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Kategori Navn Kommune Beløp Aktivitet 
Idrett        

  
Hans Erik Bragstad 
Vist Levanger 10.000 

19 år. Friidrettsutøver som de siste årene har 
spesialisert seg på 400 m hekk og 400 m. Han 
har oppnådd meget gode resultater bl.a. gull i 
junior NM i 2005, 2006 og 2007 i 400 m hekk. 
Hevdet seg også godt i senior NM, der han kom 
til finalen. Et stipend skal benyttes til 
treningssamlinger i inn- og utland  

  Tom Eric Skarphol Trondheim 10.000 

16 år. Ishockey målvakt på Rosenborgs junior 
elite lag. Har som mål å spille for TIK og 
landslaget. Stipendet skal benyttes til videre 
utvikling gjennom egne målvaktsamlinger 
nasjonalt og internasjonalt. 

  
Cecilie Sæterøy 
Johansen Stjørdal 30.000 

17 år. Bane og landevegssyklist. Hun har mange 
gode pallplasseringer i Norges Cup ritt og ble i år 
tatt ut til å representere Norge i Junior EM. Har i 
høst satt to norgesrekorder for junior. Et stipend 
skal benyttes bl.a. benyttes til utstyr.  

  Julie Skjeflo Adserø Steinkjer 10.000 

16 år. Fotballspiller som spiller for Steinkjer FK's 
gutte- 16-lag og J17 juniorlandslag. Hun trener 
også sammen med Trondheims Ørn. Et stipend 
skal benyttes til videre utvikling som fotballspiller.

  Rissa turngruppe Rissa 50.000 

Turngruppe på 150 barn som bl.a. har vunnet 
førstepris på kretsstevnet to år på rad. Har tre 
timer i uken til rådighet for sine 150 turnere, 
men mange vil trene mer. Et stipend skal derfor 
benyttes til mer halltid, til å videreutdanne 
trenere og til utstyr. 

  
Sindre Kristian 
Søderlund Trondheim 10.000 

16 år. Svømmer som er med på juniorlandslaget. 
En av 4 svømmere som i år ble tatt opp ved 
Norges Toppidretts gymnas i Bærum, samt 
medlem av Olympiatoppen. Et stipend skal 
benyttes til deltakelse på treningsleirer. 

  SK Stoksund Bue avd Åfjord 30.000 

Bueavdeling fra et lite sted med 550 innbyggere. 
De har oppnådd meget gode resultater de siste 
årene. De har bl.a. gull, sølv og bronse fra de 
siste års NM i tillegg til meget gode resultat i 
internasjonale mesterskap. Et stipend skal 
benyttes til nytt utstyr og til stevner utenfor 
Trøndelag. 

  Lene Bjerkestrand Holtålen 10.000 

17 år. Skiløper som ble junior norgesmester 
sprint sesongen 2006/2007. Et stipend skal 
benyttes til treningssamlinger og utstyr. 

  
Anne Marit 
Nordløkken 

Midtre 
Gauldal 10.000 

20 år. Rifleskyter som har vært på 
juniorlandslaget siden hun var 17 år. Har 
oppnådd meget gode resultater både i VM og i 
Nordisk mesterskap. Et stipend skal benyttes til 
videre utvikling som rifleskytter. 

Kunst        

  Erik Wester Trondheim 20.000 

25 år. Produkt- og møbeldesignstudent ved 
Kingston University i London. Jobber nå med sin 
avgangsutstilling som vil bli avholdt i sept. 2008. 
Et stipend vil bli benyttet til å utvikle en prototype 
til denne utstillingen. 



  Anders Ramberg Levanger 20.000 

32 år. Klassisk realistisk kunstner som skal holde 
sin første separatutstilling i mai 2008. Et stipend 
skal benyttes til maleriproduksjon til denne 
utstillingen. 

  
Frøya Barne- og 
ungdomsteater Frøya 30.000 

Barne- og ungdomsteater som skal sette opp 
teaterstykket "Mord i mørket", der de unge med 
hjelp av veiledere innehar har alle roller på og bak 
scenen. Et stipend skal benyttes til utstyr knyttet 
til oppsettingen. 

  
Benedicte Marie 
Bjerke Klæbu 10.000 

21 år klassisk ballettdanser. Ble tatt ut som en 
av tre dansere fra Kunsthøgskolen til ulønnet 
aspirant jobb i Salzburg, Østerrike. Har bl.a. 
innhatt rollen som Lucie i Olav Engelbrektson 
Midnattsopera. Et stipend skal benyttes til videre 
utvikling som ballettdanser. 

Åpen klasse        

  
RBU  Junior 
Dragracing Trondheim 30.000 

Forebyggende fritidsarbeid rettet mot 
ungdommer med bilinteresse. Tilbudet gir 
ungdommer som faller utenfor andre 
fritidsaktiviteter en positiv fritidsarena. Arbeidet 
drives i samarbeid med bl.a. amcar-miljøet i 
Trondheim. Et stipend skal benyttes til stevner og 
turer. 

  
Livsglede for eldre 
Trondheim Trondheim 50.000 

Aktivitetstilbud rettet mot eldre på sykehjem av 
sykepleiestudenter. I tillegg til å arrangere turer 
for de eldre holder de også foredrag for 
helsepersonell og studenter. For mange eldre er 
dette tilbudet er lyspunkt i hverdagen. Et stipend 
skal benyttes til å videreutvikle tilbudet de eldre 
får.  

  

Mental Helse 
Ungdom Stjørdal 
omegn Stjørdal 20.000 

En frivilling organisasjon for ungdom i Stjørdal 
med omegn som har som hovedmål å spre 
kunnskap og fjerne tabuer rundt en psykisk helse. 
Et stipend skal benyttes til forskjellige aktiviteter 
med sosial formål samt kurs og undervisning for å 
øke kunnskapen rundt psykisk helse. 

  
Danseparet Lars og 
Arnhild Trondheim 10.000 

Par på 22 år som danser akrobatisk rock'n roll. 
Har vunnet gull i NM i C- og B-klassen, og satser 
nå mot NM i A-klassen. Et stipend skal benyttes 
til skreddersydde kostymer og nytt treningsutstyr 

Musikk        

  Adrian Løseth Waade Verdal 20.000 

15 år. Jazzfiolinist. Har spilt fiolin siden han var 5 
år og har jobbet jevnt og målbevisst for å komme 
dit han er i dag. Et talent som allerede har vakt 
oppsikt i jazzmiljøene rundt om i Norge. Et 
stipend skal benyttes til ny fiolin og fiolintimer. 

  Ove Engen Trondheim 20.000 

19 år gammel trubadur, som skriver musikk og 
som ønsker å bygge en karriere på å lage og 
fremføre musikk. Et stipend skal benyttes bl.a. til 
ny gitar. 

  Ingrid Blåsmo Skaun 20.000 

21 år.  Fløytist som studerer ved Barratt Due 
musikkinstitutt i Oslo. Et stipend skal benyttes til 
videre utvikling som musiker. 

  Siri Snortheim Røros 30.000 

18 år. Musiker som studerer utøvende musikk 
ved NTNU. Hennes hovedinstrument er cello. 
Når hun var mellom 12 og 17år reiste hun fra 
Røros til Trondheim for å få undervisning. Hver 
sommer deltok hun på orkesterkurs for å få 
musikkerfaring. Et stipend skal benyttes til nytt 
instrument og videre utvikling som musiker. 



  
Kristian Thunestvedt 
Evjen Orkdal 20.000 

26 år.  Klassisk pianist som har studert ved 
NTNU og som nå studerer som 
postgraduatestudent ved Universitetet i 
Stavanger samt tar pianotimer hos Håvard Gimse 
i Oslo. Et stipend skal benyttes til videre arbeid 
og utvikling som musiker. 

  Siri Waagen Evensen Trondheim 20.000 

22 år. Sanger som studerer klassisk sang ved 
NTNU og som i år er utvekslingsstudent ved Det 
kongelige danske musikkonservatorium.  Et 
stipend vil bli benyttet til videre utvikling som 
sanger. 

  Aleksander Mork Klæbu 20.000 

19 år. Klassisk og målbevisst barytonsanger med 
stort potensial. Et stipend skal benyttes til 
sangundervisning for å videreutvikle talentet. 

  Dan-Louis Kvalstad Namsos 20.000 

20 år. Rapper som står med foten innenfor døren 
til musikkbransjen, men som trenger det siste 
økonomiske løftet for å komme innenfor. Han 
satser seriøst og flere i bransjen har fått sansen 
for den unge rapperen. Et stipend skal benyttes til 
å lage en musikkvideo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


