DE DANSKE MESTERSKABER I VIPPER 2021 OG
DKF LASH OPEN CLASSIC PROFESSIONAL (bedømmes som CLASSIC DM professional)
DKF LASH OPEN CLASSIC PROFESSIONAL introduceres her i 2021, som en åben klasse. Denne klasse er åben
for deltagere bosat i Danmark uanset statsborgerskab, og har mindst 2 års erfaring (fra
uddannelsestidspunkt) – og skal være uddannet professionelt.
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: Skal være sort.
6) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty20.dk/tilmelding-tilkonkurrencer
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 2021 – samt CLASSIC, eller
LASH OPEN 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 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. Du har 2 timer til at kreere et betagende look.
Looket skal harmonerer med din valgte models naturlige vipper og øjenfacon. Der vil blive sat fokus på dit
valg af curve og tykkelse af vipperne.
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, Max 0.10, 100% coverage.
VOLUME 3D-4D Junior & Master niveau, Sorte extensions, Max 0.07, 80% coverage.
MEGA VOLUME 5D-6D Junior & Master niveau, Sorte extensions , Max 0.07, 80% coverage.

5) Extensionsvalg: Der må benyttes syntetiske vipper, alle typer kurver og længder. Farve sort. Lim valg: Skal
være sort.
6) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty21.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 2021 – 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.
OPGAVE:
Opgaven i Volume går i alt sin enkelhed ud på at påsætte vipper, ganske som du ville gøre det i dit daglige
arbejde som vippeteknikker. Du har 3 timer til at kreere et betagende look. Looket skal harmonerer med
din valgte models naturlige vipper og øjenfacon. Der vil blive sat fokus på dit valg af curve og tykkelse af
vipperne.
Kriterier:
Direction of lashes – max score 5 point. Vipperne må ikke krydse hinanden og de skal have den rette lige
retning og sidde direkte ovenpå natur vippen.
Coverage – max score 10 point:
100% af vipperne skal have påsat vipper, også øjenkrog og ydervipper - Symmetry of both eyes - max score
5 point. Vippelook, længde og curve skal komplimentere modellens ansigt og øjne. Vipperne på begge øjne
skal se symetriske ud.
Stickies – max score er 10 point:
Ingen af vipperne må være klisteret sammen.
Attachment – max score 10 point:
Extensionsne skal være korrekt påført til naturvippen, uden f.eks. gab ved vipperoden. Clean work – max
score 5 point. Der må ikke være makeup rester omkring vipperne. Der må ikke være overskuds lim på
vipperne, ej heller lim på huden eller på eye patch. Der vil fratrækkes 1 point fra hver af de ovenstående
der overskrides. Dommerne vil tjekke de brugte eye patches inden bedømmelse for at tjekke om der er
afsat lim på disse. Lash mapping er tilladt på eye patchene. Length – max score 5 point. Extensions længden
skal være tilpasset modellens naturlige vipper.
Thickness/Weight – max score 10 point:
Tykkelsen skal vælges ud fra modellens naturlige vippehår.
I Classic 1:1 er det tilladt at mixe tykkelsen alt efter naturhåret.
Maximalt tykkelse på vippen må være 0,15 (flatlashes, superflat osv. Er IKKE tilladt, kun traditionelle vipper)
I volume, tilpasses mængden af vipper i fanen efter naturhåret. At mixe tykkelser i volume er IKKE tilladt,
men variation i mængden af vipper i fanen er tilladt.
0.03mm – MAX 8 extensions per naturhår.
0.04mm - MAX 8 extensions per naturhår.
0.05mm - MAX 6 extensions per naturhår.
0.06mm - MAX 6 extensions per naturhår.

0.07mm - MAX 4 extensions per naturhår.
0.08mm - MAX 4 extensions per naturhår.
Der dømmes efter hvor godt valget har været, af tykkelse og antal vipper i fanerne, til modellens natur
vipper.
0.10mm. må KUN benyttes til 2D i volume konkurrencen.
Distance – max score 5 point
Afstanden fra extention til øjenlåg skal være den samme hele vejen langs vippekanten.
Anbefalede afstand:
Classic 0.5mm – 1mm
Volume 0.3mm – 0.8mm
Overall look design – max score 10 point.
Det valgte look til modellen øjne og ansigt. Ingen farvede vipper. KUN sort lim.
Spread span of the fan – max score 10 point.
KUN I VOLUME
Fanerne skal laves korrekt. Afstanden mellem hver extension skal være symmetrisk. Valget af tykkelse skal
være tilpasset modellens natur vipper. Det er IKKE tilladt at anvende pre-made faner.
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.
Division:
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).
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).

