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God Jul og Godt Nytt År!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nr. 4 – 2019  
 

                   

                Hva skjer? 

                       

        Følg med på Mastra sine 

nettsider, Facebook og Instagram. 

    God jul!  

 

Kvalitetsklubb nivå 1 
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. 

 

 

Til alle barn og unge som deltar på forskjellige aktiviteter og 

som gir trenere og lagledere flotte opplevelser og 

uforglemmelige øyeblikk året rundt. 

Til alle flinke dommere som gjør at vi får avviklet kampene 

på en god måte. 

Til alle trenere, lagledere og andre frivillige som flere ganger 

i uken bidrar for at barn og unge skal ha bra treningshverdag 

eller kjekke opplevelser på Åpen Hall, turnoppvisning etc. 

Til alle foreldre, besteforeldre, søsken, tanter, onkler etc. som 

kjører til kamp og trening, heier på alle og som til enhver tid 

støtter opp om dugnader og mye, mye mer. 

Til alle sponsorer og samarbeidspartnere som bidrar til at 

Mastra kan drive med det vi skal, breddeidrett for alle. 

 

Med hilsen Mastra Idrettslag 

 



 

 

Dugnad 

Vi har hatt flere dugnader nå i høst. Håndballgruppen har solgt kaker og Enjoy kort og nå har fotballgruppen det 

tradisjonelle jule/nyttårslotteriet. I tillegg deltar klubben på dugnad for Utstein Kloster Hotell. Der bidrar vi med 

rivningsarbeid i forbindelse med oppussingen av hotellet. Turngruppen skal ha sin dugnad på nyåret. Alt dette 

bidrar bra med midler slik at Mastra kan tilby best mulig aktiviteter for barn og unge i hele kommunen. Takk til 

alle som bidrar.  

 

 

 

Loddsalget 

Når det gjelder loddsalget, må de som selger levere inn utsolgt loddbok i klubbhuset på dagtid eller i postkassen 

senest torsdag 19. desember. Er det noen som ikke får solgt ale loddene, er det fint om dette fordeles internt i 

laget slik at vi får solgt alt. 

 

 

 

 



 

 

Fotballavslutning  

Årets sesongavslutning ble gjennomført i november og det var nesten 140 unger fordelt på to dager som fikk 

sine synlige bevis på en vel gjennomført sesong. Pizza og brus ble servert og stemningen ble veldig bra. Bingo 

med fine premier ble det også.  Takk for en flott sesong til alle som har vært med, spillere, dommere, trenere, 

lagledere og foreldre og alle andre som har bidratt gjennom sesongen. Ny sesong er heldigvis rett rundt hjørnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turnavslutning 

Turnen avsluttet 2019 med Nisseturn. Foreldrene fikk være med inn i salen for å se på de søte turnerne med 

røde kinn og nisseluer. Det ble skikkelig julestemning, masse idrettsglede og vi fikk til og med besøk av nissen 

på årets siste trening.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Dersom noen ønsker seg en 

slik er det mulig å få tak i klubbhuset på dagtid eller ved avtale med daglig leder. Send epost til post@mastra-

il.no. Prisen er 250,-. 

 

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

pakker med tørkeruller for 300,- pakken. Ta kontakt på post@mastra-il.no for å avtale henting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@mastra-il.no
mailto:post@mastra-il.no
mailto:post@mastra-il.no


 

 

Viktig informasjon fra Mastra 

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

forpliktelsene til klubben. Satsene for aktivitetsavgiften varierer etter spillerens alder. Aktivitetsavgiften betales 

til gruppen (turn, håndball eller fotball), mens medlemskontingenten betales til Hovedstyret. 

Utmelding fra idrettslaget skal gjøres skriftlig og sendes på epost til post@mastra-il.no eller kasserer@mastra-

il.no. Eventuelt kan det sendes pr. post til Mastra il, Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy. Husk at det ikke er trener 

eller lagleders oppgave å melde medlemmer ut av idrettslaget. 

 

Mastra trenger deg! 

I Mastra har vi mange engasjerte ledere, trenere etc. som gjennom året gjør en fantastisk innsats for klubben. Av 

og til er det noen som flytter eller ikke har tid lenger og som gjør at vi behøver å få inn nye folk i styrer eller på 

trener- og lagledersiden. 

Akkurat nå har vi behov for en valgkomite som kan sørge for at vi får et like bra styre etter årsmøtet som vi har 

nå før årsmøtet. Så om noen har lyst selv, eller kjenner noen som har lyst eller bare vil tipse om noen de synes 

kan passe, ja så er det bare å ta kontakt med Morten på post@mastra-il.no eller på telefon 970 44 523. 

 

Randaberg Arena 

Når vi kommer inn i Stavanger kommune kan vi søke om treningstid i Randaberg Arena. Vi har søkt or neste år 

og fått tid mandager fra 18.00 til 19.00. Vi har fått bane 7C som rommer tre femmerbaner. Dette er den innerste 

tredjedelen av hallen. Her kan vi dele opp i tre baner med veggene nede, eller bruke hele.  

Dette starter opp fra og med torsdag 2. januar. Vi kan da holde på frem mot påske og deretter kan tidene frigis 

om vi heller vil være ute, for deretter å gå tilbake til tidene i slutten av oktober og frem mot jul. 

 

Når Mastra har fordelt tidene internt, er det viktig at lagene som skal benytte banene gir beskjed så tidlig 

som mulig dersom det skulle være enkelte dager de ikke kan benytte tildelt tid. Dette slik at andre kan få 

anledning til å trene. Dersom Randaberg Arena ikke får beskjed, kan vi bli belastet med gebyrer og skjer 

det to ganger uten beskjed, så bortfaller tildelt trenings tid. Om Randaberg Arena får en avbestilling av 

treningstid (grunnet sykdom/kamp o.l.) så legges denne ut på Facebook siden til Randaberg Arena slik at 

alle som følger den kan benytte ekstra treningstid. Derfor er det en fordel om alle trenere følger denne. 

https://www.facebook.com/randabergarena/ 
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Fra administrasjonen 

        

                                  

 

 

Grasrotandelen – Mastra 

Spiller du? Støtt klubben ved å gi din grasrotandel.  
336 spillere har gitt sin grasrotandel til Mastra. 
I 2018 utgjorde dette en andel til klubben på kr. 176 337,-. 

Trenere og lagledere som ikke har levert politiattest må 

gjøre dette snarest.   

Gå inn på vår nettside www.mastra-il.no og finn 

skjemaet under fanen skjema/maler.   

Vi oppfordrer alle å betale fakturaer fra Mastra innen 

fristen. Mastra trenger pengene for å tilby et godt 

treningstilbud til medlemmene. Dersom vi ikke får inn 

pengene må vi vurdere om vi til neste års årsmøte må 

fremme et forslag om purregebyr for hver gang vi må 

sende påminnelse om fakturaer som ikke er betalt innen 

fristen. Det gis ikke anledning til å delta på idrettslagets 

aktiviteter som kamper, turneringer etc. uten å ha betalt. 

HUSK Å BRUKE KID VED BETALING. 

Kontaktinformasjon Mastra Idrettslag 

Adresse: Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy  

E post: post@mastra-il.no  

Fotball: fotball@mastra-il.no 

Håndball: handball@mastra-il.no 

Turn: turn@mastra-il.no  

Utstyr: utstyr@mastra-il.no 

Nettside: www.mastra-il.no 

Telefon: 51 72 45 72         

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

     

 

Medlemskontingent 

Medlemskontingent: kr. 300,- 

Alle medlemmer inklusive Støtte/passiv.  

 

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,- 

Aktivitetsgebyr Turn: 

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

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

 

Treningsavgift: kr. 300,- 

Ikke kamp berettiget. 

 

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). 

 

Tillitsvalgte: kr. 100,- 

Alle tillitsvalgte i klubben. 
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Støtt våre sponsorer - de støtter oss! 

   

  

Denne annonseplassen kan bli din 

                Kontakt Mastra IL 

        

Denne annonseplassen kan bli din 

Kontakt Mastra IL 
  

 

Denne annonseplassen kan bli din 

Kontakt Mastra IL 
 

   

 
  

  

   

 


