nytt
Tusen takk!
Tusen takk til alle medlemmer i Mastra Idrettslag som har støttet klubben
i denne vanskelige perioden. Tusen takk til alle trenere og lagledere som
har bidratt til trygge og gode organiserte treninger. Tusen takk til alle
spillere og utøvere som har opprettholdt reglene og bidratt til aktivitet og
glede. Tusen takk til foresatte som bidrar med kjøring til trening og
kamper, samt at barna overholder reglene. Tusen takk til dugnadsfolket
som stiller opp i dugnader og oppgaver for klubben.Tusen takk til sportslig
utvalg som har videreformidlet gjeldende retningslinjer til trenere og
lagledere, samt funnet gode løsninger for å få logistikken til å gå opp.
Tusen takk til dommere som stiller på kamper slik at vi får gjennomført
kampene. Tusen takk til våre ansatte for å drifte klubben på en god måte i
et krevende år. Tusen takk til hovedstyret i klubben som har gjort en viktig
jobb. Tusen takk til våre sponsorer som har støttet oss gjennom året.
Til slutt Tusen takk til alle i lokalmiljøet på øyene
for en fantastisk innsats i 2020!

Ha en riktig god jul og godt nyttår!
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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.

nr. 4 – 2020

Oppsummering av 2020!
Året 2020 kommer ingen til å glemme, et år hvor Covid-19 har herjet i verden. Et spesielt år som også har
påvirket idretten og Mastra Idrettslag i stor grad. I mars stoppet hele Norge opp, og idrettene ble
nedstengt i påvente av avklaringer rundt pandemien. Idretts Norge har jobbet på spreng for å kunne ha et
aktivitetstilbud for spesielt barn og ungdom. Idretten er en viktig arena for barn og ungdom, her holdes
barna i fysisk aktivitet samtidig som en har det sosialt. Etter litt tid ble idretten åpnet for barn og ungdom
hvor det kunne avholdes treninger med minimum 1 meters avstand og i små grupper. Turneringer,
oppvisninger og kamper er blitt avlyst - aktiviteter som er høydepunkt for de fleste. Omsider fikk vi starte
opp med vanlige treninger og etter hvert kamper ved skolestart. Det har vært en turbulent vår og høst for
breddeidretten for voksne hvor det begynte å se lyst ut for å tilby vanlig aktivitet for breddeidretten for
voksne. Men i november fikk Stavanger Kommune et tilbakefall og Breddeidretten for voksne ble nå
forbudt til og med 07.des. Fra 08. des er breddeidrett for voksne lov med maks 10 personer i hver gruppe
og en meters avstand. Hvordan 2021 blir er det ingen som vet, men det som er sikkert er at Covid-19
kommer til å være en stor del av 2021 og vi må bare fortsette å følge nasjonale- og kommunale
retningslinjer og gjøre vårt ytterste for at vi ikke får smittetilfeller i klubben.
Men 2020 har vært mer en bare Covid-19, det har også kommet endringer og utskiftninger i klubben. På
årsmøtet takket Roy Sokn Adsen av for flere år som styreleder og ga plass til Helge Haugvaldstad, som både
har vært daglig leder i klubben i 2017 og styremedlem de siste to årene. I tillegg kom Inger Lise A. Rettedal
inn som styremedlem. Styret har før og etter årsmøtet jobbet med ansettelse av ny daglig leder, og har
hatt et stort fokus på strategiarbeid. Kartlegging av hvor vi er og hvor vi ønsker å være, vi har satt oss store
og små delmål som klubben til enhver tid skal jobbe for å oppnå. Strategien skal være vår veiviser for å nå
våre mål. Som en del av strategien har vi fastsatt nye verdier; Glede, mestring og fellesskap! Verdiene skal
prege hele klubben innad og på tvers av idrettene og klubben!
Selv i et vanskelig år for alle har våre sponsorer stått
ved vårs side, og mot 2021 ser det ut som nesten
samtlige blir med oss videre. Sammen med våre
sponsorer kan vi bidra til stort aktivitetstilbud for barn
og ungdom. Tusen takk!

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Julelotteri 2020
I tradisjonens tro arrangeres det julelotteri i Mastra, de siste årene er det fotball avdelingen som har tatt
seg av julelotteriet til inntekter for fotballgruppen mens turn og håndball har andre dugnader. I årets
julelotteri er det mange flotte premier fra våre flotte sponsorer og andre lokale bedrifter. Ønsker du å
bidra med å kjøpe lodd fra våre fantastiske medlemmer så kan du ta kontakt med fotballgruppen så kan de
sette deg i kontakt med en av våre medlemmer som selger lodd. Er det flere lodd igjen mellom 17.
desember og frem til trekning 21. desember vil vi stå ved Kiwi og Coop Extra.
Vi har oppfordret medlemmene til å ta i bruk sosiale medier i år, men de kan også gå rundt til dører som
normalt, men da skal de holde to meters avstand, bruke antibac og det er de som selv skal skrive ditt navn
og telefonnummer i loddboken. Det oppfordres også til å ikke bruke kontanter. Vi håper dere er med å
støtte Mastra samt bidrar til et trygt koronavennlig loddsalg.
Trekning 21. desember – vinnerne blir publisert på våre hjemmesider og kontaktes per sms.

Klubbens strategi
Hovedstyret arbeider med en ny strategi for Mastra Idrettslag, vi forventer å kunngjøre strategien i løpet
av våren 2021. Noen av byggesteinene som må være på plass før strategiarbeid er klubbens verdier, visjon
og mål. I denne sammenhengen er det utarbeidet nye verdier: Glede, mestring og fellesskap. Verdiene skal
prege klubben i årene fremover, de skal komme frem gjennom sportslige og sosiale aktiviteter.

Bilde konkurranse
For å synliggjøre våre nye verdier skal vi fremover ha bildekonkurranser hvor vi hver gang ønsker bidrag
som får frem verdiene i ulike sammenhenger.
Til denne utgaven av MastraNytt ønsket vi bidrag som inneholder verdien glede, sammen med idrett og jul.
Vi fikk inn 6 flotte bidrag og har kommet frem til at vinneren av denne utgavens konkurranse ble innsendt
av Malene Vignes Holen og Lente Hollands-Halvorsen. Som vinner produkter fra vår klubbkolleksjon til en
verdi av kr. 1 000.

Vinner bilde av Malene Vignes Holen og Lente Hollands-Halvorsen.

2. plass: Marius og Mathias Hodnefjell

3. plass Mastra Håndball 2 J2010/2011

Her ser dere de andre flotte bidragene til konkurransen i tilfeldig rekkefølge.

Tilskudd fra Rennesøy Bydelsutvalg
I høst søkte Mastra Idrettslag på tilskudd fra Rennesøy Bydelsutvalg gjennom Stavanger Kommune.
Tilskuddet vi søkte om handlet om å oppgradere inventaret i Klubbhuset på Mosterøy og Banehuset i
Vikevåg. Vi ønsker å synliggjøre våre prioriteringer og legger med teksten til søknaden som opplyser vårt
fokusområde.

"Gjennom idrettslig og sosial aktivitet arbeider Mastra Idrettslag for å ivareta og bedre livskvalitet og
levekår for medlemmene og medlemmenes nærmiljø. Å gi barn og unge et godt tilbud er en viktig
investering. Det å treffe venner og føle samhold er en lærdom som er verdifull å ha med seg videre
gjennom livet. I vår kommunedel er det ikke så mange møteplasser for ungdommer. Øysamfunnet er en
times busstur unna Stavanger sentrum, og et dårlig utbredt kollektivtilbud gjør at Stavanger sentrum er et
dårlig alternativ for våre ungdommer. Klubben synes derfor det er viktig å skape gode møteplasser på
Mosterøy og Rennesøy for barn og ungdom, noe som har blitt enda viktigere pga koronapandemien.
Idrettslaget har et banehus i Vikevåg og et klubbhus på Mosterøy. Lokalene passer veldig fint til grupper på
ca 20 personer og egner seg i utgangspunktet for aktiviteter og treffsteder for ungdom. For at det skal
være forsvarlig å bruke dem, trenger de et løft. Idrettslaget er klar til å brette opp armene og "ta i et tak",
men vi trenger midler til å gjennomføre og håper at et tilskudd fra kommunedelsutvalgene kan hjelpe oss
til å nå målet!
Ved å oppgradere lokalene ønsker vi å få egnede og trygge treffsteder hvor vi kan invitere ungdommene til
for eksempel en pizzakveld, et kurs, avslutninger, quizkvelder og andre sosiale begivenheter i regi av
idrettslaget. Gjennom disse tiltakene vil vi gjøre det vi kan for å motvirke sosial isolasjon blant våre
ungdommer."

Vi har ingen barn å miste!
Trafikksikkerhet Rennesøy og Vikevåg!
I høst er det kommet flere bekymringsmeldinger fra foresatte, trenere og SU rundt trafikksikkerheten
rundt våre anlegg. Det er foresatte som ikke tenker over konsekvensene med å kjøre i mørket rundt plasser
der det ferdes mange barn. Derfor oppfordrer vi nå til at alle som kjører til og fra Rennesøyhallen for å
levere og/eller hentet barna på trening skal gjøre dette ved parkeringsplassen som anvist på bildet under.
Barna skal ha på seg refleks når de går til og fra hallen, og vi oppfordrer foresatte til de yngste barna og
følge barna til halldøren. De som kjører rundt hallen skal kjøre veldig forsiktig og følge godt med på veien,
et barn kan være uforutsigbart og kan plutselig springe over veien. Ingen skal kjøre inn på plassen foran
Rennesøyhallen, denne er kun forbeholdt for forflytningshemmede med bevis.

Rundt Vikevåg Kunstgressbane er det også liten og trang parkering samtidig som den er dårlig opplyst. Kun
de som bruker fotballbanen skal benytte seg av denne, er det mye bil venter dere på tur slik at det ikke blir
trengsel inne på parkeringsplassen. Anbefaler også her å ta i bruk parkeringen som anvist på bildet.
HUSK KJØR FORSIKTIG OGSÅ UTE PÅ VEIEN, BARN KAN KRYSSE VEIEN!

Trafikksikkerhet Mosterøy
På Mosterøy deles parkeringen til fotballbanen og Mastrahallen, med andre ord er det til tider mange barn
som kan ferdes samtidig på parkeringsplassen i ulike retninger! Vi oppfordrer bilene som skal hente/levere
barna ikke står nærmere enn 10 meter til inngangene/veien til anleggene. Da vil de som kjører ha bedre
oversikt over barn som eventuelt kommer fra treningsområdet! Vi oppfordrer de som skal slippe av/hente
barn som skal i Mastrahallen med å stoppe med gressbanen og benytte seg av løpebanen som «fortau»,
mens de som skal hente/slippe av barna på fotballen slipper de av med bussholdeplassen. Da slipper barna
å krysse veien.
Området markert i rødt skal IKKE brukes til å slippe av eller hente barna da dette hindrer sikt.

Oppsummering
-

Følg anvisning på bilder

-

Kjør forsiktig

-

Vær oppmerksom når du kjører rundt anleggene

-

Bruk refleks

-

Følg de minste barna fra bilen til anlegget

-

Slipp ut de andre bilene om det er fullt på parkeringen

Støtt Mastra
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. Send epost til post@mastra-il.no. Pris 250,-. Vi har størrelsene M - XXL

Pant
Er du lei av å stå i kø for å pante tomgods? Mastra kan gjøre jobben og du støtter en god sak. Sett panten i
poser eller sekker eller lignende ved kiosken i klubbhuset, så ordner vi resten! Obs. ikke lever inn
glassflasker eller andre flasker det ikke er pant på. Vi må da bruke mye tid på sortering da pantemaskinen
til Infinitum kan gå i stykker.
Bli støttemedlem
For kr. 300,- i året kan du være med å støtte Mastra Idrettslag. Se medlemsfordeler på vår hjemmeside.
Send epost til post@mastra-il.no om du ønsker å bli støttemedlem. Støttemedlemmer har stemmerett på
årsmøte.
Tørkeruller

Vi har

fremdeles igjen pakker med tørkeruller etter en tidligere dugnad og det er fremdeles mulig å kjøpe store
pakker med tørkeruller for kr. 250,- per sekk. Ta kontakt på post@mastra-il.no for å kjøp.

Fra administrasjonen
Sliter du med å betale medlemskontingent eller

Medlemskontingent: kr. 300,-

aktivitetsgebyret?

Alle medlemmer inklusive Støtte/passiv.

Det finnes flere ordninger du og vi i Mastra Idrettslag kan

Treningsavgift: kr. 300,- (Ikke kamp berettiget).

søke på. Men det er du som må ta initiativet for at vi skal

Aktivitetsgebyr aktive grupper utenom turn:

kunne hjelpe deg. Aktive medlemmer som ikke betaler

5 - 6 år: kr. 300,-

medlemskontingent og aktivitetsgebyr, risikerer og ikke

7 – 12 år: kr. 900,-

få lov til å delta på treninger og
kamper/turneringer/stevner etc.

13 – 19 år: kr. 1300,20 år og oppover: kr 1700,50% ved innmelding etter 1. september (fotball)

Kontaktinformasjon Mastra Idrettslag

og 1. januar (håndball).

Adresse: Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy

Aktivitetsgebyr Turn:

E post: post@mastra-il.no

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

Håndball: handball@mastra-il.no
Fotball: fotball@mastra-il.no
Turn: turn@mastra-il.no
Utstyr: utstyr@mastra-il.no
Barneidrettsansvarlig:
barneidrettsansvarlig@mastra-il.no
Nettside: www.mastra-il.no
Telefon: 51 72 45 72
FB: https://www.facebook.com/MastraIdrettslag/

Fra og med 4. klasse: kr. 1200,50% ved innmelding etter 1. januar.
Aktivitetsgebyr Volleyball: kr. 400,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. 50,- (alle tillitsvalgte i klubben).

Ved betaling av kontingent og aktivitetsavgift har det
enkelte medlem og deres foresatte også akseptert forpliktelsene til klubben som beskrevet i
klubbhåndboken og Mastra IL sine lover og regler. Satsene for aktivitetsavgiften varierer etter spillerens
alder. Aktivitetsavgiften betales til gruppen (turn, håndball, volleyball eller fotball), mens
medlemskontingenten betales til organisasjonen. Ved innmelding etter 1. september (fotball) og 1. januar
(turn og håndball) betales halv aktivitetsavgift.
Utmelding av idrettslaget skal gjøres skriftlig og sendes på epost til post@mastra-il.no. Eventuelt kan det
sendes pr. post til Mastra il, Vodlaveien 5, 4156 Mosterøy. Det blir ikke tilbakebetalt kontingent eller
aktivitetsgebyr ved utmelding.

