
Vinnere av TÆL-stipendet i Møre og Romsdal 2008 
 
 

 Kategori Navn Kommune Beløp Aktivitet 
Åpen Klasse        

  Fritids på Oasen, v/Dag Ohr Kristiansund 30.000 

"Vi danser fylket rundt" har vært 
arrangert 9 år på rad i Møre og 
Romsdal. Dette er et arrangement for 
funksjonshemmede og syke med 
ledsagere. Fra 200-400 deltakere. Et 
tælstipend skal benyttes til dette 
arrangementet 

  Ole Hosen  Molde 20.000 

Instruktør og mentor i Molde 
Teakwon-Do klubb. Klubben har gjort 
det veldig bra i konkurranser og NM 
og mye er takket være hans innsats. 
Et stipend skal brukes til kostnader til 
i forbindelse med kurs, videreutvikling 
og oppfølging av elever. 

  Norunn Innerdal Sunndal 20.000 

28 år gammel kunststudent ved 
Kunsthøgskolen i Oslo, Fakultet for 
visuell kunst. Arbeider stort sett 
innenfor teknikker som tresnitt, 
litografi, akvatint etsing og koldnål. 
Ferdig med bachelorgraden våren 
2008 og ønsker å fortsette med 
mastergrad. Et stipend skal benyttes 
til videre utvikling som kunstner. 

  Ane Marte Kjersheim Vestnes 20.000 

20 år gammel fotograf i 
oppstartsfasen. Har oppnådd flere 
gode plassering i konkurranser hun 
har delta ved, bla. 1.plass på 
Laugskonkurransen for Møre og 
Romsdal. Et stipend skal benyttes 
bedre fotoutstyr.   

Idrett:        

  Simon Rønsholm Sandvik Molde 20.000 

16 år gammel friidrettsutøver, med 
sprint som satsningsområde. Har 
oppnådd flere gode plassering og er 
blant topp 3 i flere distanser på 
landsbasis. Var også på U-landslaget i 
friidrett U18 i 2007. I tillegg til spint 
er han også best i Møre i Romsdal i 
sin klasse både i høyde og lengde 
u/tilløp. Et stipend skal benyttes til 
reisekostnader iforb. med 
konkurranser, kurs og 
treningssamlinger.  

  Rasmus Nes Tjørstad Ålesund 20.000 

17 år gammel bryter som har drevet 
med bryting i 7 år. Har flere 
kretsmesterskap, NM-gull og flere 
gode plassering på nordisk nivå. Har 
mål om deltakelse i Junior NM i 
2008. Et stipend skal benyttes til 
videre utvikling som bryter. 



  Mari Støen Gussiås Molde 10.000 

14 år gammel skiløper. Hun er en av 
Møre og Romsdals største talenter 
innenfor langrenn og vunnet alle 
kretsrenn hun har deltatt i. I 2007 
vant hun i tillegg Ungedommens 
Holmenkollrenn i Fristil. Dette rennet 
regnes som uoffisielt Nm for 13 - 14 
åringer. Et stipend skal benyttes til 
skiutstyr. 

  Karoline Dale   20.000 

17 år gammel konkurranseskytter. 
Har flere gode plassering og ble i 
2007 norgesmester i lagskyting for 
Romsdal. Har som mål å komme seg 
opp i norgestoppen. Et stipend skal 
benyttes til videre utvikling som 
skytter. 

  Karen Kavli Setnes   10.000 

17 år gammel friidrettsutøver. Hun 
ble bl.a nordisk ungdomsmester i 
terrengløp kort løypevei i 2007. Hun 
har også hatt flere andre gode resultat 
på 800 og 1500 meter i 2007. Et 
stipend vil benyttes til deltakelse ved 
flere mesterskap i 2007 

  Håkon Farstad   30.000 

22 år gammel styrkeløfter. Ble i 
2007 norgesmester, nordisk mester 
og europamester, samt en 3.plass i 
VM i juniorklassen. Et stipend skal 
benyttes til videre utvikling som 
styrkeløfter. 

  
Elisabeth Molvær og Preben 
Nordal   20.000 

Ungt par som danser sportsdans. Har 
hatt flere gode plasseringer i 
konkurranse og ble i 2007 
seriemestere i standard og latin, samt 
at de har hatt flere gode plassering i 
nasjonale konkurranser de siste årene. 
I tillegg til å danse aktivt selv 
underviser de yngre dansere i Sula 
Danseklubb. Et stipend skal benyttes 
til videre utvikling som dansere bl.a. 
gjennom undervisning hos trenere i 
Norge og i utlandet. 

Musikk        

  Elisabeth Cathrine Teige Ålesund 30.000 

27 år gammel operasanger som for 
tiden studerer ved NTNU, utøvende 
klassisk linje i Trondheim. Dramatisk 
sopran med stort potensial og 
spennvidde. Et stipend skal benyttes 
til videre utvikling som 
operasangerinne 

  Marit Aspås Gjemnes 50.000 

25 år gammel cellist som er i gang 
med mastergradstudiet ved NTNU i 
Trondheim som utøvende cellist. 
Spiller i Trondheimssolistene og har 
blant annet hvert med Bjørn Eidsvåg 
og Sissel Kyrkjebø på turneer. Et 
stipend skal benyttes til videre 
utvikling som musiker. 



  Daniel Herskedal Molde 30.000 

25 år gammel tubaist som studerer 
ved Rytmisk konservatorium i 
København. Har gitt ut flere album 
både alene og sammen med 
moldebandet DIXI. Har også oppnådd 
flere internasjonal priser individuelt og 
sammen med bandet Listen!. Et 
stipend skal benyttes til hans videre 
arbeid som musiker. 

  
Ole Andreas Starheim 
Silseth Molde 30.000 

23 år gammel klassisk sanger som 
studerer ved Kristiansand 
musikkonservatorium. Søker nå 
opptak ved operautdanningen ved 
kunsthøgskolen i Oslo og et stipend 
skal benyttes til utvidet undervisning 
frem mot opptaksprøvene. 

  Timian Ripnes Naastad Kristiansund 30.000 

17 år gammel sanger som bl.a. 
oppnådde 5. plass i Idol 2007. Har i 
2 år komponert egne sanger og fått 
positiv tilbakemeldinger på dette. Et 
stipend skal benyttes til videre arbeid 
med musikken bla. gjennom å spilt 
inn en demo CD  

  Kristina Malene Stavseng Stordal 10.000 

14 år gammel fiolinist fra Stordal. 
Har spilt fiolin fra hun var 6 år 
gammel. I tillegg til undervisning på 
den lokale kulturskolen er hun også 
elev ved Barrat Due musikkinstitutt, 
juniortalentskolen. Et stipend skal 
benyttes til videre utvikling som 
fiolinist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


