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LÖGARBRÖDER!   
Ytterligare   en   sommar   omvandlas   sakta   men   säkert   till   höst.   Solen   betraktar   oss   luleåbor   
med   allt   svalare   intresse,   löven   gulnar,   fåglarna   packar   inför   flytten   och   lögaren   börjar   
lite   försiktigt   undra   var   de   där   badbyxorna   egentligen   är.    Men   låt   oss   nu   inte   rusa   i   
konfekten   utan   börja   med   en   

ÅTERBLICK   

Det   är   inte   utan   att   man   tänker   på   Yogi   Berras   berömda   citat   ”It's   deja   vu   all   over   again”   
när   man   tittar   upp   mot   lögartronen.   Där   står   nämligen     

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

kvar,   till   synes   helt   oomkullrunkelig.   Resterande   lögarbröder   förundras   och   undrar   lite   
till   mans   när   den   Hermanssonska   dominansen   ska   avta.   I   publiken   återfinns   även   
storebror   Nils   som   ler   ett   inåtvänt   leende   när   han   tänker   tillbaka   på   den   där   ödesdigra   
dagen   i   mitten   av   femtitalet   då   de   båda   trillade   ned   i   grytan   med   trolldryck...     
I   det   årliga   mötet   med   våra   vänner   från   Boden   fick   badarbröderna   återigen   se   sig   
ordentligt   slagna   av   raskare   lögare   i   såväl   vattenpolo   som   stafett.   
Fumlaren   lyckades   äntligen   bryta   sin   långa   svit   av   sistaplatser   i   avslutningsstaffeten   
med   en   länge   efterlängtad   seger.     
Poloserien   var   hårdare   än   på   länge.   Det   krävdes   en   direkt   avgörande   seriefinal   mellan   
Fumlaren   och   Pajen   för   att   kora   en   vinnare.   När   matchen   var   över   och   klordimmorna   
lagt   sig   stod   det   klart   att   Fumlaren   segrat.   
Men   det   vi   kanske   mest   ska   minnas,   när   vi   blickar   tillbaka,   är   den   succeartatde   
jubileumsfesten   där   det   visade   sig   att   lögare   visst   också   kan   umgås   med   kläderna   på.   Ett   
stort   tack   till   Sture   Sandström   och   alla   andra   som   hjälpte   till   att   göra   denna   tillställning   
så   bra   som   den   blev.     
Juryn   lyfter   på   hatten   bugar   djupt   inför   lögarmästaren   och   säsongens   övriga   pristagare   
och   bjuder   därefter   på   en   

INBLICK   

i   hur   slitsamt   juryarbetet   kan   vara.   En   av   de   sista   riktigt   fina   sommardagarna   i   mitten   av   
augusti   samlades   juryn   på   Kallaxön.   Vår   värd,   fumlaren   Sture,   såg   till   att   intet   fattades.   
Enastående   bastu,   mat,   dryck   och   underhållning   i   form   av   sång   gjorde   att   juryns   annars   
ofta   tyngande   arbetsbörda   kändes   lätt   att   bära   denna   afton.  
Handikappbelastningsfastställelsen   inför   stundande   säsong   genomfördes   som   alltid   med   
lika   delar   rättvisa   och   noggrannhet.   Avföringen   hade   den   goda   smaken   att   lysa   med   sin   
frånvaro.   Införingen   fanns   bestå   av   John   Sandström   och   Johnny   Widén   som   båda   hälsas   
varmt   välkomna   som   flytväst   respektive   fumlare.   Slutligen   formades   höstens   
tävlingsprogram.   Så   grundligt   var   juryarbetet   denna   kväll   att     ett   nytt   dygn   hunnit   ta   form   
innan   jurymedlemmarna   åter   beträdde   fastlandet.   Nog   om   detta   låt   oss   i   stället   ta   en     

UTBLICK   

Den   15   september   är   Lögardagen   med   stort   L.   Då   vi   träffas   igen   för   att   utföra   nya   
stordåd.   Väl   mött   hälsar   
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