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Om Wild X
Wild X er en flerkulturell frilufts- og miljøvern-
organisasjon. Målgruppen er minoritetsung-
dom og urban ungdom som lever i flerkulturelle 
miljøer. Wild X har lokallag i Oslo, Akershus, 
Østfold, Rogaland og Oppland.

Wild X startet opp så smått I 2004 og er I dag 
en selvstendig friluftsorganisasjon. Virksomheten 
finansieres over statsbudsjettet, med bidrag fra 
Miljødirektoratet, Barne- familie- og likestillings-
departementet, Politidirektoratet og private bi-
dragsytere.

Målsettingen for Wild X er å åpne nye arenaer i 
det norske samfunnet for flerkulturell ungdom og å 
integrere norsk friluftstradisjon i det flerkulturelle 

samfunnet som er kommet for å bli. På de neste sidene får du et innblikk i virksomheten til et unikt friluftstil-
tak i året som har gått. 

God tur.

Kontaktinformasjon

Wild X har kontor i Høybråtenveien 15 - 1055 - Oslo.
Vår kontortid er 10 - 20 mandag - torsdag og 10 - 16 på fredager.
Telefon: 47 36 40 03 - E-post: post@wildx.no - Web: www.wildx.no

Lokaler og personale
Wild X har siden oktober 2015 holdt til i Høybråtenveien 15. Det er store lokaler som egner seg ypperlig 
til vårt arbeid. Vi har både utearealer og aktivitetslokaler i hovedhus og uthus, mens kjelleren byr på 
lagerplass for turutstyr. Utearealene innbefatter hage, parkeringsplass og ballbane.

Wild X hadde i 2019 følgende bemanning:
Tor Bach var generalsekretær, Fares Asfour var kontorsjef, Ali Abdullah var miljøarbeidersjef mens Fawad 
Askari, Pedram Ziaei, Mustafa Alali, Riad Alalo, Omar Almamo, Jalal Alizada og Vithahan Kalaichelvan var 
miljøarbeidere på deltid. Bao Hong jobbet som turleder og miljøarbeider i hel stilling fra januar til august. 

Arin Borgen var fast fiskeinstruktør i tillegg til å være styreleder. og Amir Ranjbar hadde sommerjobb hos 
oss. Vi hadde to praktikanter i løpet av året. Ali Abdullah har fungert som generalsekretær siden september 
på grunn av generalsekretærs sykdom. I samme periode har Arin Borgen jobbet i seksti prosent stilling for å 
dekke opp for sykefravær.



Vi jobber med hele mennesker
Wild X er en friluftsorganisasjon. Det er det som 
er vår identitet, det er friluftsliv aktivitetene våre 
handler om. Vi jakter, vi fisker, vi bestiger fjell, vi 
padler kano og forteller skrøner rundt bålet. Vi gir 
naturglede til unge mennesker som ellers aldri ville 
fått sjansen til å oppleve – og beherske – naturen.

Det vi har lært er imidlertid at ingen kommer inn 
gjennom døren hos oss med bare en fiskestang i ba-
gasjen. Mange har ikke en gang det, og det er derfor 
vi deler ut fiskestenger. 

Mange, kanskje de fleste av deltakerne våre kommer 
fra fattige hjem. Noen bor i hjem hvor det ikke fin-
nes en bok. Det er derfor vi har et eget bibliotek på 
kontoret, et bibliotek med masse bøker om dyr, fisk 
og natur, men også med andre bøker man kan sitte 
og lese i, et bibliotek med brettspill, og i vinduskar-
men ligger det bøker vi har mange av, bøker vi gir 
bort til ungdommene, bøker som de kan eie og ha i 
hylla si hjemme.

En stor del av deltakerne kommer uten turtøy i ba-
gasjen. De møter til fjelltur i tynn jakke og sandaler 
og har ikke sovepose. Det er derfor vi har jaktdres-
ser, turstøvler, ullgensere, regntøy, soveposer, lig-
geunderlag og alt annet man trenger på tur, utstyr 
som ser ut som det alle andre har og som holder 
deg varm og tørr nok til å glede deg over naturen 
sammen med andre.

En god del kommer inn gjennom døren hos oss 

med krigsopplevelser i bagasjen, barn og ungdom 
som skriker når de drømmer, eller som har foreldre 
som sitter hjemme og skjelver, barn og ungdom som 
har mistet nære og kjære. Noen har opplevd å få 
huset sitt bombet, å gå med livet i hendene gjennom 
øde fjellområder, kuler som hviner rundt ørene, lan-
ge perioder med utilstrekkelig næring. Det er derfor 
vi har en grenseløs omsorg, kanelboller og kakao om 
kvelden, store gryter med hjemmelaget mat i rause 
porsjoner, flinke ledere som behersker mange språk 
og alltid nok klemmer.

Noen av dem som kommer til oss vet ikke helt hvor-
dan man skal oppføre seg, og derfor har vi trygge 
ledere som er flinke til å sette grenser og til å finne 
andre måter å få oppmerksomhet og status på enn å 
leke gangster.

Noen som kommer til oss har blitt utsatt for ting 
som barn ikke skal utsettes for fra voksne, og derfor 
kurser vi alle miljøarbeidere om vold og overgrep og 
om hvor det finnes hjelp.

Wild X er en friluftsorganisasjon, men de som er i 
Wild X er hele, sammensatte mennesker med både 
gode og vonde ting i bagasjen. Derfor jobber vi med 
hele mennesket.

Oslo, 28. januar 2020:

Tor Bach
Generalsekretær



Fantastiske frivillige

I løpet av 2019 hadde Wild X rundt 45 frivillige på 
sentrale arrangementer. I tillegg til dette kommer 
mange mange som 
har jobbet med ting 
lokalt. Mange har  
deltatt gjennom len-
gre tid, og represen-
terer en god konti-
nuitet, 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. Å holde 
lokallagene i live krever imidlertid kontinuerlig 
innsats. Wild X består av mange unge mennesker. 
De flytter, de er i utdanning, de bytter jobber, alt 
sammen ting som påvirker lokallagene og styrenes 
arbeidsmuligheter.

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 til-
bud.

Det er ned-
lagt 6000 - 6500 
timer frivillig 
arbeid i året 
som gikk. Mes-
teparten hand-
ler om gjen-
nomføring av 
egne turer og 
a r r a n g e m e n -
ter, enten det 
dreier seg om 
en topptur til 
Galdhøpiggen, 
vedhugging til leirsted i Sverige, eller at vi har trengt 
hjelpeinstruktører på skytebanen. I tillegg har vi del-
tatt på andre arrangementer, som lysvandringer ved 
Hvervenbukta og langs Alnaelva, hvor oppunder tu-
sen personer besøkte våre stands og deltok i fiskeakti-
viteter ved begge anledninger.

Samarbeidspartnere

Wild X har fortsatt samarbeidet med Norges 
Fjellstyre samband og lokale fjellstyrer om opp-

læringsturer og 
naturopplevelse 
rundt i Norge. I 2018 
omfattet dette to 
vinterturer med pil-
king, ski og aking på 
Hornsjø, gjeddefiske 
i Engerdal, topptur 
til Besseggen samt 
jaktturer til Gausdal 
og Øyerfjellet.

Wild X har fort-
satt samarbeidet med 

Tillsammansskapet 
i Sverige, hvor vi har deltatt på hverandres turer og 
arrangementer gjennom året. Høydepunktet var felles 
sommercamp på Knappåsen. 

Vi har samarbeidet mede en rekke asylmottak, 
omsorgs sentre og bokollektiver for enslige, mindre-
årige asylsøkere om å gi et tur- og aktivitetstilbud til 
beboerne der. Gitt nedgangen i asylsøkere til Norge 
har antallet unge asylsøkere gått ned, samtidig som at 

vi ser at mange 
av de gamle del-
takerne fortset-
ter å delta.

I tillegg har 
vi samarbeidet 
med flere by-
deler i Oslo om 
aktivitetstilbud 
til unge lokalt. 
Blant annet har 
vi opprettet en 
a kt i v i t e t s b a -
se på Søndre 
N o r d  s t r a n d 
som arrangerer 

månedlige fiskeaktiviteter i Hverven bukta. Denne ak-
tivitetsbasen har nå fungert i to år.

I august samarbeidet vi med Lillehammer Kom-
mune og Hornsjø Høyfjellshotell om familieleir for 
flyktninger, hvor miljøarbeidere fra Wild X tilrettela 
aktiviteter og lek for barna.

Vi vil rette en ekstra takk til Hornsjø Høyfjells-
hotell og staben der for gode turer, rikelig mat, nok 



kake og ansatte som har hjerterom og takhøyde til en 
horde med bråkete ungdommer og bikkjer.

Knappåsgården Leirsted

I Värmland i Sverige har Wild X Knappåsgården 
leirsted. For øyeblikket har stedet 30 sengeplasser 
innendørs, kanoer til 24 personer samt en motorbåt. 
Eiendommen ligger i nær tilknytning til fiskevann, 
tur- og jaktterreng og er relativt avskjermet fra omgi-
velsene. 

I løpet av vin-
teren 2019 had-
de vi et større 
dugnadsprosjekt 
for å oppgrade-
re kjøkkenet på 
Knappåsen, noe 
som har gjort 
det langt mer 
effektivt å gjen-
nomføre turer 
og arrangemen-
ter.

Knappåsgår-
den er i ferd med 
å omdannes til 
en allmennyttig 
stiftelse og skal 
drives som leirsted. Wild X kommer fortsatt til å bru-
ke stedet.

Mange, lange turer

Wild X hadde I 2018 210 aktivitetsdager. Dette 
fordelt på: 135 aktivitetsdager i Oslo 40 turdøgn ute 
av Oslo fordelt på 18 turer, 2 jegerprøvekurs. 5 dager 
med annen aktivitet og 12 dugnadsdager. Aktivitete-
ne i Oslo omfatter uteaktiviteter på Høybråten hver 
tirsdag, fisking med fiskeklubben Urban Anglers 
hver onsdag og åpent hus hver torsdag.

Alle turer ble basert på dugnadsarbeid, og det ble 
nedlagt minst 6 500 timer frivillig arbeid. Av større 
turer og arrangementer kan nevnes Isfiske i Øyerfjel-
let og i Värmland padletur, Sommerleir i Øyerfjellet, 
sommerleir i Värmland, tur over Besseggen, jakt i 
Gausdal, Øyerfjellet og på Gråøya, gjeddefiske i En-

gerdal, flere turer til Värmland, deriblant St. Hans-fei-
ring og en rekke andre aktiviteter.

Det har deltatt rundt 4500 personer på aktiviteter 
Wild X selv har gjennomført, eller ting vi har gjort i 
samarbeid med andre. Deltakere i egne aktiviteter er 
1500.

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 ener-
gi, 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 ar-
beidsinnsatsen. 
Ved hjelp av 
krabbekokere 
og store mi-
litærgryter er 
vi i stand til å 
servere biffgry-
te, 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 omsorgs-
signal og en del av den metodikken vi bruker for å 
skape trygghet og selvtillit. Vi har ofte hatt med ung-
dom som har vært preget av tidligere krigsopplevel-
ser, 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 sik-
rer 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. 

Vi er i den heldige situasjon at vi har en stabil stab. 
De som inngår i den daglige ledelsen har alle jobbet 
hos oss i mer enn fem år.



Unge flyktninger

Det er vårt inntrykk at ungdom i asylmottak har et 
underforbruk av gode fritidstilbud. Dels for å avhjel-
pe 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 grup-
pen av ungdom-
mer, og ung-
dommene i Wild 
X har vært veile-
dere og instruk-
tører og tolker 
for de unge asyl-
søkerne. På den-
ne måten får ny-
ankomne unge 
et nytt blikk på 
Norge, og ung-
dom som har 
slått røtter i Nor-
ge 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. 

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 før, 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. 
Syv av de ni medarbeiderne i Wild X har nå bakgrunn 
som flyktninger. Det samme gjelder sek av åtte  med-
lemmer i sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer 
har bakgrunn fra åtte nasjoner og de ansatte fra syv 
nasjoner. Vi er en internasjonal forsamling, men ar-
beidsspråket vårt er norsk. Noe annet ville bli et sant 
kaos, med mennesker som snakker arabisk, norsk, vi-
etnamesisk, persisk, kurdisk, finsk og hva det nå måtte 
være for språk.

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.

Wild X har de siste to årene hatt deltids arbeidstil-
bud til unge flyktninger. I løpet av 2019 har til sammen 
sju ungdommer benyttet seg av dette tilbudet. Tre av 
dem har vært hos oss siden 2018.

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 ut-
styret og kan vise 
hvordan det skal 
brukes.

Vi har opprettet 
lokallaget Wild X 
International, og 
på noe sikt er det 
meningen at dette 
lokallaget skal dri-

ve støttearbeid for 
flyktninger i Libanon, hvor forholdene for syriske 
flyktninger er spesielt ille. Kapasitetshensyn har imid-
lertid gjort at dette er utsatt inntil videre.

Kriminalitets
forebyggende arbeid
Wild X mener at kriminalitetsforebygging er en god 
bivirkning av alt godt utført arbeid med barn og 
unge.

Samtidig ser vi at blant dem vi jobber med er det 
grupper som sliter mer enn andre og som både står 
mer i fare for å rekrutteres til kriminalitet eller å bli 
utsatt for kriminalitet. Enslige, mindreårige flykt-
ninger/asylsøkere er en av disse gruppene hvor unge 
står i fare for å rekrutteres inn i narkotikahandel eller 
vinningskriminalitet, men også for å bli utnyttet i ar-
beidsmarkedet og i enda verre tilfeller ende som ofre 
for menneskehandel. En stor del av deltakerne i Wild 
X, særlig på sommeren, tilhører denne gruppen og 



det er derfor naturlig at vi har et ekstra fokus på dem.

De siste årene har det vært noe stigning av krimi-
naliteten i Groruddalen, hvor flere voldelige sammen-
støt mellom grupper av ungdom har funnet sted.

Vår beliggenhet midt i Groruddalen gjør at vi har 
føling med disse miljøene, og med barn som befinner 
seg i utkantene av dem. 

I Groruddalen 
har vi hatt aktivitet 
i huset mandag – 
torsdag fra klokken 
10 – 20. Vi har hatt 
åpent for alle al-
dersgrupper. Vi har 
hatt to – tre miljø-
arbeidere på jobb 
på ettermiddags- og 
kveldstid. Mye av ar-
beidet handler om å 
fiske, ake, eller grille 
pølser, men vi har 
prioritert at det er 
voksne ledere tilste-
de som kan snakke med barna. Det er urovekkende 
hvor tett innpå relativt barn kriminaliteten utspiller 
seg, og hvor bevisste barna er på dette, og på at men-
nesker i deres nærhet bruker narkotika.

Sommerne de to 
siste årene viste at 
hvis man setter inn 
tiltak og holder ung-
dom i aktivitet er 
mye gjort. Det man-
ge fryktet skulle bli 
en skrekksommer 
ble relativt fredelig 
fordi kommunen 
prioriterte tiltak. I 
Wild X hadde vi ak-
tiviteter 3 – 4 ganger 
i uken gjennom hele 
sommerferien, og vi 
hadde gratis turtil-
bud annenhver uke fra midten av juni til sommerfe-
rien sluttet. Vi ser behov for å øke dette slik at man 
også har en tur et par uker etter at ferien er slutt, hvor 
vi har mulighet for å gi ungdommene en god start på 
høsten, og kan følge opp dem som ser ut til å ramle 
av, for eksempel fordi de av en eller annen grunn ikke 
har skoleplass.

Oppfølgingssaker hvor ungdom havner opp i pro-
blemer er noe som krever svært mye tid, ofte langt 
mer tid enn de personalressursene som er avsatt til 
formålet. I 2019 hadde vi en søskenflokk med svært 
krevende utfordringer i forhold til familie, og vi var 
blant annet nødt til å sørge for at de hadde et sikkert 
sted å oppholde seg i noen uker. Vi ble nødt til å hånd-
tere noen svært dramatiske tildragelser. Vi har også 

hatt andre ungdom-
mer som har levd 
under svært vanske-
lige forhold og som 
har krevet tett opp-
følging, både på tur 
og i andre sammen-
henger.

Siden 2018 har vi 
hatt et tilbud hvor 
elever som bortvi-
ses fra skolen i 1 – 5 
dager kan være hos 
Wild X i bortvis-
ningstiden, delta i 
aktiviteter og prak-

tisk arbeid mot at de slipper fravær fra skolen. I 2019 
har dette tiltaket omfattet 25 ungdommer, hovedsa-
kelig fra Groruddalen. Vi har også tatt imot elever 
som har opplevd trusler i skolemiljøet og har trengt 
en pause.

Forebygging av ekstre-
misme
Det viktigste leddet 
i arbeid mot ekstre-
misme er at vi tydelig 
formidler verdier og i at 
lederne er gode forbil-
der og formidler det 
universelle i menneske-
rettigheter og demokra-
tiske idealer.

I 2019 har vi ikke 
meldt bekymring til 

PST om ungdommer som utvikler ekstreme hold-
ninger. Dette beror på at aktiviteten i det jihadistiske 
miljøet har dabbet av, at Kalifatet i Syria har kollapset 
og at det er gjort bra forebyggende arbeid hos politi 
og bydeler. Gitt virksomhetens karakter har vi ikke 
hatt innslag av høyreekstremisme og venstreekstreme 
grupper synes ikke å ha noe gjennomslag i de ung-
domsmiljøene vi jobber med.



Samarbeid
Wild X har god kontakt 
med politistasjonene 
i Oslo, særlig Stovner 
og Manglerud, og har 
rutiner på å melde alle 
relevante bekymringer 
til forebyggerne der. Vi 
har også god kontakt til 
SALTO-koordinatorer og 
utekontakter.

Organise
ring

Miljøarbeidersjef Ali Ab-
dullah har hatt overord-
net ansvar for kriminali-
tetsforebyggende arbeid 
i Wild X og har ledet og 
veiledet miljøarbeiderne i dette arbeidet. Vi har også 
kurset de ansatte om taushets- rapporterings- og 
avvergingsplikt slik at de er klar over hva som skal 
håndteres på stedet og hva som skal rapporteres 
gjennom ledelsen til politi og barnevern.

Finansiering av det oppfølgende og kriminalitets-
forebyggende arbeidet skjer gjennom Konfliktrådet 
og Oslo Kommune.

 

Utstyr til utlån
Ungdom som kommer i kontakt med Wild X har i 
utgangspunktet lite frilufterfaring, og har derfor hel-
ler ikke nødvendig utstyr, eller kunnskap om hvor-
dan 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 nødven-
dig utstyr fra lageret.

Vi har lavvuer, telt, jaktdresser, støvler, ullgensere, 
regntøy, luer, fiskestenger, gummibåter, hagler, storm-
kjøkkener, 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, ligge-
underlag og varme klær 
til utlån. Mange brukere, 
ukyndig bruk og generell 
slitasje tærer hardt på ut-
styret, samtidig som at 
vedlikehold og rengjøring 
av utstyret tar mye tid. 

Økonomisk og perso-
nalmessig er det derfor en 
utfordring å holde utstyr-
slageret gående, og her 
ligger vi stadig på etter-
skudd.

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 
mangfold, både i naturen og blant mennesker, faller 
dette helt naturlig. Vi har inkorporert dette i all virk-
somhet 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.

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

Tynningsfiske, minkfangst, rydding av bekkeløp 
og forurensningsmålinger er viktige elementer i dette 
arbeidet og gir ungdommene kunnskap om- og re-
spekt for naturen.

I huset på Høybråten har vi et eget naturfagrom 
med prøvetakingsutstyr, mikroskoper, fiskeplansjer 
og annet som er nødvendig for å drive opplæring.



Skarpe hjerner, skarpe 
kniver, skarpe våpen

Vi kan vel skryte av at vi er de i Norge som har mest 
erfaring i å gjøre villmarkinger av urban minoritets-
ungdom, og i starten sto vi rent metodemessig 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 opp-
levelser og 
utfordringer. 
Andre hadde 
prøvd med 
brosjyrer 
på urdu og 
halalpølser 
ved Sogn-
svann. Det 
har hele tiden 
vært et mål å skape ekte deltakelse, hvor ungdomme-
ne er mest mulig medansvarlige for driften av Wild 
X, og ikke bare statister som kommer på et arrange-
ment for så å gå hjem igjen. Våre frivillige ledere skal 
ha kurs i førstehjelp, jegerprøve og lederkurs, og det 
er stort sett blant disse vi 
rekrutterer miljøarbei-
dere.

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 verneut-
styr. 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 over raskelse, 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 arrangemen-
ter, 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 kunn-
skap hos frivillige ledere, og alle ledere i Wild X skal 

ha jegerprøve, 
førs te hj e lp s -
kurs, kurs i 
konf l iktmek-
ling og ha gjen-
nomgått vårt 
egenutviklede 
lederkurs.

Forutsigbar-
het for foreldre 
er et annet vik-
tig element. 
Foreldre har 
rett til å vite at 
barna deres er 
trygge sammen 
med fornufti-

ge 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 Internettsi-
dene våre, slik at ungdommene kan vise det til forel-
drene.

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 slut-
ter 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. Ung-
dommer som har 
prestert noe bra, 
eller som har en 
tung periode i livet, 
får oppmuntrende 
tekstmeldinger. Et-
ter dugnader eller 
andre begivenhe-
ter som har krevet 
spesiell innsats av-
slutter vi med pizza 
eller kake.

Vi ser konkrete 
resultater av det-
te, både i form av 
usedvanlig god 
stemning på ture-
ne, 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 fri-
villige ledere og turdeltakerne at de er forbilder for 
andre. En del av dette settes ut i livet ved at de mobi-
liseres 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 mennesker som tilsammen snak-
ker 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 minoritetsbefolknin-
gen.

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 målgruppen både gjennom valg 
av billedmateriale i presentasjoner, gjennom den ma-
ten vi serverer og gjennom de lederne som fremstår 
som forbilder. Samtidig som vi gjør dette kommuni-
serer 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 be-
kymring over at orga-
nisasjoner som Wild X 
kan føre til dannelse av 
parallellsamfunn. Dette 
er en ubegrunnet red-
sel. For det første er den 
største etniske gruppen 
i Wild X, ca 20%, etnisk 
norske. For det andre er 
spennet i kulturell bak-
grunn så stort, vi favner 
minst 80 nasjoner, samt-
lige verdensreligioner og 
vi er konsekvente på at vi 
har norsk som arbeids-
språk, simpelthen fordi 
det er det eneste språket 
vi har felles.

Poenget er at vi skal 
gjøre en del av norsk liv 
og tradisjon tilgjenge-
lig for alle, på like fot, 
og hvor forskjeller er en 
styrke, ikke en begrens-
ning. Samtidig under-
streker 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 serve-
rer 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. Det betyr at selv om vi har en stor kon-
torbygning griller vi pølser og leker ute hver tirsdag 
uansett vær, enten vi spiller basketball på holka, aker i 
snøstorm eller det er så varmt at vi må sette på hage-
sprederen for å kjøle ned ungene. Vi fisker i sol, regn, 
snø, sludd, tåke og ulende vind.

I dag er Wild X der vi føler vi skal være i forhold 
til å nå ut til målgruppen. Vi er også der vi skal være 



rent organisasjonsmessig. Ledelsesstrukturen er mer 
desentralisert, hvor styret har en effektiv arbeidsfor-
deling, og den daglige ledelsen av kontoret er tredelt 
mellom generalsekretær, kontorsjef og miljøarbeider-
sjef som fatter daglige beslutninger i fellesskap, uten 
at en enkelt person er sjef. Dette har gitt klarere an-
svarsforhold og bedre struktur, i tillegg til at det gir et 
bedre arbeidsmiljø.

Organisasjon og  
styrearbeid

Styret i Wild X velges av et landsmøte hvor deltakere 
som har betalt medlemskontingent har rett til å delta. 
Årsmøtet justerer vedtekter, gjennomgår regnskap og 
årsrapport, fatter vedtak om planer og budsjetter og 
velger styre. Styremedlemmene velges blant medlem-
mene. Landsmøtet i 2018 valgte følgende styre:

Styreleder: 

Arin Borgen

Styremedlemmer:

Bao Van Hong, Mohamad Riad Mohamad Moha-
nad Alalo, Pedram Ziaei, Jon Simon Lindi, Amir Ho-
ussein Ranjbar Zeidabadi, Mhd Mustafa Youssef Ala-
li, Ali Zuhair Abdullah (ansattrepresentant)

Styret har hatt fire møter i 2019.

Påvirkning på miljøet

I den grad Wild X påvirker miljøet antas det at dette 
er i positiv retning. Organisasjonen har ingen foru-
rensende utslipp, men bidrar aktivt til et bedre miljø, 
enten det er gjennom ferskvannsmålinger, mink-
fangst eller andre aktiviteter.

Økonomien

Økonomien har gått i balanse, og det ble innteksts-
ført 4 764 000. Regnskapsrutinene må betegnes som 
gode. 

Om denne rapporten
Denne rapporten er administrasjonens rapport 
til styret og landsmøtet. Den er ført i pennen av 
general sekretær og legges fram for styret og lands-
møtet for kommentarer.

Oslo, 20.01.2020

Tor Bach 
Generalsekretær


