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Kortfattat om spelrätter
En spelrätt på en golfbana ger
innehavaren rätt att spela på banan. Ett
villkor för att kunna nyttja spelrätten är
att man är medlem i golfklubben.
En spelrätt kan man köpa eller hyra av
golfklubben eller någon privatperson.
Spelrätten är bunden till en viss person.
Spelrätten registreras av golfklubben
och all omregistrering ska ske skriftligt.
Vid överlåtelse har GK förköpsrätt.
En spelrätt som inte nyttjats på tre år
tillfaller golfklubben.

Medlemslån
• En förutsättning
för att bli medlem

Spelrätt
• En förutsättning
för att bli medlem

• Betalas till GK
innan inträde

• Betalas till GK
eller säljare innan
inträde
• Kan säljas eller
hyras ut till någon
annan vid utträde

• Återbetalas av GK
vid utträde

Varför ändrar man?

• Golf-Sverige har förändrats. Golfare är inte
längre sin klubb lika trogen och rörligheten har
ökat betydligt.
• Alla klubbar som kan överger medlemslån till
förmån för spelrätter.
• Medlemslånet är en skuld som GK har till sin
medlem, och den ska realiseras vid utträde.
• Pengarna från medlemslånet finns ofta inte i
kassan utan är investerad i banan. Utträden
kan alltså innebära problem med likviditeten.
• Spelrätter gör att GK inte behöver ha en
massa latenta skulder i bokföringen och
minskar risken för dålig likviditet.

Registrera spelrätt

• Den som hade fullt lån i Bjurholms GK
får två spelrätter i Bjurholms Golf. Den
som hade mer än ett halvt lån får en
spelrätt.
• Den som ska aktivera sin spelrätt
meddelar detta till GK i samband med
att man betalar in årsavgiften.
• När man betalar in årsavgiften
kontrollerar GK att man har en giltig
spelrätt. Om man inte har en spelrätt så
kan man inte bli medlem (om den form
man valt kräver spelrätt).

Köpa och sälja

• Den som är registrerad
på en spelrätt har rätt
att sälja den vidare till
vem som helst. Men
spelrätten gäller bara
tillsammans med ett
medlemskap i GK.
• På hemsidan finns alla
blanketter som ska
skickas till GK.
• På hemsidan finns även
möjlighet att lägga in
annonser för att köpa
eller sälja spelrätter.

Blanketter
• Hembud är den
vanliga blanketten
där GK kan kräva
förköp av
spelrätten.
• Överlåtelse används
ifall GK inte har
förköpsrätt.

Förköpsrätt?

• I samband med att
någon säljer sin
spelrätt kan GK välja
att köpa spelrätten,
istället för den
tilltänkte ägare (till
samma pris).
• GK har två veckor på
sig att skriftligen
meddela att man ska
nyttja denna rätt.

Rätten gäller inte:
• Arv, testamente
• Överlåtelse inom
släkt och familj
Kommentar:
Jag tror inte att GK någonsin
kommer att utnyttja sin
förköpsrätt.
Det är bara ett sätt för GK att
kunna ha lite kontroll på flödet.

Hyra spelrätt

• Den som inte vill
eller kan köpa en
spelrätt kan
istället hyra den
av någon som för
tillfället inte vill
använda sin.
• Anmälan sker på
blanketten
Upplåtelse.

Regler
• Upplåtelse sker per
kalenderår.
• Den som hyr måste
vara en fysisk
person som är/blir
medlem.
• Den som hyr får inte
i sin tur upplåta den
till någon annan.

Förfallna spelrätter m.m.

• Spelrätter som inte använts på tre år
tillfaller GK.
• GK kan häva (och lösa ut) en spelrätt
om medlemmen inte betalar in årsavgiften i tid (sker knappast).
• Spelrättens nominella värde är i
dagsläget 3000 kronor, men det är
”marknaden” som bestämmer värdet.

(slut – frågor)

