FRÅGOR och SVAR!
Hur blir jag medlem?
Kontakta klubbens kansli eller besök klubbens hemsida under rubriken ”medlemskap”.
Där finner Du den information som handlar om medlemskap mm.
Måste man ha en spelrätt, och hur köper jag en spelrätt?
För medlemsformerna ”fullvärdig”, ”vardag”, ”lågsäsong” och ”dubbelmedlemskap”
måste man inneha en spelrätt.
Detta gäller inte för knattar och juniorer (t.o.m. det år man fyller 26) som alltså inte
behöver spelrätt.
Nytillkomna spelare som går ”Nybörjarkurs” (i klubbens regi till specialpris) samt ”Prova
på medlemskap” (1000 extra i årsavgift) behöver inte en spelrätt under sitt första år i
klubben.
Spelrätt köps inte av klubben. Klubben tillhandahåller däremot på sin hemsida en
förteckning över säljare av spelrätter. För övrigt hänvisas till den privata
annonsmarknaden. Man kontaktar säljare och gör upp om pris för spelrätten.
Skall något speciellt formulär fyllas i samband med köp av spelrätt?
Ja – på klubbens hemsida finns formuläret; ”Överlåtelse av spelrättsbevis på Tjörns GK”.
Detta skall användas i samband med köp/sälj av spelrätt. Ifyllt formulär är en förutsättning
för att den nya medlemmen skall kunna registreras!
Jag är junior utan spelrätt, vad händer nästa år när jag blir senior?
Du kan när som helst införskaffa en spelrätt. Du är dock tillåten att spela utan spelrätt
t.o.m. det år Du fyller 26. Observera att avgift för senior gäller från det år Du blir senior
d.v.s. det år Du fyller 21.
Kan man hyra ut sin spelrätt?
Ja. Dokumentet ”Upplåtelse av spelrättsbevis på Tjörns GK” skall fyllas i och lämnas till
klubbens kansli. Den som hyr ut sin spelrätt får då betala avgift som ”Passiv medlem” och
den som hyr spelrätten betalar avgift för vald medlemsform plus en administrativ avgift på
350 kr.
Jag vill gå ur klubben, hur överlåter jag med min spelrätt?
Kontakta kansliet och begär utträde ur klubben. Om detta sker före 31:e december utgår
ingen avgift för kommande säsong. Sälj spelrätten inom ett år från det datum som Du
begärde utträde annars förklaras spelrätten för ogiltig. Klubben är på Din anmodan

behjälplig med att sätta upp dina kontaktuppgifter på lista över ”Spelrätter till salu” som
finns publicerad på klubbens hemsida.
Hur lång tid har jag på mig att sälja min spelrätt efter mitt utträde?
Ett år från det datum Du begär utträde hos klubben. Om Du inte före 31:e december
meddelat din önskan om utträde och därefter låter bli att betala årsavgiften som debiteras i
början på året så har klubben enligt spelrättsbestämmelserna rätt att förklara din spelrätt
ogiltig och tar då tillbaka Din spelrätt inom trettio dagar efter skriftlig anmodan om
betalning.
Kan jag uppgradera mitt medlemskap under säsongens gång?
Ja. Du kan när som helst under säsongen betala mellanskillnaden mellan den
medlemsform Du har och en med högre avgift.

När ska jag senast ändra min medlemsform inför nästa säsong?
Senast 30:e november!

Varför finns det spelrätter?
Anläggningen Tjörns Golfklubb värderas av bank till c:a 30 miljoner och är privat
finansierad av klubbens medlemmar. Före 2009 var en förutsättning för medlemskap att
man lånade ut en rejäl summa pengar till klubben i samband med inträde. De som hade
satsat pengar vid inträde fick samma summa tillbaks då ny medlem trädde in. Denna
finansieringsform ersattes 2009, i samband med rekonstruktion, då med spelrätter. En
spelrätt representerar alltså en av 1738 andelar i klubben vilket är det totala antalet utgivna
spelrätter.

