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TILLATELSE TIL PUBLISERING
Skjemaet fylles ut, og leveres konkurranseledelsen ved ankomst på arenaen.
Deltakers navn

Modells navn

Adresse

Adresse

Postnr./sted

Postnr./sted

Telefon

Telefon

E-post

E-post

Ved å delta i konkurransen som styres av Bodø og omegn frisør og velværebedrifter, heretter kalt
BFVB, er deltakeren/ modellen klar over at det trolig blir tatt bilder av deltakeren/modellen og at
bildene kan brukes i ulike medier.
Deltakeren/modellen gir herved BFVB godkjenning, uten godtgjørelse, til å ta bilder, reprodusere og
vise deltakerens arbeider og modellens portrett fra konkurransen, på alle måter og i alle prosesser
som har sammenheng med den kommersielle distribusjonen, til å vises i alle medier, og spesielt
innenfor IT (CD-ROM, CDI, DVD osv.), enten dette eksisterer nå eller skapes i ettertid, eller i et hvilket
som helst audiovisuelt nettverk eller telekommunikasjonsnettverk av typen internett eller intranett,
eller Online, eller via andre mulige tekniske prosesser.
Deltakeren/modellen gir herved BFVB godkjenning til å bruke deltakerens arbeider og modellens
portrett i en ubegrenset tidsperiode.
Deltakeren/modellen fra sier seg retten til at hans/hennes navn skal vises på en hvilken som helst
gjengivelse, re- presentasjon og/eller bearbeidelse av deltakerens arbeider og modellens portrett.
BFVB har rett til, men ikke plikt til, å kreditere deltakeren/modellen.
Deltakeren/modellen skal holde BFVB fri fra forstyrrelser, krav, protester og rettslige tvister eller
saker som kan blir reist overfor BFVB på bakgrunn av distribusjon av deltakerens arbeider og modellens portrett.
Jeg har lest ovenstående og samtykker i innholdet av dette.
Sted / Dato
Deltakerens underskrift
Modellens underskrift
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KONTROLLKOMITÉ
Kontrollkomiteens oppgave er å observere deltakerne og tildele
straffepoeng ved brudd på reglementet.
Før konkurransestart sjekker kontrollkomiteen modellene/øvelseshodene for å se om deltakeren
har fulgt reglementet.
Etter avslutning av disiplinen sjekker kontrollkomiteen. Hvis det oppdages overtredelser, tildeles
straffepoeng.
Under konkurransen observerer kontrollkomiteen deltakerne. Hvis de ser en deltaker som bryter
reglene, rapporterer de speilnummeret, og bruddet til generalkommisær. Sammen bestemmer
de deltakerens straffepoeng.
Alle avgjørelser er basert på flertallsprinsippet, og signeres av alle.
Generalkommisær overleverer den endelige listen til datapersonalet i en lukket konvolutt.
Når poengene blir lagt inn i datamaskinen, blir konvolutten åpnet og straffepoengene legges inn
samtidig.
Straffepoengene kommer fram på resultatlisten
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TIDSSKJEMA
BFVB forbeholder seg retten til å kansellere eller endre tidsplanen på hvilken
som helst konkurranse der den finner det nødvendig.
Tidsskjema vil bli utlevert når alle påmeldinger er kommet inn.
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PÅMELDING
Påmeldingfrist:

27. mai 2022

Påmelding: 		
E-post: janine_arroub@hotmail.com
			Emne: Arctic Cup
Pris: 			

Gratis for skoleelever

			

Lærlinger kr 500.- pr disiplin

			

Svenner kr 750.- pr disiplin

GENERELL INSTRUKS FOR KONKURRANSENE

DAME/ HERRE/ SKOLEELEV/LÆRLING/ SVENN
Speilnummer
•

Konkurranseledelsen tildeler samtlige deltagere hvert sitt speilnummer. Deltagerne inntar
deretter sine respektive plasser på konkurransepodiet. Konkurranseledelsen kontrollerer at
speilnummeret stemmer med deltagerens navn.

•

Det er ikke tillatt for modellene å hjelpe deltagerne med utførelsen av frisyrene (for eksempel
hårtørring, berøring av håret etc.).

•

Under bedømmingen skal modellene sitte foran sine respektive speil. Juryen vil passere en
gang for å få et generelt inntrykk av de utførte frisyrene.

•

Overtredelse av konkurransereglene, samt unnlatelse av å følge instruksjoner i forbindelse
med konkurransene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen i henhold til gjeldende
straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten.

Straffepoeng
Det kan tildeles minimum 5 straffepoeng pr overtredelse. Avsluttes ikke arbeidet når tiden er ute,
tildeles man 5 straffepoeng.
Friseringsstøtte
Ved bruk av alle former for støtte/fyll tildeles straffepoeng. I kombinasjonskonkurransene kan
deltakerne tildeles samme speilnummer i begge disipliner.
Diskvalifisering
Deltakerne kan kun benytte en modell pr kategori. Det er ikke tillatt med ”dobbel” deltakelse.
(Deltagere som bytter tildelt speilnummer med andre deltagere.)
Det er ikke tilgang til strøm i garderoben. Kun ett støpsel med maks 2000W pr deltaker er
tilgjengelig på konkurransearenaen. Det er kun mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen.
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DAME

MOTESTYLING DAME
SVENN: Modell/ LÆRLING: Modell
Det skal kreeres en frisyre som viser gode klippetekniske ferdigheter.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen, og konkurranseledelsen gir 3 minutter til å
fukte modellens hår. Alt hår skal være kammet bakover. Hvis håret ikke er tilstrekkelig fuktet, vil
konkurranseledelsen tilføre mer vann.
Hårlengde
Hårlengden på indre område (toppen av hodet) må være minst 6 cm.
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
Bruk av løshår er ikke tillatt. Med dette menes hårdeler, extention, løshår etc.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av klipp, frisering og farge. Under dømmingen må
juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen
senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldene straffepoengskala.
Tid
Lærlinger 30 minutter / Svenner 25 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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BRUDEFRISYRE
MODELL
Det skal kreeres en tradisjonell brudefrisyre på langt hår, med et totalt resultat i tankene.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen. Modellen ankommer konkurransearenaen
med utslått hår. Håret kan ikke være frisert på forhånd. Håret kan være tørt eller vått.
Konkurranseledelsen kontrollerer håret og børster det flatt bakover.
Hårlengde
Håret må være skulderlangt eller lenger. Økende lengder/gradering er valgfritt.
Det korteste håret må være minimum 10 cm langt. «lugg»-partiet er unntatt dette.
Klipp
Under konkurransen er det tillatt å bruke saks for å klippe vekk hår som «stikker ut».
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt
Friseringsstøtte
Alle former for innlegg, fyll, hårdeler og friseringsstøtte er forbudt i det ferdige resultat
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
Bruk av løshår er ikke tillatt. Med dette menes hårdeler, extention, løshår etc.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av kledelighet, frisering og farge. Under dømmingen
må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen
senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldene straffepoengskala.
Tid
40 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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FULL FASHION DAME
SVENN: Modell/ LÆRLING: Modell
Det skal kreeres en motefrisyre på et hår av valgfri lengde. Sluttresultatet, med frisyre, makeup
og klær skal vise en moteorientert «cover-magazine» look. Alt arbeid skal gjøres på forhånd, og
her kan man delta som «team». Minimum 1 deltaker og maksimum 3 deltakere pr. modell.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen. Alt av arbeid skal gjøres på forhånd, så
tidsrammen som er satt skal brukes til siste finjustering/ plassere modellen i sin posering.
Hårlengde
Valgfritt
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Makeup
Makeup er valgfritt, men må være gjort på forhånd
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt, men skal være gjort på forhånd
Friseringsstøtte
Alle former for innlegg, fyll, hårdeler og friseringsstøtte er forbudt i det ferdige resultat
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
Bruk av løshår er ikke tillatt. Med dette menes hårdeler, extention, løshår etc.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup. Under
dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil
konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldene straffepoengskala.
Tid
5 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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HERRE
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MOTESTYLING HERRE
SVENN: Modell/ LÆRLING: Modell
Det skal kreeres en frisyre som viser gode klippetekniske ferdigheter.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen, og konkurranseledelsen gir 3 minutter til å
fukte modellens hår. Alt hår skal være kammet bakover. Hvis håret ikke er tilstrekkelig fuktet, vil
konkurranseledelsen tilføre mere vann.
Hårlengde
Hårlengden på indre område (toppen av hodet) må være minst 6 cm.
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
Bruk av løshår er ikke tillatt. Med dette menes hårdeler, extention, løshår etc.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av klipp, frisering og farge. Under dømmingen må
juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen
senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldene straffepoengskala.
Tid
Lærlinger 20 minutter / Svenner 15 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng

12

FULL FASHION HERRE
SVENN: Modell/ LÆRLING: Modell
Det skal kreeres en motefrisyre på et hår av valgfri lengde. Sluttresultatet, med frisyre, makeup
og klær skal vise en moteorientert «cover-magazine» look. Alt arbeid skal gjøres på forhånd, og
her kan man delta som «team». Minimum 1 deltaker og maksimum 3 deltakere pr. modell.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen. Alt av arbeid skal gjøres på forhånd, så tidsrammen som er satt skal brukes til siste finjustering/ plassere modellen i sin posering.
Hårlengde
Valgfritt
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Makeup
Makeup er valgfritt, men må være gjort på forhånd
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt, men skal være gjort på forhånd
Friseringsstøtte
Alle former for innlegg, fyll, hårdeler og friseringsstøtte er forbudt i det ferdige resultat
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
Bruk av løshår er ikke tillatt. Med dette menes hårdeler, extention, løshår etc.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup. Under dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala.
Tid
5 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
13

FANTASI
(nyhet)
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FANTASI
MODELL
Det skal kreeres en look av fri fantasi på et hår av valgfri lengde og valgfri modell. Her stilles ikke
krav for dame/herre. Sluttresultatet, med frisyre, makeup og klær skal vise et kreativt arbeid
av fri fantasi. Alt arbeid skal gjøres på forhånd, og her kan man delta som «team». Minimum 1
deltaker og maksimum 3 deltakere pr. modell.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen. Alt av arbeid skal gjøres på forhånd, så tidsrammen som er satt skal brukes til siste finjustering/ plassere modellen i sin posering.
Hårlengde
Valgfritt
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd.
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd.
Makeup
Makeup er valgfritt, men må være gjort på forhånd
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt og skal være gjort på forhånd
Friseringsstøtte
All friseringsstøtte er tillatt
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
All bruk av løshår og hårdeler er tillatt.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup.
Under dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle,
vil konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala.
Tid
5 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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ELEV

STREET FASHION
DAME ELLER HERRE
Det skal kreeres en motefrisyre på et hår av valgfri lengde. Det er ikke tillatt å sette opp håret.
Det skal være en utslått frisyre. Sluttresultatet, med frisyre og klær skal vise en kundeorientert
”Street Fashion”- stil.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Elev og modell tar plass på konkurransearenaen, og konkurranseledelsen gir 3 minutter til å
fukte modellens hår. Alt hår skal være kammet bakover. Hvis håret ikke er tilstrekkelig fuktet, vil
konkurranseledelsen tilføre mere vann.
Verktøy
Ingen klips, spenner eller lignende må settes igjen i det ferdige resultatet.
Styling
Ingen deler av frisyren skal være oppsatt.
Produkter
Alle produkter er tillatt.
Make -up
Makeup er tillatt, men må være gjort på forhånd.
Hårdeler/pynt
Alle typer hårdeler, hairextensions og/eller pynt er forbudt.
Antrekk
Antrekket må være tilpasset ”Street Fashion”-frisyren.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup.
Under dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil
konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, eller viser en frisyre som ikke holder seg innenfor
temaet, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala.
Tid
25 minutter.
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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OPPSETTING
DAMEMODELL ELLER DUKKEHODE
Deltakeren skal kreere en moterettet oppsetting på langt hår med et helhetlig uttrykk i tankene.
Den ferdige frisyren må være salongrettet.
Modell eller dukkehode bringes til konkurransepodiet med utslått hår. Håret kan være vått eller
tørt. Håret kan ikke være frisert på forhånd. Etter beskjed fra konkurranseledelsen skal
deltakeren børste håret bakover.
Hele frisyren kan være oppsatt, 25 % kan være utslått (valgfritt). Under konkurransen kan
deltakeren bruke saks for å klippe vekk hår som ”stikker ut”.

Farge
Fargevalget er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarger er forbudt
Verktøy
Alle typer verktøy er tillatt.
Produkter
Alle produkter er tillatt.
Hårdeler
Hårdeler og/eller hair extensions er forbudt. Hvis konkurranseledelsen mistenker at det er
benyttet hårdeler, vil det bli foretatt en kontroll etter avsluttet bedømming. Deltakeren vil i så fall
bli tildelt straffepoeng.
Friseringsstøtte
Innlegg/fyll for å støtte frisyren er ikke tillatt.
Pynt
Maksimalt to - 2 - dekorative nåler er tillatt. Hver del kan ikke ha en diameter på mer enn 7,5 cm.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup. Under dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke følger disse reglene, vil bli tildelt straffepoeng etter gjeldende
skala.
Tid
35 minutter.
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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FANTASI (NYHET)
MODELL
Det skal kreeres en look av fri fantasi på et hår av valgfri lengde. Sluttresultatet, med frisyre, makeup og klær skal vise et kreativt arbeid av fri fantasi. Alt arbeid skal gjøres på forhånd, og her
kan man delta som «team». Minimum 1 deltaker og maksimum 3 deltakere pr. modell.
Utgangspunkt/før konkurransestart:
Frisør og modell tar plass på konkurransearenaen. Alt av arbeid skal gjøres på forhånd, så tidsrammen som er satt skal brukes til siste finjustering/ plassere modellen i sin posering.
Hårlengde
Valgfritt
Klipp
Håret må være ferdigklippet på forhånd.
Farge
Fargevalg er fritt, men skal være gjort på forhånd. Sprayfarge er forbudt
Makeup
Makeup er valgfritt, men må være gjort på forhånd
Frisering
Alle friseringsverktøy er tillatt og skal være gjort på forhånd
Friseringsstøtte
All friseringsstøtte er tillatt
Produkter
Alle typer produkter er tillatt
Extentions/løshår/ hårdeler
All bruk av løshår og hårdeler er tillatt.
Jury
Juryen skal bedømme det generelle inntrykk av frisering, farge, klær og makeup. Under
dømmingen må juryen kunne se hele frisyren, inkludert toppen. Hvis så ikke er tilfelle, vil
konkurranseledelsen senke stolen.
Straffepoeng
Konkurransedeltakere som ikke respekterer de angitte instruksjoner, vil bli tildelt straffepoeng av
konkurranseledelsen i henhold til gjeldende straffepoengskala.
Tid
5 minutter
Poeng
Maksimum 30 poeng / Minimum 21 poeng
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