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Høsten er ankommet, fotballsesongen er over, og inne aktivitetssesongen er i full gang. Oktober måned har
vært en aktiv måned i Mastra, både for unger og voksne. Flere av håndball lagene har arrangert turneringer
i Mastrahallen, og deltatt i kretsens aktivitets serie. Flere fotball lag har deltatt i Regy Cup i Haugesund. I
høstferien stod Turn gruppen for et vellykket aktivitetstilbud med over 30 deltagende unger fra hele
kommunen i alderen 6-14år. I de voksnes rekker ble det arrangert Oktoberfest i beste stil og god stemning.

Fotballavslutningsfest 21/22. Nov
Tirsdag 21 November for G/J 6 til 9 år kl 1730 til 1900
Onsdag 22 November for G/J 10 til 12 år kl 1730 til 1900
Avslutningsfestene avholdes i Mastrahuset.

Julemesse – 2. desember
Kom og besøk Mastra sin stand på julemessen i
Mastrahallen lørdag 2. desember. Her kan det være at
dere finner noen riktig gode juletilbud.

Julebingo - 16. desember
Mastra inviterer i tradisjonens tro til julebingo i
Mastrahuset lørdag 16. desember. Hold av dagen.
Mer informasjon blir publisert etterhvert.

Country aften - 17. februar

Ekte håndballglede

Mastra inviterer til Country aften lørdag 17.
februar i Mastrahuset. Hold av dagen. Mer
informasjon kommer.

[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.]

Ny kunstgressbane
Vi jobber videre for å få kunstgress på grusbanen på Mosterøy, og har nå invitert kommunestyrepolitikerne til
møte den 7. november. Her vil vi vise et alternativt konsept som handler om å rehabilitere grusbanen uten å
skifte masse på hele banen. Dette konseptet er omtrent halve summen av det kommunen har satt opp. Siden
vi er miljøbevisste har vi sett på et alternativ uten gummikuler men da må kommunen bidra med miljø midler
(red. Roy).
A-laget
Mastra A-lag rykker ned til tross for en god sesong. Vi valgte å bruke unge juniorspillere i stedet for å kalle inn
gamle stjerner. Dette er vi sikre på vil gi oss mye flere gode spillere på sikt. Allerede neste år vil de bli ett år
eldre og få mer erfaring i seniorfotball. Vi er allerede nå 16-18 spiller på trening. Vi ser frem til neste sesong
med optimisme, og har en treningsvillig gjeng (red. Bjarne).
Gutter 15
Guttene begynte sesongen strålende med 1 tap på de første 10 kampene,
men med litt problemer i slutten av sesongen måtte vi se oss forbigått av
Hinna. Seier i B finalen i Kattegatt cup var en fantastisk opplevelse,
semifinale tapet i OBOS Cupen mot Avaldsnes det absolutte motsatte. Så
alt i alt en sesong med mange oppturer men også noen sure nedturer. For
G16 7er et nesten rent G15 lag har det vært en tøff sesong mot G16
motstandere. Noen seire har det blitt men og noen stygge tap mot gode
lag (red. Team 15/16).
Jenter 16
Høstserien for MJ16 laget som egentlig består av 14 og 15åringer er
over. Serien har vært jevn og god hvor laget fikk en fin 5. plass med 12
poeng i en jevn pulje med 9 lag. MJ16 laget har også deltatt på Regy cup
i Haugesund i høst, en cup som de har deltatt i 3 år på rad og hatt det
veldig kjekt, det ble B sluttspill på jentene dette året hvor de kom til
semifinalen, der spilte vi en jevn og god kamp hvor vi tapte til slutt 1-0
for Stegaberg, Stegaberg vant 2-1 over Bremnes i finalen (red. Vidar).

Jenter 13
I høst har jentene deltatt på Regy Cup. Jentene surfet seg gjennom innledede runder, og
gikk direkte til A-sluttspill. I kvartfinalen møtte vi Trio, og dette ble en jevn og tøff kamp.
Og etter en formidabel andre omgang, endte det til slutt 1-1, og kampresultat måtte
avgjøres med straffekonkurranse. Jentene vant denne, men jubelen ble kortvarig da vi
ble ofre for en uforståelig avgjørelse fra turneringsledelsen. Det var innlevert en protest,
og en feilaktig dommeravgjørelse ble omgjort. Dette resulterte i at jentene måtte
gjennomføre en ny straffekonkurranse som dessverre ikke gikk vår vei. Dette ble en tøff
erfarings for jentene, skuffelsen og fortvilelsen var stor (red. Inger Lise).

Håndball
Det har blitt gjennomført 2 møter i håndballgruppa i høst for å få på plass et nytt sportslig utvalg. Nytt styre er
på plass, og arbeidet med «make håndball great again» er påbegynt. Mer detaljer og informasjon om personer
i styret og verv blir lagt ut på hjemmesiden. Kontaktpersoner og treningstider for de ulike lagene er lagt ut på
vår hjemmeside under fanen håndball/ treningstider.
Mastra damelag
Damene troner øverst på tabellen med 4 poeng etter 2 strake seirer, og med en målforskjell på hele 58 – 32.
Damelaget har sin neste hjemmekamp 14. November kl 19:30 mot Havørn. Vi håper mange stiller opp og heier
på dem.
Mastra J13
28.oktober tok jentene sin første to-poenger i A-serien mot Hana.
Hana fikk aldri muligheten til å komme inn i kampen. Jentene våre
bestemte fra første til siste sekund, og de løp rett og slett de gule i
senk. God innsats av samtlige, men ekstra klapp på skulderen til Oda i
mål som sto en suveren kamp! At Hana ikke scoret mål før 16 minutter
av annen omgang sier sitt. Alt i alt seier 16-7. Neste hjemmekamp er
søndag 26. november mot Brodd. Vi håper mange stiller opp og heier
dem frem til en ny seier.

Turn
Turnsesongen i Mastra er godt i gang, gruppen har fått tatt i bruk nytt
utstyr, blant annet en trampett og sprangkasse. Mastra Turn
gjennomførte den 21-22. oktober en kjekk, sosial og aktiv
treningshelg hvor 71 barn fikk en god innføring i basisteknikker.
Videre ble det lagt vekt på teambygging og det sosiale slik at barna
ble bedre kjent med hverandre og trenerne. 1. november inviterte
trenerne turnerne til Halloween turn med mye lek og moro. Neste
arrangement blir nisseturn i desember. Mastra Turn har blitt veldig
populært, og har nå 90 deltakere. Ta kontakt med turn@mastrail.no hvis du ønsker mer informasjon.

Innebandy
Dame innebandy gruppen er nå over 20 medlemmer, og
trener søndag kl:18:00 i Mastrahallen, og onsdag kl: 20:00 i
Rennesøyhallen. Damene planlegger også å delta i en
venneliga og Ribbe Cup frem mot jul. Lyst å bli med? Ta
kontakt med Anne-Grete Olsen på Mobil: 975 01 968.

Åpen hall tilbud
Klubben har begynt å se på muligheten for å få til et Åpen Hall tilbud for barn og ungdommer – 1 gang i måneden.
Tanken er at barn/ungdommer selv kan bestemme hvilke aktiviteter de vil ta seg til i hallen. Dette kan være alt fra å
spille PlayStation til volleyball, innebandy, badminton etc. Til dette vil det være behov for noen voksne som kan være
å bidra. Vi hører gjerne fra de av dere som kan være interessert i å bidra i et slikt tilbud.

Grasrotandelen – Mastra
Spiller du? Støtt klubben ved å gi din grasrotandel.
312 spiller har gitt sin grasrotandel til Mastra.
Dette utgjør en andel til klubben på over 100 000 Kr til nå i år.

Denne annonseplassen kan bli
din!
Ta kontakt med Mastra IL
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