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Att   årets   vinter   inte   levde   upp   till   förväntningarna   var   ingen   överraskning   för   de   som   har   lite   insyn   i   
klimatfrågan.   Kung   Bore   som   traditionellt   sett   skött   ruljansen   har   på   grund   av   sparkrav   tvingats  
omstrukturera,   söka   nytt   riskkapital   och   slutligen   outsourca   hela   verksamheten.   Den   forne   Kungen   är   
nu   reducerad   till   blott   en   plym,   en   simpel   dekoration   som   får   bestå   så   länge   marknadsavdelningen   på   
BoreAB   finner   honom   folklig   nog.   Beträffande   vintern   så   beklagar   BoreABs   presstalesman   att   man   
inte   riktigt   klarat   av   att   leva   upp   till    kraven   på   temperatur,   snömängd   och   istjocklek.   Beträffande    den   
uteblivna   julstämningen   säger   han   sådana   subjektiva   värden   är   alltid   svåra   att   mäta.   Vidare   påpekar   
han   att   man   får   inte   glömma   att   BoreAB   ändå   levt   upp   till   de   mätbara   minimikraven   på   en   svensk   
vinter.   Dvs   minst   10   procent   försenade   eller   inställda   avgångar   för   SJ   samt   minst    250.000   tusen   utan   
ström   i   12   timmar   eller   mer.   Kritiken   rörande   de   höga   styrelsearvodena,   och   arbetsförhållandena   för   de   
asiatiska   gästarbetarna   avfärdar   han   helt   kort   med   orden:   ”Vi   anser   att   arvodena   är   marknadsanpassade   
och   vad   våra   asiatiska   gästarbetare   beträffar   har   de   visat   sig   förvånansvärt   köldtåliga.”.    Men   låt   oss   nu   
inte   älta   om   oväsentligheter   utanför   badhusets   väggar   utan   i   stället   göra   en   liten     ÅTERBLICK    på   den   
gånga   inomhussesången.   Där   vi   med   glädje   kan   konstatera   att   en   man   som   idogt   tränat   simning   under   
nära   nog   hela   sin   livstid   med   stadigt   fokus   på   slutmålet   nu   äntligen   nått   hela   vägen   och    kan   kröna   sin   
simmarkarriär   med   den   ultimata   titeln   inom   simsporten.   Vi   talar   naturligtvis   inte   om   någon   annan   än   
vår   nye   store   

LÖGARMÄSTARE   
Christer   Kågström   

  
Det   enda   lilla   orosmolnet   på   en   i   övrigt   klarblå   himmel   är   att   en   framgång   av   denna   kaliber   måhända   
gör   det   svårt   för   vår   lögarmästare   att   ladda   om   inför   den   något   mindre   men   likväl   viktiga   
Riccione-resan.    I   poloserien   blev   ett   av   skador   sargat   Fumlarlag   broderligt    ompysslat   och   
omhändertaget   av   både   Paj   och   Flytväst.   Så   uppslukade   av   broderlig   omtanke   blev   såväl   Paj   som   
Flytväst   att    ingen   av   dem   kom   sig   för   att   ta   hand   om   seriesegern.   Sålunda   kom   seriesegern   att,   på   detta   
märkliga   vis,   landa   i   knät   på   Fumlaren.   Fumlaren   återgäldade   genast   den   broderliga   omtanken   genom   
att   på   ett   klädsamt   och   övertygande   sätt   placera   sig   sist   i   stafetten   och   så   tillvida   låta   Pajen   och   
Flytvästen   ostört   göra   upp   om   segern.   Flytvästen   var   det   lag   som   bäst   förvaltade   detta   tillfälle.   Nu   är   
dock   tiden   mogen   för   en   kort    INBLICK    i   juryns   arbete   som   denna   gång   tog   plats   på   Staffan   Borgs   
rymliga   kontor   i   länsstyrelsens   lokaler.   I   sedvanlig    ordning   hade   vår   
handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelseansvarige   utfört   sin   syssla   till   den   grad   att   själva   
arbetet   förvandlades   till   en   formalitet.   Avföringen   lyste   med   sin   frånvaro.   Dessvärre   gjorde   införingen   
detsamma.   Ett   grenprogram   såg   åter   dagens   ljus   och   ovetande   bröder   ömsom   straffades   och   ömsom   
belönades   med   grenar   därur.   Men   nu   är   tiden   mogen   för   en    UTBLICK    mot   Lögardagen   den   14:e   
januari   klockan   07:45   då   vi   åter   träffas   på   Pontusbadet.   Men   låt   oss   denna   gång   tänka   lite   extra   på   vår   
penningruvare   som   efter   år   av   idogt   ruvande   ådragit   sig   scrotum   vietus,   en   kroniska   åkomma   som   ger   
sig   till   känna,   på   årlig   basis,   genom   pungen   skrumpnar   till   oigenkännlighet   några   veckor   in   på   det   nya   
året.   Den   enda   kända   boten   är   att   varsamt   fylla   nämnda   pung   med,   av   bröder,   välvilligt   överräckta   
välvårdade    hundralappar.   

  
Väl   mött   bröder!   

NILS    CHRISTER    STAFFAN    JOHNNY    BJÖRN   
  

  


