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Villkor för kalenderårsabonnemang av spelrätt 

Gäller från och med 2022-04-11 

 

§1. Spelrättsavtal 

Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (spelrättsinnehavare) som tecknar avtalet genom att 

betala spelrättsavgiften till Nynäshamns Golf AB (556677-3379), nedan kallad Bolaget samt medlemsavgiften 

till Nynäshamns Golfklubb (812400-5680), nedan kallad Klubben. 

§2.Medlemskap i Klubben 

Innehavare av spelrätt måste vara medlem i Klubben och betala medlemsavgift till Klubben, enligt vid var tid 

gällande belopp. 

§3. Juridisk person 

Juridisk person kan inneha spelrätt. Den juridiska personen måste ange en fysisk person till vilken spelrätten 

upplåtits. Den fysiska personen som spelrätten upplåtits till måste vara medlem i Klubben och betala 

medlemsavgift till Klubben. 

§4. Spelrättskategorier och avgifter 

Bolaget anslår på sin hemsida vilka spelrättskategorier som är möjliga att teckna varje kalenderår, och till 

vilka avgifter. Bolaget tillämpar ett maxtak för antalet utgivna spelrätter för vissa spelrättskategorier för att 

säkerställa att de som innehar spelrätter också kommer ha tillgänglighet till anläggningen. Maxtaket för 

respektive spelrättskategori beslutas av styrelsen från tid till annan. 

§5. Betalning av avgifter 

Avtalad avgift förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Genom betalning av årsfaktura 

godkänner spelrättsinnehavaren dessa villkor.  Spel på Bolagets anläggning innan erlagd avgift är förbjudet 

och kommer att debiteras spelaren med gällande greenfeetaxa. 

§6. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet och spelrätten gäller per kalenderår. Det förnyas automatiskt till nästa kalenderår om avtalet inte 

sägs upp före november månads utgång året före nästa kalenderår. Vald spelrättskategori gäller per 

kalenderår och kan bytas vid årsskiftet i mån av plats. 

§7. Avgiftsändringar 

Eventuella avgiftsförändringar inför nästa kalenderår meddelas senast före oktobers utgång året före nästa 

kalenderår. Dessa eventuella avgiftsändringar informeras om via medlemspost och hemsidan. 
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§8 Passiv spelavgift 

Innehavare av spelrätt som uppfyller kriterier, vilka bestäms av Bolagets styrelse, kan få undantag från att 

erlägga spelrättsavgift för nästa kalenderår. Istället skall då en avgift för passiv spelrätt erläggas. Kriterierna 

för ovanstående är för närvarande (maj 2022) sjukdom eller skada som omöjliggör spel, arbete eller studier 

med bosättning på annan ort, värnpliktstjänstgöring eller graviditet. Undantaget från att erlägga 

spelrättsavgift beviljas årligen. 

§9. Ångerrätt och återbetalning 

Inbetald spelrättsavgift återbetalas inte. 

§10. Trivselregler 

Innehavare av spelrätt och medlemmar förutsätts alltid uppträda på ett trevligt sätt som inte stör övriga 

spelare, medlemmar och personal, samt följa de gällande trivselreglerna på anläggningen. Detta inkluderar 

för medlemmar i Klubben att följa Klubbens stadgar, vilket även innefattar de stadgar, tävlingsbestämmelser, 

övriga bestämmelser och beslut som fattats av Riksidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet, Stockholms 

Golfdistriktförbund samt Stockholms Idrottsförbund. 

§11. Missbruk av spelrätt eller medlemskap 

Alla former av uppsåtligt missbruk av spelrätt eller medlemskap kommer disciplineras med varning, 

avstängning eller uteslutning. Bolagets och Klubbens ledning kommer besluta i varje enskilt fall om påföljd 

utifrån graden av missbruk samt eventuell upprepning. 

§12. Nyttjanderätt för Klubbens medlemmar 

Ett separat nyttjanderättsavtal är tecknat mellan Bolaget och Klubben. I detta avtal stipuleras bland annat 

Klubbens och dess medlemmars rätt att nyttja Bolagets golfanläggning samt de skyldigheter Bolaget har för 

utveckling, drift och skötsel av golfanläggningen. I detta avtal finns också föreskrivet golfanläggningens 

omfattning samt villkor för öppettider etc. 

§13. Villkorsuppdateringar 

Det är styrelsens ansvar att löpande ändra dessa villkor när behov uppstår. 

 


