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r BSA-bladet ---------1
BsÄ-bladet utkommer med 4 nrmdler per år Tirll stor del görs den med hl'ålp av medlemmamÅo insåndr I
beråttelser. På BsA-torset får alla medlemnar annonsera fritt. Företas kan numera också annonsera mol Iberåttelse!. På BSA-torB€t får alla medlemmar annonsera fritt. Företag kan numera också annonsen mot
betalning. För prenumeration kontakh Svenska BSA Klubben. Bilder eller annat materiel som du låter o!8
använda får du givetvis tillbaka. Material skickas till Susanne Giffin.

Ansvarig utgivarc: Johan Johansson tel 030G733 26
Annonser: Anette l€nnartsson tel $m-440 60

: Redaktör:SusanneCriJfin,LillaAlfhem44R,4469lAlvheh,Tel0303-336151(ringejsenareänkl2l.30):

7 SaenskaBSAKlubben

,rrt r*

Svenska BSA Klubben år en ideell förening som arb€tar för att samla inhesserade och bevata BSA Motorcyklar
Gerockså ut tidskriftm BsA-bladet lnformation om klubben fås gmom Svenska BSA Klubben, Drottninggahn
68 434 33 Kungsbacka tel0300-733 26.

Medlemsskap för året erhålls genom att 150.- betalas in pä antingen värt POSICIRO 479 78 42-4 eue!
BANKCIRO 542&7552. Avgiften gåller per kalenderår Familjemedlemsskap innebä r att man efiåller ett eget
medlemsnummer och öwiga förmåner liir medlemmar. Dock får rnan bara ett ex av BsA-bladet per famiu,
Kostnaden för familjemedlem är för närvarande 60:- per år
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Tel03l-91 07 902

Måts Karls!on
Tel03l-5855 22

Oskar Åkerlund
Tel031- 93 56 29

Jackmlrkc 30:- EmaUmärke 30r
Kllslordclel 2 st l5:- SlipshåIare 40r

't shlrl slorlck l,-XI,, XXL lmr

llcellill[lng skcr genom insättning på
I'OS]Clllo479 78 42-4 eller

D^NKCTRO 5428-7552.
(;l{lm hlt0 taln on vad du villha.

för nr 3/94 iir 19 au$sti
nr 4/94 åir 18 november

Sklncr SiStuni:
lk'lcn llrunslorp Jrn Nlkamo
Tol040-43 33 14 ltl0ll-592 52 213

Gclln8ci Valle tunl:
Krlstcr Nllsson RogcrOhlsson
'l'c1035-543 15 Tel08-511 78 341

Malmköping: Ä\ersberga:
Carl Cunnar Löweslrand Sven-Ake Skoglund

Tel010-29 64 A3 Tel0&540 23 939

Om du behöver information om din BSA eller en modell du är inhesserad av kan du
kontakta någon av våra modellspecial.ister.

Förkrigsmaskiner Sunesandströmtell3l}-Ml7l
M20, M21 Morgan Johansson tel 031-36 36 37
Gold Sta1,B33,A10 Gösta Johansson tel0300-124 59 kvällar kl Z'r-D. ejrsdagx
450,465 t om -70 Håkan Ceme tel041140012
450,A65 efter -70 Robert Hortans tel040-18 65 31
850 Lars Svanberg te1 03L-93 62'tB
ATsRocketUI Bo Hagman tel0380-751 17



O r df ör anden t al ar......
Bästa Medlerunar, tack för
det förnyade förhoendet och
gratulerar till en ny bra sam-
mansättning av styrelsen.

De som var där vet att vi
både har fått en ny Kassör
och Redaktör. Monica An-
dersson och Susanne GriI-
fin. Monica känner ni tidiga-
re som redaktionssekretera-
re och alla som varit med

länge i BSA klubben kom- Nog bubblat av mei för
mer ihåg att Susanne tidiga- denna gång du finner mer i
reharvaritredaktörförBsA- årsberättelsen och "10-års
bladet. berättelsen".

Som beslutades på {öregå-
ende års årsmöte finner du
inte protokollet här i tidning-
en. De som var där f.år detta
på posten och vill du ha ett
ex så hör av det till klubbens
adress.

" Kin lubilium suea| shil en "

lag hat en sjiilu!

Johan Johansson
Ordförande

O fönndehat 0 et.........

"Ktplet Bölia" rcdiktih de \efiasle 5 åre11 aolacl@des.

hå BSA+jieL Canilla I Elisabeth

Fd ordlörande 0,ats Soanbery)

BSA Klubben tackar för pri-
serna skiinkta till fusmötets
lotteri.
Prisema var skänkta av:
P&B Choppers, Pelles MC-
shop, Zätamotor, Motor-
fiman Ake Ahlqvist, Sport-
depån Votvo TjänstebilarAB,
August Vapen, Triton Motor.

MHRF-Nytt
Från vår Sekreterare
och Vice Seketerare,
Anette Lennartsson
och Elisabeth Faijers-
son kommer följande
rapport från MHRF:s
förbundsstämma samt
nyheter.

GunnarElmgrensom
under många år har va-
rit MHRF:s ordföran-
de har elterträtts av Ra-

cerbilsföraren Bo Bra-
stad.

Vidare på stämrnan
framfördes det önske-
målomattMHRFskul-
le agera för ati register-
hållningsavgiften för
avställda fordon skul-
le avskaffas.

Det beslutades att när
den rullande 30-års
gränsen har trätt i kraft
så kan denna frågan tas
itu med av riksförbun-
det. MHRF fyller 25 år
1994.

Se utdrag ur MHRFS
nyhetsbrev På Gång,
Ursprungskontroll av

11"39:r*rl'--.,i

Sprint?
Sprint-racing är en tävlingsform som inte giort mycket

väsen av sig i Sverige. Grundiddn dr samma som i

dragracing, dvs att fnån stillastående köra en given

sträcka längs en rak väg så snabbt som möjligt. Medan

dragracing utövas av hamburgerstinna amerikaner,

är sprint en ädel tävlan för gentlemen. Under 60-talet,

då sporten blomstrade i England, var Alf Hagon ett av

de mest kända namnen.

Den som vill prova på sprint under avspända for-

mer, beger sig lärnpligen till Mosten-träIfen i Dan-

mark. Träffen hålls i början av juni varje år och har

mycket att biuda på förutom sprintloppen.

PåMostenkörssprintenöverkvartsmilen,dvs 40233

meter Klassema är tuå; upp till 500 cc och över 500 cc.

Finns det tillräckligt med ekipage körs även en sid-

vagnsklass. Varje tävlande får tre försök, och det hand-

lar helt enkelt om att ge iämet nfu den gröna lampan

tänds. Priser ges i form av ganska frikostiga present-

kort.

Segrartiderna i stora klassen brukar hålla sig kring
13.2 sekunder och det tyck vara bra med en jätte-

Trident eller 920-kubiks Norton här Men även svens-

ke Ronny Gren har lrrnnit med sin 750 Triumph twin,
så med god körteknik kan man komma långt.

Lilla klassen domineras av en oliesprutande 500

Weslake som - när den går - presterar tider av sarrlma

kaliber som stora klassen. Det roliga med loppen är

dock inte bara att se De Snabbaste. Här kan man

mycket väl piska sin M20 längs rakan, för att sedan gå

i mål efter ca 20 sekunder Bara din maskin är engelsk

kan du vara med och publiken älskar den som verkii-
gen försöker. Vi ses!

Per Renell



Från redaktören......
I skrivandes stund ih det
fortfarande vinter och jag
bö4ar nästan misströsta i
väntan på-vären. Det är lika
spannande varle morgon
som rullgardinen dras upp,
men icke att snön försvin-
ner. Nåja, lite tålamod så....
Menå andrasidan harsolen
varit på min himmel idag
för iag har hittat en klämin8
på REA.

Som ni kanske noterat 6å

kommer dessa rader inte
från "Kapten Bölja" (han
skulle inte passa i min klän-
ning), utan från er nye re-
daktör. "Bölja" har iu haft en
del att stå isenaste tiden och
nu räcker tiden inte till, så
efter 5 års arbete med BSA-
bladet säger vi stort TACK.

Och för er som inte känner
mig kanske det är på sin plats
med en liten presentation.
Mitt namn är Susanne

Griffin och jag kör BSA
sedan ett antal år tillbaka
(jag tror att det är ca 10 är).

Min MC-karriär började i
stor stilmed en gammal BSA
M20från 1939 som jaghiälp-
ligt hanterade under 4-5 år
Det blev många resor både
inom och utom rikets grän-
ser på "Taxen".

Men efter några år så kän-
des det moget för en annan
hoj och mina ögon tog rikt-
ning mot "farbror Göstas"
BSA AiO Road Rocket från
1956.

iag blev lycklig ägare till
ytterligare en hoi och nu fick
jag andra problem. Ja, inte
med hojen men rned läng-
den på migsjälv Mina ståtli-
ga 162 cm i strumplästen
räckte nästan inte till att få

igång A 10:an. Jag Iyckades
knäcka sidostödet eftersom
jag aldrig har lyckats låira
mig kicka utan stödet ned-
fällt. Ett nytt stö'd konstrue
rades och nu har jag äntli-
gen fått snits på det hela.

Förutom motorcyklama så

finns skidåkning och golf-
spel på listan för inhessant
sysselsättning.

Min hemvist ärdrygt4 mil
utanlör Göteborg med nä-
san mot norr Under något
år så stod hojarna nästan stiL
Ia för då var det husbygge
pä gång. Nu är detta avkla-
rat och min sambo UII och
jag har mer tid till annat.

I vinter har det mekats med
så gott som alla hojar (även
Ulf har engelska hojar). För
min del har det kanske inte
handlat så mycket om att
meka eftersom det inte rik-
tigt vill falla sig naturligt.
Men å andra sidan försöker
jag vara eti gott sällskap ute
i garaget på kvällama och
ibland händer det att iag får
enklare uppdrag.

För att tjäna mitt uppehiil-

leså syrselsätter jagmig med
"reklamarbete" på dagtid.
Det görattiag har möilighet
att vara behjälplig åt BSA-
bladet.

Nu förstår säkert de flesta
att någon hejare på motor-
cyklar är jag inte men ett
intresse för BSA har jag och
det är iu en bit på väg.

Men framförallt behöver
iag er hjälp med tidningen,
så du som sitter där hemma
i shrgvärmen och har en le-
die stund över ta och skiv
nålgra rader om dig och din
hoj eller något du varit med
om. Du behöver inte skriva
långa romaner det räcker
med några rader. Har Du
dessutom några kul bilder
så skicka gäma med det.

Allt material som vi lånar
får du givetvis tillbakä.

Ursprungskontroll aa fordon
ArtikelfrånMHRE

kan förväxlas med något
annat fordon.

I stort går det till sä att man
som ägare till det icke regist-
rerade fordonet tar kontakt
med ASB och får en "akt"
öppnad. Denna akt är till för
den fortsatta hanteringen av
fordonet, sasom att ta hand
om alla dokument om for-
donet, ansökningshandling-
ar, billagor från tex MHRF,
polisutredningar, enskilda
personer, kvitton, foton mrn.

Det är viktigt att man har
alla tillgängliga handlingar
i ärendet. För att underlätta
arbetet för den sökande och
ASB har MHRF tagit fram
en blankett som i stort tir
identisk med den som an-
vänds av ITVA (Feddration
Intemationale des V6hicu-
les Anciens) då någon ansö-
ker om ett internationellt
identiietskort för fordon.

Nästa steg är att visa upp
f ordonet på denbesiktnings-
station där rnan öppnat sin
"akt". Besikining sker och
normalt får man behålla det
ram/chassinummer som
fordonet haft från kirian.

Om fordonet nytillverkats
eller om identitetsnummer
saknas tilldelas ett ram- el-
ler chassinummer av ASB.
Ä,r sedan f ordonsbesiktring-
en och ursprungskontrollen
vidASB till belåtenhet kom-
mer registredngsskyltarna
på posten.

Ha dö

Vid årets förbundsstämma
var Sten Andersson och Er-
ling Andersson frän AB
Svensk Bilprorning (ASB)
inbjudna för att redogöm för
problem och lösningar an-
gående ett fordons ur-
sprung. De båda genorrför-
de denna föreläsning pä ett
mycket elegant, proffsigt och
trevli8t sätt. Ähörarna gav
dessa båda herrar dagens
liingsta applåd.
Vid föreläsningen fram-

kom att det firms mänga fall
där flera fordon, såväl bilar
som motorcyklar har sam-
ma identitet, (chassinum-
met ramnummer) eller mot-
svarande. För alla åhörare
var detta överraskande, men
så är det. Det finns också en
del icke nogräknade perso-
ner som har iillämpat de
gamla reglema i egen vin-
ning. Som exempel nämdes
replikafordon som har fått
originalhandling. Icke iden-
tiJierbara motordelar har fått
registreringshandling etc
eic.Motorhobbyn har fått ta
stryk på grund av denna
oärliga hantering. Vi siälva
har drabbats.

MHRF stöder därför de
riktlinjer som ASB arbetat
fram för att åstadkomma en
bättre kontroll av fordonen.
Syftet iir i stora drag att man
framöver ska kunna identi-
fiera icke registrerade for-
don så att de i framtiden inte

Då unilrar säkert
flågra om tnan får
köra med ett ore-
gistrerat forilon
tiII ASB
Vi har lösningen på det ock-
så, säger Sten och Erling
Andersson. ASB utfärdar ett
"Bevis om avtalad tid" som
då gäller för ett speciellt be-
sök. Om besöket måste gö-
ras om utfärdas ett nytt be-
vis.

Men ilet finns pro-
blem koar att lösa
Hur ska fordonsbyggare el-
ler renoverare av gamla for-
don kunna provköra sjiilva?

Just nu ll.åller en arbetsgrupp
på attförsöka hitta konstruk-
tiva lösningar pä denna frä-

84.
Mer om hur man i detalj

hanterar ursprungskontrol-
len finns att läsa i ASB Tek-
niska Handbok 2 Utf 1992-
10-20. Aktuella sidor kom-
mer att dishibueras till samt-
Iiga MHRF-medlemmar

Bo Kallhagen
\tce ordförande



Arsberättelse 1993
Klubbens 10:e säsong är till
ända och 10 årsdagen är här.
Och som resultat av förbere-
delserna kan vi nu se en Ju-
bileums-Sweatshirt med
märket framtaget av Calle
Komstedt. BSA märken och
Tankar tecknade av Martin
Nilsson, alltsamman eft er en
idd av Helen Brunstorp.
Aven ett emalimiirke med

iubileumsmärket är på gång.

Åter till året som gick. Sty-
relsen har under året sam-
manträtt fyra gånger. Klub-
ben har varit representerad
vid MHRF:s årstämma i
Stockholm.

BSA Bladet har utkommit
med fem nummer detta år

hjälp fick vi en redaktions-
sekreterare i Monika An-
dersson, Trelleborg.
Det 30:e internationella

BSA rallyt avhölls i Englard
och ett 25 tal medlemmar
från vår klubb hade möjlig-
het ait avniuta denna "våta"

vecka i våra favoritmaskin-
ers hemland.

Hiir hemma har aktiva Lo-
kalavdelningar arrangerat
ett antal trevliga häffar un-
der året. I Jönköping har vi
varit extra aktiva genom att
två stora arangemang av-
hölls där. I påskhelgen deL
tog vi i utställningarna på
ELMIA där en välbesökt
monter var till mångas trcv-
nad.

BSA Campingen avlöpte
sedvanligt i Bankeryd. Vän-
nemaiiönköping&Hus-
qvarna tackas för all hjälp.

Medlemsantalet har legat
nästan stilla runt 700 i flera
år nu. Trots att vi arbetar
mycket att få in annonser till
Bladet har nu tiden dvs kost-
nadsläget ätit upp det lilla
överskott som furnits.

Tack till alla medlemmar,
besiktningsmän, lokalavdeL
ningar och styrelsemedlem-
mar som gjort 1993 till ett
minnesrikt år!

Kungsbacka
10 februari 1994

Johan Johansson
Ordförande

BoTenupp!
Oppet brev till alla Twin-entusiaster

Nu skall vi dra igrång "Batde of Twins"
rejält igen. För - handen på hiärtat - det
firurs våil inget som går upp mot mullnn-
de 'Twins i Road Racing'.

Men, vi behöver er hjäp. För det Iörsta
med chaufförer och vi vet att det finns en
massa folk, både med och utan licers, som
gärna vill åka. Gör slag i salen redar nu.

Har du licens? - Lös ut den!
Har du inte licens? - Ta den!

Vi kan lova att du blir varmt välkomnad
till ett hiirligt kamratgaing och irte behö-
ver det "kosta skjortan' heller. Man behö-
ver inte det nyaste och dyraste för att vala
med. Alla iir lika välkonrna.

Dessutomundrar vi var alla icke DUCA-
Tl-förare tagit vägen? Finns det ingen som
vill ta upp kampen med "DUCCARNA"?
Vad säger miirkesklubbama. Har ni redan
givit upp?

För det andra kära viinner, behöver vi
publik. Ta gäna med era nära och kära
och kom och titta. Vi lovarattbiuda på god
underhållning och härligt ljud.

Vi kör i fu igen ihop med 'Sound of
Singles' och 'Classiclåkama, så det firurs
mycket amat rolig att beskåda i depän
och på banan.

Hjabtligt Välkomna!
alla gamla och nya entusiaster till

f öljande tävlingstillf ällen:

G8 maj Falkenberg DM/SM I Heat, ejclassic
21-23 maj Gelleråsen Classic 2 Heat
18-19 iuni Våler Raceway Classic 1 Heat, Norge
9-10 juli Anderstorp Classic 2 Heat
27-28 aug. Knutstorp Classic 2 Heat

önskar B o T -koordinatorema

Johan och Dan Gustafsson
Ring för mer info 035-506 69 Jan

eller 0302-211 33 Dan.

Saenska BSA Klubben

Medlemmamasbidrag har
gjort tidningen läsvärd och,
som redaktören och ansva-
rige utgivaren Christer All-
vin ha1, om än någon gång
sent, fått fram under tids-
press och med hjälp av ett
förstående tryckeri.

En almanacka och det sto-
ra MHRF:s annonsblad har
också sänts ut till medlem-
marna. Till redaktionens

BSA Klubben tackar för alla julkort
som kom från USA, Holland,

Tysklanil,Danffiark och
gizt etztis m ånga fr ån So erige

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla m?irken

Specialitet:
NORTON

C$inderborr"i"gar.
Renovering av vevaxlar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

gångor till original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tZindsyst.

och powerboxar,
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKÄR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
275 OO SJÖBO

TELEFON 0415-430 82
TT,LEFAX 0415-430 03

Öppet Yard 9-18. Lörd. 9-14.



BSA klubben I

lemmarnas hjälp kom 4
nummer ut det önta året.
Iidningen var i börian ko-
pierad och i A4 format och
upplagan låg runt 200 ex.
Tidningens logga har frän
början tiils nu varit i stort
sett olöriindnd och den isin
turkommerifrån eft reklan-
blad som fanns hos BSA:s
återfönäljare redan 1955 och
hette Fst BSA Bladet.

1985. Nya i styrelsen det året
var Mona Christensen och
Morgan Johansson. I bokfG
ringm kan man se att totaLt
190 medlemsavgifter hade
betalats in 1994. (12.800r
hade konlllft in i kassan och
11.544 gätt ut.) 1985 avhölls
denförsta BSA Campingen i
Bankeryd och som i år går
av stapeln för 10:e gängen.
BSA klubben slöt ocksä un-

klubbens första revisions-
berättelse som Revisor på
fusmötet 1986, (senare kiind
som Redaktör) Mtt under
1986 kom också Sven0lof
Gustavsson till styrelsm ge-
nom att han övertog kassör-
skapet.

En stor håndelse det året
varaft BSAklubbenslagslog
Triumph Klubben i Fältsta-
fetten i Göteborg, (vilket de
grämde sig väldigt över.)

Medlemsantalet gjorde
under 1986 ett iättehopp till
525 medlemmar. En annan
bekant lokalavdelning dök
upp "Getinge" i Halland,
blev snabbt ett namn på BSA
kartan. 1986 gavs den första
BSA Almanackan ut.
År 1987 fick BSA Bladet

Susanne Griffin som redak-
tör i vilken en ny era med
betydligt högre kvalitet på
bladet inleddes. C87 hade
Triumph Klubben sitt 10:e
Britannia Rally i skane.)
I Stockholm kom lokal-

avdelningen Old capital till
(senare Sigtuna). Malm-
köphg fick också^sin egen
Iokalavedlning. Äret gick
med sedvanliga triiffar och
nya påhitt. Slutade med 620
medlemmar detta år och i
och med detta kom klubben
väldigt nära sin nuvarande
storlekrurt 200 medlenunar

Vid årsrnötet 1988 fick vi
ett par nya ansikten i st)ryel-
sen Ola Maltesson och To-
mas Hilse.Under året arbe-

tades det med pla.nema om
det 26:e Internationella BSA
raUyt 1989.

Svenska BSA Klubben och
alla som hjåilpte tiilmed det-
ta rallyt kar kiinna sig stolta
för vad vi åstadkom, ett ral-
ly som med ärmu oöverhiif-
fad organisation och precisi-
on kom att ge en historia av
ett mlly som satte en ny stan-
dard i de Internationella
BSA Rallyna.

I 1989 rårs styrelse kunde
man också finna några nya
namn, Camilla Andersson
(numera Johansson), och
Kiister Nilsson. Underteck-
nad tog över ordförande-
skapet efter Lars.

Vi är nu nära vår nutid och
tittar bara kort tilbaka på
åren som gått. 1990 fick vi
tre nya ansikten i styrelsery
Eli.sabeth Faiierssory Fredrik
Thorngren och Christer All-
vin som tog över den tunga
Redaktörsposten. Klubb€n
blev under året antagna som
medlemmar i MHRF, Motor
Histodska RiksFörbundet.
1991 fick vi se Mats Carlsson
och Anette Lennartsson i sty-
relsen.

Både BSA Bladet och Kas-
sörens arb€te samt Retistrc-
rhgen av medlemrnar hade
nu helt datorisemts och det-
ta gav en god hlälp i det ide-
ella arbetet som är ganska
onf attande med ca 700 med-
lemmar. Tvånya lokalavdel-
ningar såg dagens lius Val-

lentuna & Åkersbelga.
1992kom Per Renell till sty-

relsen. En storsatsning från
klubbens sida att spon$a en
engelsk förare, fohn Crons-
haw vid 27 års racet i Linkö-
ping gav bästa tåinkbara ut-
ddningdå han vannallt med
sin BSA Gold Star 1993 kan
Ni läsa om på annan plats
håir i tidningen men jag vill
nämnaOskarA-kerlund som
knöts till styrelsen detta år
för att göra "listan" på alla
som varit med komplett.
Till detta kommer natur-

Iigtvis många fler som inte
naimnts häL men ei är glöm-
da, som tillsanu:nans med
alla medlemrrnr fått klub-
ben att fungera fint ftam till
idag, och även i fortsäit-
ningen.Tänker då friimst på
våra besiktningsmän och
modellspecialister och Lo-
kalavdelningar.

Tack allesammans, klub-
ben har nu klarat sig över de
svära första tio åren och med
tanke på att det nu är 21 år
sedan den sista BSA:n till-
verkades, så är var uppgift
att tillsammans kuruu ha
våra BSA maskiner n:llande
på vån Svenska vägar ännu
mer angelägen än tidigare.
Vi har en trevlig "uppgift"
framför oss.

Tack för dessa 10 fö$ta ären!

Johan Johansson.

En bild tagen f& 10 h sedanpå oss som sta ade BSA Kubben, Ffin odnstet
Gösta ]ohatsson, Iarc Soanbag, lohon lohansson och *tm lohansson

Det första äret innehöll
bland annat för fönta gång-
en en tråiff som numera är ett
begrepp, "Japanknäckar-
afton'som avhölls i Göte-
borg den 28 Juni 1994.

Redan andra året FickBSA
Bladet sin nuvarande form,
A5 format, och helt tryckt i
offset. Den försh åNmötes
tillsatta styrelsm formades
på det första årsmötet på
Sörredsgåden vid Volvo
Torslanda den 25 Januari

der det året avtal med för-
säkringsbolaget SKANDIA
om en specialförsäkring för
klubbmedlemmarnas gam-
la BSA Maskiner.

Under 1985 steg medlems-
antalet till330. Klubbens för-
sta lokalavdelning kom till
under året, BSA Southside
alias Skåne. Som för öwig
giorde ett stort aftete för att
visa klubben på motormäs-
san i Jägersro, Ma}nö.

Susanne Grilfin läste upp
1110

BSA Bladet 1-0 År!!!
Den 2 Januari 19&l bildades
BSA Klubben hemma hos
minaförädrupåDrcttning-
gatan i Kungsbacka. (Sam-

rna adress som ;'ag sjäv bor
på nu.)

Det var runt köksbordei
som det konstituerande mii
tet hölls av oss fyra som star-
tade klubben. Vi blev också
då inskrivna som medlem-
mar i följande ordning.

1 Gösta Johansson
(min far)

2 Johan Joharsson
(jag siiitv)

3 Lars Svanberg
(BSA kompis)

4 Sven Johansson
(BSA kompi6)

Egentligen hade vi börjat att
fundera på att starta en klubb
tidigare. 1983 var Jag, Lars
och Sven på det 20 Intema-
tionella BSA Rallyt i Dan-
mark nägra dagar och träf-
fade många BSA åkare från
de Europeiska klubbarna,
och sedan dess har man fått
många nya BSA vänner,
både runt iordklotet och
hemma i Sverige.

Den 26 Januari 1984, hade
vi det första mötet och då
tillsattes en interim styrelse,
Lals blev Ordförande, Sven
Sekreterare,]ag (ohan) Kas-
sör och Redaktör, Bengt
Grahn (7) Pressombud och
Gösta Ledamot.

Redan under Februari 1984

kom det första numret av
BSA Bladet ut. Med med-
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med ca 10 mph 05 km/h)
och för att få veta hur gick vi
till firman Eddie Dow i Ban-
bury (Övers anm: Eddie
Dow varpå denna tiden och
för BSA åkaren kända ex-
perter på 410 och Gold
Stars.)

Eddie Dow, på Southhanr
Road i Banbury, Oxfordshi-
re är den kompletta specia-
listm för Customisering. Td
eller helt enkelt reparatio-
ner. Trimtipsen vi kommer
att beskriva nedan kommer
att kosta dei ca 20f ( 1966), en
moderat summa för "ton
plus performance."

Innan du rör en skruv på
din 410, måste Du kolla om
dinmaskin åir möjlig att trim-
ma eller inte. De första
550:oma kom 1950 men den

I en artikel ur Motorcycle
Mechanics har vi översatt
föliande irevliga irimtips,
John Gleed från EddieDow's
ger oss de bästa trimtipsen.
För 12 (1966) år sedan var
BSA s parallell Twin 410 en
av de popuJäraste maskiner-
na på de Engelska vägarna.
Den introducerades 1950
som en av de första 650 cc,
satt i Golden Flash,Super
Rocket, Road Rocketochdm
finaste och mest trimmade
modellen Rocket Gold Star.
Den ersattes 1963 av "Unit
Construction" modellen
465.

Trimnirg kan göra att en
vanlig Golden Flash eller
Super Rocket komma över
den magiska gränsen "the
ton" (100 mph - 160 km/h)

sportigare versionen Super
Rocket först långt senare.

09s8)
De tidigare modellerna kan

bara trimmas försiktigt pga
aft vevaxeln och cylinderfo-
ten är klenare byggd. Star-
kare cylinderfot och en
smidd vevaxel kom först
1958 på standardmodellen
A10GF. (A10RR kom 1954

och hade dessa modifiering-
ar från början) cylinder fo-
ten iir l/2" tjock på dessa.
Detta gäller även för A10SR
och A1ORGS allt i original.
Dvs mycketkanhahiintmed
dinmaskinidag-1994- övers
anm.) Kollanogadittmotor-
nummer för att se vilken typ
du har.

De tidiga Golden Flash tål
bara upp till 8.5:1 i kompres-

sionsförhållande. Att mon-
tela enSpitfuekam(artnr 67-
357) går inte men diiremot
den något mildare 67-356.

Har du konstaterat att du
har den nyare, starkare A10
motom kan du verkligen
sätta igång. Det första du bör
göra efter att kluvit motom
för att montera Spitfirekam
(67-357), är att kolla alla la-
ger En självklar sak kanske
dutänkeq,menallt ftirmånga
har satt i nya delal utan att
byta lager och har fätt förvå-
nande lite effektökning efter
renoveringen. En av de vik-
iigaste punktema är dock
registersidans vevaxelbuss-
ning som får extra hög be-
lastning av högkompkolvar
och de ökade ventiltidema.

De flesta mc har kullager
på denna punkt men BSA
har alltid hållit sig till buss-
ningar. Den är gjord av en

koppar och bly legering,
kontrollera nota aft ingen
korrosion finns, särskilt om
duinte harvarit sånoga med
oljebytena.

En annan sak att konholle-
ra noga är vevstaksbultama,
dessa sträcks med tiden och
bör därfiirbyias ut. De är en
billig fönåikring.

Ihopmonteringm av vev-
huset är ganska enkelt, det
manb<irseupp med åirkork-
packningen på ventilen för
vevhusventilationen. Dessa
vinns i olika !'ocklek och
skall vala sä tiock att kåpan

tust klämmer fast den.
Tändf örställningen som

Eddie Dora/s rekomrnende-
rar är 13l32" (10.3 run) f.ö.d
för kompressionsförhållan-
de upp till9:1. Vi komprcs-
sionsförhållande 10:1 och
högre rekommenderar de en
liten ökning till 'l'l /32" (8.7

mn) förtändning.
En annan viktig sak med

ändningen är att jämföra
täadliigena mellan de båda
cylindrama. Om tändpunk-
ten f ör den ena cylindeminte
är lik den andra kan man
korrigera det med ett bryne
på magnetens kamring.
Utan att ha detta över kon-
holl kan detta fel leda till
nun briinner hål i en kolv

410 modellens insugning
är svar att modifiera, men
det kan finjusteras för hand.
Den stora insugningsventi-
len med 1-1 /2" diameter (38

mm) kan oftastmonteras och
då kan även förgasar storle-
ken ökas.

Den stö6ta Amal Mono-
block som gär att få tag på iir
1-3l16" (30 mm) menDow's
rekommendera ändä bara
1-5132" (29.3 mm) vilket gör
att man kan åka med stan-
dard förgasarinställning.
Dessa "mindre" Monoblock
Iörgaste (1/3/' - 0.8 mm)
är dessutom betydligt lätta-
re att få tag på.

Det sista tipset vi får är att
gå ner en kugg från 21 till20
på vevaxeln då de är något
överviMade när de är nya.
Motorn kan då varvas och
ihd.å grå bekvämt up till6500
eller 6700 varv utan skada.

Texter till bilder i
artikeln.
Bilderna var gvän så dåliga
att vi inte kan återge dessa.
Däremot har vi saxat några
bilder ur Eddie Dor,t's sam-
tida kataiog. Jag f öresltu diir-
föratt ta dessabildtexter som
15 intressanta punkter att se
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Duett o' P erf ormance Cono ercions,
Custom Equipment anil Special Components for the BSA A70 Gold

- Flash, Rocket Gold Star anil Super Rocket
W & S Racing Valve Springs
Comprisint:-
Twin cylinde. set of W & S valve springs, and
set of råcing durål spring collars giving mrrect

Gold Star Valve Spring
a-^.2 Conve$ion

. ( -Z; Twin cylinder s€t ofcold gar vålve springs
V and special durål racing spring mllar6.installed lengrh.

Soitf ire Calhshåfi /Tråchbiliw åt Medium R.PM.
Rans€ with hish volume cyliirder fillins

Inlet oDns RrDC 51o
lnlet .ios ABDC 6tr
Exhaust oDens BBDC 78'
Exhaust clo*s ÄTDC 37"
Totål o\,€rlåD 146"

Suitable for trsi with ståndard followeE

Solid CopFr Cylinder Head
Gaskets
For all 500 and 650 (t models.
Racing exFriene dictates the
nec€ssity of these taskels.
Nominnlly 030 thick.
Anerl when rEfittinB.

and valve tear

High Compression Pistons
High Compr€ssion Pistons giving 10.5:1

ratio. STD +020 +030, +040, +060 oversize.
Matched pairs c/r,\r gudgeon pins and
rints. No r€balancint of aankshaft
rcquir€d.

Polished AIoy Venturi
For monobloc carbs. Recom-
mended for twins with single
carb. Incr€asing intake velocity
over main jet.

Duetto Float Bowl Extensions
The original capacihtor for the
monobloc carb to eliminate
fiDthing and fuel stawation on
high pedornance twins fitted
with sinSle carb. Supplied with
Allen screws and p€h0l proof
gasket.

..4
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Nya delar:
1 Kolventillvåinsterär10:1
såld av Eddie Dow i par lill
höger är en standardkolv
som ger 8.75:1 på en normal
Rocket.
2 En större insugsventil 1-
1/2" (38 mm) kan monteras
efter bearbetning. Origirn-
let syns till höger och iir 1-7l
16" (36.5 mm).
3 Montera en Spitfhe (re
sewdels nr 67-357) iir enkelt.
Den enda bearbetning som
kan vara nödvändig iir att se
till ati kamnockama har till-
räcklig frigång mot veyhus-
väggama.
4 En aman liten men vik-
tig ny del att montera iir en
ny korkpackning till vevhus-
ventilationen. Den finns i
olika tiocklek för rätt pass-
ning. Glöm inte att olja in
den vid montering.
5 Dyra - men de bästa. Tirll
höger visas Amerikanska W
& S ventilfjädrar komplett
med den extralätta ventil-
brickan i duralaluninium.
Standard till vänster.
6 En del arbeta kan göras i
insuget genom polering och
mjula av kanalema, men att
öka diametem åir svårt. För-
gasa$torlek kan ändars från
std 1-1116" (27 mm) Amal
Monoblock till antingen 1-
5/32" (29.9 mm) eller 1-3l
16'(30.1 mm).
7 Om du använder Eddie
Dow's högkompkolvar som
har en solid sktt istället för
"split skfuf' slitsad som stan-
dard så är det nogrannare
med en god passning (spel)

annars så kan den dra olja.
8 En extra tjock topplocks-
packningar koppar säd av

eddie Dow's i 0.030" (0.76

mm) f örbiittrar våinneavled-
ningen från topplocket och
minskar risken att topplock-
et blir skert.

Monterings fips:
9 Första sak aft kontrollera
är vilken typ av vevaxel du
har. Den på bilden tidigare
typen harbultad vevaxel och
klenare dia:neter på vestak-
slagren.
10 Nästa sak att koll åir cy-
Iinderfoten. De tidigarc mo-
dellerna var tunna hä och
sprack lätt om kompressi-
onsf örMllandet var Iör hö9.
Dennyarc typen har en tpck-
lek på 1/Z' (12.7 mm) i stiil-
let för den äldre som var 3/
8" (9.5 nm).
11 Ovadig förmc motorer,
A-t0 (A7 , A50 & A65
övers.anm) har glidlager av
koppar/bly legering debru-
kar tlviirr slitas något. Kolla
detta och byt iman du fim-
mar.

12 En sjiilvHar punkt men
ofta glömd är rengöringen
av centifugalfilhet i vevax-
eln. Glöm inte lossa sväng-
hjulsbulten som också låser
filterinsatsen.
13 Polering av vevstakar och
vevaxel kan utföras. Slipa
inte bort vevstalGmas refe-
rensnummer vilket visar hur
överfallen skall monteras.
14 Det är ingen ide att mon-
tera ny kamaxel om man
glömmer bort lyftama. På

en del tidiga modeller slets
dessa onormalt. I vilket fall -
är kammen sliten byt också
lyftama.
15 Tre små skruvar Låser lyf-
tama iill cylinderfoten. Los-
sa dem vaFamt annars kan-
ske du får borra ut dem.
16 Samma inställningsmär-
ken för Spitfire kamaxeln
används. Kolla konditionen
på kuggama, är kuggspelet
stort ersätt delarna med nya.

Öoercalt ao ll.
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VÄLKoMMEN
TrLL 1994 ÅRs

BnITANNIA RnI.Iy
5, 6, 7 nucustt

TnluMPH-KLUBBENS
Ånlrcn BRrtnrururA RALLY

vrD STLJANSBADET, RÄrrvrr
UTMED RIKSVÄG 70.

FönuTou MAT & DRYCK

OCH ROCK,N ROLL

så finns det även
denna gång .,,..,,..stugor!!
I stugorna finns 4 bäddar.
Priset per bädd och natt
blir 80 kronor.

Bolning gör du hos
Peter Johansson
telefon 0247-4I503.



16

1953...
...händer det något ganska
betydelsehrllt i BSA:S mo-
deliprogram. Som eti resr:l-
tat av tävlingsesset Bill Nic-
holsons utprovningar, kan
man nu få sin Gold Star
med svingarms-ram. Näst-
kommande modelliår f inns
ramen på ytterliSare mo-
deller och denna utmäkta
konstruktion lever sedan
vidare, i princip oföränd-
rad,tom1970.

...kan det vara knepigt för
motoristen att köpa rätt
motorolja: Caltex Havoli-
ne uppfyller de högst stäIl-
da fordringar. Esso Extra
har vidgat, överlägset
smöriregister därför att den
är temphärdad. Men med
Shell X-100 får man inget
slam i motom, och BP En-
ergol är iu s-falt förädlad.
Vilken skall man välia?

...delas mc- och cykeltill-
verkningen inom BSA upp,
genom att BSA Motorcy-
cles Ltd blir ett separat fö-
retag i koncernen. BSA tarna som leder olycksta-
Cycles Ltd, som sysslar tistiken, med 233 skadade
med trampyklal, övertas eller dö'dade. Vid dm här
några år senare av Raleigh. tiden blir "mcdöden" ett

Pelle Pirat

...finnsdetenvolvoPv/94 begrepp i svenskens ord-
att vinna i Malungs Hem- fönå4ochvårkiirasensa-
bygdsföreningsvamlotteri tionspressvädrarmolgon-
en i A-lotteriet eniDeBlin- luft. Fylla, o$kt och ond
das Lotte4 en i FPu-lotteri- bråd diid har alltid blivit
et och en i Biblioteklofteri- finarubriker,ochknuftens
et. En PV är säkert so-talets rykte kommer att vara
populärastelotterivinst,och skarnfilatundermångaår.
även Volvos vanliga försälj-
ningg.årlysande.Denärliitt- ..5lirnågonlyckligäga-
körd,sägerdamerna.Denär re till Bantam nr 100.000!

snabb och pålitlig, säger her-
...ib det åter dags {ör ett

par svenska skandaler.
Homosexualitet + kurga-
huset+utpessning= Haii-
by-affären, vilken orsakar
mycket debatt under året.
Aven Helander-affären
uppmiirlsammas, då bi-
skop Dick Helander av-
sätts efter att ha skdvit
anonyma, ärekränkande
brev i samband med bi
skopsval. Ute i världen
uppnås åintligen vapenstil-
lestånd i Korea. Josef Sta-
lin avlider, men den som
hoppas på ett mjukare
Sovjet blirbesviken när ett
östtyskt uppror slås ned
av ryskt pansar.

rurlål,

...år det premiär för BSA:s
Winged Wheel. Det fth är
en käck liten 35-kubik på-
hängsmotor som placerats i
ett cykelhjul. Moniera hiulet
på din ranliga ffampcykel,
dra ned kepsen i pannan och
trarnpa igiång. Du kommer
åtta mil på en liter bensin,
och har du tur med vinden
är 40 km/h ingen omöjlig-
het.

...kan det vara vådligt att
köra mc i Sverige. Mc;n sva-
rar för 4 Vo av peEonhan-
sporterna, bilen för 41 70.

Trots den stora övervikten
för bilåkandet är det knut-

Vi har tidigare kunnat rap
portera om planerpå aft åter-
uppliva tillverkningen av
BSA Motorcyklar. Norton åir

återigenakhrella gmomsina
nya ägare Wildrose Ventue.
I en artikel i British Bike

Magazine Dec 1993, spår
man att tillverkningen av
Nortons Warkel motorcyk-
lar har bdrtat att se sina sista
dagar. Wildrose skall purn-
pa in 1 miljon pund (ca 12.5
mili SEK), detta för att den
nuvarande produktionen av
Wankelmodellerna skall
kunna fortsätta ett tag ftam-
över. Kritiker menar att det-
ta åir aldeles för liie iänfört
med de 60 miljoner pund
(600 milj SEK) som John
Bloor investerade ibörjan av
åttiotalet på det som idag air
Triumph. Samtidigt som
dessa rapporter kommer är
kanske redan en ny kris i
Norton / BSA:s historia un-
der uppsegling då det ryk-
tas att Wildrose Ventures
aktieirurehav har stoppats dä
en nyckelperson i Wildrose
står inför rätta för att sh.dit
pengar f1iån ett annat Kana-
densiskt företag.

Meanwhile- (Under tiden)
gar ryktena om nya BSA vi-
dare. Norton's nya ägare har
deklarerat aft man har för
avsikt att i framtiden biirja
tillverka kolvmotor-motor-
cyklar under namnet BSA.

Den tidigare nännrda in-
vesteringen p,å 1 mili f, kan
inte på långa vägar räcka till
för att starta upp ett siånt här
proiekt. tre måste dåirför få
fram mycket mer pengar el-
ler firura en partner. Cagiva
Concemen som sedan liinge
har haft en liink i ryktena
kringen ny motorcykel ochi
samband med att Norton
behövde nya ägare, har inte
alla pengarsombehövs, hots
att de är mycket framgångs-
rika.

Dfuemot har man en nyut-
vecklad encylindrig motor
med dubbla övertggande
kamaxlar. Enligt ioumalis-
ten Alan Cathcart har bni-
dema Castigliones (Cagivas
ägare) denna nya motor i
beredskap för att återuppli-
va BSAGold Star. Detärinte
heller omöiligt att m tvåcy-
lindrig modell också kan
dyka upp hos Cagiva. Ett
sammarbete som detta hade
varit idealiski för Norton/
BSAdiå deinte eruamma kan
utveckla en ny motor och
även för Cagiva som kan
maximera sin produltions
kaDacitet.

Ä andra sidan har Norton
sedan liinge haft samarbete
med Yamaha som är kåinda
för att samarbeta med andra
tillverkare. Trtta på MZ:s nya
modell Scorpio som får
Yamaha encylindriga SR

motor. Yamahas TDM Twin
har även kallats en "modem
Commando".

För att ytterligare kompli-
cera förhållandena så ägs
MZ Great Britain LTD av en
firma som heter BSA Group
Ltd. Detta är ett holdingbo-
lag som också äger Andover
Norton Intemational Ltd
som tillverkar Norton Com-
mando reservdelar. Andover
Norton tillverkar också de.
lar för Norton Motors till
warkebnodellema, vidare
har de hand om import och
distributionav Rotax reserv-
delar.

Det finns alltså redan idag
en tråd som löper emellan
Nortorl BSA, MZ, Rotax och
Yamaha. Lite utanför detta
står Cagiva som i sin tur är
ägare till Ducati, Morini och
Husqvarna. British Bike
Magazine slfu avslutnings-
vis fast att Nortons Wankel-
motorer nu är "a dead duck",
(dörd anka), man tror att vi
får se äru:ru en ny modell
med denna motor men se-
dan mot slutet av 1994 är det
slut.

II.

Skyltar säljes
A & D Decor i Göteborg har plåtskyttar som ä onsorgsfullt gjorda rcproduktioner

vanliga ffn slutet av 1800-talet och fram till mitten på 1950-ialet
Exempel på skyltmotiv:

BSA, Triumph, Norton, Harley Davidsson, Indian, Ariel och Vincent.
För mer information rhg eller skriv till:

A & D Decor
Box 25032, 400 31 Göteborg
Telefon/Telefax 031-18 27 36
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70:e BSA Camp 7,2, 3 juli
Alla engelska MC

Viilkomna!
Plats WICK i Domsanil, Bankeryd

utanftu lönköping (RV 795)

Pmgram:
Frcdag: Incheckning , bar,levande musik.
Frukost kan förbokas och serveras lördag
och söndag.

Lördag: Sjöutflykt på Vättem ned fartyg,
serevering med fullständiga rättigheter
ombord. Avgäng från hamnen nedanför
campingen.

Lördagkväll: Lekar, bar, fest och levandb

musik.

Söndag: Lugn förmiddag inför hemresan.
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AMAL flyttar från Birmingham
Efter 60 år har Amals ägare
IMI lagt ner tillverkningen
av förgasare. Alla aktier
maskiner och inventarier har
sålts till Grosvenor Works i
Tottenhamnorr omLondon.
Ingen personal kommer att
flytta med i köpet. Man har
genom tidiga pensioner och
några återanställs inom IMI.
Den tekniska direktören

Barry Jonston skall se till att
förflyttningen går bra. Så
snart detta åir avslutat går
han i pension.

Men deita blir eft nytt ka-
pitel i AMAUS historia.

Det var under det tidiga
30-talet som de he förgasar-
tillverkama AMAC, Brown
& Barlow och Binks slogs
ihop och bildade AMAL.

Alla tre började tillverk-
ningen av förgasare under
vintage eran.I och med deF
ta mister Birmingham åinnu
en länk med sin stora indu-
stri historia.

Killa Bitish Bikt Mag.
Dec 1993

il.

IDecembernumnuet 1993 av
British Bike Magazine kan
man läsa om att ägama till
namnen Norton och BSA har
dragit igång en kampanidiir
de går på tillverkare som
använder dems nanur.

Vid NEC (National Exhib!
tion Center) Motorcycle
Show i Birmingham fick
många säliare av BSA &
Norton Delar, Märken och
T-shifts osvbrev direkt i han-
den av Norton Motors VD
Richard Negus dä de kräv-
de att säljama skulle liirula
uppgifter om vilka artiklar
de sålde sombar dessa varu-
märkes namn samt omsätt-
ning och vhst till Advokat-
byrån Watson Fadey Willi-
ams i börjar av November
7993.

BSA 8 NORTONS Logotyper
Röttigheter bestriils

Norton som iust har tagits
över av Wildrcse Ventures,
ett Kanadensiskt företag vill
givetvis försvara sina narm-
dttigheter somingår i köpet
av Norton som i sin tur äger
BSA. Om man jämför med
Harley-Davidson. där lic-
sensgivandet och försäljnhg
av tillbehör, kläder och allt
annat som bär deras namn
får man en vink om hur
mycket pengar det ligger i
detta. 25 % av omsättningen
kommer just från denna del.

7sA
Den direkta reaktionen

bland handlama påNEC var
ilska. De menar att deras ar-
beteharhållt namnenBSA &
Norton i ropet genom Iör-

sälining av T*hirs och mug-
gar etc. Norton & Triumph
har tidigarc giort försök att
komma åt denna lul<rativa
del men utan resultat. Nya
Triumph (ohn Bloor), gick
en enklare väg och moderni-
serade sin logo så att den
skiljer sig mot den "klassis-
ka" . Norton använder ännu
så länge sin ursprungliga
logo. Hurdet kommeratt gå
medBSAs logo vetännu ing-
en idag. Vad de nya ägarna
Wildrose Ventures, kommer
att göra i sista iinden vet man
inte idag men BSA Bladet
kommer givetvis att rappor-
tera så fort några nyheter
dyker upp.

il.
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ENGEIJSK TREF
3..5. juni 1994

For 12. gang holdes ENGELSK TR.EF i Ällingäbro, Dånmark.
Der bliver fellestur, rZ mile race, bulnout konkurrence, valm
mad og fest i teltet.
Naermere oplysninger:
Tlf.: 86 48 90 10, tilsdag, fledag og lordag aften.

Med venlig hilsen
MOSTEN MC

Bode Engvei 15

KICKA TTINGT

do 28 naj tiII

o

BBC inbjuder Diq

VARKTCKEN L994
\ARI O@{ år eLL rally för Dig sar kör erEe.Isk rrDtorcl4€l i
origrirElC<id< eLler ]Est inti-11. k1 år gårna 1'E-!a r.rbrustad red tids'
tlpid€ ti lll^i+ft, men choppers undanbedes.

Rallylundan går via kckra sicanska vika-räga! och nagoriståns
l'.in€Et barEn ser\,erar vi scrn €n1igt fil<a.Vid nålet fjffls korv cch ö1 för
da1 Fn har bl*ivit syltqr-

Stärhen år be1ägen vid Saxtorps nptoibarla, crossdeFån.Dit hitt r Du

låttasl genfir att köra våg L1o.Vid Saxtorperq"deLLqt följer dr €ra
dldh.Startal båI1s öggl rellan kI: 9 cch 10.

FtE handsar,målan år önskvård, rg1 int€ öLigatolisk.Rirg tiLI Bc
Ä€ristssal Fa telefcn 040-54 97 80 eller fi l l KjeU Olssdr
A4l3'4435A senast den 23 naj,

Vdlkomna och. KICKA TLINGT
20 21
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Båstad
ClassicCarShow

tit@en.ten 9 iuli 1994. Nottalke6 l&fu

Nordens rörnin'sh bilursriillning bjuder påexklusiva fordon ien saSolik miljö.
Allt frln klasisk! lereraner dh motorcyldar

lill modertu sponvrgru och lyxbilar.
Och der Dopu liru rivlinAen Concou6 de Chme.

Intum .! en ljlvlig prlniljo, baa etr st€nkåsr fiån teniisneropolen Båslsd.
VÄlkommen lill Bilsllld ClNsic CnShow niirsommrren ärsom biist.

An iilan och inlon@tion: KUI-Enk DUaLl, Bot 39, 230 .14 Bunketostan.l.
'1c1. 010- l 6 l l 43, Fax 010- 1 6 25 19
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Detta är en "jubileums-
omarbetning" av en av de
viktigare artiklarsom vi skri-
vit om A50/465 nodellen.
Den var med i BSA Bladet
nummer 2 1984, och efter-
som 455 modellen är vår
vanligaste enskilda modell
tror vi att det åter kan vara
intressant för alla 465 ätare
som inte var med 1984.

Johan Johansson

Roller Bearing Conversion
Vad är det för något?

Les Masonheter enmansom
arbetade med BSA:s racer-
maskiner i slutet av 60-talet.

Då åkte man på Daytona
med 465:or. Les Mason ut-
vecklade en metod för att
bota de då kritiska proble-
met med 465:ans ranlager
på registersidan som är ett
glidlager precis som på de
äldre A1 0 modellema. (Det-
ta gäller givetvis ocksä 500
cc versionema A7/A50.)

Mr Mason kom på en rela-

OlFn går in hiir i
en onodifierad

resultera i två
sake1, skåiming-
ar i vevstaksla-
ger, eller skär-
ning i ramlager-
bussningen och
då kan denna
snurra lite si att
all oljefillförsel
till bussningen
och vevstaka-
rna skiirs av

Då sker sam-
ma som i första
exemplet, vev-
stakarna skär.

Lizt sti d sm o difi ering aa
BSA A50/A65 - "Roller Bearing Conoersion"

tivt enlel och billig metod
attbota dessa problem. Pro-
blemet i sig sjåilv ä ganska
allvarlig då det i värsta fall
kan resulten i totallaveri
av motom. Se på fig 1. Hiir
har vi registersidan av en
shndard vevaxel dåir gär
oljan fråa oliepumpen via
högm vevhushalvan (block-
et) genom ramlagerbuss-
ningen och ramlagertappen
vidare ut till vevstakama.

Det är iust i övergåagen
mellan ran agertappen och
bussningen som problemet
ligger. Nåir bussningen bör-
jar bli sliten och glapp så tar
oljan en lättare vät istälet
för att gå genom vevaxeln
går den ut vid sidan av lag-
ringen. Trll enbiirjar niir det
läcker lite spelar det inte så
stor roll, men efterhand sour
slitaget ökar så siunker olie-
frycket till vevstakama. Ol-
jan blir ju varm och då blir
trycket ainnu liigre. Dessa två

faktorema kan

Det slutar inte alltid med
detta. Har man otur går en
vevstake av och kanske slår
sönder vevhuset, cylinder,
kolvar och vevaxel. Det låter
dyrt. Det iir det också. Men
det finns billiga motmedel
mot detta. Det allra billigas-
te är att köra lelativt lugnt
med hojen byta olja enlig
service intervallet (var 600
mil) och vara uppmärkam
på bussningens slitage. Står
man inför ett vevaxelbyte
pga att ramlagertappen är
så sliten eller ä skadad att
axeln måste bytas eller om
man vill kosta på maskinen
en vevaxel konvertering,
"Roller Bearing Conver-
sion". Då kan följarde tips
vara av vdrde.

Det var ganska typiskt att
BSA fabriken inte anamma-
de Les Masons idder för an-
nars hade ju A50/A65 mo-
dellen blivit ganska bra mot
slutet.

En väsentlig detalj som för-
bäthades 1971 var att man
ersatte den gamla alumini-
um oljepumpen med en ny
som var tillverkad i giutjäm.
Aluminium pumpen hade
benägenheten att om den
inte var 100% korrekt i spel
mellan hus och pumphiul,
tappa tryck. Detta märktes
säFkilt nair motorn blev or-
dentligt varmt. En enkellös-
ning på detta var att göra
den gamla pumpen i heder-
lig gjutjäm vilken genom att
dm inte var lika tempera-
turkiiaslig gav en biithe pre-
standa.

n 23

Gjutjämspumpen hade se.
dan låinge anviints på BSA:s
racing maskiner, vilka även
blev utsatta för denna "Rol-
lerBearingconve$ion" som
vi nu skall tifta niirmare på.

R.B.C betyder aft man änd-
rar motom så att man ersätter
ramlagertappens glidlager
med ett dubbelverkande nål-
vinkelkontakt-kullager. På
fig 2 ser vi hur den modifie-
rade vevaxeln ser ut. (Obs
att illustrationerna endast
visar halva vevaxeln - regis-
tersidan.) Man låigger genast
märke till det nya tilloppet
för olian som består av ett
rör som monterats i vevax-
ehs ände och att en kanal
har borrats så att dm möter
den befintliga kanalen i vev-
axeln vid nmiagertappen.
De gamla tilloppskanalema
har tätats. Konstrul<tionen är
lik B33l834 modellemas.

Ramlagertappen har sli-
pats ned till O35 mm. En
ordentlig radie används för
att undvika brottarvisning-

ar (R-3.5). Defta medlör att
nälagret måste slipas upp
en aning för att inte bottna
mot radien. (Ar bara i fnån
början på lagret.)

Hela modifieringen ligger
rult ramlagertappen på

registersidan, i övri$ är
vevaxeln/vevstakarnas
smö4system intakt. Det nya
kouöineradenålochvinkel-
kontaktkulla$et har en in-
nerdiameter (35 mm) som ä
så liten att även en vevaxel
som är nedslipad till sista
överdimention 0.020 tum
(0508 mm)understd (1.5000

inch (38.100 mm) ) kan an-
vändas. Defta betyder att du
inte behöver skaffa någon
ny vevaxel efter aft den bli-
vit utsliten eller lörstörd på
bussningen. Du kan då mo-
difiera veven till den hä ty-
pen av lagring. Vissa anser
att man för normal körning
kommer ett steg fraruåt bara
genom att montera en här-
dad bussning på vevaxeln
och sedan behålla den ur-
sprungliga konsiruktionen

rred ranlagerbussning. Ett
klartbilligarealtemativ,men
inte lika sofistikent som en
"roller bearing conversion".

Figur3 visardet kombine
rade nål och killagret.

Yft eringensomnålamalig-
ger i pressas in i vevhus-
halvan som är modifierad
för att passa lagret. De båda
lagerbanorna 1& 2 ärdelba-
ra. 1 :an monteras med press
passning på ramlager-
tapp€n. (Det it mycket noga
att följa tillverkarens monte-
ringsanvisningar så att rätt
förspåinning erhålls.) Detta
(1) åir själva lagerbanan för
niåhma och ena halvan av
kulomas lagerbana. Kulor-
na ligger 1ösa med stöd av
en liten kulhållarc av plast.
Kuloma miåste monteras iust
innan blocket dns ihop då
de låser i ytteringen. Den
ythe delen (2) av innerring-
en låser sedan kuloma ax-
iellt. Den monteras fnån ut-
sidan, defta gör att ingen
shimsning av vevaxelns ax-
ialspel behövs, detta är nu
inbygg i det nya lagret.

tortsiittning )

Fig 2
Modifierad vevaxel å lå Deavimead



På figur 4 ser vi vid (c) det
hål som leder olja ned till
nållagret. Det kan verka lite
dåligtattlagretinteh tryck-
smörjning, men faktum äratt
eft nållager (likom kullager)
käverväldigt litesmörjning.
Mycket mindre än den buss.
ning vi ersäfter med detta.
Dessutom är det en tät olje-
dimma i "luften" i vevhuset
där nållagret befinner sig. Vi
ser också den väg oljan går
från tanken via oljepumpen
till en ny kanal (a) som kom-
mer in i registerkåpan (fig 5)
där vi serden mest påtagliga
förändringen i motorn, "Nä-
san". Näsan är förlängning-
en av oljekanalen som korn-
mer ifrån (a, fig 4) och går
vidare till det nya tilloppet i
vevaxeln. Den här konstruk-
tionen ärprecis lik tex en 834
(Gold Star). På fig 4 (b) har vi
glidlagrets ursprungliga pla-
cedns som nu har förstorats
så att"nållagret passar in.

Anm till fig 5, bilden visar
en del av kåpan sedd snett
underifrån.

Till sist kan väl säga att det
är en vettig investering för
dejsom kör mycket och hårt,
särskilt om du funderar på

att trimma din
A50 eller A65:a.
De flesta 840 cc
465 sidovagns-
racers i England
kör/körde med
denna ändring i
motorn. Faktum
äratt dessa ärde
snabbaste i sin
klass, de slår för
de tnesta de be-
tydligt större och
starkare kon-
kurrentema som
använder 4 cy-
lindriga NSU-
motorermed di-
rektinsprutning,
för övrigt sam-
ma motorcrsom
satt i den Berlin-
byggda maskinen

'v/s \
från tank sumP

Mammuth Miinch.

Påsvetsad
Tåindplattans monteringsfu 

-,,2 tittoppslanat
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Eaktaruta
Vid den ovan beskrivna konver-
telinger anviindes etttombinerat
nål och kullager av fabrilat INA
med gpbetiiclningm NKB5907.
Några dah: innerdiameter35 mm,
yttsdiameter 55 nm, bredd 30
mn. Vikt 247 gram.

Max rarvtal vid oljesmörjning
11,000 varv/minut. Endast smörj-
medel av mineralolitas tillåh pga
av kullagaåållarens plasnnateri-
al. Saluförs i Sveige av INA (ln-
dushi Nållager AB) tel Gitteborg
031-250145.

Roller Bearing Convertion kan
uföras aY tex

Stigs Motrormekaniska i Axvall,
Känd för sina fina motoriobb. Han
udör konvedering lik Deavbeds
på 450/465, h :innu inte fått
något lihande pbb på A7l410.
Stig påpekar också att en nogrant
monterad bussning med arbon-
njng åir ett mycket gott altemativ.

Ar du inhesserad kontakh ho-
nom och ni kan göra d€t 6om är
kimpligöt ftir din motor

Adress odr Tel: Stigs Motome-
kaniska, Box 9, 532 02 Axvall. Tel:

0511-6D45

I England: SRMEn$neeringTog
öl€I nlir Deavimead lade ner sin
BSA Service. lir enligt sig sjiilva
och kanske med räth"lheWorlds
No.1 BSA specialists for conver-
sions, spares and rcstoration, Ar
vana vid Expolt och exporterar

8ama.
Adr€ss odl Tet SRM Engin€e

rin& Unit 22, Glan-ir-Afon Indu-
shial Esbte, Aberysryth, Dyfed,
WalesSYB 3JQ Storbrittanien. Tel

0W4+W0$2n n 162n72(tu
62n n\
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I förra numret av BSA Bla-
det urdrade Lars Sander i
Landskrona om sin 465
Lightning med ramnummer
A65LLA 120231 vilken f?irg
och årsmodell det var på
denna maskin när den var
ny.

Årsmodellen är 7967 (LA
visar detta. LB är {8.)

Dessa var så, som du också
funnit under den blå färgen
lackad i Guldmetallic med
röd enkel randning.

u.

*
Nästa brev kommer från Jo-
han Ydesand i Osby som
undrar om hur hans maskin
sett ut när den var ny?

Som Johan riktigt påpekar
så är ramnummret BATS
703e en pLulger ram men
hans maskin har nu sving-
arm. Han frågar också vida-
re eftersom dm nu har en
svingarmsram och olietank
samt verktygslåda som på
svin garmsmodellen och den
kom förrän 1954 , men sam-
tidigt är växelliådan bultad
till motorn. Vad skall jag
bygga ihop den till för ärs-
modell eller typ?

Det ramnummer din ma-
skin har säger otvetydigt att
din maskin iir en AZ Star
Twin med plungenam av
1953 års modell.I den kopia
av besiktnin$instrumentet
du sänt med ditt brev ser vi
också att årsmodellen 1953

stämmer. Dessutom ser vi
att den hiir i landet har kal-

lats AZ de Luxe. Duhar dort
en skiss på styrhuwdei där
du iämför plungerramen
med svingarmsramery men
jag håller inte riktigt med
dej.

Båda modellerna hade
dubbla främre ramrör som
gick ned under motorn.
Plungern hade eft giutet st''r-
hulud som gickned med ett
fäste för sidvagn och däref-
ter såg man de två rören löpa
vidare neråt. Vidare gick
dessa båda ramrör tätare
ihop på plmgermodellen åin

på den senare svingarmsra-
men. Svingarmsranen var
på denna pukt f inare byggd
då de båda ramrören gick
direkt upp på styrhuvudet.
Jämför med bildm på sidan
67 i BSA Twin Restoration
som du själv nåi:rmer att du
har.

Din fråga är svår men om
jag tror att jag tolkar dei rätt
så har du i verkligheten en
"riktif svingam$am. Det-
ta åir i och för sig m bekvä-
mare och modemare kon-
strukiion än plungem men
som du s jäilvpåpekar en gan-
ska stor skillnad i konstruk-

tion. Eftersom ia8 inte upp
leve' att 100% original är eft
måste så skulle jag kunna
leva med att ha en "plunger-
motof (denmedbulhd viix-
ellåda) och ett plunger ram-
nunmer r en svrngarmsram.
Troligen har cykeln varit
smiilld nån gång och för att
fä den på vägen igen så har
manbytt ram. För kanske 25
är sedan var det inte så pe-
tigt och maskinen blev iu
lite modemare. Det hela är
mest en fråga för plånboken.
Antingentatermandet man
har eller såbygger mar strikt
original - men då kostar det.
Det är alltid inhessant att
veta vad man har och hur
det egentligen skulle sett ut,
för rätt som det iir kanske
man dyker på en plunger
ram och diverse tillbehör för
en överkon ig peng och då
kan man ju börja fundera på
att bygga original. Men sorn
sag, det är roligare att åka
BSA än att 1åta den ligga för
att man måste ha tag på iust
den där tumsktuven.

JJ.



Ölands Motormuseum
Norra infarten
387 35 Borgholm
Tel 0485-124 00

2 för 1!
Ölands Motormuseum, i år ännu större!

Erbjudande till era medlemmar:
Mot uppvisande av medlemskort i er klubb, bjuder vi på

entrö lör 1 person som har 1 vuxen betalande i sällskap. Värde 30:-

Museets Wettider:
Dagligen kl 11.0018.00 under sommaren samt de flesta

helger under våren, ring tel 0485-124 00 för besked.
Entrö Vuxen 30i Barn tom 14 år 15:- (Grupprabatt)

Välkomna!

18. Veteranrally

Bornholm rundt 1994.

Bornholms Motorveteraner indbyder til fo,krigsrally 1994 d. 2 - 3. juli '1994 med start
ved Ostermariehallen, 3751 Ostermarie,

LARDAG: Rally "Bornholm rundt', hvor der ca. hidtuejs kan kobes en let anretning
til middag. Rallyet afsluttes med spisning/festog pramier om aftenen. Morgencom-
plet kan kobes for 35,- kr. Set X :....., el. antal hvis morgencomplet rnskes.
SZNDAG: Parade fra k|.0900.t100. Stumpemarked fra kl. 0900-1100. En hindre
udflugt fra kl,1100.1230 og rrgede sild.
MANDAG: Bustur med Tåg€.

Bornhclmstrafikken tlf. 56 95 18 66, Kobenhavn 31 31 t8 66, Ystad 00946 411118065.
Sydbornholms turistbureau 56 97 45 20, Nexo-Oueodde lu stbureau 56 493200. Der
er billig fergeforbindelse Ronne - Sassnitz tlf. 56 48OOO1. RoDne - Mukran
henvendelse til Bomholmstrafikken. HUSK AT BESTILLE FIERGEBILLETTER I
GOD TID.

Bindende tilmelding sendes inden deh l. maj 1994 til Allan Pihl Hensen,
Telegrafstien 3, 3730 Nexo. Kan treffes på tlt 56 49 35 44 på onsdage kl. 1900-2100.
Hvis deltagerliste onskes tilsendt vedlegges frankeret svarkuvert ved tilmelding,
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WELCOME TO BELGIUM!

St INTERNATIONAL BSA RALLY

13rh - 20th AUGUST 1994

RONSE (RENATX)

BELGIUM

s



has the pleasure to invite all B.S.A. Club
members from around the world to the:

31st lnternational BSA Rally 1994
The rally will be held in "De Fiertel" in Ronse (Renaix) in the
northwest of Belgium.

You will find the area to be both beautiful to the eye and, being
rather hilly, a pleasure to explore on your bike.

The "Fiertel" is a recently build hostel. It offen accommodation in
rooms with 2, 3 and 6 beds. There are more than 100 beds available.
In the rooms is no facility for cooking and pets are not allowed.
There is also one large room with 35 beds for Sleep-In. You can
bring your own sheets or hire them from the hostel. If several "Driv-
ers" want to share one room they have to bundle their subscriptions.

There is accommodation for plenty of tents on the campsite around
the hostel. Facilities like launderette, shops etc. you will frnd in
town at about 3 miles.

People who want to stay in an hotel, please let us know so we can
book for you in the centre of Ronse.

The Rally Fee includes a coach trip to both a unique 19th century
sy-stem_of 4 water-powered boatlifts (the only working :xamplei
left in the world!) and its modem equivalent on the new canal. -

Also included is the line-up and a meal at the Belceil castle.

If you want breakfast for a whole week (850 BEF, inclusive one
English breakfast on Tuesday), it has to be booked in advance. Also
food on the Belgian Beer Evening & B.B.Q. (250 BEF each) has to
be pre-booked.

We are certain you will thoroughly enjoy this week and look for-
ward to seeing you al1!

The Rally Committee
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PROGRAMME:

ffird=ro'
Sunday 14/8

Monday l5l8
Tuesday 1618

Wednesday l718

Thursday 1S/8

Friday 2018

Saturday 2ll8

Arrivals from 12am.

Opening Ceremony.
Tour to explore the region.
Belgian-Beer Evening.

Visitors day, swapmeet and silly games.

Line up at Belceil.

Coach trip visiting the boatlifts.
Evening Run.

Free day / Altemative program
Dinner & Dance.

Visit to brewery "Roman" and BBQ

Departure before 12am.

sånd anmålan ti11:
svenska BSA Klubben
Drottninggatan 5B
434 33 Kungsbacka

sista annålninqsdas L Apr i.-1 -19-9-4*

Rally Rules

1. The ralty shal1 be known as "The BSA Owners Club 31st Intemational
Rally"
2. The rally shaii be ooen to Club members, wives or pa$ners ONI,Y atten-
ding on a BSA lnotorcycle.
3. Persons will only be admitted to partake ofthe rally activities by carif
they are classified as medically unfit to ride on a BSA motorcycle.
4. Any person aniving at the rally on a non-BSA motorcycle, for whatever
reason, will be refused entry to the rally.
5. The rally itself shall be pre-booked only. AI prior advertisemenls to state
the same, and emphasis on BSA riden only. Anyone arriving who has not
pre-booked their accommodation or tent space will only be allowed to stay if
ihere is space permining, after all pre-booked spaces are taken into account.
6. Persons who have not previously sent a rally fee will only be allowed to
attend the pre-booked trips and dinner & dance ifspace is available.
7. Each BSA Owners Club will be responsible for its own Club members and
their behaviour.
8. These are the rules of "The BSA Ownen Club 31st Intemational Rally".
Adherence to the rules is a condition of participation.



Golil Star-aisan

Melodi: LilltMarlene
Tert: llgga lMirk Inst

1 Klar likom en stjäma
stod min Golden Star
Men den står där inte längre
Det var blott sånt som var
på hoftoarens nötta sten
jag vandrar nu med hötta ben
all6n och körkorts ren
all6n och körkorts ren

2 Det hände förra lördan

iag skulle ut å dra
HA HA va den grck bra
min gamla BSA
Vad gjorde d€t att vinden ven
jag hade skinn om mina ben
och vägen - torr och ren
och solen ljuvligt sken

3 Jag åkte ut på vischan

iag åkte mycket fort
jag åkte mycket fortare
än vad jag borde gjort
I alla kurvors skymda sikt
jag glömde cykelrs höga vikt
och även - en stopp plikt
det var mej inte likt

4 Ty där fanns poliser
De hade en konholl
De stått dä hela dagen
och bara kammat noll
Men så till slut kom ju jag

iag bröt mot rättjag bröt mot lag
Mitt kot togs i beslag

Jag ångrar det idag

5 Jag har nu inget körkort
jag sålt rnin BSA

men pengama iag sparat
och skall tillvarata
om jag inte bliver med

- i nykterhetens led,

- i nykterhetens led!

W spr un gl i gen f örla t t a d

lh allra första
Motorcykelns Dag

1964

BSA Slooper 500 cc 7929
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Köp
BSA Klubbens
fubileumströja

meil6-färgstryck
Dukan äaenköpa

f ub il eum s - em alj m ärke,
S-förgs för 40r/st.

Qeaerans från oecka L5)

,984-19oo

@
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Suteatshirt i 1007o bomull å 235:-
Finns för omgående leaerans,

generösa storlekar L, XL, XXL,
gr åmeler ail, 60 " kulörto ätt

Beställ genom att sätta in pengar på
pg 479 78 42-4

Glöm inte skrioa ztilken storlek du oill ha



Säljes /Bytes
Finnes Alternator "Energy Transfe/' för Engelsk Twiry sälies eller bytes mot
vanli8 115W alternator.
T. Hilse, Hindås. Tel0301-11553

Köpes: Kedjeskydd av heltäckande modell till A10 sving, även i delar.
Sportig bensintank till A65 i glasfiber eller aluminium. Verktygslåda (gåima
Wp) och kedjeskydd till M20 stelben
Säljes: Dunlopfiilg till Norton Commando fram (för skivbroms).
Amal Concentric MkII,30 mm + insug ti11A65.3 st finnes. Höger blockhalva
till 410 plunger. Bil Triumph 2000 -77, en flott kiirra för gentlemannen.
Karske byte mot skåpbil av något slag?
Per Renell, Varmblodsg. 2c 437 62 MOLNDAL, tel 037 - 27 79 24

Sälles: A 10 Gol4en Flash -51, plunger. Föregistrerad och skattad import.
Motor renoverad av Birka Motonenoveringar . Vxl genomgången. Kvar att
gä igenom är endast magdyno. Maskinen åir 997, komplett och nästan
tarcllgrcnoverad.
Kalle Strandmary Pyrolavägen 54, 181 60 Lidingö, tel 08-766 77 27

Säljes: A 10 Golden Flash -53, plunger. Påbörjad renovering de mesta finns.
Carl-Erik Comstedt, Furuviksvägen 44, 139 00 Våirmdö . tel 08-570 272 53

Köpes: A7 eller A10 motor och våixellåda till plungermode . Även siames
avgasrör.
Jim Einarsen, Solbakken 2, N-9750 Honningsvåg, Norge. tel 00947:784-
71.006 eller 72785

Säliesr Knutteiacka från sO-talet storlek 46-48 i bra skick. Svart pris 1500r
Säljes: Komplett bakhjul bara att sätta på och köra, till BSA Ä10 60-års
mode[ pris 1500r. Dimension 500x16 däck. Ljuddämpare 2 st Typ Megafon
pds 400:-
Ingvar Larsson, Rosengatan 10,270 58 St Olof, tel 0414-605 02

Sälies: Halmes Owners Workshop Manual A50-A65
Köpes: Sadel och passagerarsadel till B33
Hans Folgert, Solåkra Gård, 150 16 Hölö, tel 08-551 57 815

Säljes: Norton Commando 1971
S Griffin Tel 0303-3 61 51

Du som oill annonsera på BSA-torget!
Sktia fudligt och glöm inte skrioa flattry en adrcss och telefonnummu
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Träffar
llilses Vårmönshing k113.00. För hlo ring 0301-115 53 I
Solsväingen. Start kt 10.0G 10.30 på spillepengen, Västkustvägen i Malnö. I
Rundan blir 34 mil lång, i målet går det att köpa fika. i
Vämrönstring i Vallentuna. Vi häffas som vanlig vid Vallentuna i
Motor kl11.d0. Medtag kow för grillning och eit glatt humör. I
För inJo ring Sven-Åke Skoglund tel08-540 23 939 eUer i
Roger Olsson tel08-511 78 341. I
Kungsra\t - Du kan häffa representanter för BSA Klubben vid !
nrlgå rcirtrou pl xungsrallyi i Kungsbacka denna dag. !
Kungsrallyt anangems av MCV i kungsbacka, start ca kI09.m friin torget. i
Free MC zFårs iubileum, se sidan 21 I
Grillafton på Sväneholm Slott, Skåne. \4 hiiffas på parkeringen kl 1S.00. !
Vårkicken, se sidan 20 

i
Japanknäck i Göteborg. Samling Shell Ullevi k118.30. !
ifLrat Un aet grlttniig, medta"g koru I
fapanknåick i Malmö. Samling fiigenmparkeringen k118.30. I
Efteråt blir det grilhing, medhg korv I
Somnarträff Röshgsäyt. Trip"p efterRoslagskusten och des !
smiåvägar Sanding vid OK-macken i Akersberga kl 10.30. För info ring i
Sven-Ä-ke Skoglund tel 08-540 23 939 eller Roger Olsson tel 08-511 78 341 . I
Mosten i Danmark, se sidan 20 I
Bankörning för landsvägsMC pa Kinnekutle med Hilse kI08.0G17.00 !Förhforing0301-11553 

!
BSA Camp i Bankery4 se sidan 18 I
Bomholms Veteran Rally, se sidan 26 -
Båstad Classic Car Show se sidan 21 I

7 lörd Mui

12 to$ Mrj

10 fted Juni

10 fred Juni

11 ltud Juni

3 sönd April
30 lörd Apdl

14 lörd L{rt
21 lörd Maj

28 lörd Maj

3-5 Juni
12 sönd Juni

Iuli
Iuli
juli
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I 9 lördIa -.-
| 5,6' t
I 13-20
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Augusti BdtanniaRa yt, se sidanls I
Augusti 31:a Intemationella BSA Rallyt i Belgien, se sidorna 27-30 I
Augusti ]apanknäck i Stockholm. Vi häffas söm vanligt vid OK-macken I- 

vid Nontull i Stockholm. Medtag korv fiir grillning. Fih inft rin€ I
Sven-Åke Skoglund tel0&540 B 939 eller Roger Olsson tel0&51178 341. i

Sept. Sensommarutflykt i Kungsbacka. Träffas kl 14.00 på jämvägstationen. !Förinforing030GB3-26 
!
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