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LÖGARBRÖDER!   
  
  

Efter   midvinternattens   velande   med   mycket   omväxlande   väder   -   blida,   blötsnö,   kallsnö   och   sträng   kyla   
-    går   vi   mot   ljusare   tider   och   då   är   det   snart   dags,   men   först   en   ...     
  

ÅTERBLICK     
Efter   en   gedigen   kämpainsats   stod   han   där   äntligen   som   en   värdig   

LÖGARMÄSTARE   
Hans   Ekenberg   

  
Återbördade   till   kommunens   mest   centrala   badinrättning   för   genomförande   av   våra   olika   övningar   så   
gläds   vi   åt   att   vi   åter   blev   totalt   17   bröder,   som   fullgjorde   serien   och   att   vi   i   snitt   ökat   blygsamt   till   14   
deltagare   per   lögardag   (exkl   gäster).   Vi   noterar   också   att   poloserien   långtifrån   blev   så   stenhård   som   
önskat,   utom   då   i   den   nedre   delen   där   spänningen   upplöstes   först   i   sista   omgången   och   då   till   Pajens   
fördel.   Flytvästen   dominerade   serien   totalt   och   blev   först   över   500   poäng   i   maratontabellen.    Böjandes   
bräckliga   bålar   bugar   beslutsfattarna,   blygsamt   beundrande   briljansen   och   utbringar   sedvanlig   hyllning   
för   mästaren,   övriga   pristagare,   återigen   stafettsegrande   Flytvästen   och   skickliga   lögare.   
  

INBLICK     
En   något   decimerad   jury   har   på   grund   av   olika   olyckliga   omständigheter   strålat   samman   vid   ett   av   
stadens   vattenhål   för   att   låta   visa   beslut   fattas.   Det   renande   och   inspirerande   bastubadet   uteblev   
därmed   ännu   en   gång.   Efter   pratordningens   ikraftträdande   fattades   visa   beslut   —   
Årets   införing   i   form   av   Lawrence   Hooey,   som   kan   hälsas   varmt   välkommen   till   Fumlaren,   stod   sig   
blek   i   förhållande   till   årets   avföring,   som   kom   att   innehålla   både   strykning   och   omplaceringar   till   
MRK.     
Handikappbelastningsfastställelse   verkställdes   och   efterhand   fastställdes   ett   nytt,   genomtänkt   och   
fräscht   tävlingsprogram   —   allt   i   den   gamla   lögarbalkens   anda.   

    
UTBLICK     
Lögardagen   den   14   dagen   uti   vintermånaden   möts   vi   på   den   nya   sedvanliga   tiden   och   platsen   i   badets   
blåa   balja   efter   ett   besök   i   den   förhoppningsvis   ångande   varma   bastun.   Med   ambitionen   att   alla   med   
leklynnet   i   behåll   ska   delta   i   både   grenar   och   bröders   benbrytande   bataljer   i   böljande   baljan   blå   i   
polomatcherna.   
Låt   oss   under   vintern   och   våren   vaska   fram   värdiga   vinnare   ur   de   vilda   vågorna   i   Pontusbadet.   
Gläd   därefter   vår   penningruvare   genom   att   utan   tårar   skiljas   från   en   kall-   eller   varmpressad  
hundralapp.   Väl   mött   hälsar   
  

    
BJÖRN CHRISTER      JAN JOHNNY NILS      STAFFAN   

    
  
  
  


