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Davis Cup –landskampen Finland-Madagaskar spelas i vårliga Hangö  
 

Finlands Tennisförbund rf, Hangö stad, Hangö Hamn Ab och Hangö Tennisklubb rf ordnar 
tillsammans Davis Cup som spelas den 7-9 april. I andra omgången i Europa/Afrika zonens 
grupp 2 får Finland besök av Madagaskar.  
-Vi är glatt överraskade om att så många kommuner har meddelat sitt intresse för Davis 
Cup-evenemangen. För ett år sedan var vi värdar för Zimbabwe i ett snöigt Kittilä och nu 
får vi komma med våra långväga gäster till ett vårligt Hangö. De lokala aktörerna är starkt 
med och bygger upp landskampen med oss, säger Finlands Tennisförbunds verkställande 
direktör Teemu Purho.  
 
Hangö stadsdirektör Denis Strandell glädjer sig över Davis Cups återkomst till Hangö.  
-Tennis har spelats i Hangö allt sedan slutet av 1800-talet, och grenen var redan under den 
tiden Hangö var en livlig badort en mycket populär idrottsgren. Vi vill vara Finlands mest 
betydande tenniscenter och eftersom vi har erfarenhet av tidigare fina Davis 
Cup-evenemang, var det naturligt för oss att gå med även nu, säger Strandell.  
 
Hangö Hamn Ab är evenemangets huvudsamarbetspartner. 
-Hangö är både nationellt och internationellt känt som en turism- och hamnstad.Tennis är 
en fartfylld sport vilket passar vårt företags profil. Vi väntar att evenemanget lockar 
mycket publik samt bra publicitet, konstaterar Hangö Hamn Ab:s marknadsföringschef 
Nina Häggroth. 
 

Tennisförbunds LokalTapiola Street Tennis-turné besöker Hangö veckan före landskampen, 
och stjärnorna från herrlandslaget sporrar unga spelare till plan åtminstone på ett 
evenemang för skolelever.  
- Genom Davis Cup får vi till Hangö ett tennisevenemang med hög standard, vilket gör 
grenen även mera känd. Samtidigt har vi möjlighet att presentera tennis för barn och unga 
i form av Street Tennis. Vi hoppas på att motivera unga att fortsätta med hobbyt, säger 
Hangö Tennisklubbs ordförande Niklas Rosvall och verksamhetsledare Risto Alén.  
 
Biljettförsäljningen börjar den 24 februari på adressen www.lippuagentti.fi.  
Den tre dagar långa landskampen spelas i Hangö Idrottshus.  
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