6mR

Hangon regatta 8-10.7 ja SM –kisat 12-14.7

Hangon kaupunki
Hangö stad

Hyvä purjehtija!
Hangon kaupunki tarjoaa ylpeän kesäperinteen sisältäen aurinkoa, merta, hiekkarantoja ja purjeita! Purjehduksella on
ollut vankka asema kaupungissa harrastettavien urheilulajien joukossa. Tämä kesä vietetään erityisen juhlallisissa
tunnelmissa kun HSF pursiseura täyttää 110 vuotta ja seura järjestää SM kisat 6mR ja LM kisat 8mR luokille. Lisäksi
pyrimme herättämään henkiin vanhan perinteen järjestämällä Hangon Casinolla regattaillallisen lauantaina 9.7..
Kaiken kukkuraksi meidän oma kuutonen täyttää 80 vuotta! Toivotan kaikille purjehtijoille ja heidän perheille sekä
ystäville tervetuloa kesän purjehduskohokohtaan Hangossa.
Nähdään purjehdusradoilla ja Regatta illallisella!

Bästa seglare !
Hangö stad har en stolt sommartradition av sol, hav, sand och segel. Segling har sedan start varit en av de tongivande
sporterna i staden. I sommar blir det extra festligt med HSF som firar 110 års jubileum genom att ordna FM för både
6mR och 8mR klasserna, en nystart av Regattabalen på Casino lördagen 9.7. samt vår egen sexa som fyller 80 år. Jag
önskar alla seglare med familjer och vänner välkomna till sommarens seglingshöjdpunkt i Hangö.
Väl mött på kappseglingsbanan och Regattabalen !
Denis Strandell
Kaupunginjohtaja/Stadsdirektör

Illalliskortti sisältää: Sisäänpääsyn Casinolle la 9.7. , illallismenun ja 2 lasillista viiniä.
Menu:
Mansikka-basilika-tomaatti salaattia & balsamico kastiketta
Caesar salaatti naturel
Fenkoli graavisiikaa
Rosmariini paahdettua merilohta & lime-tilli smetanaa
Sillrådda & ruis sipsejä
Perjantaina 8.7 ja
Varhaisperunasalaattia ja lime dressing
Leipäkori
lauantaina 9.7
&
Bravassa
Yrttivoita
**
klo 16:00-18:00
Paahdettua kananrintaa, munakoisoa & granaattiomenaa
Chimichurri härkää
Glaseerattuja kesän kasviksia
**
Mansikka panna cotta
Hintaan sisältyy 2 lasia viiniä.
Illan musiikkitarjonnasta vastaa ”The Rubies”

AFTER SAIL!

Ilmoittautumiset Regatta illalliseen alla
olevan linkin kautta /Anmälan till Regattabalen via linken nedan

http://hangoncasino.mycashflow.fi/product/55/la-97-regatta--6mr-ja-8mr-purjehtijoiden-illalliskortti-casinolle

6mR SM –kisat / FM -tävlingarna 12-14.7
Kisat alkavat tiistaina 12.7 ja jatkuvat aina torstaihin 14.7 asti. SM-kisojen yhteydessä järjestetään myös After Sail tapahtumat
tiistaina ja keskiviikkona Bravassa kello 16:00-18:00 sekä keskiviikko iltana juhlistetaan myös järjestävää pursiseuraa HSF:ää,
joka täyttää 110 vuotta. SM-kisa illallinen järjestetään Ravintola HSF:ssä.
Tävlingarna startar på tisdag 12.7 och avslutas på torsdag 14.7. I samband med FM- tävlingarna ordnas även After Sail
tillställningar på tisdag och onsdag, Bravas mellan 16:00-18:00. Onsdag kväll ordnas en tillställning för deltagarna där man
samtidig firar den arrangerade segelföreningen HSF:s 110 års-jubileum på Restaurang HSF.

HSF
Hangö Segelförening rf

Ravintola HSF:n illallismenu keskiviikkona 13.7
Viher-yrttisalaattia ja vinaigretteä
Tomaatti-mozzarellasalaattia
Dijon sinapilla ryyditettyä lohitartarkakkua
Katkarapuskagen ja saaristolaisleipä chipsejä
Vasikkaa ja tonnikala-kapriskastiketta
Talon leipää ja levitettä
Karitsan paahtopaistia
Kastiketta paahdetusta valkosipulista
Smetanalla ryyditettyä sipuli-paprika-suolakurkkupaistosta
Pahdettua perunaa
Talon suklaakakkua, mascarponemoussea ja marinoituja marjoja
Illalliskortin hinta 36€ per henkilö. Ilmoittautuminen illalliselle
sähköpostilla osoitteeseen info@restauranthsf.fi 6.7 mennessä.

