
Vinnere av TÆL-stipendet i Møre og Romsdal 2006 
 
 

Kategori Navn Kommune Beløp  Aktivitet 
Kunst        

 Kenneth Bruaset Rauma 10.000,- 

20 år billedkunstner. Han går siste året på 
den klassisk figurative kunstskolen Torhild 
Ramberg Studio i Steinkjer. Har bestandig 
hatt stor lidenskap for å skape ting. For å få 
videre utdanning etter ferdig studie i 
Steinkjer ønsker han å studere videre i 
Firenze, Italia. Et stipend skal brukes til å 
virkeliggjøre dette. 

 
Anja Skjellum og Endre 
Aas Molde 10.000,- 

Dansepar på 28 år, som siden februar 2005 
har satset på swingdansen Boogie-Woogie. 
Har siden oppstart danset seg opp i den 
høyeste klassen inne dans og fikk under NM 
i 2005 en 5. plass. Internasjonalt er de 
ranket som nr 49. De har som mål å bli best 
i Norge innen 2 år. Stipendet skal brukes til 
å nå dette målet.  

 Ingri Midgard Fiksdal Molde 10.000,- 

23 år gammel danser. Holder på med 
Mastergrad i koreografi ved Kunsthøgskolen i 
Oslo og kommer til å avslutte studiet i juni 
2006. Ønsker etter endt utdannelse å jobbe 
som profesjonell danser, og bl.a. er planen å 
sette opp danseforestillingen "The happy 
place" på Teateret Vårt i Molde 
sommeren/høsten 2006. Et stipend skal 
benyttes til en bit på veien til å etablere 
Møre og Romsdal som en ny arena for 
profesjonell dans i Norge. 

 
Erik Bolme og Ingvild 
Heggdal Molde 10.000,- 

14 og 13 år gammelt dansepar. Danser 
Boogie-Woogie og er nå i Norgestoppen 
blant juniorer. Har deltatt i flere 
internasjonale konkurranser. Måler et å bli 
verdensmestre i junior innen 3 år. Får å nå 
dette målet trener de i dag 4 dager i uken og 
reiser bl.a. til Oslo, Trondheim og Lillestrøm 
for å få gode trenere. Et stipend skal 
benyttes blant annet til å dekke 
reisekostnader de har i forbindelse med 
trening og konkurranser. 

 
Aslaug Pernille M.D. 
Nordli Sunndal 20.000,- 

28 år gammel kunstner fra Sunndal. Driver 
med billedkunst, oljemaleri innenfor den 
realistiske/naturalistiske stilen. Ønsker å føre 
videre den gode/gamle maletradisjonen. 
Ønsker å lære mer ved å reise til New York 
for å gå ved The Art Students League of 
New York i 3 mnd 



 
Musikk        

 Nella Penjin Fræna 10.000,- 

14 år gammel. Har spilt piano siden hun var 
4 år og fiolin siden hun var 7 år. Som 
fiolinist er hun bla. medlem av 
Romsdalsorkesteret og Trondheims 
Juniorsolister. Som pianist fikk hun i 2003 1. 
pris på Norsk ungdoms musikkmesterskap. 
Hun deltar også i det 2-årige statlige 
talentutviklingsprogram Unge Musikere ved 
NTNU. Stipendet skal benyttes til videre 
utdanning 

 Aksel Sandvik Averøy 10.000,- 

14 år gammel. Han har spilt altsaksofon i 8 
år og sopransaksofon i 2 år. Er ofte benyttet 
som solist i forskjellige sammenhenger og 
spilte sammen med Jørn Hoel Under 
nyttårskonsert med Jørn Hoel i 
Bjørnsonhuset. Stipendet skal benytte til ny 
saksofon og videre opplæring. 

 Ida Olea Kongshaug Averøy 10.000,- 

22 år gammel. Studerer for tiden ved 
musikkonservatoriet i Stavanger der hun 
studerer musikk med trompet som 
hovedinstrument. Har før studiene vært aktiv 
korpsmusiker. Hun ønsker etter fullført 
studie ved konservatoriet å fortsette sin 
utdannelse i Århus. Et stipend skal benyttes 
til å kjøpe nye instrumenter. 

 Heine Bugge Molde 30.000,- 

20 år gammel musiker. Er for tiden 
musiker/skuespiller ved Teateret Vårt. Er 
ellers svært aktiv i det lokale musikklivet 
samt at det er planer for en turne i 2006 
sammen med Egil Kapstad og Terje Venaas. 
Har planer om å studere musikk fra høsten 
2006. For satse videre på musikk trenger 
han et nytt trekkspill og det skal stipendet 
benyttes til. 

Annet        

 
Landsforbundet mot 
Stoffmisbruk avd. Molde Molde 10.000,- 

En forening som arbeider for økt kunnskap 
og innsikt samt selvhjelp for familiene til 
rusavhengige. De driver forebyggende og 
opplysende arbeid i foreninger og er 
pådrivere for å få misbrukere ut av 
avhengigheten. Driver også en 24 timers 
støttetelefon. Stipendet skal benyttes til drift 
av støttetelefon og selvhjelpsgrupper. 

 Lars Kristian Singelstad Rauma 10.000,- 

Han skal lage en dokumentarfilm som 
omhandler en historie fra Isfjorden under 2. 
verdenskrig. Opptakene foregår å Rauma 
kommune og vil involvere lokale skuespiller, 
statister og frivillige medhjelpere. Filmen er 
planlagt ferdig for visning i mars 2007. Et 
stipend vil være et bidrag til denne 
filmproduksjonen. 



 ZarGate.  Vestnes 20.000,- 

En gruppe ungdommer fra 17-25 år som 
arrangerer datasammenkomster. 
Arrangementet har vært en stor suksess og 
antallet som har deltatt har økt fra 30 til 
350 deltakere på 5 år. Deres motto er:" Vi 
vil holde ungdom vekk fra "gata"". Stipendet 
skal benyttes til å skaffe enda bedre utstyr. 

 UT-Prosjektet Molde 50.000,- 

Et dagtilbud for ungdom med rusrelaterte 
problemer mellom 16 og 25 år. Felles for 
disse ungdommene er at de har falt ut av 
skole og arbeid, snudd døgnrytmen og 
strever med å finne sin plass i samfunnet. 
Gjennom UT ønsker man å hjelpe ungdom ut 
av denne destruktive livsstilen og inn på et 
mer konstruktivt livsløp. Innholdet i tiltaket 
består av ulike friluftsaktiviteter, 
arbeidstrening, sosial trening 
temaundervisning og samtaler veiledning og 
har arbeidstid fra kl 0900-1500. 
Ungdommene blir hentet hjemme og har 
blant annet av den grunn tilnærmet 100 % 
oppmøte. Ungdommene opplever tiltaket 
som meningsfullt og som en prosess der de 
gradvis får tilbake trone på at det er mulig å 
endre retningen på livet sitt.  Stipendet skal 
benyttes til utstyr slik at de bl.a. kan ta på 
seg småoppdrag for eldre i kommunen. 

Idrett        

 
Steffen Holsbøvåg 
Olsen Molde 10.000,- 

19 år gammel fra Skåla. Går aktivt på ski for 
Molde og omegn IF. For å kunne trene på 
dagtid og kveldstid bor han på hybel i Molde. 
Han ble i fjor nr 2 i Møre og Romsdal i 
klassen gutter 18 år. Han trener mye og 
synes at det er moro. Stipendet skal brukes 
nye ski. 

 Tobias Reines Utigard Sunndal 10.000,- 

17 år gammel, Driver med skyting. Har 
drevet med dette siden han var 10 år. Han 
har oppnådd mange gode resultater, opptil 
flere 1. plasser i NM samt at han i 2005 
også ble Nordisk mester. Skyting krever flere 
typer våren og blir derfor en kostbar sport. 
Stipendet skal benyttes til utstyr. 

 Natalie Kvernberg, Averøy 10.000,- 

19 år gammel. Driver med svømming. Hun 
har vært på juniorlandslaget i 3 år, har en 
rekke medaljer i junior NM og 2.plass i 
senior NM sommeren 2005 har også flere 
gode plasseringer i internasjonale stevner. 
Fremtidige mål innen 2006-2007 er blant 
annet å komme på seniorlandslaget samt 
deltakelse i internasjonale mester som EM, 
World Cup osv. Et stipend skal benyttes til 
samling og stevner. 



  Karoline Bjerkli Grøvdal Rauma 20.000,- 

15 år gammel. Hun trener både friidrett, løp 
mellom- og langdistanse, hinder og 
terrengløp og langrenn. Hun har oppnådd 
god resultater bl.a. NM gull på 2000m 
hinder og terreng og sølv nordisk i terreng. 
Hun har også gode plasseringer i krets og på 
landsnivå i langrenn. Stipend skal brukes til 
reiser i forbindelse med trening og utstyr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


