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Bodø og omegn frisør og velværebedrifter

Reglement

HUD
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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 mo-
dellens 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: merethe@7himmel.no  
   Emne: Arctic Hud 

Pris:    Gratis for skoleelever 

   Kr 750.- pr disiplin 

 

GENERELL INSTRUKS FOR KONKURRANSENE 
Arbeidsplassen   
Deltakerne blir tildelt arbeidsstasjon og kandidatnummer. 

Arbeidsstasjonen inneholder: 

• Behandlingsbenk 

• Avlastningsbord

• Stikkontakt 

• Lupelampe 

• Søppelbøtte 

Arrangør stiller med varmeskap til kluter (kluter og håndklær må deltakeren selv ha med).  
Utstyr og produkter for å gjennomføre disiplinen utenom dette må deltarne selv medbringe. 

Anbefaler å ha med en stoppeklokke, da deltagerne selv må ta tiden på massasjedelen etc. 

 

Modell 

Utøveren må selv ha med modell/er. Deltar man i begge disipliner, velger man selv om man har èn 
eller to modeller. Modellen/e må ikke ha noe form for tatovering, microblading o.l. på bryn. 

Bryn på modell/ene må ikke være farget/formet de siste 4 ukene før konkurransen. 

Modellen/e møter med lett make up (foundation, leppestift, brynssminke og mascara). 

NB!: Det er ikke tillatt for modellene å hjelpe deltagerne med utførelsen av arbeidet. Juryering 
Juryen vil være tilstede på konkurransearenaen for å gjøre sine vurderinger under utførelsen av 
arbeidet. 

Straffepoeng  

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

Diskvalifikasjon 

Konkurransedeltagere som bytter arbeidsplass med andre deltagere, blir disket.
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ANSIKTS-
BEHANDLING



7

DISIPLIN 1: ANSIKTSBEHANDLING 

Deltakeren skal utføre en ansiktsbehandling som inneholder følgende elementer:

• Rens

• Peeling (mekanisk peeling)

• Massasje (av ansikt, decollete og nakke). Minimumstid 15 minutter

• Maske (5 min)  

• Avsluttende produkt 

OBS: Det er IKKE vann tilgjengelig under behandlingen. Det vil bli satt ut varmeskap som

kandidatene kan legge våte kluter i (kluter må medbringes). I forhold til hygiene anbefales å

ha med håndsprit.

Tid
60 minutter 

Poeng: 
Maksimum 30 poeng

Minimum 25 poeng

VURDERINGSKRITERIER
• Kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen

• Profesjonell -oppførsel og –utseende. Sosial og behagelig framferd

• All sminke fjernet og uten rester. Renseprosedyre fulgt i henhold til produktkrav – sjekkpunkt

• Eksfoliering – prosedyre fulgt i forhold til produktkrav - sjekkpunkt

• Ansiktsmassasje – tidsbruk

• Maskepåføring er jevn – jevnt og pent påført på alle områder - sjekkpunkt

• Ansiktsmassasje – jevn og flytende, nivå av fingerferdighet og trygghet

• Ansiktsmassasje må inneholde – tre klassiske bevegelser og effleurage, tapping, klemming.

• Tidsplanen holdes
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FARGE OG 
FORM AV BRYN
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DISIPLIN 2: FARGE OG FORM AV BRYN 
Egen modell 

Deltakeren skal utføre forming og farge av bryn – i formingen skal det brukes voks og napp.

Tid
30 minutter 

Poeng
Maksimum 30 poeng  

Minimum 25 poeng

VURDERINGSKRITERIER
• Kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen

• Profesjonell -oppførsel og –utseende. Sosial og behagelig framferd

• Fjerning av brynsmakeup - sjekkpunkt

• Øyebryn farge – resultat

• Resultat av øyebrynfasong

• Forberedelse for voksing

• Voksing

• Etterbehandling av voksing 

• Tidsplanen holdes

• 
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NOTATER
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NOTATER
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