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utkommer med fyra nummer per år. Till största del görs den med hjälp av medlemmarnas insända 
artiklar, reportage och berättelser. På BSA Torget får medlemmar i Svenska BSA Klubben annonsera 
utan kostnad. Annonserna skall ha anknytning till hobbyn. Företag kan annonsera mot betalning. För 
prenumeration på BSA Bladet kontakta Svenska BSA Klubben. Medlemmar i Svenska BSA Klubben får 
BSA Bladet utan kostnad.
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är en ideell förening som arbetar för att samla intresserade och bevara BSA motorcyklar. Svenska BSA 
Klubben ger också ut tidskriften BSA Bladet. Mer information kan du få genom att skriva till: Svenska 
BSA Klubben, Aspgatan 4, 232 35 Arlöv eller ringa 040 � 43 33 14. Du kan också läsa på vår hemsida. 
OBS! Ny adress http://www.bsaoc.org

Tänk på att vi är en ideell förening. Allt arbete inom klubben görs av frivilliga. Ringer du så får du 
säkrast tag på oss på kvällen.
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Vill du bli medlem direkt betalar du in 200:- på vårt PostGiro 479 78 42 -4. Avgiften gäller per kalenderår 
(hela 2005). Aktuella medlemsförmåner Þ nner du på annan plats i BSA Bladet. Familjemedlemmar kan 
lösa ett eget medlemskap till reducerat pris, för närvarande 70:-, har samma förmåner som medlem men 
erhåller inte tidskriften BSA Bladet eller annan information från klubben.
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Skriv några rader och knäpp en bild

Skicka gärna ditt textmaterial i en wordÞ l eller direkt i ett email. Om du 
inte har tillgång till dator så kan du skriva ett vanligt brev så skriver vi av 
det, men tänk då på att det måste vara tydligt skrivet.

Foto kan du skicka antingen som en digital bild eller som en pappersbild. 
Om du fotograferar med digitalkamera så tänk på att vi behöver hög upp-
lösning (minst 300 dpi) för att kunna trycka. Har du vanliga pappersbilder 
så skickar du dem med vanlig post så scannar vi in och returnerar dem.

Skicka inte enbart bilder, vi måste ha text till allt bildmaterial. Skriv gärna 
en liten historia om ex var bilden togs, vad den föreställer mm.
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Brev från medlemmar
Först ett brev från 
Ronny Gustavsson som 
berättar: Dessa damer körde 
Skåne Rundt med den äran, bl.a 
bästa dam i tävlingsmomentet 
(BSA 1928 och 1929).

Redaktionen kollade Skåne 
Rundts startlista för 2004 och 
får då fram följande, båda 
körde i klass D (1919 � 1930). 
Till vänster nr 79 Pia Nilzén, 
BSA S30-18 (4.93 HP SV 
Light, 500  cc) 1930 och till 
höger nr 52 Annelie Himmer, 
Torsås, BSA Slooper ( 4.93 hp 
OHV, 500 cc) 1928. 

I nästa brev från vår förre ordförande Rickard Nebrer 
har vi fått en bild på en BSA från Þ lmens värld. 

Det lär vara Georges Formby�s BSA från en Þ lm. 
George Shuttelworth � Speed Deamon står det 
på fenan där bak. Hur det var med det kan man 
undra, något större fartvidunder var ju inte en BSA 
C15, 250 cc toppventilare. (Reds anm).

Per Bäcklin från Sandviken 
skriver följande om sin BSA B44. 

En bild på min B44 Victor 
Roadster, 1967. Den kom från 
England 29 sep 1987 och har 
före mig passerat två ägare i 
Sverige.

Förutom att den är lite lynnig 
att starta så går den bra. Jag 
kommer till premiären i vår att 
montera Boxer tändning. Får se 
om det kan hjälpa.

BSA X65 – En ny BSA som du kan köpa idag
av Johan Johansson

SRM Engineering i Aberystwyth i Wales producerar denna trevliga maskin som ett kit eller en komplett 
maskin. Alltså en A65:a som nyproduceras.
Riktigt ny är den väl inte då den som hel maskin är gjord av gamla delar som renoverats. Riktigare är 
väl att kalla den � reproducerad. Alltihop bygger på den design som amerikanen Craig Vetter, (ja � han 
med Vetter kåpor och sidoväskor mm) designade i början av 1970-talet baserad på BSA Rocket 3. Med 
produktionsstart i Juni 1972 producerade BSA/Triumph en maskin med namnet X75 Hurricane. Det var 
en BSA Rocket 3 ram och motor med Vetters designade tank, sadel och sidokåpor som tillsammans 
blev Triumph X75 Hurricane. 1171 askiner byggdes fram till Januari 1973.

¨

Denna smakfulla design har SRM Engineering tagit upp igen men nu anpassat den för BSA A65 
modellen i vad man kan läsa på deras hemsida för A65 1962 � 1970 chassien. På vår bild här ovan 
ser man att kitet sitter på en OIF modell (Oil In Frame) alltså en 1971 eller senare modell. SRM levererar 
alltså detta som ett kit komplett med matchande avgassystem eller som en hel maskin. Man kan då få 
A65:an uppbyggd som 650 cc standard, 750 cc eller 840 cc �Road Burner�. Den är då försedd med 
SRM:s �Roller Bearing Conversion� den av många uppskattade vevaxelkonverteringen för A50 / A65 där 
registersidans nållager ersätts med ett kombinerat nål och vevlager. (Från början känt som Devimead 
Roller Bearing Conversion innan SRM tog över deras verksamhet). Man säger på sin hemsida att 
motoprn är uppbyggd av så många nya delar som möjligt.
Vill du veta mer rekommendar vi ett besök på SRM:s hemsida http://www.srm-engineering.com eller ring 
dem på telefon 0044 1970 627771. SRM har omfattande service och reservdelar för framför allt A50 / A65 
modellerna men också A7 /A10.

bilden är tagen av Rickard Nebrer på internationella 2004 i Berlin


