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Brug handsker
ved vask – farvning –
blegning – permanent
og styling af hår
—
Brug handsker så lang
tid, det er nødvendigt,
men så kort tid som
muligt
—
Brug bomuldshandske
under beskyttelseshandske
—
Handskerne skal være
rene, nye og tørre
—
Genbrug aldrig
engangshandsker

Husk handskerne
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LEDER AF LONE FROST

Jeg bliver næsten overvældet, når jeg ser alt det
talent, der findes blandt vores medlemmer.
Vi har netop haft 17 frisører med til De Nordiske
Mesterskaber, og de kom hjem med hele 16
medaljer. En meget flot indsats som vi skal være
stolte af. Men det er ikke kun internationalt, vi kan
se, at talenterne pibler frem. Det gør de også ved
Randersmesterskaberne, Fynsmesterskaberne og
ikke mindst Skills.
Ambitiøse unge mennesker knokler i månedsvis
for at blive dygtigere og vise, hvad de kan ved
konkurrencerne. Og de er værd at satse på, for det
er talenterne, der skal være med til at løfte vores
fag i fremtiden.
Det kommer man også til at se i den nye
erhvervsskolerefom, som Dansk Frisør &
Kosmetiker Forbund har udarbejdet sammen med
DOFK og Undervisningsministeriet.
Den rammer skolerne i august, og et
gennemgående tema er, at der skal fokus på
kvalitet og talenter. Det skal gerne betyde, at vi får
nogle endnu dygtigere unge mennesker ud i den
anden ende, og at arbejdsgiverne indser, at det
kan betale sig at satse på de unge og skaffe flere
praktikpladser.
Skat
Husker du at betale skat, hvis du for eksempel
klipper derhjemme? Det kan måske være svært at
at holde styr på reglerne, og derfor sætter SKAT
nu en kampagne i gang, hvor SKATs medarbejdere
for eksempel vil kontrollere Facebook-sider,
besøge saloner og også komme ud på skolerne.
Inde i bladet kan du læse mere om, hvad du må
og ikke må, når det gælder skat. Og nu vi er ved
skat - husk at bruge dit fradrag på op til 6.000
kroner, som du får for at betale kontingent.

Mere af os til dig
Når du om lidt bladrer videre i Spejlet, vil du
opdage, at vi har lavet om på det. Det er blevet
til et magasin med mere inspiration og skønne
billeder, og fremover vil vi følge sæsonerne og
udkomme fire gange årligt. Og som noget nyt
lægger vi 2.000 eksemplarer ud på skolerne, så vi
kan vise de kommende frisører og kosmetikere,
hvad vi som forbund har at byde på. For vi
har brug for, at du også bliver en del af vores
fællesskab og melder dig ind i forbundet.
Og vi er nemme at komme i kontakt med.
Telefonerne kimer, og derfor udvider vi nu
åbningstiden, så du kan ringe til os alle hverdage
mellem 9 og 15.
Jeg vil også lige nævne, at vi netop har købt et
feriehus i Skagen. Et dejligt byhus i to etager med
spa og plads til seks personer. Det glæder vi os til
at få gjort klar, så en masse af vores medlemmer
får mulighed for at komme på en god ferie til en
meget rimelig pris.
Sygemeldninger
I min seneste leder skrev jeg, at I skal være
forsigtige med, hvad I poster på Facebook, og
for eksempel ikke lægge feriebilleder op, hvis I er
sygemeldte. Det er blevet misforstået og tolket
som, at jeg opfordrer til, at man skal tage på ferie,
når man er sygemeldt. Naturligvis ikke. Derfor vil
jeg for god ordens skyld slå fast, så ingen er i tvivl:
Du har kun ret til at melde dig syg, hvis du rent
faktisk er syg.

De bedste hilsener
Lone Frost,
forbundsformand
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Makeup artist Anne Staunsager, 35 år

Uddannet på Makeup Skolen i Odense i 1998 / Vinder af Nordiske Mesterskaber i Makeup i 1999 /
Ansat et år som assistent for Uffe Buchard, Style Counsel, 1999 / Freelance siden 2000 / Boet og
wwwarbejdet i New York on-off i to år / Nomineret til Danish Fashion Awards og Elle Style Awards utallige gange / Tre gange vinder af Makeup Artist of the Year ved Danish Fashion Awards / Key Makeup
Artist for L’Oreal Paris Denmark i de sidste fire år

Tekst Søren Johannesen / Foto: Michael Rygaard, Signe Vilstrup fra tomorrowmanagement.com, Aia Busk fra Unique Models

Superstjerne

Anne bor i København med sin kæreste,
fotografen Michael Rygaard. Parret har
ingen børn.
HVAD SKER DER I DIT LIV LIGE NU?

Efter jeg har fået agent i Sverige, er der en
masse nye døre, der har åbnet sig for mig. Jeg
får blandt andet lov til at arbejde med en masse
dygtige mennesker og møder nye kunder, får nye
relationer. Jeg oplever på en måde, at jeg skal
opfinde mig selv på ny i forhold til mit arbejde, og
det er rigtig fedt.
Samtidig er det dejligt, at jeg stadig er tæt på mine
venner og familie i Danmark. Det er noget, der i
de senere år er begyndt at betyde meget for mig:
at kunne kombinere et lykkeligt liv med dem man
elsker, samtidig med at have den karriere jeg også
elsker. Jeg synes, jeg har fundet en god balance.

“drømme giver et drive,
og det er det, der skaber
en dygtig makeup artist
og det, der skal til for at
komme langt i branchen.”

HVAD INSPIRERER DIG?

drømmejob lige præcis kommer den dag, man
holder en fridag. Så egentlig har jeg aldrig fri – jeg
ville nok altid tage hjem fra f.eks. en ferie, hvis det
rigtige job pludselig blev tilbudt.

Jeg bliver inspireret af mange ting i hverdagen, og
især når jeg rejser, prøver jeg at gå på museum og
fotoudstillinger for at se andre og anderledes ting,
end dem, jeg ser i Danmark. Jeg kan også godt
lide at iagttage mennesker på gaden og omkring
mig. Inspirationen kommer selvfølgelig også, når
jeg på nettet og i de udenlandske modemagasiner
holder mig opdateret på, hvad der sker inden for
mode og skønhed.

Som makeup artist er det meget op og ned, hvor
meget man arbejder. Der kan være uger, hvor der
er arbejde hver dag, også i weekenden og til sent
på aftenen, og så kan der pludselig være tre dage,
hvor der ikke er noget at lave. Man ved aldrig,
hvornår det er, men jeg har lært at leve med det
og elsker friheden til at kunne tage fri, hvis jeg har
brug for det.

HVORDAN ER DIN ARBEJDSPROCES?

Når jeg bliver booket til et job, laver jeg gerne en
masse forarbejde ved at undersøge hvilket look,
jeg tror kan passe til opgaven. Oftest laver jeg
også et moodboard. På den måde kan jeg på selve
dagen nemmere finde frem til, hvor kunden gerne
vil hen og hvilket udtryk, det skal ende ud med.
Jeg kan godt lide at være involveret i udviklingen
af et look, men det hænder også, at jeg bare
møder op og får at vide, hvad der skal laves. Jeg
sætter dog altid mit eget præg på det endelige
look.

Men at planlægge noget ude i fremtiden, det kan
jeg ikke, og mine venner har for længst lært, at jeg
aldrig kan give besked om en aftale før et par dage
inden.
ER DET SVÆRT AT MATCHE PRIVATLIVET
MED ARBEJDSLIVET?

Jeg er så heldig, at min kæreste er fotograf, så vi
forstår hinandens skæve arbejdstider. Vi arbejder
også nogle gange sammen. Det er virkelig dejligt,
og det sætter jeg stor pris på.
HVAD BETYDER DRØMME FOR DIG?

HVORDAN SØRGER DU FOR AT HOLDE DIG SKARP?

Efter modeugerne sidder jeg ofte og kigger på
diverse shows på nettet og holder mig ajour med
tendenserne. Jeg er konstant på udkig efter nye
ideer til beauty.

Drømme og ambitioner er noget af det vigtigste
inden for mit fag. Der er ikke nogen regler eller
retningslinjer, så man sætter ligesom selv barren.
Men drømme giver et drive, og det er det, der
skaber en dygtig makeup artist og det, der skal til
for at komme langt i branchen.

HVAD BETYDER FRIHED FOR DIG?

Friheden inden for mit job er fantastisk. Jeg er
min egen chef, og kan i princippet holde fri, når
jeg vil. Når det er sagt, er det også svært at tage
fri som selvstændig, da man aldrig ved, om ens

Anne Staunsager er tilknyttet bureauerne:
uniquecreatives.dk
lundlund.com
Instagram: @staunsager
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SÅDAN BETALER DU DEN RIGTIGE SKAT
I 2015 sætter SKAT fokus på frisørbranchen – med oplæg på frisørskolerne og besøg i salonerne.
SKAT vil blandt andet minde frisørerne om at selvangive indkomst fra selvstændigt arbejde.

SKATs kontrol viser, at mange frisører laver fejl
– både de nyuddannede og de mere erfarne. I
denne tid kommer SKAT derfor ud på landets
frisørskoler for at fortælle om reglerne. I løbet af
2015 vil SKAT desuden besøge 900 saloner i hele
landet.
En god start
Når SKAT besøger frisørskolerne, hører de
nyuddannede frisører blandt andet om, hvornår
man skal selvangive sin indkomst, og hvornår man
skal momsregistreres.
- Der er rigtig mange nyuddannede frisører, som
vælger at starte egen virksomhed eller som
deler tiden mellem at være ansat og arbejde
selvstændigt. I stedet for kun at kontrollere,
vil vi gerne give dem en god start ved at
gøre opmærksom på reglerne, fx at man skal
selvangive indkomst som hjemmefrisør og blive
momsregisteret, hvis man har indtægter for over
50.000 kr., siger Klaus Sørensen fra SKAT.
Frisører, der skal starte virksomhed, kan
også få hjælp på skat.dk eller på et af SKATs
informationsmøder for nystartede virksomheder.
Selvstændigt frisørarbejde
Du må godt være ansat og samtidig tjene
ekstra som selvstændig, fx ved at tilbyde
hjemmeklipning. Men husk, at:

• Du skal angive den ekstra indtægt på din
årsopgørelse i TastSelv på skat.dk. Det gælder
også, hvis du er under uddannelse og får SU.
Du kan selvangive indtægter for 2014 fra den 9.
marts 2015.
• Du skal momsregistreres hos SKAT, hvis du har
indtægter over 50.000 kr.
• Du ikke må arbejde ved siden af, hvis du er på fx
sygedagpenge eller betalt barselsorlov
SKATs erfaringer viser, at op mod 60 procent af
frisørerne laver fejl i afregningen af skat og moms.
Problemerne findes også hos etablerede frisører.
Derfor har vi i 2015 planlagt besøg hos ca. 900
selvstændige frisører i hele landet, fortæller Klaus
Sørensen.
Under besøgene vil SKAT sammen med frisørerne
blandt andet se på, om virksomhedens bogføring
og kasseregnskab lever op til reglerne, og hvordan frisørerne selv kan rette eventuelle fejl.
De udvalgte frisører får besked, inden SKAT
kommer på besøg.
Du kan finde flere informationer på:
www.skat.dk/kursus
www.skat.dk/egenvirksomhed

Modeugen
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PLADS TIL TALENTER
Tekst: Jette Damgård / Fotograf: Julie Dam / Modeller: Scoop Models / Hår: DFKF prof team / Make-up: MAC cosmetic

VIA UNIVERSITY

Vi kiggede med bag scenen på Københavns
Rådhus, hvor Marianne Jensen sammen med
blandt andre Søren Hedegaard og Søren Bach
stod bag looket til de talentfulde designere fra VIA
University. Det skete under den københavnske
modeuge i slutningen af januar.

kommer med. Samtidig kommer vi jo fra
frisørforbundet, så vi ville også gerne lave noget,
der kunne inspirere frisørerne. Pigerne kommer
ind med alt muligt forskelligt hår, så det med at
samle det i en hestehale er faktisk et rigtig godt
statement, og looket er blevet både stringent og
stærkt,” fortæller Marianne Jensen.

THE LOOK

“Når vi skaber et look til en designskole, så skal
det samle alt det forskellige tøj, designerne

Hvis du vil se hvordan looket er blevet skabt, så gå
ind på forbundets facebook, der ligger en lille video.

Modeugen

STASIA SHOW
Look på STASIA Show på Hotel d´Angleterre.
Modellerne var fra 2pm, Scoop Models, Le
Management og Unigue Models, håret blev lavet
af ICON hair Spa og makeup af Mac Cosmetics.
(modsatte side)

DE BEDSTE
Drømmer du om at komme til at arbejde med de
bedste, så gælder det om at gøre opmærksom
på dig selv. Det gjorde Christina Vestergård og
Annemette Mikkelsen, der arbejder i samme
salon i Viborg – Poul M. De havde begge sendt
en mail til Marianne Jensen og vist eksempler
på, hvad de kan. Det sjove er, at ingen af
dem vidste, at den anden havde gjort det, og
pludselig var de begge to en del af DFKFs hold
under modeugen. Og de er enige om, at det har
været en stor oplevelse, der har givet mod på
mere.

DFKF HOLDET
Og her er hele holdet fra DFKF – og naturligvis
var formand Lone Frost og næstformand
Dorte Haack på plads for at beundre det gode
håndværk.

FLETTEPIGERNE
De fantastiske flettepiger Laura Arnesen og
Marie Wivel, var inviteret med backstage af
Marianne Jensen, der altid forsøger at give
nye unge stjerneskud mulighed for at suge til
sig. De to piger har flere end 125.000 følgere
på Instagram og har udgivet en bog med
fletninger, selvom de kun er 15 år gamle og
går i 9. klasse. Men selv med så meget succes,
blev de alligevel imponerede over at møde
Søren Hedegaard, der gerne ville garantere
dem en elevplads, hvis de vælger at gå
frisørvejen. Og så skulle de selvfølgelig også
have flettet deres eget hår af Marianne, så det
også kan komme på Instagram!

Flet tema
Flet er totalt kommet for at blive. Vi har
arbejdet med det i flere sæsoner nu, og det er
stadig stort. Det, der er interessant nu, er om
alle vores dygtige medlemmer ude i salonerne
kan bruge det på deres kunder. Det de to flettepiger har være gode til med deres flettebog,
er at lave nogle gode simple teknikker, der er
nemme at gå til og giver et smukt resultat.
God fornøjelse.
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Studio

SHOOTING
STAR
Shooting Star: Candy Floss
Navn: Annemette Mikkelsen
Alder: 28 år
Assistent: 5 år, uddannet makeup artist i 2012
Salon: Poul M i Viborg

Drømme: Min drøm er at kunne leve af at arbejde

freelance med både hår og makeup og stadig have
tid til at arbejde som frisør i en salon.
Jeg elsker freelance-arbejdet, som byder på noget
nyt og spændende hver dag. Men jeg nyder også
virkelig at stå i salon, specielt da jeg har en masse
søde, faste kunder.
Lige nu er jeg i gang med at style til årets julefilm,
Emma og Julemanden. Jeg har også arbejdet på
andre film.

Derefter føntørrer jeg håret og indfarver bunden
med en 6,1 fra Majirel med 6%. Så bleger jeg
Tanjas længder endnu en gang, da der stadig er en
undertone af gul.
Til min endelige farve, som skal være pink, vælger
jeg at bruge en farvebombe fra Revlon. Jeg bruger
den, der hedder Pink Fondant blandet med den,
der hedder White. Jeg vælger denne farve, da den
lægger sig uden på håret og ikke er permanent.
Jeg sprayer Hair Resort fra Kevin Murphy i håret
fra bund til spids og føntørrer produktet tørt.

Look: Jeg kan godt lide, når folk skiller sig lidt

ud. Derfor har jeg valgt en meget iøjnefaldende
hårfarve. Jeg vil gerne vise et look, hvor jeg
blander det feminine med det rå. Det feminine
viser jeg med de bløde, lyserøde læber og det
pink hår, og det rå i makeuppen og stylingen.

Derefter creper jeg håret ved at lave helt små
passéer, så jeg kommer ordentligt igennem al
håret. Før jeg sætter crepejernet på håret, sprayer
jeg en lille smule Anti Gravity fra Kevin Murphy på
passeen for at give håret ekstra hold.

Værktøj: Friseringsbørste, touperingsbørste,

Når al håret er gennemcrepet, friserer jeg crepet
ud med en friseringsbørste. Det gør, at håret
puffer op og bliver lidt større. Til slut går jeg håret
igennem med min touperingskam og touperer lidt
tilfældigt. Jeg touperer både i bund og i længder,
men sørger for at min toupering ikke er synlig.
For at holde håret på plads bruger jeg til slut min
Session Spray-hårlak fra Kevin Murphy.

spidskam, crepejern, Anti Gravity, Hair Resort,
Powder Puff, Session Spray.
Tanja havde en farvet bund i en tonehøjde 5 med
lyse længder. I de lyse længder har hun haft
mørke striber i en tonehøjde 5, som har matchet
hendes bund.
Jeg starter med at afrense Tanjas hår to gange
med en børsteblanding. Dvs. lige dele afblegning,
vand, 9% beise, og shampoo.

Shooting Star

Model: Tanja Middelhede

/ AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: Vandfaldsflet
NAVN: Marie Wivel og Laura Arnesen
ALDER: Begge 15 år
SKOLE: 9. klasse på Tranegårdsskolen
INSTAGRAM: @hairandnailsinspiration

DRØM: Begge piger drømmer om at udnytte deres

flettekundskaber så vidt muligt. De drømmer om
at komme til at flette og lave hår til modeshows,
film osv. De har allerede taget hul på drømmen
med udgivelsen af bogen Fletninger, som er en
guidebog til, hvordan man lærer at flette både
avancerede og lettere flet.
De to piger underviser allerede, og det vil de
gerne fortsætte med, gerne i både ind- og udland.

Den nederste tot slippes, så den falder ned.
Som erstatning for den tot, der er sluppet, tages
en ny tot fra det løsthængende hår.
På den måde fortsætter vi med at flette. Når vi
er nået om til bagsiden af hovedet, vil vi gerne
stoppe vandfaldet, så vi fletter den ud fra hovedet
i en almindelig flet og fæstner den med en elastik.
Samme fremgangsmåde bruges til at lave et
vandfaldsflet i den lille side.

Youtube.com/hairnailsinspiration
LOOK: Vandfaldsflet
VÆRKTØJ: Små klemmer, gennemsigtige elastikker,

Mason Pierson-børste
Vi starter med at børste håret rigtig godt igennem
med en Mason Pierson-børste og laver en sideskilning. Vi begynder vandfaldsflettet i den store
side, så vi laver en trekantet inddeling og deler
den i tre.
Den første passé er en almindelig flet. Så tilføjes
hår til den øverste tot og krydser over midten.

Nu er der to fletninger bagtil, som hænger
ned med håret; de skal samles. Det bliver de
med en lille elastik helt oppe, hvor vi stoppede
vandfaldsflettet. Vi piller den almindelige flet ud.
Til slut puffer vi fletten lidt op ved at hive meget
let i siderne.
Man kan også vælge at samle de to vandfaldsflet
i én fletning. Det gøres ved at samle de to
vandfaldsfletninger og dele dem i tre og flette ned.
Denne flet hiver vi også i.

Shooting Star

Model: Marie Wivel

/ AD: Marianne Jensen / Fotograf: Julie Dam
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Studio

SHOOTING
STAR
SHOOTING STAR: 20 'er inspireret brud
NAVN: Leonora Grigat
ALDER: 20 år

ELEV: 3 år, uddannet kosmetiker og stylist i 2013
SALON: Kiton Intercoiffure

DRØMME: Mit ønske lige nu er at fortsætte i Kiton

Intercoiffure og dygtiggøre mig. Jeg er meget glad
for at være her, og jeg elsker frisørarbejdet. En
gang i fremtiden vil jeg gerne være selvstændig
med min egen salon. På den måde vil jeg kunne
lave salonarbejde, hvilket jeg elsker, samtidig med
at jeg kan tage fri til freelance-arbejde og arbejde
på shows osv.

LOOK: Jeg laver et 1920 ‘er inspireret brudelook.

Jeg er selv ret glad for 1920 ‘erne. Det er et
inspirerende årti, både hvad angår tøj, hår og
makeup.
VÆRKTØJ: Vandspray, spidskam, gelé fra Tecni Art,

Jeg starter med at lave en sideskilning på Cecilie.
Så sprayer jeg lidt vand i håret, kommer en bane
med gele på min kam og friserer det ind i fronten
i håret. Derefter skitserer jeg bølger i begge sider
ud fra min skilning. Bølgerne fikserers ved at
lægge et stykke plastik på håret, som sættes fast
med klemmer.
Derefter sætter jeg extensions i håret bagtil.
Jeg bruger extensions, som allerede har clips
syet fast på håret. Jeg laver inddelinger i håret og
klemmer mine extensions fast. Til sidst krøller jeg
håret med mit ghd-glattejern.
Jeg deler al håret bagtil i to store totter, der hver
flettes til en sildebensflet, som jeg løsner og puffer
op ved at hive let i fletningernes sider.

gloss-spray fra Kérastase, Quick Tease fra Redken.
Min forberedelse har bestået i at sy og designe alt,
hvad jeg bruger som beklædning og pynt i håret.
Jeg har været ude at købe stof, som jeg synes
fungerer perfekt som 1920’er slør. Det har jeg syet
om og beklædt med blomster og perler.
Jeg har også lavet hårpynt af guld, som jeg har
syet stofblomster og perler på.

Jeg placerer en valk i nakken på skilningen mellem
de to sildebensfletninger og sætter den fast med
hårnåle. Så tager jeg mine to fletninger, vikler dem
tilfældigt rundt om min valk og fæstner frisuren
med nåle.

Shooting Star

Model: Cecilie Nielsen / AD: JE:SU / Fotograf: Julie Dam
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@MARIANNEJENSEN71

962

opslag

5649

followers

705

following

Send dit stylede foto
Til mj@mariannejensen.dk eller del på Instagram med Mariannejensen71
Er det dit billede vi bringer i næste nummer af Spejlet?
www.mariannejensen.dk

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

@mariannejensen71
Marianne Jensen

@ karianneguldbæk
Karianne Guldbæk
Esko & Gram

@hairstylisterne
Renée Overgaard
Salon Pe’ki

@mariannejensen71
Marianne Jensen

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

Tilføj kommentar •••

Instagram
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@Dittembk
Ditte Marie Brandstrup
Salon Made By

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

@marie_louisebang
Marie Louise Bang
Amadeus Organic

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

@mariannejensen71
Marianne Jensen

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

@hairstylisterne
Renée Overgaard
Salon Pe’ki

@stuhrpige
Nadja Jensen
Stuhr Vesterbro

@mariannejensen71
Marianne Jensen

♥ Syntes godt om

Skills 2015
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SKILLS 2015
—

BELLA CENTER

Tekst: Jette Damgaard / Foto: Jette Damgaard, Skovdal.dk

—
Hvert år i januar samles de bedste unge
håndværkere i Danmark til Skills. De dyster mod
hinanden for at vinde Danmarksmesterskabet. Med
deres begejstring for faget er de også med til at give
andre unge lyst til at blive håndværkere.
Der er stor fokus på erhvervsuddannelse, og derfor
var Statsminister Helle Thorning–Schmidt selv
mødt op for at åbne Skills.

—
De 12 frisører skulle kæmpe sig igennem fire
discipliner på to dage, inden de igen kunne sænke
skuldrene og trække vejret lettere igen.

—
Den sidste disciplin var en opgave, som deltagerne
ikke kendte på forhånd. De fik et sort/hvidt billede
udleveret, og så skulle de genskabe frisuren.
Frisuren skulle have samme form, men deltagerne
kunne selv vælge farve – og de holdt sig ikke tilbage!

Skills 2015

—
Samlet vinder hos frisørerne blev Rie Øland Bjerre
fra Tech College Aalborg.

—
Alle håndværksfag er repræsenteret ved Skills, og
den dygtigste kosmetikerelev i Danmark i 2015
hedder Søsser Katrine Klit. Her får hun overrakt sit
diplom af undervisningsminister Christine Antorini.

—
Der var rekordmange besøgende til de tre dage med
Skills i Bella Center i København. Og det er specielt
de helt unge fra folkeskolen, der kommer for at finde
ud af, om de skal være håndværkere. Derfor bliver der
gjort meget ud af, at de selv kan få fingrene i noget
hår – og der blev brugt god tid på at forklare de unge,
hvorfor det er vigtigt at bruge fire år på at blive en god
frisør.

—
“I frisørfaget har vi stor respekt for vores arbejde og
vil have samme anerkendelse for vores faglighed,
som fx en tømrer, elektriker eller murer får. Ved at
være med på Skills, viser vi, at man ikke bare kan
trække sit uddannelsesbevis i en automat. Alle kan
jo se, hvilket sublimt håndværk, deres ligger bag, og
at man for eksempel skal have styr på sin farveteori.
Vores uddannelse tager faktisk 4 år.”
Lone Frost, forbundsformand DFKF
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Nordiske Mesterskaber

FLOT DANSK INDSATS VED NM
—

NORDISKE MESTERSKABER

Tekst: Jette Damgaard / Se mere på www.beautychampions.com

Nordiske Mesterskaber

17 danske frisører leverede en strålende indsats
ved de Nordiske Mesterskaber i Oslo og kom hjem
med en ordentlig bunke medaljer.
Startgebyret til mesterskaberne er betalt af Faglig
Ordning, men ellers er frisørerne på egen hånd,
for der findes ikke længere et samlet dansk
landshold.
Derfor er det ekstra imponerende, at Danmark
klarer sig så fint, da niveauet ved de Nordiske
Mesterskaber var meget højt, vurderer Camilla
Wahl Bach, international dommer og selv tidligere
verdensmester.
“Vi har ufatteligt dygtige frisører med god
disciplin, der på egen hånd kan opnå gode
resultater. De vandt jo næsten alt, de kom i
nærheden af,” siger hun.
Konkurrence udvikler talent
Der findes ikke længere et samlet dansk landshold,
der får trænere, penge og ophold sponsoreret
af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Færre
medlemmer betyder, at kassen ikke længere
er fyldt, og derfor er der ikke råd til at bruge så
mange penge på forholdsvis få deltagere.
Men det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling,
for det har fået skolerne meget mere på banen,
forklarer Camilla Wahl Bach, der både er
faglærer på Tradium i Randers og med i DFKFs
hovedbestyrelse.
“I dag foregår det meste konkurrencearbejde og
træning på skolerne. Det er meget oppe i tiden
med talentudvikling, og skolerne har fået penge
til at finde ud af, hvad talent er. I mange år har vi
kigget på, hvordan vi kan få de svageste elever
med, men nu er tendensen, at man i stedet
forsøger at satse på de stærke for at se, om de kan
få bunden med. Og der kommer konkurrencer ind
i billedet, for skolerne undersøger, om det er med
til at fremme talenterne.”
I det hele taget er der kommet flere skolekonkurrencer, og også Skills har været med til at
give øget interesse for at konkurrere på kam, saks
og farve.

RESULTATLISTE FOR DE DANSKE DELTAGERE I
NORDISKE MESTERSKABER
Dame Senior
Full Fashion Kombination
Louise Hartmann
Dorthe E Coiffure / GULD

Dame Senior
fantasi frisure
Louise Hartmann /Dorthe E Coiffure / SØLV

Individuel Dame Senior
progressiv klip
Julie Hougaard / Hårklip / GULD
Maria Schou Nielsen / Hårklip / SØLV
Dorthe Damm Johansen / Salon Delux / BRONZE

Herre Senior
teknisk kategori
Marlene Søgaard Hansen / Dorthe E Coiffure / SØLV
June Grønlund Larsen / Argento / BRONZE

Individuel - Dame Junior
brudefrisuRe
Maria Schou Nielsen/ Hårklip / GULD
Julie Hougaard/ Hårklip / SØLV
Mathilde Hjarnegaard / Holten Coiffure / BRONZE

Herre Junior
mode
Camilla Birkekjær Rasmussen / Trend of Hair / SØLV
Nathalie Evelyn Blom / Trend of Hair / BRONZE

Dame Junior
mode
Maria Schou Nielsen / Hårklip / GULD
Julie Hougaard/ Hårklip / SØLV

Herre Junior
teknisk kategori
Marlene Søgaard Hansen / Dorthe E Coiffure / GULD
June Grønlund Larsen / Argento / SØLV
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Regitze vandt Randersmesterskabet
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REGITZE VANDT RANDERSMESTERSKABET
—
Tekst & foto: Jette Damgaard

Efter måneders træning skulle spændingen udløses – hvem er dette års bedste frisørelev i Randers?
Vinderen blev Regitze Als Mortensen, der brugte en hel søndag på at bevise, at hun samlet set var bedst
i disciplinerne herretrend, dametrend, total look og bombage.
Regitze er elev hos Hair by Adelsböll i Ryomgård.
Det er 26. gang, Randersmesterskaberne bliver afholdt. Lidt af en bedrift, for der er faktisk ingen andre
skoler, der har egne mesterskaber.
Vinderne fik præmier fra Schwartzkopf Danmark.
vinderE:

1. Regitze Als Mortensen / Hair by Adelsböll / Ryomgård
2. Malene W. Katholm / Frisør Malou / Auning, Mørke & Hornslet
3.Maria Louise Nørhave / A+ Intercoiffure / Randers

Legat
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Det årlige rejse- og studielegat
—

Frisørfagets Faglige Ordning uddeler slut juni 16 rejselegater,
hver på kr. 5.000 som støtte til studier.

Legatet skal benyttes til følgende:

• Kursus på udenlandske frisørskoler
eller virksomheder, der er anerkendt af
organisationerne i det pågældende land.

På vores hjemmeside dfkf.dk eller dofk.dk kan du
finde ansøgningsskemaet. Du er også velkommen
til at ringe eller skrive, for at få skemaet tilsendt.
Ansøgning sendes til Frisørfagets Faglige Ordning,
der har to adresser.

• Virksomheds- og studiebesøg i udlandet.
—
• Deltagelse i de af organisationerne anerkendte
åbne internationale konkurrencer.
—
Ansøgning om et legat stiles til Faglig Ordning
senest den 1. juni 2015, hvorefter Faglig Ordnings
hovedledelse på sit ordinære møde den 16. juni
2015 tager stilling til legatuddelingen.
I tilfælde, hvor der i et år ikke er ansøgt om alle 16
legater, kan hovedledelsen i et følgende år udvide
antallet af legater.
For at opnå legatet skal ansøgeren i mindst 12
mdr. have stået som medlem af organisationerne,
der danner Faglig Ordning. Et medlem, som har
modtaget legat, kan først bevilges nyt legat to år
senere.

Mesteransøgere til:
dofk
Håndværkets Hus
Island Brygge 26
Postboks 1985
2300 København S
eller scan til bon@dofk.dk
Telefon +45 63 15 74 40
Svendeansøgere til:
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Vermundsgade 1
2100 København Ø
eller scan til la@forbundet.dk
Telefon +45 35 83 18 80
Evt. forespørgsler kan rettes til organisationerne.
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Min kollega

FØLELSESFRISØREN

—

NAVN: Sasscha Hirtsgaard
ALDER: 39
BY: Sasscha bor midlertidigt i et sommerhus i

Hornbæk med sin mand, Martin, 45, og hunden
Buddy. Sasscha er gravid, og til juni forøges
familien med en lille pige.
STILLING: Frisør hos Guys & Dolls Intercoiffure

i Helsingør
UDDANNET HOS: Guys & Dolls Intercoiffure i 1998
SKOLE: Københavns Frisørskole
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 1998

”Jeg er glad for at være medlem af DFKF, fordi det
er et godt sikkerhedsnet at have under sig.
Og så er det da rart, at der er nogen, der kæmper
for ordentlig løn og gode forhold i branchen.
Det er til gavn for alle.”
—

HVAD ER DINE STÆRKESTE KOMPETENCER?

”Jeg er god til at være struktureret, og så er jeg
hudløst ærlig overfor alle – både kunderne og
mine kolleger. Det er meget sjældent, at jeg pakker
noget ind. Jeg kan godt lide at være ironisk, og så
er jeg bestemt ikke selvhøjtidelig. Jeg er troværdig
– man kan stole på mig.”

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

”Det er svært at sige, for der er så meget. Jeg blev
optaget i Intercoiffure i 2004 og har siden 2006
været en del af det internationale Fashion Team
for Fondation Guillaume (en underafdeling af
Intercoiffure, som tager hånd om de unge frisører
på verdensplan, red.). Det har ført til en masse
utrolige oplevelser. Jeg har rejst i Rusland, USA,
Europa og Sydafrika og har knyttet en masse
kontakter og fået en hel masse venner verden
over.”

HAR DU ET IDOL?

”Jeg ser meget op til min far (Sasschas forældre,
Bjørn og Fanny Hirtsgaard, ejer Guys & Dolls
Intercoiffure, red.). Han har måske ikke altid været
en superdygtig forretningsmand, men han har
altid været en utrolig dygtig og passioneret frisør.
Desværre blev han syg og invalideret for fem år
siden og sidder nu i kørestol det meste af tiden.
Men han er gudskelov helt frisk i hovedet, still
going strong, men fysisk er han ikke længere, hvor
han var. Han er 71 år.”

HAR DU EN YNDLINGSTEKNIK?

”Jeg betragter ikke mig selv som en teknikfrisør
som f.eks. Vidal Sassoon. Jeg er mere en følelsesfrisør i stil med Anthony Mascolo fra TIGI, som
jeg har kendt hele mit liv, fordi han i mange år
arbejdede tæt sammen med min far. Jeg er til
hverdagshår, som alle kan gå med. Håret skal
være brugbart.”

HVILKE INTERESSER HAR DU I DIN FRITID?

”Jeg lever og ånder for mit fag, så alt hvad jeg
laver kommer på en eller anden måde altid til at
handle om frisørarbejdet. Men jeg elsker at rejse –
også privat.”
HVIS DU KUNNE FÅ ET ØNSKE OPFYLDT?

”At døre vil blive ved med at åbne sig for mig,
som de indtil videre har gjort.”
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Hår: Sasscha Hirtsgaard
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Min kollega

FLERE TIMER I DØGNET, TAK

—

NAVN: Renée Overgaard Jørgensen
ALDER: 29
BY: Bor i Slagelse med sin mand, Ingvardt, 42,
og sønnen Vitus på 17 måneder
STILLING: Frisør hos Frisør PE´KI i Kalundborg
UDDANNET HOS: KlippeAtelieret i Korsør i 2005
SKOLE: EUC Sjælland i Næstved
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2001

”Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle være
medlem af fagforbundet. Jeg har også en mor,
som sagde, at det skal man bare være. Det var
helt naturligt. Det er ikke fordi, jeg er regelrytter
eller i det hele taget bruger forbundet særlig
meget, men det giver en tryghed at være medlem,
hvis der nu skulle ske noget.”
—

HAR DU EN YNDLINGSTEKNIK?

”Jeg er sindssygt inspireret af Vidal Sassoon. Alt,
hvad han laver, sværger jeg til. Det er bare så rent,
klassisk og flot. Jeg følger meget med i Sassoons
teknikker – typisk via nettet.”
HVIS DU SKULLE BESKRIVE DIG SELV HELT KORT?

SÅ HAR DU ALDRIG BRUGT FORBUNDET?

”Jeg er en kreativ, glad tosse med hår på hjernen.
Og så er jeg næsten altid i godt humør – og mit
humør har det med at smitte andre.”

”Nej. Eller vent … jo, jeg tog faktisk en stylistuddannelse gennem forbundet kort efter, jeg var
udlært. Den har jeg haft god gavn af lige siden.
Det var lidt af en øjenåbner i forhold til andre sider
af faget.”

”Jeg synes, Søren Hedegaard er rigtig dygtig. Og
så er han bare helt nede på jorden. Det kan jeg
godt lide. Han er et godt forbillede.”

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

HVILKE INTERESSER HAR DU I DIN FRITID?

”Det er svært at svare på, for der er meget.
Jeg går glad på arbejde hver dag og nyder at
stå i salonen. Ved siden af har jeg et samarbejde
med en fotograf, Annemaria Anhalt i Korsør, som
jeg laver billeder med. Det er ren interesse. Vi
snakker sammen næsten hver dag og har rigtig
mange bolde i luften. Hun opsøgte mig for et par
måneder siden, fordi hun synes, jeg laver nogle
spændende ting. De billeder, vi laver sammen,
er mere kunstneriske, end det jeg typisk laver i
salonen. Jeg kan rigtig godt lide kombinationen af
de to ting.”

”Tidligere gik jeg både til boksning og svømning
og arbejdede freelance for Sebastian Professional.
Men nu bruger jeg mest min fritid på familien.
Med et hus på landet og en lille dreng er der ikke
rigtig tid til så meget andet.”

HAR DU ET IDOL?

HVIS DU KUNNE FÅ ET ØNSKE OPFYLDT?

”Så ville jeg gerne have nogle flere timer i døgnet.
Der er så meget, jeg gerne vil nå.”
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Min kollega

FØLGER DRØMMEN I NEW YORK

—

NAVN: Laila Faris Latif
ALDER: 24
BY: Bor i Brooklyn, New York
STILLING: Studerende på Acting School,

New York Film Academy
UDDANNET HOS: Maria S & bLSIMONSEN i Aalborg
SKOLE: Style & Wellness College i Aalborg
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2009

”Efter jeg blev udlært, var jeg freelancefrisør i
Aalborg. Samtidig fulgte jeg min store passion på
teatret. I 2013 var jeg til audition ved noget, der
hedder VAERK9000 og vandt en tur til New York
med alt betalt. Der kom jeg i kontakt med New
York Film Academy, som opfordrede mig til at
søge ind på deres skuespillerskole.
Først skulle jeg sende dem et essay om mit liv.
Det gjorde jeg, og de blev så begejstrede, at de
optog mig på skolen og gav mig et scholarship
på 46.000 kr. Bagefter sendte jeg to monologer,
som min kæreste havde optaget på video, og
det førte til endnu et scholarship på 30.000 kr. De
to scholarships tilsammen dækker lige akkurat
skoleudgifterne. Jeg rejste herover i januar, og
når jeg er færdig til september, er jeg kandidat i
filmskuespil. Det er helt vildt. Wauw, tænk, alt det
for lille mig!”
HVORDAN VAR DIN OPVÆKST?

”Den var meget omtumlet. Jeg er født i Aalborg.
Min far er iraker og min mor libaneser. Hun
var psykisk syg og døvstum, så min far fik
forældremyndigheden. Han stod alene med mig
og endte med at sende mig på et børnehjem.
Derfra røg jeg videre til den plejefamilie, jeg er
vokset op i.

HVAD ER DIN DRØM?

”Min drøm er nok at blive skuespiller på teater og
film. Men jeg vil samtidig gerne fortsætte med at
lave hår. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan slippe
frisørfaget, og jeg vil gerne prøve at kombinere
de to på en eller anden måde. Men jeg har ikke
lyst til at stå i en salon og arbejde fra 8-18. Så jeg
ville føle mig fanget. Det var faktisk min mor, som
opfordrede mig til at tage frisøruddannelsen. Hun
har altid sagt, at man skal have en Plan B. Og jeg
er rigtig glad for, at jeg har taget uddannelsen, for
nu hjælper den mig til at følge min drøm.”
HVORDAN DET?

”Dels kunne jeg spare en smule op, inden jeg tog
herover. Og nu tjener jeg lidt ved at arbejde som
frisør her i byen, bl.a. for de mange danskere, der
bor her. Den danske frisøruddannelse er fantastisk
– der er en grund til, at den tager 4 år og ikke
bare 1 år. Jeg er også blevet kontaktet af nogle
fotografer i New York, der gerne vil have mig til at
lave hår og makeup for dem. Derudover tjener jeg
lidt ved at danse. Jeg puster også ild.
NÅR DU BLIVER FÆRDIG TIl SEPTEMBER, hvad så?

”Det ved jeg ikke. Skal jeg blive her eller tage
hjem? Det er et dilemma.
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Min kollega

RINGEN ER SLUTTET

—

NAVN: Ingelise Kjær Andersen (kaldet Lise)
ALDER: 54
BY: Bor i Grenaa med Claus, 55, tvillingerne Anne

og Louise, 21, og hunden Nynne, en brun labrador
på 4 år.
STILLING: Frisør i Bruuns Hår i Grenaa
UDDANNET HOS: Inge Krista Nielsen i Fuglevængets Frisør i Grenaa
SKOLE: Frisørskolen i Aarhus
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 1985

”Det bedste ved at være medlem af DFKF er
trygheden. Man ved, at man har nogen bag sig,
hvis man pludselig får brug for hjælp. Heldigvis,
7-9-13, har jeg aldrig været arbejdsløs eller syg,
men jeg har brugt forbundet i forbindelse med
efteruddannelse og sådan noget. Jeg synes, det er
vigtigt, at man er med i fagforeningen.”
—

side, vi havde jo arbejdet sammen før. Så jeg
sagde ja. Og nu har jeg været hos Majbritt i 5 år,
og det går bare rigtig godt. Vi er kun os to og en
elev. Det er perfekt. Majbritt og jeg skulle ende
sammen. Det er lidt ligesom, at ringen sluttes,
synes jeg.”
du været medlem i 30 år, skal det fejres?

”Nej, det tager vi stille og roligt.”
”Da jeg arbejdede hos Inge, havde jeg en rigtig
god kollega, Majbritt, som var begyndt i lære et
år inden mig. Vi blev bedste venner og har været
det lige siden. Jeg var hos Inge i næsten 12 år,
hvorefter jeg skiftede til Klip & Krøl i 9 år og senere
til Salon Shape i 11 år.
Jeg har altid talt meget med Majbritt, som holdt
op hos Inge et år efter mig og blev ansat et andet
sted i 20 år.
En dag, mens jeg var i Salon Shape, fortalte jeg
Majbritt, at jeg trængte til lidt luftforandring. Og så
svarede hun, at jeg lige skulle vente lidt, for hun
gik faktisk og planlagde at åbne en salon selv, og
hun ville rigtig gerne have, at jeg arbejdede for
hende.
Jeg tænkte meget over det. Det kunne godt være
farligt. Vi var jo bedste venner. Men på den anden

Hvad er det bedste ved at være frisør?

”Jeg står op hver morgen og glæder mig til at
komme på arbejde. Jeg elsker simpelthen mit fag.
Jeg elsker at være kreativ. Hver dag er forskellig,
og jeg er i kontakt med så mange mennesker – og
de fleste af dem går glade ud ad døren. Det, synes
jeg, er skønt.”
Hvad er din største kompetence?

”Det er faktisk det sociale. Jeg er god til at tale
med folk. Og så er jeg tålmodig. Jeg kan trækkes
meget langt. Jeg vil beskrive mig selv som stille
og rolig.”
Har du et idol?

”Jeg synes, der er rigtig mange dygtige
frisører, som jeg ser op til. F.eks. Poul Nejlund,
Dronningens frisør, han er så dygtig til langt hår.
Men jeg kan også godt lide Dennis Knudsen.”
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VIDAL SASSOON ER FOR VILD

—

NAVN: Andy Peder Larsen
ALDER: 37
BY: Bor i Fredericia med kæresten Jesper
STILLING: Frisør hos Poul M i Vejle
UDDANNET HOS: Stuie Coiffure i Odense i 2004
SKOLE: Frisørskolen i Odense
MEDLEM AF DFKF SIDEN: 2000

”Det bedste ved at være medlem er, at man
hurtigt kan få hjælp, hvis man har brug for det.
Jeg arbejdede på et tidspunkt kort tid i Fredericia
i en salon, der gik konkurs. Og så viste det sig, at
mester ikke havde indbetalt hverken løn, pension
eller feriepenge, så der skulle køre en sag. I den
forbindelse var forbundets jurist rigtig god til at
hjælpe. Det endte med, at vi alle fik, hvad vi skulle
via Lønmodtagernes Garantifond. Og så er der
selvfølgelig SPEJLET. Det glæder jeg mig altid til.”

—

HVAD ER DIN STÆRKESTE KOMPETENCE?

”Jeg synes selv, jeg er ret stabil arbejdsmæssigt.
Pligtopfyldende. Og det gælder, uanset om jeg
laver modeshows eller betjener kunder i salonen i
det daglige.
Hvis jeg skal beskrive mig selv med ét ord, er
det enten smilende eller udadvendt. Vi står tre i
salonen, og jeg tror godt, at man kan sige, at jeg
er ham den glade. Jeg er aldrig sur.”
HAR DU ET IDOL?

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?

”At man kan udvikle sig og hele tiden dygtiggøre
sig. Jeg synes, jeg lærer noget hver dag. Jeg gør
meget ud af hele tiden at videreuddanne mig,
enten ved at følge med i magasiner eller ved at
tage på kurser. Jeg har en stor kærlighed til Vidal
Sassoon, som jeg følger rigtig meget.
I det hele taget er jeg vild med den kreative del af
arbejdet. Jeg ville f.eks. aldrig kunne have et job
på et kontor. Så ville jeg dø langsomt.”

”Ja, Vidal Sassoon, helt sikkert. Men hvis det skal
være en i Danmark, er det Gun-Britt. Hun er lige
så passioneret som Sassoon og knaldhamrende
dygtig, synes jeg.”
HVILKE INTERESSER HAR DU I DIN FRITID?

”Jeg er meget optaget af musik og lytter til meget
forskelligt lige fra klassisk til rock. Jeg spiller
ikke selv et instrument, men jeg kan godt lide at
synge.”
HVIS DU KUNNE FÅ ET ØNSKE OPFYLDT?

HAR DU EN YNDLINGSTEKNIK?

”Sassoons klippeteknik. Den måde at arbejde
på er jeg helt vild med. De er bare de bedste i
verden, så kreative, nytænkende og skarpe i deres
teknikker.”

”Så ville det være at komme til at arbejde med
Sassoon i London. Jeg har faktisk forhørt mig lidt
om, hvad det kræver. Jeg er ikke sikker på, at jeg
nogensinde vil søge om det – måske vil jeg bare
lade det blive ved drømmen.”
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Fakta om tatoveringer

THINK BEFORE YOU INK
—

FAKTA OM TATOVERINGER

En lille rose, nogle kloge ord eller en nøgen dame! Tatoveringer kommer i mange størrelser,
farver og motiver. Men før du lægger dig under nålen, så drik en latte eller øl mere og tænk dig
om en ekstra gang. For er det en tatovering, du har lyst til at bære resten af livet på lige det sted
– og har du overvejet risikoen?

“Det er et område, der er mindre godt reguleret,
og man putter farvestoffer ind under huden med
en nål. Det er en høj bivirkningsgrad, men med
tanke på, hvad det er, man udsætter kroppen for,
så er jeg ikke overrasket,” siger hun.
Den røde farve er værst.
Får man først allergi fra farverne i en tatovering,
kan man også blive allergisk overfor andre
farvestoffer. Det kan betyde, at du for eksempel får
allergiske reaktioner, når du farver hår eller tager
et par jeans på. Og det er den røde tatoveringsfarve, der giver flest problemer.

Tekst: Jette Damgaard / Foto: Ditte Marie Brandstrup

Her kommer lidt fakta om tatoveringer.
Det er de unge, der bliver tatoverede. Mænd
bliver tatoveret første gang, når de er 20 år –
kvinder er 26 år – og næsten ingen får
tatoveringer, når de er fyldt 55. Det viser en
undersøgelse, som Videnscenter for Allergi
har lavet sammen med Center for Sundhed og
Forebyggelse i Glostrup.

Hvis du alligevel vil tatoveres tjek tatovøren!
•er der rent og pænt
•tjek hvordan tatovørerne sikrer sig, at farverne,
udstyr og nåle er sterile.
•vælg en tatovør med engangsnåle
• spørg om, hvilke farver tatovøren anvender og
hvorfor.
Kan du ikke få svar på dine spørgsmål, så find
en anden.

HUSK: Det er ikke lovligt at tatovere personer
under 18 år, og det er heller ikke lovligt at lave
en tatovering i ansigtet, på hovedet, halsen eller
hænderne, selvom mange efterhånden har det.

Undersøgelsen er lavet i København, og her har
17,8 % af mændene en tatovering, mens 11% af
kvinderne er blevet prikket i huden. Tallene viser
også, at mænd oftere har flere tatoveringer.

OG – få aldrig lavet en tatovering, når du har
drukket. Det der er smart, når du har drukket et par
øl, er det måske ikke dagen efter – men du har den
resten af livet.

Mange får bivirkninger.
Det er ikke ufarligt at blive tatoveret. 6,5% får
synlige bivirkninger af tatoveringen, og nogle af
dem er så alvorlige, at tatoveringen må fjernes. Og
det overrasker ikke Jeanne Duus, centerleder for
Videncenter for Allergi.

Miljøstyrelsen har lavet en god hjemmeside:
www.thinkbeforeyouink.dk
Her kan du finde en masse gode råd. Og du kan
faktisk også finde inspiration og teste om den
tatovering, du gerne vil have, klæder dig.

Filmanmeldelse

STEPPE
ULVEN

—
FILMANMELDELSE AF
Jesper Wung-Sung

Ole Christian Madsens film ”Steppeulven”
indfanger en tidsånd, men er først og fremmest et
portræt af det rastløse individ, poeten Eik Skaløe.

og udlængsel. Men Eik Skaløe var og blev en
rullesten, og knap var albummet ude, før han
allerede var på vej videre.

At forandre sig selv. Det begynder med, at Eik
Skaløe (forrygende spillet af Joachim Fjelstrup)
får tæsk af politiet. I arresten møder han Iben
Nagel Rasmussen (fint skildret af Marie Tourell
Søderberg), og en kærlighed spirer og blomstrer
øjeblikkeligt i en tid, hvor meget andet spirer og
blomstrer øjeblikkeligt. Håret vokser centimeter for
centimeter, tøjet skiftes ud eller smides helt.

Et hylster. Det er skæbnen: Man drømmer om ét
sted, men ender et andet. Eik Skaløe drømte om
et liv med Iben, men endte med at begå selvmord
mutters alene et sted på grænsen mellem Indien
og Pakistan. Det gjaldt om to ting: at forandre sig
selv og altid være undervejs – og alligevel kunne
han ikke flygte fra sig selv, og alligevel var han på
vej væk.

Vi bevæger os op gennem 1960’erne, og der er
en herlig kontrast mellem barndomshjemmets
gråmelerede virkelighed med mor (Anette
Støvelbæk) og far (Thure Lindhardt), der allerede
virker som postkort fra en svunden tid.
Hér sidder den langhårede Skaløe i farvestrålende
gevandter som en fremmed fugl, der når som
helst kan baske med vingerne og flyve langt væk.
Hvilket han også gør – gang på gang, og så en
allersidste gang.
Hip. Det er skæbnen: Man drømmer om blive ét,
men bliver noget andet. Skaløe ville være digter,
men ender som sangeren, der er kendt og husket
for dette ene skelsættende album. Sammen med
Stig Møller, Søren Sveirup og Preben Devantier
skruer de i løbet af ingen tid de otte sange
sammen til ”Hip”, der er blevet kaldt ”dansk
musiks jellingesten”, fordi det er sunget og skabt
på dansk midt i al dets internationale inspiration

“Håret vokser centimeter
for centimeter, tøjet skiftes ud eller
smides helt. ”
Ole Christian Madsens filmiske ambition er
dobbelt: at skildre en i forvejen sagnomspunden
tid, men først og fremmest at levendegøre et
individ, der hyldede den evige bevægelse og
dermed vise mennesket bag myten.
Jan Poulsens bog ”Spejder og steppeulv” er et
lignende forsøg på at nå bag om gøglebilledet ved
at interviewe et væld af mennesker, der kendte
Eik Skaløe. For dem, der vil endnu et skridt eller
to videre, består ”Breve til en veninde” af Skaløes
egne breve til Iben Nagel Rasmussen. Heri skriver
han bl.a.: ”… ja, det er sgu et sært hylster man er
anbragt i.” Dette hylster forlader Eik Skaløe d. 15.
oktober 1968. Evigt undervejs – og så alligevel
med stormskridt på vej væk.

39

40

Annonce

HISTORISK FRISØRHUS TIL SALG

—

I 44 år har ægteparret Else og Andy Jørgensen klippet, fønnet og friseret i deres Pari Saloner i den smukke
by Marstal på Ærø. Men nu går parret på pension og har sat deres historiske frisørhus til salg. For 1,85
millioner kr. får køberen ikke blot de to velkørende saloner på 90 kvadratmeter midt i gågaden med en
fin omsætning, men også en privat afdeling på 155 kvadratmeter – kort sagt: et hus, som i Else og Andys
tilfælde har dannet rammen om et særdeles lykkeligt arbejds- og familieliv.

Er du interesseret i at høre mere om Else og Andys hus i Marstal, kan du kontakte dem på følgende:
Telefon: +45 23 62 11 28 eller på elsepari@mail.dk

Annonce

I virkeligheden er det en kærlighedshistorie.
Else var 17 og Andy 19, da deres blik fandt hinanden og
låste sig fast. Det var til Fynsmesterskaberne i herrearbejde i Odense i 1969.
Faktisk spærrede alle deltagerne øjnene op, da Else
trådte ind – en køn pige udlært i en herresalon, det så
man ikke så tit dengang! Hun var da også den eneste
pige tilmeldt mesterskaberne. Og så gik hun sørme hen
og vandt!
Selv om Andy “kun” blev nummer 4, havde Else også
bemærket ham, og da hun den sommer drog på telttur
til Ærø med sin bror og besøgte Andy, ramte Amors pile
plet. “Ja, og så har vi været sammen lige siden,” griner
63-årige Else i dag.
Ved tilfældighedernes spil fik hendes far i september
1969 jobbet som halbestyrer i Ærøhallen, og det betød,
at familien flyttede til øen, og at Else måtte færdiggøre
sin læretid i Marstal i Kalles Frisørsaloner – samme
salon, hvor Andy stod i lære. Else blev færdig i maj 1970
og Andy et halvt år senere.
Året efter, den 16. februar 1971, overtog det unge par
salonen efter Kalle, som havde fået dårlig ryg – tre
måneder senere blev de gift.
“På den måde kunne traditionen gå videre. For siden
1922 har der været frisørsalon i Kirkestræde 9,”
fortæller 65-årige Andy med en vis stolthed.
I begyndelsen lejede han og Else en lejlighed i huset
– men efterhånden som forretningen blomstrede, fik
de råd til at købe hele bygningen, som indtil videre
har dannet rammen om 44 års lykkeligt familie- og
arbejdsliv.
I 1973 blev det unge frisørpar forældre til Kenni, og ni
år senere, i 1982, meldte lillebror Jack sin ankomst.
“Jeg kan huske, at Jack, da han gik i 9. klasse, en dag
kom hjem og sagde, at han syntes, det var synd for dem
fra klassen, hvis far og mor altid arbejdede. Så svarede
jeg, at der da ikke var nogen, der arbejdede mere end
os. Jack stirrede forbløffet på mig og sagde: Ja, ja, men I
er jo altid hjemme,” fortæller Else og smiler.
Selv om hun og Andy har knoklet, har det også været
et fantastisk arbejdsliv. Netop fordi de har kunnet være
så tæt på familien og kunderne på én gang. Og for en
børnefamilie fås rammerne ikke bedre end på Ærø,
mener de.
Men nu har Else og Andy besluttet at gå på pension og
nyde livet. Drengene er flyttet til København, og de fire
børnebørn trækker også.

“I de sidste fem år har vi haft en lejlighed i København.
Nu vil vi gerne være der lidt mere,” forklarer Andy, som
næsten ikke er til at stoppe, når han fortæller om Ærøs
fortræffeligheder og det, som en eventuel køber af
huset kan se frem til.
Der er blot to frisørsaloner i Marstal, som ud over Ærøs
6.500 indbyggere også trækker kunder fra blandt andet
den nærliggende navigationsskole og efterskolen.
Derudover har Marstal Danmarks mest besøgte
lystbådehavn med omkring 17.000 anløb om året.
“De der overtager, vil de kunne tjene penge fra dag
ét. De vil overtage en forretning med en supergod
omsætning. Om sommeren er her så mange turister, at
vi bliver nødt til at sige nej til de fleste af dem.”
I alle årene har Else og Andy kørt deres saloner adskilt
i en herre- og en dameafdeling med hver sin indgang.
Men salonerne kan sagtens slås sammen. Man kunne
også lave galleri i den ene og salon i den anden.
Mulighederne er mange.
Prisen er sat til 1,85 millioner kr. for både salonerne
og privatboligen. Det svarer ca. til, hvad man kan få en
lille et-værelses lejlighed i udkanten af København for!
“Det bliver da lidt specielt, når vi skal flytte. Vi har jo
aldrig boet andre steder. Og børnene synes da også, det
er lidt svært at tænke på,” siger Else.
“Ja, der er mange følelser involveret. Og når det bliver
til virkelighed, tror jeg da også, at vi bliver lidt røde i
hovederne,” tilføjer Andy.
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Kære Spejlet
—
SVAR FRA DFKF

Illustrationer: Sarah Egbert Eiersholt

Jeg er frisørelev og vil høre, hvad min mester
skal betale til mig. Min mester er ikke medlem
af DOFK og mener derfor, at han kan betale,
hvad han selv beslutter. Er det korrekt?
Nej, det er ikke korrekt. Ifølge
erhvervsuddannelsesloven, som er den
lov, der regulerer elevers forhold, er en
arbejdsgiver forpligtet til at betale den løn,
der gælder for fagets overenskomst. For
frisørelever skal overenskomsten mellem
DOFK og DFKF derfor følges, for så vidt angår
det lønmæssige.
Det følger af overenskomsten, at elever får
AUB-satsen ved opstart af læretiden og frem til
datoen 3 år før læretidens afslutning. Herefter
skal eleven have den løn, som fremgår af
overenskomsten.
AUB-satsen for 2015 udgør 2.230 kr. pr. uge.
Der blev i november 2014 afsagt en dom af
Højesteret, der slår fast, at ”løn” skal forstås
som alle pengeoverførsler eller ydelser af
økonomisk værdi til en medarbejder som
betaling i et ansættelsesforhold. Det betyder
blandt andet, at også feriefridage, betaling
for ubekvem arbejdstid med videre er en del
af elevers aflønning. Som udgangspunkt er
overarbejde ikke tilladt for elever. I det omfang
det undtagelsesvist sker, skal dette også
betales efter overenskomsten – uanset om
du er ansat hos en mester, der er medlem af
mesterforeningen eller ej.

Min mester ønsker at sætte os ansatte ned i
tid. Kan min mester gøre det fra den ene dag
til den anden?
Når en mester ønsker at sætte en medarbejder
ned i tid, skal dette varsles med den enkeltes
opsigelsesvarsel. Dette skyldes, at en
sådan ændring alt andet lige vil bevirke
en lønnedgang for medarbejderen. Der
er med andre ord tale om en væsentlig
stillingsændring.
Ændringen kan derfor også først træde i
kraft efter udløbet af, hvad der svarer til den
enkeltes opsigelsesvarsel. Varslet afhænger
af ansættelsestiden og desuden af, om man
er ansat på overenskomst eller på individuelle
vilkår. Men har man fx fire ugers varsel, skal
det varsles med fire uger.
Hvis mester alligevel vælger at sætte den
enkelte ned i tid straks, skal der ske kompensation,
således at medarbejderen indtil udløbet af
varslet modtager den løn, han/hun hidtil har fået.
Endelig skal det også nævnes, at medarbejderen
kan vælge at betragte sig som opsagt, hvis
han/hun ikke ønsker at gå ned i tid. Derved
fratræder man så med udgangen af varslet for
den væsentlige stillingsændring.
Det er vigtigt, at du taler med a-kassen også,
før du vælger den vej.

DFKF
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Jeg er i mit job ansat på overenskomsten
mellem DOFK og DFKF, men er pt. sygemeldt.
Kan jeg blive opsagt, mens jeg er syg?
Ifølge overenskomstens § 29, skt. 7 kan man
kun blive opsagt, mens man er syg, når man
har haft 120 sygedage indenfor de seneste 12
måneder.
Dette betyder med andre ord, at man indenfor
de seneste 12 måneder skal have haft 120
sygedage, før man kan siges op. Når de
120 sygedage er gået, skal meddelelsen om
opsigelse ske indenfor 5-6 dage – dvs. indenfor
den første arbejdsuge efter.
Og det er først, når der er gået 120 sygedage,
at man kan blive opsagt. Bliver man opsagt
på 119 dagen, vil det være i strid med
overenskomsten.

SAG
VUNDET

Med i de 120 dage tæller også weekender og
helligdage. Er man således syg både fredag og
mandag, tæller lørdag og søndag også med.

Jeg er elev og er blevet gravid. Har jeg ret til
at få min uddannelsesaftale forlænget, når jeg
nu skal være på barsel i flere måneder?
Ja, en elev har ret til at få forlænget sin
uddannelsesaftale i forbindelse med sin
graviditet og barsel.
Der er netop kommet en ny højesteretsdom,
der slår dette fast. Endvidere slår dommen
fast, at det er arbejdsgiverens pligt at uddanne
eleven, ligesom det også er arbejdsgiverens
pligt at få afklaret behovet for at forlænge
uddannelsesaftalen i forbindelse med en elevs
graviditet og barsel.

DFKF HAR VUNDET SAG I LANDSRETTEN
—
Seksuel chikane

Tekst: Pernille Leding, Advokat DFKF

”DFKF har ført en sag for et medlem – en
kosmetikelev, som havde været udsat for
seksuel chikane. Medlemmet vandt sagen.

Hvis I ikke kan blive enige, må din mester
spørge Det Faglige Udvalg (Frisørfagets
Fællesudvalg).

Sagen har været igennem Tvistighedsnævnet,
byretten og til sidst Vestre Landsret.
Landsretten tilkendte vort medlem en
godtgørelse for seksuel chikane. De to øvrige
retsinstanser var kommet frem til samme
resultat. Eleven havde været udsat for uønsket
fysisk adfærd og uønsket verbal ytring fra en
leder.

Det bemærkes, at svarene ovenfor er
generelle, og at der kan være forhold, der
gør, at svaret i en konkret situation vil være
anderledes.

DFKF er meget tilfredse med, at samtlige
retsinstanser kom frem til, at en elev ikke
skal tåle uønsket seksuel adfærd på sin
arbejdsplads.”

DFKF
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Politisk ledelse

Sekretariat på hovedkontoret:

Forbundsformand

Sekretariatsleder

Lone Frost
Telefon: +45 26 24 58 25
lfr@forbundet.dk

Pernille Meden
Telefon +45 40 26 69 90
pem@forbundet.dk

Næstformand

Advokat

Dorte Haack
Telefon: +45 21 26 41 57
dh@forbundet.dk

Pernille Leding
ple@forbundet.dk
AC sekretær

Hovedkontor:

Vermundsgade 1
2100 København Ø

Lisbeth Andersen
la@forbundet.dk
Ferieordning,

dfkf@forbundet.dk
www.dfkf.dk
Telefon:+45 35 83 18 80
Fax: +45 35 82 14 62

feriekort & SH

Pia Steffensen
ps@forbundet.dk
Redaktør /Spejlet

Åbningstider:

Mandag - onsdag: Kl. 9.00-12.30 & 13.00-15.00
Torsdag: Kl. 9.00-12.30 & 13.00-15.00
Fredag: Kl. 9.00-12.30

Marianne Jensen Johansen
mj@mariannejensen.dk

Dit faglige medlemskab giver dig adgang til:
Juridisk bistand vedrørende:

Derudover går dit kontingent bl.a. til:

• ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK

• heltidsulykkesforsikring

• elevforhold

• overenskomster, der sikrer ordnede forhold

• sygdom og barsel

• udvikling af grunduddannelserne

• opsigelse

• Videncenter for Arbejdsmiljø

• manglende løn, feriepenge, SH, pension

• fagbladet SPEJLET

• samarbejdsproblemer

• fordelagtige forsikringer (ALKA)

• chikane

• billig indkøbsordning - LOPlus

• arbejdsskader
Arbejder du under overenskomst:
Råd og vejledning om:

•s kal mester indbetale 12,04% til arbejdsmarkedspension

• psykisk og fysisk arbejdsmiljø

• sundhedsordning
• et særligt pensionsbidrag til barslende
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HOVEDBESTYRELSE / F=forretningsudvalg)

Hovedkontor:

Upsalagade 20
2100 København Ø

Formand / Lone frost / Hadsten (F)

medlem@forbundet.dk
www.serviceforbundet.dk
Telefon: +45 70 15 04 00

Næstformand / Dorte Haack / Køge (F)
Åbningstider:

Mandag: kl. 10.00-16.00
Camilla Wahl Bach / Randers

Tirsdag: kl. 10.00-16.00
Onsdag: lukket
Torsdag: kl. 10.00-16.00
Fredag:

Gitte Christiansen / København

kl. 10.00-15.00

Serviceforbundet er stiftet den 8. oktober 1911
og er medlem af LO.

Ilse Nielsen / Aalborg (F)
Serviceforbundet består af
11 landssammenslutninger:

Lisbeth Kalsmose / Aarhus C

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund
Bankbetjente
Ejendoms- og Servicefunktionærer
Flyvebranchen

Lykke Petersen / Odense (F)

Faglig Puls
Landbrugs- og Tilsynsfunktionærer
Mejerister

Majken Riise Dam Nielsen / Aalborg

Raffinaderiteknikere
Rengøring og Service
Urmagere og Optikere
Vagt- og Sikkerhedsfunktionærer

Marianne Jensen Johansen / København
Regionskontorer:

Odense / Esbjerg / Århus / Aalborg / Holstebro
Mette Rasmussen / Fredericia

MEDLEMSKAB:

• Ind- og udmeldelse af DFKF og/eller Serviceforbundet
• Spørgsmål om kontingent, overflytning til og fra andre
Nanna Lei Kongsted-Blomgreen / Fredericia

a-kasser/fagforeninger, eller hvis du overgår til selvstændig
virksomhed
• Ændring af arbejdstid, adresse eller kontingentgruppe

Pia Holm Christensen / Odense

A-KASSE

Rikke Damsgaard Rasmussen / Aarhus

Thomas Pedersen / Køge (F)

Hovedkontor:

Åbningstider:

Vermundsgade 1

Mandag:

kl. 10.00-14.00

2100 København Ø

Tirsdag:

kl. 10.00-14.00

Onsdag:

lukket

a-kasse@forbundet.dk

Torsdag:

kl. 10.00-14.00

www.serviceforbundet.dk

Fredag:	

kl. 10.00-14.00

Telefon: +45 70 15 04 00

Care
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DE 5
FRISØR
BEATS

Medlemmer
sparer i snit
1700 kr. årligt
på bilforsikring

www.d5fb.dk

Arbejdsmiljø
—
Videncenter for Frisører
og Kosmetikere. Hud- og
allergiafdelingen - Gentofte
Hospital.
Vi hjælper med:
• Akutte og kroniske hud-

alka.dk

og luftvejsproblemer
• Kemi i produkter
• Svanemærkede
produkter

Astma-Allergi
Forbundet
—

Ønsker du at vide mere
om overfølsomhedssygdomme, forebyggelse
og behandling af kontakt
eksem, kan du kontakte
Astma-Allergi Forbundet,
der giver gode råd,
vejledning og svar på dine
spørgsmål.
Åbent dagligt:
kl. 10.00-12.00 &
13.00-15.00
Telefon +45 43 43 42 99

SUNDHEDSORDNING
HURTIG DIAGNOSE
—
Arbejder du under fagets
overenskomst mellem
dofk og DFKF er du dækket
af en omfattende sundheds
-ordning via PensionDanmark.

• Handsker

Har du problemer i led,
muskler og sener på grund
af dit arbejde, giver
PensionDanmark
Sundhedsordning dig
adgang til behandling hos
kiropraktor, fysioterapeut,
zoneterapeut eller massør.

Kontakt Ulrik Friis på:
Telefon +45 39 77 73 07

• Eksem
• Allergi
• Luftvejslidelser
• Astma
• Graviditet

Ulrik.Fischer.Friis@regionh.dk

Har du brug for krisepsykolog,
misbrugsrådgivning eller
hurtig diagnose, så hjælper
vi dig med at finde ud af,
hvad du fejler, og hvordan
du kommer videre i sundhedssystemet – uden
unødvendig ventetid.
Telefon +45 70 10 08 06
Læs mere og bestil tid på
www.pension.dk/sundhed

BESPARELSER
& TILBUD MED
LO PLUS KORT
www.loplus.dk

Skagenshuset

SKAGENSHUSET
—
FERIEHUS

Frisør- og Kosmetikerfagets Feriefond har hermed fornøjelsen af at fremvise vores nye Skagenshus.
Huset ligger i Annas Have med gåafstand til Skagens kendte seværdigheder, gågader, cafeer,
butikker og de røde fiskepakhuse på havnen. Feriefonden begynder at udleje huset fra 1. maj 2015.

Som medlem af Dansk Frisør og Kosmetiker
Forbund kan du leje dette dejlige rækkehus i 2
etager på 132 kvm. på Markvej 33 B tæt på Skagen
Station. Huset har 6 sovepladser.
I stuetagen er der et stort soveværelse med
adgang til dejligt badeværelse med bruseniche
og spa.
1. salen indeholder et stort alrum med godt
lysindfald, badeværelse med bruseniche og
toilet, to soveværelser med dobbeltsenge og en
barneweekendseng.
Endvidere entré med vaskemaskine og
tørretumbler, stor stue med TV, åbent køkken/
alrum. Der er opvaskemaskine i køkkenet og en
høj barnestol.
Udgang til sydvendt have med en dejlig flisebelagt
terrasse. Til brug i haven er der havemøbler og
grill.
Rygning er ikke tilladt inde.
Det er ikke tilladt at have husdyr med.

Sådan lejer du Skagens huset:
Feriehuset udlejes primært i hele uger fra søndag
til søndag og kan lejes hele året.
Højsæsoner er ugerne 20-37, efterårsferien, jul,
påske og ugerne 7-8 (vinterferie).
Pris 4.000,00 kr. pr. uge.
Ansøgning til sommerhøjsæsonen skal ske senest
i uge 13.
I uge 14 bliver der trukket lod om ugerne i
højsæsonen mellem de ansøgninger, vi har
modtaget.
Lavsæson er ugerne 38-19.
Prisen her er 3.400,00 kr. pr. uge.
Ugerne i lavsæsonen vil blive fordelt efter ”først til
mølle”-princippet.
Der er også mulighed for at leje boligen i en
forlænget weekend.
Denne kan (kun) bookes en måned før opholdet i
lavsæsonen.
Pris pr. dag 600,00 kr.
Lejen er inklusiv varme, vand, el og slutrengøring.
Ferieboligen kan kun anvendes af medlemmer af
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og kan ikke
i højsæsonen udlejes til den samme person 2 år i
træk.
Ansøgningen sender du på en mail:
skagen@forbundet.dk
Med oplysninger om, hvilket ugenummer, der
kunne have din interesse. Husk at oplyse dit navn
og cpr. nr.
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Care

HÅRET I
POSTKASSEN
UNDGÅ DETTE, BLIV MEDLEM AF DANSK FRISØR & KOSMETIKERFORBUND

Juridisk bistand

• Elevforhold
• Sygdom og barsel
• Opsigelse
• Samarbejdsproblemer
• Chikane
• Arbejdsskader
• Manglende løn, feriepenge, Sundhedsordning, pension
• Ansættelsesspørgsmål inden- og udenfor OK
Råd og vejledning om

• Psykisk og fysisk arbejdsmiljø
Kontingent bliver brugt til

• Heltidsulykkesforsikring
• Overenskomster, der sikrer ordnede forhold
• Udvikling af grunduddannelserne
• Videncenter for Frisører & Kosmetikere
• Spejlet (magasin)
• Fordelagtige forsikringer (ALKA)
• Billig indkøbsordning - LOPlus
Arbejder du under overenskomst

Skal mester indbetale 12,04% til arbejdsmarkedspension,
sundhedsordning og et særligt pensionsbidrag til barslende.
Et medlemskab giver dig adgang til ovenstående, du kan læse meget mere på www.dfkf.dk

