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BSA Bladet görs inte bara av en 
redaktion, det är du som medlem som är den 
viktigaste bidragsgivaren till BSA Bladet. 
Berätta om dina utflykter 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 ma-
terial 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 upp-
lösning 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 
till ”bästa bidrag” som belönas med en trevlig 
BSA-relaterad gåva, värd 200:-. 
Övriga insända bidrag får som premie en fin 
BSA penna, så länge dessa räcker och som endast 
kan fås på detta sätt. Se bild sid 30!
Sänd ditt bidrag till:
BSA Bladet, Brännarns väg 15, 432 76 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 2015

7 november
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”Rally för äldre enduro-motorcyklar, tillverkade 
fram till och med 1974. Dessa användes vid så 
kallade T-tävlingar såsom Novemberkåsan, 
Six-days, Carlborgskannan och liknande.”

Ja så står det i inbjudan för Tångarallyt som gick 
av stapeln för den nionde gången den 23 maj 
2015. Start och mål på den gamla excercisheden 
Tånga Hed i Vårgårda. BSA Bladet var där och 
tittade hur det stod till med BSA bland de 
körande.

Det är inte en regelrätt tävling, men man 
behöver en cykel som funkar och är registrerad 
och besiktigad. Det är en rejäl runda på ca 11 mil 
genom skogarna söder om Vårgårda som väntar 
deltagarna. Man kör på mindre vägar, grusvägar 
och stigar genom skog och mark. Då och då dyker 
det upp specialprov som i år bestod av Enduro, 
Gräs Enduro, Back Enduro, Gräs och Skog samt 
Backprov. Ungefär vid mitten på banan fanns en 
UH-punkt med Uppehåll, Tankning och Fika.

Veteranrally i
tillförlitlighet

Text & bild: Johan Johansson

Nr 107 - Sven Arwidsson, Hällevadsholm 
BSA B50 Victor 1971
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Vi kollade lite på startplatsen och talade med 
några av åkarna och när sedan starten som 
skedde på en ramp med någon halvminuts 
mellanrum, åkte vi ut på vägarna för att kunna 
möta upp och se några av punkterna där 
specialproven började. 

Rallyt hade samlat över hundra startande, 
113 stycken på startlistan. Drygt hälften var 
Husqvarna, de flesta från sent 1960-tal och allra 
flest från 1970-talet. Monark kommer där efter 
med 16 stycken både 4-takt men mest 2-takt 
från 1950-talet fram till 1974. Därefter hittar vi 13 
stycken BSA där alla var 4-taktare. Äldst (av alla) 
var Per Braatens BSA CB34 Gold Star från 1954, 
några C15 från tidigare delen av 1960 talet, men 

huvuddelen var B44 och B50 från sent 1960-tal 
och fram till 1971. Varav en var en Chenye BSA. 
Mer udda märken var Velocette, Matchless, AJS, 
Triumph, Royal Enfied, NV, Jawa, MZ, Honda, 
Yamaha, Zündapp, Laverda, KTM och Rokon. Ja 
en salig blandning av maskiner.

Väl ute på banan stod jag vid Charlottenberg nära 
Nårljunga vid en liten grusvägmed en bro och 
en fors. Här var starten för specialprov 3, Backe 
Enduro. Medan jag stod där och laborerade 
med kameran och tog lite testbilder ute på en 
bergknalle en 10 meter vid sidan av vägen fram 
till starten kom en Husqvarna farande ca en 
halvmeter ifrån mig, och for ner i forsen bakom 
mig. Bromsarna hade inte tagit i kurvan utan det 

Nr 36 - Robert Lavér, Stockholm
BSA B50T 1971
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gick rätt åt pipan. Lyckligtvis hade föraren Hans 
Isaksson (nr 21) med sin Husqvarna WR250 från 
1974 tur och med ganska låg fart landat ca 2 
meter nedanför mig på en ö, inte större än att 
Husqvarnan fick plats, och slagigt runt. Men 
ingen skada skedd, utan med lite hjälp från er 
utsände kunde maskinen knuffas tillbaka till 
land och fortsätta efter en liten stund. Det är inte 
bara farligt att köra motorcykel, det är farligt att 
titta på dem...

Sen blev det lite bilder på förbipasserande BSA-
maskiner varav några visas här i artikeln. Efter en 
stund kom några BSA-åkare, Göran Andersson 
och Mikael Johansson som skulle heja på 
kompisen Kenneth Petterson som för dagen inte 
körde BSA utan på sin Triumph Trophy Trial 500 
cc 1974.

Jag och herrarna åkte sedan vilse i skogarna en 
stund innan vi kom fram till UH-kontrollen där 
man hade lite förtäring. Här träffade vi några 

av förarna som såg lite slitna ut efter en längre 
skumpig tur genom skogarna. Omslagsbilden 
på Erik Yngvesson togs här där han precis har 
loggat sin ankomst och skall parkera för att få en 
välförtjänt fika och några korv med bröd. Att det 
var toppenväder denna dag gjorde inte saken 
sämre. Skojiga maskiner och ett roligt rally, ett 
bra arrangemang, kan det bli bättre?

Blandade hojar i kö innan 
starten. Hittar du BSA:erna...?

Åskådare som åkte BSA, Fr.v Mikael Johansson 
(A65 Spitfire MkIV -68) och Göran Andersson 
(A65 Lightning -71)
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Nr 33 - Arne Petter Morstad, 
Roa Norge, Husqvarna med 
BSA 441 cc motor

Nr 38 - Hans Martinsson, Trollhättan 
BSA C15S 1964

Nr 66 - Peer Braten, Oslo Norge, 
BSA CB34 Gold Star 1954

Obs! På BSA Bladets framsida: 
Nr 105 - Erik Yngvesson, V:a 
Bodarna Alingsås, BSA B44 
Victor Special 1969


