
Troms og Finnmark fylkeskommunes idrettsstipend 2020 – utdeling 8. 

desember. Det var fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) som foretok 

gjennomgangen av utøvernes historikk. 

 

Da er det klart for utdeling av Troms og Finnmark fylkeskommunens priser og 

stipender. Aller først skal de seks stipendene til idrettstalenter fra Troms og 

Finnmark deles ut. Dette er en ordning som er videreført fra Troms, og som det er 

tradisjon for å dele ut under fylkestingets desembersamling. 

Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt forslag på 28 kandidater, hvorav 13 

jenter og 15 gutter. Kandidatene som har søkt representerer i alt 17 ulike 

idrettsgrener. Av de mange godt kvalifiserte kandidatene er det tre kvinnelige og tre 

mannlige utøvere som i dag får hvert sitt stipend pålydende 15 000 kroner. 

De seks utvalgte har alle markert seg individuelt på nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Årets konkurransesesong har som så mye annet vært preget av Covid-19, derfor er 

også resultater fra 2019 vurdert. Utøverne holder et høyt nivå innenfor sine 

respektive grener som er: Taekwondo, cykling, skyting, kickboksing, hundekjøring og 

skiskyting. Dette er utøvere som inspirerer i sine idrettsmiljøer, og som er gode 

representanter for sine klubber, kommuner og for Troms og Finnmark. Jeg har stor 

tro på at vi kommer til å høre mer fra alle sammen i årene fremover.  

 

Vinnerne av idrettsstipend 2020 er: 

Sajana Karina Olsen som er 19 år og representerer Manndalen Ungdoms- og 

Idrettslag. 

Sajana Karina har markert seg som en solid taekwondo-utøver og kommer fra et flott 

kampsportmiljø i Kåfjord i Troms. Hun hevder seg godt på nasjonalt plan og har blant 

annet andreplass fra NM 2019. Hun har også deltatt i flere internasjonale 

mesterskap i sin idrett, og har andreplass i VM for junior lagmønster 2019, 

tredjeplass i EM junior individuell sparring 2019 og førsteplass individuelt World Cup 

2019. 

  

Tiril Jørgensen er 20 år og representerer Harstad Cykleklubb. 



Tiril som er fra Harstad, og kanskje har latt seg inspirere av Arctic Race of Norway, 

er en utøver som konkurrerer både nasjonalt og internasjonalt i landeveissykling.  

Hun har førsteplass sammenlagt i Norgescupen for U23 og har hevdet seg med gode 

plasseringer (4. 5. og 6. plass) i Norgescup-ritt for senior inneværende år. Tiril kan 

også vise til en rekke gode plasseringer både nasjonalt og internasjonalt i andre løp.  

 

Miriam Amalie Pedersen er 16 år og representerer Hammerfest Skytterlag. 

Miriam Amalie er en ung lovende skytter fra et flott skyttermiljø i Hammerfest, og 

som har gjort seg bemerket i skyttermiljøet på nasjonalt nivå. Hun har en fjerdeplass 

på bane i klasse eldre rekrutt fra Landsskytterstevnet i 2019, og hevdet seg også 

godt i felt eldre rekrutt samme år. Miriam Amalie ble nordnorsk mester i samme 

klasse i 2019, i tillegg ble hun nordnorsk mester i feltskyting.  

 

Sander Røberg er 19 år og representerer Tjeldsund IL / Tjeldsund Kickbokserklubb.  

Sander fra Evenskjer er et stort talent innen kickboksing og har allerede gjort seg 

bemerket, både internasjonalt og nasjonalt. Han har to tredjeplasser i World Cup 

lettkontakt 63 kg og femteplass i Europamesterskapet lettkontakt 63 kg fra 2019. 

Nasjonalt kan han vise til førsteplass i både NM og Norgescup lettkontakt 63 kg i 

2020. I år har han også førsteplass i Norgescup fullkontakt 63 kg i 2020. 

 

Espen Burger er 16 år og representerer Varanger Trekkhundklubb.  

Det er første gang det deles ut idrettsstipend i hundekjøring. En idrett som fanger 

stor interesse, og som drives på tvers av landegrensene. Espen er et unikt talent 

innen hundekjøring. De som fulgte med på sendingene fra Finnmarksløpet i vinter 

fikk et glimt og intervju med han. Under årets Finnmarksløp ble han norsk mester 

for junior.  Etter dette løpet satte Covid-19 pandemien en stopper også for denne 

idretten. Det blir spennende å følge Espen videre.  

 

Trym Silsand Gerhardsen er 19 år og representerer Tromsø Skiskytterlag. 

Trym er en av flere gode skiskyttere i fylket og har gjort seg bemerket gjennom flere 
år. Han har fått muligheten til å delta internasjonalt for Norge og har flere sterke 
plasseringer nasjonalt. Han har blant annet førsteplass i Norgescup sprint menn 19 
år og tredjeplass i Norgescup normaldistanse i samme klasse fra 2019. Inneværende 



år kan Trym blant annet vise til to førsteplasser i Norgescup jaktstart og sprint menn 
junior. Og ikke minst, har han oppnådd en andreplass i internasjonalt mesterskap 
for ungdom (IBU) i klassen menn 17-19 år i 2019. Trym kommer nok til å treffe blink 
i sporet flere ganger i tiden som kommer. 

 
Stipendbeløpet vil bli overført på konto, og diplom blir tilsendt.  
 
På vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune vil jeg få gratulere med 
idrettsstipend! Og ikke minst lykke til med videre satsing alle sammen.  

 


