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Ordftiranden talar

En fantastisk sommar har drabbat oss. Jag tycker nästan att det år för varmt
för att åka hoj och det är den 24 augusti. Hoppas att ni också fått uppleva
några trevliga turer. Sommaren inleds med BSA-Campingen i Bankeryd, som
endast med lite regn som störde, blev en trevlig tillstälning. Ttiumphklubbens
Britannia-ra1ly som i år 1åg ovanligt tidigt liir varit uppskattat av de som hade
möjlighet att vara där.

Det internationella BSA-rallyt i Norge var trevligt, med det var få svenskar som
tog chansen att åka dit. Av ral\rts ca 250 deltagare var det hela 45 danskar på
plats. Från Sverige kunde vi rätna in ett 15-tal personer under veckan. Några
nya (i internationella sammanhang) medlemmar var med och det är trevligt.
Själv kom jag och Camilla dit på onsdagen och stannade tills lördagen då
träfen avslutades. Det var vädigt trevligt att träffa alla gamla vänner som det
var fem år sedal mart hade sett de flesta.

Nästa år går det 35:e lnternationella BSA-rallyt av stapeln i Skottland,
närmare beståmt i trakten av Inverness. Vi har fått en del information om
detta rally och ni som iir intresserade kall vä höra av er till mig så skall vi se
till att ni så snart ny och viktig information blir tillgiinglig blir underrättad om
detta, Se mer på annan plats i detta nummer av BSA Bladet.

Trevlig höst!

Johan J

BOKTIPS

Just utkommen och kanske årets julldapp för BSA ägaren.

TRIUMPH AND BSA TRIPLES
The Complete Story of the Trident artd Rocket 3, av Mick Duckworth,224
sidor, full specification for all models. Fårg och svart-vita foton. Text på
engelska.
Kostar ca 445:- hos MarGies i Stockholm, telefonnummer 08-61 27 050.

Hälsningar

Marcie

REDAKTÖRENS SIDA

Så var det åter dags {ör ånnu en tidning. Denna gången kanske lite försenad
pga arbete och småbam.

En enda tuiiff har det blivit i år, och det var Britannia Rallyt i Ramkvilla. En
träff som alltid å.r lika väorganiserad. Triumph- klubben har ett päitligt recept
som gör Britannia Rall]t till ett måste varje årr. Du som inte har varit där har
absolut missat höjdpunkten för alla som kör brittisk hoj.

KOM IHÄG FOTOTÄVLINGEN
En del bidrag har redan kommit, men jag antar att det finns fler foton i era
fotopårmar nu efter sommaren, eller??

Efter nåsta nummer åi-r det två år sedan jag tog över som redaktör för BSA
Bladet, så har du lust att ta över? Hör av dig till ordföranden Johan
Johalsson.

Eftersom infesset av min tåvling i förra numret var svagt så kommer det inte
mer "Knep & Ihåp". Ett svar kom in och det vå från Göte Johaasson, Munka-
Ljungby, medlem 136. Ett mycket fint pris kommer till dig inom kort.

He en bra höst

\to^rcq,

BSA Road Rocket 1957.

Bo Andersson, Bunkeflostrald, medlerlr 1246,
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t
13:e BSA Campingen i Bankeryd 1997

Bästct BSA - Bo Hagman och hans BSA Rocket m -69.

Den l3:e BSA-Campingen i Bankeryd samlade trots mycket dåliga
väderutsikter ett femtiotå1 deltagare från hela landet. Från England och
Belgien hade två deltaga,re från förra året sökt sig tillbaka.

Majoriteten av deltagarna kom redan under fredagen. En del hade som vi
kommit dit utan regn andra hade haJt mycket regn. Men i Bankeryd'hö11 sig
vädret fint under kvälen.

Lördag middag vad det dags för äfets utflykt som skulle gå till foten och
toppen av Taberg. Jan-Erik Ceder ledde karavanen som de flesta deltog i.
Efter att just i starten upptäckt att Camillas M2O hade ovarligt lite luft i
framdäcket kom vi efter huvudstyrkan. Men en kille i Vätterbyggdens
Motorcykelklubb, som är de som driver campingen i Bankeryd, visade oss
vågen. Nästan framme passerade vi haveristen Lars Svanberg som oturligt
nog hade fått ett brott på en sidovagnskoppling, men turligt nog hade hittat
en liten verkstad då'r det meckades med bilar, strax intill vå:rt första stopp vid
foten av Taberg.

Vi parkerade bara ett stenkast från ingången till Tabergs-gmvan som klubben
besökt ett par år tidigare. Dåirifrån gick vi via en vandringsled i en mycket
vacker dalgång som följer Tabergsån och Smålandsbanan några kn till en
liten kraftstation. Kraftstationen var frål sekelskiftet men hade renoverats av
dess nuvarande ägare och var åter i full drift. En uppmärksarnmad visning
genomlordes av Bengt Josefsson som blald annat berättade att denna lilla
kraftstation gav ström som motsvarade årsbehovet på tio eluppväimda
småhus.

Fredik Van Genechten frd.n Belgien Dauid Pratt fran Erqland, talar med

var glqd atl han uar inne ndr det Dennis StoftfrAn Härryda som dkte
regnade. Ariet.

Efter denna fysiska övning körde vi runt berget och upp på dess topp där vi
inmundigade läckra smörgåsar, kator glass mm. Medan vi a-lla satt dåir bröt
ett otroligt regnalde ut. Eftersom man från Tabergs topp har en god utsikt i
landskapet så kunde man se hur sikten totalt försvann av det däiga vädret.
Ett par rejåila åskknallar och blixtar skrårnde och fascinerade oss Medan vi
satt här 343 meter över havsytan såg vi en blixt komma alldeles förbi oss och
slå ner under oss på marken vid den plats dår La-rs reparerade sin sidovagn
vi undrade hur det hade gått. Men han, som för stunden inte befain sig diir,
och hade klarat sig bra. Eftersom regnet höll på mer och mindre hela tiden, vi
satt vi ungeffu' en timme och väntade på att det skulle ta slut, så bestiimde vi
oss för att ge oss av när det regnade mindre. Efter diverse kryssande runt i
trakten utan någon som helst sikt kom alla tillbaka, via olika vägar, till
campingen. Ingen var riktigt torr men turligt nog upphörde regnet snart och
kom inte igen.

På grund av det mycket blöta underlaget stäldes lekarna in. Det var faktiskt

"n 
ilO -itt i campingen. Men för att ytterligare erbjuda fysisk aktivitet så

genomfördes potingpromenaden som traditionsenligt gick ned runt hamnen.
Ingen tyckte att den var lätt. Vilda gissningai var det som behövdes. Gissade
bait gjorde en av triiffens yngsta deltagare, David Johansson från
Kungsbacka, som hade skrapat ihop nio rätt av tio möjliga. På andra plats
genom lottdragning kom "snusmumrik" från VMCK (också nio rätt) och på
åelad tredjeplats med åtta rått farrn vi Uno Andersson från Såirö och Bertil
Karlsson från Öland. På femte plats med 7 rått kom Rose-Marie Svanberg.



Söndagen innebar slutet för denna 13:e BsA-Campingen. Vi vill passa på att
tacka alla som hjälpt till; Jan-Erik Ceder, Klubb VMCK för camping,
frukostar och god vilja, Castrol, Turtle, Preem och oss sjäva, Svenska BSA
klubben, för priser. Samt inte att förglömma alla medlemmar och
intresserade som besökte tråiffen.

Johan Johansson

Linnea Johansson med sin Ardie 25o cc -

Arne Ljungbergs utilpolerade och
kromade 4-65 Lightning -69.

Pciras Specialpis - Ronng Kling med
sin "Titan" Lighlning,

Premierades gjordes Bo Hagman med sin BSA Rocket III -69, för bästa BSA.
Bästa custom valde juryn Arne Lindbergs BSA A65 Lightning -69 som kördes
av Sirpa Ukura. Linnea Johansson fick pris för bästa europ€ med sin Ardie
25O -55 med sidvagn. Längsta fåirdsträcka gick till Jarr Nikamo och hans
passagerare Christina Almlöv som hade åkt från Sigtuna på en BSA A65
Lightning -69. Påras Specialpris delades ut av förra årets vinnare David Pratt
och harr hade utsett Ronny Klings BSA A65 "Titan Special" -69, för de många
och praktiska modifieringar han gjort på sin motorcykel. Det var ovanligt
många priser till BSA i år men det kan också bero på att de flesta deltagande
hojarna var BSA. För statistikern kan vi rapportera följande: BSA 15 st,
Triumph 12 st, Norton 3 st, Adel 1 st, AJS 1 st, BMW 3 st, Ardie 1 st, Jawa 1

st och Yamaha (!?!) 4 st.

Kvällen avlutades i vid VMCK-s klubbstuga, där konstnåren Bob Matson
visade några av sina verk, bland arrnat en oljemäning av en BSA Gold Star i
naturlig storlek, duken mätte 3 x 1.6 meter! Lås mer om Bob Matson på
annan plats i detta nummer. Klubben serverade dryck och grillmat till de som
behövde och grillen, högt över Vätterns strand, var igång. Twice Guitar band
stod för musik långt fran på natten.

Torkar kldder och lnde o.kte
- Janne Nikamo från Sigtuna med
A65L -69.



Konst på Bob:s vis

Bob frqmför en au sina tdulor pd BSA Campingen i Bankeryd 1 992

Bob Matson iir en man som målar bilar och motorryklar, Vi hade förmånen
av att få njuta några av hans verk på den 13:e BSA-campingen i Bankeryd i
ar. Bob iiLr' 52 år och lever som konstnär och illustratör. Han å"medlem i
Automotive Artist Association. Han kommer från Blekinge, nåmare beståmt
Johannishus.

Bob berättar om sig sjiilv. - Jag iiLr har mäat professionellt i 20 år. Det började
med ett grundmurat intresse för bilar men ha-r mer och mer gått över till
motorcyklar. Jag gillar krom och bliiak och så,nt och man ser hela
konstruktionen på motorcykeln. En bil iir ju iubyggd och sfuskilt nya bilar år
tråkiga, det finns ju inget krom på dem. Så det ha-r blivit mer och mer
motorcyklar. Det va-r egentligen Ove från Oves Motor i Olofström som fick mig
att börja mäa motorcyklar. Jag var med på en mässa i Malmö och Ove sa till
mig: - Du som ä.r en sån fena på att rnäa bilar karr vä måla motorcyklar, så
kommer du till mig når vi har vår stora vårmässa och stäler ut. Det var så det
började, och dåLr har jag varit med nu i elva eller tolv år nu.

Jag har en kompis i Krakow som också mäar tekniska saker, vi har ställt ut
ihop sen -74 och förra året nåir vi var hos Oves så slog vi vad om att göra var
sin bild i naturlig storlek. Han skulle göra en amerikalsk, (han 2iLr HD-frailst)
och jag skulle göra någon engelsk. Eftersom Ove har en del hojar och råkar
ha en BSA Gold Sta-r så blev äet en sådan. Jag plåtade en massa bilder och
sen höll jag vä på en månad ungelär innan den var klar. Sen når vi skulle
tråffas i januari hos Oves vårmåssa så kom inte Pjotor. Hal hade vurpat med
bilen men mäningen hade klarat sig. Han fick avstå utståitlningen i å,r - jag
har inte sett hans mäning, men den tir fiirdig.

Vilka tekniker och material jobbar du med: -Ja det år allt frärn papper -

akvareller, duk och olja till plåt och emalj. Jag jobbar även på riktiga delar;
bilar, huvar, mc-tarkar'. Delarna får ett nytt Iiv niir jag gör ett konstverk av
dem.

Min tjej som kör motorcykel peppar mig till att ska-ffa hoj. När jag får sät min
gamla bil kan det bli dags för en hoj. I sommar skall jag låna en några veckor.

Jag har egentligen mäat hela mitt 1iv men sedan -78 har jag levt på mina
arbeten. Man får måla a1lt, djur, hus teknikillustrationer och reklam mm.
Man får ta de jobb man far. Jag jobbar hellre med konsten åin något helt
annat. Många konstnärer jobbar t.ex. på någon industri eller som
teckningslåirare osv, men jag trivs med konsten och gör hellre det åin något
annat. Jag hade min första utstälning -8O och sedan har det hälit på så.

Niir började du med emalj? -Jo för 15 år sedarr gick jag en kurs i emaljteknik
och tyckte att det var spiinnalde och passade till mina motiv. Sen niirjag kom
hem glömde jag bort det, delvis på grund av att jag inte hade någon
emaljverkstad. Men för tre år sedar byggde vi en emaljverkstad i Ronneby och
dår åir jag ofta nu. Emalj åir spärnande, ma! kan hänga det ute och använda
det. Och det är ju av plåt. Man kan göra det i profiler, alltså skaira ut en
motorcykel och emaljera det.

Vilka är dina kunder? -Jag har gjort en del emalj på senare tid som håinger på
sjukhusen i Blekinge. Under åren har det blivit mer och mer bestållningsjobb.
Men mest är det genom utstälningar på olika platser som jag hittar mina
kunder,

Den som vill kontakta Bob kan göra det på adress: Bob Matson, Pl. 5654
Edestad, 372 95 Johannishus. Tel 0457-370 20.

JJ

R & B Classic Motorcycles

Robin Hearn och Robert Hume iir två kolleger som köper och siiljer klassiska
brittiska motorcyklar i England. Om någon ärr intresserad av att köpa
motorcyklar är det bara att ringa så hjäper dom till så mycket dom kan.

R & B Classic Motorcycles Oxford, England.
Robin Hearn
4 Stocks Tree Close,
Ya-rnton,
Oxon,
England

Robert Hume
462 Cowley Road,
Oxford,
ox 4 2DW
England

11



En slang med lapp blir rätt snart slapp.

Jag och min barndomskamrat fick tips om att vi kunde åka ner till
Falkenbergsracerbalan och titta på racermotorcyklar som brummade runt
dä,r, och - tånkte vi - kanske få lov att brumma runt lite grand sjailva med våra
gamla sjuttiotalsmonster. Kamraten har en Skawataski, en sådan där
trecylindrig tvärdragsmaskin som drar en massa brånsle och ryker och tjuter.
Jag har en trecylindrig maskin också fast en BSA. Den ger
etthundratrettiofem decibel med megafon men utan insåts å pära. Tiilk öm
det hade varit hästkraJter - på balhjulet, - ojojoj.

Jag hade fått punktering på bakhjulet dagen innan vi skulle åka, men det
hindrade inte - pa.lla upp hojen, av med hjul, öppna däck, ut med slang,
solution å lapp åsså på med grejerna igen. Pumpa, kolla - Tätt. Det gick lått
och smidigt. Punkteringen orsakades av en gammal klämskada vid förra
däcksbytet. Det håde inte gått hä rakt igenom - det var istället kondomtunt
gummi i över ett å.r för att till slut brista.

Sedal bar det iväg. Från Hisingen, Kungsbacka - vi körde fort, entusiaster
som vi är - och plötsligt var vi i Falkenberg och svängde av motorvägen för att
glida in på en bensinmack. Efter att ha stoppat lite godis i magarna och låtit
fingrarna få tillbakå lite av kåinseln efter de svåra vibrationerna, körde vi
vidare mot banan. Vi hade inte kommit många hundra meter, förriin
kamraten gled upp vid min sida och gestikulerade med tydliga signa_ler om att
det var något med mitt bakdåck. Jag stannade och såg till min fasa att jag
hade punktering. Snabbt tillbaka till macken - det ii-r ju bättre att stå dii-r lin
ute på en laldsväg med lufttomt däck. Jag Mlde däcket och hörde då det
hemskaste av alla ljud - utpysande luft. Vad skulle jag göra? plocka av hjulet
och laga? Nej, så skoj val det inte. Alla vet vä hlr mar känner sig nål marr
har punktering. Marr grips av något slags vanmakt eller panik. Tånk att lite
instångd luft kan vara så viktig och värdefull. Ofoligt. Min kamrat kom då på
den geniala iden, med tanke på omständigheterna, att jag skulle köpa en
sådan dår punkteringssprayflaska eller vad det heter. Fantastiskt, underbart.
Där hade vi.lösningen. Jag sprang in och tog en på hyllan och skulle betala -
A'ITIEN SPANN. Skattade stäar. Nåvä, jag behövde den och vid det laget vaI
den våird betydligt mer. Emellertid, så fick tjejen i kassan gå ed på att det
funkade och attjag skulle få pengarna tillbaka om det inte funkade.

Jag blåste i hela flaskan enligt instruktionerna och vi for därifrån, också
enligt instruktionerna med max femtio till sextio kilometer i timman. Fem till
tio kilometer skulle räcka, sedan skulle det vara tått.

När vi kom fram till banan hörde vi hur det dånade och tjöt av racerhojar
och snabba standardditos. Vad som fångade mitt intresse vår dock mitt
bakdäck. Vi parkerade och tittade på det. SATAN! Det var bara ha_hfullt.
Efter ytterligare fem minuter stod fanskapet på fägen. Jag svalde och såg ut
som en uttrykslös fågelholk. Vitmäad dessutom. Detta var en prövning, det
var jag övertygad om nu.

Kamraten tröstade mig så gott harl kunde och folk runt banan visade ett
visst intresse för min belägenhet. Tips och råd började stlömma in efter en
stund och snart fann vi att det enda som fanns att göra va! att slita ut
slanghelvetet och laga fanskapet med riktigt jåvla solution och en stor
helvetes lapp. Jag var ganska såker på att det var min lagning som inte var
riktigt bra.

Tjejen på macken halshöggs verbalt och skulle få sin frsk(?) varm vid ett
senare tillfä1e.

Skavataskin skickades att köpa en lagningssats' Under tiden plockade jag
av hjulet. Verktyg hade jag med - man har ju en hoj där det alltid måste
medfölja mekaniker. Vi gick bort till bandepån och krängde av däcket och
lagade slangen med TRE lappar. Jodå, det var min lagning som hade spruckit
upp. Ur häet sipprade nu också macktjejens ldet(!). Jag fick luft från en liten
kompressor och nu började jag kåinna mig lättare till mods Hjulet monterades
och allt såg bra ut. Nu hade klockan hunnit bli åtta så då va-r det slut på
körningen på banan. Vilken resa vi hade gfort, - åi.t till Fa.lkenberg för att laga
en punktering. Jag var i atla fall glad att jag hade luft i däcket så att jag kunde
komma hem för egen maskin,

Vi åt några medhavda mackor och öl , sedan for vi hemåt. Cykeln gick
stadigt och fort. Efter ett par mil behövde vi tanka, båda två, och gled av
motorvägen och in på en mack. FuU tank. Kamraten kom bort till mig och
skulle säga något. Han sa aldrig det halr tänkte såga utan det han just
upptäckte, och var tvungen att säga:'du har lite luft i bakhjulet'.

Nu kåinde jag mig förföljd. Detta val inte rent spel Någon MAKT ville
antagligen att jag skulle få hjärtinfarkt och den var jävligt nära Hjärnan
råLkade i sken och föreslog att jag skuile sprängfylla däcket med luft och sen
köra fort utav bara fan. Kamraten vågade inte såga emot. Jag tryckte i
treochettlah't kilo och drogjärnet till nästa mack. Efter ungefåir tre mil tyckte
jag att det var dags att gå i depå. Då var vi i Frillesås. Vid motet var det sl{Fltat

-åd ^tt 
d"t skulle finnas en bensinmack d2t. Vi såg ingen åt ena hållet och

inte åt andra heller men vi åkte mot Frillesås. Det var långt. För långt. Cykeln
började att konstra och jag var t!'l-lngen att köra långsamt.

Vi kom aldrig frarn till macken. Hojen stod på fålgen och nu var det inte
långt till gråten. Det började skymma lite lätt också. Livslusten var borta. Har
någon ett rep. Var är nårmsta träd.

Det enda jag kunde göra nu var att stäla cykeln och åka med kamraten
hem till Göteborg. Det låg ett hus hundra meter från vägen Jag gick dit,
slokörad och deprimerad, och frågade om min punkterade motorcykel kunde
få stå utalför ladugå,rden ett par dagar. Det gick så bra, så. Inga problem.

I Göteborg köpte jag en I{Y innerslang. Min kamrat och vapendragare följde
med för ati BYTA slang och för att köra hem min bil från Fillesås efter
repa.rationen av punkan. Att byta slang var ganska lått - jag hade ju tråinat
några gånger dagarna före. Under tiden som jag höll på så kom bonden ut och
saät han- hade en kompressor såjag kunde fylla luft. Vad bra, då slapp jag
han jagaren. Efter lite småprat om ditt och datt så bjöd han på kaffe. Niir
hjulet var monterat och pumpat, fick vi tvåttat av oss den värsta skiten och



blev sedan utkommenderade på altanen. Diir fick vi äkta kokekaffe med
dopp, samtidigt som vi fulldes av kålslarr att nu var denna mardrömmen slut,

I solnedgången körde jag hemåt. Fort gick det - jag var inte riktigt säker.
Det k u n d e ju vara hä på den nya slangen också - det stod något om 'Made
in Korea" eller va- de- va-.

Fredrik Wallerius 170

UddamäLrken på BSA Campen, Bankeryd
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Tips för den händige

Den håndige karl lätt sjäUv med delar från andra motorcyklar, en svarv, fräs,
svets mm göra en personlig BSA. I bland kallas det en chopper, custom eller
bus. Här kommer ett par recept på något utanför denna kategorin, lite mer
standardbetonat och till slut ett recept för den avalcerade.

Recept 1

Tag en gammal Honda CB 750 FII eller CB 900 släng ut den vårdelösa
originalmotorn och montera dit en motor för hå,rdprov av rarnens motstånd
mot vibrationer. En våudefull BSA A65 motor är ett utmärkt val.

På bilden kan ni se ett lyckat
exemplar av detta recept. För
att få en åilnu personligare
touche har tanken kromats på
engelsk vis. Goda bromsar och
vettiga fi ådringskomponenter
är åinnu en bonuseffekt. Har
besiktningen klagat på din
465:as korta sadel kan detta
vara ett allvarligt alternativ att
överväga, Hondans sadellåingd
och komfort är vida kårnd.

Recept nummer 1 - Honda förbtittrad med
BSA motor.

Recept 2
Att en BSA Starfire har en lite känslig motor är inte en överdrift. Man karl lätt
hitta exemplar med skurna veva:dar haiLr och där. Den händige kan lätt komma
över en Yamaha-motor från en SR5O0 och med hjäp av skohorn klämma in
motorn i ramen.
Fördelarna år - mindre vibrationer, modernare motorkonstruktion, låingre
serviceintervall och en motor mycket lik BSA Gold Star i effekt och karaktär.

På bilden på nåsta sida ser vi ett dylikt bygge. I detta fallet har inte bara
motorn utan även framgaffeln och hjulen bytts ut. Stadirens originallack åir
viil bevarad.

Recept 3
Detta recept vänder sig till den mer avancerade hemmabyggaren, Marr bör
också ha nåra till en besiktningsanstalt med små kunskaper om engelska
5O-talåre-
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Recept rulmm.er 2 - BSA S'tarfire rcdemiserad med
Yamdha motoL

Skaffa ett par stora bitar av aluminium, en hel del stä, och annat bra att ha.
Förbered gärna genom att såtta dig framför ritbordet och rita hela motor-
våxellåds- och transmissionsarralgemanget, så att det med hjäp av svets och
slägga gå.r att klämma in i en BSA AlO ram.

Var beredd att lågga några dagar vid din svarv och fräs för att få snits på ditt
motorbygge, som du utför helt sjäiv efter dina egna id€er. Varför köpa en
opäitlig motor nair man kan bygga en päitlig motor helt sjaUv med enkla
verktyg som finns i var mans garage?

Resultatet kan du se på nästa sida. Genom den loka-la besiktningsmannens
försorg år detta fordon fortfarande en BSA A10 -56. En av de stora fördelarna
med detta å.r att du slipper blinkers. Den tyske ägaren har i detta fallet efter
egna id€er tillverkat en 1000 cc V-twin och växellåda. Maskineriet har
modifierats med modernare fiådringskomponeter och bromsar för en mjuk
och behaglig gång.

Tlska TUV lwr inte allt för goda kunskaper om BSA A10.

Text och foto: .LI

Ovanstaende tips skall endast ses som fingewisningår och all modifieriflg av din BSA sker helt på
din egen risk. Exemplen i artikeh år studerude vid det 34:e lntemationella BSA Ralb/t i Notodden,
Norge. De två första exemplaren år av engelskt ursprung och det sista åv tyskt. Äk på en
intemationell tråif,f och se alla fantastiska maskiner sjävt

"Utmärkta vägar"

Entusiasterna i Svenska Ducati-klubben har
givit ut en karta. De ha-r letat upp och mårkt ut
härliga slingrande asfaltvägar genom landet.
Från söder till norr om Gåvle. Kartan köps i
välsorterade mc-butiker eller direkt från
Svenska Ducati-klubben via pg. 47 71 371-4.
Den kostar lO0 kronor.

Monica
Red.

-2L-



Britannia Rally i Ramkvilla

Börje, Mats och Bosse.
Det tuffa gånget från
Malmö.

BSA Rocket Three.

Foto: Red.

BSA Rocket Three -71 i
superskick.

Legenden
David Pratt,
Storbritarlnien

BSA M2O vid sjökanten.



Den smutsigaste av alla gentlemanna sporter
Trial - en av gentlemanna-sporterna. En
engelsk sport som inte har funnits så
länge i Sverige. Trialen kom till Sverige i
början av so-talet och introducerades av
SMK Göteborg och Karl Oscarsson. Efter
några trevande försök 1950 -1952 så blev
trial en officiell sport, sanktionerad av
SVEMO. Den första officiella svenska
trialtåvlingen kördes på Onsala i regi av
SMK Göteborg i oktober 1953.

Bästa BSA Prestation 1996

På BSA klubbens årsmöte i februari 1997
beslutades, efter ett förslag frå.n Morgarr

ohansson att 1996 å.rs pris för bästa
BsA-prestation skulle ges till en
trialförare. Rolf Ludwigsson, 53 årr, kör
BSA B40 (350 cc unit single) i pre-65
trials- klassen hos klubben Göta. Rolf har
kört trial i arton år, han började med
andra ord ganska sent. Men trial i den
formen som motioniir- eller "veteran"-
klasserna körs kan utövas av de flesta

med lite motorcykelkänsla och intresse. Den går inte att jämföra med de
moderna balanskonstnärenas otroliga dåir man snarare hoppar omkring,
jämfört med den ursprungliga formen med precis körning och ett gott
balarrsinne.

Rolfs BSA B4O -65
trial är
specialanpassad för
sitt ändamä. Han
köpte hojen i England
1991 för å700 och har
sedan förbättrat den
med tiden. Tanken av
aluminium iir extremt
liten (5 liter) och smal.
Ramen år modifierad
på så sätt att
ramrören som löper
från tankens bakkant

Rotf Ludwigsson - 1996 års Btista
BSA prestation, med framhjulet
i lufien.

Närbitd pd RoW 840.

-

4

ned till svingarmsfästet är i princip helt borttagna; detta för att maskinen
skall bli lätt att balansera med. En Sammy Miller oljetank hjälper också till
att göra maskinen smal, lått och smidig. För att få en lätt framdel monterades
en OSSA framgaffel och ett Montesa framhjul.

Att motorn fungerar bra från låga varv och år driftsåker hjiilps upp av Boyer
Brarrdsden brytarlösa tändsystem och en 24 mm Keihin förgasare.

1991 bildades trialklubben Göta med några enkla regler. Maskinerna skall
vara tillverkade före 1965 eller förarna skall vara minst 40 år gamla. Man kör
tre klasser: monodämpare (moderna), dubbelstötdämpare (alla andra) och
pre-65. Klubben fick snabbt ett flrtiotal medlemmar och man började köra
lite tävlingar. Mall körde två banor A och B, där B var i det närmaste stigar
som de.grönaste förarna kunde klara av. Men nuförtiden så har många blivit
så bra att marl har en bala för "elit" som iir svårare.

I år kör Göta sin cup i Surte, Kungsbacka, Kareby (30 augusti) och sista
tävlingen i Kinna (2O september). Men många iir också med i "vanliga trial-
ldubbar" och tråinar med dem.

Vi besöker en liten trialtävling

BSA Bladet besökte tria-l-klubben
Götas tävling i Ysby utanför
Kungsbacka der: 20 rl:aj !997.
En liten tävling som hade samlat
ett 20-ta1 förare i olika klasser. I
pre-65 klassen fann vi tre BSA.
Rolf Fredriksson var givetvis dår
med sin B40. Ytterligare en
mycket fin E}40 en Sammy Miller
replica kördes av Jan-Erik Mellby
frårn Örby utanför Kinna och
Kent-Åke Andersson med en C15
-59, som var den äldsta
maskinen i tävlingen, också han
frårr Örby. Med BSA anknltning
fann vi också Olle Högman från
Lindome med en CCM 350cc Trial
från -78.

Tävlingsbanan var lagd av en
legend inom svensk Trialsport,
Gösta "Bad Luck' Andersson som
va.r en av pionjårerna, Banan 1åg

Rolf på udg i bqck-sektionen.



också på "klassisk" mark hos Sellmans i Ysby, som fostrat två bröder Lars och
Benny till flera SM- och EM- medaljer under 60- och 70- talet. Lars Sellman
var för dagen inte med men kan ibland ses i sektionerna på en svensk
klassiker - Husqva.rna Silverpil.

imponerades av förarnas
skicklighet, alla körde inte r
samma klass men man kunde
ändå se att man hade kört en
hel del. Banan var lagom svårr,
man 1åg ganska lika
prickmåssigt men rått som det
var fick någon en prick eller tre.
Sektionerna var varierande,
stenpartier, lera och rötter och
en båck gjorde variationen stor.
Man hörde hur BSA maskinerna
kunde dra från absolut lågsta
tomgång till rusning för att ta
sig igenom sektionerna.

Kent-Ake Andersson nad sin C15 frAn 1959
hor just kommil ur sektion.

CCM köpte upp BSA:S verktAg

för a1t producera crossmaskiner
bqserade pa BS1-modellen.
Denna 350cc Trial bgggdes i liten
skala under 1978 Man ser
tgd@q snktdrag pä motorn med
844 och B50.

Text och foto: Johan Johansson
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35TH INTERNATIONAL B S A RALLY 1998

BUNCHREW CARAVAN PARK

BUNCHREW, INVERNESS, SCOTLAND

The B S A Owners Club of Great Britain have the pleasure of inviting you to the 35tl1
International Rally at the Bunchrevr Cår.avan Park thlee miles west of Inverness the
highland capital of Scotland from the 8th to the 15th of August 1998.

The site is situated on the edge of the Beauly Filth in 20 acres of peaceful sheltered
parkland surrounded by matule trees with wonde!ful views overlooking the water to the
Black Isle. There are fifteen six berth fully equipped caråvans to hiie with ample carnping
space right down to the waters edge.

Within one and half minutes wålk through the trees on site is a beautiful 17th century
Scottish mansion Hotel with eleven luxury rooms to let, I will have prices for tiis later but
they are likely to be fairly expensive. On site is a well stocked shop selling evel/thing you
will need, including a fu[y equipped toilet and shower block with free hot water and
hairdryers, a launderette with washers and tumble dryers and ironing facilities, a
dishwashing block, public telephone , children's play å_rea and a barbecue for hire.

Situated witiin three miles between the campsite and Inyemess are a late opening petrol
Iilling station, a large food superstore open seven days a week, a Chinese take away, a lish
and chip shop that sells Haggis with chips and an Indian restaurant with take aways
available.

It is planned to hold the line up at one of the nearby castles with visits to a Whiskey
Distillery, Loch Ness with perhaps a boat trip fo! a chance to see the Loch Ness Monster,
also tie batdelields ol Cullodeq, with lots of other things for you to do and see for yourself
in the area. While in Invemess itself there are is a wide choice of things to do for t}le active
including a sports centre, aquadome, with arl eight lane 25m championship pool alld also
a twenty four lane ten pin roller bowl centre.

You will receive more information and a booking form with prices later in tlle yea!.

Looking forwar:d to seeing you tiere.

TheBSA Owners Club creat Britain

Anmäningar till rallyt skall vara gjorda till Svenska BSA Klubben inna-n slutet
av april 1998. Hör av dig nu så kommer du att få mer information så snart det
åir tillgänligt. Vid ett bra intresse kan vi ordna reducerade priser via
Scaldinavian Seavays, på tex linjen Göteborg - Newcastle som är den
nii.rmaste hamnen. Invemess ligger gaaska långt upp i landet nära 100 mil
från l,ondon. Ring eller skriv till Svenska BSA Klubben, Drottninggatan 68,
434 33 Kungsbacka, Tel 0300-73326.
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Den 11:e Oktober går den 5:e upplagan
av Halmstad-Gustavs Trophy av stapeln.
I år iir det synnerligen goda chanser att
bucklan hamnar i nya händer eftersom
de senaste årens segrare köpt sig en AH-
cykel. Missa inte denna välarrangerade
tävling i den hallåindska bushen. Starte4
går ifran Halmstad-Gustavs vid 6-ti
Tag med en ordentlig ficklampa och
reservbatterier. För info ring Hans på
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Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
bMtlatdd'r..rftb!

Royal Enfield
Panther Trlumph

AMAL LUCAS SMITH
ca. SOOO pGtor I lag€.

Verkstadsarbeten

Balboul allvådoreetåll
lklnn.tåll & hlålmar

ator aoitorlng av rostfala akrar
.r:ao.r.r hrl. tödhrha -irln6nbl.l a{rt

l(onDl.tl r...rvd.lrl.lcr llll
Alt|.l Concarlrlc I monoblock

BAS Motor
Tel 08.681 09 23
o70 - 559 61 90
Fax O&18 42 93

Gratis ptislista
utökad from 15.10 96

u&
ACKES MC &

MOTORSERVICE

Senice o. reparationer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrniagar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Gtasbl?istring.
Reservdelar,

RENOLD kedjor.
BOYER electrooic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRIUMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus mycket mer!

AIJSTA 2
z?s oo sJöBo

TELEFON 915.430 E2

TELETAX 0415-430 03
Öppet Yarrl 9-1E, Lörd. 9-14.
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!l BSA-Bladet 1-97 beskrev vi en utökad medlemsservice m
lrannonsering via internet. Denna funktion har ej kunnat rea.liseras.
It ls vidare kommer vi att använda detta utrjrmme på annat sått. Men

BsA.f ORGET

:
I
i
a

I

| ä.r välkomna att titta på klubbens hemsidor på
I http:/ /hem.passagen.se/jojo123. Vill Ni sända en annons via mail
! det också bra på adresseri: jojo123@hem.passagen.se.

IJoh"tt Joh"tr""o.t
I

Sölies:

i ess rsSz-S+,95% org. 17,ooo:-
! ASB-kol1ad, stel stå,rka till salu. Behöver krom och motorjobb, men
r tuffar fint. (Cykeln star 30 krn S Stockholm).

!Anders, telnr. 08-5OO 401 81
. Medlemsnummer: 1138
I

i nsa spitfit" 1966, 65occ.
! Glasfibertank. Bra bruksskick. Renoverad motor, ram och framgalTel.

i Veteranförsåkrad och körklar. Pris 25,000:-
:
! Thomas, telnr. 0243-849 85 hem
I Medlemsnumm eri 0722I

I Köpes:
a
r BSA Rocket Three ellerlt-r I numpn lnclent.
I

rTorbjörn, telnr. 040-48 52 54
i Medlemsnummer: O14o

I
T

I ,t o1r.

I-artlltllttrtrr
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Ia BsA-f oRGEf
Ir Köpes:
I

! Körklar BSA, prisklass runt 15,OOO:-. Gårna 5O-60-talshoj, men allt av
I intresse.
:
! Christer "Kapten Bölja'Allvin, telnr. 0322-66 31 00 (fm och kväl)r telnr. e322_2O 801 (em)
! eller a-mail /bolja@hem.passagen.se/
! Medlemsnummer: 0603
t_

IIt
: Marknadsresa till Herning i Danmark !
! gil och Mc-delar, samt Kuriosa. I
rlsl
lVi at". till en av Nordens största marknader, med buss, via Götebore - |r Fredrikshamn..trt
! Resan går fredagen den 24/lQ LggT kl. 15,30 frårr Borås, medi
I nåstieningar efter vågen till Göteborg. Vi övernattar i Randers på Hote . I
gl

! På lördagen å,ker vi efter en tidig frukost, till Herning och mässområdet, där !
rvi stannar frarn iill ca kl. 15.00. I

!I resan ingår buss och båtbiljett, salnt hotelkum med frukost. Till ett pris I
rav 655 kronor, i dubbelrum. För enkelrum blir det tillägg. i
ql

lAnmäan är bindande. I
1l
! Ring för anmäal och information till: !r!
I Sven-Olof eller UlLa Zandirl, tel. 033-28 81 93. I
! Medlem: 0253. i
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