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Kategori Navn Kommune Beløp Aktivitet 
Idrett        

 Mats B. Schjetne Trondheim 20.000 

17 år gammel biljardspiller. Han ligger i dag på 
topp på norgesrankingen. Har blant annet vunnet 
alle 3 NM for junior i 2008 og vant 
bronsemedalje i EM i -08. På tross av suksess på 
nasjonalt og internasjonalt plan, er han også aktiv 
på det lokale plan da han føler et ansvar overfor 
de andre ungdommene som har han som sitt 
forbilde. Et stipend skal benyttes til å delta på 
turneringer i inn- og utland samt utstyr. 

 Torun Marie Skåle Lierne 10.000 

14 år gammel svømmer som har holdt på i 3,5 
år. Kjører en gang i uken 35 mil for å trene 
sammen med Namsos Svømmeklubb i tillegg til 
trening lokalt. Et stipend skal benyttes til videre 
utvikling som svømmer. 

 

Gina Grøseth  
Eli Skaslien  
Kristine Stulen 
Ingri Grønset  
Silje M Reite Oppdal 30.000 

5 jenter fra 16-18 år som driver aktivt med 
curling. Junior norgesmester i 2007/2008 og ble 
beste norske lag i nordisk mesterskap. Har som 
mål å hevde seg på medaljeplass i VM i løpet av 
2-4 år. Et stipend skal gå til videre utvikling av 
laget. 

 Elise Ringen Meråker 10.000 

18 år gammel skiskytter som er på 
juniorlandslaget. Oppnådde 5 internasjonale 
medaljer siste sesong bl.a. sølv og bronse i 
ungdoms-VM. Et stipend skal benyttes til videre 
utvikling som skiskytter. 

 
Cecilie Benedicte 
Isern Trondheim 20.000 

19 år gammel friidrettsutøver på 400 og 800 m. 
Har oppnådd flere gode resultater både på 
landsnivå og nordisk nivå. Har bl.a. gull i NM for 
junior, gull i NM for senior i 2008. Et stipend 
skal benyttes i hennes videre satsing mot VM i 
2010 og i 2012. 

 Steffen Renå Hamre Malvik 20.000 

20 år gammel twintip-skikjører. Hans mål er å bli 
en av verdens beste kjørere og har så langt 
vunnet gull i NM og tok en 4. plass da 
verdenseliten konkurrerte i Åre i 2006. Et stipend 
skal benyttes til å komme ut av landet for å 
konkurrere mot de beste. 

  Kristian Fredrik Ulvan Hitra 10.000 

14 år gammel vektløfter. Han har drevet med 
vektløfting i 5 år og har fått mange fine 
plasseringer bl.a. tok han 1.plass i NM for 
ungdom i år. Et stipend skal benyttes til videre 
utvikling som vektløfter. 

  
Ole Marius 
Ingvaldsen Steinkjer 20.000 

22 år gammel skihopper. Hopper for Trønderhopp 
og har oppnådd flere gode resultater. Har som 
mål å bli verdens beste skihopper. Et stipend skal 
benyttes for å nå dette målet. 



 
Kunst        

 
Ingebjørg Fyrileiv 
Guldvik Fosnes 20.000 

20 år gammel selvlært fotograf. Har så langt 
holdt 3 utstillinger og fått god omtale av sitt 
arbeid. Et stipend skal benyttes til nytt fotoutstyr 

 Marianne Høst Trondheim 20.000 

20 år gammel designerstudent, som studerer 2. 
året ved Royal Academy of Fine Arts Fashion 
Departement i Antwerpen. Et av verdens beste 
moteakademier. Har som mål å bidra til å løfte 
Norge til å bli en internasjonal anerkjent 
designnasjon. Et stipend skal benyttes til å utvikle 
bla et historisk kostyme som er pensum for dette 
året. 

 Teater Eureka Melhus 30.000 

En fri teatergruppe for unge tegnspråkbrukere. 
Jobber nå med et prosjekt med tegnspråkpoesi 
som presenteres på Døves kulturdager. Et stipend 
skal benyttes til dette prosjektet. 

 Jon Lockert Rohde Røros 20.000 

18 år gammel skuespiller/sanger/musiker. Har 
bl.a. spilt en av hovedrollene i 
utendørsteaterstykke "Elden" på Røros. Et stipend 
skal benyttes til videre utvikling som 
skuespiller/artist. 

 
Gunnhild Sveaas 
Skrødal Rissa 20.000 

29 år gammel filmstudent ved filmskolen i Lodz i 
Polen. Holder der på med mastergradstudie i 
filmregi. Et stipend skal bl.a. benyttes til 
sisteårsfilmen som hun skal lage.  

 Vegar Bakke Larsen Namsos 20.000 

25 år gammel klassisk figurativ kunstmaler. Skal 
nå studere ved Florence Academy of art som er 
en verdens ledende kunstskole i Firenze som 
underviser i klassisk figurativ tegning og maling. 
Et stipend skal benyttes til videre utvikling som 
kunstmaler 

Åpen klasse        

  LEVE Sør-Trøndelag Trondheim 30.000 

En landsdekkende forening for etterlatte etter 
selvmord. Tilbudet består bl.a. av møteplasser og 
cafédrift der etterlatte kan møte likesinnede. Et 
stipend skal benyttes i det videre arbeidet 
foreningen gjør.  

  
Norsk Folkehjelp 
Trondheim Trondheim 10.000 

Funksjonshemmede, kroniske syke og andre som 
har et særskilt behov har gjennom flere år hatt 
tilbud om varmebasseng en dag i uken. Dette 
tilbudet ble nedlagt for 3 år siden. Norsk 
Folkehjelp har gjenopptatt tilbudet og stipendet 
skal benyttes til dette.  

Musikk        

 
Julie & Andreas 
 

Trondheim 
 20.000 

En duo bestående av søskenparet Andreas (17 år) 
og Julie Rokseth (22 år) som spiller henholdsvis 
på bandoneon og harpe. De kombinerer 
instrumentene sine og skaper en unik 
kombinasjon av tango og klassisk musikk. De 
ønsker å benytte et stipend til å utvikle musikk for 
sitt spesielle kombinasjon av instrumenter samt å 
spille inn en demo. 

  Are Hembre Malvik 20.000 

16 år gammel tenorsanger som vil satse på 
opera. Har blant annet deltatt på "Olav 
Engelbrektson" på Steinvikholmen. Et stipend 
skal benyttes til å utvikle hans talent bl.a. 
gjennom privattimer hos sangpedagog 



  Ingrid Fostad Steinkjer 20.000 

23 år gammel sopran som studerer klassisk sang 
ved NTNU. Hun har deltatt i flere 
operaoppsetninger bl.a. med Trondheim 
Musikkteater og Trondheim Symfoniorkester. Et 
stipend skal benyttes til videre utvikling av 
hennes talent. 

  Vegard Austli Kjøsnes Røros 20.000 

27 år gammel munnspiller utdannet ved NTNU i 
Trondheim nå student i Tromsø. Har komponert 
musikk bl.a. for NRK og musikken til 
familieoperaen " Guten som song så stygt". 
Engasjert innen både kammermusikk og jazz. Et 
stipend skal benyttes til videre utvikling som 
musiker og komponist. 

  Thomas Mittet Trondheim 30.000 

26 år gammel sanger/musiker/låtskriver som 
sitter i rullestol pga av CP. Har aldri latt sitt 
handikap stått i veien for sitt karrierevalg. Har 
sunget siden han var 11 år og har nylig gitt ut en 
CD med egen musikk. Et stipend skal benyttes til 
det han elsker mest nemlig å skape musikk. 

  
Magnhild Grøtting 
Husmoen Skaun 10.000 

26 år gammel musikkterapeut under utdanning 
ved Norges Musikkhøgskole. Stipendet skal 
benyttes til et prosjekt som er en del av hennes 
masteroppgave hvor hun studerer en person i 
koma/vegetativ tilstad for å utforske om og 
hvordan musikk kan inngå i et behandlingstilbud 
for denne gruppen pasienter. 

  
Aleksander Lyng 
Gifstad Høylandet 10.000 

24 år gammel bassist som studerer utøvende 
musikk på jazzlinja ved NTNU. Har turnert og 
spilt bl.a. med Åge Åleksandersen og Askil Holm. 
Har vunnet talentkonkurransen "Jazz i sikte" i regi 
av "Norsk jazzforum" 2 år på rad sammen med 
bandene "Gribbet" og "Impetus". Et stipend skal 
benyttes på videre satsing som musiker. 

  Eirik Hoff Walmsness Leksvik 10.000 

21 år gammel student ved NTNU med 
trommer/slagverk som hovedinstrument. Spiller i 
flere band/orkester med alt fra afrikansk, 
latinamerikansk musikk til jazz og folkemusikk. 
For å utvikle seg videre ønsker han å reise til 
utlandet. Et stipend skal benyttes til dette. 

  Heidi Giertsen Trondheim 20.000 

26 år gammel klassisk saksofonist utdannet ved 
Norges Musikkhøgskole. Ønsker nå å etablere 
seg som utøvende kunstner i hjembyen. Et 
stipend skal benyttes til hennes videre utvikling 
som kunstner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


