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LÖGARBRÖDER!!   
  

  

Sommaren   lider   mot   sitt   slut.   Naturen   förbereder   sig   för   vintervilan.   Älgarna   hukar   sig   i   
skogen,   björnarna   puffar   upp   kudden   och   trötta   utpumpade   laxar   driver   viljelöst   med   
strömmen   ut   mot   havet.   I   bjärt   kontrast   mot   allt   detta   står   Lögaren,   som   romstinn   och   
full   av   leklust   drar   sig   mot   kända   lekplatser.   Lögaren,   som   hela   sommaren   samlat   kraft   
och   lagt   på   sig   hull,   är   nu   redo   att   trotsa   de   vilda   vågorna   och   farliga   strömmarna   på   
Pontusbadet   i   en   vild   lek   som   sträcker   nästan   fram   till   Jul.   Men   låt   oss   nu   —   innan   
leken   tar   sin   början   —   göra   en…   
  

ÅTERBLICK   
som   sträcker   ända   in   på   åttiotalet.   För   det   var   då   som   Gary   Lineker   lär   ha   sagt   ”Fotboll   

är   ett   enkelt   spel.   22   man   jagar   en   boll   i   120   minuter.   Sedan   vinner   Tyskland   på   
straffar...”.   Snart   riskerar   vi   att   Gary   och   övriga   ickelögare   uppfattar   oss   som   ”En   hop   

män,   i   sina   bästa   år,   som   simmar   omkring   varje   lördagmorgon   för   att   en   gång   i   halvåret   
stanna   upp   och   utse   en   av   bröderna   Hermansson   till   segrare.”    Så   när     

   LÖGARMÄSTARE   
Nils   Hermansson  

återigen   bestiger   prispallen   känner   vi   andra   oss   som   slalomåkarna   måste   ha   känt   sig   på   
den   tid   då   Tärnabys   son   regerade   i   pisten.    Tänk   om   Stenmark   dessutom   haft   en   bror...   
I   poloserien,   som   var   mycket   tät,   fick   Flytvästen   till   slut   vika   sig   för   Fumlaren   som   vann   
på   bättre   målskillnad.   På   en   hedrande   tredje   plats   återfinner   vi   Pajen.   Pajen   fick   dock   
sin   revanch   i   stafetten   där   man   tog   hem   segern   före   Flytvästen.   Fumlaren   lyckades   med   
bedriften   att   bli   diskade   för   andra   gången   i   rad.   Ställda   inför   prestationer   av   denna   
kaliber    kan   juryn   inget   annat   göra   än   med   mössan   i   handen   buga   sig   djup   och   
vördnadsfullt.   Men   nu   är   det   hög   tid   för   en   kortare     
  

INBLICK   
i   juryns   arbete,   som   denna   gång   skedde   på   upphöjd   plats   i   centrala   Luleå   och   förflöt   just   
så   snabbt   och   smidigt   som   kan   förväntas   av   en   samtrimmad   och   slimmad   jury.   
Handikappbelastningsfastställelsearbetet   genomfördes   på   sedvanligt   maner   utan   att   ett   
enda   ögonbryn   varken   höjdes   eller   sänktes.     Någon   införing   var   tyvärr   ej   aktuell   och   i   
avföringen   återfanns   endast    Lars   Karlsson.   Nu   är   det   dock   hög   tid   för   en   
  

UTBLICK   
som   riktar   sig   mot   Lögardagen   den   13   september   då   leksugna   lögare   möts   på   sedvanlig   
tid   i   Pontusbadet   och   ser   fram   mot   nya   utmaningar.   
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