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PROFIL 
Kvinne. 175 cm. 70kg. Langt lyst/brunt hår. Havblå øyner.  
 
OPPKOMMENDE JOBBER: 
2021: Skuespiller og Stuntdame i satsings prosjektet/Live eventen «Howlers»  
2020: Skuespiller og Bryter i tredje sesong av «WOW — Women of  Wrestling»  
2020: Skuespiller i spillefilmen «Hourglass»  
2020: Skuespiller og Stuntdame i spillefilmen «Magic Thief» 

JOBBER 
Skuespiller i Tusenfryds «Draculas Middag» og «Halloween event» Oslo, Norge — 2019 
Skuespiller på Norges største attraksjons park under deres Halloween event. Spiller Elisabeth, 
Draculas kone som underholdning for gjestene. I tillegg til ulike skumle karakterer i labyrint. 
Regissør: Åslaug Haakaas Walsøe  
   
Stuntdame i «I Olavs fotspor» (TV serie), Trondheim, Norge — 2019 
Stuntdame utkledd som en vikingmann i slaget ved Stiklestad for NRK satsing for 2020 om Olav 
Den Hellige. Sloss med og uten våpen og rir hest. Regissør: Stian Torvik  
 
Skuespiller og Stuntdame i «Quasar» (Kortfilm) Los Angeles, USA — 2019 
Hovedrolle i en film om en flukt fra fengsel. Regissør: Antonio Chavez Trejo  

Skuespiller og Bryter i «WOW — Women of Wrestling» TV Show og Live Show) Los 
Angeles, USA —2019 - Nåværende  
Jeg er en bryter med ‘wrestling name’ Nikki Krampus — The Norwegian Nightmare. Andre 
sesong live-show og live taping for AXS TV i oktober 2018. Regissør: David MacLane.  
 
Skuespiller og Stuntdame i «Snøhule» (Kortfilm) Lillehammer, Norge — 2019  
Hovedrolle og stuntdame i en kortfilm om språkbarriere. Regissør: Antonio Chavez Trejo  
   
Skuespiller og Stuntdame i «Birkebeinerspelet» (Spel) Lillehammer, Norge —Januar/

Februar 2019 
Et spel på Lillehammer basert på spillefilmen med samme tittel. Jeg spilte en av 



hovedkarakterene, Ylva, samt gjorde stunts. Regissører: Robban Follin og Evy Kasseth Røsten  

Skuespiller i Warner Brothers — «Horror Made Here» (Live Event) Los Angeles, USA — 
Oktober 2018  
Skuespiller hos Warner Brothers live event ‘Horror Made Here,’ som er en Halloween event der 
folk besøker studioet for å oppleve kjente skrekkfilmer fra Warner Brothers. Som skuespiller 
portretterte jeg flere karakterer fra file ‘The Conjuring.’ Produsent: Warner Brothers 

Skuespiller og Bryter i «WOW — Women of Wrestling» (TV show og Live Show) Los 
Angeles, USA — 2018 
Jeg er en bryter med ‘wrestling name’ Nikki Krampus — The Norwegian Nightmare. Første live-
show og live taping for AXS TV i oktober 2018. Regissør: David MacLane. 

Stunt Koordinator i «Fenced» (Kortfilm), Los Angeles, USA — 2018 
En kvinnelig konstabel løper med et barn i armene - To konstabler håndterer våpen - En 
konstabler takler en kvinnelig fange ned på bakken. Regissør: Rodrigo Zan  

Stunt-dame og Fight Koreograf i «The New Adventure of Super Secret Agent 
Girl» (Kortfilm) Los Angeles, USA — 2018 
Spiller en ninja som sniker seg rund, over høye gjerder, oppi trær og sloss mot hovedpersonen. 
Koreograferte sloss scenen. Regissør: John Henry Richardson  

Sunt dobbel i «Zombie Lars» (TV serie), Oslo, Norge — 2018 
Doblet for skuespillerinne Laila Goody. Falt og rullet ned en bergskrent i sesong 3. Regissør: Atle 
Knudsen 

Skuespiller i Coop Extra Reklame —«Grillgalskap» (Reklame) Malibu, USA — 2018 
Spiller kona til Grillkongen for Coop Extra for grillmat reklamer. Regissør: Akel Hennie 

Skuespiller i «May the 4th Fest» (Teater) Los Angeles, USA — 2018 
En light sabel kamp der jeg spilte Kylo Ren som sloss mot Luke Skywalker, på teaterscenen RMA 
Riverside Live. 2000 publikummere kom i innledning ‘Star Wars dagen 4. mai.’ Kampen endte i 
at Kilo Ren (jeg) blir drept og faller ned 10 meter fra en balkong. Jeg også var assisterende fight 
koreograf  for light sabel kampen. Regissør: Antonio Chavez Trejo 

Fight Koreografer i «Shinobi» (musikkvideo), Los Angeles, USA — 2018 
Koreograferte en slåsskamp for skuespillerinnen (og trente henne) som skulle slåss mot CGI 
samurai roboter framfor en green screen. Regissør: Victor Velasco 

Skuespiller og Stuntdame i «Angry Gurls» (Nettserie); Los Angeles, USA —2017-Nåværende 
Sammen med to andre partnere utvikler vi en nettserie som heter Angry Gurls. Serien handler 
om ulike situasjoner (ofte hverdagslige) som kan gå en skikkelig på nervene. To jenter er alltid en 
del av sketsjen (jeg og den australske skuespillerinna/stunt-damen Selena O’Sullivan), og de 
ender alltid opp i en slåsskamp som de to stridende partene. Sammen med regissør og stunt 



koordinator Antonio Chavez, kommer vi opp med senario, skriver manus, koreograferer 
slåssingen og ulike stunt for hver episode.     

Stunt Koordinator i «The Expat Immigrant» (Kortfilm) Los Angeles, USA — 2017 
Presisjons sjåfør for kamera teamet og koreograferte en slåsskamp mellom den kvinnelige 
hovedpersonen og tre mannlige skurker. Regissør: Arvin Sutedja 

Skuespiller og Stunt-dame i High Chaparrals «Wild West Stunt Show» (Teater) Hillerstorp, 

Sverige — 2017 
Stunt-dame i live teater showet på High Chaparral. Jeg spilte en av skurkene, jeg red, slåss, skjøt 
med revolver og gjorde høye fall gjennom sommeren sesongen 2017. Regissør: Robban Follin 

Skuespiller og Stunt Koordinator i «Where are we now?» (TV serie); Praha, Tsjekkia —2017 
Koreograferte, koordinerte og trente skuespillere til å slåss i ti ulike slåss scener som vil gå 
gjennom flere episoder. I tillegg ble jeg hyret til å spille en av skurkene som skulle slåss mot to av 
hovedpersonene. Presisjons sjåfør for second unit camera team. Regissør: John Henry Richardson  

Assisterende Stunt Personell i «Comeon!» (reklame) Kongsberg, Norge — 2016 
Hyret av Fiksern til å hjelpe til med å sende en sofa på ski ned en slalombakke for en reklame. Jeg 
hjalp med å testkjøre sofaen ned bakken under prøver. Under filming hjalp jeg med å resette 
sofaen og kommunisere mellom stunt temaet og kamera teamet. Regissør: Marie Kristiansen 

Rytter i «Peer Gynt ved Gålåvatnet» (Barneshow) Gålå, Norge — 2016 
For barnas dag under Peer Gynt stemnet på Vinstra, Gålå. Koreograferte og utførte ridning til 
musikk for barna fra flere barnehager i Gudbrandsdalen. Sverd koreografi, stod på ryggen til 
hesten, slo stiften fra hesteryggen og andre ulike stunt. 

Stunt-dobbel i «Peer Gynt ved Gålåvatnet» (Spel) Gålå, Norge — 2016 
Stunt doblet for skuespillerinnen som spilte Solveig (Kjersti Dalseide). Rodde en robåt ut på 
vatnet i skumringen og nattemørket (ofte i kraftig vind og bølger da det var mye dårlig vær den 
sommeren). Regissør: Erik Ulfsby 

Heste-Wrangler i «Peer Gynt ved Gålåvatnet» (Spel) Gålå, Norge —2014-2016 
Jeg ble hyret sammen med hesten min til å opptre under Marokko scenen fra teaterstykket Peer 
Gynt av Henrik Ibsen. Øvinger og forestillinger var mellom July og August samtlige år. De ønsket 
at skuespillerene som spilte Peer Gynt (Mads Ousdal) og Anitra (Belinda Braza) skulle ri en 
araberhest på scenen. Jeg trente skuespillerene i å ri, samt trente hesten til å bli trygg på scenen, 
omgivelsene og alt som skulle skje under scenen. I tillegg brukte jeg april, mai og juni til å trene 
hesten til å være klar for jobben. Regissør: Erik Ulfsby 

Skuespiller og stunt Koordinator i «Where are we now?» (Spillefilm), Europa — 2014 
Koordinerte og koreograferte en masseslagskamp, samt andre mindre stunt. Trente skuespillerene 
i scene kamp for å bli klare for masseslagskampen. Spilte også en viktig bi-rolle. Regissør: John 
Henry Richardson 



Skuespiller og stunt-dame i «Bloody Luck» (Kortfilm), Los Angles, USA — 2014 
Spilte hovedrollen som en nyutdannet politikonstabel som måtte hanskes med en kjeltring i en 
slåsskamp. Håndterte skytevåpen og utførte fall gjennom et glassbord. Konstruerte glassbordet. 
Regissør: Antonio Chavez Trejo 

Skuespiller og stunt-dame i «Reincarnation» (Kortfilm), Gudbrandsdalen, Norge — 2014 
Sett i en historisk periode, jeg spilte hovedrollen som en mann som måtte slåss for sin tapte 
kjærlighet. Involvert var ridning, en sverdkamp ute i snøen og en hand combat. Regissør: Po-Chin 
Chang 

Stunt Koordinator i «Mira Protocol» (Kortfilm), Los Angeles, USA  — 2013 
Presisjons sjåfør for kamera team og doblet for skuespilleren. Trente skuespillerene i å kaste seg 
ned på bakken, falle og å slå. Lagde spesialeffekt for pistolkuler som flyr gjennom en planke som 
er spikret over et vindu. Regissør: Antonio Chavez Trejo 

Stunt Koordinator i «Killing Slashers» (Kortfilm), Los Angeles, USA  — 2013 
Ei mann som dunker hodet til venninnen sin i en veg til hun dør. Spesialeffekt med ‘blood squids’ 
som vi (jeg og hair/makeup) festet på skuespillerinnens håroppsats. Regissør: Jiaqi Lin 

Skuespiller og stunt-dame i «Zanshin» (Kortfilm), Los Angeles, USA — 2013 
Spilte hovedrolle som en prestinne som må delta i en katana sverdkamp for å redde det gode. 
Regissør: Thaddeus Dellosa 

Assisterende Stunt Koordinator i «Knot» (Kortfilm), Los Angeles, USA — 2013 
Wing-Chun sparrings kamp mellom to rivaliserende Dojo-er. Regissør: Miguel Garzon Martinez  

Stunt-dame i «Åpent Hus New York Film Academy» Los Angeles, USA — 2013-2014 
Ca annenhver måned hadde stunt teamet ved skolen (vi som tok fordypning i stunt) stunt 
oppvisning hos Universal Studios sine sound stages. Vi utførte blant annet wing-chun, tai-chi, 
scene kamp, scene masseslagsmål, scenekamp med katana sverd, sverdoppvisning og fall 
demonstrasjoner. Regissør: Jack Huang 

UTDANNING 
2011-2014 New York Film Academy - Bachelor in Acting for Film  
2009-2010 Høyskolen i Oslo - Årsstudium i Drama og Teater-kommunikasjon  
2006-2009 Valle Videregående skule - Hest og hovslager m/utvidet studiekompetanse  

KURS  
Okt. 2019 - Des. 2019: Stunt kurs med nordic Stage Fight Society  
Sept. 2019 - Nåværende: Scene Kamp kurs med nordic Stage Fight Society  
2019 Sommer Workshop med Nordic Stage Fight Society - Advanced Stunt level  
2016-2019 Stunt trening hos Stunts in Motion  
Mai 2018 Motion Capture Advanced Stage workshop  
Nov. 2017 Motion Capture Master workshop  



Nov. 2016 Stunt Bilkjørings Kurs hos Rick Seaman (sertifisert Nivå 1)  
Nov 2015-feb. 2016 Stunt trening i Taiwan hos Action Dragon (動作⿓) 
Mars 2015 Motion Capture Master Class Introduction  
2011-2016 Stunt trening med Jack Huang og Yoshie Taniguchi 

KARIERE HØYDEPUNKTER 
2019: Fikk bevilget fornying av artist visum til USA for ‘extraordinary talent’ (O1B)  
2018: Spilte i det første noensinne offisielle Star Wars Stunt Show. I tillegg ble jeg kastet i en 
mannlig rolle i stedet for en mann (noe som er uvanlig i stunt industrien da menn som regel 
dobler for kvinner, men aldri omvendt).  
2016: Fikk bevilget artist visum til USA for ‘extraordinary talent’ (O1B)  
2016: Nominert til ‘Beste Skuespillerinne’ i Wind Internasjonale Film Festival  
2016: Nominert til ‘Beste Stunt’ i Wind Internasjonale Film Festival  
2015: Min film som jeg skrev manus til og produserte, «Bloody Luck», ble tatt ut til å viser under 
Cannes Film Festival i ‘The Short Film Corner.’  
2014: «Killing Slashers,» en film jeg stunt koordinerte ble tatt ut til å vises under Cannes Film 
Festival i ‘The Short Film Corner.’ 

FERDIGHETER 
Stunt: Slossing, høye fall (10 meter), prat falls, trappe fall, fall fra hest, sverd bruk fra hest, 
bilkjøring, breakaway glass og koreografere slåsskamp.  
Kampsport: Karate (svart belte), Wing Chun (6 år), Kungfu (2 år), Tai-Chi (5 år)  
Våpen: Nunchakus, bo-stav, katana sverd, europeisk sverd, tai-chi sverd, kinesisk sverd, kniv, 
dobbel sverd (korte), kali sticks, pil og bue, revolver, pistol og gevær.  
Sport: Erfaren rytter, slalom, utfor, langrenn, off  road, skøyter, svømming, stuping.
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