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'Svenska

BSA
Klubbe n

nen 2 Januali 1984 infriade jag Ditt nyårslöfte att starta en svensk
!SÅ klubb. Man kdtske inte skalL tal.a on sina ntårslöften för andla
men detta är så närkbait tycke" jag så att det inte gör något.Igent-
ligbn skalle Llubben bildats den 1/'t nen då var jag i vålt arannland
Norge som .förresten har halt sin BSA owners club of Noreay i 5 år.
Så det är verkligen på tiden att vi säiter igång ned det samna. Den
2 Januari hajlls lörsta styrelsemötet med de fdrsta nedlernnaha och
vi hade- ett ti.li den 25 Januari och som interinsstyrelsen ser u.- nu
kan du se här under. let första officiella rnedlensnötet med val aw
styr€1se har .'i t:inkt att för1äC6a til1 Januari '1985.

Så här ser styrelsen ut idag.

ordförander Lars Svsnbelg

Pr 3406
4r0 40 särö
reI,0t1-705t9t
medl.nr. J

Pressonbud: nengt Grahn

i,iungkul len 14
4tt 66 Pa'ltiTle
teItott-260797
ned1.nx,7

Sekletelare: Sven Johansson

Tipglersvägen lc
4r4 00 Xungsbacka
ter.0toa-15791
fled1.nr.4

Ledarnot:
Dlottnin6Äatan 6b

-15f-F"rE:Efiä?iR-a--
tel.OtO0-12459

r,edl.ru..2

Xassör: JohanJohansson C;östa Johansson

)rottn.ingaaia-'1 5b
'-.4?-0ö-?unadaäökä

t er 
'.o 

300-12 459
ned1.nr, 1

Johan.Iohansson

medl.nt:,2
Redaktör:

Adress ti1l Svenska 3SA l(lulben och BSÄ Bladet,är lrottninggatan 1ib,
4r4 00 Kungsbacka. (lubbens postgiro är 472 1e 42-4 och skalI var.a
adresserat till. Johan Johahsson C/O Svenska 35Ä Xlubben. lvledlensav- \rgiften fö! 1984 åir 50 kronox.

3SA Stadet skall kohna ut med fyra nunDer i år och den kor,ne! att inne"-
håLLa aIlt möjtigt o[l ocb ornkring IJSA och Jag hoif)Es ad+-ni *o-@er att
finna bladet trevllgt och 1äsvärt.Brev frcå.n 1äsama välkolnrmas. Jar_i-å--
är nästan 1:a nur:maet klart och du höx av d€J on du har lust ait hänga
rned tili trh6land i sc;::na!. Til1 sist vil1 jad såga at,t nyå nedlem:iar
f2-r sitt nedleroska! 1ä-ttasi genon att sätta in 50 kr på vårt postg. och
anger då narnn, adress, tel och eventuel.l naskin.

Då har vi staltat och vl
höra snalt.

d- ö!--
ned. Johan Johansson
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så konn€r du att ombedas
ait lAr.l]a ra1lyt och de .P-
er,aar dr irar belal! air tör:
verked e, SiIar tiliåts en-
Ces t Iör en solo-n?-skins
fanilj son vill ha ned sin
iinlrru oc.. r:-rn, IUfF-rcr
skal I kijra ti cJkeln :i1l
rallyt.
li;:llyt ä: ::,, et €nCss! för
lrjrl-rokaL!e .:eLtasarc. I.:€d-
ll e:: r,.-r sc. Celiader i i,ela
-r..illtt. r.e1.: l "-r full avgiii.
-i€ scl|] v;ll b€söka ial1Jr+"
och s i.?.t:jra för'ett notagå
sin r.ri lj/ plakett. beialar
er.lasi ,--n del av rally av-
eiften, en dessa :,åste å-
ter id€n vara f?itbokade.
A11a boknindar bekräftas. 

i

1.A11a husvagnar bokas ier
vecka, frå.n iö. kl 14.04
till 1i. kl 10.Cc !å avte-
s{.caden. Yai-r:rrna kostar
r 25 c3P (tund)./vecki;
2,cen,i,i?-6'aoslar 27 C'iP t'

,.fnga bokllngar acce?te!-
as utan att de fölis av en
deposi tion tå 1c G5P/vecka
för husv. och 5 cBP/vecka
1e:r tä]tFlåts. De å-terst- 

I

iend e av6i fterna'€kall va-l
ra:'etalade 28 dagar in:lan
rål1y: bär.Ja!,on in',e ?iet 

.

sker kommer platsen att u-
pllåtas till andra. lePo-
sttionen går ttll utg.if-
ter för or:ganiserung av .

ra1lyt dvs omkos tnader.
4,le son hyr vagnar ansv-
arar lör städning etc ocb
a ti eveniUell?- skaCor.
5. DSA Ctners Ciub ansva-
rar inte för Då€i:a sk:-co:l
ell er filrsvunna äijoC€1ar
hos. ä:e-rna e11er del+"ada_
rna p1 campin;en.
6.Deliagar:na skatl beakta
de !e61e! sorn finns ansl-
agna på campingen.
T.lyresgäs telna i vaenar-
na skall s!älva ånsvara f-
ör ati sj:i1v ta ned lakan,
sovs:;c kar l,andduLar' ial3'
ar och kl::ilt;nsare. Fi l tar
ti I I haio-r- 11l s.

Speciella--ifiser s o:. \o:i-
re?-ati b1i. 'oedömdä vi.l - -

" the 1i.1e-u! paradP" ocl
utd€lade vid " ihe )i!.€r
& lar,ce" :;r följan,i e.
1. lllst3 1lder av ::!r:r.r-e

2.L;:n;s',a iårcs lr;i.ciir. I t,-

t.it\r'. I a Lt.,'". t .
4. i,änr' t i'::,j:r1":'.;c;:a t"-
t-ai1.
5.:tlrs:. ,jel :;6,.t.d. cl ilJ
i.tr ut:air1!1.

De redl e!.ra r s.,r ;i iet-
r.sered€ :-i: ,iel tada sk-
ioi:a-r €n itit erna'"i creli
svarskupor6 (rir,r,s På Po-
sten) ocl. ett adr.isera'"
kuvPrt till tra'ri:t scr
skickar anrälninas bian-
lietten. )lar,s adress ;r:
Crah?-n Ic"ie
12 Cunliii€ Driv.
tslooklaods,
SÅI,E.
cbelshi!e.

BSA ovners club of Creat
Bl.itain inbjuder a1la *jA
ägare ti11 den 21!a inter-
nationella BSA rallyt.
Senaste annälningsdag är
den 15 A!ri1 1984.

iialltt iar: plats inelL:-n d-
€n 7 iill 14 Juli i Cakd€-
ne i1o1i day, St.l,eonir.rdr: i
llq.nts. Pla ts en lijge:'c- 11

kn nord om Fourrllrouth i de
natursköna Ne\J loiest.
Deltagaula få-! bo j. husv-
eSnar sorD annonselas soll)
6 bädds nen vi rekomender-
er de som vill ha lite !1rln
Dch avski ldh€t a+"t ai:vän-
Ca cen sorx 4 bädds. Yarse
vatn har en cubbelsäig och
två bäddcara singa! vid na-
:plats €n, illa vadnar har
varrit ocl, kallt sailen'.cli
i-,y! 6aåi-sF(>lioaie i:. :i1tr-
.?.mlre']s :ed dusch. le är
::ven utns tårC e nei Färi;-TV,
Allt,lu tehöver ta ned Cej
:ii lakar: och örn60tt och
ha-'iduk:,r, l-:usdjur är ej t-
i I1åtna. Slektrisitet:it !,3
:r:i+. a r€ .
Canl,inr€r ;ir' tI ieia.!is for-
r:ad nec r.e{l gott cr toale-
tter och.liischå: sor:l-r av-
skiljda:r:i., l,u sv aeEår::r e- '
C?-ririflien liåLer lun6t bs-
1:i.jen f r:.., iraii'k€ir.i.Ce v-
!.ea'.. l,i,t finn: tv. barer'
',re s{ir,ninj ljools, två av
Cessa är utph€itade och €n
är under tak. &r SuFernar-
ket (affär) och en lvätt-
i nråt tn in- finns r.'. on:'!-
0..,,s3- ociså ett -connj st-
a.i1r discc för tc,:ririr'ea-r'
!:affe och Sarberque -qer't-
cr.in.j. Alla avgifte: inkl-
ude-car oedlemskap i the C-
ouniry Club och såcana n€_
Clexn,ar tar fritt till tråde
tilL sinbassänåetna.
Eft€r-son Cetta år ett ll:iÄ
rally kommei edast deita-
;:are på. 3SA mctorcYcklar
ztt ä6a ti 1l triidc. Srullc
d.i korF; iå en 'nnarr cYkeL

€t
år
'a

I



Tekniska notiser. Livstidsför1ängning.

Det hör na$ talas om i
olika sannanhang tex on
flygp1an. Din 3SÄ ka$ ock
-så Eenongå en såd'rn.
Detta gäl]er orn dlr hal en
A1o e11er Ä65'dei hanclar
on att ia bort .ien sva8-
ast€ lullkten i rotornrson
är lagringen av register-
sidan av vevaxeln alltså
den bussling son sitte!
dä?. speciellt gä11er :
detta 455 nodellerna sorn

har en benägenhet alt sk-
ära i denna bussnind och
efter I slil]n.irlJar av vev

-tappen sl" är det dags:,1
ait skro La vev:1xe]n. lien
det fiins ett bot mot de-
tt?- cch det heter på en6-

-€llsr_å--1iö..r1-e-r -Beaiir;A Cot:
version,vilket lietYder

Det är narDnet pl den avd. Där var vhiiworth(etleri ridninden där vi.komn- li',1 nritisn Scandard 'rh-er at,L lite av varie den .. rth enstark gän€a med
hir 6ånsen är deL i:rte åi'lr-*. rer run, ånvänd
nlion större arLikFL m€n fJ: Iuitar'i atLnjniun)i
i stillPL li.",,"lll: il,- ."t. -DSF(3riLish srandard
1rL ^cl: port. Ii1öcr ir'^n =,-^),introduce-.:d son en
l:;san,a skick ': iill red- åit ," met"trbes,oarinLs
ak Li onen' r:orranmet under anora

* u:iriastr i get oci, behål]i
sedå$ dess.Huvude! på de_

För ett tag sedan ).äste ssa bultar var en siorl-
iag alt måJt€a av BSÅ. ä8- ek mindre äfl pl notsvar-
årna i den enr.lska klu- ;;de {httworth.lii har
bben l.ar en C1C el1e" 6'1 kr,""k. sett pr, fast nyck-
dvs den idnlå -)0 cc to- el ".jirkt !ex ,/,6 ;:t/e
tpvc'rti lår.i. :.;.1 selarat 'SF dvs ned l,SF nlr.j.,nv,r.:1:i ,fir å:" Cr sei stö:-rc.iten I, i ;: i:.te
snJL:_,r rt-c r '.Jr"en r.- sl k.1sti!L .:.- aLL n.d
u:. od. irrrarc- L,nJ.'r- A"" l,;r (n fto,.l,Z rjindr

1...C" *a.-C12. llil. ---i iei 1..f,---9 1r-*y-k-}r:-
;c= s ' finä.br- n.istarr Cubbetr si "toroc-.r. C1:. v:.r':Llr slstå _^r1-- .-.r.,.--, ",," .tcr

e:n1 s: kan vi ta en no- allt mellan 't/4 ocn 1 tun
tis om de nyare. Först B.S,Cy (e]1er CEI,eller

oc ._,1r. L l..
.50 cc innar blocknolor- d. står n, den, Eft_
effa kom,rch.dessa rar,(- -r som systemet:r.d 5/15iner var väldiut,lotulära ,"f, i/g i", refer,rar t-
brjksmaskinFr rcd io. vag- iII itn bestlrdr, {_;ngdi-
i.å11nind och ka:,sk. rr.te aaitern son.;verFij.. :rtrr-
all tid s; bra !r om!',i' :'n er red syste:r..t f den
C1'2 ran hade lullr,avsnrum- bult rcd en skelie som
sar frar och b-k. lassar.nyckeln. Klart?
Nu nii. vi har hörL lite Sen var.det BA(British
on de aa:nla bnrksmaskin- Associaiion) för nästan

skall iag säÄa att den cyckel gein5a,med 25 g:ing-
C12 vi n:ihde inian in"e ar De.r t,uo.Cfta använd
skall förv:ix1as nied den för att bota 6SF l/4 pr-
,50 cc sidventils e12:an oblen neil vibrationer.)
som fanns på 4o-ta]et. 8SP (3!itish Siandård
Ti11 saken,den nya bloc}- Fir.e.rör6ärga)använd€s
motoE: kom 1958 och den riil bensin och olie a.n-
koo att heta C15. len var slulnin5ar.Till ,cist hati
ocks: !å 250 rc cch h.lde vi ltA-gän6an , firnrans eg-
e:l Lel ie1 bri.sier nen na bidlag ti]l sanlingen,
det kon med ålen alt bot- utvecklad fö! sto"'lekat
as .trgelska rnaskiner å! neT].a'' 7/16 och 1 tun.
k:lnda f4! att ha en nas-
ll"åiti^'"i'-."-.'" äää ee( ,/\ 4 €.e.4
hels ulsFiidda !l aski- c:E-E
nen.C 1t st-r ver nog VVF\4 'å. ' /6Ä

;ä"ho':'i:i:Ti.::: H^', ;{Qre
cex olika i,in.sy.te6. A "uc

dtn hoJ så kan du aUtld töla toun
den här tYsken vl såg !. sornoras I
Danroalk.Ta en A6t notor och sä8a
åv den efter v evhus et r f örlzing där-
efte! transen så att du kan hån8a
oå en 5 vZixfad Traie 1åda'Sen bYt-
år au åin ganla vev not en Norton
750 och }äng cylindern så får du

en BOOcc BSA soD ingen anna:r har'.

Bar clu inget att göra i vinter ned



..r "l t.r.." att se så I
ha! en viss Japansk bil- ] MedLetnskortet
tlllverkare tittat i eD I --
AsL rataro. fra" SO_tri.t ] I)1tt Dedleoskort får du Ded
nar na:r vaide fär: tilt s_l d€tta första numnret av BSA

in nva bil. - -Uladetrdä! finner du ditt_ i'tedlecsnu$mer och klubbens
Gold Slar.RCS etc.Silver eärke son vi koruner atl, ta
sLeen_Vy ;bbla, ;ilvef. fran soD tJgrärke under vå_
C1lG,A'],,9J1/ltetc,r^toon, llen. Det som på närket nu
(möri röd)-Ford hoerial ar svait koiirn€r att svs i
I,i""oorr, ' 6uld och det som !å kortet
A1o culd bei€e-chrysler å:r viti är då svart.

:plilr;1"+:ri*'iil,, Seller Chrysler ColCen Sa- 9l.
'rt.
Å7 =La-: ::\/tr:{.atinj, tr3. T.L s i n:.r<.et.
, Folyk ron.ati s k tjr.ön-ToJola
ållair ietalliA Creer.:. I vinrras fick jar tz6 i
C15,Ä7 fuchsia röd-Vauxhall en ny Lucas H,? insats, ?"
11? a som iassår i at ],_ vaxlira
840, röd- Jaduar Carran i tycXior men kanske bäst Iå

' aio/A65 och Rocket , eft-
ersom dessa har lite kra,-
ft i iare s I rör föj's4 rjn inL

. genoir ., i r iilernd:'.r.rp: (ri (el.rJur. :rjsp, .ei ::. 15^ j. rsk ,

. .:on.r l.^s f:).r ic r t r-.-

iCr. r:t.r:..r'.or ljio s-: ,.;:- u-*a,*tt ;.l. Init ,:id,: ox.

;-1 ,:'1,..'., .,. "', :orl{,.j.:dl- r.:.ro.. .ir
:.orAe C J;1- 11714 .r::d cian x \,rti,J 711.12

t.,:n blce fra::r .cl, t::k. r tE i,ÄTtiloTl C- llly ]R]TISH!
-a:rb.!'rd ned d!11.1 .ick r,,:,:r
ur'! e:: llrj.e:rsi.n pl secun_
d .:ri:j €d.jan fltr 5/n , t /.,1i-)) t/e x :/e 1,..

Fi'ån Fisland ha! 1.i l-ått
hära B'"+" firnå-r si:r '.:t-idr i enna no]1.r. leari!i
Conversior, Deavi,read ha-r
planer på att sluta ulf-
ira danna lda att r:Cer-
ind:.n--En är för Cieli6 .ch
d;-t vor. -ci si-o. r:iss fiir
css llii ::tar.€. I)etl"a sk-
ulle sk€-ti11 so;iEare' at4,
ner fi;! :1,-n €.,: :i i:r-"re-
se:'ade s, :-:r deias iel,rr
j;ed ko,len t,il: en.1:"r)i
oo944-82'l 2B';210. 11 i..an
slut1! t;er }€rätta 3it )e-
vir,ea{l L'ir, ber:a Iitr€} et1
s tenk:.s;t !t:'nf-ir Bir-,ri.d
irar näiliger i Tenrort.

EVIME

la.rs rr-i. 1 åa'(PI,.d-.

lXå Nåkhkskoitak*ullåger
NKIB, dubbelved(ande

att inan Lonverterai noto-
rn ti11 ait. i stäi1et !F-
ett r.!11-latr,'r la;r ex l,u-
ssnird. grr: ,lE',ta aår ii-'i1 kan dri låsa om i niistp-
llirmei av A:iÄ llaCel ren
så l:in€e kan Cu stud€ra
latjret här på bilCen som
man anvåinder. ])et är åv
en ty.p son ka11as i0(1!
och det är ett konbineråt
nå1 och ku11ager.

lq60
A Io s(., ?Etr-
Rocr<€ .I. g
p.oc-KeT
qoLD siA Q.

Efter son viniern och bö-
rjan ev årets försiå nån-
aC€l är renoverin6s och
fir:rtide. sL l,.r vt tir
ned eti lit€t +"ips or, r:å-
gra fär'6-er som rrotsvarår
3si.rs orginalfärger ti11
n,1drå olika ricdeLl€r. ocl'

A10 1950

0x. du titta. ef+"er er: rrjr
-r.(, to:" til i ii:r ll'10 så f i.nns
dtri e'"1 l::tt kärlneteckeil !å
cH :roi.örn är ljord 196C e1---r: ser:are si ser dEn ut,
son !å. bil.den här bledvld.
)å fick den niillllden varv-
!;;knar ute6et direkt på föri
-iän$ii:,-en av ol jelumpens
d!iva} e]. Det, ta systen anv-
ä1des ir;L't ti11 slutet av
Å10rars pr.oduktion 19dr.
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Efter att ha .:ii !:nvägcn
on Yoss i liorå€ och med
Stena därif.in tili Fre-
drikshann !i i1 var {tEt }a-
ra att L;j.t;, sld j ; cen
snabba.it. och rakas i.-. v-
'j69n söd erut..iP-:r ocl: I'lo-
r':a.r !!1 -r:qqk-e- gi gq;åI-
'!ereCCa I'i e L.inå tur' .l-
':1 da.et . Vi si(,.i]1." nä-
5l"i6en ti11 en ö i södra
lel€n av la:lterna rol h-
eier LanLilar;.! di;r ',..1s
in terna tio.,€1ta ti.t; rräfi
var: tirl ådd, \'äro.f fijn
!r:iif€:r vai' iralsk :iL lil-
i)bb, d€n var för1ar;C ri11
iegnehavens c.:r!ir--i son
var bokad elbart för: "oss
t:ir va. gott cn i!;1tllat-
se.r och eti lar ''stu6.r'r*får ale som föiedroe del,
Restaurantrbar och F-n 1i-
ten kiosk ned det !öCv:in-
digaste, en toppnodern to-
alett octr duech ned sfilD-
nj.n€poo1 utanföi. len se-
nare vaa tJrvårr avstängd.
6en eftersoin vi:Cret var. 

I

varrct och f'r,:, tnot,s att
det var rer: !]isl2- heiäen
i åu.,-usIj,si va! dei rik-
tiat b€haå1i6t att ta sig
ett dolt i havet'vllket
endast lålj två kn fr'ån c-
ari.pingen.-iä. var e. 1ånB
fin sandslra.nd,
Itär vi kon ne! så var vå-
:a .rä-nner Sven och liåria-
nne fr,:r !{un€sbacka och
Lasse Ii:_I i]OrO dar ,reoan,

de håde åkt 
ten 

närrnare v-
åg ån jag n;iBllgen Yarber€
-Grenå, sven hade dessvär.
!e haft lroUefi ned en u-
tsliten transkedia på sin
3311. Ett par åv rulla$a
håde Bett siå j.väe frå!
sina kedjeliinkar ned på-
fö]jd ati kjedjan holpåt
av.l'len efler att han fått
på den igen och sträckt-
upp kjedjan så kunde fär-

' den fortsät,ta lite för-
siktidare är innan.
I)är var vi nu a1la i alla
fa11 biand I'anskar,]lorr-
nän , Tyskar, Uolläniare 

' 
jJ-

e l dare, l'ransnän och sis',
metu int.e nins t,utarr neslr
EnCelsnä::ren, dett.r fclk
som har en vis$ för'):är1ek
ti 11 "conbos" dvs sidva6-
ns naskiner.Xär fanns a]la
sorte!,:rån ett extrent
tten iisigt "racing outfitn
(sidv.racer)via nl, och J.l

20 tili Ä65 och Rocket ,.
TilI ri: fairvånin- så var
Cei a1lra fl e,s la naski':'r
i or.tinal skick, -5o c.:l- -
6C ta] s maskinpr d.a,n.,r-
a.i e.

kaåske är vana från vårat
henland,Detta var senest-
er för de allra flesta och
nan koll)lade verkligen av,
nånga hade sina fani 1J e!
ned slg.Medel.åldern på ir-
äff deltaBarna var högre
:in vad nan kunde vänta siC
sleciellt bland en6els ain-
nen. veckan är upplaöd så
ett nan La! ordnat utfly-
kter i omdivningarna för
att tesöka nuseer av elt
mer a]lnånt intTesse, tåt-
tillve"kning stod också
lå proeTann€t bIånd ar,nat.
let fin.s oekså r,å6ra ob-
I i tatoli sk.- evar,€nanå så--
sox, ''Line-;!'''där alla s-
aalas tå et-',31ä11€ ocl:
s t;il I er u!! -cina saskitcr
nåiionsvis fö: ati r'at !å
så sält ska]] få en över-
blick !å a1la tnaskine! 5-
ant för att under 1ätta
för jur'rn ati utse visså
priser so:n n:innts i cen
tidi sare itbjudan fiån F-
n?tland. 1].t ia tilldrog siå
Fi rl"-Lde.:,;rs :lott son v-
ar nåeol r:il fr:n iräff-
plats en 

' 
riei taJ.,rr,a hade s-

artidia,t :r:iit inlr:rd€ ått

let var en 1un6! och in-
ternationell atnosfär.,
r,an aick omkrind och liil-
ade och smålratade träff-
åde ga.nla våinner och fick
en hel d€l nya,Träffen är
ju son sajjt en vecka l rrg
&en vi var bara däi de a,l-
ra försia dagarna för ait
lnsupa s tä,aninden och et-
rnosfärer,nen nan kan säga
att den skil.jer sig nyck-

Des <.raa (lerra vacKra r/uu-
tais slotl.Dlnner' & iance
iir ,:tt anrat cvar erat J,
ell lite finare Ei<ida€ dä.
bland ånnat !:isutdeloing

PRESSTCP No: 2

ånmä1nir.gsblärkette:' kan
:ru fl--s från 'redakiionen
aot lnsändånde av ett st-
ick fri$ärke.ÅCress lt



KöFES

TiIl 455 Triu\D!ll!o!?.-59
Sakskä:co (sanna son !i6ht-
ning) , kj edJ eskydd och re-
flexer ti11 baklykta sefit
sidonarkeringa! ti.11 tank
se sklss lredån.

losse Gustafsson
Tel- 015-110205

SAL'JES

Medlemsskap L Svenska BSÅ
Klubben.

BYTES

Fås genoh insändande av
50 niksdal er til1 Johen
Joharsson C/o sv.3s,{ Rl-
ubbe!. Postgiro 479 78 42-4
Skliv nannradress, tel n!
sant vad du ha! för hoj
på inbetalninsskortet.

Bra dancyckel bytes lllot 35å
Rocket , e1ler Cold Sta!.

Svar till rroskar'
redåx. adress.

o
c
U

J

K r ".nod
5iåoroo.rk.

(sr++ec -.{errLng

INTMNÅ?IONAL NO?ES

senaste nytt frln lriar,
?ii:ch o,n airan6ernan;en k:-
ine den intelnationella
:SA träff€n i F,ngland.

om du inte fick en nockei I

I i julklapp så ska1l du
lnte vara ledsen för det'
l.ian kan.;u inte få alLt
man vilI. }len en sak som

dx kån få är*äfi-fin vecka
rå den 21rq I!t.!SÄ t!äff-l
€n. Itat son 8ör d€nna tr-
äff så annorlutda från a-
lfa andra träffar är att
den är pLanerad fii! å11a
redlenflar t gi ft r ensat el}e!
l:ar barn sl uassar derr oss
;.ila. let scxr katrsk€ är
vikiigare för o:i!_ är ati
vi i:r tillsan'nans n€d ilii-
dnisko! son har såona in-
tlesse och son tycke! otl
att t.äffas,Godå v?|nner är:i
[ågot.sot!: inte kac ]öIas
för: F€tUa'så innar du Ie-
stänner dtg ot! du kan la
dej rtd att komna, så Le-
-= t:in oE du Lar r:-C at'" in-

Vi vil-f ae det rätta in-
trlckel så komihåe' ått
ta ned dei skor oci: inia
3jg4: för denna kvä-1]en.

4. i4an k1n inte b€söka
Liew Forest utån ått giirä
en vis.it på Sarnmy li.i11erd
i..ciorcyckel i,iuseun ' son
lä. vara ett av världens
finzs te.
3on du ser så ].ar vi fär-
sökt att såtta iho! rall-
tt s! alt a1la s!:aker kan
sti llas. Du ilo:nir;er att ha
gott on ii.C för att se sa-
ker på egen hand och där
äi nycket att €ijr i denna
del en av vär1den.
Som s agt , d et3iir..s-eln ester
så vi hoppas att du komo-
e! att irlvas,
CtsS Detta llogramnet är
endast för de so.'n bokar
ett helt t:a11Y.

Brlan 3i!ch

Nö"to- n\rmrne.a

ko tn.rag6: . o .ri}--

cvt re{lcr(

Under veckan har vj. !l a"1-
€rat följande.
1.!h hel {iag ute :ned iucb
p-i det värdsbe!ö:!Ca i;atio-
nal Notor liuseun i leauli-
eu. ljet t:r ira_! som v:-r "L-
ine-u!" tar plais. ?lard
de såker son:n1r. kill] se
hår är 2C0 historiska for-i
d on, vintage och leteran 

I

bilar, rekords;t tar.de bil-l
ar och notorcYcklar.oxl du i

kan slita dina öåon från
detta så finns dir också
the Paface House och tr:å-
dåårdar och AbbeY ruil]er-
na.varge medlem får' ochså
bll jett ei för: speciella
saker så-som tbe tnono-l'ai1
(a1vegba.na, enskens tåg)
och till en ieplica av e'r
1912 års l,ondon buss.
2.&r busstur til1 Conpton
Cardens i Poole. llär kan
vi se i:esultatet av ?0-å!
trädgårds llanelind ned
rå.5a s:iilsyn t? tro:i.ka
v;irtei från hela vär:den.
Den je-lejrskå triidgårde:!
är berö$d fö- att vara den
enda konpletta I eulopa.
Dä! är också en ovärde1i6
eahling med slatYerrvatt-
en fall och tricket anriat.

l.Dinner ard larce, (nidd-
as ned dans) ko:nme? att
hå1las Då €ti av cle rlna-
ste hot;llen i lorrrnenouth

'"s: ('N
i ;:.c'-s. )

'Er"fi"*
i1"...{"o

nclg Y1^i /J-";_
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a Trrctrble .ingL-crrb
63k{.ngirc

a Twitr-lcrdirg-sha fmnl

a lostrph top sp€.d
a 50np*

A d{dc trtftft 650 idn of.riry rood
hitdlra, puchyp.rlornrE,srf.
tloppint, plu. t lillk ch.nct r-bulldlnt

ANDHEIPBIilDTIlE

' Tn-o Fiålio=n:ii Morö€.fciätu_dieum, ri
rsgiltcr.d chårity, willop€n in Oclobor 1984
with å display of 400 British måchin* in å
purp€c-buih 6xhibition complcx åt
Biciånhill, Birmingh.m. But rDn€y i3
n6rded to ås3bt tha Projocl fid iti
.xprnion io r I,q)o-bilc murcum by 1986.

Yoo cån help - by prying fl lo cnlrrlhis
aimpla Bpot-thdiffrronao compctiiion for a
1970 650cc gSA Thundårboll robuih ro
å3-new conclition by thc Motor Cyclc Shop
In Laytonrtono Lond,on. sp€ciålists in lho
.cconditioning ol p6twår 8SA .nd Triumph .
mrchin.s. Allgrofi$t om lh€ compstition
will0o to thc mulcum.whlch will b€ å
traa3urchol,3o of Brilfuh motorcaclinq
history. You can mrb aa mlny antdar as
yor, lilc !t fl 9r.tlnompt - lnd you don't

t hava to cut tha måqåzinr.

C D E FG L lrl ll

2

3
I
5
6
7
a
9

HO]Y TO E]{TEN
All you håv€ to do ir apot fiv. diftor6nc6.
bctwlan tha tro piclurea oppo3ita, lhan
wlit lo ur giving the Srld rclr'lncrr lo.g.
A6, G2, .tc) yo! thlnk lhc dlnget trr in.
Evary corracl aartry go!3 into tha final drew,
ånd rh. firtt on. out will bc th. winn6r.
Enrria clos. on Februårv 28, 19S4. Dor't
idiEEiGTfiiääFfr ainT;fifaaaran.

g.nd to: Cl...lc glk , BSA Cohp.tldon, l4llolkh.m no.d, Oraen
sou{rg.t , P.t.rborooth PE2 oUF.

TO CUf fHE
MAGMINE

I t,rt. ot, tt,st. /zaä*l ä /p-8/.


