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Kvalitetsklubb 

Målet er å stimulere til god 

klubbutvikling som vil forsterke 

helheten. Godt strukturerte 

klubber tiltrekker seg frivillige og 

gir grobunn for sunn barne- og 

ungdomsidrett. 

 

Årsmøte 2021 

Årsmøte til Mastra Idrettslag er satt til 06.mai! 

Norges Idrettsforbund har satt fristen for å gjennomføre årsmøte innen 

15.juni (ordinærfrist 31. mars). Styret i klubben valgte å sette årsmøte 

06.mai med ønske om å få til et ordinært årsmøte med oppmøte og 

digitalt. Ved restriksjoner vil årsmøte bli arrangert hel digitalt. Offisiell 

innkalling til årsmøte vil bli sendt ut i Spond og hjemmesiden. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem 

av Mastra Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det 

kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til Mastra Idrettslag. Alle medlemmer har uansett 

møterett, talerett og forslagsrett. Alle som har betalt 

medlemskontingent som aktiv eller støttemedlem, pluss æresmedlem 

har stemmerett. Foresatte som ikke er medlem kan observere årsmøte, 

men har ikke talerett, forslagsrett eller stemmerett. 

Viktige datoer ang. årsmøte 

06.april – Siste frist for å sende ut innkalling 

22. april – frist for innsending av saker 

29. april – saksliste med vedlegg blir sendt ut 

06. mai - årsmøte 

 

 

 



 

Bilde konkurranse 

For å synliggjøre våre nye verdier skal vi fremover ha bildekonkurranser hvor vi hver gang ønsker bidrag 

som får frem verdiene i ulike sammenhenger.  

Til denne utgaven av MastraNytt ønsket vi bidrag som inneholder verdien mestring, sammen med idrett og 

vinter. Vi fikk inn 6 flotte bidrag og har kommet frem til at vinneren av denne utgavens konkurranse ble 

innsendt av Emil Follevåg og Henrik Helle Loffeld, med super mestring med ballkontroll på ski! 

Sammen vinner de produkter fra vår klubbkolleksjon til en verdi av kr. 1 000. 

 

 

  

Vinner bildet 1: Emil Follevåg og Henrik Helle Loffeld 

2. plass: Maja Follevåg og Nette Hollands-
Halvorsen 

3. plass Lente Hollands-Halvorsen 



 

Tusen takk, Bjarne Aske! 

Etter nærmere 25 år som trener i klubben har Bjarne Aske valgt å gi seg. Som trener har han fulgt 

aldersbestemte lag i barnefotball, ungdomsfotball, junior og til slutt 4-5 år som A-lagstrener i klubben. Som 

i alle idretter er det både oppturer og nedturer, spenning og drama. Men når Covid-19 satte restriksjoner 

for breddeidretten for voksne var ikke lenger motivasjonen på topp. Som trener er motivasjon noe av det 

viktigste en kan gi sine spillere, men det å legge til rette for treninger med avstand og uten vanlige spill-

øvelser og ingen kamper, det kan tære på flere sin motivasjon. Etter lang fartids som frivillig trener i 

klubben sa det til slutt stopp! Vi ser tilbake på mange flotte øyeblikk sammen med deg Bjarne, og vi er 

stolte over å ha hatt deg med på laget i så mange år! 

 «Bjarne har vært bauta på A-laget i mange år, og gjort en fantastisk jobb med å holde på laget og skape 

entusiasme i klubben» (Alexander Teigen til Bygdebladet). Dette utsagnet stiller vi i Mastra Idrettslag og i 

fotballgruppen oss bak! 

 Til slutt noen ord fra Jone Østbø 

«Han har jo vært den i støtteapparat som alltid har vært til stede og stått mye aleine på feltet de siste 

årene med hjelpetrener offshore og en hjemmesittende oppmann. 

Du kan aldri gjør 20-25 spillere fornøyde til enhver tid, men eg e også rimelig sikker på at det mest 

sannsynlig ikkje e ein einaste spiller som kan si ett stygt ord om Bjarne som person. 

At Mastra ikkje blei som favorittlaget Liverpool e ikkje Bjarne sin skyld, den må spillerene ta på sin kappe. 

Det va de som ville spille mest mulig likt United med ett angrepspill som var uten en tydelig plan til tider;-)» 

Ny A-lags trener på plass 

Mannen som skal fylle Bjarne sine 

sko er Alexander Teigen – 

tidligere trener av juniorlaget – 

sammen med Anders Bjørnsen. Vi 

ønsker begge lykke til med 

spennende nye utfordringer og 

krysser fingrene for normale 

treninger for voksne over 20 år! 

Tusen takk for innsatsen Bjarne, 

du er alltid hjertelig velkommen!  

 



 

Mastra IL søker kandidater til styreverv 

Valgkomiteen driver i disse dager og kartlegger hvem i klubbens som kan være med i et verv og bidra til å 

utvikle klubben videre. Kan du tenke deg å være med i styret eller sportsutvalg eller kjenner noen, så er vi 

interessert i å komme i kontakt med deg. 

Interesserte kan kontakte daglig leder, Silje Hagen, tlf.: 51 72 45 72 eller valgstyrets leder, Norbert 

Puttkamer, mob.: 974 00 855. 

Ungdom ønskes til Mastra sitt ungdomsutvalg! 

Vi hører stadig fra ungdommen at det ikke er noe tilbud for ungdommen, derfor ønsker styret i Mastra 

Idrettslag et eget ungdomsutvalg som vil få støtte og bistand til å gjennomføre ulike tiltak og aktiviteter for 

ungdommen på de grønne øyene. Styret vil sette av midler som ungdomsutvalget kan bruke til tiltak for 

ungdom.  

Hvorfor bli med i Ungdomsutvalget? 

Du bidrar til å øke samholdet blant ungdommen og gir et tilbud tilpasset målgruppen, gode erfaringer som 

en kan ta med seg videre i livet og ikke minst god arbeidserfaring som en kan ha på CV til jobbsøking. 

Ungdomsutvalget skal 

møtes en gang måneden 

for å planlegge, og 

eventuelt gjennomføre 

eventuelle aktiviteter og 

tiltak. Utvalget får mat og 

drikke på hvert møte.   



 

Støtt Mastra 

Mastra supporter t-skjorte Vi har fått trykket opp et lite opplag med t-skjorter med Mastra Supporter på 

ryggen. Foran er det Mastra Logo. Dette er en teknisk t-skjorte som er av god kvalitet og kan brukes til nær 

sagt alt. Send epost til post@mastra-il.no. Pris 250,-. Vi har størrelsene M - XXL 

 

 

 

 

 

 

 

Pant            

Er du lei av å stå i kø for å pante tomgods? Mastra kan gjøre jobben og du støtter en god sak. Sett panten i 

poser eller sekker eller lignende ved kiosken i klubbhuset, så ordner vi resten! Obs. ikke lever inn 

glassflasker eller andre flasker det ikke er pant på. Vi må da bruke mye tid på sortering da pantemaskinen 

til Infinitum kan gå i stykker.  

Bli støttemedlem            

For kr. 300,- i året kan du være med å støtte Mastra Idrettslag. Se medlemsfordeler på vår hjemmeside. 

Send epost til post@mastra-il.no om du ønsker å bli støttemedlem. Støttemedlemmer har stemmerett på 

årsmøte.  

Tørkeruller                                                                                                                                                

Vi har fremdeles igjen pakker med tørkeruller etter en tidligere dugnad og det er fremdeles mulig å kjøpe 

store pakker med tørkeruller for kr. 250,- per sekk. Ta kontakt på post@mastra-il.no for å kjøp. 
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Sponsororer og samarbeidspartnere 

I 2021 var det dags for å fornye alle våre sponsor og samarbeidsavtaler. De siste tre årene har vi hatt flere 

flotte sponsorer og samarbeidspartnere og det er gledelig å kunne annonsene at så å si alle er med videre i 

tre nye år! I tillegg til gamle sponsorer og samarbeidspartnere har vi fått inn nye, og vi ønsker også dem 

hjertelig velkommen i klubben. Vi ser frem til tre spennende år med våre sponsorer og 

samarbeidspartnere. Sammen skaper vi aktivitet på de grønne øyene! 

Høsten 2020 hadde vi et ønske om å ha en felles strategi og profilering over hele klubben i alle idrettene, 

og bestemte dermed at draktsponsorene skulle være på alle draktene med lik profilering i alle idrettene. 

Dette for å bevisstgjøre en felles identitet på tvers av klubben. 

 

Lørdag 27. februar ble benyttet til å montere nye skilt, samt vaske de gamle skiltene. Nå er alle skiltene på 

Mosterøy Stadion og Vikevåg Kunstgress klar for ny sesong! 

Full oversikt over våre sponsorer ser dere på siste side!  

 

Støtt våre sponsorer – de støtter oss! 

 

Ønsker din bedrift å ha reklame på ett eller flere av våre anlegg, i MastraNytt og på våre 

hjemmesider og samtidig støtte den lokale idretten? Ta kontakt med daglig leder så finner 

vi en løsning som passer dere og Mastra! 



 

Fra administrasjonen                 

 

Ved betaling av kontingent og aktivitetsavgift har det enkelte medlem og deres foresatte også akseptert 

forpliktelsene til klubben som beskrevet i klubbhåndboken og Mastra IL sine lover og regler. Satsene for 

aktivitetsavgiften varierer etter spillerens alder. Aktivitetsavgiften betales til gruppen (turn, håndball, 

volleyball eller fotball), mens medlemskontingenten betales til organisasjonen. Ved innmelding etter 1. 

september (fotball) og 1. januar (turn og håndball) betales halv aktivitetsavgift. 

Utmelding av idrettslaget skal gjøres skriftlig og sendes på epost til post@mastra-il.no. Eventuelt kan det 

sendes pr. post til Mastra il, Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy.  Det blir ikke tilbakebetalt kontingent eller 

aktivitetsgebyr ved utmelding.  

  

Sliter du med å betale medlemskontingent eller 

aktivitetsgebyret?  

Det finnes flere ordninger du og vi i Mastra Idrettslag kan 

søke på. Men det er du som må ta initiativet for at vi skal 

kunne hjelpe deg. Aktive medlemmer som ikke betaler 

medlemskontingent og aktivitetsgebyr, risikerer å ikke få 

lov til å delta på treninger og 

kamper/turneringer/stevner etc.  

Kontaktinformasjon Mastra Idrettslag 

Adresse: Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy  

E post: post@mastra-il.no  

Håndball: handball@mastra-il.no 

Fotball: fotball@mastra-il.no 

Turn: turn@mastra-il.no  

Utstyr: utstyr@mastra-il.no 

Barneidrettsansvarlig:  

barneidrettsansvarlig@mastra-il.no  

Nettside: www.mastra-il.no 

Telefon: 51 72 45 72         

FB:  https://www.facebook.com/MastraIdrettslag/ 

     

Medlemskontingent:  

kr. 300,- Alle medlemmer inklusive Støtte/passiv.  
 

kr. 50,- (alle tillitsvalgte i klubben). 

Aktivitetsgebyr: 

Treningsavgift: kr. 300,- (Ikke kamp berettiget). 

Aktivitetsgebyr aktive grupper utenom turn: 

5 - 6 år: kr. 300,- 

7 – 12 år: kr. 900,- 

13 – 19 år: kr. 1300,- 

20 år og oppover: kr 1700,- 

50% ved innmelding etter 1. september (fotball) 

og 1. januar (håndball). 

Aktivitetsgebyr Turn: 

Til og med 3. klasse: kr. 1000,-  

Fra og med 4. klasse: kr. 1200,-  

50% ved innmelding etter 1. januar. 

Aktivitetsgebyr Volleyball: kr. 400,- 

 

Familiemedlemskap: kr. 4000,-  

+ eventuelle lisenser til særforbund. 

Maksbeløp per familie i samme husstand (barn og 

ungdom t.o.m. 19 år kan være medlem under 

familiemedlemskap). 
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