20-års jubilerande BSA
Campingen hade över
100 deltagare
Årets BSA Camping, den 20:e i ordningen hade höjt de senaste
årens svaga deltagarsiffror rejält. Det speciella jubileumsprogrammet var uppskattat och kunde avnjutas av 103 betalande deltagare,
stora som små.

Framme vid utflyktsmålet, Björkenäs Moped och MC Museum. En fin samling BSA, Norton och Triumph i varierande årsmodeller.

Med något undantag har BSA campingen varit 20
år på VMCK:s camping i Bankeryd. En trevlig
plats för motorcyklister och för BSA klubben har
VMCK:s medlemmar varit en ovärderlig hjälp i
genomförandet av träffen.
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Årets BSA Camping genomfördes traditionsenligt
helgen efter midsommar som i år inföll den 2 – 4
juli.
Under fredagskvällen anlände de flesta deltagarna.
Någon hade redan varit där några dagar tidigare,

ett mindre antal dök upp på lördagen.
Lördagen är huvuddagen. Dagen startade med frukost i VMCK:s klubbstuga. Kl 11 var det dags för
utflykt per mc för de som var sugna. Ett tjugotal
maskiner åkte med på utflykten som leddes av Anders Johansson (inföding) som hade sett ut en
massa små fina vägar för oss.
Vi åkte ’’kustvägen’’ från Bankeryd till Huskvarna (via Jönköping). I Huskvarna åkte vi på den
gamla backtävlingsbanan upp på höjderna öster
om Huskvarna. Där visade det sig, för oss som
aldrig åkt här förut , att fruktodlingarna man ser
från motorvägen bara är en liten smula av det som
vi nu befann oss i. Det var trevlig åkning på verkligt små vägar. Till slut kom vi fram till Björkenäs
(nära Gränna) där ett Moped och Motorcykel Museum. Här hade vi en stor mängd mopeder och
lättviktare som samlats ihop på andra våningen i
en stor gammal lada. Huskvarnas närhet hade satt
sina influenser, men det fanns också en otrolig
mängd olika mopeder alla märken. Efter någon
timmas strövande bland allting gav vi oss av till
hamnen i Gränna där lite mat fyllde ut våra hungriga magar på en lokal restaurang. Vägen hem
blev åter ’’kustvägen’’ så vi lyckades köra på båda
sidor om Vättern.

När solen sakta sänkte sig över Vättern så tändes
grillarna för en stunds mumsande på diverse grillat
och tjötande med vänner och bekanta. KL 23 så
satte vi igång ett litet fyrverkeri som lyste upp
natthimlen. Fyrverkeriet skulle ha använts på det
internationella rallyt förra året men då var det för
torrt och blåsigt, men denna kvällen var det ett
perfekt väder för fyrverkeri.
Efter detta var det dags för kvällens höjdpunkt. I
klubbstugan hade Get Laid byggt upp en scen där
kravallstaket skulle hålla den skränande åskådarskaran på plats. En rock show med rök, hårda gitarriff och glimten i ögat satte fart på dansgolvet.
Efter 90 minuters show så blev det lite lugnare,
men natten var lång och många gick och lade sig
väldigt sent.
Söndagen inleddes med med frukost för de som
var vakna. Senare under dagen så packade deltagarna sakta ihop sina pinaler för att senare åka
hemåt.
Text o Foto: Johan Johansson.

Tillbaka på campingen så satte en tipsrunda ner
runt Bankeryds hamn fart på de flesta som traskade runt och svarade på sällsynt hårt BSA-vinklade
frågor. När kvällen närmade sig var det dags för
lekarna. Deltagarna i lekarna sattes på hårda prov.
Våra yngre deltagare ställde upp mot de äldre och
vice versa. Till slut efter hård kamp vann laget
’’De Religiösa’’ med ’’Pastorn’’ som lagledare.
Vid prisutdelningarna fick förutom de segrande
deltagarna i tipspromenaden och lekarna, delades
ett antal MC-priser ut. Bästa BSA blev Göran
Nilsson med sin BSA Slooper 350 cc Tv från
1930. Bästa Engelska blev Per Gunnar (PG) Holm
med sin fina Triumph Speed Twin från 1953.
Längsta färdsträcka fick Frederic och Francois
Van Genechten från norra Belgien med var sin
BSA A10 Golden Flash -54 och Road Rocket -57.
Bästa sidovagn (och enda) fick familjen Kullin där
en Triumph Bonneville -66:a drog vagnen. Custompriset fick Asta och Jan-Erik Karlsson med en
snygg BSA B33:a i Gold Star trim. Päras Specialpris gick till Lasse Davidsson och hans BSA
B33:a i busskick.

Björkenäs Moped och MC Museum från
insidan, den gamla ladan var välfylld med
moppar, mc och prylar.
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Get Laid, bandet som spelade på lördagskvällen behövde kravallstaket för att hålla den
vilda publiken på avstånd.

Bästa Engelska, P-G Holms Triumph Speed Twin 1953 försvarade märkets ära med heder. P-G:s Traja var en snygg, användbar och väl fungerande maskin.
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BSA klubbens kassör kunde kassera in Päras specialpris för sin BSA B33:a i busskick,
otvättad de senaste tio åren gjorde att maskinen hade ”ett intressant bruksskick”.

Pappa Jonas Kulin, med barnen Tom och Sanna fick pris för ”Bästa Sidovagn”, där
denna Triumph Bonneville 1966 drog en Steib sidovagn.
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