
Regler til DM skills: 

Herreregler 

1. Disciplin: Klassisk bombage - på eget medbragt mannequinhoved  
Konkurrencedeltageren skal udføre en Klassisk bombage, uden skilning. Håret skal være vådt inden 
konkurrencens start. Deltageren går til sin podieplads med mannequinhovedet. Man får 3 min. til at 
gøre håret vådt. Såfremt håret ikke er tilstrækkelig vådt, vil podiekontrollanterne gøre håret vådt 
igen.  

 Hårfarven: Skal være sort eller sortbrun.  Sprayfarver og pulverfarver er forbudte.  
 Hårlængde: Skal være tilklippet hjemmefra. 
 Frisering: Alt slags værktøj og styling produkter er tilladt. Frisuren er en klassisk bombage, 

og uden skilning.  
 Tøj: Må ikke klædes på længere end overkroppen. Hele mannequinkroppe er forbudt 
 Bedømmelse: Dommerne bedømmer det generelle indtryk af frisuren.  
 Strafpoint: Konkurrencedeltagere, der ikke overholder reglerne, vil iht. de gældende regler 

få tildelt strafpoint af stævnelederen i samråd med podiekontrollanterne. 
 Tid: 25 min.  
 Deltagerne bliver bedømt på overholdelse af kriterierne. 
 max 30 point, og min 25 point. 

  
 
 Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum. 
  Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.  
 Elever medbringer selv håndklæder 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Disciplin: Herre klip, farve og styling (fri opgave) 

 Deltagerne skal vise deres Skills (færdigheder) indenfor Herreklip, coloration og styling. Hvordan 
deltagerne udfører opgaven, er valgfri, men det det færdige resultat skal være kreativt og salgbart. 
Opgaven udføres på ”Lucas”. Opgaven skal indeholde følgende: En klippeopgave, en colorationsopgave og 
en stylingsopgave.  

Deltagerne må ikke medbringe notater hjemmefra til podiet.  

Deltageren skal udføre en klipning, farvning og styling.  

 Alt håret skal klippes. 
 Der skal være farve i min.50% af håret 
 Stylingsopgave er fri.  
 Den færdige frisure skal være kreativ, salgbart og klædelig  
 Alt værktøj er tilladt – inklusive glatte- og krøllejern. Produkter. Alle produkter er tilladt. 

 

Bedømmelse: 

Deltagerne bliver bedømt på overholdelse af kriterierne og opgavestørrelse, samt det generelle udtryk af 
frisure og ide.  

Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht. gældende strafpointliste. 
Tid: 3 timer og 15 minutter.  

Bedømmelse: Max. 30 point Min. 25 point  

 Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.  

 Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.  

 Elever medbringer selv håndklæder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dame discipliner 

3. Disciplin: Brudehår- på eget medbragt mannequinhoved  

Artistiske og fantasifrisurer er forbudte. Konkurrencedeltageren skal udføre en moderne brudefrisure i 
langt hår - med hensigten at skabe et ”total look”. Øvelseshovedet bringes til podiet med håret redt lige 
ned. Deltagerne børster håret tilbage før konkurrencen begynder. Podiekontrollanterne tjekker om 
instruktionen bliver fulgt. Frisuren må på ingen måde være løsthængende. Den færdige frisure skal være 
opsat. 25 % af håret må hænge ned (dette er op til deltageren). Deltageren må godt benytte en saks under 
friseringen.  

 Hårlængde: Håret skal gå ned til skulderne eller længere. Etager er tilladt. 
 Hårfarve: Brug af hårfarver er frit. Men farverne skal være i harmoni med frisuren. Sprayfarver eller 

pulverfarver er forbudte.  
 Værktøj: Alle slags værktøj er tilladt - inklusive glatte- og krøllejern.  
 Produkter: Alle produkter er tilladt.  
 Extensions: Op til 20 % separat hårextensions kan benyttes for at give volumen, længde og 

kontrastfarve. Dette skal gøres på forhånd. Dobbelte hårstrimler er forbudte. Hårextensions med 
clips er forbudte - alle extensions skal fæstnes med bånd.  

 Valke: Brug af alle typer valke i frisuren er forbudt.  
 Smykker: Er tilladt.  
 Tøj: Tøjet skal passe til frisuren.  

 

Bedømmelse: 

Deltagerne bliver bedømt på overholdelse af kriterierne og opgavestørrelse, samt det generelle udtryk af 
frisure og ide.  

Strafpoint: Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht. gældende 
strafpointliste. 

Tid: 40 min.  

12. Bedømmelse: Max. 30 point Min. 25 point  

 Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.  

 Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet. 

 Elever medbringer selv håndklæder. 

 

 

 

 

 



Ny disciplin. 

Styling med coloration 

Deltageren får udleveret et øvelseshoved, Ingrid. På øvelseshovedet skal der først laves en styling med 
coloration. Og dagen efter skal øvelseshovedet bruges til den frie opgave. 

Det er vigtigt at deltageren, tilrettelægger sine opgaver således at begge discipliner kan udføres. 

Deltageren skal udføre en styling, hvor der skal indgå coloration. Håret skal være løsthængende, og må på 
ingen måde være opsat, med nåle, elastik og andre hjælpemidler. Deltageren bestemmer selv hvor meget 
af håret som skal farves, og hvordan håret styles.   

 

 Hårlængde: Fri, men med fokus på klippeopgave. 
 Hårfarve: Alle farver er tilladte. 20% af håret skal farves. 
 Værktøj: Alt værktøj er tilladt 
 Pynt: Ikke tilladt. 
 Ekstension: Ikke tilladt. 
 Produkter: Alle produkter er tilladte. 
 Tøj: Frit, med skal tilpasses den valgte frisure. 

Bedømmelse: 

Deltagerne bliver bedømt på overholdelse af kriterierne og opgavestørrelse, samt det generelle udtryk af 
frisure og ide. 

Tid: 2t 30min 

Bedømmelse: Max. 30 point Min. 25 point  

Strafpoint: Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht. gældende 
strafpointliste. 

 Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.  

 Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet. 

 Elever medbringer selv håndklæder. 

 

 

 

 

 

 

 



Ny disciplin: 

Permanentoprulning. 

Deltageren skal lave en permanentoprulning på øvelseshovede. Oprulningen skal være en c-form eller 
standartoprulning. 

Hårlængde: fri 

Spoler: Almindelige spoler (IKKE skumspoler) 

TID: 45min. 

Bedømmelseskriterier: 

 Overholdelse af tid. 
 Ligger spolerne korrekte. 
 Der tjekkes for fiskekroge 

Bedømmelse: Max 30 point Min. 25point. 

Strafpoint: Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht. gældende 
strafpointliste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Disciplin: Dame klip, farve og styling (fri opgave) 

Deltagerne skal vise deres Skills (færdigheder) indenfor dameklip, coloration og styling. Hvordan deltagerne 
udfører opgaven er valgfri, men det det færdige resultat skal være kreativt og salgbart. Opgaven udføres på 
”Ingrid”. Opgaven skal indeholde følgende: En klippeopgave, en colorationsopgave og en stylingsopgave.  

Deltagerne må ikke medbringe notater hjemmefra til podiet.  

Deltageren skal udføre en klipning, farvning og styling.  

 Alt håret skal klippes. 
 Der skal være farve i min.50% af håret 
 Stylingsopgave er fri.  
 Den færdige frisure skal være kreativ, salgbart og klædelig  

Alt værktøj er tilladt – inklusive glatte- og krøllejern. Produkter. Alle produkter er tilladt. 

Bedømmelse: 

Deltagerne bliver bedømt på overholdelse af kriterierne og opgavestørrelse, samt det generelle udtryk af 
frisure og ide. 

max 30 point, og min 25 point. 

Deltagere, der ikke overholder reglerne, kan få tildelt strafpoint af dommerne iht. gældende strafpointliste. 
Tid: 3 timer og 15 minutter.  

Bedømmelse: Max. 30 point Min. 25 point  

 Der forefindes ingen stikkontakter i deltagernes forberedelsesrum.  

 Der vil kun være 1 stik til max 1800 watt pr. deltager på konkurrencepodiet.  

 Elever medbringer selv håndklæder. 

 

 

   


