
SPILLERETTSBEVIS 
 

UTLEIE AV SPILLERETT PÅ GRØNMO GOLFBANE 

FOR 

SESONGEN 2018 
 

Det er i dag ……………………….. inngått utleieavtale av spillerett tilhørende aksje i Grønmo golfbane AS 

mellom: 
 

(heretter kalt «Utleier»), medlemsnr. 
  

 

og 
 

(heretter kalt «Leietaker) 
 

 

 
adresse: mobil: 

  

 

 
e-post: født: 

  

 

 
medlem av klubb: medlemsnr.: 

  

 
 

Utleieperioden starter fra baneåpning våren 2018 og avsluttes ved banestengning høsten 2018, 

deretter utløper denne avtale uten varsel og oppsigelse. Ved eventuell forlengelse skal ny avtale 

skrives, undertegnes av begge parter og sendes Grønmo Golfklubb. 
 

Avtalen er utferdiget i 2 – to – eksemplarer, ett til hver av partene. Kopi skal sendes Grønmo 

golfklubb snarest etter avtaleinngåelse. 

«Instruks for utleie av spillerett på Grønmo Golfbane» er lest og betingelsene er akseptert ved 

å signere denne avtalen. 
 

Sted/dato:   
 
 
 
 

 
Utleier  Leietaker 

 

 
For Grønmo golfklubb 

Daglig leder/sekretær 



INSTRUKS FOR UTLEIE AV SPILLERETT PÅ GRØNMO GOLFBANE 
 
 

1. Leieforholdet gjelder golfspill regulert i avtale mellom Grønmo Golfbane AS (GGB) og Grønmo 
Golfklubb (GGK). 

 
2. Kontingent for aksjen skal være innbetalt av eier. Administrasjonsgebyr på NOK 300 faktureres 

utleier. Avtale om utleie av spillerett skal være korrekt utfylt før utleien blir godkjent av GGK. 
GGK utsteder deretter til Leietaker et bookingnummer i Golfbox. Dersom Leietaker leier 
spillerett av klubben, så faktureres Leietaker Administrasjonsgebyr på NOK 150. 

 
3. Det er kun Leietaker som kan benytte spilleretten på Grønmo golfbane og retten kan ikke 

overdras eller leies ut til andre. Det er en forutsetning at Leietaker minimum har golfkortet og er 
medlem av en klubb tilknyttet NGF. Spilleretten kan ikke leies bort til mer enn en person per 
sesong. 

 
4. Leietaker er ikke medlem av GGK og har ikke stemmerett på årsmøtet i GGK eller 

generalforsamlingen i GGB. Leietaker kan heller ikke stille til start i klubbmesterskap i GGK. 
Dette gjelder ikke om Leietaker har medlemskap av valgfri kategori i GGK. 

 
5. Spilleretten gir Leietaker anledning til fritt å benytte GGB og tilhørende fasiliteter uten å betale 

green fee og starttid kan bestilles inntil 4 dager før. 

 
6. GGK registrerer «no show» og ved tre «no show» vil Leietaker utestenges i en måned. Leietaker 

plikter å følge alle GGKs regler og lover og brudd på disse kan medføre inndragelse av spillerett 
uten refusjon av innbetalt leie og spillerettsavgift. 

 
7. Aksjen i GGB kan ikke selges i utleieperioden uten at dette er godkjent av Leietaker. Hvis aksjen 

selges mister Leietaker all rett til videre spill på GGB, og mister sitt bookingnummer i Golfbox. 


