Danmarksmesterskabet 2020
GENERELLE INSTRUKTIONER
Juniordeltagere. Alle frisørelever, med en godkendt uddannelsesaftale eller skolepraktikelever, der ikke er
fyldt 25 år i 2020, kan deltage i juniorkonkurrencen. Den enkelte elev skal gennemføre alle 4 discipliner.
Alle deltagere skal være medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (ansatte) eller Danmarks Organisation
for selvstændige Frisører og Kosmetikere (selvstændige)

Tilmelding af navngivne elever til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere sker
gennem skolerne senest 8. oktober 2019. Såfremt deadline overskrides eller der er manglende oplysninger i
tilmeldingsskemaet kan den pågældende skole ikke tilmeldes.
Tilmelding skal indeholde en række oplysninger, og sker på mail til kirsten@dofk.dk på fremsendte Excel
regneark.
Til DM i Skills konkurrencerne skal alle elever være til stede ved åbningsceremonien og afslutningsceremonien
og iklædt det udleverede sponsortøj.

Generelle regler og informationer:
Eleverne skal selv medbringe håndklæder og farvevægt til disciplinerne
Mannequinhovedet må ikke klædes på eller dekoreres lavere end til busten. Deltagerne får 3 min. efter hver
disciplin til at påklæde deres mannequinhoved.
Under bedømmelsen er mannequinhovedet sat i en holder, der er fæstnet til bordet foran spejlet eller holdere med
ben må benyttes. Deltageren må benytte en forlængerskinne for at skabe afstand til spejlet, når den færdige frisure
præsenteres. Det er ikke tilladt at efterlade værktøj eller andre objekter på bordet.

Bedømmelse: Kun én dommer gennemgang finder sted til en visuel bedømmelse af det generelle indtryk.
Overtrædelse af konkurrencereglerne, eller hvis vejledningen ikke bliver overholdt, bliver straffet af
dommerne, iht. den gældende strafpointliste. Strafpoint fremgår af resultatlisterne.

Det er strengt forbudt for alle tilskuere/lærer/pårørende mm, at tale eller gøre fagter til eleverne under
konkurrencerne. Overholdes dette ikke, bortvises den pågældende person under resten af konkurrencen.
Podiekontrollanterne har i samråd med stævnelederen, den fulde beføjelse til denne opgave.

Strafpoint. Som minimum gives der 15 strafpoint pr. forseelse – tildelt af dommerne. Der gives 5 strafpoint for
ikke at stoppe i tide.

Spejlnumre. Stævnets computer har forud for konkurrencen trukket lod om deltagernes spejlnumre, som kan
være de samme i de kombinerede discipliner.

Diskvalifikation
a. Deltagere, der bytter spejlnummer med en anden deltager.
b. Hvis alderskravene ikke overholdes.

Dommerne vil være til stede under konkurrencen, placeret ved et dommerbord og må efter eget behov cirkulere
rundt blandt deltagerne. Det er tilladt for dommerne at tage notater under konkurrencen på uddelt dokument
Offentliggørelse af point ved konkurrencer tilsendes skoler førstkommende uge.
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Herreregler Juniorer
1. Disciplin: Klassisk bombage - på eget medbragt mannequinhoved
Konkurrencedeltageren skal udføre en fri Klassisk bombage.

Vådt hår. Deltageren går til sin podieplads med mannequinhovedet. Man får 3
min. til at gøre håret vådt. Såfremt håret ikke er tilstrækkelig vådt, vil de Vise
Mænd eller podiekontrollanterne gøre håret vådt igen.

1.

Hårfarve. Farvevalg er frit. Når frisuren er færdig skal farverne harmonere med
frisuren. Sprayfarver og pulverfarver er forbudte.

2.

Hårlængde. Skal være tilklippet hjemmefra

4.

Frisering. Alle slags værktøj og fiksér produkter er tilladt. Frisuren kan være med eller
uden skilning.

5.

Tøj. Tøjet skal være moderne. Militæruniformer eller historiske dragter / klæder er
forbudte.

6.

Bedømmelse. Dommerne bedømmer det generelle indtryk af frisure og farve.

7.

Strafpoint. Konkurrencedeltagere, der ikke overholder reglerne, vil iht. de gældende
regler få tildelt strafpoint af stævnelederen i samråd med podiekontrollanterne.

9.

Tid til denne disciplin:

25 min.

10.

Bedømmelse:

Max. 30 point
Min. 25 point

•

Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.

•

Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.

•

Elever medbringer selv håndklæder.
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2. Disciplin: Ukendt opgave
Herre klip, farve og styling efter udtrukket foto
Deltagerne skal vise deres Skills (færdigheder) indenfor Herreklip, coloration og styling.
Hvordan deltagerne udfører opgaven, er valgfri dog skal det færdige resultat ligne det udtrukket
billede så meget som muligt. Foto vil først blive udtrukket på selve dagen
Opgaven udføres på ”Lucas”
Deltagerne kommer på podiet hvor der vil blive udtrukket et foto
.
Opgaven kommer til at indeholde følgende: en klippeopgave, en colorationsopgave og en
stylingsopgave.
Deltageren går til sin podieplads, og får 10 min. til at vurdere fotoet og
planlægge opgaven, som må ske i samråd med sin lærer eller læremester.
Deltagerne må ikke medbringe notater hjemmefra til podiet.
Deltageren skal udføre en klipning, farvning og styling, så tæt på billedet som
muligt.
Værktøj. Der må ikke benyttes afstandsmåler på klippemaskinen. Alt andet værktøj er tilladt
– inklusive glatte- og krøllejern.

Produkter. Alle produkter er tilladt, dog må der kun farves med Goldwells farver, da de er
sponsor for konkurrencen.
Deltagerne bliver først bedømt på overholdelse af kriterierne. max 30 point, og min 24point
Derefter på udførelsen af den færdige opgave. max 30 point, og min 24 point
Strafpoint. Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht.
gældende strafpointliste.
1.

2.

Tid til denne
disciplin:
Bedømmelse:

3 timer og 15 minutter.
Max.
Min.

30 point
25 point

•

Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.

•

Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.

•

Elever medbringer selv håndklæder.
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Dameregler Juniorer
3. Disciplin: Aftenfrisure i Langt Hår - på eget medbragt mannequinhoved
Artistiske og fantasifrisurer er forbudte.
Konkurrencedeltageren skal udføre en moderne Aftenfrisure i langt hår - med hensigten at
skabe et ”total look”. Forbrugeren sætter pris på den færdige frisure.
Mannequinhovedet bringes til podiet med håret redt lige ned. Deltagerne børster håret tilbage
før konkurrencen begynder, når generalkommissærerne giver besked. De Vise Mænd tjekker
om instruktionen bliver fulgt.
Frisuren må på ingen måde være løsthængende. Den færdige frisure skal være opsat. 25 % af
håret må hænge ned (dette er op til deltageren). Deltageren må godt benytte en saks under
friseringen til at klippe enderne med. Clips og curlers er forbudte før konkurrencen indledes.
1.

Hårlængde. Håret skal gå ned til skulderne eller længere. Etager er tilladt. Minimum længde på
en etage er 10 cm - bortset fra pandehåret.

2.

Hårfarve. Brug af hårfarver er frit. Men farverne skal være i harmoni med frisuren. Sprayfarver
eller pulverfarver er forbudte.

3.

Værktøj. Alle slags værktøj er tilladt - inklusive glatte- og krøllejern.

4.

Produkter. Alle produkter er tilladt.

5.

Extensions. Op til 20 % separat hårextensions kan benyttes for at give volumen, længde og
kontrastfarve. Dette skal gøres på forhånd. Dobbelte hårstrimler er forbudte. Hårextensions med
clips er forbudte - alle extensions skal fæstnes med bånd.

6.

Valke. Brug af alle typer valke i frisuren er forbudt.

7.

Smykker: Smykker i håret er forbudte.

8.

Tøj. Tøjet skal passe til frisuren.

9.

Dommerne vil bedømme det generelle indtryk af frisure og ide.

10.

Strafpoint. Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af stævnelederen i
samråd med podiekontrollanterne iht. gældende strafpointliste.

12.

Tid til denne
disciplin:

13.

•
•

Bedømmelse:

40 min.
Max. 30 point
Min. 25 point

Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.
Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.
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4. Disciplin: Ukendt opgave
Dame klip, farve og styling efter udtrukket foto

Deltagerne skal vise deres Skills (færdigheder) indenfor Dameklip, coloration og styling.
Hvordan deltagerne udfører opgaven, er valgfri dog skal det færdige resultat ligne det udtrukket
billede så meget som muligt. Foto vil først blive udtrukket på selve dagen
Opgaven udføres på ”Ingrid”
Deltagerne kommer på podiet hvor der vil blive udtrukket et foto

Opgaven kommer til at indeholde følgende: en klippeopgave, en colorationsopgave og en
stylingsopgave
Deltageren går til sin podieplads, og får 10 min. til at vurdere fotoet og
planlægge opgaven, som må ske i samråd med sin lærer eller læremester.
Deltagerne må ikke medbringe notater hjemmefra til podiet.

Deltageren skal udføre en klipning, farvning og styling, så tæt på billedet som
muligt.
Værktøj. Der må ikke benyttes afstandsmåler på klippemaskinen. Alt andet værktøj er tilladt
– inklusive glatte- og krøllejern.
Produkter. Alle produkter er tilladt. dog må der kun farves med Goldwells farver, da de er
sponsor for konkurrencen.
Deltagerne bliver først bedømt på overholdelse af kriterierne. max 30 point, og min 24 point
Derefter på udførelsen af den færdige opgave. max 30 point, og min 24 point.
Strafpoint. Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht.
gældende strafpointliste.
3.

4.

Tid til denne
disciplin:
Bedømmelse:

3 timer og 15 minutter.
Max. 30 point
Min. 25 point

•

Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.

•

Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.

•

Elever medbringer selv håndklæder.
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