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Skriv till

BSA Bladet
BSA Bladet görs inte bara av en
redaktion, det är 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.
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Du får gärna sända material digitalt alltså via
e-mejl. Tänk på att vi behöver högupplösta
bilder om du fotograferar 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.
Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer
till ”bästa bidrag” som belönas med en trevlig
BSA-relaterad gåva, värd 200:-.
Övriga insända bidrag får som premie en fin
BSA penna, så länge dessa räcker och som endast
kan fås på detta sätt. Se bild sid 30!
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 432 76 Tvååker,
eller maila till bsabladet@bsaoc.org.
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan
sända din premie!

På marknad i England
-Kempton Park

Text & bild: Kent Österberg
(han med den röda M20:en).

Kempton Park med
galoppbanan i bakgrunden.

Varför går man och skaffar sig en skruttig
gammal engelsk motorcykel, för att renovera
till blodiga kostnader? En av dom bättre
anledningarna är väl kanske att då behöver man
åka till England med jämna mellanrum.
Därför for vännen Kenneth och jag dit i
december. I södra London ligger Kempton Park,
en hästkapplöpningsbana som några gånger
om åter förvandlas till MC-veteran-marknad.
Här finns det motorcyklar och delar i alla sorters
skick, från rostigt till fabriksnytt och här kan
man gå runt en hel dag och snacka motorcyklar
med alla trevliga MC-freaks, som vimlar och
minglar omkring.
För mer info, se arrangörens hemsida:
www.egp-enterprises.co.uk.
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Urvalet är stort och varierat.

Man hittar vad man behöver.

Stort och varierat urval

Gammal flat-tank’s sidventils BSA.
BSA B31-motor 695£...
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På alla marknader finns
ju min gode rådgivare
och hjälpare med BSAdelar, Hasse Holmström,
här med hustrun Ulla.
För eget bruk har han
fyndat en automatisk
tändförställare, till en
BSA twin.
Åh, jag som trodde
att Hasse hade allt på
lager, men nu har han
nog det.

BSA Empire Star.

Bobbad BSA B40 - £ 1200. Som hittat!
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Hemma hos vännen Lisa, i Hackney,
London East End, som gav oss mat och
husrum under helgen. Kenneth dukar
belåtet upp alla dagens fynd.

BSA Lightning 1967?

Lite om Kenneth och hans BSA:
En textilhandlare i Alingsås erbjöd mig, för några år sedan, att få köpa hans gamla B31, inhandlad på
Sri Lanka. Själv ville jag ha en äldre sak, stelben med web-gaffel, men vännen Kenneth köpte hojen
och den har kommit i goda händer inne i Skogsbygden utanför Alingsås, där står hon nu, körklar!
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