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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 
fotograferar 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 2007

24 Februari, 28 April,
1 September, 17 November

Vid Styret Ordförande: Johan Johansson

Julen närmar sig med stormsteg. Här nere på väst-
kusten får vi snart simhud mellan tårna. Det regnar 
mest hela tiden. Vem vet om det blir kallare kanske 
vi får en vit jul? Vi hoppas att ni får det trevligt i vinter 
trots att tillfällena för BSA-åkande drastiskt minskar.

I slutet av februari (lördag den 24/2 2007) söker vi 
lysa upp vintermörkret något med Årsmötet. (Se 
inbjudan på annan plats i tidningen). Vi hoppas att 
fl era av tar tillfället i akt. Vi har i år dragit in på ett 
vandrarhem för att på ett enkelt och rimligt sätt 
göra det lättare för er som kommer längre ifrån. 
På kvällen kommer vi ha lite fest / samkväm med 
ett trevligt tema som vi tror kommer att uppskattas. 
Välkomna!

Vi bestämde oss i år för att höja medlemsavgiften 
som i många år legat på 200 kronor till 220 kronor. 
Skälen för detta är fl era. Portot kryper sakta uppåt 
hela tiden. Vi kommer från detta nummer att utöka 
färgsidorna från 8 till 16 per nummer. Vi hoppas 
att ni uppskattar dessa då vår klubbtidning blir så 
mycket trevligare att läsa och era insända bilder 
gör sig så mycket bättre i färg. 

Kom ihåg att det är tack vare dina insatser som 
medlem med bidrag till BSA Bladet som gör att 
vi får en så levande tidning som vi har. Dock har 
medlemmarnas annonser i uteblivit i detta och förra 
numret av BSA Bladet. Varför det? Något behöver 
du väl till din BSA, eller varför inte städa ur garaget 

och sälja några delar som någon annan kan ha 
nytta av? Annonsera i BSA Bladet. Det är gratis 
och du når de mest BSA intresserade i landet.

I detta nummer som har en övervägande del 
amerikanska reportage kan du läsa om obskyra 
BSA-modeller och framför allt Morgan Johanssons 
uttömmande berättelse från Internationella BSA 
Rallyt som i år gick av stapeln i USA. Morgan var 
ensam representant för Sverige där, men han hade 
ju skoj ändå. 2007 har fl er chansen att ha skoj på 
Internationella BSA Rallyt då det nu på mycket 
närmare håll går av stapeln vid den Belgiska nordväst-
kusten. Se inbjudan i detta nummer.

God Jul och 
Gott Nytt BSA År 
önskar jag och vi i styrelsen 
er alla!

I separat brev tillsammans med almanackan kommer ditt inbetalningskort för 2007 års 
medlemsavgift. Denna är 220:- för fullvärdigt medlemskap. Familjemedlem betalar 60:-.

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 januari 2007.

Det är viktigt att du ser till att vi har rätt adress & telefonnummer till dig. Kolla därför 
noga och meddela eventuella förändringar. Kolla också så det står rätt på dina maskiner. 
Uppgifterna ligger till underlag för matrikel mm. På dokumentet för medlemsavgift fi nns 
dina nuvarande uppgifter tryckta. Meddela därför sekreteraren / medlemsansvarig om 
något skall ändras. Adress: Svenska BSA Klubben, Aspgatan 4, 232 35 Arlöv. Eller e-mail: 
sekreterare@bsaoc.org.

Medlemsavgift 2007
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Belönas med BSA bok
(se sid 2)

43:e International BSAOC Rally 12-19 Aug 2006, 
Brimfi eld, Massachusetts USA
Av Morgan Johansson

En sådan här resa planeras lång i förväg. Biljett för 
fl yget skall köpas, BSA’n behöver sin transport och 
den skall helst koordineras ihop med andra som 
skall samma väg över Atlanten så att fraktpriset 
kan hållas nere. Försäkringar måste ordnas både 
för hojen samt även för att kunna köra lagligt i USA. 
Sedan har vi anmälan som skall in senast vårkanten 
innan. Vill man vara säker på ett bättre boende än 
tält då bör anmälan vara inne långt innan jul. Allt 
det jag beskrivit skulle säkert ha passat in om jag 
varit en målinriktad medlem på väg till detta äventyr. 
Sanningen är en helt annan, visst ville jag åka på 
denna träff men mitt fokus var egentligen att först 
och främst försöka landa ett annat projekt. 

För några år sedan sålde jag min sista BSA en 
1967 A65 Spitfi re MKIII. Tanken var att jag skulle 
få tummen ur och skaffa/bygga mig en Gold Star 
Dirt Tracker. Det är en rundbanehoj som BSA 
producerade mellan 1954-57 uteslutande för den 
Amerikanska racing-marknaden. Normalt kördes 
det tävlingar på 800 m och 1600 m sandbanor. På 
rakorna gick det som mest i 210 km och genom 
kurvorna sladdades det i upp till 160 knyck med 
48-50 hästkrafter och utan några som helst bromsar. 
Efter att ha försökt i fl era år få tag i en sådan 
maskin kändes det tungt att inte ha lyckats. 

För att lyckas köpa en sådan här hoj måste man ha 
stor tur eller ha ett bra nätverk med kontakter. Det 
senare har jag genom min webbsite www.BritBike.
com Där kommunicerar tusentals entusiaster för 
Brittiska motorcyklar och faktiskt är en del av dem 
gamla racerförare/mekaniker som körde dessa 
hojar professionellt när det begav sig. Endast ett 
par hundra hojar tillverkades och de som har kvar 
sina hojar säljer inte sina klenoder. En av dessa 
f.d. racerförare är Kenny Bright i Oklahoma, han 
har själv mycket kontakter men har kammat noll 
i sina försök trots att han tipsat mig om ungefär 
tjugo hojar. Ingen var till salu. Så när Kenny i våras 
nämnde att han skulle ta sina fyra BSA till träffen i 
Brimfi eld, två st C15 och två st Gold Star’s varav 
två är fantastiskt fi nt renoverade dirt trackers så 
väcktes mina tankar att det skulle bli en träff utöver 
det vanliga. 

Men det fanns så mycket annat som skulle göras 
under sommaren så jag sköt på beslutet. Mitt i 
juli kom ”paniken”, Det var endast fyra veckor till 
träffen, Anki och jag skulle dessutom spendera två 
veckor i Grekland med hemkomst en vecka innan 
träffen började i USA. Tack vare hemsidan så har 
jag numera många vänner ”där borta” som ställer 
upp med lånehoj vid besök. Att kunna ordna detta 
med så kort varsel uppe i nordöstra hörnet hade 
jag ingen aning om det var möjligt men nu var det 
dags att syna buden. Postade ett meddelande på 
BritBike forum och bollen började rulla. 

En 1971 A65 FS samt tält ställdes till förfogande 
så saken var biff. Biljett köptes till närmsta fl ygplats 
Boston, Massachusetts. Det tog emellertid bara en 
dag innan problem började dyka upp. John Healy 
den gamle Triumph legenden (John var en av de 
personer som personligen ekonomiskt garanterade 
Triumphs överlevnad när fabriken var på väg att 
stängas i mitten på sjuttiotalet) i USA kontaktade 
mig och sa att Boston fl ygplats som ligger på en ö 
utanför hade stängt sitt nyöppnade tunnelsystem, 
innetaket hade börjar rasa ner och dödat en 
kvinna. Kaos i trafi ken m.a.o.

John med sitt företag Coventry Spares var mottagare 
för de containrar som landade från England och 
Kalifornien med BSA-hojar till träffen. Nu återstod 
endast en sak nämligen att få bekräftat att min 
anmälan var ok. Jag hade hört ett rykte att en 
medlem i Australien inte kunde komma så det löste 
sig så att jag kunde ta över hans bokning. Perfekt 
eftersom detta medförde att den hett eftertraktade 
regalia såsom t-shirt, bältespännare var säkrat. 
Arrangören Marty Sabba från New York meddelade 
att han stolt kunde räkna in ett nytt land på kartan 
över besökare vilket förvånade mig eftersom jag 
var övertygad att fl er skulle åka från Sverige.
Kollade upp detta med Johan Johansson i BSA 
klubben som bekräftade och då tog jag naturligtvis 
på mig uppgiften att köpa en present från Svenska 
Klubben till arrangören. Det blev en dalahäst med 
klubbens emblem i pannan. Nu när jag och mitt 
resesällskap Beesa Bear (som är min BSA åkande 
nallebjörn) var redo att åka kom problem nummer 
två, dagen innan mitt fl yg så larmades det om terror-
aktiviteter från England till USA vilket medförde 
ökade säkerhetskontroller. Min fl ight var inköpt helt 
med tanke på priset och billigast var via Paris och 
detta visades sig vara väldigt bra. Det blev endast 
3 timmar försening med 12 säkerhetskontroller i 
Paris.
 
Framme i Boston var passagen genom tullen 
betydligt tuffare än normalt. Det gäller att bita ihop 
och göra som man blir tillsagd. Även där hade jag 
tur, tulltjänstemannen fi ck sig ett spel när han såg 
att jag var Svensk och han drog hela den Svenske 
kockens repertoar i ”Mupparna” för mig så jag 
kunde inte annat än skratta med. Det visade sig 
nu att tunnlarna var lagade så transporten gick 
bra till South Station. Där köpte jag en tågbiljett till 
Worcester, Massachusetts. Två timmar senare blev 
jag upplockad av GoldStarRon en annan medlem 
på BritBike hemsida. Ron Halem heter han på 
riktigt och hade trailat sin Gold Star från Kalifornien. 
Fem mil senare och kl 21.00 USA tid körde vi in på 
träffplatsen i Brimfi eld. Vilken härlig känsla det var! 

Efter att ha skakat hand med några kända och 
okända amerikanare så stegade vi in på pub-
området och där fanns många kända ansikten. Där 
träffade jag bl.a. Engelsmännen Brian Cottle, South 
East London Branch, Ray & Norma Burgess från 
Nottingham som många av våra svenska vänner 
lärt känna genom åren. Efter att fått i sig lite mat 
och Engelsk Ale så anlände mina vänner från 

”Hillibilly Convention center”. Det är BSA entusiaster 
från östra USA som träffas regelbundet på hojträffar 
(fl era arrangeras på BritBikes hemsida) och gemen-
samt bygger ihop sin utrustning så att de får stor 
yta, tak och gemensam kok/grill utrustning. Ron 
från Kentucky lånade ut sin A65FS. Rich från Ohio 
tält & A65L, Tarvin från Ohio sin Gold Star, Bill från 
Virginia sin A65T, Karen och Bonzo från Michigan 
lånade ut sovutrustning. Jag tog den enkla vägen 
till träffen, andra tog betydligare krångligare (läs 
roligare) vägar. 

Frans Hendriks från Holland och hans dotter 
Sophie fl ög till Los Angeles och körde sedan 
tvärs igenom USA bl.a genom öknen i söder. Det 
blev totalt mer än 800 mil under en månad. Don 
Danmeier och hans fru körde från Novato Kalifornien 
vilket är över tusen mil fram o tillbaka. Annars är 
det väldigt vanligt att man trailar sina hojar pga 
avstånden. En del klarade inte resan utan rejält 
trubbel Tim och Randy körde från Eureka, 
Kalifornien totalt 1100 mil med bl.a. vevaxelras på 
B50’ menyn. Ed Valiket fi xade fram delar till motorn 
och John Healy såg till att motorn blev renoverad 
under rallyt. Geoff & Sara från Storbritannien körde 
M21 med sidovagn och i Peoria Iowa rasade 
motorn, vevstaken gick av så de fi ck transportera 
hojen till träffen, Baxter Cycle sålde en M20 motor 
i delar och veckan gick åt att renovera. Det var 
en underbar syn att se deras stora leende när de 
äntligen kunde ut och testköra hojen. 

Morgan framme i Brimfi eld och har hittat en snygg skylt.

Framme och redo att hälsa folk välkomna på ankomstdagen.
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fortsättning nästa sida

Äter gör man där borta, att gå till frukostresturangen 
hör till vardagen och där serveras allt möjligt som 
jag normalt inte äter till frukost, Vad sägs om stora 
våffl or med grädde och sirap, doughnuts med sirap 
eller rent av muffi ns. Nä, sådana sötsaker är inget 
för mig utan ägg bacon korv och toast slank som 

regel ner i magen. Hundratals BSA på campingen 
får ansiktet att grina gott mest hela tiden. Det är 
fantastiskt att utforska hoj efter hoj och träffa alla 
dessa människor. Det fl esta besöker BritBike.com 
så väldigt många kommer fram och presenterar sig. 
Att få ett ansikte på alla dessa webbsite besökare 
fi ck mig att smila än mer. Hojarna ser ju ofta lite 
annorlunda ut i USA, Högre styren, mer krom, 
slankare linjer och alla dessa Gold Stars. I Europa 
har vi silverfärgade tankar som original på femtio-
talsmodellerna men i USA såldes även röda och blå. 

Efter att spatserat runt en bra stund spärrade jag 
upp ögonen alldeles extra, Kenny Bright hade 
anlänt med sin fru Nancy och där stod deras två 
C15 och två Gold Star’s. Min blick spanade in 
Kennys Gold Star Dirttrack racer. Bad att få grensla 
den sedan gick allt väldigt snabbt, Sittandes på 
hojen befann jag med på tävlingsarenan Spring-
fi elds Mile Dirttrack bana där jag på femtionde 
varvet närmade mig sista kurvan i 220km/h. Jag 
ledde loppet givetvis men kände fl åset från Dick 
Mann på min yttersida och just när jag skulle resa 
mig till uppesittande ställning och bromsa in genom 
att sladda mig igenom kurvan i 160km/h för att 
sedan huka mig ner och passera den svartvita 
målfl aggan så vaknade jag till. Hmm…Det var inte 
illa ändå jag satt ju kvar på drömhojen, Det slog 
mig hur lätt och hanterbar cykeln känns. När Kenny 

sedan startade Dirttrackern och värmde upp den 
så slås man av det underbart råa ljudet och kraften. 
48-50 hästar och konstant över 8500 rpm på 
tävlingarna säger väl det mesta.

Geoff & Sara med rasad M21 motor.

Kenny och Morgan träffas vid Kennys fi na BSA hojar.

Morgan drömmer sig igenom sista dirttrack-kurvan.

Så här glad blev Ray Burgess att se en Svensk på rallyt.

BSA silly games stod på schemat men många 
hade fått nys på ett Hill climb race i närheten så 
många ett femtiotal hojar drog iväg c:a 8 mil till 
tävlingen. När vi kom fram möttes vi av nyfi kna 
blickar från både tävlande som publik. Vi kunde 
parkera mitt i bland åskådarna och t.o.m. polisen 
smilade stort när vi kom. Beesa Bear ville givetvis 

bli fotograferad tillsammans med tjejpolisen som 
generat fi ck lägga armen om honom. Hill climb är 
häftigt! Det gäller att inte tveka! Den som tvekar 
får antingen cykeln över sig när de faller av eller så 
voltar cykeln i bitar på vägen ner i backen. Några 
Norton och Triumph var i startfältet annars var det 
mest moderna HD och japs med i tävlingen.

Väl åter tillbaka på campen så träffade jag Jerry 
Wood som är en känd motorcykelauktionist med 
bas i Maine och Florida. Jerry sålde under Daytona 
Bike Week auktionen Cal Rayborns HD racer för 
$160.000 (1.130.000 kr). Jerry är dessutom en 

BSA Fury trailad från Pops Garage i Florida.
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regelbunden besökare på min hemsida vilket är kul. 
Jag hade ju tagit över Shane Phelps bokning vilket 
innebar att jag var inbokad på tur till Indian museet 
i Springfi eld, Massachusetts.  Fick nu vetskap om 
att det var privatägt och att ägaren avlidit vilket 
medförde att den turen blev inställd. Hur som helst 
vi tog hojarna och åkte Springfi eld ändå för det 
fanns andra roliga museum. När vi kom fram så 
visade det sig att man hade öppet museum på 
tisd-sönd och nu var det ju måndag… Nåväl det är 
ju kul att åka BSA ändå. 

Åkte en tredje gång till Springfi eld denna gång på 

Gold Star med röd tank. I USA är det vanligt med röda och blå Gold Star’s.

Morgan träffar ‘The Ton Up Club’ från North Carolina. Beesa Bear träffar kollega.

fi ckor för vapen. Favoriten verkade vare en 
magväska som med en snabb rörelse frigör 
vapnet. På sekunden kan man försvara sig 
mot en attack…hmm det gäller att inte ha 
kort stubin med en sådan väska. Hur som 
helst som svensk känns detta mycket 
främmande. 
På kvällen igen så kunde vi återigen njuta av 
gratis öl, Det fanns alltid ”sponsorer” som 
betalade för en hel kagge och jag kan lova 
att då var det alltid köbildning till kranen.

en fantastiskt fi nt renoverad 1968 Lightning för det 
öppnades en möjlighet att besöka Smith & Wesson 
och skjuta med revolvrar. Jag, Beesa Bear och ett 
fyrtiotal åkte iväg och fi ck tillfälle att skjuta allt ifrån 
halvautomatiska pistoler till Magnum. Beesa Bear 
valde en kortpipig Magnum 357. Tur för honom 
att jag stöttade då rekylen är häftig. När de andra 
pistolerna säger pang så säger Magnum BANG. 
Jag hade ju inte skjutit något sedan lumpen (K-pist) 
på sjuttiotalet så reaktionen blev att jag fi ck stor 
respekt för dessa vapen. Efteråt kunde vi shoppa 
i S&W’s butik och eftersom många amerikanare 
bär handeldvapen så behövs kläder med speciella 

Line Up! Lots of BSA’s in different shapes.

Kenny Bright med C15 mitten o Morgan till höger med A65 FS 1971.

Gus (Kalifornien), Lannis (Virginia), Shaun (Storbrittanninen), 
Morgan (Sverige), Ron (Kalifornien) fi kar vid line up.

fortsättning nästa sida
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Natten till Line up började det regna och det regnade 
så att sjöar bildades. Man kunde höra att det 
knorrades här och där då många inte ville ta sina 
klenoder ut i det våta. Det märktes en stor skillnad 
här eftersom många Amerikanare inte visste vad 
Line up var och först efter info förstod att det var 
viktigt att möta upp så att ett offi ciellt gruppfoto 
kunde tas. C:a 220 hojar körde med av 350 på 
plats. Arrangören hade ordnat med Presidentional 
Police Escort. Alla hojarna körde iväg c:a 15 km 
i en lång karavan med massor av polisbilar som 
stoppade all annan trafi k. Det var mäktigt att fi nnas 
med i den karavanen. Denna dag skulle jag åka 
på en 1956 Gold Star dit, men den var regnskygg 
och startade inte så det blev A65 FS 71an igen. 
Beesa Bear satt på passagerare platsen med 
hjälm o snusnäsduk. Väl framme så tog Beesa 
Bear kommandot så att hojarna placerades ut inför 
gruppfotot. Efter gruppfotot så kunde vi besöka 
en autentisk New England nybyggar by vilket var 
väldigt intressant. 

På kvällen så arrangerades grillparty vilket alltid är 
uppskattat & husbandet spelade goa gamla låtar 
som en del hade skrivits om med BSA positiv text. 
En utav dagarna så hade fi rman som skötte de 
offi ciella fotograferingarna ordnat med gruppfoto 
för MC. Alltså bara på Gold Stars och även i USA 
kan man vara känslig. Det blev genast reaktioner 
då en RGS ville vara med. Det är väl ingen riktig 

Beesa Bear o Morgan Skjuter 357 Magnum.

Coast to Coast Guinness Real Ale. Denna fl aska startade 

sin resa på Isle of Man 2002 av ett par amerikanska 

Gold Star-förare. Flaskan har tejpad på föraren åkt runt 

några varv på banan. Kom sedan till engelska fastlandet 

där den bland annat åkt på Triumph dragster i 131 mph. 

Skeppades sedan över till USA där den medverkat bland 

annat på Daytona Bike Week och åkt på bana där. Vidare 

har fl askan farit kors och tvärs runt i USA och Canada. 

Här på bilden är den på BSA Rallyt i USA och nu

fi nns den hos Morgan i Sverige.

Goldie sa någon och en annan fyllde i att då skulle 
ju även B50 kunna vara med. Javisst men dom 
heter ju alla Gold Star sa en tredje. Inte undra 
att det fi nns konfl ikter i världen! Var står du själv i 
denna allvarsamma situation? 

För att understryka skillnaden på träffdeltagarna så 
hade alla i stort sett deltagare från Europa anmält sig 
till Dinner & Dance och endast ett fåtal Amerikanare 
för att de tex inte dansade osv. Det visade sig att 
inställning till D&D var annorlunda och man såg det 
på det sättet att vi alla under trevliga former kan 
träffas och umgås. Men man hängde upp sig på 
namnet antagligen – dans. Återigen efter info så var 
det många som följde med och det var trevligt som 
alltid. Jag tog med min present från klubben och vi 
alla fi ck åka gul skolbuss till D&D. 
När den offi ciella delen inleddes så överräckte jag 
Dalahästen med klubbmärket i pannan och fi ck en 
present själv. Alla medlemmar/deltagare från res-
pektive länder tog gruppfoton när man ropade upp 
Sweden så fi ck jag gå upp och stå där ensam men 
fi ck massor av applåder för folk tyckte väl lite synd 
om mig. Hade gärna stått där tillsammans med fl er 
svenskar. Det fanns inte heller några Danskar eller 
Norrmän på plats.
 
Dagen efter på det Internationella representant-
skapsmötet så tog jag plats för att bevaka vårt 
svenska intresse och kunde konstatera att Dinner 
& Dance skall namnändras så att det automatiskt 
skall locka mer deltagande. Det bestämdes också 
att följande länder skall arrangera kommande 
internationella rallyn. 2007 Belgien, 2008 England 
(Isle of Man), 2009 Holland, 2010 New Zeeland. 
BSAOC North California har fått blodad tand och 
vill arrangera ett rally men vill inte behöva vänta till 
2015 (normalt är att c:a vart 5-6 år arrangeras rallyt 
utanför Europa). Jag informerade alla att på min 
hemsida fi nns ett forum för att diskutera interna-
tionella BSA Rallyn vilket togs emot positivt. Flera av 
representanterna använder webbsidan inkluderat 
Peter Twyman från Engelska klubben. Flera repre-
sentanter hade både positiva och negativa kom-
mentarer från sina medbesökare angående rallyt. 
Dessa skall jag inte gå in på här utan bara konstatera 
att det fanns ingen av de fem Amerikanska klubbarna 
som tagit ansvar att arrangera detta rally utan 
några privata medlemmar med Martin Sabba från 
NY i spetsen tog på sig detta och skall ha en stor 
eloge för sin insats. Själv njöt jag varje dag av att 
bara vara där.

Marty Sabba serverar Ale ur kranen.

Geoff & Sara redo efter renoveringen av sin M21.

fortsättning nästa sida
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Tillbaka från mötet så hade Brian Pollit Machine Date 
Offi cer från Skottland sammankallat intresserade 
åhörare som ville ta del av hans stora kunskap om 
BSA Rocket 3 och BSA fabrikens historia. Det blev 
en livlig diskussion med vetgiriga entusiaster. 
Senare stack jag iväg på en lånad B40 för man 
måste ju shoppa lite innan färden går hemåt igen. 

På fredagskvällen var det avskedsparty. Folk tog 
verkligen tillfället i akt att festa med god mat & dricka 
med dans. Mitt under dansen så körde Frans Hendriks 
in på dansgolvet med sin BSA och alla garvade 
ljudligt. Av en händelse så råkade jag fi lma händelsen 
så det fi nns nu t.o.m. på DVD. Under fredagen så 
packade Hillibilly Convention center ihop och åkte 
hem så jag fi ck plats att bo sista natten med Ben 
Strain en som jag lärde känna i Ohio 2003 då web-
besökarna bjöd mig till Vintage Motorcycle Days Ohio 
som present för man haft så mycket nytta av BritBike.
com. Återigen fi ck jag höra du är välkommen att bo 
hemma hos mig när du vill och köra mina hojar om 
du har vägarna förbi. Visst är det härligt att ha ett 
intresse som förbrödrar på det här sättet. 

På lördags morgonen fi ck Frank och Sophie Hendriks 
och jag skjuts till tåget till Boston för vår hemfärd. 
Tåget var fullt av Boston Red Sox fans som skulle in 
och kolla på matchen mot New Your Yankees (Base-
ball). Jag sa på återseende till Frank och Sophie. En 
stund senare så insåg jag att det inte skulle gå något 
fl yg till Paris utan jag blev ombokad via Milano och 
till min fasa så var fortfarande fl ighten till Göteborg 
från Paris… När man lovat att nu var det klart så 
hade de bokat mig med slutdestination Köpenhamn. 
Efter ytterligare klagande så ombokades jag på ett 
tredje bolag via Frankfurt så vilket gjorde att jag trots 
allt fi ck en hyfsad restid hem. Redan dagen efter var 
det dags att börja jobba. Sex veckors semester var 
till ända. Fortfarande drömmer jag om den där dirt 
trackern, När ni läser detta så har jag kanske rott ett 
tips i hamn. Då kanske jag säljer den där BB34GS 
motorns som står här hemma och samlar damm.

På BritBike Forum kan ni läsa/diskutera allt om 
BSA och BSAOC international rally
http://forum.britbike.com . 
Ljudfi lslänk: Kenny Brights startar sin GS Dirttracker
http://www.britbike.com/bsapitstop/bsaoc/
2006rally/ . Prenumerera på BritBike Newsletter: 
http://www.britbike.com/newsletter/newsletter.html

BSAing You – Morgan Johansson, medlem nr 11.

Klubbens present till värdlandet, Dalahästen med BSA-

klubbens emblem i pannan.

Kent Shaun och Morgan i Puben.

Nyheter från MHRF av Carl Zeidlitz

MHRF i debatten: Alliansen vill chockhöja 
trafi kförsäkringen
En borgerlig valseger kan bli dyr för landets bilister 
och motorcyklister. En höjning av trafi kförsäkringen 
betyder åtskilliga hundra kronor mindre i plånboken 
för normalfamiljen. För dem som har fl era fordon 
eller rent av motorismen som hobby handlar det om 
ökade kostnader på 5 000-10 000 kr per år. Ungdomar 
är också grupp som riskerar att drabbas hårt.

Syftet med försäkringsreformen är att fl ytta över 
sjukvårds- och rehabiliteringskostnaderna för trafi k-
skadade från det allmänna, dvs försäkringskassan, 
till trafi kförsäkringen. På detta tror Allians för Sverige 
sig kunna spara jättebelopp åt staten vid en valseger. 
Det talas om åtta miljarder kr/år. Men medaljen har 
en baksida. För en vanlig familj med två bilar och 
två mopeder lär kostnadshöjningen bli fl era tusen 
kr om året. Moderaterna har i valdebatten lovat en 
tusenlapp mer i plånboken per år. Hur mycket blir 
det kvar av den för fordonsägaren?

Än värre blir det om man är någon av de hundra-
tusentals svenskar som har bilen eller motorcykeln 
som hobby. Ett typfall kan vara en familj där man, 
hustru och barnen tillsammans har två gamla 
samlarbilar, två motorcyklar och en samlarmoped. 
Då ökar årsnotan med över 10 000 kr. Men, säger 
någon, även samlarfordon sliter ju på vägar och miljö! 
Visst, enligt en enkät som nyligen genomförts av 
Motorhistoriska Riksförbundet körs landets samlar-
fordon i genomsnitt 88 mil/år. Men nu var det varken 
vägslitage eller miljö frågan gällde utan sjukvård 
och rehabilitering.

Låt oss titta på konsekvenserna för några vanliga 
medborgare. Om vi t ex utgår från Folksams premier 
kommer en kvinnlig bilägare, 67 år och bosatt i 
Lysekil med en Volvo V70, 2004 års modell att få 
sin premie höjd från 1 139 kr till över 2 200 kr vid 
en högsta körsträcka på 1 000 mil/år. Om bilägaren 
däremot är en 19-årig man, boende i Kalix med 
körsträcka 3 000 mil ökar premien från 5 470 kr till 
närmare 11 000 kr. Om motsvarande person bor i 
Stockholm ökar premien från 6 500 kr till cirka 13 
000 kr. För en motorcykel på 100 hästkrafter, 
t ex en Honda 600, ägd av en 25-årig man i Malmö 
ändras premien från 9 236 till över 18 000 kr. 
För andra fordon som exempelvis snöskoter och 
moped skulle premierna höjas ännu kraftigare då 
personskador är en mycket stor del av försäkrings-
ersättningen vid en olycka.

Är våra politiker medvetna om förslagets konsekvenser? 
Det verkar inte så. En partienkät som KAK nyligen 
genomfört ger chockerande besked. Förslagets 
konsekvenser verkar mer eller mindre okända.

För närvarande pågår en större utredning av det 
svenska socialförsäkringssystemet. Något som vi 
tror är både bra och nödvändigt. Frågan är då varför 
man föregriper utredningen genom att peka ut en 
viss grupp försäkringstagare som ska självfi nansieras 
genom kraftigt höjda premier och utan det solidariska 
ansvar dagens socialförsäkringssystem bygger på?

Fyra miljoner väljare drabbas hårt av trafi kförsäkrings-
förändringen om den blir verklighet. Vi fordonsägare 
måste se till att förslaget tas bort från dagordningen. 
Det gäller både nu och för all framtid.

Horst Brüning, ordförande Motorhistoriska Riksförbundet
Maria Spetz, VD Motormännens Riksförbund
Jesper Christensen, generalsekreterare Sveriges Motor-
cyklisters Centralorganisation 
Kungliga Automobil Klubben
Ovanstående debattartikel publicerades i Västerviks 
Tidning 14 september 2006

Förbud mot passagerare i vissa bilar
Vägverket har infört en ny regel från den 1 juli 2006 
som förbjuder att fl er passagerare tas med i bilen 
än vad den är registrerad för. Det här låter kanske 
inte så dramatiskt, men innebär i praktiken att det 
nu är förbjudet att ta med en passagerare i baksä-
tet på många historiska fordon, utrustade med bak-
säte men registrerade för endast en passagerare. 
Drabbade ägare till bl.a. Volvo P1800, Ford Mustang, 
MGB GT och fl era modeller av Porsche utrustade 
med baksäten.

Vägverket har medgett vissa undantag; barn får tas 
med om de färdas i korrekt monterad och typgod-
känd skyddsanordning. Passagerare får också tas 
med i samband med parad, uppvisning träff eller 
liknande, men efter kontakt med vägverket förstås 
att detta inte gäller längre sträckor till och från 
aktiviteter. Alla passagerare måste också alltid sitta 
på plats avsedd för passagerare. Det är alltså inte 
längre tillåtet att sitta på bakluckan i en öppen bil, 
ej ens under den studentkörningen eller raggarrundan.


