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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 2018

25 augusti

3 november
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BSA-dagen 2017 Texter & bilder från
våra   medlemmar

BSA-dagen 2017 gick av stapeln på åtta orter, 
närmare bestämt i Jönköping, Varberg, Alingsås, 
Jättendal, Gävle, Göteborg (Sävedalen) och i 
Jakobstad i Finland. Grabbarna i Torsås och 
Vimmerby hade även i år en BSA-dagen Weekend 
på Öland.

Nedan följer några korta reportage från några 
av orterna och vi hoppas att du hittar ut på 
BSA-dagen i år, som alltid är den 6 juni, alltså 
Nationaldagen/Motorhistoriskadagen/BSA-
dagen. Se inbjudan och platser på annan plats 
i detta nummer. Och vill du själv hålla i detta 
där du bor, samla några BSA-kompisar och njut! 
Skriv gärna och berätta om din BSA-dag så visar 
vi det i BSA Bladet.

Det är precis vad Ulf Svensson i Bjärnum gjorde. 
Han rapporterar också därifrån och i år är den 
även förhandsanmäld så bor du i mitt i Skåne så 
har du inte så långt dit heller!

BSA-dagen firar BSA som motorcykeltillverkare 
och vi har för enkelhetens skull skjutit på den en 
dag för att då är många lediga och det är både 
Nationaldag och Motorhistoriska dagen. Annars 
är det den 7 juni som BSA bildade Birmingham 
Small Arms Company Limited 1861 som kom att 
starta serietillverkning av motorcyklar 1910 som 
vi firar.

Nu över till reportagen…

Hej, BSA-dagen startade på Britbike museum i Sävedalen. Här är deltagarna som var, från vänster, 
Johan ”Trident” Persson B50T, Anders Bursvik A65L, Morgan Johansson CB34GS, Jerk Sintorn A10. 
Efter fika och besök i museet så kördes en sväng till Gustav Adolfs torg där många fina veteranbilar 
ställdes ut.

Text o Foto: Morgan Johansson

Göteborg/Sävedalen
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Jönköping

I Jönköping startade firandet av BSA-dagen på hotellplan som vanligt. I år var det sex BSA som tog 
sig den slingriga västra vägen till Tabergs topp med Jan-Erik Ceder som vägvisare. Innan vi startade 
behövde Anders Johansson skruva lite på sin BSA, men sedan bar det iväg. Som han sa: All skit går 
på full gas!

Det var soligt och fint, men uppe på Tabergs topp var det en rejäl vind. Bästa att sitta inomhus! 
Där åt vi som vanligt våra räkmackor till trevligt samtal om vilka mc-turer som väntade under den 
kommande sommaren.

Varför åker vi dit varje år? Tja, det måste väl bero på räkmackorna! Kanske beror det också på utsikten 
och de fina vägarna på väg dit.

I Facebookgruppen “BSA-klubben Södra Vättern och lite mer” finns en film från denna lilla “träff”.

Text o Foto: Christina Lindqvist

I ett strålande Nationaldagsväder samlades vi utan för det gamla tullhuset i hamnen i Varberg.  
När vi var klara att åka en tur var vi sex stycken BSA-maskiner, M22 500 1939, A65 Spitfire 650 Mk3 1968, A65  
Lightning 650 1969, A 65 Thunderbolt 650 1969 och A75 Rocket 3 750 1969 samt A70 Lightning 750 1972.  
Efter lite kringelkrok hamnade vi på Världsarvet Grimmetons Radiostation där vi fikade och tjötade en 
lång stund innan dagen var slut. Tack för att ni var med och välkomna tillbaka!

Text o Foto: Johan Johansson

Varberg
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Jakobstad (Finland)

I år blev vi två knuttar på BSA-dagen 
i Jakobstad. Göran Jåfs på sin Golden 
Flash från 1957 och undertecknad på 
DB34GS. Målet blev Strandis Fiskrökeri 
invid Larsmo sjön.

Text o Foto: Tom Enholm

Vill du fixa 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 på 
hemsidan!

Läs mer på sid 10 - 11 i detta nummer.

Bifogar en bild från den oerhört välbesökta Motorhistoriska dagen i Bjärnum i tisdags.

Trots att det inte är en officiell BSA-dag i Bjärnum var vi hela 5 BSA där. 2 Lightning, 2 B33 och en äldre 
modell med grön tank och dubbla avgasrör, (Empire Star ev). vilket innebär att 2018 kan man tänka 
sig att inkludera evenemanget till att också bli en BSA-dag?

Bland de utställda ca 50 hojarna var endast Husqvarna och Monark fler till antalet.

Text och Foto: Ulf Svensson

Bjärnum
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Nattorientering   Text: & bild  
Johan  Johansson

Varför åka nattorientering med motorcykel och 
särskilt med gammal engelsk motorcykel? Jo - för 
att det är riktigt kul, lite utmanande och lärorikt 
att kunna hitta runt till ett antal förutbestämda 
punkter!

Men är det inte korkat att göra detta på en 
gammal engelsk motorcykel? Josef Lucas 
- mannen som uppfann mörkret... Kanske, 
men å andra sidan hur mycket problem är det 
egentligen, funkar inte ditt ljus i strålkastaren? 
Jooo... Men då så! Tuta å kör med karta och 
kompass i höstmörkret!

Det finns lite olika former av nattorientering på 
motorcykel. Är det med karta och punkter man 
skall hitta med riktiga orienteringskontroller så 
kan det vara bra med en fungerande vägmätare, 
för då kör man själv efter den väg man väljer.

Ett annat alternativ är att köra efter en enklare 
roadbook, där man svänger höger, vänster eller 
rakt fram i olika korsningar och har en distans 
från start till varje korsning. Detta klarar man 
utmärkt även utan fungerande vägmätare bara 
genom att läsa roadbooken noga, skulle man 
köra fel så vänder man tillbaka till den senaste 
”rätta” korsningen. 

Andra bra saker att ha vid nattorientering är en 
ficklampa, antingen för att lysa upp för att läsa 
roadbooken om man inte har någon lämpligt 
gatubelysning att läsa ifrån. Den avancerade 
monterar en kartläsarlampa med rött ljus för att 
inte förstöra mörkerseendet.
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Det är oftast roligast att åka två på motorcykeln 
för då kan man hjälpas åt, en kör och passageraren 
sköter ficklampan och kartläsning/roadbook 
gör man tillsammans. Man kör ju oftast med 
lite avstånd till andra och håller gärna avstånd 
för att inte köra efter någon eller visa vägen för 
någon annan. Och ibland så kan banläggaren 
t.o.m. ha gjort lite olika rundor för att se till att 
man verkligen följer sin rutt. Även om det inte är 
orienteringskontroller eller liknande man jagar 
så kan det finnas kontrollpunkter efter banan för 
att kolla att man verkligen åker rätt väg.

Det är skoj att leta sig fram i mörker på okända 
vägar, det går inte så fort och prestandan på en 
M20  räcker väl till. Man kör inte fortare med en 
större och starkare cykel då det dels är mörkt 
men ofta sker på mindre krokvägar utan någon 
nämnvärd trafik. Men man skall se upp för djur 
som smyger omkring även om en gammal 
engelsk maskin låter en del och därigenom 
håller de flesta djur på avstånd.

Till slut om man navigerat någorlunda rätt 
kommer man tillbaka till start/målplatsen eller 
så får man ringa ett nödnummer om man är 
helt vilse. En GPS eller Mobil med GPS kanske 
kan hjälpa dig att hitta tillbaka men då kör du 
antagligen inte längre på banan.

Att komma i mål är alltid roligt och där kan 
man snacka med sina medtävlande och utbyta 
erfarenheter eller oja sig över sina felkörningar 
och andra eskapader vilket ger en trevlig 
avslutning på dagen.

Svenska BSA Klubben finns sedan en tid på 
Facebook. Som medlem kan du gå med i  
gruppen där vi ger info kring BSA och BSA- 
klubbens aktiviteter. Medlemmarna ger tips om 
evenemang, visar bilder från träffar och utfärder 
bl.a.

Hitta oss på


