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Daglig leder 
Jeg startet opp 13. mars, og det er en glede å få jobbe i Mastra IL sammen med så 
mange engasjerte trenere, lagledere og ikke minst utøvere.  

Vi er i dag ca 530 aktive medlemmer, og dette håper vi på å øke fremover, dersom det 
er noen som har gode ideer til nye aktiviteter som kan organiseres i Mastra IL er det 
bare å ta kontakt på post@mastra-il.no.  Hilsen Jakob Hegreberg 
 

Fotball 
Sesongen er nå godt i gang, og de fleste lag har nå spilt sin første kamp. Det er alltid knyttet mye spenning til 
hvordan det kommer til å gå for både trenere og spillere. For barnefotballen er det aller viktigste å ha det kjekt 
på banen og opprettholde gleden ved å spille fotball. Mastra er en breddeklubb og skal favne alle som ønsker 
å spille. 

Juniorlaget har spilt flest kamper og vunnet to og tapt to, lykke til med de kommende kamper. Jenter 16 
hadde en god hjemmekamp i sist uke mot Viking som de vant 4-2, gratulerer! A- laget spilte uavgjort første 
seriekamp mot Tjensvoll, se eget avsnitt neste side. 
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VIKING KAMPER! 

Mastra har fått to sesongkort av Viking, disse vil 
vi låne ut til våre trenere og lagledere og det er 
bare å melde sin interesse når dette blir lagt ut 
på FB siden til MASTRA IL—FOTBALL 

SAVNET! 

Har du vært trener eller lagleder i Mastra og har 
en nøkkel liggende lik den på bilde, da ønsker vi 
at du tar kontakt for innlevering 



Første seriekamp for A-laget 

Mastra IL - Tjensvoll FK 2-2. Mål Anders 
Bjørnsen 15min, Rune Østbø 80 min. 

En liten oppsummering fra trener Bjarne 
Aske: Vi gjør en kanonkamp. For en gang 
skyld tar vi tak i kampen ifra start, og kjører 
over Tjensvoll. Etter flere store sjanser er det 
Anders Cruyff Bjørnsen som drar frem en 
cruyff vending der hele Tjensvoll er langt ute 
i pølsebua. Ett knallhard skudd i nærmeste 
hjørne og vi leder fullt fortjent. Etter dette legger vi oss lavere. Kampen jevner seg ut og Tjensvoll utligner på 
ett skudd som streifer borti en fot og setter Bjørnar Aske litt ut og returen settes i mål. I andre er det Tjensvoll 
som styrer og tar ledelsen etter 55 min. Etter dette kjemper vi oss gradvis inn i kampen og luften baron Rune 
heder inn utligningen. Vi kjører på og har flere store sjanser. Vi står opp som ett lag og legger ned en enorm 
innsats. Erling Håvarstein er et beist i front. Lars Erik Austbø løper til han har krampe i alle muskler. Er også 
imponert over Kristian Vaula Jensen og Vetle Håvarstein som spiller seniorfotball som om de var 30 år. Dette 
var ett viktig poeng, som bør gi oss masse selvtillit. 

Kampoversikt A-laget vårsesongen 

Dato Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane 

20.04.2017 torsdag 19:00 Mastra 2—2 Tjensvoll  Mosterøy stadion 

27.04.2017 torsdag 20:00 Siddis - Mastra SIF kunstgress 1 

04.05.2017 torsdag 20:00 Mastra - Brodd 2  Mosterøy stadion 

11.05.2017 torsdag 19:00 Ganddal  - Mastra Ganddal Idrettspark gress 

18.05.2017 torsdag 20:00 Mastra - Jarl Mosterøy stadion 

06.06.2017 tirsdag 20:00 Paradis  - Mastra SIF kunstgress 1 

08.06.2017 torsdag 20:00 Mastra - Madla 2 Mosterøy stadion 

12.06.2017 mandag 20:00 Vidar 2 - Mastra Lassa kunstgress 1 

15.06.2017 torsdag 20:00 Mastra - Stavanger   Mosterøy stadion 

22.06.2017 torsdag 18:15 Tasta  - Mastra Stemmen kunstgress 

Ny kunstgressbane på Mosterøy 

Det ser nå ut til å bli fortgang i etableringen av ny kunstgressbane ved Mosterøy stadion, det er grusbanen 
som skal bygges om til kunstgress. Det er Rennesøy Kommune som står som byggherre og er ansvarlig for å få 
gjennomført prosjektet, og det ble i formannskapet besluttet at midler som er satt av skal benyttes og at de 
forskutterer tippemidler. Kommunestyret skal behandle saken 27. april, og vi forventer at beslutningen står 
seg. Vi gleder oss til arbeidet kommer i gang og ser frem til ny kunstgressbane i løpet av høsten. Kjekt at også 
Rennesøy FK bidrar med midler. 



Håndball 
Sesongen er nettopp avsluttet med avslutningsfest og utdeling av 
pokaler. Vi hadde 6 lag påmeldt i serien i tillegg til minihåndball i alle 
årstrinn. Håndballgruppens årlig møte ble arrangert 24. april. Vi jobber 
også med påmelding av lag til neste sesong, hvor fristen er 30. april. 

Jenter 12 sikret seg delt andreplass etter å ha slått serieleder KFUM i 
siste kampen. 

 

 

Turn 
Vi har registrert turn som en ny gren i Mastra IL, og meldt dem inn i 
NIF/NTGF. Velkommen inn i Mastra familien. Turngruppen arrangerte 
treningshelg 22. og 23. april i Rennesøyhallen med svært god 
oppslutning. 10. mai blir det avslutning med oppvisning som er åpen for 
alle. Leder for turngruppen er Jana Hollands.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har plass til flere sponsorer, støtt opp om Mastra IL! 

  

Badminton 

Badmintongruppen trener to ganger i uke, 
mandag kl 20.00 og onsdag kl 19.30 i 
Mastrahallen. Bjørn Finnesand er 
kontaktperson. Det er bare å melde sin 
interesse på FB siden til Mastra—
Badminton 

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 en relativt ny idrett, hvor man spiller 
fotball innendørs. Trening foregår i Mastrahallen, 
kontakt Reidar Solheim om du er interessert i å 
være med. 

Mastra IL’s facebooksider  

Mye informasjon blir lagt ut på facebooksidene våre, søk dem opp og 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 



Velkommen til Tine fotballskole 2017 
Fredag 9.  - søndag 11. juni på Mosterøy Stadion 

Fotballgruppen i Mastra IL inviterer alle fotballspillere fra 6 til og med 12 år til å delta på fotballskolen. Tine Meierier og Mastra 
fotballskole er et tilbud til alle i denne aldersgruppen, uavhengig av mål og ambisjoner. Vi ønsker at skolen skal preges av trygghet, 
trivsel og mestring for den enkelte spiller og at den skal stimulere spillerne til å spille mye fotball fremover. Lørdag fokuserer 
fotballskolen på øvelser og søndag er det turnering for alle. 
Også i år vil vi arrangere klubbdommerkurs på fredagen før fotballskolen. De som tar klubbdommerkurset vil få prøvd ut det de har 
lært ved å dømme kamper under turneringene på søndag. Mastra trenger flere klubbdommere så her er det bare å melde seg på! 

Pris: kr.500 per deltaker som inkluderer mat på lørdag, frukt på søndag, ny ball, T-skjorte, Tine-bag, drikke, fotballøvelser med 
instruktører og turnering på søndagen. 

Påmelding: Til deres lagleder innen fredag 19.mai.  Lagleder sender deretter påmeldingen på mail til: post@mastra-il.no  

Program: 

Fredag 9.juni kl. 18.00 - 19.00 Registrering av spillere, betaling og utlevering av utstyr. Her kan f.eks en fra familien komme innom 
å betale samt hente utstyr. Lagleder kan også hente utstyr til sitt lag hvis det er ønskelig. Klubbdommerkurs. Vi har kortterminal og 
MCASH. 
 
Lørdag 10.juni kl. 10.00 - 14.30 Fotballøvelser med instruktører blant annet fra Mastras A-lag. 
Konkurranser med premier. Servering av lunsj med drikke i Mastrahuset. Is til deltakerne etter avslutning.  

Søndag 11. juni kl. 11.00 - 16.00 Fotballturnering for alle lag.  

  


