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Generelt 
Vel overstått sommer og takk til alle som besøkte oss på Rennesøydagen. Selv om været ikke viste seg fra sin 
beste siden er vi fornøyd med arrangementet. Vi fikk rekruttert flere ledere og fikk vist frem litt av det vi har å 
tilby. Høstsesongen er godt i gang og treningstider for alle våre innendørsaktivteter er lagt ut på hjemmesiden.  

En regnvåt hilsen fra Jakob Hegreberg 

Fotball 

 

 

  

  
 

Oktoberfest 
Mastra IL inviterer til oktoberfest i Mastrahuset 
lørdag 14. oktober.  Hold av dagen, mer 
informasjon kommer!  

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. 

Fotballtrening for damer! 
12 september kl. 1930-2030 starter vi opp med damefotball på Mosterøy. 
Dette er for alle damer som har lyst å spille fotball. Målsettingen er først og 
fremst å ha det kjekt på banen. Det vil bli lette øvelser som passer for alle.  

Knotteskole/ 1. klasse! 
Det er sendt ut info til 1. klasse og 
førskoleelever om treningstider og sted. Vi 
håper at mange velger å bli med oss fremover. 

Styrketreningsrom i klubbhuset! 
Styret har begynt å se på muligheten for å få til et 
styrkerom i klubbhuset, vi hører gjerne fra de av dere 
som kan være interessert i et slikt tilbud. 



Ny kunstgressbane 
Det er for tiden avklaringsmøter med kommunen om kunstgressbanen på Mosterøy. Vi har støtt på noen 
utfordringer i forhold til det økonomiske ansvaret for prosjektet. Årsmøtet i Mastra IL har vedtatt at vi kan 
bidra med penger til banen, men styret er ikke gitt fullmakt til å påta seg økonomiske forpliktelser utover den 
summen som står på anleggsfondet. Denne utstående avklaringen er litt av årsaken til at anleggsarbeidet ikke 
er kommet i gang. I tillegg er det kommet inn nye momenter i forhold til miljø, det er et økt fokus på 
problematikken med gummikuler og dette må vi ta med i betraktningen før konseptet landes. Det jobbes 
videre utover høsten med håp om oppstart i 2018. 

A-laget 

A laget har allerede rukket å spille 3 høstkamper, en seier, en 
uavgjort og et tap. De har fått med seg mange nye juniorspillere 
som gjør en god figur og hever nivået på laget. Disse kommer til å 
prege Mastra i årene som kommer (fra venstre Vegard Håvarstein, 
Arne Fredrik Olsen, Anders Bjørnsen(trener) Øystein Hodnefjell, 
Vetle Håvarstein, Tom Erik Aske og Lars Erik Austbø (kaptein). 

 
Gutter 15, vant B 
sluttspillet i Kattegat Cup. 
Etter 2 seire og 2 tap i 
gruppespillet ble det B 
Sluttspill. Semifinale mot Hønefoss G16, 3-0 seier. 

Til slutt finale mot Klepp som leder 1 div her hjemme og en 
imponerende 5-2 seier i en kamp hvor absolutt alt fungerte (red 
Bjørn Inge Roaldstad).  
 

Jenter 16 fikk med seg en fin pokal for 3. plass i Vildbjerg Cup. 

Foreldre og ledere arrangerte grillkveld for jentene sammen med 
MJ13 laget. Sportslig gikk det veldig bra for MJ16 laget, vi reiste til 
Vildbjerg med en målsetning om å få en sosial og kjekk tur, og kom i 
tillegg hjem med en pokal for 3. plass i U 16 piker. 

I gruppespillet tapte vi bare en kamp mot Løgstør IF og kom på en 2. 
plass, det ga videre avansement til A-sluttspillet hvor vi spilte A-
semifinale mot Melby-Liseleje IF 1 og tapte 3-0. I bronsefinalen møtte vi Dragør Boldklub, kampen ble veldig 
spennende og vippet begge veier, men Mastra jentene ville mest og vant tilslutt 2-1. 3. plassen ble feiret med 
verdens største pizza på skolen (red. Vidar Haugen).        
Pokalene til Gutter 15 og Jenter 16 står utstilt i Mastrahuset. 

Håndball 
Oppkjøringen til sesongen er nå i gang, og de fleste lagene har startet trening. Vi har lag i følgende årsklasser; 
Mini 6 (G/J), Mini 7 (G/J), Gutter 8/ Jenter 8, Jenter 9, Gutter 10/ Jenter 10, Gutter 11, Jenter 13 (dekker 
årskullene 05 – 03) og damelag.  



Kontaktpersoner og treningstider for de ulike lagene er lagt ut på vår hjemmeside under fanen håndball/ 
treningstider. 

Vi trenger trenere og lagledere til Mini 6 år, ta kontakt med oss om du er interessert.   

Mastra damelag har fått tak i mange nye spillere for denne sesongen, og vi har store forventninger til dem. De 
har sin første hjemmekamp 26. september i Mastrahallen, og vi håper mange stiller opp og heier på dem. 

Mastra J13 har gjort klubbens beste sportslige prestasjon i 
Dyreparken Håndballfestival noensinne.  

Jentene cruiser gjennom gruppespillet med 3 av 3 seire, og 
en målforskjell på 45-8. Kommer helt til semifinalen, men 
tross iherdig kjemping taper vi dessverre 4-7 mot KIF som 
vinner A-sluttspillet.  

Jentene får en imponerende plassering og blir nummer 3 av 
totalt 48, 2003-lag. For en lagånd, for noen jenter og for en 
vinnervilje! Dette har vært en fantastisk turnering og vi 
gleder oss til sesongstart!! (red. Inger Elin Meling).  

Turn 
Mastra Turn’s 4 hovedtrenere, Emilie Kommedal, Marianne 
Nuland, Sarah Leza Raustein og Susanne Mjelde har fullført 
Trener 1 kurset i regi av Norges Gymnastikk- og 
Turnforbund. Dette kurset har gitt dem mye ny inspirasjon 
foran sesongstart 4. september.  
Turngruppen har doblet medlemstallet siden oppstart i fjor, 
og for å sikre barna god veiledning har vi tatt inn 3 
engasjerte hjelpetrenere, Kertu Sulg, Siri Nuland og Sofie 
Knutsen.  
I løpet av høsten planlegges det en rekke arrangement som 
en treningshelg, halloweenturn og nisseturn.   
Ta kontakt med turn@mastra-il.no for info eller påmelding! 

 
 Badminton 

Badmintongruppen trener to ganger i uke, mandag 
kl 20.00 og torsdag kl 19.30 i Mastrahallen. Bjørn 
Finnesand er kontaktperson.  

Innebandy for menn 

Innebandygruppen trener to ganger i uken i 
Mastrahallen, søndag kl 20.00 og onsdag kl 
21.15. Ole Martin Nærheim er kontaktperson. 

Futsal  
Futsal er innendørs fotball, hvor treningen 
foregår i Mastrahallen.  Oppstart etter 
høstferien. Reidar Solheim er 
kontaktperson. 

Innebandy for damer 

Vi har startet med egne treninger for damer en gang 
i uken i Mastrahallen, søndag kl 18.00. Anne Grete 
O. Johnsen er kontaktperson. 



Sommer er turneringstid, her er en serie med bilder fra ulike lag – fotball og håndball  

 

 

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. 

Støtt våre sponsorer - de støtter oss! 

Jenter 12 - Sørcup Gutter 11 - Lyngdal Jenter 13 – Dyreparken  

Jenter 16 - Vildbjerg 
Gutter 13 - Vildbjerg 

Denne annonseplassen kan bli 
din! 

Ta kontakt med Mastra IL 


