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LÖGARBRÖDER!   
  
  

  
   Efter   en   sommar   med   mycket   omväxlande   väder   -   sol,   regn,   blåst   och   åska,   är   det   snart   dags,   men   
först   en   ...     
  

ÅTERBLICK     
Efter   en   gedigen   kämpainsats   stod   han   där   åter   som   

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

  
Efter   att   ha   varit   hänvisade   till   kommunens   utkant   och   därtill   hörande   resor   för   att   bedriva   våra   
övningar   så   gläds   vi   åt   att   det   blev   totalt   17   bröder,   som   fullgjorde   serien   och   att   vi   i   snitt   varit   13   
deltagare   per   lögardag   (exkl   gäster).   Vi   noterar   också   att   poloserien   blev   stenhård   med   Flytvästen   och   
Fumlaren   på   lika   poäng   i   topp   med   Pajen   näst   intill   detroniserad   långt   därefter   på   bronsplats.   Når   något   
av   topplagen   upp   till   500   poäng   under   kommande   termin?     
Böjandes   bräckliga   bålar   bugar   beslutsfattarna,   blygsamt   beundrande   briljansen   och   utbringar   
sedvanlig   hyllning   för   mästaren,   övriga   pristagare,   återigen   stafettsegrande   Flytvästen   och   skickliga   
lögare.   
Som   vanligt   hade   någon   också   samarbetat   med   vädergudarna   och   ordnat   strålande   väder   med   solsken   
och   värme   för   årets   Gråsjälörsexpedition   och   circumnatation.   Nio   bröder   prioriterade   detta   framför   
andra   sysslor   denna   sjunde   gång   och   första   lördag   i   augusti.   
  

INBLICK     
En   något   decimerad   jury   har   på   grund   av   olyckliga   omständigheter   strålat   samman   via   Internet   för   att   
låta   visa   beslut   fattas.   Det   renande   och   inspirerande   bastubadet   uteblev   därmed   och   var   och   en   fick   
själv   stå   för   nödig   inspiration.   Efter   pratordningens   ikraftträdande   fattades   visa   beslut   —   
Varken   avföring   eller   införing   kunde   konstateras.   Handikappbelastningsfastställelse   verkställdes   och   
efterhand   fastställdes   ett   nytt,   genomtänkt   och   fräscht   tävlingsprogram   —   allt   i   den   gamla   lögarbalkens   
anda.   

    
UTBLICK     
Slut   nu   åter   upp   i   bröders   benbrytande   bataljer   i   böljande   baljan   blå.   Låt   oss   innan   vintern   vaska   fram   
värdiga   segrare   ur   det   renoverade   Pontusbadets   vilda   vågor.   
Väl   mött   på   ny,   men   ändock   lögarvänlig   tid,   nu   åter   i   Pontusbadet,   lögardagen   den   10   september   kl   
0730   hälsar   

    
BJÖRN CHRISTER      JAN JOHNNY NILS      STAFFAN   

    
  

Tyvärr   måste   vi   notera   att   lögarhimlen   fått   ännu   ett   tillskott   då   
Lögarbroder   nr   101,   Kurt   Johansson,   

  lämnat   oss   i   saknad.   Vila   i   frid!   


