
Spelrättsbestämmelser för Örebro City Golf AB 
 
 
1. Bakgrund och allmänna bestämmelser Örebro City Golf & Country Club 
( Klubben ) har tidigare utfärdat spelrättsbevis, vilka varit en förutsättning för visst slag 
av aktivt seniormedlemskap. Antalet spelrättsbevis har beslutats av Klubbens 
medlemmar och maximerats till 2069 st. Klubben har vidare utfärdat värdebevis ( som 
motsvarar ½ spelrättsbevis ). Två värdebevis kan bytas mot ett spelrättsbevis. Innehav 
av värdebevis är, till skillnad från innehav av spelrättsbevis, inte kopplat till 
medlemskap i Klubben.  
 
Genom överlåtelse den 1 februari 2017 av Klubbens rörelse, innefattande bl.a. samtliga 
anläggningstillgångar, till dotterbolaget Örebro City Golf AB ( Bolaget ) har Bolaget 
även övertagit ansvaret för spelrätterna. Bolaget fakturerar spelavgift och beviljar 
spelrätt till Klubbens medlemmar på Bolagets anläggningar ( Gustavsvik och Mosjö ). 
Klubbens medlemmar betalar medlemsavgift till föreningen. 
 
Innehav av spelrättsbevis berättigar till lägre spelavgift.  
 
2. Försäljning och uthyrning av spelrättsbevis Spelrättsbevis säljs av Bolaget för 
nominella värdet 10.000 kr eller kan köpas på marknaden till det pris köpare och 
säljare kommer överens om. 
 
Innehavare som vill sälja/överlåta sitt spelrättsbevis ska fylla i blanketten ”Överlåtelse 
av spelrättsbevis.” Om spelrättsbevis säljs/överlåts och det på överlåtelsedagen finns 
obetalda avgifter hänförliga till överlåtaren, införs köparen i spelrättsregistret först 
sedan de obetalda avgifterna har betalats.  
 
Spelrättsinnehavare får för helt kalenderår, varken kortare eller längre tid, själv hyra 
ut/upplåta spelrättsbeviset till fysisk person som är eller blir medlem i Klubben. Den till 
vilken uthyrning/upplåtelse sker ska kunna uppvisa en av uthyraren undertecknad 
handling, ”Upplåtelse av spelrättsbevis”, som visar att spelrättsbeviset uthyrts/upplåtits 
och vilket kalenderår som avses. Den till vilken uthyrning/upplåtelse sker får inte 
vidareuthyra/upplåta spelrättsbeviset.  
 
 
3. Spelrättsinnehavet är kopplat till medlemskap från 26 års ålder Innehav av 
spelrättsbevis är kopplat till medlemskap från det år medlemmen fyller 26 år och 
därför ska innehavare betala beslutade avgifter för sådant medlemskap så länge han/
hon står som ägare till spelrättsbeviset i Bolagets spelrättsregister. 

Innehavare som önskar byta medlemsform ska anmäla detta till Bolaget senast den 31 
oktober året innan det år avgiften avser. Om byte sker till medlemsform där 
spelrättsbevis inte berättigar till lägre spelavgift ska innehavaren låta Bolaget hyra ut 
spelrättsbeviset.  
 
Innehavare av spelrättsbevis kan återlämna detta till Bolaget utan krav på ersättning 
senast den 31 januari det år medlemsavgiften avser. Innehavaren tas då bort från 
spelrättsregistret och är därmed befriad från avgifter som är kopplade till 
spelrättsbevis. 
 
 
 


