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RETTIGHETSDOKUMENT 

SPILLERETT PÅ LOSBY GOLFBANE 

BESKRIVELSE AV TILKNYTTEDE RETTIGHETER OG PLIKTER 

 

(Vedlegg til Losby Golfpark AS’ vedtekter) 

Først vedtatt på generalforsamling i Losby Golfpark AS den 25. februar 2009 og revidert på ordinær generalforsamling  

16. februar 2016 

INNLEDNING 

I forbindelse med etablering av Losby Golfbane ble det utstedt aksjer i Losby Golfpark AS med tilknyttet spillerett.  

Hvilke rettigheter spilleretten innebærer, og vilkårene for spilleretten, ble aldri nedfelt i noe særskilt avtaledokument. 

Avtalen om spilleretten fulgte implisitt av de prospekter som ble produsert i tilknytning til salget av aksjer i Losby  

Golfpark AS til nåværende aksjonærer og av Losby Golfpark AS’ stiftelsesdokument/vedtekter mv. 

Det opprinnelige system var basert på at man ved siden av Losby Golfpark AS opprettet Losby Golfklubb. Det var forutsatt 

at alle medlemmer av Losby Golfklubb også var aksjonærer i Losby Golfpark AS – og omvendt. Med dette utgangspunkt ble 

det etablert et system der all betaling for spillerettighet ble innbetalt som ”kontingent” til Losby Golfklubb. Betalingen var 

den samme uavhengig av om eier/medlem var en person eller et selskap. Losby Golfklubb videreførte den delen av 

betalingen som gjaldt banen til Losby Golfpark AS. 

Norges Idrettsforbund har siden etableringen av Losby Golfpark AS og Losby Golfklubb utviklet sine regler. Det medfører at 

Losby Golfklubbs vedtekter (lover) må endres, herunder 

 det er ikke adgang for andre enn personer å være medlem. 

 det er ikke adgang til å stille som vilkår for medlemskap i Losby Golfklubb at man er aksjonær i Losby Golfpark AS. 

 

Dette innebar at man måtte justere det system som var etablert. Det ble fremlagt for generalforsamlingen i Losby Golfpark 

AS og årsmøtet Losby Golfklubb i 2009 forslag til nye vedtekter, lover og avtaler som blant annet skulle imøtekomme 

idrettsforbundets krav, men der man samtidig sikret at spillerettighetene ikke ble endret. Videre ble det etablert en 

aksjeexitordning på generalforsamlingen i Losby Golfpark AS den 25.02.2015. 

 

Dette dokumentet inngår som vedlegg til ovennevnte vedtekter og avtaler – og reflekterer spillerettighetene med tilknyttede 

vilkår slik de vil være etter at ovennevnte er vedtatt av alle parter.  

I. Alminnelige regler 

1. En aksje (”Spilleretten”) i Losby Golfpark AS gir rett, og fortrinnsrett, til spill på Østmork og Vestmork golfbaner 

(«Golfbanen») uten at det betales særskilt for den enkelte runde. 

Spilleretten gir også rett til bruk av treningsområder knyttet til Golfbanen.  

Spilleretten gir rett til bestilling av runde på Golfbanen før andre, etter de regler som Losby Golfpark AS, eventuelt 

Losby Golfklubb etter avtale med Losby Golfpark AS, til enhver tid fastsetter. Denne retten gjelder i annet tidsrom 

enn nevnt i punkt II nedenfor. Retten gjelder for øvrig med de begrensninger som følger av nedenstående. 

2. Spilleretten gjelder når Golfbanen ikke er stengt eller brukes for lukkede arrangementer (turneringer, 

sponsorarrangementer, organisert trening el.).  

En plan for spill på banene skal hvert år forelegges for Losby Golfpark AS’ styre. Enhver begrensning utover de 

særlige avtaler som er gjort med Losby Gods Eiendom AS og andre (se nedenfor), og som rammer aksjonærenes 

rett til spill, krever samtykke fra Losby Golfpark AS’ generalforsamling etter vanlige regler om flertall. Det samme 

gjelder dersom andre som ikke er nevnt i dette Rettighetsdokumentet gis spillerett utover på ”green fee” basis 

utover det som følger av nedenstående. 

3. Den som innehar Spillerett er forpliktet til å betale den spillerettsavgift som fastsettes av Losby Golfpark AS’ styre 

for det enkelte år. Spillerettsavgiftens størrelse fastsettes med utgangspunkt i de budsjetter styret i Losby Golfpark 

AS, i samråd med styret i Losby Golfklubb, vedtar for driften av golfanleggene på Losby, herunder Golfbanen. 
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Budsjettene skal over tid sikre at Losby Golfpark AS’ kostnader knyttet til drift og videre utvikling av 

golfanleggene, og Losby Golfklubbs tilknyttede kostnader, dekkes i samsvar med avtaler, vedtekter og lovlige 

vedtak.  

Spillerettsavgiften betales så lenge Losby Golfklubb leier Golfbanen av Losby Golfpark AS, til Losby Golfklubb. 

Den enkelte aksjonær er forpliktet til å besørge betaling av spillerettsavgiften(e) for Spilleretten(e) knyttet til 

den/de aksjer vedkommende eier, etter krav fra selskapet – med forfall som besluttet av styret i Losby  

Golfpark AS, i samråd med Losby Golfklubb. Det er et vilkår for bruk av Spilleretten at den tilknyttede 

spillerettsavgift for det aktuelle år er betalt. 

4. Hvis aksjonæren er en fysisk person har vedkommende plikt til å være medlem i Losby Golfklubb. Det er et vilkår 

for bruk av Spillerett som tilkommer fysisk person at kontingent knyttet til vedkommendes medlemskap i Losby 

Golfklubb for det aktuelle år er betalt. 

5. Hvis aksjonæren ikke er en fysisk person (men et selskap/firma) kan vedkommende aksjonær ikke selv være 

medlem i Losby Golfklubb. Hovedprinsippet er likevel at det i tilknytning til hver Spillerett skal betales det samme 

uavhengig av om aksjonæren er en fysisk person eller ikke. Aksjonærer som ikke er en fysisk person skal derfor, 

samtidig med, og sammen med, betaling av Spillerettsavgiften knyttet til sin(e) aksje(r), betale et beløp tilsvarende 

klubbens medlemskontingent (som skal videreføres til Losby Golfklubb hvis betaling skjer til Losby Golfpark AS. 

Hvis vedkommende aksjonær utpeker noen som er medlem i Losby Golfklubb til å disponere Spilleretten i det 

aktuelle år (se punkt 6 nedenfor), skal Losby Golfpark AS’ viderebetaling av ovennevnte beløp til Losby Golfklubb 

gjelde som betaling av klubbkontingent for vedkommende person. 

Det er et vilkår for bruk av Spilleretten at aksjonæren (hvis denne ikke er en fysisk person) har betalt tilknyttet 

beløp tilsvarende medlemskontingent i samsvar med dette punkt 5. 

6. Spilleretten gjelder for en person i det enkelte år. Det er ikke anledning til å endre hvem som disponerer 

Spilleretten midt i et kalenderår, etter at den har vært tatt i bruk av noen.  

Styret i Losby Golfpark AS fastsetter retningslinjer for utleie av spillerett og annen oppnevning av spilleberettiget 

som ikke selv er aksjonær, eventuelt i samråd med Losby Golfklubb hvis dette er avtalt. I Retningslinjene fastsettes 

også hvilket gebyr som skal betales til Losby Golfpark AS ved utleie/utpeking av annen spilleberettiget enn 

aksjonær. 

Aksjonær som er fysisk person vil bli ansett som den som innehar Spilleretten knyttet til aksje vedkommende eier 

med mindre melding om annet mottas av Losby Golfpark AS i samsvar med Retningslinjene. 

7. Aksje og Spillerett er pantsatt som sikkerhet for forpliktelsene etter punktene ovenfor (se punkt 8 i Losby 

Golfparks vedtekter). Ved mislighold av noen av de forpliktelser som følger av ovenstående som ikke blir rettet 

opp innen 14 dager etter at det skriftlig blir krevet (og tvangssalg varslet) har Losby Golfpark AS rett til å kreve 

aksje(r) og tilknyttet(e) Spillerett(er) tvangssolgt for å dekke inn utestående overfor Losby Golfklubb og Losby 

Golfpark AS. 

II. Særlige rettigheter for Losby Gods Eiendom AS 

Det er inngått særskilt avtale mellom Losby Golfpark AS og Losby Gods Eiendom AS vedrørende hotell og 

konferansesenterets gjesters spill på Golfbanen. Avtalen med hotell- og konferansesenteret skal i liten grad påvirke 

medlemmenes adgang til Golfbanen. Kopi av avtalen(e) kan fås ved henvendelse til styrets leder i Losby Golfpark 

AS. Hovedinnholdet i avtalen er som følger: 

Losby Gods Eiendom AS (Losby Golfbygg AS) eier 57 aksjer i Losby Golfpark AS og har etter særskilt avtale 

enkelte særlige rettigheter utover hva som er nevnt i pkt. IV, herunder: 

A: Rett til å bestille tre måneder før spilledato til følgende starttidspunkter: 

  0800-0900 på mandag til fredag 

  0700-0800 på lørdag/søndag/helligdag 

  1400-1500 alle dager 

 

 B: Rett til bestilling av greenfee-tider syv dager før spilledato. 
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 C: Rett til redusert greenfee for hotellets gjester. 

 

 D: Losby Gods Eiendom AS har rett til å avholde inntil 6 turneringsarrangementer i året. 

 

III. Særlige rettigheter for Country Club-medlemmer 

 

Losby Golfpark AS har gjennom avtale akseptert følgende særlige rettigheter for aksjonærer som også er medlem i 

Losby Country Club: 

 A: Rett til bestilling av tider som angitt i punkt II A to uker før spilledato: 

IV. Særlige rettigheter for firmaer som eier fem eller flere aksjer og som har særskilt avtale 

 

Losby Golfpark AS har inngått avtaler med enkelte firmaer som opprinnelig kjøpte fem eller flere aksjer i selskapet 

som gir disse firmaene enkelte særlige rettigheter så lenge de fortsatt eier minst fem aksjer, herunder: 

A: Slike firmaer kan i det enkelte år velge å få utstedt 20 greenfee-billetter i stedet for å utpeke en 

spilleberettiget knyttet til en Spillerett (se punkt 5). 

 

B: Slike firmaer kan utpeke en spilleberettiget knyttet til Spillerett uten betaling av slikt gebyr som ellers 

angitt i Retningslinjene (se punkt 6). 

 

 C: Slike firmaer har fortrinnsrett til sponsoravtaler/profilering på banen etc. 

 

V. Særlige rettigheter for Losby Golfklubb 

 

For juniorer, ungdom og elitespillere som er medlemmer i Losby Golfklubb er klubben i særskilt avtale gitt rett til å 

oppnevne disse som spilleberettigede uten vilkår for om kjøp av aksje i Selskapet. For disse betales heller ikke 

spillerettsavgift til selskapet, men til klubben, forutsatt at disse spillerettsavgifter i sin helhet øremerkes og 

anvendes til klubbens arbeid for disse medlemsgrupper. Kopi av avtalen er tilgjengelig hos Losby Golfpark AS.  

 

Alle skriftlige avtaler mellom partene Losby Golfpark AS, Losby Golfklubb og Losby Gods Eiendom AS er tilgjengelige for 

innsyn fra alle aksjonærer i Losby Golfpark AS ved henvendelse til administrasjonen i Losby Golfpark AS. 

 

 


