
 

 

 

 

 

BESTÄMMELSER FÖR INNEHAVARE AV SPELRÄTTSBEVIS I VARBERGS 
GOLFKLUBB 
 
Spelrättsbevis är personliga och måste innehas av fysisk person som är aktiv seniormedlem i 
Varbergs Golfklubb (nedan kallad Golfklubben) . Årsmötet kan besluta om att befria olika 
medlemskategorier från att inneha spelrättsbevis. Styrelsen kan besluta om att undanta enskild 
medlem från att inneha spelrättsbevis. 
 

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till Golfklubben betala beslutade medlems – och 
spelavgifter. Underlåter han eller hon det och har avgiften inte betalats inom 30 dagar efter 
skriftlig anmodan stängs innehavaren av från golfspel och golfklubben har rätt att skriftligen 
häva spelrätten, varvid klubben är skyldig att betala lösen, efter avräkning av 
spelrättshavarens skuld på spelrättsavgift eller annat till golfklubben, för spelrättens värde 
på hävningsdagen. Spelrättens värde skall anses utgöras av det lägsta marknadsvärde som 
spelrätter marknadsförs till. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det 
fastställas av allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt 
då det blev bestämt. 
 
Om innehavaren senast den 15 november året innan spelåret anmäler att denne önskar 
pausa sin spelrätt ( passivt medlemskap) för kommande år, är spelrättsinnehavaren skyldig 
att till Golfklubben betala beslutad medlemsavgift för passiv medlem avseende 
kommande år. 
 
Vid överlåtelse av spelrättsbevis ska detta först anmälas på därför avsedd blankett – 
”Överlåtelse av spelrättsbevis”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns 
skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs 
förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.  
 
Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken 
kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till 
klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, 
beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter till klubben, medlemsavgift oh 
spelavgift. Om spelrättsbevis upplåts och det på upplåtelsedagen finns skuld avseende 
årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs mottagaren av 
upplåtelsen i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats 

Den till vilken upplåtelse sker 
–    skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av 
spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen 
avser. 
–    får inte vidareupplåta sin rätt. 
 
Den som upplåtit sin spelrätt äger inte rätt att rösta på årsmöten under den tid spelrätten 
upplåtits. 

 



 

 

 

 

 

Avlider spelrättsinnehavare äger dödsboet rätt att avyttra spelrättsbeviset. Är inte spelrätten 
överlåten senast 15 november året efter dödsåret övergår spelrätten till Golfklubben utan 
ersättning. 
Dödsbo undantas från skyldighet att betala såväl medlems- som spelavgift året efter 
dödsåret med undantag av tidigare förfallna skulder. 
 
Spelrättsbevis får återlämnas till Golfklubben utan krav på ersättning. Om återlämning sker 
senast 15 november medför det befrielse från medlems- och spelavgift för nästkommande 
år. 
 
Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till 2300 stycken. 
 
Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida. 

 

 
Vad är en spelrätt? 

Definitioner runt begreppet spelrätter: 

Spelrätt  – rätten för person eller företag att spela på golfbanan 
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 ett spelrättsbevis. 
Spelrättsavgift    – den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan. 
Medlemsavgift    – den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben. 
Hyresmedlem     – medlem som under ett år hyr spelrättsbevis av medlem . 

 


