DM 2021

14. november
på Hansenberg i Kolding

REGLER
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Indhold

•

alle discipliner udføres på mannequinhoveder

•

ved discipliner på mannequinhoveder er der ingen krav til fabrikatet heraf

•

alle discipliner er sammenlagt for seniorer og juniorer.

•

for alle discipliner gælder det, at man ikke må efterlade noget på sin arbejdsstation
For at deltage ved DM skal man:

•

hvis man er medarbejder - være medlem af DFKF, og din mester skal være
medlem af dofk.

•

hvis du er mester - være medlem af dofk.

•

Resultater
DM-udvalget har besluttet, at placeringen af de 5 første i hver disciplin vil blive
offentliggjort (kan være mindre, hvis deltagerantallet er lavt). Resultatlisterne
offentliggøres i forbindelse med DM-disciplinerne og Skolekonkurrencen.
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Test 1.
Ladies

Commercial Day

Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveder. Håret skal være galt, og ikke forberedt.
Deltagerne vil blive bedt om at flytte sig væk fra deres mannequinhoveder og vente ved siden af podiet.
Vismændenes vil tjekke om mannequinhovederne er glatte og firserbare. Derefter vil deltagerne blive kaldt tilbage
og konkurrencen vil gå i gang.
Ekstensions er ikke tilladt.
Frisuren skal være fashion og kommerciel.
Tekniske og progressive frisurer vil få straffepoint
1.

Hårlængde

Håret skal være min. til skuldrene eller længere. Min længde er 10 cm.
Med undtagelse af pandehåret.

2.

Farve

Alle farver er tilladte. Undtagen sprayfarver

3.

Styling

min. 60% af håret skal være stylet løst ned. Håret må IKKE være ligge
fladt ind på hovedet.

4.

Værktøj

Alt værktøj er tilladt.

5.

Produkter

Alle produkter et tilladte.

6.

Ornaments/pynt Ornaments/pynt er forbudt

7.

Maling

Det er forbudt at male i ansigtet. Og det er ikke tilladt at bruge nogen
former for dekoration i ansigtet. (rhinsten, stof eller andet er ikke tilladt

8.

Tid

25 min

9.

Jury

Juryen skal dømme den færdige frisure og farve. Juryen skal kunne se
hele frisuren også toppen.

10.

Point:

Maximum:

11.

Straffepoint

3 per fravigelse af overstående.
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Test 2. Commercial Cut
Ladies –
-

Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveder. Håret skal være galt, og ikke forberedt.
Deltagerne vil blive bedt om at flytte sig væk fra deres mannequinhoveder og vente ved siden af podiet.
Vismændenes vil tjekke om mannequinhovederne er glatte og firserbare. Derefter vil deltagerne blive kaldt tilbage
og konkurrencen vil gå i gang.
Frisuren skal være fashion og kommerciel.
Ekstensions er ikke tilladt.
Deltagerne skal skabe/klippe en kommerciel salonfrisure.
Tekniske eller progressive frisure vil få strafpoint .

1.

Klip

inden konkurrencen starter skal hårlængden være min 10 cm over hele
hovedet. Håret må ikke være forklippet eller stylet på forhånd.

2.

Barbering

Barbering af hovedet er ikke tilladt. (heller ikke små partier)

3.

Værktøj

Alt værktøj er tilladt

4.

Farve:

max. 3 harmoniske farve+ gradueringsfarverne er tilladt.
Sprayfarver er forbudte.

5.

Produkter

Alle produkter er tilladte.

6.

Ornaments/pynt

Ornaments/pynt af nogen slags i håret og på huden er forbudt

7.

Maling

Det er forbudt at male på huden.

8.

Tid

30 min

9.

Jury
også

Juryen skal dømme den færdige frisure og farve. Juryen skal kunne se hele frisuren
toppen

10

Point:

Straffepoint

Maximum:

30

Minimum:

25

3 per fravigelse af overstående.
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Commercial Cut

Test 1

Herre – Combination Category
Mannequinhoved

Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveder (våde). 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.
Deltageren udfører en klipning/frisure, som man ville kunne sende ud af salonen.
Ingen progressiv eller kunstnerisk stil!
Omchairworld.com
1.

Længde

Hårlængden i toppen skal være mindst 8 cm. Håret fra occipital og ned til nakken, og siderne
skal være mindst 4 cm. Bakkenbarter må være klippet på forhånd.

2.

Værktøjer

Alt værktøj er tilladt.

3.

Styling

Én børste og en føntørrer er tilladt, al andet værktøj er forbudt.

4.

Produkter

voks, gele, sprays er tilladt.

5.

Farve

Der må bruges max. 3 harmoniske farver, overgangsfarver, herunder basisfarven. Tilladte
farver: hvid, sort, brun, blond og sølv. Alle andre farver er forbudt.

6.

Make-up

Make-up, som ikke vurderes værende normalt, giver strafpoint fra vismændene.

7.

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.

8.

Tøj

Tøj uden for emne vil blive straffet.

9.

Tid

30 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).

10. Point

Straffepoint

Max.:
Min.:

30 point
25 point

3 per fravigelse af overstående.
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Test 2

Commercial Curly Style
Herre – Combination Category
Samme eller nyt mannequinhoved

Deltagerne går til de tildelte podiepladser med deres mannequinhoveder (våde). 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.
Deltageren udfører en frisure, som man ville kunne sende ud af salonen.
Ingen progressiv eller kunstnerisk stil!
Omchairworld.com

1.

Længde

Hårlængden er fri. Ingen klipning i denne konkurrence.

2.

Styling

al stylingværktøj er tilladt.

3.

Produkter

voks, gele, sprays, etc. er tilladt.

4.

Farve

Der må bruges max. 3 harmoniske farver, overgangsfarver, herunder basisfarven. Tilladte
farver: hvid, sort, brun, blond og sølv. Alle andre farver og farvespray er forbudt.

5.

Make-up

Make-up, som ikke vurderes værende normalt, giver strafpoint fra vismændene

6.

Tøj

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

7.

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.

8.

Tid

15 min.
(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.:
Min.:

Straffepoint

30 points
25 points

3 per fravigelse af overstående.
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