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- 102 ville døgn på tur!
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Om Wild X
Wild X er et flerkulturelt friluftstiltak. 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.
Wild X har eksistert som eget tiltak siden 2006, og er i dag
underlagt Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Virksomheten finansieres hovedsaklig av Direktoratet for
Naturforvaltning 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 friluftstradisjon 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 i Møllergaten 32 i Oslo.
Vår kontortid er 10 - 16.
Telefon: 47 36 40 03
E-post: post@wildx.no
Web: www.wildx.no
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Fenomenal frivillig innsats!
Wild X har hatt et begivenhetsrikt år. Vi har for
det første gjennomført 102 turdøgn i 2009. For det
annet har vi vært gjennom en omstillingsprosess,
som har ført til at vi nå er underlagt Norges Jegerog Fiskerforbund og har flyttet ut fra Antirasistisk
Senter.
Noen omstillinger er smertefulle og skaper kaos
i organisasjonen. Vi er glade for å kunne si at
dette ikke har vært tilfelle i Wild X. Tvert imot
har hele prosessen ført til en vitalisering, til enda
større engasjement blant de frivillige, og til større
gjennomsiktighet og ryddigere strukturer i hele apparatet. Når denne rapporten avsluttes er Wild X etablert
i nye kontorer i Møllergata. Hele 17 ungdommer møtte for å bære flyttelasset, og bidro til at alt var pakket
ut og på plass i hyller og skap fem timer etter at vi begynteå bære ut fra det gamle kontoret. Både ansatte
og frivillige har valgt egne representanter til styret, som forøvrig velges av Norges Jeger og Fiskerforbund
i Oslo. Vi har med andre ord lyktes i å legge et fundament for fremtidig vekst, og for en mer gjennomsiktig
og demokratisk organisering.
Når vi ser på fjoråret er det imidlertid ikke møtene og planleggingen som sitter igjen i hukommelsen. Det
er smilene, vennskapet, opplevelsene. Vi har bygget Oslomarkas største og fineste lavvu sammen med ungdom fra Bergen, vi har fått igang lokale initiativ for å starte Wild X i Troms og Hordaland. Vi har fisket og
jaktet oss gjennom det ganske land.
Vi har lyst krabber på Sotra, skutt hare
i snøkav på Finse og ryper og orrfugl
har falt både her og der. Ingen vet hvor
mange fisk vi har fått, men alle vet
at de som kom seg av kroken var de
største.
Wild X startet som et lite prosjekt
på Antirasistisk Senter. I dag er vi et
oppegående friluftstiltak i regi av en
stor, seriøs friluftsorganisasjon. Vi har
imidlertid blitt mye mer enn dette, vi
er et miljø hvor friluftsliv er en stor
og viktig del av tilværelsen til de som
deltar og ikke noe de får en eksotisk smakebit av. Wild X er blitt helt
selvrekrutterende og vi trenger ikke lenger gå ut til ungdomsmiljøer og rekruttere, ungdommene kommer
selv og de blir værende.
Den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til å gjøre Wild X til en suksess, er fortsatt alle våre frivillige.
Uten dem ville det vært umulig å gjennomføre så mange aktiviteter på en så knirkefri måte. De er forbilder,
ikkke bare for yngre turdeltakere, men også i den forstand at de peker fremover, mot et Norge hvor alle
deltar på lik linje.
Oslo, Juli 2010
Tor Bach

Lokaler og personale
Wild X har hatt utilstrekkelige lokaler på Antirasistisk Senter, uten muligheter for dagslys og lufting, og
hvor støy fra friskluftsmaskineriet i naborommet har vært svært generende. Senterets leder har vært uvillig
til å gjøre noe med situasjonen, og var ikke villig til å la Wild X overta et egnet lokale i senterets eie, selv
om dette lokalet stod tomt. Dette har påvirket det daglige arbeidet.
Å skaffe et nytt og egnet lokale ble derfor en høyt prioritert oppgave da det ble klart at vi kom til å forlate
Antirasistisk Senter. De
nye lokalene i Møllergata
32 byr på lys, luft og tumleplass og bar løfter om
et helt annet arbeidsmiljø.
Dette fikk vi ettertrykkelig
bevis for etter at vi flyttet ut og fikk etablert
ordentlige rutiner i lokaler
som er egnet til å arbeide i.
Det er en helt annen
stemning, ungdommene
strømmer til på besøk og
den enkeltes arbeidsglede
er økt betraktelig. Det
nye kontoret har trådløst
internett til lekselesing og
et eget cafè- og møterom med kjøkken. Alle besøkende får frukt, te og kaffe, og lokalene er dekorert med
turbilder, jaktutstyr og dyreskinn.
Vi merker også at ungdommene, nå da de har et sted de føler er sitt, tar langt større del i daglige arbeidsoppgaver på kontoret, enten det er vedlikehold av utstyr, eller renhold.
Arbeidsmengden i året som gikk var formidabel, men alle planer ble gjennomført takket være innsatsvilje
fra de ansatte og solid mobilisering av frivillige.
Wild X hadde i 2009 følgende bemanning:
Tor Bach var leder, Bao
Hong var ungdomsarbeider
frem til juni, og ble senere
avløst av Phi Duc Tran fra
medio august.
Mohammad Umar Ditta
og Kim Krosby Fredriksen
jobbet som ungdomsledere, begge i 17% stilling.
Aleksander Dahl Flovild,
Hamza El Mekki Gartit og
Øystein Blixhavn hadde

sommerjobb i Wild X og vi hadde to ungdommer utplassert gjennom NAV i året som gikk.

Fantastiske frivillige
I løpet av 2009 hadde Wild X 40 frivillige. Flertallet av dem har deltatt gjennom lengre tid, og representerer en god kontinuitet, samtidig som nye er kommet til. Vi ser også at frivillige, selv om de flytter
rundt i landet, fortsatt deltar på større samlinger og turer.
Flertallet av de frivillige er ledere, mens
andre har stilt opp som kokker, sjåfører
eller håndtverkere. Det er nedlagt minst 5
300 timers frivillig arbeid, både i forhold
til gjennomføring av turer, bygging av
lavvu, vedlikehold av hytte og utstyr og på
arrangementer vi har avviklet i samarbeid
med andre. Et eksempel er friluftslivets
dag i august, hvor ungdom fra Wild X
sammen med NJFF Oslo og Statsskog
delte ut 900 fiskestenger til barn og unge
på Sognsvann.

Samarbeidspartnere
Wild X har fortsatt samarbeidet med Norges Fjellstyresamband og lokale fjellstyrer om opplæringsturer og naturopplevelse rundt i Norge. I 2009
omfattet dette gjeddefiske i Engerdal, topp- og grottetur til Lom samt jaktturer til Finse og Gausdal.
Vi har innledet et samarbeid med NJFF Hordaland og dette førte til at vi i mai 2009 med ungdom fra
Oslo og Bergen bygget en kjempelavvu i Bærumsmarka. 27 ungdommer deltok i reisingen av dette byggverket. I august gikk turen motsatt vei over fjellet, og en busslast unge fra Østlandet deltok i sjøfiske på
Sotra.
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
med NJFF Oslo og
Statsskog om utdeling av
fiskestenger til barn og
unge. Hvalstad Asylmottak og Eidsvoll Omsorgssenter for Barn har vært
samarbeidspartnere med
hensyn til turopplegg

for enslige, unge asylsøkere. Alle disse samarbeidsprosjektene vil bli videreført i 2010, og vi tar sikte på å
etablere lokale Wild X-tiltak på Vestlandet og i Nordnorge. Diskusjoner og planlegging av dette er allerede
godt i gang, og også i 2010 blir det møte mellom øst og vest i fiskebåter ved Sotra.

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
for minkfangst og kråkejakt,
isfisking, fiskeoppsyn og rene avslappingsturer. Hytta holder åpent hele påskeferien og ungdommene kan
komme og være der så lenge de vil gjennom 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 2009 hadde Wild X 102
turdøgn, fordelt på 40 større
og mindre turer med et
deltakerantall mellom 3 og
35. Vi har jaktet, fisket,
teltet, besteget fjelltopper, og
hørt harelosen gjalle gjennom skogen. Av dette var 28 turer til Konterud, mens 8 var større langturer rundt i Norge. Konterud hadde
i flg hytteboka 478 gjestedøgn, noe som må sies å være imponerende i betraktning av at hytta kun har åtte
senger.

Alle turer ble basert på dugnadsarbeid, og det ble nedlagt minst 5 300 timer frivillig arbeid. Av større turer
og arrangementer kan nevnes lavvubygging i bærumsmarka, gjeddefiske i Engerdal, grotte- og topptur til
Lom, sjøfisketur til Sotra, kombinert ledersamling og jakttur på Finse, rype- og harejakt i Gausdal og juleavslutningstur til Odalen. 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 til tider 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 tradis-

jon, har vi samarbeidet med tre asylmottak på Kongsvinger, Eidsvoll og Asker om å gi et tur- og aktivitetstilbud til ungdommene der.
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.
Akershus Fylkeskommune og Mangfold og Inkludering har bidratt med henholdsvis 50 000 og 20 000
kroner til arbeid med denne ungdomsgruppen i 2009. Dette tilbudet begrenset seg, dels på grunn av
økonomi, dels på grunn av at høstaktivitetene dreier seg om jakt, til sommerhalvåret. Ungdommene fra
Hvalstad og Eidsvoll deltok på lavvubygging i mai, gjeddefisketur til Engerdal i juni, topp- og grottetur til
Lom i juli og sjøfisketur til Sotra i august. Flere av dem har beholdt kontakten med Wild X, også etter at
de har flyttet ut av sylmottak, og deltar på aktiviteter og dugnader.

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.
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
fottøy har vi ikke hatt råd til.

Naturens
mangfold
I alt vi gjør legger Wild X
vekt på å bevistgjøre ungdommene naturens mangfold.
I betrakning 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.

og at vi ikke ønsker å være en ghetto.

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

Poenget er at vi skal gjøre en del av norsk liv og tradisjon tilgjengelig for alle, på like fot, og hvor for-

skjeller 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 alle våre aktiviteter ut i naturen,
uansett vær for å bygge identitet,
stolthetsfølelse og lagånd. Ungdommene skal ha anledning til å
føle seg som jegere, fiskere og ekte
villmarkinger, og det gjør de

Organisatoriske endringer
I september 2009 startet vi arbeidet med å bli en del av en medlemsbasert friluftsorganisasjon, i tråd med
de føringer vi tidligere har fått fra DN og Miljøverndepartementet. Det ble nedlagt mye arbeid i å se på
ulike modeller for dette, og det ble etter hvert klart at løsningen lå innenfor Norges Jeger- og Fisker	
forbund. Vi arrangerte to ledersamlinger, hvor de frivillige lederne også gikk
inn for en slik løsning.
Styret i NJFF Oslo tok ansvaret for å
skaffe Wild X styre og statutter, og det
ble besluttet at generalforsamlingen
i Wild X skal utgjøres av Jeger- og
Fiskerforeninger innenfor OFAs forvaltningsområde, altså foreninger fra
Oslo, Akershus, Buskerud og Oppland.
Samtidig har Wild X et koordinerende
og igangsettende ansvar for lignende
aktivitet i hele landet.
Wild X er nå etablert i egne lokaler i Møllergaten 32, i et lokale som i langt større grad imøtekommer de begovene vi har. Et styre hvor
medlemmene selv har kompetanse innen vårt arbeidsområde har også bidratt til en synliggjøring av den
innsatsen som nedlegges, og til en betydelig profesjonalisering av organisasjonen.
Ettersom det manglet stillingsinstrukser, arbeidsreglementer og ordentlige arbeidsavtaler, ble det en
utfordring for det nye styret og administrasjonen i Wild X å få dette på plass etter at vi ble overflyttet fra
Antirasistisk Senter. Det er også nedlagt et betydelig arbeid for å skape ordentlige rutiner for å sikre et
godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette mener vi også å ha oppnådd og er i dag stolte av å ha et

godt arbeidsmiljø.

Økonomien
Økonomien i 2009 har vært stram,
men vi har greid å tilpasse aktivitenene til de økonomiske realiteter. Vi har motatt 1,5 millioner
kroner fra Direktoratet For Naturforvaltning, 50 000 fra Akershus
Fylkeskommune og 20 000 fra
Mangfold og Inkludering.
Det viste seg imidlertid da vi
skulle lage budsjett for 2010 at
Antirasistisk Senters såkalte fordelingsnøkkel for felles utgifter har
gjort at Wild X har betalt anslagsvis dobbelt så mye for administrative utgifter som det vi faktisk har
brukt. Dette er penger som har
fungert som en skjult inntekt for sekretariatet til Antirasistisk Senter, og som kunne ha vært pløyd inn i
aktiviteter for ungdommene. Det har ikke lyktes oss å få opplyst fra senterets ledelse at dette i det hele tatt
har vært praksis, og hvor mye det dreier seg om.
Det var først da vi kontaktet senterets eksterne regnskapsfører at vi fikk bekreftet denne mistanken. Denne
praksisen er ikke nedfelt i økonomireglement, styrevedtak eller andre tilgjengelige dokumenter. Utgifter
til fasttelefon, som vi overhodet ikke har brukt, regnskap, revisjon, kopiering, porto etc er blåst kunstig
opp, og Antirasistisk Senter har fått frigjort
penger til lønn og drift av helt andre aktiviteter og prosjekter enn Wild X.
Dette har skjedd til tross for at det i tillegg til
dette har vært avtalt og budsjettert at Wild X
skulle betale husleie og administrasjonsutgifter til Antirasistisk senter med til sammen
70 000 kroner.

sistisk Senter til andre formål enn drift av Wild X i 2009.

Vi har gjennom regnskapsfører forsøkt å få
til en minnelig ordning der de pengene vi har
betalt for mye blir tilbakeført til vårt regnskap,
men i følge regnskapsfører kom hun ingen
vei. Vi ser oss derfor nødt til å rapportere at et
beløp rundt 100 000 kroner er brukt av Antira-

En lignende praksis fant sted i 2008, og det dreier seg for dette året om rundt 50 000 kroner utover reelle
driftskostnader. Det innebærer at det driftsunderskuddet på 50 000 kroner vi hadde i 2008 og som ble
dekket over vårt budsjett i 2009, i realiteten er gått til driftsstøtte til annen virksomhet ved Antirasistisk
Senter.
Det er vår oppfatning at denne saken bør følges opp videre av relevant myndighet.

Fremtiden
Wild X er nå etablert som et ungdomstiltak med et bredt tur- og opplæringstilbud og med ansvar for
lignende 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 stor, tung medlems
organisasjon. Wild X skal nå
i gang med å rekruttere medlemmer inn til lokale jeger- og
fiskerforeninger. Skal vi lykkes
i dette betyr det også at vi
må støtte disse foreningene i
arbeidet med å stable på bena
levedyktig ungdomsarbeid.
Det kan vi gjøre både gjennom å dele av våre erfaringer, men også ved at vi har dyktige ungdomsledere
som kan gi drahjelp. Dette innebærer utfordringer for staben i Wild X, for Norges Jeger- og Fiskerforbund
og ikke minst for bevilgende myndigheter. Vi har nå etterlevd alle føringer vi har fått fra ansvarlig hold,
nå bør det forventes at myndighetene stiller opp med midler til å drive et livskraftig Wild X fra 2011.

Wild X i tall 2009
		
		
		
		
		
		
		
		

Turdøgn totalt
Antall turer totalt
Hvorav helgeturer til Konterud		
Hvorav større arr på Konterud		
Større langturer				
Deltagere på overnattingsturer totalt
Gjestedøgn på Konterud			
Dagsaktiviteter, kurs etc.			
Frivillige ledere og hjelpere		
Timer frivillig arbeid nedlagt		

102
40
28
1
8
342
478
3
40
5 300 (Ca.)

Frivillige 09
Listen over frivillige i Wild X, enten de er ledere, kokker, vedhuggere, sjåfører eller
hjelpeinstruktører teller for året 2009 hele 40 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
Arjun Sivapalan
Balz Baumgartner
Banthata Mokgoatsane
Bao Hong
Benjamin Lorentsen
Chuc Nguyen
Chuong Tran
Christian Pettersson
David Simonsen
Desmond Chan
Eddie Rørvig
Faisal Gurhan
Jonathan Simonsen
Hamza Gartit
Hans Jesper Thorsø
Jon Simon Lindi
Jonatan Due
Kamran Karimi

Kevin Luong
Kim Krosby Fredriksen
Lars-Eric Lindqvist
Magnus Hassel
Martin Eide
Matija Kostanjevac
Mohammed Selhi
Mona Evensen
Nina Huse
Noah Roble
Phi Duc Tran
Sara Aljaroudi
Sigbjørn Lindbråten
Stoian Dragomir Nedelchev
Subhan Shafiq
Tom Le
Umar Ditta
Zafar Razavey
Zakaria Iahiya
Øystein Blixhavn

Hjelpere og venner 09
Staben i Wild X vil særskilt takke:
Jan Ove Prestegård, Per Rune Stav, Olaf Schiøll, Emil Andrè Os, Bjørn Torp, Hellik Raaen, Grethe
Naustdal, Kjell Tomter, Kenneth Bruvik, Sturla Stemshaug, Fjelloppsyn og fjellstyrene i Engerdal, Lom,
Finse og Gausdal, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Friluftsetaten i Oslo Kommune. Videre vil vi takke Hvalstad Asylmottak og Eidsvoll Omsorgssenter For Barn for godt samarbeid.

www.wildx.no

Sitt ikke hjemme slapp og sur,
bli heller med Wild X på tur!

