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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 ma-
terial 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 fotograferar med en digitalkamera, 
vi önskar en upplösning på 300 dpi, i denna upp-
lösning 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!

 Skriv till 

BSA Bladet

Presstopp 2016

5 november
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Swedish TT 2016 Text och bild: Johan Johansson

Helgen den 1 - 3 juli 2016 så arrangerade 
Anderstorp Racing Club - Swedish TT - EM i 
Classic Roadracing. En tävling som ingick i FIM 
Europe Vintage Road Racing Championship och 
Nordic Open Cup samt Swedish Cup. Detta var 
den andra deltävlingen FIM-delen.

Jag var där den 2 juni på lördagsförmiddagen. 
Ett regnväder av sällan skådat mått uppehöll sig 
över Anderstorp Raceway under den tiden jag 
var där fram till tidig på eftermiddagen. Någon 
timma efter att jag gett upp så blev det riktigt 
hyggligt väder med sol. Dock hann jag att bli 
”våt som en katt”...

Detta betydde att träningarna var sena på grund 
av den stora mängden vatten på banan. När jag 

anlände regnade det som sagt inte måttligt. Det 
mesta som kunde flyta flöt om kring i depån och 
som värst var det upp emot 10 cm vatten att 
klafsa runt i med gummistövlar. Till slut regnade 
det mer måttligt och träningarna kom äntligen 
igång.

Klubben i Anderstorp har renoverat hela 
anläggningen under 2015 och det såg utmärkt 
ut. De ruggiga väderutsikterna gjorde att 
åskådarna var få, kanske var det lite bättre på 
söndagen. Förarna drog ändå glatt iväg med 
sina maskiner. Vi är ju särskilt intresserade av 
BSA-maskinerna så här kommer några bilder 
på vad jag fann. Vår gamle BSA mästeråkare i 
före 47 (1947) Rolf Granlund var anmäld på en 
Norton i Paradklassen för övrigt.

Nr 90, Classic Klass 5, 
500 cc (EM-klass)  
Timo Kokkonen,  
BSA, Finland.
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Nr 70, Classic Klass 5, 
500 cc (EM-klass)  
Tom Enholm,  
BSA, Finland.

Nr 18, Classic Klass 1 <47,  
Lars-Gunnar Zels, BSA, Sverige.
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Nr 14, Classic Klass 6, 750 cc (EM-klass), 
Kjell Hefte, BSA, Norge.

Nr 11, Classic Klass 1 <47,  
Edvin Moen, BSA, Norge.

Classic Klass 6, 750 cc (EM-klass), Sverre Saxegaard, BSA, Norge tar sig lekande lätt förbi  
en modernare Moto Guzzi. 
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Vi hoppas att tävlingarna 
kommer tillbaka 2017 och 
bjuder på en helg med 
”säkert” väder så att sporten 
får den publik den så väl 
förtjänar.

För många i BSA-klubben är  
Triumph-klubbens Tomas Hilse (t.h) 
inte helt okänd, han är en populär 
speaker på Racertävlingar landet 
runt, (och här är var man två), till-
sammans med Magnus ’’Skalman’’ 
Larsson känd bland annat från  
Fiver Endurance Racing Team. (t.v). 
Många sköna kommentarer från her-
rarna i tornet lättade upp i ovädret.

Klass Race Placering och namn

1 >47 1 1:a nr 18, BSA, Lars-Gunnar Zels, Sverige
4:a nr 11, BSA, Edvin Moen, Norge

1 >47 2 1:a nr 18, BSA, Lars-Gunnar Zels, Sverige
3:a nr 11, BSA, Edvin Moen, Norge

5, 500 cc 1 6:a nr 90, BSA, Timo Kokkonen, Finland
10:a nr 70, BSA, Tom Enholm, Finland

5, 500 cc 2 8:a nr 70, BSA, Tom Enholm, Finland
Bröt, nr 90, BSA, Timo Kokkonen, Finland

6, 750 cc 1 2:a nr 50, BSA, Sverre Saxegaard, Norge
9:a nr 14, BSA, Kjell Hefte, Norge

6, 750 cc 2 3:a nr 50, BSA, Sverre Saxegaard, Norge
7:a nr 14, BSA, Kjell Hefte, Norge

7A, >250 1 9:a nr 121, BSA, Anders Fridman, Västerås

7A, >250 2 11:a nr 121, BSA, Anders Fridman, Västerås

Tävlingsresultat i 
sammandrag (med fokus på 
BSA), för kompletta resultat 
se: www.svemo.se.


