
 
 

 
                      
 
 

 

 Deltagerbetingelser for deltagelse i  
Årets Frisør 2022 

 
 
Der bliver to kategorier af Årets Frisør; Junior og Senior.  

Deltagerpris 
Det koster kr. 500 at deltage i Årets Frisør konkurrence. 
Deltagere 
Deltagere i juniorkonkurrencen skal være under den 4-årige uddannelsesaftale og må ikke være 
udlært. Der er ingen aldersgrænse. 
Deltagere i seniorkonkurrencen skal være udlært frisør med svendebrev i frisørfaget og drive eller 
være ansat i en salon.  
Kun organiserede mestre, svende og elever kan deltage i konkurrencen. Svende og elever skal 
være medlem af DFKF, og mesteren skal være medlem af dofk.  
Fotomaterialet 
Indsendelsen skal indeholde 1 foto. Der må ikke fremsendes manipulerede billeder. Vi forbeholder 
os retten til at afvise et foto og model, såfremt der påvises fotomanipulation. 
Deltageren vælger frit, hvorledes forslaget præsenteres. Hår og frisure skal være i fokus (ikke 
konkurrencefrisurer), og der må kun være én model på fotoet. 
Det fremsendte foto kan efterfølgende frit benyttes af frisørfagets organisationer i presseøjemed, 
så rettighederne skal være afklaret med model/fotograf på forhånd. 
Samme fotosession må ikke være brugt tidligere. Ved overtrædelse bliver vinderen annulleret. 
Billedet indsendes i jpg i højest mulige opløsning/format: 250 ppi, ca. 20 x 30 cm, sammen med 
tilmeldingsblanketten senest den 1. oktober 2022. 

Er du i tvivl vedr. opløsning/format på foto kan du kontakte Svend, Reprohuset, tlf. 9722 4885. 

Kåringen er den 30. oktober 2022 på Hansenberg i Kolding 
Der bliver lavet en roll-up pr. deltager med det indsendte foto, og de bliver alle sat frem på podiet. 

Vinderen udråbes sammen med de øvrige vindere sidst på dagen. 

Præmie 
De to vindere (junior/senior) vinder et legat til et fagligt arrangement på kr. 5.000. Det kan være en 
messe i udlandet eller et frisørkursus.  
 
Deltageren BEHØVER IKKE være til stede ved præmieoverrækkelsen for at kunne modtage 
prisen. 
 
Faglig Ordning forbeholder sig retten til at benytte de producerede Roll-ups ved Skills 2023 til at 
promovere vores fag. 
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