
 
 

 
                      
 
 

Tilmeldingsblanket til DM og Årets Frisør 
søndag den 30. oktober 2022 

Jeg ønsker at deltage i (sæt x):   

DM DAME    DM HERRE    
Creative Colour                      Low Skin Fade Styling  
Fashion Cut   Classic Skin Fade  
Fashion Day   Fashion Pro Cut  
   Fashion Style  

 
ÅRETS FRISØR  

Junior (se regler for indsendelse af fotomateriale)   

Senior (se regler for indsendelse af fotomateriale)   
JA TAK, jeg vil gerne have mit salonnavn på roll-up (sæt kryds)   

 
Navn: Fødselsdato: 

Adresse: E-mail: 

Postnr.: By: Mobil nr.: 

Salon navn og adr.: 

 
For at kunne tilmelde sig, skal man have den 4-årige frisøruddannelse. Svende og elever skal være medlem af DFKF, og være ansat i 
en salon, som skal være medlem af dofk. Er deltageren selvstændig, skal vedkommende være medlem af dofk.  

Det er vigtigt, at alle kontaktdetaljer oplyses tydeligt, da al information bliver sendt ud på e-mail. Ved tilmelding samtykkes automatisk til, 
at navn og resultat må oplyses efterfølgende. 
 
Alle DM-discipliner er sammenlagt for seniorer og juniorer. I tilfælde af for få tilmeldte til en disciplin, forbeholder vi os retten til at aflyse 
en disciplin. Se regelsættet for DM på vores hjemmeside for yderligere information om krav og regler. 

tilbyder at du kan købe mannequinhoveder til en favorabel pris. 
Skriv til Michael Andersen: michael@habc.dk hvis du er interesseret i at købe mannequinhoved.  
Sponsor af præmier: 
 
 
Startgebyr: Kr. 250,-, og så kan du deltage i alle de DM-discipliner du ønsker.   
 Kr. 500,- ved deltagelse i Årets Frisør 
Tilmelding: Senest den 1. oktober 2022 

 Startgebyr bedes overført til Sparekassen Kronjylland senest 1. oktober 2022 
 Reg.nr. 6186, Konto-nr. 315-56-20527. Husk at oplyse deltagernavn(e). 
 Send denne blanket til: dofk, Islands Brygge 26, 6. sal, 2300 København, eller scan og mail til dofk@dofk.dk 

Tilmelding er bindende. 

 
Dato: __________________________ Underskrift: ______________________________________________ 

FRISØRFAGETS FAGLIGE ORDNING 
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