
Vinnere av TÆL-stipendet i Møre og Romsdal 2007 
 
 

  Navn Kommune Beløp Utdrag fra søknaden 
Musikk       

  
Lisa Bæverfjord 
Rye SUNNDAL 30.000 

18 år gammel jente fra Sunndal som spiller 
trombone, Er blant annet solotrombonist i 
Molde Brass Band. Er også medlem i Midtnorsk 
Ungdomsstorband organisert av Midtnorsk 
Jazzsenter i Trondheim sammen med de mest 
talentfulle unge jazzmusikerne i Midt-Norge. Et 
stipend skal benyttes til videre musikalsk 
utvikling bl.a. gjennom opplæring hos 
privatlærer i Oslo 

  
Karoline 
Tomren Utgård VESTNES 20.000 

19 år gammel pianist fra Vestnes. Studerer for 
tiden klassisk klaver ved musikkonservatoriet i 
Trondheim, og er medlem av jazzgruppa "Rosa 
Liksom". Et stipend skal benyttes bl.a. innkjøp 
av et piano og noter. 

  
Kari Telstad 
Sundet AVERØY 20.000 

19 år gammel mezzosopran fra Averøy. Går for 
tiden på Toneheim folkehøgskule. Hun har også 
deltatt ved operaen i Kristiansund og holder for 
tiden på med å øve inn repertoar til 
opptaksprøve ved Norges Musikkhøgskole. Et 
stipend skal bl.a. benyttes videre til 
utdanningen innenfor sang. 

  Hallvar Djupvik VESTNES 20.000 

21 år gammel tenor fra Vestnes. Studerer på 
konservatoriet i Kristiansand. Har blant annet 
vært solist i "Fiskaren Rasmus og felemusikken" 
av E. Hoem og K. A. Vestad i 2004 og 
Bruckners Requiem sammen med 
romsdalskoret (Molde Bud og Kristiansund i 
2006). Et stipend skal benyttes til videre 
utvikling som sanger bl.a. gjennom 
spesialisering innenfor norsk musikk og 
formidlingen av den. 

  Dina Misund MIDSUND 20.000 

17 år gammel sanger og gitarist fra Midsund. 
Hun synger egne låter og coverlåter. Har bl.a. 
deltatt på ungdommens kulturmønstring 5 
ganger og kommet til landsmønstring 2 ganger. 
Går for tiden på skole i Trondheim. Har en drøm 
om å gi ut en CD og et stipend vil bli benyttet 
til det. 

Idrett        

  Børge Søvik RAUMA 20.000 

24 år gammel telemarkskjører fra Isfjorden. Er 
på Norges skiforbund sitt telemarkslandslag og 
har vært på laget siden 2001/2002. Har 
oppnådd gode resultater over flere år. Har 
bl.a.14 WC seirer, vant WC sammenlagt 2006, 
vant WC Klassisk sprint cupen 2006, vant WC 
storslalom cupen 2006, vant kongepokalen i 
NM 2006 og vant Norgescup og NM som 
junior. Et stipend vil bl.a. bli benyttet til utstyr 
og reiser.  



  
Johan Remen 
Evensen MOLDE 20.000 

Aktiv skihopper fra Molde på 21 år som har 
deltatt/kvalifisert seg til NC-renn eliteklassen 
de 3 siste år. Har hoppet for MOI og 
Trønderhopp. Hopper nå for Kollenhopp med 
mulighet for trening og studier ved 
NIH/Toppidrettssentret. Han mener Møre og 
Romsdal trenger å få fram en ny hopp-profil 
som kan flagge fylket og hans kjære hjemby 
Molde i inn og utland! Et stipend skal bl.a. 
brukes til utstyr og reiser i forbindelse med 
trening og konkurranser. 

  
Kari Vikhagen 
Gjeitnes MOLDE 30.000 

22 år gammel langrennsløper fra Molde.  
Fylkets beste langrennsløper fra barneklasser, 
junior og nå senior. Midtnorsk mester. Har bl.a. 
deltatt i 2 VM jr. og har tatt 1. VM Gull. Flere 
år blant de 5 første i Norgescup langrenn. 
Deltatt i 3 Verdenscuprenn senior. Et stipend 
skal benyttes til videre satsing innenfor 
langrenn. 

  
Lisa Marie 
Strand Løset MOLDE 20.000 

18 år gammel turner fra Molde. Hun 
konkurrerer på nasjonalt nivå og håper på å få 
prøve seg også internasjonalt. Lisa Marie har 
vært fast inventar på junior landslag (2003-
2005) Er nå tatt opp på senior landslaget i 
turn. Har bl.a. vunnet Norgescup i 2004 og 
landsfinalen i 2004. Sølv i landsfinalen 2005. 
8.plass i NM 2005 i sitt første år som senior. 
Suveren vinner av landsfinalen 2006 med 5 
gull. Et stipend skal bl.a. gå til kostnader 
forbundet med reisevirksomhet i forbindelse 
med konkurranser og trening. 

  
Margrete Nyhus 
Ulvestad MOLDE 20.000 

19 år gammel konkurransesvømmer fra Molde. 
Har drevet med konkurransesvømming i ca 10 
år.  Er i norgeseliten i både junior og senior.  
Har tatt 1 gull, 5 sølv og 2 bronse i 
Norgesmesterskap i senior samt 1 gull, 3 sølv 
og 5 bronse i junior Norgesmesterskap. Har 
som mål å få delta på landslaget, eventuelt 
også OL deltakelse 2008 eller 2012. Et 
stipend skal bl.a. benyttes til reiser og opphold i 
forbindelse med treningsleirer og konkurranser 
samt svømmeutstyr. 

  Niklas Løken FRÆNA 20.000 

15 år gammel motorcrosskjører fra Fræna. Fra 
første konkurranse i 10 års alderen har han vist 
et kjempe talent og vunnet nesten alle 
konkurransene han stilte i som debutant. På 
grunn av sine gode resultat ble han tatt ut på 
Team Norway olympiatoppens ungdomssatsing 
i motorcross. Har oppnådd mange gode 
resultater både nasjonalt og internasjonalt. Et 
stipend skal bl.a. gå til å dekke reiseutgifter, 
startkontingenter, drifting av sykler og utstyr. 

  
Ragnhild L 
Mowinckel MOLDE 10.000 

14 år gammel alpinist fra Molde.  Er på 
ungdomslandslaget og ble norgesmester i 
2004. Et stipend skal bl.a. brukes til utstyr og 
reiser i forbindelse med trening og 
konkurranser.  



 
Kunst        

  
Ingrid Henriksen 
Bøe KRISTIANSUND 20.000 

18 år gammel danser fra Kristiansund. Hun har 
danset i 13 år og er i dag knyttet til 
Dansestudioet i Kristiansund både som utøver 
og instruktør. Hun har en drøm om å kunne 
leve av og for dansen, og et stipend skal 
benyttes på veien frem mot denne drømmen. 

  
Espen André 
Istad MOLDE 10.000 

19 år gammel fotograf fra Molde. Eneste junior 
i Molde kameraklubb, og har også deltatt på 
deres årsutstilling i 2006. For å utvikle seg 
videre som fotograf må han ha bedre utstyr og 
det er dette et Tæl-stipend skal benyttes til. 

  

Christa 
Alexandra 
Powell MOLDE 30.000 

21 år gammel danser fra Molde, som i dag går 
2. året ved Paul McCartney skolen i Liverpool. 
Her undervises hun bl.a. i klassisk og moderne 
dans, koreografi og sang. Hun ønsker å utvikle 
seg videre som danser/koreograf og i fremtiden 
kunne livnære seg som dette. Et stipend vil bli 
benyttet til videre utvikling. 

Åpen klasse        

  

Senter mot 
Incest Møre og 
Romsdal MOLDE 30.000 

Senter mot Incest Møre og Romsdal (SmI) er en 
privat stiftelse som har som formål å gi hjelp til 
selvhjelp for incestutsatte og deres familier, 
være et tilbud for incestutsatte kvinner og 
menn. De skal bekjempe seksuelle overgrep 
ved å synliggjøre og motarbeide forhold i 
samfunnet som legitimerer underbygger og 
opprettholder overgrepene og arbeide for å spre 
kunnskap om incest og incestutsattes situasjon. 
Et stipend skal være med på å utvikle et 
aktivitetsrom som kan benyttes i forbindelse 
med kurs for incestutsatte - kurs med ulike 
terapeutiske innfallsvinkler/metoder 

  

Mathias M 
Rydjord og 
Jeanett H. 
Morewood MOLDE 20.000 

Ungt par på 14 år som danser Boogie Woogie. 
De satser på å være i verdenstoppen innen 
sesongen 2007. De er tidligere 2 ganger 
norgesmestere og er i år uttatt til landslaget i 
Boogie Woogie. Det innebærer at de må reise 
mye rundt i Norge og Europa på kurs, 
treningsleirer, landslagssamlinger, nasjonale 
konkurranser, World Cup stevner, EM og VM. 
Et Tæl-stipend vil gå til å dekke noen av disse 
kostnadene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


