
Velkommen til  
jussen. 
Vi vil ha deg med!

Vi tilbyr sosiale og 
faglige aktiviteter 
for alle jusstudent-
er uavhengig av 
avdeling og  
foreningstilhørighet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ønsker du å engasjere deg i Juristforeningen?
Send mail til:
medarbeider@juristforeningen.no

Hvordan kan jeg bli med?
Juristforeningen er linjeforeningenved Det 
juridiske fakultet. JF ble stiftet i 1908, og har 
i over 100 år jobbet for et godt studentmiljø. 
Vi vil ha deg med på laget!

Bli medlem!
Du kan tegne livsvarig medlemskap i 
Juristforeningen i løpet av fadderuken 
på Runden. Rakk du ikke dette kan du 
melde deg inn på www.juristforeningen.
no. Medlemskapet koster 200 kr og gir 
deg rabatt på mange av våre arrange-
menter som JVL, HumAk og Justivalen .
 

Bli medarbeider! 
Som medarbeider har man mindre an-
svar enn styret, men like mye (om ikke 
mer?) morro! Hvis du har lyst til å være 
medarbeider, er det bare å sende en 
mail til medarbeider@juristforeningen.
no. Du trenger ikke skrive mer enn at du 
har lyst til å hjelpe til, så finner vi noe 
som passer deg!
 
Bli tillitsvalgt! 
Juristforeningen drives av rundt 100 
ivrige studenter fordelt på 13 under-
styrer. Alder varierer fra 18 til 28 år, og 
studieår fra første til femte! Tillitsvalgte 
velges inn på Juristforeningens Gener-
alforsamling en gang i semesteret, og vi 
arrangerer infolunsj i forkant. Det er lav 
terkel og vi tar imot nyt med åpne armer 
og godt humør!

we are the
—  T H E  C R E A T I V E
C O M P A N Y

JURISTFORENINGENS HOVEDSPONSOR

fb.com/
juristforeningen @juristforeningenoslo



Våre understyrer

40 000 medlemmer
400 medarbeidere
100 tillitsvalgte
13 understyrer

Studietiden er den morsomste, og i alle fall frieste, 
tiden i ditt liv, og det er viktig å engasjere seg også 
utenfor lesesalen for å få maksimalt utbytte av den. 
Våre undergrupper arrangerer ulike  arrangementer 
gjennom hele semesteret og med en god blanding av 
fag, fest og kultur finnes det noe for alle!

ALD
Arneidslivsdagene er karrieredagene ved 
Det juridiske. Her kan du møte potensielle 
arbeidsgivere gjennom bedriftspresentas-
joner, messedag og foredrag.

JVL
De Juridiske Vinterleker er et årlig vinter-
sportsarrangement som samler jusstuden-
tene i Oslo og Bergen til tre dager med 
vintersport og sosiale festligheter.

HumAk
HumAk er jusstudentenes humanitæraks-
jon med bøssedag, veldedighetsløp, flere 
faglige forlesninger og avsluttes med 
konserter. Hold av 3.–7. september!

Justivalen 
Justivalen er Jusstudentenes egen festival 
og er en god blanding av både fag, fest og 
kultur. Festivalen arrangeres annethvert år 
og neste gang i  2019.

Hyttestyrey
Hyttestyret drifter Juristforeningens egen 
hytte, Hoppeseter, i Lommedalen. Opplev 
sætra ved å delta på førsteavdelingstur, 
eller bli med på dugnad!

Fagstyret
Fagstyret arrangerer faglige og eksamen-
srelevante forelesninger hvert semester, 
prosedyrekonkurranse hver vår og ølmøter.

Stud.Jur.
Stud.Jur. er vårt eget tidsskrift som pub-
liseres syv ganger i året med et opplag 
på 6000 eksemplarer som sendes hjem til 
alle jusstudenter i Oslo. Stud.Jur. har åpne 
møter hver onsdag.

Clubstyret
Juristforeningens Clubstyre er arrangør av 
fadderuken hvert semester, og arrangerer i 
tillegg flere fester på Frokostkjelleren i løpet 
av semesteret. 

Justitia
Glædeskoret Justitia er foreningens 
firstemte a capella-jentekor  med øvinger 
hver uke og konsert hvert semester.

Chorus Mixtus
Chorus Mixtus er vårt dyktige blandakor! 
Koret består av rundt 30 flinke jusstudenter 
og har konsert på Frokostkjelleren hvert 
semester.

NU
Nordisk Uke er et samarbeid mellom de ju-
ridiske foreningene i Norden, og arrangerer 
turer til Sverige, Danmark, Finland, Island 
og Norge.

Europastyret
Europastyret arrangerer EU- og EØS- 
rettede forelesninger, samt prosedyre-
konkurranse.

Cabaret Intime
Cabaret Intime er jussens revy og har skapt 
latter og glede ved fakultetet i nesten 70 
år. Revyen settes opp hvert år i slutten av 
februar.


