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LÖGARBRÖDER!!   
  

Det   är   nu   den   tid   på   året   då   avståndet   till   nästa   badstrandsbesök   gör   att   mannen   på   gatan   kan   sluta   dra   
in   magen   och   till   och   med   kosta   på   sig   en   plusmeny   med   lökringar   till   skrovmålet.   Så   icket   för   lögaren   
som   vet   att   hans   tempel   till   kropp   måste   tåla   att,   i   obarmhärtig   blekvit   badhusbelysning,   skärskådas   
vecka   ut   och   vecka   in   året   runt.   Det   är   denna   insikt   som   driver   lögaren   att   hålla   sin   kropp   i   absolut   
topptrim.   Sålunda   är   det   ingen   överraskning   att   lördagsmorgnar   på   Pontusbadet   karaktäriseras   av   breda   
bringor   och   svällande   biceps   och   magrutor   som   utmejslade   i   granit.   Dessa   kroppar   ackompanjeras   av   
självsäkra   leenden   där   pärlvita   tänder   blänker   i   ansikten   så   artificiellt   solariebronserade   att   Björn   
Ranelid   hörts   sucka   avundsjukt.   Men   nog   talat   om   lögarens   fysionomi.   Låt   oss   nu,   innan   vi   attraherar   
allför   stora   mängder   kvinnliga   groupies,   komma   till   sans   och   göra   en    ÅTERBLICK    på   den   gångna   
säsongens   prestationer.   Det   visade   sig   att   den   man   vi   alla   trodde   låg   i   hårdträning   för   att   simma   så   fort   
som   möjligt   i   själva   verket,   lite   i   smyg,   tränat   på   att   simma   exakt   lagom   fort.   Och   detta   till   sådan   
fulländning   att   han   nu   kan   titulera   sig    

    
    LÖGARMÄSTARE   

Staffan   Borg   
  

Mest   imponerad   av   denna   bedrift   blev   nog   Länsstyrelsen.   Ty   när   de   insåg   Staffans   fulla   potential   fann   
de   för   gott   att   inte   längre   besvära   honom   med   gement   kontorsarbete   utan   gav   honom   istället   möjlighet   
att   satsa   heltid   på   simningen.   Vilket   kanske   är   lika   bra   det   för   nu   simmas   det   som   aldrig   förr   i   
lögarkretsar.    Från   polcirkeln   i   norr   till   Riccione   i   söder   så   verkar   det   ligga   en   lögare   och   plaska   i   
varenda   liten   vattenpuss.   Och    framgångarna   har   inte   låtit   vänta   på   sig.   Johnny   Widén   blev   både   etta,   
tvåa   och   trea   på   Masters-SM.   Tyvärr   dock   inte   i   samma   lopp.   Johnny   belönades,   även   han,   med   
pension.   På   Vansbrosimningen   blev   Nils   Hermansson   svensk   och   nordisk   mästare   i   öppet   vatten   3km.   
Han   var   så   överlägset   snabb   att   inte   ens   sekretariatet   hann   med.   För   när   det   vankades   medaljer   var   Nils   
långt   borta.   Från   Riccione   meddelades   det   lite   harmset   att   ”det   gått   bättre   att   dricka   rödvin   än   att   
simma”,   men   det   är   inte   fy   skam   det   heller.   Vad   gäller   Luleå   Midnight   Swim   så   tycks   det   som   att   den   
lögare   som   frös   minst   var   John   Sandström.   I   poloserien   lyckades   Fumlaren   roffa   åt   sig   segern   före   
Flytvästen.   I   stafetten,   hör   och   häpna,   bröt   Fumlaren   sin   förbannelse   och   vann.   Det   bör   dock   nämnas   
att   Pajen   inte   kom   till   start   och   Flytvästen   valde   att   på   eget   bevåg   diska   sig   själv.   Men   ändå!   Nu   en   
synnerligen   kort     INBLICK     i    juryns   arbete,   denna   gång   i   form   av   stödord   pga   utrymmesbrist:   Jury   
bastu   länsstyrelsen   öl   macka   handikapp...   införing   0   avföring   0.   
Slutligen   en   trånande    UTBLICK    mot   Lögardagen   den   8:e   september   klockan   07:45   då   vi   åter   bjuder   
Luleå   kommuns   innevånare   möjlighet   att   beskåda   oss   i   vår   fulla   prakt.   Vi,   dessa   fysiska   praktexemplar   
som   tillsammans   utgör   Luleå   lögarbröder:   In   med   magen,   ut   med   bröstet   och   satsa   på   ett   extra   små   och   
tajta   badbyxor   i   år.     

  
Väl   mött!   

STAFFAN     NILS     JAN     CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN   
  

  

Det   är   med   stor   sorg   som   vi   tvingas   konstatera   att     
Lögarbroder   nr   121,   Martin   Lindström   

tagits   ifrån   oss.   Hans   frånvaro   lämnar   ett   stort   gapande   hål   i   Fumlarens   
försvar   och   ett,   om   möjligt,   ännu   större   tomrum   i   våra   hjärtan.   
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