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Sølv. Kaptein Kate Furøy og resten av det skandinaviske jentelaget FL Charms tok sølvmedalje under Europacupens andre del forrige helg. Innfelt: Kate
Furøy.
FOTO: ERIK CHATEAU
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Historisk andreplass
NÜRBURGRING: Sørreisa-jenta Kate Furøy var med da FL Charms tok en
historisk andreplass i Europacupen i paintball.

TF1010607H22

Aldri før har et rent jentelag spilt
seg til en sølvplass i 1. divisjon i
Europacupen. Over 40 herrelag
deltar i cupen.
– Det har aldri skjedd før. Det
har skjedd at lag med både jenter
og gutter har tatt sølv, men aldri et
rent jentelag, sier Kate Furøy til
Folkebladet.
Europacupens andre del gikk av
stabelen forrige helg i Nürburgring
i Tyskland. Furøy synes det var
artig med en pallplassering.

Dette var deres første plassering
på pallen i 1. divisjon. I 2005 tok
de to pallplasseringer i 2. divisjon,
mens de i fjor tok en tredjeplass i
samme divisjonen.
I de innledende rundene vant de
seks av åtte kamper. I kvartfinalen
fikk FL Charms to seire og i tillegg hadde de høyest bodycount.
Dermed gikk de videre til semifinalen.
Semifinalen vant de mot det
franske laget Sucy Pac, og i finalen var det Latviske Sigur som
ventet det skandinaviske jentelaget.

Inspirerende

Spennende finale

– Det er utrolig inspirerende. Det
er også et klassisk eksempel på all
kranglingen med gutte- og jenteidretter. Dette viser at jenter også
kan hevde seg.

– Det ble en uvanlig spennende
finale til å være 1. divisjon, sier
Furøy.
Og det er ikke uten grunn at hun
sier det. Mot slutten av finalen

Knut Løkse Nilssen

hadde Sigur tre spillere mot FL
Charms ene. Hun klarte i midlertidig å skyte ut to av spillerne til
Sigur. Dermed var de en mot en.
De flyttet på seg mye før de
begge oppdaget at de var fri for
kuler. Dermed la begge på sprang
for å henge opp flagget som ville
sikre dem seieren.
– Men dessverre var spillet på
vår halvdel og dermed hadde Sigur
kort vei for å henge opp flagget,
forteller Furøy.
Et sekund før tiden fikk de flagget på plass. Dermed ble det historisk sølv til jentelaget FL Charms,
med Kate Furøy som kaptein på
laget.
sporten@folkebladet.no
77 85 20 60

Action. Det er mye action i paintball.
FOTO: ERIK CHATEAU

Mangler egenandel
SJØVEGAN: Salangen kommune må utsette renoveringen av Salangshallen til
neste år.
Morten Dokka

Mangler egenandelen. Administrasjonssjef Elisabeth Nutti i Salangen
mangler penger til egenandel for å renovere Salangshallen. Men hun mener kommunen kan beholde tippemidlene på 1,9
millioner kroner om jobben blir utsatt til
2008.
FOTO: MORTEN DOKKA

Salangen kommune fikk 1,9 millioner kroner i tippemidler til
renovering av Salangshallen.
Men problemet er bare at kommunen selv ikke har egenandelen på 7,4 millioner kroner.
Kommuneledelsen er i full gang
med å finne løsninger.

Oppstart i 2008
– Det er nok slik at vi verken har
egenandelen til renoveringen av
Salangshallen på årets budsjett,

eller på økonomplanen for de
nærmeste årene. Dette er et av de
tiltakene vi ikke hadde rom for
under budsjettprosessen. En
egenandel på 7,4 millioner kroner betyr en utfordring på
800.000 kroner for kommunen
det første året, sier administrasjonssjef Elisabeth Nutti i
Salangen kommune.
– Men at vi ikke starter opp i
år betyr ikke at vi mister tilskuddet. Teoretisk kan vi starte opp i
2008 og samtidig beholde midlene vi nå har fått. Men vi må
jobbe for å finne aktuelle løs-

ninger og alternativer. Det kan
bli aktuelt å se for eksempel dugnadsinnsats og andre ting som en
del av egenandelen. Det er også
slik at de økonomiske rammene
vi har kan endre seg underveis
som igjen kan åpne for nye
muligheter, sier Nutti.
Av andre tiltak som heller ikke
fikk plass i budsjettet og økonomiplanen var opprustningen av
Salangen skole og kommunehuset.
morten.dokka@folkebladet.no
77 17 18 25/977 67 900

