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Wild X har hatt et begivenhetsrikt årWild X har hatt et begivenhetsrikt år

Wild X er Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvern-Wild X er Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvern-
organisasjon. Vi vil at minoritetsungdom skal erobre nye deler organisasjon. Vi vil at minoritetsungdom skal erobre nye deler 
av det norske samfunnet, og at ungdom fra byen skal få ta del i av det norske samfunnet, og at ungdom fra byen skal få ta del i 
nye opplevelser. Wild X handler om mestring, om fellesskap, om nye opplevelser. Wild X handler om mestring, om fellesskap, om 
turglede, jaktfeber og våte kalde morgener med teltduker som turglede, jaktfeber og våte kalde morgener med teltduker som 
klistrer seg mot ansiktet. For oss som driver Wild X handler 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 det om å være vitne til hundrevis av små og store seire, for den 
enkelte og for vårt samfunn som helhet. Vi bruker naturen som enkelte og for vårt samfunn som helhet. Vi bruker naturen som 
arena for utfoldelse, og vi bruker naturen som vei for flyktnin-arena for utfoldelse, og vi bruker naturen som vei for flyktnin-
ger inn i det norske kulturen. For mange er Wild X veien inn i ger inn i det norske kulturen. For mange er Wild X veien inn i 
arbeidsmarkedet. arbeidsmarkedet. 

NNoen omstillinger er smertefulle og skaper kaos i organisa-oen omstillinger er smertefulle og skaper kaos i organisa-
sjonen. Vi er glade for å si at dette ikke har vært tilfelle i sjonen. Vi er glade for å si at dette ikke har vært tilfelle i 

Wild X. I Wild X polstrer vi ikke mennesker mot de slag livet Wild X. I Wild X polstrer vi ikke mennesker mot de slag livet 
gir, men plastrer de sårene man får underveis. Vi ser på hele gir, men plastrer de sårene man får underveis. Vi ser på hele 
mennesket som en del av livet vi alle sammen går gjennom, og mennesket som en del av livet vi alle sammen går gjennom, og 
jobben vår er basert på tillit, opplæring, livsglede og kjærlighet jobben vår er basert på tillit, opplæring, livsglede og kjærlighet 
man gir. Wild X handler om å lage god mat til sultne unger som man gir. Wild X handler om å lage god mat til sultne unger som 
har gått Besseggen, og lære dem å fange den første fisken sin, el-har gått Besseggen, og lære dem å fange den første fisken sin, el-
ler treffe den første fuglen sin. Det er vårt mål å fremme helse og ler treffe den første fuglen sin. Det er vårt mål å fremme helse og 
robusthet, og dette målet når vi gjennom å gi unge mennesker robusthet, og dette målet når vi gjennom å gi unge mennesker 
utfordringer, fysiske såvel som psykiske.utfordringer, fysiske såvel som psykiske.
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MANGE MANGE AKTVITETER, ENDRINGER OGAKTVITETER, ENDRINGER OG  
LANGE LANGE TURERTURER
Wild X hadde i 2020 192 aktivitetsdager. Dette fordelt på: 133 aktivitetsdager i Oslo, 59 
turdøgn fordelt på 18 turer, 1 jegerprøvekurs, 2 førstehjelpskurs og 10 dugnadsdager. Ak-
tivitetene i Oslo omfatter uteaktiviteter på Høybråten hver tirsdag, fisking med fiskeklub-
ben Urban Anglers hver onsdag og Kafe Jalla på torsdag. Vi måtte stenge i mars og april og 
snudde om på våre aktiviteter og hadde miljøarbeidere ute blant ungdommene på Furuset og 
Haugenstua. 

Mange turer ble basert på dugnadsarbeid, og det ble nedlagt minst 3 500 timer frivillig 
arbeid. Av større turer og arrangementer kan nevnes Padletur på Storsjøen, nattfiske i 
Oslomar-ka, førstehjelpskurs til Øyer, sommercamp på Hornsjøen, fjelltur til Besseggen, 
gjeddefiske i Engerdal, ørretfiske til Ringebu, Småviltjakt i Gausdal, rådyrjakt i Gråøya, 
fire turer til Värmland for å vedlikeholde leirstedet, dessuten dagsturer til Oslo marka og en 
rekke andre aktiviteter.
Det har deltatt rundt 3080 personer på aktiviteter Wild X selv har gjennomført, eller som vi 
har gjort i samarbeid med andre.
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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 ung-

dommene 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 den lille ekstra 

arbeidsinnsatsen tatt i betraktning. Ved hjelp av krabbekokere og store 

militærgryter er vi i stand til å servere biffgryte, 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 meto-

dikken 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 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. Vi pri-

oriterer maten og velger derfor en dyktig kokk som lærer ungene å lage 

mat og få smak på det ville naturen tilbyr i høyfjellet eller skogen. 

Kompetente unge miljøarbeidere og 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. Vi er i den heldige situasjon at vi har en stabil 

stab. Samtlige ansatte hadde ved utgangen av 2020 vært ansatt i Wild X i 

over to år. 
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FRIVILLIGHETFRIVILLIGHET
I løpet av 2020 hadde Wild X rundt 40 frivillige på sentrale arran-
gementer. I tillegg til dette kommer mange som har jobbet med 
ting lokalt. Mange har deltatt gjennom lengre tid, og represente-
rer en god kontinuitet, samtidig som mange nye unge er kommet 
til. Vi ser også at frivillige, selv om de flytter rundt i landet, fort-
satt 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 arbeidsmulig-
heter.
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 minst 4 000 timer frivillig arbeid i året som gikk. 
Mesteparten handler om gjennomføring av egne turer og arran-
gementer, enten det dreier seg om en tur til Besseggen, vedhug-
ging og maling til leirstedet i Sverige, eller at vi har trengt hjel-
peinstruktører på skytebanen. Korona pandemien har dessverre 
ført til nedstenging av mange store arrangementer som vi pleide 
å være med på som lysvandringer ved Hvervenbukta og langs 
Alnaelva, hvor oppunder tusen personer besøkte våre stands ved 
begge anledninger.
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SAMARBEIDSAMARBEID

Wild X har fortsatt samarbeidet med Norges Fjellstyresamband 

og lokale fjellstyrer om opplæringsturer og naturopplevelse rundt 

i Norge. I 2020 omfattet dette fire sommerturer med fisketur til 

Hornsjøen, gjeddefiske i Engerdal, Fjell og fisketur til Gjendebu, 

samt to småviltjaktturer til Gausdal. 

Wild X har fortsatt samarbeidet med Tillsammansskapet i Sveri-

ge, men det ble dessverre lite aktivitet på grunn av stengte gren-

ser. I tillegg har vi samarbeidet med flere bydeler, skoler og saLT-

o-koordinatorer, samt politiet i Oslo om aktivitetstilbud til unge 

lokalt. Blant annet har vi opprettet en aktivitetsbase på Søndre 

Nordstrand som arrangerer månedlige fiskeaktiviteter i Hverven-

bukta.

I juli samarbeidet vi med Hornsjø Høyfjellshotell og Lillehammer 

Kommune om familieleir for flyktninger, hvor vi hadde første-

hjelpskurs og miljøarbeidere fra Wild X tilrettela aktiviteter og 

lek for barn og unge. Wild X har god kontakt med politistasjone-

ne 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.
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FOREBYGGENDE ARBEIDFOREBYGGENDE ARBEID
Wild X mener at kriminalitetsforebygging er en god bivirk-
ning 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 i større fare for 
å rekrutteres til kriminalitet eller å bli utsatt for krimina-
litet. Enslige, mindreårige flyktninger/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 på arbeidsmarkedet og i enda verre tilfeller 
ende som ofre for menneskehandel. En stor del av deltaker-
ne i Wild X, særlig på sommeren, tilhører denne gruppen 
og det er derfor naturlig at vi har et ekstra fokus på dem. 
Vår beliggenhet midt i Groruddalen gjør at vi har føling 
med disse miljøene, og med unger som befinner seg i utkan-
tene av dem. 
I Groruddalen har vi hatt aktivitet i huset tirsdag – torsdag 
fra klokken 10 – 20. Vi har hatt åpent for alle aldersgrup-
per. Vi har hatt to – tre miljøarbeidere på jobb på etter-
middags- og kveldstid. Mye av arbeidet handler om å fiske, 
ake, natursti, eller grille pølser, men vi har prioritert at det 
er voksne ledere tilstede som kan snakke med barna. Det er 
urovekkende å legge merke til hvor tett innpå relativt unge 
barn kriminaliteten utspiller seg, og hvor bevisste barna er 
på dette, og på at mennesker i deres nærhet bruker narko-
tika. 

Sommeren 2020 viste at hvis man setter inn tiltak og holder ungdom i aktivitet 
er mye gjort. Det mange fryktet skulle bli en skrekksommer ble relativt fredelig 
fordi kommunen prioriterte tiltak. I Wild X hadde vi aktiviteter 3 – 4 ganger i 

uken. Vi kunne holde åpent gjennom hele sommerferien, og vi hadde gratis turtilbud fra 
midten av mai til ut oktober. Dette skapte en positiv  opptur/opplevelse hos elever som 
ikke fikk skoleplass og risikerte å havne i dårlig selskap.. Vi ser behov for å øke dette 
slik at man kan tilby flere aktiviteter og turer 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. 
Vi har nå inngått et samarbeid med politiet og SALTO-koordinator, hvor ungdom som 
bortvises fra ungdoms- eller videregående skoler i Groruddalen og i Søndre Nordstrand 
kan være hos Wild X og delta i aktiviteter i den perioden de er bortvist fra skolen. Disse 
elevene får også tilbud om å delta i de øvrige aktivitetene til Wild X og følges opp av 
miljøarbeidere.
Det viktigste leddet i arbeid mot ekstremisme er at vi tydelig formidler verdier og i at 
lederne er gode forbilder og formidler det universelle i menneskerettigheter og demo-
kratiske idealer.
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Unge flyktninger skaper en positiv endringUnge flyktninger skaper en positiv endring

Det er vårt inntrykk at ungdom i asylmottak har et underforbruk av gode fritids-
tilbud. 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 noen 
steder i landet.
Vi har tilrettelagt flere aktiviteter for denne gruppen av ungdommer, og ungdom-
mene i Wild X har vært veiledere og instruktører og tolker for de unge asylsøker-
ne. På denne måten får nyankomne unge et nytt blikk på Norge, og ungdom som 
har slått rot i Norge kan dra nytte av både hjemlandets språk og tradisjoner i 
kombinasjon med sin norske identitet for å åpne noen nye dører for andre, samti-
dig som de selv får ny 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 bakgrunn som flyktninger. Det samme gjelder tre av ti medlemmer i 
sentralstyret. Ansatte har bakgrunn fra 6 forskjellige nasjoner. Vi er en internasjo-
nal forsamling, men arbeidsspråket vårt er norsk. Noe annet ville bli et sant kaos, 
med mennesker som snakker arabisk, norsk, vietnamesisk, persisk, kurdisk og hva 
det nå måtte være for språk.
Det betyr at vi har overoppfylt målsettingen med arbeid med denne ungdomsgrup-
pen. 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 organisa-
sjonen vokser. Vi har fem unge flyktninger i alderen 17-22 år som miljøarbeidere. 
Disse jobber noen timer i uken, og er ansvarlige for driften av alle aktiviteter i Oslo 
på kveldstid. Ungdommene har bakgrunn fra Thailand, Iran, Syria og Marokko. 

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 hvor-
dan det skal brukes.
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LEIRSTED OG UTSTYR 2020LEIRSTED OG UTSTYR 2020

I Värmland i Sverige har Wild X Knappåsgården leirsted. Der er det 
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 omgivelsene. I løpet av vinteren 2020 hadde 
vi et dugnadsprosjekt for å male gangen. Knappåsgården har dessverre 
ikke blitt brukt mye til tur i 2020 på grunn av korona pandemien. Wild X 
kommer fortsatt til å bruke stedet når grensen åpner igjen. 

Ungdom som kommer i kontakt med Wild X har i utgangs-
punktet lite friluftserfaring, og har derfor heller ikke nødven-
dig utstyr, eller kunnskap om hvordan det skal brukes. 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 lavvoer, 
telt, jaktdresser, støvler, soveposer, liggeunderlag, ullgensere, regntøy, 
fjellduk, luer, fiskestenger, hagler, stormkjøkkener, kompass, arbeids-
kniver 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 opp-
lever 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 vedlike-
hold og rengjøring av utstyret tar mye tid. 
Økonomisk er det derfor en utfordring å holde utstyrslageret gående, 
og her ligger vi stadig på etterskudd.
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NATURENS MANGFOLDNATURENS MANGFOLD
I alt vi gjør legger Wild X vekt på å bevisstgjøre ungdommene naturens mangfold. I betraktning av at Wild X sin oppgave er å fremme mang-
fold, både i naturen og blant mennesker, faller dette helt naturlig. Vi har vektlagt at denne prioriteringen skal ha et praktisk perspektiv og har 
drevet predatorjakt og fangst, prøvefiske, uttynningsfiske. 
På denne måten har ungdommene fått forståelse for nødvendigheten av et balansert mangfold i naturen, for rovviltets innvirkning på bestan-
der og på betydningen av menneskelige inngrep. Naturmangfold er dessuten en viktig del av jegerprøvekursene som ungdommene gjennom-
går.
Tynningsfiske, minkfangst, rydding av bekkeløp og forurensningsmålinger er viktige elementer i dette arbeidet og gir ungdommene kunnskap 
om- og respekt for naturen.
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Skarpe hjerner, skarpe kniver, skarpe våpenSkarpe hjerner, skarpe kniver, skarpe våpen
Få har nevneverdig erfaring i å gjøre villmarkinger av urban minoritetsungdom, og til ti-
der 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 deltaker 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 in-
gen 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 ha jegerprø-
ve, førstehjelpskurs, kurs i konfliktmekling og ha gjen-
nomgått 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 vise det til 
foreldrene.
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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 fødsels-
dag på tur, og husker alltid å gratulere andre deltakere og 
ledere på sosiale medier eller tekstmelding når de har burs-
dag. Ungdommer som har prestert noe bra, eller som har en 
tung periode i livet, får oppmuntrende tekstmeldinger. Etter 
dugnader eller andre begivenheter som har krevd spesiell 
innsats avslutter vi med en 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 hjelpein-
struktører på jegerprøvekurs eller på skytebanen. Ungdom-
mene fungerer også som en ressurs i mange andre sammen-
henger. 
Ved behov for tolk på jegerprøveeksamen i Oslo har vi 
mennesker som til sammen snakker svært mange språk til 
disposisjon. Dette bidrar i seg selv, i tillegg til den direkte 
rekrutteringen som drives i regi av oss, til økt rekruttering 
til jaktturer 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 parallell-
samfunn. Dette er en ubegrunnet redsel. For det første er den største etniske gruppen i 
Wild X, ca 20%, etnisk norske. For det andre er spennet i kulturell bakgrunn så stort, 
vi favner minst 70 nasjoner, samtlige verdensreligioner og vi er konsekvente på at vi 
har norsk som arbeidsspråk, fordi det er det eneste språket vi har felles.

Side 13 av 16



Poenget er at vi skal gjøre en del av norsk liv og tradisjon tilgjen-
gelig 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 brosjy-
rer 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 og vis respekt. 
En siste suksessfaktor er at vi legger nesten alle våre aktiviteter ut i natu-
ren, 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 kontorbygning 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 hagesprederen for å kjøle ned ungene. Vi fis-
ker i sol, regn, snø, sludd, tåke og ulende vind.

ADMINISTRATIVTADMINISTRATIVT
Bortgangen til forrige daglig lederen Tor Bach og korona pandemien 
skapte en stor omorganisering og endring i organisasjonen, men Wild X 
har klart seg bra gjennom året og har gjennomført rundt 90 % av plan-
lagte turer og aktiviteter selv om året har vært veldig tøft. 
Aktivitetene startet 7. januar og fortsatte frem til juleferien. Vi la opp 
til en helårlig plan, med grilling og uteaktiviteter hver tirsdag, fisking 
hver onsdag, og Café Jalla hver torsdag, hele året, utenom jul og fram 
til nyttår hvor Wild X sitt kontor holder stengt.
Arin Borgen har vært styreleder i 3 år og tok over etter den forrige kon-
torsjefen. Han har hatt ansvaret for Urban Anglers og fiskeaktivitetene 
på tur. 
Ali Abdullah har hatt overordnet ansvar for kriminalitetsforebyggende 
arbeid i Wild X og har ledet og veiledet miljøarbeiderne i dette arbeidet. 
Vi har også kurset de ansatte om taushets- rapporterings- og avver-
gingsplikt slik at de er klar over hva som skal håndteres på stedet og 
hva som skal rapporteres gjennom ledelsen til politi og barnevern.
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Lokaler og personaleLokaler 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 basketball bane.

Wild X hadde i 2020 følgende bemanning:
- Arin Borgen var styreleder i tillegg til å være administrasjon og økonomiansvarlig
- Tor Bach var permanent generalsekretær. Dessverre døde Tor sommeren 2020
- Ali Abdullah var fungerende generalsekretær
- Riad Alalo, Mustafa Alali, Pedram Ziaei og Azeddin Hammani var miljøarbeidere på 
deltid. 
- Pharanyu Khunthong har vært lærling fra sommeren 2020 
- Amir Ranjbar hadde sommerjobb hos oss
- Mohammad Sharifian Davaei fungerte som kokk i sommerprogrammet

Styre har hatt 4 møter og behandlet mange forskjellige saker blant annet endringene og struk-
turen i organisasjonen.  

Styreleder: Arin BorgenArin Borgen

Styremedlemmer: Arne Backer Grønningsæter,  Mohamad Riad Mohamad Moha-Arne Backer Grønningsæter,  Mohamad Riad Mohamad Moha-
nad Alalo,  Umar Ditta,  Jon Simon Lindi,  Amir Houssein Ranjbar Zeidabadi,  nad Alalo,  Umar Ditta,  Jon Simon Lindi,  Amir Houssein Ranjbar Zeidabadi,  
Mhd Mustafa Youssef Alali,  Ali Zuhair Abdullah,  Ingunn Vatnøy,  Rolf Utgård,   Mhd Mustafa Youssef Alali,  Ali Zuhair Abdullah,  Ingunn Vatnøy,  Rolf Utgård,   
Vigdis Saure,  Olav André ManumVigdis Saure,  Olav André Manum

ØkonomienØkonomien

Økonomien har gått i positiv balanse, og det ble inn-
tektsført 5 000 000. Regnskapsrutinene må betegnes 
som gode. Det er nedlagt et arbeid i 2018 for å sikre 
at de ansatte har obligatorisk tjenestepensjon.
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FRAMOVERFRAMOVER
Mange folk, med veldig forskjellig bakgrunn har vært med å gi Wild X steder å være, steder man kan dra til for å lære. Wild X er en møteplass, uan-
sett om vi sitter ved en sjø i Värmland, heiser det kurdiske eller afghanske flagget på Galdhøpiggen og Besseggen eller slåss med gjedder i Storsjøen 
og Engerdal. Når vi sitter der rundt bålet spiller det ikke så stor rolle hvor vi kom fra, kanskje ikke en gang hvor vi skal heller. Det som teller er hva 
som knytter oss sammen, de verdiene som forener oss, som gjør at vi kan bygge et fungerende fellesskap, et fungerende samfunn. Skogen og fjellet gir 
oss ro til å tenke de riktige tankene, utfordringer til å streve sammen, mulighet til å oppdra hverandre. Ut fra denne møteplassen vokser det ikke bare 
vegger og takmøner, men det tegner seg også et kart som viser vei fremover dit hvor man har respekt for hverandres tanker, levemåte og plass i sam-
funnet, men også respekt for naturen og alt som lever i den.
Wild X skal åpne vei ut i naturen, men vi skal også åpne vei inn i hverandres hjerter og vei for nye tanker.
Når man sitter og skal holde styr på alle disse menneskene, føler man seg til tider hensatt til et galehus, men når man ser tilbake på all galskapen ser 
man at den hadde retning, at den førte folk fremover. Da føler man seg takknemlig over å kjenne denne vidunderlige, forskjelligartede, men samstem-
te gjengen.
Påvirkning på miljøet 
Organisasjonen jobber mot bedring av lokallagene og gjenopplive dem etter pandemien, og få til et stabilt styre.
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