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OBS  
• alle discipliner udføres på mannequinhoved undtaget Dame- og Herretrend som 

udføres på personlig model 
• alle discipliner er slået sammen junior og senior 
• for alle discipliner gælder det, at man ikke må efterlade sig noget på sin 

arbejdsstation 
 

For at deltage ved DM skal man: 
• hvis man er medarbejder, skal man være medlem af DFKF og din mester være 

medlem af dofk. 
• hvis du er mester, skal du være medlem af dofk. 
 
Resultater 
• DM-udvalget har besluttet, at placering af de 5 første i hver disciplin vil blive 

offentliggjort (kan være mindre hvis deltagerantallet er lavt). Der offentliggøres 
/ udleveres IKKE resultatlister i forbindelse med DM-disciplinerne og 
Skolekonkurrencen. 



 

D M  r e g l e r  2 0 1 8                                                     S i d e  3 | 14 
 

Test 1 Creative 
Dame – Teknisk kombinationskategori 
Mannequinhoved 
 

 
 
 

Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår forberedt i forvejen. Deltagerne vil 
blive bedt om at børste håret. Under vismændenes gennemgang, vil alle deltagere blive bedt om at flytte sig væk fra 
deres mannequin hoveder og vente ved siden af podiet. Efter gennemgangen ved visemændene, som vil børste alle 
mannequinhovederne i samme retning som de var forberedt, vil deltagerne blive kaldt tilbage, og konkurrencen 
starter. 
 
 

 
 
1. Værktøj            Alle stylingværktøjer er tilladte 

 
2. Barbering Det er forbudt at barbere mannequinhoved. Til slut skal minimumlængden på håret være 3 

cm. 
 
3. Produkters  Alle produkter er tilladte. 
 
4. Farve Der er et maksimum på 3 harmoniske farver overgangsfarver, herunder basisfarven. Farverne 

blå og grøn er forbudt. Sprayfarver er forbudte. 
 
5. Valke Alle former for valke/støtte i frisuren er forbudt 
 
6. Hårdele Hårdele og pynt er forbudt. 

 
7. Extensions Hairextensions er tilladte, men skal tilføres håret før konkurrencestart for at tilføre volume, 

længde og farve. Extensions må ikke placeres kun ét sted, hvor det fungerer som hårdel 
eller hestehale. 

 
8. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisuren og farven. Under bedømmelsen 

skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, hvis det er 
nødvendigt. 

 
9. Tid 15 minutter 

(3 tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint). – 5 i OMC regler  
 

 
10. Scores Maximum: 30 points 
 Minimum: 25 points 
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Test 2 Hair by Night 
Dame – Teknisk kombinationskategori 
Samme eller nyt mannequinhoved 
 

 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår forberedt i forvejen. Deltagerne vil 
blive bedt om at børste håret. Under vismændenes gennemgang, vil alle deltagere blive bedt om at flytte sig væk fra 
deres mannequin hoveder og vente ved siden af podiet. Efter gennemgangen ved visemændene, som vil børste alle 
mannequinhovederne i samme retning som de var forberedt, vil deltagerne blive kaldt tilbage, og konkurrencen 
starter. 
 
 
 
1. Stylingværktøj Alle stylingværktøjer er tilladte. 

 
2. Barbering Det er forbudt at barbere mannequinhoved. Til slut skal minimumlængden på håret være 3 cm. 

 
3. Farve Der er et maksimum på 3 harmoniske farver overgangsfarver, herunder basisfarven. Farverne 

blå og grøn er forbudt. Sprayfarver er forbudte. 
 

4. Hårdele a) Der må bruges minimum 1 og maximum 3 hårdele, men må ikke være for-stylet. 
Hårdele må være klippet og farvet på forhånd, og skal præsenteres fladt liggende på 
bordene, klar til at blive børstet og efterset af vismændene. 

 b) Diameteren for hver hårdel må ikke overstige 5 cm i nogen retning 
 c) Længden på hårdelen er valgfri. 
 d)  Hårdel/hårdele skal benyttes i frisuren under den tilladte tid for disciplinen. Hårdelen 

må ikke dække mere end 40% af overfladen på hovedet. Deltageren må bruge saks 
for at rette det sidste på frisuren inden for den tilladte tid 

 e) Parykker er forbudte. 
 

 
5. Valke Alle former for valke/støtte i frisuren og i hårdelene er forbudt. 
 
6. Pynt Pynt er tilladt. 
 
7. Extension Hairextensions er tilladte, men skal fastgøres i håret før konkurrencestart for at tilføre 

volume, længde og farve. Extensions må ikke placeres kun ét sted, hvor det fungerer som 
hårdel eller hestehale. 

 
8. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisuren og farven. Under bedømmelsen 

skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, hvis det er 
nødvendigt. 

 
9. Tid 25 minuter 

(Tre tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning  fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint).  

 
10. Point Maximum:  30 point 
 Minimum:  25 point 
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Evening Style 
Dame – individual 
Mannequinhoved 

 
 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår forberedt men ikke stylet i forvejen. 
Deltagerne vil blive bedt om at børste håret lige tilbage. Under vismændenes gennemgang, vil alle deltagere blive 
bedt om at flytte sig væk fra deres mannequin hoveder og vente ved siden af podiet. Efter gennemgangen ved 
visemændene, som vil børste alle mannequinhovederne, vil deltagerne blive kaldt tilbage, og konkurrencen starter. 
 
Hårnåle og/eller curlere er forbudt før start på konkurrencen. Deltageren kan bruge saks til afretning af frisuren, men 
inden for tiden tildelt til konkurrencen. 
 
 
 
 
1. Hårlængde Håret skal have skulder længde eller længere. Etager er frivilligt. Mimimum længden på 

etager skal være 10 cm, bortset fra pandehåret. 
 

2. Farve Der er et maksimum på 3 harmoniske farver overgangsfarver, herunder basisfarven. 
Farverne blå og grøn er forbudt. Sprayfarver er forbudte. Farvevalg: farverne skal være 
harmoniske og integreret. Så alle farver er tilladt.   

 
3. Værktøj Al styling værktøj er tilladt. 
 
4. Produkter Alle produkter er tilladt. 
 
5. Hårdele Hårdele er forbudt.  
 
6. Pynt Det er ikke tilladt at bruge nogen former for pynt, herunder dekorative hårnåle, glimmer 

osv.  
 

7. Extension Hairextensions er tilladte, men skal fastgøres i håret før konkurrencestart. 
 
8. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisuren og farven. Under 

bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes 
ned, hvis det er nødvendigt. 

 
9. Tid 25 minutter 

(3 tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint).  
 

 
10. Point Maximum: 30 point 
 Minimum: 25 point 
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Progressive Cut 
Dame – Individual 
Mannequinhoved 
 
 
 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår glat og løst hængende og ikke 
forberedt og stylet i forvejen. Deltagerne vil blive bedt om at børste håret lige tilbage. Under vismændenes 
gennemgang, vil alle deltagere blive bedt om at flytte sig væk fra deres mannequin hoveder og vente ved siden af 
podiet. Efter gennemgangen ved visemændene, som vil børste alle mannequinhovederne, vil deltagerne blive kaldt 
tilbage, og konkurrencen starter. 
 
 
 
1. Klip Inden konkurrencestart skal hårlængden være minimum være 10 cm på hele hoved. 

Håret må ikke være forklippet og/eller stylet. Håret skal klipppes minimum 3 cm 
under den tildelte tid. Vismændene vil tjekke at reglerne overholdes. 
 

2. Klippeværktøjer Alle klippeværktøjer er tilladt. 
 

3. Barbering Det er forbudt at barbere mannequinhovedet. Min længde: 1cm 
 
4. Farve Farvevalg er frit. Sprayfarver er forbudte. 
 
5. Værktøj Alle stylingværktøjer er tilladte. 
 
6. Produkter Alle produkter er tilladte. 

 
7. Ansigtssmykker Alle udsmykninger i ansigtet er forbudt 

 
8. Extension Hårextensions er tilladte. De skal være fastgjort i håret inden start på konkurrencen. 

 
9. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af klipningen, frisuren og farven. 

Under bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen 
sættes ned, hvis det er nødvendigt. 

 
10. Tid 35 minutter 

(3 tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint).  

 
11. Point Maximum: 30 point 
  Minimum: 25 point 
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Bridal Hairstyle 
Individuel test 
Mannequinhoved  

 
 
 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår glat og løst. Deltagerne vil blive bedt 
om at børste håret lige tilbage. Under vismændenes gennemgang, vil alle deltagere blive bedt om at flytte sig væk 
fra deres mannequinhoveder og vente ved siden af podiet. Efter gennemgangen ved visemændene, som vil børste 
alle mannequinhovederne, vil deltagerne blive kaldt tilbage, og konkurrencen starter. 
 
 
Hårnåle og/eller curlere er forbudt før start på konkurrencen. Deltageren må bruge en saks til afretning af frisuren 
inden for den tildelte tid for disciplinen. 
 
 
1. Hårlængde Håret skal have skulderlængde eller længere. Etager er valgfrie. Den korteste etage skal 

minimum være 10 cm, bortset fra pandehåret 
 
2. Farve Der er et maksimum på 3 harmoniske farver overgangsfarver, herunder basisfarven. Farverne 

blå og grøn er forbudt. Sprayfarver er forbudte. 
 

3. Værktøj Alle styling værktøjer er tilladt. 
 
4. Produkter Alle produkter er tilladt. 
 
5. Hårdele Hårdele er forbudt. 

 
6. Pynt Pynt er tilladt, men må ikke dække mere end 15% af hoved.  

 
7. Extension Hår-extension er tilladt, men skal fastgøres inden konkurrencen. 
 
8. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisuren og farven. Under bedømmelsen 

skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, hvis det er 
nødvendigt. 

 
9. Tid 25 minutter  

(3 tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning  fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint). 

 
10. Piont Maximum: 30 point 

Minimum: 25 point 
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Avant-Garde 
Dame - færdiggjort 
Mannequin head 
 

 
 
 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår færdiggjort og klar til at blive dømt. 
Deltagerne vil placere mannequinhoved og give hoved det endelige ’touch’, hvis nødvendigt, under de 3 min. som er 
tildelt. 
 
Emnet er valgfrit, og op til deltagerens kreativitet. Produkter og farver er valgfrit. 
 
 
 
 
 

1. Bedømmelse Dommeren vil bedømme det generelle indtryk af klipningen, stilen og farven. Under 
bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, hvis 
det er nødvendigt.  Husk at der skal være focus på klip 

 
 
 

2. Tid 3 minutter 
 
 
 

3. Point Maximum: 30 point 
Minimum: 25 point 
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Ny disciplin til DM2018 
 
 
Dame Trend 
Personlig model 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Giv din version af håret 2018. Denne disciplin er for dig som gerne vil lave smukt salonvenligt hår. Og alt er 
tilladt. 
 
På personlig model laves en dametrend frisure. 
Der skal klippes og styles på modellen. 
Alt værktøj er tilladt.  
 
Der bliver taget et billede før konkurrencens start. Vismændene vil tjekke om der sker en forandring. Hvis ikke, 
gives der strafpoint. 
 
Tid 30 minutter 

  
  

Point Maximum: 30 point 
           Minimum:    25 point 
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Test 1 Commercial Style 

Herre – Fashion Combination Category 
Mannequinhoved 
 

 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår vådt. Brugen af produkter før 
hårklipningen er forbudt. Under vismændenes gennemgang, vil alle deltagere blive bedt om at flytte sig væk fra 
deres mannequin hoveder og vente ved siden af podiet. Vismændene vil tjekke om håret er vådt, hvis ikke vil 
vismændene gøre håret vådt. Derefter bliver deltagerne kaldt tilbage til spejlene og konkurrencen starter. 
 
Den endelige frisure skal være kommerciel og maskulin. Hårfarver skal være harmonisk integreret. 
 
 
1. Længde Hårlængden i toppen er op til den enkelte, sider og nakke må ikke være kortere end  

3 cm. Bakkenbarter må være klippet på forhånd. 
 

2. Klip Det er forbudt at klippe. 
 

3. Værktøjer En hårtørrer og én børste er tilladt, alle andre værktøjer er forbudte. 
 

4. Extension Hår extensions er forbudt. 
 

5. Produkter Brug af produkter før start på konkurrencen er forbudt (voks, gele, sprays, etc.). 
alle produkter må bruges under konkurrencen.  

 
6. Farve Der må bruges et maksimum af 3 harmoniske overgangsfarver. Tilladte farver: hvid, sort, brun, 

blond og sølv. Alle andre farver er forbudt 
 
7. Make-up Make-up som ikke vurderes normal giver strafpoint fra vismændene. 
 
8. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisuren og farven. Under bedømmelsen 

skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen justeres ned, hvis det er 
nødvendigt. 

 
9. Tøj Tøj uden for emne vil blive straffet. 
 
10. Tid 20 minutter 

(3 tillægsminutter bliver givet til påklædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrollanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne regel, 
får 3 strafpoint). 

 
11. Point Maximum: 30 point 

 Minimum: 25 point 
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Test 2 Commercial Cut 
Herre – Fashion Combination Category 
Samme eller nyt mannequinhoved 
 

 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår vådt. Brug af produkter inden start 
er forbudt. Deltagerne vil blive bedt om at flytte sig væk fra deres mannequinhoveder og vente ved siden af podiet. 
Vismændenes vil tjekke om mannequinhovederne er våde, hvis ikke vil vismændene gøre håret vådt. Derefter vil 
deltagerne blive kaldt tilbage og konkurrencen vil gå i gang. 
 
Styling udføres udelukkende med hænderne, ingen stylingværktøjer er tilladte under konkurrencen. Den endelige 
frisure skal være maskulin og commerciel. Hårfarver skal være harmonisk integreret. 
 
 
1. Længde Hårlængden i toppen er op til den enkelte, sider og nakke må ikke være kortere end  

3 cm. Bakkenbarter må være klippet på forhånd. 
 
2. Værktøjer Al klippeværktøj er tilladt inden for de 20 minutter. Ingen styling værktøj er tilladt. Stop. Al 

værktøj skal fjernes før start på styling-delen. 
 

3. Styling Styling udføres udelukkende med hænderne inden for de 5 minutter. Ingen værktøjer må 
bruges fx hårtørrer, børster eller kamme. 

 
4. Extension Hår extension er forbudt. 

 
5. Produkter Fikseringsprodukter (voks, gele, sprays, etc.) må kun benyttes under styling-delen. Brug af 

produkter før start på konkurrencen er forbudt. 
 

6. Farve Der må bruges et maksimum af 3 harmoniske overgangsfarver. Tilladte farver: hvid, sort, 
brun, blond og sølv. Alle andre farver er forbudt 

 
7. Make-up Make-up som ikke vurderes normal giver strafpoint fra vismændene. 

 
8. Tøj Tøj uden for emne vil blive straffet. En jakke er obligatorisk. 

 
9. Bedømmelse Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af klipningen, frisuren og farven. Under 

bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, 
hvis det er nødvendigt. 

 
10. Tid Total 25 minutter = 20 minutter til klipningen, (stop) forsæt med tillægstid på 5 

minutter til fingerstyling. Al værktøj er forbudt 
(3 tillægsminutter bliver givet til påkædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrolanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint). 

 
11. Point Maximum: 30 points 
  Minimum: 25 points 
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OMC Avant-Garde 
Herre – færdiggjort - Individuel test 
Mannequinhoved 
 

 
 
 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveders hår færdiggjort og klar til at blive dømt. 
Deltagerne vil placere mannequinhoved og give hoved det endelige ’touch’, hvis nødvendigt, under de 3 min. som er 
tildelt. 
 
Emnet er valgfrit, og op til deltagerens kreativitet. Produkter og farver er valgfrit. 
 
 
 
1. Bedømmelse Dommeren vil bedømme det generelle indtryk af klipningen, stilen og farven. Under 

bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes ned, hvis det er 
nødvendigt.   
 
 

2. Tid 3 minutter 
 
 

3. Point Maximum: 30 point 
Minimum:  25 point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

D M  r e g l e r  2 0 1 8                                                     S i d e  13 | 14 
 

Bombage / Klassisk Frisure 
Herre – Technical 
Mannequinhoved 
 

 
Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveder. Håret skal være vådt, og uden produkter. 
Hvis håret ikke skønnes tilstrækkeligt vådt, fugtes det af vismændene. Under vismændenes gennemgang, vil alle 
deltagere blive bedt om at flytte sig væk fra deres mannequin hoveder og vente ved siden af podiet. Efter 
gennemgangen ved visemændene, vil deltagerne blive kaldt tilbage, og konkurrencen starter. 
 
 

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

 
2. Farve: Farvevalg er frit. Sprayfarver er forbudt.  

 
3. Styling: Alle stylingværktøjer og produkter er tilladte. 

 
4. Make-up: Make-up som ikke vurderes normal, giver strafpoint fra vismændene.  

 
5. Extension: Hårextensions er forbudt.  

 
6. Bedømmelse: Under bedømmelsen skal dommerne kunne se hele frisuren inkl. toppen. Holderen sættes 

ned, hvis det er nødvendigt.  
 

7. Strafpoint: Deltagere, der ikke overholder reglerne, får strafpoint iht. gældende strafpointliste af 
vismændene.  

 
8. Tid:   25 minutter 

(3 tillægsminutter bliver givet til påklædning af mannequinhovedet efter anvisning fra 
podiekontrollanten. Der bliver ikke givet ekstra tid. Deltagere som ikke overholder denne 
regel, får 3 strafpoint). 
 

9. Point:  Max. 30 point 
Min. 25 point 
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Ny disciplin til DM2018 
 
 
Herre Trend 
Personlig model 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Giv din version af håret 2018. Denne disciplin er for dig som gerne vil lave smukt salonvenligt hår. Og alt er 
tilladt. 
 
På personlig model laves en herretrend frisure. 
Der skal klippes og styles på modellen. 
Alt værktøj er tilladt.  
 
Der bliver taget et billede før konkurrencens start. Vismændene vil tjekke om der sker en forandring. Hvis ikke, 
gives der strafpoint. 
 
Tid 30 minutter 

  
  

Point Maximum: 30 point 
           Minimum:    25 point 
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