Tidningens innehåll:

Brev från medlemmar

Brev från medlemmar

3-7

Vid styret

8

Boktipset

9

BSA Handbok

10-19

BSA Summercamp Norge

20-21

Nyheter från MHRF

22-23

Säljes & Köpes

24

Klubbregalia

25

Årsmöte

Här är en bild av min BSA-A7- STAR TVIN av
1954-års modell.
Jag köpte den 1997 för 35.000 kr, men den var
inte i det bästa skick, och var nätt och jämt körbar,
sedan vidtogs ommålningsarbeten och reparationer,

och förbättringar i omgångar för omkring 25.000 kr,
och är nu i orginalutförande, så nära det går att
komma.
Med vänlig hälsning
Kjell Svensson
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Skriv till BSA Bladet
BSA Bladet görs inte bara av en
redaktion, det du som medlem som
är den viktigaste bidragsgivaren till
BSA Bladet. Berätta om dina utflykter
på BSA:n, renoveringen eller något
annat som hör till BSA intresset.
Har du en bild också så är det ännu bättre. Vi lånar
gärna också broschyrer eller annat BSA material. Vi
fotograferar av eller scannar dessa på ett sätt som
inte skadar ditt material. Insänt material återsänds
en tid efter utgivningen förutsatt att avsändarens
adress är uppgiven.
Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl.
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du
foto-graferar med en digitalkamera, vi önskar en
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en
digitalbild några MB stor.
Det lönar sig att skriva till BSA Bladet.
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren.
Egen text och bild premieras högre än enbart bild.
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet.
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Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer
som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie,
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända
bidrag får som premie en fin BSA penna, så länge
dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt.
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker,
eller maila till bsabladet@bsaoc.org.
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan
sända din premie!

BSA Bladets julpristävling
En svår tävling? Ja – att döma av antalet inskickade
svar så var det det. Tävlingsuppgiften gällde att
räkna hur många gånger BSA förekom i text i Julnumret av BSA Bladet (Nr 4-05).
Först inskickade rätt svar kom från Lasse Camenius
i Västerås, som vi gratulerade med en laserskuren
jubileumsplakett från BSA Klubbens 20-års jubileum
(Limited Edition).
Hedersomnämnande till Siv och Gösta Johansson,

Istorp, som också hade ett godkänt svar, dock
inkom detta någon vecka senare.
Så - var då ’rätt’ svar? Jag förstår att många med
spänning har väntat på detta. BSA Bladet kan nu
avslöja att ordet BSA förekom 266 gånger i 2005
års julnummer. Med detta vill vi utnämna BSA Bladet
till Sveriges BSA tätaste tidskrift.
BSA Bladet – Tidningen för BSA ägaren!
JJ
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Siv Johansson i Istorp har
sänt oss följande bilder på
Lars Olofsson, ’Lars i Kreke’,
nyinköpta renoveringsobjekt.
Det är en BSA WM20 tillverkad under våren 1941 och
som ni förstår är en ’krigare’.
Senaste ägaren har bemödat
sig med att lacka maskinen i
olivgrönt militärfärg samt de
originalbetäckningar som
maskinen har haft under
kriget. Tyvärr har vi inga
uppgifter om förband och
tillhörighet, men erkänn att
det ser trevligt ut.
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Hej!
Råkade hitta en gammal bild på bla killen som
introducerade mig till B.S.A – vi åkte överallt på
mc träff och klubbmöten på hans Thunderbolt och
så småningom köpte jag min egen mc – en liten
Triumph Tiger Cub. Helt plötsligt fick han för sig
att han skulle köpa en Harley D. Dagen efter att
jag hade fått mitt mc-körkort gav vi oss iväg i letan
efter ‘drömhojen’ I iskallt regn körde vi från Newcastle i Norra England till London (via Coventry!)
där han köpte sin HD.
Säljarens min var obetalbar när jag klev på A65’an
och sa ‘vad gör jag nu då?’ I jämförelse med
Cuben så var den enorm – och jag blev riktigt orolig
när det kändes att jag höll på tappa kontrollen i en

rondell mitt i värsta rusningstraffiken i London. Det
visade sig att jag hade fått en punka och efter den
var lagad var det bara att fortsätta hemåt.
Väl framme insåg jag att det fanns ingen återvändo
- jag sålde Triumphen och fick tag på en Devimead
A65 Lightning.
Dagen då bilden togs ville inte HD’n starta.. och
jag fick skjutsa hem honom för att hämta gamla
‘trotjänaren’ som fick komma till undsättning. Jag
fick absolut inte ta bild på det hela –
men ibland kan man helt enkelt
Belönas
inte låta bli!
m
BSA bok ed

mvh Christine Carrick

(se sid 2)
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