
Skol-SM/PivotPoint Cup 2019 Almåsgymnasiet Borås ons 27/3-2019

Almåsgymnasiet fick under augusti 2018 förfrågan från SFLF (Stylist- och 
Frisörlärarförbundet) om att anordna Skol-SM/Pivot Point Cup under våren 2019. Skälet till 
förfrågan var att de fått veta att DM/Regionsuttagningstävlingen som genomfördes på 
Almås, den 24/1-2018 då sex st skolor deltog, genomfördes på ett sådant proffesionellt 
sätt att de blev självklart för dem att fråga om Almås kunde tänka sig att stå för värdskapet 
för skol-SM istället för att det anordnas i Stockholm som det brukar.

Skol-SM/Pivot Point Cup kommer att ske onsdagen den 27/3-19 på Almåsgymnasiet. 
SFLF är huvudarrangör ihop med Frisörföretagarna, HairSweden och Almåsgymnasiet.

Det är Hantverksprogrammets frisörelever och stylistelever som tävlar i olika grenar i de 
tre olika årskurserna. Av alla som gick vidare till final i SM är det 79 elever som anmält sig 
för tävling i Borås, 61 st frisörelever och 18 st stylistelever, och de är från 19 st olika skolor 
som är representerade från Kristianstad i söder till Örnsköldsvik i norr. Därutöver tävlar 
även svenska juniorlandslaget i frisör med 7 kandidater på Almås.

Alla frisörelever tävlar i frisörutbildningens olika salonger och alla stylistelever tävlar i 
skolans aula. Juniorlandslaget tävlar också i aulan. För frisörerna heter tävlingen skol-SM/
Pivot Point Cup pga att de sponsrar med dockhuvuden till de tävlande i åk 2 och åk 3. För 
stylisterna heter tävlingen Skol-SM Stylist.

Dagen startar med registrering från kl 8:00 och dagen avslutas med diplomutdelning och 
prisutdelning i aulan vid ca kl 17:30-18:30. Tävlingarna startar med stylistelever i åk 1 kl 
8:50 och avslutas, om inga förseningar sker, med frisörelever i åk 2 kl 15:15. Däremellan 
sker ytterligare 12 st olika grenar inom frisör och stylist.

Frisör åk 1 tävlar i 2 grenar (permanent och långhårsuppsättning).
Frisör åk 2 tävlar i 2 grenar (damfön och herrfön).
Frisör åk 3 tävlar i 3 grenar (damklp, herrklp och brudinspirerad uppsättning)
Stylist åk 1 tävlar i 2 grenar (långhårsstyling och restyle/långhårsuppsättning)
Stylist åk 2 tävlar i 2 grenar (skönhetsmakeup på modell och restyle fest, hår och make)
Stylist åk 3 tävlar i 1 gren (mood board - total look på modell makeup och hår)
Juniorlandslaget tävlar i 2 grenar (kreativ damfön och restyle hair by night)

Bedömning sker av 168 st dockor och modeller i 14 olika grenar inom en 6-timmarsperiod. 
6 st domare får arbeta hårt under dagen varav 2 st av dem extra hårt eftersom de ska 
bedöma både inom frisör- och stylist. Domarna som bedömer frisör är Malena Williamson, 
Ulla-Britt Hedin, Roger Svensson och Ulrika Granqvist.
Domarna som bedömer stylist är Malena Williamson, Ulla-Britt Hedin, Erica Barchéus 
Rojas (fr Färg) och Anneli Palmgren (/Victoria Randli).
Tävlingsdagens publik kommer även att få möjlighet att rösta fram en vinnare av 
”Publikens Favorit” på både Frisörprogrammet och en på Stylistprogrammet under dagen.

Samtliga frisörelever i 6 st klasser och samtliga stylistelever i 3 st klasser arbetar med 
tävlingarna under hela dagen. Detsamma gör även alla lärare från de programmen. 
Handelsprogrammets lärare och elever är också involverade och arbetar under dagen 
med olika uppgifter som tex försäljning, guidning, lounger osv. Elever och lärare från 
Viskastrandsgymnasiet har hand om fotograferingen av alla 168 dockor/modeller från alla 
håll och kanter. Dessa bilder kommer efter tävlingarna att finnas på google under ca en 



månad tid för att kunna laddas ner av samtliga deltagande skolor. Eventuellt kommer även 
dessa VS-elever filma tävlingarna via livelänk via skolans youtubekanal. Skolans elever 
kommer också lägga ut bilder och filmer via skolans sociala medier såsom Instagram och 
Facebook. Media kommer också att kontaktas som tex Borås Tidning. Övrig personal inom 
servicesektorn på skolan är också involverad i dessa tävlingar som tex lokalvård, matsal, 
cafeteria, IT och vaktmästeri mm. Floristprogrammets elever dekorerar skolan med 
blommor. Bageriet har öppet för försäljning. Försäljning av olika produkter sker vid 
cafeterian av olika leverantörer. Handelsanställdas förbund avd 12 Borås representeras av 
Ernad och Enis och de informerar för dem som har frågor att ställa. Årskurs 9-elever som 
sökt in på frisör och stylist i 1:a och 2:a hand kommer att få en personlig inbjudan med bla 
goodiebags och aktiviteter. Det är Petra och Ulrika som samordnare för de båda 
programmen som ansvarar för det under tävlingsdagen. Alla APL-handledare kommer 
också få en inbjudan för att komma och titta på tävlingarna. Självklart så får även övriga 
människor samt anhöriga och vänner till de tävlande komma och titta på tävlingarna. 
Huvudentrén är öppen under hela dagen fram till kl 16:00 och alla de övriga ingångarna är 
låsta av säkerhetsskäl. Samtliga entréer kan man använda som utgång när man använder 
knappen med nyckelsymbol för upplåsning. Skolans elever använder sina passerkort för 
att komma in vid ingångarna. Alla besökare och tävlande som kommer till skolan tas emot 
av värdar/värdinnor vid alla ingångar för att kunna komma in. Därtill kommer även samtliga 
besökare att få ett klistermärke fastsatt på sin kläder för att användas som passerkort vid 
de olika ingångarna.

Tävlings-och domarschema kommer tillsammans med övrig information att skickas till 
SFLF för att läggas ut på hemsidan 3 veckor före tävling, vilket är ons 6/3 v 10.
https://sflf.se/tavlingar-2/ 
Information om tävlingsregler och vilka dockor man får använda finns redan på denna 
hemsida.
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