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LÖGARBRÖDER!!     
  

    
Att   komma   som   främling   till   en   främmande   plats.   Att   inte   känna   igen   sig.   Att   se   sin   vanliga   lekplats   
lagd   i   ruiner.   Att   inte   riktigt   känna   igen   maten.   Att   kanske   tvingas   ändra   på   livslånga   rutiner.   Allt   detta   
och   mer   därtill   kommer   lögaren   att   få   prova   på.   Om   inte   denna   termin   så   nästkommande.   Då   vi   på   
grund   av   ombyggnationer   i   Pontusbadet   kommer   att   tvingas   till   en   tid   i   exil.   I   skrivande   stund   så   
behandlas   vår   ansökan   om   tillfälligt   uppehållstillstånd   i   Gammelstad   och   Hertsön   av   berörda   
myndigheter.   Men   med   lite   tur   ska   nog   det   hela   förlöpa   relativt   smärtfritt.   Sverige   har   trots   allt   en   
relativa   god   historik   när   det   kommer   till   att   hjälp   folk   i   trångmål   och   sådant   ändras   väl   knappast   i   en   
handvändning?   Men   låt   oss   inte   oroa   oss   för   mycket   över   framtiden   utan   i   stället   göra   en   
  

ÅTERBLICK   
på   den   termin   vi   fortfarande   nästan   kan   ana   i   backspegeln.   Att   idrotten   och   tekniken   ständigt   går   
framåt   har   nog   aldrig   varit   tydligare   än   nu   i   denna   stund   då   vi   kröner   vår   nye     

  
LÖGARMÄSTARE   

Christer   Olsson   
som   likt   en   titaniumarmerad   cyborg   med   kraft,   precision   och   kyla   höll   den   anstormande   klungan   på   
armslängds   avstånd.   På   frågan   om   detta   är   starten   på   en   ny   era   inom   sporten   svarade   Christer   själv   bara   
helt   kort   ”I’ll   be   back!”.   Om   så   blir   fallet   får   framtiden   utvisa.   Men   klart   är   i   alla   fall   att,   vitaliserade  
av   Christer   Olsson   2.0,   simmade   Pajen   hem   stafetten   före   Flytvästen   som   i   sin   tur   var   före   Fumlaren.   I   
poloserien   så   förmådde   dock   inget   rädda   Pajen   från   jumboplatsen.   Segern   norpade   Flytvästen   åt   sig,   på   
målskillnad,   före   Fumlaren.   Åtta   man   starkt   var   gänget   som   den   andra   Lögardagen   i   augusti   trotsade   
soligt   väder   och   lätt   bris   genom   att   simma   Gråsjälören   runt.   I   år   tummades   det   lite   på   formaliteterna:   
bojarna   skippades   och   sälköttsoppan   var   utbytt   mot   grillkorv.   Men   samtliga   var   eniga   om   att   Rune   inte   
hade   misstyckt.   På   det   stora   hela   en   mycket   trevliga   tillställning.    En   högeligen   imponerad   jury   hyllar   
terminens   segrare   och   övriga   storartade   prestationer   med   en   bugning   av   det   djupaste   slag.   Men   nu   är   
tiden   kommen   för   en   
  

INBLICK   
i   juryns   arbete,som   denna   gång   inleddes   av   en   oklanderlig   
handikappbelastningsfastställelseförarbetssammanfattning   som   inte   kunde   annat   än   accepteras   i   sin   
helhet.   Efter   en   sådan   inledning   samt   lite   maltdryck   och   smörgås   flödade   inspirationen   så   till   den   grad   
att   grenprogrammet   nådde   nya,   nära   nog   episka,   höjder.   Något   som   från   början   såg   ut   att   vara   en   hög   
med   avföring   visade   sig   lyckligtvis   vara   ingenting.   Och   glädjande   nog   kunde   en   införing   noteras:   Sam   
Runeberg   har   funnit   ett   nytt   hem   i   Pajen.   Nu   är   dock   klockan   slagen   för   en   
  

UTBLICK     
mot   Lögardagen   den   12   klockan   07:45   då   vi   med   glatt   humör   passar   på   att   njuta   av   den   trygghet   som   
Pontusbadet   kan   erbjuda   fram   tills   dess   operation   Exodus   tar   sin   början.     
Väl   mött   bröder.   
  
  

STAFFAN    NILS    JAN    CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN   
  

Tyvärr   tvingas   vi   konstatera   lögarhimlen   berikats   med   vår   käre   kamrat   och   
Lögarbroder   nr   113,   Nalle   Ohlson   

Vi   kommer   att   sakna   Nalles   humor   kämpaglöd   och   glada   trumpetstötar.   


