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Om Wild X
Wild X er Antirasistisk Senters flerkulturelle friluftstiltak. Målgruppen er 
minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer.

Wild X gir et bredt friluftstilbud til ungdomsgrupper som i ut-
gangspunktet har liten eller ingen kontakt med organisert friluft-
sliv. 

Wild X har eksistert som eget tiltak siden 2006, og er i dag 
organisert som en egen avdeling på Antirasistisk Senter.

Virksomheten finansieres hovedsaklig av Direktoratet for Natur-
forvaltning og Miljøverndepartementet, men har også endel andre 
mindre bidragsytere.

Målsettingen for tiltaket er å åpne nye arenaer i det norske 
samfunnet for flerkulturell ungdom og å integrere norsk friluft-

stradisjon i det flerkulturelle samfunnet 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 på Antirasistisk Senter i Storgaten 25.  
Vår kontortid er 10 - 16.

Telefon:  23 13 90 15 /23 13 90 00  
Telefaks: 23 13 90 13  
Mobil:     47 36 40 03
E-post: post@wildx.no 
Web: www.wildx.no

Postboks 244 Sentrum
0103 Oslo

Medarbeidere:
Tor Bach - Avdelingsleder
Bao Hong - Assisterende avdelingsleder
Benjamin Lorentsen - Aktivitetsleder

Bao Hong

Tor Bach

Benjamin Lorenzen



Fantastisk innsats!
I Wild X polstrer vi ikke mennesker 
mot de slag livet gir, men plast-
rer de sårene man får underveis. 
Det er vårt mål å fremme helse 
og robusthet, og dette målet når 
vi gjennom å gi unge mennesker 
utfordringer, fysiske såvel som 
psykiske. 

Opplevelsene er så mange at det føles mer-
kelig å skulle skrive en årsrapport, merkelig 
fordi denne årsrapporten allerede er noe vi 
har levd.

Ali som kommer dansende inn fordi han har 
tatt jegerprøven, Sara som gjennomfører grotte-
turen selv om hun synes det er skummelt, Jesper som vokser tre meter i høyden når han begynner å treffe 
lerduene, Said som stråler på toppen av Galdhøpiggen, Christopher som gliser med nyskutt orrhane, de 
to eritreiske jentene som banker guttene i luftgeværskyting, Bao som fryder seg over to store gjedder. Alt 
sammen er en del av dagligdagen i Wild X, men det er også noe mer; det handler om unge mennesker som 
ser hele det norske samfunnet som sitt, som ikke er hjemme i rollen som offer, kriminell, arbeidsløs eller 
fotballspiller, men som tar tak i noe av det mest rotnorske og gjør det til sitt eget.

Wild X handler om mestring, om fel-
lesskap, om turglede, jaktfeber og våte 
kalde morgener med teltduker som klistrer 
seg mot ansiktet. For oss som driver Wild 
X handler det om å være vitne til hundrevis 
av små og store seire, for den enkelte og 
for vårt samfunn som helhet.

Wild X ville aldri ha vært det det er i 
dag hvis det ikke var for den fantastiske 
gjengen med frivillige ledere. De bidrar 
på alle plan og gir deltagerne våre gode 
opplevelser, omsorg og kunnskap. Vi 
kommer, uansett budsjetter, fancy utstyr 
og lokaler aldri til å bli mer enn summen 
av de menneskene som utgjør Wild X. De 
er vår viktigste ressurs, derfor er denne 

årsrapporten full av bilder. Dette er den beste måten hvor vi på trykk virkelig kan synliggjøre alle de flotte 
ungdomene og den kjempeinnsatsen de gjør. Hvert år nedlegger de flere tusen timer med frivillig arbeid, til 
glede for seg selv, til glede for andre, og til glede for oss som er så heldige å få spille på lag med dem. Det 
er denne innsatsen som har skapt Wild X. Takk til dere alle sammen, for det dere gjør, og for at dere er de 
dere er.

Oslo, desember 2008:
Bao Hong og Tor Bach

Said smiler på toppen av Galdhøpiggen

Gutta slår seg løs i høyfjellet



Tre år med suksess!
Det flerkulturelle friluftstiltaket Wild X har gjennomført sitt tredje år, og kan bare 
beskrives som en suksess. 

2008 har vært det mest aktive året i Wild X noensinne. Vi har vært på tur i flere døgn enn det er uker i året, 
og antall deltakere og frivillige har økt. Januar måned gikk med til planlegging av året, få nye ansatte inn 

i jobben og ukentlig sjek-
king av minkfeller. Årets 
første tur løp av stabelen 
den første helgen i februar, 
og målet var idylliske Ig-
letjernet i Sør-odal. Med 26 
deltagere var det tydelig at 
mange var klare for tur. 

I februar fikk vi også det 
meste på plass i Wild X 
sin hytte, Konterud som vi 
leier av Oslo Kommune, 
og kunne ønske deltakerne 
velkommen til Bærums-
marka. Et vel gjennomført 
førstehjelpskurs og mink-
fangst med Hersleb Skole 
og Oslos ordfører, Fabian 
Stang, fikk vi også tid til.

Mars måned begynte med 
pilketur til Åbortjern og i påskeuken holdt vi åpen hytte for alle som ville komme innom for kortere eller 
lengre besøk.

April måned bød på noen 
siste pilketurer til Konter-
ud, og ble avsluttet med 
snøhuletur til Finse, hvor 
fjelloppsynet var vertskap. 
Pinseferien ble behørig 
markert på Konterud med 
fullt belegg i hytte og telt, 
etter at vi hadde gjen-
nomført et par dugnad-
shelger med buskrydding, 
trefelling, bygging av ny 
kjøkkenbenk og kompost-
binge.

Vi la opp til et ambisiøst 
sommerprogram. I juni ar-
rangerte vi gjeddefisketur 

På tur i Odalen

Pølselunch i Engerdal



til Engerdal i samarbeide med Norges Fjellstyresamband. Den første uken i juli hadde vi sommercamp 
for unge asylsøkere i Bærumsmarka, arrangerte et kjapt fluefiskekurs en kveld ved Akerselva før  vi, 
sammen med Lom Fjellstyre gikk til topps på Galdhøpiggen og ned i grottene i Lom.

August var feriemåned i Wild X, men en del ungdommer deltok på jegerprøvekurs og bestod eksamen 
med bravur. September startet med prøvegarnfiske i åbortjern, og mistanken om at vannet var over-
befolket ble bekreftet. Samtidig startet jaktsesongen og vi har jaktet i Lillomarka og i Bærumsmarka 
som oppladning til den store turen til Gausdal i midten av oktober, hvor 20 stk. fra Wild X jaktet hare og 
rype sammen med fjellstyret og lokale jegere.

November gikk med 
en del mindre jaktturer, 
nødvendig kontorarbeid 
og ikke minst løp det 
første lederkurset av sta-
belen for åtte ivrige gut-
ter den nest siste helgen i 
november.

Mens budsjettet skrum-
pet så det dårlig ut for en 
juleavslutningstur, men 
fordi vi laget julebord for 
Solemskogen Jeger- og 
Fiskerforening, fikk vi 
nok penger til en siste tur 
til Konterud før julestria 
tok overhånd.

Mange turer, dugnader 
og kurs har vi holdt, og 
vi har satt nye rekorder på flere områder. De små turene til skytebanen, ungdommene som skal ha hjelp 
med jegerprøvekurs, eller naturfaglekser, oppdatering av nettsider, turplanlegging og alt det andre har 

også tatt sin tid. Alt i alt 
kan vi med et forsiktig 
uttrykk si at Wild X har 
hatt et travelt år, men 
et år med gode opplev-
elser, omsorg og stadige 
fremganger både for den 
enkelte og for oss som 
friluftstiltak.

Blant ungdom i Wild X 
gir det i dag prestisje å ha 
jegerprøve, en eksamen 
som rundt 80 av ungdom-
mene har bestått. Rundt 
50 av ungdommene jakter 
mer eller mindre aktivt.

Som alle ledere i Wild X kan Kim tenne bål med bare èn fyrstikk

Sara på grottetur i Lom



Lokaler og personale
2008 var Wild X` første hele år som selvstendig avdeling på Antirasistisk Senter. Vi har fått eget lager og 
har et fungerende kontorlokale som ivaretar våre behov med det aktivitetsnivået vi har hatt hittil.

I 2008 har Wild X blitt ledet 
av en leder, Tor Bach, på 
heltid, mens Bao Hong har 
arbeidet i 80 prosent stilling. 
Chung Tran hadde en del-
tids prosjektstilling i årets 
første tre måneder. I slutten 
av november begynte Ben-
jamin Lorentsen i tiltaksstill-
ing gjennom NAV og fun-
gerer som aktivitetsleder. To 
ansatte er i minste laget for å 
drive et tiltak av denne typen. 
Dels er det på turer behov for 
minst to ansvarlige personer 
for å ivareta sikkerheten til 
deltakerne på betryggende 
vis, dels er det svært ar-
beidskrevende å holde styr på 
alt av utstyr, tøy, soveposer 
etc. vi har til utlåns. Planleg-
ging, logistikk og innkjøp til 

turer med mange deltakere er også noe som legger beslag på store, personalmessige ressurser. Ikke minst 
krever det økende antallet 
frivillige ledere sitt av opp-
følging og kursing.

Fantastiske frivillige
Til tross for ansatte med-
arbeidere ville Wild X aldri 
kunnet eksistere uten den 
store staben med frivillige, 
ulønnede medarbeidere. 
Ved årets utgang talte listen 
34 frivillige. Dette er per-
soner som selv har kommet 
inn i Wild X som tur- eller 
kursdeltakere og som så 
har fått en lederrolle etter å 
ha oppfylt de kravene som 
stilles med hensyn til opp-
nådd, jegerprøve og første-
hjelpskurs. 

I tillegg til å gi kunnskap og naturopplevelse gir derfor Wild X også god ledertrening, noe som er en 
forutsetning for at våre deltakere skal kunne utvikle seg til forbilder for andre og selv være med på å spre 
entusiasme rundt et aktivt friluftsliv. 

Alex tar pause i harejakta

Man møter nye venner i fjellet



Wild X har også flere frivillige som uten å være ledere stiller opp som turkokker, vedhuggere, sjåfører eller 
andre viktige oppgaver. Dette gir oss et logistisk apparat som er langt større og mer effektivt enn det antallet 
ansatte tilsier.  Egen kokk på 
turene gjør at vi både får god 
mat og at lederne har tid og 
overskudd til å være sammen 
med deltakerne. Stemningen 
blir langt bedre når man kom-
mer tilbake etter en lang dags 
rypejakt og maten er klar til 
sultne jegere.  

Wild X har nå utarbeidet sitt 
eget ledertreningsopplegg, og 
den første flokken på åtte nye, 
unge ledere ble uteksaminert 
i november. Det satses på at 
frivillig innsats også skal gi 
innflytelse på utforming av ak-
tiviteter og valg av reisemål.

Samarbeidspartnere
Et viktig ledd i arbeidet med Wild X er samarbeid med andre friluftsorganisasjoner. Norges Jeger- og Fisker-
forbund har helt siden starten vært en viktig samarbeidspartner og vi har hatt samarbeid med NJFF om flere 
tiltak, både på lokalt og nasjonalt plan.

Norges Fjellstyresamband har 
vært en samarbeidespartner i 
særklasse. Wild X og NFS har 
i fellesskap arrangert turer til 
Finse, Engerdal, Lom og Gaus-
dal hvor ungdommene har fått 
oppleve så forskjellige ting som 
snøhuletur, gjeddefiske, bestign-
ing av Galdhøpiggen, kravling 
i grotter og rype- og harejakt. 
Lokale fjellstyrer og oppsyns-
folk har vært vertsskap og stilt 
med alt fra jaktinstruktører, via 
røkt sik, til grotteførere eller 
robåter. For ungdommene har 
dette vært uforglemmelige op-
plevelser som det snakkes om i 
lang tid etterpå.

Oslomarkas Fiskeadministras-
jon er også en viktig samar-

beidspartner. Wild X har deltatt på flere samarbeidsprosjekter med OFA, og har fått en generell dispensasjon 
fra fiskekortreglene slik at deltakere og ledere på våre arrangementer fisker gratis i OFAs forvaltningsom-
råde. I året som har gått har vi vært med på fiskeutsetting sammen med to OFA-lag, og har drevet prøvefiske 

Ingen ryper enda, men Faisal og Umar er tålmodige

Selhi sitter på revepost



med garn i Bærumsmarka. 
Det er planen at Wild X skal 
overta forvaltningen av ett 
av vannene i Oslomarka.

Takket være at mange av de 
jaktende ungdommene er 
medlemmer i Solemskogen 
Jeger- og Fiskerforening, 
har de hatt tilgang til jakt-
terreng i Lillomarka. Vi 
har benyttet dette til flere 
turer med lavvu ut i Marka, 
til tider med, til tider uten 
våpen. 

Sollerudstranda Skole har 
blitt en nær samarbeids-
partner etter at lederne for 

Wild X holdt jegerprøvekurs 
for elevene der sist vinter. 

Samtlige deltakere bestod kurset, og vi fikk prøvet ut nye metoder for jegerprøveundervisning på ung-
domsskoletrinnet. Siden den gang har vi jaktet sammen med elever og lærere der, og flere av elevene er 
nå frivillige ledere i Wild X.

Vi har også samarbeidet med Hersleb Skole om fiske- og aktivitetsdager for elevene ved skolen, og flere 
elever der har senere meldt seg for å delta i aktiviteter hos Wild X. Herslebelever var også i høy grad 
deltagende da Wild X i februar inviterte Oslos ordfører, Fabian Stang med på minkfangst i Lillomarka. 
Utbyttet ble en mår som hadde forvillet seg inn i en av fellene, for ikke å snakke om kilovis med pølser 
som ble grillet over bålet et-
ter endt innsats.

Egen hytte som base
Takket være Friluftsetaten 
i Oslo Kommune har Wild 
X fått leie sin egen hytte, 
Konterud, i Bærumsmarka. 
Siden vi overtok hytta i 
februar 2008 har rundt 66 
enkeltindivider vært på over-
nattingstur på hytta, som i lø-
pet av året, til tross for bare 
åtte senger, har hatt over 200 
gjestedøgn. 

17 av de gjennomførte 
turdøgnene vi har hatt i 
2008 har vært dugnader på 
Konterud. Med utgangspunkt i hytta har vi arrangert fisking, fiskevannsforvaltning, kurs, dugnader, som-
merleir og jaktturer. Samtidig kom utgifter til hytteutstyr til som en ekstrabelastning på årets budsjett.

Chuc har fiskedilla

Snøvær i juli er ingen hindring for Wild X



Mange, lange turer
Til sammen har Wild X i 
2008 arrangert 21 turer av 
varierende lengde, fordelt 
på 55 turdøgn til forskjellige 
steder i Norge. Det samlede 
antallet deltakere har vært 
rundt 220 på overnattings-
turer. I tillegg kommer 190 
deltagere på dagsaktiviteter, 
fordelt på 12 forskjellige kurs 
og småturer. I løpet av disse 
turene og aktivitetene har in-
gen personer, med unntak av 
gnagsår og skrubbsår, kom-
met til skade.  Den sammen-
lagte reiselengden på lang-
turer har vært 2498 kilometer. 
Hvor langt vi har gått tilsammen 
i skog og fjell vites ikke. Derimot 
vet vi at ungdom med bakgrunn 
fra minst 23 nasjoner har deltatt på overnattingsturer.

Asylsøkende ungdom
Det er vårt inntrykk at ungdom i asylmottak har et underforbruk av gode fritidstilbud. Dels for å avhjelpe 
dette, dels for å introdusere ungdom som nettopp er kommet til Norge for en spennende del av norsk 
tradisjon, har vi samarbeidet med tre asylmottak på Kongsvinger, Eidsvoll og Asker om å gi et tur- og ak-
tivitetstilbud til ungdommene der. Vi har tilrettelagt flere aktiviteter for denne gruppen av ungdommer og 

ungdommene i Wild X har 
vært veiledere og instruk-
tører og tolker for de unge 
asylsøkerne.

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.

Utstyrspool
Ungdommene som del-

tar i aktivitetene til Wild X har i liten grad eget turutstyr når de begynner. Å ha brukbart utstyr i form 
av sekker, soveposer, solide klær, votter, luer, ullsokker, stormkjøkkener og telt har derfor vært av 
avgjørende betydning. Vi tør si at tilgang på en utstyrspool er avgjørende for hvorvidt et tiltak av denne 

Banthata med en rev bak øret

Umar er en flink leder og lærer jentene å skyte



type skal ha suksess. At ungdommene opplever nødvendigheten av godt utstyr, resulterer dessuten på sikt 
i at de selv går til anskaffelse av turutstyr og vi opplever at de så kommer for å låne ting til venner som 
ønsker å bli med på tur. Samtidig er vedlikehold og oppdatering av utstyrspoolen noe av det mest res-

surskrevende, både i form 
av penger til innkjøp og i 
arbeidsinnsats. Vi opplever 
ressursene til denne delen av 
arbeidet som utilstrekkelige 
og finner det blant annet 
vanskelig å ikke kunne se 
oss råd til å ha ordentlige 
støvler til utlåns. 

Med den grunnbeholdd-
ningen vi har av utstyr 
og de behovene vi ser for 
nyanskaffelser, anslår vi at 
det reelle behovet bare på 
innkjøpssiden dreier seg om 
rundt 1 000 kroner pr år pr. 
deltaker, altså med fjorårets 
aktivitetsnivå rundt en kvart 
million kroner. At vi i det 
hele tatt har en utstyrspool 

skyldes en større sum vi fikk fra Sparebankstiftelsen i 2006, og som vi har tæret på frem til nå, hvor det er 
slutt. 

I tillegg til direkte utstyrskostnader kommer utgifter til å administrere utstyrspoolen, noe som dreier seg 
om minst en halv stilling pr. år.

Naturens mangfold
Direktoratet for Natur-
forvaltning ba ved årets 
innledning Wild X om å 
legge vekt på naturens 
mangfold. I betrakning av 
at Wild X sin oppgave er å 
fremme mangfold, både i 
naturen og blant mennesker, 
var dette en utfordring vi 
tok i mot med glede. Vi har 
inkorporert dette i all virk-
somhet vi har drevet gjen-
nom året. Vi har vektlagt at 
denne prioriteringen skal 
ha et praktisk perspektiv og 
har drevet predatorjakt og 
fangst, prøvefiske, utsetting 
av fisk og sågår drevet meitemarkoppdrett i kompostbingen ute i skogen. 

På denne måten har ungdommene fått forståelse for nødvendigheten av et balansert mangfold i naturen, 

Subhan lærer bort hagleskyting

Jesper er en stødig sagfører og feller store trær



for rovviltets innvirkning på bestander og på betydningen av menneskelige inngrep.

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 opplev-
elser og utfordringer. Andre 
hadde prøvd med brosjyrer 
på urdu og halalpølser ved 
Sognsvann. Risiko, spen-
ning, mestring og ekte ans-
var har vært viktige stikkord 
for rekruttering til Wild X. 
Vi lar ungdom velte med 
kano, felle trær med motor-
sag, 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 vedkom-
mende 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 arrangement-
er, at gutter og jenter sover hver for seg og et generelt krav om at man oppfører seg ordentlig mot hveran-

dre, 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.

På den annen side stiller vi 
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 egen-
utviklede lederkurs.

Forutsigbarhet for foreldre 
er et annet viktig element. 
Foreldre har rett til å vite at 

barna deres er trygge sammen 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.

På huletur i Lom

Bading og fluefiske kan kanskje kombineres...



Trygghet og selvrespekt er viktig, 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 ordentlig 
mat fra grunnen av når vi er på tur, 
starter lederkurs med å gi deltakerne 
kosedyr og slutter av med at alle får 
diplom og (sjokolade)medalje. 

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

Vi er svært bevisste på å kommunisere 
til våre frivillige ledere og turdel-
takerne at de er forbilder for andre. 

En del av dette settes ut i livet ved at de mobiliseres som hjelpeinstruktører på jegerprøvekurs eller på 
skytebanen. På det meste deltok syv ungdommer fra like mange nasjoner som hjelpere på ett og samme 
jegerprøvekurs. Ungdommene fungerer også som en ressurs i mange andre sammenhenger. Ved behov for 
tolk på jegerprøveeksamen i Oslo har vi til disposisjon unge som tilsammen snakker svært mange språk. 
Dette bidrar i seg selv, i tillegg til den direkte rekrutteringen som drives i regi av oss, til økt rekruttering 
til jakt blant minoritetsbefolkningen.

Vi tror imidlertid at den viktigste grunnen til at vi får minoritetsungdom 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 mål-
gruppen både gjennom valg av billed-
materiale i presentasjoner, gjennom 
den maten vi serverer og gjennom de 
lederne som fremstår som forbilder. 
Samtidig som vi gjør dette kommu-
niserer vi også tydelig at Wild X er 
åpent også for etnisk norsk ungdom 
og at vi ikke ønsker å være en ghetto. 
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 arbeidsspråk, om ikke 
annet så fordi noe annet ville bringe oss fra kreativt mangfold til babelsk forvirring. Den tiden er forbi da 
man inkluderte minoriteter gjennom å trykke brosjyrer på arabisk og urdu. Hele vår kommunikasjon til 
ungdommene handler i grunnen om å si at det er ditt Norge, ta det i bruk.

Wild X-ledere danser krigsdans rundt bålet...

...mens Tom tar en piruett i Jotunheimen



En siste suksessfaktor er at vi legger alle våre aktiviteter ut i naturen, uansett vær. Av samtlige 31 gjen-
nomførte turer. kurs og aktiviteter i 2008 ble bare en, et førstehjelpskurs som krevde audiovisuelt utstyr, 
gjennomført ute i felten. Dette gjør vi selvfølgelig av opplæringsmessige grunner, men like mye for å 
bygge identitet, stolthetsfølelse og 
lagånd. Ungdommene skal ha anledn-
ing til å føle seg som jegere, fiskere 
og ekte villmarkinger, og det gjør 
de. En velkommen tilleggseffekt er 
selvfølgelig at Wild X på denne måten 
ikke trenger stille så store krav til 
lokaler som vi ville måttet gjort hvis 
vi skulle henlagt større deler av virk-
somheten til kontorlokalene i sentrum 
av Oslo.  65 dager ut av huset er ikke 
verst på et år. Er vi heldige klarer vi 70 
i 2010.

Økonomien som begrensning
Wild X mottar mesteparten av sin 
driftsstøtte fra Direktoratet for Natur-
forvaltning og Miljøverndepartementet. 
I 2008 har budsjettet vært i overkant en 
million kroner. 

Slik vi ser det er økonomien den eneste begrensning Wild X møter. Vi har lokalene, personene, kunnskap-
ene, organisasjonsapparatet og samarbeidspartnerne som trengs for å kunne gi tilbud til langt større grup-
per av ungdom og tilby et langt bredere spekter av aktiviteter. Da er det forstemmende at det hele strander 
på økonomi. 

Wild X har motiverte ledere, og ansatte 
som går til sitt arbeid med stolthet 
og kjærlighet. Det er allikevel slik at 
når tiltakets ansatte ved inngangen til 
desember måned hadde tilsammen 52 
avspasseringsdager tilgode, er man på 
grensen av hva som er mulig å få til 
uten å drive rovdrift på vår menneskel-
ige kapital.

I oktober 2008 ble det, med unntak for 
tur til Gausdal og lederkurset, innført 
aktivitets- og innkjøpsstopp i Wild X ut 
året. Dette kom midt i jaktsesongen, en 
periode hvor vi kunne ha gjennomført 
en rekke konstruktive aktiviteter. I den 
store sammenhengen er det ikke store 
beløp det handler om for å få hjulene til 

å gå rundt, men når marginene er små kan ting fort gå i stå.

Vi tror at med et bredere tilbud til større grupper, ville vi for det første kunne bidra til en betydelig 
helsegevinst, både for den enkelte og for samfunnet. For det andre ville vi kunne skaffe et langt bredere 

Magnus skjøt en harepus

Benjamin og Kim ordner vinterved



erfaringsgrunnlag som vil kunne ha overføringsverdi for andre organisasjoner og miljøer som sliter med å 
nå ut til minoritetsungdom.

Fremtiden
Wild X er en suksess, vi vil faktisk hevde at det er en ubetinget suksess. Vi har vist at minoritetsungdom 
kan delta på like fot med- og mange ganger hevde seg bedre enn majoritetsbefolkningen ute i naturen. 

Vi har skapt et betydelig potensiale for vekst og utvikling for den enkelte, og vi har funnet metoder for 
å rekruttere mennesker fra grupper som anses som tapt for deler av det øvrige organisasjonslivet. Vi har 
løftet frem forbilder og vi har nedlagt et betydelig arbeid for å fremme sunne holdninger til miljø, dyreliv 
og egen helse, kort sagt det Albert Schweiser kalte ærefrykt for livet. Vi har skapt forståelse for betyd-
ningen av helse og robusthet. Sist men ikke minst: Vi har gitt en lang rekke unge mennesker fantastiske 
opplevelser, nye følelser, nye venner og minner for livet. 

I det kommende året ønsker vi å knytte oss nærmere opp til friluftslivets organisasjoner og det arbeides nå 
med en del spennende initiativer for å få til et mer forpliktende samarbeid mellom Antirasistisk Senter og 
andre organisasjoner om ansvaret for Wild X. Vi tror at dette ikke bare vil styrke tilbudet vi har til ung-
dommene, men også vil det føre til økt overføringsverdi av de erfaringene Wild X har gjort og kommer til 
å gjøre. Vi vil videre arbeide for å skaffe utstyrssponsorer slik at vi kan fornye og forbedre vår utstyrspool 
og ikke minst mulighetene for bedre vedlikehold av den. 

Et tredje satsningsområde vil bli asylsøkende barn og unge. Overfor denne gruppen er vi i en unik posis-
jon: Vi kan gi et aktivitetstilbud som er praktisk rettet, hvor mestring og samspill med andre er det viktig-
ste. Ikke minst utgjør vår store stab av frivillige en ressurs både som tolker, forbilder og veivisere.

 Wild X i tall 2008
  Turdøgn totalt    55
  Antall turer totalt   21
  Hvorav helgeturer til Konterud  15
  Hvorav større arr på Konterud  1
  Større langturer    5
  Deltagere på overnattingsturer totalt 220
  Gjestedøgn på Konterud   203
  Individer som har sovet på Konterud 66
  Dagsgjester på Konterud   96
  Dagsaktiviteter, kurs etc.   12
  Deltagere dagsaktiviteter   190 
  Frivillige ledere og hjelpere  34
  Timer frivillig arbeid nedlagt  3 200 (Ca.)



Frivillige 08
Listen over frivillige i Wild X, enten de er ledere, kokker, vedhuggere, sjåfører eller 
hjelpeinstruktører teller for året 2008 hele 34 personer. De fortjener alle å bli nevnt, 
selv om plassen ikke tillater å nevne den enkeltes bragder. Her er listen i alfabetisk 
rekkefølge.

  Aleksander Dahl Flovild
  Ali Fahadi
  Ann-Sophi Glad
  Arman Surizehi
  Balz Baumgartner
  Banthata Mokgoatsane
  Chuc Nguyen
  Chuong Tran
  Christian Pettersson
  David Simonsen
  Desmond Chan
  Eddie Rørvig
  Faisal Gurhan
  Hamza Gartit
  Hans Jesper Thorsø
  Jon Simon Lindi 
  Jonatan Due

Hjelpere og venner 08
Staben i Wild X vil særskilt takke:

Lars Eric Lindqvist, Jan Ove Prestegård, Ragnhild Maria Øye Viken, Per Rune Stav, Olaf Schiøll, Emil 
Andrè Os, Thor Erik Nordeng , Bjørn Torp, Hellik Raaen, Grethe Naustdal, Kjell Tomter, Fjelloppsyn og 
fjellstyrene i Engerdal, Lom, Finse og Gausdal, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerfor-
bund, Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Friluftsetaten i Oslo Kommune. Videre vil vi takke Kongsvinger 
Statlige Asylmottak, Hvalstad Asylmottak og Eidsvoll Omsorgssenter For Barn for godt samarbeid. Sist 
men ikke minst vil vi takke våre tålmodige kolleger ved Antirasistisk Senter som bærer over med bållukt, 
skytevåpen, døde mårdyr i fryseren, sotete stormkjøkken i oppvaskmaskinen, ville hunder og forlagte 
turklær i resepsjonen 

Kamran Karimi
Kevin Luong
Kim Krosby Fredriksen
Magnus Hassel
Martin Eide
Matija Kostanjevac
Mohammed Selhi
Mona Evensen
Noah Roble
Phi Duc Tran
Sara Aljaroudi
Sigbjørn Lindbråten
Simen Schill Bjørndal
Stojan Dragomir Nedelchev
Subhan Shafiq
Umar Ditta
Øystein Blixhavn



I Wild X er alle vinnere!


