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Om Wild X
Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i 
flerkulturelle miljøer. Wild X har aktivitetsbaser på Østlandet, på Vestlandet og i Nordnorge.

Wild X gir et bredt friluftstilbud til ungdoms-
grupper som i utgangspunktet har liten eller 
ingen kontakt med organisert friluftsliv. 

Wild X har eksistert som eget tiltak siden 2006, 
og er i dag underlagt Norges Jeger- og Fisker-
forbund.

Virksomheten finansieres hovedsaklig av 
midler gjennom Friluftslivets Fellesorganisas-
jon, Barne-og Likestillingsdepartementet og 
Stiftelsen Scheiber, men har også endel andre 
mindre bidragsytere, blant annet Oslo Kom-
mune.

Målsettingen for tiltaket er å åpne nye arenaer i 
det norske samfunnet for flerkulturell ungdom og å integrere norsk friluftstradisjon i det flerkulturelle sam-
funnet som er kommet for å bli.

På de neste sidene får du et innblikk i virksomheten til et unikt friluftstiltak i året som har gått. 

God tur. 

Kontaktinformasjon 

Wild X har kontor i Møllergaten 32 i Oslo. 
Vår kontortid er 10 - 16.

Telefon:     47 36 40 03
E-post: post@wildx.no 
Web: www.wildx.no

Medarbeidere:
Tor Bach - Leder
Mohammad Umar Ditta - Nestleder I permisjon)
Ahmed Kadhim - Kst. nestleder 
Bjørn Atahualpa Bejar Fjærli - Sekretær

Styreleder:
Jan Hallangen

Tor Bach Umar Ditta

Ahmed Kadhim Bjørn A. B. Fjærli



Daglige seiere!
For mange er livet en kamp. Man kjemper for å klare skolen, for å takle familien, for å orke jobben. Andre 
kjemper med helsen, og for noen er det verdens undergang å tape på idrettsbanen. I Wild X foregår det også 
en daglig kamp. Vi sikter ikke i denne sammenheng om kampen for å fylle budsjettet, holde skrivepulten 
noenlunde ryddig eller å få årsrapporter og regnskaper ferdig i tide.

Riktignok kjemper vi mot vind og blest og kulde, og vi må bære tunge ting i bratte bakker, men det er ting vi 
kan håndtere. Kampen som føres i Wild X er kampen for å takle de nye utfordringene man møter, kampen for 
å takle sin egen redsel i møte med nye naturfenomener, brusende elver eller ville dyr. Den kampen kjemper 
vi alle sammen inne i vårt hode, og i Wild X ser vi mennesker vinne disse kampene, hver gang vi er ute på 
tur, på skytebanen eller står midt ute i den iskalde Akerselva og fanger stamfisk. I Wild X ser vi mennesker 
vinne små seire hver dag, vi ser gleden over mestring, over ny kunnskap. Ikke minst ser vi stoltheten når 
ungdommene lærer bort det de har lært til andre.

Jentene som læreren synes er late marsjerer trassig opp til toppen av Galdhøpiggen, selv om det er vind og 
tåke. Gutten som alltid får dårlige karakterer i gym, stråler opp når han treffer den første lerdua, før han 
banker ned tre til på rad. Han som var redd firfisler flirer og sier kaldt ”det er bare en elg” når det braker i 
buskene. For alle disse ungdommene betyr Wild X at de blir vinnere på nye områder i livet sitt, de ser at de 
får til noe. Denne erfaringen er ikke noe de legger igjen i skogen, de tar den med tilbake til byen, og den gir 
dem mot til å møte andre utfordringer.

Wild X skaper vinnere, ikke på alle arenaer, men på nye arenaer. Man vinner, ikke i kamp mot andre, men i 
samarbeid og samspill med andre. 

I en tid hvor mange gutter blir skoletapere i en teoritung hverdag er Wild X et pustehull hvor den som ikke 
orker å sitte stille hele dagen får vist at han kan noe, at det han synes er viktig har betydning.

Vi skulle ønske at fler av dem som lager teoripensum for skolene kom seg ut i skogen og så de giddesløse, 
umitiverte, de som snart skal bli skoletapere, at de så alle de daglige seirene, alt engasjementet, kreativiteten 
og livsgleden som bobler frem hvis man får lov til å virkelig vise hva man kan.

I Norge trenger vi ikke å få friluftslivet inn i skolen. Vi trenger å få ungene ut i naturen, ut og lære mestring, 
kroppsbeherskelse og trygghet.



Lokaler og personale
Wild X har i dag tilstrekkelige lokaler i Møllergata 32. Lokalet er delt inn i en kontordel med utstyrslager og 
sofakrok, og en kjøkken/møteromsdel med vankeplass for ungdommene og muligheter for enkel matlaging. 
Vi har dermed mulighet for å avholde mindre møter og kurs i egne lokaler. Større arrangementer har fått 

plass i konsertlokalene til 
Revolver som vi leier av, 
eller på Møllergata Skole 
som ligger like i nærheten.

Arbeidsmengden i året som 
gikk var formidabel, men 
alle planer ble gjennomført 
takket være innsatsvilje fra 
de ansatte og solid mobili-
sering av frivillige.

Wild X hadde i 2011 føl-
gende bemanning:
Tor Bach var leder, og Mo-
hammad Umar Ditta var 
nestleder, og pressekon-
takt. sistnevnet i hel still-

ing fra og med juli og ut året før han fikk permisjon for å gjennomføre militærtjeneste..

Kim Krosby Fredriksen jobbet som ungdomsleder i 17% stilling frem til sommeren, og Ahmed Kadhim har 
hatt samme type stilling fra 1. april. Bjørn A. B. Fjærli har jobbet i kvart stilling som sekretær. Ali Fahadi 
har jobbet som vaktmester, og på sommeren som utstyrssjef, frem til han sluttet før jul. Subhan Shafiq og 
Aleksander Dahl Flovild hadde sommerjobb på kontoret. Faisal Gurhan hadde praksisplass på kontoret frem 

til sommerferien. 

Fantastiske frivillige
I løpet av 2011 hadde Wild X 60 friv-
illige. Flertallet av dem har deltatt 
gjennom lengre tid, og representerer 
en god kontinuitet, samtidig som nye 
er kommet til etter å ha gjennomført 
de kursene som er nødvendige for å 
bli kvalifisert som leder. Vi ser også at 
frivillige, selv om de flytter rundt i lan-
det, fortsatt deltar på større samlinger 
og turer. Det ble uteksaminert ni nye 
ledere i november.

Nytt av året var også at lederne i tillegg 
til å ha gjennomført jegerprøve, førstehjelpskurs og lederkurs, nå også skal ha helgekurs i skadestedledelse. 

Flertallet av de frivillige er ledere, mens andre har stilt opp som kokker, sjåfører eller håndverkere. Det er 
nedlagt minst 6 500 timers frivillig arbeid, både i forhold til gjennomføring av turer, vedhugging, vedlike-



hold av hytte og utstyr og på arrangementer vi har avviklet i samarbeid med andre. Eksempler på slike 
samarbeidsarrangementer er fiske- og familiedager i samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger, 
friluftslivets dag etc. På slike arrangementer har vi i årets løp vært i kontakt med rundt 1800 barn og unge.

Samarbeids
partnere
Wild X har fortsatt samar-
beidet med Norges Fjell-
styresamband og lokale 
fjellstyrer om opplæring-
sturer og naturopplevelse 
rundt i Norge. I 2010 om-
fattet dette gjeddefiske i 
Engerdal, topp- og grotte-
tur til Lom samt jaktturer 
til Finse og Gausdal. 

Vi har innledet et samar-
beid med Sotra og Øygar-
den JFF og fisketuren til 
Sotra i august er i ferd med 
å bli en årlig tradisjon som 
alle gleder seg til å ta del i. 

Wild X har fortsatt samarbeidet med Oslomarkas Fiskeadministrasjon og ungdommer fra oss har del-
tatt på prøvefiske, familiefiskedag på Østernvann, fiskeutsett og drikkevannsoppsyn. Vi har samarbei-
det med NJFF Oslo og Statsskog om utdeling av fiskestenger til barn og unge. Gjøvik Omsorgssenter, 
Ringerike Omsorgssenter og Eids-
voll Omsorgssenter for Barn, samt 
flere bokollektiv, har vært samar-
beidspartnere med hensyn til turop-
plegg for enslige, unge asylsøkere. 
Alle disse samarbeidsprosjektene 
vil bli videreført i 2012. Wild X er 
nå etablert i øst, vest og nord, og det 
er fylkeslagene i Norges Jeger- og 
Fiskerforbund i Hordaland og Troms 
som har stått for gjennomføringen 
av aktiviteter i den vestlige og nor-
dlige aktivitetsbasen.

Egen hytte og lavvu
Hytta Konterud i Bærumsmarka er blitt et samlingspunkt for større og mindre arrangementer på Østlan-
det. Den store lavvuen har gjort at vi kan tredoble overnattingskapasiteten og samtidig kunne plassere en 
hel skoleklasse under tak ved kursopplegg og lignende. På hytta har vi hatt alt fra førstehjelpskurs, leder-
samlinger, St. hansfest med kebabsjappe og vi har brukt den som utgangspunkt for minkfangst og kråke-



jakt, isfisking, fiskeoppsyn og rene avslappingsturer. Hytta holder åpent hele påskeferien og ungdommene 
kan komme og være der så lenge 
de vil gjennom påsken. 

Ikke minst medfører driften 
av hytta at vi kan lære opp un-
gdommene i praktiske ferdi-
gheter, enten det gjelder maling, 
snekring eller bruk av motorsag.  
Vedforsyning til hytta krever 
alene mange dugnadsøkter, som 
også gir rom for opplæring. 

Driften av hytta handler også om 
ansvarliggjøring, og ikke bare 
dyktiggjøring innen tekniske fer-
digheter. Er det ikke ved, blir det 
ingen vinterturer, og vasker man 
ikke kommer man tilbake til en 
skitten hytte. Hytta og lavvuen er 

også stedet hvor vi avholder lederkurs.

Mange, lange turer
I 2011 hadde Wild X 94 aktivitetsdager, fordelt på 45 forskjellige turer, kurs og aktiviteter. Av dette var det 
25 overnattingsturer.

Vi har jaktet, fisket, teltet, besteget fjelltopper, og hørt harelosen gjalle gjennom skogen. Vi har gjennom-
ført tre jegerprøvekurs med til sammen 50 deltakere. Det har vært avholdt flere lokale aktiviteter og turer. 
På Østlandet har vi hatt åtte fisketurer. I Nordnorge har det vært arrangert 7 forskjellige turer, hvor fiske og 
kanopadling har vært sentralt. Aktivitetsbasen i vest har arrangert fem forskjellige aktiviteter, som inkluderer 
havfiske, ørretfiske, teinefiske etc.

Alle turer ble basert på dugnadsarbeid, og det ble nedlagt minst 7 000 timer frivillig arbeid. Av større turer 
og arrangementer kan nevnes gjeddefiske i Engerdal, grotte- og topptur til Lom, sjøfisketur til Sotra, kom-
binert ledersamling og jakttur på 
Finse, rype- og harejakt i Gausdal, 
sommercamp i Odalen, skirenn på 
Hornsjø, og småviltjakt ved Sarps-
borg.

På alle større turer har vi satt opp 
egen buss til reisemålene.

En vesentlig grunn til at turene blir 
vellykket er at vi har lyktes i å kom-
binere mestring, omsorg og mat på 
en slik måte at ungdommene får 
brukt sin energi, samtidig som de 
føler seg trygge og godt tatt vare på. 



Å lage god mat fra bunnen av er ikke dyrere enn å spise trist turmat, og det gir tifold igjen i form av god stemn-
ing i forhold til den lille ekstra ar-
beidsinnsatsen. Ved hjelp av krab-
bekokere og store militærgryter er 
vi i stand til å servere biffgryte, 
gulasj eller fårikål i store mengder, 
selv om vi ligger i en strømløs leir 
høyt til fjells. 

Mat er heller ikke bare en trivsels-
faktor, det er også et omsorgssig-
nal og en del av den metodikken 
vi bruker for å skape trygghet og 
selvtillit. Matalging og oppvask er 
videre med på å ansvarliggjøre un-
gdommene slik at de ikke bare er 
passive deltakere, men selv bidrar 
til egen og andres trivsel på turene.

Vi har til tider hatt med ungdom 
som har vært preget av tidligere krigsopplevelser, som er alene i landet, eller som preges av uvisshet om 
fremtiden fordi de er asylsøkere undergitt et til tider vilkårlig system. At de føler seg trygge i møte med nye 
situasjoner er derfor avgjørende for hvordan de mestrer ting.

Kompetente ledere, som gir riktige instrukser sikrer at man føler seg relativt trygg, selv om man henger i et 
tau over en brusende, underjordisk elv, og en lang dag i fjellet gjør at man sover godt om natten, selv om man 
syntes ørnen eller 
elgen så skummel ut.

Asylsøkende ungdom
Det er et faktum at ungdom i asylmottak har et underforbruk av gode fritidstilbud. Mange av dem lever også 
en svært institusjonspreget tilværelse, hvor det ofte kan være flere regler enn utfordringer. I samarbeid med 
stiftelsen Scheibler, som bevilget 400 000 kroner øremerket til arbeid med denne gruppen ungdom har vi å året 

som gikk kunne gi et mye bedre tilbud 
til disse enn det vi tidligere har gjort. 

Vi har samarbeidet med omsorgssen-
tre på Hønefoss, Gjøvik og Eidsvoll, 
i tillegg til flere bokollektiver for 
enslige mindreårige asylsøkere, og 
til sammen har vi hatt rundt 120 del-
takere fra denne gruppen med på turer 
og aktiviteter.

På sommeren har vi i år hatt en egen 
utstyrssjef som snakker Farsi, og som 
har bistått nyankomne ungdommer 
med riktig bruk av utstyr, sørget for at 
de er riktig kledd for anledningen og 



fungert som tolk.

Vi ser også at flere ungdommer med asylsøkerbakgrunn, noen av dem med relativt kort botid i Norge, nå kom-
mer til som frivillige ledere. 
Tre av de ni nye lederne som 
ble uteksaminert i november 
hadde bakgrunn som enslige 
unge asylsøkende. Mange av 
dem som nå har passert 18 år 
er også fortsatt med på aktiv-
iteter, og setter sitt preg på 
miljøet i Wild X.

Vi har tilrettelagt flere ak-
tiviteter for denne gruppen 
av ungdommer, og ung-
dommene i Wild X har vært 
veiledere og instruktører og 
tolker for de unge asylsøk-
erne. 

På denne måten får 
nyankomne unge et nytt blikk på Norge, og ungdom som har slått røtter i Norge kan dra nytte av både hjem-
landets språk og tradisjoner sammen med sin norske identitet til å åpne noen nye dører for andre, samtidig 
som at de selv får innsikt i livssituasjonen til mennesker på flukt. 

Utstyr til utlån
Ungdom som kommer i kontakt 
med Wild X har i utgangspunktet 
lite friluftserfaring, og har derfor 
heller ikke nødvendig utstyr, el-
ler kunnskap om hvordan det skal 
brukes. Vi tør si at tilgang på en ut-
styrspool er avgjørende for hvorvidt 
et tiltak av denne type skal ha suk-
sess. Før vi tar med nye ungdommer 
på tur, tar vi derfor en utstyrssjekk 
på hver enkelt og supplerer med 
nødvendig utstyr fra lageret.

At ungdommene opplever nødven-
digheten av godt utstyr, resulterer 
dessuten på sikt i at de selv går til anskaffelse av turutstyr og vi opplever at de deretter kommer for å låne 
ting til venner som ønsker å bli med på tur. 

Vi bestreber oss på å ha et variert lager av telt, soveposer, liggeunderlag og varme klær til utlån. Mange 
brukere, ukyndig bruk og generell slitasje tærer hardt på utstyret, samtidig som at vedlikehold og rengjøring 
av utstyret tar mye tid. Økonomisk er det derfor en utfordring å holde utstyrslageret gående. Sommeren 



2011 fikk vi imidlertid et gledelig tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 100 000 kroner. Dette gjorde at vi fikk 
fornyet lageret med telt, lavvuer og soveposer, og vi fikk i tillegg kjøpt inn en del sett med jaktdresser, og 
ikke minst, mange par støvler til utlån for ungdom som møter opp i joggesko.

Naturens  
mangfold
I alt vi gjør legger Wild X 
vekt på å bevisstgjøre ung-
dommene naturens mangfold. 
I betraktning av at Wild X sin 
oppgave er å fremme man-
gfold, både i naturen og blant 
mennesker, faller dette helt 
naturlig. Vi har inkorporert 
dette i all virksomhet vi har 
drevet gjennom året. 

Vi har vektlagt at denne pri-
oriteringen skal ha et praktisk 
perspektiv og har drevet predatorjakt og fangst, prøvefiske, utsetting av fisk og sågar drevet meitemarkop-
pdrett i kompostbingen ute i skogen. I 2011 gjennomførte vi også et revejaktkurs i samarbeid med NJFF 
Oslo. 

Våren 2011 satte vi opp et viltkamera foran kompostbingen på hytta vår, Konterud. Hensikten var å vise 
hvilke dyr som spiser matrestene våre. Vi fikk flere åtselsfugler som ravner og kråker, en rev og en grev-
ling. De fleste dyrene som var innom var dog hunder, og om ikke annet fikk vi dokumentert at mange 
ikke overholder båndtvangen i Marka. 
Rent uforvarende fanget kameraet 
også opp en mann som hadde forsynt 
seg fra hyttas vedstabel, noe som ska-
pte stor forargelse blant ungdommene 
som hadde hugget veden.

På denne måten har ungdommene 
fått forståelse for nødvendigheten av 
et balansert mangfold i naturen, for 
rovviltets innvirkning på bestander 
og på betydningen av menneskelige 
inngrep. Naturmangfold er dessuten 
en viktig del av jegerprøvekursene 
som ungdommene gjennomgår. 

Flere av de frivillige i Wild X har 
også blitt medlemmer i Oslomarkas 
Fiskeadministrasjon og deltar på fiske- og drikkevannsoppsyn. Dette har ført til økt bevissthet innad i Wild 
X, ikke bare om nødvendigheten av rent drikkevann, men også om nødvendigheten av å sikre en bærekraft-
ig forvaltning av fiskeressursene.



Flerkulturell friluftskole
Med støtte fra Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo Kommune har Wild X i samarbeid med to lokale 
Jeger- og Fiskerforeninger i oslo startet opp Den Flerkulturelle Friluftskolen. 

Vi har i 2011 hatt 70 deltakere 
her. Friluftskolen har avholdt 
tre jegerprøvekurs og har jobbet 
med fiskestell i Nordmarka, hvor 
deltakerne både har vært med på 
å sette ut fisk og på stamfiske i 
Akerselva og Langlielva. 

Vi har også hatt motorsagkurs i 
Bærumsmarka, hvor den prak-
tiske oppgaven bla. bestod i å 
bygge en bro over Abborvanns-
bekken av falltømmer.

Det er ønskelig å utvide denne 
ordningen, men det har forelø-
pig strandet på økonomi. 

Skarpe hjerner, skarpe kniver, skarpe våpen
Få har nevneverdig erfaring i å gjøre villmarkinger av urban minoritetsungdom, og til tider har vi følt at 
vi rent metodemessig har stått på bar bakke. Vi har derfor måttet basere oss på at veien blir til mens vi går.

Vi forstod tidlig at skal man få 
unge mennesker ut i naturen, må 
man lokke med ekte og sterke 
opplevelser og utfordringer. 
Andre hadde prøvd med bros-
jyrer på urdu og halalpølser ved 
Sognsvann. Det har hele tiden 
vært et mål å skape ekte del-
takelse, hvor ungdommene er 
mest mulig medansvarlige for 
driften av Wild X, og ikke bare 
statister som kommer på et ar-
rangement for så å gå hjem ig-
jen.

Risiko, spenning, mestring og 
ekte ansvar har vært viktige stik-
kord for rekruttering til Wild X. 
Vi lar ungdom velte med kano, 
felle trær med motorsag, bruke øks og kniv og gå alene på jakt med skarpe skytevåpen. Forutsetningen er at 
de har riktig opplæring i sikkerhet og bruk av verneutstyr. Den typiske Wild X-deltager kommer inn i våre 
aktiviteter etter å ha blitt spurt om vedkommende har lyst til å bli jeger, et spørsmål som ofte kommer som 



en overraskelse, men som ofte får et ja som svar, når man bare får sett for seg muligheten.

Vi har valgt å ha færrest mulig regler. Dette betyr at med unntak av krav om rusfrihet under arrangementer, 
at gutter og jenter sover hver for seg og et generelt krav om at man oppfører seg ordentlig mot hverandre, 
har vi ingen andre regler enn rene sikkerhetsregler. Dette gjør at ungdommene selv er blitt svært flinke til å 
sette grenser, både for seg selv og 
hverandre. Wild X har imidlertid 
et kompromistløst forhold til sik-
kerhet, og her kommer den indre 
justisen blant ungdommene godt 
med. Det tulles ikke med våpen 
eller refleksmarkering under jakt, 
alle bruker redningsvest i båt, og 
det brukes sikkerhetsutstyr når 
man bruker motorsag. Skulle 
noen glemme seg blir vedkom-
mende kjapt irettesatt av andre, 
også nåpr lederne snur ryggen til 
et øyeblikk.

Vi stiller også strenge krav til 
kunnskap hos frivillige ledere, 
og alle ledere i Wild X skal nå ha 
jegerprøve, førstehjelpskurs, kurs i konfliktmekling og ha gjennomgått vårt egenutviklede lederkurs.

Forutsigbarhet for foreldre er et annet viktig element. Foreldre har rett til å vite at barna deres er trygge sam-
men med fornuftige voksne, at det ikke er rusmidler, at jenter får være i fred og at vi ikke serverer svinekjøtt 
på turene. All denne informasjonen er derfor lagt ut på Internettsidene våre, slik at ungdommene kan printe 
det ut og vise til foreldrene.

Trygghet og selvrespekt er vik-
tig, ikke bare når man skal møte 
naturkreftene, men også i byen. 
I Wild X legger vi stor vekt på 
at ungdommene skal få den 
ros de fortjener, og vi gjør hva 
vi kan for at de også skal rose 
hverandre. 

På samme måte er det viktig at 
de skal føle seg velkommen og 
vi bruker f. eks tid på å lage or-
dentlig mat fra grunnen av når vi 
er på tur, starter lederkurs med 
å gi deltakerne kosedyr og slut-
ter av med at alle får diplom og 
(sjokolade)medalje. Vi marker-
er alltid når noen har fødselsdag 
på tur, og husker alltid å grat-
ulere andre deltakere og ledere 

på Facebook eller tekstmelding når de har bursdag. Ungdommer som har prestert noe bra, eller som har en 
tung periode i livet, får oppmuntrende tekstmeldinger. 



Etter dugnader eller andre begivenheter som har krevet spesiell innsats avslutter vi med pizza eller kake.

Vi ser konkrete resultater av dette, både i form av usedvanlig god stemning på turene, at deltakerne er opp-
merksomme på hverandres behov, 
og ved at de melder fra hvis noe 
ikke er som det burde være.

Vi er svært bevisste på å kommun-
isere til våre frivillige ledere og tur-
deltakerne at de er forbilder for an-
dre. En del av dette settes ut i livet 
ved at de mobiliseres som hjelpei-
nstruktører på jegerprøvekurs eller 
på skytebanen. Ungdommene fun-
gerer også som en ressurs i mange 
andre sammenhenger. 

Vi tror imidlertid at den viktigste 
grunnen til at vi får minoritetsung-
dom med ut i naturen er at vi kom-
muniserer svært tydelig at det er 
dem vi henvender oss til. Dette gjør 

vi for det første ved at vi sier nettopp det, at Wild X er et flerkulturelt tiltak. 

For det andre henvender vi oss til målgruppen både gjennom valg av billedmateriale i presentasjoner, gjen-
nom den maten vi serverer og gjennom de lederne som fremstår som forbilder. Samtidig som vi gjør dette 
kommuniserer vi også tydelig at Wild X er åpent også for etnisk norsk ungdom og at vi ikke ønsker å være 
en getto. 

Poenget er at vi skal gjøre en del av 
norsk liv og tradisjon tilgjengelig for 
alle, på  like fot, og hvor forskjeller er 
en styrke, ikke en begrensning. Samtidig 
understreker vi at det vi holder på med 
ikke er eksotisk og vi har norsk som ar-
beidsspråk, om ikke annet så fordi noe 
annet ville bringe oss fra kreativt man-
gfold til babelsk forvirring. 

Den tiden er forbi da man inkluderte mi-
noriteter gjennom å trykke brosjyrer på 
arabisk og urdu, lage trommekurs eller 
servere indisk mat. 

I Wild X serverer vi fårikål og curry om 
hverandre og spør folk hvor de er på vei, 
snarere enn hvor de kom fra. Hele vår kommunikasjon til ungdommene handler i grunnen om å si at det er 
ditt Norge, ta det i bruk.

En siste suksessfaktor er at vi legger alle våre aktiviteter ut i naturen, uansett vær for å bygge identitet, 
stolthetsfølelse og lagånd. Ungdommene skal ha anledning til å føle seg som jegere, fiskere og ekte 
villmarkinger, og det gjør de.



De erfaringene vi har gjort gjennom de siste fem årenes arbeid, er nå sammenfattet i en egen rapport: I 
svarte granskauen – Flerkultur i norsk natur. Rapporten er spredd vidt og bredt, og kan lastes ned gratis fra 
www.wildx.no.

Wild X i Media
I løpet av 2011 har Wild X figurert 
flere ganger i media, alle med posi-
tivt fortegn. Mange Friluftsblader 
har skrevet om oss, og nestleder 
Umar Ditta har gjort en formidabel 
jobb med å fronte Wild X og har 
håndtert all presse.

Det medieinnslaget alle i Wild X så 
mest frem til var nok filmen Jakten 
på det nye Norge som ble presen-
tert på NRK i fjor høst. Blåst Film 
hadde fulgt ungdom i Wild X fra jegerprøvekurs og ut på turer gjennom to år, og filmen ga et hjertevarmt 
og humoristisk bilde av to av guttene og deres vei tiol å bli jegere.

Økonomien
Økonomien har vært et paradoks. På den ene siden har vi hatt tilstrekkelige midler til aktivitet og utstyr, 

på den annen side har vi hatt lite 
midler til drift. 

Vi har gjennomført en rekke or-
ganisatoriske endringer de to siste 
år, ssom følge av krav fra sentrale 
myndigheter. De samme myndi-
gheter har sagt at vi skal søke støtte 
hos Friluftslivets Fellesorganisas-
jon, men FRIFO ga oss en bevilgn-
ing for 2011 som var 400 000 lavere 
enn den vi fikk i 2010. I mellom-
tiden har Wild X vokst, både organ-
isatorisk og i aktivitets- og deltak-
ervolum. Prosjektmidler har reddet 
aktiviteten, mens driften har vært et 
kjempeløft, med utilstrekkelige res-
surser til drift av utstyrslager, plan-

legging av turer, instruksjon på kurs samt rapportering regnskap og alt annet som hører til.

FRIFOs støtteordning innebærer dessuten at støtte utbetales etterskuddsvis, noe som skaper vanskeligheter 
når det ikke finnes andre midler til å forskuttere driften og marginene er smale.

Vi finner det problematisk at myndighetene først ber oss gjennomføre en rekke organisatoriske endringer 



som fører til økte utgifter, uten at de ved tildelinger tar høyde 
for dette. Det er derfor vårt syn at driften av Wild X burde 
komme inn under andre og mer hensiktsmessige støtteord-
ninger på sikt. Wild X har definitivt bevist at vi har livets rett. 
Samtidig er vår eneste mulige inntektskilde de støtteordninger 
som er tilgjengelige. Det arbeidet vi gjør har overføringsverdi, 
ikke bare for andre friluftsorganisasjoner, men for alle som 
bekymrer seg over egen manglende rekruttering av etniske mi-
noriteter til frivillig arbeid. Det er noe vi føler burde verdsettes 
og belønnes.

Styret
Styret i Wild X har i 2011 bestått av følgende personer: Jan 
Hallangen (leder), Harald Stensrud (nestleder), Steinar John-
sen, Mats Horni, Per Rune Stav, David Simonsen (frivilliges 
repr.), Mohammad Umar Ditta (ansattes repr). Vararepresent-
anter: Knut Eriksen, Magnus Hassel, Hans Jesper Thorsø (friv-
illiges vara), Tor Bach (ansattes vara). 
 
Styret har i perioden hatt fem møter. De viktigste arbeidsoppgavene har vært å utarbeide et helhetlig forslag 
til nye vedtekter, sikre økonomien og å få på plass arbeidsreglement, arbeidsavtaler og andre nødvendige 
rutiner for driften. Det har eksistert et godt samarbeidsklima, både innad i styret og mellom styret og de 
ansatte. Den helt klart viktigste opp gaven har vært å sikre de økonomiske forutsetningene for driften av 
Wild X. 

Fremtiden
Wild X er nå etablert som et ungdomstiltak med et bredt tur- og opplæringstilbud og med aktivitetsbaser tre 
steder i landet, og et tilbud som er åpent for ungdom fra hele Norge. 

Vi har gjennomført en rekke tunge organisatoriske endringer, som i langt større grad setter oss i stand til, 
ikke bare å rekruttere ungdom til friluftsliv, men til å inkludere dem i en stor, tung medlemsorganisasjon. 

Det er et mål å etablere aktivitetsbaser også på Sørlandet og i Midtnorge, men økonomien setter foreløpig 
en bom for dette.

 Wild X i tall 2011
  Aktivitetsdager totalt   94
  Antall aktivitetr totalt   45
  Større langturer    9
  Påmeldte totalt    997
  Antall enkeltindivider   620  
  Antall deltakere på større arr  1800
  Antall jegerprøvekurs   3 
  Frivillige ledere og hjelpere  70
  Timer frivillig arbeid nedlagt  7 000 (Ca.)


