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MEDLEMSSKAP I BSA. KLUBAEN

Msdlemskåp ftt 1882 eöålli g6nom ån t 3or b.tatar ln på
dlin$n vån PiOgTOlRg {7i 71 42-t 6tld BAI{KOTRO
5421.7512. Awnon gäl$ p€r kåtondoilr. FM[j6ned-
bm36råp hnEbit alt mm €rhäler slt og€1 m.dlemsnumn..
o.h ör/nga fömånd för msdlsmms. Oock få. man bala .ft
ox av Bsl-blådsl pd fårnil. Ko€tnadon ft)l fanitjom.dtom &

 I{NONgER

På BsA-torg€l lår m€dlommar annoni.E titi. För.råg ken
numora ocld annon$E mol b€lalnlng. Pder Lltn a'cro:-

o.h uppåt. Konlslda Ansto Lennårtlson för nårmd. lnro-

REGALI,A

Ja.kntlrlG 3or Emallh.irko 3o:-
Klsbdolcl 15r/2 Sllpshåltar. 4or
T€hh lm.
B€slölnlg skd g6nom in*innlng på PG 6ll.r BG lnt ovån
Glöm lnlå lålå om vad du vlll h4

G.0nga

T€[ @5 - 5143 t5

Aigrum (old C.plt l)

T4 oA - 562 5A2 13

fuarrxr!r
sv6n'Åtc s*ogrund
T61 0784 - 23e 3€

MARKESKONSULENTER
Om du bchiivcr hformatio! oD di! motottlLcl cllcr cn modell du iir irtt€sscråd av

trn du tontattå !lgo! av våta Diitkcstolsulcntcr

GOLD STA& 833, Ar0

A50, A65 tom -70
450, 465 efter -70

850
\r20, Nt2L
Förlrigsmasldner
475 Rocket III

GÖSTA JOHANSSON, O3{N 12T 59
(tu21-4 eit:sd
HÅKAN CERNE,MII ffi 12

ROBERT HORTAN, O4O 18 65 31
I-ARS SVANBERG, 031 93 62 18

MORGAN JOIIANSSON, 031 36 36 37
LENr.rÄI.''-^T BRUHN, 0322 199 15

BO HAGMAN,03t|0 751 77

Rilnelse

I förra upplagan av Almanacka!
råkade det $[ fgl namn vid Novem-
ber/Decenberbilden. Det angavs
felaktigt att bilden var tagen av
Böljq men råitt ska vara den allmärt
forekommande linslusen

Lars Svanborg

Framsidan pä bladet
Popular Mekanik pryder värt omslag
denna gäng - Feb 1955
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ORDFÖRANDEN IIAR ORDET.

Det är inte så långt kvar till vlron Vl lnlcdcr den i år
med att ställa ut och delta på Eftnlr Molor Show den 9
- 1ll April 1993. Det år nånga år rodan klubben var
ned på något liLnende arrangemang. S[ vl rcr verkligen
fran emot detta. Vi komrner att visa ott ganska brett
urval av B&4cs produktion T ex en Sloolrr, M22, Gold
Star, L,ightning och Rocket 3 'nrn. Passa pl att besöka
oss och mässan i p

Ålsmöte har vi haft i Varberg den Z) februari 1993. Det var närmare 40 persoaer som
besökte llrsmötet, Hälften var med ute på tviillen och inmundigade sig f a samt

hgelsk naltdryck i den engelska puben till sent in i naften. Det hela var
myckrt trevligt och uppskattat. Tac.k till Anette l€nnartsson för ett viil geaonfört program.
En del av "naltprovarna" övernattade också i Varbergs fiistning doc& ej i ftingelsehålorna
som utlovats, (de var under renovering) men i logement för "ledbrutna officerare,.

Vid årsmötet behandlades sedvanliga frågor. Det beslutades att irrte som förut publicera
dllå årsmöteslhandling'r i BSA Blådet för att denna mer skall upp$lla poste* ktu" .o-
posttfulning. Vi kommer hiir i stållet, ge en kort så'nrnanfattning av årsmötet. De som
deltog 6r automstist tilsänt årsnötesprotokol. ölrEa kil Itktdnro detta genom att
ringa tlll ordföranden, så sönder vi rletta även till del.

Sven Öhrnberg läste revisionsberättelsen ocl redogiorde ftir Hubbens ekononi. Klubbens
överskott sjönk nfuot från 1991 års 21.190r t l l7 J48t. Detta gav en kassa total på
38.938r. Intiikter och utgifter balanserade på 141.956:-, Styrelsen och Kassören beviljades
ansvarsfrihet av årsmötet. Merllemsavgiften ffh 194 faststiilldes till 150r, dvs ingen
höjnlry.

Å.rsberättelsen låst". 
" 

,,,ig sjiilv, (Johan Johansson), och kaa ses i sin helhet hår under.

Til syebe t pset eaues jag (tac* fu.rd) son o ffri@ a men jag tpppot at detta b 
'/,ia 

siaa &vA de\to
befatt ting och ax den som .lida.Eades vd nöa l.t wnq ao dht av ,rya fbl<a battet lhe odfuardc pq
RaAll Mdltdalvald$ frn &d pdud &. Or6dld6 giotde Sebe.damt Etit,lbah faiias*a eehqe, Vi.e *
A^atE lznneltsoh Veddige,I(as* (jagiget) tohaafohansto4 kngsback4 Redafcfh CltirAtAlvbt, Lilk Ett4
Izdano, Mqtt C@bso4 CöEbotg. l,4,vau4t giotdc lzdanot OtkeÅ*ah.n4 lary'/taeit. Avtaaktltel" .frd Lrng dA'rrt
viat olil@ psa gior.t$ Ldt Seat bery, KaAayik och Fre&ik Thomge4 cijAb

Revitoftt och vdbredaing ornealdet. R',iloftr $at ötunb Aljzgsdt och lan-Etik K,r]lstoL Taahohr*
Ualbqedr,hg tohq, Pe''so4 Krurgtbe*4 och Bo-Inge Attde\to\ Atlöv.

På årsmötet beriittade vi också att tidningens upprop om Redahions.aekreterarc, hade
hörsammäts. Monika Andersson kommer inom kort att tillträda denna för klubben
viirdefulla post. Hon lever i vårt lands sydligaste trakter niirnare bestämt i Trelleborg.
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Ånsnnnrirrrl,sE 1992

SYENSKA BSA KLUBBEN

Sedan Hubben biftlades den 2 Januari 1984 har vi nu hunnit med nio siisonger i
och med att 1992 är till ånda. Ä,ret som gick var ett fint år med flera trevliga
tråffar oih en lång fin sommar oc.h höst.

Styrelsen har sanmaaträtt fem gånger för planering och beslut om Hubbens ddft.
Ett e,*ra årsmöte avhölls i sambaad med BSA Campingen i Banteryd, detta ft)r
att geaomföra en stadgelindring. Detta var framkallat av ett antal attslag ftån
lotteriniimden &l de ansåg att vi inte ,b tiildckligt dlnåinnyttiga. T),värr så frck
hte det nya förslåget bifall heller.

Vi har varit representerade vi Motor Historiska Riksförbundets (I!trRD
årstämma där vi iir medlemmar och alla våra medlemmar genom våra represen-
tanter iir ned och påverkar -gammelfordonens" framtid i och utom landet,
Genom MHRF har distribuerats ett Aanonsblad samt utgivits en kalender
för gammslfsl6ens träffar till alla medlemmar.

Klubben inbjöd en engelsk fiirare till Sviestad och fi-Ä,rs Racet, helgen runt den
1 Augus$ nå'nligen Jobn Cronshaw. Han lyckadas att utan tvivel slå all
konkunens med sin 5fi)cc BSA Gold Star. Mycket uppskattat av deltagare och
nedlemmar som frck nöjet att se detta. Att han senare under året blev måstare
i'Classic Bike Chanpionship" för liiirde året i rad henma i England med sanma
BSA befåster var John och hars maskin står inom classic racing. - Den absoluta
toppetr.

Å,rets intemationella BSA rally tog plats i Danska Hilleröd och samlade ett
tjugofemtal medlemmar fråa Svenska BSA Klubben och flera som passade på att
besöka träffen når det var så 'nåira". Det var en nycket trevlig och uppskattad
träff arrangerad av Dansk BSA Klub,

forts nåsta sidå...
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Hår hemga har ett antal trevliga Eliffar genomftirts på rcdvaallgt vis av
lotalavdelningarna i Sigtuna-Valentura-fuersberga, Skåne och GctingJ. Dcn g:e
BSA canpingen var i Bankeryd som vaDligt.

På tidskriftssid.n har utgivits en omfattaade matrike! almanac.ka och $rra
nummer av vår tidslrift BSA Bladet. Den föna året återupptagna vertsamleien
med annonser har fungerat nycket brq och har gett klubben en väbehövlig
inkomst till xft finanrierl ds1 idlella verksamheten.

Försiiljningo av Hlbbregalia har gått bra och flyter fint. Aöetsfördehingen
inom styrelsen och hos Hubben frrnltionäer fungerar bra mcn kan gen6m
medlemmamas engagemang bli bättre. Det är vikfut med förnyebJ inom
klubben Vi går nu mot vårt 1&års jubileum och hoppas att nya krafttr visar sitt
intresse för att klubben skall kunna leva upp mot vårt rykte att vara väl
fungerande och aktiva. Blad all våra ca 700 nedlenmar och de nya sorn
strönmar till var år så har vi en god förutsåttning att kunna göra vilr egen klubb
och vårt stora intresse för BSA MotorcyHar lerande nånga år in i framtiden.

Ett stort tac.k till Styretsen oc.h Lokalavdelningar sant försåhings "miianen" och
våra mårkeskonsulenter för ett trevligt år. Tacl till metltemmarna som kom till
träfrar eller siinde in en rad till BSA Bladet. Alla var ni ned od giorde året till
vad det blev.

Johan Johanssoo, Ordf örande.

MHRF-I{ytt.

Förtu&ingar i MHRF-Folksam försäkringen innebiir i korthet följande.
För åldre fordon har nan sånkt premien genom att införa en ny piemieHass. Matr skiljer
nu på fordonen/motorcyklama upp till 1950, 1951 till 1%4 od L%5 - IyB.Inom dessa

!^.": 4.!t"t io dla BSÄ" Har man ea nyare maskin som 66a "<arntar. p! finns dgt e1
förnånlk frrsäfring åven för dessa (on man tidigare har IlUnF-försähGS) fn4 - Lgg2,
års modeller. Premiesäntningen & större för bilar än 6r MC beronde på en ökning av
singelolyclor som iir dyra (personskador).

Lagerförsiikdngen förändras pga kostnaderna för denna har blivit för hög genon brriinder

och stölder. (öfliga fOn"aringslokaler.) Försåikingen konmer <lärför att giilla erbart

orenoverade fordon, tre bilar eller sex motorcyklar inklusive delar till dessa.

Kortitlförsiikring frnns nu som gäller i 30 dagar för att Ean skall kunna åka till Bilprov-
ningen och klubben för att besiltiga fordonet.
Prenien iir 300 kronor dår 200 dras av otn fordorct godkiinns för helförsiikring. Premier

för Helftrsåkring av MC är hos MHRF/Folksam tom 1950 z)8i,l95l - L9& 218-, L965 -

LTI3 ffi- och 1974 - 19{32 9t32r.

Kontalca tlubbens besiktningsniia om du tycker att detta it intressa , telefonr finner du

på ta insidan i BSA Bladet.

ii

rnÅN nrurrÖn'u

Då var det dags ör ett nytt blad och snfft
iir det dags för vårmönstring. De flesta har
ka:rske redan varit ute en del och luftat
hojen, nu när vårsolen börjar titta fram.
Sjiilv planerar jag för * looou g -ig till
Internationella i sommar och om jag
hinner finna det en liten chans att jag åker
på John BuIl Rdlyt 1-2 maj. Annars blir
det väl mest åka hemmavid.

En del iindringar har skett under vintern.
Den tydligaste iir fibgåindtingen på bladet
son i år iir engelskt racinggrönt. Trajan
hade också bytt fiirg och slumpen har vål
satt in håir. I nästa nummer komner
ytterligare aindringar dll vi nu har fått
ansvarig utgivare etc i samband ned att
bladet blir posttidning

Som vanligt har det ramlat in en hel del
naterial. Vissa ,ir riktigt flitiga "Spiken'
Andersson hör till dem och bar även

skic.kat en del kort till nig Tack för den.
En annan flitig shibent är Pelle Pirat som
har kommit ned en artikelserie till detta
nurnner. Pelle Pirat (alias Per Renell i
Göteborg) konmer med en serie om det
kiira so-talet, niir våra cyklar var son
populiirast. Han kåserar i ledig stil om alla
viktiga hiindelser såmt någrå till och ni
kan låsa den första i defta nummer. 1950

heter den natudigtvis och det konmer en
för varje år, dvs 10 artiklar.

Kapten
BOLJA

.\AÅ.nr
{.Är'\.l\r
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TT-LOPPENS
MASTARE

föBr lr.t !ördc BSA h.m 79 r.8n. i rv.njt(.
motoc.osstävlin8.! och !.8.ad. dcstutom i tr.tt
stöst intcrortioaclla ooto.ro$cv.n.m.os -,,ll,rr-

BS^ !r co förkodDios Iöt Bi.Dirtta Sndtt
hnt. D.\ ir iat. b..r Engl.nd3 srörsta ootor.
cykclproduccDt, 6cd Go !rli8 tablil.tion av 6t.OoO-
70.000 crhctc., d.n ir ockr! som o.dr.t .ngc!
v.Irdtillv.rk.r.. Bs^-f.brik.o riuv.*.d. d. hrod-
cldv.pco och rutoorrlooooc., dEd vilh dc rlli.n.
dc t.uppcmr lkustrdcs i bld. fö$t. och rodllyr.ldllris.t, Dco }iod. looto.itrib.ot n d' Plr"1
F,r,å,ll bcrältd i d.oa. .ltilcl oE Bs^-!oeslio.,u

Sv..l..t G..nd
Prix l95a:

5.rr.r.n Sill
Nll.loD d..r pl

lör ,olh

Miä,läå,Tl,;:i"":r,:':'ff 'åU
inte satsat något på att göra en >ultraspeciaL>
fi-cykel - och den frågan kan man kanske
inte helt glida förbi.

Vi skall här inledningsvis endast
besvara den på följande sätt: BSA:S
konstruktörer anser inte, att fi-spor-
ten i sin nutida utveckliog har något
att lära en fabrik, som först och
friirnst satt som mål att förse motor-
cykelköparna med en pålitlig, driftsä-
ker och ekonomisk bruksmotorcykel,
De fabriket, som vill hänga med i
fi-dansen, tvingas niirnligen tillvcr-
ka specialcyklar, som inte längre har
mycken >inre> likhet med brulsma-
skiner. Nutidens skräddarsydda speci-

alrnaskiner med flercylindriga motorer, över-
liggande kamaxlar, fruktansvärda lagertlyck
och stor bensintörst är ju ur många syn-
vinklar intressanta, men de ät och förbtir
intet annat än rena tävlingsmaskiner för en
liten utvald elit, som mot hög ersättning är
beredd att slfus om VM-teckoet rned livet
som iosats. Ingen motorcykeltillverkate

1.5.. Gurtrf5ron o.h K'rno Joh.n$on domonrlrer.. .in
t.knik i cn i:riorprkurvå

drömrner väl i dag om att sätta en Yerklig

ncemaskin i händerna På en vanlig motor-

cyklist.
Med motocross, tillföditliShet, trials och

sixdays är det något aooat. I dessa tävlingar

ställes aodra krav på maskinen än faotastisk

fullfartseffekt - den måste vara tobust, stryk-

tålig, lättkörd och manövrerbar i alla lägen'

Vad har jag för glädje av en cykel, som gör

bortåt 2oo knutar i toppfart, om den är så

känslig, att den inte kan segdra på en dålig
skogsväg, som iag måste ia mig fram på?

Man vågar nog lugot Påstå, att en cykel,

som stoppar för de oelhörda påfrestningar,

som en hård motocross- eller tillföditlig"
hetstävling innebär, också håller för gemene

m4n att slita på i ur och skur.
Vi skall här inte orda alltför mycket om

vad exempelvis motocrossen betytt för mo'
torcykelns uweckling - bara göra påpekandet

att detal.jer som förbättrad bakhjuls- och

framh,iulsfjädring är resultat av de erfaren'
hetcr, som gjorts på motoctossbanorna.

Klrt brrn...
Kärt barn har rcm bekant mlnga namn.

Folkhunorn har under årens lopp funnit
upp en rad olika, mer eller mindte vitsiSa

uttolkningar av förkortningen BSA. Vi
erinrar oss bl. a. en, som en känd svensk

tävlingsförare fällde i motocrossens svcnska

barndomr >>Jaså du skall köra en sån där

Bättre Sent än Aldrig - det kan viil aldrig
sluta bra.))

Det slutade utmärk ! - - -

195,1 årr motocrosshiälto

1954 åts motocrosskung och erövtare av

titelo )fuets motormaD) hette Bill Nikrcn -
mera k'ind under smeknamnet Buffalo Bill.

Bill Nilsson gjorde en bokstavligt talat
magnifik säsong 19J4. Han blev inte bara

överlägsen segrare i motocross-SM, han vann

därtill Sveriges GP i motocross i strid med

hela världseliten, triumferade yttelligate en

gång över väddeos bästa motocrossförate i
storkampen Motocloss des Nations i Hol'
land och satte pricken övel i:et med seger

i den mest legendomspunna svenska motor-
tävlingen - Novemberkåsan, som tvivelsutan
var en av de hårdaste i dcn långa raden av

klsatävlingar. Diir andra förare och maskiner

körde fast i moras och diup lera, där segade

sig Bill och BSA:n ursinnigt och envist ige-

nom besvärligheterna.
BSA-stallet iorymmer odså en sldan



Kuno lohrnron vlnn..
Xrnonlopp.r l.T.

hene som dcn evigt leende charmören Sraz
>Storhm> Landin, som kanske blir nästa
sycnska Eotocrossoamu av världsklass, den
plfriskandc vikitget lare Gutafson, den
outköttlige och pålitlige veteraoer Ga$af
lobanron och årets stora motocossfynd
Grnnar lobautof. - Det lustiga är att ingeo
av grabbarna åker lika - somliga fioåker
eleSrot och tekniskt, andta drar på så man
hör hur motorn frustar under övervarven
o.s.v. - fncn kärrorna hål.ler.

C ll d. Lux., 250 .c, a.trk6 torrv..dlmotor

Blll Nil*on kör en Ä.91 Gold Star, d.v.s.

cn dyr iportrn0rkin, som inte kan jiimföras
med vrnli8r $t[ndardkärror.

Vcm som hclst kan köpa en >guldstare>>

och köpa dcn till ctt absolut överkomligt
pris,

Men för dcn, som inte ämnar tävlingsåka,
är en Gold Star onödigt påkostad - för var-
dagsbruk eller turistkörning räcker det mer
än väl med någon av de 19 andra modeller
som BSA har. Och allting häoger ju inte
bara på motorn - man köper ju exempelvis
inte en sportbil, om man inte tävlar, utao

nöjer sig med standardversionen av

samma mdrke. Bl. a. därför att mo-
toto i en standardkärra, vare sig det
nu gäller en bil eller en motorcykel,
är bättre lämpad för vardagsbruk.

DA finns emellertid andra ting,
som mhte vara exakt lika på sport-
maskinen och standardmaskinen:
vägMllningen måste vara av högsta

klass, likaså fjädring, stabilitet och bromsar
för att nu bara niimna oågm yttedigt väseot-
liga detalier.

Världens rtörsta modellurval

BSÅ har, enligt vad fabriken själv med'
delar, världens största modellurval: fråo de
små tvåtakiga Bantammodellerna med 1 2 J

cc. och 1r0 cc-motorer upp till topp- och sid-
ventilade fyrtakare på 500 och 610 cc.

g.nt:m D 3.150 .c 2-bl.

Som en liten vägledning kan vi ju n?im-

na, att modell B 33 Swing blivit den verk-
liga bestsellero i Sverige - deo har bl. a.

sådana finesser som bakhiulsfjädriog av
s'i'ängarmstyp, stor fi-sadel och självfallet
teleskopframgaffel. B 33:an har också en
toppveotilad motoi på 500 cc, som inte bara

är vass - den har eo nästan otlolig segdrag-

ningsförmåga och är alltsl en verklig all-
roundcykel i ordets bästa bemärkelse. En
kärra med extra gott drag i är A 10 Goldeo
Flash - den har ))två burkar> oö 646 cc

inombords och tål de längsta kryssningar i

A l0 Gold.n Fll.h, 650 c€ tvlcyllndrlt

högfart. En ännu skarpare sak är 
^ 

l0 Road

Rocket.
Motorcykelentusiaster är väl öyerens om

en sak i alla fall: man må säga vad man vill
om bilar - men tjusningen blir större med
motorcykelo: man kommer fram på vilka
vägar som helst, man
når vilka camping- och
fisköplatser, vilka ut.
flyktsmål som helst. Och
mc-driften och garaget

är billig.
lan PITw Fotsbell.

G..bbrrör l.t.r rKuno', 3l
rnrrt d. ll.t .lt .Ikl.

E 3! Swint l. Gold stlFmltkin.n iv..di&v.rtion, rPopullr.n..ns.ltm.nn.n'.500 cc.nctl. toppv.ntilmorot
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HANDBoK nön uoroRcvrcr,rsrtn

Utaftetad $er d,omstolsprotolall och sjuldtus-
jownaler, den nya ans- och konlanlagen satnt
renhålhingsverl<zts orfuingsstadga

Ihp 1

Vem som uppfam motorcykeh känner mal ej. Av vissa stäl antas det dock att det var
samme man son konstruerat sträclbärken, tunskruven, sp"nska stöveln och benkrossen
Några siikra bevis föreligger emrnellertid ej,

Kap 2

För inköp av notorcykeln fordras ca 1 tr 50 öre som kallas förstå inbetålning. Resten
sköter sterbhuset, utrnätningsnannen och skrothandlare Moser (t) on. Den kan även köpas.
kontant, H4 h4 ha..,

Kap 3

Motorcykeln liigger sig understundom på endera sidan. Oftast under full gå.ng. Liigger den
sig santidigt på båda sidor, kan den i fortsättningen anvlindas son glitter i julgranen,
Hinner nan dessförinnan ej stiga av, anvlinds följande knep, Benen drages hastigt upp, så
att knäna kommer bakom öronen och huwdet siinkes i jämnbredd med tredje svanskotan.
I regel rullar man sållan l ingre ån tre hundra meter, Tag med ett litet minne från det
stenrös du hamnar i.

Kap 4

Niir du vaknat i niirnsta bondstuga och humit råtta till löståndema bör du först fråga efter
"hojen". Då ingel vet vad detta år, ger man dig cognac. Son av gammalt anses nara bra
not hjärnskakning Sedan bör du åter svinma. I förhoppning att få en till. Detta hoa
viinliga niinniskor. Det ffnns även ställen diir nan kan få ett kok stryk. Det iir vtirre iin till
och med enstjiirning Eau de Vie...

Kap 5

Kullkörning beror endast på felaktig konstruktion och dålig körstållning. Åven märken som
lisga bäst på vägen, liegb mången eång bättre i dikena, Hör någon på så låt veta vilken
ubota "skräddffjävel' som 'tråcklat ihop harven". D€n närmsta äan är diirmed räddad.
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Kap 6

Motorcykelsporten skårker minnea fiir livet. Såsom reumatism, varbildning i skallen och

iiktenslåp. I det senare fallet är det föraren som får krypa till 'bönpallen". Och svärmor

håller i styrstången.

I{ap 7

Motorcykeln iir utrustad med sk ljuddiinpare. denaa uppfinning ftamtringar ett

kulspruieliknande buller, vilket särskilt nattetid påminnet om första viirldskriget' För

o"*il"* personer finns iinnu några ostörda tomter lediga på norra Grönlald. Örniga

petsoo"r böt skaffa sig en god hagelbtxsa- Att skjuta på stillastående motorcyklist anses

dock ej vara god sport. Fast f-n vet...

Kap I
Motorcykelrs förniinsta egenskap ä hastigheten' den når sitt maximum i katalogen och

före tävingar. Hastighetenregistreras av en mätare, mestadels direktkopplad till förarens

fantasi För fortköming erhålles antingen böter eller sk'bucklor'. Skillnaden i pris lir
numera obetydlig. Med nuvarande notering på nic.kel och nyeilver.

Kap 9

För anordnande av tävlingar och göko$or ffnns i Sverige 9 574 st motorHubbar. Varje
klubb bnrkar efter ea tid dela sig i två" Mestadels sker detta på frerllig viig Gå alltid in i
den klubb som la.ndsfiskalen rillhör.

I<ap 10

Överstiger bötesbeloppet 3000 kronor eller år den överkörde chanpion i tungviktsboming
bör man för ea tid gå in i Templarordens syskoDkrets och anlågga helskiigg;.

I(ap 11

En motorcyklist har likson villaiigarm wå lycHig dagar i sitt liu Den dag han köpt
notorcykeln och den dag hnn 3!11 dea.

(r) Anm: Moser, skrothandlare som var mycket kiind i Stockholn på 193&talet.
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Tack till våra sponsorer fiir lotterier vid årsmötet!
Från glada vinnare och Svenska BSA Klubbens Styrelse.

Itafie Bildnp, Bot lg00/, lM 32 Stu*hdn, tet. 084t2 /0 50

3
3!
s.rl

,o*s
men vi tar gärna in det i nilsta nummer om vi får ett nytt. BsA-bladet beklagar.

\Se rlqlgl 'ilöilA)

Vsn
-oavtst4 c*& ol %4ardr/

inviterer til eneelstr 'UåRsRONSI-SE' på Notodden, Telemark:

EN6ET5 K-KJORERE, 
'Efi 

AV 2'I. TIL T3. MAI TII ET 
'KIKKE 

LI6 VÄRTREf I
PÄ OASEN CAMPIN6, NOTODDEN.

FoRFRISKNINGER (@t), KAFTE, GRIITMAT OG FROKOST TAE' K'OPT PA

PLA55EN. oPP'TItt|N6 PA NOTOODEN TOR6, 06 EN TEI-TESTUR PA

L@RDA6 ER NOEN AV PI.ANENE.

ANDRE TILBUD: 5ElIFIWNlN6, ORRETFI5KE 06 ANDRE

FRITUFTsAKTIVITETER.

H]TTER KAN BE'TII.LE5 PA TETEFON:

036-13748 (OLt), 016-18)81 (BJARN)

FRAM MED ''ERNET OG

H'ERTELIG VELKOMMEN!

Hilsen BsAouners club of NonÅtav

72
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INBJIJDAN

30th Intemational BSA Rally
tO - 17 Juli 1993

Senaste enmälningsdag

15 April 1993.

Kontalca Johan Jobansson för alla anmålningar efter 1/4

L4

INETUDAN

8.5.4, O*nas Ctlrb of Cftat hit&i, hd nöiet as ittbiudL 4ll4 BsA klabb edlennat ftån tu ebua" da

30th INTERNATIONAL BSA Rally 193

Detta rally går av stapln i England oåra staden Cirencester i utkanten av Cotswolds.

Platsen ä Cotswold Hoburne Park som år i mittea av Cotswold Water Park. Denna park
(naturskyddsområde ?) är himmelen ftir vildnarksliv och ttensports entusiaster. Vi iir
såkra på att du frnner alla faciliteter du behöver son gåst på Cotswold Hoburne.

Ral$ öppnar 10,00 Iårdagen den 10 Juli och avslutas Fredagskviillen den 16 Juli. Awesor
sker ftån H 10.00 Söndagen den 1? Juli

Under dagarna kan du göra så mycket eller så lite som du önskar, slappa i poolen eller åka
på din BSA, på egen hand eller tillsammans på guidade turer. På tviillarna kan du suga

i dej rally atmodären i vårat eggt festtiift eller i barer och nöjesattraliioner på ssmester
området.

Din rally avgift inkluderar alla organiserade evenemang Ulq Dinner & dance. Eventuella
elcra evenemang utanför programmet kan tillkomma. Dessa har dii en liten avgift som

betalas direkt den dagen.

Vi vill speciellt viiLkonna nya ansilien till rallyt. Vi hoppas att du tar med ditr familj även

om du behöver ta din BSA på släpkiina. På våra udykter är emellertid inte släpkiirror
ti[åtna. Vi vil gärna se många förkrigs BSA!

Husdjur ä ej tillåtna.
Bokningen för husvagnar startar den 1zl-02-93. Sista bokningsdag för ra yt iir den 15 APril
!!!!. g4elning görs till Svenska BSA Klubben, som rutrt den l April siinder ut en
$ff;tning på SKR att betala till Hubben. (Vi råknar så liinge med att 1 f = 11 SKR.)

VI SF,s I COTSWOLDS!
Ra y Kommittetr.



Rally progran i huwddraq.

Intdug 10 Juli Antomst

Söndag 11 Juli Sena Ankomster
Kväll - grillning vid klubbhuset.

Må"dug 12 Juli Busstur till 'the National Motorcycle Museum' i Birningban,
På återresan stopp vid Bourton-on-fte-Water. Lunch serveras.

Tsdag li} Juli "Line uy'' (alla deltagare ställer ut sina naskiner) på
'Glouchester Historic Docks".
Tåvling om snlggaste maskiaer.

Oosdag 14 Juli Udykt på motorcykel anorrlnat av \ iltshire Brand' Qokalarr
delning)'

Torsdag 15 Juli Lugn dag för att förbereda kviillens Dinner & Dance.Reser
med bussar. (Festtålt stiingt.)

Fredag 16 Juli Återstållar tlagt

Uirdag 17 Juli Hemllird.
Irtus mångn andra anangemang för dom son gillar ahivlteL

flI'!'UAGIAR & STII@R

Dess tu irtc på tdb c@ipingfi utan på en iatiligandc dcl a, can piryen. De it o, voiqonde twr

193 års RaIy Regler.

Ralyt skall beniimnas "The BSA Owners Club 30th International Rally'.

Rallyt åir öppet för all nedlemmar av BSA Klubbar som ä erkiinda av
B.SÅ.O.C. (U.K.) i "the Star". Alla deltagare förvåntas att deltaga ned en
BSA motorcykel.

Person sorn vill deltaga utan en BSA notorcykel ffu giira det endast efter
tillstånd av Rally I( Dessa tillstånd ges endast när K bedömer att om-
stå"glheterna tillåter detta.

Endast BSA motorcyklar iir tiMtna på rally platsen / campingen. Alla
sliipkiirror skall parkeras på diAför avsedd parkering, A.lla fordon parkeras
på plats anvisad av rallyts tjiinstemiin.

Deltagande i rallyt iir förbokning endast. All reklam skall påpeka detta och
att rallyt iir för ägare av BSA motorcyklar endast. Medlem son anländer
utan förbokning; kan endast ges plats om det finls efter det att alla
förbokade har anliint.

Dags-besökare betalar rally avgift och skall följa dessa regler och föreskrifter.
Dags-besökare har inte rätt till att anviinda canpingens faciliteter utan får
stanna på rally campingen

Rallyts organisations kommittd har rättighet att neka tillträrle for ått stiivja
missbetende på de sätt de anser liimpligt.

Alla canpingens regler giiller för rallydeltagama och skall anses son regler
för rallyt.

Detta är reglerna för "The BSA Owners Club 30th International Ral$'.
Åhörande av dessa regler iir ett krav fiir deltagende.

rwA
TwB

160 t pet v.cLa
190 t Id vela

DeJJa tu 4 Ws luslragn@. (1fu B b inre rnet Ai 4 & gdrnl4 A b Ak Abe,)
TypC 185 t pcr vec*a
IYp D A5 t 1w vecka

TwE 245 t pa velca
Desso b dlla 6 bAdds rtti'agnd.(Tw Db i''I'te öLbe bt4b, tWC är lite äld., Wc bint ö1&. et 3 &, ellq
htnae ain 30Id i lirngt och hd u&ök möbldbtg.)

Stueor - Det fur|s et fåtal 4 bäddt fi.goi åit fån 280 t dA 320 L l<onloh4 oss om da vA ha mq bforrnatiorL

Ala hai'agnq tu utusuda Fr4 eller 6 patona ned nödea digwusnhg. Dt rrråtb b rrBd egna fiagldtÄet och
haandak&, alh annat ftn6 i ul'1afrtingen (Kökwutaring etc.) De hd qua dafih.Uzt W qolbalcq d ochftg
TJ1 Gat @h el tu ittkhlderut i pisq
it gt ffia otgifr.t.

L6 fl



aNMÄIAN ail dea loth Inr€rrrrtopd Bsa Rrttv 1993.

MOTORCYKELNS DAG

Iihågen dcn 16:c Maj
llslkbanao i vimDeöy
S!y'tat från Rv 3 och 3

TiFrunda, ca 3 6il på laokiga smålaadsviigar. Iliin-
palsåkniry + nidibit(eg&d för de 6f,å. Uastålbiig rv
veaersmolorryLlrr, ombyggda nototcyl{år ocb Roå-

drachg MC scrvcri!& Eu5it' Pcoples choicl.

Fcst på l.vålle[ i tlubbkåteo' ned massor av musik,
nat och drtch

ALIA VÄLKOMNA - SPECIELLT DE SOM KöR
ENGEISKT.

Storc St!!rt6 MCC
Vimmeöy

För hfo titrg: Westcr M92 L49f4
u92 r@19

flsFl Rrmcl srD N
=:tE,l

TIPS

Ölands motormuseum
bjuder på entrdn för 1

person med minst 1 vu:ren

betalande i såillskap mot
uppvisande av medlem-
skort (PG kvitto med
inbet'lningstalong duger
siikert). Museet iir öppet
dagligen nella.n 11 och 18

dea L4/6 - 15/8 samt Z),
2L,4 29 och 3)/5.

Norra Infarteq Borg-
holm. Tel 0485 12100

Förat€

Jag ik m€dlco i Mitt ocdlcns nunmd åir ,,.,...,......

Jag är aivcrcls om att ftilia rcglema.

Datum:...................... na4la,ianaålde.T-shitt(kqrssa) & std.

Förare !ao!: Pa6sagel.lc lael:

Passagcrarc lao!: Pa6sagprate naDtr.'

RaIy avgift: obligåtoti6t (ka! cj Åteöctala6)

Vuma 50 I per person.,......,..,..,..,.,..,......,._X

Battr 25 I pet bam (upp till 14 åt)................ f

DiDoet & Darce: (ftitt tilval) Antal vcgctariarcc........

Vuma Z) I
TR,/LFFKALENDER FINNS PÅ SISTA SIDAN
ALIA ANNONSER Vt FÅR ANNONSERAS I DgT BTAD SOM LIGGER NÄRMAST I TIDEN

Barn 13 4

CaEpitrg sr,gift 50 t
Jag har hucdlt/ litct tålt/ hu6rrgn/ caopilgbil.

OE csdpingbil, .ka[ du ha oarkis Yc6/No.

Hyta Husvag! på cadpinSc4 typ ....... (r6en vat;.....

TOTAIT .......... t

D€positiod..,.... f

Att bctala illatr de! 15 apdl 1993 o@Iiitdtrg til
SKR toE rcr iunt dcn 1 .pril. (Annars riig.)

Armäla! 6ciar,c åitr 1 april toliatta ledalståctrdc. A.u atrmåila! och bctaloitrg stcr till $€!6ta BsA Klubbc!,
Irtcmatiooål Iiallt Dlotttrioggato 68, 434 al Kutrgrbacka. Tcl 030GRi326, Johatr Joha[ssor.

18

MHRF. MHRF. MHRF. MHNT - UTN

Prsssrelease

Viigatatten bort för samlarfordon - rullande 3O-årsgriins för skattebefielse -
kontrollbesiktning bara vartamat år - ingen accis vid nyreg av fordon iildre åtr

30tu.

Utredning pågår och förslag komrner. Vad vi vet nu avses detta, om förslaget går

igenom, att träda i kraft konnande årsskifte.

MHRF komner ned ea udörligare sninman$ällning ut g6gdningen och BSA-

bladet tommer naturligtvis att följa detta noga.

19



På 6idatr hiidtrtil vil vi vira hur nånga BSA ootorcyl'lar dct litrDs tegistreradc i förhålandc til foltmiiogde&
Hiimodcr kan du ock6å Esa hur måaga irvåoate dd går pÄ varje BSA i ditt låd. Gotland är tlidligens 6vcrigcs
c[glatrd - d nålga 6åttt- me! ]Iallaod och iifidborg lodrmcr intc lårgt cfter. 506 du 6er hår vi dclat in latdct
i åtta zorcr och de filtlatas @kÅ ha;'Juitur. (Uwgifana A, fiån v&@t 1992)

il

Zon Lätt

1 BD Noröottcns lå!
AC Viisteöottcns lån

2 X GiMeborgs låtr
Y Viistcmorrlatrds län
Z Jiirltlards liitr

3 W Kopp.lberg6låo
S Värnla.ods lii!
T öEbro Iitr

4 C UpFala lår
U Vlisrornt,n& lii!
AB Stockholnslån
D Sö'dcrnanlaods liio
E Östcrgötlands Uto

Jöntöping6 Xi!
Krooobcrgs liia
Ikfnåt liitr

Götcb. & Bobus liitr
Äfvsborgs Liir
St&sboigs Ui!
Ilallands län

7 K Bletirge l?i!
L Xristia$tad [i!
M Mal0öhu.6 län

8 I Gotlands lån

F
G
I{

o
P
R
N

2&W
ä3 8Xt

?a933p
LN

136 0(B

290 388
2l4tcT
mffi

273 gtg
E9 4X

1 654 511
256 818
,m6 lm

309 738
118 612
24t 83

74 550
44 A9
na$2
L57 474

151 168

291 48
786757

57 3a:t

67
106

80
59
4L

105

88
76

78
v)

a7
76

130

135

LM

243
189

152
180

91

fit
A5

39s2
N4

L6

44?a
33L7

n65
3n9
3600

3511

3M
57(4
B1'!)
31?3

n94
?M
nffi

3055

2350

1830

1432

166t
1704w
1334

2880Total hela riket 8 644 119 3001

it

SVERIGES REG
BSA.

Antal invånare
per BSA i
tusental.

,,r'o
,,ra
2,5',(l^

3,0',o
4,O', a

Antal invAntal BM Inv/BM

m 2L
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...håller BSA en produltionstakt på ner åa 1.0fl)
rnaskiner i veckan. Det här året inleder motor-
cykelns gyllene decenniun och de niirmaste 10

åren komnsr att bli de frangångsrikaste i BSA:s

historia. 1950 års modellprogam innehåller 14

olita BSA-modeller, och inom koncemen tillverkas
dessutom Ariel, Sunbeam och New Hudson'
Strålade tider!

...kostar 1 liter bensia 72 öre, en flaska öl 32 öre, 1 kg oxstek 4 h 80 öre och en

hårpermanentning 19 konor. En manlig industriarbetare tjänar ungefär 2 kr 50 öre i
timmen,

...:ir första nodellilret för BSA AlQ en nykonstruttion ned gamla A7:an som bas. Med
en toppfart på ca 160 kn/h blir den omedelbart en frangång; rnen den svenska marknaden

donineras iia så liinge helt av mindre tvåtaktarc. Det etrgelska uttrycket "twin' översätts

i svensk motorpress till tvillingmotor. Senare uppstår det idag helt bortglönda slang-

uttrycket dubbelstånka.

...intriiffar det s.k Sufe-råset, Villasområdet Hoj i Surte börjar på morgonen den 29:e

september plötsligt glida ned mot Göta Äq ned stor förödelse son fii'ljd. Ca 300

människor blir hemlösg men nårkligt nog onkomner endast en miinnisk4 en 60-årig

d"-. E:ralil en månad senare drabbas Sverige av en kanske mera viintad förlust, då kung

Gustaf V avlider 92 år gammal Med Gustaf VI Adolf går Sverige in i Den Nya Tiden.

.,.rakar man sig ned Record äter Leo-piller vid förstoppning och bår - om man vågar -

slips med sjåilvlysande sb,rlerhavsmotiv. Den försiktige mannetr tån från dlislhet avsändare

bestiilla El Paradiso de luxe, en vål kontrollerad märkesvara ftir endast 7 kr dussinet.

,..körs det VM-moto.ross i Skilingaryd. Tävlingen, som körs den Z):e augusti vinns av

engelsmannen Johnny Draper strax före landsmanaen Basil HalL Båda henama kör den

nya B34 Gold Star od rnan kan redaa nu an4 att den hår nodellen konmer att bli
mycket betydelsefrrll i tävlingar under hela SO-talet' Bäste svensk i Stillingaryd iir Varg-

Olle, son slutar på 9:e plats,

P Pirat

2,

I vanua på tuclaaonaawn..." Annet uaf i U@b.tg,Ioro: Göran Bengtsson nedl 3fi)

B

Anettes Tråiff i Varberg, eller lite om Monark/BSA.

I höstas hade vi en traiig utflyld till Varbergs fiistning och Mc-museet dib.
Ett tjugofemtal medlemmn slöt upp dA ffäffen diir på sina Engelska
maskinen Från Götebory i non och Getinge i söden

Vi besötte alltså ftistningen diir
Mc-museet öppnades speciellt
för BSA klubben. Det ib ett
kombinerat vagns och mc-mu-
seum. Mc delea speghr Var-
bergs €get mc fabrikat Monark
och dess historia. (Se special
artikel on Monark/BSA i denna
tidnin&)

Efter detta museibesök fortsatte
vi upp i fåstningen för aft titta
på den nunifierade "Bockstem-
nannen' och Kad )flI:s kul-

tnaFp son han blev skjuten ned i Halden 30 novenber 1718. Utstållningar om Halliindskt
lantbruk roade de små baraen son var med då det farns gott on djur att titta på och
skogsmaskiner att sitta i och fiskebåt att hoppa på.

Efter allt detta var vi alla hungrig4 en liten tur på hojarna i omgivningarna ledde oss sedan
in i staden till ett trevligt och prisvårt kaffe. Tack för en trevlig triiff Anette!

Johan Jobansson

San ling virt An rcbs frff i y@b Fob: G &eryMn



WPROP:

Triton Motor i Göteborg har konmit över
ett stort antal orginalfiiljar till BSA Em-
melrtid behöver han hjiilp med identifiering-
en. De är av fabrikatet JONES (Orginal -
BSA), Har du en BSA i orginalskicl ned
orginal fiiljar så kan du väl höra av dej till
Triton eller BSA Bladet med vilket fåiljnum-
ner din Jones-fiilj har, Vi vill givewis ochså
då veta vilken nodell oc.h årsmodell samt
typ av nav som fäljea sitter på
BSA Hälsningar från Lemart på Triton
Mor.or.Tel03I-25727.

SMITH MC.INSTRUMENT

TILL SALU !!

Fråscha renoverade hastighetsnätare och
varvriiknare. Smith Cronometric ly9-1963,
Smith Magnetic med grå tavla lwln0.
Smith Magnetic med svart tavla t97L-t976.
Drivningar och kablar för måitare.

KÖPEE I!

Alla tlper av Snith Mc-instrum€nt, även

trasiga ocå ej konpletta,

Medlem nr 5

Hans Holmströn, Kvarnfallsv 13,

430 41 KTILI.AVIK
TeL 031 931871

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla närken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblåstdng.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA TRIIJMPH, NORTON

CARILLO VDYSTAKAR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
275 00 SJÖBO

TELETON M15-430 t2
TELEFAX 0415-4ii0 03

öppe& Vard 9-1& Inrrl. 9-14.

24 ilyr M 7l
25

Monarks historia år också BSA:s historia.

Wcg5ktrpp

NY MONARK
f,{onark lättviktsmororcyklar år alttför väl-

kända iör ait behör.a er närmare Dresentation,
men på sistone har en intressaDt ansiktslyft-
ning förctagits på nraskiDcrna som tarvtr någ-rl radel

Eftcr ett långre avbrott i tillverkningen på
grund av att llo-fabriken i Tyskland ar låit-
iörstådda skäl inte kunrat lertrera några mo-
torer her d tten nu å*rupptagits sedan Eng-
lands stör3ta motorcykelfabrik, B. S. A,, kom-
mit sonr er råddande ängel med en splitter ny
motorkonstruktiott i lättviktsklassen.

Denna nya B. S. Ä.-rno:or är av tvåtal.tslytl
med en slagvolym av 123 cm. (52y59 --1.Vid {ullvarv utplockas 4,5 hästkrafter. Kom-
pressionslörhållarrdet är 6-t. Aluniliumkolven
har två kompressionringar och kupiA topD.
Aven topplockct är av alumirrium och avtag-
bart. Cylindern har två spolkalaler, som är så
utfonnade att friskgasen riktas uut)år mot tånd-
stiftet, placcrade miit emot vararidra samt err
ar?asport i råt virkel mot dessa. Tärdstift€t
sitt('r i cylindertoppcrrs bakre del.

\,'evhus€t består av två helvtrr nrcd rcvstå-
ken lagrad i rullager. På utsidan .v vånsrra
hah"m år srå[ghiulstnagtcicn och utarför deo
högra hopnlinseq kickstartm.kanismen o(h
motorkedjan plåcerade. Alltihop Är snyggl och
prydligt ink.psl.t i dammtåta kåpor. Cylirdcrn
är fästad till vcvhus€t mcd fyra långr bultar,
lrå i var halva-

Våxellåden. kopplingar och kcdjehusct har
gcmcnla.nt oliebad och påfylhirrgen sker genom
ctt hål ir'åxellådarl Kopplingen år ev flerla-
m.llst!? och våxcllådan med tre ur\'äxlingar
r|ranövrcles mcd foträxcl. Svånghjulsmagn€telr
nata.r både bclysnina och tändnira.

Dcn meslin ran nu byggs (modell II 70)
skili€r sig, mcd vndantag ev rnotorn, föga från
förkrigstidcnr maskincr, rnen irrom kon kom-
mcr cr ny typ M 75. att prescntcras och defl
är cn bctfdtigt förhåflrad v.rsioo av den förc-
gåcnde modellcn. Des5ulqnr her den cn sådan
modcrn {incss rom tclcskopgeffcl. Hela cykeln
ylfcr 73 kf och rcgistr'.r.s som låtrvik saykel.
ItaxlEsti8lEtcn år så hög eom g) kny't'och
nrasliinens hastanta och rdrueta koflstruktion
tillåter är.n ait den farten kan utnyttjas.



Niir andra viirklskriget slutade togs det av tyskland krigsskadeståad och målga av dessa var
patenträtter. BSA fr& DKW:s konstruktion på en frangångsrik och viilgjord 125 cc

tv&aktsmotor. Idsl i Fngland ville man inte att den skulle vara enakt som den tlnka
motsvarigheten ocå framför allt så satt ju växelspalen på fel sida Efter att ha spegelviint
motorn ocå iindrat alla nått till tum så hade naa fått den motor som skullo komma att
sitta i BSA:S Bantam nodeller.

19,18 kom den första efterkrigs motorcykeln Monark tillverkade och den hade en BSA 125

cc motorer, Eättare sagt 123 cc borr x slag 52 x 58 'nn.) Det var oclså de första "Batrtam'
motorerna som tillverkades av BSA oc.h de exporterades till Sverige och Monark I slutet
av februari 19,18 kunde nan i engelsk Mc-pres liisa an BSA:s n)a 125 cc motor skulle ex-
porteras till sverige.Enligt boken "Svensk Motorcykel Historia" så var den fiirsta "bachen"
52 st Monark/BSA son preö räclde ogh lsvffsladss rill ldonarks alla fflialer landet runt.
Modellnamnet var M70 hos Monark och den var mycket lik 1939 års modell som då hade
ILO motor.

Tanken var
grönlackerad
med 'Mo-
nark' i guld
pä svart
botten. Stel.
bens ram av
typ lättvilta-
re med
paralellgaffel
fram, stora
hjul av cy-
kelmodell.

1950 kom Monqk tW M70 -194E

Monarks
moderniserade maskiaer ned teleskopgaffel i oc.h med detta så frck Monark/BSdn nytt
narnn, M71. (Notera att i pressklippet sl ffnns det en bild på den 4,a tlpen med BSA
motor, men i artileln kallar man denaa M75. - M75 blev senare en nodell med en 15 cc
svensk-tillverkad motor av fabrikatet JB.)

MTtorna var lackade i en röd fiirg ganska lik BSA:s maroon. Hjulen hade blivit av MC-
t14r av dirnentionen 2.,75 x 19'.Se vidare specifikation för M71.

'26 n

Gemensam speoilikallon lör M 71, M 75 ooh M 80

Ran.' Strörnlinjeformad, med låg, bekväm körstållning. lla--rnen byggd av kalldragna grovt dimensionerade stålrör med
yttre och invändiga fö rstärkningar.

Gallel,' Teleskopgaffel med hydraulisk oljedämpning.

Fdlgar.' Dirnension 2,75x19".

Döch och slangar: ,Värnarno" i dimension 2,75X79".

Nnu.' Extra kraftigt utförande med expanderande broms.
Bromstrummans diameter å framnavet lfi) mm och å bak-
navet 150 mm. Framhjulsbrornsen regleras med handtag på
styrstirngcn och blkhjulsbromscn mcd fotpedal.

Shdrmar: Av stålplåt, 100 rnm breda, mcd {örlängd framskärm.

Sfyre.' Bekvärn modell {örsett med vridbart gasreglerings-
handtag. Bredd 680 mm.

Sar/el.' Ilrcd tnodcll rncd övcrdel av prima skinn.

Bensintank: Av kraltig svetsad stålplåt, lackerad och randad
samt invändigt förtent. Rymmer c:a I liter.

TAnilning och belysning: Svänghjulsrnagnet kombinerad med
belysningsgenerator för en effekt av 25 watt och 6 volts
gpänning. Strålkastare rned hel- och halvljus samt ström-
linjeforrnad tlaklykta.

Frihoppling: Manövreras medelst handtag å vänshq sidan
nv s tyrstången,

Smörining: Oljan blandas i bensinen i proportiG enligt
smörjningsf öreskrif terna.

P<vherhgsstöil: Specialkonstruerat centralställ i ertra kraf-
tigt uHörende.

Lachering: Ramen elegant lackerad i vftröd fiirg. Sk6rnar
och lålgar lackerade i samma lärg som ramen samt randade.

Packningsh&lher Av kraltig konstruktion.

Tillbehör: Verktygsväska med full uppsättning av verktyg.
Signalhorn, bacftipegel, nummerplåtjhåIare sämt pump.

Viht: 74 kg med full tank.



M 71.

MNor: B. S. A. 125 cc' 2-takts av modernaste konstruktion'- - 
li:"to" och vaxellåda sammanbyggda' Avtagbar cylindcrtopp,

"ft"fiina 
5B mm, cvlinderdiaÅöGr 52 mm' Kompressio'ns-

iotf,åiiu"a" 6: 1.' U[växlingsförhållande: 1:sta växeln 22:1,
2:dra växeln ll,?:1,3:dje växeln 7:1'

Vöxellåila: B. S. A. mcd 3 växlar, frigång och kickstart samt

Iotväxel.

Förgasare: Arnal, tYP 361.

Svönghlulsmagnef .' " 
Wico " '

I den stora "Mc-boomen" i 5O-talets början så fanns Monarks modeller under flera olika

namn tex Tempus, Vimpeln on de såldes genom ICA och Speed nä de såldes genom KF
(Konsum). Just ett exemplar av Speed/BSA hittade vi på MC-nuseet,i Varberg.

Ja - det var lite om Monark/BSA. Det sista vi vill bjurta på iir några sidor ur reservdelska-

talogen. På omslaget fimer man en iinnu senare modell (troligen -52) dä man lägger

märke till tankens lackering och tankdekaler som har föriindrats, samt att sadelns

avfädring iir åindrad.
(Jiinaför ned tidigare bild av M71 - 1950.)

Håll till godo med de trevliga priserna men vat det inte ganska dyrt iindå?

JJ
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RESERVDBLAR

Monark motorcyklar typ M 70 och M 71

med B. S. A. f25 cc motor
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Ouanstående bild uisar på ett öuerskådligt sött
en B. S. A. 725 cc motor i demonterat sltick.

lnfo: Joost Voeten, Herfterlaan,42, SOZG RB Zwolle

Uitnodiging
TOT ONZE 11DE

JOHN BT]LL RALLY
VERBLUFFENDE

Op I en 2 mei 1993

BI.TEENKOMST VAN ENGELSE MOTOREN

in het lyouwerhof, Geeneinde 8/9 te tyeelde.

ftqgramma
Vanal vrijtlttg :ijn de deelneners reeds

Vrijdag 30 april:
Avondprogranvna

Zaletdag 'l mei:
O tbijt net spek
I4.00: Inditiduele rc dtit
17.00: Sill'" gtmes
19.30: Di et ed Dance - Rock Btutd

Zondag 2 mei:
Ontbijt net spek
13.00: Conconrs tl' il4gatce voor

Ergelse , ototfelsen

Eens te meer:
Gratis htschrijving
Cratis Cenping
SIeep in
Ittosldnd
Depa agewage Iijdens aktiviteilen

Baa e-Nassau PoPPel

weelde

Eindhoven

Turnhout

Antwerpen

HasselYLuik

((



Batteri 6v med lock 298:- LjusomkopP
Iare för lyktan i bakelit 165t- Hel/
hslv/signsl knapp lucas kopia 100:-
7" lyktqlas 15t- diLo 6'5" 15r' dito
6,5r' original 2L5t- 6'5 lyktinsats m

Ismpor och håltåre 295:- 7" 1yk t i ns-
ats 175: - 8" lyktinsats 245:- 7"sarg
120: - Magn€t pick-upet för en och
två cy.lindriqa mod. 110:-/st Capaci-
tor 195:- d,i,to Signalhor 6/12\ 12oz-
Statorplatta 12V 12oll /1AOU TtEt-
Zenerdiod Lucas 295: - Laddninqsrelä
Lucas originsl 925!- Amperemeter Lu-
css 199:- dito kopia 120:- Eaklyktor
till de flesta Enqelska t4c 1925-1975
G 1ö d 1a'Dpo! ti11 huvudstrålkastare
bak I yse i ns t rument osv. Erytare &

kondensatorer Likriktare bromsljusk.
cenerstorlock maqne t Iock qene r€ to r -
spännband fiberd!ev kol T ändst i ft

STÄR}IAR///TTRES///BULT & XUI IER

Polerade rostfria skärmsr 4" fr am

sgst- s', til t4r- 6" bak 195t-
Stå1skärmar 4,25" fran 29rt- 5" fran
345: - 5" fram sDal ryqq 465: - 5" fram
brsd rygg 49t : - 5" bak 190: - 5" bak
smal ryqg 540: - 5't bak bred ryqg 565
6" 6ak 415t- 6" bsk smal ryqg 565:-
6" bak bred ry99 660:- Aluniniu'n
5" fran 520:- 6" bak 660r-..... ' '...
IIIRFS 8SA & tloRTot{ oriqinal vrires
frän 19)t-6 å!s modeller till 197t
Kopp I i nqsH i res/F r amb r omsw i res/Bakb r'
omslr i res/Chokew i r e s /Ga sw i res/ T ändn i -
n9sl{ i reslVen t i 1l y f t a rw i r eslH as t i qhe t
sv{ires/Varvräknarvri res 50 -25o | - / st
EULT å IIUITER BA Cykel V{ithrorth UNF

1/ 8" -t / 16" -1 / 4" -5 / 16" -1/ 8" -7 / 16-1 /2"
9/16" qaJ.'!al kadmierat & kromat
vänster och höqe r g änqa, bult mut te r
& skruv , sexkant d svsmpskal Ie osv

osA lt20 8sÄ r{20 BsA }l20 ASA ]120
Kolvbuttsbussning 110: - Mutter motor
drev 95: - Låsbricka dito 15r- Sade I
"1ycet" m krom fiädrar 850:- Plunger
fjädrinq svsrta eller kromade hylsor
80: -/s t Sk.uvsats reg. k åpa 75:- Skr-
uv sat s t r ansk åpa 50/75: - 0ljebackve-
ntil 25: - styrstånqsbult & mutter
teleskop 49:- Kickklack växellåda 20
Tätnin9 kanplatta 15r- P-box magnst
d rev 45: - P -box vxl-låda 45: - AIla
bussninqar,i vxllådan 50-100:-/st
Vxllåds drev 18t 260:- 19t 195t-
kick dre v 240 di to spärrdrev 220:-
Mutter växellådsdrev 50: - dito låsbr
icka 1t:- (rysskil kopplinq '15:- KoP
p 1i ngsst ånq 50: - Kolvringar std 

' 
020,

040,060 '185: -/sats Kolvar std'020'04
0 595: - Ventil 180: - Styrninq 95!-
Fjädrar 70:-/par kamhiul 285:- l(am-
släpa 85:- Lamell 90:- 0SV.0SV.....

L ITTERAIUR L IITERAIUR LIITERATUN
BsA g-9_9_91_y-q9-19-Usl-9-L 19 32 -1 e 3 5 -1 e ta -
19 t9 -1940'19 46-1949 -1950-1951-1952-
19r3-1954-1955 osv til.l 1972 Ella
modeller rrån 125cc till 750cc en,/
t vå och trecylindriqa modeller,
Verkstsdshandböcker, Från 1910 till
l gtZ-l;Er' r50"" ' entiI över Blue/
Silver/Empire & Gold Star till 840
844 victor A50 A65 Lightninq/5pitr.
N0RTotl Reservdelslistor l9l6-1917-
1 9 3B - 19t9=7 sTd J 9 46 I 9 4'l - 19 4a - 1 9 50
0sv till 1979 de flesta mode I I er
från 16H titl 850 Comtnando mfl mfl
Ve r kst adshandböcker Från 1917 Li11
1979 Från 16H över Dominstor och
tianx l-!ll Atlas och Commando..'....
Böcker Super Profile: BSA Bantam/
BSA M20, M2',l / BSA Gold Star/ BSA A7,
A'10/ Norton Manx/ Norton Internat./
Norton Commando. slta 140:-/st mm mn.

cot{flAt{Do c0 ltAND0 colltlANDo c0 rÄ[Do

Xo I va! 995: -/par Ringar 295: - Ve v Ia-
ger 2951- Ramlager 645t-/pr VäxeIIå-
ds lager 4t5t-/tsL vevstaksmutter 70
/4s t ( ick rj åde r 50: - koPptinssstång
65:- (il motordrev /alternalor/ /kan
'15: -/st Mutter frsmhjulsaxel 55:-
dito båkhjulsaxel 75:- Framhjulsax-
el 125t- Lyktfästen kromade 120!-/Pr
lsolastics qumm i n främ r e/bak re buss-
ninqar bllffrar shims & danmkåPor '
lsolastics iusterbart kit 1-600: -
Ljuddämparupphängning l9: -/st mm mm

växe lDcdal 180: -v ä x.I I ä 9e s i nd r k a t o r
l):- Låsmutter väieldrev Välq. 80:-
Dito bricka 15:- Liuddämpare "p€a-
shoo te r " 870: -/st K Dökar Fastback/-
R osds ter 480: -/st Hasliqhetsmätar-

bakhjul 550: - Växellådsdrevdr i vn inq bakhjul 550: - växellådsdr
19,20,21L 260r- Bussninga. växe11å
5n- 1nn: - /st Ki.ksDärr 125: - P-sats

a. v ä xe 11åda
50-100:-/st Kickspärr 1

}IOTORDELAR VAXELLADSDELAN XOPPLIT{GAR

DACX FÄLGAR P AC K II I I{GS SA T SE R

till: 8SA, Cl0 C11 C11G c12
820 821 822 821 A24 Btl BJz
840 844 M19 Ä2n 1121 M22 t42t
A10 A50 A65
NoRToN. 18 19 195 15H Biq4
7 17 aa 99 Manrman llelcury
Commando.

Detta och mycket mera.

Tomas Eklund

Rubinvägen 22

'126 78 Hägersten

08 - 681 09 2l

DEXÄLTR.
c19 C25
att at4
t124 A7

ES2 50
Atlas SS

Från Hollands representant i Johtr Bull Rallyt har vi fått en speciell inbjudan. Man
menar att det bör vara ett mycrket intressant rally för oss hiir i Sverige. Eller vad
tycks om...

- Biista rallyt i området - alltid ca,100 deltagare. Brittiska och gan a cycklar.

- Fri camping och ingea rallyavgift,

- Inomhusboeade för ca A) kr

- Öl (Stela &toit ca 7 kr, Starkare sorter (b?iskt belgiska) ca 10 kr

- Frukost ned kaffe, bacon nm ca Z) kr

- Biista bardet i europa spelar på lördagkvållen
bedönning.)

(antagligen en subjektiv

DIVERSE RALLYINFORMATION ! !! !

Kutrgsrallyt Tråtra BSA åkare vid en kontroll under rallyt - vi har sedan på kvällen - om
vädret tillåter en grilhing. Info vid "BSA kontrollea'åRR: Johan Johansson.
Tel på insidan bladet

Japanh,öck Träffas Shell Ullevi kl 183) fiir gemensam avfiird H 19.00.
Götebory Arr: lan Svanbery tel hittas hos niirkeskonsulentera4 sid 2
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Boktipset
Någto ot t orn Nå Uicka.

The First Classic BM av Bruce Main-Smilh

Det hiir är en trevlig liten
bilderbok, som vid det hiir laget
har mer än 10 år på nacken.
Main-Snith presenterar drygt
12{) svart-vita bilder på BSA-
maskiner, fotograferade på träf-
far i England under slutet av 7G
talet, Fotogafierna kaa vara bra
som referensmaterial och in-
spirationskiilla för renoveraren,
men en virming måste udiirdas
för bildtetema, Main-Snith

tycks ha en dunkel uppfattning om år566ds1ls$es'f ämniig egh hans påståenden kan i flera
fall förvirra liisaren.Inget att förlita sig på a tså, men bildmaterialet duger som sagt gott.

Illustrated BM Btryers Guide,

Roy Bacon, engelsk mc-littera-
turs gurq behiirskar konsten att
krama den sista droppen ur befint-
ligt material. Buyers Guide är en
mycket kondenserad variant av de
renoverhgsböcker han utgivit tidiga-
re, eller om man så vi.lt en slags
samlingsutgåva av de häften som
ingår i serien Motorcycle Monog-
raphs.

Men iir Buyers Guide en ontrdig
bok? Absolut inte. Boken iir liirnplig

av Roy Bacon

för den som vill ha s1l titlgänglig och pålitlig översikt av BSA:s efterkrigsmodeller, och

kanske iir det den BSA-bok naa bör skaffa sig fiirst. Santliga modeller gås igenom och

x

dc viktigaste föriindringarna för varje årsmodell anges - men förvänta dig ingen detaljin-
formation om just din motorcykelt

Av stort vfude år dock motor- och ramnurnmerlistorn4 med vars hjiilp det går snabbt
och enkelt att årsmodellsbeståmma vraket du just har sliipat hem från marknaden, Hjiilp
linns också frir den som vill a,vsluta en dispyt, t ex om C10 hade teleskopgaffel 1947. Bamn
har svaret (a), men om du vill veta hur mycket olja du skall ha i gaffe\ då får du leta i
cn a:rnan bok.

Som avslutning kan närnnas ds1 $etygsättning:' Bacon gör av varje modell. Det hiir
iir tåinkt att vara en hjlilp för BSA-köparen att aqöra hur åtråvtud en viss modell iir i
förhållande till en ennnn Aft eo Gold Star Clubman är mer eftertraktad iin en B25 Starfire
åir nog de flesta överens om, nen är en B,l4 SS alltid mer vård än en M20 i motsvarande
skick? Tja, vem vet...båst är nog att läsa listan med en viss fiirsiktighet.

qnna vfua anno tihq - W I q ttina BSA BöcLa hos M@Gia Boolsr@p, se sidqn Iz

Flygtur ???

Den 29:e Maj inbjuder BSA Southside till
rally i sanband med en Veteralflygtriifr.

!i sernlas på vlig 11, Knivåsens rastplats
utanför Dalby på vaig mot Veberild" Start
mellan 10fi)-1100.

Hogdygnde priser är att viinta i MÅL
för dig son vill bli el ny Röde Baron eller
karske Biggles...

Canpingmöjligheter frnnes. Frukost till
sjiilvkostnadspris ffnnq att köpa på plats.
På kviillen serveras Pytt i Panna i Hangaren och orkestern spelar upp till dans för en litea
penning

OBS !! Om ni vlll ha mrt måste vi ha en törhanrlsanmåtan ftia er innan den ZO/5.

Anmälan gör du till BodafiIelen W - 433314
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Veteran Si4pencer Trophy Trial - Kviberg GBG

DATUM

29 /s
e-r2/ 4
t8/4
T/+2/s
8/s
15/s
ls/s
16/s
m/s
zL-B/s
n/s
+6/6
tL/6
to/7
LO-L7 /7
B/7
19 /7
6-8/8

2/s
tr/s
15 /s
6/6
s-6/6
3-4/7
t0-rtn
n/7 - t/8
s/o
tt-rz/9

TRIAL

T-31/L0

TRAFFKALENDER 1993

PI"ATS

BSA Southside, Dalby/Veberöd
Elmia-med BSA utstiillning
Hilses vårmönstring, Hindås
John Bull Rally, Belgien
Vårtriiff Vallentuaa
Kicka Tungt, Skane
Roadrider run, Landskrona
Motorcykelns dag, Vimmerby
Kungsralllt, Kungsbacka
Vårbronst -93, Norge
Grillafton Skåne - ?

Mosten MC, Allingåbro Danraark
Japanknäck Göteborg
Båstad Classic Car Show, åven MC
30th lnt BSA Rally, Cotswold England
Bantriiff kinaekulle
Skå:rsk Utflykt - 2

Albion rally, Danrnark

Datum w Veteran TT-kalendern

Sviestad injustering
Stora Holn,Göteborginjusteringo uppkörning.
Mafmby Ftygfät, Striilgniis imj ustering.
Western Racing High Chaparall Regularitet.
Knutstorp Classicracing/parad
Hedemora 35 års Jub. Parad/Gatrace
Gälleråsen,Karlskoga.Calssicracing/parad
Aug Sviestad ä-Ärs Racet Int.Classic Racing
Stora Holn cöteborgClassic Swedish TT, Reg
Alderstorp Classicracing, Parad.


