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LÖGARBRÖDER!   
  

Den   kallaste   vintern   i   mannaminne.   Ja   det   är   så   den   kommer   att   kommas   ihåg,   vintern   2007-2008   då   
det   var   kallt   som   aldrig   förr   i   Pontusbadet.   Den   i   övrigt   mycket   milda   vintern   torde   vara   naturens   eget   
sätt   att   värna   om   lögarsläktet   under   de   stunder   då   stora   delar   av   Pontusbadets   fasad   är   på   språng.   Men   
låt   oss   nu   inte   stirra   oss   blinda   på   termometern   utan   i   stället   kasta   en   
  

ÅTERBLICK   
  

När   förra   säsongens   lögarmästare   kröntes   skrevs   som   bekant   historia.    
I   år   jobbar   historieskrivarna   minst   lika   flitigt,   ty   när   

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

återigen   står   på   segerpodiet   och   blickar   ut   över   sina   lögarbröder   är   han   lögarmästare,   för   otänkbara,   
tredje   gången   i   rad!   Redan   förra   säsongen   cirkulerade   ord   såsom   ”deja   vu”   och   ”oomkullrunkelig”   i   
försöken   att   beskriva   situationen.   I   detta   nu   saknas   ord.   Den   enda   som   verkar   redo   att   på   allvar   ta   upp   
kampen   är   broder   Nils   Hermannson,   som   enligt   envisa   uppgifter   ämnar   offra   både   yrkesliv   och   karriär   
för   att,   som   heltidsproffs,   satsa   fullt   ut   på   lögeriet.     
I   poloserien   simmade   Fumlaren   resolut   iväg   med   seriesegern.    I   kölvattnet   låg   Flytvästen   och   Pajen   
kvar,   hårt   kämpades   om   andra   plats.   Så   hård   var   kampen   att   endast   ett   ynka   litet   mål   kom   att   avgöra   till   
Pajens   fördel.     
När   Stafetten   gick   av   stapeln   så   stod   det   klart   att   flytväst   och   livboj   är   en   bra   kombination.   Där   
hanteringen   av   boll   kanske   sett   tveksam   ut   tidigare   under   säsongen   så   var   hanteringen   av   boj   
oklanderlig.   Seger   till   Flytvästen.   
För   att   hylla   samtliga   dessa   höstens   pristagare   så   blottar   jurymedlemmarna   sina   hjässor   och   utför,   en   
för   ändamålet   nyligen   intränad,   fransk   hovnigning   av   senaste   snitt.   Men   låt   oss   nu   inte   titta   oss   trötta   
på   juryns   försök   till   förnyelse   utan   i   stället   göra   en   
  

INBLICK   
  

Med   blott   364   dagar   kvar   på   året   kände   sig   juryns   lemmar    manade   att   åter   stråla   samman.   Juryn   var   
såsom   oftast   perfekt.   I   alla   fall   till   antalet. 1     Ganska   snabbt   konstaterades   att   såväl   införing   som   
avföring   var   obefintlig.   Därefter   riktades   all   uppmärksamhet   mot   de   av   Janne   S   tillhandahållna   
smörgåsarna.   När   juryn   nu   ej   längre   kände   sin   koncentrationsförmåga   allvarligt   hotad   av   smörgåsarna,   
så   fortskred   arbetet    med    det   obligatoriska   handikappbelastningsfastställelseverkställandemomentet   
och   ett   nytt   fräscht   grenprogram   utarbetades.   Dessa   moment   förflöt   utan   större   incidenter.   Därefter   
konstaterades   att   andra   beslut   att   fatta   fattades.   Mötet   avslutades   sålunda   med   sedvanlig   bastu   och   
tillhörande   vätskebalansåterställelse.   Men   låt   oss   inte   glo   alltför   närgånget   på   vad   som   hände   i   bastun   
utan   i   stället   ägna   oss   åt   en   
  

UTBLICK   
  

I   samband   med   det   nya   årets   inträde   bör   varje   ansvarskännande   lögare   nogsamt   beakta   att   nyårslöften   
rörande   minskning   av   kroppsvikt   ej   vinner   laga   kraft   förrän   tonsimmet   med   BBB   ägt   rum    Lögardagen   
den   15   mars.   Fram   tills   dess   är   det   en   extra   bulle   till   kaffet   som   gäller.   Första   gemensamma   bullen   
förtär   vi   efter   bastu   och   badande   i   Pontusbadet   klockan   0745   Lögardagen   den   12   januari.   
Ta   även   tillfället   i   akt   att   samtidigt   glädja   vår   penningruvare   som   i   år   samlar   på   bilder   av   Carl   von   
Linne.   
    

    Väl   mött   hälsar   
  

STIG      JANNE     NILS      JAN      CHRISTER    MIKAEL    BJÖRN   

1 Sex   är   ett   perfekt   nummer.   Dessutom   det   minsta   av   dem.   


