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LÖGARBRÖDER!!     
  

Sällan   har   Luleå   skådat   en   blötare   och   halkigare   vinter   än   den   som   fick   avsluta   det   gångna   året.   En   
strid   ström   av   brutna   lemmar   har   hållit   personalen   på   Sunderby   sjukhus   sysselsatt   som   aldrig   förr.   
Ehuru   detta   halkans   gissel   är   ett   för   allmänheten   påtagligt   problem   så   påverkas   inte   lögaren   det   
ringaste.   Ty   den   lögarbroder   som   till   äventyrs   skulle   råka   halka   vet   att   inte   rädas   väta,   har   lemmar   av   
stål   samt   en   trygg   förvissning   om   att   han   alltid   gör   sina   bästa   insatser   i   vågrätt   ställning.   
Men   låt   oss   nu   innan   vi   stirrar   oss   blinda   på   halkan   och   vätan   på   utsidan   badhusets   väggar   i   stället   göra   
en    ÅTERBLICK     med   fokus   på   prestationerna   på   andra   sidan   nyss   nämnda   väggar.   Där   vi   kan   
konstatera   att   ingen   gjorde   en   bättre   insats   i   det   våta   än     
  

LÖGARMÄSTARE   
Nils   Hermansson   

  
Som   efter   en   hård   kamp   halkade   först   i   tabellen   och   återigen   kunde   sluta   sina   humida   händer   runt   
bucklan.   En   Hermansson   överst   på   pallen   förvånar   nog   ingen   vid   det   här   laget   men   därefter   kunde   
noteras   händelser   som   få   förväntat   sig.   Pajen   överrumplade   sina   motståndare   med   en   ny   polo-strategi.   
Genom   att   byta   ut   målvakten   mot   en   badmössa   gjordes   förbättringar   på   samtliga   mätbara   områden   och   
de   vann   en   förkrossande   serieseger   före   en   hårt   kämpande   flytväst   och   en   hjälplös   fumlare.   Men   det   
som   slutligen   fick   bookmakers   världen   över   att   med   tårarna   rinnande   slita   sitt   hår,   likt   tjuren   
Ferdinands   matador   på   julafton,   var   den   skrällseger   som   ett   hårt   nederlagstyngt   fumlarlag   lyckades   
med   i   stafetten.   Att   flytvästen   kom   på   andra   plats   före   pajen   var   det   knappast   någon   som   noterade   i   den   
allmänna   uppståndelsen.   Det   är   sålunda   med   en   kraftansträngning   vi   slutligen   sliter   ögonen   bort   från   
de   tumultartade   händelsernas   badhus   för   att   i   stället   serveras   en    INBLICK    i   hur   juryns   manskap   
tappert   kämpade   ihop   ett   nytt   program   för   kommande   termin.   På   grund   av   Staffans   nyligen   exponerade   
ovilja   mot   förvärvsarbete   befanns   Länsstyrelsens   bastulavar   vara   utom   räckhåll   för   juryns   smärta   
bakar.   Turligt   nog   visade   det   sig   att   en   bastu   på   Sandviksgatan   81   fungerade   nästan   lika   
tillfredsställande.   Det   efter   bastuutvärderingen   genomförda   grenprogramsframställandet    generade   ett   
grenprogram   som   återigen   höjer   ribban.   I   samband   med   justeringen   av   handikapp   kunde   förvånansvärt   
nog   konstateras   att   Christers   vanligtvis   oomkullrunkeliga   
handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelser   råkat   ut   för   en   minimal   
handikappbelastningsfastställelsearbetsförberedelsestörning   då   ett   fåtal   av   handikappen   nödgades   
efterjusteras.   Den   glädje   som   uppstod   vid   insikten   av   att   ingen   hantering   av   avföring   var   nödvändig   
förtogs   tyvärr   dock   nästan   omedelbart   av   den   obefintliga   mängden   införing.   Men   nu   lämnar   vi   juryns   
och   dess   vedermödor   därhän   och   gör   i   stället   en    UTBLICK    som   söker   sig   mot   Lögardagen   den   18:e  
januari   klockan   07:45   då   vi   utan   minsta   friktion   glider   iväg   till   Pontusbadets   klorerade   innanmäte   för   
ytterligare   en   säsong   av   handfast   umgänge.   Missa   då   inte   heller   tillfället   att   uppleva   den   glädje   som   vår   
penningruvare   Nils   utstrålar   var   gång   han   känner   en   nypressad   hundralapp   halka   ned   i   pungen.     
  

                                                       Väl   mött   bröder!   
JAN    NILS    CHRISTER    STAFFAN    BJÖRN   JOHNNY   


