
Invitasjon tollercup 2023 
Hankø Fjordhotell, Fredrikstad 

2. -4. juni 
Påmeldingsfrist 19. mars 

 

 

 
 

Velkommen til idylliske Hankø, i skjærgården utenfor Fredrikstad! 
 

Fredag 2. juni inviterer vi til uformell grilling i hagen til Hankø Fjordhotell. Det vil bli servert en 
grillbuffé kl. 1900.  

 

Lørdag 3. juni starter med frokost, før vi setter i gang med fotball- og kubbturnering. Det er kort 
gangavstand banene det skal spilles på.  
Det blir servert lunsj kl 1200–1400 på baneanlegget. Det vil være mulighet for alle å spise mellom 
kubb- og fotballkampene.  
 
NB! Ikke butikk på stedet! 

 
Banketten starter kl. 1900 i hotellets bankettsal. 3-retters middag inkludert to enheter vil bli servert. 
Det vil bli underholdning, premieutdeling og dans til hotellets husband utover kvelden.  

 
Søndag 4. juni vil, forhåpentligvis, en vellykket Tollercup avsluttes med frokost og hjemreise. Det vil 
være mulighet for en forlengelse av frokosten med kjøkkensjefens brunsj kl 0800 –1200. 

 

Endelig program med kampoppsett vil komme på et senere tidspunkt. 



Hvordan melder jeg med på? 
 
Send en mail til Tollercup2023@toll.no med følgende info: 

 

Navn på deltaker(e) og om du skal spille kubb eller fotball. 
• Om du/dere skal delta på fredagsarrangement og/eller bankett. 
• Gi beskjed til om eventuelle allergier for bankett. 
• Informer om reisekostnader, eventuelt ettersend informasjon når reisen er booket. 
• Lag-/ lagnavn for kubb eller fotball 

 
Overnatting 
Hotell: Hankø Fjordhotell og SPA 
Enkeltrom: kr 1675,- pr. person pr døgn inkludert frokost (lørdag/søndag)  
Dobbeltrom: kr 1375,- pr. person pr døgn inkludert frokost (lørdag/søndag)  

 
Booking: 
Booking av hotellrom gjøres ved å sende mail til booking@hankohotell.no eller ring på telefon  
69 38 28 50. Husk å oppgi Tollercup i bestillingen.  

 
Dere kan velge mellom enkeltrom, Twin rom og dobbeltrom. Alle rom kan bookes for 2 personer. De 
som skal bo alene skal fortrinnsvis velge enkeltrom. Det er også mulig å bestille HC-CO (handicap 
rom). Her kan det også bo en eller to personer. 

 

På gjesteinformasjon må den som bestiller, legge inn navn på personen man skal bo sammen med.  
Det må også opplyses om eventuelle allergier eller om noen har noen fysiske begrensninger 
eksempelvis ønsker kort vei til heis osv. 

 
Det er mulig å booke et dobbeltrom med en ekstra seng, så det kan være tre på et rom. Hotellet har 
12 rom med denne muligheten. Prisen pr. person er den samme som ved dobbeltrom. 

 
For alle overnattende deltakere er det inkludert tilgang til bassenger, boblebad, badstuer og 
trimrom etc.. Ellers muligheter for utendørs bad på strender i nærheten.  
 
Hotellet har en ytterst delikat og innbydende spa-avdeling. Ulike behandlinger til hyggelige priser. Husk 
å bestille i god tid. 

 
Priser 

Fredagsarrangementet: kr 450.- (grillmat). Drikke må kjøpes i hotellets bar.  

Bankett lørdag: kr 550.- mat/inkl 2 enheter drikke. 

 

Ankomst: 
 
Fly til Gardermoen – flybuss til Fredrikstad sentrum – lokalbuss til Vikane. For å komme til hotellet 
må alle ta en ferge. Denne går over til Hankø går hele tiden, fergen koster 55 kroner hver vei.  

Muligheter for parkering på fergeleiet. Parkeringsplassen driftes av P-Norge og parkering betales 

kontant, kort eller Easypark 0301. Avgiften ligger for tiden på kr 115 per døgn. P-plassen ligger til 

venstre rett etter avkjøring fra hovedveien. Ser du ut til høyre, vil du se fergeleie.  
 

Retur: 
Lokalbuss går tidligst kl 1423 til Fredrikstad bussterminal på søndag. Deretter hver andre time. Utover 
bussrutetider må transport hjem organiseres selv. Med forbehold om endringer på rutetabell. 

 
For mer info omkring transport se; www.ostfold-kollektiv.no og www.hankohotell.no 
 
 
 

mailto:Tollercup2023@toll.no
mailto:booking@hankohotell.no
http://www.ostfold-kollektiv.no/
http://www.hankohotell.no/


Buss fra Oslo: 
 
For tilreisende til Gardermoen blir det satt opp buss til Hankø på fredag, for de som ikke kjører flybuss til 
Fredrikstad og videre til Hankø med lokalbuss. Ca avreise fra Tollbua/Oslo S kl 1330. Retur fra Hankø til 
Oslo på søndag er kl 1200. Hvor bussen går fra på fredag vil de som benytter seg av dette tilbudet få 
nærmere informasjon om. Meld fra i påmeldingen om dette er av interesse. 

   

Sjøveien til Hankø: 

 

Det er mulig å komme sjøveien med større eller mindre båter. Det er også båtplasser ved Hankø 

seilerkro og gjestehavn. Dette må eventuelt avtales direkte med hotellet. De vil oppgi praktiske 

opplysninger. Prisliste ligger på hotellets nettside under fanen Hankø Seilerkro og gjestehavn. 

 
Sportslig:  

 

Fotball: Det blir organisert 5’er- eller 7’erfotball avhengig av interessen. 

Kubb: 2-6 deltakere per lag. 

NB: Husk å melde inn en kontaktperson for hvert idrettslag for organisering av påmelding av lag i 

kubb og fotball. 

Fotballdommer: 

Er det noen av deltakerne som har erfaring med å dømme fotballkamper, og som kunne tenke seg å 

gjøre dette under cupen, meld fra om dette.  

Reisestøtte: 
 
Det gis reisestøtte til alle deltakere som har over 20 mils reisevei, er påmeldt innen fristen, samt er 
ansatt i Tolletaten. Generelt vil det også gis støtte til fredagsarrangementet og bankett avhengig av 
størrelse på tilskudd gitt til arrangementet. 

 
Vi oppfordrer alle deltakere til å prøve og bestille reisen billigst mulig, følg med på 
kampanjer/gruppereiser. 

 

Alle henvendelser om arrangementet sendes til Tollercup2023@toll.no 
 

Blir det opp mot maks kapasitet av hva hotellet har av sengeplasser/rom, så gjelder prinsippet førstemann     
til mølla! 

 

VELKOMMEN ●  
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