NOVISCHSCHEMA HT 2018
ÄRADE NOVISCHER!

En fantastisk tid väntar er på juristprogrammet i Lund. Självklart finns det inget bättre
sätt att börja den med än med en Olympisk Novischperiod som kommer sakna
motstycke i den lundensiska historien. Här presenteras höstens aktiviteter och
festligheter i stora drag; detaljerna kommer senare! Ni håller detta schema i era händer
av den enkla anledningen att ni är fantastiska som lyckats ta er in på juristprogrammet i
Lund. Ni är helt fenomenala och minst sagt otroligt efterlängtade!
_________________________________________________________________
Onsdag 29 augusti
09:00-12:00 Inskrivning, Pufendorfsalen
(OBS! Exakta tider för inskrivning finns på fakultetens hemsida: www.jur.lu.se)
En första introduktion till juristprogrammet, Juridiska Fakulteten och Juridiska Föreningen (JF).
Efteråt lotsas ni till föreningens lokaler där det kommer att bjudas på fika av våra fantastiska
faddrar. För de som behöver hjälp med Studentlundsmedlemskap och utskrift av medlemsintyg
finns det tillfälle till det under fikan. Detta går även att få fram i studenkortets app kort efter
inbetalningen till studentlund. Under dagen får ni reda på vilken av de åtta novischgrupperna ni
kommer att spendera era första veckor på juristprogrammet med.
18:00 (..) Fadderkväll, vi möts vid fontänen i Lundagård
Timmen för er allra första fadderkväll är slagen! Vi samlas vid fontänen i Lundagård, där ni med
pompa och ståt förenas med er novischgrupp! Tillsammans beger ni er sedan hem till en av
faddrarna för att lära känna varandra med lekar, småaktiviteter och en ordentlig uppladdning
inför vad som komma skall. Därefter väntar gemensam utgång till Västgöta Nation, där vi firar
att novischperioden äntligen börjat! Glöm inte att ta med legitimation!
Förköpsbiljetter säljs av förmännen, som kommer att besöka er under fadderkvällen. Tänk på att
medlemskap i JF och Studentlund (med utskrivet intyg eller uppdaterat kort i studentkortets app)

krävs för att bli insläppt på nationerna i Lund. Fråga gärna era faddrar eller förmän om ni har
frågor kring medlemskap eller behöver hjälp att ordna utskrift. Detta MÅSTE fixas i förväg!
_________________________________________________________________
Torsdag 30 augusti
17:00 (..) Grupp 1-4 Mischamingel, Pufendorfsalen sedan JF
18:00 (..) Grupp 5-8 Mischamingel, Pufendorfsalen sedan JF
Klockan 17:00 respektive 18:00 går JF:s berömda mischamingel av stapeln. Minglet inleds med
en presentation av JF och våra huvudsponsorer. Efter detta får ni träffa JF:s tjänstemän och lära
känna våra 20 utskott. Här får ni tillfälle att anmäla intresse till de utskott ni tycker verkar
intressanta. JF är en mångsidig förening och det finns garanterat något för alla att engagera sig i.
Efter minglet kommer ni tillsammans att bege er hem till en av era faddrar. Där väntas spexiga
förberedelser inför lördagens uppdragslekar och vad som komma skall i kampen om den
ärofyllda titeln Årets SmåJur!
__________________________________________________________________
Fredag 31 augusti Pubkväll
19:00 (..) Pubkväll, vi möts utanför JF
Äntligen fredag och kvällen till ära blir det pub! Detta är ett superbra tillfälle att över en läskande
dryck mingla med era nya kursare och lära känna era förmän och faddrar. Detaljer om detta
kommer att komma separat från era faddrar.
Efter pubkvällen vankas utgång till Helsingkronas Nation för att få uppleva en av deras
beryktade schlagerkvällar. Dansa loss till ABBA, Carola eller kanske Linda Bengtzing? Fredag på
HK:s är en av Lunds populäraste utgångar, detta vill ni inte missa! Glöm inte att ta med
legitimation och utskrift från Studentlund! Förköp säljs under kvällen.
___________________________________________________________________
Lördag 1 september
12:00 (.) Uppdragslekar, Lundagård
Det har blivit dags för det första momentet i tävlingen om att bli Årets SmåJur! I vår fina stad
finns ett antal stationer, representerade av våra lysande utskott, utplacerade. Er utmaning är att
utföra så många utskottsuppdrag som möjligt, så bra som möjligt. Tillsammans med faddrarna
kommer ni att susa omkring i Lunds innerstad. Utöver egenskaper som kvickhet, mod och
kämparglöd kommer ni även att ha nytta av uppvärmda (läs: uthålliga) stämband samt gott
lokalsinne. Besitter ni inte dessa egenskaper innan uppdragslekarna, kommer ni definitivt ha fått
en riktig chans att utveckla dem under lekarnas gång. Må bästa grupp vinna!
Lekarna beräknas pågå till klockan 17.00. Därefter finns tid för återhämtning. För dem som vill
kommer vi sedan att avsluta dagen med en gemensam utgång på Lunds nation! Glöm inte ta
med legitimation! Förköpsbiljetter säljs under dagen.

Söndag 2 september
12.00 Poängjakten släpps
Se till att vara på er vakt kl. 12.00 idag! Då släpps nämligen uppdragen till poängjakten.
Kreativitet, engagemang och idéer kommer vara avgörande för vilken grupp som i slutet av
Novischperioden tar hem den ärofyllda titeln Årets SmåJur. Uppdragen ska dokumenteras och
presenteras genom en film så ha kamerorna och era bästa idéer redo. Låt kampen börja!
14.00 (..) Lomma Beach
Det är dags för Lomma-promme! Vi hoppas ni återhämtat er efter gårdagens bravader när ni
samlas vid centralstationen för att gemensamt med er faddergrupp ta er ut till Lomma-Beach.
Vilken avgång informerar faddrarna om närmare inpå! För Novischer som reser från andra orter
än Lund är det Lomma Beach kl. 14 som gäller! På stranden vankas picknick och skönt
strandhäng medan en faddergrupp i taget lotsas ut på äventyr längs åkrarna tillbaka till Lund.
Tillsammans med era faddrar vandrar ni alltså från Lomma tillbaka till Lund och sköna skor är
definitivt att rekommendera. Poängjakten har släppts och denna härliga promenad är ett
utomordentligt tillfälle att inleda starkt inför den kommande novischfilmen!! Vi önskar er all
lycka och kanske ses vi på vägen….
__________________________________________________________________
Tisdag 4 september
17:00 (.) Picknick och brännbollsturnering med Idrottsutskottet
Novischperiodens andra vecka inleds med picknick och lagandligt häng i Stadsparken. Ryktet
säger att Idrottsutskottet anordnar en unik variant av brännboll, där viktiga poäng i kampen om
årets SmåJur står på spel. Ta med din bästa picknickmat och starkaste kämparglöd!
__________________________________________________________________
Onsdag 5 september
18:00 (..) Ärtsoppesittning med sångboksinsjungning, Grupp 1-4, JF
Ärtsoppesittningen är en av JF:s äldsta traditioner. Här får du äta ärtsoppa, dricka punsch och
lära dig klassiska Lunda- och juristvisor från JF:s egen sångbok. Det är en skola i konsten att föra
sig på en lite finare sittning, som exempelvis den storslagna Novischfesten. Sittningen är helt
gratis, men notera att anmälan är bindande. Formulär för anmälan dyker upp på
novischutskottets facebook. Detta är något ni inte vill missa, tro oss!
Klädsel: Bruten kavaj
18:00 (..) Fadderkväll, Grupp 5-8
Det har blivit dags för planeringskväll tillsammans med faddrarna inför den första
temasittningen! Information kommer från era faddrar om när, var och hur.

Torsdag 6 september
18:00 (..) Ärtsoppesittning med sångboksinsjungning, Grupp 5-8, JF
Ärtsoppesittningen är en av JF:s äldsta traditioner. Här får du äta ärtsoppa, dricka punsch och
lära dig klassiska Lunda- och juristvisor från JF:s egen sångbok. Det är en skola i konsten att föra
sig på en lite finare sittning, som exempelvis den storslagna Novischfesten. Formulär för
anmälan dyker upp på novischutskottets facebook. Sittningen är helt gratis, men notera att
anmälan är bindande. Detta är något ni inte vill missa, tro oss!
Klädsel: Bruten kavaj
18:00 (..) Fadderkväll, grupp 1-4
Det har blivit dags för planeringskväll tillsammans med faddrarna inför den första
temasittningen! Information kommer från era faddrar om när, var och hur.
Oavsett om du nyss ätit dig mätt på ärtsoppa eller planerat loss med din faddergrupp, vankas det
utgång på Östgöta Nation för de som vill! Förköp kommer att säljas under kvällen. Glöm inte
att ta med legitimation!
_________________________________________________________________
Fredag 7 september
18.00 (..) Fredagsmys
Kan ni inför en fullspäckad helg komma på en bättre uppladdning än ett regelrätt fredagsmys? På
med era mysigaste kläder och bege er hem till en av faddrarna för god mat och gott häng.
Faddrarna kommer med detaljerad information, stay tuned.
_________________________________________________________________
Lördag 8 september
11.00 (.) SmåJurs-OS
Tiden är inne för novischperiodens största poängjakt hittills. Kampen tätnar och allt kan
fortfarande hända. Det är dags att spetsa alla era sinnen. Nu krävs ert vassaste lokalsinne,
listighet som kan lura två spindlar att flyga in i ett flugnät, snabbhet som får Usain Bolt att tappa
andan och framförallt samarbete som gör att just er grupp tar hem vinsten. Ta chansen och gläns
som de JurStud. ni är på väg att bli, i denna rafflande kamp kallad Småjurs-OS som spelar en
definitiv roll i korandet av Årets SmåJur.
Mer information kommer separat.
19:00 (..) Temasittning 1, Malmö Nation
Novischperiodens första temasittning hålls traditionsenligt på Malmös Nation. Ni kommer före
sittningen att ha fått ett tema att tolka (eller misstolka) efter bästa förmåga. Upplivande
utklädnader, sirliga sånger och en levande laganda belönas med höga poäng. Glöm inte att ta
med legitimation och betalintyg på att ni är medlemmar i Studentlund. Viktigt att under veckan
anmäla er och betala genom formuläret som dyker upp på Novischutskottets facebook!

Söndag 9 september
12.00 (.) Brunch på JF
Vi fortsätter i sann mys-anda med en härlig Brunch på JF denna eftermiddag. Er novischförman
Clara och f.d. brunchförman gör nu ett sista gigg på JF för att se till att novischerna återhämtar
sig ordentligt efter helgens festligheter. Detta vill ni bara inte missa! Det finns ett begränsat antal
platser och anmälan sker genom ett formulär som görs tillgängligt under veckan.
_________________________________________________________________
Tisdag 11 september
12.00 Poängjakt del 2 släpps
Den andra omgången av uppdrag i kampen om titeln Årets SmåJur publiceras. Laget i botten kan
fortfarande nå toppen!
19:00 (..) Kahoot med Kulturutskottet på JF, grupp 1-4
Inled en vecka fylld av härligheter och ståhej uppe på JF med kultur. Här vankas det spelkväll!
Nu gäller det att gnugga geniknölarna och slå era kloka huvuden ihop för att kamma hem
värdefulla extrapoäng under en rejäl omgång Kahoot! Novischperioden handlar inte (bara) om
att vinna utan också att lära känna era kursare. Ikväll måste ni jobba ihop!
__________________________________________________________________
Onsdag 12 september
19:00 (..) Kahoot med Kultur på JF, grupp 5-8
Inled en vecka fylld av härligheter och ståhej uppe på JF med kultur. Här vankas det spelkväll!
Nu gäller det att gnugga geniknölarna och slå era kloka huvuden ihop för att kamma hem
värdefulla extrapoäng under en rejäl omgång Kahoot! Novischperioden handlar inte (bara) om
att vinna utan också att lära känna era andra kursare, ikväll får ni jobba ihop!
___________________________________________________________________
Torsdag 13 september
19:00 (..) Förfest med Festmästeriet i Stadsparken
Äntligen har det blivit dags att introducera JF:s alldeles egna partyutskott: Festmästeriet!
Gillar du gemenskap, glitter och galej? I sådana fall är detta en kväll för dig! Häng med för att ta
vara på den sista sommarsolen och umgås med festmästarna samt varandra! Härligt häng
garanteras! Under kvällen kommer även den anrika och prestigefyllda Förfestkampen att äga rum.
Detta vill ni inte missa!
Dresscode: Det som du känner dig bekväm i, du är fin precis som du är. <3
Förberedelser: Kolla väderleksrapporten, googla fram en trevlig mingelreplik och värm upp din
bästa kubbarm!
För de som vill kommer vi sedan att avsluta kvällen med en gemensam utgång på Malmö Nation.
Förköp kommer att säljas under kvällen. Glöm inte att ta med legitimation!

Fredag 14 september
18.00 (..) En kväll med faddrarna i ledningen
Ikväll maximeras gemenskapen och sammanhållningen inom novischgruppen genom att
faddrarna arrangerar kvällens aktivitet. Kanske ger ni er ut på ett oförglömligt äventyr? Eller vem
vet, ni kanske behöver återhämta er över en mysig fika? Mer info kommer från faddrarna.
_________________________________________________________________
Lördag 15 september
18:00 (..) (för)FEST
En extrordinär förfest inför en extraordinärt sprakande festlig natt väntar er! Ta med ditt bästa
partyhumör och en läskande dryck för ikväll SMÄLLER det! Klackarna i taket är vad som gäller.
Faddrarna leder vägen ikväll så lyssna noga till deras instruktioner.
19.30 (..) Temasittning 2
Novischperiodens andra temasittning är något utöver det vanliga. Ikväll ska sånger eka mellan
husen och det är ALL IN med temat som vi er låter tolka (eller misstolka) efter bästa förmåga.
Location: hemlig. Men förbered er på frisk luft!
Efteråt väntar en gemensam utgång till Östgöta Nation. Glöm som vanligt inte leg och
studentleg!
________________________________________________________________
Måndag 17 September
12.00 (.) Lunch med Näringslivsutskottet & Setterwalls
Koppla av och lämna lunchlådan hemma! Ta med dig ditt bästa humör och passa på att mingla
järnet med Näringslivsutskottet och den affärsjuridiska byrån Setterwalls. Det kommer bjudas på
en lättare lunch samt en presentation av Setterwalls. Information om exakt plats kommer närmre
inpå!
________________________________________________________________
Tisdag 18 September
23.59 Inlämning av novischfilm
Det börjar dra ihop sig inför inlämningen av Novischfilmen! Dagen till ära får ni hela kvällen till
uppdrag och film-making. Se till att maxa de sista uppdragen och ordna det sista finslipet! Era
förbaes väntar med spänning! Information om var inlämningen sker dyker upp på
Novischutskottets facebooksida. Lycka till!
________________________________________________________________
Onsdag 19 September
16.30 (..) Filmvisning i Pufendorfsalen
Ikväll är vi alla team-mates och glömmer allt vad rivalitet heter. Denna torsdag tar vi på oss våra
gosigaste tröjor och förenas i en ordentlig gruppkram! Varmt välkomna till ett skönt häng och
visning av era uppdragsfilmer.
Efter film och mingel beger vi oss gemensamt ut till lundagård för trevligt traditionsenligt häng.
(Detta vill ingen missa!)

Lördag 22 September
18:30 (..) Novischfesten på AF-borgen
Som en färgsprakande final kommer Novischfesten att avsluta novischperioden med en
fullkomligt explosionsartad finsittning! I AF-Borgen sätter vi oss sida vid sida med kursare, äldre
studenter och Inspectorer för att fira det faktum att ni novischer efter denna kväll erhåller titeln
jur.stud samt för att kungöra vilka vinnarna av titeln Årets SmåJur är. Efter middagen är det dans
och eftersläpp som gäller, ända in på småtimmarna.
Klädsel: Mörk kostym/klänning.
Sammanfattningsvis…
Undrar du vad prickarna inom parentes ”(..)” betyder? De talar om att du ska infinna dig vid den
utsatta tidpunkten. Här gäller alltså inte akademisk kvart/dubbelkvart. En prick tar bort en kvart.
Legitimation och betalintyg på betalt medlemskap i Studentlund ska ALLTID vara med när vi
går ut på JF eller nation. Detta måste vara ordnat redan första kvällen då det vankas gemensam
utekväll på nation. För er som studerat tidigare går det givetvis bra med giltig studentlegitimation
och vanlig legitimation.
För att få delta i aktiviteter krävs det att man är medlem i Juridiska föreningen och Studentlund.
Har du studerat i Lund tidigare och således varit medlem i en annan kår, behöver du byta till
Juridiska föreningen. Du kan alltså inte vara medlem i en annan kår när du läser
juristprogrammet som tillhör kåren Juridiska föreningen. Ändra genom att maila vice@jf.se, så
hjälper vårt fantastiska presidium dig att lösa detta.
Laganda, kreativitet och fyndiga sånger ger er faddergrupp poäng vid tävlingsmomenten.
Eventuella schemaändringar, olika teman, anmälningsformulär och annan nyttig information
läggs upp på novischutskottets facebook-sida, facebook.com/Novisch. Där kommer även
poängställningen uppdateras löpande. Ha för vana att kolla varje dag så går du inte miste om
senaste nytt!
Lägg in våra och era faddrars nummer så snart ni fått träffa dem, så att ni kan nå oss om ni har
några frågor. Alla frågor är välkomna!
Förutom dessa aktiviteter kommer det definitivt dyka upp fler tillfällen för er att umgås i eller
utanför era faddergrupper. Detta älskar vi. Alla initiativ är välkomna! Det kommer ju dessutom
dyka upp uppdrag för era faddergrupper som till sist ska samlas i en uppdragsfilm
(Novischfilmen). Så håll utkik och maxa lagandan för allt är möjligt under denna Olympiska
Novischperiod!
Varmt välkomna till JF och Lund!
Gabbi Meskenaite
Novischförman
0735072322

Clara Olsson
Novischförman
0733667191

