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Innledning

Dette reglementet regulerer og setter rammer for nasjonale mesterskap i blomsterdekorering.

Dette reglementet er vedtatt av styret i Interflora Norge SA og Norsk Blomsterhandlerforbund. Eventuelle
senere endringer vedtas også av dette styret. Dette styrets beslutninger er endelige, inntil nye beslutninger
vedtas. Fagsjef i INSA, og/eller Dommer- og Fagrådet, handler på vegne av Styret i alle saker når det gjelder
mesterskap som er regulert i dette reglementet, hvis ikke annet er bestemt i paragrafene nedenfor, og/eller hvis
ikke styret vedtar noe annet i det enkelte tilfellet eller på et senere tidspunkt.

Hensikten med å arrangere mesterskap i blomsterdekorering, er å høyne blomsterdekoratørfagets anseelse og
den faglige standard blant bransjens yrkesutøvere.

§1 NASJONALE MESTERSKAP - GENERELT

1.1. Generell info

1.1.1. Interflora Norge SA og Norsk Blomsterhandlerforbund blir heretter også kalt henholdsvis
INSA og NBF. Styret i INSA og NBF blir heretter også kalt Styret.

1.1.2. Styret, eller den/de Styret bemyndiger (Fagsjef i INSA og/eller Dommer- og Fagrådet i
INSA), er suveren(e) i alle sammenhenger i forbindelse med alle nasjonale mesterskap, og når
det gjelder tolkninger av dette reglementet. Alle beslutninger/vedtak som blir fattet av Styret i
forbindelse med nasjonale mesterskap, også fravik fra dette reglementet, er endelige.

1.1.3. Nasjonale mesterskap i blomsterdekorering er: Distriktmesterskap (heretter også kalt DM),
Alternative mesterskap (heretter også kalt AM), og Norgesmesterskap (heretter også kalt NM).

1.1.4. DM, AM og NM er kun for profesjonelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og for dem
som er på vei til å bli å bli det (heretter også kalt konkurransedeltakere eller deltakere).

1.1.5. DM arrangeres i utgangspunktet kun av INSAs lokalforeninger (heretter også kalt
lokalforeninger). AM arrangeres av enten INSA og NBF, og/eller av INSAs lokalforening(er),
og/eller av andre bransjeaktører.

1.1.6. DM, AM, og NM arrangeres i løpet av en syklus på to år av gangen. Det første året i syklusen
arrangeres DM og AM. Det andre året i syklusen arrangeres NM, som skal foregå om høsten.

1.1.7. DM, AM, og NM er selvstendige og avsluttende mesterskap.

1.1.8. DM, AM, og NM er i utgangspunktet individuelle mesterskap. AM kan imidlertid også
arrangeres som lagmesterskap.

1.1.9. Vinnerne og visse tilfeller ytterligere rangerte konkurransedeltakere, se også nedenfor under
henholdsvis §2 Distriktmesterskap (DM), pkt. 2.1.8, og pkt. 2.2.8, Alternative mesterskap
(AM), kvalifiserer til deltakelse i Norgesmesterskapet (NM). Se også pkt. 2.3.8.

1.1.10. Bostedsadresse i Norge er en betingelse for å kunne benytte seg av en kvalifiseringsplass til
NM og for å kunne delta i dette mesterskapet. En kvalifiseringsplass som ikke kan benyttes
pga. utenlandsk bostedsadresse, blir tilbudt den neste på resultatlisten i det angjeldende
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mesterskapet – dette betyr den med høyest poengsum (på tvers av klassene, hvis mesterskapet
er klasseinndelt). Tvilstilfeller avgjøres av Dommer- og Fagrådet.

1.1.11. Dommer- og Fagrådet kan på grunnlag av (men ikke uttømmende) spesielt gode faglige
kvalifikasjoner, og/eller skikkethet, som er vist i utøvelse av faget i og/eller utenfor mesterskap,
tildele en såkalt «Gullbillett» til NM. Vedkommende som velges ut er da kvalifisert til NM.

1.1.12. Alle kvalifiserte deltakere, som ikke er eiere eller ansatte i en Interflora-forretning, betaler
kr.7.500,- i deltakeravgift til NM. Beløpets størrelse vurderes på nytt hvert år av Styret. Beløpet
går direkte til dekking av arrangementskostnader. Dommer- og Fagrådet kan gjøre unntak fra
denne regelen.

1.1.13. INSA og NBF skal, hvis disse organisasjonene ønsker det, alltid profileres og markedsføres i
forbindelse med nasjonale mesterskap. Dette gjelder spesielt NM.

§2 NASJONALE MESTERSKAP – SPESIELT

2.1. DISTRIKTSMESTERSKAP (DM)

2.1.1. Generell info

2.1.1.1. DM er selvstendige og avsluttende mesterskap i blomsterdekorering for profesjonelle
blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og for dem som er på vei til å bli å bli det (heretter kalt
konkurransedeltakere eller deltakere).

2.1.1.2. Konkurransedeltakerne i DM kan være fra hvor som helst i landet.

2.1.1.3. Konkurransedeltakerne i DM kan delta i så mange DM de ønsker.

2.1.1.4. Det må etter være minimum 10 påmeldte deltakere til et DM, for at det skal kunne
gjennomføres. I helt spesielle tilfeller kan INSA v/ Dommer- og Fagrådet gi dispensasjon fra
dette kravet.

2.1.1.5. DM er individuelle mesterskap. Dette betyr at deltakerne løser oppgavene alene, uten
hjelp eller assistanse, i konkurransetiden.

2.1.1.6. DM arrangeres annet hvert år. Mesterskapene skal arrangeres i tidsrommet fra og med
februar til og med ut året. Juli bør unngås.

2.1.1.7. Vinnerne av de to klassene, og i visse tilfeller ytterligere rangerte
konkurransedeltakere, se nedenfor under pkt. 2.1.2., 2.1.7. og 2.1.8., kvalifiserer til deltakelse i
Norgesmesterskapet (NM).

2.1.1.8.. INSA og NBF skal alltid profileres og markedsføres i forbindelse med DM.

2.1.2. Klasseinndeling

2.1.2.1. Konkurransedeltakerne i DM er delt inn i to klasser:

 Klasse A: Deltakere med Fagbrev eller med minimum 4 års praksis i/fra bransjen.
 Klasse B: Deltakere uten Fagbrev og med mindre enn 4 års praksis i/fra bransjen.
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2.1.2.2. Dommer- og Fagrådet kan tillate flere klasser. En slik mulighet må i så fall informeres
om i god tid i forveien, og gjelde alle arrangører av DM det året. En slik avgjørelse setter ikke
automatisk presedens for fremtiden.

2.1.3. Arrangør

2.1.3.1. DM arrangeres av INSAs lokalforeninger på vegne av INSA og NBF, av INSA og
NBF v/ Dommer- og Fagrådet, eller av en kombinasjon av disse organisasjonene.

2.1.3.2. INSAs lokalforeninger oppfordres til å arrangere mesterskap sammen. For eksempel
på omgang – enten geografisk og/eller arrangementsteknisk, eller på andre måter. De
bestemmer selv hvilken form og utstrekning dette samarbeidet skal ha, men 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.

2.1.3.3. Tilrettelegging av og forberedelsene til DM skal arrangementsteknisk foregå i
samarbeid med INSA og NBF v/Fagsjef i INSA. Utførelsen / gjennomføringen av hvert DM er
helt og holdent arrangørens ansvar.

2.1.3.4. Arrangøren av hvert DM har det fulle og hele økonomiske ansvaret for mesterskapet.
Arrangøren bestemmer størrelsen(e) på deltakeravgiften(e). Deltakeravgift defineres som det
arrangøren bestemmer at INSAs medlemmer og ansatte skal betale for å delta. Arrangøren
betaler honorar til dommerne. Dommerhonoraret skal ubedt betales enten kontant senest
konkurransedagen, eller overføres til dommernes bankkonto slik at beløpet senest er inne på
konto siste ukedag før konkurransedagen. Dommerne skal, etter anmodning, underskrive for
mottatt honorar.

2.1.3.5. Alle konkurransedeltakere skal betale deltakeravgift, eller det skal betales
deltakeravgift for dem. Arrangøren bestemmer fristen for innbetaling av deltakeravgift.
Påmeldingen er bindende (se nedenfor under pkt. 2.1.4.), og medfører at forpliktelsen om å
betale deltakeravgift også er bindende, fra og med påmeldingsfristens utløp. Deltakeravgiften
går uavkortet til arrangøren.

2.1.3.6. Da INSA, på vegne av medlemmene, forestår tilrettelegging og yter økonomisk bidrag
til gjennomføring av DM; skal alle andre enn medlemmer i INSAs lokalforeninger og deres fast
ansatte betale et ytterligere beløp, i tillegg til deltakeravgiften (altså utover det Interfloras
medlemmer og ansatte betaler), for å delta. Dette ytterligere beløpets størrelse bestemmes av
arrangøren, men skal aldri totalt føre til mer enn en dobbel INSA-deltakeravgift.
Blomsterdekoratørelever fra videregående skoler og fagskoler og lærere på disse skolene, samt
dommere, skal betale samme deltakeravgift som medlemmer i INSAs lokalforeninger og deres
fast ansatte.

2.1.4. Invitasjon, konkurransedeltakere, påmelding og kontakt med arrangør

2.1.4.1. Informasjon om DM bekjentgjøres som et minimum på INSAs intranett, på
www.interflora.no, og på e-post til samtlige medlemmer i INSAs arrangerende
lokalforening(er). Den enkelte arrangør oppfordres i tillegg til å spre informasjonen ytterligere i
andre formålstjenlige kanaler, for å nå flest mulig potensielle konkurransedeltakere.
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2.1.4.2. Invitasjoner til DM utformes av den enkelte arrangør, i samarbeid med INSA
v/Fagsjef. INSAs administrasjon og arrangøren gjør dem deretter tilgjengelig i kanalene som
beskrives ovenfor, senest 4 uker før det enkelte DM finner sted. Det er den enkelte arrangørs
ansvar å sørge for at personer og/eller grupperinger de ønsker at skal informeres, får invitasjon.

2.1.4.3. Sammen med invitasjonen til et DM skal som et minimum oppgavetekst til Forberedt
oppgave, hvis denne konkurranseformen benyttes, et påmeldingskjema, og dette reglementet
vedlegges. Dessuten skal annen viktig informasjon og retningslinjer for mesterskap som,
verktøy- og rekvisitalisten, dommerskjema(er) og forklaring til det/dem, og definisjoner-
retningslinjer for mesterskap, enten også vedlegges eller vises til hvorfra de kan fremskaffes.

2.1.4.4. Konkurransedeltakerne er:

 Medlemmer i INSAs lokalforeninger og deres fast ansatte, 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)].

 Blomsterdekoratørelever fra videregående skoler og fagskoler.
 Blomsterdekoratørfaglige freelancere, dommere, instruktører, og lærere.
 Andre eventuelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere som ikke dekkes av

definisjonene ovenfor, må søke INSA og NBF v/Dommer- og Fagrådet om unntak.
Slike henvendelser rettes til arrangøren, som videresender søknaden. En eventuell
positiv avgjørelse gjelder for ett mesterskap av gangen.

2.1.4.5. Konkurransedeltakerne som ved tidspunktet for påmelding til det enkelte mesterskap
er elever, stiller for skolen/utdanningsinstitusjonen de er elev ved. Alle andre stiller i
utgangspunktet for firmaet de eier/leder/driver/er ansatt i.

2.1.4.6. Konkurransedeltakerne må ha én eller flere av disse Norge-tilknytningene:

 Norsk bo-adresse.
 Norsk arbeidsadresse.
 Elev ved norsk skole.

2.1.4.7. Profesjonelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og de som er på vei til å bli det
kan søke INSA og NBF v/Dommer- og Fagrådet om deltakelse i et DM utenfor konkurranse.
Slike personer kan, etter å ha fått tillatelse, delta på lik linje med konkurransedeltakerne. De vil
bli bedømt, men ikke rangert, og er dermed heller ikke aktuelle for kvalifiseringsplass til NM.

2.1.4.8. Alle påmeldinger til DM sendes til INSAs administrasjon, hvis ikke annet er opplyst
om i invitasjonen. I spesielle tilfeller, etter avtale med INSA v/ Fagsjef, kan arrangøren ta seg
av påmeldinger og annen kontakt med deltakerne – i større eller mindre grad.

2.1.4.9. Alle påmeldinger er bindende, fra og med påmeldingsfristens utløp.

2.1.4.10. Påmeldinger etter påmeldingsfristens utløp godtas normalt ikke. I spesielle tilfeller,
med et for stort antall påmeldte deltakere i forhold til kapasitet, kan de sist påmeldte bli strøket
fra deltakerlisten.
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2.1.4.11. I utgangspunktet skal all nødvendig informasjon være beskrevet i invitasjonen,
vedleggene og i ytterligere dokumenter som er gjort tilgjengelig. Arrangøren (om
arrangementstekniske forhold) og/eller INSA v/ Dommer- og Fagrådet (om
konkurranseoppgavene) kan imidlertid kontaktes via INSA v/ Fagsjef, hvis ikke annet er
opplyst om i den enkelte invitasjon.

2.1.5. Oppgaver

2.1.5.1. Dommer- og Fagrådet utnevner hvert år en arbeidsgruppe på primært to personer,
alternativt kun én, til å ha ansvaret for utarbeidelsen av forslag til oppgaver og varelister for
DM. Personen(e) i arbeidsgruppen(e) kalles oppgavegivere.

2.1.5.2. Nær familie-, kolleger, elever, og/eller medarbeidere kan i utgangspunktet ikke delta i
mesterskap der oppgavegivere har laget overraskelsesoppgaver. Slike habilitetsopplysninger og
-forhold er det oppgavegivernes ansvar å informere Dommer- og Fagrådet om. Tvilstilfeller
ved f.eks. større arbeidsplasser/skoler avgjøres av Dommer- og Fagrådet. Dommer- og Fagrådet
kan i slike tilfeller sørge for å få laget ekstraoppgaver.

2.1.5.3. Dommer- og Fagrådet får forslaget/forslagene fra oppgavegiverne/oppgavegiveren i
god tid før mesterskapene, har full råderett over den/dem, kvalitetsikrer og vedtar det endelige
resultatet.

2.1.5.4. Til DM lager oppgavegiverne oppgaver til i utgangspunktet disse to
konkurranseformene: To overraskelsesoppgaver, eller én forberedt- og én
overraskelsesoppgave.

2.1.5.5. Arrangøren kan velge om overraskelsesoppgaven(e) alene, og/eller sammen med
varelisten(e), skal offentliggjøres enten først på konkurransestedet eller sendes ut kort tid på
forhånd. Den forberedte oppgaven offentliggjøres og/eller sendes ut på forhånd. Den sendes
normalt ut sammen med invitasjonen til mesterskapet.

2.1.5.6. Arrangøren av det enkelte DM kan i helt spesielle tilfeller be om egne oppgaver til én
av de to konkurranseformene i pkt. 2.1.5.4. ovenfor. Da må det sies fra til Dommer- og
Fagrådet i meget god tid på forhånd, og den aktuelle arrangøren må dekke honoraret til
oppgavegiveren/oppgavegiverne.

2.1.5.7. Dommer- og Fagrådet kan i helt spesielle tilfeller selv initiere, eller tillate andre
konkurranseformer enn de som nevnes i pkt. 2.1.5.4. ovenfor. Tilfredsstillende
arrangementstekniske rammer og om det er hensiktsmessig, må da vurderes av Dommer- og
Fagrådet. Oppgavene må da også inneholde både overraskelses- og forberedte
aspekter/momenter. Alt i forbindelse med slike unntak, inkludert fremgangsmåte for
forberedelser, offentliggjøring, og gjennomføring, avtales i det enkelte tilfelle i meget god tid i
forveien med Fagsjef i INSA, eller med Dommer- og Fagrådet via Fagsjef i INSA.

2.1.5.8. Alle deltakere i et DM, uansett klasse, løser de samme oppgavene.

2.1.6. Dommere og bedømming

2.1.6.1. Dommer- og Fagrådet utpeker dommere til DM, men delegerer normalt utvelgelsen til
Fagsjef i INSA.
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2.1.6.2. Det skal minimum være 2 dommere i DM. Ved uforutsette hendelser, eller ved meget
liten deltakelse kan det være 1. I mesterskap med deltakerantall under 20, men med spesielle
behov, kan det være 3 dommere. I mesterskap med deltakerantall fra og med 20, bør det være 3
dommere. I helt spesielle tilfeller kan det vurderes av Fagsjef i INSA og/eller Dommer- og
Fagrådet, at enda flere dommere er nødvendig.

2.1.6.3. Den mest erfarne dommeren leder dommergruppen. Ved lik erfaring blir dommerne
seg imellom enige om hvem som skal være leder. Lederen i dommergruppen kalles Dommer
nr. 1. Den andre dommeren kalles Dommer nr. 2, osv. (også etter erfaring eller enighet
dommerne imellom).

2.1.6.4. Dommerne dømmer etter en skala fra 0-100 poeng. Hvert konkurransearbeid i DM kan
få maksimum 200 poeng – 100 fra hver dommer. Når det er flere enn 2 dommere, assisterer
den/de ytterligere dommeren/dommerne de første 2. Flere enn 2 dommere medfører med andre
ord ikke at hvert konkurransearbeid kan få mer enn 200 poeng.

2.1.6.5. Det er to former for bedømming; åpen og lukket:

 Åpen bedømming medfører at dommerne er til stede, og har anledning til å ha med i
bedømmingsgrunnlaget alt de kan observere, fra og med konkurransedeltakerne
begynner sine forberedelser på konkurransestedet, til og med konkurranseslutt.

 Lukket bedømming medfører at dommerne først begynner sin bedømming etter
konkurranseslutt, og etter konkurransearbeidene er blitt anonymisert.

2.1.6.6. Det er i utgangspunktet åpen bedømming i DM. Arrangøren av det enkelte DM kan
imidlertid be Fagsjef i INSA, og/eller Dommer- og Fagrådet om unntak fra denne regelen.
Alternativet for unntak fra regelen er at én av oppgavene dømmes lukket, og den andre åpent. I
utgangspunktet gjelder følgende krav i mesterskap med lukket bedømming: For å kunne
kvalitetssikre utregningen best mulig, og av arrangementstekniske praktiske hensyn, skal lukket
bedømming kun gjøres med den første oppgaven i et mesterskap. Ved lukket bedømming må
hvert arbeid være fullstendig anonymisert. Begge former for bedømming skal utføres fullt
synlig for deltakerne og publikum/tilskuerne, hvis dette ikke av praktiske grunner vanskelig lar
seg gjennomføre.

2.1.6.7. Dommerne er suverene i sine avgjørelser. Etter at bedømmingen er ferdig, er den
endelig. Før det, og ved større differanser dommerne imellom enn 20 poeng på sluttsummen,
skal Dommer nr.1 sammenkalle dommerne for drøfting av poenggivingen. Det er imidlertid
ikke nødvendig for en dommer å endre sine poeng dersom vedkommende, etter en ny
vurdering, fremdeles er av samme mening.

2.1.6.8. Poengene eller protokollutskrift, kan hvis praktisk mulig, deles ut etter
premieutdelingen, eller sendes hver deltaker etter mesterskapet.

2.1.6.9. Dommergjennomgang med konkurransedeltakerne er i utgangspunktet obligatorisk i
DM. Den kan utføres enten før eller etter premieutdelingen. Arrangøren av det enkelte
mesterskap må legge til rette for dette. Dommergjennomgangen kan utelates pga.
ekstraordinære forhold.
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2.1.6.10. Det kan skrives dommerkommentarer (begrunnelse av/utfyllende kommentarer til
poengene) for hver deltaker. Når det gjennomføres dommergjennomgang, skal det ikke skrives
dommerkommentarer.

2.1.6.11. Dommerne har fullstendig taushetsplikt.

2.1.6.12. Dommere bør i utgangspunktet ikke dømme i mesterskap med konkurransedeltakere
som er i nær familie, som er kolleger, som er egne elever og/eller medarbeidere. Slike
habilitetsopplysninger og -forhold som en dommer blir klar over før et mesterskap, er det den
enkelte dommers ansvar å informere Fagsjef i INSA, og/eller Dommer- og Fagrådet om
snarest. Tvilstilfeller ved f.eks. større arbeidsplasser/skoler avgjøres av Dommer- og Fagrådet.
Hvis det ikke er mulig å skaffe en erstatning i tide for en dommer, som av habilitetsgrunner
ikke burde dømme, skal vedkommende allikevel dømme – gjennomføringen av et mesterskap
med nok dommere er viktigst!

2.1.7. Premiering og rangering

2.1.7.1. Den totale vinneren, og de tre beste (gull, sølv og bronse) i hver klasse skal kåres i alle
DM. Arrangøren er ansvarlig for denne kåringen, og den skal utføres i form av en
premieutdeling. Når et mesterskap har flere oppgaver, skal i tillegg «Beste Enkeltprestasjon»
(konkurransearbeidet med høyest poengsum fra dommerne) kåres, samt at poengvinnere fra de
forskjellige oppgavene offentliggjøres. Det oppfordres til ytterligere kåringer, men det er opp til
den enkelte arrangør å avgjøre. Premieutdelingen skal gjennomføres snarest etter at resultatene
foreligger, eller når det er best for arrangementet som helhet.

2.1.7.2. Medaljer til de tre beste (gull, sølv og bronse) i hver klasse, og diplomer (til alle
konkurransedeltakerne) besørges av INSA, hvis ikke den enkelte arrangør ønsker å skaffe dette
til veie selv.

2.1.7.3. Eventuelle pokaler og/eller premier besørges av den enkelte arrangør.

2.1.7.4. I DM skal alle konkurransedeltakerne i hver klasse rangeres. Eneste unntak er hvis
noen deltar utenfor konkurranse.

2.1.7.5. Den totale vinneren av et DM er den som har høyest poengsum sammenlagt, uansett
hvilken klasse vedkommende har startet i, uansett fra hvor i landet vedkommende kommer fra,
uansett hvor mange andre mesterskap vedkommende har deltatt i tidligere samme år, og uansett
hvilken rangering og evt. NM-kvalifisering vedkommende har oppnådd tidligere samme år.

2.1.7.6. Deltakeren med høyest poengsum uansett klasse, som tilhører den arrangerende
lokalforenings geografisk definerte område, er distriktmester. Når flere lokalforeninger
arrangerer sammen, er deltakeren med høyest poengsum uansett klasse, fra hver av disse
lokalforeningenes geografisk definerte områder, også distriktmester. En konkurransedeltaker
kan kun være distriktmester fra ett mesterskap i hvert DM-år, og da fra det første mesterskapet
vedkommende oppnår en slik rangering i det året.

2.1.7.7. Resultatene fra et DM skal sendes INSAs administrasjon senest 4 dager etter
mesterskapet, dommerskjemaene skal vedlegges.
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2.1.8. Kvalifisering til NM

2.1.8.1. Klassevinnerne fra hvert DM er kvalifisert til NM.

2.1.8.2. Distriktmesteren eller distriktmesterne fra et DM er kvalifisert til NM.

2.1.8.3. I tillegg har hvert DM rett til ytterligere NM-kvalifiserte etter følgende regler:

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

2.1.8.4. Bostedsadresse i Norge er en betingelse for å kunne benytte seg av en
kvalifiseringsplass til NM og for å kunne delta i dette mesterskapet.

2.1.8.5. Alle som er kvalifisert til NM blir invitert til NM. Kontaktinformasjonen som er
oppgitt til DM benyttes. Hvis denne kontaktinformasjonen er blitt endret i mellomtiden, er det
den kvalifisertes eget ansvar å informere INSAs administrasjon v/ Fagsjef om endringen
snarest. Hvis arrangøren av NM ikke får korrekt kontaktinformasjon innen invitasjon til NM
sendes ut, kan kvalifiseringen til NM falle bort.

2.1.8.6. Hvis kvalifiserte NM-deltakere ikke ønsker eller er forhindret fra å delta i NM, etter at
det er sendt ut invitasjon, er de pliktige til å gi beskjed i god tid (senest 4 uker før NM) til både
arrangøren av DM og Fagsjef i INSA.

2.1.8.7. Man kan kun bli kvalifisert til NM fra ett DM. Hvis en konkurransedeltaker derfor er
blitt kvalifisert til NM fra flere DM, er det det mesterskapet vedkommende da var knyttet til via
arbeidssted (se Brønnøysundregisteret) eller skole, som bestemmer hvorfra vedkommende blir
kvalifisert. Tvilstilfeller avgjøres av INSA v/ Dommer- og Fagrådet.

2.1.8.8. I de tilfellene som beskrives ovenfor, og i eventuelle andre tilfeller hvor NM-
kvalifiseringsplasser ikke benyttes, så får den eller de neste på resultatlistene i den respektive
klassen fra det enkelte DM, tilbud om å delta i NM:

 Dette tilbudet stopper på plass nr.3. Unntaket er hvis én eller flere av disse 3 er
forhåndskvalifisert fra det siste NM – disse teller da ikke i denne sammenheng.

 Den totale poengsummen til vedkommende må ikke være lavere enn gjennomsnittet i
sin klasse.

 Tvilstilfeller avgjøres av Fagsjef i INSA og/eller Dommer- og Fagrådet.

2.1.8.9. Dommer- og Fagrådet kan på grunnlag av (men ikke uttømmende) spesielt gode
faglige kvalifikasjoner, og/eller skikkethet, og/eller andre vektige årsaker, som er vist i et AM,
tildele ytterligere én/flere såkalt(e) «Gullbillett(er)» til NM. Vedkommende som da velges ut er
kvalifisert til NM.

2.1.8.10. Alle kvalifiserte deltakere, som ikke er eiere eller ansatte i en Interflora-forretning,
betaler kr.7.500,- i deltakeravgift til NM. Beløpets størrelse vurderes på nytt hvert år av styret i
INSA og NBF. Beløpet går direkte til dekking av arrangementskostnader. Dommer- og
Fagrådet kan gjøre unntak fra denne regelen.
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2.1.8.11. Hovedprinsippet med hensyn til eventuelle endringer som oppstår etter DM, er at
samme status som var tilfelle i DM, også gjelder i NM. Det er ett unntak her; hvis
ansettelsesforholdet / tilhørigheten endres etter DM, så er det tilknytningen den NM-kvalifiserte
har når vedkommende sender inn påmeldingsskjemaet til NM, som er gjeldende.

2.2. ALTERNATIVE MESTERSKAP (AM)

2.2.1. Generell info

2.2.1.1. AM er selvstendige og avsluttende mesterskap i blomsterdekorering for profesjonelle
blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og for dem som er på vei til å bli å bli det (heretter kalt
konkurransedeltakere eller deltakere).

2.2.1.2. AM er enten individuelle mesterskap eller lagmesterskap, men de kan også være en
kombinasjon av disse.

2.2.1.3. Det er ingen nedre eller øvre grense for antall deltakere i et AM, så lenge arrangøren
sikrer et forsvarlig gjennomført mesterskap for konkurransedeltakerne. Det må imidlertid være
minimum 10 påmeldte deltakere til et AM, for at NM-kvalifisering er mulig. Se nedenfor under
pkt.2.2.8. I helt spesielle tilfeller kan INSA v/ Dommer- og Fagrådet gi dispensasjon fra dette
kravet.

2.2.1.4. AM, DM, og NM arrangeres i løpet av en syklus på to år av gangen. Det første året i
syklusen arrangeres AM og DM, i tiden fra og med januar og ut året. Det andre året i syklusen
arrangeres NM.

2.2.1.5. INSA og NBF skal, hvis disse organisasjonene ønsker det, alltid profileres og
markedsføres i forbindelse med AM.

2.2.2. Klasseinndeling

2.2.2.1. Et AM kan, på samme måte som i et DM, dele inn konkurransedeltakerne i to klasser:

 Klasse A: Deltakere med Fagbrev eller med minimum 4 års praksis i/fra bransjen.
 Klasse B: Deltakere uten Fagbrev og med mindre enn 4 års praksis i/fra bransjen.

2.2.2.2. Alternativt kan et AM være helt uten klasseinndelinger, det kan være lagmesterskap,
det kan være en kombinasjon, eller ha andre inndelinger.

2.2.3. Arrangør

2.2.3.1. AM kan arrangeres av én eller flere av INSAs lokalforeninger, av INSA v/Dommer-
og Fagrådet, av andre bransjeaktører, eller en kombinasjon av disse.

2.2.3.2. En AM-arrangør må søke INSA og NBF v/Dommer- og Fagrådet om godkjenning for
å kunne gjennomføre mesterskapet. Søknaden sendes Fagsjef i INSA. Søknaden har ingen
formell struktur, men må kortfattet beskrive det planlagte mesterskapet på best mulig måte.
Eventuelle ytterligere nødvendige opplysninger kan bli etterspurt. En godkjenning setter ikke
presedens for fremtiden, og må derfor søkes om hver gang – hvis arrangøren skulle ønske å
arrangere på nytt ved en senere anledning.
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2.2.3.3. Arrangøren av et AM har det fulle og hele økonomiske ansvaret for absolutt alt i
forbindelse med mesterskapet. Dette inkluderer å betale for reise og opphold for dommerne,
samt honorar til dem. Dommerhonoraret skal ubedt betales enten kontant senest
konkurransedagen, eller overføres til dommernes bankkonto slik at beløpet senest er inne på
konto siste ukedag før konkurransedagen. Dommerne skal, etter anmodning, underskrive for
mottatt honorar.

2.2.4. Invitasjon, konkurransedeltakere, påmelding og kontakt med arrangør

2.2.4.1. Etter en godkjenning av mesterskapet, kan arrangøren av et AM bekjentgjøre
mesterskapet på det tidspunkt og på den måten arrangøren selv finner mest formålstjenlig.

2.2.4.2. Etter en godkjenning av mesterskapet, er alle andre forberedelser til, all tilrettelegging,
gjennomføring av og evt. etterarbeid knyttet til et AM, helt og holdent arrangørens ansvar. Alt
dette utføres på den måten arrangøren selv finner mest formålstjenlig, innen rammen av dette
reglementet og etter eventuelle ytterligere retningslinjer og/eller føringer gitt av Dommer- og
Fagrådet.

2.2.4.3. Konkurransedeltakerne i et AM er profesjonelle blomsterdekoratørfaglige
yrkesutøvere, og/eller personer som er på vei til å bli å bli det. Så lenge dette kravet er oppfylt,
er evt. begrensninger for deltakelse helt opp til den enkelte arrangør å bestemme. NM-
kvalifisering er imidlertid kun mulig for konkurransedeltakere med norsk bostedsadresse. Se
nedenfor under pkt.2.2.8. I helt spesielle tilfeller kan INSA v/ Dommer- og Fagrådet gi
dispensasjon fra dette kravet.

2.2.4.4. Konkurransedeltakerne i AM kan delta i så mange AM og DM de ønsker.

2.2.4.5. Konkurransedeltakerne som ved tidspunktet for påmelding til det enkelte mesterskap
er elever, stiller for skolen/utdanningsinstitusjonen de er elev ved. Alle andre stiller i
utgangspunktet for firmaet de eier/leder/driver/er ansatt i.

2.2.5. Oppgaver

2.2.5.1. Arrangørene av AM står fritt til å velge konkurranseform. De kan ha
overraskelsesoppgaver, eller forberedte, eller begge deler, de kan ha én oppgave, eller flere.
Alternativt kan Dommer- og Fagrådet tillate andre konkurranseformer.

2.2.5.2. Arrangørene av AM kan, etter å fått tillatelse til det av Dommer- og Fagrådet, få
benytte de samme oppgavene som til DM, eller de kan få laget egne.

2.2.5.3. Hvis arrangøren av et AM får laget egne oppgaver, skal minst én av de involverte
oppgavegiverne ha blomsterdekoratørfaglig bakgrunn. Oppgavene bør inneholde både
overraskelses- og forberedte aspekter/momenter. Dette siste er imidlertid ikke et krav. Slike
egne oppgaver må godkjennes av Dommer- og Fagrådet i god tid på forhånd, og før de
offentliggjøres for deltakerne.

2.2.5.4. Etter at Dommer- og Fagrådet har godkjent oppgaven/oppgavene, kan arrangøren av et
AM bekjentgjøre mesterskapet på det tidspunkt og på den måten arrangøren selv finner mest
formålstjenlig.
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2.2.6. Dommere og bedømming

2.2.6.1. Det skal minimum være to dommere i et AM. Den ene skal være sertifisert norsk
dommer. Arrangørene av AM velger selv dommere til sine mesterskap. Det vil si; når det
gjelder den sertifiserte dommeren, så kan vedkommende kun velges ut fra en oversikt som
skaffes til veie fra Fagsjef i INSA. Den andre dommeren kan også være en sertifisert dommer,
men må ikke – allikevel; vedkommende må ha solid blomsterfaglig bakgrunn. Arrangørene av
AM velger selv om det er behov for flere dommere – disse må imidlertid også ha solid
blomsterfaglig bakgrunn.

2.2.6.2. INSA og NBFs 100-poengssystem, med de i utgangspunktet likeverdige kriteriene
komposisjon, farge, idé/kreativitet og teknikk, kan benyttes, men er ikke et krav. Arrangørene
av AM velger selv, i samarbeid med dommerne, det bedømmingssystemet de selv finner er
mest formålstjenlig.

2.2.6.3. Det er to former for bedømming: åpen og lukket.

 Åpen bedømming medfører at dommerne er til stede, og har anledning til å ha med i
bedømmingsgrunnlaget alt de kan observere, fra og med konkurransedeltakerne
begynner sine forberedelser på konkurransestedet, til og med konkurranseslutt.

 Lukket bedømming medfører at dommerne først begynner sin bedømming etter
konkurranseslutt, og etter konkurransearbeidene er blitt anonymisert.

2.2.6.4. Det er i utgangspunktet åpen bedømming i AM. Arrangøren kan imidlertid be Fagsjef i
INSA, eller Dommer- og Fagrådet via Fagsjef om unntak fra denne regelen. Unntaket kan være
både åpen og lukket bedømming, eller bare lukket. Begge former for bedømming skal utføres
fullt synlig for deltakerne og publikum/tilskuerne, hvis dette ikke av praktiske grunner
vanskelig lar seg gjennomføre.

2.2.6.5. Dommerne er suverene i sine avgjørelser. Etter at bedømmingen er ferdig, er den
endelig. Eventuelle differanser og/eller diskusjoner dommerne imellom før bedømmingen
avsluttes, avgjøres av og/eller ledes av eldste dommer. Dommerne blir enige på forhånd hvem
eldste dommer skal være, men normalt vil det være den med lengst dommererfaring.

2.2.6.6. Poengene eller protokollutskrift, skal hvis praktisk mulig, deles ut etter
premieutdelingen, eller sendes hver deltaker etter mesterskapet. Arrangøren av et AM kan be
Dommer- og Fagrådet om unntak fra denne regelen, hvis det er spesielle forhold som tilsier det.
Konkurransedeltakerne må i så fall informeres om det før de forplikter seg til å delta i
mesterskapet.

2.2.6.7. Dommergjennomgang med konkurransedeltakerne er i utgangspunktet obligatorisk i
alle nasjonale mesterskap. Den kan utføres enten før eller etter premieutdelingen. Arrangøren
av det enkelte mesterskap må legge til rette for dette. Arrangøren av et AM kan be Dommer- og
Fagrådet om unntak fra denne regelen, hvis det er spesielle forhold som tilsier det.
Konkurransedeltakerne må i så fall informeres om det før de forplikter seg til å delta i
mesterskapet.
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2.2.6.8. Det skal til skrives dommerkommentarer (begrunnelse av/utfyllende kommentarer til
poengene) for hver deltaker. Skriftlige dommerkommentarer kan utelates hvis det
gjennomføres dommergjennomgang. Arrangøren av et AM kan be Dommer- og Fagrådet om
unntak fra denne regelen, hvis det er spesielle forhold som tilsier det. Konkurransedeltakerne
må i så fall informeres om det før de forplikter seg til å delta i mesterskapet.

2.2.6.9. Dommerne har fullstendig taushetsplikt.

2.2.6.10. Dommere bør i utgangspunktet ikke dømme i mesterskap med konkurransedeltakere
som er i nære relasjoner til dem. Slike habilitetsopplysninger og -forhold som en dommer blir
klar over før et mesterskap, er det den enkelte dommers ansvar å informere arrangøren av et
AM om snarest. Arrangøren av et AM er ansvarlig for å treffe avgjørelser i slike tilfeller. Hvis
det ikke er mulig å skaffe en erstatning i tide for en dommer, som av habilitetsgrunner ikke
burde dømme, skal vedkommende allikevel dømme – gjennomføringen av et mesterskap med
nok dommere er viktigst!

2.2.7. Premiering og rangering

2.2.7.1. Alle AM skal rangere deltakerne. Alle AM skal kåre vinneren/vinnerne, og den/de på
de neste to plassene fra resultatlisten! Disse plassene kalles 1.plass (gull), 2.plass (sølv), og
3.plass (bronse). Hvis et mesterskap har flere oppgaver, skal i tillegg «Beste Enkeltprestasjon»
(konkurransearbeidet med høyest poengsum fra dommerne) kåres. Det oppfordres til ytterligere
kåringer, men det er opp til den enkelte arrangør å avgjøre.

2.2.7.2. I AM med flere klasser skal de tre beste kåres fra hver klasse. I AM med flere klasser,
vil det imidlertid allikevel kun være én vinner, den med høyest oppnådd poengsum på tvers av
klassene – likegyldig om vinneren er én person eller ett lag – denne vinneren er mesteren!

2.2.7.3. Arrangøren av et AM er ansvarlig for rangeringen. Arrangøren av et AM er ansvarlig
for kåringen, som skal utføres i form av en premieutdeling. Premieutdelingen skal
gjennomføres snarest etter at resultatene foreligger, eller når det er best for arrangementet som
helhet. Se også pkt. 2.2.8. nedenfor.

2.2.7.4. Arrangøren av et AM skal sende den fullstendige rangerte resultatlisten, inkludert
utregningsgrunnlaget (dommernes poeng), og fullt navn (m/bostedsadresse) og
kontaktinformasjon til alle konkurransedeltakerne, til Fagsjef i INSA snarest mulig etter at
mesterskapet er gjennomført. Se også pkt. 2.2.8. nedenfor.

2.2.8. Kvalifisering til NM

2.2.8.1. Et AM kan i utgangspunktet generere opp til 2 kvalifiseringsplasser (= 2 personer) til
NM. Betingelsen som imidlertid må være tilstede for at et AM skal kunne generere
kvalifiseringsplass til NM, er at det er minimum 10 påmeldte deltakere i mesterskapet.
Tvilstilfeller avgjøres av Dommer- og Fagrådet.
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2.2.8.2. Bostedsadresse i Norge, fra og med deltakelsen i AM til og med NM året etter, er en
betingelse for å kunne benytte seg av en kvalifiseringsplass til NM og for å kunne delta i NM.
En kvalifiseringsplass som ikke kan benyttes pga. utenlandsk bostedsadresse, blir tilbudt den
neste på resultatlisten i det angjeldende mesterskapet. Den neste på resultatlisten er den
konkurransedeltakeren/laget med høyest poengsum (på tvers av klassene, hvis mesterskapet er
klasseinndelt). Tvilstilfeller avgjøres av Dommer- og Fagrådet.

2.2.8.3. Konkurransedeltakere i AM eller DM som blir kvalifisert til NM fra flere mesterskap,
kan kun benytte én av kvalifiseringsplassene til NM, og kun én gang: til NM året etter. Hvis
konkurransedeltakeren oppnår kvalifiseringsplasser både i DM og i AM, må den fra DM
benyttes, og den/de i AM frigis. Se pkt. 2.2.8.2 om hva som skjer med den frigitte
kvalifiseringsplassen i AM. Hvis en konkurransedeltaker har deltatt i flere AM, og har oppnådd
flere kvalifiseringsplasser derfra til NM, er det plassen fra det første AM vedkommende har
deltatt i det året som skal benyttes. Se pkt. 2.3.8. om flere muligheter for at en
konkurransedeltaker kan være kvalifisert til NM. Disse kan også frigi NM-plasser i et AM.

2.2.8.4. Hvis kvalifiserte konkurransedeltakere til NM senere blir forhindret fra å delta i NM,
vil den frigjorte NM-plassen tilbys den neste på resultatlisten fra det respektive AM. Deltakerne
er i slike tilfeller pliktige til å gi beskjed i god tid (senest 4 uker før NM) til både arrangøren av
AM og til Fagsjef i INSA.

 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.

 Vedkommendes totale poengsum må ikke være lavere enn gjennomsnittet mesterskapet,
eller i sin klasse (hvis mesterskapet er inndelt i klasser).

2.2.8.5. Dommer- og Fagrådet kan på grunnlag av (men ikke uttømmende) spesielt gode
faglige kvalifikasjoner, og/eller skikkethet, og/eller andre vektige årsaker, som er vist i et AM,
tildele ytterligere én/flere såkalt(e) «Gullbillett(er)» til NM. Vedkommende som velges ut er da
kvalifisert til NM.

2.2.8.6. Alle kvalifiserte deltakere, som ikke er eiere eller ansatte i en Interflora-forretning,
betaler kr.7.500,- i deltakeravgift til NM. Beløpets størrelse vurderes på nytt hvert år av styret i
INSA og NBF. Beløpet går direkte til dekking av arrangementskostnader. Dommer- og
Fagrådet kan gjøre unntak fra denne regelen.

2.3. NORGESMESTERSKAP (NM)

2.3.1. Generell info

2.3.1.1. NM er et selvstendige og avsluttende mesterskap i blomsterdekorering for
profesjonelle blomsterdekoratørfaglige yrkesutøvere, og for dem som er på vei til å bli å bli det
(heretter kalt konkurransedeltakere eller deltakere).

2.3.1.2. Konkurransedeltakerne i NM er kvalifisert fra DM og AM, se pkt. 2.1.8 og 2.2.8. De
kan evt. også være personer som har fått tildelt såkalt «Gullbillett», de kan være slike som har
fått høy plassering i det siste NM, eller de har vunnet EM eller VM, se pkt. 2.3.8.
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2.3.1.3. Alle kvalifiserte deltakere, som ikke er eiere eller ansatte i en Interflora-forretning,
betaler kr.7.500,- i deltakeravgift til NM. Beløpets størrelse vurderes på nytt hvert år av styret i
INSA og NBF. Beløpet går direkte til dekking av arrangementskostnader. Dommer- og
Fagrådet kan gjøre unntak fra denne regelen.

2.3.1.4. NM er individuelle mesterskap. Dette betyr at deltakerne løser oppgavene alene, men
at noen oppgaver tillater bruk av assistent.

2.3.1.5. AM, DM, og NM arrangeres i løpet av en syklus på to år av gangen. Det første året i
syklusen arrangeres AM og DM, i tiden fra og med januar og ut året. Det andre året i syklusen
arrangeres NM, som foregår om høsten.

2.3.1.6. Plan for organisering og gjennomføring av estetisk utsmykning må fremlegges og
godkjennes av Dommer- og Fagrådet i god tid på forhånd.

2.3.1.7. INSA og NBF skal alltid profileres og markedsføres i forbindelse med NM.

2.3.1.8. Et NM skal ha én eller flere konkurranseledere.
Konkurranselederen/konkurranselederne utnevnes av Dommer- og Fagrådet.
Konkurranselederen/konkurranselederne leder konkurransesekvensene og handler på vegne av
arrangøren og dommerne. Det er utarbeidet en egen instruks for denne funksjonen.

2.3.2. Klasseinndeling

2.3.2.1. I et NM er konkurransedeltakerne i utgangspunktet delt inn i to klasser:

 Klasse A: Deltakere med Fagbrev eller med minimum 4 års praksis i/fra bransjen.
 Klasse B: Deltakere uten Fagbrev og med mindre enn 4 års praksis i/fra bransjen.

2.3.2.2. Kvalifiserte deltakere fra DM og/eller AM uten eller med annen klasseinndeling,
innordnes klasseinndelingen som er nevnt ovenfor. Den status de hadde i AM styrer
klasseinndelingen i NM, se også pkt.2.3.2.3.

2.3.2.3. Kvalifiserte deltakere fra DM, som da deltok i klasse B, skal fremdeles starte i samme
klasse i NM, selv om vedkommende har tatt Fagbrev i mellomtiden.

2.3.2.4. Dommer- og Fagrådet kan gjøre unntak fra disse reglene.

2.3.3. Arrangør

2.3.3.1. Arrangøren av og hovedansvarlig for NM er INSA og NBF v/ Fagsjef i INSA og
Dommer- og Fagrådet. NM kan arrangeres i samarbeid med én/flere lokalforeninger/lokale
krefter.

2.3.4. Invitasjon, konkurransedeltakere, påmelding og kontakt med arrangør

2.3.4.1. Informasjon om NM bekjentgjøres på INSAs intranett, på www.interflora.no, i Bladet
BLOMSTER, og i andre formålstjenlige kanaler.

2.3.4.2. Alle kvalifiserte deltakere til NM, inviteres direkte av INSA og NBF senest 8 uker før
NM.
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2.3.4.3. Sammen med invitasjonen til NM følger påmeldingskjema og dette reglementet.
Oppgavetekst til Forberedt oppgave følger med, hvis denne konkurranseformen benyttes.
Annen viktig informasjon og retningslinjer for det enkelte NM følger også med, om det er
hensiktsmessig og/eller relevant. Dette kan bl.a. være verktøy- og rekvisitalisten,
dommerskjema(er) og forklaring til det/dem, og definisjoner-retningslinjer for mesterskap.

2.3.4.4. Konkurransedeltakerne til NM stiller i utgangspunktet for firmaet de
eier/leder/driver/er ansatt i ved tidspunktet for påmelding til NM. Dette gjelder også
studenter/elever, som i utgangspunktet stiller for sin skole/utdanningsinstitusjon.

2.3.4.5. Alle påmeldinger er bindende, fra og med påmeldingsfristens utløp. Påmeldinger etter
påmeldingsfristens utløp godtas normalt ikke.

2.3.4.6. Eventuelle endringer i kontaktinformasjonen som har oppstått etter at den ble gitt i
forbindelse med DM eller AM, er det den enkelte NM-kvalifiserte deltakers ansvar å gi beskjed
om til Fagsjef i INSA. Hvis deltakeren etter gjentatte forsøk ikke er å få tak i, kan det føre til
utelukking.

2.3.4.7. Bekreftelse og avkreftelse om deltakelse i NM, innen tidsfristen, er det den enkelte
deltakers ansvar å sørge for. Frister som ikke overholdes kan føre til utelukking.

2.3.5. Oppgaver

2.3.5.1. Dommer- og Fagrådet utnevner hvert år en arbeidsgruppe på primært to personer,
alternativt kun én, til å ha ansvaret for utarbeidelsen av forslag til oppgaver og varelister for
NM. Personen(e) i arbeidsgruppen(e) kalles oppgavegivere.

2.3.5.2. Nær familie-, kolleger, elever, og/eller medarbeidere kan i utgangspunktet ikke delta i
mesterskap der oppgavegivere har laget overraskelsesoppgaver. Slike habilitetsopplysninger og
-forhold er det oppgavegivernes ansvar å informere Dommer- og Fagrådet om.

2.3.5.3. Dommer- og Fagrådet får forslaget/forslagene fra oppgavegiverne/oppgavegiveren i
god tid før NM, har full råderett over den/dem, kvalitetsikrer og vedtar det endelige resultatet.

2.3.5.4. Til NM lages oppgaver i utgangspunktet til denne konkurranseformen: Én forberedt
oppgave og én overraskelsesoppgave for alle (innledende runder), og ytterligere én
overraskelsesoppgave for de beste etter de innledende rundene (finale). Alternativt kan
Dommer- og Fagrådet bestemme at det kan være andre konkurranseformer. Oppgavene må
imidlertid da inneholde både overraskelses- og forberedte aspekter/momenter.

2.3.5.5. Arrangøren av NM offentliggjør og/eller sender ut den forberedte oppgaven på
forhånd sammen med invitasjonen, hvis denne konkurranseformen benyttes.
Overraskelsesoppgaven (for alle deltakere) alene, og/eller sammen med varelisten(e), kan
offentliggjøres på konkurransestedet eller sendes ut kort tid på forhånd. Overraskelsesoppgaven
og varelisten (finale) offentligjøres normalt umiddelbart før konkurransestart, på
konkurransestedet. Hvis Dommer- og Fagrådet har tillatt andre konkurranseformer, som må
inneholde både overraskelses- og forberedte aspekter/momenter, bestemmes fremgangsmåten
for offentliggjøring spesielt i det enkelte tilfelle.
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2.3.5.6. 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 spørsmålet/spørsmålene
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.

2.3.6. Dommere og bedømming

2.3.6.1. Dommer- og Fagrådet tar ut dommere til NM.

2.3.6.2. Dommere bør i utgangspunktet ikke dømme i mesterskap med konkurransedeltakere
som er i nære relasjoner til dem. Slike habilitetsopplysninger og -forhold som en dommer blir
klar over før et mesterskap, er det den enkelte dommers ansvar å informere arrangøren om
snarest. Arrangøren er ansvarlig for å treffe avgjørelser i slike tilfeller. Hvis det ikke er mulig å
skaffe en erstatning i tide for en dommer, som av habilitetsgrunner ikke burde dømme, skal
vedkommende allikevel dømme – gjennomføringen av et mesterskap med nok dommere er
viktigst!

2.3.6.3. Det skal være åtte dommere i NM, hvorav seks i utgangspunktet skal være norske og
to utenlandske. Én av de norske dommerne er leder, og kalles Hoveddommer.

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

2.3.6.5. Dommerne er suverene i sine avgjørelser. Etter at bedømmingen er ferdig, er den
endelig. Før det, og ved større differanser dommerne imellom enn 20 poeng på sluttsummen,
skal Hoveddommer sammenkalle dommerne for drøfting av poenggivingen. Det er imidlertid
ikke nødvendig for en dommer å endre sine poeng dersom vedkommende, etter en ny
vurdering, fremdeles er av samme mening.

2.3.6.6. Poengene eller protokollutskrift, kan hvis praktisk mulig, deles ut etter
premieutdelingen, eller sendes hver deltaker etter mesterskapet.

2.3.6.7. Dommergjennomgang med konkurransedeltakerne er obligatorisk, men kan utelates
pga. ekstraordinære forhold. Den utføres etter premieutdelingen.

2.3.6.8. Dommerne har fullstendig taushetsplikt.

2.3.6.9. Det er to former for bedømming; åpen og lukket:

 Åpen bedømming medfører at dommerne er til stede, og har anledning til å ha med i
bedømmingsgrunnlaget alt de kan observere, fra og med konkurransedeltakerne
begynner sine forberedelser på konkurransestedet, til og med konkurranseslutt.

 Lukket bedømming medfører at dommerne først begynner sin bedømming etter
konkurranseslutt, og etter konkurransearbeidene er blitt anonymisert.

2.3.6.10. Det er i utgangspunktet åpen bedømming i NM. Dommer- og Fagrådet kan imidlertid
gjøre unntak fra denne regelen. Uansett unntak fra regelen, bør kun den første oppgaven i
mesterskapet dømmes lukket. Ved lukket bedømming må samtlige arbeider være fullstendig
anonymisert. Begge former for bedømming skal utføres fullt synlig for deltakerne og
publikum/tilskuerne, hvis dette ikke av praktiske grunner vanskelig lar seg gjennomføre.
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2.3.6.11. De to innledende rundene/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 på 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.

2.3.7. Premiering og rangering

2.3.7.1. I NM kåres de tre beste i hver (alle) klasse(ne)! Disse plassene kalles 1.plass (gull),
2.plass (sølv), og 3.plass (bronse). Den som har oppnådd høyest poengsum på tvers av klassene
kåres som Norgesmester! Det deles også ut pris for «Beste Enkeltprestasjon»
(konkurransearbeidet med høyest poengsum), og «Publikumsprisen» (stemt frem av publikum).
Dommer- og Fagrådet kan bestemme at det skal våre ytterligere kåringer, og/eller priser som
skal utdeles.

2.3.7.2. Diplomer til alle deltakerne, medaljer, finalistpriser, og andre priser, besørges av
INSA. Pokaler til klassevinnerne og Norgesmesteren gis til odel og eie, og besørges av INSA.
INSA sørger også for at eventuelle vandrepremier utdeles.

2.3.7.3. De kårede konkurransedeltakerne og deres poeng offentliggjøres.

2.3.8. Kvalifisering til neste NM

2.3.8.1. Norgesmesteren og vinneren av den/de andre klassen(e), og sølvvinnerne fra
begge/alle klasser, er automatisk kvalifisert til neste NM. For alle fire er forutsetningen at den
enkelte deltar i DM/AM året etter det siste NM, men uavhengig av plassering(er) i dette/disse
DM/AM. Disse fire tar ikke kvalifiseringsplassen til NM fra noen andre ved høy(e)
plassering(er) i dette/disse DM/AM. De fire NM-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 det siste NM.

2.3.8.2. Norske vinnere av henholdsvis VM og EM er automatisk kvalifisert til det første NM
som arrangeres, etter at de har vunnet disse internasjonale mesterskapene. Hvis disse personene
deltar i DM og/eller AM, og blir kvalifisert derfra også, blir disse kvalifiseringsplassene frigitt
til den neste på rangeringslisten(e).

Vedtatt 25.01.2017
Styret i Interflora Norge SA (INSA) og Norsk Blomsterhandlerforbund (NBF)


