
Abonnementer/produkter Pris fra 1.9.21 Tid Produktinnhold

Familieabonnement med binding, 

forutsetter 12 mnd og 

familiemedlemskap i Mysen 

Tennisklubb

749,00             pr. mnd

Familieabonnement uten binding, 

forutsetter familiemedlemskap i 

Mysen Tennisklubb

799,00             pr. mnd

Juniorabonnement uten binding, 

forutsetter medlemskap i Mysen 

Tennisklubb

299,00             pr. mnd

Inne: Bordtennis, Badminton, Squash, Tennis Ute: 

Tennis

Booke 2 timer sammenhengende, gjennomføre disse 

før ny time bookes

Voksenabonnement med binding, 

forutsetter 12 mnd medlemskap i 

Mysen Tennisklubb

449,00             pr. mnd

Voksenabonnement uten binding, 

forutsetter medlemskap i Mysen 

Tennisklubb

499,00             pr. mnd

Voksen/juniorabonnement 

Squash, uten binding, forutsetter 

medlemskap i Mysen Tennisklubb

349,00             pr.mnd

Inne: Squash, Bordtennis

Booke 2 timer sammenhengende, gjennomføre disse 

før ny time bookes

Drop-in, Padel 1, Utendørs, for 

ikke-abonnenter
400,00             pr. time

Drop-in, Padel 1, Utendørs, for 

abonnenter
200,00             pr. time

Drop-in Tennis, Innendørs,  prime 

time  (e.kl. 1600 hverdager)
300,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Tennis, Innendørs, fra 

0600-1600 hverdager og helg
200,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Tennis, Utendørs 200,00             
 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Squash, Innendørs,  prime 

time  (e.kl. 1600 hverdager)
200,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Squash, Innendørs, fra 

0600-1600 hverdager og helg
150,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Badminton, prime time  

(e.kl. 1600 hverdager)
150,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in Badminton, fra 0600-1600 

hverdager og helg
100,00             

 pr. time, 

pr. bane 

Drop-in bordtennis 50,00               
 pr. time, 

pr. bord 

Gjestespiller Tennis 100,00             
 pr. time, 

pr. pers. 

Gjestespiller Squash 75,00               
 pr. time, 

pr. pers. 

Gjestespiller barn Tennis/Squash 50,00               
 pr. time, 

pr. pers. 

Juniormedlemskap i Mysen 

Tennisklubb
300,00             pr. år

Ute: Tennis

Booke 2 timer sammenhengende, gjennomføre disse 

før ny time bookes

Voksenmedlemskap i Mysen 

Tennisklubb
800,00             pr. år

Familiemedlemskap i Mysen 

Tennisklubb
800/300/100 pr. år

Alle spillere uten abonnementsavtale som skal spille 

med en som har tegnet abonnement i tennis eller 

squash regnes som gjestespillere og må vippse 

baneleie til klubben 

VIPPSNR. 623750 

Dette gjøres før timen starter og må vises på 

forespørsel - GEBYR for overtredelse: kr.  500,00

Dersom ingen av spillerne har abonnementsavtale, 

bookes bane via vår nettside, og man betaler for 

strøtime/drop in
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Inne: Bordtennis, Badminton, Squash, Tennis Ute: 

Tennis

Booke 2 timer sammenhengende, gjennomføre disse 

før ny time bookes

Alle familemedlemmer må være registrert i 24/7 

(minimum 1 voksen + 1 junior)

Inne: Bordtennis, Badminton, Squash, Tennis Ute: 

Tennis

Booke 2 timer sammenhengende, gjennomføre disse 

før ny time bookes

Kun Drop-In siden vi så langt har satt av en dag til 

badminton frem til kl 19.00 (Torsdag) 

Du kan eventuelt booke tennisbane 2 dersom du vil 

spille på andre tider. 

NB! DERSOM DU ØNSKER Å SPILLE I HELGER OG ANDRE 

HVERDAGER MÅ BANEN BOOKES SOM TENNIS (Bane 2)

Bruk drop in eller tennisabonnement

For å spille Drop-In må man registere seg på bookingsiden 

(mysenrackethall.book247.com), dette er kostnadsfritt. 

Timen må være betalt for at dørkoden du får på mail skal 

fungere.


