
Vad gäller om jag inte har möjlighet att spela kommande säsong? 

 

Passivt medlemskap 

Om du av olika anledningar inte har möjlighet att spela kommande säsong p g a sjukdom så 
kan du söka passivt medlemskap och ändå behålla din spelrätt. Till ansökan krävs ett intyg 
från sjukvården. 

Se utdrag från stadgarna: 

För att passivt nyttjande av spelrätten skall gälla erfordras godkännande av klubben. Medlem kan 
förklara sig passiv i sitt nyttjande av spelrätten under någon av nedanstående förutsättningar. 

a) Medlem kan förklara sig passiv i sitt nyttjande av spelrätten vid egen sjukdom under högst 
två år i rad och högst sammanlagt två år per sexårsperiod. Begäran om ”passiv i sitt nyttjande 
av spelrätt” skall ha inkommit till golfklubbens kansli senast den 31 januari för det 
verksamhetsår som begäran avser.  Förklaring om passivt nyttjande av spelrätten kan ej 
återupptas under samma år. 

 

 

 

Non Resident 

Om du är stationerad utomlands har du möjlighet att behålla din spelrätt. 

Se utdrag från stadgarna: 

Medlem kan förklara sig som Non Resident vid stationering av eget eller familjs arbete utomlands. 
Medlemmen äger möjlighet, efter årlig prövning, med hänsyn till både stationeringen och klubbens 
ekonomi, efter godkännande av styrelsen, vara Non Resident, så länge som stationeringen utomlands 
kvarstår. Begäran om ”Non Resident” skall ha inkommit till golfklubbens kansli senast den 31 januari 
för det verksamhetsår som begäran avser. Non Resident medlem betalar reducerad greenfee vid spel 
på klubbens banor. 

Avgifter och betalningsansvar 

Passiv medlem och Non Resident medlem betalar, förutom årlig medlemsavgift f n 950:-, en årlig 
administrationsavgift om 25 % av medlemsavgiften, avrundat uppåt till jämt 50-tal kronor. 

Klubben äger rätt att använda medlems spelrätt som årsspelrätt när förklaring om passivt nyttjande 
av spelrätten enligt stycke a) ovan meddelats klubben och godkänts eller när medlem förklarat sig 
som Non Resident och detta meddelats klubben och godkänts. 


