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UNDERGRUPPENE I 
JURISTFORENINGEN

KULTUR
Culpa
Koret på jussen. De har 
øvelser hver uke og opptrer 
på ulike arrangementer – både 
i regi av Juristforeningen og 
utenfor.

Hvordan bli med: Dra på 
åpen øvelse 2. september kl. 
18:00 på det juridiske fakultet. 

Jusrevyen
Jusrevyen vholdes én gang 
i året, men undergruppen 
er aktiv hele året. Denne 
undergruppen er for alle – 
enten du har null erfaring 
med revy eller har gått på 
teaterskole. Revyen trenger 
folk både av og på scenen!

Hvordan bli med: Det 
kommer an på hvilken rolle 
du ønsker. Meld deg inn i 
jusrevyen sin infogruppe på 
Facebook for å holde deg 
oppdatert! 

De juridiske vinterleker 
(JVL)
Vinterens vakreste eventyr 
– De juridiske vinterleker 

er en heidundrande skifest 
som avholdes én gang i året 
på Gol. Lekene arrangeres 
sammen med Oslo, og består 
av mye fest og moro – og litt 
ski for de som vil.

Hvordan bli med: Når JVL 
nærmer seg litt mer pleier 
det å lyses ut både bussjefer 
som står for god stemning 
på bussturen til Gol, samt 
medhjelpere til arrangementet 
for øvrig. Ellers kan selvsagt 
alle jusstudenter bli med på 
vinterlekene!  

Nordisk Uke
Nordisk Uke er undergruppen 
i Juristforeningen som har 
ansvar for samarbeidet 
med våre søsterforeninger 
i Norden. De legger til 
rette for at medlemmer av 
Juristforeningen kan reise 
på nordiske uker til våre 
naboland (hvor kult er det 
ikke å dra til Island?), og 
arrangerer hvert år nordisk 
uke i Bergen i forbindelse med 
Juristforeningsballet i januar.

Hvordan bli med: Ta 
kontakt med Nordisk Uke på 
Facebook!

Club Jur
Driver studentbaren vår – 
Straffbar. En særdeles sosial 
gruppe for alle som ønsker 
å bidra til at Straffbar blir et 
hyggelig sted å være! 

Hvordan bli med: 
Club Jur trenger både 
bartendere, skjenkeledere, 
styremedlemmer osv - ta 
kontakt på Facebook eller følg 
med når det lyses ut verv.

Juridisk 
arrangementsklubb
(JURAK)
Liker du å planlegge 
og arrangere? JURAK 
er undergruppen med 
hovedansvar for de fleste 
store sosiale arrangementene 
ved fakultetet. De består av et 
styre på syv, pluss utvalgte, 
faste komitémedlemmer. 
I tillegg er det en åpen 
medlemsmasse som 
pleier å være ganske 
stor. Disse inkluderes 
også i planleggingen 
og gjennomføringen av 
arrangementene.

Hvordan bli med: Meld deg 
inn i Facebook-gruppen, søk 
på verv når de lyses ut. Og - 
delta på arrangementene!

Juridisk filmklubb
Juridisk filmklubb er en 
nyoppstartet undergruppe på 
jussen! Filmklubben er under-
gruppen i Juristforeningen 
som arrangerer filmvisninger, 
filmmaraton og lignende 
filmrelaterte arrangementer. 
Filmklubben viser filmer i alle 

sjangre og er en klubb for alle. 
Fokuset er å se filmer som er 
morsomme og som bidrar til 
et avbrekk fra studiene.

Hvordan bli med: Bli med i 
Facebook-gruppen «Juridisk 
Filmklubb: infoside». Her 
poster styret når og hvor 
det skal vises noe på skjerm 
– enten det er Champions 
League, skrekkfilm eller ski. 

Force Marsjør Juzz-Band 
& Fotnotene
Force Marsjør er jussens 
tradisjonsrike og uhøytidelig 
studentorkester. De ønsker 
alle nye medlemmer hjertelig 
velkommen! Du må gjerne 
ha spilt et instrument før, det 
være seg blåseinstrumenter 
eller trommer, men du kan 
også bli med om du har lyst 
til å lære å spille for eksempel 
saksofon, eller danse med 
dansetroppen Fotnotene. 
Hovedfokus er ikke å vinne 
NM, men å ha det kjekt! 

Hvordan bli med: FMJB har 
øvelse hver torsdag kl. 18 på 
fakultetet! 

Juridisk ballkomité
Hvert år arrangerer 
ballkomiteen et storslått ball 
for å feire Juristforeningens 
stiftelsesdag, 26. januar 1949. 
Samtidig er det en feiring 
av H.M. den Høytilbårne Qa 
Injurias fødselsdag. Dette er 
en kveld du ikke vil gå glipp 
av!

Hvordan bli med: Søk på 
verv når det lyses ut. 

Juristforeningen er bygget opp av over tretti undergrupper som driver med forskjellige aktiviteter. Alle undergruppene har likevel 
én fellesnevner: De er supersosiale og veldig gøy å være med på! Undergruppene er grovt sett inndelt i tre: Fag, kultur og idrett. 
Det finnes med andre ord en gruppe for de aller fleste aktiviteter. Det kan være litt vanskelig å få grepet om hvordan man faktisk 
blir med i en undergruppe. Nå i starten vil de fleste gruppene ha informasjonsmøter eller åpne treninger/øvelser, slik at alle som vil 
kan få prøve seg. Noen grupper er åpne for alle JF-medlemmer hele året, mens andre grupper krever at du betaler en kontingent. 
Disse gruppene vil etter en stund bli lukket, og bare de som har betalt en medlemskontingent kan være med på trening o.l. Her 
følger en oversikt over alle undergruppene i Juristforeningen. Vi oppfordrer alle til å utvide horisonten snín og prøve noe nytt! 



FAG
INNORETT
INNORETT jobber med 
spennende temaer som 
omhandler innovasjon, 
teknologi og juss. Gruppen 
arrangerer jevnlig ulike 
arrangement som bidrar 
til å utfordre og inspirere 
jusstudenter til å tenke 
kreativ, blant annet kodekurs, 
intervjuer med dyktige fagfolk 
og foredrag. 

Hvordan bli med: Betale 
medlemskontingenten på 50 
kr og delta på arrangementer. 
Alle medlemmer blir lagt til 
i en Facebook-gruppe hvor 
det fortløpende legges ut 
informasjon.  

Arbeidslivsdagene (ALD)
Under ALD inviteres 
aktører fra arbeidslivet 
til fakultetet slik at 
studentene gis et innblikk 
i havet av muligheter som 
jussutdannelsen åpner for. 
Det arrangeres både foredrag, 
bedriftspresentasjoner og 
messedager hvor aktørene 
står på stand på fakultetet. 
Her er det vanlig å søke på 
trainee-stillinger, eller bare å 
slå av en prat for å finne ut 
mer om de ulike aktørene. 

Hvordan bli med: ALD 
trenger verter som kan bidra 
til alt fra servering til kjøring 
under dagene. Dette vil 
bli utlyst når ALD nærmer 
seg. Ellers er selvsagt 
arrangementene åpen for alle 
jusstudenter! 

Injuria
Injuria er avisen/tidsskriftet 
ved Det juridiske fakultet. 
Enten du er av de som 
kjenner det kribler i fingrene 
etter å skrive noe annet 
enn juss, irriterer deg over 
medstudenters kommafeil, 
har en forkjærlighet for setting 
og design, liker å snakke med 
mennesker, har gode ideer, 
eller bare har lyst til å bidra 
med ditt selskap og innta 
vafler og øl med oss, så tar 
Injuria imot deg med åpne 
armer. Det stilles absolutt 
ingen krav til forkunnskaper 
eller forpliktelse – hos oss kan 
du bidra med akkurat det du 
kan og ønsker.

Hvordan bli med: Injuria har 
åpne redaksjonsmøter ved 
utarbeidelsen av hver utgave. 
Følg med på Facebook! 

Fagstyret
Fagstyret er en sosial og 
faglig undergruppe som i 
løpet av året har diverse 
arrangementer som er åpne 
for alle Juristforeningens 
medlemmer. Fagstyret 
arrangerer normalt også 
studieturer i både inn- og 
utland.

Hvordan bli med: Delta på 
foredrag og manuduksjoner, 
dra på infomøter - og søk på 
stillinger når de utlyses på 
Facebook! 

Juridisk finansklubb
Er du interessert i aksjer 
og finans? Da er dette 
klubben for deg! Klubben 

er både faglig og sosial, og 
arrangerer alt fra Oslo-tur, 
utenlandstur, aksjemøter, 
bedriftspresentasjoner, 
julebord og andre sosiale 
sammenkomster. 

Hvordan bli med: Alle som 
betaler medlemskontingenten 
(200 kr for et helt år) blir 
lagt til i en medlemsgruppe 
hvor all informasjon om 
arrangementer publiseres.  

Jusskontakt
Jusskontakt jobber for å gi 
jusstudenter en mulighet til 
å utvikle og forbedre egne 
evner til å løse juridiske 
problemstillinger i praksis. 
Dette vil vi gjøre ved at 
Jusskontakt fungere som 
bindeledd og tilrettelegger 
mellom bedrift, en student 
som fungerer som bedriftens 

juridiske kontaktperson 
og en mentor med juridisk 
kontrollfunksjon.

Hvordan bli med: 
Jusskontakt vil lyse ut både 
verv og praktikantstillinger 
som jusstudenter kan søke 
på. 

Pod.Jur
Pod.Jur er en etablert 
studentdrevet podcast som 
nå har fått prøvemedlemskap 
i Juristforeningen. Sammen 
med utsøkte gjester drar 
podcasten på en reise 
gjennom jussens magiske 
verden – hvor både faglig 
påfyll og humor står i fokus. 

Hvordan bli med: Ta kontakt 
med pod.jur på Facebook 

IDRETT 
De fleste idrettsgruppene krever 
at du betaler en kontingent per 
semester for å kunne delta på 
gruppens aktiviteter. Årsaken 
er at idrettsgruppene har flere 
utgifter – i form av drakter, 
avgifter og øvrig utstyr. For 
å bli med anbefaler vi derfor 
å dra på åpen trening (som 
annonseres på Facebook), og 
deretter betale kontingenten i 
gruppen(e) som passer best 
for deg! 

Fikk du ikke dratt på 
åpen trening i starten av 
semesteret? Send en melding 
til den respektive gruppen 
på Facebook – de fleste vil 
ha forståelse og tar mer enn 
gjerne imot nye medlemmer 
også etter at gruppen er 
«lukket». 

Juridisk Lacrosse Club
Lacrosse er et lavterskeltilbud 
for deg som er interessert 
i å ta del i en voksende 
studentidrett! Gruppen Vi har 
ingen opptakskrav, men du 
må være villig til å legge ned 
litt innsats og være klar for 
å ha det gøy! Vi har for tiden 
ett guttelag (Wolves) og ett 
jentelag (Foxes). 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.  

Dragefjellet Futsal
Dragefjellet Futsal er en 
undergruppe som spiller 
innendørsfotball. I tillegg til 
det sportslige legger klubben 
også stor vekt på det sosiale.

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.



Lovstafetten
Lovstafetten er undergruppen 
for alle som liker å løpe 
eller sykle ved det juridiske 
fakultet! De avholder 
ukentlige løpetreninger som 
forberedelse til vårens store 
høydepunkt; Lovstafetten. 
Dette er en konkurranse 
mellom fakultetene i Bergen 
og Oslo, hvor en konkurrerer 
i stafett med løpe- og 
sykkeletapper fra Oslo til 
Bergen.

Hvordan bli med: Treningene 
er åpne for alle og farten er 
slik at alle kan henge med! 
For tiden kreves påmelding 
gjennom Facebook. 
Treningene arrangeres normalt 
mandager og onsdager. I 
tillegg postes det jevnlig 
private initiativ på Facebook-
gruppen «Lovstafettens 
løpegruppe». 

Juridisk Racketklubb
Juridisk Racketklubb er en 
undergruppe med fokus på 
racketidretter. Det arrangeres 
faste tennistreninger, i tillegg 
til jevnlige squashtreninger 
som blir annonsert 
på Facebook. Ellers 
arrangeres internturneringer, 
bordtennisturneringer, kurs og 
andre sosiale arrangementer. 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.

Juridisk Håndballklubb
Håndballklubben legger stor 
vekt på det sosiale aspektet 
ved å drive lagidrett, og det er 
stor fare for at du vil få mange 
nye venner dersom du blir 
med i JHK! Grupper ønsker 

alle håndballentusiaster, både 
gutter og jenter, velkommen til 
trening!

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.

Jussdans
Jussdans er en sosial og 
inkluderende undergruppe i 
Juristforeningen hvor absolutt 
alle er velkommen! Gruppen 
er for alle som liker å danse, 
enten du har mange år med 
erfaring eller bare liker å 
svinge deg på dansegulvet 
i helgene. Det viktigste er 
dansegleden, så det stilles 
altså ingen krav til ferdigheter.

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent for å 
delta på treninger. Ellers 
arrangerer Jussdans en rekke 
arrangementer (f. eks. Skal vi 
jussdanse) som er åpen for 

alle JF-medlemmer! 

Juridisk Football Club
For deg som vil spille fotball 
– eller interessert i å bli kjent 
med medstudenter i en ikke-
akademisk setting! Klubben 
består av et dame- og et 
herrelag som henholdsvis 
spiller i Kvinner 7. divisjon 
og 5. divisjon i det ordinære 
seriespillet. Begge lag har 
treninnger hver uke, i tillegg 
til at det arrangerres sosiale 
happenings.

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent. 

Juridisk Svømmeklubb
Enten du liker speedo eller 
hawaiishorts, kappsvømming 

eller plasking, er Juridisk 
svømmeklubb noe for deg. 
Det er trening hver søndag, 
hvor alle dagsformer er 
velkomne. Gruppen lærer deg 
å forbedre svømmeteknikken 
din og lover mye lek og moro 
underveis! 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent

Justitia Roklubb
Er du glad i å trene? Liker 
du å ta deg en øl i lystig 
selskap? Er du en person 
som vil bli med i en klubb 
som kan tilby det beste av 
de to nevnte verdener? Da 
er Justitia Roklubb klubben 
for deg! Roklubben trener 
både inne på maskin og ute 
på vannet. I tillegg arrangeres 
sirkeltreninger, regatta, 
fester og en haug med 
arrangementer for klubbens 
medlemmer. 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent. 

Juridisk Golfklubb
Juridisk Golfklubb (på 

folkemunne: Golfklubben) er 
en gruppe for absolutt alle. 
Gruppens medlemmer består 
av alt fra latterlig gode, til 
svært lite gode golfspillere.
JGK arrangerer gjennom året 
både sportslige og sosiale 
arrangementer. Blant disse er 
«veien til golf»-kurs, treninger, 
simulatorvorspiel og julebord! 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.

Juridisk Innebandyklubb
Juridisk innebandyklubb er en 
gruppe for alle medlemmer 
av juristforeningen i Bergen 
som savner gymtimene fra 
videregående. Det er både 
en sosial og sportslig gruppe, 
hvor alle er velkomne uansett 
ferdigheter. Det som teller er 
innstats og god stemning.

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.

Juridisk Skii- og Boldclub
Juridisk Skii- og Boldclub 
er Juristforeningens eldste 
idrettsundergruppe ved Det 
Juridiske Fakultet i Bergen, 
og arrangerer et bredt spekter 



av turer, utflukter og kurs. 
Det stilles ingen krav til 
sportslige kvalifikasjoner - 
JSB handler først og fremst 
om å delta og å ha det moro.
Blant arrangementene er 
jegerprøvekurs, fjellturer/
viddetur, alpetur, surfetur 
og båtførerkus. I tillegg 
har klubben et utstyrslager 
med bl. a. telt, sovepose og 
lignende som alle betalende 
medlemmer kan låne!

Hvordan bli med: 
Arrangementene er normalt 
åpne for alle, men betalende 
medlemmer prioriteres. 

Juridisk Volleyballklubb
Volleyballklubben trener 
to ganger i uken på 
Studentsenteret, og deltar 
i bedriftserien med tre 
mixlag. Dessuten spiller 
de sandvolleyball på 

Skansemyren når været tillater 
det, samt deltar på ulike 
turneringer i løpet av året.
Målet til JVK er å være 
med på å styrke det gode 
samholdet mellom klubbens 
medlemmer. Det være seg alt 
fra hyttetur, vors, julebord osv.

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent 

Dragefjellet Sjakklubb
Gruppen er opprettet for 
sjakkinteresserte studenter 
ved det Juridiske Fakultet i 
Bergen. Dragefjellet Sjakklubb 
ønsker å spre sjakkglede ved 
å arrangere kurs, turneringer 
og sosiale arrangementer.

Hvordan bli med: Klubben 
har samlinger de tre første 
onsdagene hver måned. Den 
fjerde onsdagen i måneden 
er det et sosialt arrangement! 

Medlemskontingent må 
betales. 

Dragefjellet Outlaws 
Basketballklubb
Dragefjellet Outlaws er 
jussens basketballklubb. 
Klubben er for alle og det er 
ingen krav til ferdighetsnivå 
for å være med. 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent 

Juridisk Styrkeklubb
Styrkeklubben er for deg 
som ønsker å trene nettopp 
styrke – enten du aldri har 
vært på et treningssenter 
før eller er proff PT fra Bali. 
Klubben arrangerer varierte 
treningstimer som nesten 
alltid holdes av profesjonelle 
PT-er. Timene er varierte – alt 
fra teknikkterping og crossfit, 
til kostholdsforedrag og 

sirkeltrening. 

Hvordan bli med: 
Medlemskontingent.

Juridisk Fallskjermklubb
Fallskjermklubben har 
prøvemedlemskap i 
Juristforeningen. Klubben 
drives av fallskjermhoppere 
med mål om å utdanne flest 
mulig nye fallskjermhoppere! 
Gruppen har samarbeid med 
Bergen Fallskjermklubb, og 
har planer om å arrangere 
flere fallskjermkurs i året til 
en ekstremt studentvennlig 
pris. Her er det bare å 
slenge seg med - ingen 
forhåndskunnskaper trengs! 

Hvordan bli med: Følg med 
på Facebook-siden Juridisk 
Fallskjermklubb om når det 
arrangeres kurs! 

Vi håper denne oversikten gjør det litt lettere å navigere i mylde-
ret av Facebook-invitasjoner. Husk at det alltid er greit å komme 
alene på åpen trening - alle synes det er hyggelig å bli kjent med 
nye! For å hele tiden holdes oppdatert, følg oss gjerne på sosi-
ale medier. Det er også lurt å følge undergruppene man finner 
interessante slik at man får beskjed når de har treninger, øvelser 
og andre arrangementer. 

@juristforeningenibergen

Juristforeningen i Bergen

juristforeningen.com



FORDELSAVTALER
Som JF-medlem får du ikke bare rabatt på 
arrangementer i regi av Juristforeningen - 
du får også en haug med fordeler fra våre 
ulike samarbeidspartnere! Vi har avtaler 
med alt fra restauranter til hudpleiestudio. 
Husk å fremvise JF-kort og legitimasjon for 
å dra nytte av rabattene!  

Mat og drikke

Paint’n sip
-25 % rabatt ved gruppebooking (minimum 
10 personer. Kan være færre, men minste 
fakturering blir på 10)

BarKollektiv
-20 % på mat (alle dager)
-20 % på minigolf (søndag – torsdag)
Og hyggelige priser i baren frem til kl. 23 🙂

Brukbar
-25 % på Mains (hovedretter) mandag – 
lørdag (gjelder ikke helg eller helligdager 
(17. mai o.l.))
JFs studenter kan leie lokalet til 
arrangementer vederlagsfritt.
Rabatter gjelder ikke i kombinasjon med 
andre kampanjer eller tilbud.

Sumo restaurant
Sumo Vestre Torggate
-20 % rabatt på mat i restauranten 
kl.12:00 – 16:00, mandag til torsdag
-20 % rabatt på take away mandag til 
søndag, hele dagen.
Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med 
andre kampanjer og tilbud, og gjelder ikke 
på helligdager. Det gis heller ikke rabatt 
ved utkjøring – takeaway må hentes for å 
få rabatt. 

Los Tacos
20 % på alle Los Taco’s signatur burritos
20 % på take away mandag til søndag, 
hele dagen
Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med 
andre kampanjer og tilbud.

Salsa Restaurant Vestre Torggate 
 -25 % på Salsa søndag-torsdag, hele 
dagen
-25 % på take away mandag til søndag, 
hele dagen.
Rabattene gjelder ikke i kombinasjon med 
andre kampanjer og tilbud.

Kroathai
20 % avslag på middagsretter.
Avtalen gjelder avd Nygårdsgaten 29, Øvre 
Nesttunvei 6 og Åsane Storsenter.
Ved takeaway er det viktig å melde fra ved 
bestilling at det gjelder JF tilbud og -20 %. 
Hvis ikke vil betalingen låses.
Avtalen gjelder ikke forretter eller 
drikkevarer.

Café Opera
-10 % på mat og drikke
-20 % på takeaway
 
Klær

Chillout Travel Store
-15 % på alle varer i butikken
Gjelder ikke kafé

REGN 
-15 % på ordinære varer

Macron
En betydelig rabatt på enkelte produkter, 
kontakt marked@juristforeningen.com for 
mer info. Kan levere spesialproduserte 
produkter. 
Bestilling av varer skjer på www.
macronstore.no. Send mail til paal.
methlie@macron.no eller SMS til 454 37 
546 for bestilling av de enkelte varene dere 
vil ha. Leveringen er kostnadsfri og vil finne 
sted på fakultetet.

Change
-20 % rabatt ved fremvisning av JF-kort 
på Change-butikker i bergensområdet 
(Bergen Storsenter, Xhibition, Lagunen, 
Sartor, Åsane Storsenter)

Hos Change får du profesjonell BH-
tilpasning. Alltid stort utvalg størrelser 
og modeller innen undertøy, nattøy, 
loungewear, strømper og ull/silke-
produkter.

Twisted
-15 % rabatt ved fremvisning av JF-kort på 
Twisted Nygårdsgaten.

Sportsgalleriet 
-20 % på alle ordinære varer ved å 
fremvise JF-kortet.

ØvrigE

Norli Strandgaten
-20 % på alt av rekvisita

Interoptik Bakketeig Vaskerelven
Innfatning -25 % rabatt ved kjøp av 
komplett brille.
Standard synsundersøkelse 390,-
Kontaktlinser -15 % rabatt ved 
kontantkjøp.
Opplys om medlemskap ved bestilling

Netprint
-25 % rabatt på printe- og trykkesaker
-30 % rabatt på profileringsmateriell slik 
som bannere, rollups og plakater som kan 
produseres hos Netprint.

Hygenisk Vask & Rens
Gjelder følgende filialer:
Sentrum: Halfdan Kjerulfs gate 8
Loddefjord: Vestkanten senter
Godvik: Leirvikåsen 49
-25 % rabatt på veiledende priser på rens 
og vask
Gjelder ikke rens av skinn og gulvtepper
Kr 25 per skjorte ved innlevering 
av minimum 10 skjorter per eller 
forhåndsbetalt skjortekort

Ergostativ.no
-25 % rabatt på ordinære varer
-10 % rabatt på varer som allerede er satt 
ned i pris
Fri frakt på varer
(Bestilling skjer på mail til ergostativ@gmail.
com, sms (93679706) eller kontaktskjema 
i nettbutikken. Husk å opplyse om JF-
medlemskap)

WahWah SkinTrim Studio
-30 % rabatt på voksing, vippeextentions 
og forming av bryn.
-15 % på alle andre Wahwah-behandlinger
Velkomstpakke: 60 % rabatt på 
skjønnhetspleie, inkludert to utvalgte 
hudpleieprodukter første gang du bruker 
Get Ritsj-kortet. Ordinær pris 2600 kr, 
velkomstpris 990 kr.



Hvordan får man verv i 
Juristforeningen? 

I tillegg til å ha arrangementer, øvelser, treninger 
og lignende som medlemmer kan være med 
på, drives hver enkelt undergruppe av et styre. 
Disse styrene blir valgt på Generalforsamlingen  
(GF) - Juristforeningens høyeste organ. 
Generalforsamlingen avholdes hvert semester, men 
vervene blir valgt for ett år av gangen. Høstens 
GF avholdes i november. Før den tid vil de ulike 
undergruppene lyse ut verv på sosiale medier og 
avholde internvalg. Internvalget presenteres da som 
undergruppens innstilling til GF, og det er normalt 
disse som blir valgt. Det er også mulig å benke 
(stille imot) innstillingene. Da vil vervet voteres 
over på Generalforsamlingen. Foreningsstyret, 
valgkomiteen og kontrollutvalget blir også valgt på 
Generalforsamlingen.

Hva innebærer et verv i Juristforeningen? 
Mange lurer på om det å ha et verv vil gå ut over studiene. Dette er selvsagt individuelt, men erfaringsmessig er det 
fullt mulig å kombinere verv med både studier og jobb. Noen verv vil innebære mer arbeid enn andre - en leder vil 
naturligvis normalt ha mer arbeid enn en markedsansvarlig. Ofte bestemmer man selv hvor mye arbeid man ønsker 
å legge inn i vervet sitt. I eksamensperioder er det normalt lavere aktivitet i foreningen enn i starten av fag, noe alle 
har full forståelse for. Samtidig krever verv at man disponerer og prioriterer tid til vervet, også når man har mye annet 
å gjøre. Alt i alt er det veldig gøy å ha verv, og man får verdifull erfaring med organisasjonsarbeid og samarbeid! I 
tillegg får man muligheten til å være fadder i fadderuken og delta på internaften.

GF gjør som GF vil
Det skjer også mye annet spennende på Generalforsamlingen. Ettersom GF er det høyeste organet, er det få 
begrensninger for hva GF kan vedta. Større pengebevilgninger og opprettelse av nye undergrupper er ofte 
hovedfokus ved siden av personvalg. Alle burde dra på GF - det er veldig lærerikt, gøy og sosialt! 

Mer informasjon om GF vil komme når det nærmer seg - følg med! 

Kontrollutvalget informerer
Har du ris eller ros til Juristforeningsstyret eller 

noen av undergruppene? Kontrollutvalget (KU) er et 
uavhengig organ, bestående av syv medlemmer, som har 

i oppgave å kontrollere at Juristforeningen drives på en 
forsvarlig måte.

Gi oss gjerne en tilbakemelding! Dette kan du gjøre 
ved å sende mail til ku@juristforeningen.com, via den 

anonyme KU-innsendingen på  
www.juristforeningen.com, eller gjennom postkassen i 

Borggården!

Alle henvendelser holdes anonyme.

MENY DRAGEMATEN
Dragematen er en studentkafé på Dragefjellet som er 
åpen tirsdager og torsdager kl. 16:00-17:30, i tillegg 

til søndager før eksamen. Her serveres vafler, toast og 
middag til slitne studenter etter en lang (eller kort) dag 
på sal. Menyen varierer fra gang til gang, og kan være 

alt fra ørret til nachos. Følg Dragematen på sosiale 
medier for løpende oppdateringer av meny! 



Det er rare tider på Dragefjellet. Mange er nå tilbake til hverdagen etter en fem måneder lang ”pause”, 
hvor neste stopp på norgesferie, ”klokkekrøll” på Strava og eviglang polkø har vært de største 
bekymringene. Samtidig er ikke hverdagen den samme. Det er rart å komme tilbake til fakultetet uten å 
kunne gi medstudenter en klem, det er rart å ikke lenger diskutere lørdagens festligheter på Ricks, og 
det er rart å ikke kunne invitere til vinkveld og fest til det trange kollektivet hvor det såvidt er mulig å holde 
én meter avstand til de man bor med. Døgnrytmen får en etterlengtet rehabilitering fordi det kriges om 
lesesalplass (noen saler i gamlebygget blir fulle kl. 07:40??), samtidig som noen kvier seg fra å gå på 
skolen fordi de er redd for å bli smittet. 

Mest av alt tenker vi på studentene på første studieår. Nå som kontakten mellom studenter er vesentlig 
redusert, er det plutselig en hel del vanskeligere å bli kjent med ny by, nytt studie og nye mennesker. 
Høstsemesteret er normalt preget av hytteturer med undergruppene, Hansa-turer, kick-off-vors, ex.fac-
vors, konsertinvitasjoner og utallige andre festligheter som legger til rette for at nye og gamle studenter 
kan bli kjent med hverandre. Hvert semester arrangeres normalt JF-dagen, hvor alle undergruppene står 
på stand i Vrimle for å fortelle hvorfor du skal bli medlem hos dem. I år har vi ikke denne muligheten. 

Derfor er det viktig for oss å få frem at undergruppene fortsatt er der. De arrangerer fortsatt åpne 
treninger, om enn med litt redusert kapasitet, holder informasjonsmøter og sosiale sammenkomster så 
langt det lar seg gjøre i tråd med gjeldende smittevernråd. Mange legger til rette for digital aktivitet. 
Undergruppene i Juristforeningen er en gyllen inngangsbillett til nye bekjentskaper, nye hobbyer og gode 
opplevelser, og vi anbefaler alle å prøve ut en gruppe. I denne utgaven av Pamfletten har vi lagt til et par 
sider, slik at alle undergruppene er representert. Vi har forsøkt å få med den viktigste informasjonen om 
alle undergruppene. Vi anbefaler likevel å  følge de ulike gruppene på Facebook og Instagram for å få 
konkret informasjon om når de ulike arrangementene skjer. 

Viktigst av alt: Hold dere trygge, vask hendene og ta vare på hverandre. <3 
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