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Kære	  medlemmer	  af	  DSMM.	  
Som	  nogle	  af	  jer	  nok	  allerede	  har	  opdaget	  er	  Årsmødet	  blevet	  flyttet.	  Den	  nye	  dato	  
kender	  vi	  først	  om	  ca.	  14	  dage	  (det	  bliver	  enten	  slutningen	  af	  august	  eller	  starten	  af	  
september	  17),	  så	  hold	  øje	  med	  hjemmesiden	  hvor	  datoen	  bliver	  annonceret.	  
Emnet	  er	  fortsat	  ”Rundt	  om	  thorax”	  med	  fokus	  på	  bl.a.	  viscerale	  smerter.	  Nogle	  af	  
de	  gode	  undervisere,	  vi	  havde	  i	  tankerne,	  var	  optaget	  her	  i	  foråret,	  så	  nu	  håber	  vi	  at	  
det	  hele	  flasker	  sig	  til	  sensommer.	  
	  
MET	  A	  bliver	  afholdt	  21.	  –	  24.	  April.	  Indtil	  videre	  bliver	  det	  et	  meget	  lille	  hold	  med	  
Peter	  Silbye	  og	  undertegnede	  som	  lærere	  og	  Tore	  som	  assistent.	  
Går	  du	  med	  overvejelser	  om	  at	  supplere	  basiskurset	  med	  MET	  A,	  eller	  genopfriske	  
de	  rustne	  muskelenergi	  teknikker	  på	  et	  lærer-‐spækket	  kursus,	  så	  er	  det	  nu,	  du	  skal	  
melde	  dig	  til	  (man	  tilmelder	  sig	  fra	  hjemmesiden).	  
	  
For	  de	  mere	  trænede,	  der	  som	  minimum	  har	  MET	  B	  eller	  MET-‐Manipulation,	  bliver	  
der	  1.	  –	  3.	  april	  et	  Masterkursus,	  Hvor	  der	  bliver	  rig	  lejlighed	  til	  at	  lege	  med	  
teknikkerne.	  Her	  træner	  vi	  med	  at	  lade	  den	  ene	  teknik	  gå	  over	  i	  den	  næste	  
afhængigt	  af	  vævets	  respons.	  I	  år	  bevæger	  vi	  os	  fra	  thorax	  og	  nakken	  op	  over	  
hovedet	  inddragende	  dysfunktioner	  hen	  over	  cranievælvet.	  Der	  er	  stadig	  ledige	  
pladser.	  
	  
Vedhæftet	  er	  indkaldelsen	  til	  DSMM´s	  Generalforsamling,	  som	  holdes	  mandag	  d.	  3.	  
april	  kl.	  16.00,	  umiddelbart	  efter	  Masterkurset	  på	  Comwell	  i	  Kolding.	  
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