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§1. MESTERSKAP I BLOMSTERDEKORERING

1. Distriktsmesterskapene (DM) og Norgesmesterskapet (NM) er årlige konkurranser som
arrangeres av Interflora Norge / Norsk Blomsterhandlerforbund (NBF) og Interflora Norges
lokalforeninger.

2. Hensikten med disse mesterskapene er å høyne blomsterdekoratørfagets anseelse og den
faglige standard blant bransjens yrkesutøvere.

3. Interflora Norge er hoved-administrator, og handler på vegne av NBF i forbindelse med
DM og NM.

4. Interflora Norge SA er hovedsponsor, og har anledning til å bli profilert i alle
sammenhenger i forbindelse med disse mesterskapene. Dette gjelder spesielt NM. Interflora
Norge styrer også all annen profilering under og i forbindelse med DM og NM.

5. Styret i Interflora Norge SA / NBF, eller den/de styret bemyndiger, er suveren(e) i alle
sammenhenger, i forbindelse med mesterskapene. Beslutning(er) som da blir fattet er endelige.

§2. DISTRIKTSMESTERSKAPENE

1. Distriktsmesterskapene er selvstendige arrangementer, og arrangeres i lokalforeningenes
regi, på vegne av Interflora Norge / NBF. De er samtidig kvalifiserende runder for deltakelse
i NM.

2. Tilrettelegging av og forberedelsene til distriktsmesterskapene skal arrangementsteknisk
foregå i samarbeid med Interflora Norge / NBF sentralt. Utførelsen / gjennomføringen er
helt og holdent lokalforeningenes ansvar.

3. Det kåres én vinner i hvert mesterskap. Denne vinneren har høyest poengsum
sammenlagt, uansett hvilken klasse vedkommende starter i, og uansett fra hvilken forening
vedkommende kommer fra (når to eller flere foreninger er medarrangører – se pkt.7).

a. I hvert mesterskap kåres den beste i hver av de to klassene (se § 3). Hver klasse
har sin egen resultatliste.
b. Den beste deltakeren, uansett klasse fra hver forening, er distriktsmester. Se pkt.7,
d og e.
c. Det er egne regler for gjestende foreninger. Se pkt.8.

4. Alle deltakere stiller på lik linje i forhold til selve konkurransen.

5. Deltakerne i DM kvalifiserer seg til NM etter reglementets § 4.

6. Det må være minimum 10 påmeldte deltakere til et mesterskap, for at det skal kunne
gjennomføres. I helt spesielle tilfeller kan styret i Interflora Norge SA / NBF gi dispensasjon
fra dette kravet.
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7. Lokalforeningene oppfordres til å arrangere mesterskap sammen. For eksempel på
omgang – både geografisk og arrangementsteknisk, eller på andre måter. De bestemmer selv
hvilken form og utstrekning dette samarbeidet skal ha – poenget er at begge parter må yte
utover det å ha med deltakere. Å samarbeide arrangementsteknisk på denne måten betyr ikke
nødvendigvis at begge (eller flere) parter gjør det samme, eller like mye. Så lenge partene
opplever samarbeidet som likeverdig arrangementsteknisk og er enige, er foreningene
medarrangører.

a. Deltakere fra medarrangerende foreninger teller med i forhold til kravet om
minimumsantallet på 10 påmeldte deltakere. Se pkt.6.
b. Det er ingen grense nedad for antall konkurransedeltakere fra en medarrangerende
forening.
c. Deltakere fra medarrangerende foreninger teller med i forhold til at et høyt
deltakerantall pr klasse fører til ytterligere kvalifiserte til NM. Se § 4, pkt.3.
d. Vinneren i et mesterskap av to eller flere medarrangerende foreninger, er
distriktsmester i sin forening / fylke.
e. Den beste deltakeren fra den andre eller de andre medarrangerende foreningen(e)
er distriktsmester i sin forening / fylke. Men; dette endrer ikke resultatlisten i det
enkelte mesterskap. Se pkt.3.

8. Foreninger kan enten bli invitert, eller be om å bli invitert, til en annen forenings
mesterskap som gjester. I sistnevnte tilfelle må lederen i en slik gjestende forening i god tid
på forhånd selv ta initiativ overfor lederen i den arrangerende. Slike gjester er ikke
medarrangører.

a. De må stille med minimum 6 deltakere.
b. De har sin egen resultatliste, og tar ingen NM-plass fra den inviterende forening.
c. Den beste deltakeren på tvers av klassene er distriktsmester.
d. Den arrangerende og den gjestende forening må forholde seg til det følgende:

i. Deltakere fra den gjestende forening regnes ikke med i minimumsantallet
på 10 deltakere, som må til for at et mesterskap skal kunne gjennomføres.
ii. Deltakere fra den gjestende forening genererer ingen ekstra NM-plass til
mesterskapet, i motsetning til medarrangerende foreninger.
iii. Deltakere fra den gjestende forening regnes ikke med i antallet pr klasse,
som kan føre til ytterligere NM-plasser, for den arrangerende forening. Se §
4, pkt.3.

9. De som har anledning til å delta i Distriktsmesterskap og, etter kvalifisering, i NM, er
medlemmer i Interflora Norges lokalforeninger og deres fast ansatte, personer fra pkt.13 og
eiere og fast ansatte i forretninger som driver detaljhandel med blomster [(definisjon for
detaljhandel med blomster: «bransjekode 52484 Butikkhandel med blomster og planter» og
«5248402 Blomsterforretninger og kransebinderier»), (definisjon for fast ansatte: et
ansettelsesforhold på mer enn 20 % av en fullt lønnet stilling, som det er deltakernes ansvar
å fremlegge dokumentasjon på)].

10. Den arrangerende lokalforeningen har det fulle og hele økonomiske ansvar og
bestemmer størrelsen på deltakeravgiften(e). Dette punktet kan, hvis den arrangerende
forening vil, overstyre pkt.11 og/eller pkt.12 i denne paragraf.

11. Alle deltakere skal betale deltakeravgift. Den skal betales etter påmeldingsfristens utløp.
Påmeldingen er bindende og disse pengene er ikke refunderbare. Deltakeravgiften går
uavkortet til den arrangerende lokalforening.
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12. Da Interflora Norge, på vegne av medlemmene, forestår tilrettelegging og yter
økonomisk bidrag til gjennomføring av mesterskapene; skal alle som ikke er medlemmer i
Interflora Norge i utgangspunktet betale et ytterligere beløp, i tillegg til deltakeravgiften
(utover det Interfloras medlemmer og ansatte betaler), for å delta. Dette beløpets størrelse
bestemmes av den arrangerende forening, men ikke-medlemmer skal aldri betale mer totalt
enn dobbelt deltakeravgift (definisjon på Deltakeravgift: det den arrangerende foreningen
bestemmer at Interfloras medlemmer og ansatte skal betale for å delta). Deltakere som er
nevnt under pkt.13 i denne paragraf skal betale samme deltakeravgift som Interfloras
medlemmer og ansatte. Dette gjelder spesielt blomsterdekoratørelever.

13. Følgende personer kan søke om deltakelse (det er den enkeltes ansvar å ta initiativ
overfor lokalforeningene), eller også inviteres av lokalforeningene, til DM:

a. Blomsterdekoratørelever fra videregående skoler og fagskoler
b. Freelancere, dommere, instruktører, lærere og blomsterdekoratører som ikke
dekkes under pkt.9.

Søknaden går til lokalforeningen og gjelder for 1 år av gangen, for så vel distriktsmesterskap
som for eventuell NM-kvalifiseringsplass.
Lærere og elever stiller for skolen/utdanningsinstitusjonen de er elev ved eller er ansatt på/i.
Alle andre stiller i utgangspunktet for firmaet de er ansatt i, eller for seg personlig.
Deltakere som omfattes av dette punktet, teller med når en innvilger ekstra plass til NM (se
§ 4). Tvilstilfeller avgjøres av Interflora/NBF.

14. Deltakerne har kun anledning til å starte i distriktsmesterskapene til den lokalforening de
tilhører [definisjon for tilhørighet: a) Interfloras eiere og ansatte stiller i sin egen
lokalforenings mesterskap. b) Den enkelte forretnings beliggenhet i forhold til
lokalforeningens geografiske område. c)Blomsterdekoratørelever i forhold til skolens
beliggenhet. d) For alle andre bestemmes tilhørighet av bostedskommunen.] Tvilstilfeller
avgjøres av Interflora/NBF og den aktuelle arrangerende lokalforeningen. Hvis den
arrangerende lokalforening tillater, kan deltakere fra andre foreninger delta utenfor
konkurranse.

15. Informasjon om distriktsmesterskapene bekjentgjøres på Interfloras Intranett, på
www.interflora.no, på e-post til samtlige medlemmer i de respektive lokalforeningene og via
brev til alle forretninger som driver detaljhandel med blomster (se definisjon i pkt.9).

16. Invitasjoner om deltakelse i distriktsmesterskapene sendes fra Interflora Norge til den
arrangerende lokalforenings medlemmer, andre som har tatt kontakt med lokalforeningen og
som oppfyller kravene i pkt.9 og pkt.13, samt til firmaer med søkeordet «blomster» på Gule
Sider. En oversikt over eventuelle som har tatt kontakt, er det lokalforeningens ansvar å
informere Interflora Norge om. Invitasjonene skal sendes ut ca. 4 uker før det enkelte
mesterskap finner sted. Sammen med invitasjonen skal oppgavetekst til Forberedt oppgave
vedlegges, hvis denne konkurranseformen benyttes. Dessuten skal dette reglementet,
verktøy- og rekvisitalisten, dommerskjemaet og forklaring til dette, og definisjoner-
retningslinjer for mesterskap, også følge med.

17. Resultatene i et distriktsmesterskap skal oppgis skriftlig til Interfloras administrasjon
senest 4 dager etter konkurransen, dommerskjemaene skal vedlegges.
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18. Dommerhonoraret, som betales av lokalforeningen, skal utbetales kontant senest før
dommernes avreise konkurransedagen. Dommerne skal, etter anmodning, underskrive for
mottatt beløp.

19. Alle distriktsmesterskap må være avviklet senest 8 uker før NM.

§3. KLASSEINNDELING

Deltakerne er delt inn i to klasser:
a. Klasse A: Deltakere med fagbrev eller med minimum 4 års praksis i fra bransjen.
b. Klasse B: Deltakere uten fagbrev og med mindre enn 4 års praksis i fra bransjen.

En deltaker som i DM startet i klasse B, og ble kvalifisert til deltakelse i NM, skal fremdeles
starte i samme klasse i NM, selv om vedkommende har tatt Fagbrev i mellomtiden.

§4. KVALIFISERING TIL NM
1. Norgesmesteren og vinneren av den andre klassen (som oftest fra klasse B), og sølvvinnerne
fra begge klasser, er automatisk kvalifisert til NM året etter. For alle fire er forutsetningen at
den enkelte deltar i DM året etter at de vant i NM, men uavhengig av plassering i dette DM.
Disse fire tar ikke kvalifiseringsplassen til NM fra noen andre ved høy plassering i dette DM.
Disse fire plassene er personlige, så hvis én eller flere av dem det gjelder, ikke kan/ønsker å
benytte seg av dem, går tilbudet ikke videre til den neste på listen fra fjorårets NM.

2. Vinnerne av henholdsvis VM og EM er automatisk kvalifisert til det første NM som
arrangeres, etter at de har vunnet disse internasjonale mesterskapene. Alternativt kan de benytte
seg av NM-plassen først året etter, men tilbudet gjelder kun én gang. Disse vinnerne kan, men
må ikke, delta i DM før de benytter seg av tilbudet. Hvis de med denne statusen deltar i et DM,
tar de ikke kvalifiseringsplassen fra noen andre ved høy plassering. Hvis en av disse også er en
av personene i pkt.1, må de velge hvilken kvalifiseringsplass de vil benytte seg av. Det er ikke
anledning til å bruke den første det ene året, og den andre det neste.

3. De to klassevinnerne fra hvert DM er kvalifisert til NM. I tillegg har hvert mesterskap
rett til ytterligere NM-kvalifiserte etter følgende regler:

a. Fra og med 15 til og med 20 deltakere i en klasse gir rett til én ekstra NM-deltaker.
b. Fra og med 21 til og med 30 deltakere i en klasse gir rett til ytterligere én NM-
deltaker.

4. Når to foreninger arrangerer sammen (er medarrangører) fører dette til én ekstra NM-
plass, når tre arrangerer sammen blir det to, osv. Høyeste poengsum på tvers av klassene og
foreningene bestemmer hvem dette blir.

5. Hvis kvalifiserte deltakere er forhindret fra å delta i NM, rykker den neste på
resultatlisten fra det respektive distriktsmesterskapet opp. Deltakerne er i slike tilfeller
pliktige til å gi beskjed i god tid (senest 4 uker før NM) til både lokalforening og Interflora
Norge / NBF.

a. Dette tilbudet stopper på plass nr.3. Unntaket er hvis én eller flere av disse 3 er
forhåndskvalifisert fra NM året før – disse teller da ikke i denne sammenheng.
b. Vedkommendes totale poengsum må ikke være lavere enn gjennomsnittet i sin
klasse. Gjester regnes ikke med.
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6. NM-kvalifiseringsregler for DM-deltakere fra gjestende lokalforeninger
a. Vinnerne fra begge klasser er i utgangspunktet kvalifisert til NM; men kravet for
NM kvalifisering er minimum 3 deltakere i klassen.
b. Hvis en slik kvalifisert NM-deltaker ikke kan/ønsker å delta i NM, går tilbudet
ikke videre.

7. Deltakere, som etter å ha kvalifisert seg til NM, får nytt ansettelsesforhold / tilhørighet
eller på annen måte ikke fyller vanlige krav til deltakelse, kan, etter dispensasjon fra
Interflora/NBF, godkjennes for deltakelse. Hovedprinsippet med hensyn til endringer som
oppstår etter DM, er at samme status som var tilfelle i DM, også gjelder i NM. Se også § 3.

§5. Bedømmelse i DM og NM
1. Dommer- og Fagrådet tar ut dommere til DM og NM. Til DM delegeres utvelgelsen til
administrasjonen i Interflora Norge SA. Det må minimum være to dommere i et
distriktsmesterskap. I spesielle tilfeller, ved helt uforutsette hendelser, eller ved meget liten
deltakelse, kan dette fravikes. Ved ekstra stor deltakelse bør det være tre dommere.

2. Dommerne dømmer etter en skala fra 0-100 poeng.

3. Det er i utgangspunktet åpen bedømming under DM og NM. Hvis imidlertid lukket
bedømming på den første oppgaven (enten en overraskelsesoppgave i DM, eller en
overraskelses-/forberedt oppgave i NM) kan utføres åpent og fullt synlig for
publikum/tilskuerne, at hvert arbeid er fullstendig anonymisert, og at utregningen av
resultatene blir kvalitetssikret – da skal dette gjennomføres. Den andre oppgaven i DM og
de andre to i NM (Overraskelses-/Forberedt oppgave og Finaleoppgaven) skal dømmes
åpent.

4. Dommerne er suverene. Ved større differanser mellom tellende dommerkarakterer enn 20
poeng på sluttsummen, skal overdommer/dommer nr.1 sammenkalle dommerne for drøfting
av karakterene. Det er imidlertid ikke nødvendig for dommerne å endre sin karakter dersom
den, ved nærmere ettersyn, viser seg å være i overensstemmelse med vedkommende
dommers syn.

5. Det skal til DM skrives dommerkommentarer (begrunnelse av/utfyllende kommentarer til
poengene) for hver deltaker. Det må skrives forståelig. Dommergjennomgang med
deltakerne er obligatorisk. Den kan utføres enten før eller etter premieutdelingen.
Lokalforeningene må legge til rette for dette. Dommergjennomgangen kan utelates pga.
ekstraordinære forhold. Poengene med protokollutskrift, kan hvis praktisk mulig, deles ut
samme dag - eller sendes hver deltaker etter konkurransen.

6. Til NM skal det ikke skrives dommerkommentarer, men det skal være
dommergjennomgang. Poengene med protokollutskrift skal sendes hver deltaker etter
konkurransen.

7. Dommerne har fullstendig taushetsplikt inntil resultatene er offentliggjort.

8. Dommere kan ikke bedømme deltakere fra sin egen bedrift/familie i en konkurranse. De
må på forhånd også ha vurdert sin habilitet i forhold til å bedømme andre nære relasjoner.
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§6. Oppgaver
1. Dommer- og Fagrådet utnevner hvert år en komité på to medlemmer som skal ha ansvaret
for utarbeidelsen av oppgaver og varelister, både til DM og til NM. Det kan evt. oppnevnes
to komiteer, én til DM og én til NM.

2. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å stille spørsmål til oppgavene.
Oppgavegiverne/Dommer- og Fagrådet kan imidlertid bestemme annerledes i det enkelte
tilfelle. Da vil Oppgavegiverne/Dommer- og Fagrådet bestemme om det skal svares. Hvis
det ikke svares, vurderes det slik at oppgavelyden er tydelig nok, eller spørsmåle(t)ne
kommer for sent i forhold til hvor langt i forberedelsesprosessen resten av deltakerne er
kommet. Svares det, må resten av deltakerne også få vite både spørsmål og svar.

3. Til DM kan lokalforeningene velge mellom to konkurranseformer: «Her og Nå» med to
overraskelsesoppgaver, eller varianten med én forberedt- og én overraskelsesoppgave.

4. Det skal i utgangspunktet kun benyttes oppgaver som blir tildelt. I helt spesielle tilfeller
kan en lokalforening be om at det skal lages egne oppgaver. Da må det sies fra i meget god
tid på forhånd, og den aktuelle foreningen må dekke honoraret til oppgavegiverne.

5. Konkurranseform og evt. forberedte oppgaver skal meddeles i/med invitasjonen til DM
og til NM.

6. Oppgavegivere og medarbeidere i oppgavegiverens bedrift kan ikke delta i konkurranser
der de selv har laget overraskelsesoppgavene. Dommer- og Fagrådet kan i slike tilfeller
sørge for å få laget ekstraoppgaver.

7. Oppgavene skal i teksten være klare og tydelige i språkbruk, slik at de ikke kan være
gjenstand for misforståelse.

8. Til NM skal det gis én oppgave på forhånd. Den andre oppgaven som skal løses av alle er
en overraskelse – den blir delt ut på konkurransestedet. Dette er de to innledende runder.
Overraskelsesoppgaven til den avgjørende finalen blir også først delt ut på
konkurransestedet.

9. Hvis løsningen deltakerne leverer ikke er svar på oppgaven, kan det føre til
diskvalifisering.

§7. Konkurranseleder under NM
1. Konkurranseleder utnevnes hvert år.

2. Konkurranseleder skal:
a. Være på plass i god tid før deltakerne ankommer.
b. Forsikre seg om at forholdene på stedet tilfredsstiller de krav som dommere

og deltakere har, så langt det er praktisk gjennomførbart.
c. Gjennomgå varer og oppgaver med oppgavegiver(ne).
d. Lede informasjonsmøtet før konkurransen.
e. Informere alle vakter om hvilke oppgaver/ansvar de har fått tildelt.

3. Fra og med konkurransestart til og med konkurranseslutt er konkurranseleder suveren.
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4. Det bør være minimum 1 vakt pr. 7 deltakere. Vaktene bør være under ledelse av kyndige
blomsterfolk, og skal utnevnes av den lokalforeningen/de lokale kreftene som er med og
arrangerer NM.

§8. Norgesmesterskapet
1. NM arrangeres av Interflora Norge SA / NBF, og lokalforeningen/lokale krefter i det
fylket som NM arrangeres i. Sistnevnte er vertskap.

2. Alle kvalifiserte deltakere, som ikke er eiere eller ansatte (se definisjon § 2, pkt.9) i en
Interflora-forretning, betaler kr.7.500,- i startkontingent. Beløpets størrelse vurderes på nytt
hvert år av styret i Interflora Norge / NBF. Beløpet går direkte til dekking av
arrangementskostnader.

3. Deltakernes utgifter kan helt eller delvis sponses av lokalforeningen, og/eller den
enkeltes arbeidsgiver, eller andre.

4. De to innledende oppgavene dømmes av to team med 3 dommere i hvert. Teamene
dømmer hver sin oppgave. I tillegg kommer ett team på 2 dommere som kun skal bedømme
det tekniske, dette teamet dømmer begge innledende oppgaver og finalen. Finaleoppgaven
dømmes av et team satt sammen av minst 5 dommere, hvorav minst 2 bør være utenlandske.
Høyeste og laveste poengsum strykes. Det benyttes også her i tillegg 2 tekniske dommere.
Norgesmester blir den som har høyest totale poengsum av finalistene, uansett hvilken klasse
vedkommende starter i. Det dømmes etter en skala fra 0-100 poeng.

5. Poengene skal sendes hver deltaker etter konkurransen. Samtlige konkurransearbeider
stilles ut etter bedømmelsen. Ethvert mesterskap bør legges opp slik at bedømmelsen kan
skje med minst mulig tidspress.

§9. Premiering
1. De beste i klasse A og B i distriktsmesterskapene får premier skaffet til veie av
lokalforeningene.

2. Medaljer og diplomer til DM besørges av Interflora Norge, hvis ikke lokalforeningen har
egne.

3. Til NM er det Interflora Norge / NBF, samt den arrangerende lokalforening, og/eller
andre lokale krefter, som står ansvarlig for premiene.

4. Medaljer til NM besørges av Interflora Norge.

5. Diplomer til alle deltakerne i NM og plaketter til finalistene, besørges av Interflora
Norge. De utdeles før finalen.

6. Interflora besørger og gir den beste i klasse A og B i NM en pokal hver til odel og eie.
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§10. Påmelding og kontakt med arrangør
1. Alle påmeldinger til DM og NM sendes Interflora Norge SA, hvis ikke annet er opplyst
om i invitasjonen. Se kontaktinfo i den enkelte invitasjon. I forbindelse med DM kan
lokalforeningen, etter avtale med administrasjonen i Interflora Norge SA, ta seg av
påmeldinger og annen kontakt med deltakerne – i mer eller mindre grad.

2. Påmeldingen, som er bindende, skal gjøres i henhold til fristene i invitasjonen.
Etteranmeldinger godtas normalt ikke. I spesielle tilfeller i forbindelse med DM, med et for
stort antall påmeldte deltakere i forhold til konkurranselokalets størrelse, kan de sist
påmeldte bli strøket fra deltakerlisten.

3. NM-invitasjonene med Forberedt oppgave går ut til deltakerne senest ca. 2 måneder før
konkurransen.

4. Bekreftelse og avkreftelse på deltakelse i NM, innen tidsfristen, er det den enkelte
deltakers ansvar å sørge for. Se også § 4, pkt.5. Frister som ikke overholdes kan føre til
utelukking. Hvis deltakeren etter gjentatte forsøk ikke er å få tak i, kan det også føre til
utelukking.

Revidert 17.06.2014
Styret i Interflora Norge SA / Norsk Blomsterhandlerforbund (NBF)


