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Spelrättsbevis i Umeå GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av enskild såväl som juridisk person. 
Utfärdat bevis knyts alltid till en namngiven person som önskar och även måste beviljas aktivt 
seniormedlemskap i klubben. Seniormedlemskap, och därmed spelrättsbevis, krävs från det år man 
fyller 26 år. 
Medlem som vill överlåta ett spelrättsbevis måste först hembjuda detta till klubben, som därmed har 
möjlighet att 
a) reglera en obetald skuld som säljaren har till klubben, eller 
b) nyttja sin förköpsrätt för att säkerställa att juniormedlem i klubben kan beredas plats som 
seniormedlem. 

 
Överlåtelse görs alltid via blankett ”Överlåtelse med hembudsskyldighet”. Förvärvaren införs i 
spelrättsregistret först efter att eventuella skulder har reglerats. Överlåtaren av ett spelrättsbevis är 
skyldig att informera förvärvaren om sådan skuld existerar. 
 
Som köpare/innehavare av ett spelrättsbevis förbinder man sig att betala de av årsmötet beslutade 
avgifterna till klubben, alltså årlig medlemsavgift, aktivitetsavgift samt spelavgift till klubben. 
 
Spelrättsinnehavaren måste betala beslutade avgifter. Väljer spelrättsinnehavaren att avsluta, eller 
”pausa” sitt medlemskap står följande alternativ till buds: 
 

a) Överlåta eller sälja spelrätten. 
 

b) Behålla spelrätten och erlägga beslutade årsavgifter. 
 

c) Avsluta sitt medlemskap och säga upp spelrätten före 1 november året innan uppsägningen 
gäller. Avslutar spelrättsinnehavaren sitt medlemskap utan att sälja sin spelrätt tillfaller spelrätten 
klubben. 
 

Klubben lämnar ej någon ersättning för spelrätten till spelrättsinnehavaren vid uppsägningen, utan 
spelrätten och dess förpliktelser upphör efter utgången av uppsägningstiden att gälla. Innan så sker 
ska en skriftlig anmodan ha skickats ut till spelrättsinnehavaren, för att denna ska ges tillfälle att inom 
30 dagar återkalla sin uppsägning av medlemskapet. 
 

d)   Meddela klubben före 1 november att spelrättsinnehavaren önskar övergå till passivt 
medlemskap nästkommande år. Som passiv medlem kan/får man upplåta (hyra ut) sitt 



spelrättsbevis under helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – till fysisk/namngiven 
person. Upplåtaren har även rätt att ta ut hyresavgift som överenskommes mellan parterna. För 
detta används blanketten ”Upplåtelse av spelrättsbevis”. När personen, till vilken upplåtelse sker 
har beviljats medlemskap och införts i spelrättsregistret förbinder sig denne att betala beslutade 
medlems- och spelrättsavgifter. Spelrättsinnehavaren kan, om spelrätten inte har hyrts ut, bli 
anmodad att upplåta sitt spelrättsbevis utan ersättning till klubben för ev. uthyrning. Passivt 
medlemskap kan nyttjas det år man pga sjukdom, bortavaro eller annan anledning är förhindrad 
att spela golf. Kan dock ej användas mer än 3 år i följd. 

 
Spelrättsinnehavare som ej sagt upp sin spelrätt, eller meddelat passivt medlemskap, innan 1 
november måste betala beslutade avgifter till klubben även nästkommande år. Spelrättsinnehavaren 
blir inte genom uppsägning av med redan uppkommen skuld till klubben. 
 
Om spelrättsinnehavaren inte sagt upp sin spelrätt före 1 november, men ändå inte fullgör sina 
förpliktelser att erlägga de av årsmötet beslutade årliga avgiftterna till klubben inom 30 dagar efter 
skriftlig anmodan har klubben rätt att: 
 
1) Driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in, genom betalningsföreläggande 
eller stämningsansökan; eller 

 

2) Skriftligen häva ägarskapet till spelrättsbeviset. Därvid ska klubben ersätta spelrättsinnehavaren 

med spelrättsbevisets värde på hävningsdagen avräknat den skuld som innehavaren har till klubben. 
Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet ska det fastställas av allmän domstol. Lösenbeloppet 
skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt. 
 
Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, men med ev reglerande av skuld i samband 
med överlåtelsen: 
 
1) Övergå genom arv eller testamente; eller 
 
2) Övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling, syskon eller syskons 
avkomling eller till sambo, som bor samman med innehavaren under äktenskapliga förhållanden, och 
dennes avkomling. 
 
Vid en medlems bortgång upphör eventuella skulder. Görs ej en överlåtelse eller försäljning av 
spelrätten enligt ovan, inom ett år efter bouppteckningen har klubben rätt att skriftligen återföra 
spelrättsbevisets ägarskap till klubben. 


