DE DANSKE MESTERSKABER I VIPPER 2019
Lørdag 2. marts og søndag 3. marts 2019
Dansk Kosmetolog Forening afholder Danmarks Mesterskab i VIPPER – CLASSIC og VOLUME, lørdag
den 2. marts og søndag den 3. marts 2019.
KATEGORIER 2019: (erfarenhed gælder fra 1. certificering - både klassisk og volume).
Lørdag den 2. marts 2019
CLASSIC JUNIOR: UNDER 2 ÅRS ERFARING (der kåres 1. 2. & 3. plads).
CLASSIC PROFESSIONAL: OVER 2 ÅRS ERFARFING eller tidligere vinder af Junior (1.2. eller 3.).
CLASSIC MASTER: OVER 2 ÅRS ERFARFING og tidligere vinder af enten kategori PROFESSIONAL,
vinder af international konkurrence eller træner/instruktør på vippeuddannelse - Vinderen af denne
konkurrence kan kalde sig danmarksmester (der kåres 1. 2. & 3. plads).
Søndag den 3. marts 2018
VOLUME JUNIOR: UNDER 2 ÅRS ERFARING (der kåres 1. 2. & 3. plads).
VOLUME PROFESSIONAL: OVER 2 ÅRS ERFARFING eller tidligere vinder af Junior (1.2. eller 3.).
VOLUME MASTER: OVER 2 ÅRS ERFARFING og tidligere vinder af enten kategori PROFESSIONAL,
vinder af international konkurrence eller træner/instruktør på vippeuddannelse Vinderen af denne
konkurrence kan kalde sig danmarksmester (der kåres 1. 2. & 3. plads).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lørdag den 2. marts 2019
KRITERIER FOR DELTAGELSE I CLASSIC junior/professionel:
1) Bosat i Danmark, samt Dansk statsborgerskab
2) Certificeret Vippetekniker eller du kan dokumentere at du har professionel erfaring. Enten i form
af ansættelse på Salon eller som Selvstændig med cvr. nummer.
3) Kan påsætte minimum 60 vipper pr. øje på max 2 timer.
4) Selv kan medbringe: produkter, model, lys og briks.
5) Extensionsvalg: Der må benyttes syntetiske vipper, alle typer kurver og længder. Farve: sort og
max tykkelse på 0.15 Lim valg: kun sort farvet lim tilladt.
6) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty19.dk/tilmelding-til-konkurrencer
deltagergebyr på kr. 600.- skal herefter indbetales på konto: Danske Bank 9570 – 0009106626. Her
skal det fremgå tydeligt hvem der har indbetalt samt anføres at det er for DM i Vipper 2019 – samt
CLASSIC. Ved tilmelding bekræftes modtagelsen af tilmeldingen, men der er først endelig tilmelding

når DKF har modtaget tilmeldingsgebyret – TILMELDING GÆLDER EFTER ”FØRST TIL MØLLE”
PRINCIPPET, og der er et begrænset antal pladser.
OPGAVE:
Opgaven i Classic og Volume går i alt sin enkelhed ud på at påsætte et sæt naturlige udseende
vipper, ganske som du ville gøre det i dit daglige arbejde som vippeteknikker. Inden for 2 timer skal
Du kreere et betagende look. Der harmonerer med din valgte models naturlige vipper og øjenfacon.
Sidste tilmeldingsfrist samt betaling er den 1. februar 2018
PROGRAM lørdag den 2. marts 2019 – CLASSIC DM i vipper 2019
Kl: 10:00-11:00 Indregistrering af deltager og model ved indgangen til BEAUTY18
Kl. 11:00-11:30 Opstilling og forberedelse af medbragt materiale for konkurrencen.
Kl. 11:30-12:00 bedømmelse af modellernes vipper.
Kl. 12:00 Konkurrencen starter.
Kl. 14:00 er konkurrencen slut, herefter dedømmes vipperne af dommerne, modellerne har deres
seddel med model nr, info omkring vippernes stand, hvad der er benyttet af vipper og de to under
eyepatches /tape som modellen havde på undervejs til konkurrencen også er sat fast på.
Kl. ca 16:00 Offentliggørelse af Danmarksmester, samt præmie overrækkelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndag den 3. marts 2019, Kl. 11.00
KRITERIER FOR DELTAGELSE VOLUME junior/professionel
1) Bosat i Danmark samt dansk statsborger
2) Uddannet i volume og kunne fremvise diplom / dokumentere professionel erfaring som ansat i
salon/selvstændig med gyldigt cvr.nr.
3) Kunne medbringe egne materialer til påsætning samt briks, lys mv.
4) Selvvalgt kategorier – alle påsættes indenfor 3 timer :
LIGHT VOLUME 2D Junior & Master niveau, Sorte extensions er tilladt, Max 0.10, 100% coverage.
VOLUME 3D-4D Junior & Master niveau, Sorte extensions er tilladt, Max 0.07, 80% coverage.
MEGA VOLUME 5D-6D Junior & Master niveau, Sorte extensions tilladt, Max 0.07, 80% coverage.
5) Extensionsvalg: Der må benyttes syntetiske vipper, alle typer kurver og længder. Farve sort. Lim
valg: kun sort farvet lim er tilladt.
6) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty19.dk/tilmelding-til-konkurrencer
deltagergebyr på kr. 600.- skal herefter indbetales på konto: Danske Bank 9570 – 0009106626. Her
skal det fremgå tydeligt hvem der har indbetalt samt anføres at det er for DM i Vipper 2019 – samt
VOLUME. Ved tilmelding bekræftes modtagelsen af tilmeldingen, men der er først endelig tilmelding

når DKF har modtaget tilmeldingsgebyret – TILMELDING GÆLDER EFTER ”FØRST TIL MØLLE”
PRINCIPPET, og der er et begrænset antal pladser.
Sidste tilmeldingsfrist samt betaling er den 1. februar 2017
PROGRAM søndag den 3. marts 2019 – VOLUME DM i vipper
Kl: 9:00-10:00 Indregistrering af deltager og model ved indgangen til BEAUTY16
Kl. 10:00-10:30 Opstilling og forberedelse af medbragt materiale for konkurrencen.
Kl. 10:30-11:00 bedømmelse af modellernes vipper.
Kl. 11:00 Konkurrencen starter.
Kl. 14:00 er konkurrencen slut, herefter dedømmes vipperne af dommerne, modellerne har deres
seddel med model nr, info omkring vippernes stand, hvad der er benyttet af vipper og de to under
eyepatches /tape som modellen havde på undervejs til konkurrencen også er sat fast på.
Kl. 16:00 Offentliggørelse af vinderen samt præmie overrækkelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILMELDINNG TIL FLERE KATAGORIER?: JA, Du kan godt tilmelde dig både CLASSIC, VOLUME OG
FANTASY LASH ART
BEDØMMELSES KRITERIER & REGLER FOR DM I VIPPER (gældende CLASSIC OG VOLUME):
Krav til model og regler:
1) Kvinde, min. 18 år, og der anbefales max. 25 år.
2) Mørke, lange og sunde natur vipper
3) Rolige øjne som ikke vibrerer
4) Stor tålmodighed, kan ligge stille og som ikke snakker undervejs
5) Ingen makeup eller permanent makeup er tilladt på modellen til klassisk/volume.
6) Vipperne påsættes på egen medbragte model til konkurrencen.
7) Ved at fremsende tilmelding indikerer ansøgeren, at han/hun accepterer alle betingelser for at
deltage i konkurrencen. Enhver form for regreskrav er udelukket.
8) Deltagernes modeller skal være iført neutralt, helt sort tøj uden reklametryk. Det er ikke tilladt
(både deltagere og deres modeller) at uddele, af nogen art, produkter eller markedsføring, til de
andre deltagere. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning, og diskvalificering af konkurrencen.
9) Deltagerne skal acceptere, at alle billeder, der bliver taget under mesterskaberne kan bruges i
redaktions- Og reklameøjemed for DKF.
10) Certifikat: Alle deltagere i Danmarks mesterskaberne i Vippe extensions modtager et certifikat,
der bekræfter Deres deltagelse. Der vil kun være en danmarksmester i CLASSIC og en i VOLUME, det
er vinderen af MASTER, der kåres selvfølgelig 1., 2. og 3. plads med masser af sponsor gaver.

Konkurrence ansvarlig: Dansk Kosmetolog Forening
Dommerkontakt og Supervisor: Rikke Udengaard , Dansk kontakt til dommere
Dommere: Vil blive offentliggjort løbene, dog vil der til DM i Vipper 2019.
Pointskema Klassisk
Der gives point I følgende; All-over view, Eye design, Harmony/symmetry, Stickies, Correct
placement, clean work, Distance to eyelid, length of EE, Thickness of EE, Direction/Flow, Fullness,
Inner corner, Outer corner.
Pointskema volume
Der gives point I følgende; All-over view, Eye design, Harmony/symmetry, Stickies, Correct
placement, clean work, Distance to eyelid, length of EE, Thickness of EE, Direction/Flow, Fullness,
Inner corner, Outer corner, quality of volume fans, Size of volume fans.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ: Der vil være gulvdommere tilstede for at konkurrencen forløber korrekt og
at alle regler overholdes. De vil tjekke op på hygiejne, sikkerhed, tiden, hjælper med diverse, og
sørger for at ingen forlader konkurrencestedet uden tilladelse. De vil også holde god ro og orden
undervejs, og guide modellerne til evaluering/pointgivning, efter endt konkurrence. INGEN
Dommere har adgang til konkurrence området og alle modellerne har deres seddel med model nr,
info omkring vippernes stand, hvad der er benyttet af vipper og de to under eyepatches /tape som
modellen havde på undervejs til konkurrencen også er sat fast på. Efter modellerne har været
igennem dommernes øjne, vil de skulle have taget et billede af vores fotograf. Der vil også gives
briefing til deltagere og modeller inden konkurrencestart på selve dagen. Alle deltagere samt
modeller må ikke forlade messen og skal blive under præmieuddeling og efter kåring af 1. 2. & 3. i
alle kategorier. Efterfølgende skal alle vindere blive, da der skal tages billeder af alle som har vundet.

