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LÖGARBRÖDER!!   
  

Så   här   års   när   kylan   och   mörkret   är   som   mest   betungande   och   ryggskottet   står   och   lurar   bakom   hörnet   
var   gång   snöskyffeln   åker   fram   är   det   mången   medborgare   som   längtar   till   värme   sol   och   bad.   Men   det   
är   inte   alltid   så   lätt   att   bara   åka   iväg.   Resor   ska   bokas,   semesterdagar   och   pengar   spenderas,   
blomvattnare   och   kattskötare   ska   engageras,   sega   timmar   på   flyget   ska   genomlidas   och   sedan   vet   man   
ju   aldrig,   väl   på   plats,   om   det   går   att   få   tag   på   riktigt   kaffe   till   frukost.   I   jämförelse   detta   så   torde   Lule   
Lögarbröders   upplägg   framstå   som   rena   drömmen.   En   serie   minisemestrar   till   tempererat   klimat   där   
den   azurblå   böljan   erbjuder   möjlighet   till   vattenakrobatik   så   väl   som   hjärngymnastik.   Ingen   kattvakt,   
ingen   jobbig   resa,   ingen   irriterande   sand   som   fastnar   överallt   och   noll   risk   för   hudcancer.   Slutligen   som   
grädde   på   moset   avrundas   det   hela   med   en   kopp   riktigt   kaffe   i   gott   sällskap.   Kort   sagt   idel   fördelar.   
Vänta   inte.   Boka   in   dina   Lögardagsmorgnar   redan   idag.   Med   detta   sagt   är   det   hög   tid   att   göra   en     
  

ÅTERBLICK    på   de   bragder   som   utförts   i   bassängen   under   den   gångna   terminen.   Med   nytt   
världsrekord   i   form   av   smått   fenomenala   48   poäng   kunde   
  

LÖGARMÄSTARE   
Jan   Hermansson   

  
med   minsta   möjliga   marginal   hålla   broder   Nils   Hermansson   stången.   Även   i   poloserien   slogs   rekord.   
Fast   av   annan   sort.   Fumlaren   noterade   ett   svårslaget   lågvattenmärke   genom   att   tillskansa   sig   ynka   2   
poäng   och   -33   i   målskillnad.   Vann   gjorde   Flytvästen.   I   staffetten   blev   dock   rollerna   omvända.   
Fumlaren   knep   oväntat   segern   före   Pajen   som   genom   en   hårt   kämpande   Staffan   Borg,   på   sista   sträckan,   
lyckades   förpassa   Flytvästen   till   jumboplatsen.   Med   dessa   bravader   ingraverade   i   minnet   är   nu   tid   för     

  
INBLICK    i   hur   den   något   decimerade   juryn,   stärkta   av   biskopens   välsmakande   maltdrycker,   tog   sig   
an   sina   uppgifter.   Manfallet   denna   gång   orsakades   av   att   Jan   låg   hemma   och   bekämpade   ett   
ortomyxovirus   samt   att   Christer   nödgats   uppsöka   titanverkstan   i   Sunderbyn   för   en   höftuppgradering.   
Christers   tillstånd   var   dock   inte   sämre   än   att   han   kunde   förse   oss   andra   med   oklanderlig   
handikappbelastningsfastställelsearbetsemailbilaga   som   gjorde   handikappbelastningsfastställelsearbet   
till   en   barnlek.   Grenprogrammet   var   även   det   mer   eller   mindre   färdigställt   i   förväg   så   det   enda   som   
behövde   göras   var   att   fördela   grenarna   rättvist   mellan   hugade   spekulanter.   Inget   petande   i   avföring   
eller   införing   behövde   uföras.    Henry   Hällgren     (som   för   övrigt   kunde   kunde   noteras   för   inte   mindre   
än   fem   grensegrar)   uppgraderades   till    Stående   Hederslem .   Därefter   vidtog   en   kort   diskussion   där   det   
beslutades   att   resultatet,   den   relativt   lilla   arbetsinsatsen   till   trots,   ändå   var   av   sådan   kvalitet   att   vi   med   
gott   samvete   kunde   besvära   biskopens   anställda   om   en    omgång   till.   Men   nog   om   juryns   vedermödor.   
Dags   för   en   
  

UTBLICK    mot   Lögardagen   den   13:e   januari   klockan   07:30   då   de   Lögare   som   bokat   in   sin   
minisemester   träffas   på   Pontusbadet   för   i   att   glada   vänners   lag   söka   tillfälligt   skydd   undan   vinterns   
kyla.   Kom   gärna   ihåg   att   vår   penningruvare   vid   denna   tid   på   året   är   extra   intresserad   av   att   insamla,   av   
riksbanken   tryckta,   bilder   föreställande   Greta   Garbo.   
  

Väl   mött   bröder!   
JAN    NILS    CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN   STAFFAN   

  


