
Madelene Wolf  ska tävla i World Nail Championship i Monaco 

 

Madelene Wolf är, som hittills enda svenska nagelterapeut, inbjuden 
att tävla på Världsmästerskapen i Naglar i Monaco 1 september 2015. 
Hon blev tillfrågad efter att ha vunnit SANSA mästerskapen i 
kategorin akryl erfaren den 29:e mars 2014 i Göteborg (se bilder). 
Madelene har dock vunnit EM två gånger samt vunnit och placerat sig 
bra i många andra nageltävlingar, både nationellt och internationellt 
genom åren. 

Madelene utbildade sig till nagelterapeut 1997 av Kjärstin Pantier, 
även kallad “Klösa Maja”, som var inhyrd som lärare på Karin Ström 
och Christin Rösholms skola på Göteborgs Nagelstudio som låg 
bakom Sheraton Hotell i Göteborg (alla ni som har varit i 
nagelbranschen länge minns väl den?).  

Madelene började gå och göra sina naglar eftersom hon själv var 
nagelbitare och ville sluta bita på dem. Sen insåg hon att det såg så 
roligt ut att göra naglar och fick prova. Efter det gick hon sin 
nagelterapeututbildning. 

Madelene har arbetat med naglar sedan 2001 och tycker om det för 
att det är kreativt och så härligt att möta människor som hon gör så 
nöjda och glada. Sedan 2009 äger hon nagel och skönhetssalongen M 
& M Nail and Beauty Center i Linne´staden i Göteborg. Hon arbetar 
också som utbildare och produktansvarig på Lilly Nails AB. 
 
Madelene tävlade för första gången redan 1997 när hon fortfarande 
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gick sin nagelterapeututbildning. Nästa tävling var 2001 i Las Vegas 
där hon vann i division 2. 
Hon började tävla för att hon ville få ett bevis på vad hon var 
bra/dålig på och sedan blev det en egen jakt på revansch och 
utmaning. Det hon tycker är roligast med att tävla är spänningen och 
utmaningen. Hon sätter efter varje tävling upp nya mål för sig själv. 

Madelene har tävlat i SM, EM, SANSA mästerskapen, NSI open, REQ 
nailcup, Nailympics Las Vegas, Nailympics London och International 
Nail Championship i Düsseldorf. De tävlingsresultat som Madelene 
själv är mest nöjd med är de båda Europa mästerskaps vinsterna. 
Drömmen och strävan är att vinna Nailympics overall och 
International Nail Championship och självklart en fin placering i 
world Nail Championship! Madelene tycker självklart att det är 
mycket smickrande och en stor ära att, av alla otroligt duktiga 
nageltetapeuter, bli utvald att tävla i World Nail Championship i 
Monaco. 

Madelene började utbilda 2005 i samband med att hon arbetade hos 
OPI Kings Hair AB och drev deras skolverksamhet i några år. När hon 
sedan slutade där och startade sin egen salong blev det även en skola 
eftersom hon ville fortsätta att utbilda, då hon tycker att det är så 
givande att få lära ut till andra det som hon brinner mest för.   
Numera utbildar Madelene nagelterapueter inom följande områden: 
Grundutbildning Gel/Akryl, Teknik- och Tävlingsnaglar. Hon tycker 
att det roligaste med att utbilda är att få se hur eleverna utvecklas och 
blir framgångsrika! 

Madelene uppmanar alla nagelterapeuter att våga ta steget att börja 
tävla. Genom att gå en tävlingskurs hos Madelene på Lilly Nails 
Academy kan de få en fördjupad kunskap i hur de får till en perfekt 
tävlingsnagel. De lär sig alla applikationstekniker och filtekniker. 
Madelene går även igenom alla domarnas kriterier och hur du som 
nagelterapeut ska se på naglarna utifrån varje kriterium. Kursen är 
märkes & material oberoende. 

Vad Madelene brinner för mer än naglar? Sin familj och golf. 

För mer information om/anmälan till Madelenes utbildningar gå in 
på; www.lillynails.se 


