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Fra Stavanger Pride Parade 2019

Tine Fotballskole arrangeres 20. – 22. august på Mosterøy Stadion for
barn mellom 6 til 12 år! For mer informasjon og påmelding se vår
hjemmeside under Fotball!

Nye aktivitetstilbud for nye kull fra høsten 2021!
Turn: Oppstart for 2017 kullet og nytt gutteparti
Fotball: Knotteskolen 2016 kullet
0
Håndball: Oppstart Intersport 4er håndball, f.o.m 2015-kullet
Allidrett (NY): 2016 - 2017 kullet
Les mer på side 3 og 4

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.

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for
diskriminering.
Mastra Idrettslag stiller seg bak Norges Idrettsforbund sin #STOPP kampanjen! Med klubbens visjon
Samhold, ikke bare idrett og våre verdier glede, mestring og fellesskap er det viktig for klubben å
tydeliggjøre hva Mastra Idrettslag står for. I 2019 deltok Mastra Idrettslag i Stavanger Pride Parade, nå
ønsker vi å bygge videre på dette med å tydeliggjøre klubbens holdninger rundt rasisme, kjønnshets,
homohets og alle andre former for diskriminering.
Kapteinsbind
Klubben har bestilt inn 35 kapteinsbind til fotball og håndball, som kapteinen skal bruke under kamp. I
barneidretten er det ikke kaptein, men vi ønsker at dette kapteinsbindet går på omgang blant spillerne i
lagene for å støtte opp mot diskriminering.
Nettbutikk
Mastra Idrettslag har opprettet en nettbutikk i supporter.no som har et samarbeid med Norges
Idrettsforbund. I denne nettbutikken kan dere kjøpe #STOPP produkter, samt produkter med Mastra sin
logo. Nettbutikken finner du under Om Mastra IL på vår hjemmeside!
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Aktivitetstilbud fra høsten 2021
Mastra Turn
Nytt kull
Mastra Turn starter opp med aktivitet igjen i uke 35 og er klare for
å ta imot 2017 kullet til Gymlek sammen med 2016 kullet! Gymlek
vil foregå på mandager fra 17:00 til 17:45 i Rennesøyhallen.
Nytt parti
Vi utvider nå Mastra Turn og arrangerer fra høsten et helt eget
gutteparti fra og med 9 år, dette betyr at gutter og jenter går
sammen på Gymlek til og etter sommer så vil gutter født i 2013
eller tidligere ha eget parti tilrettelagt for gutter, en perfekt idrett
vedsiden av fotball og håndball! Partiet vil ha trening på onsdager
fra 17:00 til 18:20 (endringer kan forekomme)!
Ventelister
Vi har ventelister på de fleste av årets partier, men rundt sesongskifte er det ofte en periode der det
forekommer avmeldinger. Sett deg på venteliste og viss interesse slik at vi kan få tilpasset et tilbud til flest
mulig!

Mastra Håndball
Er du i alderen 6 år og oppover og vil spille håndball? Vi har både jente- og guttelag og gleder oss til en ny
sesong! I samarbeid med Norges håndballforbund vil vi til høsten ha et stort fokus på rekruttering til
håndballen og starter derfor opp med treninger for 6 åringer allerede i uke 34.
Treningstid for årskull 2015-2013 vil være mandager kl 1700-1800 i Mastrahallen.
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Mastra Fotball
I tradisjonen tro starter Mastra Fotball opp Knotteskolen, i år
for 2016- kullet! Vi starter opp med Knotteskolen i uke 35 og
treningstidene vil være torsdager fra 17:00 – 18:00 på
Gressbanen på Mosterøy. Når det blir kaldt og mørkt ute,
trekker knotteskolen inn i Mastrahallen!

Mastra Volleyball
Mastra Volleyball startet opp høsten 2020, og er nå klar for ny sesong hvor vi vil delta på kamper og
turneringer! Mastra Volleyball er for ungdom mellom 10 til 15 år og trener i Rennesøyhallen på torsdager
fra 19:00 – 20:30!

Nytt aktivitetstilbud: Allidrett for barn født i 2016-2017
Fra og med høsten 2021 vil vi starte opp et nytt aktivitetstilbud for barn født i 2016 og 2017 hvor barna vil
prøve ulike aktiviteter og idretter med stort fokus på lek og moro! Allidretten vil foregå i Mastrahallen på
onsdager fra 17:00 til 18:00 med oppstart 15. september!

BLI MEDLEM I DAG OG SIKRE DEG PLASS TIL HØSTEN AKTIVITETER!
For å bli medlem eller støttemedlem må du gå inn på våre hjemmesider og melde inn deg/ditt barn via vårt
innmeldingsskjema under «bli medlem». Har du spørsmål eller trenger hjelp ta gjerne kontakt med vår
daglig leder på post@mastra-il.no eller 51 72 45 72!

Glede, mestring og fellesskap!
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Årsmøte 2021
Torsdag 06.mai ble årsmøte i Mastra Idrettslag avholdt. Årsmøte ble hold digitalt pga. Covid-19
restriksjoner. Det ble stemt inn nye medlemmer til våre verv, samtidig endringer i aktivitetsgebyr og
familiemedlemsskap.
Det nye Hovedstyret består av:

Helge
Haugvaldstad

Anne Lise
Doran

Inger Elin
Meling

Styreleder

Helge Haugvaldstad

1 år

Nestleder

Agnar Apeland*

1 år

Leder SU Fotball

Eirik Hodnefjell

1 år

Leder SU Turn

Anne Lise Doran

1 år

Leder SU Håndball

Inger Elin Meling

1 år

Styremedlem

Kine Larsen

1 år

Styremedlem

Inger Lise A. Rettedal

1 år

Varamedlem

Ingvild Anfinsen

1 år

Barneidrettsansvarlig: Kine Larsen
Eirik
Hodnefjell

Kine Larsen

Inger Lise
A. Rettedal

Politiattestansvarlig: Silje Hagen (DL)
Økonomiansvarlig:

Agnar Apeland

Ingvild Anfinsen

*Mangler portrettbilde
Vi takker Jana Hollands for en fantastisk innsats og primus moter for vår turnavdeling!
Kontrollutvalget
Leif Sigve Finnesand (medlem), Sveinung Haugvaldstad (medlem) og Åge O. Hodnefjell (vara)
Valgkomiteen
Elin Hodnefjell (leder), Eirik Revheim (medlem) og Ellen Katrine Jensen (medlem).
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Aktivitetsgebyr og familiemedlemsskap
På årsmøte ble det vedtatt at de tre største idrettene fotball, håndball og turn skal ha samme
aktivitetsgebyr. Men det ble gitt fullmakt til hovedstyret å sette satsene for aktivitetsgebyr. På første
styremøte ble satsene satt og følgende satser har vi nå i Mastra Idrettslag.
Fotball, håndball og turn
4 til 6 år
7 til 12 år
13 til 19 år
20 år og opp

Kr. 300,Kr. 900,Kr. 1 300,Kr. 1 700,Volleyball

8 til 12 år
18 år +

Kr. 600,Badminton, Innebandy og Futsal (ikke kamp berettiget)
Kr. 300,-

I tillegg ble det vedtatt å endre familiemedlemsskapet. Ettersom familiemedlemsskapet tidligere inneholdt
medlemskontingent og aktivitetsgebyret har dette gjort at noen medlemmer ikke har betalt gyldig
medlemskontingent i henhold til NIF’s (Norges Idrettsforbund) lov. Dermed har vi valgt å trekke ut
medlemskontingenten fra familiemedlemsskapet. Den nye rabattordningen gjelder nå kun aktivitetsgebyr,
dermed er den også blitt redusert til 3 500,-. Med andre ord betyr dette at medlemskontingenten ikke
lenger inngår i familiemedlemsskapet og må betales utenom. Aktivitetsgebyret har en maks pris på 3 500,per familie i samme husstand. Medlemmene må ha samme betalingskontakt for at rabatten skal slå inn!
Det er medlemmenes ansvar for at det er registrert riktig betalingskontakt.
Medlemskontingent
Medlemskontingenten opprettholder de samme satsene. Hva er medlemskontingent
Medlemskontingent
Ordinærmedlem
Frivillig (styreverv, trener, lagleder etc.)
Støttemedlem
Æresmedlem

Kr. 300,Kr. 50,Kr. 300,Kr. 0,-

Fakturering av aktivitetsgebyr 2021
I uke 23 fakturerte Mastra IL aktivitetsgebyret til medlemmene fotballgruppen for alle under 20 år. De over
20 år samt medlemmene i turn- og håndballgruppen vil bli fakturert i september. Det kan dermed
forekomme feil i fakturering av familierabatten, så dermed er det viktig at en følger opp å gir beskjed til
daglig leder raskest mulig om noe er feil.
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Kongeparken Håndball Cup
I en tid der flere turneringer og cuper blir utsatt og avlyst var det gledelig da Mastra Idrettslag kunne delta
på Kongeparken Cup. Mastra Håndball stilte med seks lag som hadde en utrolig artig helg, med flere
kamper mot andre lag i Stavanger Kommune. I tillegg fikk deltakerne vært innom Kongeparken i fantastisk
vær! En helg prega av idrettsglede og stor fightervilje og ikke minst glede, mestring og fellesskap!

MastraUka
Det er utrolig kjekt å kunne si at påmeldingen til MastraUka er full, 100 gutter og jenter skal delta på
MastraUka i uke 32! Vi har nå ventelister og anbefaler alle som ønsker å delta å sette seg på listen da vi vil
se på muligheten for å åpne for flere, spesielt i noen aldersgrupper.
Vi har i tillegg kunne tilbudt 32 ungdommer mellom 13 til 19 år sommerjobber som instruktører denne
uken.
Vi trenge voksne frivillige til å bidra til en kjekk og trygg uke! Vi trenger voksne til tilberedning og
servering av lunsj, førstehjelp, voksenkontakt til stede under aktivitetene med mer, se vår hjemmeside
www.mastra-il.no/mastrauka og meld deg som frivillig!
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