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Kesän 2020 suurin ja vauhdikkain
venetapahtuma Suomessa
POKER RUN HANKO 7.–9.8.2020
POKER RUN HANKO on päätetty toteuttaa tänä kesänä 7.–9.8.2020 kuten alun perin suunniteltu.
Suomen suurin moottorivenetapahtuma Poker Run Hanko tuo jälleen kaikki veneurheilun ystävät Hankoon
Kesän 2020 reitti ajetaan Hangosta länteen ja tauko pidetään Kasnäsin suositussa vierasvenesatamassa.
Pokerikortti-pisteitä on yhteensä viisi, joista kolme sijaitsee merellä.
Tapahtuma on oikea paikka nähdä Suomen nopeimmat veneet, joista useat kulkevat yli sata solmua ja
nopein huimat yli 145 solmua (268 km/h). Vesijetit ovat myös hyvin edustettuina ja niillä on oma lähtönsä.
SUOMEN UPEIMMAT JAHDIT
Luksusjahtien ystäville riittää nähtävää – katselijaveneinä on Suomen upeimmat jahdit paikalla, joten
laitureilla on paljon koettavaa.
TAPAHTUMAN PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT
Marinepalvelu tuo Sunseeker-veneet nähtäville, Luxury Collection Automobiles tuo nähtäville uusimmat
Ferrarit, joten Poker Run -alueella on paljon nähtävää ja koettavaa.
Hyväntekeväisyyshuutokauppa, Perjantaina 7.8.2020 klo 21 järjestetään hyväntekeväisyyshuutokauppa
ravintola HSF:ssä, jonka tuotot kokonaisuudessa menevät Suomen Meripelastusseuralle.
Tapahtuma-alue, Hangon Itäsatamassa on paljon nähtävää ja kuultavaa.
 Perjantaina: Hyväntekeväisyyshuutokauppa, sekä DJ sekä Welcome party.
 Lauantaina: Palkintojenjako, Poker Run -bileet, joissa esiintyy Teflon Brothers, tapahtuman juontaa
Jussi Heikelä.
Tapahtuman keskeiset toiminnot löytyvät tuttuun tapaan ranta-alueelta ja ravintola HSF:n viereen
rakennettavasta tapahtumateltasta. Koronapandemian vuoksi alueella on muutamia muutoksia joista
merkittävin on se että suurella todennäköisyydellä joudumme sulkemaan Poker Run -laiturin yleisöltä.
Uutta 2020, Tapahtumaan on vuokrattu M/s Isosaari hotellilaiva joka risteilee 7.8 perjantaina Helsingistä
Hankoon ja sunnuntaina takaisin Helsinkiin Tapahtuma-aikana laivalla pääsee katsomaan Poker Run -lähtöä
merelle ”terassi merellä” 3 h -päiväristeilyllä. Laivalla tarjoilualue ja päiväristeily on K-18.
Poker Run Hanko -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2006, joten tapahtumalla on pitkät perinteet ja siitä
on tullut suurin ja vauhdikkain veneilytapahtuma Suomessa. Aurinkoinen Hanko on ihanteellinen paikka
tapahtumalle, ja Hanko sekä Poker Run toivottavat teidät tervetulleiksi Hankoon.
PRESS-LIPPU
 Press-lipulla all access -laiturit ja muu tapahtuma-alue, tarjoamme myös ravintola HSF -lounaan
 Press-lippuja rajattu määrä joten ole nopea
 Tapahtumaan akkredointi : press.jarvinen@gmail.com

Lisätietoa medialle: www.pokerrun.fi
Petri Järvinen 0400 530 541 press.jarvinen@gmail.com
Ravintola HSF: Mila Olkkonen mila.olkkonen@royalravintolat.com
Lisätietoa tapahtumasta: www.pokerrun.fi
Petri Ohtonen 0400 414 203 info@pokerrun.fi
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