
KONKURRANSEREGLEMENT 
HUDPLEIE 



NM I HUDPLEIE 
 

 
Tidsskjema og premieutdeling 
Konkurransen gjennomføres lørdag 17. mars i Oslo Spektrum. Endelig tidsskjema for  
konkurransen publiseres etter påmeldingsfristens utløp. Det samme gjelder tidspunkt for  
premieutdelingen. 
 
Deltakerne kommer inn i lokalene klokken 09.00, og konkurransen vil starte mellom klokken 
10.00 og 11.00. Nærmere tidspunkt sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.  
 

 
Generelle kriterier 
 

 Deltakelse 
Konkurransen er åpen for hudpleiere som er ansatte i/ eier en hudpleiesalong i Norge. Elever 
ved hupleieutdanninger (både offentlige og private) kan også delta. 
 
Påmeldingen må gjøres gjennom bedriften/skolen, og faktura for deltakelse sendes til denne 
adressen. Privatpersoner kan ikke melde seg på direkte. 
Det er Ingen aldersgrense for å delta i konkurransen. 
 
Arbeidsplassen 
Konkurranseledelsen tildeler deltagerne hver sin arbeidsplass . Hver plass er utstyrt med  
behandlingsbenk, avlastningsbord (ikke flyttbart), og stikkontakt til eventuelt lampe etc.  
Det vil være vann tilgjengelig, men ikke i umiddelbar nærhet.  
Arrangør stiller med varmeskap til kluter (kluter og håndklær må dere ha med selv).  
Alt annet utstyr/produkter må deltakeren selv medbringe.   
 
Det er ikke tillatt for modellene å hjelpe deltagerne med utførelsen av arbeidet. 
 
Juryen vil være tilstede på konkurransepodiet under utførelsen av arbeidet, for å se  
deltakerne under arbeidsprosessen.  
 
Overtredelse av konkurransereglene, samt unnlatelse av å følge instruksjoner i forbindelse 
med konkurransene vil bli tildelt straffepoeng av konkurranseledelsen. Konkurransedeltager-
ne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten. 
 
 
Diskvalifikasjon 
Konkurransedeltagere som bytter arbeidsplass med andre deltagere blir disket. 
 
 
Har du spørsmål om konkurransen, send mail til Ann Louise: ann@f-i.bergen.no. 



PÅMELDING 
 

Medlem  1 200,00   
Ikke medlem 2 400,00 
 
 

 

Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: www.nfvb.no 
 

DELTAKERE MED LIK POENGSUM 
 
Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestem etter følgende regel:  
Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fått flest poeng fra denne  
dommeren får plassering foran den/de andre deltakeren. Hvis det fortsatt ikke er mulig å skille  
deltakerne vil, datasystemet gå videre til dommer 2. Ved behov videre til dommer 3 osv. 
 
 



Hudpleie 
Ansiktsbehandling (inkludert form og farge av vipper og bryn) 
Dame—levende modell 

 
Deltakeren får tildelt modell ved ankomst konkurransearenaen. Modellen har en naturlig daglig 
make-up. 
 
Innenfor angitt tid skal det utføres en ansiktsbehandling som inneholder følgende elementer:  
• Rens 
• Form og farging av vipper og bryn 
• Peeling 
• Massasje 
• Maske 

 
 Behandling skal gjennomføres slik at når det har gått 50 minutter, skal alle deltakerne starte med 
 massasjen.   
 Massasjedelen MÅ vare i 15 minutter. 
 Siste element i behandlingen er å legge maske, og når den er lagt, er deltakeren ferdig med  
 oppgaven.  
 
 Totalt tid til gjennomføring: 75 minutter 
 
 
 

 Bedømming 
 Juryen vil vurdere følgende hovedelementer i behandlingen: 
  - Disponering av tid  
 - Bevegelse/grep i gjennomføring av behandlingen 
 - Sluttresultat av forming og farge av vipper og bryn 
 
 Øvrige bedømmingskriterier sende ut til deltakerne etter påmeldingsfristens utløp. 
 
 
 

 


