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Lokaler og personale 
 
I slutten av februar flyttet Wild X fra Møllergata 32 til Peder Claussønsgate 7. De gamle lokalene ble for trange 
og kalde, og ga ikke rom for kurs og aktiviteter. Etter flyttingen fikk vi dobbelt så stor plass, og kombinert med 
et eksternt lager for utstyr har vi nå et hus hvor vi både kan ha møter, holde kurs og drive med simulatorskyting, 
uten at det går ut over de ansattes mulighet til å gjøre annet arbeid. At lokalene er i bedre stand, og betydelig 
bedre vinterisolert, bidrar også til å gjøre livet lettere. 
 
Wild X hadde i 2012 følgende bemanning: 
Tor Bach var leder, Ahmed Kadhim har fungert som nestleder mens Umar Ditta har vært i militæret, Ali Hassan 
har vært kontorsjef siden juni. Vi har hatt ytterligere en ungdomsleder ansatt som måtte slutte i stillingen på 
grunn av uakseptabel atferd. 
 
Elias Belfkih, Hamid Bayat og Nawzish Riaz har jobbet deltid som ungdomsledere og senere hatt praksisplass 
og Roger Lopez og Mahamud Hassan har hatt praksisplass. 
 
 

Fantastiske frivillige 

 
I løpet av 2012 hadde Wild X 50 frivillige på sentrale arrangementer. I tillegg til dette kommer like mange som 
har jobbet med ting lokalt. Mange har har deltatt gjennom lengre tid, og representerer en god kontinuitet, 
samtidig som mange nye, unge er kommet til. Vi ser også at frivillige, selv om de flytter rundt i landet, fortsatt 
deltar på større samlinger og turer. Ettersom Wild X nå er en medlemsorganisasjon har dette betydd mer ansvar 
og ikke minst flere muligheter for de frivillige. Det er stiftet et lokallag i Oslo og ett i Akershus, og det jobbes 
godt med å få på plass lokallag i Hordaland og Rogaland. Målet er at vi skal kunne gi det samme turtilbudet 
som vi har i dag, og som er åpent for ungdom fra hele landet, samtidig som det drives lokal rekruttering og 
kursvirksomhet, slik at vi gir et langt bredere og mer brukerstyrt tilbud. 
 
Det er nedlagt rundt 7 000 timer frivillig arbeid i året som gikk. Mesteparten handler om gjennomføring av egne turer og 
arrangementer, enten det dreier seg om en topptur til Galdhøpiggen, vedhugging til hytta i Sørkedalen, eller at vi har 
trengt hjelpeinstruktører på skytebanen. I tillegg har vi deltatt på andre arrangementer, som Barnas Dag på Østernvann i 
Bærum, eller Friluftslivets Dag i Oslo, hvor Wild X serverte halalpølser, ris og dal til 1 000 personer. 
 

Samarbeidspartnere 
 
Wild X har fortsatt samarbeidet med Norges Fjellstyresamband og lokale fjellstyrer om opplæringsturer og 
naturopplevelse rundt i Norge. I 2012 omfattet dette gjeddefiske i Engerdal, topp- og grottetur til Lom samt 
jaktturer til Øyer og Gausdal.  
 



Wild X har fortsatt samarbeidet med Oslomarkas Fiskeadministrasjon og ungdommer fra oss har deltatt på 
prøvefiske, familiefiskedag på Østernvann, fiskeutsett og drikkevannsoppsyn.  
 
Vi har samarbeidet mede n rekke asylmottak, omsorgssentre og bokollektiver for enslige, mindreårige 
asylsøkere om å gi et tur- og aktivitetstilbud til beboerne der.  
 

Egen hytte og lavvu 

 
Hytta Konterud i Bærumsmarka er blitt et samlingspunkt for større og mindre arrangementer. 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, ledersamlinger, St. hansfest med 
kebabsjappe og vi har brukt den som utgangspunkt isfisking, fiskeoppsyn og rene avslappingsturer. Hytta holder 
åpent hele påskeferien og ungdommene kan komme og være der så lenge de vil gjennom påsken. I 2012  var 23 
personer innom hytta i påsken. Ikke minst medfører driften av hytta at vi kan lære opp ungdommene i praktiske 
ferdigheter, 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 ferdigheter. Er det 
ikke ved, blir det ingen vinterturer, og vasker man ikke kommer man tilbake til en skitten hytte. 
 

Mange, lange turer 
 
I 2012 hadde Wild X 79 dager med aktivitet, fordelt på 18 overnattingsturer, to jegerprøvekurs, 14 kvelder med 
simulatorskyting, en større flyttedugnad og en rekke andre dugnadsaktiviteter. 1 576 personer deltok på en eller 
annen måte i våre aktiviteter. 
 
Alle turer ble basert på dugnadsarbeid, og det ble nedlagt minst 7 000 timer frivillig arbeid. Av større turer og 
arrangementer kan nevnes Pilketur til Skarnes, Ørretfiske og leirdueskyting i Finnholt, gjeddefiske i Engerdal, 
grotte- og topptur til Lom, ørretfiske på Hardangervidda, sjøfisketur til Sotra, rype- og harejakt i Gausdal, 
småviltjakt i Øyer og juleavslutningstur til Nordmarka. 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 kombinere 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 turmat, og det gir tifold igjen i form av god stemning i forhold til 
den lille ekstra arbeidsinnsatsen. Ved hjelp av krabbekokere 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 trivselsfaktor, det er også et omsorgssignal og en del av den metodikken vi bruker for å skape trygghet 
og selvtillit. Vi har ofte 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 aslysøkere 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 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 omsorgssentre og bofellesskap for enslige, mindreårige asylsøkere/flyktninger flere steder i 
landet. 
 
Vi har tilrettelagt flere aktiviteter for denne gruppen av ungdommer, og ungdommene i Wild X har vært 
veiledere og instruktører 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 hjemlandets 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.  
 
Stiftelsen Scheibler har gitt oss 400 000 kroner slik at vi kan gi et tilrettelagt tilbud til denne gruppen med 
ungdommer, og vi har samarbeidet med flere asylmottak, omsorgssentre og bokollektiver for enslige, 
mindreårige asylsøkere. 
 
Det er fantastisk å se hvordan disse ungdommene jobber for å tilpasse seg en ny tilværelse i et nytt land. Gutter 
som vi ble kjent med sommeren 2011, og som da trengte tolk, snakker og skriver flytende norsk, og de har 
begynt å sette sitt eget preg på Wild X. Mange av dem har blitt frivillige ledere, og nå er mange av dem også en 
drivkraft i arbeidet med å opprette lokallag. I Akershus utgjør de tre av fire styremedlemmer, I Rogaland er de 
som jobber med å stifte lokallag alle tilhørende denne gruppen, og i Hordaland utgjør de vel halvparten. 
 
Det betyr at vi har overoppfylt målsettingen med arbeid med denne ungdomsgruppen. Ikke bare har vi gitt dem 
et tilrettelagt ferietilbud, vi har også integrert dem i en friluftsorganisasjon og ser nå at de får verv, tar ansvar og 
bidrar til at organisasjonen vokser. 
 
Å ta med unge som er nyankomne til Norge ut på tur gir mange utfordringer. Mange har ikke begrep om hva de 
gir seg ut på, vet ikke hvordan de skal kle seg og forstår ikke språket. Da gjelder det å ha ledere som kan 
forklare ting på morsmålet, det gjelder å ha nok flinke ledere til å se alle deltakerne og hvilke behov de har, og 
det gjelder å ha nok utstyr til utlån og folk som både har styr på utstyret og kan vise hvordan det skal brukes. 
  
 
 

Utstyr til utlån 

 
Ungdom som kommer i kontakt med Wild X har i utgangspunktet lite friluftserfaring, og har derfor heller ikke 
nødvendig utstyr, eller kunnskap om hvordan det skal brukes. Vi tør si at tilgang på en utstyrspool er avgjørende 



for hvorvidt et tiltak av denne type skal ha suksess. Før vi tar med nye ungdommer på tur, tar vi derfor en 
utstyrssjekk på hver enkelt og supplerer med nødvendig utstyr fra lageret. 
 
Vi har lavvuer, telt, jaktdresser, støvler, ullgensere, regntøy, luer, fiskestenger, gummibåter, hagler, 
stormkjøkkener, kompass, arbeidskniver og et hav av andre ting man kan få bruk for på tur. 
 
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 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, og her ligger vi stadig på etterskudd, 
 

Naturens mangfold 

 
I alt vi gjør legger Wild X vekt på å bevistgjøre ungdommene naturens mangfold. I betraktning av at Wild X sin 
oppgave er å fremme mangfold, 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 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, for 
rovviltets innvirkning på bestander og på betydningen av menneskelige inngrep. Naturmangfold er dessuten en 
viktig del av jegerprøvekursene som ungdommene gjennomgår. 
 
 

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 brosjyrer på urdu og halalpølser ved Sognsvann. Det har hele tiden vært 
et mål å skape ekte deltakelse, hvor ungdommene er mest mulig medansvarlige for driften av Wild X, og ikke 
bare statister som kommer på et arrangement for så å gå hjem igjen. 
 
Risiko, spenning, mestring og ekte ansvar har vært viktige stikkord 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. 
 
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 egenutviklede 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. 
 
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 markerer alltid når noen har fødsesldag på tur, og husker alltid å gratulere 
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 
oppmerksomme 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 turdeltakerne 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. 
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 kommuniserer 
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, gjennom 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 ghetto. Enkelte har ytret bekymring over at organisasjoner som Wild X kan føre til dannelse 
av parallellsamfunn. Dette er en ubegrunnet redsel. For det første er den største etniske gruppen i Wild X, ca en 
tredjedel, etnisk norske. For det andre er spennet i kulturell bakgrunn så stort, vi favner 50 nasjoner, samtlige 



verdensreligioner og vi er konsekvente på at vi har norsk som arbeidsspråk, simpelthen fordi det er det eneste 
språket vi har felles. 
 
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, 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 nesten alle våre aktiviteter ut i naturen, uansett vær for å bygge identitet, 
stolthetsfølelse og lagånd. Det vi kan gjøre ute, gjør vi ikke inne. Ungdommene skal ha anledning til å føle seg 
som jegere, fiskere og ekte villmarkinger, og det gjør de. 
 
 

Organisasjon og styrearbeid 
 
I mars fikk vi helt plutselig beskjed om at Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oslo kom til å frasi seg ansvaret for 
Wild X. Vi hadde i lengre tid diskutert forskjellige, mulige modeller for å tilpasse Wild X innenfor NJFFs 
struktur, men det var få muligheter innenfor eksisterende vedtekter til å få plass til et landsdekkende 
ungdomstiltak, og hvor lokalforeningene skulle ha ansvaret for driften. 
 
Beskjeden kom imidlertid brått på, og vi hadde i realiteten 12 dager på oss fra vi fikk beskjed til vedtaket var 
fattet. Vi klarte imidlertid, på en ukes varsel, å tromme sammen et konstituerende møte som vedtok vedtekter og 
valgte styre for en ny medlemsorganisasjon.  
 
Å bygge en medlemsorganisasjon fra grunnen av på kort varsel er ingen enkel jobb, og det har vært en 
utfordring, både for styre, frivillige og ansatte. Deltakerne skal plutselig bli medlemmer, det skal etableres 
lokallag og samtidig skal man opprettholde normalt aktivitetsnivå. Til alt overmål kom prosessen med å bli 
medlemsorganisasjon samtidig som vi var flyttet inn i nye lokaler, med de innkjøringsvansker dette fører med 
seg. 
 
Det nye styret har vært nødt til å bygge alt fra bunnen av, og har i løpet av tiden som har gått siden mars avholdt 
ni møter, altså hver måned. Ved konstituering av Andres Quempumil styreleder. Han trakk seg ved årsskiftet, 
og Sigbjørn Lindbråten overtok. 
 
Ved årsslutt bestod styret av: Sigbjørn Lindbråten, leder. Hans Jesper Thorsø, nestleder. Ahmed Adel, 
økonomiansvarlig, Styremedlemmer: David Simonsen, Steinar Johnsen, Mathias Brede, Nawazish Riaz, 
Jonathan Simonsen, Daergham Muntir, Alhakam Marota og Ali Hassan (Ansattes representant). 
 
 



 

Økonomien 

 
Økonomien i 2012 har vært alt for stram, og det har ikke vært mulig å opprettholde ønsket aktivitetsnivå, særlig 
i betraktning av at vi også har vært nødt til å omorganisere hele virksomheten. Vi har motatt 1,1 millioner 
kroner fra Direktoratet For Naturforvaltning gjennom FRIFO, og dette er det vi i praksis har til daglig drift. 
Dette beløpet var i 2009 og 2010 1,5 millioner. Hvorfor beløpet er kuttet har aldri blitt begrunnet, og det har ført 
til at vi nå ikke har råd til å ha uteaktiviteter om vinteren. 
Aktiviteter i sommerhalvåret har vært sikret gjennom at vi har fått 500 000 til vårt sommerprogram fra Barne- 
og likestillingsdepartementet, og 100 000 fra Oslo Kommune. 
 
De eneste andre inntektene vi har hatt er fra stiftelsen Scheibler som har gitt oss 400 000 de siste to årene til 
tilrettelegging av aktiviteter for enslige, mindreårige asylsøkere og barn i asylmottak. 
 
Vi har med andre ord en del ganske omfattende arbeidsoppgaver, samtidig som at vi ikke lenger har tilstrekkelige 
driftsmidler. Dette førte til at vi i 2012 opparbeidet et driftsunderskudd på 209.659 kr. 
 
Vi har opplevd at det har vært få muligheter for dialog om økonomi, og at man i DN og også i FRIFO helst har sett at vi 
ikke er under deres støtteordninger. 
 
Vi finner det fullstendig skammelig hvordan vi nå i flere år har vært gjort til kasteball, og hvor myndigheter som skal 
tildele penger, eller de som opptrer på myndighetenes vegne fremstår langt mer som aktører med en konkurrerende 
agenda. 
 
Arbeidsmiljø og påvirkning på ytre miljø 
 
Wild X driver ingen virksomhet som kan ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet preges av et godt 
arbeidsklima. Det eksisterer egne regler og rutiner for bruk av farlige redskaper, og egnet vernebekledning finnes 
tilgjengelig. To ansatte har vært sykemeldt i året som gikk, og ingen av disse sykemeldingene skyldes yrkesskade. 
 

Fremtiden 
 
Wild X er nå etablert som en medlemsorganisasjon med et bredt tur- og opplæringstilbud og med medlemmer 
og aktiviteter i hele landet. Vi er nå i gang med å oppsummere de erfaringene vi har gjort slik at de skal komme 
andre til nytte. 
 
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 medlemsorganisasjon hvor de selv har 
innflytelse og ansvar. Wild X får nå lokallag over hele landet, og vi ser at ungdommer som knapt kunne norsk 
for to år siden nå står i spissen for å danne lokallag.  
 


