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Tidenes 
største 

Nå er det ingen sak å lage et stort magasin. Vi har rikelig tilgang på 
både tekst og bilder til å lage et dobbelt så stort blad. Men utgifter 
skal balanseres med inntekter, samtidig som mengden annon-
ser ikke skal dominere over det redaksjonelle. Dette er NFF veldig 
bevisst, derfor er antall sider i bladet et tegn på aktiviteten i mar-
kedet. I en tid mange sitter på gjerdet og venter på gode tider, er vi 
med på å skape dem, gjennom entusiasme, optimisme og iher-
dig jobbing. Svulstige ord? Nei, positivitet skaper positivitet, og vi i 
NFF tror på at bransjen kan være veiviser til å vise at det nytter.

personfokus
Hva gjør vår bransje ganske annerledes? Vi kan ikke påstå at vi er 
unike på god kundeservice, vi er heller ikke eneleverandør på å 
gjøre folk glade over et forskjønnet ytre, ei heller kan vi si at vi tilfø-
rer en stor verdiskapning i produksjonssammenheng. Men vi kan 
definitivt hevde at vi har en viktig rolle i samfunnet, at vi er et hånd-
verksfag med fagkunnskap i fokus, og at bransjen domineres av 
utadvendte, positive, menneskeopptatte og engasjerte personer.

brød & sirkus
Norges Frisørmesterforbund jobber først og fremst med bran-
sjepolitikk og faglig utvikling. Vi vil tilrettelegge for at bedriftene 

skal  ha mest mulig forutsigbare og gode rammevilkår for drift 
og vekst. Gjennom blant annet kåring av Årets Frisørbedrift og 
støtte til Global Salon Business Awards viser vi med all tydelighet 
at bevisst jobbing med innsatsfaktorer gir fantastiske resultater. 
Men bransjen preges ikke av sindige økonomer, tvert i mot. Fri-
sørene er først og fremst håndverkere som vil jobbe med kreativi-
tet og estetikk. Vi er glade for at dette kan forenes. Vi i NFF driver 
også med brød og sirkus – fordi vi tror våre medlemmer trenger 
begge deler. Derfor har vi møteplasser og arenaer som det nye 
Næringslivets Hus og Oslo Spektrum.

en bedre hverdag
Vi har gitt en rekke løfter til våre medlemmer, der alt kan sum-
meres i at vi skal skape en bedre hverdag for medlemmene. Det 
skal føles og merkes at vi utgjør en forskjell. Og forbundets 102-
årige historie viser med tydelighet at bransjen hadde vært ganske 
annerledes å jobbe i uten forbundets innsats. Vi håper du tenker 
på det når vi nå gir deg fantastiske og spektakulære arrangement 
som Hår & Skjønnhet, norgesmesterskapene i frisering, negle-
design og make-up og ikke minst prisfesten Årets Frisør. Vi håper 
også du setter pris på et av landets eldste og likevel meste vitale 
fagblad. Vi på vår side setter pris på å jobbe for og med mennes-
ker som er med på å spre glede gjennom skjønnhet og velvære. 

frisør nummer 1 2009 setter fokus på den kommende Hår & skjønnhet messen i oslo spektrum. 
messen er fulltegnet med utstillere, og frisør er med på å skape entusiasme og stolthet over en 
bransje som skaper glede over skjønnhet og velvære, gjennom dyktige fagfolk ute i salongene. 
Derfor er det en glede å presentere tidenes største frisør, et fagblad som skal inspirere både til 
kreativ og topp faglig utfoldelse og til sunn og god forretningsdrift.

TEKST: jarl m. garder, redaktør   FOTO: olav eikemo

messenummer på 164 sider:

– igjen!



Hår & Skjønnhet er stedet for inspira-
sjon, oppdateringer og innpulser innen 
hår- og skjønnhetspleie. Messen er 
en ”total look” opplevelse, med show 
og visninger, og ikke minst spek-
takulære konkurranser i frisering, 
negledesign og make-up. Mes-
sens utstillere har foruten produk-
ter og tjenester innen hår, 
hud og negl, også tilbud 
som går mer på god 
salongdrift. Med andre 
ord; Hår & Skjønnhet 
er en stor totalop-
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SkjønnhetHår &

2009 når norges frisørmesterforbund for 18. gang arrangerer 
Hår & skjønnhet er det bransjens 17. mai og julaften på 
en gang. alle er der, det er non-stop aktiviteter og det er 
spennende produkter og tjenester over alt. oslo spektrum 
er definitivt møteplassen for årets store happening innen 
hår- og skjønnhetsbransjen i norge.

HUD       HÅR       NEGL

hud    hår    negl

Hår & skjønnHet 2009: 

DET HANDLER OM INSPIRASJON!
  

åpningStider:
Begge dager fra kl. 10.00 – 17.00

billettpriSer:
Dagsbillett - Voksen  kr 450,-
Skoleelev/Student/honnør kr 250,-
To-dagers billett - Voksen  kr 790,-
Skoleelev/Student/honnør kr 440,-
Barn under 12 år gratis i følge med voksne

Hår & Skjønnhet er årets mest 
hårete opplevelse i Norge!  Ingen 

andre steder kan du få så mye 
inspirasjon på en gang.

plevelse først og fremst for de profesjonelle fagutøverne, men 
også de mest interesserte kundene.  

ny kunnskap
Det er forskjell på å lese blader og brosjyrer og det å oppleve 
alt ”live”. Den beste måte å bli inspirert til å ta i bruk ny 
kunnskap og nye produkter er å se de muligheter som ellers 
bare blir ord i en brosjyre. Den gode stemningen som også 

pleier å være på Hår & Skjønnhet må også nevnes. Man 
merker at her koker det med folk som er opptatt av å 
gi og motta inspirasjon i store mengder. Sett av både 
lørdag 31. januar og søndag 1. februar til opplevelses-
rike dager i Oslo Spektrum. 



proGram   faGseminar

lørdag 31. januar
13.00 – 13.45 L’Oréal Professionnel, lansering
14.00 – 14.45 Kérastase, lansering
15.00 – 15.45 Redken, lansering
16.00 – 16.45 Matrix, lansering

Søndag 1. februar
12.00 – 12.45 Foredrag: ”Helse til det beste for deg og dine  
 kunder.” (Økologiske og miljøvennlige
  produkter) 
13.00 – 13.45 Matrix, lansering
14.00 – 14.45  Redken, lansering
15.00 – 15.45 Kérastase, lansering
16.00 – 16.45 L’Oréal Professionnel, lansering

proGram   sHoW oG VisninGer

lørdag 31. januar
11.00 – 11.10   L’Oréal Professionnel, Show hovedscene 
11.15 – 11.25   Goldwell, Show hovedscene 
11.30 – 11.40   Matrix, Show hovedscene 
11.45 – 12.10   Wella/SP, Show hovedscene 
12.15 – 12.25   Redken, Show hovedscene 
12.30 – 13.00  Teknisk visning, Joico, stand nr 5, 
 Tendenz Hårpleie AS 
13.00 – 13.30  Show Tigi, stand nr 21, Warehouse 
13.30 – 14.00   Teknisk visning, KMS, stand nr 5, 
 Tendenz Hårpleie AS
14.00 – 14.30   Show Tigi, stand nr 21, Warehouse 
14.30 – 14.40   L’Oréal Professionnel, Show hovedscene 
14.45 – 14.55   Goldwell, Show hovedscene 
15.00 – 15.10   Matrix, Show hovedscene 
15.15 – 15.40   Sebastian, Show hovedscene 
15.45 – 15.55   Redken, Show hovedscene
16.00 – 17.00   Premieutdeling konkurransene

Søndag 1. februar
11.00 – 11.10   L’Oréal Professionnel, Show hovedscene 
11.15 – 11.25   Goldwell, Show hovedscene 
11.30 – 11.40   Matrix, Show hovedscene 
11.45 – 12.10   Wella/SP, Show hovedscene 
12.15 – 12.25   Redken, Show hovedscene 
12.30 – 13.00  Teknisk visning, Joico, stand nr 5, 
 Tendenz Hårpleie AS 
13.00 – 13.30  Show Tigi, stand nr 21, Warehouse 
13.30 – 14.00   Teknisk visning, KMS, stand nr 5, 
 Tendenz Hårpleie AS
14.00 – 14.30   Show Tigi, stand nr 21, Warehouse 
14.30 – 14.40   L’Oréal Professionnel, Show hovedscene 
14.45 – 14.55   Goldwell, Show hovedscene 
15.00 – 15.10   Matrix, Show hovedscene 
15.15 – 15.40   Sebastian, Show hovedscene 
15.45 – 15.55   Redken, Show hovedscene
16.00 – 17.00   Premieutdeling konkurransene

bransjefest meD prisDryss
ÅRETS FRISØR 2009 kåringen har utviklet seg til å bli bransjefesten alle prater om og er noe du ikke 
må gå glipp av. Hvert år har nærmere 1000 personer deltatt på banketten og jublet frem vinnere og 
festet med resten av bransjen. I år er sted og dato 31. januar i Oslo Konserthus (dette da Sonja Henie-
salen i Oslo Plaza er under oppussing). Vi kan love spennende kåringer av frisører og frisørbedrifter, 
variert underholdning, god mat og godt drikke og ikke minst en skikkelig festaften med dans til lev-
ende musikk. gratisbusstransport fra oslo plaza til konserthuset kl 18.30.  

årets frisør prisfesten er høydepunkt på frisørkalenderen. i år vil prisfesten 
foregå i oslo konserthus, som det gjorde i nffs jubileumsår for to år siden. 

arranGørinfo
Hår & Skjønnhet 2009
Det er Norges Frisørmesterforbund som gjen-
nom datterselskapet Hår og Skjønnhet AS 
står bak bransjens store happening. NFF står 
i sentrum av bransjen og profilerer frisørfaget 
ut mot et stort publikum.  

arrangementsledelse:
Jan Kristian Pettersen 
Tlf.: 23 08 79 69
E-post:  jan.kristian.pettersen@nffs.no

Olav Eikemo
Tlf.: 23 08 79 63
E-post:  olav.eikemo@nffs.no

øvrig administrasjon:
Jarl Martin Garder (Pressekontakt)
Tlf.:  23 08 79 61
E-post:  jarl.m.garder@nffs.no

Helén Oulie (Medlemskontakt)
Tlf.: 23 08 79 64
E-post:  helen.oulie@nffs.no

Cecilie Røed Hansen (Publisering/resultatlister)
Tlf.: 23 08 79 68
E-post:  cecilie.r.hansen@nffs.no

messeteknisk ledelse:
Sting Marketing AS
Roger Engh
Tlf.: 23 39 04 00
Mobil: 90 53 51 03
E-post:  roger@sting.no
www.sting.no

FOTO: øyvind markuSSen



De nominerte bedriftene i konsernklassen burde være velkjente 
for alle i bransjen. De har spilt i eliteserien i mange sesonger – 
og det er mange grunner til det. Tydelig ledelse, tydelig visjon, 
klar kommunikasjon internt så vel som ut mot kunder. Jo større 
bedriften er, jo tydeligere er det at dyktige medarbeiderne er 
sterkt delaktige i de gode resultatene. Selv ikke den dyktigste 
salongleder kan skape suksess for hele konsernet alene. 

konsern – hva er det?
Definisjonen på konsern i denne konkurransen er fire eller flere 
bedriftsenheter og minst 30 ansatte. I en frisørbransje hvor de 
færreste har over fire ansatte, så viser alt over dette vilje til å satse 
og at man har godt vekstpotensial. De nominerte i konsernka-
tegorien er Hair & There, Modern Design, Nikita og Studio Alf. 
Samtlige har gode økonomiske resultater og en dekningsgrad 

kandidatene til årets frisørbedrift og årets frisørkonsern er definitivt salonger samtlige 
salongledere i norge burde kikke nærmere på. Her er det mye å lære for mange.

Salonger 
i SærklaSSe

Årets Frisørbedrift 2009:

juryen har allsidig bakgrunn fra bedriftsutvikling, opplæring og virksomhetsanalyse. samtidig kjenner de bransjen godt fra ulike ståsteder. fra venstre: 
jarl m. Garder, redaktør fagbladet frisør, tor øiestad, direktør i l’oréal norge, kjell rosland, markedssjef nki forlaget og ragnar kjønnigsen, daglig 
leder Cutrin østfold.

TEKST: jarl m. garder    FOTO: jan kr. petterSen



årets nominerte

åretS friSørbedrift

Venkes HårDesiGn, 
Madla

petite frisørene,
 Sandvika
www.petite.no/

på Håret Huseby, 
Oslo
www.paharet.no/

kry frisør, 
Bodø
www.kryfrisor.no/

åretS friSørkonSern

Hair & tHere
Hovedkontor i Sandnes
www.hair-and-there.no/

moDern DesiGn
Hovedkontor i Sandnes
www.moderndesign.no/

nikita Hair norWay
Hovedkontor i Oslo
www.nikita.no/

stuDio alf 
Hovedkontor i Oslo
www.studioalf.no/

 

som få andre, uansett bransje. Og resultater skapes av å lykkes i 
juryens fire andre vurderingskriterier; forretningsplan, personal-
plan, markedsplan/kommunikasjon og entreprenørskap.

lokale helter
De mindre salongene vurderes på de samme kriterier som kon-
sernene, men her vektlegges den lokale profilen. Her kan også en 
lokal avdeling i et konsern delta, og da vektes konsernets drahjelp 
mot lokalt initiativ og ledelse. De fire nominerte er svært sterke 
kandidater med geografisk bredde, og er Venkes Hårdesign på 
Madla, Petite Frisørene i Sandvika, På Håret Huseby i Oslo og Kry 
Frisør i Bodø. Dette er salonger som hver er unike, men som har 
fellesnevnere i blant annet entusiasme og stolthet over fag og 
bedrift. 

årets overraskelser
Blant alle som var med i konkurransen skilte de fire finalistene i 
hver kategori seg ut, og ved nærmere analyse så spisset konkur-
ransen seg ytterligere. Jurymedlemmene startet med å analy-
sere de økonomiske nøkkeltallene, som er det som vektes mest 
i bedømmingen. Ved videre analyse av de andre vurderingskrite-
riene ble det klart at enkelte av kandidatene var poengsankere i 
toppklasse. Og når man la sammen poengene var juryen ganske 
overrasket over at det var så jevnt i teten, men det var likevel en 
samstemt jury bak vinneren i begge kategorier.

og vinneren er…
Når konvolutten sprettes og vinnerne avsløres på prisfesten i Oslo 
Konserthus 31. januar vil vi håpe og tro at hele bransjen jubler 
med og anerkjenner den innsatsen som ligger bak for å være ver-
dig en slik pris. Formålet med prisen er også flerleddet. Det er en 
belønning, det er en inspirasjon, det er en oppmerksomhet rundt 
innsatsfaktorer og det er også en synliggjøring av at de beste i fri-
sørbransjen kan sammenlikne seg med de beste i enhver bran-
sje. Og når champagnen er drukket opp på prisfesten begynner 
hverdagen igjen, men da er en ny standard satt for hvor man må 
legge listen for å bli neste års prisvinner.

juryen gleder seg over hvor systematisk norges beste bedrifter jobber med 
forretningsplaner, personalplaner, markedsplaner og ikke minst økonomi-
en. i juryeringsprosessen kommer fakta på bordet, og selv om det var tett i 
tet så var juryen helt enstemmige om vinnerne i begge kategorier. 

juryen:
Tor Øiestad, direktør i L’Oréal Norge
Ragnar Kjønnigsen, daglig leder i Cutrin Østfold
Kjell Rosland, markedssjef NKI forlaget
Jarl M. Garder, redaktør fagbladet FRISØR



årets frisør, reGion 1:

Kenneth Solbakken  Blow AS, Trondheim 
Kristine Svanem Siv Unni AS (Nikita Hair), Trondheim 
Lene Marselie Nordheim Uniklipp AS, Sortland

frisør: kenneth solbakken , blow 
Fotograf: Stian Foss

frisør: kristine svanem, nikita
Fotograf:  Anne Line Bakken

frisør: lene marselie nordheim , uniklipp
Fotograf:  Lene Marselie Nordheim

nominerte



årets frisør, reGion 1:

Kenneth Solbakken  Blow AS, Trondheim 
Kristine Svanem Siv Unni AS (Nikita Hair), Trondheim 
Lene Marselie Nordheim Uniklipp AS, Sortland

årets frisør, reGion 2:

Ann Kristin Sandanger Grønnestad Hårdesign Storgata AS, Sandnes 
Gurpreet Kaur Singh Modern Design AS Avdeling Kvadrat, Sandnes 
Monica Johnsen  Frisørkjelleren AS, Randaberg 

frisør: monica johnsen, frisørkjelleren 
Fotograf: Anne Lise Norheim

frisør:  Gurpreet kaur singh, modern Design
Fotograf: Trond Viggo Hansen

frisør:  ann kristin sandanger,  Grønnestad Hårdesign 
Fotograf: Anne Lise Norheim

nominerte



årets frisør, reGion 3:

Anita Stafne  Adam og Eva, Hamar 
Barbro Sørlien  Adam og Eva, Hamar 
Chriss Thomas  Chriss Seminars LTD, Furnes

frisør: anita stafne ,  adam og eva
Fotograf: Maria Vinkenes

frisør: Chriss thomas, Chriss seminars
Fotograf: Chriss Thomas

frisør: barbro sørlien,  adam og eva
Fotograf: Jens Haugen

nominerte



årets frisør, reGion 3:

Anita Stafne  Adam og Eva, Hamar 
Barbro Sørlien  Adam og Eva, Hamar 
Chriss Thomas  Chriss Seminars LTD, Furnes

årets frisør, reGion 4:

David Wyke  Toni & Guy Oslo AS, Oslo 
Silje Andreassen  Dugg Frogner AS, Oslo 
Ulf Schjerpen  La Bionda Vest AS, Oslo

frisør: silje andreassen, Dugg  
Fotograf: Yvonne Wilhelmsen

frisør: ulf schjerpen, la bionda Vest
Fotograf: Lukas Renlund

frisør: David Wyke, toni & Guy 
Fotograf: Stuart Weston

nominerte



årets lærlinG:

Frida Durefelth  Adam og Eva, Skøyen, Oslo 
Helene Eriksen   H2 Thomas Angellsgate AS, Trondheim 
Pål Berdahl   Blow AS, Trondheim

frisør: pål berdahl ,  blow
Fotograf: Ruben Kristiansen

frisør:  Helene eriksen , H2 
Fotograf: Kari Tønseth

frisør: frida Durefelth , adam og eva
Fotograf: Christine Elene Sørensen

nominerte



årets lærlinG:

Frida Durefelth  Adam og Eva, Skøyen, Oslo 
Helene Eriksen   H2 Thomas Angellsgate AS, Trondheim 
Pål Berdahl   Blow AS, Trondheim

årets aVant GarDe:

Jan Hang Olsen Leslie Grensen AS, Oslo 
Jasmine Ståhl Lee Stafford Salong Storgata, Oslo 
Thomas Mørk Mørk AS (Kutt), Oslo

frisør: jan Hang olsen, leslie 
Fotograf: Truls Morten Qvale

frisør: jasmine ståhl, lee stafford
Fotograf: Sandra Jensen

frisør: thomas mørk, kutt
Fotograf: Alf Børjesson

nominerte



årets Hårstylist

Andrès Kløvstad  Inch II AS, Oslo 
Kirstin Arnesen  Inch II AS, Oslo 
Lene Skaug  Inch II AS, Oslo

frisør: kirstin arnesen,  inch 
Fotograf: Truls Morten Qvale, Siren Lauvdal og Erik Asla

frisør: lene skaug , inch 
Fotograf: Siren Lauvdal , Jørgen Gomnes

frisør: andrès kløvstad, inch 
Fotograf: Truls Morten Qvale

nominerte



årets Hårstylist

Andrès Kløvstad  Inch II AS, Oslo 
Kirstin Arnesen  Inch II AS, Oslo 
Lene Skaug  Inch II AS, Oslo

BiLLettBestiLLing:

oslo konserthus

telefon: 23 11 31 11

e-post: billetter@oslokonserthus.no

internett: w
ww.billettservice.no

prisfest med nachspiel: kr 1 500,00

kun nachspiel: kr    350,00

billetter hentes i oslo konserthus eller på posten. 

Ved henting på posten tilkommer et gebyr på kr 25,- pr billett. 

Hentefrist er 3 dager etter bestillin
g.

kjøpte billetter som ikke benyttes, vil ikke bli refundert. 

Det er kun adgang til a
rrangementet mot fre

mvisning av gyldig billett.

programledere:
kari slåttsveen og 

espen beranek Holm

Gå ikke glipp av 

prisfesten i Oslo Konserthus 

Lørdag 31. januar 2009 

tapas og vin
Show

dans med band 

underholdning



“Med lanseringen av magasinet SALONG - Skjønnhet & 
Velvære ønsker vi å vise at vi mener alvor når vi åpner for å 

inkludere tilstøtende bransjer i et større felleskap”

slå til nå. - Dersom be-
drifter innen hudpleiesek-
toren kjenner sin besø-
kelsestid, bør de tegne et 
prøvemedlemskap i 2009. 
Det koster ikke en øre og 
gir tilgang til en rekke 
medlemsfordeler, som 
i sum gir en økonomisk 
nettogevinst og tilgang til 
våre rådgivingstjenester. 
benytt sjansen nå, lyder 
olav eikemos oppfordring.  

F R I S Ø R  /  1 -200916



TEKST: bjørn kollerud   FOTO: jarl m. garder

 - Vi må reflektere utviklingen i vår del av næringslivet. Hudpleie, 
spa og negledesign er områder som er i sterk vekst. Samtidig har 
vi gjennom de siste årene sett en bransjegliding, der tunge aktører 
i markedet har samlet flere tjenester under samme tak. Dette er 
noe vi må ta på alvor.
 - Samtidig registrer vi en interesse blant våre medlemmer for 
å utvikle tjenestetilbudet. Flere av våre medlems bedrifter har 
tatt opp tilstøtende fag områder, som hudpleie og hudterapi, 
negledesign og make-up i sitt tilbud. Ikke minst på skolesiden 
ser vi at de private frisørskolene inkluderer fagområdene hud 
og negl i sitt utdanningstilbud.  Det er derfor naturlig at vi nå 
setter fullt fokus på å samle fagområdene som faller inn under 
det myndighetene betegner som bransjeområdet ”Frisering og 
annen skjønnhetspleie” i én stor organisasjon, sier Olav Eikemo

må lære av hverandre
Olav Eikemo legger ikke skjul på at det er forskjeller mellom det å 
drive en rendyrket frisørsalong og det å jobbe med hudterapi.
 - Vår oppgave er ikke å belære noen, tvert imot. Vi anerkjenner 
hvert fags særegenheter og faglighet. I tiden frem over blir det 
viktig å bli kjent med hverandre og lære av hverandre, så vi 
sammen kan bli bedre. Det er vår agenda, poengterer Olav.

 - Vår hovedoppgave vil være å fokusere på det som er felles og 
forener, ikke det som skiller. Det skal ikke legges skjul på at vi 
var skuffet, da en skissert avtale med Norske Kosmetologer og 
Hudterapeuters Forbund gikk i vasken. Det kostet oss mye tapt 
tid, noe vi nå forsøker å ta igjen ved å henvende oss direkte til 
potensielle medlemmer. Når det er sagt, holder vi døren åpen 
hvis foreningen skulle endre standpunkt og ønske et samarbeide. 
Men nå er vi nødt til å kjøre vårt eget løp, understreker Olav. Han 
vil for ordens skyld gjenta at dette er bedriftsmedlemskap og ikke 
personlige medlemskap.

kick off på Hår & Skjønnhet
 - Vi vil benytte Hår & Skjønnhet 2009 til å vise hele hår- og 
skjønnhetsbransjen hva vi står for. I år er det hyggelig å kunne 
presentere utstillere fra hudpleiebransjen under samme tak som 
våre tradisjonelle utstillere. På NFFs stand vil vi gi informasjon om 
hva vi som forbund står for, hva vi jobber med og de muligheter 
man har som medlem. For alle som jobber i hudpleiebransjen 
anbefaler vi et besøk i Oslo Spektrum 31. januar – 1. februar. Da 
får du svar på hvilke fordeler et medlemskap kan by på, sier Olav 
Eikemo

Vil samle hår- og 
skjønnhetsbransjen
 - Gjennom 2009 vil vi gjennomføre en omfattende vervekampanje mot fagområdene hudpleie og 
hudterapi, spa, make-up og negledesign. målsettingen er å samle virksomhetene under en felles 
paraply, forteller nffs direktør olav eikemo. 

nFF med viktige fremtidsmål:



skjønnHet & velvære

nytt 

magasin! 

kommer i m
ars

gratis prøvemedlemskap
Olav retter følgende ord direkte til potensielle medlemmer i NFF 
Hud & Spa:
 - NFFs gamle slagord ”Det lønner seg å være medlem” er et 
utgangspunkt for utviklingen av medlemstilbudet overfor de nye 
fagområdene. Vi ønsker at dere skal få anledning til å bli kjent 
med oss, og tilbyr en rekke attraktive medlemsfordeler, så som 
arbeidsrettslig rådgiving, meget gode forsikringsordninger og 
generell juridisk bistand. I sum vil disse utgjøre en interessant 
pakke. Vi lover at som medlem får du en trygghet i hverdagen og 
økonomiske fordeler, og vi sukrer løftet ytterligere med et tilbud 
det skal bli vanskelig å takke nei til:
 - For at flest mulig skal bli kjent med oss, tilbyr vi gratis 
medlemskap i hele 2009 og halv pris på medlemskapet i 2010, 
De som benytter seg av dette, vil oppdage at det er et svært 
fordelaktig tilbud, der salongen kan få en stor netto økonomisk 
besparelse, uten å betale et rødt øre. Det er kort sagt ingen risiko, 
bare fordeler. 
 - Dette kommer i tillegg til at dere vil være med på å sette egne 
saker på dagsordenen. Vi har ressurser og kompetanse på en 
rekke områder som hudpleiere og -terapeuter vil ha stor nytte av. 
Dette gjelder særlig på områdene utdanningspolitikk, lønns- og 
tariffarbeid og helse, miljø og sikkerhet (HMS). 

nytt navn 
 - Som et apropos kan det trekkes frem at vi erkjenner at navnet på 
Norges Frisørmester forbund ikke lenger er dekkende for dagens 

eller morgendagens medlems masse. Landsmøtet i NFF har 
bestemt at styret skal arbeide med et nytt navn på organisasjonen 
frem til landsmøtet i 2009. Vi håper dette ytterligere kan inspirere 
tilstøtende fagområder å slutte opp om en organisasjon, som blir 
den tyngste enkeltsammenslutning i NHO systemet.

nytt blad
I 2009 vil NFF gjennomføre en rekke vervingsaktiviteter overfor 
hudpleie- og spa bedriftene. Ett av virkemidlene er å etablere 
en ny kommunikasjonskanal, magasinet SALONG - Skjønnhet 
& Velvære. Dette bladet vil komme ut fire ganger per år og 
hovedfokuset vil være sunn salongdrift.
 - Med lanseringen av magasinet SALONG - Skjønnhet & Velvære 
ønsker vi å vise at vi mener alvor når vi åpner for å inkludere 
tilstøtende bransjer i et større felleskap. Bladet retter seg 
primært mot salongledere, og vi håper det gir inspirasjon og 
nyttige tips for både ledere og medarbeidere som jobber i hår- 
og skjønnhetsbransjen. Vi ønsker å inspirere alle til å utvikle seg 
faglig og drive en bedre butikk, understreker NFFs direktør. 

spa
Et spa er tradisjonelt et sted der det finnes vann med 
antatt helsebringende egenskaper. Dette er vanligvis 
mineralvann eller varme kilder. Opprinnelsen til spa 
kommer fra 1600-tallet. På denne tiden hadde byen Spa 

i Belgia sin storhetstid med sine 
kurbad basert på varme kilder. 
Mennesker fra hele verden kom for 
å ta bad, blant annet for å kurere 
sykdom.
I dag brukes betegnelsen gjerne 
om et luksushotell eller feriested 
som ligger i nærheten av en 
spesiell vannkilde, eller som tilbyr 
massasjebad eller andre former for 
hydroterapi til sine gjester. Spa er 
i dag en internasjonal betegnelse 
på en moderne kurbadvirksomhet, 
som omfatter sunt kosthold, pleie 
av kroppen, avslapning, fysisk- og 
mental mosjon.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

 «Arbeidsgiverorganisasjonen Norges Frisørmesterforbund (NFF) har 
i over 100 år jobbet for å ivareta faglige, økonomiske og samfunns-
messige interesser for sine medlemmer. Nå vil også bedrifter innen 
hudpleie og spa være med og gi bransjen et løft»
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tekSt og foto: bjørn kollerud

 - Vi har laget noe unikt her, sier Egil 
Edmund Andresen synlig stolt, mens han 
guider oss gjennom den nyåpnede velvæ-
resalongen på Ski Storsenter. Her tilbyr 
man alt innen skjønnhet, velvære, frise-
ring og salg av proffe produkter.
Han har absolutt sine ord i behold. Her 

er det laget et senter utenom det vanlige. 
Det dreier seg om en satsning de færreste 
hadde turt å gjøre i en usikker økonomisk 
situasjon. Men Egil mener man må satse, 
skal man bli blant vinnerne i de kom-
mende årene.
 - Jeg tror småbedriftene og de mellom-
store bedriftene vil slite på mange nivåer. 
Det koster mye å drive i et senter, og da 

må du utnytte potensialet som ligger der. 
Salgsarealet er viktig. Vi har satset stort på 
dette, og regner med å selge produkter for 
rundt 14 -15 mill. i de nye lokalene. Du kan 
ikke bare klippe deg til penger; produkt-
salget er helt avgjørende i et senter der 
utleieren krever høy omsetning, sier Egil 
Edmund.
 - Størrelsen på lokalene er også viktig. 

Må ha

 - salongene må bli større og ha mange tjenester under samme tak. Det er fremtiden for 
sentersalongene, mener egil edmund andresen, styreformann i salong edmund. sammen 
med daglig leder kari andresen har han nylig åpnet et velværesenter på 700 kvm. med 44 
ansatte i ski storsenter. 

full pakke!

brenner for å integrere 
skjønnhetspleien i fri-
sørbransjen: - Vi må ikke 
bygge vanntette skott 
mellom fagene. Hos oss 
er erfaringen at det å ha 
mange tjenester under 
samme tak, kommer alle 
til gode, både kunder og 
medarbeidere, sier egil 
edmund andresen.

egil edmund andresen, salong edmund:



fakta:

Salong Edmund, Ski Storsenter 
budsjettert omsetning 2009: 
Ca. 30 mill. kr. netto
antall medarbeidere: 
44, hel- og deltid
eier: Egil Edmund Andresen (60)
aktuell som: Brobygger og 
drivende kraft for integrering av 
hår- og skjønnhetspleie, samt salg 
i salongene.

salonGprofil er 
ViktiG i kampen om 
kunDene. skal Du 
spisse tilbuDet eller 
Ha et tjeneste-
spekter som Dekker 
Det meste? 

salonG eDmunD Har 
ValGt Det siste.

Skal du beholde og utvikle medarbeidere, 
tilfredsstille kundenes totale behov, må 
salongene bli større. Dette var hovedgrun-
nen til at vi valgte å flytte virksomheten 
fra lokalene i 2. etasje etasje, til den nylig 
påbygde 3. etasjen i Ski Storsenter. Det å 
flytte fra en etasje til en annen etasje kan 
være ugunstig, men for oss har det vist 
seg å være bra. Det ser vi etter to måne-
ders drift.

bransjeglidningens velsignelse 
 - Jeg synes salongene har vært altfor 
fokusert på frisørtjenester. Hvorfor skal 
man ikke tilby hud- og fotpleie, negl og 
make-up på ett og samme sted? Jeg er 
overbevist om at dette må til for å drive 
fremtidens sentersalonger. Vi må kunne 
tilby kundene alt de ønsker. Vil de ha en 
klipp og en oppfriskende make-up før de 
går ut og shopper, eller massasje og en 
dusj før vorspielet starter, må de kunne få 
det hos oss.

full pakke
Det nyåpnede velværesenteret impone-
rer. Her finner du selvsagt friserplasser 
og vaskesone. Egne barberstoler er selv-
sagt også på plass, og Egil er opptatt av 
barbering med kniv på tradisjonell måte. 
Men du har også en avskjermet VIP-sone, 



avdeling Cafe Creativé med resepsjon og 
garderobe, make-up sone, et stort salgs-
område for hud, make-up, negl, diverse 
tilbehør, og hårprodukter. 
Egil guider oss videre inn i lokalene, og 
her finner vi en sone med massasjesto-
ler, negledesign, massasjerom med spe-
sialbelysning, musikk og steamdusj, samt 
selvbruning, varme steiner og alt du for-
binder med en velværepakke.
 - Vi må utnytte den jobben og markeds-
føringen spa hotellene gjør. Fokuset på 
velvære og spa har vært sterkt i de siste 
årene, og vi må ta vår del av dette marke-
det, mener Egil. - Det vi selvsagt ikke kan 
matche, er svømmebasseng, men resten 
av tjenestene må vi kunne tilby.

blanke ark
Videre innover kommer vi til det som skal 
bli den nye kursavdelingen.

 - Vi er lærebedrift, og trenger plass til å 
drive intern kursing. Da vi fikk gjennom-
slag i Olav Thon Gruppen for vårt ønske 
om 700 kvm., kunne vi starte med blanke 
ark. Vi har brukt plassen på en måte som 
dekker vårt behov. Men det vil selvsagt 
komme justeringer, når vi har tatt ting i 
bruk fullt ut.

kompetansebyggende
Det er ikke til å legge skjul på, at fagom-
rådene krever ulik kompetanse. Hvordan 
går det å ha både hudpleiere og frisører 
under samme tak?
 - Det har aldri vært noe problem hos oss, 
tvert imot. Jeg ser på det som en stor for-
del at vi kan lære av hverandre og også 
tilby varierte arbeidsoppgaver. For eksem-
pel er det flere av frisørene som har blitt 
inspirert til å ta utdannelse innen salg, 
hudpleie, negledesign og make-up. 
 - Jeg mener det er et kunstig skille mel-
lom fagene. Man er litt historieløs i frisør-
bransjen. I gamle dager hadde man store 
skjønnhetssalonger, med mange ansatte. 
Perry på Hamar hadde vel i sin tid Nordens 
største og flotteste skjønnhetssalong. Det 
lå også flere slike salonger på Karl Johan. 
Så det er egentlig ikke noe nytt, men det 
gjelder å ta opp tråden på en ny måte.
Daglig leder Kari Andresen nikker, og leg-
ger til at det er flere positive ting ved å drive 
en stor salong.
 - Det er bra at vi kan tilby varierte arbeids-
oppgaver. Det er det ikke alle som kan. 

Hos oss er det nok å henge fingrene i, om 
man ikke kan gjøre en bestemt ting.
 - For å unngå slitasje og stress, er det bra 
å kunne tilby litt variert jobbing, så folk 
kan bli i faget i mange år. Det kan leger og 
Arbeidstilsynet merke seg, legger Egil til.

utfordringer
På spørsmål om han har noen tips til 
andre som vil bevege seg inn i skjønnhets-
markedet, svarer Egil slik:
 - Det er bare å ringe meg, så skal jeg svare 
så godt jeg kan. Jeg brenner for å utvikle 
bransjen, og står mer enn gjerne til dis-
posisjon med mine erfaringer. Jeg tror 
mange kan få til ting, hvis de virkelig vil 
noe. Det gjelder å utvikle et konsept man 
har tro på.
På spørsmål om han kan peke på den 
største fella man kan gå i, svarer Egil;
 - Det er økonomi. Jeg vil anbefale salong-
eiere til heller å investere i egen virksom-
het, enn å ta ut store utbytter til sin private 
økonomi.

«FOKUSET PÅ 
VELVæRE OG SPA 
HAR VæRT STERKT I 
DE SISTE ÅRENE, OG 
VI MÅ TA VÅR DEL AV 
DETTE MARKEDET»

opplæringsansvarlig berit skogli er 
utdannet adjunkt, har mesterbrev i 
dame- og herrefaget og har fartstid som 
frisørlærer.
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Daglig leder kari andresen har mange 
ulike yrkesutøvere i stallen. De inspire-
rer hverandre, forteller hun.

egil edmund andresen satser og tenker 
stort på å bli en vinner i velværemarkedet.



Salong Skjønnhet & velvære

profil
salonG skjønnhet & Velvære er en helt ny 
og profesjonell kommunikasjonskanal for 
salongledere i vekstbransjen skjønnhetspleie. 
salonG skjønnhet & Velvære skal være et 
forum for alle som vil utvikle bransjen og 
gjøre egen virksomhet til en trygg og god 
arbeidsplass. bladet vil ha en klar bransjeprofil 
i både tekst og bilder, med en gjennomført 
høy kvalitet i innhold, design og trykk. Dette vil 
bidra til at bladet vil ha lang levetid i salongene.

redaksjonelt
materiell

Utgivelsesplan 2009

utgave   Frister           utgivelse

 1 19.01 18.02 11.03
 2 04.05 20.05 10.06 
 3 24.08 09.09 30.09 
 4 12.10 28.10 18.11

Annonse-
materiell

opplag: 3500  

bransje: Hudpleie, 
negledesign, frisør

målgruppe: 
Ledere/eiere  

utgivelser per 
år: 4

redakSjonelt 
alt innhold i salonG skjønnhet & Velvære 
retter seg mot profesjonell salongdrift. 
artiklene vil fokusere på sammenhengen 
mellom de innsatsfaktorer som gir gode 
kundeopplevelser og økt fortjeneste til 
salongen.
norges frisørmesterforbund som utgiver 
retter seg primært mot salongledere, men 
er opptatt av at også salongansatte, kunder 
og leverandører skal ha en felles møteplass i 
bladet. 

utgiver: norges frisørmesterforbund
postboks 7017 majorstuen, 0306 oslo
tlf.:  23 08 79 60
faks:  23 08 79 70 
e-post: nff@nffs.no
Hjemmeside: www.nffs.no

annonseansvarlig:
robin Hasle/Hasle Consult as
e-post: robin@hasleconsult.no
tlf.:  22 98 00 65

diStribuSjon 
salonG skjønnhet & Velvære distribueres til 
salongledere innen hudpleie og negledesign, 
samt til alle nffs medlemsbedrifter, til 
sammen om lag 3500 virksomheter med 
beslutningstakere som er direkte ansvarlige 
for salongens profil, tjenestetilbud og innkjøp. 
i tillegg vil bladet distribueres til fagskoler som 
utdanner fremtidens salongledere.

kommer i mars



salon international 
er messen mange 
frisører henter frisk 
inspirasjon fra.

Salon InternatIonal



salon international 2008:

TEKST: frode Stangeland      FOTO: øyvind markuSSen

Toni & Guy presenterte sin nye kollek-
sjon FLUX, som blant annet er inspirert 
av nordlys. Håret er gjerne kort med fylde, 
samt lang lugg. Fargene kan være metal-
liske, og det er fokus på 3D, fargespill i dyb-
den, og at kunden kan skape ulike uttrykk 
gjennom å style håret i forskjellige ret-
ninger. Toni & Guys teknikere jobbet med 
”Speed Color”, med virketider på under 20 

min. Slik blir det enklere og rimeligere å 
jobbe med flere farger.

Stabile Sassoon
Man vet liksom hva man får fra Sassoon. 
Ved første øyekast er det lett å tenke at 
dette har vi sett før, men det stemmer ikke 
helt. Det er de små twist og innovasjoner 
fra år til år som er gaven fra Sassoon Aca-

demy til verdens frisører. I år kunne vi se 
mer farger, nydelige klassiske linjer, mye 
kort hår, pannelugg. International crea-
tive director Mark Hayes fikk stor applaus 
for sin ”Dekonstruktivisme”. Det handler 
om en videreføring av disconnection, hvor 
man softer overgangene noe med lange, 
ulike lengder i toppen. Man tar en passé, 
klipper et par cm inn, lar de neste par cm 

Fargerike 
uttrykk i

Det blir et fargerikt år. Det er én av konklusjonene etter å ha 
sett presentasjonen fra de to toneangivende teamene til toni 
& Guy og sassoon academy. kort hår med lang lugg er en 
annen trend. salon international i london gikk av stabelen i 
oktober, men er definitivt stedet hvor man ser inn i det kom-
mende året. 



falle, klipper et par cm videre og lar de 
neste falle.

fra scene til skjerm
Salon Live er kanskje frisørbransjens mest 
prestisjetunge scene, ettersom den for-
bindes med lansering av de store kollek-
sjonene. Vi merket i år en sterk fokus fra 
alle teamene på deres kolleksjons-dvder. 
Det gir business, men kanskje er de nyt-
tige supplement til de flyktige showene.

burlesk fra patrick cameron
Det er god grunn til å ha Cameron øverst 
på lista når man besøker salongmessen. 

Mannen er en vandrende inspirasjons-
kilde med sin entusiasme for langthårs-
oppsetning. Årets kolleksjon heter ”Pre-
stige” og er en hyllest til 40-årene og det 
burleske. ”Glamour never never ever 
goes out of fashion!” sprudlet Patrick 
og imponerte med kjappe og enkle 
teknikker. La oss håpe at 2009 blir et 
år hvor kundene slipper frisøren til 
på festoppsetningen!



Salon InternatIonal



nff er tilknyttet næringslivets 
Hovedorganisasjon (nHo). Det 
gir deg som medlem ekstra 
trygghet og enda flere fordeler.

forSikringer og penSjon 
- en trygg og lønnsom hverdag!

•	 Yrkesskadeforsikring	fra	kr 1.655,-
•	 Firmabilforsikring	fra	kr 6.000,- inkl fri kjørelengde og full kasko
•	 Privatbilforsikring	fra	kr 5.000,- inkl fri kjørelengde og full kasko
•	 Helseforsikring	fra	kr 1.550,-
•	 Salongforsikring	tilpasset bransjen
•	 Obligatorisk	tjenestepensjon	(OTP)	-	Markedets beste

branSjepåvirkning 
- det er din fremtid det gjelder!

nff jobber for:
•	 Fri	konkurranse	på	like	vilkår!	-	Nei	til	svart	arbeid
•		 En	rettferdig	sosial	politikk!	-	Bedre	sosiale	rettigheter	
	 for	selvstendig	næringsdrivende	ved	sykdom	og	graviditet!
•		 Nei	til	økte	sykelønnskostnader!	-	Videreføre	IA	avtalen
•		 Lønnsomme	lærebedrifter!	-	Økte	lærligtilskudd	

rådgivning og biStand 
- vår kompetanse til din nytte!

juridisk rådgivning og bistand gir deg trygghet.
•	 Arbeidsgiverspørsmål	-	gratis
•	 Lønn	og	tariff	-	gratis
•	 Helse,	miljø	og	sikkerhet	(HMS)	-	gratis
•	 Næringsjus	-	1 time gratis + rabatterte priser
•	 Arbeidsrettssaker	-	egenandel kun kr 15.000,- 

Vi skaper en bedre hverdag 

for våre medlemmer



det lønner seg å være medlem

utfordrende konkurranser
for mange er det å delta i konkurranser en stor 

inspirasjon i hverdagen. nff tilbyr flere arenaer, 
som nm og årets frisør. skjerp sansene og meld 
på deg og dine ansatte til en spennende, morsom 

og	ikke	minst	utfordrende	opplevelse!

 - Jeg visste ikke hvor stort det var da jeg 
ble bedt om å sende inn mitt bidrag til 
Redken i New York, men det var selvsagt 
hyggelig å bli lagt merke til. Da jeg i mars 
i fjor ble plukket ut som en av seks artis-
ter, som skulle presentere farge- og klip-
peteknikk for Redken teknikere verden 
rundt, tenkte jeg ikke så mye over omfan-
get av det jeg hadde begitt meg inn på. 
Tross alt har jeg erfaring fra å jobbe inter-
nasjonalt, og jeg har nok fra tid til annen 
opplevd at ting har blitt hausset opp mye i 
forkant, for så å falle ned et par hakk når 
ting skal realiseres.  Men dette var anner-
ledes. Jeg var nok ikke helt forberedt over 
dimensjonene i Redken Creates da jeg 
ankom New York. Det var veldig mye opp-
merksomhet og fullt trykk fra jeg gikk av 

legger til, at han nok skulle brukt mer tid 
på egne salonger dette året. - Jeg har etter hvert etablert meg som 

salongeier, og er nå engasjert i Adam og 
Eva på Sjølyst og Hamar, samtidig som jeg 
var med på å starte Hope i Oslo. Når man 
er med på å lage barn, er det hyggelig å 
være med på fødselen, ikke ta ting på tele-
fon fra utlandet.Det er andre gang Redken Create kjøres. I 

fjor var det kun artister fra USA som nådde 
opp. I 2008 er flere land kommet på banen. 
Denne gangen bidrar artister fra USA, 
New Zealand, England, og Norge. Totalt 
inkluderer teamet seks personer, tre på 
farge og tre på klipp. - Jeg jobber sammen med Ashley Gaunt 

fra Storbritannia. Jeg stod for klippen og 
hun tok fargebiten. Vi fungerte ypperlig i 
tospann, fremholder Birger.Stylist 

 - Det største jeg har gjort i min karriere, lyder Birger Løkengs oppsummering av sitt bi-

drag til Redken Creates teamet. I konkurranse med hundrevis av artister ble han som før-

ste nordmann plukket ut for å introdusere inspirerende klippe- og fargeteknikker for Red-

ken teknikere verden rundt.

i særklasse

fagutøver og artistBirger har aldri lagt skjul på at han trives 
i rampelyset. I en alder av 36 år har han 
imidlertid fått et reflektert forhold til å 
være medieeksponert. - Jeg brenner for faget og har lyst til å bli 

vurdert ut fra å være en fagutøver. Aner-
kjennelse fra bransjen er det som vir-
kelig betyr noe. Her blir jeg sett av mine 
likemenn og vurdert ut fra det jeg faktisk 
presterer. Personlig ville det vært rart for 
meg å bli husket for innsatsen i et tåpelig 
TV-program som Homsepatruljen. Det er 
en parentes i min karriere å få oppmerk-
somhet for å springe rundt og shoppe og 
kle opp heterofile menn. Selv om vi hadde 
fullt trykk og det tok av mer enn vi trodde, 
er jeg helt klar over at folk ikke ser meg, 
men en rollefigur. Det var TV-underhold-
ning.
 - Men man lærer noe av alt man er med 
på, uansett hvilken vei livet tar. I ungdom-
men bodde jeg en periode i USA. På High 
School tok jeg halvannet år med teater og 
dramaundervisning. I ettertid har jeg nok 
innsett at kunnskapen om dramaturgi 
og erfaringen med å holde på publikums 
oppmerksomhet absolutt har vært nyt-
tig i flere sammenhenger. Frisører som 
ønsker å stå på scene må fungere både 
som fagperson og underholdningsartist. 
Det er min oppskrift på suksess. Du må 
være 40 % fagutøver og 60 % artist når du 
står på en scene. Men alle må gjøre ting ut 
fra sitt ståsted.

Birger Løkeng fronter Redken Creates:

BIRGERS SOMMERTIPSSommeren nærmer seg med stormskritt, og da gjelder 

det å kjøre sommerklipp og sommerstyling. Her er Bir-

gers oppsummering av trendene denne sommeren.

 - For gutta ser vi mye klassiske linjer. Klippen er kortere i 

nakken, på siden og litt lengre opp. Det skal være litt mer 

hår på toppen, men luggen skal ikke være ned, som tren-

den har vært lenge. Ellers skal det være litt rufsete. Red-

ken Bulk Up kan være et produkt som gir litt tak i håret.

 - For jentene er det definitivt beach looken som gjelder 

denne sommeren. Bruk produkter som gir litt tørrere 

tekstur, lette volumprodukter, som kanskje gir litt frizzy 

flyhår, en statisk elektrisk følelse. Samtidig skal det være 

litt glamour. Krølltangen er også noe som har fått sin 

renessanse. Her kan du skape lekre bølger på to minut-

ter, hvis du kan teknikken.

flyet. Amerikanerne er helt gærne. Job-
ben er religion. De har et enormt fokus. Så 
når du står der på podiet foran 1.000 for-
ventningsfulle teknikere, må du levere. 
Du må ha substans i det du gjør. Få dem 
så engasjert at de flytter seg litt frem på 
stolen. Det var både inspirerende og kre-
vende. Først da gikk det opp for meg hvor 
stort dette var. Det er definitivt det største 
jeg har gjort i min 20-årige karriere.Morsomt og slitsomt - Redken Creates strekker seg gjennom 

hele 2008, og jeg har reist rundt om til sce-
ner over hele verden. Det har også blitt et 
bokprosjekt og undervisningsmateriell. 
For meg har det vært utrolig morsomt, 
men også i overkant slitsomt å smøre seg 
ut over et så stort lerret, smiler Birger. Han 

Ja, ja, ja, jaaaa! Sommer, sol, varme. Lange, glade dager. 

Korte, herlige netter. En følelse av frihet, der ingen mørke 

tanker får plass. Vær litt hippie, slå ut håret, lek med san-

sene, la naturen kjærtegne deg med sine energifelt.

T&T Barcelona by Raffel Pages presenter en frisyrekol-

leksjon som virkelig er berusende sommerlig, ungdom-

melig og ”Hair”. Sommeren og friheten er her. Grip den. 

Lev den.

Kolleksjon: FreedomHår: Raffel PagesFoto: S. Jasanada  

Raffel Pages:Sommer – Fri!

forSikringer og penSjon 
- en trygg og lønnsom hverdag!

•	 Yrkesskadeforsikring	fra	kr 1.655,-
•	 Firmabilforsikring	fra	kr 6.000,- inkl fri kjørelengde og full kasko
•	 Privatbilforsikring	fra	kr 5.000,- inkl fri kjørelengde og full kasko
•	 Helseforsikring	fra	kr 1.550,-
•	 Salongforsikring	tilpasset bransjen
•	 Obligatorisk	tjenestepensjon	(OTP)	-	Markedets beste

rådgivning og biStand 
- vår kompetanse til din nytte!

juridisk rådgivning og bistand gir deg trygghet.
•	 Arbeidsgiverspørsmål	-	gratis
•	 Lønn	og	tariff	-	gratis
•	 Helse,	miljø	og	sikkerhet	(HMS)	-	gratis
•	 Næringsjus	-	1 time gratis + rabatterte priser
•	 Arbeidsrettssaker	-	egenandel kun kr 15.000,- 

informaSjon og inSpiraSjon 
- medlemseksklusive fordeler!

Fagbladet Frisør kommer ut 6 ganger 
i året. Det er fullt av inspirerende bilder 
og artikler for deg som driver salong. 
Her finner du ikke bare faglig påfyll, men 
også råd og gode artikler om salongdrift, 
spørsmål og svar på dine plikter som ar-

beidsgiver etc. frisør hen vender 
seg spesielt til deg som er arbeids-
giver og eier, men kan med fordel 

også leses av ansatte og kunder.

Hjelp døgnet rundt
på nffs nettsider kan du som medlem finne alt du trenger av 
skjemaer,	tips	og	informasjon	akkurat	når	det	passer	deg!	
www.nffs.no



Tilbakeblikk* for femti år siDen

en leVenDe Historie
Fagbladet FRISØR har sine røtter tilbake til1901. Etter 
to års pause, ble bladet fra 1907 medlemsblad for det 
nystartede frisørmesterforbundet. Les mer bransje-, 
fag- og forbundshistorie i NFFs jubileumsbok ” 
En levende historie”. 
Den kan kjøpes i NFFs nettbutikk på www.nffs.no

Vi har sakset fra ”Den norske Dame- og Herrefrisør 
– organ for moderne frisørkunst og skjønnhetspleie”, nr 1 1959.



RedaktøRens LILLE INNSPILLaktivitetsKALENDER

 jarl.m.garder@nffs.no

Hvite gleder
Jeg må komme med en innrømmelse – en virkelig flau en: 
Jeg hadde ikke ski på beina sist vinter!  Jeg hadde dem i 
bilen, men jeg kom aldri ut i sporet. Enda verre: Snakker vi 
nedoverski, så må vi fire år tilbake i tid. Jeg skammer meg, 
ok? Føler at jeg ikke er riktig norsk lenger. Selv mine halvt 
danske barn kunne loggføre bruk av både bortover- og ned-
overski, men ikke far sjøl. Det finnes ingen unnskyldning. 
Om det var lite snø i lavlandet, så var det rikelig i høyden, 
og jeg har både bil og sertifikat. Sånn, nå er det sagt, og jeg 
lover bot og bedring.
Heldigvis er vinter mer enn ski og staver. Det er rett og slett 
en fantastisk opplevelse – og et sant helvete. Det kommer 
helt an på når man spør meg. Gjør du det når jeg går en god 
søndagstur med bikkja, så blir jeg nesten slått ut av hvor 
vakkert et vinterlandskap kan være. Også stillheten opple-
ver jeg som en del av det vakre. Men når veien og gårdsplas-
sen fylles av tung, våt snø, når jeg må stå og legge på kjetting 
for å komme opp den siste kneika, når rygg og armer skri-
ker av smerte i kampen for å fjerne brøytekanter, da ønsker 
jeg meg langt vekk fra ”den hvite glede”.
Uansett, jeg liker vinter så lenge det er vinter. Slik som det 
har vært i senere år, med overrepresentasjon av regn, tåke 
og blåst, så snur jeg ryggen til og holder meg innendørs. 
Der kan man lage seg en liten fantasiverden. Tenne levende 
lys og innbille seg at utenfor er det to meter med herlig hvit 
nysnø, at noen har malt verdens vakreste landskapsbilde 
med bred pensel, at det er perfekte fire minusgrader helt 
frem til påske.
Vintersolverv inntraff før jul, det går mot lysere tider. Om 
det regner eller snør, så er vi på vei mot sommer. Litt rart å 
tenke på sånn midtvinters, men sånn er det. Rent personlig 
så holder jeg godt tak i den tanken. Mørketiden betyr også 
mye jobb, men jo nærmere vi kommer sommeren, jo min-
dre pleier jobbmengden å være. Eller kanskje bare føles det 
sånn når solen begynner å varme igjen?
2009 blir et spennende år, med blant annet lansering av nytt 
magasin for salongledere. Det blir spennende å se hvor pre-
get vår bransje er av finanskrise, som forsterkes av at alle 
sitter på gjerdet og venter på bedre tider. Ikke minst derfor 
tror jeg at det er viktig å tenke optimistisk, og ha en generell 
vilje til å se livets lyse sider.
Og det kan også starte med en skitur, med nikkers og rygg-
sekk fylt med kvikklunsj, kakao og appelsiner.
Ha en riktig god vinter med mange hvite gleder. 

2009

mer bransjenytt på nett
Nyheter og linker til masse bransjeinformasjon finner du 
på: www.frisorsiden.no

Våren er Vakrest i berGen
I 2009 fyller Bergen Frisør Laug 110 ÅR. Dette skal feires på ærverdige 
Solstrand Fjordhotell i helgen 20-22 mars 2009, i forbindelse med 
laugets årsmøte. Her blir det foredragsholdere samt underholdning 
og faglige innslag, og garantert en  fin fest i Bergen Frisør Laugs ånd.
Lauget arbeider også med å få Bergensmesterskapet opp å gå igjen. 
Dette prøver man å få til på søndag 26. april 2009, på Hotell Termi-
nus, og man inviterer samarbeidspartnere til å kanskje bidra med en 
stand eller lignende. 
Kontakt gjerne Bergen Frisør Laug ved viseoldermann 
Ove Kvalheim, e-post ove@romeo-juliet.no.

31.01 – 01.02 Hår & Skjønnhet 2009, Oslo Spektrum
 omc norway cup open/nm i frisering, 
 nm i negledesign og nm i make-up
 Info: www.nffs.no
31.01 årets frisør prisfest, Oslo Konserthus
 Info: www.nffs.no og www.billettservice.no
01.02 – 02.02 Hair & beauty 2009, Frankfurt am Main, Tyskland
 Info: http://hair-beauty.messefrankfurt.com/
07.02 – 09.02 cosmobelleza & wellness, Barcelona, Spania
 Info: www.feriacosmobelleza.com/feria.cosmo
01.03 – 03.03 professional beauty london 2009, London, England
 Info: www.professionalbeauty.co.uk/London
07.03 – 08.03 elmia inspiration, Jönköping, Sverige
 Info: www.frisormassan.com
14.03 – 15.03 Helsinki Hair open, Helsinki, Finland
 Info: www.hiusyrittajat.fi
21.03 – 23.03 top Hair international trend & fashion days, 
 Düsseldorf, Tyskland
 Info: www.messe-duesseldorf.com 
28.03 – 29.03 beograd Hair Styles exhibition, Beograd, Serbia
 Info: nagrada@ikomo.co.yu
28.03 – 30.03 america’s beauty Show, Chicago, USA
 Info: www.americasbeautyshow.com
03.04 – 06.04 cosmoprof, Bologna, Italia
 Info: www.cosmoprof.com
03.05 alternative Hair Show, Wien, Østerrike
 Info: www.alternativehairaustria.at
24.05 – 25. 05 omc americas cup open, Buenos Aires, Argentina
 Info: www.omchairworld.com
31.05 – 01.06 omc europe cup, Aten, Hellas
 Info: www.omchairworld.com

Det foregår en masse happenings i 
forkant av H&S. På fredag 30. januar kan du blant 
annet være med på mote med mening i Posthallen, 
Sassoon show i DogA og tigi show på Rockefeller. 
God fornøyelse!

Vorspiel til 

Hår & skjønnHet


