Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Ågesta GK
________________________________________________________________________________________

Ågesta Golfklubb är en ideell idrottsförening som bedriver golfspel i olika former.
Som medlem på Ågesta kan man erhålla rätt till spel på Ågestas golfbanor. Spelrätterna styrs av
golfklubbens stadgar och administreras av golfklubbens styrelse och av styrelsen utsedda personer.
Spelrättsbevis för spel på Ågestas 18-hålsbana krävs från det kalenderår man fyller 30 år.
Spelrättsbevis kan endast erhållas av fysisk person.
Vid köp av en spelrätt görs per automatik en medlemsansökan vilket administreras av golfklubbens
kansli. Medlemskapet i Ågesta Golfklubb regleras av golfklubbens stadgar.
Innehavare av en spelrätt förbinder sig till att följa golfklubbens regler för medlemskap såväl som
golfklubbens och dess dotterbolags regler för årliga avgifter.
Antalet spelrätter regleras av golfklubbens årsmöte och är för närvarande maximerat till 1100
spelrätter.
Ågesta Golfklubb använder sig av digitala spelrätter. Det innebär att varje spelrätt lagras och
uppdateras elektroniskt i Golfens IT system. Överlåtelsehandlingarna vid försäljning/köp av spelrätt
lagras av klubben separat. Överlåtelsehandlingarna måste alltid vara underskrivna av både säljare
och köpare samt daterade, för att en försäljning skall kunna registreras och genomföras av
golfklubben. När en överlåtelse är registrerad av golfklubbens kansli skickas en bekräftelse på detta
till både köpare och säljare till angiven e-post.
Som ägare av spelrätt erhåller du rätten att mot erläggande av styrelsen beslutade spelrättsavgifter
spela på golfklubbens 18-hålsbana och 9-hålsbana enligt reglerna för respektive spelkategori.
För närvarande har Ågesta endast två kategorier för spelrätterna.
1. Standard, vilken berättigar för spel alla dagar och alla bokningsbara tider
2. Vardag, vilket berättigar för spel vardagar och alla bokningsbara tider på 18-hålsbanan och
spel alla dagar och alla bokningsbara tider på 9-hålsbanan.
Spelrättskategorier och innehåll för dessa beslutas av golfklubbens årsmöte.
Passiv spelrätt
Medlem kan ansöka om passiv spelrätt, vilket regleras av golfklubbens stadgar.
I korthet innebär passiv spelrätt att medlemmen under en tid av högst två år, befrias från
spelrättsavgiften. Medlemsavgiften till GK utgår alltid fram till dess medlemmen ansökt om utträde
ur golfklubben.
Passiv spelrätt kan ansökas om utifrån huvudsakligen tre skäl;
- Egen sjukdom/ skada. Styreslen beslutar och beviljar ansökan, läkarintyg som styrker själen
erfordras.
- Andra personliga själ. Spelrättsinnehavaren beviljas passiv spelrätt om han/hon själv hittar
en hyrastagare som vill använda spelrätten.
- För kvinnor som skall föda barn kan passiv spelrätt ansökas för en säsong som inträffar
från födelse fram till 9 månader efter.

Spelrättsinnehavarens skyldigheter
Spelrättsinnehavare är skyldiga att;
• ta del av golfklubbens och dotterbolagets information.
• uppdatera och meddela golfklubbens kansli om adressändringar.
• erlägga avgifter till golfklubben och dotterbolaget inom tidsramarna för respektive faktura.
• ta ett kollektivt ansvar tillsammans med övriga spelrättsinnehavare för golfklubben och
dotterbolaget ekonomiska situation och har därmed ett solidariskt ansvar för att
golfklubben och dotterbolagets ekonomi sköts och är i god balans.
• Senast den 31 oktober året innan ange till golfklubbens kansli vilken spelrättskategori
som avses för nästkommande säsong. Görs ingen anmälan till kansliet anses
spelrättsinnehavaren ha gjort ett aktivt val för nästkommande säsong och blir placerad i
samma kategori som innevarande år. Detta gäller ej vid utgång från passiv spelrätt då
denna placeras i den högsta kategorin (standard) om inget aktivt val gjort till golfklubbens
kansli.
Övrigt
Spelrättsinnehavare som inte följer golfklubben och eller dotterbolagets regler och begäran till att
erlägga avgift riskerar att bli av med spelrätten. Golfklubben kan efter begäran på tre månader
efter förfallodatum återta spelrätten och omedelbart därpå utesluta spelrättsinnehavaren som
medlem i Ågesta Golfklubb. En spelrättsinnehavare kan inte beviljas nytt inträde som medlem i
Ågesta Golfklubb före det att gamla skulder blivit reglerade.
Ågesta Golfklubb har efter att en anmodan om erlägga avgifter har tillsänts spelrätts- innehavaren
med post efter 30 dagar rätt att;
- Driva in skulden enligt gällande praxis inom Sverige
- Skriftligen häva spelrätten och återta den i klubbens ägo
- Vid eventuell vidareförsäljning av spelrätten från golfklubbens sida inom ett år från
datum då spelrätten hävdes. Är golfklubben skyldig att redovisa summan av försäljingen
till spelrättsinnehavaren och skall efter en reglering av utstående är avräknande betala
eventuellt överskjutande medel till spelrättsinnehavaren.
Spelrätten kan återlämnas till golfklubben utan ersättning. Återlämnandet skall ske skriftligen och
vara daterat och undertecknat spelrättsinnehavaren. Sker återlämnat senast 31 oktober året innan
befrias spelrättsinnehavaren från betalningsansvar för nästkommande säsong.
Handlingar för överlåtelse, uthyrning, ansökan om passivt medlemskap, samt återlämnande av
spelrätt till golfklubben finns att ladda ner på golfklubbens hemsida. www.agestagk.se under fliken
Bli Medlem/Att sälja eller hyra ut spelrätt.

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: _________________
____________________________
(Ort)

20_____- ______ - ______

____________________________________ __________________________________________
(Namnteckning)
(Namnförtydligande)

KÖPARE
Jag förvärvar ovan nämnda 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 har tagit del av och bekräftar härmed att jag förstått regelverket kring spelrätter, medlemskap och
avgifter för Ågesta Golfklubb samt Ågesta Golfklubbs dotterbolag Ågesta GK Drift AB.
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)

Blankett för ansökan om passiv spelrätt
Blanketten skall sändas in till Ågesta Golfklubbs kansli för hantering.

Jag söker härmed om passivt medlemskap för säsongen 20_______
Namn: _____________________________________________________
Golf-ID: ____________________________________________________
Spelrättsbevis nr: _________________

Min ansökan om passiv spelrätt gäller följande alternativ:
Egen sjukdom/skada. Läkarintyg som styrker bifogas ansökan.
Andra personliga själ. Jag har en hyrestagare till min spelrätt och bifogar hyresavtal med ansökan.
Graviditet. Förlossning är planerad till datum _________________ och jag söker passivt spelrätt för
säsongen 20_______ Intyg från barnmorska bifogas ansökan.

Jag är medveten om att ansökan inte blir giltig fören det att styrelsen beslutat att godkänna denna.
____________________________
(Ort)

20_____- ______ - ______

____________________________________ __________________________________________
(Namnteckning)
(Namnförtydligande)

