
Tæl-vinnere Møre og Romsdal 2012  
     
Musikk       
 
Hovedvinner musikk 
Hallvard Braaten Steinhovden, Ålesund, 17 år  50 000 kr 
Spiller cello. Elev på musikklinja ved Fagerlia videregående skole, og deltar i NTNUs 
talentutvikiklingsprogram Unge Musikere i Trondheim. Spiller i Ålesund Symfoniorkester samt Norsk 
Ungdomssymfoniorkester. Tilbringer seks timer med celloen hver dag. Vil bruke stipendet til innkjøp 
av ny cello. 
 
Øvrige vinnere 
Amalie Øvstedal, Vestnes, 15 år     20 000 kr 
Sangartist. Har nettopp gitt ut sin første singel; julesangen ”Sing to me”. Ble oppdaget av tre 
låtskrivere i Oslo via YouTube. Elev på kulturskolen i Vestnes. Vil bruke stipendet på sangtimer samt 
videre utdanning innen musikk. 
  
Andrea Støren,  Molde,  21 år    20 000 kr 
Spiller fløyte. Studerer utøvende fløyte på Norges Musikkhøgskole. Vil bruke stipendet på sommer- 
og orkesterkurs samt kjøp av nytt instrument. 
 
Elin Sofye Rabbevåg, Ålesund, 26 år   30 000 kr 
Elektronisk pop-/rockartist. Masterstudent ved Griegakademiet i Bergen. Har gitt ut to EP'er, og i fjor 
almbumet "There's gotta be more". Vant musikkstipend i Radio Ålesund i 2010. Vil bruke stipendet til 
turnestøtte og innspilling av musikkvideo. 
 
Erlend Apneseth, Jølster, 21 år    30 000 kr 
Folkemusiker, spiller hardingfele. Studerer ved Ole Bull Akademiet. En av landets beste unge utøvere 
med seier i Landskappleiken klasse C. Deltok på Talent 2010 med opptreden i Brasil. Har også spilt i 
Midtøsten. Vil bruke stipendet til innkjøp av ny fele. 
 
Rasmus Bondevik, Ålesund, 21 år   30 000 kr 
Klassisk pianist. Studerer ved institutt for musikk i Trondheim. Jobber som klaverpedagog. Vil bruke 
stipendet til undervisning. 
 
Idrett       
 
Hovedvinner idrett 
Martin Helseth, Ålesund, 17 år    50 000 kr 
Aktiv roer. Ror for Ålesunds Roklubb, trener 25 timer i uka og skal bli best i verden i sin båtklasse 
(toer uten styrmann). Går på idrettslinja ved Ålesund videregående skole. Vil bruke stipendet til kjøp 
av sykkel samt diverse sykkelutstyr, fordi sykling er en fin alternativ treningsmetode for roing. 
Dessuten til deltakelse på treningssamlinger innen roing. Vant både norsk og nordisk mesterskap i 
fjor.  
 
Øvrige vinnere 
Johannes Thingnes Bø,  Stryn, 18 år   20 000 kr 
Norges største skiskyttertalent i sin årsklasse. Vant alle sju renn i norgescupen i fjor. Tok gull og sølv i 
ungdoms-OL i Tsjekkia. Vant også NM i langrenn. Vil bruke stipendet på videre satsing på skiskyting. 
 
 
 



 
Jonas Kvalen, Volda, 19 år    20 000 kr 
Spiller volleyball og sandvolleyball. Årets nykommer i eliteserien samt nordisk og norsk mester med 
Førde VBK. Deltatt internasjonalt både i volleyball og sandvolleyball. Vil bruke stipendet på videre 
satsing, hvor målet er å bli proffspiller utenlands. 
  
Silje Kippernes, Averøy, 16 år    20 000 kr 
Aktiv bryter. Medlem i Kristiansund Atletklubb. Har vunnet seks NM-titler og deltatt i to 
europamesterskap. Har som mål å kvalifisere seg til OL i 2016. Vil bruke stipendet til å dekke 
reisekostnader ifm konkurranser og treningssamlinger. 
 
Øystein Elias Helgheim, Ålesund, 15 år   20 000 kr 
Motorsportutøver som kjører gocart. Er en av verdens beste utøvere i sin årsklasse. Fjerdeplass i VM i 
2012. Årets bilsporttalent i Norge i 2011. Vil bruke stipendet til å dekke reose og opphold ifm trening 
og konkurranser.   
       
Kunst 
 
Hovedvinner kunst 
Silje Botten, Surnadal, 22 år    30 000 kr 
Skuespiller. Studerer teater ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Har spilt i Fru Guri av Edøy og 
Amerikaklokkå. Vil bruke stipendet til å utvikle seg videre som skuespiller, deriblant med mål om god 
fysisk helse. 
 
Øvrige vinnere 
Tonje Aas Molnes, Ålesund, 25 år   20 000 kr 
Danser. Har danset i Melodi Grand Prix, X-factor og flere musikkvideoer. Skal danse ved Den Norske 
Opera fra april. Vil bruke stipendet til reise, opphold og videreutvikling slik at dansen kan bli et 
levebrød. 


