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Kategori Navn Kommune Beløp Aktivitet 
Musikk        

  Sindri Mar Eydal Fridriksson Trondheim 10.000

16 år. Talentfull jazzgitarist som henter inspirasjon 
fra både gamle mestere og mer moderne 
musikere. Er også med i 
talentutviklingsprogrammet til NTNU, Unge 
Musikere. Stipendet skal benyttes til utvikling av 
ham som musiker og komponist 

  Eva Holm Foosnæs Steinkjer 10.000

22 år, studerer klassisk klaver ved 
Musikkonservatoriet i Trondheim, i tillegg til 
studier i sang og akkompagnement. Stipendet skal 
benyttes til videreutvikling av allsidighet. 

  Daniel Trustrup Røssing Levanger 10.000

20 år. Boogie Woogie pianist og sanger. Det blir 
sagt at han i Norge er det største talent på feltet. 
Har deltatt med eget bluesband og vunnet Nord-
trøndersk mesterskap i blues. Studerer musikk ved 
HINT. Stipendet skal benyttes til studier og CD-
utgivelse 

  Anne Karin Omli Snåsa 10.000

16 år. Allsidig musiker/sanger/danser innenfor 
flere sjangere. Har bl.a. spilt i Snåsa 
Orkesterforening, UngdomsSymfonikerne i Nord-
Trøndelag og vært dansinstruktør i jazzballett og 
swing. Stipendet skal benyttes til innkjøp av 
elektrisk fiolin 

  New Justice Malvik 10.000

Band som består av seks gutter på 15 år. De kom 
på andre plass under Junior Grand Prix i 2005. 
Stipendet skal brukes til å oppgradere utstyr. 

  Katarina Lyng Høylandet  10.000

16 år gammel jente som synger og spiller akustisk 
gitar, så vel i band som i duo og solo. Hun har stor 
musikalitet og innlevelse. Stipendet skal benyttes 
til CD-innspilling og gitarutstyr. 

  Vegard Hansen Aure 20.000

16 år. Spiller durspill (en type torader) og har 
oppnådd flere norgesmesterskap. Har opptrådt i 
ut- og innland. Har deltatt på flere kurs og vært 
medinstruktør for nybegynnere. Stipendet skal 
benyttes til nytt instrument samt videreutdanning. 

  Fjøsfestivalen på Loddgard Melhus 20.000

Fjøsfestival som arrangeres i fjøset på Loddgård. 
Setter bl.a. opp en egenprodusert Fjøsopera. De 
ønsker at de gjennom denne festivalen kan 
alminneliggjøre klassisk musikk. Dette er også et 
treffsted for unge kunstnere. Stipendet skal brukes 
til utstyr. 

  Erling Neergård Steinkjer 20.000

19 år. Musiker som på tross av sitt hørselstap 
satser på en fremtid innenfor musikk. Han både 
skriver og utøver musikk. Har startet på 
kantorutdannelsen, som stipendet også skal 
brukes til. 

  
Kolvereid Barne- og 
ungdomskor Nærøy 30.000

Musikalsk samarbeid med Abelvær barne- og 
ungdomskor for å stimulere til musikalsk 
virksomhet i distriktet. Prosjektet vektlegger 
spesielt at de har med ungdom i alderen 14-18 
år, en gruppe som ofte faller utenfor. Stipendet 
skal benyttes til å realisere prosjektet. 



 
Idrett         

  Mona Christine Holm Nærøy 10.000

22 år Driver med friidrett, slegge. 
Norgesrekordinnehaver for seniorer. Har som mål 
å bli tatt ut til neste års friidretts-EM. Studerer i 
tillegg fysioterapi Mensendieck på fulltid. 
Stipendet skal benyttes til videre satsing mot EM i 
2006. 

  Marte Elden Namdalseid 10.000

19 år gammel jente som driver med langrenn på 
juniorlandslagsnivå. Hun har bl.a. tatt to gull i 
Junior-VM i 04/05 sesongen og har som mål å ta 
nye medaljer i et nytt Junior-VM samt vinne 
Norgescupen for eldre junior. Stipendet skal 
benyttes til reise- og boutgifter i forbindelse med 
utøvelse av langrennsporten. 

  Anne Marit Nordløkken 
Midtre 
Gauldal 10.000

18 år. Aktiv rifleskytter. Flere medaljer fra 
internasjonale konkurranser. Har som mål å bli 
uttatt til EM i 2006. Stipendet skal benyttes til ny 
skytedress 

  Maria Tønne Trondheim 10.000

17 år. Skøyteløper. Eneste jente på Trøndelags 
regionlag. Landsmester på 3000 m i sin klasse 
samt sølv i junior NM på samme distanse. 
Stipendet skal brukes til reise- og opphold på 
samlinger/stevner samt utstyr  

  Lars Vikan Rise Trondheim 10.000

16 år 10-kamp utøver. Nordisk mester U18 i 
2004 og 2005. Har i tillegg flere medaljer i 
enkeltøvelser i U20 norgesmesterskap. Stipendet 
skal benyttes til utstyr da han bl.a. trenger 7 
forskjellige par sko når han driver 10-kamp 

  Cathrine Louise Røe Riibe Trondheim 10.000

16 år Golfutøver som har spilt golf siden hun var 
5-6 år. Vant som 13 åring Suzanne Challenge Cup 
og representerte Norge på Kypros. Går for tiden på 
NTG Toppidrettsgymnas i Bærum. Stipendet skal 
benyttes til videre satsing i denne krevende 
sporten. 

  Trondhjems Seilforening Trondheim 15.000

Seilforening som driver aktiviteter for barn, unge 
og voksen. Aktiviteten for de unge subsidieres av 
de voksne medlemmene og det er derfor vanskelig 
å opprettholde et høyt nivå for de unge, noe som 
er nødvendig for å gjøre seiling attraktivt for de 
små. Stipendet skal benyttes til innkjøp av jolle til 
bruk i barneaktiviteten 

  No Limits Levanger 20.000

Dansegruppe som driver med Swingdans. Har 
ambisjoner om å bli den ledende dansegruppa 
innenfor Swingdans. Medlemmene har fått flere 
gode resultater i NM. Stipendet skal brukes til å 
utdanne flere av medlemmene til instruktører 

  Verdal FK Verdal 20.000

Nystartet fotballklubb kun for jenter (15 år og 
eldre). Deres visjon er "Flest mulig - lengst mulig". 
Stipendet skal benyttes til oppstartskostnader. 

  Marie Aune Bardal Snåsa 20.000

10 år. Ønsker å lage en idrettsfest, i samarbeid 
med Snåsa IL og Marte og Joralfs aktivitetsdager. 
Idrettsfesten skal være for de som ikke kan være 
med på vanlige idrettsdager pga en 
funksjonshemming, men også for de som får det 
til, men som ikke syns de vanlige idrettsdagene er 
attraktive. Alle deltagerne skal få premiering. 
Stipendet skal benyttes til å arrangere 
idrettsfesten. 



  Asle Tangvik Melhus 20.000

29 år Funksjonshemmet skikjører med flere gode 
plasseringer i Paralympics. Har målsetning om å 
ta gull i Toriono i 2006. Stipendet skal benyttes til 
forberedelser til paralympics i Torino.  

  Overhalla Idrettslag Overhalla 50.000

Et stort idrettslag med 1000 medlemmer. Ønsker 
å utvikle en sommeridrettskole for barn i området 
ved å utnytte det de har av ressurser både i 
idrettsanlegg og instruktører. Mange barn har 
behov for et slik tilbud på sommeren. Stipendet 
skal benyttes til å iverksette prosjektet. 

Annet         

  Pål Risbakken Orkdal 10.000

HipHop/Breakdancer med dårlige 
treningsmuligheter i Orkdal. Reiser til Trondheim 
og Jessheim for å trene. Holder også 
nybegynnerkurs. Stipendet skal benyttes til 
kostnader ved utviklingen av han som danser. 

  Solhaug Forebygging Levanger 20.000

Oppsetting av musikal med lokale aktører fra 
Levanger, Frosta og Stjørdal. Tema er om barn 
som ikke blir sett, og som kompenserer dette med 
å legge seg åpent ut på Internett. Målsetningen 
med musikalen er at aktørene skal bli 
sett/bekreftet/oppdaget samt bevisstgjøring av 
foreldre. Stipendet skal benyttes til oppsettingen. 

  
Ingrid Storholmen og Gunstein 
Bakke Trondheim 20.000

Skjønnlitterært skrivekurs for unge i Trondheim. 
De ønsker å jobbe med kreativ skriving og 
videreutvikle det flotte unge litteraturmiljøet i 
Trondheim. Det litterære miljøet i Trondheim 
blomstrer, nå må etterveksten sikres. Stipendet 
skal benyttes til kostnader ved kurset 

  Spunk og boblemokk festivalen Trondheim 30.000

Flerkulturell barnefestival. Arrangert av og for 
barn. 50 barn fra 10 land står for arrangementet 
og de har bl.a. mottatt Benjamin-prisen sammen 
med Ila Skole for sitt arbeid mot rasisme. 
Stipendet skal benyttes til videreutvikling av 
festivalen 

  Veldedig       

  Trøndelag Juvente Leksvik 10.000

Rusforebyggende opplegg for 9.-klassinger 
gjennom FRISTIL-kurs (avholdsarbeid). Stipendet 
skal benyttes til FRISTIL-kurs. 

  
Norsk Fosterhjemsforening 
Sør-Trøndelag Trondheim 10.000

Bindeledd mellom fosterhjem og stat /kommune. 
Stipendet skal benyttes til å gi medlemmene en 
mulighet til å fortsette samværet og hvor man bl.a 
får utvekslet erfaringer. 

  Heidi Irene Raaen Stjørdal 10.000

43 år. Offentlig godkjent hundefører i Norske 
Redningshunder. Utfører frivillig arbeid for politi og 
HRS (Hovedredningssentralen). Utgifter til dette 
må dekkes av den enkelte. Stipendet skal benyttes 
til innkjøp av Jærvenduk og førstehjelpsutstyr. 

  Røberg Avlastningsbolig Trondheim 30.000

Avlastningsbolig for små og alvorlig syke barn. 
Disse får sjelden dra på ferie da opphold på 
avlastningshjem ofte benyttes som ferie for slitne 
familier. Stipendet skal benyttes til å gi disse 
barna en ferieopplevelse. 

  
Blålys-Landsforeningen for 
seksuelt misbrukte Hemne 50.000

Organisasjon for seksuelt misbrukte og deres 
pårørende. Arbeider for å få flere 
behandlingstilbud for seksuelt misbrukte. 
Stipendet skal benyttes til behovsundersøkelse 
som vil dokumentere behovet for behandling av 
senskader etter seksuelle overgrep. 



 
Kunst         

  Morten W. Gjul Inderøy 10.000

32 år. Amatør billedkunstner som jobber 
hovedsakelig med moderne akvarell. Holder også 
utstillinger og kurs. Stipendet skal benyttes til 
målrettet arbeid mot opptak i Norske 
Billedkunstnere, noe man må for å få stille ut i de 
største gallerier i Norge. 

  Jonas Bakken Strømgren Trondheim 10.000

9 år. Etablering av en tegneserieskaperforening for 
barn og unge i Trondheim, formalisert gjennom et 
samarbeid med Trondheimstegnerne. Behovet for 
et kontinuerlig tilbud har vist seg å være stort. 
Stipendet skal benyttes til å gjøre tilbudet kjent for 
byens barn og unge, samt innkjøp av materiell og 
honorar til lærerkrefter. 

  Gunvor Helene Østgård Steinkjer 20.000

24 år Studerer ved "Instituto per l'Arte e il 
Restauro", restaurering av kunst. Stipendet skal 
benyttes til studiet. 

  Håvard Løvnes Agdenes 20.000

25 år Jobber med tegning, maling, foto og 
skulptur. Jobber for tiden med portretter med 
forskjellige teknikker. Det som gjenstår er litografi 
som han har fått tilbud om å få utført i Elling 
Reitans grafiske verksted i Oslo. Målet er å få nok 
materiell til egen juleutstilling i 2006. Stipendet 
skal dekke kostnader ved opphold hos Elling 
Reitan. 

  Flerkulturell Jentegruppe Trondheim 20.000

Gruppe av jenter med minoritetsbakgrunn som har 
utfordringer med å finne passende fritidstilbud 
innenfor eksisterende tilbud i kommunen. De 
ønsker å drive med teater og være med å utforme 
alt fra grunnen av med hjelp av Panter Tanter. 
Stipendet skal benyttes til konsulenthjelp. 

  Teatergruppa Integretto Trondheim 30.000

Teatergruppe som integrerer både 
funksjonshemmede og funksjonsfriske. De 
planlegger en utveksling med en tilsvarende 
gruppe i Estland. Stipendet skal benyttes til 
kostnader de har i forbindelse med reise/losji samt 
teateroppsetning nå i høst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


