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BSA dagen Baksidan

BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det du som medlem som 
är den viktigaste bidragsgivaren till 
BSA Bladet. Berätta om dina utfl ykter 
på BSA:n, renoveringen eller något 

annat som hör till BSA intresset. 

Har du en bild också så är det 
ännu bättre. Vi lånar gärna också broschyrer eller 
annat BSA material. Vi fotograferar av eller scannar 
dessa på ett sätt som inte skadar ditt material. 
Insänt material återsänds en tid efter utgivningen 
förutsatt att avsändarens adress är uppgiven.

Du får gärna sända material digitalt alltså via e-mejl. 
Tänk på att vi behöver högupplösta bilder om du 
foto-graferar med en digitalkamera, vi önskar en 
upplösning på 300 dpi, i denna upplösning är en 
digitalbild några MB stor.

Det lönar sig att skriva till BSA Bladet. 
Bidragen skall vara av intresse för BSA ägaren. 
Egen text och bild premieras högre än enbart bild. 
Texten skall vara av sådan längd att den inte kan 
anses som ren bildtext. Originallitteratur såsom 
broschyrer, handböcker mm är mycket välkommet. 

Redaktionen utser ett insänt bidrag per nummer 
som ’bästa bidrag’, detta få ett särskilt och premie, 
en BSA bok värd ca 200 kronor. Övriga insända 
bidrag får som premie en fi n BSA penna, så länge 
dessa räcker och som endast kan fås på detta sätt. 

Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 430 10 Tvååker, 
eller maila till bsabladet@bsaoc.org. 
Glöm inte att skriva din postadress så att vi kan 
sända din premie!

Skriv till BSA Bladet
Presstopp 2006

18 November

Vid Styret Orförande: Johan Johansson

En intensiv sommar är slut. Mycket sol och värme 
och mycket regn. Allt på en gång. Lite traditionella  
BSA träffar har genomförts och ett ny hade premiär 
– BSA-dagen. För att vara första gången tycker jag 
att vi lyckades. På ett antal orter träffas man lokalt 
med sin BSA för att fi ra BSA-dagen. Vi hoppas nu 
att några fl er av våra medlemmar ställer upp och 
håller sin egen lokala BSA-dag den 7 juni 2007. Blir 
man 2 – 3 stycken så har man ju en liten kvällsträff. 
I ett kommande nummer av BSA Bladet kommer 
en utförlig rapport från alla träffplatser 2006.

Nu kommer en tid då man kan fi xa lite med hojen 
inför nästa säsong. För BSA-ägaren börjar denna i 
slutet av februari när årsmötet äger rum. Vi hoppas 
att fl er medlemmar tar tillfället i akt att träffas och 
ha trevligt en stund. Själva årsmötet tar ingen lång 
tid utan det är våra små sidoaktiviteter med intres-
santa besök som är höjdpunkten. Vi brukar avsluta 
med att gå ut och äta tillsammans för dem som 
kan följa med. I nästa nummer kommer närmare 
information om 2007 års årsmöte.

MHRF:s Annonsblad
I förra numret efterlyste vi svar på årsmötesfrågan 
om medlemmarna ville ha ett eget ex av annons-
bladet i brevlådan. Ett svar har inkommit som var 
för ett utskick. Detta var från förslagsställaren själv. 
Eftersom styrelsen tidigare beslutat att inte sända 
ut annonsbladet ställde vi detta som en öppen 
fråga till medlemmarna. Av svaren att döma är 
intresset mycket lågt. Vi ger det hela en chans till.
De som vill ha MHRF:s annonsmagasin denna höst 
2006, hör av sig med namn och medlemsnummer 
till: Sekreteraren på tel 040-43 33 14 eller e-mail 
sekreterare@bsaoc.org.

Annonsblankett för MHRF:s Annonsblad fi nner 
du på sidan 15. Du kan också lägga in annonsen 
direkt på Internet på adress www.mhrf.se. Här kan 
du också läsa annonserna några veckor efter att 
pappersupplagan har distribuerats.

Almanackstävling 
Nu är det dags att sända in ditt bidrag till 

2007 års BSA Almanacka.

Sänd din bästa BSA bild och skriv några rader 

och berätta vad det föreställer.

Trevliga BSA priser 

till de som får sin 

bild publicerad.

Vi vill ha din bild 

innan den 18 

november 2006 till:

BSA Bladet

Brännarns väg 15

430 10  Tvååker
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Belönas med 
BSA bok
(se sid 2)

British Bike Burnup Text & foto: Ulf S Frössling

Om man är motorintresserad så är det alltid något 
på gång här i Dallas, USA. Under veckorna så är 
det stående ”fi katräffar” på olika ställen i stort sett 
varje dag och på helgerna så är det lite olika udda 
evenemang på gång. Första helgen i september 
så hade en liten klädaffär, ”Hollywood 5&Dime” i 
utkanten av Dallas för andra året i rad anordnat 
”British Bike Burnup”. Ett enkelt evenemang som 
höll på i några timmar på söndag eftermiddag. 
Ett 50-tal motorcyklar dök upp, de fl esta engelska 
men även övriga europeiska var välkomna. Puben 
som låg vägg i vägg bjöd på gratis grillad korv 
och dricka.

Det som är kul med USA är att den hemmabyggda 
choppern lever och man kan fortfarande se nya 
byggen i stil med vad som åstadkoms i slott och 
koja i Sverige under 70-talet. Dessa byggen är 
befriande långt ifrån vad man ser på Discovery eller 
kan köpa över disk från diverse fi rmor.

Casey Kinney var en av killarna 
som dök upp på en BSA-chopper 
som blivit klar veckan innan. 
En Lightningmotor från -68 i en 
ombyggd ram från -69 samt en gaffel från 
en Triumph var grunden i bygget.

Brev från medlemmar




