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LÖGARBRÖDER!!     
  

    
Det   är   svårt,   vart   än   man   blickar,   att   inte   se   vilken   ödesfråga   detta   med   invandringen   utgör   för   oss   
Lögare,   som   under   ett   antal   år   brottats   med   en   på   tok   för   liten   invandring.   Trots   att   det   från   
ledningshåll   vidtagits   åtgärder   såsom    förenklat   ansökningsförfarande   och   förkortad   handläggningstid   
så   har   antalet   aktiva   Lögare   avtagit   till   den   grad   att   IUCN   rödlistat   Lögaren   så   som   hotad   art.   Så   
tillvida   bör   alltså   Lögare   som   återfinns   utanför   sitt   naturliga   habitat   ovillkorligen   återbördas   till   sin   
naturliga   miljö.   Lögaren   är   som   alla   vet   gladlynt,   nyfiken   och   social   och   dessa,   i   sig   goda,    egenskaper   
medför   alltför   ofta   att   Lögaren   kommer   på   avvägar   och   återfinns   ibland   på   så   skiftande   platser   som   
exempelvis   älgtorn   och   skidbackar.   Störst   framgång   vid   återplacering   har   det   visat    sig   vara   om   
utsläppet   sker    tidigt   på   Lördagsmorgonen   i   nära   anslutning   till   Pontusbadet.   Vid   eventuell   förvaring   så   
rekommenderas   varm   fuktig   miljö   med   tillgång   till   trevligt   sällskap   och   maltdryck.   För   att   bättre   förstå   
vikten   av   lögartraditionens   bevarande   rekommenderas   den   intresserade   att   göra   en   

  
ÅTERBLICK   
på   de   stordåd   som   visats   upp   under   den   gångna   säsongen.   Med   en   aktningsvärt   låg   poängsumma   på   51   
ynka   poäng   så   lyckades   vår   nye     

  
LÖGARMÄSTARE   

Per   Sundberg   
hålla   ett   betryggande   avstånd   till   den   jagande   klungan   som   anfördes   av   Christer   O   och   Nils   H.   I   
poloserien   var   det   Fumlaren   som   kunde   visa   upp   minst   antal   poäng.   Näst   flest   poäng   hade   Pajen   
tillskansat   sig.    Flytvästen   lät   sig   dock   inte   nöja   med   en   vinst.   Även   i   staffetten   slank   Flytvästen   iväg   
med   segern.   Mycket   tack   vare   en   snabbsimmande   Hans   Petrini.    Fumlaren   tog   i   vanlig   ordning   hand   
om   den   eftertraktade   tredjeplatsen.   Men   nog   om   detta.   I   stället   nu   en     

  
INBLICK   
i   hur   juryn,   trots   manfall,   klarade   av   utförandet   av   sina   förpliktelser.   Manfallet   bestod   i   att   Staffan   
tyvärr   ej   kunde   medverka   då   han,   denna   vecka,   valt   att   prioritera   bekämpandet   av   långsamt   spel   inom   
den   spanska   golfen.   Men   trots   detta   och   trots   att   det   visade   det   sig   att   bastun   var   avstäng   pga   fuktskada   
så   lät   sig   Juryn   inte   nedslås.   Efter   ha   mutat   kurrande   magar   med   en   smörgås   och   smort   upp   åldrande   
hjärnor   med   maltdryck   så   gick   handikappbelastningsfastställelsearbetsgenomförandet   som   en   dans.   
Med   ångan   uppe   så   gick   grenprogamsskapandet   av   bara   farten   därefter   var   det   fokus   på   in   respektive   
av   föring.   Förnöjsamheten   över   avföringens   frånvaro   dämpades   tyvärr,   som   anytts   tidigare,   av   det   
faktum   att   införingen   var   likaledes   frånvarande.   Men   nog   om   Juryn   och   dess   i   all   ödmjukhet   
utomordentliga   arbete.   Hög   tid   för   en     

  
UTBLICK   
mot   Lögardagen   den   10:e   januari   klockan   07:45   då   Lögare,   återutsatta   såväl   som   av   egen   kraft   
dittransporterade,    åter   träffas   för   en   ny   och   givande   säsong   av   umgänge   i    bastu   och   bölja.   Glöm   inte   
bort   att   vår   penningruvares   pung,   så   här   års,   behöver   stimulans   i   form   av   nya   välpressade   
hundralappar.   

Väl   mött   bröder   
NILS      JAN      CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN    (och   STAFFANS   ande)   

  

Efter   mer   än   fyra   sekel   med   troget   lögande   har   
Lögarbroder   nr   102,   Jan   Höök   

  lämnat   oss   i   saknad   och   simmat   in   i   lögarhimmelen.   


