
TÆL-vinnere Møre og Romsdal 2011 
 
Musikk 
 
Hovedvinner: Revovler Avenue, Eide v/ Vegard Bredeli Kanck 50 000 kr 
Fire ungdommer fra Eide utgjør bandet Revolver Avenue. Spiller for tiden inn plate i et studio i Oslo. 
Vil bruke stipendet til å dekke kostnader ifm. plateinnspillingen samt nødvendig oppussing av 
øvingslokalet i Eide. Målet er å skaffe seg et levebrød av musikken. 
 
Øvrige vinnere: 
Birgitte Grytten Vestvik, Ålesund    30 000 kr 
27 år. Et stort sangtalent. Behersker de fleste stilarter, spesialisering innenfor klassisk sang siden 205. 
Tar nå mastergrad i utøvende klassisk song ved Universitetet i Stavanger. Også utdannet som 
musikkpedagog og kordirigent samt studier ved Mariinskyoperaen i St Petersburg. Er kjent frå 
ungdomskoret Respons. Vil bruke stipendet til videreutdanning ved Mariinskyoperaen. 
 
Fredrik Hildrestand og Knut Øyvind Grytten, Haram  30 000 kr 
18 og 19 år. Artister innen hip hop og rap. Vil bruke stipendet til å lage en musikkvideo hvor mange 
forskjellige miljø blir inkludert og hvor siktemålet er å få med kjente norske rappere med på 
prosjektet.  
 
Ramona Myren, Molde      30 000 kr 
26 år. Sanger, pianist, låtskriver og gitarist. Vil bruke stipendet til å øve og å betale 
undervisningsstimeri piano og song. 
 
Sivert Blindheim, Ålesund     20 000 kr 
17 år. Klassisk pianist som går på musikklinjen ved Fagerlia videregående skole. Deltar også i Unge 
Musikere ved NTNU i Trondheim. Vil bruke stipendet til deltagelse i Unge Musikere samt innkjøp av 
ny pianokrakk. 
 
Steinar Glas, Kristiansund     20 000 kr 
20 år. Bassist. Førsteårsstudent på rytmisk bass ved Konservatoriet i Kristiansand. Vil bruke stipendet 
til innkjøp av kontrabass. 
 
Idrett 
 
Hovedvinner: Siv Krakeli Sneen, Eide    30 000 kr 
18 år. Sprintutøver i friidrett. Fylkets raskeste sprinter på kvinnesiden siste tre år. Sølv i junior-NM 
samt to gull i Ungdomsmesterskapet i fjor. Vil bruke stipendet til utstyr og reiser til treningssamlinger 
samt stevner. Har som mål i 2011 å delta i U20 EM i Estland. 
 
Øvrige vinnere: 
Adrian Livvelten, Molde     20 000 kr 
16 år. Skihopper fra Hjelset-Fram IL. Førsteårselev ved Toppgymnaset i Lillehammer. Aktuell for 
ungdoms-OL. Vil bruke stipendet til nye ski, dress, hjelm og hansker. 
 
Anniken Obaidli, Molde     20 000 kr 
15 år. Spiller på ungdomslandslaget i håndball, hvor medspillerne hovedsakelig er ett år eldre. Kåret 
til beste landslagsspiler i to cuper. Ekstremt treningsvillig, og var tilbake på trening samme dag som 
hun opererte albuen. Vil bruke stipendet til treningssamlinger samt utstyr. 
  



 
Daniel Øverås, Ålesund      20 000 kr 
14 år. Spiller på aldersbestemte landslag for 15-16 år i golf. Siktemålet er OL i Rio de Janeiro i 2016. 
Opptatt av å være allsidig, og holder på med fotball og alpint i tillegg. Vil bruke stipendet til 
treningssamling i golf i Sør-Afrika vinteren 2011. 
 
Erlend Grebstad Sætre, Ålesund    20 000 kr 
15 år. Er den eneste aktive ungdomssyklisten i Ålesund. Vil bruke stipendet til å utvikle seg som 
syklist, blant annet etter treningsopplegg fra Kurt Asle Arvesen og Knut Anders Fostervold.  
 
Kjell Andreas Rødal, Fræna     20 000 kr 
17 år. Utøver og hovedtrener i Fræna Taekwon-Do klubb samt utøver på landslaget. Innehar nå 
graden første dan svart. Har vunnet flere NM-gull samt medaljer fra internasjonale mesterskap. Vil 
bruke stipendet til å videreutvikle seg som utøver og trener. Har som mål å få medalje i 
europamesterskapet i Slovakia i 2011. 
 
Marte Bliksås Sandhaug, Molde    20 000 kr 
19 år. Ballettdanser som er førsteårsstudent ved Balletthøyskolen i Oslo. Har tidligere danset ved 
Studio 11 i Molde. Vil bruke stipendet til studiereise i Uganda. 
 
Sondre Nyvold Lid, Molde     20 000 kr 
16 år. Friidrettsløper som har satt aldersrekorder både på 200 meter og 400 meter. Tok gull og 
bestemannspremie i Ungdomsmesterskapet i 2010. Siktemålet i 2011 er å kvalifisere seg til U18 VM i 
Frankrike. Vil bruke stipendet til å dekke kostnader ifm. treningssamlinger i Norge og utlandet. 
 
Åpen klasse 
 
Hovedvinner: Nikita Kistocha, Molde    30 000 kr 
24 år. Danser, opprinnelig fra Ukraina hvor han har vunnet mange nasjonale priser. 
Universitetsutdannet i dans i Ukraina. Sentral i det gryende dansemiljøet i Molde. Vil bruke stipendet 
til videreutdanning i dans samt delta på konkurranser sammen med dansegruppa Quiet. 
 
Øvrige vinnere: 
Eirik Mubarak Lien, Rauma     20 000 kr 
12 år. Sanger og skuespiller som for tiden opptrer på familieforestillingen Jungelboken på Chat Noir i 
Oslo. Spiller hovedrollen som jungelgutten Mowgli. Vil bruke stipendet til realisere sin drøm som 
sang- og teaterkunstner. 
 
KIA Møre, Molde v/ Lone Anderson    20 000 kr 
15-25 år. Multi er KIAs nye ungdomsklubb hvor innvandrere og ungdom med norsk opprinnelse 
møtes. Etabler i Molde i oktober 2010. Skal skape et inkluderende fellesskap blant byens ungdom. Vil 
bruke stipendet til drift av ungdomsklubben. 
 
Sissel Lindgjerdet, Ulstein     20 000 kr 
23 år. Bildekunstner som studerer ved Ålesund Kunstfagskole. Jobber med både grafikk, oljemaleri og 
kulltegning. Har også laget kunstbøker. Vil bruke stipendet til innkjøp av grafikkpresse samt 
oppgradering av atelier. 
 
Hederspris 
         
Professor Arild Hervik, Molde     100 000 kr    
 


