Spelrättsbestämmelser för Spelrättsbevis
Spelrättsbevis (nedan kallat Spelrättsbeviset) i Landeryds Golfklubb (nedan kallad
Klubben) är personligt och kan endast förvärvas av fysisk person som sökt och beviljats
seniormedlemskap i Klubben. Spelrättsbeviset ger, efter införande i spelrättsregistret,
spelrätt på Klubbens golfbanor.
Avgifter, inlösen
Innehavaren av Spelrättsbevis (nedan kallad Innehavaren) är skyldig att till Klubben
betala beslutade medlemsavgifter, spelrättsavgifter och andra avgifter samt inneha aktivt
medlemskap i Klubben. Underlåter Innehavaren detta och har avgifterna inte betalats
inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har Klubben rätt att skriftligen häva
Spelrättsbevisets giltighet. Klubben är därvid skyldig att betala lösen för
Spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Från lösenbeloppet äger Klubben avräkna
Innehavarens skuld avseende avgifter till Klubben. Om enighet inte kan uppnås om
lösenbeloppet skall det slutligt fastställas av Linköpings tingsrätt. Lösenbeloppet skall
betalas inom 30 dagar från den tidpunkt då det blev slutligt bestämt.
Överlåtelse
Innehavare som vill överlåta Spelrättsbeviset är skyldig att hembjuda detta till Klubben,
som har förköpsrätt. Hembud skall göras skriftligen till Klubben på därför avsedd
blankett, ”Överlåtelse med hembudsskyldighet”. Hembudet skall innefatta ansökan om
medlemskap i Klubben, för den till vilken överlåtelse avses ske, samt vara undertecknat
av båda parter.
Om Klubben skriftligen inom 14 dagar från den dag då hembudet skedde meddelar den
hembjudande Innehavaren att Klubben önskar utnyttja sin förköpsrätt, skall
Spelrättsbeviset istället överlåtas till Klubben till det pris som angivits i hembudet.
Klubben får vid antagande av hembudet från köpeskillingen avräkna Innehavarens
eventuella skuld avseende medlemsavgifter, spelrättsavgifter och andra avgifter till
Klubben.
Om Klubben meddelar att den inte önskar utnyttja sin förköpsrätt får överlåtelse ske
enligt uppgifterna i hembudet. Försummar Klubben svarsfristen är förköpsrätten förlorad
och överlåtelse får ske enligt uppgifterna i hembudet. Innan överlåtelse fullföljs prövar
Klubben om förvärvaren kan beviljas medlemskap. Beviljas medlemskap övergår
Spelrättsbeviset till förvärvaren. Förvärvaren införs dock i spelrättsregistret först sedan
eventuell skuld avseende avgifter till Klubben har betalats. Spelrätten får inte utnyttjas
förrän förvärvaren införts i spelrättsregistret
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till Klubben, övergå genom bodelning, 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.
Pantsättning
Pantsättning av Spelrättsbeviset för fordran skall anmälas skriftligen till Klubben. Panträtt
medför ej rätt att spela golf på Klubbens golfbanor.

Överlåtelse av Spelrättsbevis med hembudsskyldighet
Jag kommer att överlåta mitt Spelrättsbevis i Landeryds GK till nedan angiven förvärvare
om Spelrättsbeviset inte förköps. Vi är överens om priset och överlåtelsetidpunkt. Jag
erbjuder härmed Landeryds Golfklubb att förköpa spelrätten.

Pris: ............................... kr
Överlåtelsetidpunkt

20….. -……-……

Namn

................................................................................

Golf-ID

...........................................

Spelrättsbevis nr

…………………

……………………………………….. 20....-.......-.......
(ort)
___________________________________
(namnteckning)

Jag vill förvärva ovannämnda Spelrättsbevis och försäkrar på heder och samvete att det
kommer att ske till det pris som anges ovan. Jag ansöker härmed om medlemskap i
Landeryds Golfklubb.
........................................................ 20.....-.........-..........
(ort)
...............................................
(namnteckning)

.................................................
(namnförtydligande)

Adress: .........................................................................................

Postnr: ……………………………. Postadress: …………………………………………………..

E-postadress: …………………………………………………………………………………………….

Tfn dagtid: ......../.......................

Överlåtelse av spelrättsbevis på Landeryds GK till närstående
Jag överlåter härmed mitt spelrättsbevis på Landeryds GK till nedan angiven närstående
förvärvare, i enlighet med rådande spelrättsbestämmelser.
Överlåtelsetidpunkt

20….. -……-……

Jag heter

................................................................................

Typ av närstående

....................................... (Make, sambo, barn, syskon etc)

Golf-ID

................................................................................

Spelrättsbevis nr

………………………….........................................................

……………………………………….……………………….. 20.....-.......-.......
(ort)
___________________________________
(namnteckning)

Jag förvärvar ovannämnda spelrättsbevis vid 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 ansöker härmed om medlemskap i klubben.

........................................................ 20.....-.........-..........
(ort)
...............................................
(namnteckning)

/................................................./
(namnförtydligande)

Adress: .........................................................................................

E-post: ………………………………………………………………………………………………………..

Postnr: ……………………………. Postadress: …………………………………………………..

Tfn dagtid: ......../.......................

