Förklaring till spelrättsbestämmelser i Billeruds Golfklubb
Spelrättsbevis kan antingen ägas av medlem fr.o.m. 26 års ålder, eller av företag. Om företag äger
spelrättsbevis måste man meddela vem som får använda detsamma. Ändringar av den som använder
spelrättsbeviset får endast ändras en gång per år.
För att få spela på banan krävs förutom innehav av spelrättsbevis (> 25 år) även att man betalar en
årlig spelgift som är en del av årsavgiften. Om du ska sälja spelrättsbeviset fyller du och köparen
gemensamt i blanketten ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Billeruds GK”. Blanketten finns på klubbens
hemsida eller på kansliet. Innan köpet är klart måste klubben godkänna den nya medlemmen och se
till att det inte finns någon skuld från tidigare ägaren.
Vissa medlemmar köpte ett värdebevis i samband med spelrättskonverteringen. Detta värdebevis har
en tidsbestämd giltighet t.o.m. 2014. Värdebeviset kan överlåtas till ny ägare som senast 2014 måste
ansöka om medlemskap i Billeruds GK och byter då ut värdebeviset mot ett spelrättsbevis. Fr.o.m.
2015 kan värdebevis inte längre bytas mot spelrättsbevis.
Ägare till spelrättsbevis måste betala årliga spelgifter. Undantaget är om man senast den 30
november respektive år meddelar klubben att man vill vara passiv medlem nästkommande år. Man
är då befriad från att betala spelavgift nästkommande år och ger klubben rätt att hyra ut
spelrättsbeviset till person som önskar spela under ett år mot förhöjd årsavgift. Om man meddelar
klubben en önskan om passivt medlemskap efter den 30 november beviljas detta endast om ägaren
till spelrättsbeviset eller klubben kan hyra ut spelrättsbeviset till någon annan, annars måste man
betala spelavgift och står kvar som aktiv medlem. All uthyrning av spelrättsbevis måste gå genom och
godkännas av klubben genom att man tillsammans fyller i blanketten ”Upplåtelse av spelrättsbevis i
Billeruds GK” och lämnar den till kansliet.
Man får lämna tillbaka spelrättsbeviset utan ersättning senast den 30 november respektive år, i
samband med utträde ur klubben, för att därefter vara befriad från årliga avgifter.
Om man inte betalar debiterad spelavgift inom 30 dagar från påminnelsedatum har klubben rätt
(ingen skyldighet) att driva in skulden på samma sätt som andra fordringar drivs in eller häva
spelrättsbevisets giltighet. Klubben måste då betala en lösensumma för spelrättsbeviset till ett
belopp som motsvarar spelrättsbevisets uppskattade marknadsvärde minskat med innehavarens
skuld i form av spelavgift. Eventuellt lösenbelopp ska utbetalas inom en månad. Uppskattas
lösensumman till ett lägre belopp än medlemmens skuld till klubben får spelrättsbeviset återtas utan
att lösen betalas.

