Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis - Allerum
Golfklubb
Spelrättsbevis i Allerum GK (nedan kallad klubben) måste förvärvas av fysisk person som önskar och
beviljas fullvärdigt aktivt seniormedlemskap i klubben, och är personligt. Juniormedlem som övergår
till seniormedlemskap och är studerande behöver för fullvärdigt aktivt medlemskap ej förvärva
spelrätts-bevis förrän det år han/hon fyller 27 år.
Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset till klubben, som
har förköpsrätt. Hembud ska ske på därför avsedd blankett ”Överlåtelse med hembudsskyldighet”.
Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller
andra avgifter, som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan
skulden har betalats.
Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Vid underlåtelse att
betala debiterad avgift och om avgiften inte betalas 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 spelrättsavgift eller annat till golfklubben för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. 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.
Innehavare av ett spelrättsbevis kan för ett kalenderår hyra eller låna ut sin spelrätt till fysisk person.
Förutsättningen är att den som hyr eller lånar en spelrätt beviljas medlemskap i Allerum GK och
betalar årsavgift samt att man lämnar in ifylld och av båda parter undertecknad blankett till klubbens
kansli. Innehavaren ansvarar för att dessa villkor uppfylls och är under
uthyrningstiden/utlåningstiden befriad från årsavgift, men kan under uthyrningstiden/utlåningstiden
spela golf som medlem i Allerum GK genom att ändra till kategorin greenfeemedlem.
Innehavare av spelrättsbevis, som av vissa skäl inte har möjlighet att spela på hemmabanan, kan
ansöka om att för en begränsad tid, maximalt två år, vara greenfeemedlem-klubb. Ansökan för
kommande år skall inlämnas senast 30 november.
Innehavare av spelrättsbevis kan säga upp sitt spelrättsbevis. Uppsägning för kommande år skall ske
skriftligt senast 30 november. Om spelrättsbeviset inte överlåtits på annan person senast 31
december samma år uppsägningen skett, tillfaller spelrättsbeviset klubben, utan att någon ersättning
för denna utgår till innehavaren.
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller testamente.
Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling,
syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo som bor samman med innehavaren under
äktenskapsliknande förhållanden, utan att först hembjudas till klubben.

Spelrätt kan endast förvärvas av medlem i de medlemskategorier som kräver innehav av
spelrätt.
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