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[Fang leserens oppmerksomhet 

med et bra sitat fra dokumentet, 

eller bruk denne plassen til å 

fremheve et viktig punkt. Du 

plasserer denne tekstboksen 

hvor som helst på siden ved å dra 

den.] 

 

 

 

Generelt 

Takk for at du tar deg tid til å lese MastraNytt! Vi forsøker å være så synlig som mulig i lokalmiljøet, og daglig 

legger vi ut informasjon på våre facebook- og internettsider. Vi kommer til å være tilstede på Rennesøydagen 

og oppfordrer alle til å ta turen innom vår stand.  Sommerhilsen Jakob Hegreberg 

Fotball 

Heia Mastra! Sesongen er nå halvspilt med ca 110 spilte hjemmekamper. Taktikkdiskusjon, nerver i høyspenn, 

tær som er tråkket på, svette, heiarop, lek, glede og tårer er litt av det som hører med i en kamp. Jeg håper 

dette har gitt mersmak, og at alle er klar igjen når høstsesongen starter opp 18. august med A-lag kamp på 

Mosterøy Stadion.   

 

  

  

 

 

 

Kiosken er åpen på onsdager! 

Vi holder kioskene på Mosterøy 

stadion og Rennesøy Fotballbane åpen 

hver onsdag og ved A-lags kamper.  

Dugnader! 

I løpet av vårsesongen har noen av lagene våre gjennomført tre dugnader 

i regi av Mastra IL. Disse ble annonsert på facebook, hvor lag har meldt sin 

interesse for å utføre dem. Den første dugnaden var å bære inn stoler til 

Kulturhuset for firmaet «Rom for flere», den andre var rydding på loft og 

kjeller for «Coop Extra», og den siste var utkjøring av MastraNytt for 

Mastra IL. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra begge firmaene. 

Takk til dere som har utført dugnaden og til firmaene som kontaktet oss! 

Inntektene fra dugnader fordeles 20/ 80 mellom klubb og lag, og det er 

viktig at alle dugnader som utføres i regi av Mastra meldes inn til klubben 

og at det er Mastra Il som fakturer/ mottar pengene for så å fordele dem 

ut til lagene. 

Medlemskontigent! 

Alle aktive-/ støttemedlemmer skal nå 

ha fått faktura for 

medlemskontingenten enten på mail 

eller i postkassen. Ta kontakt med oss 

om du ikke har mottatt den på 

post@mastra-il.no. 



A-laget 

Klipp fra facebooksiden til A-laget (skrevet av trener Bjarne Aske):  

Mastra - Øvre Steinar (1-0): Vi tar igjen tak i kampen ifra start. Vi har noen 

stor sjanser i begynnelsen. Samtidig smeller det i stanga vår og… Mastra - 

Jarl (0-1): Vi var best i alt unntatt å score mål. Vidar2-Mastra (1-3): En 

vanvittig innsats sikret 3 viktige poeng. Mastra-Sif (3-0): Mastra vant 

tilslutt komfortabelt mot ett SIF lag som var tippet i toppen før sesongen. 

Vi fulgte opp seieren mot Vidar med nok en arbeidsseier. Tasta - Mastra 

(4-0): Vi taper for ett mye bedre lag (bilde til høyre). 

 

Tabellene etter vårsesongen for våre ungdoms- og A - lag ser slik ut: 

Nr A - lag S P Gutter 19 S P Gutter 16  S P  Gutter 15 S P Gutter 14 S P Gutter 13 S P 

1  Tasta  1026 Viking 2 11 28 Ålgård 3 10 27 Mastra 1 6 15 Randaberg 2 6 18 Hinna 3 10 25 

2  Vidar 2 9 18 Madla 3 12 26 Randaberg 2 10 27 Hjelmeland 1 5 12 Mastra 1 6 13 Randaberg 4 10 22 

3  Siddis  9 18 Viking 3 10 21 Austrått 2 10 24 Hinna 2 6 10 Tasta 1 6 12 Madla 2 9 18 

4  Ganddal  1017 Havørn 1 12 21 Bryne 3 10 19 Frøyland 1 6 9 Viking 2 6 9 Viking 2 9 16 

5  Tjensvoll  1015 Mastra 1 12 16 Hellvik 1 9 12 Brodd 1 6 7 Sola 2 6 7 Sola 2 10 15 

6  Mastra  9 10 Tasta 1 11 15 Finnøy 1 10 9 Sola 2 5 5 Havørn 1 6 3 Mastra 1 10 12 

7  Stavanger 1010 Vardeneset 2 11 14 Randaberg 3 10 8 Stavanger 1 6 0 Vidar 2 0 0 Finnøy 1 10 10 

8  Brodd 2  109 Sunde 1 11 13 Ålgård 2 10 6    Madla 3 6 0 Hundvåg 2 10 9 

9  Madla 2  9 9 Hundvåg 2 11 13 Mastra 1 8 6    SandnesUlf 2 0 0 Tasta 1 9 8 

10 Jarl 109 Randaberg 2 11 12 Oltedal 1 9 4       Vardeneset 1 9 6 

11 Paradis  108 Jarl 1 12 3             

 

Nr Jenter 16 S P Jenter 14 7 er S P Jenter 13 P  

1  Tonstad 1  10 23 Bryne 2 7 18 Randaberg 2 7 15 

2  Tjensvoll 1 10 22 Vaulen 2 7 18 Viking 2 7 15 

3  Sola 1  10 17 Havørn 1 6 12 Mastra 1 7 12 

4  Viking 3  10 12 Lura 2 7 9 Hundvåg 1 7 12 

5  Mastra 1 10 10 Mastra 1 6 6 Madla 1 7 8 

6  Orstad 1 10 0 Kvitsøy 1 7 3 Midtbygdens 1 7 5 

7    Sviland 1 6 3 Sunde 1 7 5 

8       Tjensvoll 1 7 4 

9       Sandnes Ulf 2 0 0 

 

G15 (bilde til høyre) står med kun et tap og leder 

sin avdeling og er fortsatt med i OBOS Cupen. 

Vårsesongen har gått over all forventning, tapet 

kom mot Hjelmeland, forøvrig det første 

hjemmetapet på over en sesong. I sommer reiser 

laget til Kattegatt på turnering, så vil 

høstsesongen vise om vi holder helt inn. Guttene 

går for gull både i serie og cup. 

G 16 (bilde til venstre).  har vunnet 2 og tapt 6, laget sliter når vi møter rene 16 års lag, dette er nesten et rent 

15 års lag, to 16 åringer har hjulpet godt til. Laget satser på å vippe de jevne kampene i vår favør i 

høstsesongen og klatre noen plasser oppover på tabellen. (Red. Bjørn Inge Roaldstad). 



Håndball 

Til neste sesong har vi meldt på 17 lag i serien, hvorav kun 3 guttelag.  Vi ønsker flere guttelag, så hvis noen 

kjenner det kribler i håndballarmen må dere ta kontakt med oss.

Mastra damelag har hatt en bratt kurve denne 

sesongen. Fra å ligge nederst på tabellen i fjorårets 

sesong til å klatre opp på en 5.plass. Neste år har vi 

planer om å forhåpentligvis ligge i toppen!! Samspillet 

har kommer seg, men vi har fortsatt mye å lære og 

som må trenes på! Håper også at flere kunne tenke 

seg å bli med til neste sesong! Vi har to gode og 

trofaste trenere som fortjener ros! De stiller på hver 

trening og hver kamp! De bryr seg og bruker mye tid 

på å legge til rette for at vi skal ha det bra, ha gode treninger og forberede oss til kamper!! De er gull verdt!!! 

Vi har mye lott og moro på treninger, kamper og div. lagfesten, avslutninger osv!  

For en gjeng!!!! Både spillere og trenere! (red. Karen Anne Hodnefjell) 

Turn 

"I løpet av vårsesongen 2017 gjennomførte Mastra Turn 

blant annet en meget vellykket treningshelg og en 

våroppvisning, hvor ungene stolt viste frem det de har lært. 

Til høsten har vi fått tildelt 2 treningsdager i uken i 

Rennesøyhallen. Dette gjør det mulig å utvide gruppene slik 

at barn født mellom 2004-2011 kan benytte seg av 

turntilbudet til Mastra.  

Våre dyktige trenere skal på Trener 1 kurs for å sikre barna 

enda bedre instruksjon, veiledning og oppfølging i tråd med 

vår visjon: "Mastra turn - treningsglede for alle!"  

Det er fortsatt noen ledige plasser, send mail til turn@mastra-il.no for påmelding." 

 

 
  

Badminton 

Badmintongruppen trener to 

ganger i uke, mandag kl 20.00 og 

onsdag kl 19.30 i Mastrahallen. 

Bjørn Finnesand er kontaktperson.  

Innebandy  

Innebandygruppen trener to ganger 

i uken i Mastrahallen, søndag kl 

20.00 og onsdag kl 21.00. Ole 

Martin Nærheim er kontaktperson. 

Futsal  

Futsal er innendørs fotball, hvor 

treningen foregår i Mastrahallen. 

Reidar Solheim er kontaktperson. 

Mastra IL’s facebooksider  

Mye informasjon blir lagt ut på facebooksidene våre, legg deg til som venn! Her er noe av dem; Mastra 

Idrettslag, Mastra IL Fotball, Mastra A-lag 2017, Mastra Håndball, Mastra Badminton, Klubbdommere i Mastra. 



Tine fotballskole 2017 
Helgen 9. til 11. juni deltok i overkant av 100 barn i alderen 6-12 år på den årlige Mastra Tine 

Fotballskole. Barna ble instruert av Mastra A lag og Jr lag. Vi hadde fokus på å skape gode 

holdninger, kvalitet samt at vi skulle ha det kjekt sammen. Fredagen var de eldste på 

dommerkurs med Mastras dommeransvarlige Bjarte Finnesand. I en kommentar sier han at 

her var det en ivrig og flink gjeng som han håper ønsker å dømme i fremtiden i tillegg til å 

spille fotball.  

Lørdagen fokuserte vi på ulike øvelser og i tillegg var det en 

straffekonkurranse med gavekort fra Pizzakroken som 

premiering. Søndagen ble de innlærte ferdighetene vist i 

turnering med miksede lag på 

tvers av alder og kjønn. Dette 

er høydepunktet for helgen 

og noe alle gledet seg til.  

Mastra takker alle spillere som deltok, foreldre, instruktører 

samt de som jobbet dugnad. 

  

Støtt våre sponsorer - de støtter oss! 



Sommerbrev fra hovedstyret i Mastra IL 

 

Hei alle medlemmer i Mastra idrettslag. 

Vi har nå tilbakelagt vårsesongen og gjør oss klar for ferie.  

Det er lagt ned godt arbeid i å få mer fokus på de idrettene vi har og etablering av nye aktiviteter.  

Vedlikehold. 

Som et ledd i arbeidet med mer fokus på aktivitet har vi valgt å ikke videreføre kontrakten på vedlikehold som 

vi har hatt med Rennesøy kommune. Fra og med 01.06.17 har Rennesøy kommune ansvaret for at 

idrettsanleggene er vedlikeholdt og i orden. For å utføre dette arbeidet har de engasjert samme firma som har 

vedlikeholdet for Stavanger kommune. Dette er også naturlig i og med det er besluttet en kommune 

sammenslåing i 2020.  

Vi skal nå se på hvilke oppgaver som ikke er inkludert i kontrakten som kommunen har etablert og komme 

med et forslag til Teknisk avdeling i kommunen på hvordan Mastra IL kan bidra til at kvaliteten på alle 

oppgavene blir god.  

Arbeidsutvalget regner med at det etableres en kontrakt med Rennesøy kommune på det resterende arbeidet 

i forbindelse med vedlikehold eller at kontakten med Stavanger natur og idrett utvides. 

Kunstgress Mosterøy. 

Vi arbeider videre for å få på plass kunstgress på grusbanene på Mosterøy. Her har nå både Mastra IL og RFK 

gått inn med midler for å realisere prosjektet. 

Etter erfaringene fra forrige prosjekt har vi valgt å forsikre oss om at byggherre ansvaret ligger hos Rennesøy 

kommune og ikke hos Mastra IL. Som mange av dere vet krevde Rennesøy kommune at Mastra IL betalte for 

overskridelsene av budsjett i kunstgress Vikevåg prosjektet. Dette var ikke styret enige i, men for at neste 

prosjekt ikke skulle bli utsatt på grunn av dette, valgte vi å betale det som ble krevet. 

Nå ligger ballen bokstavelig talt hos kommunen og de skal arbeide videre med å få prosjektet ut på Doffin for å 

få inn priser på prosjektet, slik at arbeidet med banen kan iverksettes. Vi kan håpe på at denne spilleflaten er 

klar før vinteren. 

 

Baner og haller. 

Hver sesong må det søkes om treningstid for haller og baner. Det er Rennesøy kommune ved kulturkontoret 

som fordeler disse tidene etter gitte kriteria som er satt opp i samarbeid med brukerne av haller og baner. 

Dette generer med jevne mellomrom et arbeid med søknader for tildeling av tider. Det siste arbeidet ble lagt 

ned på hallene for sesongen 17/18, og vi er rimelig fornøyd med hvordan det ble løst. Arbeidet med søknad 

om tid på baner ute blir satt i gang til høsten, her vil det jo også være av betydning hvor langt arbeidet med 

kunstgress Mosterøy er kommet. 

 



Kommunesammenslåing. 

Kommune sammenslåingsprosessen er initiert etter at folkeavstemmingen ble vurdert til å ha flertall for 

sammenslåing. Dette vil for oss som idrettslag gi nye utfordringer. Rennesøy kommune blir da en «bydel» i 

Stavanger kommune og vi vil måtte forholde oss til ganske mange flere klubber og lag som søker midler og 

støtte hos kommunen. I denne forbindelse arbeider vi opp mot kommune politikerne og administrasjonen for 

å sikre at disse forholdene blir tatt med i arbeidet frem mot sammenslåing. 

Det er tidlig å si hvilke effekter dette kan få. Men man kan jo for eksempel spekulere i om vi vil måtte dele mer 

på kapasitet på anlegg. Uansett vil det være viktig å delta i de prosessene som kommer til å foregå frem mot 

opprettelsen av en større kommune.  

Drift av laget: 

Tidligere i år valgte styret å terminere kontrakten med aktivitetsleder og deretter fordele administrative 

oppgaver på styret og innleid kapasitet. Dette tiltaket ble valgt på bakgrunn av dels økonomi og dels et arbeid 

for å få tydeliggjort arbeidsmengden på de enkelte aktiviteter som skal til for å drifte et idrettslag. Dette 

resulterte også i at idrett/fritidsordningen ble lagt på is igjen. 

Styret begynner nå å få et godt bilde av hva som kreves for å få kvalitet på de leveransene som man som 

medlem kan forvente å få igjen for kontingenten. Styret vil nå fremover måtte ta avveininger på aktivitet 

kontra økonomi. Som i alle forhold i livet er det gjerne økonomi som dikterer aktiviteten, selv om det kan 

initieres mye god aktivitet uten at det koster alt for mye. 

Kort sagt betyr dette at det må gjøres vurderinger på om det skal innføres aktivtetsgebyr på aktivitet i Mastra 

IL, slik som mange klubber og lag har, eller om vi skal fortsette som før og finne andre inntektskilder for vår 

aktivitet. Det merkes godt at sponsoravtaler sitter litt lengre inne hos våre samarbeidspartnere enn før så nye 

veier for inntekt må vurderes. En fulltids daglig leder har vi ikke i dag, dette er en av de sakene styret må gjøre 

en ny vurdering på i løpet av høsten. Det innebærer en stor utgiftspost å ha daglig leder men det er også store 

utfordringer i å utføre administrasjon på dugnadsbasis. 

Visjoner. 

Nå har vi først en visjon om å avvikle ferie:)  

I høstsesongen må vi se på ytterligere kvalitets økning på de aktivitetene vi allerede har og hvordan vi kan 

initiere flere aktiviteter. Vi har endel tanker og ideer i styret men er veldig glade for innspill. Det er et høyt 

aktivtetsnivå på øyene så det må være et delmål å forsøke aktiviteter som kan engasjere de som kanskje ikke 

er med på så mye i dag. Vi har kastet noen baller i luften, kampsport, biljard, bueskyting, treningssenter og 

flere ting, men vi må kanskje gjøre en benchmarking før vi setter i gang med noe nytt.  

Har du en ide eller et ønske, ta kontakt, vi er tilgjengelige på mail, hjemmesiden, flere facebook profiler og på 

telefon.  

Med dette ønsker jeg dere alle en god sommer og velkommen tilbake i aktivitetene til høsten! 

Ganske mange skal jo delta på Vilbjerg cup og andre cuper i sommer, lykke til!  

For styret i Mastra Idrettslag, leder Roy Adsen 


