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LÖGARBRÖDER!!   
  Att   makthavare   visar   allt   större   intresse   att   ta   den   elektroniska   pulsen   på   sina   undersåtar    är   ingen   
hemlighet.   Lagar   som   IPRED   och   FRA-lagen   poppar   upp   som   svampar   ur   jorden.   Men   det   finns   de   
som   inte   låter   sig   kuvas.   Detta   är   ett   utdrag   ur   en   rapport   som   stod   att   läsa   på   den   numera   nedlagda   
sajten    badhus-leaks.org    (1).    ” ...   Dessa   sk   lögarbröder   har   visat   sig   totalt   immuna   mot   alla   former   av   
övervakning.   Det   tycks   som   att   deras   sammankonster   är   särskilt   designade   för   att   motstå   övervakning.   
Diskussionerna   hålls   i   bastu   eller   andra   våtutrymmen   där   möjligheterna   till   avlyssning   som   bekant   är   i   
det   närmaste   obefintlig.   Vidare   verkar   en   viktig   del   av   informationsutbytet   ske   under   den   så   kallade   
polomatchen.    Denna   kan   liknas   vid   en   omsorgsfullt   steganografiskt   koreograferad   "bidans"   under   
vilken   lögarna   medelst   små   korta   simturer,   passningar,   gutturala   läten   och   otaliga   omfamningar   av   
varierande   form,   på   något   obegripligt   sätt,   byter   stora   mängder   viktig   information.   Med   tanke   på   
taktik   och   strategi   kan   man   sannolikt   sluta   sig   till   att    matchresultatet   saknar   betydelse.   Kaffesessionen   
efteråt   hålls   i   specialdesignat   akustikrum   där   rummets   akustik   i   kombination   med   regelbundna   
trumpetstötar   och   applåder   helt   omöjliggör   möjligheten   för   utomstående   att   ta   del   av   det   som   
avhandlas.   Av   den   lilla   mängd   information   som   finns   tillgänglig   framgår   dock   att   bröderna   är   i   full   
färd   med   att   ta   fram   en   kommandogrupp   av   stealth-simmare.   Målsättningen   tycks   vara   att   dessa   ska   
kunna   tillryggalägga   långa   sträckor   över   öppet   vatten   i   undervattensläge.   Det   taktiska   
användningsområdet   för   dessa   stealth-simmare   är   ännu   inte   klarlagt.   Fortsatt   observation   
rekommenderas   ... ”   Trots   kännedom   om   detta   dokument   så   dristar   vi   oss   ändå   till   en    ÅTERBLICK   
där   vi   exponerar   den   förflutna   säsongens   händelser.   Kampen   om   lögarmästartitlen   nog   aldrig   varit   
hårdare   än   i   år.   Christer   Kågström   och   Hans   Ekenberg   fick   se   sig   slagna   av   
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med   minsta   möjliga   marginal.   I   poloserien   lyckades   Pajen   ta   sin   första   seger   på   många   år   tätt   följd   av   
Flytvästen.   Fumlaren   fick   nöja   sig   med   en   hedrande   tredjeplats.    Traditionsenligt   lade   Fumlaren   resolut   
beslag   på   tredjeplatsen   i   stafetten   där   Flytvästen   vann   en   promenadseger   före   Pajen.   Vidare   bjuder   vi   
på   en    INBLICK    i   juryns   arbete.   Den   höga   kvaliteten   på   
handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelserna    borgade   i   vanlig   ordning   till   att   detta   moment   
förflöt   snabbt   och   smidigt.   Efter   diverse   motvilligt   petande   i   avföringen   kunde   det   avgöras   att   den   
bestod   av   Mikael   Kemi   och   Ted   Strömvall.   Glädjande   nog   fanns   det   även   införing   i   form   av   raskt   
simmande   Kjell   Andersson.   Då   Kjell,   genom   handfast   uppvaktning,   redan   visat   visst   intresse   för   
Fumlaren   så   fann   juryn   det   för   gott   att   låta   de   tu   bli   ett.   Sålunda   välkomnas   lögarbroder   Kjell   
Andersson   till   Fumlaren.   Tråkigt   nog   får   vi   konstatera   att   våra   badande   bröder   i   Boden   har   så   liten   
uppslutning   att   något   Bodenbesök   inte   blir   aktuellt.   Avslutningsvis   en    UTBLICK    mot   Lögardagen   den   
15   januari   då   vi   utvalda,   som   vet   vad   som   verkligen   försiggår   inom   pontusbadets   mytomspunna   
väggar,   ånyo   träffas   07.45   och   orubbliggen   forsätter   med   vår   verksamhet   efter   den   utstakade   vägen.   
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(1)   badhus-leaks.org   stängdes   under   oklara   omständigheter   strax   efter   att   dess   grundare   ställts   inför   rätta   anklagad   för   att   ha   
stänkt   ned   andra   badande   genom   att   på   ett   oförsiktigt   sätt   simma   frisim   på   en   motionssimsbana   i   Enköpings   badhus.   
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