Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Ågesta GK
________________________________________________________________________________________

Spelrättsbevis i Ågesta GK (nedan kallad klubben) måste förvärvas av fysisk person som önskar
och beviljas aktivt seniormedlemskap, med krav på spelrättsbevis. Även juridisk person med
namngiven innehavare till vilken spelrättsbeviset upplåts, kan förvärva spelrättsbevis. Juniormedlem
som övergår till seniormedlem behöver, för sådant aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis
förrän det år han/hon fyller 30 år.
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Undantaget är om
innehavaren senast den 31 oktober året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för
kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid
underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan har klubben rätt att:
- driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
- 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. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän
domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.
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 för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av
spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för
passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker
- skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Ågesta
GK” - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår som upplåtelsen avser.
- får inte vidareupplåta sin rätt.
Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i
Ågesta GK”. 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.
Ågesta GK har ”digitala” spelrättsbevis. Detta innebär att varje medlems spelrättbevis lagras
digitalt i golfens IT system samt att kopior på detta lagras på annan plats.
Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober
respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år.
Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida.
Antalet spelrättsbevis som får utges är enligt årsmötesbeslut maximerat till 1100.

Kopia på spelrättsbevis Ågesta Golfklubb
Organisationsnummer 8140000392

Spelrättsbevisets nummer: ……………………
Den i golfens IT system senast angivna personen är registrerad som innehavare av spelrättsbeviset
på Ågesta GK. Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av vid varje
tidpunkt gällande stadgar och ”Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Ågesta
GK”.
Spelrättsbevisets giltighet, för rätten att spela på golfbanan, kräver dels att innehavaren beviljats
medlemskap i golfklubben, dels betalat de av klubben beslutade avgifter. Underlåtelse att betala
avgifter, och om avgifterna inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig begäran, kan leda till att
klubben häver spelrättsbevisets giltighet i enlighet med från tid till annan gällande
spelrättsbestämmelser.
Innehavare av spelrättsbevis får under helt kalenderår upplåta (hyra ut) spelrättsbeviset till klubben
eller till fysisk person i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Vid
upplåtelse av spelrättsbevis till fysisk person ska detta meddelas klubben på därför avsedd blankett
– ”Upplåtelse av spelrättsbevis i Ågesta GK”. Den till vilken upplåtelse sker införs i
spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlemsavgifter samt
spelrättsavgift för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbeviset måste under
hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala därför fastställda avgifter.
Spelrättsbeviset kan överlåtas, i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Vid
överlåtelse ska därför avsedd blankett fyllas i och tillsändas klubben.
Ågesta GK har ”digitala” spelrättsbevis. Detta innebär att varje medlems spelrättbevis lagras
digitalt i golfens IT system samt att kopior på detta lagras på annan plats.
Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning och årsavgift för nästkommande
år om det återlämnas senast 31 oktober årligen.
Om spelrättsbeviset pantsätts för fordran, av annan än klubben, måste pantsättningen anmälas
skriftligen till klubben. Sådan panträtt medför ej rätt att spela golf på golfbanan.
/Styrelsen Ågesta GK

Överlåtelse av spelrättsbevis i Ågesta GK för försäljning
SÄLJARE

Jag överlåter härmed mitt spelrättsbevis i Ågesta GK till nedan angiven förvärvare. Vi är överens om priset och
överlåtelsetidpunkt.
Pris: ___________________ kr
Överlåtelsetidpunkt

20_____- ______ - ______

Namn: _____________________________________________________
Golf-ID: ____________________________________________________
Spelrättsbevis nr: _________________
E-post:_____________________________________________________
_______________________
(Ort)

20_____- ______ - ______

____________________________________ __________________________________________
(Namnteckning)
(Namnförtydligande)

KÖPARE

Jag förvärvar ovannämnda spelrättsbevis till det pris och den tidpunkt som anges ovan.
OBS! Spelrättsbeviset kan endast överlåtas om det på överlåtelsedagen inte finns skuld avseende spelrättsavgifter
eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten.
Jag är vidare medveten om den administrativa avgift som klubben påför mig för detta.
Jag ansöker härmed om medlemskap i Ågesta Golfklubb:
Ågesta Standard
Ågesta Vardag
Namn: _________________________________________________________
Ev. Golf-ID: _____________________________________________________
Adress: ________________________________________________________
Postnr: ________________ Postadress: _______________________________
E-post: _________________________________________________________
Tfn dagtid: ________________________ / _____________________________
Hemmaklubb skall vara: _____________________________________________
____________________________
(Ort)

20_____- ______ - ______

____________________________________ __________________________________________
(Namnteckning)
(Namnförtydligande)

