INSTÄLLT!
Information med anledning av det pågående Corona-viruset.

Med hänsyn till allas hälsa och välmående samt de
samhälleliga rekommendationerna kring Corona-viruset
(covid-19) är denna aktiviten tyvärr inställd.
Vi hoppas att du själv kan ta en tur med din BSA och njuta lite av årstiden ändå i dessa svåra
tider.
Med hälsningar från Arrangören och BSA-klubbens Styrelse.

Teleskopgaffeln – ca 1,5 dl olja påfylls i varje
gaffelben och detta skall ge en oljenivå på ca 44
cm från gaffelrörets övre ända. Teleskopgaffel
fanns nu på C11, B31 och A7 övriga hade
fjädergaffel.
Bränsle: För sidventilare rekommenderas ren
bensin, men för toppventilare så duger det med
bentyl som saluförs allmänt. Alltså ett bränsle
som under andra världskriget bestod av 75%
bensin och 25% alkohol, skulle med dagens
betäckningar kunna kallas E25, kallas även
lättbentyl. Det försvann under 1950-talet. Skall

inte förväxlas med 1920-talets bentyl som var
25% bensin och 75% etanol… (Uppgifterna om
Bentylens sammansättning – källa Wikipedia.)
Vidare rekommenderar man tillsats av
”ovansmörjning”, även känt som toppolja, dvs.
tillsats av lite olja i bensinen.
// Johan J.

Den 1 Maj är det dags att möta våren!

Det våras för Enstånkorna
Träffen vänder sig främst till dig med encylindrig brittisk motorcyklel. Även om du
inte äger någon men gillar den typen av mc
så är du välkommen.
Vi träffas i Galtabäcks Hamn, söder om Varberg. Härifrån kör vi en tur kl 11 (kom i tid)
tillsammans på trevliga vägar, fikar/lunchar
på något lämpligt ställe vid runt kl 13.

Välkommna!

Info: Johan Johansson, tel träffdagen 070 41 41 429, annars kvällar 0340 415 68.

Hitta oss på
32

Svenska BSA Klubben finns sedan en tid på
Facebook. Som medlem kan du gå med i
gruppen där vi ger info kring BSA och BSAklubbens aktiviteter. Medlemmarna ger tips om
evenemang, visar bilder från träffar och utfärder
bl.a.

