Bestämmelser om spelrätt på Lundsbergs golfbana
Spelrätt kan endast förvärvas av fysisk person och är personlig. En spelrättshavare som vill
överlåta spelrätten är skyldig att hembjuda spelrätten till klubben, som har förköpsrätt.
Hembud skall ske på särskilt formulär. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen
finns skuld avseende spelrättavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten,
införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden betalats.
Spelrättshavare är skyldig att betala årlig spelrättsavgift för varje innehavd spelrätt.
Stödmedlemmar och passiva medlemmar betalar endast administrationsavgift på 200 kronor per
spelrätt och år. Stödmedlemsavgift/passiv medlem berättigar inte till fritt spel och inte heller till
medlemskap i SGF. Underlåter han eller hon att betala avgiften och har den inte betalats inom 30
dagar efter skriftlig anmodan har golfklubben rätt att skriftligen häva spelrätten. Därvid kan klubben
bli skyldig att betala lösen – efter avräkning av spelrättshavarens skuld på spelrättsavgift eller
annat till golfklubben – för spelrättens 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.
Spelrättshavare får för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – upplåta spelrätten till
annan med verkan att den till vilken upplåtelsen sker införs i spelrättsregistret, under
förutsättning att upplåtelsen sker till fysisk person samt att denne beviljas medlemskap i
klubben och betalar stadgade medlemsavgifter. Sådan upplåtelse har ingen inverkan på
upplåtarens medlemskap i klubben. Den till vilken upplåtelsen sker
- skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling som visar att
spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser
- får inte vidareupplåta sin rätt.

Tillägg 1, efter vårmötet 2012:
Regler för utträde och passivt medlemskap
Vill en medlem göra ett utträde ur Lundsbergs GK, skall detta meddelas senast den sista
november för att inte få en faktura inför nästa säsong. Vid ett utträde så återgår spelrätten till
klubben utan kostnad.
Sedan Lundsbergs GK gjorde om till spelrätter togs möjligheten till passivt medlemskap under
pågående golfår bort. Man kan nu återigen vara passiv medlem, men bara om man säger till innan
budget läggs i december. Datumet är även här satt till den sista november. Görs inte detta kommer
medlemmen att ha betalningsansvaret för spelrätten kommande säsong.
När styrelsen lägger budgeten för kommande år har de antal spelrättsinnehavare som underlag för
denna. En medlem kan givetvis på egen hand sälja eller hyra ut sin spelrätt under säsongen.
Tillägg 2, inför säsongen 2014:
Passivt medlemskap vid skada eller sjukdom
När medlem som innehar en spelrätt drabbas av sjukdom eller skada som till fullo hindrar golfspel
under en hel säsong kan denne ansöka om passivt medlemskap. Hindret skall kunna styrkas av
läkarintyg och vara av sådan art att inga tvivel om att golfspel ej är möjligt finns.
Om sjukdom eller skada uppstår efter påbörjad spelsäsong (1/4 – 30/10) beviljas ej passivt
medlemskap för innevarande säsong. Om förändring av sjukdom eller skada möjliggör spel under
säsong då passivt medlemskap beviljats, skall full årsavgift erläggas då spel kan återupptas före
30/8. Halv årsavgift betalas från 1/9.
Passivt medlemskap av medicinska skäl kan endast beviljas för max ett (1) år i taget och skall i
varje fall prövas av styrelsen.
Storfors juni 2008, februari 2012 (tillägg 1) och mars 2014 (tillägg 2)
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