
 
Vilkår for spillerett på Soon Golfbane 
1. Soon Golfbane 
 
1.1 Organisering 
Soon Golfbane AS er utviklingsselskapet for Soon Golfbane. Selskapet har ansvaret for at golfbanen blir ferdigstilt og 
drevet innenfor gitte budsjettrammer. 
 
Soon Golfklubb har ansvaret for organisering av de sportslige og sosiale aktivitetene. N.G.F. godkjent avtale regulerer 
samarbeidet mellom Soon Golfklubb og Soon Golfbane AS 
 
1.2 Markedsprofil 
Soon Golfbane markedsføres som en første klasses golfbane der hovedandelen av medlemmene kommer fra 
nærområdet. Golfbanen skal samtidlig være et ettertraktet mål for gjestespillere. Soon Golfbane skal være en 
golfbane på medlemmenes premisser. 
 
1.3 Golfanlegget 
Soon Golfbane AS leier areal i Son, Vestby kommune. Golfanlegget vil ved ferdigstillelse bestå av følgende enheter: 
• 18 hull med en spillelengde på ca. 6000 meter, og par 72.  
• Automatisk vanning på utslagssteder, "greenområder" og fairway 
• ”Greener" anlagt etter internasjonale mål og standarder 
• 6 hulls korthullsbane  
• Treningsanlegg med "drivingrange" og "treningsgreen". 
• Et strategisk lokalisert klubbhus som bygges og drives i fellesskap av Soon Golfklubb og Soon Golfbane AS. 
• Parkeringsanlegg. 

 
2. Spilleretter 
 
2.1 Formål 
En spillerett gir en navngitt person rett til å spille på Soon Golfbane. Innehaver av en spillerett er pliktet medlemskap 
i Soon Golfklubb. Medlemmer i Soon Golfklubb kan t.o.m. det året de fyller 21 år spille på golfbanen ved betalt 
spilleavgift uten å være innehaver av en spillerett. Spilleretten er å betrakte som et langsiktig, rente fritt lån til Soon 
Golfbane AS 
 
2.2 Antall spilleretter 
Det utstedes maksimalt 1200 spilleretter på Soon Golfbane.  
 
2.3 Varighet 
Spilleretten gjelder så lenge Soon Golfbane AS har leieavtale med grunneierne.  

Gjengitt fra leieavtalen: ”Leieperioden er 40 år regnet fra byggestart. Ved utløpet av denne perioden har Soon 
Golfbane rett til å fornye kontrakten for ytterligere en 40 års periode på tilsvarende vilkår.” 
 
2.4 Årlig spilleavgift 
Hver spillerett er pliktig å betale årlig spilleavgift til Soon Golfbane AS. Soon Golfbane AS fastsetter i samråd med 
Soon Golfklubb den årlige spilleavgiften. Om ikke spilleavgiften blir betalt har Soon Golfbane AS 1. prioritets pant i 
spilleretten for det utestående beløp. Hele det utestående beløp må innbetales før spilleretten kan tas i bruk. Om det 
totale utestående beløp skulle overstige spillerettens pålydende verdi, overtar Soon Golfbane AS spilleretten 
vederlagsfritt. 
 
2.5 Bedrift/organisasjoner 
En spillerett kan også eies av en bedrift eller en organisasjon.  Hver spillerett som eies av en bedrift eller 
organisasjon er pliktig å betale full årlig spilleavgift. Bedriftens/organisasjonens spillerett må enten lyde på navn eller 
konverteres til 20 ”green-fee” billetter årlig.   
 
2.6 Overdragelse/salg 
Spilleretten er fritt omsettelig. Soon Golfbane AS skal umiddelbart etter salg av en spillerett motta skriftlig bekreftelse 
fra forrige eier av spilleretten om hvilken person som skal overta spilleretten med tilhørende rettigheter og 
forpliktelser. Soon Golfbane AS vil da innkreve en omregistreringsavgit på NOK 500,-. Omregistreringsavgiften kan 
indeksreguleres etter SSBs konsumprisindeks eller tilsvarende indeks. Når disse kravene er oppfylt, vil Soon Golfbane 
AS umiddelbart utstede en spillerett i den nye eiers navn. 
 
2.7 Tilbakekjøpsgaranti 
Om eier av en spillerett ønsker å selge spilleretten kan vedkommende selge den tilbake til pålydende beløp til Soon 
Golfbane AS. Tilbakesalg til Soon Golfbane kan imidlertid ikke gjøres før 5 år etter at golfbanen offisielt er åpnet for 
spill. Totalt antall tilbakesalg til Soon Golfbane AS begrenses oppad til 5 spilleretter i året. 
 
 

3. Endring av ” Vilkår for spillerett på Soon Golfbane” 
 
3.1 Endring av ”Vilkår for spillerett på Soon Golfbane” 
Vilkårene for spilleretter på Soon Golfbane, jf. punktene 1 -3 i dette dokumentet, kan endres dersom det oppnås 
enighet mellom Soon Golfklubb (gjennom årsmøtevedtak) og Soon Golfbane AS.  
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