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Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i 
Sölvesborgs Golfklubb

Sölvesborgs Golfklubb har 1.000 spelrätter som kan ägas eller hyras. Antalet spelrätter kan endast ändras 
av årsmöte. Spelrätterna ska vara numrerade och finnas dokumenterade.

Nya medlemmar eller medlemmar utan spelrätt kan av klubben köpa en spelrätt för det nominella värdet
9.500 kr eller förvärva spelrätt av annan medlem. Det går också att hyra en spelrätt av klubben, 
spelavgiften ingår då i hyran.

Köp eller hyra av spelrätt kan göras under förutsättning att det finns spelrätter tillgängliga. Klubben ska 
prioritera att sälja spelrätt före uthyrning. 

Medlem, som uppnår 27 års ålder med minst 5 års sammanhängande medlemskap i klubben (22 – 26 års 
ålder) ska ges förtur att köpa eller hyra spelrätt.

I speciella fall kan styrelsen vid fullt utnyttjade spelrätter temporärt utfärda ett medlemskap med spelrätt. 
Denna möjlighet ska dock utnyttjas ytterst restriktivt och endast tillfälligt.

Vid fullt antal utnyttjade spelrätter ska ett kösystem upprättas. Styrelsen eller av den till vilken styrelsen 
överlämnat beslutanderätten beslutar om turordningen i kösystemet. För att få en plats i kösystemet måste 
man vara medlem i klubben (passivt medlemskap).

----------------

1. För varje spelrätt upprättas ett dokument, ett spelrättsbevis, som överlämnas tillinnehavaren av spelrätten.

2. Spelrättsbevis är personligt och kan endast förvärvas av den som beviljas medlemskap i klubben.

3. Spelrättsinnehavaren ska varje år betala, av klubben, beslutade avgifter.

4. En medlem kan endast vara innehavare av en spelrätt.

5. En spelrätt förverkas om inte beslutade avgifter betalas enligt klubbens stadgar.

6. En ägd spelrätt innebär att innehavaren får en reducerad spelavgift i klubben.

7. En ägd spelrätt kan säljas på den öppna marknaden. Den nya ägaren lyder under samma regelverk, som den
tidigare ägaren.

8. Spelrättens marknadsvärde bestäms genom överenskommelse mellan utträdande och tillkommande 
medlem.

9. Om innehavaren av en ägd spelrätt avsäger sig sitt medlemskap inför kommande år, dock senast den 31 
december, och själv inte sålt spelrätten vidare, ska den fysiskt återlämnas till klubben utan ersättning.

10. Medlem, som äger en spelrätt och önskar vara passiv medlem kommande år, ska ställa denna till klubbens 
förfogande för uthyrning senast den 31 december.
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11. Vid dödsfall får spelrättsbevis, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller testamente. 
Vid sådant fall skall klubben underrättas om ägarbyte av spelrättsbevis snarast. Dödsboet kan även förfara 
på samma sätt som innehavaren kan göra vid utträde ur klubben (se punkterna 7 och 9 ovan).

12. Om särskilda skäl föreligger för medlem, ex sjukdom, studier, barnledighet kan spelrättsinnehavaren efter 
sökt dispens beviljas passivt medlemskap om man ställer spelrätten till klubbens förfogande för uthyrning.

13. Om medlem enligt stadgarna uteslutits ur klubben tillfaller spelrätten klubben.

14. All överlåtelse med uppgift om köpare, säljare, datum och köpeskilling samt uthyrning ska registreras hos 
klubben. 

15. Klubben tillhandahåller blanketter för överlåtelse och upplåtelse. Bestämmelser för innehavare av 
spelrättsbevis medföljer.


