Å rets frisör
2012
tävlingsinbj u dan

Tävla i kategorierna:
Årets frisör Damklippning
– nyskapande, trendigt, kommersiellt gångbart

Årets frisör avant garde
– gränslös kreativitet

Bidragen bedöms efter färg- och klippteknik, klippning och färgning ska
utföras av EN frisör.
Totalt 3 bilder:
1. En helfigurbild
2. En detaljbild
3. En alternativ styling (märk denna bild som ’alternativstyling’).
Ingen bildbehandling eller retuschering tillåts i bilder 2 och 3.

I kategorin Avant Garde bedöms helhetsintrycket, nyskapande, kreativitet.
Högst 3 valfria bilder.
1. Helhetsbild
2. Detaljbild
3. Detaljbild (valfri)

Årets elev
Under utbildning

Årets frisör Herrklippning
– nyskapande, trendigt, kommersiellt gångbart

Totalt 2 valfria bilder.
Obs! Årets Elev ska använda en dammodell.
Ingen bildbehandling tillåts.
Obs! Elever kan endast tävla i denna kategori.
Du ska gå i en godkänd privat utbildning, på hantverk/ frisörlinjen på
gymnasiet, vara trainee eller på färdigutbildning på salong.

Samma kriterier som ovan.

Årets frisör nykomling
– nyskapande och kreativt
Samma kriterier som ovan.
Utbildad frisör upp till 24 år.

Fyll i tävlingstalongen och skicka in tillsammans med ditt bidrag!

Nya generella regler för Årets Frisör

1. Bidragen bedöms efter färg- och klippteknik, klippning och
färgning som ska utföras av EN frisör. I kategorin Avant Garde
bedöms helhetsintrycket, nyskapande och kreativitet.
2. Fotografens namn ska anges med för- och efternamn på
3. talongen.

4. Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast 4 juni.
Bilder ska levereras som:
a) utskrivna i A4-storlek, gärna på fotopapper.

5. b) högupplöst digitala bilder på CD. Insända bilder returneras ej.
Postas i plastficka i kuvert - ingen text på fotografierna (all
6. information ska finnas i talongen).

Insända bilder får EJ publiceras i något annat sammanhang utan
tillstånd från Frisörföretagarna. Frisörföretagarna äger rätten
7. att använda allt inskickat material i trycksaker och digitalt.
8. Juryns beslut får ej överklagas.

9. Frisörer får tävla med ett bidrag per kategori, dock ej elever.
10. Alla tävlande frisörer ska vara färdigutbildade frisörer.

För att tävla i Årets Elev måste du vara i en godkänd privat
utbildning, på hantverk – frisörlinjen på gymnasiet, trainee eller
11. på färdigutbildning på salong.
12. Tävlingstalongen ska vara fullständigt ifylld.
Betala anmälningsavgift* senast 4 juni.

Tävlingskategori

ÅRETS FRISÖR DAMKLIPPNING

ÅRETS FRISÖR HERRKLIPPNING
ÅRETS FRisör AVANT GARDE
ÅRETS frisör NYKOMLING
ÅRETS ELEV

*Anmälningsavgift: 500 kr per bidrag. Medlem i Frisörföretagarna betalar 250 kr (inklusive moms). Betalningen
sker via insättning på BG 746-8192 med angivande av
kategori och namn på tävlande. Till exempel: Nykomling.
Lisa Andersson. Ej inbetalt bidrag dras ur tävlingen.
Nomineringen äger rum vecka 25. De nominerade
informeras personligen om juryns beslut vecka 27, övriga
tävlanden informeras via frisor.se. Vid eventuella frågor,
maila oss: info@frisor.se
Årets Frisörgala hålls på Berns Salonger den 14:e
september. Kvällen fylls med trerätters galamiddag,
vinpaket, underhållning, prisutdelning och dans. Mer
information och priser kommer inom kort på frisor.se

Tävlingen arrangeras av Frisörföretagarna
i samarbete med:

För-/ efternamn på tävlande:
Salong:
Ev. medlemsnummer:
Fotografens för-/ efternamn:
Adress:
Postnummer:
Telefon-/mobilnummer:
E-mail:
Skicka ditt tävlingsbidrag till:
Frisörföretagarna
”Tävlingsbidrag 2012”
Box 626, 101 32 Stockholm

Postort:

