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LÖGARBRÖDER!   
    

Efter   en   helg   med   mycket   stärkande   för   magmusklerna   är   det   snart   dags,   men   först   en   ...     
  

ÅTERBLICK     
Efter   en   kämpainsats   stod   han   där   åter   som   

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

  
Vi   gläds   åt   att   22   bröder   fullgjort   serien   och   att   vi   i   snitt   varit   16   deltagare   per   lögardag   (exkl   gäster).   
Vi   noterar   att   Fumlaren,   trots   en   mindre   lyckad   höstsäsong,   behåller   sin   ledning   i   Maratontabellen   från   
1984   och   fram   till   idag   med   487   poäng,   tätt   följda   av   Flytvästen   på   481   och   terminssegraren   Pajen   på   
477   poäng.   Vilket   lag   når   först   över   500   poäng?   
Böjandes   bräckliga   bålar   bugar   beslutsfattarna,   blygsamt   beundrande   briljansen   och   utbringar   
sedvanlig   hyllning   för   mästaren,   övriga   pristagare,   stafettsegrande   Flytvästen   och   skickliga   lögare.   
  

INBLICK     
Den   sexiga   juryn   strålade   samman   på   årets   första   torsdag   för   att   låta   visa   beslut   fattas.   Det   renande   och   
inspirerande   bastubadet   uteblev,   men   inspiration   hämtades   på   annat   håll.   Efter   pratordningens   
ikraftträdande   fattades   visa   beslut   —   
Ingen   avföring   konstaterades,   men   väl   genomfördes   förflyttningar   av   fyra   Lögare   in   under   rubriken   
MRK.   
I   införingen   hittar   vi   tre   nya   lögare,   som   vi   önskar   varmt   välkomna   –   Patric   Bergman,   Fredric   
Hemphälä   och   Lars-Gunnar   Omberg.   Dessa   tre   placeras   i   Pajen,   Flytvästen   och   Fumlaren   i   nu   nämnd   
ordning.   Därmed   får   samtliga   lag   ett   välbehövligt   tillskott   av   nytt   och   fräscht   blod.   
Handikappbelastningsfastställelse   verkställdes   liksom   fastställdes   ett   nytt,   genomtänkt   och   fräscht   
tävlingsprogram   —   allt   i   den   gamla   lögarbalkens   anda.   

    
UTBLICK     
Slut   upp   i   bröders   benbrytande   bataljer   i   böljande   baljan   blå.   Låt   oss   efter   en   vargavinter   och   värmande   
vår,   vaska   upp   värdiga   segrare   ur   vilda   vågor.   
Smörj   vår   skattmästare   med   en   slät   sedel   på   100   SEK   eller   12   blanka   Euro   genom   att   betala   in   er   för   
det   femtinionde   Lögaråret.   
Väl   mött   på   sedvan-   och   lögarvänlig   tid   men   ovanlig   plats   i   Gammelstads   Badhus   lögardagen   den16   
januari   kl   0745   -    medtagandes   var   sitt   hänglås   för   att   kunna   låsa   klädskåpet    -   hälsar   

    
BJÖRN CHRISTER      JAN JOHNNY NILS      STAFFAN   

    
  


