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I mer en 50 år har Pivot Point hatt fokus på utdanning og videreutvikling av frisører, lærlinger og 
frisørelever. Det frisørspråket vi bruker i dag som vårt fagspråk kommer fra Pivot Point og gjør det mulig 
for oss å forklare hvordan vi skal planlegge og designe en frisyre. 

Pivot Point har fokus på høy kvalitet og innovativt løsninger for opplæring i skjønnhetsbransjen. Dette 
gjør Pivot Point ledende innenfor levering av undervisningsmateriell og verktøy til bruk i opplæring og- 
eller kompetanseheving innenfor skjønnhetsbransjen. 

Påmelding til kurs: 08-795 48 13, info@pivotpoint.nu eller via pivot-point-nordic.com

Alle priser i Sverige er exklusive moms. Påmelding er bindende. Kun legeerklæring gjelder ved 
kansellering. Senest to uker før kursstart skal du ha mottatt en bekreftelse fra oss. Kursavgiften skal 
være betalt før kursstart. OBS!! Ikke bestill reise før du har fått kursbekreftelsen fra oss. Samtlige 
betalende kurser inkludere lunch, samt kaffe og te.

Velkommen på kurs med oss! Pivot Point Instruktørutdannelse 

Passer for deg som ønsker å øke din forståelse og kompetanse i 
Pivot Point sitt opplæringssystem. Utdanningen er organisert i 5 ulike 
moduler som har hvert sitt tema og fokusområde. Etter gjennomføring 
av alle modulene i utdannelsen vil du bli sertifisert som Instruktør 
innenfor bruk av Pivot Point systemet på Basic nivå. 

Utdannelsen vil gi deg nødvendig kompetanse og trygghet i Pivot 
Point sitt opplæringssystemet innenfor disiplinene: Klipp, skjegg, 
farge, hairdesign, langthårsdesign, og textur (Permanent).

Øvelsehode inngår i kursene.



Modul 1: Langthårdesign (Varighet 2 dager)
I denne modulen gjennomgår vi de 6 grunnleggende langhårsteknikkene 
tvinning, knuter, overlapp, fletter, loops og rolls. Vi gjennomgår terminologien for 
langthårdesign med utgangspunkt i de 5 stegene i skapende prosess med fokus 
på form, tekstur, tyngde, retning, linjer, distribusjon, forberedelsesfasen, produkt, 
verktøy, samt ulike festeteknikker med strikk og nåler. Igjennom den praktiske 
workshopen trener vi her på grunnteknikkene hver for seg, og i kombinasjon 
innenfor ulike nivå fra Basic til Advanced. 

Modul 2: Klipp, Farge og Styling (Varighet 3 dager)
I denne modulen går vi igjennom de 4 grunnleggende klippeteknikkene inkl. 
farge og styling i en helhetlig frisyredesign. Vi gjennomgår terminologien for 
klippedesign med utgangspunkt i de 7 stegene i skapende prosess med fokus på 
form, tekstur, struktur, tyngde, retning og linjer i langt, medium og kort hår. I den 
skapende prosessen tilpasser vi farge og ulike moderne stylings teknikker som 
tilpasses de 4 grunnklippene ut fra designprinsippene repetisjon, alternasjon, 
progresjon og kontrast i symmetriske eller asymmetriske frisyredesigner. 

Modul 3: Textur – Permanent (Varighet 2 dager)
I denne modulen går vi igjennom ulike rullingsteknikker for å skape ulike aktive teksturer i langt, halv-
langt og kort hår. Vi gjennomgår designprinsippene og terminologien for tekstur med fokus på form, linjer, 
tyngde, aktiv eller uaktiv tekstur og kontraster. Vi fordyper oss i teorien og øker vår forståelse for den 
kjemiske delen av å ta en permanent texturendring og hva som skjer med håret under denne prosessen.

Modul 4: Herredesign (Varighet 2 dager)
I denne modulen går vi igjennom de 4 grunnleggende klippeteknikkene inkl. farge og styling i en helhetlig 
frisyredesign for herre. Vi gjennomgår terminologien for klippedesign med utgangspunkt i plan, retnings-
basert distribusjon, jevn overgang, over kam teknikk og fadeteknikk for å skape en mer maskulin design i 
lengre, halvlange og korte former på herre. Her vil vi også gjennomgå noen øvinger innenfor skjeggklipp.

Modul 5: Hairdesign (Varighet 2 dager)
I denne modulen går vi igjennom hvordan man kan forandre effekten i en hairdesign ved plassering 
og bruk av ulike typer verktøy og teknikker i håret ved bruk av føn, ulike børster, curlere eller Clips. Vi 
gjennomgår terminologien for hairdesign med fokus på expansjon, plassering av volum, form, tekstur, 
retning, rette eller buede former/linjer og design prinsippene i halvlangt eller kort hår. 



INSTRUKTØRUTDANNELSE 
SVERIGE: LIVE STOCKHOLM

Modul 1: Langthårdesign, 2 dager
Modul 2: Klipp, farge og styling, 3 dager
Modul 3: Textur - Permanent, 2 dager
Modul 4: Herredesign, 2 dager
Modul 5: Hairdesign, 2 dager

Modul:       Kursdato:           Sted:              Konsulent:             Pris: 
5                 30/9-1/10            Stockholm       Leif-Anders & Nancy 4 850 SEK 
1                 18-19/11             Stockholm       Leif-Anders & Nancy 5 550 SEK
2                 6-8/12                 Stockholm       Nancy & Maria 7 560 SEK
3                 17-18/1 2022      Stockholm       Nancy & Petter 4 850 SEK
4                 7-8/3 2022          Stockholm       Leif-Anders 4 850 SEK
5                 12-13/5 2022      Stockholm       Leif-Anders 4 850 SEK

Modul:       Kursdato:             Sted:          Konsulent:                   Pris: 
1                 18-19/10 Molde         Nancy & Leif-Anders     7 250 NOK
2                 15-17/11 Molde         Nancy & Maria               9 450 NOK
3                 2-3/12 Molde         Nancy & Petter              6 050 NOK
4                 17-18/1 2022 Molde         Leif-Anders                    6 050 NOK
5                 24-25/3 2022 Molde         Leif-Anders                    6 050 NOK

INSTRUKTØRUTDANNELSE 
NORGE: LIVE MOLDE

Modul 1: Langthårdesign, 2 dager
Modul 2: Klipp, farge og styling, 3 dager 
Modul 3: Textur - Permanent, 2 dager
Modul 4: Herredesign, 2 dager
Modul 5: Hairdesign, 2 dager



DIGITAL INSTRUKTØRUTDANNELSE 
KURSER VIA ZOOM, 09:00-15:00

Passer for deg som ønsker å gjennomføre Pivot Point sin Instruktørutdannelse helt fleksibelt når det 
passer best for deg. Her kan du velge å delta Online, eller se video opptak av kursdagene i etterkant. 
Du får her mulighet å gjennomføre kurset ut fra din timeplan og i ditt tempo, ingen reise eller hotell 
kostnader som kommer til. Kurset gjennomføres via Pivot Point sin digitale opplæringsplattform LAB 
og online via Zoom.

Hva er inkludert i kurset: Spesifikk øvelseshoder som passer til hver enkel modul, kursmateriell, 
kjemi/produkter som vil blir sendt til deg i forkant av hver modul. Du vil få tilgang til Pivot Point sin 
digitale opplæringsplattform LAB under kurs perioden og i 6 mnd etter avsluttet kurs. Her vil du ha 
tilgang til hele pivot Point sin verktøykasse i programmet. Cosmetology og Barbering Fundamentals 
med webbok, power pointer, videoer, Workshop, eksempler på Design Kart og mye mer.

DIGITAL INSTRUKTØRUTDANNELSE 
KURSER VIA ZOOM, 09:00-15:00

Kurs:             Kursdato:            Konsulent:         Pris:
Modul 1 25-26/10   Nancy Norheim         7 250 NOK / 5 550 SEK
Modul 2 22-24/11   Nancy Norheim         9 450 NOK / 7 560 SEK
Modul 3 10-11/1 2022   Nancy Norheim         6 050 NOK / 4 850 SEK
Modul 4 8-9/2 2022   Nancy Norheim         6 050 NOK / 4 850 SEK
Modul 5 14-15/3 2022   Nancy Norheim         6 050 NOK / 4 850 SEK



TERMINOLOGI & DESIGN KART
DIGITALE KURSER VIA ZOOM, 09:00-12:00

Passer for deg som ønsker å øke din kompetanse og forståelse for hvordan man fyller ut Design Kart. 
Hva og hvor mye informasjon trenger man å formidle på Design Kartene for å vise hva man praktisk skal 
gjennomføre. Planlegging og begrunnelse for sine valg vil her være i fokus. Arbeidstegning og arbeids-
beskrivelse handler om kunnskap, øvelse og kunne overføre dette visuelt gjennom å tegne inn, fylle ut, 
markere og gjennom tekst formidle sin planlegging av det praktisk arbeidet man skal utøve til papir.

Gjennom kursperioden vil du få verktøyene, kunnskapen og forståelse av Pivot Point sitt system 
tenking som gir deg større trygghet i hvordan du skal fylle ut Design Kartene til Klipp, Farge, 
Permanent, Skjegg, Langthårsdesign og Hairdesign. Du har tilgang til Pivot Point sin digitale 
opplæringsplattform LAB under kurset og i 6 mnd etter avsluttet kurs. Her vil du ha tilgang til alt 
kursmateriell som power pointer, videoer, eksempler på Design Kart ect...

TERMINOLOGI & DESIGN KART
DIGITALE KURSER VIA ZOOM, 09:00-12:00

Kurs:                                Kursdato:                 Konsulent:         
Design beslutning dame 24/11    Nancy Norheim
Design beslutning herre     29/11  Nancy Norheim
Klipp dame                     10/12    Nancy Norheim
Klipp herre                    13/12  Nancy Norheim
Skjegg                          5/1 2022    Nancy Norheim
Langthårsdesign     13/1 2022  Nancy Norheim
Hairdesign                          20/1 2022    Nancy Norheim
Fargedesign                          2/2 2022  Nancy Norheim
Permanent               10/2 2022  Nancy Norheim
Felles kursevaluering       16/2 2022  Nancy Norheim

Pris: 3 990 NOK / 3 190 SEK (Cut System Men 1, Men 2 & Ladies inngår)



 

CREATIVE PERM DESIGN
2 DAGER

Vi kommer å arbeide med permanentdesign, leke med ulike kreative teknikker for myke og moderne 
bevegelser i frisyrene. Under kursdagene blir det teknikk trening i alt fra grunnleggende forståelse til 
effektive salongvennlige teknikker.  Et kurs som passer deg som kan vikle en permanent, men som vil 
se og forstå muligheten til å velge en permanent teknikk individuelt til hver kunde. Tenk fargteknikker 
til hver kunde, overført til hvordan vi tenker og skaper permanent teknikker til hver kunde. Vi kommer 
også til å gjøre den kjemiske prosessen for å forstå viktigheten av hvert steg i hvordan vi får et 
Vellykket permanent resultat.

Vi arbeider på øvelseshode.

Kursdato:     Sted: Konsulent:    
18-19/10      Stockholm Gunilla Bergfeldt Sunesson
8-9/11      Göteborg Gunilla Bergfeldt Sunesson

Pris: 4 950 SEK (Øvelsehode inngår)

CREATIVE PERM DESIGN
2 DAGER



 

TEXTURERING & PERMANENT
1 DAG

Kurset for deg som synes tradisjonell permanent er både vanskelig og litt kjedelig. Du får her lære deg 
teknikker for å gjøre bølger og krøller med permanent på en helt NY måte. Krøller som holder og som 
gir en fantastisk selvfølelse. Disse teknikkene passer til alle hår lengder fra bob til lengre hår. 

Vi arbeider på øvelseshode eller modell, du bestemmer selv.

Kursdato:       Sted:        Konsulent:   
5/11       Örebro        Diana Bäcklund

Pris: 3 240 NOK (Øvelsehode inngår)

TEXTURERING & PERMANENT
1 DAG



TEXTURERING & PERMANENT
2 DAGAR

Kurs i Texturering -og Permanent som gir deg trygghet, kreativitet og utvider din horisont i hva man 
kan gjøre med krøllete hår. For deg som ønsker inspirasjon og jobbe med både tradisjonelle og 
utradisjonelle teknikker innenfor permanent. Dag 1 går vi igjennom mer tradisjonelle teknikker. Dag 
2 tenker vi ut av ”Boksen” og jobber med teknikker som gir mer følelse av naturlig fall/bølger. Vi 
arbeider på hår lengder fra Bob til langt hår og for kunder i alle aldre. 

Vi arbeider på øvelseshode.

Kursdato:       Sted:        Konsulent:   
8-9/4 2022       Stockholm        Diana Bäcklund

Pris: 4 950 NOK (Øvelsehode inngår)

TEXTURERING & PERMANENT
2 DAGAR



KLIPPKURS ADVANCED 
”DIREKT FRA VIRKELIGHETEN”
1 DAG

En dag for deg som vil lære dig nyanserte detaljer i klipp, slik du allerede gjør i farge. Under 
kursdagen arbeider vi fullstendig med klipp av dame og de utfordringer vi ofte møter i salongen. 
Alle kan vi klippe hår, men gjør vi det så effektivt og profesjonellt alle ganger?

Vi arbeider på øvelseshode.

KLIPPKURS ADVANCED 
”DIREKT FRA VIRKELIGHETEN”
1 DAG

Pris: 3 240 SEK (Øvelsehode inngår)

Kursdato:     Sted: 
1/11       Luleå 
2/11       Umeå              
3/11       Östersund       
4/11       Sundsvall        
5/11       Örnsköldsvik

Kursdato:     Sted:
14/2-2022          Karlstad          
15/2-2022          Hedemora       
16/2-2022          Gävle              
17/2-2022          Norrköping       
18/2-2022          Jönköping      

Konsulent:
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt

Konsulent:
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt



Kursdato:     Sted:        Konsulent:  
18-19/9         Stockholm        Diana Bäcklund
11-12/3 2022     Örebro        Diana Bäcklund

Pris:  4 950 SEK (Øvelsehode inngår)

SCULPTING LADIES
BASIC TO ADVANCED 
2 DAGER

Et kurs for alle som vil få mer sikkerhet og trygghet i sitt arbeid. Vi går igjennom terminologien 
innenfor de fire klippe formene, fra basic til advance. Vi kommer til å jobbe med ulike klippe 
teknikker, teksturering teknikker og så klart struktur tegning.

Vi arbeider på øvelseshode.

SCULPTING LADIES
BASIC TO ADVANCED 
2 DAGER



 

Kursdato:     Sted:        Konsulent:     
4-5/10         Stockholm        Maria Sørensen
30-31/10         Oslo        Maria Sørensen

Pris:  7 440 NOK (2 st øvelsehoder inngår)

ADVANCED TREND
KLIPP & FARGE 
2 DAGER

Vil du øke dine kunnskaper, våge å gjøre noe nytt og komme inn i nye tankebaner? Da er dette  kurset 
for deg. Vi klipper tekniske frisyrer, deler opp på et logisk sett og utfordrer klippeteknikken. Du får 
utforske din kreativitet og dine ferdigheter som frisør, samt skape nye og trendy frisyrer fra ide til ferdig 
resultat innenfor klipp, farge og styling.

Du får vår nye trend bok ”Reconnect”, som vi har som utgangspunkt i kurset med deg.

Vi arbeider på to ulike øvelseshoder

ADVANCED TREND
KLIPP & FARGE 
2 DAGER



Kursdato:          Sted:        Konsulent:     
10-11/1 2022          Tromsø        Leif-Anders Øverland
13-14/1 2022          Stockholm        Leif-Anders Øverland
31/1-1/2 2022         Oslo        Leif-Anders Øverland

Pris:  7 250 NOK (Øvelsehode inngår)

ADVANCED LONGHAIR 
2 DAGER

Ønsker du den nødvendige kunnskapen du trenger for å utføre de mest avanserte oppsettingene, 
både på kunder, instagram eller konkurransefrisering? Da er dette kurset for deg! Uansett hvilket nivå 
du er på, eller hvor lenge du har vært i faget. Vi gir deg en haug med hemmeligheter og teknikker som 
hjelper deg å mestre alle typer oppsettinger!

Vi arbeider på øvelseshode.

ADVANCED LONGHAIR 
2 DAGER



BARBER FUNDAMENTALS
2 DAGER

Dette kurset passer for deg som vil øke din kunnskap innenfor Barbererfaget. Under 2 dager 
kommer vi å fordype oss i alle disipliner i en Barberer utdanning, som Plan form (Plan klippe 
teknikk), ulike Fade teknikker og skjegg klipp. Kurset inneholder mye praktisk teknikk trening 
som vi utfører både på øvelseshode og levende modell.

Under kurset går vi igjennom HMS rutiner, ulike verktøy og maskiner en frisør bruker, 
vedlikehold samt justering av klippemaskiner og trimmere.

Kursdato:     Sted: Konsulent:  
13-14/9                 Oslo  Leif-Anders Øverland
11-12/10     Stavanger Leif-Anders Øverland

Pris: 8 950 NOK (Øvelsehode inngår)

BARBER FUNDAMENTALS
2 DAGER



BARBERING BASIC
2 DAGER

Under 2 dager går vi igjennom deler av Barberer eksamen/prøven både teoretisk og 
praktisk. Alt for at du som lærer skal kunne gi dine elever de beste forutsettinger for å klare 
Barberer eksamen/prøven.

Vi arbeider på øvelseshode.

Kursdato:     Sted: Konsulent:  
22-23/9                 Göteborg  Barber Squad
6-7/10     Stockholm Barber Squad
2-3/3 2022     Malmö Barber Squad

Pris: 4 250 SEK (Øvelsehode inngår)

BARBERING BASIC
2 DAGER



 

BARBERING ADVANCED
2 DAGER

Dette kurset passer for deg som vil øke din kunnskap i Barberer yrket. Vi belyser ulike Fade teknikker 
og skjegg kunnskap med fokus på form, klipping og maskin teknikker der du øker din forståelse for 
bruk av ulike verktøy og produkter. Vi ser nærmere på Barberer yrket ut fra et salong perspektiv slik 
at du kan ta med deg denne nye kunnskapen direkte til den salongen eller skolen du arbeider på. 

Vi arbeider på øvelseshode oog levende modeller.

Kursdato:     Sted: Konsulent:  
25-26/10               Stockholm  Kenneth Johnsson
24-25/1 2022     Göteborg Kenneth Johnsson
4-5/4 2022     Malmö Kenneth Johnsson

Pris: 4 250 SEK (Øvelsehode inngår)

BARBERING ADVANCED
2 DAGER



BARBERING INSPIRATION
1 DAG

Trenger du å øke dine kunnskaper og innblikk i Barberer yrket?

Hva med en hel dag der vi gir deg som lærer/veileder og dine elever/lærlinger større innblikk 
i Barberer yrket? Vi prater Barberer yrket før og nå. Vi gjør en demonstrasjon på en levende 
modell og gir masse tips for hvordan man bør arbeide innenfor Barberer yrket. En inspirerende 
og morsom dag som gir kunnskap ”utenfor boksen”. En fagdag utenom det vanlige. En ny måte 
for både lærere/veiledere og elever/lærlinger skal bli inspirert av Barberer yrket og ønske om å 
ville lære seg ennå mer. 

Sammen med deg/dere skreddersyr vi en dag ut fra ønske og behov.

Konsulent: Kenneth Johnsson

Kontakt oss for et tilbud for din skole eller salong.

BARBERING INSPIRATION
1 DAG



BARBERING LOOK & LEARN
SEMINAR OG VISNING, 18.30-21.30

Pivot Point Barber Squad gjennomfører klipp, skjegg forming og barberingsteknikker fra hele 
Barberer registret under en kveld fylt med inspirasjon og herlig stemning. Du kommer garantert 
å forlate denne kvelden fylt med nye intrykk og inspirasjon. 

Kursdato:     Sted:
29/11                    Malmö 
14/2     Oslo
15/2     Trondheim
11/2     Helsingfors
12/2     Åbo

Pris: 1 095 SEK

BARBERING LOOK & LEARN
SEMINAR OG VISNING, 18.30-21.30



DRY-CUT TEKSTUR/AFROHÅR
2 DAGER

Kurset sikter inn på å lære deg som frisør, hvordan du kan klippe Afro-tekstur hår i sin naturlige form. 
Superkrøllete/afro hår er noe vi ikke lærer nok om under utdannelsen så kurset fokuserer skarpt inn 
på det «hullet» i opplæringen slik at du fremover kan føle deg mer sikker på å klippe alle typer hår. 
På kurset går vi inn på klipping av krøller i tørt hår, vasking, påføring av produkt, styling samt hårets 
porøsitet.

Det finnes mange forskjellige typer krøller som ved første øyekast kan se like ut, men porøsiteten er 
avgjørende for hvordan håret skal behandles og hvilke produkter som burde anvendes. Kurset går 
over to dager og består av en kombinasjon av teori, praksis og demonstrasjon.

Vi arbeider på øvelseshode.

Kursdato:       Sted:        Konsulent:              Pris:      
6-7/9       Bergen        Sofia Aschan            8 950 NOK
11-12/10       Kristiansund        Sofia Aschan            8 950 NOK
24-25/1 2022       Stockholm        Sofia Aschan            7 150 SEK
21-22/2 2022       Oslo        Sofia Aschan            8 950 NOK 

Øvelsehode inngår.

DRY-CUT TEKSTUR/AFROHÅR
2 DAGER



 

SALONGSANPASSADE  
FARGETEKNIKKER
1 DAG

Enkle, effektive fargeteknikker med mange ulike strålende resultat. Alt fra resultater som glidende 
overganger til store kontraster. Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg nye fargeteknikker og 
teknologi for å innfri dine kunders ønsker. Du lærer deg hvordan du kan spare tid og ikke minst gi 
fargen lengre holdbarhet for kunden, takket være ditt valg av fargeteknikker og teknologi.

Vi arbeider på øvelseshode.

SALONGSANPASSADE  
FARGETEKNIKKER
1 DAG

Kursdato:            Sted:           Konsulent:       
11/10             Växjö           Gunilla Bergfeldt Sunesson
17/10             Stockholm          Gunilla Bergfeldt Sunesson
7/11             Göteborg           Gunilla Bergfeldt Sunesson

 

Pris: 3 240 SEK (Øvelsehode inngår)



KONKURRANCEFRISERING 
KATEGORI DAME TEKNISK
3 DAGER

Har du lyst til å utforske en ny del av emnet hår design? Nå har du mulighet for en dypere 
innblikk i en av de mest tekniske og utfordrende kategoriene innenfor konkurranse frisering. 
Gjennom 3 kursdager kommer vi å gå igjennom de helt nødvendige basic teknikkene 
innenfor form og farge, samt de mer avanserte frisyredesign teknikkene der vi skaper oss 
en ferdig konkurranse frisyre.

Vi arbeider på øvelseshode.

KONKURRANCEFRISERING 
KATEGORI DAME TEKNISK
3 DAGER

Kursdato:            Sted:           Konsulent:       
7-9/2 2022             Oslo           Maria Sørensen
7-9/3 2022             Stockholm          Maria Sørensen

 

Pris: 8 460 NOK / 6 780 SEK (Øvelsehode inngår)



Pivot Point Team Scandinavia

Nancy Norheim, Norge 
PIVOT POINT SCANDINAVIA MANAGER AND MASTER EDUCATOR
Systemutvikler, team leder, kursholder og manager for Pivot 
Point Scandinavia. Utdannet dame og herrefrisør, makeup stylist, 
yrkesfaglærer og har master i yrkespedagogikk. Har lang og bred 
erfaring både nasjonalt og internasjonalt som salongeier, frisørlærer, 
opplæringsansvarlig i bedrift og kursholder. 

Marja Sillanpää, Finland   
PIVOT POINT MANAGER FINLAND AND MASTER EDUCATOR 
Systemutvikler, kursleder og leder for Pivot Point Finland. Utdannet 
dame- og herre frisør, yrkesfaglærer med en bachelorgrad innenfor 
hår og skjønnhet. Har lang erfaring både nasjonalt og internasjonalt 
som bedriftseier, frisørlærer, konkurransetrener og kursholderfor flere 
ulike merker.  



Gunilla Bergfeldt Sunesson, Sverige   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Har mange års bakgrunn som konsulent for Pivot Point 
Scandinavia. Har mesterbrevet. Driver fem salonger i Sverige. 
Utdanner Svenske examinatorer for SFF. Medlem & arbeider 
internationalt for Intercoiffure World Academy & coachar 
ungdommer i bransen gjennom Fondation Guillaume.

Greger Bergfeldt, Sverige     
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Utdannet frisør på Pivot Point Academy i Chicago. Har lang 
internasjonal erfaring innen kurs og utdanning. Har i mange år vært 
konsulent for Pivot Point Scandinavia der han har inspirert og trent 
opp mange frisører, lærere og stylister opp gjennom tidene.  
Har tidligere arbeidet som examinator og driver nå 5 salonger i 
Sverige. Medlem i Intercoiffure. 



Diana Bäcklund, Sverige   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Utdannet frisørpedagog som elsker mote, trend, farge, form og ikke 
minst tekstur og langthårs design. Kombinere arbeidet på egen 
salong som kursholder for Pivot Point. I tillegg så arbeider jeg som 
markedskonsulent for Hårologi i Sverige. Har Masterbrevet.

Jonna Karlsson, Åland   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Utdannet dame -og herrefrisør samt frisørlærer. Arbeider nå som som 
lærer ved Ålands Yrkesgymnasium i Finland og i tillegg leier jeg egen 
stol på en frisørsalong. Har tidligere drevet frisørsalong med flere 
ansatte. Har mesterbrev og er nå under utdanning som økologisk frisør. 
Jeg ser frem mot å treffe deg på kurs der vi deler kunnskap og erfaringer 
for videre utvikling.



Leif-Anders Øverland, Norge   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Aktiv deltaker i konkurransefrisering. Vunnet NM 3 ganger, 
deltatt på VM 4 ganger og har derfra en sølv og en bronsje 
fra VM i lagkonkurranse i fashion. Konkurrert på Euroskills i 
Budapest og Worldskills i Abu Dhabi. Jobber som daglig leder og 
opplæringsansvarlig på Salong Mozart i Trondheim, Norge.  

Maria Sørensen, Norge   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Maria jobber til daglig i Oslo, hvor hun i tillegg er ansvarlig for 
opplæring av salongens lærlinger. Hun har flere års erfaring med 
konkuranse, har vunnet 4 ganger i NM og har flotte resultater fra 
både EM og VM. Har dessuten deltatt på EuroSkills og vært med å 
trent deltakere til WorldSkills i Kazan og nå i Graz. Maria elsker å 
gjøre tekniske klipp og fargedesign.



Kenneth Johnsson, Sverige   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Andregenerasjons frilans old school barber med 36 år i tjeneste. 
Jobbet for flere stora merker i Barber-bransjen som pedagog i Old 
School Barbering, både rundt om i Europa og i Sverige. 

Sofia Aschan, Norge   
PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR 
Utdannet frisør. jobbet som frisør og colourist i over 15 år. 
Spesialist i behandling av teksturert hår. Min lidenskap er å lære 
bort godt faglig håndverk og gi økt forståelse for hvordan man 
behandler teksturert hår. For kvinner er frisørsalongen et viktig 
møtepunkt kulturelt og sosialt og jeg vil gjerne kunne bidra til at 
dere skal kunne ta imot denne gruppen mennesker. I tillegg tror 
jeg dere vil kunne bli inspirert til å bruke denne kunnskapen og 
teknikkene på deres allerede etablerte kunder.



Avs:
Pivot Point Skandinavien
Ranhammarsvägen 20B
168 67 Bromma 


