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ROVDYR: Ted Ronny Olsen har jaktet på ti-kilos-gjedda siden han var seks år.  ALLE BILDER: ANDRÉ SKJELIN OTTOSEN

Ted Ronny Olsen 
jakter påinnsjøens 
beist: gjedda på ti 
kilo.
ELINE RILDÅ
eline.lien.rildaa@sa.no
95 23 59 60

– Jeg er jo en litt spesiell skrue, 
for jeg driver med noe som ikke 
så veldig mange andre gjør, 
humrer han.

I fjor la han 350 mil bak seg på 
svensk sjø og hilste på mer enn 
300 gjedder. Når vi møter 
sportsfiskeren har han akkurat 
kommet hjem fra den årlige 
gjeddekonkurransen i Are-
mark. Wobblere i alle kunstens 
farger pryder veggene i «fiske-
rommet» til 46-åringen fra 
Hafslund.

– Du kan jo si at jeg er over 
snittet interessert.

75 østfoldinger deltok på den 
årlige catch and release-kon-
kurransen i Aremark nylig. Selv 
om det ikke ble noen seier på 
Ted Ronny denne gang, gløder 
når han prater om fiske.

Gjedda er dinosaur
– Det beste med gjeddefiske er 
spenningen. Gjedda er jo rene 
dinosauren, og den kraften den 
har når den hugger til gir et helt 
ubeskrivelig adrenalinkick, for-
teller han.

– Når gjedda setter seg på, så 
smeller det. Stangholderen kan 
faktisk knekke.

Teds lidenskap for gjeddefis-
ke oppstod i en alder av seks da 
han var med bestefaren på fis-
ketur. Gjedda på to kilo virket 
den gang som et monster. Med 
tiden har han investert i større 
og større stenger etter hvert 
som at han har skjønt hvor mye 

krefter det er snakk om.
– Den største gjedda jeg har 

fått hadde allerede et annet 
bytte i munnen da den satt seg 
på stanga. Byttet var så stort at 
halen stakk opp av munnen 
hans, forteller han ivrig.

«For meg er en 
fisketur en lade-
stasjon for resten 
av livet»

– Om den er like rå som haien, 
vet jeg ikke. Men jeg vet at den 
har svært god luktesans. Folk 
som sitter og vifter med tærne i 
vannflata på et gjedderikt vann 
ber altså om et problem. Gjedda 
har huggrefleks.

En ladestasjon
Til tross for å være en nokså røff 

sport, byr gjeddefiske også på 
fine naturopplevelser.

– For meg er en fisketur en la-
destasjon for resten av livet. In-
genting er mer avslappende 
enn å ha en fiskestang i hånda. 
Da tenker jeg ikke på så ille mye 
mer annet.

– Når man putrer rundt i to 
knop får du med deg mye rart. 
Jeg har hatt rådyr på tre meters 
avstand. Det er gørartig! Jeg har 
også sett bever på nært hold. 
Det er nydelig.

Fikset ål om sommeren
Både Ted Ronny og broren Jim 
Arne (49) er ivrige fiskere. De 
vokste opp ikke langt fra Nipa, 
avleggeren til Glomma, hvor de 
tilbragte mesteparten av som-
rene.

– Vi anskaffet oss sommer-
jobb med å fiske ål med åleru-
ser. Vi ville bare være ved sjøen, 

vi to, mimrer han.
– Jeg er veldig takknemlig for 

den fine oppveksten jeg fikk. 
Verdiene jeg sitter med i dag 
kan jeg takke foreldrene mine 
for.

Nå jobber Ted Ronny som las-
tebilsjåfør ved Gatedalen miljø-
anlegg. Han er også vokalist, 
har danset standard latindans i 
20 år, og tidligere kjørt mot-
ocross. Før han begynte på Ga-
tedalen var han på jordomreise 
innom Australia, USA og Thai-
land.

– Jeg liker ikke å sitte stille. Å 
kjede seg er en dårlig hobby. 
Hvis jeg driver med noe, vil jeg 
gå helt inn for det, sier han.

Dans og MC
Dette har resultert i en rekke 
medaljer både innen dans og i 
Østfoldmesterskapet i mot-
ocross. Han har også sittet i sty-
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Jakter på innsjøens største beist

TEAM TED: Ted Sørlie (t.v.) og Ted Ronny Olsen dro opp en gjedde på 77 cm. Åtte stenger er lov under 
gjeddekonkurransen i Aremark.

MEKTIG: Gjedda spiser det meste den kommer over av fisk.

SKJØNN NATUR: Olsens Hansvik 18 fot Combi er fast inventar 
i Ara og Aspera i Aremark.

LOKKEMAT: Med denne på snøret skal gjedda lokkes til å bite 
på. 

FISK: Ted Ronny Olsen prøver å 
behandle all fisk bra. 

I Aremark Gjeddeklubb er 
det strenge regler for 
behandling av fisken.
Catch and release-heftet som 
brukes av Norges Jeger- og Fis-
kerforbund er utformet av Are-
mark Gjeddeklubb. Ted Ronny 
Olsen blir oppgitt når han hører 
om fiskere som tar med seg fis-
ken hjem, kun for å kaste den i 
søpla.

– Å ta med en fisk hjem kun 
for å vise den frem, for så å hive 
den i søpla, dét kan du spare 
meg for. Det er tross alt et liv. I 
Aremark Gjeddeklubb lever og 
ånder vi for å behandle fisken 
bra. Vi tar bilde av fisken og 
slipper den ut igjen.

Hvorvidt det er bra for fisken 
med catch and release, tør han 
derimot ikke å påstå.

– Det er klart det påfører fis-
ken stress, men det ser ut til at 
de tåler dette. Dessuten er gle-
den av å tenke på hvor stor den 
kan vokse seg dersom man slip-
per den ut igjen, større enn gle-
den av å spise den, sier han.

Han tilføyer at man skal re-
spektere alle fiskere samt alle 
typer fisk.

– Selv om jeg liker gjedde, slår 
jeg ikke i hjel en abbor dersom 
jeg får den på kroken. Da setter 
jeg den pent tilbake, med min-
dre jeg er på tur med niesa mi 
på åtte år. Hun er veldig glad i 
bålstekt abbor, så da hender det 
at vi griller den på bålet.

Misliker 
troféfiske

ret i Aremark Gjeddeklubb i 
mange år, før han ga seg i fjor. 
Han omtaler Sarpsborg kom-
mune som en av verdens beste 
arbeidsplasser.

«Jeg er over snittet 
fiskeinteressert»

– Mange tenker at det ikke 
kan være noe hyggelig å jobbe 
på et søppelanlegg, men det er 
faktisk veldig fint. Du treffer 
mange hyggelige mennesker og 
det er utrolig hva man kan se 
der. Enkelte bytter hengere for-
di de vil ha hverandres «avfall».

– Folk leverer fra seg svært 
verdifulle gjenstander, bekref-
ter han.

Olsen er opptatt av å ta vare 
på naturen.

– Det gleder meg å se at vi blir 
flinkere på å resirkulere. Vi har 
bare én klode, og det er viktig å 

ta vare på den.
Til høsten skal han være med 

på å arrangere Lake Touren i 
Aremark. Da inntar svenske fis-
kekonkurrenter Norge for å del-
ta på den anerkjente fiskekon-
kurransen, noe han ser frem til.

– Vi er verdens beste venner 
på land. Men idet konkurran-
sen starter, er det hver mann 
for seg selv. Du må aldri høre på 
noe som blir sagt over walkie-
talkien og ta det for god fisk. 
Det er jo tross alt en konkurran-
se.

CV
 ■ Navn: Ted Ronny Olsen
 ■ Alder: 36 år
 ■ Bor: Hafslund
 ■ Status: Singel, ingen barn
 ■ Aktuell: Aktiv gjeddefisker i 
Norge og Sverige


