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”Jeg er lige blevet medlem af dofk og 

forventer, at vi udvikler os til et større 

team med elever og flere assistenter over 

de næste par år”, siger Tina.

Tidligere har Tina benyttet sig af stole-

leje, men fandt det vanskeligt at forene 

med at udvikle sin egen forretning. I 

stedet blev stolelejen erstattet med fast 

ansættelse. 

”Det giver mig større personlig frihed og 

hjælp til at holde fokus på mine ønsker 

og ideer”, siger Tina.

Noget andet der hjælper Tina, er hendes 

medlemsskab af dofk. Gennem møder 

med Jesper fra dofk i Randers har hun 

fået styr på kontrakter og er i fuld gang 

med at bruge de mange værktøjer der 

tilbydes, for at kunne videreudvikle og 

drive en sund forretning.

”Det er dejligt at have støtte og hjælp til 

de vigtige beslutninger, især når jeg er ny 

til det med at ansætte”.

Inspirationen til sit arbejde finder Tina 

hos ClubInspire, workshops med 

Sassoon inspirerede frisører, f.eks. Tina 

Mackinder, eller også gerne direkte hos 

Sassoon i London. Tina er så glad for alt, 

hvad der rimer på Sassoon, at hun end-

da har gennemgået en efteruddannelse 

hos Sassoon.

Tina drømmer om et stort team med di-

versitet. Hun vil gerne opnå en personlig 

frihed, så hun har mindre tid med kun-

derne og mere tid til at udvikle salonen 

og holde den i bevægelse. 

”Jeg vil gerne være den bedste til det, 

jeg gør. Jeg vil gerne have en profil, der 

når bredt ud til såvel skæve som klassi-

ske personligheder. Ung som gammel”, 

siger Tina.

Hun er meget 

optaget af mode 

og bemærker, at 

der er knald på 

farverne lige nu.

Senest har hun også deltaget i Wella 

Trend Vision konkurrencerne og vundet 

flere priser. Sidste år vandt hun to gange 

sølv og i år blev det både til sølv og guld, 

sidstnævnte i kategorien “Craft Artist”.

Tina er målrettet og bruger 

gerne tid på sin succes, 

men også at dokumentere 

sig online.

”Vi har i forvejen mange 

træningsdage med hår, 

modeller og fotoshoots, 

og så kan vi jo lige så 

godt dele det vi går og 

laver”, siger Tina.

Tina tænker også over 

fremtiden og overlader 

den ikke til tilfældig-

heder.

”Jeg fremtidssikrer 

den ved, at få hjælp 

fra andre til, at 

kunne holde i faget. 

Både fysisk og 

psykisk. Man kan 

ikke gøre alt selv, 

hvis man har høje 

ambitioner, har jeg 

måtte erkende”.

I N T E R V I E W  //  T E K S T:  S V E N D  J E N S E N

S I D E  2 4  / /  D O F K  0 3  -  2 0 2 2

• Tina Munch Mose - svendeprøve 

i 2011.

• Udlært hos Inger Rom i Løkken.

• Driver i dag Lab48c i Aarhus, med 2 

frisører i salonen.

• Startede som selvstændig marts 2012.


