
For medlemskap kontakt oss på vår facebook side Fossekallen 
Fiskeklubb eller: 

Fossekallen Fiskeklubb/ved:

Dag Sjong
Markaplassen 88 

7054 Ranheim 
Telefon: 915 34 935.
Org nr: 983367720

Glede og mestring 
i trygge og sikre 

omgivelser



Fossekallen er en fiske-klubb 
for personer med diverse 

beveg elses  hemninger. Klubben 
ble stiftet i 1999 og har i dag 
ca. 25 aktive medlemmer i alle 
aldre. I Nidelva har klubben et 
tett samarbeid med TOFA. Både 
Leirfosshølen og Krop pan  hølen 
er tilrettelagt med kran og heis 
slik at rulle stol brukere blir skån-
somt heist ombord i båtene for 
et fiskepass på elva.

I løpet av sommeren samles vi 
ti dager i elva der vi får kyndig 

hjelp og veiledning i laksefiske 
av TOFA og deres roere. Dette 
er fagfolk med høy kompetanse 
som setter vår sikkerhet i fører-
sete. Guidene til TOFA har alle 
lang erfaring og er kurset i første-
hjelp. Sikkerhet og trygghet i og 
ved elva er viktig.

Fossekallen Fiskeklubb er så 
mye mere enn bare fisking! Et 
sosialt nettverk som møtes i elva 
til kaffe fra svartkjelen og trivelig 
samvær.  Her kan vi koble av fra 
hverdagens stress og mas, og 
kanskje en laks biter på kroken. 
Her kan du møte likesinnede og 
kanskje få en ny tur venn. Vi prø-
ver også å arrangere en tur enten 
på sjøen eller til fjells hvert år. På 
senhøsten samles vi til julebord, 
her koser vi oss med god mat og 
drikke mens fiskeskrønene sitter 
løst.  

Medlemskap i Fossekallen Fiske
klubb koster i dag 500.- i året, 
samt at det er 50.- pr gang du 
møter i elva. For dette får du 10 
dager med laksefiske i to av Nid-
elvas beste vald. Du får en tur på 
elva i båt med profesjonell roer 
hver gang du møter, samt at du 
får hjelp og veiledning i laksefiske 
fra land. Vi har alt av fiskeutstyr 
til båtfiske og noe utstyr til utlån. 


