
 
 
 
 

 

KONKURRANSEREGLEMENT 

PIVOT POINT CUP 





PIVOT POINT CUP 
 
 
 
Norske frisør– og velværebedrifter er arrangør av Pivot Point Cup.  
 
Deltakerne har to kategorier de kan konkurrere i:  
1. Motefrisyre på dame 
2. Motefrisyre på herre 
Det kåres individuelle vinnere og vinnere av lagkonkurransen. 
NYTT i lagkonkurransen: laget skal bestå av 4 deltakere fra samme skole. To på herre- og to på 
damearbeider. 
 
Øvelseshoder 
Pivot Point/Hårologi sponser konkurransen med totalt 50 øvelseshoder til kategoriene Motefrisyre på 
dame og Motefrisyre på herre. Ved mer enn 50 deltakere i kategoriene, vil prisen på overskytende  
øvelseshoder fordeles på alle deltakere i disse to klassene.  
 
Til konkurransene benyttes følgende øvelseshoder: 
Dame: Caitlyn (kr 1 560,- inkl. mva.) 
Herre: Zachary uten skjegg (kr 1 678,- inkl. mva.) 
 
BESTILLING AV ØVELSESHODENE GJØRES VED Å FYLLE UT, OG SENDE INN BESTILLINGSSKJEMAET PÅ 
NESTE SIDE. BESTILLINGSSKJEMAET MÅ SENDES INNEN SAMME FRIST SOM PÅMELDING TIL  
KONKURRANSEN.  
 
NB! Det er kun øvelseshoder fra Pivot Point som kam benyttes i konkurransen.   
 
Deltakeravgift 
Deltakeravgift er kr 680,- inkl. mva., + kostnader for øvelseshoder i henhold til beskrivelse over. 
 
Påmelding 
På NFVBs nettsider (www.nfvb.no) finner man siden for elektronisk påmelding.  
Hver og en elev må selv gjøre påmeldingen. Dette da alle må registrere sin personlige e-postadresse  
ved påmelding.  
Det er viktig at lagene er satt opp før de gjør påmeldingen, da dette må registreres ved påmelding. 
Hver elev må også oppgi navn og e-post til sin kontaktlærer.  
NB! For hver 8. elev får skolen adgang for 1 lærer. 
 
Påmeldingsfrist: 18. januar 2018 
 
Kontaktperson 
Alle henvendelser før og etter konkurransen rettes til prosjektansvarlig hos arrangør: 
Jan Kristian Pettersen, telefon 23 08 79 69, e-post: jankristian@nfvb.no.  
 
Under selve konkurransen rettes henvendelser til konkurranseledelsen på konkurransearenaen. 
 
 



 
 
 
 

 
BESTILLINGSSKJEMA FOR PIVOT POINT CUP 

 
Retningslinjer for bestilling av øvelseshoder til Pivot Point Cup 

 
Fyll ut og send bestillingen som skannet vedlegg i e-post til Pivot Point: pernilla.hade@harologi.se 

 
Frist for bestilling: så fort som mulig, og senest 18. januar 2018 

 
Etter påmeldingsfristens utløp, sender NFVB liste over antall deltakere fra hver skole til Pivot 
Point. Har skolen bestilt flere hoder enn det antallet deltakere de får ha med i konkurransene, 
faktureres skolen direkte med full pris for overskytende hoder. Hoder til konkurransedeltakerne 
faktureres fra NFVB samtidig med deltakeravgiften. 

 

 
 

 
 

 
 
 
   
    

Dato:__________________ Signatur: _______________________________________ 
 

 
 

Skole:   

Kontaktperson:   

Telefon:   

Adresse:   

Postnr./sted:   

Fakturaadresse:   

Postnr./sted:  

VARE PRIS M/MVA ANTALL 

Caitlyn 1 560,-   

Zachary uten skjegg 1 678,-   

mailto:pernilla.hade@harologi.se


PIVOT POINT CUP 
 

 
 

Deltagelse 

Konkurransen er åpen for 3 grupper skoleelever: 
1. Elever ved VG2 frisørlinjen ved offentlige skoler 
2. Elever ved private frisørskoler som er medlem i NFVB 
3. Elever på første året av et vekslingsløp (offentlig skole/bedrift)  som går over inntil 3 år 
 
Elevene kan IKKE ha avlagt avsluttende eksamen eller ha tegnet kontrakt med lærebedrift/
opplæringskontor på konkurransetidspunktet. Dette gjelder IKKE elever i gruppe 3, på vekslingsløp.  
 
Det totale deltakerantallet er begrenset. Ved for mange påmeldte i en kategori, vil den enkelte  
skole  kunne stille med et antall deltakere som står i forhold til det totale elevantallet på skolens 
frisørlinje. Alle skoler er garantert å kunne stille med minimum 1 deltaker hver. NFVBs  
konkurranseutvalg har suveren rett til å fastsette deltakerantallet.  
 
Etter påmeldingsfristens utløp (18. januar) vil skolene få beskjed hvis de må redusere antall  
deltakere. Skolene må selv organisere uttak hvis det blir behov for dette.  
 

Lagkonkurransene 
Hver skole setter opp lag bestående av to deltakere på dame og to deltakere på herre før  
påmelding. Hvert lag MÅ nummereres. Det er IKKE anledning til å endre de forhåndsoppsatte  
lagene etter påmeldingsfristens utløp. Det beste laget vinner en vandrepokal. Når en skoles  
deltakere har vunnet en disiplinen tre ganger, blir pokalen skolens eiendom. 
 

Sponsor 
Pivot Point/Hårologi sponser konkurransen med øvelseshoder og individuelle premier. Profilering 
av andre leverandører er ikke tillatt. Deltagerne må stille med firmanøytralt antrekk på  
konkurransearenaen. 
 

Deltakere med lik poengsum  
Dersom de tre beste deltakerne 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. 
 

Lik poengsum sammenlagt i lagkonkurransen 
Hvis to lag har samme poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen etter hvor mange ganger 
deltakerne på laget har fått 30 poeng. Er det ikke mulig å skille på dette, går man videre til 29 og 28 
poeng. 

 
Konkurransedag og tidsskjema 
Konkurransene i Pivot Point Cup avholdes lørdag 17. mars, i Oslo Spektrum. 
Tidsskjema for konkurransen publiseres etter 19. februar.  
 

 



PIVOT POINT CUP 
 

 
Premieutdeling 
Premieutdelingen avholdes på scenen på lørdag ettermiddag.  
Tidspunkt offentliggjøres etter 19. februar.  
Deltakerne bes om å ta med sitt øvelseshode på scenen under premieutdelingen. 
 

Bedømmingen 

I bedømmingen ser dommerne bl.a. etter følgende: 
• Form, balanse og proporsjoner 
• Tekstur, retninger/bevegelser, volum og dybde 
• Hvordan frisyren passer til hodet/ansikt 
• Helhet i frisyren og hvordan frisyrens bevegelser henger sammen 
• Maskulin/feminin form 
• Er håret tørt? 

 
 
 

GENERELLE BESTEMMELSER 
 
Øvelseshoder 
Det kun tillatt å benytte øvelseshoder tilsendt fra Pivot Point.  
 
Speilnummer 
Konkurranseledelsen tildeler deltagerne hvert sitt speilnummer. Deltagerne inntar deretter sine 
respektive plasser på konkurransepodiet. Konkurranseledelsen kontrollerer at speilnummeret    
stemmer med deltagerens navn. 
 
Det er ikke tillatt å bekle eller dekorere dukkehodet nedenfor bysten. 
 
Under bedømmingen skal øvelseshodet være festet til et bord– eller gulvstativ med ansiktet 
vendt mot speilet. Det er ikke tillatt å etterlate verktøy o.a. på arbeidsplassen.  
Deltakeren må selv medbringe stativ til bruk på konkurransearenaen. 
 
Juryen vil passere en gang for å få ett generelt inntrykk av de utførte arbeidene. 
 
Diskvalifikasjon 
Konkurransedeltagere som bytter tildelt speilnummer med andre deltakere blir disket. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIVOT POINT CUP 
HERRE 

Motefrisyre 

 
 
Deltakeren skal frisere en motefrisyre på et hår av valgfri lengde, som reflekterer motbildet blant 
ungdom under 25 år.  Frisyren skal ikke være en typisk konkurransefrisyre, men en motefrisyre 
som kan brukes som forside på ett magasin. (Se neste side for eksempler på hva som IKKE er til-
latt.) 
 
Det er ikke tillatt å sette opp hverken deler eller hele håret. 
 
Farge, ev. strukturendring og klipp skal utføres før konkurransedagen.  
Før start av konkurransen skal håret være vått og gredd bakover. 
 
Det ferdige resultatet skal vise en gjennomarbeidet frisyre hvor det er tydelig at deltakeren har 
brukt farger og formelementer for å skape et bestemt uttrykk i frisyren. 
 
• Alle typer friseringsverktøy er tillatt.  
• Ingen klips, spenner eller lignende må settes igjen i det ferdige resultatet. 
• Alle produkter er tillatt. 
• Alle typer hårdeler, Hair Extensions og/eller pynt er forbudt. 
 
Øvelseshoder 
Det er kun tillatt å benytte øvelseshoder tilsendt fra Pivot Point.  
 

Staffepoeng   
Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende 
straffepoengskala. 
 
Tid: 20 minutter  
Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til å bekle øvelseshodet. Det gis 
ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng. 
 
Poeng  Maksimum  30 poeng 

     Minimum    25 poeng 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det er ikke tilgang til strøm i garderoben. 

• Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun 

mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 

Vått hår:  
Alt håret må være vått og gredd flatt bakover (se eksempel) før man entrer          
konkurransearenaen. All bruk av stylingprodukter er forbudt før konkurranse start. 
Konkurranseledelsen kontrollerer at reglementet er blitt fulgt, hvis reglene ikke blir 
etterfulgt vil man bli tildelt straffepoeng etter gjeldende straffepoengskala. 



EKSPEMLER PÅ FRISYRER SOM IKKE ER TILLATT 



PIVOT POINT CUP 
DAME 

Motefrisyre 

 
 
Deltakeren skal frisere en motefrisyre på et hår av valgfri lengde, som reflekterer motbildet blant 
ungdom under 25 år.  Frisyren skal ikke være en typisk konkurransefrisyre, men en motefrisyre 
som kan brukes som forside på ett magasin.  
 
Det er ikke tillatt å sette opp hverken deler eller hele håret. 
 
Farge, ev. strukturendring og klipp skal utføres før konkurransedagen.  
Før start av konkurransen skal håret være vått og gredd bakover. 
 
Det ferdige resultatet skal vise en gjennomarbeidet frisyre hvor det er tydelig at deltakeren har 
brukt farger og formelementer for å skape et bestemt uttrykk i frisyren. 
 
• Alle typer friseringsverktøy er tillatt.  
• Ingen klips, spenner eller lignende må settes igjen i det ferdige resultatet. 
• Alle produkter er tillatt. 
• Alle typer hårdeler, Hair Extensions og/eller pynt er forbudt. 
 
Øvelseshoder 
Det er kun tillatt å benytte øvelseshoder tilsendt fra Pivot Point. 
 
Staffepoeng   
Deltakere som ikke følger disse retningslinjene, vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende 
straffepoengskala. 
 
Tid: 20 minutter  
Etter endt tid vil konkurranseledelsen gi deltakerne 3 minutter til å bekle øvelseshodet. Det gis 
ingen ekstra tid utover dette. Deltakere som ikke respekterer dette, tildeles 5 straffepoeng. 
 
Poeng  Maksimum  30 poeng 

     Minimum    25 poeng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Det er ikke tilgang til strøm i garderoben. 

• Kun ett støpsel med maks 1800 W pr deltaker er tilgjengelig på konkurranse arenaen. Det er kun 

mulig å koble til ett elektrisk apparat av gangen. 

 

Vått hår:  
Alt håret må være vått og gredd flatt bakover (se eksempel) før man entrer         
konkurransearenaen. All bruk av stylingprodukter er forbudt før konkurranse start. 
Konkurranseledelsen kontrollerer at reglementet er blitt fulgt, hvis reglene ikke blir 
etterfulgt vil man bli tildelt straffepoeng etter gjeldende straffepoengskala. 



Inspirasjon kan hentes fra sider 
som denne: https://
www.hji.co.uk/gallery/ 
 

INSPIRASJON 


