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Det   finns   ett   litet   kungarike   i   norr   som   sällan   drar   till   sig   mycken   uppmärksamhet.   Men,   varje   år,   en   
dag   i   början   av   december   månad   så   vänds   världens   blickar   mot   detta   lilla   land.   Tomtar   och   jesusbarn   
får   för   stunden   träda   tillbaka   och   ge   plats   för   det   ögonblick   då   namnen   på   det   verkligt   stora   pristagarna   
ska   offentligröras.   Detta   är   i   sanning   en   stor   dag.   Det   enda   smolket   i   bägaren   är   att   det   på   sydligare   
breddgrader,   i   samma   land,   finns   de   som   vill   stjäla   strålkastarglansen   med   ett   liknande   arrangemang.   
Men   trots   att   de   breder   på   med   allehanda   effektsökerier   så   som   galamiddagar   och   stinna   penningkuvert   
så   har   de   inte   vunnit   folkets   hjärtan.   Det   senare   beror   mest   sannolikt   på   de   illa   valda   kategorierna   för   
priser   som   inskränker   sig   till   ,   rättstaving,   tre   no-ämnen   samt   ett   sista   pris   som   tycks   vara   en   obegriplig   
kombination   av   Fair-play-cup   och   Munhuggarkubben.   Men   dessa   små   nesligheter   ska   givetvis   inte   
hindra   oss   att   göra   en    ÅTERBLICK    på   höstens   verkligt   stora   händelser.   En   totalsatsing   som   bland   
annat   innefattat   att   byta   ett   actionladdat   jobb   i   kläder   av   finaste   bävernylon   mot   en   flegmatisk   tillvaro   
skrudad   i   cardigan   och   tofflor   har   gett   önskat   resultat.   Genom   ett   metodiskt   birkenstockshasande   
genom   universitetets   korridorer   så   har   
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lyckats   byta   ut   kraft   och   fart   mot   stabil   gång   och   atomursliknande   precision    på   ett   sällan   skådat   sätt.   I   
poloserien   och   stafetten   var   det   ingen   som   riktigt   kunde   utmana   Fumlaren   i   striden   om   tredjeplatsen.   
Däremot   så   avgjordes   kampen   om   förstplatsen   bokstavligen   på   mållinjen   i   såväl   polo   som   stafett.   
Poloserien   gick   till   Pajen   med   minsta   möjliga   marginal   och   stafetten   vanns   av   Flytvästen   med   lika   
mycket   till   godo.   Nu   är   dock   klockan   slagen   för   en    INBLICK    i   juryns   förvärv.   Staffans   pensionering   
till   trots   kunde   juryn   ändock   förskansa   sig   i   länsstyrelsens   bastulokal.   Om   detta   beror   på   att   
länstyrelsen   har   orubbligt   förtroende   för   Staffan   eller   bristfällig   nyckelhantering   är   av   ringa   betydelse,   
då   vi   är   lika   tacksamma   oavsett   orsak.   För   en   gångs   skull   så   kunde   den   uppmärksamme   skönja   en   
minimal   krusning   på   den   annars   så   blanka   handikappbelastningsfastställelsearbetsprocedursytan.   Det   
visade   sig   vara   Johhny   som   trots   alla   timmar   med   total-immersion   ändock   ådragit   sig   aningen   för   högt   
vattenläge.   Men   efter   en   liten   korrigering   av   Johnnys   vattenläge   så   återgick   ytan   till   att   vara   helt   blank.   
Ett   idogt   gnuggande,   av   det   som    under   de   bästa   av   omständigheter   kan   antas   vara   geniknölar,   gav   
slutligen   resultat   i   form   av   ett   nytt   grenprogram.   Efter   att   ha   berett   oss   för   ett   djupdyk   i   avföring   och   
införing   fick   vi   konstatera   att   sådan   verksamhet   omöjliggjordes   av   de   bådas   frånvaro.   Nu   är   det   dock   
hög   tid   för   en    UTBLICK    mot   nästa   säsong   då   vi   åter   träffas   på   Pontusbadet   för   att   där   umgås   och   
tillsammans   skapa   det   faktaunderlag   som   behövs   inför   nästa   stora   prisutdelning.   Glöm   inte   bort   att   vår  
penningruvares   så   här   års   skrumpa   pung   tarvar   uppmärksamhet   och   omvårdnad.   Så   med   badbyxorna   i   
ena   nypan   och   Carl   von   Linnes   peruk   resolut   fastklämd   i   den   andra   nypan   återförenas   vi   ånyo   på   
Lögardagen   den   12:e   januari   klockan   07:45   
  

Väl   mött   bröder!   
JAN    NILS    CHRISTER    STAFFAN    BJÖRN   JOHNNY   

  


