
Regler spelrätter, Öregrunds GK, 2008-11-29 

REGLER FÖR SPELRÄTTER ÖREGRUNDS GOLFKLUBB 
Fastställda 29 mars 2003. Ändrade: 22 november 2003 (B-spelrätt införs), 25 mars 2006 (C-spelrätt införs),  
18 november 2006 (D-spelrätt införs), 29 november 2008 (D-spelrätt utgår). 
 
 
1 Person antas som medlem i klubben i enlighet med § 10 i stadgarna och erlägger därefter 

stadgenliga avgifter. 
2 Medlem skall fullgöra sina förpliktelser i enlighet med klubbens stadgar. 
3 Medlem kan vara aktiv eller passiv. Passiv medlem äger inte rätt att erhålla handicapkort 

eller grönt kort och har således ej rätt att spela golf på egen bana eller som gäst på annan 
bana. 

4 Medlem som vill vara aktiv och därmed utnyttja Öregrunds Golfbana måste disponera en 
spelrätt och fullgjort sina skyldigheter mot klubben enligt § 13 i stadgarna. C-spelrätt kan 
innehas utan krav på golfkompetens i form av grönt kort (motsvarande) och ger i sådana 
fall ej rätt att spela golf på 18-banan eller som gäst på annan bana. 

5 Spelrätter kan vara av fem slag: 
 A-spelrätt: Full spelrätt med äganderätt för innehavaren. 
 B-spelrätt: Spelrätt enligt särskilt avtal (ex. sponsorer och personal) med möjlighet 

att under avtalstiden erhålla medlemskap i klubben; sådan spelrätt innehas 
utan äganderätt och är ej överlåtelsebar. B-spelrätt kan ha reducerad 
spelrätt i enlighet med beslut inom klubben.  

 C-spelrätt Spelrätt utan äganderätt för innehavaren och som ej är överlåtelsebar. 
Spelrätten förlängs årsvis och kan sägas upp av såväl innehavare som 
klubben senast fyra veckor före årsmötet under hösten. Ger full spelrätt på 
korthålsbanan samt spel mot reducerad greenfee på 18-hålsbanan under 
hela säsongen. För spel på 18-hålsbanan krävs dock giltig golfkompetens. 

 K-spelrätt: Spelrätt utan äganderätt; får disponeras av aktiva seniorer och juniorer 
som kvarstår i medlemsstatus enligt äldre system samt juniorer enligt 
nyare system. K-spelrätt innebär full spelrätt. 

 T-spelrätt Spelrätt utan äganderätt, för juniorer som, i samband med övergång till 
spelrätter, tecknat sig för option på A-spelrätt då junior övergår till senior-
status. T-spelrätt innebär full spelrätt. 

 Not 1 K-spelrätt återgår till klubben då medlemskap upphör; 
B-spelrätt återgår till klubben vid avtalsperiodens slut. 
C-spelrätt återgår till klubben vid årsskifte efter uppsägning av endera parten. 

 Not 2 T-spelrätt övergår till A-spelrätt då junior får seniorstatus, upphör medlemskapet 
före denna tidpunkt övergår spelrätten till en K-spelrätt. 

 Not 3 Har klubben fler K-spelrätter än vad som beslutas som antal för kategori junior (T-
spelrätter oräknade) och om dessa spelrätter inte utnyttjas av medlem kan klubben 
ombilda dessa till A-spelrätter som sedan försäljes. 

 Not 4 Har klubben, totalt, fler spelrätter än vad som beslutats som antal spelrätter i 
klubben och om det finns K-spelrätter som inte utnyttjas av medlem skall klubben 
makulera sådan K-spelkrätt.   

6 Innehavare av A- och T-spelrätt erhåller bevis på innehav. 
7 Innehav av A- eller C-spelrätt berättigar inte automatiskt till nytt medlemskap i klubben. En 

presumtiv köpare av A-spelrätt ansöker lämpligen först om medlemskap i klubben, och 
fullföljer köpet om ansökan beviljats. C-spelrätt kan tecknas om medlemskap beviljas i 
klubben. 

8 Medlem som innehar A-spelrätt kan ansöka om passivt medlemskap om man samtidigt 
anvisar person som hyr spelrätten och som kan antas som medlem i klubben enl. klubbens 
stadgar. Förlängning av detta sker årsvis. Avräkning av spelrättsavgifter sker mellan 
uthyraren och den som hyr spelrätten. 
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9 Medlem som byter form av spelrätt under säsong har ett obrutet medlemskap i klubben. 
Vid sådant byte skall medlem, som innehar A-spelrätt, sälja densamma och förvärva annan 
spelrätt. Överlåtelserna administreras av klubbens kansli. 

10 Vid utträde ur klubben skall medlem, som innehar A-spelrätt, sälja densamma. Överlåtel-
sens administreras av klubbens kansli. 

11 A-spelrätt för medlem, som inte fullgör sina plikter utan lämnar klubben i enlighet med § 
11, andra stycket eller § 12 i stadgarna, får försäljas av klubben till det pris som marknaden 
erbjuder. Likvid från försäljningen tillsänds frånträdd medlem efter avdrag för hanterings-
kostnader och ev. förfallna avgifter. C-, K- reps. T-spelrätt för medlem, som inte fullgör 
sina plikter utan lämnar klubben i enlighet med § 11, andra stycket eller § 12 i stadgarna, 
återgår omedelbart till klubben. 

12 Innehar medlem flera typer av spelrätter gäller betalningsansvar för kostnader för samtliga 
sådana spelrätter. 

13 Uppstår fråga om tolkning av dessa regler eller om förhållande som inte är förutsett i 
reglerna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen. I det 
senare fallet skall sådant ärende anmälas vid nästkommande höst- eller vårmöte. 

 


