Välkommen till Juristprogrammet i
Umeå!
Exempellagar
1. 1-2-3-lag - Ta 1 dl socker, 2 dl ättikssprit, 3 dl vatten. Koka upp. Låt svalna. Färdigt!
Lägg in valfri produkt, exempelvis lök eller sill. I praxis framgår det dock att pizza är
olämpligt.
2. Samlag - När två vuxna kramas väldigt ordentligt.
3. Slag - Slaget vid Lützen 1632. Sverige torskade en kung, trist. :’( Men vi vann!!
4. Beslag - Det din alkohol hamnar i om du inte har åldern inne.
5. Anklagar - De regler som ankor bör följa?
6. Förslag - Till exempel: “Vi gör jättetokiga lagskämt”.
7. Bilaga - Tidningars blindtarm.
8. Lagom - Någonstans mellan sju och tolv lagskämt.
9. Aktiebolag - Det finns andra juridiska personer än jurister.
10. Systembolag - Valfri dryck. Förväxla ej med Sambolag (2003:376).
11. Lagbok - Dyraste boken, billigaste gymkortet.
12. Bidragsavslag - När CSN upptäcker att betygen släpar efter.
13. Mellanslag - Den avlånga knappen på tangentbordet. Förväxla ej med slag i
mellangärdet, smärta, misshandel etc.
14. Lags - Fornnordiska för lax.
15. Lagerhaus - Hovrätten i Tyskland.
16. Lagt - “Lagt kort ligger” - bestående invändning i de flesta kortspel.
17. Sittunderlag - Extra användningsområde för lagboken. Förväxla ej med [Sitt-under-lag]
- Tak bestående av återvunnet material från lagböcker.
18. Bakslag - Första tentan.
19. Åklagare - Den person du vänder dig till om ditt fordon gått sönder.
20. Tyngdlag - Något som otrevligt motarbetar oss alla vid berusat tillstånd.
21. Fylleslag - Självskriven innebörd.
22. Jet-lag - Har du knappast råd att få med CSN.
23. Laganda - Det som krävs för att vinna insparken!
24. A-lagare - Hoppa för guds skull inte av juristprogrammet!

Välkommen till Juristprogrammet i Umeå!
Juridiska föreningen vid Umeå Universitet, generalerna och faddrarna vill hälsa dig välkommen
hit till oss och Umeå universitet. Vi är säkra på att du kommer att trivas lika bra som vi gör med
både juristutbildningen och studentlivet i björkarnas stad!
Terminen rivstartar med en traditionsenlig inspark där vi kommer göra vårt yttersta för att du
ska känna dig välkommen och trivas så bra som möjligt. För att knyta an till det roliga i
juridiken har vi kort och gott tagit bort det tråkiga, -idiken (en tråkig plats som man med största
sannolikhet hamnar i efter fabriken), och kvar har vi JUR! Vilka jur tänker ni då? Jo, kanske
världens tuffaste jur, allt från pingviner till tigrar, delfiner till koalor.
Jur-temat kommer ta sig uttryck i att du kommer bli indelad i en nollegrupp som i sin tur
kommer få ett jur tilldelat sig. Gruppen kommer bestå av andra nyfikna kursare och ledas av
Umeås bästa jurskötare, även kallade faddrar, som kommer ta hand om er och lära er allt de
kan. Tillsammans kommer ni delta i en uppsjö aktiviteter som vi generaler knåpat ihop för att
de första veckorna här som juriststudent ska bli så roliga och minnesvärda som möjligt.
Vi vill poängtera att insparken är frivillig men att kårleg krävs för den som vill vara med fullt ut.
Detta kan ni skaffa nu i förväg på studentkårens hemsida. Syftet med dessa tre veckor är att ha
fantastiskt roligt och lära känna varandra och Umeå! Det kommer att vara ett späckat schema så
att du ska ha möjlighet att känna av studentandan i Umeå när den är som bäst. Om du har några
frågor inför terminsstarten så tveka inte att ringa, smsa, maila eller facebooka oss generaler och
faddrarna oavsett vad det gäller. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.
Vi ser fram emot att träffa dig till hösten!
Varma och taggade hälsningar,
Fanny, Amanda, Victor, Ingrid, Oliver och alla faddrar på juristprogrammet!

Här kan du köpa kårleg:
https://medlem.umeastudentkar.se/snabbetalning/
Inte köpt kurslitteratur och lagbok än? Ingen fara! Vi generaler och faddrar säljer mer än gärna
vidare vår kurslitteratur och JF säljer Sveriges Lag-lagböcker till alla medlemmar till ett
förmånligt pris under första veckan då terminen dragit igång.

Karta över campus

Alla vägar leder till fontänen. Men vägarna måste hittas först. Följ närmsta väg och ta dig till
fontänen i god tid inför alla roligheter.
Viktiga platser att känna till på campus
Universitetsbiblioteket (UB)
Juristernas andra hem. Här kommer många sömniga timmar spenderas.
Samhällsvetarhuset
Delas solidariskt med ekonomer. Här kommer många långa seminarium att hållas. Programmets
högre makter hittas på femte våningen.
Humanisthuset
Variation behövs ibland. Värt att inkräkta då och då.
Universum (och MIT-huset? För det är där man får dataservice)
Här fixas både Umu-kort för utlån och dataservice för den som inte är tekniskt underbarn.
Inte så viktiga platser att känna till på campus
Naturvetarhuset
Du kommer inte att hitta här.
Norra Beteendevetarhuset
Få meter från Lindellhallen som plötsligt känns som 100 000 när vinterkylan slår till.
KBC-huset
Huh?

Schema för juristinsparken vid Umeå universitet 2018
Datum

Måndag
27/8

Tisdag
28/8

Onsdag
29/8

Aktivitet

Tips från jurägarna

Samling sker vid fontänen om
inget annat avtalats

SKAFFA KÅRLEG!

14.00
FÖRSTA TRÄFFEN med era
jurskötare & jurägare

Mys mys mys
Pälsen på!!!

Vi rivstartar insparken med
karaoke på ROUGE. Förfest
erfordras!

Vågar någon utmana Amanda aka
Mello-Mandy?

12.00
Biljettsläpp till jursittningen

Första sittningen vill man absolut INTE missa.
Samling och biljettsläpp i Lindellhallen.

13.00
Juren blandas på savannen

Dags för juren och jurskötarna att lära känna
varandra. TIPS! Fundera på frågor att ställa till
jurägarna.

Pand(or)as ask

Lär känna jurägarna på riktigt.

Förkex och TISDAGSREX

REX bästa sommartradition är deras tisdagar,
självklart ska vi dit!

12.00
Tvistemålet

Jur blir ibland osams. Kan ni lyckas hålla sams
när det är blodigt allvar och en riktigt smaskig
överraskning ligger i potten!

Förfest och utgång till ORIGO

Kan ni hitta juren i juristerna?

Torsdag 10.00
30/8
Expedition jur

Fredag
31/8

Lördag
1/9

Vem är kungen i djungeln?

20.00
Bowling

Det sägs att bowlingen startade på stenåldern,
då använde man igelkottar som klot. Vi skulle
gärna följa upp denna tradition men eftersom
igelkottarna är så sällsynta nuförtiden så
spelar vi på den moderna sättet istället. Vi ses
på O’Learys!

10.00
Fångarna på fortet

I djungeln gäller djungelns lag.

“Halv åtta hos jurskötarna”

Jurfoder?

Demokratiskt dansgolv på klubb
HUNDRA

En brakmiddag kräver en brakkväll, vi ses på
hundra!

18.00
JURSITTNING

Dags att festa som jur!

Söndag
2/9

17.00
Hamburgergrillning

Lämna jurmaten hemma och ät middag med
oss på campus istället. Vi bjuder på burgare!!
Wohoooo, så gott, mumssss

Måndag
3/9

07.45
Samling för gemensam gång till
upprop

ÄNTLIGEN ÄR DAGEN HÄR! Som ni väntat. Vi
ses vid fontänen för att gå tillsammans till
uppropet.

10.00
Rundvandring med JF

Vår älskade förening ska visa er runt campus.
Lyssna och lär, ALLT som sägs är viktigt.

Förfest och utgång till VILLAN

Första steget till att bli jurist, detta ska
självklart firas!!

Tisdag
4/9

12.00
Biljettsläpp till chartersittning

Magaluf, Malta eller Ibiza? Oavsett vart din
drömresa går är detta sittningen för oss alla
med en förkärlek för charterresor. Biljetterna
säljs såklart i Lindellhallen.

Onsdag
5/9

08.00
Anmälan till hunger games

VIKTIGT! Se bifogade lagrum. Anmälan görs i
Lindellhallen.

12.15
Hunger games startar

Vilket jur är högst upp i näringskedjan?

17.00
PUBRUNDA

Jur vilar inte när det är lillördag! Följ med på
safari i Umeås pubdjungel. Vi ses i
eftermiddagssolen på Allstars uteservering!

Torsdag 20.00
6/9
Så ska det låta!!!

Jur kan sjunga. Det visste ni inte va? Ikväll
gäller det att öva upp era läten ordentligt.
Tävling på hög nivå! Vi ses på e-puben såklart.

Fredag
7/9

Filmkväll

Madagaskar is the shit.

Lördag
8/9

18.00
Chartersittning

Hawaiian tropic och Pina Colada kallar. Upp
och iväg, vi ses i paradiset!

Söndag
9/9

11.00
Brunch

Jur behöver näring och näring intas bäst på epuben.

RIKSDAGSVAL!

Måndag
10/9

Sista dagen att anmäla sig till
förfest-Marathon

Det är förfesterna som gör att festerna blir
lyckade, tänk er då en kväll efter ett förfestMarathon. Detta är någonting ni absolut inte
vill missa, ANMÄL ER!!!

12.00
ELSA-day

Mingla och lär känna världens största
juriststudentförening. Lämna matlådan hemma
för ELSA bjussar på lunch!

Tisdag
11/9

Onsdag
12/9

12.00
Biljettförsäljning till after
(sk)inspark

Insparkens sista fulsittning :(( ALLA SKA MED!!
Biljettförsäljning i Lindellhallen.

17.30
Brännbollsturnering

Umeå sägs vara brännbollens mecka. Detta
innebär att en brännbollsturnering är ett
måste. Gör oss och Umeå stolta nu!

17.00
JEPP

Jur-EPP innebär obligatoriskt jurquiz! Ta med
kämpaglöden och kom till e-puben.

Torsdag Jurvila
13/9

Dagen innan ett Marathon bör man vila.
Stretcha, drick mycket vatten och få en god
natts sömn. Vi jur ska vinna (överleva) detta
Marathon!

Fredag
14/9

Förfest i sann Marathonanda! Dags för juren att
möta skurkarna för första gången. Här kommer
förfestas som aldrig förr! Samling på e-puben.

16.00
Förfest-Marathon

21.00
Förfest-Marathon eftersläpp

Vad är en förfest utan en efterfest?
INGENTING! Visa skurkarna hur vi jur festar,
på e-puben såklart.

Lördag
15/9

18.00
AFTER (SK)INSPARK

Trots att vi bor norrut finns det inte många
berg att åka skidor på. Men vi vet, från alla som
säsongat i Bad Gastein, att after ski inte
nödvändigtvis måste innebära AFTER ski. Så på
med era goggles och visa hur en riktig after ski
går till!!

Söndag
16/9

17.00
Söndagsmys med alla jur!

Kom och häng med oss och JF på
campusängarna. Vill man ha revansch i
brännboll är detta tillfället.

Måndag
17/9

12.00
Biljettförsäljning fabriken

Ni tror att ni har varit på fest, men det har ni
inte! En inspark är inte en inspark utan
fabriken. Biljett inhandlas i Lindellhallen.

Tisdag
18/9

17.00
FemJur-EPP

Förbered er på feministiskt quiz, träffa FEMJUR
på en EPP på e-puben!

Onsdag
19/9

15.00
Capture the flag

Dags för ännu ett möte med skurkarna, men
denna gång med en kämpaglöd utöver det
vanliga. Krigsmåla er för detta är på blodigt
allvar!

Torsdag 17.00
20/9
Skogis

Dags för juren att bege sig till skogen. Vi ses på
skogis för att fira torsdagens bästa tradition.

Fredag
21/9

Lördag
13/10

Nollemiddag

Jur! Visa tacksamhet till era jurskötare med en
brakmiddag, det förtjänar de.

22.00
FABRIKEN

UTSLÄPP!!! Ni blir fria jur igen :D
Kvantitet före kvalitet.., eller, hur var det nu
igen..? Detta kommer bli en kväll att inte
minnas!!!

Finsittning REX

Av med pälsen, ni är inga jur längre. Sätt på er
det finaste ni har i garderoben, ikväll blir ni
invigna juriststudenter på riktigt.

Lag om inspark (SFS 2018:376)
1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag gäller förhållningssättet för nolla under Juristinsparken vid Umeå universitet.
Lagen är tillämplig fram till finsittningen på REX den 13/10.
Avtalsvillkor som meddelas av general ska ha företräde före denna lag.
Andra stycket gäller inte beslut tagna efter 02.00 eller beslut tagna under påverkan av
alkoholhaltiga drycker.
I denna lag avses med
nolla: en fysisk person som läser termin 1: har festhumöret på topp och har mycket att
lära.
fadder: en fysisk person som läser högre termin: väldigt omhändertagande, har inget att
lära.
förfadder: en fysisk person som läser högre termin: känner sig för gammal/sliten för att
vara med på allt skoj under nollningen, har kanske något att lära av er (se “nolla”)?
1 a § Om det är till fördel för generaler och faddrar får denna lag bortses.

2 kap. Om aktiviteter och information
2 § Nolla ska alltid vara uppdaterad om kommande aktiviteter, se schema.
3 § Det ligger i nollans intresse att delta i alla aktiviteter.
Poäng till nollans nollejur samlas under de aktiviteter som uppräknas i schemat.
4 § Nolla måste inom skälig tid efter att ha tillgodogjort sig detta meddelande ansöka om
medlemskap i facebookgruppen ”Umeå Juristinspark 2018”.
Efter medlemskap erhållits ska nolla hålla sig ständigt uppdaterad om händelser samt
information som uppkommer i Facebookgruppen.

3 kap. Om nolletröja
5 § Nolla ska alltid bära nolletröja.
Första stycket gäller inte under sittningar.
6 § Nolletröjan får inte under några omständigheter komma i kontakt med tvättmedel,
diskmedel eller annat sådant medel som används vid avlägsnande av smuts.
7 § Om nolla bryter mot vad som står i 5 och 6 §§ ska straff som bestäms av generalerna utgå.

4 kap. Övriga bestämmelser
8 § Nolla ska alltid hålla en jämn vätskenivå.
9 § Norrland är kallt. Välj kläder efter väder.
10 § Kårlegitimation och legitimation skall alltid medtagas.
11 § Nolla får inte under några omständigheter besöka Chaplin.
12 § Nolla bör så snart som möjligt införskaffa cykel.
12 a § Cykel bör ej brukas i kombination med 8 §.
13 § Högerregeln. När man cyklar och möter någon håller man till höger.
14 § Vänsterregeln. OBS!! tillämpas endast i politiken här i Umeå.

En nollas ABC
A

B

C

D

E

Akademibokhandeln

Bokhandel där man kan köpa böcker.

Allmänt vedertaget

Slutgiltigt panikargument; “Men det är ju för f*n allmänt
vedertaget!”

Akademisk kvart

Tidsförskjuten lektionsstart, ursprung omtvistat.

B

(se Godkänd)

Basgrupp

Personer du kommer spendera mycket tid med. Vissa vill ses
tidigt, andra sent. (se Konflikt)

Brännbollsyran

Stor fest i början av juni med inslag av brännboll.

Baloo

Natta- och bakismat.

Björkarnas stad

Särskilt uppskattat av pollenallergiker.

Bostaden

Här skaffar du dig lya. Eller inte. Behövs typ 100 års köpoäng. (se
Kyla)

Baksmälla

Kan delas in i 4 olika svårighetsgrader:
1. Blev ju faktiskt rätt lugnt igår
2. Det är schleetet, ordentligt schletet #onlinepizza
3. Svår smärta, djup ångest, vätska, fett, mörker,
tystnad
4. ”Livet är det längsta straffet” - Okänd

Bortamatch

Ömsesidigt avtal mellan två studenter om att umgås under
trevliga förhållanden efter krogstängning. (se Baksmälla, X,
Incest, Ångest)

Campus

Här kommer du spendera större delen av dina kommande 4,5 år.

CSN

Den hand som i några år kommer hålla dig vid liv. Har du en
tanke att du ska lägga undan lite varje månad? Släpp den genast.

Cykel

Utmärkt sätt att ta sig runt. Införskaffa på lagligt sätt så fort som
möjligt. (se Biltema, Besittningsrubbning)

De Facto

Juridiska föreningens tidskrift.

Dammen

Vacker sjö i mitten av campus. Oftast kristallklar. Vissa säger att
man kan dricka direkt ur den en kall höstdag.

E-puben

Ekonomernas tillhåll som vi en gång ägde tillsammans, erhåller
fortfarande rätten till eget festande och epp-quiz. Bemannas av
juridisk barlag. Kommer besökas flitigt under insparken. Där en
kommer träffa sin blivande. (se Incest)

Ekonomer

Våra vänner i samhällsvetarhuset. #syskonkärlek #hatkärlek
#äggning

ELSA

European Law Student Association. Kvalitétsfika.

EPP

Efter-Plugget-Pub. Veckans höjdpunkt. Alltid. (se E-puben, Öl)

Faddrar

Mysiga, fina människor som kommer ta hand om alla dina behov
under insparken.

Fest

Så ofta och så mycket som möjligt. (se Brännbollsyran, E-puben,
Läkarvillan, Sittning, Rouge, Rex, Förfest)

Fredag junior

Även kallad torsdag. När våren smyger sig fram brukar den ägnas
åt engångsgrillar och rosépremiärer.

Föreläsning

Inte obligatoriskt. Oftast tidigt på morgonen. (se Sovmorgon)

Förfest

Studentpubar är billigt. Systembolaget är billigare. (se CSN, Epuben, Fest)

Generaler

Allsmäktiga ledare. Insparkens högsta höns. Kan allt om allt och
lite därtill.

Godkänd

Lättnad. (se Tenta)

H

Hemmafest

Valfri student offrar sitt korridorsrum för kollektivets förnöjelse.

I

IKSU

Idrottsklubben studenterna i Umeå. Nordens största
idrottsanläggning. Har "studentpriser".

ICA Ålidhem

Här kan du inhandla mat. Gör det dock inte på söndag
förmiddagar. Bara dåliga beslut då.

Incest

Olagligt. Undantaget om det är jurist. Då är det plötsligt
uppmuntrat. (se E-puben, Bortamatch)

Insparksgruppen

Används som allmän frågelåda och spridning av viktig
information.

Ipren

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk verkan. (se
Baksmälla, Ångest)

JF

Juridiska föreningen. Ansvarig för insparken och mycket annat
kul på juristprogrammet.

Jullov

Julmat och tentaångest.

Juristens Dag

Vår egen arbetsmarknadsdag. Mycket trevliga gratisprylar. Och
vilken bankett de bjuder in till!

Julfest

Mytomspunnen sittning på extremt hemlig ort. (se Fest, Incestest,
Baksmälla)

Kåren

Medlemskap rekommenderas (se JF).

Kyla

Norrländskt fenomen. Sök värme hos annan individ eller om så
önskas, under filt i ensamhet. Är du från söder om Gävle? Då
kommer inte din vinterjacka räcka.

F

G

J

K

Kaffe

Oerhört betydelsefull dryck. Kokas lämpligen svart som en
Umeånatt i december för full effekt. Delas ibland ut gratis* i
Lindellhallen.
*motprestation förväntas i form av småprat med utdelande
företag/organisation

Kurslitteratur

Sådan kan införskaffas splitter ny om man är Ingvar Kamprad.
Annars finns närmsta fadder nära.

Lagbok

Boken med alla svar. Väger lika mycket som två Göran Lambertz.

Lektor

Högre makt, bör ej ifrågasättas.

Matlåda

En ypperlig chans att spara pengar. Smak och kvalité är ytterst
varierande. Undvik fisk, för din omgivnings skull.

Microkö

Oundviklig mellan 12:00-12:20. Svettigt, långsam och lätt
irriterande.

NJA

Ett snart väldigt bekant uttryck. Den som söker han finner, ibland
svar, oftast undantag.

Nolla

Ditt epitet den närmsta tiden.

Nollegrupp

Din nya familj i nöd och lust, och som INTE byts ut någon gång
varje termin. Den är evig <3

O

Omtenta

Ett alternativ till tenta. Som en vis man en gång sa, det finns
omtentor, men inga omfester.

P

Pengar

Alltid för lite. (se CSN, Fest, Ångest)

PM

Promemoria. Mindre uppsats. (se Ångest)

Q

Quiche Lorraine

Ost- och skinkpaj.

R

REX

Trevlig nattklubb mitt i stan. Fundera dock inte på att gå dit innan
du har åldern inne, dom gör inga undantag. Aldrig. Någonsin.
Under noll omständigheter. Nej.

S

Sittning

Gemensam måltid för stort antal studenter med dryck och mat av
ofta mycket varierad kvalité. (Kyckling lika saftig som rumsvarm
mandelkubb är inte helt ovanligt).

Snow Wars

Årlig snöbolleturnering under uppstyrda former. Oftast med
jurister som mästare.

Studiemedel

Alla studenter älskar det, men behåller det under en mycket kort
tid.

Spex

Uppträdande av humoristiskt klang med inslag av bl.a. musik,
teater, dans och skönsång.

Sömn

Inte mycket av den varan de närmsta åren.

L

M

N

T

Tornet

Matställe mitt i samhällsvetarhuset. Säljer god kebabsallad.

Tentafest

För att fira, för att sörja, för att glömma, för att den behövs. (se
Baksmälla)

UB

Innehåller drygt en miljon böcker. Få med bilder i.

Uppsats

"Det är ju aslång tid, jag hinner, börjar nästa vecka."
"Ajdå..." (se Sömn, Ångest)

Utsövd

Nej. (se Sömn, Tenta, Uppsats, PM, Föreläsning)

V

Vänner

Många nya du kommer få.

X

X

Relation som inte längre är.

Y

YouTube

Vanlig anledning till ineffektiva studier. Alternativ karriär om
juristprogrammet är för långt.

Z

Zzzzzz

Man kan få sova på mindre viktiga morgonföreläsningar.

Å

Ålidhem

Studenternas egna betong. Det är här det händer, det är här du
vill bo (tolkningsfråga).

Återinspark

Fest på vårterminen med återkoppling till insparken. (se Fest,
Faddrar)

Ångest

Vanligt inslag i din vardag de närmsta 4,5 åren (se Tenta,
Bortamatch, Pengar).

Ä

Äta

Bör man, annars dör man. Billigt och gott har en tendens att inte
riktigt gå ihop.

Ö

Öl

Dryck gjort på malt, hulme, jäst och vatten (se Ipren, Fest).

U

Kontakt till oss generaler

Namn: Fanny Bergqvist
Telefon: 076-847 35 25
Mail: fanny@fannybergqvist.se
Bra att veta: Det finns alltid något att fira!

Namn: Amanda Alwall
Telefon: 073-642 12 94
Mail: amandaalwall@hotmail.se
Bra att veta: Sångaren till “Du och jag”

Namn: Victor Strömwall
Telefon: 070-073 36 30
Mail: victorstromwall@outlook.com
Bra att veta: “Jag har läst det på Flashback”
Extra bra att veta: Snapkartan är mitt vapen

Namn: Ingrid Wählby
Telefon: 073-762 91 29
Mail: ingrid@waehlby.com
Bra att veta: Är vi på Max? Skoja bara.

Namn: Oliver Friberg
Telefon: 076-805 23 32
Mail: fribergoliver96@gmail.com
Bra att veta: Pratar skånska (läs: danska)

