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HALLSBERG. Den första 
SM-tävlingen i Wordfeud 
avgjordes i Hallsberg under 
helgen. Totalt ställde 17 del-
tagare från hela Sverige upp.

Segrare blev 16-årige mäs-
terspelaren Nils Lundström 
från Sollentuna. Nils vann 
alla matcher utom en och 
lyckades samla ihop fest 
poäng av alla spelare. Desto 
hårdare blev kampen om 
andraplatsen där särskilj-
ning fck tillgripas för att 
bestämma att Ellen Bergs-
trand drog det längsta strået. 

Domare var Bengt Nyberg 
från Mjölby

I samband med tävlingar-
na passade man också på att 
bilda Svenska Wordfeudför-
bundet som årligen kommer 
att arrangera SM i Wordfeud. 

Till ordförande valdes 
Tomas Hagenfors, Halls-
berg. Till vice ordförande 
Thomas Madsen, Hallsberg, 
kassör Anders Olsson, Karl-
stad, sekreterare Eva-Lothe 
Madsen, Hallsberg. 

Övriga ledamöter i sty-
relsen blev Maria Sten-
lund, Målsryd, Bo Lang-
torp, Hägersten och Thomas 
Berglund, Kumla

Svenskt mästerskap  
i Wordfeud avgjort 1) Nils Lundström, Sollen-

tuna, 2) Ellen Bergstrand, 
Jönköping, 3) Fredrik 
Hörnberg, Johanneshov, 4) 
Anders Olsson, Karlstad, 
5) Leif Andersson, Frövi, 
6) Anne Karlsson, Laxå, 
7) Bo Langtorp, Häger-
sten, 8) Tomas Hagenfors, 
Hallsberg, 9) Nils Stenlund, 
Målsryd, 10) Kristoffer 
Wolke, Jönköping, 11) Hele-
ne Berzelius, Örebro, 12) 
Thomas Kohlén, Enköping, 
13) Thomas Madsen, Halls-
berg, 14) Annika Westdahl, 
Örebro, 15) Eva-Lothe Mad-
sen, Hallsberg, 16) Mikael 
Olausson, Huskvarna, 17) 
Maria Stenlund, Målsryd.

■■ Resultat 

Varje år räknar fågelskådare 
över hela Europa fåglar sam-
tidigt. Arrangemanget heter 
Eurobirdwatch och bakom 
står organisationen Bird Life 
International.
Ungefär 40 nationer deltar 
och förra året gick samman-

lagt 70 000 personer ut 
och räknade fåglar. Tan-
ken med arrangemanget 
är att uppmärksamma 
den stora strömmen av 
fyttfåglar från Europa 
till övervintringsplatserna 
i Afrika.

På ett ark noterades varje fågel. 
57 arter och närmare 2000 indivi-
der har setts vid Rynningeviken. 

157, 158, 159 ... I helgen var det fågelskådarnas stund. Över hela Europa samlades man får att 
räkna tillsammans. Två av dem var Ann-Margret Elmroth, närmast kameran, och Kerstin Signal. 
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– För en stund får man leva i 
fågelvärlden. Det är under-
bart. 
Ann-Margret Elmroth var 
en av många som deltog 
i helgens stora europe-
iska fågelskådarsamman-
komst.

ÖREBRO. I helgen samlades 
fågelskådare över hela Euro-
pa för att räkna fåglar. Euro-
birdwatch heter arrange-
manget som ordnas för 20:e 
gången. 

I Örebro hölls det träfar 
vid Rynningeviken, på lör-
dagen var man på Pers kulle 

och på söndagen vid Vena-
stugan. 

– Det här är en höstinven-
tering för alla fåglar på väg 
söderut, berättar Kent Halt-
tunen från Närkes ornito-
logiska förening. Det är ett 
årligt evenemang och ett 
sätt att hålla koll på fåglar 
och se om de ökar eller mins-
kar. Vi har till exempel räk-
nat till tusen grågäss som 
tyvärr tränger ut andra fåg-
lar.

Sammanlagt har Närkes 
ornitologiska förening räk-
nat till 57 olika arter och 
prickat av runt 2 000 fåglar.

Har ni sett något ovanlig?
– Ja, vi har till exempel 

sett skräntärnan som inte 
häckar här. Trädlärkan är ju 
också lite ovanlig.

Mellan 40 och 50 fågel-
skådare hjälpte till med 
räkningen. Ann-Margret 
Elmroth deltog i räkningen 
vid Venastugan. Fågelskåd-
ningens tjusning uttryckte 
hon så här:

– Det är en annan dimen-
sion att vara här. Man inser 
att det fnns ett annat sätt att 
leva än människans.

CHRISTINA ERIKSSON

Fågelräkning

Många ville 
räkna fåglar 
Skräntärna och Trädlärka siktades

VIKTIG TRÄNING. Sofa Domander har en ledsjukdom och bör-
jade rida redan som femåring för att stärka musklerna.

på att andas djupt och 
långsamt.

Hur ska man förklara dres-
syr för någon som inte kan 
sporten?
– Det är samspelet med 

hästen, säger Sofa. Det är 
det som är dressyr.
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 ’’ Jag har en ovanlig ledsjukdom och 
fck börja med ridning som sjukgym-

nastik.
Sofa Domander

Hur gick det i tävlingen? 
Resultatet fnns på Sporten i 
del 2, sidan 17.

■■ Fakta Eurobirdwatch13

På ett ark noterades j
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I helgen arrangerade Örebro 
fältrittklubb SM i dressyr för 
ryttare med funktionsned-
sättning. Tävlingarna hölls i 
Karlslund. Ryttare från hela 
landet tävlade i olika klasser. 
Ryttarna har olika funk-
tionshinder som exempelvis 
rörelsehinder, utvecklings-
störning eller synskada.
SM rids i två omgångar där 
den sammanlagda poängen 
räknas. Ryttare med egen 
häst rider två olika program. 
Ryttare på lånad häst rider 
samma program på två olika 
hästar.

Från Örebro fältrittklubb 
deltog tre ryttare: Sofa 
Domander, Gustav Stjern-
berg och Cathrine Csore.
Örebro fältrittklubb var en 
av de första ridklubbarna 
i landet som 1960 började 
med ridning för ryttare med 
funktionsnedsättningar. Det 
började med barn och ung-
domar med rörelsehinder 
och sedan har verksamheten 
vuxit. Handikappsektionen 
bildades 1976. Tävlingsverk-
samhet har funnits sedan 
1970-talets början.

■■ Tävlar i olika klasser.

PÅ GÅNG. Cathrine Csore valde först fotbollen före hästarna 
men satsar nu på ridningen fullt ut.

INFÖR DOMAREN. Gustav Stjernberg är på jakt efter ännu en 
medalj.
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