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BSA Bladet
BSA Bladet utkommer med fyra nurnrner per år.
Till största del görs den med hjälp av
medlemmarnas inslinda aniklar, reportage och
berättelser. På BSA Torgel får medlemmar i
Svenska BSA Klubben annonsera utan kosbad.
Annonsema skall ha anknytning till hobbyn.
Företag kan annonsem mot betalning. För
prelumeration på BSA Bladet kontakta Svenska
BSA Klubben. Medlemmar i Svenska BSA
Klubben filr BSA Bladet utan kostnad.

Ansvarig utgivare: Johan Johånsson

Redxktör: Camilla Johansson

Redxklion€ns edre$:

BSA Bladet
Drottninggatan 68
434 33 Kungsbacka
tel: 0300-733 26 (endast kvällat)

e-mail: bsavicto@hem.pdis:rgen.se
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Svenska BSA Klubben
Svenska BSA Klubben iir en ideell förening som
arbetar för samla intresserade och bevara BSA
motorcyklar. Svenska BSA Klubben ger ocksÄ ut
tidskiften BSA Bladet. Mer informdtion kan du få
genoh ått skriva till Svenska BSA Klubbcn,
Drottrdnggatan 68, 434 33 Kungsbacka, cllcr ringa
0300-733 26. Du kan ocksA lUs0 pA vÄr hcmsida
http://hem.passagen.sc4ojo I 23.

Medlemskap
Vill du bli mcdlem dirckt bctalar du in l?0r på vårt
Posrciro 479 78 42 -4 cllcr Ronkoiro 5428-7552.
Avgiften gäller pcr kalcndcrÄr (hela 1998).
Aktuella medlcmsftlrmlner finner du på annan
plals i BSA Bladet. Familjcmcdlcmmar kan löså ett
eget medlemskåp till rcduccrut pris, liir n:irzLrande
60:-, har samma lörmÄncr som medlem men
erhåller inte tidskriftcn IIS^ Illadet eller annan
informerion fiAn klubbcn.

AdreJsätrdringar och
m€dlemsärenden:
Helen BruDstorp
Aspgato 4
232 35 AÄö,t,
tel: 040-43 33 14
e-mail: boda@swipnet.se .

Svenska BSA Klubben -
Styrclse

Tärk på att vi är eD ideell örening. Allt
dbete inom klubben gön av fivilliga.
Ringer du sA får du sälaast tag på oss på
kvåll€n fbrslagsvis mellan kl 18.00 "
20.00.
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tel: 0322-66 31 00
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Omslaget InnehåIl
T a"t nzi, nummret böriar en smått
I otrolig historia om Theä Cielen från

Belgien, som med sin B3l tillverkad
1947 körde jorden runt under 1995 och
1996. Vi ffu läsa hans berättelse om hur
han startade i Belgien körde genom öknar
och djungel, mellanlandade på det 30
intemationella BSA RaUyt i Nya Zealand
och hemfärden över pr:iden.

På framsidan får det ftir mc resenären
kända begreppet "Elefanten-Boy" en, helt
ny innebörd. Den som trodde att det var

något som man satte på tanken, bör nog
t?inka om. Bilden tu tagen i lndien och vi
ser Theos 83l:a i fiirgrunden.

På baksidan ser vi B3l;an i bakgrunden. I
ftirgrunden sitter en vapensmed vid sina
verktyg. Hiir tillverkades perfekta kopior
av M16, Bazookas och Kalaschnikov mm
berättar Theo. Bilden iir tagen i "the Gun
City ofAsia", staden Dara i Pakistan.

Foto: Theo Gielen, Belgien - 1995 /1996

Min Gold Star, Lars Gustavsson berättar
Jorden runt med Theo - Del I
BSA Service Sheet no 809 - Lucas generator
Rocketen i mitt liv, av Carl Carlsson
Tekniskt tips an Mr Poweregg
Tjolöholm Classic Show 1997
35:th International BSA Rally 1998 - Skottland
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BSA Handlare
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Ordföranden talar
BSA Klubben åir en fiirening. Detta innebåir
att vi tillsammans åir klubben och
tidningen. Alla behöver inte göra
någonting - samtidigt, men om alla gör
något någon gång så Iår vi en aktiv och
trevlig klubb.

BSA Bladet kanske är det tydligaste
exemplet. Flera olika medlemmar som
liimnar bidrag till tidningen gör att denia
år ett mångfacetterat innehåll som blir
uppskattat av desto fler. Detta gäller också
våra aktiviteter. Vem som helst iir
välkommen att arrar,geta en liten träff,
utflykt eller möte. Det behöver inte vara
avancerat. För att medlemmarna skall
komma till dessa arrangemang är en annons
i BSA Bladet det säkraste. Håll koll på
presstoppen och utgivningsdatumen så att
du "annonserar" i tid. Får vi på redaktionen
bara uppgifter fran dig så smider vi ihop en
annons.

Om vad vi diskuterade på yårat årsmöte
kan du läsa på en annan plats håir i BSA
Bladet. Vad jag iir mycket bekymmrad över
är att det verkar som att intresset ftir att
driva vår klubb verkar vara stadigt på
nedgång. Antalet medlemmar som besöker
årsmötena miskar år fran år. I år var vi 19
st! Vi har över 700 medlemmar. Det var
dom närmast "sörjande", en togen skara,
några som vi inte sett på ett tag och ett nltt
ansikte. Det borde vara många nya ansikte
på årsmötena.

Nästa år skall jag sluta som ordftirande
efter många år. Jag har varit djupt
inblandad i klubben sedan den startades
och man orkar inte alltid vara engagerad i
allt som händer. Frågom om klubbens
fortlevnad kommer då att ställas på sin

spets. Finner vi ingen ersättare så iir ett
realistiskt altemativ att lägga ned BSA
Klubben. lir det det som medlemmama
vill? Vi kan inte alltid tro att någon annan
skall göra jobbet. De som har jobbat inom
klubben i manga ar måste fä ett andrum och
vila lite och kanske komma tillbaka igen.
Diirftir behövs nya medlemmar som tar sin
del av ansvaret och ställer upp och
engagerar sig i någen del av klubben. Om
detta hade fungerat naturligt och på ett ha
sätt så hade vi kumat utveckla klubben
vidare till kanske något iinnu bättre iin vad
det iir idag.

Till somrnaren så komrner vi att delta i en
stor Mc-träff "Swedish Bikemeet" på
High Chaparal i Småland. Det åir framfijr
allt arangören High Chaparal som drar det
stora lasset, men med stöd av de flesta
miirkesklubbama i sverige. Det blir en salig
blandning av europeiska, engelska,
amerikanska och japanska hojar. Allt det
går ut på åir att träffas och ha kul!

Våra lokalavdelningar undar också var alla
nedlemmar håller hus egentligen. Visa ditt
intresse fiie klubben genom att besöka
någon av de fina träffar som ordnas runt om
i landet. Roligt åir att 3 :e BSA Träffen Nord
fortsätter hots ett magert deltagande. Man
har i år slagit sig ihop med en jätte-täff i
sina trakter - Deltaträffen. Hur detta
kommer att avlöpa beror på oss medlemmar
i klubben. Man kan om man iir lite feg, åka
på något annat än sin BSA. Men varftir inte
ta med en god v?in med sin egna motorcykel
som resesällskap. - Kanske en id6.

BSA Hälsningar fiån eder ordftirande

Johan Johansson

QedaKtören har
ordet

1998 ett nytt år. En ny redaktion. BSA
Bladet byter skepnad lite gram. Vi
fortsätter med ftirgomslag. I det hiil numret
har vi fått flera trevliga artiklar från våra
medleminar. Det är precis vad vi vill ha!
Mera sådana!

Att sända material till BSA Bladet är
enkelt, om du skriver fiir hand så skriver vi
rent och redigerar. Har du en dator så tar vi
gäma emot texten på diskett eller via e-
mail. Formateringen på texten skall vara
enklast möjliga, en fil ftir PC i txt-format.
Har du någon trevlig bild till din text är det
ännu bättre. Något annat som vi iir
intresserade av är broschyrer, tester och
annonser. Helst på svenska eftersom vi har
som huvudregel att allt matedal som
publiceras i BSA Bladet skall vara på

svenska. Men det är inget krav. Lånar du
oss en fin broschyr så vill vi låna den i
original för avfotografering, en kopia
tappar fttr mycket i kvalitet. Alla insända
bilder och material i original återsiindes.
Kopior åters?indes endast om du begär
detta. Räkna med att det kan ta ca 3

månader imaa du får tillbaka ditt mate al
om vi inte kommit övercns om amat

Vi ger inga honorar för insända artiklar,
men kan fortfarande glädja skibenten med
en fin BSA penna. Under året kommer vi
att ha sedvanliga fototävligar för
almanackan och - n)'tt ör i år -
tidningsomslagen. Mer om detta senare.

BSA Hälsningar ftån Camilla.

I

it E/?il/n&n'o Saaaetohn
30 aaa.i lqqg

Vi träffas vid Svaneholms Slott i Skåne kl 18.00 ftir gemensam
ftird till grillplatsen på andra sidan sjön.

Svenska BSA Klubben - Skåne

Frågor? Besvaras av Bo-Inge Andenson tel: 040-433314



Från årsmötet
Den 21 februari 1998 avhöIl Svenska BSA
Klubben årsmöte. Efter sedvanliga frågor
om mötets utlysande, ordfijrande fiir mötet,
justeringsmän mm så läste ordftiranden
Johan Johansson upp årsberättelsen där
klubbens lokalavdelningar, funktioniirer och
styrelse tackades {itr trevliga tdffar och väl
utffirt arbete under året.

Den ekonomiska redovisningen visade på en
stabil ekonomi med ca 130.000:- i kassan vid
årsskiftet, kostnadsökningama ftirväntas
vara låga varör medlemsavgiften 1är vara
oförändrad. Styrelse och kassör beviljades
ansvanfiihet av åtrsmötet.

Den mest spainnande delen av årsmötet var
att se om valberedningen hade lyckats fä
ihop en styrelse fijr 1998. Några av våra
gamla vänner, vice ordftirande Per Renell,
redaktör Monica Cristensson och ledamot
Roland Olsson hade valt att lämna sin
uppdrag. Faktiskt så hade valberedningen
inte lyckats finna någon vice ordfiirande.
Ärsmötet var inte rådlöst utan valberedaren
Lars Svanberg siälv blev vald till vice
ordltirande. Kanske iinnu svarare uppdrag
har fitr det kommande året axlats av Camilla
Johansson som utan flera fiirslag valdes till
redaktör fiir BSA Bladet. Styrelsens
sammansättning blev enligt följande:
Ordftirande (ej omval) Johan Johansson,
yice ordlbrande (nyvald) Lars Svanberg,
sek-reterare (omvald) Helen Brunstorp. vice
sekreterare (omvald) Christer Allvin,
redaktör (nyvald) Camilla Johansson,
ledamot (omvald) Elisabeth Faijersson,
ledamot (omvald) Hans-Arne Goldman,
ledamot (nyvald) Håkan Cerne. Till
revisorer omvaldes Lars-Inge Bengtsson och
Robert Hortans. Till valberdningen nyvaldes
Lars Davidsson och Birgitta Nordh.

Vid övriga frågor informerades om några av
sommarens träffar, det 35:e Internationella
BSA Rallyt i Skottland, BSA Klubbens
deltagande i High Chaparat och BSA
Campingen. Klubbens deltagande i vid
kontroll på Kungsrallyt och Ijolöholm
Classic Show presenterades också. Se
notiser i detta och kommande nummer av
BSA Bladet Iiir mer information. Årsmötet
avslutade med lite "nostalgisk" bildvisning
ftån BSA Ralllt i England aret då klubben
bildades - 1984. Till årsmötet bjöds det på
fika och goda mackor som Siv Johansson
och Gerd Andersson hade fixat

Vi ägnade en stunds eftertanke åt klubbens
besiktningsman Sven-Olof Lindåker som
hastigt avlidit. Han var en trevlig man som
besökt BSA Campingen i alla år och hälsat
på oss. Ibland var han med på våra utflykter,
visade oss runt med någon av sina
favoritmaskiner BSA A'7 plunger.

En annan tråkig sak är det kolossalt låga
deltagarantalet på årsmötet. 19 personer (av
700 medlemmar) samlade året möte. Vad
tycker Du att vi skall göra fiir att även du
skall komma med? Utan ett bättre
engagemang från medlemmarna Zir det en
risk att klubben slutar att fungera. lir det vad
vi vill? Behövs inte BSA Klubben l?ingre?
Ordfiiranden tar tacksamt emot liirslag.

Som tidigare har beslutats distribueras inte
arsmötesprotokollet automatiskt. Ni som var
dåil får det automatiskt. Är Du som inte var
där intresserad slå en signal till ordffiranden
på telefon 0300-73326 så sänder vi ett
exemplar.

Johan Johansson

Min CcId Star
Lars Gustavsson från Lindome beriittv hiir historien om sin cross
hoj, Han hsr iiven lånat oss de intressanta testprotokoll som följde
med alla nya Gold Star. Det iir bara att avunda och gratulera Lars
till denna soliga historia.

Av: Medlem nr 1388, Lars Gustafsson

Min Gold Star, ramnr CB 32-1128'7,
motorr DBD 34 GS 6716. Efter att ha haft
två Gold Starar tidigare blev det en hedje
1962. Egentligen skulle jag vilja köpt en
mig en Lito eftersom det var det bästa vid
den tiden. Den var dock dubbelt så dvr så

därlbr fick det bli BSA igen.

Det var hos Halmstadcustav jag gjorde
köpet. Med diverse delar kostade den 5880
kr, for den gamle cykeln fick jag 2080 k
och betalade 2000 kr kontant, resten I 800
kr fick jag ta på avbetalning. Har
kontraktet kvar och ser att jag hämtade
cykeln den 9/5 -62, Gustav var inte på plats

Hdr cir det dags för tr.ining i Ciplet, Belgien den 15 juli 1962. Cykeln är ganska ny här.
Bilden cir tagen av kompisen Bertil Kalbo.
(Ldgg mcitke till d.en ti^typiska sldplKirran. - Reds anm.)
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utan det var Sten Carlsson som låimnade ut
cykeln. (Samme Sten som {iir några år
sedan övertog Gustavs BSA-delar)

Hade ett resandejobb vid den här tiden så
innan liirsta tävlingen hade jag inte haft tid
att prova cykeln. Minns att fiirsta Civlingen
gick i Kristinehamn, tidigt på söndag
morgon var jag ute på några skogsvägar
som jag Iått tips om ffir att "köra in cykeln"
innan tävlingen.

Det blev tre säsonger på cykeln med
tävlingar mest i Sverige men också varje iir
i Belgien och Frankrike. I Sverige var detju
klent med publikintresset men det var desto
bäthe utomlands och en helt annan
stämning så det var alltid roligt att komma
ut några gångar.Det sista aretjag tävlade på

cykeln var 1964, det kom mer och mer 2-
taktare även i 500-klassen och då var det
inte lika roligt låingre. 2-taktama var ju 50
kg lättare och det blev svårt att hänga med,
med en riktig 4-taktare.Gifte mig också
1965 och har för mig an jag lite ftir syns
skull satte ut en arnons på cykeln. Begärde
2000 k, tack och lov var det ingen som
ville betala det. Hade ett bud på 1500 kr
men det fick vara.

Nåir tävlandet var slut blev det att man då
och då åkte ut och triinade på någon bana.
Efter några år kom den s.k. " svartcrossen"
igang, den som drog igang detta var Bertil
"Laggan" Carlsson i Lerum. Htu åkte 4-
takt fiir sig och de som var med var sådana
som slutat att tävla men inte ville släppa
taget om crossen. Det var lite lättsammare

form av tävling och det var en rolig tid.
Sista tuet jag akte på BSA:an i

"svartcrossen" var 1974 då det iståUlet blev
husbygge. När husbygget blev klan 1976
skaffade jag mig en lite modemare cykel så

BSA:an fick vila sig. Den fick vila sig åinda

till 1989 då detta med veterancross började
och då var man ju tvungen att vara med.
Första tävlingen fiir mig gick på Saxtorp
vilket gav mersmak och därefter har det
rullat på. Det brukar bli 7-8 tävlingar per år,
höjdpunkten hit hemna åir den årliga
tävlingen på High Chaparall med en riktig
naturbana så som det var ftirr. Det har också
blivit lite utlandstävlingar bl.a. i Frankrike
och en tävling som hette "Norman
Scramble". Dåir harjag varit med fem år i
rad , ca 500 flirare brukade det vara med ,
det var en hitlig bana på betesmark med
hiirliga backar och fina rakor att gasa på. På

Iördagen var det stor defilering inne i
Dieppe. Tyvåin gör man ett uppehåll några
år med denna tävling efter att kört den i l0 Slut.

ar.För att spara Gold Staren har jag de sista
åLren åkt på en TTiBSA istiillet, dock fickjag
ta till BSA;n igen 1996 vid en tävling på
Kviberg i Göteborg dåjag saknade delar till
TriBSAn. Min son Magnus fick låna den
till en tiivling fiirra året som SMK Göteborg
ordnade på Hisingens MK:s bana. Då fick
den gå riktigt fort och han vann tre heat
med den-

Cykeln har hållt otoligt bm under åren, vill
minnas att cylindem åir borrad två ganger ,
ett vevstakstager har b)4ts. Några
lamellbelägg har jag bytt vid ett tillfiille
men dtuemot har växellådan aldrig varit
is?ir, lanade den faktiskt till TriBSAn ett år
också men aldrig nägra problem. Ramen
har också klarat sig och har alddg behölt
repareras. Gaffeln bytte jag ut ganska
omgående bil en Nortongaffel men efter
några år blev det en Cerianigaffel.

Rolf Holgersson (212) tog starten nen jag (59) tog honom efter /örsta varvet på
Kviberg ( i Göteborg) 1996.

VÄnrru&n'"r.r
VnrrmyruNlA

Den 2 maj kI10.30

Vi träffas utanfor Vallentuna motor.

Frågor? - Ring Roger Olsson 08-511 762 04
eller Sven-Åke Skoglund 08-540 239 39

t0
t
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Jcrden runt med

Thec - DeI I
I september 1995 liimnade Theo Gielen Belgien ft)r sin intressanta
resa jorden runt. Theo, 39 år gammal med ett genuint intresse för
gamla motorcyklar valde att stdlla i ordning en BSA B3l från 1947
fih sin förd Theo har vdnligen lånat oss bilder som illustrerar lite
av hans resa och Helen Brunstorp har översatt Theos anteckningan
I mars 1996 kom Theo fram till .tresans mittpunkt.. efter 3200 mil,
det 33:e Internationella BSA Rallyt som gick av stapeln i Upper
Hutt, Nya Zeeland. I oktober 1996 kom Theo hem igen efter
sammanlagt 4900 mil, jorden runt. W du läsa hans beriittelse så
börjar den hiin I nummer 2-98 och 3-98 fortsiitter hans berdttehe,

Av Theo Gielen, Belgien.
Oversättning av Helene Brunstorp.

Förlora en dag av ditt liv ftir aft
vinna en sommar

Theo med sin BSA framjör en dromedar. "The big Camel Race". Indien.

elgien, på morgonen, någon gang i
september. allting fiirdigpackat på
BSA'n, sa adjö till Danny som skall

bo i mitt hus i ett ar framöver, körde de 70
kilometama till Leuven liir att hiimta upp
Linda som skall ölja med mig min Iiirsta
dag på min resa. Efter en lätt tur genom
Ardennerna, satte jag henne(Linda) på ett
tåg, när jag kom tillbaka till cykeln var det
frost över hela. Den kalla vintern var på
väg, jag måste ge mig iväg. Tid att ftirlora
en dag i mitt liv genom att resa österut,
vinna en sommar genom att resa "down
under". Jag körde hela natten gjorde endast
tankstopp, Luxemburg, Norra Frankrike, en
liten bit av Tyskland, Schweiz över alpema
in till Italien. "Bella Italia" iir inte vad det

har varit, jag var tvungen att betala 3 dollar
fiir 6 km motowäg ftirbi Milano.

Nära Bologna sågjag en massa "lättklädda',
unga flickor lifta. vilket liv att tjåina iengar
på. Fran Brindisi i södra Italien tog jag
nattfiirjan över till Grekland och ja jag har
kört genom det soliga landskapet Ouzo
fram till Thessalonika diir jag besökte
Maratos, den mamen har ett imponerande
BSA reservdels tager, jag har skådat
himmeln i hans kåillare! Han har också en
stor samling gamla cyklar, nästan alla ,k till
salu.

Vidare till Turkiet, ett land som jag har
roliga minnen ifrån och vidare till Efese diir
filosofen Hiraclitus levde ftir en sisådär
2600 år sen. Grekema hiirskade då över en
stor bit av Turkiet. I sydvåstra Turkiet
härstammar de flesta ruinema från den
tiden såsom Pamukale de heta källoma diir
Cleopatra simmade med Mark Antony, jag
badade också där. Efter sydkusten körde

jag över Metrut-Dagi ett speciellt berg täckt
rned statyer öreställande kigare med stora
öm huwden. Mellan dessa 2-3 meter höga
stenar får man den mest ftirstummande
soluppgåtrg man kan tiinka sig, och på den
andra sidan berget den mest
häpnadsväckande solnedgången.
Stämningen var magisk. Från den ftirsta
höjdpunkten av min resa till en usel!
Vägama västerut :ir i uselt skick bara håI,
byarna fattiga och uråldriga, min iinda
kiinde skillnaden! På dagen Turkiet nattetid
Kurdistan och det är aldrig säkert, men ftir
mig verkade det bara vara ett Kurdiskt
problem.

Jag såg några BMW men också en B 3l
med en M 20 topp och cylinder jag kan
fortfarande inte ftirstå hur det kunde
fungera. Det ?ir ju en stor skillnad mellan
slaget på en B3l och M20. Det är stor
skillnad på en eller två lagrad vevaxel, men
den gick som en raket.

Yeah, Turkiet! kanske hade han rätt
Hiraclites när han sa att man kan inte gå
genom samma flod 2 ggr eltersom vattnet
har skiftats, du kan se det själv, lardet är i
ftirändring. Upp till lran, ett land jag
liirsökt aft komma till många gånger men
alltid har det hänt något, ftirst var det
revolutionen, kriget med lrak, problem i
Afghanistan eller så var det militiiren. Eller
det vanliga inga pengar eller tid! I motsatts
till all publicitet och negativa saker man
hör om Iran hade jag det mycket tevligt
och det var endast fiir att bensinen bara
kostade I dollar Iiir 40 liter!! Första gangen
i mitt liv som jag kunde le på en
bensinstation.

I Belgien hade jag läst i en tidning att
kvinnor inte var tillåtna att sitta gdnsle
över en cykel- den ffirsta mc jag såg i Iran
hade en man, två kvinnor och två bam på!
Faktiskt åir det ett konstigt samhälle de talar
inte arabiska, i norr talar de azerbadjan, i
söder Farsi. Jag kunde göra mig själv

12.
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lokala regler.

Några stamfolk fick syn på BSA mifket de

3 gevären på motom och kände mycket väl
igen det från tiden engelsmännen var där

och fttrsökte kontrollera området. M?innen

med stora skägg och turbaner på huvudet
hade stora knivar i bältet, och de flesta hade

geviir hiingande över axeln. Vad jag tyckte
såg lite konstigt ut var att de hade

högklackade skor, som damer. I Quetta, en

pimtby i mitten av ökaen fanns det en hel

de1 vackra BSA och Triumph en vänlig
Pakistansk motorcyklist visade mig stan,

varenda mc-ställe och alla illegala
bensinstationer.

Avgasventilen på BSA:n hade en utsliten
styming och de två ventilbrickoma var
inte där de skulle vara. För mycket sand,

dålig bensin en dåligt gjord renovering av
motor firman hemma, jag vet inte än.
Faktiskt använder jag väldigt hårda
ventilsäten, ftir att köra blyfritt är ventil
sätena i sig själv bra. Kanske har jag ftir
gamla och slitna ventilfädrar. lnga
problem alla Pakistanska byar hur små de
än är har en mekaniker med verktyg, såjag
tillverkar en ny styming och ventilbrickor,
funkar perfekt.

Jag styrde norrut över Karakorumvägen
som är den legendariska silkesvägen som
Marco Polo använde på sin väg till Kina.
Den ser inte ut som motorvägen mellan
Malmö - Lund, utan är en gammal häststig
som den pakistanska armdn har vidgat med
dynamit och sliingt lite asfalt på. Den zir så

ojämn att man inte kan använda 3:an eller
4:ans växel. [mponerande landskap. när

Framföt ett av vdrdens sju undemerk, palatset Taj Mahal i Agra, Indien.

fiirstådd på turkiska uppe i norr men
söderut, glöm det! Hängivna Muslimer
ibland fanatiska, på många vis är det
väldigt likt Europa på -50 -60 talet, kläder,
frisyrer och musiken, allt modemt zir dåligt
langt hår pop musik etc. men ingen verkade
bry sig om hur jag såg ut. Vi skall inte
glömma att de mest religiösa fanatikerna
som nu har makten har studerat och haft
deras sociala uppväxt i väst Europa på -50
talet. De var flyktingar huvudsakligen i
Frankrike. Ett vanligt ord i lran iir ftir
exempel "Merci". De talar om USA som
"The big satan" men den enda valutan som
går att växla tu just US dollar! Kvinnoma
även de i höga befathingar täcker över sitt
hår. Den kvinnliga chefen på polisstationen
där jag lorlängde mitt visum hade Levi's
jeans under sin långa svarta fotsida dress
med Nikes jympadojor på fiittema! Jag såg
många vackra BSA huvudsakligen 650

tvinnar, medelklassen har inte så mycket
pengar nu som ftirr eftersom oljan inte går
att sälja lika lätt idag, och att handla
rcservdelar är inte så lätt ör dem,

Iran iir huvudsakligen en stor torr högplatå,
med mycket, mycket bra vägar och
gästviinliga miinriskor. Att köra difigenom
var spektakuliirt med underbara wer, men
allt var inte bra, daL åir en stor opposition till
de religiösa fanatikema, folk gör hembriint
och det finns illegala porr videos i omlopp!
På grainsen till Pakistan tar asfalten slut så
åven civilisationen, lag och ordning. Först
var jag tvungen att korsa 750 km av
Baluchistan öknen, BSA:n oah jag åt sand,
damm och grus över de eliindiga vägama.
68% av skatte intiildema går till armen och
polisen och de kontrollerar bara ca 680lo av
nationen resten av marken ägs av olika
stammar. DZir styrs det av familjerna och

Pakistan - "Karakorum Highway", Kunjerrab passet 4.700 m.ö.h vid grdnsen till Kika.
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man öppnar tältet på morgonen och ser ut
över Mount Goodwin, K2 världens 2:a
högsta berg. Kör genom Hunza dalen upp
till Kunjenab passet 4700 m som ligger på
gränsen till Kina.

BSA:n går utmärkt på den hiir höjden. jag
själv kunde inte röka en cigarett där var inte
tilldckligt med syre mina fingrar var också
stelfrusna det var inte mer än -10 C i solen.
Jag körde ner till Islamabad diir jag gjorde
ett oljebyte. När jag var där var det en
terroristgrupp som spriingde Egyptens
ambassad i luften 60 personer dog. jag
tyckte det var dags att köra vidare. Jag kom
till Indien diir det finns cirka 800 miljoner
människor och alla verkade vara ute på
vägarna när jag kom. Trafiken är ett
problem, i Pakistan fanns det 3 trafik regler
I Ingen alkohol 2 Anvzind tutan 3 Lycka till
i Indien hade de bara regel nr 2 och 3.
Ibland visstejag inte om jag skulle köra till

höger eller våinster. I Koranen eller i Vedas
eller Kama sutuaq åk diir inget skivet om
trafikregler eller uppiiirardet på vägen. Ett
liv är bara vitt 45 rupies som är vad en
ftirsäkring kostar om året och det täcker
ingenting.

I Delhi besökte jag en bröllopsfest fiir en
dotter till en kompis som troligen är den
bästa motorcykelmekanikem i Indien. I
present till brudparet hade jag köpt en gryta
men jag behöll locket somjag anvåinde till
att göra en cylinder packning av ftir att
siinka kompressionen, jag gjorde också en
service på BSA:n. Så skullejag vidare men
hur, landgriinsen till Burma iir stiingd och
fiirjan till Penang i Malaysia fungerade inte
och med den hastigheten som saker iindras
med i Indien komrner inget att hiinda på ett
par årtionden.

(fortsöttning på sidan 29)

ESA Serryice Sheet
nc 800

cQL Etrur

Favorit i repris! Några av våra tidigaste medlemmar har eftefff,ågat
våra tidigaste översiittningar om Lucss elsystem. Hiir är den Jörsta!
Från BSA Bladet nr 3-84 (1:a årgången). W börjar med
likströmsgeneratorn Terten tur upp Lucas generatorer modell E3H
och E3HM vilkaframjör allt återJinns på gamla M20, C10 och C11.
Dessa dr på ca 30 watl Först i slutet av texten framgåt att detta iiven
giiller E3L som i Sverige iir den vanligaste
modellen, Den var på ca 60 watt och åte(inns på alla populiir
modellet som 47,410. 833 och 834 medflera

Texten iir en översätning från BSA Service
Sheet No 809 publicerat i oktober 1958. Generator modell E3H och E3HM
Översättning av Johan Johansson.

Generatorn är en tvåpolig shuntlindad
maskin som är konstruerad {iir att arbeta
liånEn mycket gammal BSA i Thqiland.
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tillsammans med en regulator. Den kan då
ge en ström som iir varierad beroende på
batteriets laddningsstatus och belastning
från de elektriska utrustningar som arvänds.
När batteriet ?ir

urladdat så ger
generatom en stor
ström och om
batteriet iir fulladdat
så ger generatorn
bara en liten ström,
sk
underhållsladdning
så att batteriet hålls i
god kondition utan
att överladdas. Till Fi8. y30.
dena Kornmer ocksa
en balansering av
strömmen som lampoma tar niir de anvåinds.

Modellerna E3H och E3HM åir av liknande
konstruktion. E3H finner man på
motorcyklar med separat magnet eller
battedtiindning. E3HM iil generatordelan av
den kombinerade magnet och generator
enheten känd som "magdyno"
magnetgeneratom.

Underhåll
Smörjning - Smörjhålet på kommutatoms
iindlagring måst€ få ett
par dropar fin maskinolja
vat 200 - 300 mil.
Drivändan på generatom
är permanetsmord genom
att lagret är packat med ett
specialfett som endast
behöver bytas niir
generatorn är isär ftir
öve6yn.

Inspektion åv
komlltatorn och kol

Fi& Yll. Hrwrvq av bossTF5ÄDER-
xeaFiEnr.

par fiädrar. Dra tillbaka fådrarna och
kontollera att kolen rör sig fritt i sina
hållare. Om de klibbar fast tag då bort dem
och rengör dem fiirsiktigt med en trasa

fuktad i bensin. Det
socst (k-D mycket vildigt att kolen

kommer tillbaka till
sina original positioner
amars ligger de inte

kommutatom

s'nar19". i.å

Efter många mils
köming kan kolen bli så
slitna att den flexibla
anslutningskabeln syns
på slitytan eller så
räcker inte kolen fram

att göra ordentlig kontakt. Då åir måste de
bytas ut mot ett par nya Lucas borstar
(generator kol). Komutatorn skall vara fri
fran alla spår av olja eller smuts, 

'tan 
skall

vara högblank. Rengör en smutsig eller
sviirtad kommutator genom att pressa en fin
torl ftasa mot den genom att medan
generatom sakta roteras med hjälp av
kicken. @et iir en ftirdel att ta ur tiindstiftet
innan man gör detta.) Om kommutatom åir

väldigt smutsig, fukta trasan med bensin.

Testa data
Med laddningsrelä
(regulator) inkopplad
kan generatom provas.
Följande iir testvärdena;
Inkoppl ingsvarvatal
1250 - 1500 varv/minut
vid 7 volt. Uteflekt 6.5
ampere vid 1900 - 2200
varvlminut vid 7 volt
mätt med ett l,l ohms
bel stn i ng s m ot st ånd.
Motståndet skall kunna

Felsökning
Tester på motorcykeln fdr att lokalisera
laddningsfel. Om det skulle uppstå
laddningsfel ftilj fiiljande rutin ftir att
lokalisera orsaken till felet.

Kontrollera att generatorn och
laddningsrelät åir rätt kopplade. Generatoms
anslutning D skall vara kopplad till reläts
anslutning D. Generatorns anslutning F
skall vara kopplad mot reläts anslutning F.

Tag av kablama D och F från generatom
och sätt en kort kabel mellan D och F på
generatom. Starta motom och låt den gå på
normal tomgång. Anslut den positiva
kabeln fifan en voltmeter
(0 - 10 volo till en av generatorns
anslutningar (D eller F) och den negativa
kabeln till en godjordpunkt, generatorhuset
eller motorn. (Koppla tviirtom om
generatom ?a plus-jordad.) Öka stegvis
motorvarvtalet. Voltmeterns utslag skall
öka snabbt utan ryck eller ojämnhet. Låt
inte voltmetems utslag gå över 10 volt och
varva inte upp motom i ffirsök att höja
spiinningen. Det iir tillräckligt att låta
generatom varava upp till ca 1000
varv/minut. Om det inte visar något utslag
på voltmetem kontrollera borstarna som
beskivits tidigare. Om det :t ett lågt utslag
på ungefiir l/2.volt kan det vara fel på

fiiltlindningen. Ar utslaget mellan 1,5 - 2

volt så kan felet ligga i ankarlindningen.

Tag av täckplåten och undersök borstarna
(kolen) och kommutatom. Dra tillbaka
kolen fdrsiktigt genom att dra i den lilla
flätade kabeln. om de rör sig ojaimnt, tag ut
kolet ftan hållaren och grada lätt med en fin
fiI. Sätt alltid tillbaka kolen i dess
originalposition. Om kolen åir så slitna att de
inte låingre ligger mot kommutatom eller
anslutningskabeln syns i slitytan måste nya
kol monteras.

Testa borsttäderkaften med en fädervåg.
Den korrekta anspåinningskraften iir l0 - 15

oz (284 - 426 g eller 2,84 - 4,26 N). Nya
fiädrar måste monteras om kaften är ftir
låg. Om kommutatom är svärtad eller
smutsig, tvätta den genom att hålla en
bensinfuktad trasa mot kommutatorn
samtidigt som motoms fttr runt ffir hand
med kickstarten. (Tiindstiftet urtaget.)

Testa generatorn igen som beskivits
tidigare. Om voltmetern fortfarande inte
visar något utslag åir felet att söka inuti
generatom. Blt ut generatom eller montera
isiir den ftir felsökning. Om generatorn är
felfti sätt tillbaka D och F kabeln på sina
respektive platser på generatom. Fortsätt
söka felet i laddningsreläet så som det
beskrivs i Service Meddelande No 804.
(Publiceras i ett senare nummer av BSA

mot
riktigt.

"*fl@@i
Ungefiir var sjätte måLnad bör man taga av
täckplåten som sitter runt generatom fiir att
inspektera komutatorn och borstarna
(kolen). Borstama hålls i kontakt genom ett

tåla l0 ampere utar att överhettas.
Fältmotstand 3.2 ohm.

's'ka /@ g;)
d 67
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trrs Y å3 <iaac.r*+on moJc.ll E 3Hi,l med gul hylsa. Den sitter
på kommutatoriindans
fiiste (Q). Drag ur kabeln
genom slitsen på
isolationsplattan vid
kommutatorändans ffiste
och lossa plattan

95.'nefr-T- --l \ ./w&
R|GHT W Y WiONCWAI

reÄri) (F.L)

reparera med shellack. Om
kortslutning mellan
lindningama har skett
nåirmåre ankarets kiima så
återstår bara blte eller
omlinöing. / JJ

Fåltlindningen
Mät resistsansen på
fiiltlindningen med en

serie med Siltlindningen.
Utslaget på amperemetem
skall vara ca 1,9 ampere.
Inget utslag på
amperenetem (eller fullt
utslag på ohmmetern)
visar att det iir avbrott på
fältlindningen.
Kontrollera att lindningen
inte jordar med en

r ohmmeter. Mät mellan
någon av anslutningama
och mellanstycket (M).
Skulle det visa sig att

För att byta ut
fdltlingningen skruvas
polskons skruv loss (fig
Y36). Tag ur polskon
med ffiltlindningen ur
mellanstycket och lyft av
ffiltlindningen. Placera
den nya fiiltlindningen
ovanpå polskon ock sätt
dem i rätt position i

tillsammans
borstama.

med

<6.r.. selr

Fr3 t,33 qENeRAroa l4eDsl! ElHta

Fi8. Y34, c6Nesr.E 3 kcrPl'!.i4R.

Kommutrtorn
Undersök kommutatom. Om den iir i god
konditidn så är den fin och fri ftan märken
och briinda punlder. Tvätta med
bensinfuktad trasa. Om
detta inte hjälper så kan
man polera fiirsiktigt med
hn smilrgelduk medan
man snurar på ankaret,
För att avhjälpa en
mycket sliten
kommutator så bör man
sätta upp ankaret i en
svarv och på högsta
varvtal taga ett lätt
skiir med ett skaq)t
svarvståI. Svarva inte av

ohmmeter. Resitstansen skall vara 3.2 ohm.
Har man ingen ohmmeter så kan man
ansluta ett volts batteri med en
amperemeter i

Bladet. - Reds anm.)

Isärtagningav generatorn
Demontera generatorn frfui motorcykeln.
För att lossa generatom från
magnetgeneratom lossa ftirst den
sexkantiga muttem som sitter på drivsidan
och släpp sedan på de tuå skruvar som låser
bandklämman. Fortsätt med att taga isiir
generatom enligt ftiljande:

E3HM - bänd tillbaka fliken på låsbrickan
(B) (fig Y33) som låser
skuven (A) och säkar
drevet (C) och tag bort
skruven. På E3H ridq""Nw(,

modellen (fig Y32') -^*'
drag ut saxpinnen (A)
och lossa muttem (B)
från ankarets axel.
Drag av drevet (C)
örsiktigt fän aceln med
hjälp av avdragare. Tag
bort kilen (D) fran axeln.

kommutatorlagringen och lossa
anslutningama i locket genom att lossa
mutffama och täderbrockoma 1F). Se även
fig Y34. Lossa och tag ut de rvå
genogående bultama (L) som håller ihop
driviindans fiiste (IrI) och kommutatomdans
hus (Q) med mellanstycet (M) i mellan sig.
Håll i muttrama (K) i kommutatorändan
medan du lossar bultama och låt dem inte
llirsvirma.

På E3HM (fig Y33) så skall lagerhållaren
(P) lossas genom att de
två s?ikande skuvama
skruvas ut och muttem
på den langa gåingade
bulten lossas. Skruva

lill-Iiif' *' q"' sedan av muttem (R)
från ankarets axel som
nu med handkraft kan
pressas ul drivåindans
fiiste (N).

mer material iin nödvåindigt. Efterpolera
kommutatom med fin smärgelduk. Skiir ner
glimmer isoleringen mellan segmenten till
ett djup av l/32" (0,8 mm) med ett litet
sågblad, se fig Y35.

Red. Anm - på en gammal genemtor åir det
vanligt att ankarets lindningar som är lödda
i segmenten i kommutatorn av v,tme och

Fil, Y36. ?oL5€oN oc{ FÄLi(urodrv<5rJ_

lindningen har avbrott eller att den jordar så
måste generatom byats ut eller
fiiltlindningen om man har en sådan i reserv.
För aft b)'ta fiiltlindningen behöver man en
kaftig skryvmejsel samt en
polskosxpander. Den senare anviinder man
ftir att tillse att det inte uppstår något
luftgap mellan polskon och mellanstyckets
insida. @ed anm - För magnetffiltets skull.)

Lossa och lyft bort täckplåten (H), håll
tillbaka borstlädrama och lyft ur borstama
(kolen) ur hållama. Tag loss skruven (J)
med sin {äderbricka från centrum av det
svarta formpressade backelitlocket (G) på
generatom s bakkant. För locket bakåt från

För att få loss ankaret på E3H mod€llen (fig
Y32) så lossar man lagermuttem (T),
oljeskyddet och brickan (S) samt skruva ut
skruvarna som håller lagrets sp?innbricka
(P) (lagerhå1lare). Aakaret kan nu pressas
ur driveindans fiiste (N) med handkaft.

För både E3H och E3HM - Lossa skuven
som håller den gröna fiiltlindningskabeln

vibrationer lossnar. Detta

t kan mätas upp med
I ohmmeter och åtgåirdas

I genom noggrann
I rengöring samt omlödning

av anslutningama mot
segmenten. Vibrationer
kan även skada 16. rr.
lindningama så att xoxx"rar,cnrper ,'eo

kortslutning uppstår. Sker
detta i ändama så kan man
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mellanstycket. Var
noga med att
isoleringen runt
lindningen inte
skadas. För att få
polskon rätt i
mellanstycket dras
skruven åt lätt och
sedan sätter man in
po I s koexp ande rn,
oppnar den fullt och
drcr åt skruven hårt.
Lås därefter skruven
med ett könslag
polskoexpandem.

Fig. Y3E. Mo!r--arirq av !aq6c' -
Sres Mrq€N.

timmar genom att
oljan upphettas till
+100oC. Montera den
nya bussningen med
hjiilp av ett passande
ansatsdon, som har
samrna diameter som
ankarets axelända,.
Pressa ned den nya
bussningen så att den
ligger kant i kant med
lagerhållarens iinde,
se fig Y38.

Ankaret
För att testa ankarslindningen behövs en
spiinningsfallstestare eller en sk "gowler"
(en elektromagnetisk anordning ltir att
finna kortslutningar i lindningar - red anm.)
Om man inte har någon av dessa apparater
kan den kontrolleras med något liknade.
Man får absolut inte fitrsöka svarva en
skadad ankarkärna eller fdrsöka rikla en
böjd axel.

Lagringar
Det sitter ett kullager i drivändan och en
porös bronsbussning i kommutatoriindan.
Lagringar som åir så slitnå så att det finns ett
spel i sidled på ankarets axeländar måste
bytas. För att byta bussningen i
komutatoråindan lossas skruven (fig Y37)
och filtringen borttages. Bussningen kan nu
pressas ut. Den nya bussningen skall iruran
den monteras läggas i ett oljebad. Det åir

noga att bussningen helt täcks av oljan.
Lämplig olja åir Mobil
Arctic eller annan
liknande tuffr
mineralolja. Den minsta
tid som bussningen skall
ligga i badet är 24
timmar. I nödfall kan
denna tid örkortas till 2

och tag ut Återmontera fi ltringen och slcuyen.

Kullagret i drivåindan byts enligt ftiljande.
Tag bort lagerhållaren som tidigare
beskivixs. Pressa ut laget fran insidan med
ett don på lagrets innerring (fig Y39).
Tvätta rent diir lagret har suttit. Packa in det
nya lagret med H.M.P fett (generatorfett tex
Bosch - reds anm). Pressa in det nya laget
vinkelrät med dorn som har ansats mot
laget )'tterkanter, se fig Y40.

Ihopsåttning
I huvudsak är ihopsättningen omvänt det
som beskrivits i isiirtagningen. Ett par saker
som mån behöver ha i minnet är att,
ldltlindningens kabel med gul markering
måste anslutas med kabelskon från den
negativa borsten (kolet) till jord i
kommutatoriindan (Q) med dess skruv. Den
an&a kabeln måste anslutas till F i locket.
Kabeln från den positiva borsten (kolet)
(vit
kabel) skall anslutas till D i locket.
Observera - på senare modeller åir den vita

kabeln borttagen och
borsten ä ansluten dirkl
till D anslutningen i
locket. Var noga med att
uickplåten QI) kommer i
sin ursprungliga position
och att om plåten har en
inf?illd skruv, att inte

22
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denna kortsluter mot
någon av kablama
innanftir.

E3L Generatorn
På vissa moxorcyldar :ir
en generator av modell
E3L monterad. Denna
har höge effekt än de
tidigare beskivna
typema. (E3H och

Fr8. Y/O. f1o{tt.'ir4 
^v

kunna tåla l0 ampere
utan överhettning.
Fältmotstandet är 2,8
ohm.

Isåirtagning och testning
är samma som fiir E3H
modellen utan på
ftiljande punkter;

QccKeten i mitt liv

E3HM iir ca 30 watt, E3L ger ca 60 watt.
E3L kåinns igen på det något låingre huset.
Reds anm.) Test data ftir E3L air fitljande;
Inkopplingsvawtal 1050 - 1200 varv/minut
vid 6,5 generator volt. Effekt 8,5 ampere
vid 1850 - 2000 varv/minut vid 7 generator
volt mätt med ett 0.8 ohms
belastningsmotstånd. Motstandet skall

å so-talet ägde jag en Road Rocket
av 1955 års modell som jag numera
längtar efter och drömmer om, det

kanske beror på min ålder. Jag är 63 år men
kiinner mig inte en dag över hettio. För
några år sedan drömde jag att Rocketen
stod hemma i mitt uteftiråd. Morgonen
dä?å när jag skulle till jobbet tittade jag
ftirhoppningsfull in i ftirrådet ör att se om
inte "cykeln" stod diir uots allt, men nix det

1. Kullager på
kommutabreindan.

2. Borstfiäderkaften iir 13 - 20 oz (369 -
586 g eller 3,69 - 5,86 N).
3. Vid test av fiiltlindningen skall
amperemeterns utslag bli 2,1 ampere.

Slut

Jag blir en av era nya medlemmar 1998 tack vare stt jag hittade er
hemsida p'å Internet. Att jag /ör niiflatande inte hM någon BSA
eller annan MC ör völ inget hinder ftt medlemskap, Jag hoppas
genom mitt medlemskap afr hitta en BSA som passat mig, lagom tills
jag går i pension hösten 1999.

Av: Carl Carlsson, Lyckeby var tyvairr en dröm.

Nu till en hiindelse från senare delen av 50-
talet då jag i veckoma bodde och jobbade i
Våi{ö. Jag körde då hem till Karlsköna
varje fredag och upp på måndagsmorgonen
igen. Visst hiinde det att fartdjärulen for i
en ibland och att jag körde hem mitt i
veckan också. Det var ju inte långt till
Karlshona med en sådan MC.

Måndagama startade jag oftast vid halvsex



från Karlskrona, ibland blev det kanske tio
minuter senare och då fick man rulla upp
handlaget fiir fullt. Det var ju fri hastighet
på den tiden så undan gick det och
Rocketen fiak bekåinna ftirg. Morgondiset
låg ibtand som slöjor över vägbanan och
Rocketen spann och hästkraftema
mullrade. Jag, min Rocket och vägen var i
harmoni och jag njöt av fanens tjusning.

En morgon nåir jag kom till en av de liingre
rakoma mellan Karlskona och Växjö,
skymtade jag lång borta några svarta
prickar. Jag tåinkte," vad fan it nu detta fiir
något"? Jag närmade mig snabbt och
prickama visade sig vara en skock fasaner.
Kvickt sträckte jag ut båda benen i liilsök
att fåffa någon nåir jag körde genom
flocken. Hyrestanten kunde ju fitt laga
fasanstek! Men otur eller tur, jag missade
och den fina steken flög sin kos.

Nu till den verkliga katastrofen. Jag hade
komptid att ta ut och körde hem tidigare ?in

vanligt denna fredag. Jag körde fran Viixjö
vi halvettiden, d.el var 22 grader varmt.
Solen stekte hett från en molnfri himmel
den hiir dagen i början av augusti månad.
Jag hade som vanligt mift skinnställ, jacka
och hängslebyxor på mig och mina fina
svata konoläderstövlar som min far hade
köpt åt mig ftir fem kronor på Kungliga
Flottans ftinåd på Stumlolmen. Dom sålde
ibland ut militärt överskott. På huvudet
hade jag en Vegakeps {iirsedd med BSA-
miirke och på händerna kraghandskar. Allt
ligger nu i en påse på vinden och väntar på
att få komma till anviindning igen. Närjag
hade passemt centrum, ökadejag farten mot
Karlskrona och njöt av att få köra hem
tidigare än vanligt denna dag.

Jag körde inte lika hårt nu som då jag kör
upp tidiga mårndagar. Jag passerade
Ingelstad ochNöbbele. Killen, somjag haft
fiilje med ibland, han med Norton
Dominatorn bodde där. Linneryd och
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Korrö passerades. Det var här som
fasanema hade dykt upp. Nu kom en lang
raka innan man var framme i Älmeboda och
jag höll ca 90 km. Mitt musiköra sade mig
att ljudet ftån motom inte lät som det
skulle. Jag lade vänster handens fingrar
över kopplingshandtaget och vred huvudet
fitr att höra lite bättre. Ett konstigt
visslande ljud hördes och jag sänkte
hastigheten något och höll väl omkdng 70
km niir det smällde till. ljutet av ett
tv?irlåst bakhjul som på grund av
motorhaveri, lämnade ett svart sträck i
asfalten på två och en halv meter det
glömmer man inte. Då jag viinde mig om
åkandes på fiihjul, kunde jag flukta in en
liten oljerand som Rocketen
lämnade efter sig.

Jag tittade ner på motorn och såg ett svart
hål i vänster vevhushalva. Rocketen fick
rulla tills den stannade av sig själv. Jag
ställde den på srödet och hukade mig ner
och såg att vänster vevstake gått av och
stack ut genom hålet.Asfalten fran
Smålandsvägen reflekterade solviirmen
extla mycket och jag kiinde att det var ör
varmt med skinnkläder på sig. En bit
framftir mig till höger skymtade en stuga
och en röd liten lada. Jag knuffade och
rullade Rocketen fram till stugans infart.
Dåir gick en liten gumma och vattnade i
rabatten. Jag gick in, ftirklarade ftir henne
vad som hänt och frågade om det fanns
plats ftir min MC i hennes lada över natten.
Jag sade attjag skulle hämta den på lördag
morgon. Hon var snäll och lovade att
Rocketen kunde få stå där så länge det
behövdes. Jag ställde in hojen och började
mitt liftande hem. Det var varmt och
knappast någon trafik, hur langt skulle jag
behöva gå i denaa värmen. Jag tog av mig
och gick i bara kalsonger och läderstövlar.
Det var inte lätt att fä lift i min rninimala
klädsel. Få bilar passerade. Jag gicknästan
till Almeboda innan en äldre hene stannade
och jag fick lift ner till Rävemåla. Niir jag

steg av dåir och tackade ftir skjutsen, hade
jag turen att bli igenkåind av en herr
Fransson, som på sin fritid var
ltirsäkingsagent. Jag berättade fiir honom
vad som inträffat och han körde mig iinda
hem till dörren. På lördagen hämtade jag
hem Rocketen med en län lastbil som jag
fått låna av Kalle Back, en ftire detta chef
och känd bilhandlare.

Jag slutade nu jobbet i V?ixjö ftir jag hade
ju inget att köra med och åka tåg passade
inte mig så jag sökte mig till Karlskona
och fick jobb på Försvarets Fabrikstvätt
som reparatör. Det passade mig och gav
mig möjlighet rill att börja projekr lagning
av vevhushalva. Jag skaffade fram en bit 5
mm plåt i lättmetall som formades och
passades in samt fasades i kantema till
fiirberedande svetsning. Jag spände upp
vevhushalvan på en tio mm plåt och fi/llde
upp med giutsand i hålet som skulle svetsas

igen. Jag lade dit den tillpassade plåtbiten
som var så stor som en kupad hand. Tiinde
gaslågan och fiirv?irmde en aning och gick
dåirefter rakt på med lågan. Det var som
vanligt nåil man svetsar i lättmetall svårt att
se smiiltan. Men denna dag hade jag flyt
och det gick utan problem. Jag släckte
lågan, stängde av de två gastuberna och
pustade ut. Vilken nervpress tiinkte jag. nu
var det bara att vänta tills det svalnat
ordentligt. Dagen efter lossade jag
vevhushalvan, slipade och polerade den.
Den var finare åin den andra halvan tyckte
jag. Det syntes knappast att den var lagad.

Min Mc-mek som även mekat åt Kuno
Johansson och känd från tävlingsbanoma
runt om i Norden på 50-talet, trodde att
orsaken ti11 haveriet var ett kärvat
vevaxellager och det verkade ju troligt. Jag
tänkte då på det visslande ljudet som jag
hade hört stlax innan det small. Vi

650 0.H.V. Twin

modelAl0 Road Rocket

The Road Rocket with specially tuned entine,
alloy cyllnder head, high compression ptsöns,
etc., is undoubtedly the world's !reåtes! motor
cycl€. The new thief-proof steering lock is pårt



skickade iväg cylindern till borming och
beställde nya kolvringar, lika bra det när
allt åindå var nerplockat. Vi beställde ny
vevstake och dito lager, vevaxellager samt
packningssats, allt ftån Fleron i Malmö.
Jag minns åin idag niir vi skruvat ffirdigt och
kickade igang. Med spiinning lyssnade vi
på motorljudet, oljan cirkulerade som den
skulle och allt var OK. Provturen gick bra
och femtio ftirsiktiga inkörningsmil låg
framfiir mig. Efter reparationen behöll jag
Rocketen i ett år utan problem. Jag sålde
den våren 1959.

För tre år sedan ffirsökte jag spåra den och
några av mina andra BSA-maskiner.
Genom en bekant på bilregistret fick jag en
del adresser till ftire detta'ägare av mina
MC. Jag ringde en kille som varit ägare till
Rocketen på sjuttiotalet. -Du, sa han
spydigt, "om jag haft den kvar skulle Du
[än komma hit och tittat på den". men jag
var lika dum som Du och sålde den. IIan
hade sparat den till Göteborg och ått veta
att den blivit ombyggd till chopper. Det
sved niir jag fick höra detta, ett trå{dgt slut
ft'I en fin motorcykel som fått vara med om

många turer mellan Viixjö och Karlskona.
Den fick ju livet tillbaka efter en ovanlig
reparation som inte var av derna världen.

"Förlåt mej . Du kiire Rocket "fiirlåt mig fttr
att jag sålde dig", Du som var min pärla och
som skulle haft en hedersplats "uppspikad
på väggen" så att jag på gamla dagar skulle
kunna lyfta ner dig, och rasta dig en runda
vid vackert väder. Förlåt mig Rocketen fttr
ått jag inte höll mitt löfte. Jag svek dig ffir
en gul Hillman Minx Cab med röd
skinnllädsel. Blaha! ! !

Vid PC:n Calle Carlsson Road
Rocketftälst.

Med v?inliga hälsningar

Carl Carlsson
Pehr Thomassons väg 9
371 63 LYCKEBY
Tel:0455-23303
e-mail:
carl.carlsson@karlskxona.mail.telia.com

O
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Tekniska tips
Alla som kör och öger A50 / A65 vet att dessa hojar ör något av det
hdsta som prcducerats i fr,åga om fofiskaffningsmedel sedan
miinniskan uppfann hjulet. Den avancetade och genomtönkta
konstruktionen ståt emot tidens tand p,å ett enast,ående siitt, och
efij adet få tillfdllen till lörb iittring an

Av: Mr.Foweregg

Modifieringar som t ex rullager-
konvertering på registersidan och BIG-
BORE cylindrar är mest ägnade att
tillfredsstiilla ägarens experimentlusta.

Dåiremot kan den engagerade ftiraren råka
ut ftir ett annat fenomen som åir ganska

störande.

Problemet är att kickpedalen blir "seg" i
sina rörelser, både ner och upp, trots att
kick!äder och övriga delar i
kickmekanismen åir helt i sin ordning.
Detta kan bli så kiirvt att kicken stannar
ner€ efler den ftirst4 och i och ffir sig enda
nödv,indiga kicken, och inte går upp utan
att man drax upp den med handen. Att
pedalen blir i sitt nedre läge iir ju inget
vidare då det ju låter trist från
kickspiirrhjulet och detta slits kraftigt nZir
kicken åA nere och motorn igång. Dock
finns det en lösning ör att undvika det håir

som ?ir både enkel och effektiv.

Om du råkar ut ftir en trilskande kick skall
du naturligtvis fiirst konhollera att
ingenting har gått sönder eller skurit, t ex
kickfädem eller bussningama i )ttre eller
inre registerkåpan. Skulle allt visa sig vara
i sin ordning ligger ftrmodligen problemet
i att fädem kommer i kl2im mellan yttre
och inre registerkåpan. Dessa delar åir ju
något som ofta inte bytts p å en hoj sedan

den var ny, och kan dåirftir vara sliha diir
{ädem löper. Nya eller fräscha begagnade
kåpor åir inte så lätta att hitta, och åir i vilket
fall som helst inte billiga. Du kan fixa detta
på ett billigare och lika bra sätt genom att
göra s å h,ir:

Klipp en remsa i plåt, I millimeter tjock och
cirka 8 millimeter bred, tiingd ungefiir 140
millimeter. Svetsa fast denaa p å brickan
som kick{ädem ligger ann mot, på ytan
som ,ir in mot motorn. Avståndet frrån
ytterkanten på brickan skall vara 2,5
millimeter, se skiss.

Niir du monterat stödplåten kan !ädem inte
krypa emellan kåporna.

Denna enkla modifikation gör en redan bra
motorcykel åinnu bättre, och kan med ldrdel
göras redan innan problemen uppstår. Då
slipper du ju onödiga stillestand mitt i
säsongen och kan njuta av din engelska
superbike helt utan irritationsmoment.



20ze Albion Rally
31 juli - 2 augusti 1998 fiir engelska motorcyklar.

Plats: Danehof H)'tten, Kappendrupvejen 25B, DK-5550 Lageskov, Danmark.
Langeskov ligger vid E20 mellan Odense och Nyborg på Fyn. Danehof ligger starx
söder om Langeskov mot Rolfsted.

Plats till massor av tiilt. Också inomhus övemattning (ca 30 platser). Självserverande
frukostbord till fast pris. Läcker grillmat på lördagskviillen. Hela helgen säljes mat
och dryck. Gemensam utflykt * Lägerbål * Pokaler * Levande musik. Familjen åir som
alltid mycket välkommen.

Välkommna önskar Albion MC
Mer information? Ring Esben på tel 65974321

Kungsrallyt & Japanknäck i GBG
IIej alla BSA freaks!

Nu niir alla har slamrat f;irdigt med sina verktyg och sölat fdrdigt med olja ftir
denna vinter, börjar det bli dfi att lufta våra hojar.

Torsdagen den 21 maj körs Kungsrallyt från Kungsbacka torg. För den som inte
vill köra ralll går det utmåirkt att köra runt banan i egen tali.

BSA Klubben har som vanligt den bästa kontrollen med dom goaste tjejema. Vill
ni vara med och hjälpa till eller bara sola er i glansen av tjejema hör av er.

Fredagen den 22 maj kör vi Japanknäckar-afton, den som har vägen fiirbi kommer
till undertecknad ftir hka och taktiksnack klockan 17.30. Den som vill slippa mitt
välsmakande kaffe och nygräddade våfflor ska infinna sig vid Shell-Ullevi klockan
18.30. Vill några tillresta ha hjälp med övematbdng hör av er.

Hans-Ame Goldman, Lamevallsgatan 42E, Mölndal. Tel: 031-864671 eller 070-
6232073.

(fortsåttnihg fråh sidan 16)

Jag började fiirhandla med flygbolagen
och Aero flott flög mig till Bangkok
BSA:n fick en egen container, snyggt
jobbat. Jag körde söderut ftiljde
palmstriindema och tåinkte på mina
kompisar hemma i snöiga Belgien. Detå
åir det pedelda sättet att fira jul på.

Följ den sp,innande fortsäthingen genom
Malaysia och Australien i nästa nummer
av BSA Bladet.

I nt e r n a ti o n e I I u Tr iiffar
BSA klubbens internationella
seketerare Christer "Kapten Bölja"
Allvin har ftir den intresserade
inbjudningar till BSA häffar och dyligt
som vi int€ har plats kan att presentera
här i BSA Bladet. Skall du ut på resa i
viirlden och iir nyfrken på om du kanske
kan besöka någon MC träff i nåirheten,
slå en signal och kolla hos Bölja,
telefon 0322-663 100 eller
e-mail: bolja@hem.passagen.se.

Tips inffir det 35:e Intemationella BSA
Rallyt - För er som funderar att besöka
det 35:e intemationella BSA träffen i
Skottland den 8 - 12 augusti 1998, kan
Kapten Bölja tipsa om att det 20:e
Albion Rally i Dannehof Hytten,
Langeskov på Fyn i Danmark ligger
utmairkt till att stoppa vid på vägen till
Skottland. Tar man vägen över
Danmark till England via Esbjerg -
Harwitch så ligger Atbion Rally helgen
innan den 3l juli - 2 augusti mycket väl
till. En Engelskträff som rek. varmt. Se
inbjudan i detta nummer.

Bölja

Reservdelar
BSA & NORTON

1930 - 1975
Royal Enfeld Paother Tdumph

AMAL IJCÄS SMIIH

Verkstadsatbeten
B.tbour .llvadc.lrlåll .ldrrrdålt I hiåtfi-

tloa aortcaing av rortfiia d(rar

Kolllpl.tt r.t nd.htrll.r fltt
Ailal Coocantrb & monoö16.{.

BAS Motor
Icl OA.6a1 Ot 2it
o?0 . a6t 01 90
F.x OltS lil 93

Giatis ptislista dökad aon 7.2.98
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! vårkicken 1998 |

! f icta tungt eBC inbjuder dig den I 6 maj till den 1 5:e Vårkicten. !| " '-"'-'--"'l
I Vårkicken är ett rally liir dig som kör Bdttisk motorcykel. Rallyrundan gar vid I
, 

vackra vikar-väBar och någonstans liings banan serverar vi som vanligt fika. 
i

I Stanen hålls öppen mellan kl 9.00 och 10.30 och iir belägen vid Ekerödsrasten vid I' väeE22straxnorromHörbv.ll
I Målplatsen åb som vanligt belägen på en vacker plats, dåt vi på kvällen kommer an rI ha samkväm ftir er som stannar kvar, Glöm ej tält. I

! I a, nru, ui 15 års jubileum. Förhandsanmälan iir önskvitd, men inte obtieatorisk. !I Din anmälan ringer du in till Bo A ugustsson tel: 040-549780 eller tilL Rickarä Nebrer f
I rel:040-407454 senast den l0 maj. Se även http://kome.bip.net4<tbbc.

i Kicka Tirngt 's urP rrsu*uuc' 
i
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1 Englaender-traef Bornholm 98

26 -29juni 1998

Englaender Klubben på Bomholm inbjuder dig och din Engelska motorcykel till den
6:e Englaender-tref på solskensön Bornholm. Träffplatsen iir som vanligt
SMEDEIIAVE Farebovejen I 1 niirc Nexö.

Program: Fredag - träffulatsen öppnar kl 9.00, inskiwing tältslagning mm. Lördag
- Startar motorcyklarna 9.30 litr utflykt. Frukost på turen (rökt sill). på eftermiddagen
några övningar. Under kvällen bjuds på festmiddag, vårt berömda helstekta svin på
spett, musik och dans resten av natten. Söndag - 9.00 - I1.00 Morgenmad. Kl 11.00
Mer utflykt på Bomholm som slutar vid ftirjelågret.

Förhandsanmälan senast den 15 juni 1998 till: Hasse Ardersen, Lyrbysvej 25, DK-
3751 Ostmarie, Danmark. tel 56470109 (kl 15 - l8 och 19 -21.)

Englaender Klubben Bornholm

$obiolnz &asst;o eftton,
Besölruårens stota mG ocn [ihtställning nå

Tiolölolm den 3t mai 1998. onner to - tg.
500 vetaranbilar och motorcykla.r

VW firar 50 år och är huvudsponsor
Concours de Charme - Levande musikpå scen

Veteranmarknad - Spännade överraskningar

Entre 80:- inkl park. Bam under 12 år gratis.

Besö[ $uenslra BSA lflu[Dcn$ montel!
Om du vill ställa ut din BSA - Kontakta Lars Svanberg på telefon

031-936218

3l



Tjolöhclm lggT

Magnus Carlssons BSA Rocket III med s$rltdocka på ,,racerbanan".

Av Lars Svanberg och Oskar Åkerlund

BSA-klubben deltog med en
utställningsmontq på ljotöholm Classic
Show den l8 mai -97. Monterns tema var i
år racing plus en massa arulat såklart! Fem
glada grabbar och några bam samlades på
lördag eftermiddag liir att iordningställa
världens kortaste racerbana (gjord av
sponsrad takpapp). Vid sidan av banan så
fanns det en massa annat som skulle
iordningställas fikatält, reklamskyltar och
halmbalar mm. X-antal sköldpaddor
blåstes upp Iör att komplettera flaggspel
och feststämmning. Lördagens arbete

avslutades med ärtsoppa, och punsch!
Några sov gott i veterantälten, ABC -53
och ryggåstält -38. Tidigt på
söndagsmorgonen började ftirberedelsema
med att ställa upp cyklama. så att dom
visades upp på bästa sätt. Bosse Andersons
RGS dök upp ifran Skåne, Magnus
Carlsson dök upp med racingbuss och sin
Rocket III från Anderstorp. Sune
Sandström deltog med några av sina
klenoder bl.a. cyckelbilen Pedobilen byggd
efter ritning fran Hobbex 1942, Gold Star
och en fin B44.

I montem deltog många fler cyklar så klart,
vi hoppas an ni såg dem. För vädret varju

bra och utställningen hade många
besökare. Vi som arrangerade montem
roade oss kungligt med folk i farten och
det tjötades en hel del.

Pris ftir bästa monter lyckades vi dock inte
knipa, men veckan efter kdm
mässgeneralen Lennart Hammarberg med
både flaska och pokal ftir den mest
genomarbetade och roligaste montem.

Vi vill rikta ett stort tack till våra
sponsorer som gjorde det möjligt att
arrangera montern på ett trevligt och
inbjudande sätt.

-Turtle, ftir vax, puts och sköldpaddor
-Castrol ör olja och smörja
-Emst Johansson i Kungsbacka fiir
racerbanan
-Lasse Davidsson fiir halmbalar och
hansport

Vi vill även tacka alla ingen nämd och
ingen glömd som hjälpte till att genomffira
arrangemanget. Vi hoppas att årets
kommande utståillning på Tjolöholm skall
rolig och v?ilbesökt. I ar skall vi sikta på
pris Iiir bästa monter.

Nedan- Sune Sandröm med sin Pedobil
fran 1942. - Slut.

ACKES MC &
MOTORSERVICE

Service o, reparatiouer
alla miirken

Specialitet:
NORTON

Clinderborrningar.
Renovering av vevadar och

cylindertoppar.
Reparation av Norton avgas-

giingor till original.
Glasblästring.
Reservdelar.

RENOLD kedjor.
BOYER elec[onic tiindsyst.

och powerboxar,
BSA5 TRIUMPH, NORTON

CARIITO VEVSTAKÄR
Plus mycket mer!

ALESTA 2
27s 00 sIÖBo

TEIJFON M154IO 82
TELEFAX 0415-430 03

Öppee Varrl 9-1S. LOnL 9.14.
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B,S.A Owners Club i
Storbrittannien har nöjet att
inbjuda alla B.S.A klubbars
medlemmar och deras BSA
motorcyklar till det 3 5:e
Internationella B,S.A Rallyt
1998.

Rallyt hålls 3 miles
väster om Skotlands
huvudstad Invemess
på Bunchrew
Caravan Park.
Förutom camping
finns där ett
begriinsat antal
villavagnar.
Praktiskt taget på
campingen finns
också ett "l7lh
century Scottish
mansion hotel".
Flera andra altemativ finns nära
campingen.

På rallyprogrammet finner vi, söndag -
inbokning och tältslagning. Mandag -
öppningscermoni och barbecue. Tisdag -

"Line up" på Fort Gorge och besök på
Culloden. Tisdag - kvällstur med båt på
Loch Ness. Onsdag - e.m busstur till
Wiskey tillverkare. Torsdag - "Dinner &
Dance". Fredag - mc utflykt i
omgivningama. Lördag - f.m rall)'t slut.

inhesse finns hos de Svenska deltagama
Iiirsöka ordna grupprabatt med
ftirjerederi ftir överfarten till Engtand.

Är du intresserad? - Hör av dig snarast.

Boka senast I april 1998!

BU]IGREW IilWNilTSS SGOIIA]III
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BSA-tcrset
På BSA Torget annowerar Du som medlem utan kostnad. Det sksll yara saker som hör
till vår hobby. Stind din annons till BSA pladet, Drottuinggatan 68, 434 33 Kungsbacka.
E-mail: jojol2 j@hem.passagen.se. Skriv alltid ut namn och tel samt medlemsnummet.
Sista datumfrjr material - se rutan "Presstopp" i början av tidningen,

Anmälan till rall)'t
skall göras genom
Svenska BSA
Klubbens
kontaktperson -
Christer Allvin,
teli 0322-663t00.

Christer såinder
dig den officiella
rally inbjudan
med regler. Rally
skall vara bokat
iruran den I april
1998.

Christer kan om

Siiljes
BSA Lightning 65Occ -70
I myckbt fint skick. Veteranbesikligad och
fiirsiikrad. En kanoncyckel att köra eller
som samlarobjekl. Nu endast 35.000i eller
högstbjudande.
Gunnar, tel 0390-30365 (Grtinna)

Köpes
Till BSA 833 -54. Bruna handtag och en
original bensinkan, gåima begagnade bara
de ?ir hela och kanen håller tätt.
Bertil Lexell, Borås, tel 033-141727 eller
0'106-387184

Siiljes
Bensintank till A65 innan 1970, stora
modellen, fint krom 1100:-. Kolvar till
Rocket Three / Trident, Hepolite STD, 3 st,
750r. Luftltlterhus inre + bakre sidokåpor
till 465 / Triumph "Oil in frame" med
enkelörgasare 220:-. Ram Triumph 1971,
500:-. Motorplåtar till A65 1971 - 72,
komade 400:-.
Torbjörn Christensson, tel 040-485254.

Siiljes
För motocross: BSA B44GP -65 i HVA-
Chassi. Mycket delar medftiljer. 14.000:-
Monark-Albin -42. I perfekt militiirskick.
24.000i. BSA 465 Lightning -69. Fint
skick. 30.000;-. EML-Chassi till
sidovagnsmoto-cross. Högerhåingd. 500:-.
Göte Johansson, Toarp 2350, 266 92
Munka-Ljungby. Tel 043 I -28220

Köpes
Bråinsletank till BSA Sloper 500cc 1929.
Bo Magnusson, Skoghall, Tel: 054-510130

Köpes
Bensintank till BSA cl l (250 cc) -51 års
modell.
Kerureth Persson, tel 0413 -23 5 44

Siiljes
BSA B40 Star 350cc årsm. 196lpåbörjåt
renoveringsobjekt pris 15 000i
Janne Forsell, tel 018-32 79 59 eller 0708-
24 88 76

Köpes
Till BSA M20 -47:Baklampa, topplock,
fotsteg. Chdster 0571-3 1 054

Köpes
Bensin tank till A65 tunderbolt 1970.
Anders, tell 031-7025309

Siiljes
Till BSA 50 - 60 tal:Komplett renoverad
hastighetsmätare Smith, 0 - 180 krn/h
nästan som ny, 800:-. Kromad bakskärm
med nummerplåtshållare, 400:-. Komplett
AMAL Iiirgasare till A7. Motorplåtar till
B33. Lutuenare "plåtdelen" till A10.
Vevaxel till A7.
Willis Karlsson, tel 036-372253 efler
17.00.



ESA-handlare
Under denna rubriken kommer BSA Bladet i fortsdttningen att lista
handlare av BSA reservdelar, semice och tillbehön BSA Bladet eller
Svenska BSA Klubhen tat inte något som helst ansvar Jitu affiirer
mellan köpare och siiljare. W skall Jörsöka hålla denna 'Iathund..
så aktuell som möjligt. År det någon adress du saknur eller vill
rekommendera så hör av dig till redaktionen.

BSA Handlare / BSA Dealers

Ackes MC & Motorservice, Alesta 2, 275 00 Sjöbo, tel: 0415-43082, fax: 0415-43003,
Motonenoveringar BSA - Norton, RENoLD I(EDJOR, BOYER TÄNDSYSTEM och CARILLO

VEVSTAKAR.

BAS Motor, Box 32028, 126 1l Stockholm, tel: 08-6810923, fax: 08-184293,
Allt i RESERVDELAR BSA - Norton, 1930 - 1975, cratis Prislista.

Birka Motorrenoveringar, Rosenlundsgatan 50,52, Box 17014, 104 62 Stoclåolm, tel:08-844080,
fax:08-849264, BSA MOTORDELAR till A7, Al0. A50. A65.

Brum Mc, Onb],n 159, 955 91 Raneå, tel:0924-5l09l,fax:0924-51092,
RESERVDELAR, Twins & Triples, BSA, Triumph, Norton.

Fottas MC Shop, Storgatan 45,77130 Ludvika, tel:0240-61 1700, fax:0240-84138,
DAVIDA KIASStKA HJÄLMAR. Mc rillbehör och utrustning.

Håns Holmström Konsult AB, Kvamfallsvägen 13, 429 33 Kullavik, tel: 031-931871, ORIGNAL
RESERVDELAR litr AMAL, LUCAS och SMITH.

MårGi€ Bookshop, Roslagsgatan 14 (hömet av Sulbrunsgatan), Box 19007, 104 32 StocklDlm,
tel:08-6127050, fax:08-6127051, MC, Bil, Flyg mm LITTERATUR.

Sten Karlsson, Klockarevägen 15, 302 56 Halmstad, Tel: 035-127118,
BSA RESERVDELAR, över 40-års erfarenhet i bmnchen.

Veterån-Mc Bertil Nordbeck, Mejerigatan 6, 273 75 Lövestad, tel:0417-21595,fax:0417-21216,
ENGELSKA MC DELAR, AJS, BSA, Matcless, Norton, Triumph mm.

KIuhh-resalia

Var våilekiperad till våren! Bestäl klubbregalia nu! Du beställer genom att sätta in
pengar på PostGiro 479 78 42-4 eller BarkGiro 5428-7552. Glöm ej att ange storlek
på T-shirt. Namn och adress ?ir också bra så att vi vet vart vi skall siinda grejorna.
Riikna med ca 3 v leveranstid. Porto ingar i priset.

Jackmeirke yäl/t - svart / guld. 35:- / st.

Klisterdekal i fin kvalitd - svart / guld. 15r ftir två.

Emaljmiirke rned siikerhetsnål - svart / gutd. 35:- / st.

Slipshållare i Herr eller Dammodell - svart / guld med nål i guld. 50:- / st ange
modell.

T-shirt i 100% bornull - svart med guldtryck. Hög kvalit6. Finns i storlekarna L-XL
(gemensam storlek) och X)(L, Kostar 120:- / st - ange storlek.
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Lokalavdelningar
Sv€nska BSA Klubben har några
lokalåvdelningar run. on i landet.
Dessa bn*ar hålla nåson cller någ.a
lråffa. och €ventuellt anöa
aklivit€ter. Vill du höra vad son {r på
gång nåE din h€mort kan du kontakta
någon nårå dig. Hithr du ingen når.
dig så kan du alltid lala med någon i

Tönk på an vi år en id€€ll förening.
AIlt arbete inom klubb€n gö.s åv
fi ivilliga. Ringer du så får du säkmst
tåg på oss på kvållen fö.slagsvis
nellan kl 18-00 - 2.00

Skift
Helen Bnrnstolp
tel: 04043 33 14
Geainge

Kdstet Nilsson
tel035-549 26
Våstkustcn
Johån Johansson
teli 030V733 26
Jötrköphg/Huskv!rn.
Jan-Erik Ceder
tel:036-67166
Sigtuno
Jan Nikamo
tel 08- 592 522 13

Roger Olsson
tel: 08-51I 762 04

Sven-Äke Skoglund
tel: 08-540 239 39

RolfLundin
rel:060-578454
Cyb€r spacc
BSA klubbens hemsida
http:/,4rem.passagen.se/jojo 1 23

Nya Lokalavdelningat
vdlkommnas!

Modellspecialister
Några av våE medlemmar & så
kallade modellspecialister. Dessa år
särskilt intress€rade åv någon eller
några modelle. och del gäfna m€d
sig av s'na kunskap€r. D€ försöker ad
hjålpa dig som år m€dlem i BSA
Klubb€n med råd trAr du behöv€r.

Tånk på att vi år en ide€ll forening.
Alll arbet€ inom klubben görs åv
frivilliga. Rinaer du så At du sålffist
lag på oss på kvållen fitrslagsvis
mellån kl l8 00 - 20 00

Forkrigsnsskitrer Aso - A65 efter r9z0
Sune Sandström Robert Hortans
tel: 0300-441 70 tel: 040-18 65 3l
M20 -Mj}r
Morgan Johansson 825 - BY)
tel: 031-36 36 37 Lars Svanb€ig
Gold strr,833, Al0 tel: 031-93 62 t8
Göstå Johansson A75 Rockct III
tel: 0300-124 59 (ej Ti) Bo Hagman
A$- A65 t.o.n 1970 tel:0380-751 17
Håkan Ceme
tel:0411-406 65 Vi har plats för ler

modellspecialster. Hör av dig!

Klubbliirsäkring
&

Besiktningsmän
G€nom Svenska BSA Klubben har
du möjlighet ått teckna
specialQjrsåkrine om din BSA
upprylbr vissa villkor med avseende
på orginalitet och anvlindning, mm.
FöBla villkoret ar an du skållha vårit
medlem iBSA Klubben iett år.
Klubben har ett eget alral m€d
Skandia och g€nom vår anslutninalill
MHRf har du möjlighet att fi
MHRF Försäkingen som lecknas av
Folksam. Mer infomation år du fiån
vårå "besiktningsmän".

Tiink på an vi är en ideell iitrening.
Allt arbete inom klubben görs av
frivilliga. Ring€r du så får du såkast
tas på oss på kvällen förslagsvis

mellan kl 18.00 - 20.00.

Huvudansvrrig / KuDgsbrcla
Gösta Johansson
tel: 0300-124 59 (ej Ti)

Bollebyggd
Sven-Olof Zandin
tel:033-28 8l 93
Getirge
Krister Nilsson
tt.l:035-549 26
Höör
Kalle Helgesson
teli 0413-333 65
Mdmköping
Carl GurDar Liiwestrand
tel: 0157-202 40
Sandhem

Bengt-Olof Karlsson
tel:0515-601 7?

Slockholn
Thomas Eklund
tel:08-681 09 23
Strönsund
Kalle Roos
tel:0670-301 38
Tid!holm
Jan-Erik Karlsson
tel:0502-13981
Treuebo.g/Malmö
Torbjöm Cristensson
tel: 040-485254

Yi behör,er llet besiktnings-
miin! - W har hedlemmar i
hela landet som behöver
någon allmiint BSA hunnig
alt vönda sig tiIL Ring Gösts
om du kllnnet att du kan
stdla upp.
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2 naj

l6 maj

2l mai

22 mai

30 maj

3lmaj

l3 juni

l2-l4juni

26-28 lmi

26-28 juni

fräffKaIenrlern
Vårtriiff Vallentuna Stockhqlm / Vallentuna Roger Ohlsson 08-51176204
se sidan l1 BSA Bladet nr I -98.
Vårkicken 1998, Ekerödsrasten, Hörby, Skane. Rickard Nebrdr
tel 040-407454 se sidan 30 BSA Bladet m I -98.
BSA Kontroll Kungsrally, Halland/Kungsbacka Hans- Ame Goldman
tel: 031-864671 se sid 28 BSA Bladet nr I -98.
Japanknäck Göteborg, Göteborg Lars Svanberg 031-936218
se sid 28 BSA Bladet ff I -98.
Grillafton Svaneholm Skfure/Svaneholm Bo-Inge Andersson
Gl: 040-433314 se sid 5 BSA Bladet ff I -98.
Tjolöholm Classic Show, Monter Halland/Ijolöholm Lars Svanberg
tel: 031-936218 se sid 3l BSA Bladet ff 1 -98.

Roslagstriiff Åkersberga Stockholm./Äkersberga Sven Åke Skoglund
tel:08-54023939
Swedish Bike Meet Smålancl/High Chaparal BSA / High Chaparal
tel: 0300-73326 se sid 30 BSA Blader ff I -98.
14:e BSA Campingen i Bankeryd Småland/Bankeryd Johan Johansson
tel:0300-73326
6:e Englåinder TraeffBomholm 98, Smedhave, Bomholm, Danmnark.
Itusse Andersen tel 56470109 se sid 3l BSA Bladet l-98.

Sensommar utflylt, Halland/Kungsbacka Johan Johansson 0300-73326

Hamstad-Gustav Trophy Nattorient. Halland/tlalmstad KristerNilsson
tel: 035-54926

3l-2 julVaug 3:e BSA triiffen Nord / Deltatriiffen, Medelpad/Midlanda Rolf Lundin
rel: 060-578454

3 l-2 juli/aug 20:e Albion Rally, DanehofHytten, Langeskov, Danmark. Esben
rel:65974321se sid 28 BSA Bladet nr 1 -98.

Japankniick, Stockholm Stockholm Jan Nikamo tel: 08-59252213
Skogskgrillen, Knobeholmssjön Halland/Kaobesholm Krister Nilsson
tal 035-54926
35:th Intemational BSA Rally, Scotland/Inverness BSA O.C / Sv BSA Kl.
tel:.0322-663100

29 alug Augusti fest hos Bölja Västergötland/Vårgårda Christer Allvin
tel:.0322-663100

8 aug
8 aug

8- l5 aug

12 sep

l0 okt


