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- Et friluftseventyr i mange farger

En informasjonsbrosjyre fra www.wildx.no

Velkommen til Wild X
Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak underlagt Norges
Jeger- og Fiskerforbund i Oslo. Målgruppen er minoritetsungdom og urban ungdom som lever i flerkulturelle
miljøer.
Wild X gir et bredt friluftstilbud til ungdomsgrupper som i utgangspunktet har liten
eller ingen kontakt med organisert friluftsliv.
Vi driver fiske og fiskevannsforvaltning. Vi
gir tilbud om jegerprøvekurs og deltagelse i
jakt. Vi bestiger fjelltopper, drar på grottevandring, arrangerer kanoturer, markavandringer
og snøhuleturer. Deltakerne får tilbud om kurs i
førstehjelp, fluefiske, fluebinding eller revejakt.
Wild X gir tur- og aktivitetstilbud til unge,
enslige asylsøkere, og ungdom som deltar i de
øvrige aktivitetene er ledere og veiledere for
ungdom som nettopp er kommet til landet.
Slik kan de bruke egne erfaringer til å gi
andre innsikt og mestringsopplevelse.
Wild X driver aktiv ledertrening og har
rekruttert mange unge med bakgrunn fra hele
verden som frivillige ledere. For mange er
Wild X starten på et eventyrlig liv - eller selve
eventyret.

Vil du vite mer om Wild X?
Wild X besøker gjerne din organisasjon,
bedrift eller skole og holder foredrag. Vi har
egne opplegg og presentasjoner tilpasset både
voksne og ungdom. Du kan også bestille brosjyrer eller plakater fra Wild X. Send en mail
til post@wildx.no, eller ring oss på
47 36 40 03. Du kan også skrive et brev til
Wild X - Møllergata 32 - 0179 Oslo.

Friluftsliv
I Wild X polstrer vi ikke
mennesker mot de slag livet gir, men
plastrer de sårene man får her i verden. Det er vårt mål å fremme helse og
robusthet, og dette målet når vi gjennom å gi unge mennesker utfordringer,
fysiske såvel som psykiske. Å slå opp
teltet i ulende vind, henge i et tau over
en brusende, underjordisk elv, velte
med kano eller gå på hodet i en myr,
er noe alle har godt av å oppleve. Øks
og kniv er nyttige redskaper når man
kan håndtere dem, og i Wild X kommer ikke bålveden ferdig i sekker.
Vi drar til Finse og sover i snøhule, vi går Nordmarka på langs, lister oss ned til tjernet og
ser på bevere, drar på overnattingstur med kano, spiller volleyball i myra, graver latriner
og plastrer sammen turkompisen som hugget seg i hånden. En natt under åpen himmel ved
Hakloa, en formiddag på toppen av Galdhøpiggen, en forblåst høstdag i Gausdal - Wild X
er på tur hele året.
Naturens pedagogikk
Naturen gir en helt annen læringsarena enn
f. eks. et klasseværelse. Man lærer om flora
og fauna i praksis, regneferdighetene styrkes når man regner ut kondisjonsverdien
på fisk, den fysiske formen bedrer seg raskt
når man venner seg til tunge sekker og
motbakker. Saft fra bjørka, lage syltetøy på
stormkjøkken, flå og steke ender ved bålet:
Hui, der lærte vi jammen å lage mat også.
Flere deltagere sier at de har fått bedre
motivasjon for skolearbeidet av å delta i
Wild X. Det viktigste er allikevel følelsen
av mestring, samhørigheten med andre, og
ikke minst at ungdommene er med å innta
nye arenaer i det norske samfunnet, arenaer som de ikke visste var åpne for dem.
På samme måten som naturen viser oss sitt
mangfold, viser vi hverandre og de vi møter et menneskelig mangfold, et mangfold hvor vi
forenes i ærefrykt for livet og omsorg for vår felles klode.

Jakt og jegerprøve
Alle land har sine tradisjoner for jakt
og fangst, og nær sagt alle, uavhengig av opprinnelse har en onkel, en
bestefar eller annen slektning som
jakter. Det er med andre ord ikke slik
at jakt i seg selv er noe særnorsk.
Allikevel ser vi at mange unge er
fullstendig fremmedgjort i forhold
til disse tradisjonene. Mange har
liten kunnskap om norsk dyreliv, og
enkelte finner simpelthen ville skapninger skremmende. I Wild X sender
vi ungdom på jegerprøvekurs, ikke
bare for at de skal gå på jakt, men også for å gi en innføring i dyreliv, i lovforståelse og i de
verdier som ligger til grunn for vår forvaltning av naturen.
Ut på jakt
I vår filosofi bør teoretisk kunnskap prøves ut i praktisk handling, derfor er det helt naturlig
at vi tar med oss ungdommene ut på jakt. Vi har jaktet rådyr i Odalen, rype og hare i Gausdal og småvilt i Oslomarka. Vi flår dyr, lager mat på bål i lavvuen, bærer geværer som blir
tyngre jo lengre vi går og lærer å ta vare på hverandres sikkerhet. Gjennom jakt og viltforvaltning lærer vi også om naturens mangfold. Vi setter minkfeller, jakter rev og kråkefugl
og mater rådyr. På den måten er vi med og sikrer bærekraftige bestander.
Mens byungdom generelt ofte har
et romantisk forhold til skytevåpen,
får ungdommene i Wild X ros av
medjegere og instruktører for sin
forsiktige omgang med skytevåpen.
Flere erfarne jegere er blitt irettesatt
av strenge ungdommer hvis de skulle
sette fra seg hagla uten å brekke den
først.
Mattradisjoner
Det viltet vi skyter skal også spises,
gjerne med tilbehør fra naturen.
Vi plukker kantarell og tyttebær, lager reinsdyrgryte i teltet og koker tyttebærsyltetøy på
stormkjøkkenet. Mange kommer hjem til mor med vilt og lærer at hjemlandets matoppskrifter også fungerer på stokkand eller rype.

Ut på fisketur
I Wild X fisker vi hele året. Om
vinteren pilker vi eller setter garn
under isen. Vi har fluebindingskurs
i mørke vinterkvelder mens vi ser
frem til at isen går og ørreten vaker.
Vi drar på gapahuktur til bortgjemte, hemmelige tjern og haler
inn storfisken. Vi drar til Engerdal
og drar enorme gjedder opp i kanoen eller vi står på Vippetangen
og fisker makrell mens sommernettene er på sitt lyseste. Vi lar flua gli
etter kanoen og haler inn stekeørret
mens vi padler oss gjennom Nordmarka, og jammen kan man ikke bli bitt til blods av en
300 grams ørret, hvis man bare er uheldig nok. Hver sommer arrangerer vi fluefiskekurs
for interesserte ungdommer, og da suser snørene ut over Akerselva mens kasteteknikken
øves inn. Rundt leirbålet øver vi oss på å lage fiskeskrøner, og det er ikke få desimeter
mellom øynene til storgjedda som såvidt glapp av kroken i det man skulle lande den.
Fiskevannsforvaltning
Sammen med Oslomarkas Fiskeadministrasjon driver vi kultivering av fiskevann. Vi
driver prøvefiske, setter ut fisk og tilrettelegger fiskeplasser. Å trekke abbortunge garn
opp i en liten gummibåt kan være en utfordring for noen og enhver, for ikke å snakke
om at man må løsne 150 småfisk
fra garnet og rense det for kvist
og kvas. Underveis får vi med oss
båtvett og livredning, og la oss ikke
glemme at man raskt lærer seg å
artsbestemme fisk. Tilberede fisken
gjør vi også, på mange forskjellige
vis, og med inspirasjon fra mange
verdenshjørner. Mort med chilli og
hvitløk blir aldri noen slager, men
det er da spiselig. Abborsushi derimot, er alldeles nydelig. Fiskeglede
er for alle, uansett alder og Wiold
X har stilt opp for Norges Jeger
og Fiskerforbund i forbindelse med fiskearrangementer for barn og unge. Våre deltakere
bruker sine kunnskaper til å gi andre den samme innsikten og gleden ved å fiske som de
selv har fått. Slik blir de ikke bare gode fiskere men også forbilder og læremestere.

Kurs og ledertrening
En viktig målsetting for Wild X er
at ungdommene som deltar skal bli
forbilder og veivisere for andre.
For å oppnå dette gir vi et variert kurstilbud som omfatter bla.
førstehjelp, jegerprøve, fluebinding, overlevelse, utendørs matlaging og orientering. Vi har utviklet
et eget ledertreningsopplegg hvor
ungdom som ønsker å forplikte seg
som frivillige ledere, og som har
jegerprøve og førstehjelpskurs, kan
delta. Nytt lederkurs avholdes hver
høst, og ungdom som allerede er ledere deltar som instruktører. To deltids ungdomslederstillinger er forbeholdt ledere som har gjennomgått Wild X egen lederutdanning. Flere av
lederne har fått anledning til å være instruktørassistenter på jegerprøvekurs. Takket være
frivillige ledere er Wild X selvrekrutterende. Ungdommene tar med seg nye kamerater som
i sin tur lærer å sette pris på naturen og kunnskapen om det ville, ukjente.

Utstyr til utlån
Er man ikke vant til å ferdes i
naturen, er man heller ikke utstyrt til
å trosse elementene. Wild X har derfor et eget lager med soveposer, telt,
stormkjøkkener, regntøy og turklær
til utlåns. Nye turdeltakere gjennomgår utstyrssjekk før avreise og suppleres med nødvendig utrustning. På
denne måten lærer de hvordan man
kler seg for turer under forskjellige
forhold, og hva slags utstyr de bør
skaffe seg. Snart dukker de opp i eget
turutstyr, og sågar med egen hagle. Jenta som kom på tur i tynne bukser og sandaler har
plutselig goretex og solide fjellstøvler. Med ett er asfaltungdommen blitt ekte villmarking.

Organisering og tall
Wild X er organisert som et tiltak i regi
av Norges Jeger- og Fiskerforbund i
Oslo. Tiltaket har to heltids stillinger
og to ungdomsledere på deltid. Budsjettet er på halvannen million kroner. Siden oppstarten i 2006 har Wild
X hatt med 1000 unge på tur. Wild
X hadde i 2009 40 frivillige ledere.
Samme år hadde Wild X 102 turdøgn,
fordelt på 40 turer.
Det ble nedlagt rundt 5 500 timer i
frivillig arbeid fra ledere og hjelpere. I
tillegg ble det arrangert en rekke dagskurs og andre aktiviteter uten overnatting.342 personer
deltok på overnattingsturer. I 2008 hadde deltakerne bakgrunn fra 24 nasjoner. Rundt en tredjedel av ungdommene var etnisk norske.
Wild X disponerer en egen hytte, Konterud, i Bærumsmarka. Hytta, som er en gammel
skogsarbeiderkoie, hadde i løpet av fjoråret over 450 gjestedøgn. Ved siden av hytta har vi
bygget en 30 kvm. stor lavvu som gir både overnattingsplasser og ekstra møterom.
Samarbeidspartnere og finansiering
Wild X samarbeider med Norges Fjellstyresamband og Oslomarkas Fiskeadministrasjon.
Lokalt samarbeider vi med flere fjellstyrer og Jeger- og Fiskerforeninger. Driften av Wild X
finansieres av Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet.
Sparebankstiftelsen har finansiert
innkjøp av grunnleggende turutstyr
som telt, lavvuer, soveposer og stormkjøkkener.
Wild X har et eget turtilbud til enslige,
mindreårige asylsøkere, og har samarbeidet med Hvalstad Asylmottak og
Eidsvoll Omsorgssenter om turer for
disse barna og ungdommene. I tillegg
har tilbudet omfattet ungdom ved
Kongsvinger Statlige Asylmottak. . Vi
har samarbeidet med Hersleb Skole om fiskevannsforvaltning og med Sollerudstranda Skole
om opplæringsjakt.

www.wildx.no

I Wild X er alle vinnere!

