
 

BESTÄMMELSER FÖR SPELRÄTTSBEVIS  

FÖR SÖDERÅSENS GK 
 
 
Följande bestämmelser gäller för spelrätter vid Söderåsens Golfklubb (SåGK). 

 

Innehav, spelrättsbevis och nominellt värde 

1. Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. 

 

2. Medlem som köper spelrätt i SåGK har rätt att erhålla spelrättsbevis.  

 

3. Det åligger medlemmen att hantera spelrättsbeviset omsorgsfullt.  

 

4. Spelrätt utges till det nominella värde (det värde till vilket spelrätten säljs av SåGK) som 

fastställts genom beslut av årsmöte. 

 

 Överlåtelse av spelrätt  

5 a) Spelrätten kan överlåtas till annan fysisk person. Försäljningen hanteras av innehavaren. 

Innehavaren kan till SåGK meddela att denne önskar sälja sin spelrätt varvid uppgift 

härom läggs in på SåGK:s hemsida. SåGK hanterar dock inte och ansvarar inte för 

försäljningens genomförande. 

 

5 b) När innehavare av spelrätt säljer spelrätten skall innehavaren (säljaren) anmäla till SåGK 

att försäljning ägt rum. 

 

 Rätt till spel och erläggande av avgifter 

6. För spel på SåGK krävs att vederbörande;  

- är medlem i SåGK och har erlagt samtliga av SåGK beslutade avgifter samt, 

- kan uppvisa spelrättsbevis och att spelrätten köpts på ett korrekt sätt. Detta kan ske 

genom att köparen kan uppvisa särskild handling där det framgår att spelrätten 

förvärvats från föregående innehavare (t.ex. SåGK:s överlåtelseblankett) eller att det på 

baksidan av spelrättsbeviset tecknas en överlåtelseförklaring som undertecknats av både 

säljaren och köparen. 

 

7 a) Innehavare av spelrätt är skyldig att erlägga årlig medlemsavgift till SåGK. Innehavaren 

kan välja att erlägga medlemsavgift för den medlemskategori innehavaren önskar. Rätt 

till spel följer i den omfattning som gäller vald medlemskategori.  Skyldigheten att 

erlägga årlig medlemsavgift gäller även för innehavare som avser att sälja sin spelrätt 

men inte har genomfört försäljningen senast den 15 februari. Med genomfört försälj-

ningen avses att överlåtelsen av spelrätten är genomförd och nye innehavaren anmäld 

till SåGK. Innehavare som avser att sälja sin spelrätt kan istället för att erlägga årlig 

medlemsavgift låta SåGK lösa spelrätten enligt punkt 11, samt har innehavare alltid rätt 

att skänka sin spelrätt till SåGK och därmed inte behöva erlägga medlemsavgift. 

7 b)  Är det till spelrätten kopplat särskild avgift – spelrättsavgift – och överlåtaren (den som 

säljer spelrätten) har kvar denna typ av skuld till SåGK införs köparen av spelrätten i 

spelrättsregistret först sedan skulden har betalats. 



 

 Hävning av spelrätt 

8 a) Om innehavare av spelrätt underlåter att betala fastställd spelrättsavgift eller inte erlagt 

medlemsavgift enligt punkt 7 a)  och avgiften inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig 

anmodan har SåGK rätt att häva spelrätten.  SåGK  har vid hävning rätt att:   

 

i) förmedla köpare som till SåGK anmält intresse att förvärva spelrätt varvid 

innehavaren är skyldig att sälja till köparen enligt pris som innehavaren och 

köparen kommer överens om inom senast 10 dagar efter det att SåGK 

meddelat köparen att spelrätt finns tillgänglig, eller; 

ii) lösa spelrätten till antingen gällande marknadsvärde eller nominellt värde 

(eller det värde till vilket spelrätten konverterades om spelrätten är av 

denna kategori (”ursprunglig spelrätt”)) minus den medlems-/spelrätts-

avgift som skulle erlagts för det aktuella året.  Med marknadsvärde avses 

genomsnittet av de senaste fem försäljningar av spelrätter som skett 

genom förmedling av SåGK. 

 

8 b) Innehavare vars spelrätt hävs och där innehavaren har skulder till SåGK är skyldig att 

erlägga betalning för skulden till SåGK. Beloppet som tillfaller innehavaren är i sådant fall 

lösenbeloppet med avdrag för innehavarens eventuella skulder till SåGK och de 

kostnader som eventuellt uppstår för hanteringen av hävningen.  

 

8 c) Uppstår tvist om lösenbeloppets storlek skall tvisten lösas genom en av parterna 

gemensamt utsedd skiljeman som skall vara advokat. Kan parterna inte enas om 

skiljeman skall sådan utses av Svenska Golfförbundet.  

 

9 a) I det fall innehavaren gör sig skyldig till grovt felaktigt agerande i förhållande till gällande 

regler för golfspel eller motverkar SåGK:s syften/ verksamhet skall SåGK äga rätt att häva 

spelrätten och lösa denna på motsvarande sätt som anges i punkt 8 a)-c). 

 

 Lösen av spelrätt vid nekat medlemskap 

10. I det fall förvärvare av spelrätt nekas medlemskap i SåGK (se stadgarna § 10 b) ska SåGK 

äga rätt att lösa spelrätten till det belopp som förvärvaren betalat för spelrätten. 

 

 SåGK:s rätt att lösa spelrätten vid medlems utträde ur klubben 

11. För det fall innehavare av spelrätt upphör med sitt medlemskap i SåGK och inte säljer sin 

spelrätt före den 15 februari och väljer att inte erlägga medlemsavgift enligt punkt 7 a)  

har SåGK rätt, men inte skyldighet, att  lösa spelrätten i enlighet med villkoren i punkt 8 

a)-c).  

 

 Upplåtelse av spelrätt 

12. Spelrätt får inte upplåtas (”hyras ut”). 

 

 Pantsättning 

13. Spelrätt kan inte pantsättas. 


