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 LIDKÖPINGS GOLFKLUBB  
 
 
Kompletterande spelrättsbestämmelser  
 
 
Överlåtelse av spelrättsbevis genom arv, köp eller gåva  

OBS! En gåva är att jämställa med en försäljning där priset är 0 kr. 

1. Administrativa avgifter i samband med överlåtelser 

Klubben tar för närvarande inte ut några sådana avgifter. Medlem som vill sälja sitt 
spelrättsbevis kan lägga ut kontaktuppgifter på hemsidan med kansliets hjälp. För 
detta finns en särskild blankett.  

2. En person blir innehavare av ett spelrättsbevis genom arv alternativt 
genom köp/gåva utan hembud i enlighet med spelrättsbestämmelserna  

Personen får välja mellan att  

a) bli aktiv medlem och betala årsavgift för fullvärdig medlem. 

b) bli passiv medlem under förutsättning att det finns en hyrestagare. 

c) överlåta spelrättsbeviset genom att detta 

i) säljs eller ges som gåva till en person som är en tillåten mottagare utan krav 
på hembud. 

ii) säljs med hembudsskyldighet till en person som blir fullvärdig medlem i 
klubben. 

iii) skänks till klubben utan ersättning. 
 
 
Passivt medlemskap och upplåtelse av spelrättsbevis genom 
uthyrning 

3. Administrativa avgifter i samband med upplåtelser 

Klubben tar för närvarande inte ut några sådana avgifter. 

4. Passivt medlemskap och uthyrning av spelrättsbevis 

En förutsättning för att få bli passiv medlem är att spelrättsbeviset upplåts för 
uthyrning. Uthyrning av spelrättsbevis administreras av klubben och en särskild 
blankett används för detta.  
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5. Fullvärdig medlem med spelrättsbevis vill bli passiv medlem och anmäler 
detta efter 31 oktober året före det aktuella kalenderåret och har enligt 
styrelsen ej tillräckliga skäl för passivt medlemskap utan krav på 
erläggande av årsavgift för fullvärdig medlem 

Medlemmen kan bli passiv medlem, under förutsättning att det finns en 
hyrestagare till spelrättsbeviset. 

6. Greenfeemedlem med spelrättsbevis vill bli passiv medlem och anmäler 
detta efter 31 oktober året före det aktuella kalenderåret och har enligt 
styrelsen ej tillräckliga skäl för passivt medlemskap utan krav på 
erläggande av årsavgift för greenfeemedlem 

Medlemmen kan bli passiv medlem, under förutsättning att det finns en 
hyrestagare till spelrättsbeviset. 

7. Passiv medlem som äger ett spelrättsbevis som ej är uthyrt ångrar sig och 
vill bli aktiv medlem med ”full spelrätt på banan” 

Detta medges och medlemmen erlägger årsavgift som fullvärdig medlem. 

8. Passiv medlem som äger ett spelrättsbevis som är uthyrt ångrar sig och 
vill bli aktiv medlem med ”full spelrätt på banan” 

Detta medges under förutsättning att det finns ett spelrättsbevis att hyra. Om så är 
fallet erlägger medlemmen årsavgift som hyresmedlem. 

 
 
Greenfeemedlemskap  

9. Administrativa avgifter förknippade med greenfeemedlemskap 

Klubben tar för närvarande inte ut några sådana avgifter. 

10. Greenfeemedlem utan spelrättsbevis ångrar sig och vill bli medlem med 
”full spelrätt på banan” 

Medlemmen köper ett spelrättsbevis (alternativt hyr om det finns spelrättsbevis att 
hyra) och betalar årsavgiften för fullvärdigt medlemskap (alternativt 
hyresmedlemskap), och blir därefter fullvärdig medlem (alternativt hyresmedlem). 
Personen krediteras ej för erlagd greenfee. 

11. Spelrättsinnehavare som är aktiv fullvärdig medlem vill bli 
greenfeemedlem  

Förutsättningen är att det maximala antalet spelrättsinnehavare som får vara 
greenfeemedlemmar ännu ej är uppnått.  

Dessutom måste spelrättsbeviset upplåtas för uthyrning. Uthyrning av 
spelrättsbevis administreras av klubben och en särskild blankett används för detta.  

Ansökan om att som spelrättsinnehavare få bli greenfeemedlem måste vara 
klubben tillhanda senast 31 oktober året innan.  
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12. Passiv medlem som äger ett spelrättsbevis som ej är uthyrt ångrar sig och 
vill bli greenfeemedlem 

Detta medges under förutsättning att det maximala antalet spelrättsinnehavare 
som får vara greenfeemedlemmar ännu ej är uppnått. Medlemmen erlägger 
årsavgift som greenfeemedlem.  

Dessutom måste spelrättsbeviset upplåtas för uthyrning. Uthyrning av 
spelrättsbevis administreras av klubben och en särskild blankett används för detta.  

13. Passiv medlem som äger ett spelrättsbevis som är uthyrt ångrar sig och 
vill bli greenfeemedlem 

Detta medges under förutsättning att det maximala antalet spelrättsinnehavare 
som får vara greenfeemedlemmar ännu ej är uppnått. Medlemmen erlägger 
årsavgift som greenfeemedlem.  

14. Greenfeemedlem som äger ett spelrättsbevis som ej är uthyrt ångrar sig 
och vill bli medlem med ”full spelrätt på banan” 

Detta medges och medlemmen erlägger årsavgift som fullvärdig medlem. Personen 
krediteras ej för erlagd greenfee. 

15. Greenfeemedlem som äger ett spelrättsbevis som är uthyrt ångrar sig och 
vill bli medlem med ”full spelrätt på banan” 

Detta medges under förutsättning att det finns ett spelrättsbevis att hyra. Om så är 
fallet erlägger medlemmen årsavgift som hyresmedlem. Personen krediteras ej för 
erlagd greenfee. 


