Papegoyeskjutning den 19 augusti 2006
Det har sagts tidigare men tål att upprepas, när Landskronagillet ställer till fest då flyr mol-nen och
solen tar över spelplatsen. Dessutom gungade Landskrona denna helg i ett hav av blommor eftersom
stadens trädgårdsfest pågick. 104 förväntansfulla deltagare hade liksom tidigare år samlats på
Citadellet för att göra upp om titeln årets Fågelkung och Fågel-drottning samt utse årets Hattdrottning.
Innan vår Ålderman Inge Stoltz kunde hälsa välkommen hade gillet den stora glädjen att underhålla ett
bröllopsfölje med sång och hurrarop. Vår Äldste Stolsbroder Bo W Holmberg med hustru hade denna
helg åkt söderut, vilket gav oss andre skjutvilliga större chans att ro hem titeln.
Till bastrummans smäckra dån tågade så vår vördade Ålderman in och underhöll oss på sitt alldeles
förtjusande sätt. Resan gick i år ett antal hundra år bak i tiden och så långt var allt gott och väl för
Chrönikören att hänga med. Men hur Broder Inge lyckades utnämna Broder Svante Grönvall till
Svante den förste i detta sammanhang förblir en gåta…
Ceremonimästare Gunnar Bolin som så här långt haft en behaglig dag trädde nu i tjänst och
beordrade uppställning på två led. En uppgift som kräver en polismans pondus! Inspektion av
skyttesällskapet vidtager av förra årets Fågelkung och viss nervositet smyger sig in bland deltagarna.
Dock försvinner denna nervositet snabbt när Åldermannen ”ur egen flaska” bjuder på sup. Vi önskas
lycka till inför skjutningen med visdomsorden; ”med en lille en blir blicken stadigare, armen starkare
och humöret gladare!” Mummel hördes i leden…
Tiden var nu mogen för andra aktiviteter och till trummornas smäckra toner tog vi oss till Bastion
Wrangel för skjutning och intagande av god mat och dryck. Speaker´s Corner stod för den goda maten
och gillets Bröder och Systrar för underhållningen. Och underhållning blev det! Vad sägs om gillets
nya skjutstil; frambenen lätt böjda och ryggen i brygga. Försök träffa tavlan den som kan…
Det fanns de som sköt som de bästa gerillasoldater, brett och högt, men vi kunde även njuta av en
Syster som satt pilen mitt i prick. Dock fick skjutledaren påminna om arbetets förträfflighet. Broder
Trygg spände bågen men behöll pilen i handen, ett konst(igt) skott. Syster Gunilla K-H smög sakta
men säkert sig närmare målet men till slut stoppade spännbandet framfarten. Broder Ola L sköt tre
pilar och mycket mer finns inte att tillägga. Broder Sven Linde sågs ständigt leta pilar bland träd och
buskar. Vid pressläggningen av denna tidning är Broder Sven återfunnen men pilarna är det värre
med.
Till semifinal i herrklassen gick sju Bröder och i damklassen sex. Camilla Christerson visade sig ha
bäst nerver denna dag och kunde i finalen på ett övertygande sätt ta hem segern före Gunilla
Karringer-Hansson och Britt-Marie Lundin.
Bland Bröderna blev det betydligt tuffare. Till final gick Inge Stoltz, Svante Grönvall, Anders Persson
och Jeff Svedenborn. I första finalrundan fick Broder Svante och Anders lika poäng och omskjutning
beordrades. I första omgången var Broder Anders bara millimeter från att avgöra kampen men Broder
Svante tog sig samman och med 1 poäng tillgodo i andra om-skjutningen utropades åter Broder
Svante till årets Fågel-kung. Hurrrarop följde!
Som traditionen bjuder avslutas alltid Papegoyeskjutningen med korandet av årets Hatt-drottning.
Juryn hade på sin lista fyra kandidater. Efter en kort stunds intensiva överläggningar kom så

jurymedlemmarna ut ur sitt näste och kunde utan prut förkunna att Eva Zachrisson utsetts till årets
Hattdrottning.
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