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ORDFORANDEN IIAR ORDET.

Ia na titur vi hiir igen vA åres slut och viintar på a8 tomten ska|
komma med aågot spiindande. n vä !& karrska på et fn v& och en
v.um sonr a? lat ilen som gickvot inte så dålig Biitte tidq kand<e?

BSA:i bli bdra äl&e och äldre och k4nsl<e baitte och biilte. tag tiial#
h,iiromdageh på min frrsta BM en A65 Tlandetuolt -7&a sorn jag
köpE 197& Dea vat ju fakide ganska xy .Å Men jag ear ung och

Eclde au den va, ga rko garnrfiat. Nu shtue den hojen van ganslea

gatun4l,23 &. Dåeot.lst b@a E b, Dåv@ den ja fa^1iltb nA 4r,,E!
Det iir b@o 17 & kve tiI aa ei k4r fna BSA:s n Wbileum (dr

2010). Kan*e f& i sc ,tya BSA igen i Nortont t4wnittg sorn ltu ha planel ae fltee*a kotenotot-mototcyklot
uader narrrrEt BSA och Jirra wankal-ntolorcrLlq son nu undet Nonan Ntm cl, Den som levet få se.

Nu över till dcn serösa sidan,

tW frersrydsal

Vi hade ett styrelsemöte den 14/11 i Stora Salongen hos Hrrr vice ordförande Per Renell
d.iir undertecknad och Per redogjorde för våra förehavande vid MHRF:s fusstämmn (5s
MHRF nytt). Vi konstaterade trots idoga försök med lotteritillstånd för att genomföra ett
MC-lotteri, i syfte att stiirka klubbens kass4 att detta inte var möjligt då vare sig
liinstyrelse eller lotteriniimd tyckte att vi var tilhäckligt allmiinnyttiga för att för att få detta
tillstånd. Så vi liigger detta på is så liinge od får tiinla ut n{got annat inkomstbringiande.
Detta iir något för Er, kåra netllemmar att komrna med förslag på till årsmötet.

Trliffar blir det nåsta år och en del av dessa kan ni finna i 1993 års BSA Alnanacka.
Skulle du sjiilv vilja ordna en liten triiff så se till att få in en rad till BSA Bladet så att vi
får reda på det. Klubben bygger ju på att vl tilkamm2as g$1 något bra utav den. Åter till
årsmötet, det plamas att avhållas i Varberg med övemattning i Fiistningens fiingelsehålor.
Till fusmötet hoppas vi att flera (många) av er kan komm4 då vi dryftar klubbens framtid-
Vi ser gilma att någon av medlemmarna som kiinner sig kallad hör av sig då vi behöver
nya krafter till styrelsen.

W fret MHRF.

Till MHRF:s (Motor Historiska Rikförbundet) 5151;-'n4 diir vi iir nedlennar, hade vi
liimnat en motion med avsikten att kunna ninska klubbens (klubbarnas) kostnader för
utskic.k arrangerade av MHRF.

Detta gick inte igenom som vi ville men det blir viil lite m".u $nsldning som för oss gör
livet enHare. Annars var det en lugn årstiimma som snabbt avhölls.

.,

Arbetet med (eller emot) EG byråIratin fortsätter i Bryssel MHRF har under året haft
konta.kter med komnunikationsninistern Mats Odell i syftet att få till liittnader för vår
hobby. MHRF/FOLKSAM:s försiikring kommer att få en iindring vilken innebär att
försiikringen endast är giltig om föraren innehar körkort för den fordonstypen och det
diskuterades ockå att begiinsa försiikringen till försåikringstagaren med farnilj. Detta på
grund av att dyra olyckor har skett med utlånade fordon, då främst bilar. På MC sidan har
en del singel olyckor intriiffat som troligen beror på att förarna iir ringrostig4 dvs kör för
lite med sin hoj. De rekomrnendera att passa på att åka på arostning som t ex

anordnades av SMC.

Kapten
BOLJA

4.nra ,
4.A.A.f\r

F.RÅN REDAKTÖR,N

Ja i år har man hunnit med ett ganska

stort antal mil på M20:n tlots allt. Det
enda som var ytterst förargligt var att en
avgasventil briinde på viig till Internatio-
nella Rallyt i Danmark. Lyckades trots allt
n11 1a mig dit, tyviirr utan hoj. Men det var
trevligt diir i alla fall. Dessuton hann jag
med Bankeryd och ett par andra mindre
tillställfiingar, förutom en hel del egen
åkning, bl a en veckas rundtur i Dalsland.

Jag och Hr Ordföranden har lyckats slita
ihop ett nytt nurnmer av bladet efter ett
par sena nattjobb. Det har visat sig att
nycket tid går åt till rent knappande på
datorn och eftersom det numera faktiskt
konmer in en hel del material - TACK
ALI-A SOM BIDRAGIT, FORTSÄTT
MED DET - så har vi kommit ftan till
att det skulle hjiilpa mycket med en redak-
tionssekreterare som kan tiinka sig att
hjälpa till rned en del databearbetning av
materialet. On någon kiinner sig manad
så hör giirna av er till mig eller Johan J.

Lit€ tråkiga nyheter har jag också. Jag var
utsatt för ett inbrott i min bil varvid min
dokum enlpordölj blevshrlen- Eftersom jag

ofta sitter på kontoret och jobbar ned
bladet flyttar jag material ofta. En del
material till bladet blev diirför shrlet, och
som jag har en hel del vet jag inte exålit
vad som fanns &ir i. Jag har dock saknat
en del nu dil jag suttit med detta blad.
dena kan innebäa att naterial som skulle
siints tillbaka nu fu försvunnet.

En del kritik har kommit till bladet och
det tar vi giina emot. On den dessutom
hte är anonym så besvarar vi den gåma
också. BSA-bladet är ingen kommersiell
tidskrift och det iir mecllemnarnas bidrag
som bestämmer innehållet. lir man inte
nöjd behöver man bara skriva bättre sjiilv.

Skruva på så ses vi på
vägarna nästa säsong.



Hfu kontms a lila wesentation w
Iotslomfuda i Åkzn-berya,

medlen 172, Sven-Åke Skoghttd-

Jag började ned motorcyHar redan vid li} års äder.
Då hade jag nin första BSd en Bantan 175cc.
Sedan blev det ett antal 98- kubikare, Sachs och ILO
var dom vanligaste miirkena. Jag hade 7-8st sådana.

Köpte dem av gamla farbröder, jätte billigt, 25-30 spiinn ungefiir. Rensade ljuddiimparen,
vipps var det en "reser" (stockholnska för racer).

Efter det följde ett antal påhiingsmoppar, mest av miirket Vic.ky, för att följas av
Husqvarna 118-125 kubikare. Hade 3 st sådana- Sedan följde en karriiir på Sacls DKW
175, en trimmad sådan. Sålde den och köpte 1 st CZ 175 kubikare. Hade hunnit bli 15 år.
Niir jag ålt ay mig på den och torskat för lagen ocå farsan pröjsat böter, fick jag siilja
denna maskir och skaffa laglydig moppe av märket Husqvarna.

Kutrde inte hrlla mig så liinge innan "oskulden" åkte ur cylindern. Moppen gick som ett
skållat troll. Sålde den oc.h byggde nig en specialmoppe, 1 st Rav vaggran och Sviixlad
Zihilappmotor son jag trinmade med Z)nm Dellorto förgasare och hembyggt
avg,assystem. DeDna skapelse gillade inte lagen heller, torskade på denna också och farsan
frck pröjsa böter. Nu var inte far alls glad. Polisen (lagen) snodde delarna på moppen,
cylindenn"'. De klockade rnoppen till 100 blås.

Efter detta kom den andra BSA:n in i mitt liv - en ombyggd B33, till cross. Med svingarm,
Nortongaffel mm. Min bror hade börjat tävl4 så jag frck åka ned på h:iningar och
tävling;ar, Då hade jag ned '"i" 833:a och då körde han med den, och gissa orn han var
stolt över detta. Hade denna maskia i ca 3 år och sålde den sedan (tyv?irr) och köpte en
Matchless G80 (500cc) landsvägshoj för 80 kronor. Gjorrle iordning cykeln och byggde on
notorn till Comp od trimmade den. Den gick viildigt fort. Tyviirr kom en kille och bjöd
2000:- för denna fina naskin. Jag kunde ints hålla pig, ds1 yar mycket pengar på 6Gtalet,
dll man kunde köpa en fin BSA eller Traja för 1500-Z)00i.

Sedan fti,ljde några Trajor och AJS twinnar. Jag hade hunnit till början av 7O+alet. Då kom
rnin Rickman il i bilden. Jag har kvar den iin i dag med en A75 Ro*et 3 motor i ramen"
Jag har ca 10 maskiner i min samling av olika märken. Mc-intresset går inte över trots
43 års ålder. Sanma sug varje vår.

Viinliga BSA-hiilsningar
Sven-Ä.ke Skoglund

4

'#T.'ry DAGS F'OR ETT
RIKTIGT OIJEFILTER?

En ganska enk l och mlckat nt'ttig ,ttodifredtg du kan gina på din BSA, ib att ordna en otdentlig flteing av
motoroljon. Derna lilla anikel behondkv [rämst A- o.L Bilodfu 19tt4],id lrrit gornt@4 med pincipenta
ode gitua de flesta Bv-modellema.

På en A10 består oljefrltreringen av ett
filter på tillförselsidan av smörjsystemet,
placerat i oljetankeq samt ett filter på
retursidan, placerat i sunpen på motorn.
Båda dessa filter iir av t)?en "hönsnät"
och troligwis iir de inte särskilt effektiva.
Filtret i oljeta:rken iir visserligen ganska
finm65kig1, men för att ett igensatt filter
inte ska kunna stqpa motorn oljetillför-
sgln lglf finns ett "kq'phåI" mellaa filter
och oljerör. Olja som passerar hiir filtreras
inte. Sammantagst gör detta att en hel del
av den ackunulerade snutsen i oljan katr
gå runt i din motor, om och om igen. Inte
bra.....

Den enkla lösningen är ett oljefilter av
papperst)?. Det biista hade förstås varit
om man kunnat montera detta på tillför-
selsidan i smörjsystemet och på så sätt
försiikra sig om att all olja som går in i
motortr år helt ren. Dock ökar ett filter
motståndet i systemet, och att låta den
lilla pumpen suga olja genom filtret är
inte l;impligt. Att trycka oljan genom ett
filter på retursidan går &iremot bra. Ett
frlter på retursidan gör att smuts aldrig
kal passera genon motorn mer iin en
sålg - en avsevfud förbättring.

Har du nu bestiimt dig för att hålla oljan
ren, då gäller det att viilja ett låimpligt
filter. Riktigt små filter skall undvikas -
trots att de iir lätta att "gömma" - efter-
som ett fitet filter ger mer motstånd iin ett
stort. Jag gjorde det lätt för mig och valde
er fåtdig filterplatta till Norton Comman-
do. Denna kostar knappt 3fi)i och det
hnns ett flertal filterfabrikat som passar på
planan, bl a Fram PH 2839 och Champion
H101.

Placeringen av filtret kan vålla en del
huwdbry. Jag valde att placera mitt filter
strax framför oljetanke4 ca 5cm ovanför
viixellådans högra gavel.
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Denna placering gör det lätt att byta
filtret, du slipper långa oljeslangar och om
du lackar filterpatronen med en sprayburk
i hojens fåirg ä det ändll en <liskret lix-
ning. En nackdel iir att det blir fite böh-
gåre att justera transkedjans s,trickning,
men det tar bara någon minut er ra att
montera bort filterplattan vid justering,

För den hiir placeringen utnyftjar du
ramens högra fiiste för batterihylla!. Till-
verka ett fåistjärn enl fig. 1 och fig. 2 i 5
mm plattjiirn. Detta bultas sedan fast med
de två 5/16 CYcle-bultar som redan håller
batterihyllan och ett oljetanlsfiiste på
plats. Se fig. 3. Eventuellt får du anviinda
något liingre bultar. Den tidigare nåmnda
filterplattar fiists sedan i jiirnet med två
l/4 UNF i frlterplattans fåirdiga giingor,
UNF-bultarna bör vara ca 3/4 tur långa.

Sedan återstfu slangdragningen. Kom ihåg
att filEet ska sitta på returledningen. För
att kunna behålla originalutseendet på
slangar skaffade jag en oljeslang till B33,
vilken lir något liingr" 61419-slang. Slan-
gen fästes på sedvanligt sätt på mo-
torblockets returkoppling. På A10 iir det
den öwe kopplingen och blocket iir också
miirlt "R".

Slangen kapas sedan till låmplig längd.
Friliigg cå 15mm gummi och trä detta på
frlterplattans ingång (miirkt n9. En liten
slangkliimma håller slargen på plats. Den
del av slangen du har kapat av använder
du nu mellan filterplattans utgålg och
oljetankens retudngån& dvs den ingång
som har en avledare till toppsnörjningen.
Kontrollera att du tan röra växeMdan
fran och tillbaka utan att slangarna kom-
mer i klän.

AUt ldart ?

Fy[ filtret med lite olja, skruva på det
med handkraft, fyll oljeta.nken och starta"
kontrollera nu att oljepumpn trycker
tillbaka oljan från vevhuset till tankens
returrör. Gör den inte det inom 30 sek-
unrler från start lir nfuot på tok. Det
händer rnig ibland vid olje- och filterbyte.
Jag drlinerar då vevhuset och monterar
bort returslangen från motorblocket. Med
slangen boitmonterad startar jag åter
motorn som strax börjar pumpa olja ur
den öppna returkopplingen.
Eft€r att ha fåst slangen igen firngerar allt
som vanligt. Troligwis en luftfrc.ka nfuon-
stars-

Genom dea hiir modifieringen har du
avsevtut förbättrat oljefiltreringen på din
BSd santidigt som det nya filtret i viss
mån frrngerar son oljekylare. Men kasta
nu inte bort allt arbete du giort genom att
urderulta att rengöra oljetankcn OR-
DENILIGT. FiIEet kån inte hindra att
gamnal "gegga' son redan finns i tanlen
snes in i din fi?'a 6otor. Rost och diverse
avlagringar kan du få bort genom aft fyllå
på lite gula iirtor och sedan skaka tanken
flitigt. TVätta noggrant med rengöringsne-
del blås torrt med tryckluft ocå kolla att
ingen iirta fastnat i något oljerör. Rengör
giirna tanken varje vinter.

Biista Hålsningar
Pelle Pirat

P.S. Det slumpar sig så att engelska Clas-
sic-bike i sitt Oltobernunrner har en
översikdig artikel om oljefilter. Kan re-
komrnenderas för den intresserade.

D.S./PP



Racing med BSA i England

laha" så iir tiden då kommen att summera två racingsäsonger i England med
BM:n Under 1991 ån säsong H)rde jag min A10:a i 24 race och leom i mål
i alla utom ett, Vanenplaning på Snefterton i hiilhegt A10:an hade vafit lite
för lite4 650cc och inte tiilriicldigt snabb jämtört med alla uppbonade
Tridenter, Nortoner och annat suspela. Men fiAförlitl$ hade den varit.

Efter 91 års säsong beslöt jag mig för att bygga en riktig racer. En enstfuka 500:a Sagt
och giort osv.....

Efter mycket nöda och iinnu mera pengar satt det nu en 5fi):a BSA Gold Star motor i
ranen. Efter de första testerna på Mallory Park tycktes allt vara Otr( Ganska snabb octr
ned ny rtrd kåpa på. Jag såg fran emot första tävlingen.

Så bar det iviig till Cadwell Park i April. Tr:ining några varv och sedan fiirsta racet. Det
var ju det diir med spring-i-gång-start. Det hade jag inte varit med om tidigare.
Startflaggan faller, spring utav bara h-e. Higerhardens nervösa skakningar öppnar trotteln
ftir myckel bom stopp. Diir stod jag och alla andra hade ålit. Men tack vare några
hjälpsa'nma vakter - Pang och i väg. Sist i mål rnen roligt var det.

I pausen före nåsta race visade rnin nyygms yän lob Newty hur jag skulle starta, och i
depån verkade det hur liitt son helst. Full av sjiilvförtroende lottades jag till pool position.
Flaggan faller oc.h allt som Bob liirt mig var som bortblåst. Diir stod jag igen n?b ala
andra hade åkt, vaherna var tydligen beredrla på detta så jag kom ivåg igen. Sist i nål
men hirnrnel och pannkaka vad roligt det var. Bob tröstade mig med att, ,'någon nåste
komma sis! annars kan don inte kora någon virnare", Tack fiir det Bob. Så kollade jag
Bob Ne*bys race oc\ ja, ni har viil hört, 'i de biista familjer,..", och inte startade hans
Norton heller. Den enda skillaaden var att Bob inte kom sist i måI, ett par tre varv till och
han hade vunnit. Hemåt igen med två hiirliga saqedagar i Eintret.

Cadwell Pa* iir en rolig bana" uppför och nedför, höger och viinster i en härlig blandning
Svårigheten är aft niistan varje kurva är skynd bakon ett kön eller atrnat.

Efter Cadwell for jag och BSA:n hem till Sverige och banträffen på Sviestad. Kul att träffa
ganla bekanta igen. Tilbaka til Englånd och Snetterton den 18:e Maj. En mycket snabb
bana, nen i -i" smal lite trålig.

8

'M långa rakor med lite
sviingar i mellan, Banan åir ju
byggd på ett qammalt krigs-
flygfiilt. BSA:n iir inte snabb
nog (inte piloten hellsr). Så
var det dit med spring start
igen, dock gict det bättre
den hiir gången. Andra racet
blev jag dock varvad av Bob
Neuöy som på ela långrakan
kom upp bredvid mig, klap-
pade rnej på axe\ vinkade
och försvann. Varför ha
fiender när man hat sådala
viinner? Hade det inte varit
fööjudet hade jag dräpt
honom.

Nåviil in i depån och vad
skådar mift nora öga - Olje-
läckage! Varifrån? - Tusan
också, vevhuset spräckt tväs
av. Jaha så var det kört för den här siisongen. Efter första c-hocken kom mera konstruktiva
ta*ar. Det fanns ju ett gammalt vevhus hemna i garaget.

Allt ordnade sig på en ve*a och iväg till Mallory Park. Det lir en fia bana och vackert
beliigen merr inte slirskilt spiinaande. Banan donineras av Gerhards bend, en lång höger
kurra som jag tror upptar 1/4 del av hela banans längd. Efter Gerhardq en snabb S-kurva
upp till en håmåt så en snabb vänster och ut på start- och måIrakan och in i Gerhards
igen. Nu hade jag fått kl;m på det diir med springstart och bägade wå 10:e platser i de
båda racen. Himla roligl! Jag sken i kapp med solen" BSAn gisk finffnt.

Hemåt igen för att skruva lite på motorn för att se om allt var OIi
- Nej inte nu igen! Kolven var sprä*t. Tur i oturen det kunde gått illa. Kolv till en Gold
Star motor tu inte så Uitt att få tag i Den spräckta var en nytillverkad replica kolv. Fick
dock tag i en orginalkolv, Hepolite, från en kille i Holland, men jag missade en tiivling på
Mallory Park,

Motorn ihopplockad igen och iviig för ett test på Mallory. Banan ligger bara 1 timmes kör-
ning från mitt "hem' i Warwick. Allt väI. BSA,:n går fint. Dags för niista tävlin& Aintree
utan för Liverpool ingen riltig Classic tävling utar en Hubbiävling. Men ett race enbart
för "klassiker" och åter igen himla kul. Hamnade nånstans i mitte;.



Aintree iir en nycket snabb bana och det ib inte BSA:n. Något måste göras. Andra racet
var 4-talG Mc upp till650 cg så nan var tvungen att blånda sig med mongolnopeder och
lite av varje. BSÄcn klarade sig doc.k bra och det var några risbrlinnare efter mej i måI.
Aintree ligger i*e långt från lryland d?ir jag bodde tidigare så lördagskviillen blev det
Puben och snack med gamla viinner,

27:e Juni, iviig till Cadwell Park igen. Hälig br"q hiirfu väder och två fina race.
Resultat? BSdn gick som en Hocka, hannade någonstans i mitten" Brands Hatc.h, the
Classic Superprix, 11 - 12 Juli, Mikael och Bengt Albrektsson hade komrnit över ftir att
titta och Lasse Sandberg för att köra.

- Jaha, tihkte jag. Nu gåller det att visa vem som är bäste Svensk. Lasse kan nan viil sll. -
Inte tusan gick det, l,asse med sin nybyggda 5fi) cc Seely-Norton åir verHigen dulf,ig,

På Brantls körs tävlingarna på en kortare del 'the Indy Curcuif'. Classic Superprix, det
stora priset, går till vinnaren i 500 klassen Grupp 1, dvs orginalracers från den tiden det
begav sig. Manxar, G50 och allt vad dom heter. Har ämu inte förstått indelningeq ftir
orgiainal är det ju iate tal om, inte inuti motorerna i alla fall. Men fort går det. Bob
Neuöy med sin zl-ventilade Manx har dominerat Classic Racingen i England under många
år nen hade oturen att köra ikull två gånger. Sista vurpan kvaddade Manxen riktigt
ordentligt. Trots Bobs frånvaro bjöds det på fina race hela helgen. Det kördes oclså en
parad med gamla v?ilkiinda racers. AJS Porcupine, Velocette (kompressormatad), MV
Augusta och annat smått och gott, I Classic klubben hiir körs ju vid varje tiffiille en parad
Hass så att alla så att alla har möjlighet att lufta sina eamlå jiim.

ilrililililililililililililililililllillllllllllllllll

anA Tfl'flfdiåf;1åå:
Vi ut[ör: Cylinderborrning, vevarelslipning, [alansering,

lopprenovering, vevstaksrenovering, glasbläslring, monle-
ring av insatsgänger mm. Hålsar Lampan & Mallis.

BIRI(A MOTORREiIOVERI i{GAR
Rosenlundsg. 50,52, Box 17014, 104 62 Slockholnr.
Telefon 08-84 57 67, A4 40 80. Telefax: 08-84 92 64.

1ilililililililililililililililtililililililililililil1

Tillbaka till Sverige igen och Linlöping. Finfrna dagar. Ja det vet ju alla som var dä.
MCHICs Linlöpingstävling (ä års Racet) ä nu internationellt etablerat. Hiir i England
pratår jag med mårya som vill åka dit niista år men tyviirr det iir dyrt att åla till Sverige
så att alla son vill kan inte. De som var diir i år tycker att evenemanget var succ6! All
heder och tack till Er son giorde det möjligt. Körde oclaå sista MCIff tävlingen på
Anderstorp 5 - 6 September inn'n jag åkte "hem" till F"gland igen. Före hemliirden gjorde
Jerry Andersson en del jobb på -i" notor så nu är det mera "krut,, i den, Tack Jerry för
finfnt jobb.

Pembrey Race of the Year '2Å - 27 September, Cilin, Magnus och Lasse Sandberg rar diir,
Magnus dock utan sin Triton, nen giorde ett modigt inhopp som sidovagnspassagerare.
Det Harade han ned den äran- Pembrey är en bana som iir ganskx snabb o knixig. Lite
svår att komma underfund med-

Det var första gången jag drog till Penbrey som ligger i södra Wales. Lars-Inge Johansson
var också diir och muntrade upp oss med glada tillrop. Colin iir snabb på sin Trident och
giorde verkligen bra ifrån sig. Flra race kördes under helgen i 500 klassen varav ett iir
Race of the Year för Grupp 1 500 cc maskiner. Sjiilv lyckades jag slå Lasse och konma
in på för mig mycket hedrande 9:e plats två gånger. Ett race gick i spöregn så &ir vet jag
inte hur det gick. Kom i alla fatl i mål och det iir ju huvudsaken. 

-

Sista racet uader siisongen var en Landskanp mellan England och ,,resten av vlidden'.
Dom tar då i ibland engelsmiimsl Fnglsld vann över'resten av världen,i ett regnigt
race_ igea. Individuella placeringar konmer jag inte ihåg. Har en förmåga att glömma
resultatlistorna. Men BSAn går kanonfinl 1u. l.{1 år 6.r definitivt snabbarä lin fiiiaren så
det giiller att håla i sig.

TIPS

Konpletta central- och sidostöd till A7 och A10 iir delar som kan vara svfua att
finna. pe nytillverkas numera och siiljs av C&D Autos i Birningham, tel 00gl,l-
2L-706'2902. Pris: 55 resp 35 f (pund).

Åtninstooe sidostödet passar direh på 831/833. Är det någon av BSA-bladets
annonsörer son också siiljer dessa delar ?

Pelle Pirat

C&D Autos hat ntycl@t täts*'it)na onaonser nqd matsor dv del@ på. Annotu eira frrvrs t d i Ctasri4
Bike./Re*s anm/
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En vecka senare å.kte jag upp till Cadwell
för race på den avkortadii baml. Colin,
Magnus och Lasse var dår. Det var regnet
också. Triiningen fick flyttas fram till pga
översviimning på banan. Så plötsligt kon
solen fram och balan torkade snabbt upp.
Nu skulle Lasse ha stryk igen, meu det
verkar som sjiilva fan flyger i honom när
han får syn på min rygg tavla. Så det var
inte mycket att haimta. Vi kom dock bra till
i båda racen od hade fina fighter och
himla roligt. Det ä många race under el
dag; 10 Hasser och 2 race vadera. 20 race
+ två parader och trÄningspass 5l dsf gälls1
att organisationen fungerar. Tyvåir blir det
ju.också allt förkorta race. 5 varv på Cad-
we[ det iir inte liinge det. Nfu ett race är
igång viintar nästa giing i uppvämnings-
fållan med mototerna igång. Det blir inte
så mycket ren körning tyviir. Totalt utrder
säsongen kanske 5 rimmar. Det iL ju vad vi
hinner ned på en bantriiff i Sverige. An-
talet deltagare ligger mellan 200 - 3{X), dvs
minst 25 - 30 i va{e klass. Man får lite
hemliingtan ibland.

Min sista tävling för såisongen gick på Oul-
ton Park. En fantastiskt rolig bana. Min nya
favorit. Eftersom som jag inte kört diir
tidigare drog jag upp på fredag för att få
Iite triining. Banan ligger i en gammal
slottsparh otroligt vackert. Den går från
starten fran till Old Ha[ en ganska snabb
men tviir högerböj, 3:ans viixel i, så in med
4:an övff ett krön i en svag höger ner till
Cascades, en snabb viinster, på med 4:ans
viixel och ut på Island ralcan och i med 5:an
och full gas, slå av lite, viixla ner till 4:an
och in i en hiirligt snabb viinsterböj, så hllrt
på bromsen och ner till l:an genom den
doserade hårnålen och ut på den svagt
högerböjda Foulston rakan, 2:an, 3:an, full
gas, i med 4:an, så hårt på bromsen och ner

till 2:an, genon chikaneq frrll gas tgeq 2:an,3:aq 4:an och 5:an, över en kulle, ner till
Knickerbrool en snabb S-böj, ner till 4:an, o så fullt drag upp över Clay Hill som sviinger
svårt vänster, räta upp, bromsa och ner till 3:an för Wå våinster- högerböjar som tas i ett.
Jiirnet ige4 upp till 4:an, o så hlbt på bromsen, väda aer till 2:an vid the Lodgq en tvär
'feldoserad' höger böj, snabbt i med 3:an, nedför Deersleep och uppför igen, svagt väDster,
i ned 4:an och fult drag över nållinjen. Hiirligt Roligt,

Tävlingarna på Liirdagen var arrangerade av den lokala klubben. Så diir fanns allt i
motorcykelväg; nya son samla. Jag körde ett rac€ för Classic racers, varav hålften var
500:a och hiilften 750 Triplar och Norton Stafipositionerna lottades, drog 39, niist sista
olats bland rl0 förare. Kopplingsstar! för de stora pojkarna orkar ju into springa Eång
sjiilva- 5 varv. crönt ljus och i viig det blev trångt i ftirsta böjen men sen gick det som på
räls. Jag lyckades köra upp mig till en sjuttotrde plats od för nej vad det kronan på
verket, eller slut på två fantastiska racingsäsonger i England. Ett stort tack till alla nya
viinner jag fått och vi ses viil igen.

Hiilsningar Ola.

LEDIGA PLATSER

Inför årsmötet ser vi giirna att intresserade till ftiljaade poster:

ORDFÖRANDE
KASSÖR

Vi behöver åtminstone en person till någon av ovanstående för att avlasta
nuvarande Ordfiirande som också tir t.f. kassiir.

Dessutom söker vi en redalf,ionssekretare - ånnu ett oavlönat toppjobb inom
BSA Hubben. Den vi söker bör vara intresserad av att knappa på dator, eller
åtminstone ha vilja att lära sig. Vi jobbar med Word perfect och det komne.
att handla mycket on slcrivarbete. Denna person behöver iate ingå i styrelsen.

I{onuk4 styelsen euqedbae.birrge t otdlöraade loh4n pe8so4 El O3OOAOB.

ACKES MC &
MOTORSERYICE

Service o. reparationer
alla måirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

gåingor till original.
Glasbliisting.
Reservdelar,

RENOLD kedjor.
BOYER electronic t,indsyst.

och powerbomr.
BSA5 TRruMPH, NORTON

CARILT,O VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTÄ 2
275 OO SJÖBO

TELEFON 0415430 82
TELEFAX 04154t0 fft

Öppet Yard 9-18. Lörd. 9-14.
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nfupw fifu Uallarnna, Åtrasfaga octt SiSAau btulot'delnirgu. Japanknäck i Stockholm l:8/7 '92
Nedt*hade at Svar-Åjc Skog!!m4 vst saspdda Mc-fuflaha rn tun
lAto om IÅ armar, pha i bladel

Vi träffades på Vallentuna Mo-
tor och det kom ca 10 ergelska
naskiner. BSA, Nortoq Trium-
ph, Matchless od Ariel för en
tripp not Bogesund och Wax-
holm" raceputtamas favoritvii&

Inga avåkningar eller haverier
inträffade, två Norton reparades
med ståltråd, en Matchlessåkare
kon aldrig fran ftörde för
sakta?) - en verkligt lyckad dag;
Sea drack vi kaffe.

I Waxholn snackade vi MC och sedan gick fiirdea vidare över Åkersberga och Garnsviken
Träffen avnmdades i Vallentuna ned grillning.

Japanknäckaraftonen i stocrkholm samlade 10 hojar med tillhörande förare. I nopisk hetta

koide vi en sväng på stan och ut på Djurgårde4 niirmare bestämt till cafd Ekonen för
första etr" ned åicrket motorcykelsnac.k. Nib vi rastat klart och pratat av oss var det dags

att åka en sviing. Åla frdk igång sina hojar utom en Triumphåkare. Han trampade så att

ki&en höll på ait krokna. en Norton-åkare kom till undsättning rned aya stift (Chanpion)'

Vips så hoppade den igång och så körde vi i samlad trupp (auisine) upp på Södermalm'

Ett av folket nycket uppskattat inslag - att få höra våra eamla engelska järu De vinkads

och hejade på oss. S-e-rtan körde vi ner mot Sveavågen och McDonalds' Parkerade

naskinerna dii. o"h iiot ud" Mc.Donaltls för en hamburgare och glass" kvällen till iira-

Gissa on rejsputtarna var intresserade av våra maskiner. De höll på att rnida skallama ur
led når vi kon.

Vi avslutade kviillen med att åka Svea- och Kungsgatan fram och sedan ner till Roslagstull

diir vi sa tack och adjö till varantlra.

Tack fiir en Sn somrnarkviill.
Sven-Åle Skoglund.

WINRES !!!

2-3 platser futns alt hyra i vårt varno Mc'4arage. Goda
möjligheter meil arbetsbiinko, hyckluft samt 380 V uttag'

W finrc i PARTILLE

Ring Beng Grah,n" tel 031 - 26 07 97

ellet

Morgut fohanssoq tel 031 - 36 36 37

Mek-

Vårtråiffen 2/5 -92

CYkl&ta ba!tubat..,...
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Boktipset

BSA The Conplete Story år nårnnet
på en helt uy bok on BSA och dess
historia- Skrivetr av Owen Wright
och utgiven av Crowood Press i
England ger oss en ny ocå liltttiist
bok on BSA och dess rnotorcyklars
historia,

Owen Wright har sldvit mycket om
BSA framför aflt i The Star, Engel-
ska BSA klubbens nånads tftlning.
Så vitt jag kan min"25 har det i
varje nummer de senaste tio åren
varit liisvårda artiHar framför allt
om förkrigsmaskiner skrima av
Owen

Hans nya bok skiljer sig nycket från
de BSA böcker vi sett de senaste
åren genom att de flesta bildema iir
tidigare opublicerads 69[ hals fift2
språk gör att man relativt enkelt
klarar av det Engelska språket i bokea

En bok rekommenderas.

Det gäller "Modern Motorcykle Medanics" författad av kanadensaren J.
B. Nicholson, Denna engelskspråkiga bok utkon första gången L942, ocÅ

den upplaga som nu finns att köpa iir den 7:e, ftån 1974. Sålunda iir MMM inte liingre
*irskilt 'modern", vilket torde passa klubbens nedlemmar utmårtt.

MMM iir en riktig tegelsten, ned sina 760 sidor, ocrh på detta utrym.me behaadlas det
mesta man kan vilja veta om riktiga notorcyklar. Hiir får vi veta hur nan bäst löder en
wirenippe! sätter i foder i en A65-cylinder och trimmar en Ariel Square Four. till skillnad
från sin svenska motsvarighet - Teknos Reparationsteknik för MC - iiglar MMM
huvuddelen av utgm.met åt specifika instruttioner för utvalda notorcykelfabrikat, vilket
gör boken mer praktiskt anviindbar.

Förutom BSA har varsitt kapilel tilldelats Ariel Matchless/AJS, Norton, Panther, Enfiel4
Sunbeam, Triumpb, Velocefte oc-h Villiers. Åven HD, Indian och vissa österliindska
fabrikat har fått varsitt kapitel. Dessutom fin"s ett långt avsnitt som behandlar komponen-
ter som är gemeffnrnmx fii1 6fugn lrittiska modeller, såsom magneter, generatorer och
förgasare.

Kapitlet om BSA är 80 sidor långt. Hiir ges service och reparationsinstruktioner för
samtliga efterkrigsnodeller, med undantag för M?n/n/33. Instruktionerna år gundliga
nog fiir att vara nybörjaren till hjiilp, men även så kvalificerade att den son hållit på några
år kan få v:ardefulla tips. Tlngdpunkten i kapidet ligger på motorer och viaxellådor medan
resten av din BSA till stor del behandlas i bokens allmiinaa kapitel

BSA:s egen litteratur kan ibland vara lite wepande i sina anvisningar över ett visst
arbetsmoment, så som komplement till denna är MMM ntrniirkt. Till e.xempel anger
tr{hftr4 tändinstållningen även i veva:relgrader, vilket RSA inte giorde för de iildre
modellerna. Anviindbart för den som fiiredrar att arbeta med gradskiv4 istiillet för att
försöka näta kolvens liige ned ett skjutmått genom tiindstiftshålet.

Boken finn< hos Mill House Books i Englanq som gärna sän691661;llningar till udandet.
Priset iir 17 t vilket nåste anses vara ett rittigt vrakpris fiir en så omfattande bok.

Pelle Pirat.

A&ett, MiI House Bookt Tle Mia Eouse, EasMi c, Boso4 Lincohshie, E rElGnd PEn ELS,

TeI: N9t42A5E8n.

Tillsammans med Don Morleys bok BSA iir BSA The Complete Story de bö&er som jag
rekommenderar friinst av BSA litteratur. Kiips liittast'från t ex MarGie bookshop i
Stockholn.

ii
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VIKTIGT ... VIKTIGT VIKTIGT

Medlemsavgift 1993

Nu har da Sfu ett år igm och det ör åter dm att betala medlemsav-
giftenDen iir oföriindra låg med 150r (60:- för familjemedlem).

I ål har vi inbetalning via postgirot, men skulle du föredra att betala vi brnkgirot så ib det
Srntg,ronumrg15428-flq S[ i s"--a uppgifter som på postgiroblankettetr dil friimst ditt
NAMN och ADRESS sant MEDLEMSI{UMMER och ifal du beställer några klubbprylar
vad du vill ha.

Ovanstående giiller också postgiro inbet'lningår. Vet vi inte vad du heter så vet vi inte ven
som betall Dltt medlemsnummer finner du på adressetikettEn på BSÄ Bladet. Har du
några iindringar i ditt rnestin innehav så notera vänligen detta. Har du nytt tele-
fonnumner? Notera dil detta med så att vi får riktiga uppgifter i vårt medlemsregister.

Måaga har nu en försäkring på sin ganla BSA genom Klubben och dll iir det siirskilt
viktigt aa inte glömma bort inbetelningen då ett giltigt medlemskap är ett av kraven för
att Hubbförsiikringen skall giilla.

Bestiill giirna några Hubbprylar också.

SISTA INBETALNINGSDAG ;iR
DEN 31 JANUARI 1993.

Kassören Johan Johalsson-

Det 29:e Internationella BSA Rallyt.

I Hilleröd penma{ några mil viister om Helsingborg avhölls årets lnt. BSA Rally den
1 - 7 Augusti. Det var ett mycket trevligt rally för alla deltagare. I år var vi rekordmånga
från Sverige. En hel del nya ansikten hade tagit tilfiilet i akt aft besöka hela eller delar
av den veckolånga träffen i Hilleröd. Det rä ett rekordfint väder hela veckan, lite blåsigt
men vad kan man begära efter en sådan fia sonnar. Triiffen för dem som inte var diir
kan i korthet beskrivas så hiir. En hel vecka iir ju inte MC-triiff i vanlig bemiirkelse, utan
en semesterve*a med goda viinner och sin BSA. Ibland iir det hela faniljer &ir. Trliffen
passar alla. Man går inte omlring på campingen hela tiden utan var dag ffnns 1ågo1

siirskilt på progranmet för den som så önskar. I Danmark frcl vi tillfaille att besöka
Freclriksvearks Stålverl Tuborgs bryggeri, Planetadet, Tivott i Köpenham4 Fredriksborgs
Slott (Damarks Nationalmuseum) i Hilleröd Vikinga skeppsnuseöt i Roskilde mm mrn.
Eu antal trevliga udykter kunde göras med BSA:n od bland annat en trevlig orientering.
Sist men inte minst ffu 631 g$anna den välbesölta och obligatoriska Dinner & Dance,
dvs middag med dans, På Campingen fanns ockå en välbesökt BSA bar, som hade öppet
var kviill med levande musik och många glada viinner och god dansk Ö1.

Ett Bildreportage.
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."*åp
vid line-up på Eledlilsborgs sloll vår det 25 personer fötsdlåde vid
fot oqraf erinqe n . (storå och snå.)

Att atst blåste fick Pelle (Pirat) ReneU och hans Britt-!'ra'ie erfara
alå at€ efteE en uttlykt uppiäckte ått dera6 tält blåEt o!*uU. (En del
ååttter fa6t tältet ned täItpinnar - leds TiPsl.)

n a

Gold star i Nor6kt b.ukskick, Me! än 10 @ tjock 6adeldyna behöv6 ej,
{Ägaren vå! twngen atl åla hen ledan på tisååsen. cav;iq inte av -(öiräD deL påqåe;de 6kyrålteL nåLL Eiti nåxinu;. '-Man rå;Le 9e legneL

500 cc Slooper. fyskt ekipage Eed nycket flott sidvagr.

!



'tsdlnståd Gu6!äv Johånsson och håns vån Sitka På BSA lallyt. (Morgan
Johans6ons Gold Står beundtas åv den q le cro66åkaren. )

A
Dansk Ä10 i nodelat kafE-utförande och en Rocket 3 i 833_r t hte
t!ånqt soh nan kunde tro.

25
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30:e Internationella BSA RallYt

ENGLÅND 10-17IUtI 1993

Yid pr€ssläggningen av d€tta nummer har vi inte 6tt någon definitiv informafon om

prisei, mningsmetoder €tc. \n väntår dennF information i börjaa på 1E)3'

De som ?ir intresserads av att delta i Rallyt ombeds skicka in en intresseanmiilan till Johan

Johansson, Drottninggatan 68, 434 33 Kungsbacka- Så fort vi får något vettigl skickar vi

då ut detta till Er.

Hittils har exempelvis Stinorol Mer octr Levis använt sig av de diir dyra amerikanska

naskinerna i sio-a reHamsnuttar, och på kabel-TV har man kunnat se en Triunph ned
pådubbat mopedljud marknadsföra kläder (eller var det rlanmsugare??)'

Drev till rcdalniown

Tdck ftr ba't Ia4 md b da vaHigen söler

pö att det ditr liudet vat anbat ?? /Böt|a

'26

Hejsar!

Jah4 ja! Mitt i den rådande HD-hysterin som råder i
film- och reHamvärlden får nan låsa i E:rpressens

söndagsbilaga att BSA B333or hör till de verkliga

inneattiraljerna.

ruNUBETIIBIE?

vImN: roth-r7rh JIrtY rgql
VIIEf,B: NEAR CIRENCESTER, ON TtlE
EI'GE OF TTIE COTSVOIJ}S, IN THE

HBART OF ENCLAND.
FON FUNffiEN DETAIIS:

VATCII TIIIS SPACE



Teknisk Notis

Mdifiaad M20'norchs 130 bn/ll
På det internationella BSA Rallyt i D"nmark kon det en afton en BSA med sidvaga på
besök" Det var viil inget miirkvädigt nsd 46 d6nna 6esLin var BSA eller hade sidvagn -
Jo, så tillvida att den kunde marsda 130 kn/h" Det var viil en Rocket 3 siiger någoa då -
Nej, det var en kraftigt 66diffe1ad "![f[".

Det diir med M20 lir inte riktigt sant förutom att
själva vevhuset var från en M20. Vevaxeln var hem-
nasmidd med ett vevlager från en speedway naskin
oå slagliingd son på en M2ta (112 mn). Clinder
ocå topp kon från en ZB34 Gold Star dvs 500 cc
helt i aluminium och toppventiler.

Den haftiga slagliingden gjorde att hela patetet var
på över 6fi) cc. Motoms htiid (se bild; en niistan 1

tum tjock platta behövdes mellan cylinder oc-h vev-
hus.) giorde att motorn frck såinkas i ranen och
transkllpan modifieras. Ramen iir förresten en
svingarms Af0/83 ram, så den kan väl anses som
normal.

På ins4ningsid& fann vi en (ve och fasa), Mikuni
förgasare, luften till denna förgasare kon genom ett
långt 2 tus plaströr (grönt) som på ii:nden (vid
pakethållaren) var försedd med en stor burk Quft-
burk) son innehöll fra stycken luftfilter av BMW (nc) modell tidigt 70-tal. Detta gav
enligt konstruktören ett insugningssytem som till sarnman ned awasröret lät motorn gå
som on den andades helt fritt och gick med öppna rör. Men avgasröret y6 lÅngt ifrån
öppet, efter en normal avgaskrök kom en ljud&inpare i ros&it! nodell Gold Star nen
betydligt stöne. Diirefter fortsatte avgassystemet med en S-böj som låg mellan motor-
cykeln och sidvagnen ti ytterligare en ljud&impare (en slutd.tunpare), allt detta gav en
motorcykel som var synnerligen tyst för att inte siiga esremt tyst, men hade ett \illigt"
temperament ( motorn utvecklade ca 50 håstkrafter vid 7000 varv).

Men detta var inte allt, om man tittar på bilden så finner man att MagDlmon (Magnet
Generatorn) ia16 all5 ffnns. Diir hittar nan i stiillet en bilgenerator &ir brytarspetsar till
batteritiindningen sitter på iindan. Bakom generatorn finns (hör och hiipna) en el-stårt!
Allt detta gicl altså via motorns vevaxeldrev, kamanel och nellandrev till generator och
elstart inlopplad hela tiden (elstarten hade en e iigskoppling inbyggd vilket gör att nä
motorn startar så dras inte startmotorn med runt).

a

Elstarten drog liitt igl"g motorn genom att ventil-lyftaren drogs in och startknappen
manövrerades med högerhandens tumme.(Låg risk bakslag.) Allt detta var otroligt viilgiort
och fuagerade också mycket viil. Så nu har den hiiadige sysslolöse BSA ägaren ytterligare
några tips till vinterns projekt.

cott Nytt år allihopa!
n

Sveiges Registrerade B SA maskiner.

Eltet en at tge ti8 atuete med aa gå igenon de rcgigsade ,fia*inet sorn fo&t i bibegittret kaa
ei nu yetenua Fljande intetsdnta statistilt något sorn Migare ihte har varit ,nöjdgL W Lomrfiq i senare nuntmer
at, BSA Bladet dve tila på deao på ann4t sdtt, t ac s,oa på lråga4 Vtlkt Litu eller l@mmun b BSA tiitost? det
iir ju klart intestaftare at ht nbtga nål Blö-nd gio e i ,na'6 1972.

Vissa konrnentarer om denna lista som nu presenteras, Det årtal som
respektive modell / typ fin"s aagivet uader iir rrgistcringsår dvs att en maskin kan vara
såld senare iin den årsmodell den egendigen iir eller t ex de maskiner son introducerades
som 1950 år modell ju redan tillverkades i Augusti 1949 och kan ha vadt tidigt i Sverige
dvs redan under 1949. Det fanns i April 1992 3005 registerade BSA i Bilregistret, vissa av
dessa saknar årsmodell oc.h ibland även något typnarnn, de kan även ha luddiga rr-"'.
Detta gör att matr inte ffnner 3fl)5 inprickade maskiner i listan för några av dem har helt
enlslt inte gått att "Hassificera".

Man kan se nånga intressanta saler här. T ex före 2:a världskriget finns det
endast ca 190 maskiner och att tyngden av dessa ?ir senare delen av -30 talet. Under andra
viirldskriget importerades inga BSA men diiremot kom en viildig massa M20 sidventilare
av vilka det idag finns ca 190 krigare registerade. 50-talets cå 1700 maskiner domineras av
åren -50 till -54 och siirskilt då arbetshiisten och toppventilaren B33.De sista åren från
1960 och ftamåt har ca 1000 maskiner och tyngdpunkten ligger ftån -67 till -70 diir den
snabba A65 modellen Lightning dominerar.

Om man tittar på t ex 465 modellen så finner ni att första radsn ger totaler
av alla A65:or och under följer uppdelning av olika gper t ex Thurderbolt och Lightning.
Man fimer ockå en del svenska typnamn soin t ex Lightning Power vilka modellerna
registerades under. På 833 modellen fu detta särskilt närkbart då det ffnn< tre "käcka'
Svenska typnamn, De Luxe, Swing och Super Swing. Men dessa typnamns antals siffror
giiller endast de som idag iir registerade med detta typnamn.

En fiiaelse: 850 SS GS modellcn skall hct4 Street Scromblet &U &4r inte Spons Sbr GS tom
jag slcirit i litah. Det fn^t siikm någa fu små fel mea håll tillgodo och hoppas a, ni t ckt det är liko irrtettant
afl sadaa som jag. Et tipt: en linjal Bih det Ailtate a4 Uisl lista&

Johan f.
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825

840

B44

470 Lishtning
475 Rocket 3 15 16 9

Total per Ärsnodel] 1 4 5 10 35 \7 53 I21 142 287 168 100 7

Som niir det låg täcld att is..

Ja, jag vet en man som antagligen kan hålla ned och son
siikert saknar de riktigt kalla isvintrarna.

,^"a 0

Vid tillfälle ute på plats snokade jag
runt lite gram och lyckades lokali-
sera Allan själn son viilvilligt visade
mig sina cyklar. Det visade sig vara
ett par B33:or av tidig sGtals mo-
dell Jq åiminqtone den ena var jag
siiker på (se bilden), den andra var
lite svårare att awörg dll den stod
inne i ett shul fylt ned bröte och
det enda som gick aft se var etr
damnig balskiirm, Maskinen på
bilden anviinder dock Allan fort-
farande &l od ö.
- |de1... de1 ffnns ju inga viigar på Torö ?
- Behövs inte, iir det bara riliig vinter så

Allatr har nå''liged siisong niir vi andra stfu i ganget och skruvar. Mnstd,'en har i alla år
anviints endast fiir körning på is, ja det vill säga de år det funnits.

14

Victor Crand Prix
Victor Special - -
ShootinE Star

SÅ SKIMRANDE vAR ALDRIG HAV8T..........

Niimligen Allan Westerberg som fims ute på en liten ö i
det allra yttersta havsbandet i Stockholms skiirgård. (On
man nu kan kalla det hav nä det ffnns gäddor i vattnet och
frågan ii1 om man ska säga skärgfud eller trädgåd?)

Vid nitlsommar varje år komner ett par stofta Ångfartyg ti ön stora Torö, sEax utanfiir
Möja. I år hade jag nöjet att åka med s/S BJöRKFJÄRDEN ftån 1925 dtu jag tidig;are
tjiinstgiort som Befålhavare. Det blev en nycket lyckad och trevlig midsommarle[lch
eftersom det,ä ganla fartyg så finns det ett stort mr(tinintresse blånd besättringen
ombord De flesta av mi"a fd skeppskamrater vet om att jag sjiilv kör M20 och &irlOr
tipsades jag om att det ute på denna ö stad ett par eamla hofi eventuellt av miirket BSA.

450

A65

11
44 47

5-
8 11

67
41

Star

iilx (moto cross) - -
Sports St ar Cold Star

Victor Trial

Liahtnina Rocket-

Lightnlng Clubnån

Llghtnins PoBer -
Llghtnlng Arnerican

Lishtnin8
Spitfire
Thunderbolt

Firebird Scrdbler

11165

'ol ': ": ":

1-1-

22

5 833
124
- -12

4

35
11
u-':
21

30 26

30 1

3r
20-
7-

592

40-

16 1

1-

1

10

9

1

1

6

25

1

9

15

14

23

107

1

63

- B 47 41 r43
_ ?3826 1

- 5 3 429
- -r9

99

6

I

Kapten
BOLJA

'\.n,,.\ t\n,

60 & 70 Talers BSA Maskiner.

Tack för besvåiret Allan, och hoppas det blir riktigt kallt ute på ön så du
får njuta av din fira B 33:a.

t3



PÄ TOPPEN

i sin klass!
-1965

För den verklige molorcykel6nlusioslsn
erbjuder BSA toppen ov vod som sl6r
ott lå idog.

Vrid p6 gosen p6 nögro ov nodonslö-
end6 "lullblocl", och NIIör könno fortens
ljushlng, nör den ör som mest underbor

- Enormo kroftr6sur!9r I E. hondl

Att BSA ör en kvolllelsmoskln I minsto
dololj behövor konske into ordor om.
Docenniera lopplromg6ngor pö töv-
lingsbonon tolor sitt aprök,

Lycko till med Er nyo BSAI

}f, 650 RocKEr (rokor€n)

?5, fffl ,if"'J::ll'no ""'**
}.s4 650 CG I.IGHININO ClU8MÄN

Rii lrrolocaoarlnlr.|..rdd.
SSA B1,r VICTOI ,ta1 .c (l.tt Snithr VM-no.rh),
Kon l.v.r.ro. ondorr I å lörol .x.nptor.

Vsn
Yårldamö.b.mårt.t

I lnolccroaa 50 cc*lcar.n

Bcgör proxpekt!

l€lt Shllh hed tln VM-morlln

Julhöckerna om BSÄ finns hos ltarGie
. BSA (Don Morley) BSA-cyklar
från hela vårlden i färg,
Bra presentbok. t75:-

. BSA Competition History
(Norman Vanhouse) BSA:S täv-
lingshistoria 1 946-71 på 345 sidor
och över 250 foton. Är-för-år-re-
sultat. 2751-

. BSA
-Singles
Restoration
(Roy Bacon).
Mycket detal-
jerad renoveringshandledning för
1-cylindriga BSA 1 945-73 med
värdelull och svårfunnen informa-
tion. Tips om hur man hittar delar
mm
325:-

. Gycle world on BSA 1962-71.
Nytryck av artiklar om BSA-mo-
deller ur en av de bästa engelska
mc-tidskifterna. 80 sidor, 100 ill.

1251-

. The First Classic BSA Scene
(Bruce Main-Smith) 64 sidor och
1 23 foton med BsA-cyklar 1938-
72, dels renoverade, dels i ur-
sprungsskick. 95:-

. lllustrerad BSA Buyers Guide
(Roy Bacon) "Köpguide" som ana-
lyserar och beskriver för- och
nackdelar hos alla eft erkrigs- BSA.
Utmärkt information 160 sidor,
200 i . 175i-

. Motorcycle Monographs nr 18
Roy Bacons mycket kunniga över-
sikter som också finns om andra
memärken. As-format. 48 sidor.

4"n,"., nor-r., . ouoroHi{,?"t"
1962-72. Al/ 410 Twins 1946-63
Rocket 3 1968-76.

. The Gold
.Star Book

(Bruce Main Smith)
Verkstadshandbok
för 28, BB, CD,DB,

DBD 350, och 500cc,
dvs alla efterkrigsmodeller. I 95:-

. Haynes verkstadshandböcker
Utförliga gör-det-själv-handled-
ningar med mängder av teckningar
och foton. 2252-lst

. BSA - The Complete story
BSA sextioåriga historia av Owen
Wright. Om modellema, fabriker-
na, tekniken och människorna som

295:-

Tel 08-612 70 50. Fax 08-612 70 51
Box 19007 . 104 32 Stockholm

Roslagsgatan 14
Vi har söndagsöppet under december

bvodde BSA.@



rusA,@
"Wesle.n'rFöd€llon

2 cyl. 650 cc med
Dubblo lörgoso.e

Rocsrkomnor
Rocertonk

FöBedd in€d hosllghels-
mölo.€ o.h vorvtdknote.

Mdsklnen ör heliö.kromdd,
bdn3le. och oljetonk

mondonnrödo

r.n;lffi1trymr
så livon BSA nyo dmotlkomodell 550 cc

ENDUROSTAR, I l dlulförcndo.

=BSA- tozset
Såljes: BSA Ro*et 3 -69 i fint ski*. Pris: 35.000r. Dunstallset till Rocket 3, kåpa ta{
dyna, franskiirn. Pris: 3.0ffi:-
Stig Pettersson, medl nr ?59, tel: 0322 - ffi ffi

Sålies: BSA 650cc A10 Superrocket. 1960 års mode[ i kötbart skick. Papper ffnns. Pris:
14.000i
p6l6d gahlin, medl nr 10t17, pl 1930,840 73 Bispgården, tel 0696 - 306 36

Köpes:
BSA B33 Swing i fint skicl köpes!
Jame Wilsor, medl nr 1004, tet C/.13 - L42 03

Sålies: Min Triumph T120 dopper,
rod, - 69 ej stel iir fordarande till
salu!
Pri$ Som den går och står 15.000i
Christer iKaptcn Bölrai Allvin, medl nr 0603, tet 052) - 584 45

Sålies: Nytillverkning av sidvagnar fiir gata & racing Norton MC-ramar mrn nn, Allt
efter tyckg smak ocå behov. Ring för nera info.
I-eif tel 0510 - 510 (B

Köpes: BSA B33, även ram ned papper och delar. allt av intresse.
Lars Andersson, medl nr 1118, teh 0382 - 305 70/A 32

Sålies: A10 Roadrocket, renoverhgsobjekt, alternatormotor. Ej komplett. Pris: Från
65fi):- beroende på hur komplett koparea vill ha cykeln. B31 cyliader och topp, fint skid
standardborrn. Pris: 500r. B33 Stelram -54 års modell. Motom renovera4 vevlager, kolv
etc" Går fint. Clkeln i öwi6 iir att betrakta som en trevlig 'rat-bike' eller fint körbart
renoveringsobjekt. 145fl):-
Håkan Ceme, medl nr 306, tel &11 - 400 12

Köpes: Bensintank (stål) i gott skict till BSA A65 fusnod 1967.
Kje Hellströn, nedl nr 1064, tet B - 742 25 14, arb: 6 - 713 24 12

Säljes: Hepoloit kolv GS 0.z], 3tx)i; Magdyno Lucas, 25fi)r; Vevhus GS med Nourish
vevaxel och Carillo vevstake, kompletl 8.0fi)i; Kanmar GS 4644 800:-; Topplock A7,
500r; Kedjeskydd GS, m:-; Magnet Lucas, 1.500r; Div A65 delar, mest motor och hjul.
Gösta Johansson, nedl nr 1, teL 0300 - 2t 59

Sälies: Tanl till BSA Ughtning -70. Kedjedrev l9-kuggars (R13).
Maria Leijonhufrud, medl nr 0620, tet O40 - 18 42 46

Köpes: Reservdelsnotor A10. Son byte finnes en JalFmotor 175 cc med viixellåda.
Göran Nilssoq medl nr 101t tet UE2 - 130 50
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Litet Lucas ,

Eatter 6v ftr€d Iock 275r-
Pick-up I'laq/Dyno 110:-
Pick-up KzF €kluvfäste 110:-
Pick-up K2F snäppfä6te 110: -
5" kromad Iykta komPlett
SrrIyktgles
€" Iyktsarq
8'r lyktinsats
Capscitor fiäder
Capscitor inkl fiäder 1951-
Lucas 7r' kromat lykthus 190:-
Lucas statorplatte 47205 695:-
Lucas ststorpLetta 47219 750:-
Lucss tändoingslås
Generatorspännband
Lucas laddninqsrelä
Siqnalhorn 6V /12Y kton
Svarta kabelbsnd i gummi

Lyktinsats 7il
Lyktsarg 7"
Glödlempa 6Vl12v
Hel/haIvI jusomkopPlere
Dito med aignal
Dito skruves direkt i styret 90:-
Siqna/dödårkanpp 40: -
Bakelitomkopplare för lykten 165:-
Lyktpanel med amPerem/onkopp.250:-

Litet aSA

M20 kolvbultsbussning
8ll kotvbultsbusssninq
410 (olvbulLsbussning
A65 kolvbultsnossning
8ll,/M20 mutter motordrev
BfilMz0 Iåsbricka motordrev
Bll mutter stötstånqstunnel
A10 generatordrev lilla
A'10 qeneratordrev stora
410 oener€torkedja
Nivå;luqq vxl-Iåda A55 -1968
Fästbult tank S/A 1954-
att/A1o s/A bull bakdrev m.sPlines
A65 bllltsats trumrna nav
A65 drevkrans bakhjul 4?t
A1o/Bt) 5/A kedjeskydd
A50lA65 kedieskydd svart
Stötdänpare BlllA10 med hYlsor
Stötdämpare 450/A65 kromad fjåde!
HyIsa stöLdämpa.e svart
HyIsa stötdämpsre ktom
Rostfri b€kskärm 6" Polerad
Stå1 skärm 5" fram ned rY99
Stå]skärrn 6" bak med rygg
StåIskärm 5" fram utan rygq
stå]skäDm 6" bak utan ryqq
Dyna A1O/853 S/A
Sade] "Lycett" med krom fjädrar
Pessagerarsadel (sockerbit)
Plunger fjädring svarta hYlsor
Plunqer fjädrinq kronade hYIsoD
i,|20 1emelI
gt1/Bit/ A7 / A1o mfl lamell
A50lA65 lamell
8lll410 mff kopPlingskorq
8lJlA10 mfl koPPlinqsnav
A10 koppl-inqsnav (Triumph adapte!)
H20 kopplinqsnav
450/A65 kopplingsnav
A50/A65 kopplingsko.g
BlflA10 koppLingscentrum
B4O/C25 !ll.f| (opPLingsnav
840/C25 (opplj.ngscentrun
840/c25 lamell
B4O/C25 r|fl koPPlingskorg
Slll410 innre laqerbsna koPPling
glllA10 kulkDanser koppling Peret
Låsbricka kopplinq
KopplingscentrwmutteD 8lllA10
Blf./419 kopplin$mutter
450,/A65 koFplingsfjäder
A50/A55 ryckutj.guntni såts
glllA10 transkedja
A10 Plunger tamell
A10 Plunge! transk€dja
A50lA65 Transkedja

Luces rotor 12V
Ceneratorkol

26Bt -
652-

625. -
115:-
10:-

165 t-
'125.-

40/45'-
50:-
90: -

1952-
45.-

110:-
110: -
90:-
90: -
95t-
15: -
95|-

100: -
140: -
'125. -
551-

1152-
,70:-
540: -
515 r-

1)5Oz -
'1050: -

70: -
?0:-

745.-
425t -
52Ot-
t15 t-
4t5t-

1290t -
800: -
640t-
80:-
80: -
45. -
F5+-
85:-

47Ot -
29t r-
J95t-
395t-
395.-
590:-
25O r-
2252 -
2?t, -

85: -
JlO.-
150: -
7Oz-
15. -
45. -
1z-
9r-

70t-
180:-
85 r-

22Ot-
62it -

Maqnetkol Z't-
Varninqslampa för lykta qrön 45:-
verninqslsmpa för .tykts bIå 45r-
Amperemeter Lucas originel 195.-
Brytare meg/oyno 95t-
Brvrare 450/A65 55:-
Ko;densatorer A50lA65 45.-
LsflphåI.lare Lucås lykta 45t-
zenerdiod Lucas 295t-
Likriktere. 2t5.-
Tankomkopplåre 0C40 (10-40t) 295:-
EaklvkLa 477 gS 1949-5t 295.-
Baktikta 525 1954-60 9o:-
aaklvkta 564 1959-68 90: -
Bskr;kta 569 1968-74 125t'
Bakl;kts Hiller ned SToP 29tr-
Brom;Ijuskonatkt Luces 55:-
Eromsl iuskontekt universsl 50:-
Fiberd;ev t'taqnet 225r-
Låsbrickatändinställning 10:-
TändförstäIlning Lucss f50:-
GrådskivEtändinstäIlning 45t-
Pack-box K2F lnåqnet 4rr-

Tcs Ekf('d 08-681 09 2f
Rråinv 22 126 78 åqeraten

Ärsmötet 1993

Peder Skrivares Skol4 Varberg
mlz 1993
1400

Me<llemmarna kallas hiirmed till årsmöt et det?I /2 19f3 iPeder skrivares

skolq musitsalen, Varberg. Se vidstående karta.

Efter årsmötet går vi ut och äter en bit och dricker något gott (engelsk

öl?) i vanlig oraii"g. Övemattning sker i fiingelsecell på Varbergs fiisrning

mot en bot av 90 - 160 kronor. Komfortabel \x - det ingfu lakan, örngott

och handuk. Vi bjuder på enkel frukost - vatten och bröd. Medtag gåina

randig pyjamas.

OBS - För övemattning kävs förhandsanmailan till Anette Lennartsson,

tel 03m-3413 innaa denm/L
SfugHus

t

Plats:
Datum:
Tid:

MOT
<- erå'reGoRel

tl #er_llr
råReNrue.sgawrl

r-t c'f
FAL+€NTåEP

e I4AMLA e6rAN H(5T YAR.B€

ft lsv urccr.rs. peoäg ecervr\e
3 I'kol4, ENE€Beelaf;sel.
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