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På regiontävlingarna är dockorna valfria men vi rekommenderar Pivot Point
eftersom det är de som gäller på Skol SM/ Pivot Point Cup.
Pivot Point dockor som gäller i respektive klass bifogas i separat dokument.
Undantaget Årskurs 1 Stylist då valfri dam docka gäller i samtliga moment. Man 
behöver alltså ej använt Pivot Point dockor.
Moodboard för Årskurs 3 Stylist bifogas i separat dokument.

För att räknas som en regiontävling så måste det vara minst två deltagande
skolor.
Alla skolor som vill delta i regionuttagningarna anmäla sig
till kontaktpersonen på respektive skola som anordnar regionuttagningar. Se 
separat dokument. 

1/2-19 - Skall alla resultatlistor vara inrapporterade till tavling.sflf@gmail.com från 
respektive värdskola för regionuttagningarna. 

4/2-19 - Meddelas samtliga skolor vilka elever som är vidare till Skol SM/Pivot
Point Cup.
Då måste varje skola gå in och anmäla de elever som vill/kommer delta via 
länkarna på www.sflf.se

1/3-19 - Stänger anmälan för deltagande elever till Skol SM/ Pivot
Point Cup.

27/3-19 - Skol SM/Pivot Point Cup i Borås. 

( t ) = Teknisk gren

( f ) = Fashion gren

( h ) = Huvudmoment vid ev. lika poäng i slutresultat.

mailto:tavling.sflf@gmail.com
http://www.sflf.se


FRISÖR

Årskurs 1 
Permanent ( t ) ( h ) 60min
Långhårsuppsättning- Long Hair Up 65min
Årskurs 2 
Frisyrdesign- Hairdesign ( f ) 60 min
Herrfön Långt hår, Style Long Hair ( t ) ( h ) 30 min
Årskurs 3 
Damklippning Salon Cut & Style 60minFashion Short Cut ( t ) ( h ) 60 min
Klassisk korthårsklippning med modern styling ( t ) 60 min
Brud inspirerad uppsättning- Bridal Hairstyle Long Hair ( f ) 60 min

Årskurs 1 Frisör
Gren 1
Permanent ( t ) ( h )
Den tävlande skall utföra en klassisk permanentrullning på helt huvud. Traditionella 
spolar med traditionella gummiband. Spolarna ska ligga på bas.
Hela håret skall rullas.
Endast plastpinnar på de två första spolarna i luggpartiet är tillåtet. 
Markeringar i hårbotten på dockan är ej tillåtna. 
Verktyg: Valfria och traditionella permanent spolar.
Tid: 60 min

Gren 2
Långhårsuppsättning - Long Hair Up ( f )
Den tävlande skall utföra en långhårsuppsättning. 
Löshår och hårutfyllnad får ej användas.
Före tävlingsstart skall håret vara rakt, torrt och genom borstat bakåt.
Verktyg: Valfria. Ej klippverktyg.
Smycken: tillåtet men får ej dominera. Smycken av löshår eller av hårliknande
material är ej tillåtna
Produkter: alla produkter tillåtna förutom färgspray
Tid: 65 min

Årskurs 2 Frisör
Gren 1
Herrfön långt hår - Style Long Hair Gents ( f ) ( h )
Den tävlande skall utföra en maskulin formblåsning och styling.
Form, rörelse och renhet från botten till toppen bedöms.
Före start: hårets längd på hjässan minimum 7 cm. Sidor och nacklinje
2 cm. Håret skall vara infärgat i 2 eller flera färger
Före tävlingsstart ska håret vara blött och bakåtkammat



Verktyg: Fön och valfria kammar och borstar. Klippverktyg är ej tillåtna
Produkter: Alla produkter tillåtna utom färgande produkter
Tid: 30 min

Gren 2
Frisyrdesign - Hairdesign ( f )
Det skall göras en valfri festfrisyr. Hårets längd får maximalt nå till
axlarna. Frisyren skall innehålla djup och volym, visa känsla för form
och vara hållbar. Hårprydnader är tillåtna men får ej dominera och ej vara av 
hårliknande material. För övrigt inga nålar eller spännen i färdigt resultat.
Före start får håret vara klippt och färgat, ej rakat. Håret skall vara blött 
bakåtkammat. 
Verktyg: Valfria verktyg (ej tillgång till torkhuv). 
Tid: 60min

Årskurs 3 Frisör
Gren 1
Damklippning - Salon Cut & Style ( t ) ( h )
Den tävlande ska klippa, föna och styla en trendig frisyr med minst 2 klippsätt. 
Klippning, färg och form i harmoni bedöms.
Förarbete: håret skall vara infärgat i minst 2 färger i harmoni med frisyren. Håret får 
ej vara klippt!
Före start ska håret vara blött och bakåtkammat.
Verktyg: Alla verktyg tillåtna.
Produkter: Alla produkter tillåtna förutom färgande produkter.
Tid: 60 min

Gren 2
Klassisk korthårsklippning med modern styling (herr) - Fashion Short Cut ( t )
Den tävlande skall utföra en klassisk klippning med finish. Fashion style på kort hår, 
sax över kam. 
Före start: hårets längd på hjässa skall vara minimum 7 cm, sidor och
nacklinje 2 cm och färgat med 2 eller fler färger. Håret skall vara blött och 
bakåtkammat
Verktyg: Alla klippverktyg och fön tillåtna. Ej tillåtet med maskinsax och 
nackmaskin/finishmaskin. 
Produkter: Alla produkter tillåtna förutom färgande produkter. 
Tid: 60 min

Gren 3
Brudinspirerad uppsättning med dekorationer - Bridal Hairstyle long hair ( f )
Den tävlande skall utföra en brudfrisyr. Ej fantasy frisyr!
Dekorationer skall finnas, men får ej dominera slutresultatet.
Löshår och smycken av hårliknande material är ej tillåtet. Utfyllnad är tillåtet.



Före start får håret vara förberett men skall genom borstas bakåt
Produkter: alla produkter tillåtna utom färgspray
Tid: 60 min

______________________________________________________________________

STYLIST

Årskurs 1
Långhårsstyling - Long Hair Down 60 min
Restyle Långhårsuppsättning - Long Hair Up 40 min
Årskurs 2 
Skönhetsmakeup på modell 65 min
Restyle Fest, hår och make up 45 min
Årskurs 3 
MOOD BOARD - Total look på modell makeup och hår 120 min

Årskurs 1 Stylist
Gren 1
Långhårstyling - Long Hair Down
Den tävlande skall utföra en långhårs styling på valfri långhårsdocka.
Före start ska håret vara rakt, torrt och genomborstat bakåt.
Verktyg: Valfria. Ej klippverktyg.
Smycken ej tillåtet. Löshår eller utfyllnad ej tillåtet. Nålar eller spännen i färdigt 
resultat ej tillåtet. 
Produkter: alla produkter tillåtna förutom färgspray.
Tid: 60 min

Gren 2
Restyle Långhåruppsättning - Long Hair Up
Den tävlande skall utföra en långhåruppsättning på samma docka som långhårs
stylingen (gren 1). Dockan får ej flyttas från tävlingsgolvet mellan de två momenten.
Smycken är tillåtna men får ej dominera. Löshår eller utfyllnad ej tillåtet.
Verktyg: Valfria. Ej klippverktyg. 
Produkter: Alla produkter är tillåtna förutom färgspray.
Tid: 40 min

Årskurs 2 Stylist
Gren1
Skönhetsmake up på modell
Full skönhets make up. Harmoni och balans bedöms.
Före tävlingsstart ska håret vara i volym med riktning bakåt från ansiktet.



Ansiktet skall vara rent och får inte ha någon förberedelse med makeup. 
Verktyg: Alla vanligt förekommande verktyg inom makeup. Ej Air-brush
Tid: 65 min

Gren 2
Restyle Fest, hår och make up. 
Restyle - omstyling till festlook på samma modell.
Hår och make up bedöms.
Verktyg : Valfria, ej air-brush.
Tid: 45 min

Årskurs 3 Stylist / Privat godkänd/vuxenutbildning - Stylist 
Mood board
Kommer ut på Hair Sweden och Sflf’s hemsida 23/9-18.
Eleven tolkar moodboard efter egen känsla. Make up, hår och helhet bedöms.
Före start ska modellen vara helt avsminkad.
Håret skall vara opreparerat, torrt och borstat bakåt.
Allt arbete görs på tävlingsgolvet. Kläder får vara på före tävlingens start. 
Ev. löshår ska kammas igenom och läggas väl synligt framför modellen innan
tävlingens start.
Verktyg: Alla hjälpmedel tillåtna även löshår men ej i färdig frisyr (peruk).
Tid: 120 min

________________________________________________________________________

Privat godkänd/vuxenutbildning - Frisör 

Gren 1
Herrfön långt hår - Style Long Hair Gents ( f ) ( h )
Den tävlande skall utföra en maskulin formblåsning och styling.
Form, rörelse och renhet från botten till toppen bedöms.
Före start: hårets längd på hjässa minimum 7 cm. Sidor och nacklinje
2 cm. Håret skall vara infärgat i 2 eller flera färger
Före tävlingsstart ska håret vara blött och bakåtkammat
Verktyg: Fön och valfria kammar och borstar. Klippverktyg är ej tillåtna
Produkter: Alla produkter tillåtna utom färgande produkter
Tid: 30 min

Gren 2
Frisyrdesign - Hairdesign ( f )
Det skall göras en valfri festfrisyr. Hårets längd får maximalt nå till



axlarna. Frisyren skall innehålla djup och volym, visa känsla för form
och vara hållbar. Hårprydnader är tillåtna men får ej dominera och ej vara av 
hårliknande material. För övrigt inga nålar eller spännen i färdigt resultat.
Före start får håret vara klippt och färgat, ej rakat. Håret skall vara blött 
bakåtkammat. 
Verktyg: Valfria verktyg (ej tillgång till torkhuv). 
Tid: 60min


