REGLEMENT
HUDPLEIE

NORGESMESTERSKAP 2022
DELTAKELSE
Eiere og ansatte i norskregistrerte hudpleiebedrifter og elever ved hudpleieutdanningen ved
offentlige og private skoler kan delta.
Deltakere fra bedrifter som er medlem i NFVB har medlemspris på deltakelsen, så sant
bedriften ikke har ubetalte fakturaer til NFVB.
Registrering av deltakelser gjøre på NFVBs nettsider. Bedriften/skolen deltakeren eier/er
ansatt i/er elev ved registreres, og den føres opp som fakturamottaker. Det er ikke mulig å
melde seg på som privatperson uten å være tilknyttet en bedrift eller skole.
MINIMUM ANTALL DELTAKERE I EN KATEGORI
Det må være minimum 4—fire deltakere i konkurransen for at den gjennomføres.
NORGESMESTER
Konkurransen består av to disipliner. Deltakerne kan velge å delta i en av dem eller begge.
Deltakere som er med i begge disiplinene konkurrerer om tittelen Norgesmester.
PREMIEUTDELING
Premiering av enkeltdisiplinene gjennomføres i samme lokaler som konkurransen. Tidspunkt
offentliggjøres sammen med praktisk informasjon om konkurransen, som sendes ut senest
uken før konkurransen. Premieutdeling for sammenlagtvinner, deles ut under Prisfesten
lørdag kveld. Billetter til festen må bestilles og betales av den enkelt på NFVBs nettsider.
SPØRSMÅL
Har du spørsmål om konkurransen, send mail til Merethe Christensen:
merethe@7himmel.no

KONKURRANSEPROGRAM
Disiplin 1: Ansiktsbehandling
Disiplin 2: Farge og form av bryn
Deltakeren kan velge å delta i en av disiplinene eller begge.

PÅMELDING
Påmelding gjøres på NFVBs nettsider: www.nfvb.no

PÅMELDINGSFRIST: 20. FEBRUAR 2022

DELTAKERAVGIFT
Alle priser er inkl. mva.

Enkeltdisiplin
Begge disipliner

Medlem i NFVB
1 190,00
1 590,00

Ikke medlem
2 200,00
3 000,00

GENERELLE REGLER
Tidsskjema
Tidsskjema for konkurransen publiseres etter påmeldingsfristens utløp.
Informasjon om når deltakerne får adgang til konkurransearenaen, og annen praktisk
informasjon, sendes ut uken før konkurransen.
Arbeidsplassen
Deltakerne blir tildelt arbeidsstasjon og kandidatnummer.
Arbeidsstasjonen inneholder:
• Behandlingsbenk
• Avlastningsbord (ikke flyttbart)
• 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 eller som
linerkant. Bryn og vipper på modell/ene må ikke være farget/formet de siste 4 ukene før
konkurransen. Modellen/e møter med lett make up (foundation 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.

LIK POENGSUM
Dersom deltakere ender opp med lik poengsum i en enkeltdisiplin, 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.
Har to eller flere deltakere lik poengsum sammenlagt, bestemmes plasseringen etter
følgende regel:
- Poengene i disiplinen "Ansiktsbehandling" avgjør plasseringen.

Disiplin 1: Ansiktsbehandling
Egen modell

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 min

Poeng:

Maksimum
Minimum

30 poeng
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
Ansiktsmassasje – tidsbruk
Maskepåføring er jevn – jevnt og pent påført på alle områder
Ansiktsmassasje – jevn og flytende, nivå av fingerferdighet og trygghet
Ansiktsmassasje – tre klassiske bevegelser, effleurage, tapping, klemming, vibrering
og massasje
Tidsplanen holdes

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 min

Poeng:

Maksimum
Minimum

30 poeng
25 poeng

VURDERINGSKRITERIER
-

-

Kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen
Profesjonell -oppførsel og –utseende. Sosial og behagelig framferd
Fjerning av øyemakeup - sjekkpunkt
Øyebryn farge – resultat
Resultat av øyebrynfasong
Forberedelse for voksing
Voksing
Etterbehandling av voksing
Tidsplanen holdes

