
Vinnere av TÆL-stipendet i Trøndelag 2006 
 
 

Klasse Navn Kommune Beløp Utdrag fra søknad 
Åpen klasse        

  Betty Johnsen Trondheim 50.000 

42 år gammel musiker fra Trondheim 
som nå har fått brystkreft. Siden har 
livet aldri vært det samme, kanskje 
bedre sier hun. Sykdommen ga henne 
en vekker og hun ønsker å gjøre en 
innsats for kreftsaken bl.a. gjennom en 
CD. Overskuddet fra denne CD-en skal 
gå til Kreftforeningen. Stipendet skal 
bidra til denne CD-platen.  

  Ester Berger Namsos 30.000 

Hun er en ildsjel i lokalsamfunnet som 
i mange år har arbeidet for å fremme 
trivsel og miljø i Namsos kommune. 
For det arbeidet hun har nedlagt i et 
langt liv har å fått mange priser. Hun 
ønsker nå å anlegge en sansehage for 
beboerne ved Klinga bo- og 
servicesenter. Et stipend skal benyttes 
til dette. 

  Jens Petter Grønnesby Trondheim 30.000 

Musikkterapeutstilling ved Skolen ved 
St. Olavs Hospital. Tilbudet til alvorlige 
syke barn og deres foreldre er et 
lysglimt i en ellers tøff hverdag og står 
i fare med å bli lagt ned. Stipendet skal 
benyttes til å videreføre tilbudet. 

  
Jarlegården Kirkens 
Sosialtjeneste Steinkjer 20.000 

Et tilbud i Steinkjer for personer som 
ønsker oppfølging før, under og etter 
soning. Tilbudet er for personer som 
har tatt et aktivt valg om å bryte med 
kriminalitet og rusbruk. Det fokuseres 
da bl.a. på bosituasjon, 
arbeidsforberedelse, nye nettverk og 
fritid. Stipendet skal bl.a. benyttes til 
en nettverkskafé der det kan knyttes 
kontakter mellom frivillige og deltakere 
for at de sammen kan gå ut og delta i 
ulike aktiviteter 

Idrett         

  June Falk-Larssen Trondheim 10.000 

Kunstløpsutøver på 16 år fra 
Trondheim. Er en av Norges fremste 
innenfor sitt felt. Hennes resultat 
legges også merke til ute i Europa. 
Stipendet skal benyttes til videre 
utvikling som kunstløperske 

  Thorbjørn Brandt Verdal 10.000 

Kombinertløper på 16 år fra Verdal.  
Har mange gode resultater å vise til. Er 
uttatt til "ungdomslandslaget". 
Stipendet skal benyttes til utstyr og 
reiser. 



  Magnus Moholt Holtålen 10.000 

Skiløper på 16 år fra Ålen. Ble i år 
beste løper under Sør-Trøndelag cupen 
i langrenn for tredje år på rad. Har også 
5 kretsmesterskap siden 13-
årsklassen. Har som mål å bli blant de 
beste langrennsløpere i juniorklassen i 
Norge. Stipendet skal brukes til 
skiutstyr. 

  Stod Volleyball, satsningslag Steinkjer 30.000 

Lag bestående av 15 jenter i alderen 
16-19 år.  Etter fjorårssesongen er de 
nå kvalifisert til 1. divisjon. Laget er 
ungt og har store ambisjoner. 
Stipendet skal benyttes til trenings- og 
konkurransedeltakelse  

  Fredrik Blomlie Klæbu 10.000 

16 år gammel syklist fra Klæbu. Flere 
gode resultat over flere år bl.a. 
kretsmester landevei og terreng i 2005 
og i terreng i 2006. Stipendet skal 
benyttes til utstyr, reiser og samlinger. 

  Ulf Forseth Indgaard Levanger 10.000 

Orienteringsløper på 17 år fra 
Levanger. Vant i fjor Hovedløpet for 
16-åringer og har i år vært blant de 
beste 17-åringer i landet. Var også 
med og representerte Norge under 
junior VM i Litauen. Satser nå mot Jr. 
VM neste år i Australia. Stipendet skal 
bl.a. benyttes til treningssamlinger. 

  Ina Cathrin Kartum Stjørdal 10.000 

Friidrettsutøver på 17 år fra Stjørdal.  
Hun har mange gode resultater i vise til 
bl.a. tok hun gull i høydem sølv i stav 
og kule i UM innendørs i 2006 og gull 
i spyd under junior NM J 19 år i 2006. 
Stipend skal benyttes til anskaffelse av 
utstyr. 

  Trøndelag Biathlon Team Trondheim 50.000 

Et nyopprettet lag i regi av Sør-
Trøndelag Skiskytterkrets. Flere av 
medlemmene er i Norgestoppen i sine 
klasse. Stipendet skal benyttes til 
treningssamlinger for utøverne. 

Kunst         

  Rasmus Strøm Evensen Trondheim 10.000 

19 år gammel lyriker fra Trondheim. 
Begynte med å skrive en del lyrikk på 
en internettside og bestemte seg etter 
å fått mange positive tilbakemeldinger 
om å utgi en del av sin lyrikk i bokform. 
Har utgitt en samling og ønsker å 
skrive mer. Stipendet skal benyttes til 
å videreutvikle seg som lyriker. 

  Børge Kjeldstad Trondheim 20.000 

Figurativ maler på 36 fra Trondheim. 
Jobbet som forsker på MARINTEK da 
han brøt av for å bli maler. Ønsker nå å 
få en mulighet til å ha en 
debututstilling. Stipendet skal benyttes 
til dette. 



  
Anya Karin Rønning 
Almenning Trondheim 20.000 

Danser på 21 år fra Trondheim.  Har 
fullført bachelorutdannelse i dans ved 
Universitet i Stavanger. Har ønske om 
å videreutvikle seg som danser bl.a. 
ved en danseskole i New York. 
Stipendet skal benyttes til videre 
utvikling utdanning i utlandet. 

  Haakon Hoseth Trondheim 20.000 

Designer på 24 år i oppstartfasen. 
Designer eksklusive vesker og kjoler 
med bruk av trønderske materialer. 
Designer og syr selv. Leverer til et lite 
utvalg butikk sist forespurt fra 
Stockholm om levering. Vil ut i verden 
med sitt trønderske design og skal 
benytte stipendet til dette.  

  Teater Tralala Trondheim 50.000 

En musikkteatergruppe fra Trondheim 
som har som mål å fremme ungt talent 
og ikke minst spilleglede. Eneste frie 
musikkteatergruppe i regionen som 
satser på så sette opp store musikaler 
som Chicago og Rent. Stipendet skal 
benyttes til oppsettingen av musicalen 
Rent. 

Musikk         

  Sindre Skauge Orkdal 20.000 

Trompetist på 23 år fra Orkdal. Har 
studert klassisk trompet ved NTNU og 
står nå i startgropen for en etablering 
som profesjonell musiker. Planlegger 
også å starte på masterstudiet i 
trompet neste år. Stipendet skal 
benyttes til videre utvikling som 
trompetist. 

  Ulla Westvik Trondheim 20.000 

Klassisk sanger på 22 år fra 
Trondheim. Studerer ved 
musikkhøgskolen i Oslo. Har bl.a. 
sunget i oppsetningen "Madonna 
furiosa" i Nidarosdomen med Randi 
Stene. Stipendet skal benyttes til 
videre skolering innenfor klassisk sang.

  Charite Viken Reinås Malvik 20.000 

15 år gammel sanger fra Vikhammer. 
Hun har tross sine unge alder hatt lang 
fartstid på musikkscenen med bl.a. 
deltakelse i Melodi Grand Prix Junior. 
Hun skal nå vises fram for 
platebransjen i Trondheim, Stockholm 
og London. Stipendet skal benyttes til 
videreutvikling av Charite som artist. 

  Ann Hou Sæter Trondheim 20.000 

Fiolinist på 10 år fra Trondheim. En av 
de største talentene på fiolin i 
Trondheim. Undervises nå på 
universitetsnivå og har Bjarne Fiskum 
som lærer. Stipendet skal benyttes til 
videre utvikling av Ann Hou som 
fiolinist. 



  Ola Marius Ryan Namsskogan 50.000 

Operasanger på 26 år fra 
Namsskogan. Er inne i sitt 7. år med 
klassisk sangutdannelse ved operalinje 
på kunsthøgskolen i Oslo. Han skal nå 
ut å etablere seg med konkurranse mot 
eldre og mer etablerte sangere rundt 
om i Europa. Stipendet skal benyttes i 
arbeidet med å etablere seg som 
operasanger. 

  Sver Røros 20.000 

Folkemusikkgruppe fra Røros. Trioen er 
en av de mest lovende innen sin 
sjanger. De har et energisk driv som tar 
lytteren med til andre musikalske 
stilarter som jazz og pop. Stipendet 
skal benyttes til CD-innspilling. 

  Håkon Ricardo Storstadmo Verdal 10.000 

11 år gammel operasanger fra Vuku. 
Har hatt sangrolle bl.a. i Spelet om 
Heilag Olav og Olav Engelbrektson. 
Han ønsker å utvikle seg videre som 
operasanger og dette skal stipendet 
benyttes til. 

  Marthe Valle Selbu 10.000 

Sanger på 22 år fra Selbu. Hun ansees 
som en av landets nye unge musikkhåp 
og ønsker å spille inn en CD. Stipendet 
skal benyttes til dette. 

 Ærespris         
  Roar Strand   50.000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


