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BSA-dagen2016 
för 11:e gången!

Vi kör BSA-dagen som weekend även i år 3-5 juni.

Det blir grillkväll på fredag och lördag kväll samt rundtur på lördagen. 

Boende ordnar man själv på http://www.hagapark.se. Det finns stugor och 
vandrarhem eller camping. Ring och boka stuga eller campingplats 0485-
360 30. Uppge att ni tillhör BSA-träffen. Var och en står för bokning så blir 
det enkelt och bra. 

Om ni vill fråga om någonting, ring mig, 0701919796 Ronny (BSARON)

Väl mött!  Alla BSA-åkare välkomna att delta.

I år kör vi BSA-dagen för elfte gången.

BSA-dagen är ett rikstäckande evenemang för BSA ägaren.

Den 6 juni hålls BSA-dagen, som är ett årligen återkommande evenemang. Datum kan 
variera för ort (se orter på hemsidan). Då det är den 6:e juni sammanfaller detta också med 

Nationaldagen och Motorhistoriska Dagen. 
Vi firar att Birmingham Small Arms Trade Association den 7 juni 1861 beslutade att bilda 
ett publikt bolag vid namnet Birmingham Small Arms Company Limited alltså det vi idag 
känner som BSA. Detta är alltså födelsedagen för det företag som kom att tillverka våra 

BSA motorcyklar!

I år (2016) är det alltså 155 år sedan BSA bildades och 106 år sedan den första BSA motor-
cykeln premiärvisades (1910).

För att få delta skall man köra på en BSA motorcykel, 
BSA motorcykel-bil (three-wheeler) eller BSA-bil.

Alla BSA-ägare är välkomna! – Medlemskap i BSA klubben är inget krav för deltagande.

För att kunna genomföra det hela samordnar vi alla aktiviteter genom Svenska BSA 
Klubbens hemsida. Under rubriken BSA-dagen www.bsaoc.org/swe/bsadagen listas de 
anmälda startplatser och kontaktpersoner för arrangemangets genomförande. Berätta 

för dina BSA kompisar om arrangemanget och besök hemsidan för de senaste och mest 
aktuella uppgifterna.

Saknas BSA-dagen på din ort? Hör av dig så hjälper vi dig att göra detta hos dig!
E-post: ordforande(snabel-a)bsaoc.org alt tel 0340-415 68.

Träffas och trivs på BSA-dagen!

Var: På en ort nära dig. När: 6 juni. Hur: På BSA!


