FRISØRFAGETS FAGLIGE ORDNING

Skolekonkurrencen 2017
Regler for Dame- og Herreelever
på 2 forskellige mannequinhoveder
1. Disciplin: Bombage / Klassisk Frisure
2. Disciplin: Langt hårs frisering
Vigtige bemærkninger:
1.

Hver skole kan stille op med max 6 deltagere, de 3 bedste udgør et hold, men skal ikke
navngives på forhånd. Man skal stille op i både dame og herre disciplinen. En skole som stiller
op med 6 deltagere kan ikke have 2 hold – resten ud over holdet deltager individuelt.

2.

Deltagere skal være under den 4-årige uddannelsesaftale og må ikke være udlært. Der er
ingen aldersgrænse.

3.

Deltagere skal være i lære hos en mester, der er medlem af dofk, og selv være medlem af
DFKF.

4.

Deltagerne skal benytte de mannequinhoveder, som skolerne stiller til rådighed.

5.

Mannequinhovedet sættes i en gulvholder, som deltageren selv medbringer. Under
bedømmelsen bliver mannequinhovederne stående i gulvholderen - med ansigtet vendt mod
spejlet. Det er ikke tilladt at efterlade værktøj eller andre objekter på bordet.

6.

Der stilles ikke krav om påklædning af mannequinhovedet. Såfremt man vælger dette, må
mannequinhovedet ikke klædes på eller dekoreres lavere end til busten.

7.

Konkurrencedeltageren har 5 min. efter stop-uret har lydt til at ordne mannequinhovedet.
Håret må ikke berøres.

8.

Spejlnummer. Lodtrækning af spejlnummer udarbejdes på computer. Listen med spejlnumre
bliver ophængt i modelrummet ca. 1 time før konkurrencen begynder.

9.

Strafpoint. Der gives strafpoint iht. gældende liste såfremt:
a) De foreskrevne regler ikke er blevet fulgt.

Pokaler:
Individuelt:
Individuelt:

1. præmie for hold
1. – 2. – 3. præmier i Bombage
1. – 2. – 3. præmier i Langthårs-opsætning

1. Disciplin: Bombage / Klassisk Frisure på mannequinhoved nr. 1

1.

Mannequinhovedet skal være færdigklippet hjemmefra. Skægget skal ligeledes
være færdigklippet hjemmefra.

2.

Vådt hår. Mannequinens hår skal være vådt og redt fladt tilbage, som vist på
skitsen.

3.

Hårfarve. Farvevalg er frit. Sprayfarver og farveblyanter er forbudte.

4.

Værktøj og produkter. Alle slags værktøj og produkter er tilladt.

5.

Glimmer. Det er forbudt at bruge glimmer

6.

Strafpoint. Konkurrencedeltagere, der ikke overholder reglerne, vil iht. de gældende regler
få tildelt strafpoint af dommerne.

7.

Tid til denne disciplin: 25 min.

8.

Bedømmelse:

Max. 30 point
Min. 20 point

2. Disciplin: Langt hårs frisering på mannequinhoved nr. 2
Eleverne præsenterer mannequinhovedet ved podiepladserne, håret må ikke stylet på
forhånd. Vismændene vil tjekke, og børste håret igen hvis nødvendigt.
Det er frit hvordan deltageren vælger at løse opgaven. Så ALT er tilladt.
1.

Hår. Mannequinens hår skal være løsthængende ved konkurrencen start - må
ikke være forberedt. Håret skal kunne friseres igennem.

2.

Alt værktøj, produkter og pynt er tilladt. Max to stk. pynt er tilladt. Alle dele skal ligge
separat på bordet, således at podieofficials kan kontrollere dem.

3.

Smykker er tilladt.

4.

Extensions og løse hårdele er ikke tilladt.

5.

Farve; alle farver er tilladt, undtagen blå og grøn.

6.

Produkter. Alle friseringsprodukter er tilladt.

7.

Strafpoint. Deltagere, der ikke overholder reglerne, får strafpoint af dommerne iht. gældende
strafpointliste.

8.

Tid til denne disciplin: 45 min.

9.

Bedømmelse:
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Max. 30 points
Min. 20 points

