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BSA-dorunånams i
motocr$ss rmed

Buf;falo*$ill i [oppen
Både 1953 och t954 dominerades

mc,tocrosstävlingarna i Sverige
ganska eftertryckligt av BSA-föra-
re, och under fjolåret vann B.S.A.
inte mindre än 81 segrar och tog
57 2:dra- och 51 3:djeplaceringar.
Ja, siffrorna var egentligen högre,
ty en mängd topplaceringar i se-
rie- och andra småtävlingar är inte
medräknade.

Det ser ut att bli lika stor do-
ninans i år - eller större, trots
hårdnad märkeskonkurrens. 1955
års tävlingssäsong är ju blott i sin
börian, men redan har för B.S.A.
notårats 30 segrar, 27 2:dra och 24
tredjeplaceringar, och liksom i fjor
är det Bill Nilsson som vunnit de
flesta och de srörsta scgrarna på
sin pålitliee "Gold Star", både på
svenska och utländska banor.

STANDARDMASKINER

Tävlingsmo.lellen B 34 Golcl Star
är en ren standardprodukt, som vil-
ken som helst kan förvärva, i den
mån som tillgången räcker. Det är
mycket stor efterfrågan på dessa
maskiner från en massa länder, och
det betyder', att många motocross-
förare får finna sig i ett stå i
vänrekö.

Enbart i Cltrbmans T.T. på Isle
of Man måste minst 50 maskiner
starta. Detta lopp är nänrligen av-
setr för amatörer på standardnra-
skincr, och bcst,immelserna stipu-
lerar, att minst 50 maskiner av
precis samma typ och specifikatiort
måste tillverkas, för att de sliall
räknas som standard. För TT-lopp
måste ju maskinerna presenteras i
ett utförande, som i vissa detaljer
något avviker frin motocross-ver-
sionen, och däral' följer, att ett
ganska stort antal Gold Str,r-tla-
skiner måste reservcras för TT-
loppen på Isle of ]vlan och andra
ljlinancle tävlingar i Errro$a och
Ämcrika.

BilI Nilsson, "årets mo-
torman 1954", har bör-
jat säsongen i stor stil,
Ligger na trea i täv-
lingen om eutoparnät-
terskdpet,

För motocrosstävlingar i Sverige
tordc f, .n. ett 70-tai rnotorcyhlar
vara i gång, men det iir fortfaran-
tlq många, som står i kö, och varje
gång det kommer några "starar"
från BSA-fabriken, tas de ögon-
blichligen om hand av dem som
står först i tur.

I\{OT O CROS S-\,1OT ORKRO S S

Der är rnccl viss stolthet och till-
fledssti.illelse, som BSA-fabriken
kan hävda, att det verkligen är
med standardmas!,^iner nan delta-
ger i tävlingar och att erfarenhe-
terna f rår.r motocrossporten faktiskt
liommer köparna av bruksmotor-
cykiar tillgoclo. Dct finns 

^ingcngrcn 3rr lnotörsport, som så an-
striirrEcr maskinerna som moto-

i clen grenen kan man
häiler inte konme åt att lämna
nr.rsirincni,t nigon s. k. service med

reparationer under pågående lopp;
när en motorcykel sroppar, så är
den också i de flesta fall ute ur
tävlingen. Den som serr motocross,
han undrar, 'r'arför det inte stavas
nrotorkross.

B 34 Gold Star tillhör samma
modellgrupp som B 31 och B 33 på
re,;p. 350 och 500 cc och skiljer
sig i sjiilva velket mychct litet från
dessa berömda bruksmaskiner, av
vilka den större är den sedan åra-
tal mest sålda 5OO-kubikaren i
Sverige. Det är främst motorn, som
skiljer dem åt, i der att Gold Star
har cylinder och topplock av lätt-
rnetall.

S'IORSLAM och LILLSLAN{
För atc nu återgå till årets täv-

lingar, si började det så veckert
med årets BSA-f rarngångar redan
mcd snörnotocross, och efter att

scdan ha provåkt, med gott resul-
tet, i ctt per tävlingar på barmark,
drog Bill Nilsson och hans trogne
kurrpan Sten "Storken" Lundin ut
på härnadståg till Holland, Bel-
gien och Frankrike, där de vann
uppsccndcväckande framgångar, bl,
a. i Liöge, där hcla belgiska eliten
mcd cn curopamiistare och en f. d.
d:o fick se sig besegrade.

Scdan har det fortsatt i samma
stil på hemmabanorna, och i den
första srjärnmotocrosstävlingen
"Sextorpsfräsen" blev det storslam
rrecl Bill Nilsson som överlägsen
vinnare, fölid av BSA-kamraterna
Gunnar J ohrrnsson, Sten Lundin,
Lers Gustefsson och Carl Carlsson
"Sörping". Blott 11 masl.,iner kun-
cle köras i mål i den ytterst på-
frestanclc tävlingen, och 8 av dem
var B.S.A.

Forts. sista sidan.



Tar den cykeln
aldrig slut?

Det kommer en sorts brev, som
har en hel del gemensamt' trots
atr avsändarna l)or fiä'rran från
varandra i olika delar av vårt vid-
sträckta land. Brevskrivarna är of-
tast till stadgad ålder komna män
med stor erfarenhet av motorcy-
kelkörning, och med sina brev vill
de "inte något särskilt" - ingen-
ting annat in tala om, hur trev-
ligi eller hur bra det varit att
köra motorcykel under så många
år. Och så brukar det stå i brevet
en hel del om deras gamla B'S.4.

Gemensamt Iör alla är att de
tvcks vara mvcket fästade vid sina
iamla BSA-motorcyklar, som de
betraktar nästan som levande vä-
sen, som trogna "kompisar". De
är fulla av -beundran för dessa

samla maskiner, som de delat liuvt
öch lett med i 20-25, ia, ibland
ända upp dll 30 år.

En herre i Stockholm beröttode
om sin 250 cc B.Sd., som hon
efter 26 år i ollo foll ville er'
sötlo med en nv. Metr törsi skul-
le hon köro slui på den, och en
oåno trodde hon, ott hon hode
ivckäts. Nör hon, med en kom-
rät på boksodeln vor på hem-
vög'från en långlur, log bensi-
nen slut. Men hon köpte foto-
qen i en slugo och slbg i. Så
iår mon verklioen inte Sehond-
lo ens en gofrmol B.S.A., men
foktum ör, ätt korlen lyikodes
to siq hem, fostön hon måste
rionnä då dch då och låto mo-
lorn lo iqen siq. Och den blev
inte fördärvod -ulon kunde lött
söttos i'slånd. Hqn behöll cykeln
önnu en tid och sålde den så.
"Den går önnu", skrev hon, och
tillode:

- Nu hor iog köpt en ny fin
Cll, och ioq fruktor del vörslo,
nömiiqen <itt-den skoll hållq likd
löngdsom den gomlo.

Och så hör skriver en snorl
60-årig bohuslönning, som onvönl
sin B.S.A. vncler 24 år som trons'
porimedel:

... den går fortforonde, och
iog kon -sögo, otl B.S.A. ör
de bösto molorcyklorno, som
finns i hondeln. Uton olt
skryto hor iog hoft den till
krövsnde trofiktiönst i min
ooenturverksomhät ollq
söigerr "Toger den cykeln
oldriq slut?" - om ni kunde
rekoömendero mig en böttre
beooonqd B.S.A. för en nv
kon' iäo twörr inte slitq ui
oå oiuäd äv den lånqo livs-
löngäen, som desso - cyklor
hor för iog ör snort 60 år.

Det finns ett por vöstsvenskor,
som ör speciolisler på ott sågo
eklimmer-och som for lond och
rike runt pö en liko gommol C ll,
lostod också med verklyg och
onnon oockninq. Och det ör li-
kodonr äör. Deios B.S.A. tor old-
rig slut och tiönor dem trogel i
ui och skur på besvörligo by-
vöoor och med etl minimum ov
om-kostnoder. - B.S.A. för lång
och trogen iiönstl

B.S.A. modell C 11

250-tr(T]BII(ARE1\ SOM ÄN EI\
RIKTIG MOTORCYKEL

med 4-takts toppventilmotor och 4 växlar
TÄNK FÖRST
HANDLA SEDAI\

Ni har just beslutat Er för
att köpa en motorcykel, men
Ni har inte bestämt vilken Ni
helst vill ha. I så fall - tag
ett råd: förhasta Er inte utan
övertänk först noga, hur Ni
helst vill, aft Er motorcykel
skall vara beskaffad; under-
sök sedan, om det finns en
maskin, som uppfyller just de
fordringar, Ni ställer.

Ni vill kanske inte ha en
stor motorcykel utan nöjer
Er gärna med en mindre -prisfrågan måste ju också be-
aktas. Men det skall ändå
vara en kraftig och gedigen
sak, en maskin som kan pres-
tera god fart, som kan acce-
lera snabbt, vilket ju är vik-
tigt vid omkörning och i
många andra situationer. Det
skall också vara en maskin
som håller länge, även i hård
tjänst. Ibland vill Ni ta med
Er någon passagerare på bak-

sadeln, det skall motorcykeln
tåla utan att sucka och utan
arr köregenskaperna försäm-
ras. . . alltså en stabil ram-
konstruktion och en stark mo-
tor. Och så vill Ni inte ha
mycket besvär med översyn
men så lite reparationer som
möjligt. Er motorcykel skall
vara billig i drift och inte
draga mycket bränsle, inte
ens när Ni åker tvä pä cy-
keln. Och, som sagt, den skall
stå i ett överkomligt pris,
helst inte över 2.500 kronor.

När Ni hunnit så långt i
funderingarna, suckar -Ni
kanske: "Allt det där kan
man nog inte få för det pri-
set. Man får allt slå av pä
fordringarna. Eller också kö-
pa en begagnad".

Men Ni har fel fOr en
gångs skull. Det finns just en
sådan motorcykel, och den
kostar inte mer ån 2.190 kro-
nor. Till detta får Ni förstås
lägga accis och frakt från
Malmö.

Vad Ni skall göra, det är

an gå till en BSA-återförsäl-
jare och be honom visa Er
en C 11 G. Det är en modell,
som prövats i tusental och av
vilken det finns många av
gamla årgångar, som rullat
på de svenska landsvägarna i
20 är, ja, i 30 och som ser
ut att aldrig kunna bli ut-
slitna. Och Ni får betänka,
att de nya C 1l:orna * bätt-
re än dessa gamla veteraner,
att de är utrustade med en
hel del moderna finesser och
an de förbättrats i olika av-
seenden med hänsyn till ti
dens krav.

Dec finns nu en rikhaltig
flora av mc-märken och mo-
deller, och man kan nog säga,
att alla - näja, de flesta -år bra motorcyklar. Men de
är inte liha bra. Tro för all
del inte det och tro alltså
inte, att utseendet kan få lov
att avgöra Ert beslut. Mycket
av den yttre "plåtslagargläd-
jen" kan vara bländverk. Det
är motorcykelns "inre egen-

Forts. sista sidan.



Nära släkt
med Gold Star

Insen 5OO-kubikare har i
Sveriäe sålts i så stort antal
rorn ö.S.4. modell B 33, och
det beror pä att, den under
årens lopp "arbetat sig in"
hos mötorcykelfolket och
ständigt hävdat sitt rykte för
gedigenhet och förnämlig pre-
slatiönsf örmåga. Ärsmodeller-
na har oupphörligt förbätt-
rats, och de nya B 33:orna
skiljer sig givetvis mycket
från föregångarna - den här
motorcykeln foljer med sin
tid. Men i ett avseendeär nya
B 33 precis som de gamla: den
är en pålitlig, stabil, välba-
lanserad kilometerslukare, som
ger sin ägare hög valuta för
det betalda priset.

Och priset! Var kan Ni
finna en 500 cc toppventilare
med B 33:ans egenikaper och
flona utrustning för 2.780
kronor? Modellen finns i två
versioner, B 33 Standard till
ovannämnda priset och B 33
Swing, som dr utrustad med
de allra senaste finesserna och
som f. n. kostar 3.075 kronor.
Den förargliga accisen till-
kommer foistås och så frak-
ten från Malmö till Er BSA-
handlare.

Forts' sPalt 4

B.S.A. modell A7 Shooting
Star 2-cyl. 500 cc T.V.

B.S.A. 2-cylindriga motorcyklar finns både med 500
och 650 cc cylinderaolym. Au d,e förra finns A7 Star
Tuin och A7 Shooting Star för omedelbar leoerans.

GULI}FLASKAN OCH SITJUTANDE STAREN
Der finns bland de tvåcylindriga

BSA-motorcyklarna modeller, som
heter Golden Flash och Shooting
Star, och en av detta lands mindre
framstående translatorer översatte
namnen till Guldflaskan och Skju-
tande staren.

Ilen som bekant är "liungeld"
och "stjärna" riktigare ord för
"flash" och "star" och absolut me-
ra passande för dessa två moror-

cyklar med deras höga toppfart
och enastående snabba acceleration,
A 7 Shooting Star är en nyhet för
året, en motorcykel med mycket
imponerande yttre och lackerad i
läckra färger. Men utseendet går
ändå inte upp mor maskinens "in-
re" egenskaper.

Shooting Star har en 500 cc 2-
cyl. toppventilmotor med topp-
lock av lättmetall. Den gör 140-

153 km/tim. men är så väl balan-
serad, har så utomordentliga väg-
hållningsegenskaper och förnäm-
lig fjädring att den även under hög
hastighet "utjämnar" mindre goda
vägars gropigheter och är lätt att
styra. Till den goda styrförmågan
bidrar givetvis den kraftiga, väl-
gjorda ramens stabilitet.

Forts. sista sidan.

MEST SÅLDA sOO-KUBIKAREI\ Precis samma maskin finns
i storleken 350 cc, vars mo-
dellbeteckning dr B 31. Ni
kan hos närmaste BSA-repre-
sentant f.ä alla detaljupplys-
ningar om dessa tre kvalitets-
motorcyklar.

B 33 och B 31 tillhör sam-
ma modellgrupp som B 34
Gold Star, den standardtill-
verkade tävlingsmaskinen,
med vilken elitförarna vinner
sina strålande framgångar i
motocross, novemberkåsan etc.
B 31 och B 33 är nära släkt
med Gold Star. Det är ma-
skiner som håller.

Om Ni vill spara 295 kro-
och varför skulle Ni

inte vilja det? - så är B 33
Standard så mycket billigare.
Den har stel ram, och många
föredrar en sådan och sparar
prisskillnaden. Vilken B-mo-
deil Ni än väljer, får Ni en
förstklassig motorcykel av ett
märke, som jorden runt, och
framförallt i Sverige, är be-
römt och som betyder pålit-
lighet.

BSA 833,
Sueriges popu-

läraste "engelstnan

B,S.A, modell B 33 Swing 500 cc T,V.
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Fyra dagar senare gick nästa
stjärnmotocross i Varberg på en
genom regn upplöst bana. Tävling-
tn blev i högsta grad chansartad
på grund av de "omöjliga" för-
hållandena, och trots att de tre
bästa BSA-förarna genom tävlingar
på andra hå[ var förhindrade att
deltaga, blev det avsevärda BSA-
framfångar nu också - men bara
"lillslam" den här gången. 2:dra,
3:dje: 4:de och 6:te platserna togs
av BSA-förare.

Samtidigt deltog Bill Nilsson och
"Storken" Lundin i Frankrikes
Grand Prix, där Bill blev tvåa ef-
ter engelsmannen Archer. Täv-
Iingen ingår i E.M., där Bill Nils-
sos tillsvidare ligger på 3:dje plats
med 6 poäng. Lundin, som kom på
6:te plats i Frankrikes G.P., kom
också på poängplats.

Resultatlistorna här nedan talar
sitt tydliga språk om BSA-motor-
cyklarnas pålitlighet och naturligt-
vis också om ait det är fina fö-
rare, som väljer fina maskiner. -Gör som de verkliga experterna:
välj B.S.A.! Aven Ni, som inte är
tävlingsförare, gör klokt i att be-
sinna, att B.S.A. standard är hög
standard och att det nu är sådana
tider, att man mer än någonsin
bör se till, att man får valuta för
pengarna, när man köper en mo-
torcykel,
6/2 NORRKOPING
l. Bill Nilsson, BSA. 3. Roine Andeis-
son, BSA.
2Ol2 ESKI LSTUNA
l. Bill Nilsson, BSA. 3. Allon Jonsson,
8SA.
20/3 S:T ANTHONIS
2. Henry Rielmon, BSA. 3. Slen Lundin,
BSA. 4. Bill Nilsson, BSA.
2Ol3 UPPSATA
2, Gunnor Johonsson, BSA. 4. Mots Olov
Lorsson, BSA.
3/4 ilEGE
l. Bill Nilsson, BSA. 5. Sten Lundin,
BSA.
IO/4 MARCHE EN FAMENNE
l. Bill Nilsson, BSA. 5. Slen Lundin,
BSA.
II/4 BOEKEL
I Henry Rielmon, BSA, 2. Bill Nilsson,
BSA. 3. Sten Lundin, BSÄ.
II/4 MARIEHOLM
3. Gunnqr Johonsson, BSA.
II/4 KARLSKRONA
l. Eric Ericsson. B5A. 2. Gustov Johons-
son, BSA. 3. Assor Poulsson, BSA. 4.
Åke Holgersson, BSA.
l7l,1 BATDAGO
l. Bill Nilsson, BSA, 2. Henry Rielmon,
BSA. 5. Sten Lundin, BSA.
I7l4 KRISTIANSTAD
l. Corl Corlsson, BSA. 3. Gunnor Jo-
honsson, BSA. 4. Bo Benglsson, BSA.
l7l4 KRISTIANSTAD (serie)
l. Bengt Benslsson, BSÄ. 2. Bertil Jo-
honsson, BSA, 3. Leif Andersson, BSA.
A. Horry Morlinsson. BSA.
I7l4 HEBY
2.K. G. Lorsson. BSA. 3, Roine Anders-
son, BSA.
2/t/4 PAMPAS
l. Slure Eriksson, BSA. 2. Stig Wetter-
strond, BSA. 4. Ove Lund6n, BSA.
2414 KNUTSTORP'1. Bill Nilsson, BSA, 2. Sten Lundin,
BSA. 3. [csse Gustofsson, BSA.
24l,1 KNUTSTORP (serie)
l. Assor Poulssori, BSÄ. 2. Gustov Jo-
honsscn, BSA. 4. Åke Holgersson. BSA,
2114 HALLSTAViK
l. K. G. Lorsson, BSA. 3. Roine Anders-
son, B5Ä..I/5 

UDDEVALTA
l. Gunnar Jchcnsson, BSA. 3. Sien Lun-
din, B5Ä. 4. K. G. Lorsson, BSA,
I/5 VISSEF]ARDA
l. Bill Nilsson, BSA,3. Losse Guslcfs-
son, BSA.
l/5 VISSEFJÄRDA {seriei
l. Horry Mortinssbn, BSA. 2, Åke Hol-
qcrsson, BSA.3. Eric Ericsson, BSA.
8/5 SOLVESDORG
l. Slen LunoTn. BSA. 2. Bengi Bengts-
son, l,SA. 3. Bo Berrgtsson, BSA. 4, Eric
Ericsson, BSA.
8/5 SOLVESBOIIG {serie}l Bo Bengls:on, BSA, 2. Sven Svensson,

BSA. 3. Horry Morlinsson, BSA. {. Bengl
Bengtsson. BSA.
8/5 LANDSKRONA
3. Olle Gronoth, BSA.
8/5 ENKOPING
L Roine Andersson, BSA,
8/5 MOTATA
2, Slure Eriksson, BSA. 4. Corl Corlsson,
BSA.
8/5 VAXJO
l. S. l. Corlsson, BSA. 3. L. G. Guslovs-
son, BSA.
I5/5 SAXTORP
L Bill Nilsson, BSA. 2. Gunnor Johons-
son, BSA. 3. Sten lundin, BSA. 4. Losse
Guslofsson, BSA. 5, Corl Corlsson, BSA.
l5/5 SOLNAl. K. G. Lorsson, BSA.
I9l5 VARBERG
2. K. G. Lorsson, BSA. 3. Corl Corlsson,
BSA. 4. Briqn Mortin, BSA.
2215 STRANGNÄS
2. K. G. Lorsson, BSA.
2215 ÄLVÄNGEN
l. t, G. Gustovsson, BSA.
2215 FINSPÅNG
l. Corl Corlsscn. BSA. 1. Lors Göron
Wollin, BSA.
22i5 ARVIKA
l. Bertil Andersson, BSA.
225 ASARUA,\
l. Lors Gusfovsson, B5A. 3. Guslov Jo-
honsson, BSA. 4. Assor Poulsson, BSA.
2215 ASARUM {serie)L Rune Äxelsson, BSA. 2. Guslov Jo-
honsson, BSA. 3. Bengt Bengtsson, BSA.
4. Assor Poulsson, BSA,
2915 UPPSALA (serie)
l. Bill Nilsson, BSA. 2. Roine Andersson,
BSA. 3. Mots Olov Lorsson, BSA. 1. K,
G. Äkerblom, BSA.
3Oi5 BORLÄNGE
l. Bill Nilsson, BSA. 2. Slen lundin,
BSA. 3. Gunnor Johonsson, BSA. 1.
Losse Gustofsson, BSA.5. Rolf Corls:
son, BSA. 6. Olle Gronalh, BSA. 7. K.
G, Lorsson, BSA. 8. K. G. Åkerblom,
BSA.
3O/5 ORNSKOLDSVIKL Bo Fryckholm, BSA. 2. Håkon Ä{edin,
BSA.

Forts. fr. sid. 2

skaper", som avgör, om Ni
blir belåten med den i läng-
den.

Den här C 11:an har en
motor på 250 cc, men
märk väl - den har en 4-
takts toppventilmotor och
fyra växlar. Detta säger Er
allt, eller hur, och förklarar
varför motorn går så vackert
och acceierar så snabbt och
med en sådan där jämn, tju-

sig "sugning". Men det bör
kanske likväl påpekas, 

^ttden fyrtaktiga toppventilnfo-
rorn På c 1l:an kan utnytt-
jas tiil sin fulla effekt rit'afi
att bii ansträngd och utan att
bränsleåtgången ökas i samma
grad som pä en 2-taktare,
inte ens när Ni åker två på
cykeln. Att växellådan har
fyra växlar bidrar givetvis
till att motorn skonas mera
och till att denna maskin är
en fin backtagare även med
full belastning.

Och ramen - 
j^, det är

den som ger motorcykeln sta-
biiitet och säher styrförmåga.
BSA-fabriken har i aila ti-
cler berömts för sitt gedigna
rilmbygge. Här finns de rätta
dimensionerna, det riktiga
materialet. Här är svetsning-
en utförd med sakkunskap
och omsorg.

Som sagt gå till en BSA-
handlarc och se på C 11:an.
Han kan lämna Er alla de-
taljupplysningar, och skulle
Ni bo avlägset från en B.S.A.
återförsäljare, så kan Ni shri-
va till g€neralagenten och få
ett, illustrerat prospekt med
utförliga data.

Det finns två versioner av
C 11 G, nämligen C 1.{ Popu-
lär, som har stel ram,'och C11
de Luxe med bakhjrtlsfjäd-
ring. Den sistnämnda blir för-
stås något dyrare 2.350 kro-
nor + accis. Fraktkostnader
och trimningstillägg tillkom-
mer i båda fallen. Vi skall ge

Er ännu ett tips: för vanlig
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DEN NI DROMT OlvI ?

Detta är en motorcykel för fin-
smakare och experter, en idealisk
maskin för långfird. Shooting Star
gör de långa vigarna liorta. Genom
sin komfortabla dubbelsadel, först-
kleesiga svängarmsfjädring och en
mängd finesser, som syftar till be-
kväq, styrning och manövrering
kan 'men mcd Cenna motorcykcl
göra mycket långa dagsmarscher
utan att tröttas.

Sadeln går lätt att lyfta upp,
dån 4urnrriupphängcla bränsletanken
kan snabbt avmonteras, emedan
den fästcs med en enda cenrrum-
skruv. Srickaxcl i bakhjulet gör,
art detta kan avmonteras fort och
lätt - allt har gjorts för att Ni
skall ha så litet besvär som möj-
ligt.-tr{yckct 

kraftiga bromsar - 8"
fram - biclrar till att göre kör-
ninren siker, och dcn kraftiga rno-
totns tl'sta, m juka gång ökar be-
hager av att firdas på en Shoo-
tins Srar. Man kan siiga, att denna
motorcykcl är luxuös, om man d:ir-
meJ menar, att allt är g jort för
atr möra alla krav, som en an-
sp;åhsfull f achman och mc-entu-
siasi kan ställa på en motorcykel.

Besär av en B.S.A. årelförsälje-
re ett prospel<t över A-modellerna
och studera detaljerna hos Shoo-
tine Srer. Och nIr Ni funnit, att
detra är den motorcykel, som Ni
drömr om, så beställ den, onr den
ej skulle finnas på Er ort. General-
3genren har Shooting Star i leger,
olh nåera dagar efter beställningen
finns den hos återförsäl.iaren.

landsvägstrafik klarar Ni Er
alldeles utmärkt med en "Po-
puiär", vars pris ju är för-
bluffande lågt, om man
tänker på maskinens kvalit6.
(Låt oss hoppas, att vi slipper
de prisförhöjningar, som har
v arslats !)

Det blezt storslam för B.S.A. i årets första stjärnmotocross i Saxtorp. Fetn BSA-t'örare främst, Bill Nils-
son, Gunnar Jobansson, Sten LunrJin., Lars Gustat'sson, Carl Crrrlsson. I ntotorc)'kLar av 11 fullföljande
var B.S.A. Här ses Bill i ledningcn löre Grm.nar Johansson.

IDe trriir alla, lred II-L.G. hyalit{'tåndstift
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