Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Älvkarleby GK
_________________________________________________________

Låt oss inleda med att definiera olika begrepp kring spelrätter:
Spelrätt - rätten att spela golf på Älvkarleby GK. Kan gälla såväl medlem som
gästspelare som betalar beslutade avgifter. Även företag och andra kan medges
spelrätt enligt beslut.
Spelrättsbevis - kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du
årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.
Avgift för spelrättsbevis - den avgift du betalar för att köpa ett spelrättsbevis
Spelrättsavgift - den del av årsavgiften som du betalar för att få spela på banan
Medlemsavgift - den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i
golfklubben
Fullvärdig medlem - medlem som innehar spelrättsbevis och betalar årlig
spelrättsavgift för att kunna spela obegränsat antal golfronder
I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite
förvirring då det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar
ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av
klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster
och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.
Du som är fullvärdig medlem i Älvkarleby golfklubb måste inneha ett spelrättsbevis
för att kunna nyttja den golfbana klubben har. Utöver detta måste du dessutom varje
år betala av årsmötet beslutad årsavgift bestående av medlemsavgift och
spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så kan du ansöka om det; se
vidare nedan.
Spelrättsbevis i Älvkarleby GK (nedan kallad klubben) är personligt och måste
förvärvas av fysisk person, som sökt och beviljats seniormedlemskap med krav på
spelrättsbevis.
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter och
inneha aktivt medlemskap i klubben. Underlåter han eller hon det och har avgiften
inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att skriftligen häva
spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning
av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets
värde på hävningsdagen. Värdet beräknas som genomsnittet av priset på de fem
senast försålda spelrättsbevisen.
Innehavare av spelrättsbevis, som av någon anledning inte kan spela golf under en
tid, kan ansöka om att bli passiv medlem. Passivt medlemskap kan beviljas ett
kalenderår i taget. Den som beviljas passivt medlemskap är skyldig att betala den av
årsmötet beslutade avgiften för passivt medlemskap. Ansökan om förnyelse av
passivt medlemskap måste ske årligen.

Innehavare av spelrättsbevis som vill sälja detta är skyldig att hembjuda
spelrättsbeviset till klubben, som har förköpsrätt. Hembud skall ske på särskilt
formulär. Om spelrättsbevis säljs, och det på överlåtelsedagen finns skuld till klubben
avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs
förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller
testamente. Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande
led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo
som bor samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden, utan att
först hembjudas till klubben.
När spelrättsbevis säljs av klubben skall priset på spelrättsbeviset baseras på ett
genomsnitt av de 5 senaste försäljningarna.

Överlåtelse med hembudsskyldighet
Jag kommer att överlåta mitt spelrättsbevis på Älvkarleby GK till nedan
angiven förvärvare om spelrättsbeviset inte förköps av klubben. Vi är
överens om priset och överlåtelsetidpunkt.
Pris:................................ kr
Överlåtelsetidpunkt 20….. -……-……
Jag heter ................................................................................
Golf-ID ................................................................................
Spelrättsbevis nr…………………………........................................
Jag erbjuder härmed Älvkarleby GK att förköpa spelrättsbeviset.
…………………………………………20...-.......(ort)
(datum)
…………………………………………..
(namnteckning/namnförtydligande)

Jag vill förvärva ovannämnda spelrättsbevis och försäkrar på heder och
samvete att det kommer att ske till det pris som anges ovan.
Jag ansöker härmed om medlemskap i klubben.
........................................................ 20.....-.........-..........
(ort)
(datum)
............................................... /.................................................
(namnteckning) (namnförtydligande)
Adress: .........................................................................................
Postnr: ……………………………. Postadress:………………………
Tfn dagtid: ......../.......................
E-post: …………………………………….

SPELRÄTTSBEVIS ÄLVKARLEBY GK
Spelrättsbevis nr:
Namn:
Golf-ID:
Ovan angiven person är registrerad som innehavare av spelrättsbevis i Älvkarleby
GK. Spelrättsbeviset är personligt. Den registrerade innehavarens rättigheter och
skyldigheter framgår av klubbens vid varje tidpunkt gällande stadgar och
”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Stadgar och bestämmelser kan
ändras av årsmötet. De aktuella bestämmelserna redovisas på klubbens hemsida.
Rätten att spela på golfbanan har endast den innehavare som beviljas medlemskap i
golfklubben. Underlåtelse att betala av klubben beslutade årliga avgifter, och om
avgiften inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, kan leda till att klubben
häver spelrättsbevisets giltighet i enlighet med från tid till annan gällande
spelrättsbestämmelser.
Innehavare av spelrättsbevis kan begära att årsvis få bli passiv medlem. Under tiden
som spelrättsinnehavaren är passiv medlem ska årsavgiften för passivt medlemskap
betalas.
Spelrättsbeviset kan säljas, dock endast till fysisk person i enlighet med från tid till
annan gällande ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis”. Bestämmelser om
skyldighet för den som vill sälja sitt spelrättsbevis att hembjuda detsamma till klubben
biläggs detta spelrättsbevis. Vid försäljning ska därför avsedd blankett ”Överlåtelse
med hembudsskyldighet” fyllas i och tillsändas klubben.
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller
testamente. Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande
led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo
som bor samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden, utan att
först hembjudas till klubben.
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