå bortkastade pengar.

MHRF har tagit kontakt med TFF för att få
dem att inse att det iir orir igt höga avgifter
nåir det gäller vara hobbyfordon. Vi har fått
elt svar som visar att de kan tänka sig att
diskutera saken med oss. Vi återkommer i

iirendetl

Helen Elmgren

Inga vinterdäck fiir bilar äldre ån 30 år.
Niir de nya bestitnrnelsema om vinterdäck
börjar giilla den 1 december har det gjorts ett
undantag för de skattebefriade bilama som
åir 30 år gan å eller tildrc.

Det betyder att vi kan fortsåtta att tråiffas
på vintenallln som vanligt, och kanske ta
den lilla truen på nyårsafton.

Difemot skall man inte glömma att det
finns något som heter "vårdslöshet i trafik",
och skulle en olycka drabba ågaren till en

Volvo Amazon eller Mercedes-Benz fråur

60-talet i samband med t.ex. köming till
jobbet iir det inte slikert aft polisen skulle se

genom fingrama med det.

Riom-Eric Lindb/l{orst Brihing


