
                          
 
                                    Drammen, 25. november 2011 

 

Pressemelding 

 
Drammen kommunes Utviklingsstipend for lovende idrettsutøvere 2011 
 
Drammen Idrettsråd og Drammen kommune ønsker å støtte dagens idrettstalenter - 

morgendagens helter. 
 

Årets utdeling ble delt ut i pausen i DHK’s seriekamp mot Viking fredag 25. november klokka 18.30 

i Drammenshallen. Ordfører Tore Opdal Hansen, assistert av styreleder i Drammen Idrettsråd, Jan 

Rocksten, overrakte de tre stipendiene på kroner 13.000,- til hver. 

 

Det er yrende idrettsaktivitet i Drammen, og i jubileumsåret har idretten i byen virkelig synliggjort 

seg gjennom 200 idrettsarrangementer, både bredde- og toppidrett. Flere NM har vært arrangert og 

Drammen kan også være stolte av å ha mange unge, lovende idrettsutøvere som markerer seg på høyt 

nasjonalt nivå.  

 

Drammen Idrettsråd har gjennom stipendkomiteen og sitt styre behandlet de innkomne søknader om 

Utviklingsstipend 2011. Det kom 10 søknader: To jenter og åtte gutter. Alle var jevnt over gode 

kandidater til årets stipend. Kandidatene representerer i år følgende idretter: boksing/kickboksing, 

cricket, friidrett, speedway og roing. 

 

Ut fra anbefalingene fra kandidatenes klubber, som ligger til grunn for vedtaket, finner Idrettsrådet at 

det er tre verdige vinnere. Disse har allerede oppnådd gode resultater og har seriøse og konkrete 

målsettinger for videre satsing og karriere innen sine idretter. Alle tre har deltatt internasjonalt for 

Norge på juniornivå og to av dem har pallplasseringer internasjonalt. 

 

Idrettsrådets styre har etter innstilling fra komiteen enstemmig gått inn for tre kandidater som tydelig 

skilte seg ut blant kandidatene. 

 

Den første kandidaten har ambisjoner om å bli verdensmester. Kandidaten er allerede på toppen 

nasjonalt. I år ble det tre NM gull i 500m speedway. I miljøet sies det at norsk speedway ikke har sett 

et slikt talent siden 1970-tallet. Han var kun 14 tidels sekund fra ny norsk rekord på 500 m speedway 

under norsk ligalag konkurranse på Vinsvoll. Der ble han machvinner etter å ha slått VM-kjører Carl 

Johan Raugstad i en tøff duell. Han markerer seg også i Sverige der han tok 2. plass i svensk liga 

klasse 500 senior.  

 



Vi gratulerer Lars Daniel Gunnestad. 

 

Den andre kandidaten er en allsidig gutt som har drevet med turn, svømming, motorsport og 

terrengsykling og som gjerne spiller basket og fotball på fritiden. Men det er i boksing og kickboksing 

han virkelig har utmerket seg. I 2010 vant han gull i Askim Box Open 2010 i boksing og ble kåret til 

stevnets beste juniorbokser. 

 

I 2011 kan vi nevne noen av høydepunktene: 

 Norgesmester i boksing 60 kg junior 2011 

 Sølv i Junior NM kickboksing fullkontakt - 71kg   

 Gull i Danish Open 2011 - kickboksing 

 Gull i World Cup Szeged Ungarn - kickboksing 

 Bronse i junior Europamesterskapet i kickboksing, Lignano Sabbiadoro, Italia 

 

Han hadde som et hovedmål og nå topp tre i europamesterskapet i kickboksing for juniorer 2011 og 

fikk ha bronsemedaljen rundt halsen! Han er blant landets beste i både boksing og kickboksing og er 

et lovende talent som er målbevist og satser høyt. I 2010 fikk søsteren dette stipendiet, i år er det 

brorens tur. 

 

Vi gratulerer Finn Olav Ulvund. 

 

Den tredje kandidaten er én av Norges mest lovende mellomdistanseløpere uansett klasse. Han 

hadde en meget god 2010-sesong. Året startet med gull i ungdomsmesterskapet i terrengløp som gikk 

i Tønsberg i april. Han forbedret seg i alle distansene han stilte opp i. Han tok ny juniorrekord for 

Buskerud på 3000 meter hinder (9:22:11), som også er den nest beste tiden for en 17-åring noen gang 

i Norge. 

 

I NM for juniorer i 2011 vant han gull på 2000 meter hinder, tok sølv på 1500 og bronse på 800. Han 

fikk også en spesialpris av arrangørene for de gode resultatene i flere øvelser!  I NM fridrett for 

seniorer i 2011 tok Ferdinand bronse på 1500 meter. Dette er sesongens største prestasjon. I et løp for 

seniorer i Verdsspelen for ungdom i Gøteborg kom han inn som nummer tre på 1500 meter – til en ny 

personlig rekord! Kun en norsk ungdom har løpt distansen raskere enn ham de siste 20 årene. 

Han har store ambisjoner videre og vi gleder oss til fortsettelsen. 

 

Vi gratulerer Ferdinand Kvan Edman. 

 

VI GRATULERER DE TRE KANDIDATENE NOK EN GANG OG ØNSKER LYKKE TIL 

MED IDRETTSKARRIÆREN! 

 

Idrettsrådets styre har etter innstilling fra komiteen enstemmig gått inn for at følgende mottar 

Drammen kommunes Utviklingsstipend 2011: 
 

 Navn   Idretter Lagtilhørighet 

Ferdinand Kvan Edman Friidrett IF Sturla 

Lars Daniel Gunnestad  Speedway NMK Drammen 

Finn Olav Ulvund Boksing og kickboksing 

 

Drammen Bokseklubb 

        
De tre vinnerne tildeles kroner 13.000,- kroner hver. 

 



 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Drammen kommune                 Drammen Idrettsråd 

ved idrettskonsulent Marte Bøhm    ved daglig leder Oddvar Moen 

telefon 920 40 948      telefon 419 00 179  

   

 


