


Stort grattis och välkommen till ditt nya hem! 

Grattis! Du har blivit antagen till den bästa av utbildningar 
och därjämte den absolut bästa studieorten. Tiden som 
student garanterar dig några fantastiskt roliga år – 
förhoppningsvis de roligaste i hela ditt liv! 

Mitt namn är David Bornudd (till vänster) och jag 
ansvarar för er Reccevecka i egenskap av recceförman. 
Så, vad är ”Recceveckan”? Recceveckan är Juridiska 
föreningen i Uppsalas mottagningssvecka för alla nya 
juriststudenter vid Uppsala universitet. Recceveckan 
syftar till att ge de nyantagna studenterna en positiv 
inledning till studierna som förverkligas genom en 
välkomnande, trygg, härlig, och musikalisk(!) miljö. Under 
Recceveckan umgås vi som en stor familj och skapar 
livslånga vänskaper med såväl era kursare som veckans 
funktionärer.  

Recceveckan är helt frivillig och du deltar precis så mycket du själv vill och kan. Även om man klarar 
sig bra utan att närvara, tror jag att jag talar för merparten när jag helhjärtat rekommenderar dig att 
vara med. I en övrigt nervös och osäker tid kommer Recceveckan att inge trygghet som inget 
annat! Vi som omfamnat Recceveckan till dess fullo inser hur betydelsefull den varit för vår 
studietid. Man blir upprymd när man tillbakablickar på sin egen vecka och allt vad den innebar; 
skratt, gemenskap, trygghet, dans, sång, you name it!  

Låt oss få kickstarta din studietid på bästa sätt!
Hoppfulla hälsningar, 

David Bornudd 
Recceförman HT17 
Juridiska föreningen i Uppsala 

"Vår vecka toppar alla rekord, även om vi inte får ihop ett ackord,
vi ska välkomna dig på bästa sätt, såhär;
i olika lag, ni i Uppsala ska
få leka, spexa och till nationer dra,
som musikaler och artister vi gör Uppsala stad kär!" 

Titel: It smells like team spirit
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger (The Bare Necessities) 

”If music be the food of love, play on!” 



Juridiska föreningen i Uppsala
Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är en partipolitiskt obunden och religiöst neutral studentkår vid 
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kåren bedriver såväl utbildningsrelaterad som 
studiesocial verksamhet. Verksamheten utgår från vår kårlokal Jontes stuga, som är belägen på Övre 
Slottsgatan 3.

Utbildningsrelaterad verksamhet
JF driver alla utbildningsfrågor och allt påverkansarbete vid Juridiska fakulteten vid Uppsala 
universitetet, och representerar samtliga studenter och doktorander som studerar vid fakulteten. Det 
innebär att det är till oss du ska vända dig om du upplever något problem med din utbildning, om du 
har blivit illa behandlad av universitetet, eller om du har en fråga som du tycker att kåren ska driva. 
Kåren tillsätter även studentrepresentanter i alla nämnder och organ inom Juridiska fakulteten för att 
juriststudenternas röst ska tillvaratas på bästa sätt.

I början av varje termin anordnar kåren Bokbytardagarna där du kan köpa och sälja begagnad 
kurslitteratur. Vi anordnar även PM-stuga och tentastuga för termin 1, och ett mentorskapsprogram 
där studenter på termin 1 kan få en mentor på en högre termin.

Studiesocial verksamhet
JF arbetar för att alla juriststudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Kåren anordnar bland 
annat insparksveckor, gasquer och baler, idrottsturneringar och pubkvällar. Kåren ger även ut en 
egen medlemstidning.

På Jontes stuga bedrivs dagligen caféverksamhet där du kan komma förbi och köpa billig 
kurslitteratur, ta en kaffe, värma matlådan eller sitta på övervåningen och plugga.

Kontakt med arbetslivet
En annan stor del av vår verksamhet är kontakten med arbetslivet där vi arbetar med att föra 
samman de olika aktörerna på arbetsmarknaden med oss studenter. Vi har ett antal företagspartners 
vi kontinuerligt samarbetar med, och under terminerna anordnar vi bland annat föreläsningar och 
träffar med olika företag, myndigheter och byråer. Varje höst anordnas även Kontaktdagen som är en 
arbetsmarknadsmässa för juriststudenter i Uppsala.

Medlemskap
Alla som studerar vid Juridiska fakulteten kan bli medlem i JF. Ett medlemskap kostar 150 kr och 
sträcker sig över hela din studietid.

Varmt välkommen till Juridiska föreningen i Uppsala!



Vad är Recceveckan? 
En recce, eller recentior som det också heter, är beteckningen för en ny student vid Uppsala 
universitet. Anmälan till veckan gör du främst via internet via länken i ditt välkomstmail från 
institutionen. Givetvis måste man inte vara med under hela veckan när man anmält sig, utan var 
och en deltar så mycket man kan och vill.

Recceveckan går till på så sätt att alla nya studenter (reccar) delas in i lag. Lagen leds av 5–7 
faddrar som guidar lagen genom veckans aktiviteter. På dagarna består aktiviteterna främst av 
diverse tävlingar och på kvällarna går vi till nationer för att umgås och dansa. 

De lag som samlar ihop flest poäng under veckans aktiviteter har chansen att ta sig till final och 
vinna Recceveckan. För att ta sig dit krävs emellertid en god gemenskap i form av laganda, tagg 
och framförallt kärlek mellan lagen!



Det här är reccekommittén som ansvarar för hela Recceveckan! Vi har försökt att skapa den 
bästa veckan någonsin för just dig! 

Övre raden, från vänster:

Erik Schwartz, T2. Vice recceförman och lokalansvarig. En nationsälskande stockholmare som oftast 
kan hittas på den efter sig själv döpta Schwartzklubben. Favoritlåt:   Little by little – Lulleaux & 
Whyman 

Olivia Hübenette, T3. Recceassistent och allt-i-allo. En yogagalen morgontrött norrlänning som 
sjunger hellre än bra och som inte tackar nej till fuldans. Favoritlåt:     Run the World (Girls) – Beyoncé 

Matilda Lindgren, T2. Recceassistent och gasqueansvarig. En före detta retoriker tillika dancing 
queen med förkärlek till allt som har med show att göra. Besatt av rosa och silver och tvekar inte på 
att skaka loss i mitten av en dansring på Stocken. Favoritlåt:  What’s in it for me – Amy Diamond            

Dariel Ortega Linares, T2. Recceassistent och fadderansvarig. Glädjefylld kille med ett brinnande 
intresse för mänskliga rättigheter och dans. Spenderar dock mest av min tid med att äta brie och 
kolla på serier. Favoritlåt: Latinoamérica  – Calle 13

David Bornudd, T2. Recceförman. En morgonpigg ledarskapsentusiast från Skåne som inte 
kan någonting om musikaler. Har en ohälsosam relation till koffein och kvarg. Därutöver  
älskar jag att röra på mig och äta mat. Favoritlåt: Hey boy  – Teddybears 

Carl Österbrand, T2. Recceassistent och domaransvarig. Historiefantast från västra Sverige. Finnes 
jag ej på Juridicum dansar jag loss på någon av stans nationer till tonerna av Krunegård. 
Favoritlåt: Askan är den bästa jorden  – Markus Krunegård



Recceombudsmannen
Hej alla glada, nyfikna och nervösa! Varmt välkomna till Uppsala!

Jag heter Henrietta Cahn, läser fjärde 
terminen på juristprogrammet och är 
ombudsman för den musikaliska 
Recceveckan HT17. Jag är en glad och social 
22-åring som är smått besatt av inredning,
bra böcker och att utöva yoga. Min bästa
power-låt genom tiderna är ”Wannabe” med
Spice Girls – det går inte att låta bli att le eller
sitta still när den spelas!

Recceombudsmannens uppgift är att se till att 
reccepolicyn följs av alla funktionärer under 
veckan. Detta för att du som recentior inte ska 
bli kränkt eller illa behandlad. Jag finns alltså 
till för din skull, och du kan alltid kontakta mig om du undrar över något, behöver hjälp eller om det är 
något du tycker går fel till under veckan. Recceombudsmannen är skild från den så kallade 
reccekommittén som organiserar veckan, så att du ska finna trygghet i att det alltid finns en objektiv 
part att vända sig till.  

Jag är  er ombudsman och finns här för er skull, så tveka inte att höra av dig om du har några som 
helst funderingar. Undrar du över någonting eller bara vill säga hej kan du alltid kontakta mig på 
recceombud@jf-uppsala.se, 070-716 00 78 eller Facebook.

Varmt välkommen till Uppsala och Sveriges bästa juristprogram! Nu kör vi!

Recceveckans policys
Juridiska föreningen i Uppsala, som är arrangör av Recceveckan, strävar efter ett klimat där alla 
studenter känner sig välkomna och delaktiga i föreningen. För att detta ska ske även under 
Recceveckan finns det en reccepolicy som har som målsättning att alla reccar ska känna sig 
bekväma och omhändertagna vid varje aktivitet under veckan. Recceveckans olika policys berör även 
sådant som alkoholintag, jämställdhet och funktionärers ansvar. Alla policys finns på 
www.jf-uppsala.se.

mailto:recceombud@jf-uppsala.se
http://www.jf-uppsala.se
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A. Jontes Stuga 1. Västmandlands·Dala nation 8. Vä1mlands nation 
B. Juridiska lnstiMionen R>iddartorget 2. Uplands nation 9. Stockholmsnation 
C. Juridiska Biblioteket 3. Kalmars nation 10. Norrlands nation 
D. Juridiska Institutionen Munken 4. Göteborgs nation 11. Gästrike-Hälsinge nation 
E. Carolina Rediviva 5. Smålands nation 12. Västgöta nation 
F. Blåsenhus 6. Söde1manlands·Nerikes nation 13. östgöta nation 
G. Universitetshuset 7. Gotlands nation 
H. Ekonomikum 
I.Trädgåm 
J. Gamla Torget 

Praktisk information 
Alkohol 
All alkoholförtäring är förbjuden för funktionärer under dagtid under hela Recceveckan. På kvällarna 
är all alkoholförtäring helt frivillig. 

Boende 
Det är svårt att få tag i bostad i Uppsala och detta är vi medvetna om. Faddrar kommer att ställa 
upp ifall du saknar bostad under Recceveckan. Om du behöver en sovplats anmäler du detta 
samtidigt som anmälan till Recceveckan så kommer en av dina faddrar ordna plats hemma hos sig.

Hitta 
Det kan vara svårt att hitta i en ny stad, särskilt när det talas om ”Eko”, ”Jontes”, ”Stocken” och andra 
platser som är svåra att skriva in i Google Maps. Jontes stuga, där du ofta kommer att samlas med 
ditt lag, är ett gult hus som ligger på Övre Slottsgatan 3. Väl där kommer du att ha faddrar som 
hjälper dig att hitta överallt. Tveka inte en sekund att fråga om du är osäker på var något ligger eller 
hur du hittar dit! Vi har dessutom här nedan på en karta markerat ut de viktigaste platserna i centrala 
Uppsala.



Nationerna 
Det finns 13 nationer i Uppsala och du kommer säkerligen finna din favorit. Nationerna erbjuder 
bland annat bostäder, mat, pub, klubb, musik med mera. För att ta del av nationernas utbud måste 
man bli medlem i en. Medlemskapet ger tillträde till alla nationer. Utekvällarna under Recceveckan 
kommer att äga rum på nationer, varför det är viktigt att du blir medlem i en nation och skaffar 
nationsleg (inte samma sak som studentleg) så att du kommer in på kvällarna. Information om 
nationerna och medlemskap finns på www.uppsalastudent.com och Nationsguiden. Det är viktigt 
att du skriver in dig vid en nation så snart som möjligt! Faddrarna kommer dessutom att finnas till 
hjälp ifall du behöver det. 

Kostnad 
Recceveckan är helt kostnadsfri, med undantag för den avslutande gasquen och brunchen dagen 
därpå. Egna kostnader såsom mat och dryck står ni dock för själva. 

Klädval 
Faddrarna kommer att bidra med en fin och enkel utklädnad som är kopplad till lagets tema. I övrigt 
är det oömma kläder efter väder som gäller. 

Övriga frågor 
Om du har någon fråga så tveka inte att höra av dig till kommittén på recce@jf-uppsala.se. Kom 
ihåg, det finns inga dumma frågor! 

Information om dig 
Om det är något du känner att vi i reccekommittén behöver veta om dig så skicka iväg ett mail till 
recce@jf-uppsala.se.

Recceveckans schema 
Måndag 21/8 – Välkomstdagen 
Nu är det äntligen dags att få en inblick i livet som juriststudent vid Uppsala universitet! Måndagen 
den 21 augusti smäller det! För att du ska få den bästa tänkbara starten på Juristprogrammet i 
Uppsala inleds dagen med en välkomstföreläsning kl. 10:15 i hörsal 3 på Ekonomikum 
(Kyrkogårdsgatan 10). 

Efter föreläsningen kommer du få möjlighet att bekanta dig med kåren, de största föreningarna för 
juriststudenter i Uppsala och andra studenter. Har du inte hunnit anmäla dig till Recceveckan men 
är sugen så bör du definitivt göra det nu! Recceveckans funktionärer kommer därefter att guida de 
studenter som behöver skaffa nationskort till de olika nationerna i Uppsala. 

Kl. 17 samlas vi alla vid Juridiska föreningen i Uppsalas kårlokal, Jontes stuga (Övre Slottsgatan 3), 
där du får bekanta dig med dina faddrar och lagkamrater genom en vänskapslek tillsammans med 
Recceveckans huvudsponsor Delphi! Ni kommer också att bli tilldelade recceband som fungerar 
som era pass till alla roliga events på kvällarna. Därefter beger vi oss gemensamt till 
Ekonomikumparken för en grillkväll i musikens tecken! Vi bjuder på korv med bröd, spelar kubb och 
umgås! Välkommen!  

Tisdag 22/8 – Samarbetsdagen 
Vi samlas kl. 09 utanför Jontes stuga där vi bjuds på frukost av en av Recceveckans sponsorer. 
Sedan följer en dag av musikaliska stationer som svetsar samman gruppen. Dagsaktiviteterna 
rundas av framåt eftermiddagen och på kvällen är det dags att introducera er för Uppsalas uteliv på 
Norrlands nation där det bland annat kommer att bli spex av de olika lagen i sann Uppsala-anda!

http://www.uppsalastudent.com
https://uppsalastudent.com/nationsguiden
mailto:recce@jf-uppsala.se
mailto:recce@jf-uppsala.se


Onsdag 23/8 – Tävlingsdagen
Samling kl. 09 utanför Jontes stuga. Idag är dagen man kommer att möta och lära känna andra 
lag på stationerna. De tre lagen som taggat till och samlat flest poäng under första dagen 
kommer dessutom att bli bjudna på lunch av en av Recceveckans sponsorer! På kvällen tar vi oss 
allesammans till Södermanland-Nerikes nation och släpper loss på deras sommarklubb Bryggan! 

Torsdag 24/8 – Uppdragsdag 1 
Samling kl. 09 utanför Jontes stuga där en av Recceveckans sponsorer bjuder oss på frukost. 
Därefter kommer alla lagen få en lista med en rad uppdrag som ska utföras och sedan 
presenteras för reccekommittén. Ju spexigare och musikaliskt, desto bättre. På kvällen finns det 
inget planerat så det är upp till faddrarna att styra något mysigt häng! 

Fredag 25/8 – Sportdagen 
Samling kl. 09 utanför Jontes stuga. Det är bra att ha oömma 
kläder efter väder hela veckan, men denna dag kan det vara extra 
viktigt. Det är absolut inget krav på god fysik, men som namnet 
antyder väntas Sportdagen bli lite mer aktiv än tidigare dagar. 
Massa mer skoj helt enkelt! Mellan stationerna kan ni också 
passa på att utföra uppdrag. På kvällen möts alla lag upp för dans 
och spex på Stockholms nation. Temat för kvällen är Full Moon 
Party, så ladda upp för ett musikaliskt beachparty du sent lär 
glömma med glowsticks och neonfärger!

Lördag 26/8 – Uppdragsdag 2 
Vi samlas kl. 10 utanför Jontes stuga för att slutföra uppdragen innan kommittén tutar 
i stopptutan kl. 14. På kvällen väntar en överraskning för alla reccar och faddrar!

Onsdag 30/8 - fredag 1/9 – Myskvällar och prepdagar
Några dagars vila med tillfälle för de tre finallagen att filma och redigera sina finalspex och för de 
andra lagen att ha ytterligare en myskväll med sina faddrar!

Lördag 2/9 – Reccegasque 
Ta fram din snyggaste sida och delta på din kanske första Uppsala-gasque, som för hösten 2017 
kommer att hållas på Stockholms nation. Gasque innebär mörk kostym eller cocktailklänning. 
Kvällen kommer innehålla bland annat trerättersmiddag under ledning av musikaliska 
toastmasters, filmspex av finallagen och korande av det vinnande laget av Recceveckan hösten 
2017!
Söndag 3/9 – Reccebrunch
För att allt inte ska ta slut för fort har vi även anordnat en brunch efter den musikaliska 
Reccegasquen. En brunch i sann Uppsala-anda på Stockholms nation. Mumsa i dig från den 
fantastiska brunchbuffén, snacka med kompisarna om allt som hänt den senaste veckan och knyt 
ännu mer kontakter med alla nya vänner. Välkommen till Juristprogrammet!

Måndag 28/9 – Pubrunda
Efter lite ledighet blir det en pubrunda på Uppsalas nationer 
fylld med lekar och uppdrag för lagen. Efter pubrundan har vi 
uppsamling på en gemensam nation.

Tisdag 29/8 – Vila och toga 
Under dagen tar Recceveckan en paus, sedan laddar vi upp 
för en musikalisk episk togafest på kvällen! Här kommer 
också de tre finallagen som samlat ihop flest poäng under 
veckan att koras! 



Välkommen till Sveriges bästa juristprogram 
och studentstad!
Uppstartsprogrammet hjälper dig som ny juriststudent att på bästa sätt komma in i studentlivet.

Uppstartsprogrammet är ett mentorskapsprojekt som anordnas av Juridiska Studierådet för att göra 
din övergång från tidigare gymnasiestudier eller arbetsliv till universitetsstudier smidigare. Projektets 
syfte är att bidra till en bättre studiemiljö genom att möjliggöra utbyte mellan studenter på olika 
terminer.

Ta chansen att bli en del av Uppstartsprogrammet och matchas med en juriststudent som redan har 
läst de terminer du har framför dig och spenderat några år i Uppsala. Med mentorn kan du prata om 
hur man närmar sig den juridiska metoden och problembaserad inlärning, hur man skriver CV, hur man 
hanterar basgruppsarbete och be om tips inför arbetsintervjuer. Mentorn är inte en hjälplärare utan en 
student på en högre termin som kan hjälpa dig med det som inte kretsar kring seminarieundervisningen 
men som ändå är minst lika viktigt för att förgylla din tid i Uppsala.

Mentorn kommer träffa dig vid minst två tillfällen under höstterminen och utöver det finnas tillgänglig 
på annat sätt för att besvara de frågor du kan tänkas ha. Hur du och din mentor väljer att lägga upp 
ert samarbete är dock helt och hållet upp till er. Uppstartsprogrammet är förbindelsen som för er 
samman!

Uppstartsprogrammet sker i samarbete med Advokatfirman Lindahl och Mannheimer Swartling 
Advokatbyrå.

Mer information finns på vår FB-sida: “Uppstartsprogrammet”.

Anmäl dig via länken: http://www.jf-uppsala.se/uppstart och klicka på “ansök här” under rubriken “Bli 
adept”.

http://www.jf-uppsala.se/uppstart
https://www.facebook.com/uppstartsprogrammet/


Agnes Emborg 
Ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala

Ordföranden har ordet
Kära recentior!

Stort grattis till att du kommit in på Sveriges bästa juristutbildning i Sveriges bästa studentstad!

När jag för ungefär två och ett halvt år sedan flyttade till Uppsala och började på juristprogrammet 
vart jag väldigt förvirrad. Har jag valt rätt utbildning? Hur mycket kommer jag behöva plugga för att 
klara tentorna? Vilket café har godast kaffe och vilken nation har godast mat? Var går jag när jag 
vill hänga, när jag vill plugga, när jag vill festa eller när jag vill träna? Efter fem terminer har 
frågetecknen äntligen försvunnit och min förhoppning är att du kommer känna likadant 
allteftersom tiden på juristprogrammet går.

Att vara student i Uppsala erbjuder oändligt med möjligheter av alla dess slag. Framför dig har du 
nu 4,5 år, eller 9 terminer, av dessa möjligheter. Alltifrån att plugga hela dagen, dansa hela natten, 
springa kilometerlånga lopp på anrika gator och gå på roliga sport- eller kulturevent. Det finns 
sammanfattningsvis någonting som passar alla och min förhoppning är att du kommer hitta något 
som passar just dig. En möjlighet som jag kan erbjuda är att du kan bli medlem i Juridiska 
föreningen i Uppsala – Nordens äldsta förening för juriststudenter. 

Juridiska föreningen i Uppsala finns för dig som juriststudent under hela din studietid. Vi är kår vid 
Juridiska fakulteten, vilket innebär att vi bedriver studiebevakning i syfte att göra din utbildning så 
bra som möjligt. Vi bedriver även en studiesocial verksamhet, vilket innebär att vi försöker göra din 
studietid så rolig som möjligt. 

Juridiska föreningens verksamhet utgår från Jontes stuga, som är vår kårlokal på Övre Slottsgatan 
3. Här finns vårt café, där vi säljer kaffe och kurslitteratur – billigt! Vi anordnar även
Uppstartsprogrammet, där du som recce har möjlighet att få en mentor. Vi ger också ut en tidning,
arrangerar en fantastisk arbetsmarknadsdag för juriststudenter, anordnar pubkvällar,
idrottsturneringar, träffar med arbetslivet och mycket mer. Som du kanske märker är möjligheterna
även här näst intill oändliga och allting görs på ideella krafter.

Välkommen till Uppsala, välkommen till juristprogrammet, välkommen till Juridiska föreningen – 
välkommen hem! Jag hoppas att du får en fantastisk start på din studietid och jag hoppas även att 
vi stöter på varandra under Recceveckan.
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