
 

 

 

 ADVOKATQUIZ 2019 

ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT får härmed bjuda in till den sjunde 
upplagan av det årliga Advokatquizet i Göteborg. Vi kommer precis 
som förra året att hålla till på Auktionsverket Kulturarena på Tredje 
Långgatan 9, med start klockan 18:30 torsdagen den 7 februari! 

Vi har återigen lyckats kontraktera Göteborgs kanske bästa quizmaster Per-Martin Hedin för att ställa 

frågorna. Medan våra hjärnor sysselsätts av Per-Martin har Auktionsverket utlovat en matig och lyxig meny 

bestående av bakad torskrygg med potatis och ärtpuré, rostad blomkål och rödvinssky. Till efterrätt bjuds vi 

på key lime-brownies med italiensk maräng, limecurd och krusbär. Givetvis finns det vegetariskt alternativ 

och specialkost att tillgå om sådant önskemål meddelas vid anmälan. Till maten ingår två glas öl eller vin 

och kaffe.  

Regler 

Ett lag består av max fyra (4) deltagare och det är fullt tillåtet att anmäla flera lag från ett kontor eller att 

slå sig ihop över kontorsgränserna för att toppa ett lag. Samtliga anställda vid advokatkontor är välkomna 

att delta och medlemskap i samfundet är trots tillställningens namn naturligtvis inte en förutsättning. 

Elektroniska hjälpmedel och dylikt fusk är strikt förbjudet och quizmastern är som alltid enväldig domare. 

För att undvika hätska debatter och blodvite kommer inga juridiska kunskaper att prövas. 

 

Förra året segrade för första gången ett Glimstedt-lag som visade upp imponerande kunskaper i allt från 

andra världskriget till Nicki Minaj. I år söker vandringspokalen som alltid efter ett nytt hem, kanske är det 

er tur att visa att er byrå har de mest allmänbildade medarbetarna? 

 

Anmälan 

Anmälan sker till anne.jerkner@glimstedt.se senast den 22 januari 2019. De senaste åren har det blivit 

fullsatt tidigt så anmäl er gärna i god tid! Ange namnen på deltagare och byrå, samt eventuella allergier eller 

önskemål om specialkost. Notera att anmälan är bindande och att betalning sker i förskott mot faktura. 

Priset per deltagare är i år 530 kronor exklusive mervärdesskatt. Frågor kan ställas till Viktor Möller på 

viktor.moller@glimstedt.se  

Väl mött den 7 februari 2019! 
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