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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 2017

22 april
26 auugusti
4 november
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BSA-dagen 2016 Texter & bilder från
våra   medlemmar

Här kommer rapporter från några av platserna för BSA-dagen 2016. 
Vill du själv håll i ett litet möte på din ort på BSA-dagen/Nationaldagen/Motorhistoriska dagen? 
Hör av dig snarast till mig Johan Johansson, så listar vi din ort i nästa nummer av BSA Bladet och på 
hemsidan!

BSA-dagen 2016 i Varberg

Trogna Hans-Erik Karlsson kom på sin BSA 
M22 från 1939 till träffplatsen vid Tullhuset i 
Varbergs  Hamn. Jag hade fått igång min BSA 
A70 Lightning 1972 med tvåförgasartopp dagen 
till ära. Några förbipasserande delade med sig av 
sina tidigare BSA-erfarenheter. Trevligt!

Men så dök Jan Olausson från Lindome upp. 
Han och familjen hade stannat över en extra 
natt i Varberg för att få se vad som hände på 
BSA-dagen. Tyvärr var uppslutningen bland de 
lokala förarna inte så stor. Men för Jan var det 
ändå intressant, han hade en BSA M23 Silver Star 
från 1939 som legat i träda sedan 1950-talet och 
nu hade en renovering påbörjats, och att se den 
snarlika M22:an var inspirerande.

Vi tog en kort tur ut på Getterön och hamnade 
på Flygklubbens prisvärda lilla fik där vi kunde 
njuta av solsken och bland annat en gammal 
Piper Cub från andra världskriget som gjorde en 
liten start och landning. Efter en massa snack om 
mc och flygplan avslutades dagen.

Johan Johansson
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BSA-dagen Jakobstad, Finland

BSA-dagen här i Jakobstad kördes måndagen 
den 6 juni. I år var vi endast två deltagare.  
Sixten Fredriksson på sin B33:a från 1954 

och undertecknad med DB34GS från 1956.  
Bilden är tagen vid Tullmagasinet i Nykarleby. 
Sixten poserar.

Hälsningar
Tom Enholm

BSA-dagen i Tidaholm

Vi lyckades samla ihop BSA och lite andra mc. Efter att åkt en liten runda fikade vi hos  
GRIS- mc.(Gubbars rätt i samhället).

Jan-Erik K
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BSA-dagen Alingsås

Sven Grahm brukar komma inbrummande till 
Lilla Torget nästan varje år. Kenneth Remnås var 
en ny trevlig bekantskap som dök upp. Han hade 
sin fina B31 från 1951 i bruk. Efter lite motorsnack 
beslöt vi att söka efter fikaplats på  lagom avstånd 
för alla tre. Även om Alingsås är en fikatät stad 
är det inte så lätt att hitta något kvällsöppet 
ställe så vi hamnade på McDonald i Vårgårda. 
Efter kaffet drog vi vidare  hem till Kenneths 
mc verkstad där vi fick skåda ett bobberprojekt, 
en B33a från 1954 med stel bakram. Temat blir 

mattsvart och krom i en trevlig mix. Ett antal nya 
delar ingår men det mesta är BSA eller liknande.
Kenneth räknar inte med att presentera denna 
maskin förrän 2018. Vägarna där Kenneth 
bor erbjuder både intima grusvägar och små 
asfaltsdito vilka Sven och undertecknad njöt av 
under hemresan mot Alingsås.
Bilden visar Kenneth ge lite öm omvårdnad av 
BSA B31an under en paus i resan. I bakgrunden 
BSA 441 Victor o BSA A65  båda från 1969.

Erik Yngvesson

BSA-dagen i Gävle

Åter hemma efter en trevlig överraskning. :D. 
Efter att 2 år på raken inte fått något intresse 
på BSA dagen i Gävle så gjorde jag det enkelt 
för mig. Jag sonika lade startplatsen i min 
hemby Skutskär. Hörde inget men under dagen 
ringde en som tänkte komma. Vart lite glatt 
förvånad, och planerade om lite snabbt. Väl på 
plats, nytankad, så kom 2st trevliga åkare! Efter 
en stunds mc snack så kom en till! Så jag kan 

konstatera nytt rekord! Vi vart 4 st :-). Tyvärr så 
var inget fik öppet på självaste Nationaldagen, 
men det löser vi till nästa år.

Tack alla inblandade. Nu har vi något att bygga 
på! 
// Mikael
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BSA-dagen Jönköping

Fyra tappra BSA-åkare samlades för att fira BSA-
dagen. Vädret var det bästa tänkbara. Vi samlades 
som vanligt på Hotellplan mitt i Jönköping. När 
det var dags att åka iväg så vägrade en viss lila 
B50 att starta. Den ställde inte ens upp när vi 
försökte springa igång den. Slutligen hände 
något magiskt. Anders Johansson fick igång 
den - för första gången i världshistorien! Han 
har försökt förut, men aldrig lyckats. Nu när alla 
andra gick bet, var det han som lyckades!

Så bar det iväg på tur. Den slingriga vägen 
förbi Skinnersdal har fått asfalt, så vi valde den. 
Förutom att det är en trevlig väg, bjuder den på 
en fantastiskt utsikt över Jönköping. Där gjorde 
vi det första stoppet. 

Så nådde vi vårt nästa delmål: Nostalgimacken i 
Moliden. Där dök ännu en BSA-ägare upp, men 
utan mc. Hans mc står i garaget och vill inte 
riktigt samarbeta... Vi hade i förväg kontaktat 

föreningen som driver macken. När vi kom fram 
låste de upp så att vi fick möjlighet att gå in i 
macken. 

Därefter var det dags att åka till vårt slutmål: Upp 
på Tabergs topp! Här brukar vi alltid hamna på 
BSA-dagen. Och visst hade de hissat flaggorna 
för vår skull! Nåja, det kanske hade något att 
göra med nationaldagen också. Där satt vi ute 
och åt våra räkmackor i solnedgången!   

Inte en droppe regn denna BSA-dag!

Christina
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BSA Weekend - Öland

Vår BSA-weekend började som tidigare på 
fredagen med våra BSA’n riktade mot Haga Park 
på Öland. Lunch i Färjestaden och sen vidare 
mot stugorna. Det blev 16 BSA och 1 Royal 
Enfield denna gång. 

Två  vänner från Bleking åkte med i bil denna 
gång p.g.a. livlös motor i en av maskinerna. Som 
tidigare år så var det grillafton både fredag och 
lördag. Trevligt som vanligt. Vi höll också en tyst 
minut för en av våra vänner som hade gått bort 
sen sista träffen. 

Körningen på lördagen började i solsken men 
övergick i spöregn lagom till lunch på Evas 
Kroppkakor i Färjestaden. På vägen tillbaka 
till Haga Park stannade vi upp och ställde upp 
cyklarna i Borgholms hamn där det pågick en 
invigning av en ny brygga. Mycket folk som var 
och tittade fick också se lite riktiga motorcyklar. 

Lördag eftermiddag hade vi en tipsrunda och 
jag tror alla fick pris. 

I år (2017) utforskar vi den norra delen av ön... 

Välkomna!
//Ronny

Martin Kaldner med äldsta BSA S27 deluxe.

På baksidan av BSA Bladet kan ni se  
Jörgen Johansson BSA M20 militaire.

Uppställning utanför Evas Kroppkakor i 
Köpingsvik.
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BSA-dagen Göteborg / Partille

Svag uppslutning i år då endast Molle själv var 
närvarande. Men vi vill passa på att tipsa om 
BritBike Museum som Morgan Molle Johansson 
har i Partille. Ring och kolla om det är öppet! 

Tel Hem: 031-3363637, 
Tel Mobil: 0730-796789

/ Molle

I år kör vi BSA-dagen för tolfte gången!
I nästa nummer presenterar vi årets start-
platser, kontaktpersoner och tider. Håll utkik 
på hemsidan för uppdaterad information.


