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MAKE-UP 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



NM I MAKE-UP 
 

  
Tidsskjema og premieutdeling 
Konkurransen gjennomføres søndag 16. mars på Hotel Clarion The Hub. Tidsskjema for 
konkurransen publiseres etter 20. februar. Det samme gjelder tidspunkt for premieutdelingen. 
  

Generelle kriterier 
 
Deltakelse 
Konkurransen er åpen for eiere og ansatte i bedrifter registrert i Brønnøysund registrene  
innenfor NACE-kode 92.020 ”Frisering og annen skjønnhetspleie”. Deltakeren må ha 
bostedsadresse i Norge, bedriften må være hovedarbeidsplass. Påmeldingen må gjøres gjennom 
en registrert bedrift. Privatpersoner kan ikke melde seg på direkte. 
Ingen aldersgrense. 
  
Speilnummer 
Konkurranseledelsen tildeler samtlige deltagere hvert sitt deltaker-/speilnummer. Deltagerne 
inntar deretter sine respektive plasser på konkurransepodiet. Konkurranseledelsen kontrollerer at 
nummeret stemmer med deltagerens navn. Det er ikke tillatt for modellene å hjelpe deltagerne 
med utførelsen av arbeidet. 
 
Under bedømmingen skal modellene sitte med ansiktet mot speilet på arbeidsbordet.  
 
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 i henhold til gjeldende 
straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via  
resultatlisten. 
 
Straffepoeng 
Det kan tildeles minimum 15 straffepoeng pr overtredelse med et dommerpanel bestående av 5 
eller færre dommere. Det totale antall straffepoeng kan ikke overstige 30 poeng pr brudd på 
reglementet. 
 
Diskvalifikasjon 
Konkurransedeltagere som bytter tildelt deltaker-/speilnummer med andre deltagere blir  
disket. 
 
Tips til deltakerne 
Deltakerne må ha med alt utstyr de skal benytte under konkurransen, inklusive kappe for å  
dekke til modellens klær under arbeidet. Arbeidsplassene består kun av stol og speil med et  
lite arbeidsbord. 



 
PÅMELDING 

 

  
Deltakeravgift 

  
Alle priser er inkl. mva. 

  
Medlem 1 850,00   
Ikke medlem 2 265,00 

  
  

PÅMELDINGSFRIST: 10. FEBRUAR 2019 
  

  
Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: www.nfvb.no 
 

 

 

 
 

UTREGNING AV POENG 
 

  
Juryen består av minimum 3 dommere, som benytter en poengskala fra 25 – 30. Poengene 30, 29 
og 28 kan kun benyttes en gang.  
  
Hvordan beregnes resultatet 
 
Poeng som er mer enn 3 poeng fra gjennomsnittet, blir fjernet og erstattet med gjennomsnittet  
av de resterende poengene (se illustrasjon). 

  
 
 

  

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 deltakerne. Hvis det fortsatt ikke er mulig å skille  
deltakerne vil, datasystemet gå videre til dommer 2. Ved behov, videre til dommer 3 osv. 

  

  



MAKE-UP  

Dame—levende modell 
 

 

Tema - Fantasy  
I år har du virkelig muligheten til å vise din kreativitet innen makeup. Innenfor make-up konseptet 
skal du presentere en kreativ fantasi make-up. Hele arbeidet skal utføres på podiet med 
dommerne til stede. Selv en fantasi make-up skal være utført på en harmonisk måte i forhold til din 
modell. Du skal vise at du behersker å forme bryn, selv om brynet skulle være utført i feks 
glitter/stener etc. Øyeskyggen kan være skarp, men samtidig vise at du behersker å bygge opp og 
fremheve øyet på en delikat måte. Deltageren skal vise sin kreativitet på en fargerik måte, samtidig 
som det blir vist en teknisk god utførelse. Lever din kreative tolkning innenfor den oppgitte tiden. 
Ha i tankene at du kan representere ditt fag i en eventuell større make-up konkurranse. Det er en 
prestisje å kunne smykke seg med tittelen Norgesmester i Make-up, se muligheten til å utnytte 
denne tittelen profesjonelt. 
 
Oppgaven består i å style den totale looken, med klær, frisyre, etc. Helheten og den totale looken 
er viktig. Det er en makeup konkurranse, så det er makeupen som blir bedømt, men står det likt 
mellom to eller flere deltagere, vil dommerne gi deltakeren med beste total look høyest poeng.  
 
Dommerne forventer å se 
• Dine beste makeup teknikker, avstemte fargevalg, form fasong, og stor harmoni. 
• Din profesjonalitet i forhold til avstemte løsninger, til ditt valg av hårstyling og styling av klær.  
• Ditt arbeid, og hvordan du arbeider. Dommerne vil overraskes, inspireres av en fantastisk palett 
med farger, og godt håndverk. Vær innovativ, tenk kreativt, bruk virkelig fantasien din, men ha 
renheten I utførelsen med I tankene. Husk at det er en beautykonkurranse. Hele arbeidsprosessen 
skal utføres på konkurransearenaen. Håret skal være ferdigfrisert før konkurransestart. Modellen 
ankommer podiet uten noen som helst form for make-up. Eventuelle løse vipper etc. skal settes på 
innenfor den tid man har til rådighet. Permanent make-up, bruk av airbrush og kunstige 
tatoveringer er forbudt. Det samme gjelder sjablonger og tape.  
 
Bedømmingen 
Dommerne vil være tilstede på konkurransepodiet og gjøre sine vurderinger under utførelsen av 
arbeidet.  
 
Tid:  30 minutter  
 
Poeng: Maksimum: 30 poeng  

Minimum:  25 poeng  
 
Dommerkriterier  
Dommerne vil vurdere følgende elementer: foundation, øyenmake-up, øyebryn, lepper, rouge, 
fargeavstemming og generelt inntrykk. Bedømmingen tar bl.a. for seg: originalitet, kreativitet, 
håndlag og antrekk.  
 



 
 



 


