
Gratulerer – du er en vinner! 

Kjære Inga Anne, 

Gratulerer som vinner av stipend fra Morgendagens Skøyte-Ess 
(MSE). Prestasjonene dine har overbevist oss om at du er et talent 
utenom det vanlige, og vi håper at norsk skøytesport får glede av 
ferdighetene dine i mange år fremover. 

MSE er en frivillig og ideell organisasjon, stiftet i 1985-86. MSE har 
som eneste mål å samle inn penger som i neste omgang – på 
bakgrunn av fremgang og siste års resultater – deles ut til norske 
talenter av begge kjønn. Nesten alle landslagsløperne de siste årene 
har på et tidlig tidspunkt i karrieren fått stipend fra MSE. 

MSE har siden starten delt stipendier til 1,6 millioner kroner. 

Eksempelvis var Johann Olav Koss en av de første som fikk stipend. 
Det skjedde lenge før han fikk et kjent navn og ble kjent i mediene. 
Åtte år senere vant han tre OL-gull og VM-tittel. Johann er for øvrig 
medlem av MSE i dag. 

MSE ER 30 ÅR 

Medlemmer i MSE er tidligere løpere (flere av dem har vunnet gull i 
EM, VM og OL), i tillegg til trenere, ledere og skøyteinteresserte 
personer. Vi har holdt koken som organisasjon i 30 år nå. 

MSE håper at norske skøyteløpere igjen skal bli blant verdens beste 
på alle distanser. Flere unge, norske løpere har blomstret de siste 
årene og hevdet seg i toppen i mesterskap og World Cup. Slik 
ønsker vi også at fortsettelsen skal bli.  

• Hurtigløp på skøyter er og blir en av Norges nasjonalidretter. 
Skøyter er en av verdens raskeste idretter med utfordringer til fart, 
teknikk, styrke, spenning og fascinerende rekordjakt. 

MSE har i år økt Hjallis-stipendiet (som bare kan utdeles en gang til 
samme løper) fra 5000 til 8000 kroner, mens det ordinære 
stipendiet er økt fra 3000 til 5000 kroner.  



Følgende fem løpere får stipend basert på sesongen 2015/16: 

• JENTER: 

Hjallis-stipend / 8000 kroner: Inga Anne Vasaasen, Stange SK 

Stipend / 5000 kroner: Ragne Wicklund, Aktiv SK 

• GUTTER: 

Hjallis-stipend / 8000 kroner: Henrik Fagerli Rukke, Hol IL 

Stipend / 5000 kroner: Allan Dahl Johansson, Aktiv SK, og Marius 
Bratli, Aktiv SK. 

Styret i MSE avgjør alltid hvilke løpere som skal honoreres.  

Antall stipendier og fordeling mellom kjønnene følger ikke et fast 
mønster. Eksempel: 2015 (tre jenter, seks gutter) – 2014 (tre j., fire 
g.) – 2013 (fire j., fire g.) – 2012 (tre j., tre g.) 

Vi håper du setter pris på stipendiet og satser videre på en av 
verdens fineste vinteridretter. Det har vi alle fortjent. Lykke til! 

 
Vennlig hilsen 

MORGENDSAGENS SKØYTE-ESS (MSE) 

Åge Dalby (leder) – Sten Einar Stensen – Svein Erik Stiansen – Dag 
Fornæss – Kirsti Biermann – Hasse Farstad – Per Jorsett. 
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