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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 2019

23 februari
20 april
24 augusti
2 november
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BSA-dagen 2018 Texter & bilder från
våra   medlemmar

BSA-dagen 2018 genomfördes på fem orter, 
närmare bestämt i Jönköping, Alingsås, 
Bjärnum, Vanstad och Tidaholm. 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.

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…

Alingsås

Vi hade riktigt fint väder på turen runt Alingsås. 
Som så många gånger tidigare fikade vi på 
Brobacka för att sedan ta oss ut på allehanda 
mindre vägar. Hälften gick nog på grus där 
dammet lade sig på våra cyklar. Deltagare i 
år var Anders Svensson på sin A65, Kenneth 
Remnås på sin för året färdiga Bobber 33a. 
Denna maskin hade tidigare distribuerat varor 
i händerna på handlaren på Dyrön i Bohuslän, 
då med en flaksidvagn. Undertecknad åkte A10 
Super Rocket .
Vi avslutade vår tiomilatur hemma hos Sven 
Grahm som inte kunde delta men väl bjuda på 
kaffe.

Kenneth och Anders Svensson vid en paus i 
åkandet där en dammig grusväg möter en träbro 
som går över Säveån.

Hälsningar Erik Yngvesson

Anders Svensson poserar med A65 och  A10 som båda har nållagerkonverterats . A65an i England, min A10 
fick liknande behandling på hemmaplan.



5

Bjärnum

Hej,
Här kommer två bilder från BSA-dagen 2018 i 
Bjärnum.  Endast tre hojar (2 A65L-70 och 1 C11 
eller C11G -52 eller -53) dök upp, men jag vill 
gärna göra ett nytt försök 2019 och i inbjudan 
genom BSA-bladet locka med även en kortare 
körning på de fantastiska vägarna i närområdet. 
En träff så här på en stor yta blir gärna lite statisk, 
men å andra sidan finns mycket tid för diverse 
prat!

En Matchless med vagn från 50-talet och en 
Commando -69 från Tjörnarp var också på plats, 
men i övrigt glest med engelskt material.
Jag är i vilket fall som helst mycket nöjd med de 
två beachflaggorna jag tog fram för ändamålet. 

Vi hörs!
Ulf
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Jönköping

Vanstad

Lokalavdelningen ”Södra Vättern och lite mer” samlades som vanligt 6 juni på hotellplan i Jönköping. 
Den här gången lyckades deltagarantalet bli färre än vanligt. Efter att Håkan sålt sin mc i vredesmod, 
Bosse kallats in till jobbet med kort varsel och Jan-Erik blivit försenad från en annan tur, blev vi slutligen 
två. Nåja, vi hade det trevligt ändå. Vi tog en tur till Huskvarna folkets park där det är motorträffar varje 
onsdag hela sommaren. Där finns det många gamla fordon att titta på och en räkmacka till fika. Vi i 
”Södra Vättern och lite mer” håller på vår tradition och äter alltid räkmacka på BSA-dagen!

/Christina L

Vanstad!
En liten ort i Sjöbo kommun med anmärkningsvärt många BSA per capita ;)

Med vänlig hälsning Håkan Cerne.



7

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 12 - 13 i detta nummer.

Tidaholm

BSA- dagen firades ihop GRIS-mc med mc-runda på 3-4 mil och fika där efter.

Hälsningar Jan-Erik
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Årets BSA-weekend i Vimmerby kom upp på 
tapeten redan förra året då vi satt och funderade 
på framtiden. Någon kom med förslaget som 
gillades direkt och så blev det. Vi från Lyckeby- 
Vissefjärda-Skruv och Torsås satte av som vanligt 
på fredagsmorgonen. Vår sammanstrålning var 
utanför Volvo i Nybro och därifrån körde vi på 
fina BSA-vägar vidare mot Orrefors Grönskåra 
Fagerhult och Målilla där vi även lunchade. Sen var 
det bara 3-4 mil kvar till Vimmerby Camping där 
vi hade bokat förplägnad. Även kompisarna från 
Markaryd dyker upp på fredagseftermiddagen. 
Vi bestämmer att grillningen får vänta tills 
lördag kväll när även resten av BSA-folket blir 
närvarande. Det blir att lägga var sin hundring i 
en korg och sen skicka några att handla tillbehör 
för en kycklingsallad som mäster Erling så 
vant lagar till. Göran och Tommy tittar in också 
och ser att allt är till belåtenhet så här långt. 
 

Lördag morron börjar med BSA-muller 
lite överallt, det är folk från Öland, Kalmar, 
Oskarshamn och hela Vimmerbygänget som 
anländer lagom innan start på lördagens utfärd 
i trakterna norr och öster om Vimmerby. Tommy 
har en kort briefing innan start och sen bär det 

iväg. Rundan går på helt fantastiska vägar i en 
underbar natur. Första stoppet blir hemma hos 
Tommy Arvidsson där det serveras ostkaka, 
sylt och grädde. Efter rundvandring i Tommys 
heligaste fortsätter vi på slingrande och backiga 
vägar. Lunch intogs också under färden och 
hemma på campingen igen var vi vid 15-tiden. 
Rundan var cirka 13 mil, vägarna jättetrevliga, 
hojarna (18 BSA 0ch 2 andra Engelska märken) 
gick bra. Efter fotografering och omklädning gick 
vi runt med korgen där alla la varsin hundralapp 
igen till kvällens grillning och även söndagens 
frukost. Kvällen blev trevlig som vanligt med 
i huvudsak prat om gamla motorcyklar i 
allmänhet och BSA i synnerhet. Här belutades 
också att även nästa år fortsätter vi att utforska 
Vimmerby-trakten. Söndagens hemresa blev 
även den en fin resa i sommarvämen .

Bakom styret

Ronny Gustafsson

Vimmerby – BSA 
Weekend 2018 Text & bilder från

Ronny Gustafsson

Samling i Nybro.
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Kycklingsallad à la Erling. 

Grillen tänd på lördagskvällen.

Bröder?

Hej BSA-vänner!
Jag tror att vi alla hade en jättefin BSA-Weekend, och det är ju kul. Jag vill passa på och ge ett litet tips 
om vår hemsida https://www.sevedemcv.se/ där finns det bilder som jag har lagt ut sedan 2007, från 
just BSA-dagen.

MVH
Göran Nilsson Vimmerby

Fler bilder på nästa uppslag
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Framme vid Alphyddan, BSAs på plats fredag kväll.
Hans-Åke Johansson på BSA Sloper 557 cc  
Sidventilare från 1929.

Uppställning efter dagens ”rideout”.
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Rast i värmen på hemvägen.


