
Trivselregler  
padelbanor 

• Du måste boka padelbanan i bokningssystemet  
Mycourt för att kunna spela. Det kan du göra online  
på www.sundbybergsrackethall.se/boka-padel  
eller via Sundbybergs Rackethalls reception. 

• Endast padelspel är tillåtet. 

• Speltiden startar varje halvtimme.

• När din speltid är slut ska du lämna spelplanen  
ren och spelvänlig till nästa spelare.

Tack för att du tar ansvar och städar padelbanan  
efter dig. Vi önskar dig ett trevligt padelspel!

I  S A M A R B E T E  M E D :

SUNDBYBERG.SE/ORVALLENSRACKETSPORT 

P SST!  
SC ANNA QR-KODEN  

MED MOBILEN



Spelregler gratisbana

• Kösystem gäller. Det innebär att spelarna som är först i 
kön till gratisbanan får spela till nästa heltimme.

• Endast padelspel är tillåtet.

• Speltiden är max 60 minuter.

• Speltiden startar varje heltimme. 

• Speltiden kan förlängas med ytterligare  
60 minuter om inga spelare väntar i kön.

• Padelspel är endast tillåtet under våra  
angivna öppettider: sundbyberg.se/ 
orvallensracketsport

• Hjälp oss att hålla rent och snyggt. När  
speltiden är slut ska du lämna spelplanen  
spelvänlig till nästa spelare. 

• Vid frågor vänder du dig till Sundbybergs Rackethalls 
reception, telefon: 08-628 20 29. Vi önskar dig ett  
trevligt padelspel!

I  S A M A R B E T E  M E D :

SUNDBYBERG.SE/ORVALLENSRACKETSPORT 

Alla är välkomna att spela på gratisbanan (bana 4), 
 under följande förutsättningar: 

P SST!  
SC ANNA QR-KODEN  

MED MOBILEN



Välkommen till  
Örvallens Racketsport

Information om padelspel
Du bokar padelbanorna online via Tennisklubbens 
bokningssystem Mycourt eller via receptionen ge-
nom besök eller på telefon 08-628 20 29. En av fyra 
padelbanor är gratis med tillhörande kösystem. I 
receptionen kan du hyra padelracket och köpa ten-
nisbollar. Kostnaden för padelbanorna är uppdelade 
i kategorierna A, B, C och D:

A: 400 kronor per timme (ordinarie pris).

B: 350 kronor per timme (vardagar 9.30–11.30 och 
13.30–15.30)

C: 100 kronor (Gäller för ungdomar till och med 18 år 
och pensionärer under perioden 15 juli–15 augusti 
9.30 –11.30. Bokas via receptionen genom besök 
eller på telefon: 08-628 20 29). 

D: Gratis (Kösystem gäller). 

Öppettider padelbanor
Måndag-torsdag: 7.30-22.30

Fredag: 07.30-21.30

Lördag: 08.30-21.30 

Söndag: 08.30-22.30

Gratisbanan: 

Måndag-torsdag: 8-22

Fredag-lördag: 8-21

Söndag: 8-22

På sundbyberg.se/orvallensracketsport  
kan du läsa mer om spelregler,  
förhållningssätt, priser och bokning. 

På sundbybergsrackethall.se  
kan du läsa mer om padel  
och boka en speltid. 

I  S A M A R B E T E  M E D :

SUNDBYBERG.SE/ORVALLENSRACKETSPORT 

Aktivitetsytan ska vara en trygg och levande mötesplats fylld av gemenskap 
och nöje. För allas trivsel gäller följande: 

• Rökning är förbjudet på hela området. 

• Cyklar, mopeder och andra fordon parkeras  
utanför området.

• Det är inte tillåtet att rasta hundar inne på området. 

• Toalett finns i Rackethallen.

Aktivitetsytan är alltid öppen för alla som sköter sig och respekterar reglerna. Vid 
frågor vänder du dig till Sundbybergs Rackethalls reception, telefon: 08-628 20 29. 

P SST!  
SC ANNA QR-KODEN  

MED MOBILEN


