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Ordföranden Talar

Vi går mot mörka kalla tider - Vinter. Motorcyklar-na iir på våg in i
garaget och kanske få lite ompyssling. Når du läser detta år det nära
jul och inte så långt kvar till årsmötet den 21 februari. Vi kommer att
behöva flera nya killar eller tjejer till klubbens st5rrelse. Framför allt
behöver vi någon som kan ta över redaktörskapet efter Monica som vill
fortsätta att jobba med klubbens ekonomi. Vi förstår henne, hon har
ju gjort båda delarna hittills.

Diirför åir det viktigt att ni kommer till å,rsmötet och att några som åir
villiga att arbeta lite med klubben kommer till årsmötet. Har du lust att
hjäpa till i vårt gemensamma arbete med klubben. Det är roligt att
vara med och skapa cich föra klubben framåt. Slå en signal ti någon
av våra märr i valberedningen, Lars Svanberg 03I-936218 eller Håkan
Cerne 0411-4OO 12. Du gör en stor insats för klubben om du hör av digl

Vi häler på att planera tråffa.r och möten för nåsta år. Det år några av
våra medlemmar som fixar en trevlig kvåll eller he1g. Du är också
vålkommen att ordna något i dina trakter. Slå mig en signal så hjäper
vi dig att få ut det i BSA Bladet.

En grej som vi varit och tittat på är i High Chaparal utanför Hillerstorp
i Smäand. Dåir planerar man att göra den största Mc-träffen i Sverige.
Vi var 30 ta-l person er från olika mårkesklubbar som var inbjudna av
High Chaparal för att diskutera möjligheterna till att vi
(märkesklubbarna) stäler oss bakom ett sammarbete med denna nya
stora svenska träff. Alla var positiva till detta och det karl bli kul att
men verkligt stor träff för alla motorcyklister. Trots att vi åker "gamla"
och klassiska motorcyklar år vi en del av motorcyklismen som lever
nu.

Annars har viju 1998 års Internationella BSA Rally som går av stapeln
i Skottland som är lite av ett "Mekka" för oss anglofiler. Är du
intresserad så hör av dig till mig så far du direkt information så snart
som den blir tillgånglig.

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt fu!

Johan Johansson.

Tack och adjö för mej, Nu har det gått två år sedan jag tog över
redaktörsjobbet för BSA-Bladet ochjag tycker att det är dax för mej att låimna
över till en ny redaltör, med lite nya id6er.

Det har vaiit hemskt roligt att göra BSA-Bladet, men detjag tycker lir trå'kigt
åir att medlemmarna klagat på att det år för lite material inskickat av
medlemmar. Ar man inte nöjd behöver man bara skriva bättre sjålv och
skicka in. Under mina två år som redaktör har alla skrivna bidrag som
medlemmar: utanför styrelsen siint in blivit publicerade i Bladet.Så vässa era
pennor och plita ihop något eget, som inte behöver vara speciellt märkvårdigt,
och skicka detta ti.ll Er nya redaktör. En steg i rått riktning åi{. att nästa års
almanacka pryds av foton som kommer enbart från medlemmar utanför
stJ.relsen. Dessa bilder kommer också att arrvändas på annat sett, som ni kart
se framöver.

Så lite nyheter från kassören, d v s undertecknad.

Styrelsen har vid sitt senaste möte enats om oförändrad låg medlemsavgift för
1998, d v s 170:-. Inbetalningskort för denna bifogas detta Blad.

Ha det bra, vi ses på någon tråff 1998!
-4-
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: Hösten 1985 fick jag erbjudande om att köpa en mc i s k basket case. Det!
lvisade sig vara en BSA B 33 Swing 56:a i miserabelt skick med däiga hjul, !rrostig tank och motorn delad i sina beståndsdelar. Magnet och skärmar i
r saknades men ramen var faktiskt blästrad och grundmäad. i
. Priset var överkomligt och jag tåinkte tillbaka på ungdomså,ren, då jag körde I
.Matchless c 80 och Triumph Trophy. Intresset var väckt och min!
I dåvarande mc av österlärdstt ursprung (med många cylindrar) fick!
.sälskap i garaget av en rostig okomplett skapelse. På 6O-talet hadejag!
;provkört en fin 833:a, men det blev inget köp då eftersom den hade 1!
i irästkraft mindre ån min Matchless ochjag tyckle den var för slö. :

I- 
Eft"r"o-j"p"t 

"ka 
perioden passerats tyckte jag att det skulle bli fint med !

: en veteranmc att renovera och vårda iståi.llet för att pyssla om bambustaket. iI
I Renoveringen började med kontroll av magneten som naturligtvis ej visade !
! några livstecken varför den fick en översyn av HB Magnettänd;ing, ankaret !

trl tr tiIItIu rI fl{llIlfj![froqqlllll tl It t i r r r r r r l r r T
:Lito Gold Star att kopiera delar ifrån dår de flesta bitarna var identiska. iI
!en tatt ianuarit<våll blev det dags för premiärkicken, min bror var med som i
i moraliskt stöd och teknisk support. 

i:
! ftOaning, choke och en rejäl luftfärd, tur man hade "träbottnarna" på sig. !
rLire lägre tändning och 'eureka", den startade, med högt varv visserligen !
- men inget slammer eller andra konstigheter. En kort provtur i mörkret gick !
lockså fint, våxellådal var jåttefin, men hu var bromsarna behövde mycket I
r kra-ft för att stanna maskinen fastän det var monterat nya bromsband. (7" !
I trumma). Jag var nog förklemad på grund av japanska skivbromsar. :
rt
r Första riktiga provturen, 2 minusgrader men torrt och fint. Oi, vad BSA:n !
Ikiindes lätt, Ziridå stabil och med utmärkt väghållning, man behövde bara!
! tiinka på en kurva så var man igenom. Positivt var ock-sä motorgången, gick !
ljämt och fint åinda till toppfart utan nämnvårda vibrationer. Luffade på bäst !
I mellan gO- IOO km. ;

- Besiktning och försåikring gick som en dans och nu väntade vi bådal
! 1stårrtan och jag) bara på lite varmare klimat. I
:- :
- Första säsongen gick fint, jag fick jåttebra kondition eftersom det var!
! nåstintill omöjligt att starta BSA:n när den var genomvarm. Bltte stift och i
r sprang, detta hjäipte inte alltid, och då fick jag låta maskinen svalna för att I
. kunna komma igång. Till sist fick magneten en returresa till :
! Magnettåindning, dä vöade sig att släpringen häde en spricka vilket glorde i

lHistorien om en "stånka"

i

I
I
I

rlindades om bl a. Motorn fick nya lager och cylindern borrades I öd.!
] Förgasaren var mycket sliten och ersattes av en ny Concentric. r

I
I

lUar 1^g satte ihop vevhushalvorna gick det inte att pressa ihop dem!
! fullstirndigt och till sist visade det sig att balanspartiet ej var fuUständigt I
ihoppressat. (Enligt säjaren var det nyrenoverat och ba-lanserat). Det blev !
: leverans till "Halmstad Gustav" som fixade felet och balanserade om padiet. t

:
lNya fri.lgar betydde omekring och efter måmga timmars pulalde blev dom!
lbåde runda och fina. Tanken behövde omkromas och småhäigheternai
.-spacklades' i med svetslåga och silverlod. Efter slipning var dock tanken i
i så tunn i godset att jag fick skära ut en bit och efter att först ha tillverkat !
I ett pressväktyg, t u.raäiag p.essa ut den felande biten och svetsa fast den. i
!lanken plus div smådelar kromades i Vellinge och resultatet blev över!
.lorväntan. I

r Ram, skärmar, oljetank m m behövde många timmars arbete med slipning, I
i grundning och till sist ett par lager svart lack. Bosse A raldade tanken i i
leuld octr det blev verkligen pricken över i:et. Oj vad det blänkte. :

I

:Det roligaste jobbet var att montera ihop jättepuzzlet, men det fattades I
r månqa småbitar. Mycket hiäp fick jag av Rickard och Lotte, som hade en !
-. r r r I I I r I r r I I r r I t I I I I I I I r rrrlrlllrfaftrttlruru I I r r rl

r att snistan blev för svae vid varm motor. I

:Ett annat problem var s k "wet sump" vilket betyd.de att oljån rann ner il
ivevhuset och till sist ut i transmissionskåpan via vevaxeln. !
! Trarsmissionskedjan fick i alla fall god smörjning. Försök med ny kula och !
!fjäder i returen, hjäpte inte utan jag skickade efter en backventil från I
r England, vilket placerades mellan returledningen och vevhuset och se, nu !
I fanns oljar kvar i tanken. (Se artikel i BSA Bladet maj 1996) kostade cal
r3OO:- och rekomenderas varmt. '
: 
--- --" :

I Under alla å'ren härefter har inget behövts renoveras inte ens transmissions I
roch bakkedja. BSA;n har nu rullat ca 1100 mil mest småturer, några rally !
:och ett antal Bornholms och andra Danmarksturer. I
::
rFör närvarande samsas B 33 med en Triump 500 Daytona, en 10OO cc!
lboxer och liten japan med 4 cylindrar och 350 cc (till kvinnan i familjen). ;

I
I Efter BSA:n har vinterkvållarna även anvånts till renovering av Panther 350 :
/ I I f t rt t I trt r t r r r t t rltfffrlflltr l lt I f I I I I I r I r r I r t l I lt
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: sarnt New Imperial 5OO sida, 34 ars modell. Dessa maskiner finns inte kvar
rpå grund av platsbrist. B 33:an år och förblir favoritcykeln åven om en de
! presumtiva köpare har kastat lystra blickar och komåit med hyfsade bud.

I Engländerklubben på Bornholm bjöd som vanligt in oss till
! samma:rkomst i augusti i år och jag fick ett tokigt inåI, jag körde nåimligei
:Triumph 5O0. Naturligtvis gick Triumphen bara på en cylinder, efter nålon
lmil under den gemenia:nrria mc utflyiten. Det betydde att Mona fick våjratt åka med den "smukkeste" maskinen eller stiligaste chauffören
I kompisarna, ".t fo*;..d" 

"j 
vitten rron .rrarå,;;;"H;;';-^å""äsä !ltwin, medan jag fick "hasa" mig fram i 7 mil på en cylinder -"a f.ruppi !r slvrfart. I

r:
r BSA Hälsninsar I

I

! Rolf Moritz 
F

! Medlemsnummer 571. :
rl
-a I r r r r I t I I I r I r I I I I t I I rrlrt rrrrri irrrr t ltltl t t I r r r tltti
HammaröSvängen 1997

Frål HammaröSvängen i
rapporterar "vår maj] i

", LennåJt "Spiken'
Andersson att rallJ,t med stort S
(S som också är länsbokstaven
för Vårmlands lån) att Gunnar
Bengtsson från V;a Ämtevik
vann ral$ och hal åkte BSA
Gold Star -56. Att maskinen år
fin kal ni sjålv se på bilden. I
tävlingen om trevligaste ekipage
på HammaröSvämgen vann
)tterligare en BSA med sidvagn
av årsmodell 1930, ägd av
Ingva.r Gustavsson. Se nåsta
sida.

Den hrir "ktllen" gillade ej BSA-
Bladet, gick dörför ur Su. 8SA-
Klubben.

Gold Star 1956
Text & Foto: Lennart Andersson

-9-



1997 års Racingprestation

Det vid årsmötet ny-instiftade
priset för Racingprestation har
nu delats ut.

Den av styrelsen utsedda juq,rn,
Gösta Johalsson och Jarr-Erik
Karlsson har nu delat ut priset,
De berättar i sin formulering:

- Ärets BSA pris för
racingprestationer i form av en
tenn-pokal gick till Rolf
Granlund från Långhyttan.
Denna fick han för sina fina
insatser på TT banan.

Rolf körde i Classic Race på en
BSA 833 (50O cc 1 cyll av 1947
års modell. Han vann 7 tävlingar
och kom 2:a i två tävlingar. HarI
vann alltså sin klass - t o m 1947
års modell i Classic Cup som
körs både i Sverige, Norge och
Finlald.

Bilden här intill år frå,n 32-ars
racet på Sviestad 1997.

BSA Klubben grattai och önskar
Rolf fortsatta framgångar.

Gösta Johansson & Jal-Erik Karlsson

LIVET I FINNSKOGARNA

Den 13 februari 1998 anordnar norska BSA Klubben och Triumph klubben
Dinner & Dance.

För info ring: Christer Allvin "Kapten Bölja" 0322-66 3l OO.

65 och 4O års jubileum

BSA Bladets Våirmlandredaktion har koll på
viktiga håndelser inom BSA våirlden och framför
allt den klassiska motocrossen.

För 40 årr sedan den 25 augusti 1957 h:inde
det. Efter nio deltävlingar var det dags för den
sista VM deltävlingen i Nestved, Danmark.
Sverige hade varit framgångsrika under tidigare
års EM tävlingar dår man både hade vunnit
individuellt och i lagrävlingarna.

Bill Nilsson segrade i de första
vlirldsmästerskapen i motocross (Motocross des
nations) vid denna tåvlingen. Men det var inte
på en BSA som "Buffalo Bill" varrn utan på sin
egenkonstruerade crosshoj. Motorn var en AJS
7R som borrats upp från 350 cc till ca 42O cc,
våxellådan var från BSA.

Resultat l:a Cross-VM 1957

1- Bill Nilsson, Sverige, AJS, 34p
2- Rene Baeten, Belgien, FN, 3Op
3 Sten Lundin, Sverige, Monark, 28p
4- Jeff Smith, Englard, BSA, 23p
5- Les Archer, England, Norton, 20p
6- A Mingles, Belgien, Sarolea, 17p
7- Nic Jansen, Belgien, Matchless, 16p
8- John Draper, England, BSA, lop
9- Hubert Scailet, Belgien, FN, 7p
10- Broer Dirks, Hollard, BSA, 4p
I l-Gunnar Johalsson, Sverige, BSA, 4p
12- Lasse Gustavsson, Sverige, BSA, 3p
13- Rolf Tibblin, Sverige, BSA,3p
14- Renö Kl1'rn, Sverige, BSA, 2p

Ja så var det då.

Den 17 december fyller hedersmedlemmen i BSA klubben, Bill Nilsson 65 år.
Svenska BSA Klubben med Lennart "Spiken" Andersson i spetsen Gratulerar!

Foto: Lennart Arrdersson

.&ill lVilsson

-10- - 11-



Unit Singles del 4 - 825 och B5O

B25T Victor 1971 drs madell.

Detta är sista och lärde delen av BSA Unit Singles, som sta-rtade i BSA Bladet
nr 3-96 med C15, C15S, C15T, SS80 och SS9O. Dessa följdes i nr 4-96 av
C25,825 och B4O. I förra avsnittet (nr 2-97) tittade vi på B44 modellerna och
nu har turen kommit till de sista och senaste modellerna av 825 och B50.

Serien av fina "Unit Singles" BSA:s modeller med en cylinder och motor och
växellåda ihopbyggda kröns de första åren av -70 talet med B50 och B25
modellerna.

Denna delen handlar också om BSA:s sista år som mc tillverkare över hulrrd
taget. Vi börjar l97l llijd BSA introducerade sina nya B25SS, B25T, B50SS,
B5OT och B50MX. AUa hade fått en ny tJp av ram med olja i ramrören, ett a.rv
från BSA:s framgångsrika tåvlingsverksamhet. Modellnamnen kan utlåsas
Gold Star 25O/5OO Street Scramble för SS och Victor 250/500 Trail för T
modellen och Victor 500 motocross för MX. Cylindervolymen återspeglas
också av $ respektive 50 i modellnamnet som indikerar 250 och 500 cc
cylindewolym.

1970 sent på året visades dessa nya modellerna för första gången i BSA
koncernens gemensalnma visning av de nya BSA och Triumph modellerna.
Gemensamt för både de encylindriga och tvåcylindriga modellerna var bland
annat den nya "innovationen" oljeramen (oil in frame)som tillsammans med
den excentriska svingen var de mest slående nyheterna, Oljan fyllde man på
strax bakom styrhun-rdet dår påfylbeingshalet satt på det övre ranröret.

Bakhjulet hade en stickaxel utan möjlighet till justering av kedjar. Kedjan
justerades i stållet genom att hela svingen justerades vid infästningen i ramen
genom en excentrisk infåstning. Men där var också måaga fler gemensamma
detaljer som t,ex. bromsar och fiädringskomponenter, skårmar och
sträkastare mm. Framgaffeln hade ett öppet gaffelben som hade hydraulisk
dämpning, fjådern Iåg inuti gaffelbenet. Det undre gaffelbenet var utav
aluminium.

SmörjsVstemet pa B5O modelten ser ut så" hån
Ramens funktion i det lela sgns tVd@t.

Redan 1968 hade man
bö{at detta vad marl på
engelska kallar "Badge
Engineereing", när man
tillverkar olika mårken
genom att såtta olika
mlirkesnamn på dem.
BSA gjorde detta med
25O modellen redan
1968 då Triumph
TR25W modellen, en
offroad maskin
introducerades i USA.
Då var skilhaderna lite
större årr vad de nu var
niir 197 | rårs modeller
introducerades. Den
egentliga riktiga
skillnaden mellarr BSA
B25SS, B25T och
Triumph T25SS och
T25T var färg och
bensintank, som du ser
var till och med
modellnamnen nåstån
identiska
Modellnamnen skilde i
alla fall då Triumph
modellerna hette T25SS
Blazer och T25T Trial
Blazer.



BSA:s nya modeller hade ljus grå ramar 1971, något som många inte var så
glada i. Szirskilt om det började skvåtta lite olja flån motorn så lös det lint
med svart olja mot den grå ramen.(På Triumph modellerna var rarnarna
svafia från börjal.) Avgasrören på både on och offroad modellerna var en
rejåil sak som böfade nere vid motorn och pekade snett uppåt och avslutades
strax under sadeln. Hela konstruktionen var lackerad mattsvart och mot
detta bröt det blankpolerade rostfria "gallret" av bjkt. Avgasröret som också
var mattsvart var böjt snyggt över motorn och innanför och ovanför
svingarmsfästet,

Fran sm.örjsclemat för en BSA BS)I,rDl

Hjulen hade kromade fägar, dimensionen för 825T, B5OT och B50MX var
3.O0x20" fram och 4.00x18" bak. På B25SS och B50SS hittade lri 3.25x18"
fram och 3.50x18" bak. Naven var av ny typ med ett rejät koniskt
aluminiumnav bak med inbyggd bromstrumma, dimensionen var. 7". Fram
finner vi två nya tjaper. På landsvågsmodellerna B50SS och B25SS satte man
en stor 8" dubbelverkande broms med ett rejält luftintag som käu:netecken.
Både bak och framnavet finner vi också på A65 modellerna och motsvarande
Triumphmodeller. T modellerna och MX samt vissa B25SS hade en mindre 6,,
frambroms i ett mindre koniskt nav. Bromskölden på dessa iir en mer ordinår
slät typ som Iackats svart.

Den excentriska kedjejustering en

Hdr sgns bakhjulets
infdstning med endast en
stickaxel. Notera att det inte

nagon kedjejustering.
görs uid suingens

infAshing med en excenter
som sAns på. bitden oudn.

finns
Det

'l

I

Bensintankarna fanns i två modeller av stä för SS typen, en tre gallons stor
tank, och en två gallons mindre. T modellerna hade en två gallons
aluminiumtank. MX modellen hade en ännu mindre en gallons aluminium
tank. SS modellerna hade 1971 tankarna lackade i "Flamboyant röd" eller blå,
med svart centrum och linjer, skärmarna och sidokåporna i matchande färg
med svart centrum på skärmarna. T modellernas aluminiumtalk var polerad
med svart centrum och sidolackering. Sidokåpor och skärmar i flamboyant
röd som på SS modellerna. Framskörmen på T modellerna satt fast högt mot
styrhuvudet till skillnad från den låga (normaia) placeringen på SS
modellerna. MX modellen hade polerad och lackad tank som T modellerna.
Skihmarna var av rostfritt stä med framskårmen högt placerad. Sidokåporna



var lackad i tåvlingsffu'ger, vit för USA och gult för England. Ram, sving och
ramdetaljer var som tidigare nämnts grå 1971.

B25 modellerna tillverkades itle 1972, kvar var bara 850T, BSOSS och
BSOMX. Förändringarna var fräinst i lackeringen. Framför allt så hade ram,
sving och dess detaljer återfått den gamla traditionella svarta lacken. SS
modellen hade tank, skärmar och sidokåpor i lilametalli'c (Hi-violet). T
modellen hade tanken polerad som tidigare men med talken och sidokåporna
i Hi-violet och med skärmarna i kromat utförande. På MX modellen gick också
den lila lacken genom tillsarnmans med tidigare nämnda tävlig-nsfårger och
de rostfria skärmarna. B50 modellerna SS och T sågs för sista gången detta
åE 11972') och i den sista dödsryckningen av BSA koncernen så tillverkades ett
litet antal BSOMX som 1973 als modell. B5OMX år alltså den sista
encylindriga motorcykel tillverkad av BSA.

Motorerna på dessa sista Unit Singles var förbättrad på flera punkter jämfört
med de tidigare 250 modellerna. 500 modellen var helt ny, men då vehus,
växellåda mm baserades på den tidigare 441 cc modellen B44 (både 825 och
B5O). 250 modellens borrning och slaglängd var lika tidigare modeller med 67
x 70 mm vilket gav en cylindervol5rm pä247 cc.5OO modellen fick en borning
och slaglängd på 84 x 90 mm och detla gav 499 cc. Kompressionsförhälandet
på de olika modellerna var, 9.5 för B25, 10.0 för B5OSS och T medan MX
hade 10.0 de första åren och 1973 sånl<tes till 8.5. Som förgåsa.re utrustades
de med en AMAL Concentric 928 för B25, 93O för 850 och 932 på MX
modellen. Motoreffekter uppnåddes också, B50SS och T hade ca 34 hk vid
6200 varv/minut, för MX var siffran 38 hk vid 6200 varv/minut. 825
modellen låg på cirka 25 hk. Vänster vevhus hade förstärkts med ett extra
ramlager utanför rullagret där ett kullager hade placerats för att styva upp
konstruktionen. Motordrevet hade dårför en annan konstruktion än på
tidigare modeller för att kedjelinjen inte skulle årdras. Vevaxeln var byggd av
flera delar och vevlagret val nälagrat. I högra vevhushalvan hade kullagret i
vevlagret ersatts av ett rullager.

Landsvägsmodellerna hade en Lucas RM21 a-lternator, 12V 1 15 Watt. På MX
modellen hittar vi en Lucas RM22 "Energr-Transfer" ett batterilöst
direktändsystem. 6" sträkastaren satt infåstad med att par kraltiga !/4"
trådkonstruktioner som var gummiupphångda. Reglagen på styret var
kombinerade med de elektriska omkoppla.rna inbyggda för blinkers, hel/halv
ljus, nödstopp, tuta och ljustuta. Den mesta elektroniken fanns samlad i en
box under bensintalkens framkant. Blinkers satt fram och fungerade som
strålkastarnas bultar. Bak satt blinkers i konstruktionen som åven utgiorde
hälare för baklyktan. Bromljuskontakten satt på ramens vänstra sida och
verkade direkt mot en justerskruv på bromspedalen. Crossmodellen sal<nade
givetvis det mesta av det som niimnts ovan. Standard på SS och T modellerna
var hastighetsmåtare som satt monterad i en gummihylsa på ett fäste som
satt på gaffelbenets toppmutter. Som tillbehör kunde man få varwåknare i

samma stil. En underlighet åir att B25SS hade instrument med en diameter
av 60 mm, medan B25T, B50SS och B5OT hade normalstorleken 80 mm.
Dårför finner man i reservdelslistan båda storleka.rna listade för 250
modellen.

Signalhom och elektronikbox sgns tgdligt pd denna bild q.u motorpaketet pA
en BSA B 50SS "Golds Stcr 500SS"

BSA:s historia slutar ju 1973 men det fanns dem som inte tyckte att man
skall lågga sig ner och dö bara för att mårket har gått i graven. Alal Clews
mannen bakom Clews Competition Machines mera kånt som CCM. Alan lär
ha staitat sin egna produktion av motorcyklar 1968 niir han inte kunde få
köpa en fabriks hoj som passade hans behov. Han tog fram mera passande
delar till maskinerna som register och transkåpor i elektron som gjorde
maskinerna smalare och bättre alpassade för motocross. 1972 fick han
kontrakt om kompletta motorer och framgafflar från BSA fabriken. CCM
utvecklade och ledde BSA B50 till nya framgåagar och modellen levde genom
CCM fram till 1980 då man övergick till andra motoralternativ. CCM strokade,
satte fyrventilstoppar, grejade och aindrade. Samtidigt fanns åven valliga
tvåventilsmodeller. Man hade under åren motorer baserade på B50 modellen
i storlekar från 350 cc till över 600 cc i både motocross och trail-versioner.



Några exemplel är "Short Five" 500 c, borr x slag 88 x 82 m/xt, 45 hk 70OO
v/min och "Big Six'88 x 100 mm, 50 hk 6500 v/min.

Med detta slutar vi vår serie om BSA Unit Singles. Här efter följer iite
rannnummer och motornummer för de modeller som avhandlats i detta
nummer.

Ram & Motornummer ftir 825, B5O mm

Note: Från 1969 och fram till slutet 1973 hade man ett nlrtt enhetligt
kodsl.tem för alla modeller. två kodboktsäver och ett serienummer följt av
modellbetåckning för maskinen. Första kodbokstaven anger månad och andra
året. Serienummret började på O0100.

Exempel: BD 12345 465T. Utlåses Februari 1970 serienummer A 65
Thunderbolt-

Tillverkningsmårad Tillverkningsår
Xod. Måna.d. Kod. Ärstnodell Talla pertod
A Januari C 1969 Aug 68 - Jul 69
B Februari D 1970 Aug 69 - Jul 70
C Mars E 797 L Aug7o-Jul 71
D April G 7972 A.ugTl - Jtl72
E Maj H 7973 Aug 72 - Jul 73
G Juni J 1974 Aug73 - Jul74
H Juli
J Augusti
K September
N Oktober
P November
X December

Som framgår av ovalstående så märktes ramar och motorer med
å,rsmodellens bokstav från augusti året innan tiil juli under aktueU åfsmodell.
Detta innebår att en maskin miiLrkt JC år producerad Aug -68 mårkningen
såger Aug 1969 för det är ju en -69 å,rs model J, K, N, P, X, A, B, C, D, E, G,
H och så var det dags att byta årsmod-bokstav osv..R

Ram och motornummer var samma vid leverans från fabrik.

-19-

Arsmodell ilodell Typ Cylvol Ramnr Motomr
BSA
1971 B25FS OHV FLEETSTAR 250 cc -B25FS -B25FS
1971 B25SS OHV GOLD STAR250 25O cc -B25SS -B25SS
1971 B25T OHV VICTOR TRIAL 2s0 cc -825T -8257
1971 B50MX Ol{V MOTO CROSS 500 cc -B50MX -B50MX
'1971 B50SS OHVGOLD STAR500 500 cc -B50SS -B50SS
1971 B50T OHV VICTOR TRIAL 500 cc -850T -8507

1972 BsOMX OHVMOTO CROSS 500 cc -B50MX -B50MX
1972 B50SS OHV GOLD STAR 500 500 cc -B50ss -B50ss
'1972 B50T OHV VICTOR TRIAL 5o0 cc -B5OT -B5oT

1973 B50MX OHV MOTO CROSS 500 cc -B50MX -B50Mx

Arsmodoll trlodell Typ
Tdumph
1968 TR25W OHVTROPHY

1969 TR25W OHVTROPHY

,1970 TR25\A/ OHVTROPHY

't971 T25SS OHV BTAZER

Cyl Yol Ramnr Motomr

25O cc Från Clol Från Clol

250 cc C5001 C5001

250 cc

250 cc -T25SS -T25SS
1971 T25f OHVTRIAL BLAZER 250 cc -T25T :I2ST

1973 TRsMX OHVAVENGER 500 cc

Johal Johansson

ARTIKLAR TILL BSA BLADET

skickas till:

Svenska BSA Klubben
Drottninggatan 6 B
434 33 KUNQSBACKA
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Härmed kallas medlemmarna i Svenska BSA Klubben till

Arsmöte
Lördagen den 21 februari 1998 kl 12,OO

-rlr-!DLogi anordnas av lokala medlemmar. Hör av er till Johan.

Plats: Kultuthuset Fyretr' Kultgsbacka' 2:a våling möt€ssalea Släckan

Mötet hiller på i ltigra tlmmar, klubben bjudet på kalfe, te ellet ddcka och goda
smörgåcar. Eftet mötet går vi ut ocL tar en bit mat På lrågon aPälurande
restaurang. Tag gärla ned dlg ditt fotoalburo cllet ttågot atlrlaa trevugtl

För att iö,Ua med ut på restaurange! efter årsmötet 6kall du Iiirhaldsa[DäI4 dig
till Johan Johanssor på telefoa 0300-73326 (kvällat) irran den 15 februarl.

o

Alla medlcmmar är välkommlal

-23

Jackmåirke

Klisterdekal 2 st

Ema-ljmärke

Slipshål1are

T-shirts
Finns i storlek: L-XL, XXL

Bestälning sker genom insåttning på Postgiro 479 7a 42 - 4 eller Balkgiro
542a-7552. Eller samtidigt som ni betalar medlemsavgiften för 1998. Glöm ej
att skriva vilken storlek ni önskal på t-shirt, och ert namn och adress,

KOP KLUBBREGALIA

35:-

35:-

(n.

I2O:-



RAPPORT FRÄN BSA-TRÄFF NORD

Här kommer en liten rapport frårl BsA-träffen Nord. Den har varit i två fu,
men uppslutningen har inte varit något att skryta med.

Är ägarna kalske för rädda om sina BsA-cyklar och ej vågar alvända dessa?
Men några bevisade att det går att åka ganska långt på en gamma-l BSA. Vi
har haft glada entusiaster som kommit på besök från Väddö, Ö-vik och Mörsil
t ex.

Vadör inte komma på vår nästa trä.ff som blir 980731-980802.

Träffen kommer att bli tillsarnmans med Deltatrriffen som skall ha en Claccic-
hörna för engelska cyklar och där vi ingår. fuet till iira kommer det att vara
en marknad som iir gratis för alla som löst in sig på träffen. Så tag giirna med
några delar och om turen år god kanske det blir flera hem.

Deltatråiffen brukar ha 400-600 besökare på sina triiffar så det finns mycket
MC-folk att umgås med och ha en trevlig helg tillsammans rned.

Sånder några bilder som bevis för att det finns några som anvålder sin BSA,
det air bara antalet som är för litet. Ståmningen på tråiifa.rna ha-r varit god så
planera in trälfen -98 hos oss, så vi får upp antalet besökaje.

Foto & Text: Rolf Lundin

-25-

Vi lovar att det skall bli en trevlig helg i god MC-anda med tävlingar,
mat och dricka.

Väkomna önskar arraigörerna för BsA-träffen Nord.

musik,



Reservdelar
BSA & NORTON

1930 -L975
Royal Enfield

Panther Triumph
AMAL LUCAS SMITH

ca. 5OOO pGter i lager

Verkstadsarbeten

Barbolr allvådorsställ
skinn3tåll & hjålmar

ator rottgrin8l av rostfda oktar
.ra. .r.r h*1. tatnErha mi.

Konpl.tt .osorvdsltl.gor tlll
lfial Co[ccntaic & Monoilock

BAS Motor
Tel 08.681 O9 23
o70 - 559 61 90
Fax O&18 42 93

Gratis prislista
utökad frcm 15.70 96

I

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o. reparationer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

C$inderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblristring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER electronic tiindsyst.

och powerboxar.
BSA, TRII,JMPH, NORTON

CARILLO VEVSTAKAR
Plus nycket mer!

ALiESTA 2
275 00 SIÖBO

TELEFON 915-430 E2

TELEFAX M15-430 03

Öppet Vard 9-1E. LörrL 9-14.
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r I st komplett svårlghiul till A 7.
I

It
Ht
I
i
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
tIIIII

I
I
I
I
I
I
Ii
I
I
I
I
I
I:
I
i
I

-Olof Lindåker 036-17 69 60

Medlemsnummer: 213t
I:
I
:BSA Shooting Star 1956, Golden Flash 650 cc motor RGS-ca-f6 stuk,
lsvart med rostfria skärmar, 2-1 RGS avgas, Gold Star racingsadel +
! original, mkt bra skick, gar bra. Pris 35,OO-O:-

:
r joakim.ivarsson@karlsharnn.mail.telia. com

I gSe gsg -54 Maraniröd bruksskick, bes. mars -97, veteranförsäkrad och
I i bra skick.
t
i Lennart Karlsson i Kode O3O3-512 A7 eller mail till
: josef.mente@swipnet. se

I
I! Köpes:
! 1 sats vevstalar till A 10 årsmodell 1949-1954.

I Sven-O1of Lindråker 036-17 69 6O

r Medlemsnummer: 213
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