Reviderade tävlingsregler Göteborg 8/9-2019

Regler för regionuttagningar och Skol SM/Pivot
Point Cup 2019-2020
• SFLF kommer ej arrangera Skol SM/Pivot Point Cup 2020.
Arrangemanget kommer ligga hos någon av skolorna.
• 31/11-19 – Skall information om alla skol/regionuttagningarna vara
inskickat till tavling.sflf@gmail.com. Formuläret finns att hämta på
www.sflf.se
• 31/1-20 - Skall alla resultatlistor från skol/regionuttagningarna vara
inrapporterade till tavling.sflf@gmail.com
• Plats, datum och arrangör för Skol SM/Pivot Point Cup är ännu ej
fastställt. Vi återkommer när vi har mer information.
• Moodboard för Årskurs 3 Stylist läggs ut på www.sflf.se inom kort.
• Observera att tävlingsmoment och regler för stylist årskurs 1 och
årskurs 2 är omformade och uppdaterade.
• På skol/regionuttagningarna är dockorna valfria men vi rekommenderar
Pivot Point eftersom det är de som gäller på̊ Skol SM/Pivot Point Cup.
Godkända Pivot Pointdockor som gäller i respektive klass finns under
tävlingsfliken på www.sflf.se

FRISÖR
( t ) = Teknisk gren
( f ) = Fashion gren
( h ) = Huvudmoment vid ev. lika poäng i slutresultat.
Årskurs 1
Permanent ( t ) ( h ) 60min
Långhårsuppsättning- Long Hair Up 65min
Årskurs 2
Frisyr design- 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 på̊ helt huvud.
Traditionella spolar med traditionella gummiband. Spolarna ska ligga på̊ bas.
Hela håret skall rullas.
Endast plastpinnar på̊ de två̊ första spolarna i luggpartiet är tillåtet.
Markeringar i hårbotten på̊ dockan är ej tillåtna.
Före tävlingsstart ska hela håret vara genomblött och bakåtkammat.
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 ( t ) ( h )
Den tävlande skall utföra en maskulin formblåsning och styling.
Form, rörelse och renhet från botten till toppen bedöms.
Före start: hårets längd på̊ hjässan minimum 7 cm. Sidor och nacklinje
minimum 2 cm. Håret skall vara infärgat i 2 eller flera färger.
Före tävlingsstart ska hela håret vara genomblött och bakåtkammat.
Verktyg: Fön och valfria kammar och borstar. Klipp-och stylingverktyg är ej
tillåtna. Produkter: Alla produkter tillåtna förutom färgande produkter.
Tid: 30 min
Gren 2
Frisyrdesign - Hairdesign ( f )
Det skall göras en valfri festfrisyr. 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 tävlingsstart får hårets längd maximalt nå till axlarna. Håret får vara klippt
och färgat, ej rakat. Hela håret skall vara genomblött 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 tävlingsstart ska hela håret vara genomblött och bakåtkammat.
Verktyg: Alla verktyg tillåtna förutom maskinsax och nackmaskin/finishmaskin.
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 på̊
kort hår, sax över kam.
Före start: hårets längd skall vara minimum 7 cm över hela huvudet och färgat
med 2 eller fler färger. Hela håret skall vara genomblött 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 tävlingsstart får håret vara förberett men skall genomborstas bakåt.
Verktyg: Valfria.
Produkter: Alla produkter tillåtna förutom färgspray.
Tid: 60 min
___________________________________________________________________

STYLIST
Årskurs 1
Skönhetsmakeup & Long Hair Down på modell 90 min
Årskurs 2
Festmakeup & Long Hair Up på modell 120 min
Årskurs 3
MOOD BOARD - Total look på̊ modell makeup och hår 120 min
Årskurs 1 Stylist
Skönhetsmakeup & Long Hair Down på levande modell.
Full skönhetsmakeup. Harmoni och balans bedöms.
Före tävlingsstart ska ansiktet skall vara rent och får ej ha någon förberedelse
med makeup eller fransförlängning/lösfransar.
Verktyg: Alla vanligt förekommande verktyg inom makeup är tillåtna. Ej Airbrush.
Långhårstyling - Long Hair Down
Den tävlande skall utföra en långhårsstyling på samma modell.
Före tävlingsstart: Håret får ej vara förberett. Håret ska 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: 90 min (för båda momenten)
Båda momenten bedöms tillsammans med kappa på.

Årskurs 2 Stylist
Festmakeup & Long Hair Up på levande modell.
Full festmakeup som ska innehålla svart flytande eyeliner och röda läppar.
Före tävlingsstart ska ansiktet skall vara rent och får ej ha någon förberedelse
med makeup eller fransförlängning/lösfransar.
Verktyg: Alla vanligt förekommande verktyg inom makeup är tillåtna. Ej Airbrush.
Long Hair Up
Den tävlande skall utföra en långhåruppsättning på samma modell. Smycken
är tillåtna men får ej dominera. Löshår eller utfyllnad ej tillåtet.
Verktyg: Valfria. Ej klippverktyg.
Produkter: Alla produkter är tillåtna förutom färgspray.
Tid: 120 min (för båda momenten)
Båda momenten bedöms tillsammans med kappa på.
Årskurs 3 Stylist / Privat godkänd/vuxenutbildning Stylist
Moodboard
Kommer ut på Sflf’s hemsida.
Eleven tolkar moodboard efter egen känsla. Makeup, hår och helhet bedöms.
Före start ska modellen vara helt avsminkad.
Håret skall vara opreparerat, torrt och genomborstat bakåt.
Allt arbete görs på̊ tävlingsgolvet. Kläder får vara på̊ före tävlingens start.
Ev. löshår ska kammas igenom och laggas väl synligt framfor modellen innan
tävlingens start.
Verktyg: Alla hjälpmedel tillåtna även löshår men ej 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 på̊ hjässan minimum 7 cm. Sidor och nacklinje
minimum 2 cm. Håret skall vara infärgat i 2 eller flera färger.
Före tävlingsstart ska hela håret vara genomblött och bakåtkammat.
Verktyg: Fön och valfria kammar och borstar. Klipp-och stylingverktyg är ej

tillåtna. Produkter: Alla produkter tillåtna förutom färgande produkter.
Tid: 30 min
Gren 2
Frisyrdesign - Hairdesign ( f )
Det skall göras en valfri festfrisyr. 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 tävlingsstart får hårets längd maximalt nå till axlarna. Håret får vara klippt
och färgat, ej rakat. Hela håret skall vara genomblött bakåtkammat.
Verktyg: Valfria verktyg (ej tillgång till torkhuv).
Tid: 60min

