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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 2016

20 februari
23 april
28 augusti
5 november
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Bildkollage från 
Internationella BSA 
Rallyt i Danmark

Text & Bild Dieter Haüssler.
Översättning JJ

Jag åkte till rallyt med två BSA på pickuppen 
och den falska BSA:n (AWO) med sidovagn 
på trailern. Så jag hade nog med hojar för 
att låna ut till vänner som var utan egen hoj. 
Sidovagnsmaskinen användes hela tiden, 
skjutsa hit och dit, åka och handla, hämta vatten 
eller bara för skoj. 

Danskarna tyckte det var tråkigt att inte fler 
Svenskar dök upp men vi som var där hade 
riktigt skoj. 

Tack till den Danska BSA Klubben som hade fixat 
ett bra rally!

Hälsningar från Dieter

Hemma i köket, Ray (beezagezauk) and Andy Lorentz from Engelska BSA klubben, den lilla hunden Stiffler 

och min kompis Joerg, strax innan vi alla åkte till det Danska BSA Rallyt.
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Klara för avfärd i foto-orienteringen. Jag och Douglas 

(Brunstorp) på min AWO med Stoye sidovagn där Helen 

(Brunstorp) åkte. Helen skötte kartan och vi kom alla vilse...

Glasstopp! Lakritsglass och kaffe. 
Från vänster: Joerg, jag (Dieter), Uwe från Berlin 
och Douglas.
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”Line Up”i den gamla 
vikingstaden Ribe.

Kompisen Alex från California testar min BSA Dark Star, jag på mitt senaste 
projekt en BSA A65 Lightning motor i en BSA A7 Stelbensram.
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Allan från BritBike.com med 
Morgan och Anki Johansson med 
The Guniess Bottle och banderoll.

Helen Brunstorp 
kollar på de stora 
pojkarna och 
deras leksaker...
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Erling Kroon provar min AWO och jag testar 
hans fina Hot Rod Combo på campingen.

En superovanlig BSA A7 prototyphoj!
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En ovanlig gammal BSA på Rallyt 
från Norge.

Lars Mårtensson och 
Helen Brunstorp vinkade
adjö när träffen var över.

Gruppbild av medlemmar 
i BritBike.com som var på 
rallyt. Bara några fattades.
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Inter nationella BSA 
Rallyt i Danmark 2015

Text & bild: Erling Kroon

Jag startade upp min väl beprövade och 
uppdaterade B33:a fredagen den 7 augusti. 
Färden gick i fint sommarväder och med siktet 
inställt på Helsingborg. Färja över till Helsingör 
och vidare färd via norra Själland. Övernattade 
på en camping i Nyköbing. 

Dag två startade med lite regn det blev regnställ 
på en bit. Tog färja från Själlands odde över till 
Aalborg, Jylland, för sista etappen till Vejen. 
Vädret var gott att åka mc i. Kom fram till 
träffplatsen tidig på eftermiddagen samma dag. 
Skrev in mig, ”var inte föranmäld”, och styrde ner 
på campingområdet. 

Där fick jag ett glatt och överraskande 
välkomnande. Evald Lövland från Tromsö 
med BSA Lightning och Nils Eriksen och hans 
flickvän Linn Gården från Lensvik i närheten 
av Trondheim också på BSA Lightning. Vi var 
tältgrannar vid träffen i Norge 2013. Dom hörde 
när jag tuffade in på campingen och satte stopp 
för min vidare framfart. Vi blev givetvis grannar 
även denna gång. Vi hade en mycket trevlig 
vecka tillsammans. Evald från Tromsö hade ca: 
200 mil enkel resa med sin mc, Nils o Linn ca: 130 
mil. Imponerande. För min del hade jag ca: 50 
mil till träffen.

En liten återblick från årets 
Internationella BSA evenemang 
i Vejen, Danmark. 
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Vi var med på en utflykt till Ribe samt en till 
Vadehavet söder om Esbjerg.
Lunchkorg serverades vid båda tillfällena. 

Enda malören för mig var en trasig gasvajer men 
med benägen lödhjälp av Dieter Häussler var 
problemet snabbt fixat.

Sista kvällen med ”gänget” blev på torsdagen 
”Dinner & Dance” för alla deltagarna. Mycket 
god mat och många tal från de 13 deltagande 
länderna. Sverige var dåligt representerat - 10 
st. föranmälda, och 11 med mig som inte var 
föranmäld.

Fanfar vid invigningen

Utflykt till Ribe

Matdags  med  Linn, Nils och  Evald 
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Fredag morgon startade hemfärden. Mina 
Norska vänner drog mot norra Jylland 
för att färja över till Sydnorge. Jag själv 
siktade på de tre broarna. Enda nackdelen 
var att det var en ilsken motvind från start 
i Vejen ända till Linderöd mitt i Skåne, 
”där tar skogen vid och läar något”. 
Var hemma igen efter ca: 9 timmar i 
sadeln. 

Man kan ju alltid hoppas på gensyn!

Erling Kroon Medlem 2124

Evald, Erling, Nils och Linn  

Packningskonst

 Lin och Nils på väg


