
Kære	  DSMM	  medlem.	  
	  
Nu	  er	  kurserne	  i	  2015	  planlagt	  og	  tilmelding	  foregår	  som	  vanligt	  via	  hjemmesiden.	  
I	  uge	  5	  afholder	  vi	  igen	  vores	  kursus	  i	  ”Muskulær	  diagnostik	  og	  øvelsesbehandling”	  også	  
kaldet	  ”Øvelseskurset”,	  det	  foregår	  på	  Club	  La	  	  Santa	  på	  Lanzarote.	  Foruden	  den	  rent	  manuelle	  
muskulære	  undersøgelsesteknik	  lægger	  vi	  her	  vægt	  på	  	  almindelig	  træning,	  idet	  
øvelsesbehandling	  er	  grundlaget	  for	  al	  efterbehandling	  af	  muskuloskeletale	  lidelser.	  	  
	  
En	  nyhed	  er	  vores	  kombinerede	  kursus	  i	  Myofascial	  Release	  (MFR)	  og	  Counterstrain,	  begge	  er	  
blide	  behandlingsteknikker,	  hvor	  MFR	  tager	  udgangspunkt	  i	  vævets	  visco-‐elastiske	  
egenskaber,	  og	  counterstrain	  er	  en	  indirekte	  teknik,	  hvor	  det	  lidt	  populært	  sagt	  gælder	  om	  at	  
anbringe	  personen	  i	  sådan	  en	  stilling,	  at	  spændingen	  i	  et	  triggerpunkt	  forsvinder.	  Dette	  3	  
dages	  kursus	  foregår	  i	  november	  2014.	  
	  
I	  2014	  har	  vi	  måtte	  aflyse	  MET	  og	  manipulationskurset,	  men	  gennemfører	  MET	  B	  kurset	  til	  
september.	  Det	  har	  desværre	  tidligere	  været	  aflyst	  nogle	  gange.	  Vi	  forsøger	  at	  krydre	  det	  med	  
nogle	  manipulationsgreb.	  Primo	  december	  2015	  	  planlægges	  MET	  og	  manipulationskurset	  
igen.	  
	  
MET	  A	  kurset	  har	  vi	  de	  sidste	  2	  år	  gennemført	  	  med	  	  fin	  deltagelse,	  og	  efter	  nogle	  ”tamme	  år”	  
fornemmer	  vi	  atter	  interesse	  herfor.	  Næste	  MET	  A	  kursus	  bliver	  i	  maj	  2015.	  
	  
Masterkurset	  –	  dvs.	  kurset	  for	  de	  ”dygtige”	  ligger	  i	  juni	  2015.	  I	  kan	  senere	  på	  hjemmesiden	  
læse	  mere	  om	  emnet.	  
	  
Endelig	  har	  vi	  vores	  basiskurser,	  som	  jo	  er	  indgangsporten	  	  til	  kursusrækken.	  Vi	  udbyder	  2	  
basiskursus	  årligt,	  –	  et	  forår	  og	  et	  efterår.	  
	  
Desværre	  har	  vi	  været	  nødsaget	  til	  at	  acceptere	  kurser	  liggende	  både	  i	  juni	  og	  december.	  
Comwell	  Kolding	  er	  et	  meget	  travlt	  sted	  med	  megen	  aktivitet,	  og	  det	  har	  ikke	  været	  let	  at	  få	  
vores	  kursusplan	  til	  at	  gå	  op	  i	  2015	  –	  jeg	  håber,	  at	  I	  alligevel	  finder	  kurserne	  interessante.	  	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  og	  god	  sommer	  til	  alle	  
	  
Peter	  Silbye	  
Formand	  for	  Uddannelsesudvalget	  
	  
	  
	  
	  


