
Vinnere av TÆL-stipendet i Trøndelag 2003 
 
 

  Navn Kommune Beløp  Aktivitet 

Idrett         

  
Kari Sofie Brøndbo Lillehammer 10 000 Ung skytter med en drøm om å bli proff, skal 

benytte TÆL-stipendet for å nå sitt mål. 

  

Magnus Rostad Orkanger 10 000 Ung skihopper, medlem av elitegruppa i 
Trønderhopp, får bankens stipend for å satse 
fullt på hoppinga i årene som kommer. 

  
Renate Bolland Trondheim 10 000 Bokser som vil bli best i Norge og som vil 

profilere jenteboksing gjennom egen suksess. 

  
Steinar Lundmo Flornes 10 000 Ung sprinter fra Stjørdal som ønsker å satse 

knallhardt mot neste sesong. 

  
Stine Kufaas Buvika 10 000 Ungt friidrettstalent som skal benytte TÆL-

stipendet til å forbedre sine treningsforhold. 

  

Therese Neergård Klæbu 10 000 Ung landslagsutøver innen alpint som vil 
effektivisere skolearbeid/trening for å utvikle 
seg videre som alpinist. 

  

Håmmår'n 
Fjellsportklubb 

Skogn 25 000 Klubben driver planlegging og gjennomføring 
av klatring for funksjonshemmede. Vil 
videreutvikle klatrefeltet på Ekne ved hjelp av 
stipendet. 

  

Inderøy IL Inderøy 25 000 Ønsker midler for å vedlikeholde Inderøy 
Idrettspark som er bygd opp på dugnad. TÆL-
stipendet skal benyttes til å kjøpe inn utstyr til 
vedlikehold. 

  

Rørvik Svømme og 
Livredningsklubb 

Rørvik 25 000 Klubben har fått et luksusproblem, har mange 
meget gode utøvere med topplasseringer i 
nasjonale svømmestevner. Ønsker midler for å 
kunne utvikle klubbens talenter. 

  
Trine Haltvik Trondheim 25 000 Vil starte en håndballskole for unge jenter hvor 

TÆL og vilje skal være et hovedtema. 
Åpen klasse         

  
Stiftelsen BU Racing 
Team 

Ansnes 15 000 Vil videreutvikle mulighetene for alternativ 
aktivitet for ungdom på Hitra. 

  
FHT 
(FlykningeHelseTeamet) 

Trondheim 15 000 Ønsker å skape aktiviteter for flyktninger i 
Trondheim kommune 

  

Fritz Arne Haugen Kvål 15 000 Bonde og spesialpedagog som har et stort 
hjerte for ungdom som har spesielle behov i 
forhold til skolegang. Han har sammen med 
ungdommene utviklet en skogspark på Kvål 
som skal videreutvikles. 

  

Stadsbygd 4H Stadsbygd 15 000 En aktiv organisasjon som får TÆL-stipendet 
for kjøp av lavvo som skal komme bygdas 
ungdommer til gode. 

  

Vegard Aunan Trondheim 15 000 Har kjøpt Snåsa jernbanestasjon og ønsker å 
etablere et jernbanehistorisk museum for 
Nordlandsbanen. 

  
Barn og Unges 
Teaterverksted 

Trondheim 25 000 Får TÆL-stipendet for å utvikle teatertilbudet til 
barn og unge i Trondheim 

  

Hege Tvete Trondheim 25 000 Strikkedesigner som skal benytte TÆL-
stipendet til egenutvikling og innkjøp av 
nødvendig utstyr 

  

DIDAKTIV AS Trondheim 25 000 Ønsker å øke interessen rundt faget 
matematikk ved bruk av uteskole og utvikling 
av alternativ matematikkopplæring. 

  
Folkeaksjonen mot Rus 
og kriminalitet 

Verdal 25 000 Aase Hynnes får TÆL-stipendet for sitt store 
engasjement mot rus og kriminalitet i Verdal. 



  

Lademoen Velforening Trondheim 25 000 Skal benytte TÆL-stipendet i sitt arbeid for å 
bedre bomiljø og oppvektsvilkår for barn og 
unge i bydelen Lademoen. 

  

Organisasjonen 
Landsbyen 

Trondheim 25 000 Organisasjonen Landsbyen bygger en 
middelalderlandsby. Organisasjonen består av 
2/3 ungdommer og er en ideell organisasjon 
basert på dugnadsarbeid. 

  

St. Olaf College-
foreningen 

Snåsa 25 000 Samarbeidsprosjekt i Snåsa som finansierer 
deler av en (1) studieplass ved St. Olaf 
College. 

Kultur         

  
Anders Kristiansen Stjørdal 10 000 Ung musiker som ønsker å utvikle seg enda 

mer på melodisk slagverk. 

  
Kristin Gangås Oslo 10 000 Skal benytte TÆL-stipendet til å videreutvikle 

seg som ballettdanser. 

  
Matias Rønningen Namsos 10 000 Ung gutt som velger utradisjonelt og som 

ønsker å utvikle seg videre som danser. 

  
Sigrid Egtvedt Trondheim 10 000 Traversfløytist som vil gjøre musikalske skatter 

tilgjengelig for det trønderske konsertpublikum.

  
Fredrik Myklebust Melhus 15 000 Skal benytte TÆL-stipendet til å videreutvikle 

sin eksamensfilm "Future Wars" til spillefilm. 

  

Leoni Abrahamsen 
Garner 

Trondheim 15 000 Gruppen Rural Highway ledet av Leoni A. 
Garner spiller Klezmer-musikk og skal benytte 
TÆL-stipendet for videre kursing, skaffe noter 
osv. 

  
Maria Norseth Garli Bjugn 15 000 Jazztalent fra Bjugn, vil starte jazzkurs osv. 

lokalt 

  
Steinkjer Guttekor Steinkjer 15 000 Et aktivt guttekor som skal benytte TÆL-

stipendet til markering av sitt 10 års jubileum. 

  
Vennskapskoret Trondheim 15 000 Vil benytte stipendet til markering av 25-

årsjubileet. 

  
Jørgen Skogmo Skogn 25 000 Klassisk gitartalent som får bankens støtte til 

egen videreutvikling. 

  

MARA Trondheim 25 000 Kreativ og aktiv vokalduo som bl.a. skal 
videreutvikle sin egen musikal "Agnes". 

  
Strindheim Skoles 
Musikkorps 

Trondheim 25 000 Vil benytte stipendet til oppsetting av en revy i 
nærmiljøet i Strindheim Bydel. 

  

Olav Duun v.g. skole Namsos 50 000 Elevrådet ved skolen får toppstipendet på 
50.000 kr for sitt engasjement og 
videreføringen av prosjektet Gateprest i 
Namsos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


