
Erbjudande till elever i Halmstad kommun
Här kommer ett erbjudande till era elever från Halmstad Padelclub. Fr.o.m 15 mars 2022 t.o.m 10 juni 2022 bjuder vi alla 
ungdomar på högstadiet och gymnasiet i Halmstad kommun på gratis padeltider i Söndrumshallen på vardagar mellan 
klockan 13–16. 

Mars 2022

Om Halmstad Padelclub

Halmstad Padelclub startades 2015 av ett par eldsjälar som 
hade fastnat för den nya racketsporten padel. Klubben har 
sedan starten varit en av de ledande i Sverige och många 
andra klubbar har använt oss som bollplank i frågor kring 
padel och dess utveckling som sport. De två senaste åren 
har klubben vunnit lag-SM för både herrar och damer. 

Vår ungdomsverksamhet

Vår ungdomsverksamhet är vår prioritering. Vi brinner för att 
så många som möjligt ska kunna lära sig spela padel och 
vara en del av gemenskapen. Som ideell icke vinstdrivande 
förening är vår ambition att satsa på våra unga och vi 
arbetar för att skapa förutsättningar för dem att träna och 
tävla. Familjens ekonomi ska inte vara ett hinder för barnen 
att spela padel. Vi vänder oss till barn och unga i hela 
kommunen.

Vi har haft stora framgångar på senaste individuella SM-
turneringar på juniorsidan; Flickor 18 Guld, Flickor 16 Guld, 
Flickor 14 Guld, Pojkar 18 brons och en fjärde plats för Pojkar 
16. Tre av våra fantastiska tjejer har kommit med i svenska 
landslaget! 

Våra unga tävlande är fantastiska förebilder för de yngre och 
de har ett otroligt engagemang i klubben och vi har väldigt 
roligt.

Frågor? Kontakta oss på 
info@halmstadpadel.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen Halmstad Padelclub
Halmstadpadel.se

padel
Så här går det till när du vill spela:

• Bokning sker per telefon till Söndrumshallen, 
035- 376 01, 

• boka önskad tid, måndag-fredag mellan 
klockan 13 och 16,

• uppge namn, emailadress och koden: 
      HPC Söndrum. 
• Ta med dig giltig legitimation när du kommer  

till hallen. 

Erbjudandet gäller elever på högstadier och 
gymnasium i Halmstad Kommun.

Avbokning görs senast 12 timmar innan, vid 
utebliven avbokning faktureras och debiteras man 
280 kronor. Rack och bollar finns att låna gratis på 
plats.

Vi hoppas att få se dig och dina kompisar på våra 
padelbanor i vår! 


