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Fakta för: Bertil Olsson

Född: 1931-05-14 Avliden:

Förening: Sölvesborgs BK och Ronneby BF Yrke: Elektriker och yrkeslärare

Meriter som ledare:

Medlem i Sällskapet Bågskytteakademien och har medlemsnummer 8

Meriter som skytt:

VM-meriter

1963, 3:a lag på VM 1963

1961, 4:a lag på VM 

1955, 3:a ind på VM 

1955, 1:a ind på korthåll vid VM

1955, 1:a lag på VM 

1955, 3st Värdsrekord på VM 

NM-meriter

1960, 5:a ind på NM 

1954, 1:a ind på NM  

1954, 1:a lag på NM 

SM-meriter

1968, 1:a ind på Fält SM 

1968, 5:a ind på SM

1968, 4:a lag på Fält SM

1964, 2:a ind på SM 

1963, 6:a ind på SM

1963, 1:a ind på Fält SM

1963, 3:a lag på Fält SM 

1962, 4:a ind på Fält SM 

1961, 4:a ind på Fält SM 

1961, 2:a ind på SM 

1960, 2:a ind på Fält SM 

1960, 2:a lag på Fält SM 

1959, 2:a ind på SM

1957, 2:a ind på Fält SM    

1955, 4:a ind på Fält SM 

1954, 3:a ind på SM 

1954, 2:a ind på Fält SM 

1953, 2:a ind på korthåll vid SM 

Erhållna utmärkelser:

1956, Stor grabb nr 7 (märket senare namnändrat till Stora Bågskyttars märke)

Övrig intressant information:

Bertil ingick i den grupp som startade Sällskapet Bågskytteakademien och har där gjort

ett stort arbete med att samla fakta om gamla bågskyttar.

2002 gjorde Tidskriften Bågskytten en intervju med Bertil av vilken vi här tagit med



delar av intervjun som på ett utmärkt sätt beskriver bågskytten Bertil från då han var

nybörjare:

Efter badet på Valje halvö

Bertil föddes 1931 i Sölvesborg och som 19-åring startade ett livslångt intresse, bågskytte.

Bertil hade provat en massa idrotter med det var först när han och RickardHensen varit och

badat på Valje halvö och på hemvägen passerade ett gäng som sköt pilbåge det startade.

Med i sällskapet var Karl-Artur Fredriksson som var en av initiativtagarna till bildandet

av Kristianstad Bågskytteklubb.

De stod länge och tittade innan Karl-Artur frågade om de ville prova. Bertil bommade de

första pilarna men kom tillbaka redan nästa söndag för fortsättning.

Egen båge

Ganska snabbt bestämde sig Bertil för att köpa egen båge efter att ha lånat pengar av sin

mor, det blev en SEEFAB G-båge. Efter några månader köpte han sin andra båge, en

Centaur stålbåge, även den till verkad i Sandviken.

Bertil var med och bildade Sölvesborgs BK.

Militär tjänstgöring

Bertil utbildade sig till minitekniker och var i Göteborg några månader. Han sökte kontakt

med Göteborgs BK och begav sig dit för träning. När han stod och sköt kom en av 

dåtidens lanslagsskyttar, tage Ljungqvist fram och hjälpte honom med tekniken.

I april 1951 vann han sitt förtsa pris vid en jakttävling i Björnstorp utanför Lund.

Hissen

Namnet Hissen fick han på yrkesskolan eftersom han ofta fick hjälpa ut elever ur en hiss

som ibland stannade mellan två våningar genom att gemensamt hoppa inne i hissen.

Vid en tävling i Karlskrona fanns en gammal studiekamrat som tipsade om att han

kallade hissen och därefter var det igång.

Guldskräck

Våren 1952 var en hiskelig tid! Det gick dåligt att skjuta och det konstaterades att han

drabbats av "guldskräck". Efter mycket träning på enbart 5 meter kom han dock över

problemet.

På pallen med Deutgen

Bertil är nog den enda levande (2020) bågskytten som delat prispallen med legendaren

hans Deutgen.

Det var vid SM i Norrköping 1953 som Bertil vann silver på korthållsskjutningen.

Nordisk mästare

Vid NM 1955 var Bertil i god form och blev Nordisk mästare efter att inte vara sämre en 

trea på något avstånd, etta totalt således.

VM 1955

Framgångarna fortsätter och Bertil blev 3:a på VM i Helsingfors och inte nog med det,

två av Deutgens gamla världsrekord slogs också, på korthållet och på 35 meter.

Sista pilen

1971 lade Bertil bågen på hyllan men av en ren tillfällighet blev det en come back efter

några år. Mellan åren 1992 - 2001 vann han totalt 19 SM-guld, 10 silver och 3 brons.

Variable

Bertil har utvecklat och fått patent på en båge som genom en enkel men genialisk

konstruktion kan användas av både höger- som vänsterskyttar, därav namnet Variable.
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