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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 2018

17 februari
21 april
25 augusti
3 november
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Vid Styret  Ordförande: Johan Johansson

Då är det snart jul igen och ännu en säsong är väl 
över nu kan man säga. Men vi närmar oss med 
stormsteg mot nästa, så det är nu som det är hög 
tid att fixa, serva eller bygga om så att du blir klar 
när nästa drar igång. Eller så tar man det allmänt 
lugnt och låter det bli klar när det blir klart utan 
att låta sig stressas.

Vad som händer med Mahindra & Mahindra som 
köpte BSA för ungefär ett år sedan nu (oktober 
2016) är höljt i dunkel. Inga direkta nyheter om 
den Europeiska återintroduktionen. Mahindra 
kan inte använda namnet BSA i Indien men över 
allt annars i världen. På en Indisk nyhetssida 
skriver man i Juni 2017 att BSA i Indien kommer 
lanseras under namnet Yezdi som idag är är 
ett ‘’kultmärke’’ i Indien som var baserat på 
licensbyggda Jawa-maskiner mellan 1960 och 
1990. Man nämner att Mahindra skall går från 
pendlarmotorcyklar till premium-motorcyklar 
med BSA/Yezdi och det skriva om att de nya 
Yezdi skall introduceras i Indien under 2018. Se 
mer på http://www.yezdi.com och http://jawa.
eu.

Medlemsavgiften för 2018 förblir oförändrat 
250:- (ny medlem 300:-) men portokostnader 
och MHRF-avgifter mm börjar urholka kassan 
så det kommer bli aktuellt med höjning inom 
något eller några år.

Årsmötet den lördagen den 24 februari 2018 
hålls i Jönköping, se kallelse på annan plats i 
detta nummer.

Inför Årsmötet så söker en ny Vice Ordförande, 
Valberedare och Revisorer. Vi behöver fler 
engagerade medlemmar, det spelar mindre roll 
var i landet du bor, så vi vill gärna att du hör av 
dig! Vill du engagera dig i vårt klubbarbete lite 
mer så hör av dig till mig ordforande@bsaoc.org.

Vid årets internationella BSA Rally som hölls 
i Holland var endast en handfull medlemmar 
från Sverige närvarande. Men vår klubb var 
långt ifrån den minsta. För den som vill se 
bilder mm därifrån så kan man göra detta på 
webben https://issuu.com/nederlof/docs/
piledarms_7_2017_183x258mm_digital__b5
50a18197508c?e=4279242/54999898. Ja 
en hopplös webbadress... se BSA-klubbens 
Facebooksida för länk.
Här är en bild på den tavla som dom deltagande 
kubbarna fick som minne.

God jul och Gott Nytt år 
önskar vi i BSA-klubben genom Johan Johansson

Bilagor i detta nummer:
Almanacka 2018
Inbetalningskort 2018, 250:- fullt medlemskap, 60:- familjemedlem.

Information om Svenska BSA Klubbens GDPR- 
anpassning, se faktaruta på sidan 39.

T
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Britannia Rallyt
40 - år

Text: & bild  
Johan  Johansson

Den svenska versionen av Britannia 
Rally som årligen arrangeras av 
TOMCC, Triumph Owners Motorcycle 
Club firade i år 40 år. Med hjälp av 
olika engelsk-klubbar så har träffen 
arrangerats på en rad olika platser, 
en del ställen har återkommit genom 
åren.

Loiterer MC i Falkenberg som i år 
(2017) stod som värdar har gjort 
rallyt flera gånger (fyra) genom åren. 
I Falkenbergs södra ände, i skogen vid 
gamla E6:an har klubben sina lokaler 
som är en perfekt plats för detta. 
Nytt för i år var att alla campare var 
samlade runt klubben vilket gjorde 
det till ett perfekt arrangemang.

Helgens väder innehöll alla olika varianter, 
från rejält regn till strålade sol. Så man kan väl 
kort säga att det varierade. Men det stoppade 
inte de runt 400 deltagarna på olika engelska 
motorcyklar, med en viss övervikt av Triumph, 
moderna sådana, men det var överraskande 
många äldre maskiner där. Det kanske har 
svängt nu så att man hellre tar sin gamla (före 
1990) engelska motorcykel till Britannia där 
dessa uppskattas av deltagarna.

Vi i BSA-klubben kanske är mer intresserade 
av BSA än något annat engelskt märke och 
här kommer en lite närmare titt på dessa.  
Särskilt skall vi väl nämna och gratulera Christina 
Lindqvist som fick pris för ”Best British Bike,  
ej Triumph”, som smakfullt nog blev Christinas 
BSA B50 SS Gold Star 1971! Lika så till Erling 
Kroon som vann tomgångstävlingen med sin 
BSA B33a!

Micke ”Hugo” Andersson som åkte BSA A65:a  och Lars 
Svanberg på sin Blå Gold Star diskuterar.
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Närbild på Erlings BSA. Alton och Brightspark 
Easy Cap Kondensator (Den gröna delen 
under brytarspetsen.). Alton är en rejäl Fransk 
Lucas-ersättare för bättre laddning, se mer på 
http://alton-france.com. Brightspark Easy Cap 
Condensor är en modern ersättare för den 
i Lucas magneter inbyggda kondensatorn. 
Finessen är att man inte behöver plocka sönder 
magneten helt utan denna placeras som ni ser 
under brytarspetsen på ”utsidan”. Se mer på 
http://brightsparkmagnetos.com/easycap.

Erling Kroon, hade lagt ner mycket 
arbete under vintern på sin trevliga BSA 
B33:a med sidovagn. En M20 framgaffel 
har utrustats med ett 6-kolvs ISR ok och 
bromsskiva. Lysande!
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Vi vurmar ju lite för Ariel i BSA-
klubben då det också var ett av 
företagen i BSA-koncernen så här 
en annorlunda... Ariel Square 4.

Partytältet
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Erlings hoj, andra sidan. Fler bilder av hojen 
på sidan 5.

Christina Lindqvist med sin BSA B50 SS Gold Star 
som vann pris som “Best British Bike, ej Triumph”.
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Öländsk B33 - Bertil Karlsson hade byggt ihop denna trevliga BSA B33:a som också hade satsat på rejäl 
frambroms med en, skall vi kalla det A65-frambroms på 8” fullnavsbroms med dubbla bromsarmar.

De skäggige mannen hade byggt denna fina Twoumph!
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BSA A65 Lightning 1970 med Sidovagn, Stefan Johansson heter ägaren.

Goldie - Jan Hultbergs BSA B34 Gold Star Cubman.


