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NORGESMESTERSKAP OG NORGESCUP 2021
Koronapandemien har tvunget oss til å tenke nytt, for å kunne gjennomføre et
norgesmesterskap i 2021. Etter ide fra den internasjonale konkurranseorganisasjonen OMC
har vi laget rammer og kategorier for en digital konkurranse.
Deltakerne skal levere bilder av sine frisyrer som skal bedømmes digitalt.
Første del av dette reglementet inneholder generell informasjon om konkurransen, og felles
elementer som gjelder for alle kategoriene. I disipliner som har elementer som skiller seg ut
fra de andre disiplinene, er dette beskrevet i disiplinens reglement.
Deltakeren velger selv om den vil konkurrere i en eller flere disipliner. Vinnere av
enkeltdisipliner kåres til vinnere av Norges Cup i denne disiplinen. Deltakere som er med i
begge disipliner i en kombinasjon, konkurrerer om å bli Norgesmester.

DELTAKELSE
Eiere og ansatte i bedrifter som er medlem i Norske frisør– og velværebedrifter (NFVB) kan
delta. Bedriftens medlemskap kan ikke være i oppsigelse og bedriften kan ikke ha ubetalte
fakturaer til NFVB ved påmelding til konkurransen.
MINIMUM ANTALL DELTAKERE I EN KATEGORI
Det må være minimum 4—fire deltakere i en konkurransekategori for at den gjennomføres.
NORGESMESTER
Vinnere av de individuelle disiplinene kåres til vinner av Norgescupen.
Sammenlagt vinner av kombinasjonskonkurransene kåres til Norgesmester.
PREMIEUTDELING
Det avholdes en digital premieutdeling for Norgesmesterskapene og fotokategoriene i
Årets Frisør konkurransen i april.
GENERELLE REGLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltakeren skal levere 3 bilder av frisyren til bedømming: front, side og bak. Full Fashion
skal levere 4 bilder. Se disiplinen for mer informasjon.
Bildebakgrunnene skal være hvit eller sort.
Påmelding/registrering gjøres på NFVBs nettside www.nfvb.no
Frist for påmelding og levering av bilder er 31. mars
Deltakeravgiften er kr 1 000 inkl. mva. pr disiplin
Disipliner med færre enn 4 påmeldte deltakere vil bli kansellert. NFVB kan ikke holdes
ansvarlig for noen følgeskader.
Dommerne gir poeng fra 25 til 30.
Overtredelse av konkurransereglene vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende
straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via
resultatlisten. Det gis 30 straffepoeng pr brudd på reglementet.

•
•
•
•

Bruk av øvelseshoder fra leverandører som ikke er oppført på OMCs offisielle liste er ikke
tillatt.
Bruk av Photoshop eller andre bildeforbedrings/manipuleringsprogram er ikke tillatt.
Hvis juryen ser to eller flere bidrag som mistenkes å være bilder av samme frisyre, vil alle
bidragene bli diskvalifisert fra konkurransen.
Flere bidrag kan ikke ha samme bekledning/antrekk.

LEVERING AV BIDRAG
•
•
•

Etter påmelding vil deltakeren få tilsendt link til en OneDrive-mappe hvor man skal
legge inn sine bilder.
Siste frist for å levere bilder er 31. mars.
Bildene skal navngis med deltakerens fulle navn og nummereres fra 1-3 (4). Deltar man i
flere disipliner, oppretter deltakeren selv èn mappe pr disiplin.

KONKURRANSEPROGRAM
Det er mulig å delta i en eller flere disipliner. Vinnere av enkeltdisipliner kåres til vinnere av
Norges Cup i denne disiplinen. Deltakere som er med i begge disipliner i en kombinasjon,
konkurrerer om å bli Norgesmester.
DAME KATEGORIER
•
•
•
•
•
•

Kreativ frisyre
Aftenfrisyre
Kommersiell salongfrisyre
Langthårsoppsetting
Brudefrisyre
Full Fashion

(Teknisk kombinasjon disiplin 1)
(Teknisk kombinasjon disiplin 2)
(Motekombinasjon disiplin 1)
(Motekombinasjon disiplin 2)

Øvelseshode
Øvelseshode
Øvelseshode
Øvelseshode
Øvelseshode
Levende modell

HERRE KATEGORIER
•
•
•
•
•
•

Salongklipp
(Motekombinasjon)
Strukturomforming
(Motekombinasjon)
Klassisk Fadeklipp
(Fade-kombinasjon)
Skin Fade
(Fade-kombinasjon)
Hårerstatning – kommersiell salongklipp
Full Fashion

Øvelseshode
Øvelseshode
Levende modell
Levende modell
Øvelseshode
Levende modell

BEDØMMING
Under bedømmingen ser dommerne på disse elementene:
- Form, kledelighet og tilpassing
- Friseringsteknikk
- Fargearbeid og harmoni
- Tidsriktig
Vektingen av elementene varierer i de forskjellige disiplinene.

KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteens oppgave er å avdekke eventuelle brudd på reglementet.
•
•
•

Kontrollkomiteen gjennomgår alle innsendte bilder for å avdekke eventuelle avvik fra
reglementet før juryen gjør sin bedømming.
Alle avgjørelser er basert på flertallsprinsippet.
Straffepoengene kommer fram på resultatlisten.

DELTAKERE MED LIK POENGSUM
INDIVIDUELLE KATEGORIER
Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestemt 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 deltakerne. Hvis det fortsatt ikke er
mulig å skille deltakerne vil datasystemet gå videre til dommer 2. Ved behov videre til
dommer 3 osv.

SAMMENLAGT RESULTAT I KOMBINASJONSKATEGORIENE
Dersom deltakere ender opp med lik poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen
etter følgende regler:
•
Dame teknisk: Poengene i disiplinen Aftenfrisyre avgjør plasseringen.
•
Herre Fade:
Poengene i disiplinen Skin Fade avgjør plasseringen.
•
Dame mote:
Poengene i disiplinen langthårsoppsetting avgjør plasseringen.
•
Herre mote:
Poengene i disiplinen salongklipp avgjør plasseringen.

STRAFFEPOENGSKJEMA

KONKURRANSEREGLEMENT

DAME

Kreativ frisyre
Individuell – Norgescup
Kombinasjon med Aftenfrisyre - Norgesmesterskap
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Det er IKKE tillatt å dekke begge øynene på øvelseshode med hår/lugg.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillat. Dette inkluderer også briller.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Extensions er ikke tillatt.
1. Friseringsverktøy: Alle typer verktøy er tillatt.
2. Barbering: Der er ikke tillatt å barbere bort deler av håret på øvelseshodet.
3. Produkter: Alle typer stylingprodukter er tillatt.
4. Farger: Man kan benytte maksimalt 3 harmoniske farger i frisyren i tillegg til
grunnfargen. Sprayfarger er forbudt.
5. Friseringsstøtte: Det er ikke tillatt å benytte fyll/friseringsstøtte.
6. Hårdeler: Alle typer hårdeler og ornamenter/pynt i håret eller i ansiktet på
øvelseshodet er forbudt.
7. Maling: Det er ikke tillatt å male/lakke ansiktet på øvelseshodet.
8. Jury: Juryen bedømmer etter det generelle inntrykket av helheten i frisyren og bruk av
farger.

Aftenfrisyre
Individuelt – Norgescup
Kombinasjon med Kreativ frisyre – Norgesmesterskapet
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Det er IKKE tillatt å dekke begge øynene på øvelseshode med hår/lugg.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillat. Dette inkluderer også briller.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Extensions er ikke tillatt.
1. Friseringsverktøy: Alle typer friseringsverktøy er tillatt.
2. Barbering: Der er ikke tillatt å barbere bort deler av håret på øvelseshodet.
3. Farger: Man kan benytte maksimalt 3 harmoniske farger i frisyren i tillegg til
grunnfargen. Sprayfarger er forbudt.
4. Hårdeler: Deltakeren kan benytte hårdeler som ikke er forhåndsfrisert. Hårdelen(e) og
punkt kan ikke dekke mer enn 20% av hodet.
5. Maling: Det er ikke tillatt å male/lakke ansiktet på øvelseshodet.
6. Jury: Juryen bedømmer etter det generelle inntrykket av helheten i frisyren og bruk av
farger.

Kommersiell salongfrisyre
Individuell – Norgescup
Kombinasjon med Langthårsoppsetting - Norgesmesterskap
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillat. Dette inkluderer også briller.
Extensions er ikke tillatt.
Progressive og tekniske frisyrer vil bli tildelt straffepoeng.
1. Klipp: Det ferdige resultatet skal vise en kommersiell salongfrisyre som er klippet og
frisert.
2. Barbering: Der er ikke tillatt å barbere bort deler av håret på øvelseshodet.
3. Klippeverktøy: Alle typer klippeverktøy er tillatt.
4. Farger: Man kan benytte maksimalt 3 harmoniske farger i frisyren i tillegg til
grunnfargen. Sprayfarger er forbudt.
5. Friseringsverktøy: Alle typer friseringsverktøy er tillatt.
6. Produkter: Alle typer stylingprodukter er tillatt.
7. Pynt: Det er ikke tillatt med pynt i håret eller i ansiktet.
8. Maling: Det er ikke tillatt å male/lakke ansiktet på øvelseshodet.
9. Jury: Juryen bedømmer etter det generelle inntrykket av helheten i frisyren og bruk av
farger.

Langthårsoppsetting
Individuell – Norgescup
Kombinasjon med Kommersiell salongfrisyre – Norgesmesterskap
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Frisyren skal være en tidsriktig langthårsoppsetting på et minimum skulderlangt hår. Det
skal IKKE være en typisk OMC-oppsetting, men en frisyre slik kundene i salongen ville hatt
den.
Frisyren skal vise et godt håndverksmessig arbeid.
Tekniske og progressive frisyrer vil tildeles straffepoeng.

1.

Hårlengde: Håret må minimum være skulderlangt. Det kan være en kortere lugg.

2.

Farge: Alle farger er tillatt. Sprayfarger er forbudt.

3.

Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.

4.

Produkter: Alle typer stylingprodukter er tillatt.

5.

Hårdeler: Hårdeler og extensions er ikke tillatt.

6.

Maling: Det er ikke tillatt å male/lakkere ansiktet på øvelseshodet.

Brudefrisyre
Individuell
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Frisyren skal være en tidsriktig brudefrisyre på valgfri hårlengde, og IKKE en typisk OMCbrudefrisyre.
Frisyren skal vise et godt håndverksmessig arbeid og skal inneholde dekor/pynt som viser at
dette er en brud.

1.

Hårlengde: Valgfri

2.

Farge: Alle fargenyanser er tillatt. Sprayfarger er forbudt.

3.

Produkter: Alle typer stylingprodukter er tillatt.

4.

Friseringsverktøy: Alle typer friseringsverktøy er tillatt.

5.

Hårdeler: Hårdeler/extensions er forbudt.

6.

Pynt: Det er tillatt med en pynt/dekorasjon i håret. Den må ikke dekke mer enn 20 %
av frisyren.

7.

Maling: Det er ikke tillatt å male/lakkere ansiktet på øvelseshodet.

Full Fashion
Individuell
Levende modell
1. Deltakeren skal levere 4 bilder; front, side, bak og ett bilde i helfigur med modellen
stående. Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
2. Deltakeren skal kreere en frisyre med tilhørende antrekk/klær og make-up, som viser
et helhetlig uttrykk, og som kan presenteres på forsiden av et aktuelt motemagasin.
3. Fantasifrisyrer, progressive/avant garde frisyrer eller tekniske frisyrer tildeles
straffepoeng.
4. Juryen skal ta hensyn til det helhetlige inntrykket av modellen med hår, make-up og
klær.

KONKURRANSE–
REGLEMENT

HERRE

Salongklipp
Individuelt – Norgescup
Kombinasjon med Strukturomforming - Norgesmesterskap
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Deltakeren skal kreere en motefrisyre i henhold til de siste trendene blant salongkundene.
Extensions er ikke tillatt.
Tekniske og progressive frisyrer vil tildeles straffepoeng.

1.

Lengde: Ingen krav til hårlengder

2.

Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.

3.

Produkter: Alle typer produkter er tillatt.

4.

Farger: Sprayfarger er forbudt.

Strukturomforming
Individuelt – Norgescup
Kombinasjon med salongklipp - Norgesmesterskap
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen må være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Deltakeren skal kreere en motefrisyre hvor deler eller hele hodet har fått en
strukturomforming. Frisyrene skal friseres slik at bevegelsene som er laget med
strukturomformingen kommer til sin rett.
Frisyren skal vise en motefrisyre i henhold til de siste trendene blant salongkundene.
Extensions er ikke tillatt.
Tekniske og progressive frisyrer vil tildeles straffepoeng.

1. Lengde: Ingen krav til hårlengder
2. Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.
3. Produkter: Alle typer produkter er tillatt.
4. Farger: Alle fargenyanser er tillatt. Sprayfarger er forbudt.

Klassisk fadeklipp
Individuell – Norgescup
Kombinasjon med Skin Fade klipp – Norgesmesterskap
Levende modell
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak. .
Bildebakgrunnen skal være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Extensions er ikke tillat.

1.

Farge: Håret på indre område kan ha to farger som harmoniserer. I ytre område skal
håret være sort. Sprayfarger er forbudt.

2.

Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.

3.

Frisering: Alle friseringsverktøy og fønere er tillatt.

4.

Jury: Dommerne skal vurdere det generelle inntrykket av graderingen/faden.

Skin Fade
Individuell – Norgescup
Kombinasjon med Klassisk Fade – Norgesmesterskap
Levende modell
Deltakeren skal levere 3 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen skal være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Extensions er ikke tillat.
1. Farge: Håret på indre område kan ha to farger som harmoniserer. I ytre område skal
håret være sort. Sprayfarger er forbudt.
2. Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.
3. Frisering: Alle friseringsverktøy og fønere er tillatt. Det ferdige resultatet skal vise en
gjennomarbeidet motefrisyre.
4. Jury: Dommerne skal vurdere det generelle inntrykket av graderingen/faden.

Full Fashion
Individuell
Levende modell
1. Deltakeren skal levere 4 bilder; front, side, bak og ett bilde i helfigur med modellen
stående. Bildet skal ha sort eller hvit bakgrunn.
2. Deltakeren skal kreere en frisyre med tilhørende antrekk/klær og make-up, som viser
et helhetlig uttrykk, og som kan presenteres på forsiden av et aktuelt motemagasin.
3. Fantasifrisyrer, progressive/avant garde frisyrer eller tekniske frisyrer tildeles
straffepoeng.
4. Juryen skal ta hensyn til det helhetlige inntrykket av modellen med hår, make-up og
klær.

HÅRERSTATNING – KOMERSIELL SALONGKLIPP
Individuell
Øvelseshode
Deltakeren skal levere 4 bilder; front side og bak.
Bildebakgrunnen skal være hvit eller sort.
Tilleggsrekvisitter er ikke tillatt. Dette inkluderer også briller.
Deltakeren skal kreere en frisyre på et øvelseshode hvor et parti på indre område som er 17
cm bredt og 23 cm langt er uten hår. Dette partiet skal dekkes med en type hårerstatning
fra valgfri leverandør.
Det skal klippes en motefrisyre i henhold til trendene blant salongkundene, og frisyren skal
inneholde minimum to farger som er med på å fremheve frisyrens særpreg.
Tekniske eller progressive frisyrer vil bli tildelt straffepoeng.
Extensions er ikke tillat.
1. Hårdelen: Basen på hårdelen må være 17 cm i bredden, og 23 cm i "dybden/lengden".
2. Verktøy: Alle typer verktøy er tillatt.
3. Produkter: Alle typer produkter er tillatt.
4. Farger: Frisyren skal inneholde minimum to farger som er med på å fremheve frisyrens
særpreg. Sprayfarger er ikke tillat.

GODKJENTE ØVELSESHODER
DISKVALIFISERING
Deltakere som benytter øvelseshoder fra andre leverandører/produsenter enn de som har
OMCs offisielle godkjenning, vil bli diskvalifisert.

Under ser du leverandører/produsentene av offisielle OMC godkjente øvelseshoder.
Øvelseshoder fra Pivot Point bestilles i NFVBs nettbutikk: www.nfvb.no

Pivot Point International Inc. World Headquarters
Suite 700
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201 / USA
Phone: +1/847-866.05.00
Fax: +1/847-866.70.40
www.pivot-point.com

YONGFENG Hair Fashion Products Co. Ltd.
Room 1601, A Tower, Yongfeng Building, No. 12
Tong Ji Xi Road
Foshan, China
Phone : +86/757-83.80.58.30
Fax : +86/757-83.28.59.63
yongfengfeicai@vip.163.com
www.yongfenghair.com

Jinda Hair Products Co.m Ltd.
Jimo Jinou town
Quingdao, China-266213
Phone: +86(0)532 85521021/85523998
Fax: +86(0)532 85521621
jindahair@public.qd.sd.cn
www.jindahairs.com

Calcagni Diffusion
Via Magenta, 29
21013 Gallarate (VA) Italy
C.F. / P.I. – 223721012
T: 0331-774505
ordiniclienti@calcagnidiffusion.com

