Papegoyeskjutning den 13 augusti 2005
”Se nu tittar lilla solen fram igen…”! Nej, för första gången i Knutsgillets Papegoyehistoria är det
katastrofläge. Himlen har slagit upp sina portar och regnet strilar ner och punkterar varje försök att
resa tälten på ett konstruktivt sätt. Helsingfors VM i friidrott har fått sin beskärda del av ovädret – är
det nu vår tur att bita i det våtsura äpplet?
Inte med Ålderman Inge vid rodret! Så snart spelen tog sin början vid tretiden kom både värme och
sol. 107 deltagare hade samlats på Borggården och efter intagande av gott mousserande vin drog
tillställningen i gång med buller och bång. Vi hade nämligen fått våra trumslagare tillbaka efter ett år i
vila och till taktfasta toner marscherade vår Ålderman med följe in på Citadellets Borggård.
Broder Inge lade som vanligt ut texten och tog oss med på en resa till ”förr i tiden” som på intet sätt
kändes betungande. Vi fick i beskrivande ordalag vara med om den betydligt allvarligare skjutningen
på 1400-talet och med tanke på de resultat som senare presterades på skjutbanan får vi nog vara
glada över att befinna oss på 2000-talet.
Ceremonimästaren kommenderade därefter uppställning på led och Chrönikören lever i den gamla
uppfattningen att då gäller militäruppställning på så där ett ungefär. Gillet har aldrig lyckats med denna
föresats och tur är kanske det för skratten liksom pikarna kring det lätt krökta ledet är många. Med hot
om utebliven sup ordnar sig dock allt till det bästa och inspektionen kan taga sin början.
Förra årets Fågelkung tillika Konterfejare Bertil Persson hade tagit ”time out” och åkt på semester för
att fira sin 70-årsdag så vår Fågeldrottning Annika Stoltz fick ta hela det tunga ansvaret vid inspektion
av skyttesällskapet. Utmärkt beröm godkänt blev betyget av vår drottning och här vill Chrönikören
smyga in ett extra plus för den vackert blå medeltida klänningen med tillhörande guldkrona som bars
Annika Stoltz, förra årets Fågeldrottning.
Så äntligen var det dags för Gillets traditionsmättade sup att serveras. Åldermannen och Oldfrun
brukar alltid stå för denna läckerhet men i år var det Konferfejare Bertil Persson som bjöd med
anledning av sin bemärkelsedag. Samvetet har tyngt Chrönikören under en längre tid men kan nu
avslöja att jag smög ner en extra sup för att riktigt fira den stora dagen…
Uppställning och marsch till Bastion Wrangel. Till tonerna av bas- och virveltrumma som hanterades
på ett dunderhärligt sätt av Gillesmarskalk Dan-Åke och Rolf Persson tog vi oss med lätta steg till
skjutstation och därtill hörande god mat.
Speaker´s Corner stod för andra året i rad för läckerheterna och vi kunde frossa i allt från hemlagad
matjesstårta, färsspett kryddade med kanel, ingefära och nejlika till kycklinglår smaksatta med chili.
Tävlingen blev precis som alla andra år mycket spännande och oviss. Många segertippade försvann i
tidigt skede och fick ägna resten av eftermiddagen åt mat, dryck och kon-versation. Andra skötte
konversationen under tiden de sköt! Det fanns de som hade samlad träffbild, dock 2 meter utanför
tavlan. Det bör sägas först som sist att Broder Dan-Åke är bättre som musiker och för Broder Martin
finns fortfarande mycket att lära.
Till final i damklassen gick Britt Stoltz, Sofia Bergh Lundgren, Anna Alm och Carina Walter-Persson
och i herrklassen Olof Böiers, Ulf Rundbom, P-O Bodin samt Svante Grönvall.

Broder Svante punkterade finalomgången på ett tidigt stadium och vann med över 11 poäng före
tvåorna P-O Bodin och Ulf Rundbom. I damklassen fick vi vänta längre på ett avgörande. De sista
pilarna blev avgörande för tävlingen och med en ståtlig träff i gojan kunde Gillessyster Carina ta hem
segern. Tvåa i damklassen blev Sofia Bergh Lundgren.
Det absolut mest spännande under finalomgången var då Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg letade
pil bakom tavlorna mitt under själva skjutningen. Broder Svante tackade för sig och vår nykorade
ågeldrottning med att med beröm nämna övriga deltagare. I talet smög sig även in något om de sälla
jaktmarkerna men här har Chrönikören dålig koll på läget…
Inför årets papegoyetävling hade det uttryckts önskemål om att även våra juniorer skulle beredas
möjlighet att få skjuta med pil och båge. Ett bra förslag tyckte Styrande Rådet och det bestämdes att
ungdomar i åldern 13 och 17 år även tävlar i papegoyeskjutningen. Sex deltagare kunde vi mönstra
denna premiärdag och vinnare i första tävlingen blev Jonathan Böiers och Emmie Nilsson.
Så var det dags att kora årets Hattdrottning. Juryn drog sig tillbaka med penna och glas och efter en
kort överläggning kunde Åldermannen meddela det enhälliga beslutet att Ing-Britt Böiers utsetts till
Hattdrottning.
Barn och ungdomstävling
Genom alla år har familjen Rosenschöld ansvarat för barn- och ungdomstävlingen men med anledning
av den stora Rosenschöldska släktträffen just denna helg gick uppdraget till Övermarskalk Jonas
Christiansson. Det blev succé direkt och det blir nu Styrande Rådets uppgift att finna en lämplig titel
att lägga till hans nuvarande.
Broder Jonas såg verkligen till att stämningen var på topp och det hördes ända bort till ”di mer
erfarnes bord” att skratten var många och resultaten goda.
Boll i hink med golfbollar som kastas i en zinkhink var första gren och inte helt lätt skulle det visa sig.
Bollen studsade ut och poängen blev få. Tipset till nästa år få bli att kasta bollen på sidan så den rullar
ner mot botten av hinken.
Många besvikna miner blev det i den kanske lättaste grenen, ringkastning. Ringarna hop-pade ur som
gummibollar och skratten kom för ett ögonblick av sig. Desto roligare var det att rulla bocciaklot in i
fyrkanter. Det höga gräset lurade några av de tävlande men prick-säkerheten var stor och poängen
höga.
Att kasta fotboll i en lövkorg kan synas enkelt men det var lika svårt för småknattarna att träffa rätt
som för vårt stolta fotbollslag BoIS.
Sista grenen i femkampen var klassisk pilkastning. Här har vi ärftliga bekymmer att fundera över –
samma problem att träffa tavlan som vi vuxna har med båge och pil.
Deltagande i åldersklassen 4-6 var: Emma, Gustav, Felix, Kajsa, Lina, Oskar och Ronja.
Deltagande i åldersklassen 7-11 var: Amelia, Anders, André, Heidi, Andreas, Elisabeth, Erik och
Frida.
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