
 M I N I G O L F - V E R E N I G I N G                                                                                                 
 
 Secretariaat:  Baanadres: 
 Mr. J.A. Schorerstraat 14  W.A. Scholtenlaan  138a 
 6836 HJ Arnhem  6865 NA Doorwerth 
 Telefoon: 06-54684306  Telefoon: 026-3342188 
E-mail: wilbertvanhelmond@hotmail.com        B.g.g.: 06-54684306 
   
Wedstrijdleider:  Wilbert van Helmond 
  Mr. J.A. Schorerstraat 14 
  6836 HJ Arnhem 
  Telefoon: 06-54684306 
  Email: wilbertvanhelmond@hotmail.com 
 

 
Op zaterdag 25 juni organiseert onze vereniging weer het bekende 
 

 

 
 

 

Aanvang: 9.00 uur – Baan open: 7.30 uur 
Spelregels: Het toernooi is door de NMB goedgekeurd en zal gespeeld worden volgens de  
  reglementen van de NMB, afdeling 2 
Kleding:  Men wordt verzocht in clubkleding en sportschoenen te verschijnen 
Aantal ronden:  4 
Training:  Op woensdag en zaterdag van 13.30-17.00 uur en op zondag van 11.00-17.00 uur 
Scheidsrechters: Worden voor het begin van het toernooi bekend gemaakt 
Inschrijfgeld:  € 3,00 voor junioren; overigen betalen € 6,00 p.p. 
Inschrijving:  De sluitingsdatum voor inschrijving is dinsdag 21 juni  
  De inschrijvingen dient U te sturen naar de wedstrijdleider (zie boven) 
Publiek:  Het publiek wordt op de baan toegelaten, mits men zich houdt aan  
  de aanwijzingen van de wedstrijdleiding 
Categorieën:  Dames; Heren; Dames senioren; Heren senioren; Jeugd 
Speelgroepen:  De speelgroepen zullen geformeerd worden op woensdag 22 juni 
  De uitslag van de loting zal z.s.m. op www.mgv-duno.nl te zien zijn  
  Ieder die zich opgeeft, accepteert de uitslag van de loting 
 
Prijzen:  Voor elke categorie zijn er in principe drie prijzen.  

 Wij behouden het recht, het aantal prijzen aan te passen aan het aantal deelnemers 
Er zal € 100,00 beschikbaar gesteld worden voor spelers(sters) die een rondje van 18 
slagen speelt. Zijn er meerderen, dan wordt dat bedrag gedeeld. Wordt er op deze dag 
geen 18 geslagen, is dat bedrag beschikbaar voor zondag 26 juni. 

 
Door opgave aan dit toernooi gaat u akkoord met de privacyverklaring van de MGV Duno.  
 

 

 

 De auto dient op het grote parkeerterrein geplaatst te worden 

 
 
 

 
Namens de wedstrijdcommissie: 
Wilbert van Helmond (wedstrijdleider) 

 www.mgv-duno.nl   

mailto:wilbertvanhelmond@hotmail.com
http://www.mgv-duno.nl/

