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I Ordftiranden har ordel

Nu är då MC-säsongen i full
gång igen - eller är den det ?

det är början av Maj och det
regnar mycket och temperatu-
ren år bara runt +6 grader.
Hoppas det är varmare når ni
låser detta.

4t*Åå*
soMMAR, SOMMAR, SOMMAR.....

Jag har till slut fått ihop hojen efter vintern och hunnit med en provtur
för någon vecka sedan, och allting verkar fungera bra.

Från styrelsen har vi inget speciellt att rapPortera denna gång. Vi
hoppas bara att du tar ut och luftar din BSA på någon av våra träffar.
Till lnternationella rallyt i Holland är det ca 25 personer anmälda - det
är REKORD!! - Kul !

MHRF - Nytt

Med i kuvertet finner du Nordisk kalender 1991 med en mängd arange-
mang av klubbarna som är anslutna till MHRF. Alla BsA-träffar står
inte med - du finner dem i stället i BsA-bladet. Endast ett par av de
större träffarna står i kalendern.

En brochyr om MHRF - Folksams Försäkringar är också rned, dessa

kommer att börja användas succesivt i BSA klubben. (Vi har ju idag
våra försäkringar genom Skandia). Förhoppningsvis har ni även fått med
en blankett för MHRF:s Annonsblad. Den skall postås senast den 22

september. Det är alltså god tid, och vi valde att lägga med den nu i
stället för i nummer tre då dess utgivningsdag ligger lite för nära i tiden.

Trevlig BSA-sommar önskar

Johan J

och regnet det bara öser ner utanfbr fönst-
ret nårjag sitter här och filosoferar framJör
datom. Hoppas det hinner bli lite bättre
inom kort, när det nu snart är ful1 säsong
igen. Har själv inle huruft åka något ännu,
men hoppas snart ha M20:n klar. I år blr
det sidvagn också. Har hunnit med att
lacka mm och har en del delar kvar som
har varit lite svåra att få tag på. som tur är
har Molle lyckats ordna de flesta delama.

Trots ått ingen cykel är ldar så har jag
dock hunnit med en träff, som vanligt
hemma hos Hilse på vårmönstring, Artikel
om detta finns lite längre in i bladet.

Det blir en liten träff utanfiir Skara den 1 -2

Juni där jag hoppas på en fin helg. Tyvärr
hinner inga detaljer med i det håir bladet
som utlovat rtar, eftersom det inte hann till
tryckeriet i tid, Men vi har försökt sprida
info via djungeltelegrafen i stället, och vi
får väl hoppas att åtminstone de närmast
sörjand stålle! upp. Trevtga överraskningar
utlovas i alla fall.

Annars är årets stom evenemang naturligl-
vis det Intemationella Rallyt i Holland. Det
är trevligt att så många har visat intresse,
det blir kanske lika många svenskar i Hol-
land som det var i Cötebotg när vi själva
arrangerade för ett pai år sedan. Jag och
Sven Öhmberg från Alingsås tänker dock
"fega" oss och åka fiirja ned till Holland,
närmare bestiimt Arnsterdam.

Därifrån är det bara ca 10 mil att köra och
då både jag och Sven har Ean\la M2o/22
(ag dessutom med sidvaSn) så tyckte vi
med tanke på våra arbetsgivare och så dår
att vi skulle gardera oss lite gmnn emot
eventuella ftirseningar. MAn vet ju aldrig -

når ftan är ute och åker på koDtinenten
kan man träffa på och slå fi je rned nån
Harley-åkare, och då får man säkert vänta
nånstans.

som vanligt vill jag även liamföra tack till
alla de som flitigt skickar in material, Jag
hoppas att lil med det mesta varje gång,

men hur det är så blir det ibland så att
något blir liggande. Jag brukar ta en raid
då och då och kolla upp vad som finns och
alltid hittar man något. Men inget slädgs
och fiirr eller senare så kornmer även DITT
bidrag in i bladet. Franförallt då det gäller
tekniska reportage så är det sådaot som
ofta kan få vänta ett par mrmmer eller så,

det är för att jag sjålv vill gardera mig mot
de gålger som öwi8t material är lite tunt
och just tekniska rep är ju racksamma då
de oftast inte är så akuta.

För öwigt vill jag bara önska er en goid
sommar med många mil på hojen. Själv ska
jag i alla fall ftfnöka, så gott det nu går.

ltopterr
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lll\llV uch Ziitrdrnp i oll nra, nrc Enr.
Irnd nr i rll' r'n -"r".."ld'. ri ;,
rade l.nd- Engel.nrnncnr'iporlintrcss.
gör art nrrtnådetr tö. motorctLtårna
i. 8od, o.h hndcr har ert olål frbri-
ler, PÄ den lro.tr trlltållninsenj som
i !r nr flytlad till Earl! Cotrrr, s€r ma.
hth8a mirkcn lon nr praktkkl t.3et olnn.
d{ i Svcri!. 3!3on Levh. OEC. vincetrt,
tlRD, rn. . r'lcE av dcE 3ynn€rli8en in.
lretr.nid lonslrullion.r, jam!id.! hed rllr

Den .nSrlrlo molorcrkeln har rykt. för
{aNl$ konrervårisn. Pl €ll !åll .krll ri
gc ryLr.r rtrl - d€ ratrli*a mod.ttcnr.
triröndrqr €ndnlt i d.taljcr h.n pÄ utstill
"inB.n lihn! dnmirlninBivdr.l!, nriaincllo
lohrlrnllionrr. Vi rk.ll hörjo mcd ul.(lnll.ingcni endr 4 crtindridd nrskin,.r
tm0 kbcm 

^ricl 
3on viss€.liacn Inl. nr

ny f6. a.el men nrd{ Ar .n inlr.sqnl cr,
I'on€nl {6r britti!k itrrcnj6rrlon!t, llln
.ylindrarnr ligirr i crt iompakt hlocl m.d
lntth.ralltoDr,, n$ninen b.r lyrvirltrd
rn!€llÄdo med torrnr€|, tr.fti*a ballonr.
rinSår och cn underba. jann, hjnk adnd.tioshr i EnBIahd c;s l00O tronor.

Ul!lnlhinE€nr mclt rnmarknina3rårda
try*onslruklion är Brough Superior, 900
cc. Trrnr!€rle T$in . SArom trsnsAr oe
nonh€l år d€nn, mod.ll lvt.vlindrlr b€n
llrr cyllnalr.rna I V.form pA tvär€n. En
rerkligt oriain.ll lon3truklior, rq!l siC-
,,.ruren vill ninnar siA I'a s€rr nlBor ttk.
ndnde för nÄFr. lr r.ddn D! 3lor idin
ini. lg.non fAr re om aroush llr ri.m
SlnC m€d dan. Brough År ell komlortobclt
,1, bl, a. år b.hhiul!liidrlnx.n !l,hdrrd
p! ra lotl 3on .lla nod€ller, inkrDrlinsen
har drivit! llngt och motorernsr storlek
86r .rt man lon htlllå höq larr uran atr
dÄrlör Bl trpD I för hö{. eirvtsl.

T.iumph h{ en ny 2-ctl. nodell "Spe€d
TFin som flkliikt hör Iill d.r l'.t rarr. vr

SoutL -tlrlrd4t ^aI4
Hörten 1937

scrl i nn,l0rctlclvnS. \lnn rn{sl.
docl{ lillå rqn ilrn.n h.n nr ttd.l l{lnro nr€.| nll d.l dr frl8a o !
.n 2.c)1. m.shir - ctlind.nnro
Ii88er sid. rnl iid. i.tt btocl,
l,,pprenti!.rn! drirrsvstötslÄng.r
i rör mcll.nclli.d.rtoppen; Nllt nr
.o8i inknDslnl. Il.8nrt.n drirs
!v €ll kugghjul pÄ bahr€ k.trn.
srclns kl8ghjul. II.ll lotrih !.
lion.n .v krnerlornq! ocl' mr8-
nclcn! luE8ljultdrirl Är blåhd d.t
.l.8ant.stc mm kan r. i tor,
3l.uhlionsvnS och bort€limin€m.

On mon €rter dcssr €tritrkn
n'askinl'.skrivnina.. rkulle vt*a
si* DA nl*rn dlmff.no rcfl.rion.r.
sd lkttlc dca3a kort tnnni fol
mtrl..r! i nagrr Ltaor:

tm. SlapDar I solen och
Iradar I Yällern ?

Kv. lekar oclr fest runt
crlllen.

oBSr oBSr {jBSr oBS oBSr L)BSr OBS|

lrd ql ule tänk på att vi
trälfen har lånot alt ål:a

det kan där for är ola ti sent
innan vt dyker uDp.

OVRIG I
r 50 inkl camprngavg. Fin

Väi tern

,'ö"51'.T"Jl'.",'"1",!T,li,'1""'; t
.törre mrr!n'.r Min,lr. rrArnLr..
nskin€r rinn. iid *qnsk! roft .ll&
on, i rllminhd med d.n t Sve-
rig. rållåndi Villie.snrotorn, I
motsrb till Folk€ Minneril€dl
tom bara tyckr lro ta rvÄralrbren, rlAår
5ign.lur.n rnnuh lig till den cn8eklt. lih
j.n. TriumDh spced Trin" och I virt
hrh iven BSA Cold slar" jåmle de vÄ|.
lnnda nu ytrerlig're fdrbättr.d€ hod.tter
na rv Norlon, veloc.tt. och Rudde år Iinr
korl pl h.hd rör Iyrl*l3enhänmrcn {åvpn
on man !k.ll ur.llmnr DMwl, Ttiumph
''Sp..d Tsin" ir d.t eerAlira trunl.

2. Cylind€rrntrl: Uttrclln'8en gIr nog
oh0nhörliBt not 2 ell.r tt.r.glindrir!
nrdskiner, Men d.n .rle.lylla I crl. 600
tubikircn ly!e. ned sin r.tnra.o och der
rnn inl€ hjilp.! au ldvnl Ariel I00o lon
ilaNkt Nimbu! hM ty.gdetr €hor 3iA. En
motDrcyk€l lhll lara lill .nn!.! nr d.r
ndllre ned en litcn bil.

x Xomlo €n: , -. .

ilt.ket g6rd aör ' '
!onfort.l(l Åknin3

End'i. d.' ilr

6r jiir re ruryirul'r (len rön'.itrrt. itclutj.
fnrb trirsrn pÄ linC€, Dir, lit5om rii
ortå €Ue!r, har da hÄrda rävtingirnr \iint

{. Ljuddnnporna: Etl nertal nykon.
strukliotrer mårk3 vnr.v Norron! förctrll€r
vrrr n:r l. Tend€.s.r Är kl.r, hrn llll
även hos 3porlnod€ll.rnå lå lråm tjuddnn.
prre. sl Elr nolorcyllisternr l!n löra sonr
rolh, lill ndje rör 3ig sjilrå (liDk br.i
pa d€l bdh4liS! tr(rot brk trln h6n
pallen) odh lill u.rrinnånde dr ncdmåntri-
lkornN vinskap. Om vede.btrand€ no
torcyhlirt vill, ir dcl bill .tt lil16$i. Tt
irg.n ljrddfinprrc njelp.r o'n d€n li8der
nvsl8od i vedbod.n. is. "
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Om du är
som ord|ar
själva och
pA kva llef

Träffavgift
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30 JUNI tOOt Engelska motorcyklar
Anploch frdn Lond,onwtsttl,llningen.

Dlats : O,amp V^ICK I Domsitnd
DanKeryd utanfor Jönkörrlnl
(Dttsväc 19ö)
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fPfDAG : Kväll, ankomst

LöADAG : fm. Ulflykt tllt en trev o
ort I närneten. Flka
paus rrå väoen.

€4 MAU1o
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Brev till redahionen

Jag och min lilla huctru tillbdngade en par veckor på Bermuda i somras. Ett paradis fi lt av
engelska hojar, trcdde vl Gnmmal loloni, jull). M€n, ack nej. Vi såg cirka 1o.o{n (l)
guthpdc rcootc-mopedc i stållct M8r sp€cd 30 nPh gållde o'venllt'

"lnpor6rbud på allt över 2oocc' berånade någon för oos. Dock hade bylingen 8lrl8 75o -
gnruka så ooportslig, tyclrcr jag.

"Irren här films ett 8pr gamla veteranhojar pl ön också" hörde vi dessutonr, och mycket riktigt.
En Eolig kvål 6ck vi syn på dm ena. r],våtr var dct an Traja, dock i utsökt skick. Enda
gångeq föresten som vi intc hadc kårnetan m€d.....

Paruls då BsA intc alls på B€rmudå ?

Inte ens 6rr, lrnder storhetstid€n ?

Vi begav oss till HamilJons (hrmrdstaden) bibliotek och letade i deras arkiq och efter två
tirnmar så fick vi napp. B€viset bifogas. Kopian pl sidan hår intill kommer ur "Ihe Royal
GazatC tisdagen dar 15 Juni 1954.

Dät€fter letade vi upp TloLnes, williams & Purvq/ vid Serpentine Road och plåtade kåken
sorn hade inhpt vlra hjårtcvånner.

MEN tr lll Där sald€s nu några fr a gula bilar.

D€t år synd om månniskom8.,...

Rick & Ev8

rnedlru 195/668

New Shipnent tust Recei,ved!

Qo the Beilfeil WAI -

Thc Ncw 8SA 150 c,c. wirh Spcciol Ecrnrudo Silencer !110.0.0ffi
Bcrmuda Dtst bulors

HorlrEswtluArs r DURYEY
---Shovroonr Slrricc oad Sporcr

Church Strect Tel. 4l I I Scrpcntind locd

A Ptodacl ol lhc Rootct Grotp



Arcv dll Ordlönnde Johan Johensson.

Hej Johan,

och tack lör den fina postern. Läste att ni funderar på att slå ihop
BsA-bladet med Triumph och Norionklubbens tidningar.

Det vore synd tycker jag, för det fina med BsA-bladet är att den
handlar om BSA.

Jag skrev ner några minnen om några av mina gamla BSA och jeans,
lite nostalgisk kanske, men kanske något för BsA-bladet. Tankarna
bland texten på sidan är 1927 års I olika BsA-tankar.

Än en gång tack lör postern.

Helsningat 632 lngenet Hallbeck.

NÄCRÄ TANKAR OI'1 B S A OCH JEANS

Våren 1969 var jag och nin kompis på våg ut på vischan för att inhåndla nin första mc

{en monalk/BsA 125å). 150r- fattisare och ned draghjålp av min konpis och ha,]s Puch
moFed, best;inde hån sej för att ta en genväg över en åker.
Jac häde fösa ått såga tiII orn där jås hänsile efter i bogserlinan i nrinå nya vitå Lee
jeans. Det blev tvärnit mitt ute i leran, det var ilen sistå gån8en jag håde vita
Jeans.

våren 1972 var jag spekulånt på en BSÄ Golden Flash 1959a Dunståll utruståd. Jag tog
bussen ut titl kDlhydraterna för att beskåda underverket. Denna gång hade jag svarta
Lee jeans. Det var den förstå riktigt vårmå dagen det året cå 26 grader i skuggån.
Når ja8 väl var. frarwe var det dågs för provkörning, vilken kånsla 650 cc mellån
benen, clip-on styre, Dunstå1l tank och dyna, men fram för allt Dunstall ljtldet i
mesafonexna. tlär skulle råjsös, det sick som pä räls, 150 knyck tninst (det är
preskriberåt nu) Vad händer då ? Jo jag tappår locket till oljetånken. Följden blir
att en varn klibbie massa oljå på insidan av mitt högra lår.Når jag åntligen va!
henna och fick av mej brållorna kunde jas stålla dom not väegen, det hela kostdde nei
3000:- för BSÄn och ett par svartä Lee jeans.

Våren 1973 hade jag köpt rnej en splitters ny BSA Gold-Star 850 och ett par nya V-
jeans. Det var svinkallt och vi vår några konpisar sotn skulle åkå en svång. Jag körde
först ocb plötslist blev jae omkörd av nina konpisar en pä varje s.ida, som vrålåde
och pekade ner på min notor. Når jag tittåde ner fick jag se att det brann i mina
brallor. Tack Janne och llåkan för att ni s1åckte tirållornÅ så snåbbt att jåg slapp
brännskador, Det hålva par V-jeans son var kvar var det båra ått fimpa i sopsäcken.
Senare den sonmåren hade jåg invester:åt i ett vämeskydd på avgasröret och elt par
nya jeans, En dag stod tåndningen fel på lnin B50:a och en konpis lovaile att dra igång
mej med håns Dodge Dårt V8 { tr:yckknappsautomat I , han hade l neter bogserlina. FöljdeD
bl€v dtt når 8sÄn brakåcle igång körde framhjulet över linan och jag åkte i backen ned
en våIdis fart. Resultat€t blev två hål på knäna på mina jeans, samt värk i vånster
axel son iag twäur känner av -ibland även nu,

l{ångå jeåns senaret somnåren 1980 hade jag köpt en BSA 250, som jag var på väg att
köxa hen. Utånför t'Jul1sjö Ej.ck topplockspackningen hädan och jåg fick nina jeans
nersnorda. En snäII bonde lät,nej få Iåna hans verkstad. Flerå tinmår senare hade jag
tillverkat ea ny topplockspackning och bytt uy den. BSAn hoppade igång på första och
I lan dårifrån tappade jag den där förbannade lilla hylsan i gashandtaget och ,let blev
tvärstopp, Bonden hade svarv också och.i den tillverkade jag en ny hylsa. Nytt
startförsök, starta på första, gick 10 neter sen la magneten av.

Ett tips till åIla BSA åkare i sofimari kör med skinnjeåns eller åtminstonde prickiga
brallor från böriån.

/-E-='
HåIsninsar nr 632 Insemar u": tti.r. $!!S!N

Het hat vi den flilige
skibonten lngemat Hall-
bäck vld sin BSA Ve*-
twssamling.

Bilden är b,gen vid Nos-
sebrc Mad<nad i Aptil -
91.

8
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MC-traf på

HVOR ?
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en glade, at indbyde tif Engelsk

j d e r h y t t e n ,'SK OV BR y NE I "
bjerg Skovvej'21, Gdlsted!
aturskOnt onråde på Vestfyn, ca,
m. syd for .landsbyen celdsted,
lem 0dense og Midde.lf art !

t p l. a d s + b e g r a n s e t mulighed for
rnatning under tagl
bydes pä morgenmad, kold & varm

, samt 0l & vand m.ml
findes tag over hoved!
dem med !

B0gelund
singborggade 58
5000 0dense C.
: 66 I4 I0 60

oJo^s..-

[1ss Lnc10

4utg9ir,n*<ett
Klubbmärke i naturlig storlek och färgen är svart botten med guldtryck.

Jackmärke i tyg
Klisterdekal (minsta beställning 2 st)
Emaljmärke
Slipshållare (även för dam)

20i st
5:- st

20:- st
30:. st

Beställgenom att sätta in beloppet på BSA-klubbens postgiro 479 78 42-4'



KAPTEN E JUAS UTFLYKT

Unykbn komncr at så !v s!!Gh 3on plån.rat dån 1 - 2 Ju.t. Vl dtt8 d.n 1:. ttockån 13oo vid OK-n!.kcn,
SklE O.n llgg.r I koGnlng.n .om h.!ar Vlld. O.i & .lh!l koBilhg.n m.llån E3 och Bv 40 not SköÄl!. Osöittsr
st ml.€.. I}.t llgg.r ctt sbn Pcbrd. ö,!tåq nlttrnot rom h.t Jula

ösmå& n9 komnd d sk€ ldli och grlrlnat b& h.<iåg!!. Ev€nnr. t ha. vl arang.dt gdllnlnq .lgorlstrn!.

Oos€ulom bllr d.i n!tudlgtvb glada OvlElol.gd. Vätrcmna ll

pÅ vÅnnETE HEMMA Hos HILSE.....

Som vanligt hade Hilse lyckats locka ett trettiotal personer och solen ut till
Hindås för ett par timmars trevlig samvaro. Ja, ni som har varit dår känner iu
till elden som alltid ryker där man står, alla nypolerade vårmotorryklar och
Fru Hilses alltid lika lina hembakade korvbrön.

Kort sagt en perleK start på såsongen, precis som vanligt. Det enda som

möiligen skilier sig från tidigare år är att antalet cyklar med vidhångande
sidvagn bara ökar och ökar. Som vanligt var det också en ganska lagom
blandning av olika engelska mårken.

Det böriar nästan bli lite rutin att skriva om den här träffen, så nåsta år räcker

det vål med att man tar en kopia på åre{s text. Vi tackar och bockar i vanlig
ordning och ser redan lram emot nästa års första mÖte med våren. 

,^ts
Dessemellan tar vi oss naturligtvis till alla andra trevliga ,rm^r. z$OV,Zl

Johan J.

EZ"kriska Ztps
I dågens modema samhålle och rn€d starka in-
fluens€r från österlander så har våra Samla väl-
kända begrepp såsom kedj.- och däckdim€nsioner
stäUts på kant.I denna lilla anikel skalljaS fir8öka
att kastå tite ljus öv€r d€rra skuSgor.

Kedjor (1l eEur,- ruro,..,.r )

D€ kinda dimensionema som än8åvs i rum har i
da8 fått nya namn av de jåpanska riltverkama.
T.o.m. Reinold anser sinå k.djor i d€sra dim€nsio-

vissa kedjor såson transkedjor till visså BsA-maski-
ner har€n udda dimension, 5/8 . 3os (Bi]3 - t{2o -

^1O 
osv).

Det år noga vid val€t åv kedja att mån monterar
rätt br€dd på k€djan, så i vissa fall gälter der att
letå iå ått man får ra8 på den räna.

Dåck (reee.u sro /t)
Betåckringama på däck har åndrars både en och
två och tre gånger r€dan våra maskiner rillverkades.
Ursprungligen kund€ en dåck ha beniimnts 3-
so"x19'.

S€dan kom det merriska sysrem€t med 4.10 x 19
och sedan kom den 3€nast€ profilvårianten 90 x 90
x 19.

lir man tnrngen an montera en däck av den s€nas-
te t'"en (tDema) år d€r inte allrid de påssar, uran
det bör fitr all del kontrollera3 först. Trots ån d€r
står i en 'korslista" aft d€ bör passa och ska vara
lika, bör man allrså kontrollera aft däcket får plats.

På da8ens dä.k har man de$utom en ha'tiShecbe-
tä.knin8, ex S, H eller V osv. T. ex. kån der stå
9ol90 H 18. 3e till an du får en däck som morsva-
rar maskinens hastigh€rspr€standa.

Dagens dåck år också belastninSsklassade och man
bör även hår se rill an man får en dä.k som påssar
till maskinen i frå8å. Dvs - just din måskin.

sis. mm inic minn - cLöM intc an balankE
dåck€r'-

Detta fel är allrför vanligr, och kån ställa riu det.

KEDJOR

En8*k b€t chinS - 'tum' o3t dåndsk b€täclcfns - ?'
1/2tl/4 420

1/2 t 3/16 424

5/a x.7/4 520

5/ax3/a 530

s/a\3/a 50

3/4 x 3/A 630

T2
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Sven Öhrnbergs fina
BSA M-22 1939

Jan-Erik .Bronco.

Karlssons
BSA M33 med sidvagn

Även en liten
gärna en av
goda grillade.

::
-c

'bikef tar
Fru Hilses

1.4



"tnnoN MoroR

CYLININÄR

L.92O | -
I.920r -
2.190:-
2.190 ! -
2.190:-
2.635t-
r.[6or-
1.1'60!-
t..lr6o: -
:..150:.

TnIDEnT cylinder Med t(olv.r tllocclr.l'90:-
2.900 ! -

VÄxELLÅDsDREV

5?-ol?r/r8 Flinra
,t-ot!'tzhg "
,7-18r6/20 "
,'t-rn6/2t "

'1-r1ftl22 
"

5?-1558/1? r loo
t'f-1!16l18 ,'

i7-a\16/\9 t
5'l-1569120 tl

57-rj69l2a "
5?-191?/18 r r2o
5t-79t8/t9 "
5't-7919120 tl

57-1q,912t tl

5'l-r9r9/22 "
5?-t?8t/18 T 1&O
57-tr783179 "
57-h7B2l2otl
57-106712L "
p\toREv

tl'
"$ Trident Big Bore Kit

840 cc

?0-3332 liled höakonpskolver
?0-63olr
1o-97r9 " orsinalkolvar
70-3332
70-6301r
?r-[005
7o-97r9 5ooce t95gh3
79-3332 65occ L95\ /62
?0-630! 65occ r963ljz
?1-too5 ?5occ 1913/80

1B/Tänder l,r9:-
r9 " rlr9:-
20 n r lr?: -
2I " I B5:-
22 " 2l9: -
11 " rs5:-
r8 " ]55:-
19 " r55:-
20 " t a():
2l " 2ool
IB I l'9:-
r9 " rl,g'-
20 n liro:-
z1 " rB5: -
22 " ?39.-
rB " 1t5:-
19 ". 1.55t -
20 " 1.55.-
2r " r85r-

MoRco sats
IG}iTÄXELSATSER

?0-3I3U Frinra p!:r pa! 990!-
?0-9989 Blocxrnotor " 3f3! protil
?1-1053 nT 120/T 1!o 996r-
10-816! K€rmårkar. triilent T I5O/
77-3596 T 160 1.6?0!-
VEVSTAI(AR

70-9525 650cc T r2o
7r-3006 ?5occ T tlo
MOnCO vevstake per par
LA'TLLIORJAR

57-15\9 Frinta Soocc 6tocc
57-I51o Block 500cc 65occ
5?-!610 Brock ?5occ r tlo
GAFFELEENSATSER

97-0382 Länsd 551 rm Di'n 33 nm t?o:-97d123 ', :32 n- " 33 ''!n ??o:-
91-1299 " 562 "r'r 

,' 33 nm ??0!-97-1889 " 560 'l!n " 3l nn tlot-9?-390! rr 558 mn ,' 33 rt'! l.to:-9?-r'o0? ,' t55 ,- ,, 31.6 ,m, t95t-91-rt38o " :16 -' n iU,6 'nt' gir't-
97-f,tt55 " 5t6 tuo ', 3tr;6 n- grrt-
ihntcrmrcci m r lsen s D€I.BÄGAR
TtNt(lsrER sÄDt-AR SADELttvERDRÅc
rYER EI.TCIRONISIG TÄlIDsYsIRl T,iIDSPOI.AR
BLIi{IGRS I.I,CAS I.X.mtrI'PÄRE I.åIfSARJAR
ALIERT{ATMSATSER TIJCAS RITA dJEPI.I@ÅR

37 -o95r lt!6 Flinta 500/650
3'l-70t!olt!6 T lOO ? l2O
37 -7276 / tr3 r'rinrs 5oo1650
3't-73761\3 T r0o/T 120
31-rtt99t\6 T loo/T l2o
37-3tt!7 /\7 I r2olT rlo r9?r/?t
37-39ö3/53 T I'o,.'n 3
3't-,!o\6/5o r f5o R 3
37-t!209/ro t a60 ]-9'(5 /76
37-706\ /t!j r 1!o rg1r'l8?
37-'lo6t! lt3 T 1lo r9?l'lB?
3r-7o721\t r rlo 19?9/0?
3'l-'tolt9l!'t r 1[o l9rro
37-r089/b3 r rlo 19Bo
3't-7o891\j r ruo 1980
3?-?rBo/U r rlo rs6
RET'IO-D DRIV(EIJA

Blr0!-
t. olr o: -
2.lro:-

l65r-
\25 t-
Irlo:-

,'t9ri
5lr 5 :.1
rrlS:-

235:-

ll 5|-

?851-
J?q t'
?lt, | -
2tl5:-

325: -
125:-

60-0530 t/B-3/8 rolr
6o-2u8 n t 1oB
6o-o530
6o-2I8

tång l!'lgt-
" tt95, -

GRA D PRIX 715:.
'llr5 t'

Vid köp av Dlivpaket franilrey bakilrew
5! natatt

TE[. 03t -2257 27, 2255 25 ;i]"#B'fåHå
iiESiÅLL r{y inislisrÄ TEL rrD og,os:zl !p0

It

GAttER
DET

\W,flMM

,ffiMilW

flöF;Fo6r

TEL. m80rr01 79
öppet: Vard. 8-18

Lörd. B-15
frd.tor .tv I

ENGETSKT?
Dä är Du välkommen till

IUG]{ETS MllTtlR
Try@
[nfrdi AR ite-Ns

Vl har over 25 å's erlarenhel av engelskt och kan hiälpa dig med det

mesta: 0m du vill ha en hoi eller dyliK, 0m du behöver några delar, nya

eller bega0nade (vi har ett sloil laget med greior),om du vill ha hiålp med

renovering eller service av din MC, motor, låda eller ombyggnad och trim-
ning osv. 0u kan llla på alt ul kan lä snun på Dina grejor. Vi har även

T-shirts, märken, dekaler, aluminiumlälgar, elektroniska tåndningar osv. Ja,

vad det ån är lör behov Du har så hörav Dig. Vi ska göra vad vi kan lör att
hlälpa dig. Du kan rlnga, skrlua 0llor besöka oss. Vi har snabb poslorder
sorvlco med lull returrätt. Besöker Du oss lår Du själv 0å och leta ivårt
lager. 0BSl Vi lörsöker hålla mycket humana prlser och vi köper och byter

engelsK förmånligt.

LUGI{EIS MOTOR

GRIMSTORP
570 20 BODAFORS

t7



ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla märken.

Specialitet:
NORTON

Cylinderborrning.
Renovering av vevaxlar och

cylinderloppar.
Reparation av Norton avgas-

gängor till original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
Close ra.tio conversation kit.
BOYER electronic tändsyst.

och powerboxar
BSÄ, TRIUMPH, NORTON.
CARILLO VEVSTT,KAR

Äluminiumtankar.
Plus mycket mer!

ALESTA 2,
27s 00 sJoBo

TELETON 0415-430 82
.TELET.EX 0415-430 03
OpDet: Vard. 9-18. Lörd. 9-14.
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sKocScRrLLEN DEI 10:DE AtrCOSTI l(L. l8.oo

YälkoEna till en l1ten 8r111övn1na vtd (not€sholrDssJön 1 angenänt €ersoonar-
väder ned Getingegän8et. Ilat och dryck få! n1 3Jelva ta e€d och even sovsäck

oD nl vill sova över. Vi sätte! up! snå Bsl-skyltar från ISICE,

Ear nl nå8Ta fråaor ka.n ni rlnSe t.ex.
Eekan otr-549r6
Pära 54167
Peder. 549e9 I'ÅIKENBERG

TJÄ!s(orIa!

lt/4 1990-6/4 1991

Endast 3örJt av

G6tlngegängei ned

anhöriga o.vänne!.

Tyväu flck det Bå en atlt föE ttdlA död tlLl Dötesrnen då deltagarantålet
ver gg!!,kan Dan ense det svslutet. (Uen v1 hade I alla fÄll tu! Eed vädret.)
Det där ned att bilda egen lokalavdolnlng ä! ksnske inte så duDi ändå.

BfteraoE vl är ser stycken,kunde vl oldne vårsln t!äff,och då kunde Ben

nog rälsla ned Dlnst feE. delte8ale valje gång. Det 1åte! Ju fakttskt riktlat
b!a. Vl få! vä1 fundera på det över aonE:Llen t

&l gaaglad 3sÄ-sonna.
ön8ka! cetin8gän8et.

SXALI: 1 :6
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vEt-tf.^.NR LLy tröAr EN/qEL9!<A MC
tqta - rcl?} ÄRs voogl_u.

1:Å STÄRT KL 1O.OO I FRIN TORGET I SVENLJUNGÄ.
IIALGAXG SÄIIHÄ PLÄTS. FIXA OCH }'IIDDÄG INGÄR,
PRts 100:-. Äl{}.iÄLÄN GöRS PA PoSTGIRo 419 '18 42-4,
GLöX INTE ANGE DITT NÄHN OCH ADRESS SÄI{T VÄD

DU IKER PÄ FöR XC. SIS?A AIIHALI{ I I{GSDÄG 1 JULI'

VÄuKotqP1 aN
gV€N9KA DgA. KLUBT}TN

UPPLYS It{CÄR: TEL 0300-?3325

ziför
rtfs-:

t)i )

J6PANKNACKER6FTON

I GOTEBORG

*) IriLl oversatt.

Va fan sla r:laJm

kna.Iå m19 for vål lp
å r^^

HEIT ENTIGT TRaOITIONEN

* 7/6 -9t kt t830 - snEtt ULLEUI
* Efter åknine -sedvanlic grilloing

vid Röda Sfen

HO$IUTI.LIICT
I

l(UNGSBACKA

e Jätrrvägrstationen uoo
t4se tseptenobcr

Tag rned grinrn t tl eng MG

c Frågor ? Rfng o3oott 26

Johan J

2t



En sann Norgehistoria har kommit till redaktionens kännedom
via Geoff Abbey i Danmark.....

NoBk qålhunnel på vllda vägar.

Bergen (baksidan) - som alla danskar
och svenskar vst så år det inte helt lått ati
borratunngl. Medans danskarna våntar på
nåsta centimeter tunnel under Stora Bäft
och vi hår i Sveriqe kanske får en bro i

stället 6r tunnel i Oresund så kan vi me-
dans vi våntar lörnöja oss m€d en norsk
ladäs i den hår branchen.

En pappskalle till ingenjör hade projekt-
ledarskap över en tunnelborrning i de
norska fiällen. För kommunala medel har
han borrat ca 2,2 kilometer åt galel håll.
Slutresultat : En mycket skarp kurva och
en heh ovåntad stigning på ungefår 15
grader - vilket är mycket brant - I en kom-
mande tunnel på Otredalsvejen i Ärdal.

lnget alt skrana åt kanske, men fakta
kvarstår. lngenjören glömde - jag upp-
repar : glömde - aft kontrollera vilket håll
tunneln skulle gå. Han glömde dessutom
av att det var en höjdskillnad på tlera
hundra meter lrån start till mål i tunneln.

Det kan möiligen ha berott på ett något
oprolessionellt glådjerus med dyna-
mitinslag. F6rst efter någon god kilometer
in i tunneln var det något som ringde i
skallen på ingenjören.

- Ögonblicklig kursåndring.

En någol spak ingenjör (vi behöver inte
nåmna några namn, det räcker att säga
att han var norsk) fick några veckor sena-
re kliva in på kommunaldirektörens kontor
och skrapa med loten, med mössan i

hand, och försöka att berätta hur det hela
hade gätt till. Han år enligt uppgift tort-
farande på lönelistan, men en intern ut-
redning pågår som bäst.

Under tiden får sig norrmännen
skran. det gåller i alla fall de som
tillråckligt med hästar under huven lör att
klara Norges i sårklass brantast€ och mest
ovåntade stigning på en qä vå9.

22
LJ

Vet du vad du
pillar i die?

lmbecilla Simplexa

Tllle.rtrE DlDbtoptr
LåtGD.d.lrloE Mirtlr (s!oåt av torl 6h
dsBpå!) i [r!t! &ir bo4er, å! bö*i Ded "Öpp
D!. i åldE lDdea, plåttparud'.
ID!.hålL y.råsnd du a.j intsllilpuhii!-
Eod. fståbl@ldl! ocb atbålt bly.
AtlviE.tniDg, IEh.cilI. Slnptd uvii!& profr-
lalilkt irfdr 6 Tv-keåll bed 'It!fitEagujlef
@b 'cal6 NonlbpinS" ane," i !{Dband 6d ay
cb&t rbolrg årralsFd griJat BiydeD brrtd
D.! hjåtDelld och asr Dåti.nt E d s t Klrlbc
blicl 6åmt €tt ict. ftrrltlgt såliylåclrgb frå!
bålvöpp.! Dur-
Do. Alt hclt$! pÅ fadrlde ueE. Gålu sp.t st
E d Paro.lod! eh nöbelpolity!.
BtttrblDglr. loåda i öErlivsl .X!åra, Lona
OuSo! 8oE ltidsrr m'rt *sllhe@l sålsiihi.s
eb eC sjutlitt hchor .e att iEilGE lokt! e$@-
Ob!.F!E IDh.c rr SinlLs ptE tår Et-
lioDdlrlEtgålr !å till de Eilda glsd att Lörkoi€t
hd! briiDE! ah bil€n 6bDtå! f.tE yuj. o.di.i!6.
!i!& LåLE dlet bö! ej tå! ar ri}ldlcuii! eDd!
de r€d.! upDDäft ftI efett rA !åturti8 viis.

9ott
har

Orup comp

ltIldL'E Pb!J6e6a
liLrald.lrforD. S!olv{!.b (LLt, st !t, frry-
L.)
lscbÅl,.vtLsm@ dmn 

^.' 
Ebiu&8|, !E-

tlD.Dtyldisko ocb D.teds-b.'dtadtil
A$vinddDg. För .LdljbihA åv ilstluncDt eh
spobilg upp över dira örcD. Advånd. öv.n oE
det bsra år regr be dig ch alldelB oav*t! eåd

Do. Sl dåDC! lita! $m dct Liiio lör an sliPp.
g{ tomkodd HD DjEbolm tiU Damviktt .

Blv.rhiDalr. Vid lAngErdist bruk ltn rt&-
Dirgrt i båren, slÅngluSA, c!*sboybått @h en
obetöglj8 lust at!jå8s! av varsst uppttiid!.
ObFrcr Onp conp ke i koEbi tio! bed
oDidar, letiv @h st Andd Gl4tlak å@
Ecdfd.å faletHst' bloEor i hllt€t !@t 6i-
stbrad rllltionsfdmägå sora e6! att da dni'
bad6 i{gr atl skjlja siA Få! siD tyska bil.

Hippopotamus forte a
TillEltltt. hDbo ViEub
rit dGdddorD TablGtter EO tlg (vitå, tnyc
mwsdoE o.å Eed Mrvårt DÄ rrol!ru) hior_
!io@Åt*! 3m d Gdr\ Et gnytald. eh ryts-
lD.btn V.rltot ttu ö,Mi bdios, b.'driDs
eh D.rld .lEtdråE
A!ea!.btiD& HipFFatåEu forr. åDrå!& e!
kviDrubet 6h for ått dtr lftpFls produltio!.
!v d.! E dira lolshordsa Abdtlhr bl.nd
s@obtotr.D,.l{cs*!!t!l! o.tr p6b.d€Eis6;
t! pcl0..
Do.. Daea stlll b..tåbDrr .v !t@ UL,t! rn.d
dtsiårlliF. o.h iDråg!! lrl8d io i etr sh.lr
oEllå.binE!!lE
Bieortlilg[t. l(lafrig h/tre..d. pi rossa €ts.
relhetj!, filDvis^irg i lötdjuDoiD*st Då l& eh
oveltmd, fit! soo sidevsibs, såctvåtd!.
hrirdlbdlt , ldtl o6tålgi, tliiDBet, dsHdatioD'
sj'ilysrilgnilg, *artöyggE, tollekEvertutdls
ar! e! of.t.Ualig lust ån ryctå uDD rråd ocå
EoEötter oed *.!*!.
Obr€ncto. Att! dig lij! biceosuells - soh bsE
a uls ens diD kFDDI Och €ftarsoh Eedtet Ed-qitt r diD E.ltioNfddågå bås 3trrpr uDF
diEtsefiGt vid prcsioBarö.te $e eeDelvi!
tugBwituggDing, eDlsndsuinerirc eh D&
p€tning. I toEbiDatio! Eed gåDts dtDda 'ii@taByhDltier rbk ru du dNr'm ,n r..h-.
med i Jd cuilous jakths. .



BSA SUMMER CAMP

Yorkshlr.' 6oft lnorcn 1990

THE MEETINC OF THE YEAR !!

lrorn 17
lue e k

ti.LL 24
34
Attgust l99l

Nåqon vecka efier det Intemalionella BSA-

rillvt i UsA var det dags för en rally på lite
närmare håll, som passade några i den

svenska klubben lite båttre.

vi som åkte dit var följande personer med

respektive motorcyklar :

Fredrik Thomgren - BsA 465T, Lena An-
dersson - Traja, Dennis stolt med ftu -

Ariel Sixlifty med sidvagn, Rolf Eriksson

med fru - A1oSR" Bo Inge Andersson -

Norton, Helen BrunstorP - A1oRGS, Camit-

la Andersson - B44vS och jag, Johan Jo-

hansson - GB 34.

Vi fick en trevlig vecka i en liten on som
heter Rosedale Abbey. Denna plats ligger
djupt nere i en dal med stora h€dar runt
omkring. Billy webb och Barbara, Ian,
yorkie, m.fl. hade hitta en fin plats. ett

stort festtält var den gemensamma sam_

lingsplatsen på campingen, och på kon
prJmenadavstånd hade vi tre stycken olika
engelska pubar.

Vi kom dit efter en lång dags körning ftån
båten som gick till Harwich. Det !€r redan
mörkt när vi kom fram, rnen det var skönt
att se en massa gamlå BsA-ansikten. Träf-
fen samlade BSA-åkare från alla de euro-
peiska klubbama.

För de som ville fanns det ett program
under veckan, och der såg ut ungefiir så
hår ;

Lördag: Bsren öppnar i klub-
bens festtält.

Söndag: Rosedale Time Trial
(orientering på tid).

Måndag: Ängråputflykt ftån
Grosmont till Picke-
ring.

Tisdåg: Egnaaktiviteter.

Onsdag: Besök På krigsfånge-
läger och ktigstrans-

Portmuseum rrun.

TorsdaS: För egna aktiviteter.
Fredag: Besök i staden York.
lördag: Hemresanstartar.

Jas skall kort beskriva de olika aktiviteter-
na] Fesnältet var ett stort "cirkuställ' där

alla på träffen kunde samlas. Några kvållar
var åär levande musik och det fanns alltid
någor gott att släcka lörsten med. Men

foÅt brukade vi ta en liten runda bland
byns lokala pubar och en 8od bil mat.

Rosedale Time Trial var en orienlering i
landskapet, på lid. Man fick veta hur lån8l

det var och så fick man gissa sin idealtid.
Beroende på när man kom tillbaka fick
man poäng. Hela området var Nationalpark

' Nonh York moors - och var mycket vack-

en och kuperat med gott om mr på.hedar-

na. Under färden passerades bl.a. Kapten

James Cock:s fijdelseplats och en interes-
sant flodkorsning, en s.k. "Ford". det var
floden som gick över vägen, dvs man fick
köra i !€ttnet. Men eftersom vi var i hem-
landet var det inga problem för våra engel-
ska masliner.

FrDZ4)
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Efter en halvtimmes köming ftån Rosedale
kom vi till Grossmont där vi äntrade ett
gaftmalt engelskt Ånglok och åkte till
staden Pickering. Som ni förstår så har vi
redan kommit in på nästa dags aktiviteter.
Den här jämvägen började byggas redan år
1833 och drogs då med håstar. Invigningen
skedde år 1836. Nio år senare ersattes
hästarna med ånglok. Pickering var en liten
trevlig gammal marknadsstad som över-
svämmades av rallydeltagama.

Krigsrninnesbesöken bestod bl a av besök i
fllnglägret Eden Camp, som var ett läger
där enSelsmännen höll sina motståodare

Undehe ning med let/ånd' musik
och sAng I öltåftot. Det hanska
paret * uppe och avänget.

X-fd utustad BSA l& aft fe med
hela lamiljen,

fågna (qskar, iralienare etc). Där kunde
man se en utställning om hui kriget var för
engelsmännen och hur deras försvar lzr
uppbyggt.
Vi hade åkt buss dit och fården fortsarre
söderut, till staden Beverly, där Army
Transport Museum var beläget. Detta var
kanske mera inrressant för oss, då det
bestod av flygplan, bilar, råg, ranls och
MC. Av BSA:s tillverkning fanns där en
M20 - vad annars - och en helt uppskuren
A7 plunger för utbildninSsändarnåI. Det
mest fantastiska var en fynitsig, hopfällbar
bil som drevs av en Alo-moroi.

Senare på kvällen bjöds der på folkmusik
och "hot pot supper", en god slags enqelsk
gryta. Efter maten blev der hämbalade
engelska kakor.

Besökei i York - den gamlå vikingastaden
Jorvik - var trevligt. Det är en slor srad
som är myckel gammal. Jorvik Center heter
den utstållning som handlar om vikingari-
den i York. Utställningen är permanent
under jord där utgtävningar har ägt rum
och hade denna dag endast tre timmärs kö.
M avstod och besökte i stället ,'Dungeons"

ett skäcl.labinelt, där man lick lära sig
hur man fick folk att erkänna vad som
helsr. Mest var besöket i york en shoppint-
dag för presenter till bam därhemma osv.

En lugn lönnlddag innan dagens
nmehial som Fndik och
Cam la l betedet sig 6t

Camilla köpte en ny BSA ll

En treväxlad med Sturmey Archer växelnav.
Namnet var BSA METRO och det var en
trampcyckel tillverkad av Religh under
namnet BSA. Engelsk rakt ig€nom - 90 års
modell. (Dermis tog en del delar av cykeln
i sin sidovagn, resten fick åka pakethålla-
re.)

Kvällen avslutades med avskedsfest i tälret
- modell rejäI.

Det är ju svårt att berätta allr som hände,
och jag skall iirte heller fiirsöka, men kom-
mer ihåg Fredrik som fyllde år, tena som
renoverade Triumphen, utflyktei till Witby,

Scarborough, Robin Hoods Bay, Per Braat-
hen och Kjell Magne Johansson (Norge)
som var där på bröllopsresa. (Alla norrmän
blev för öwigt tagna av polisen, rnen fri-
gavs senarc - kanske såg de skumma ut ?),

T€xten av Johan Johansson, Foto av Helen
Brunstorp.

(Pris runt 140:,).

NYIT PÅ BOKFRONTEN

1,) Don Modey har skivit och fotograferat och sedan även givit ut en bok som heter
"Classic motorcycles - BSA,,.

Bok€n är det nyaste på länge. Den ger en helt ny ,'bild', på BsA,hisrorien. Till
skillnad ftån Roy Bacons srora flora på BsA-böcker, vilka alla år variationer på ert
och samma tema med "original-bildei ur BSA:S arkiv, så har Don Morley tagit
bilder på en mängd intressanta BsA,modeller i FÄRC. rill dena är också BSÄ:s
historia berättad i korthet.

Bildema är verkligen av högsta kvalitet. det är en fröjd att bläddra och drönuna
om alla trevliga BSA-modeller,

Detta är helt klart årets trevligaste BSA-bok.
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2.) Roy Bacon har nu kommit till den 5:e BSA-boken i Monograph-serien. Det är
böcker i Äs-formaq häftade och ränkta som en referenshånåbok liir den in_
tresserade. De täcker det mesta man behöve! veta om en viss modell.

I detta fallet koncentrerar man sig på "pre-unit singles,,, dvs ,'enstånkol' med delad
motor och växellåda. Modellema som är aktuella iir B, C och M från ånmodell _37
rill -63.

Derma bok är minst lika trevlig som öwiga i serien.

(pris runt 55!)

De ovan nämnda böckema kan man erhålla genom t.ex. 
^uioarkiv 

i Sunne, eller
Margie Boookshop i Stocliholrn.

3.) Nästa bok år inte en,'riktig,,bok utan mera en katalog. den är svensk och heter
"Delar och dtömmar -91,,,

Den. här boken är ingenting ftir .originalveteranen.. Nä, ska du bygga ett nytt
häftigt racedk av din BSA så må detta vara en Suldgn va, och det kån också våra
trevtg läsning för &ömnaren.

Men - katalogen som mest vänder sig till sportfrälsta italien-åkare (Ducati och
Guzzi) kan också passa lika bra för den genuine engelskåkaren,

D€n_här lilla trevliSa publikationen kan fås från urgivaren som är Biscaya Motor
i Hol utånf& Alingsås. Om rnan inte har tillfiille att åka dit kan man besiälla den.
Påpekas böt att den kostar 50:- och man får den genom aft sätta in detta belopp
på Postgironummet 52 84 34-4. Denna summa åårfås vid order på SOO:-,

ETT MÅSTE FÖR RÄCINGBYGGAREN.
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DECIMAIS -TO MILLIMETNES -- TRACIIONS

Här har vi ett kort på mitt
bygge "S28 Dirttracke/'.

Jag har kommit mycket
längre nu, har lån upp den
i vardagsrummet. Tank,
molor, rör mm är monte-
rat. lnte så låttemycket
kvar alltså. Den år lårdig
liill A91/2 %.
Skickar mera foton når iag
tagit nya.

Kolla in detaljerna

- Tank, motorkåpa, cykel-
pump, sarnt det helsköna

STUKET.

Många BSA-hälsningar

632:an
lngemar Hallbäck,
Lidköping

Geotr Abbey, medl nr 8OO, hdr skickdt in en par bildet pe sin BSA Slooper. Vi kdn se att det
get f'amet med Geofls projen.

Yftedlgarc en BSA som vi kanske snaft fe sa ute pe vägama,
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=BSA-tozget
B6Ä RISERVDEIÅR NYIIBTBR I.IAJ 1991

STORT SORTIMENT ÄV WIRB-NIPPIÄR AI.IÄ OLIKÄ SORTER.

Ä Ar, coNcBrrRrc FöRGÄSARE ocH RESERVDET,AR, LUFTRENARE ocH TRATTÄR

RENO',D KiIED.fOR TII,L TRANS BLLAR BAXDRIVNING.

sADr,AR l.{ED KRoMADE r'.rÄDRAR, pAssAcERÄRsÄDLAR

LUcAs DELÄR sÄsor'r rnera ocn BARrÄr.{poR, BRyTARE, cApAcrroR, coNDENsAToR,
7 " KROT.ISARGAR, 6 VOI,T RELÄ. TÄNDSPOLAR, BROMSKONTAKTER.
AI.IPEREMJiTARE, INDIKERINGSIÄI,iPoR. KoL o.s.v.

7" ORGINAI, BROMSBÄCXåR PÄSSAR 1950-60 TALS MODELLER.

BULT ocE MurrER r ENcBr,sK cyKEr,ciiNGA 26 SA.MT 20 cÄNGoR pER TUM,

RosrFRrA ERERsArsBRr.FitLG+R, cAFFEt, sryR o REGLAGE, TÄNKDELAR.
RA}IDELAR, MOTOR , VAXEI,IåDS. TRANS DELÄR. KOPPLINGSBITÄR BSA O
TRrul,tpB. BöCKER vERxryc. KUr,rÄcER, r,Äsgnrcxon wrRE,BUssNTNGAR.
PÄCKBOXAR, GUI.0,1IDBr,ÄR O.S.V

CIRKA 1OOO OLIXå SSA DEI,AR I SORTIMBNTET.
BESTIiLL MrN LÄGER LrsrA MED RESERVDELSNUMI,IER
sxrcx,n nÅ 101- r SEDEL.

SOM BSA I.IEDLBM EåR DU 10
MEDLBU.

RING ELLER SXRIV TII,L

MORGÄN JONANSSON
TRUELS vÄc 4
433 46 PARTILTE

T I RABATT, DET LöNAR sIG ÄTT VARA

sälr6 :

B.ElEisDk 0[ 465

Brå trom, bchövcr lackå! oE. Sidonä.-
ken finDs.
Tankloclq tantrDittMlare, + plattoma
till knågunni.

Motgocylindcr 750cc

AndqE Andersson, medln 755

Tel:08-991666

-32
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TELEFON + FAX 031-36 46 OO LAGBR
TEI,EFON 031-36 36 37 HEM.

SäU€ !

KompLtt Arlcl 350 Stånls.Dotor.
Förgaser€ Monoblock 376

2,000t

Koh Afiel 500cc, rV +0r0 (org)
500r

1 Llda BSAd.lu.
Dl€vsats till t d A65 {9
hmeller + gådrar, stålskivor och tryck-
platta.
2 råndspolar, Div motortdckor,

5mr

I-assc Åhr."l
Eriksberg Pl 400
420 17 Olobtorp
Tel I Dn2 - 2m 01

KöF:

833 m. Phrg.r.

Körbart bättr€ eremplar önskff.
Alr 831

Jan Quist, medlnr 1007
Karusellgränd 2,
596 00 Skånninge
Tel | 0142 - 4U 66

SäU.s !

Ny tar* till BsA Ä65 Ftnblnd scraD-
bl.r-

Komplett med tånkEårke, tånklock
knägummi.
Alla helt nytt.

Cåmilla Andcnlon mcdlnr 666
Tcl : 0300 - 733 26

SållG. :

Sllv.r?llcn -5t

5.000r eller högstbjudrndc.

Rune Cårbson
Tel : 031 - 42 34 59

Söllcs :

Hein Cericke Mc.ctiill
s rt, dclbart
Bln storl 54
Jacka storl ,l8

SoD nytt
2M):-

Maria, Ove
Tel : 0,lO - 30 04 58

Sållcs I

Roclct III .70
I originalskich
n00 E iL

Mycket n,å deler DedföUer. Tar gärnå
vrncent brnet objekt i byle.

Orc Ylitalo, dredtn. ,{6i0

Anlntu 6274 A
951 90 Lrleå
TdtWm -{4 62

,Lozg&
TII,L SÄ LU

Störr6- fatnllJ Sör att JaS sälJer nttt p:|oJekt.EoJen är reggaat3o! o$by8gt foralon nen larnen ä! l'afken stet clte; rejkad,
OnS A)la peppcr ttll den ä): okeJ.
Raden år en TIIUNDEnSOLT-68.
Itotoh är en 

^ 50 RS (eJ renoverarl nen thopsatt)
A11t utom llotol.n llgge! I ileter.
tlts 6000:-
3örjo Änilersson roedlnr 96,
Pl.öJe!.gaten 104
58t l0 rrlxöP.tNc
Te1 01r-2,l000, Ej efte! 2o.oo


