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Årsmøder i lokalafdelingerne

Så nærmer tiden sig for årsmøde i din lokalafdeling!

Det er gratis, og vi håber meget, at du har lyst til at deltage!

Du kan læse mere om årsmøderne i Zoneterapeuten nr. 1, 2018 og FDZ´s hjemmeside

FDZ - Landsmøde og generalforsamling 2018

Du kan allerede nu tilmelde dig via FDZ´s hjemmeside :-) Her kan du også læse meget mere om program, priser og

foredragsholderne. Ligeledes kan du også få informationer i Zoneterapeuten nr. 1, 2018

Efteruddannelseskatalog 2018

Vores efteruddannelseskatalog for 2018 er nu tilgængelig. Her finder du mange spændende kurser, hvor det er 

Førstehjælpskurser

Gør noget godt for dig selv og dine klienter! Tilmeld dig et af FDZ's førstehjælpskurser.

Vi håber meget, at I bruger kurserne, så vi fortsat kan blive ved med at tilbyde dem!

HUSK!

Du kan altid finde svar på mange af dine spørgsmål på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. Her kan du også følge med i 

lokalafdelingernes arrangementer, eventuelle opdateringer, læse mere om årsmøder i lokalafdelingerne samt kommende

landsmøde og generalforsamling i marts måned 2018.

Sekretariatet har planlagt førstehjælpekurser i hele landet. De vil blive afholdt i maj og juni 2018 i byerne Roskilde, Odense, 

Christiansfeld, Aarhus, Struer og Aalborg. Se nærmere på FDZ's hjemmeside for medlemmer, hvordan I tilmelder jer, priser 

osv. Men allerede nu kan du følge op på, om det er ved at være tid til et opdateringskursus. Husk dit førstehjælpsbevis skal 

opdateres hver 2. år.

muligt, at optjene RAB-timer. Du kan også finde kataloget på FDZ´s hjemmeside under efteruddannelse.

Velkommen til nyheder samt mange spændende arrangementer og oplevelser!

Lokalrådet gør et fantastisk stykke arbejde gennem året med at arrangere spændende aktiviteter! Kom og vær med denne 

aften og bak om lokalrådet og den demokratiske proces - Sekretariatschef Lotte Odsgaard vil også være tilstede og fortælle 

om året, der er gået i FDZ, og hvad den nærmeste fremtid bringer af spændende tiltag!

Vi starter fredag den 16. marts med en spændende fagdag, hvor vi fortsætter og samtidig afslutter den faglige kampagne der 

omhandler spædbørn og børn i alderen 0-6 år. Som afslutning på dagen har vi en SURPRISE, hvor du med garanti får en 

masse viden med hjem, du kan anvende i forhold til dine klienter - det må du endelig ikke gå glip af :)

Så nærmer tiden sig også så småt for landsmøde og generalforsamling 2018, der afholdes fredag den 16. og lørdag den 17. 

marts 2018 på det skønne hotel Comwell Middelfart.

Lokalafdelingerne

Som medlem af FDZ er du også medlem af lokalafdelingerne. På nuværende tidspunkt er der 6 lokalafdelinger rundt om i 

Danmark, og du kan frit vælge, hvilke møder og arrangementer du ønsker at deltage i, alt efter hvad der har din interesse. 
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Vedr. mødeaktiviteter:

Tilmelding: Tilmelding er bindende.

Afbud/Manglende fremmøde: 

Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, eller ved manglende fremmøde, opkræves følgende gebyrer:

Gratis arrangementer: 100,00 kr.

Betalingsarrangementer: fuld deltagerpris

For yderligere information om arrangementer, indhold og tilmeldingsfrister kig med nedenfor!

Du kan også læse mere på fdz.dk og i Zoneterapeuten.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

FDZ-sekretariatet

Der kan være særlige regler for afbud/manglende fremmøde ved visse arrangementer - dette vil i så fald fremgå ved det 

enkelte arrangement.
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FDZ's lokalafdelinger

FDZ Fyn, kontaktperson: Hanne Lydolph - h.lydolph@nal-net.dk - tlf. 29 93 25 35

Dato og Sted Arrangement Tilmelding

Torsdag 01. februar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Til kontaktperson

Kl. 18.00-22.00 Senest 24. januar 2018

Vindegade 99-103 Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

5000 Odense C

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Mandag 05. februar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Til kontaktperson

Kl. 18.00-22.00 Senest 29. januar 2018

Struer Aktivitetscenter Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

Skolegade 5A

7600 Struer

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne - gitte@byrneszoneterapi.dk - tlf. 50 45 09 01

Dato og Sted

Torsdag 25. januar 2018 Velvære for kroppen - få gode råd her! Til kontaktperson

Kl. 19.00-21.00 Kom til en aften med ernæringsterapeut Senest 18. januar 2018

Kulturhuset Trekanten Frede Damgaard, hvor han fortæller om kroppens

Sebbersundvej 2A behov for vitaminer og mineraler og bliv vejledt i rigtig

9220 Aalborg Ø brug af kosttilskud.

Medlemmer: gratis

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.

eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.

FDZ Midt- og Vestjylland, kontaktperson: Jenny Bötker Hestbech - j_hestbech@hotmail.com - tlf. 20 49 32 13

Dato og Sted Arrangement Tilmelding

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Arrangement Tilmelding
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FORTSAT: FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne - gitte@byrneszoneterapi.dk - tlf. 50 45 09 01

Dato og Sted

Tirsdag 13. februar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Kun for medlemmer

Kl. 18.00-22.00 Senest 6. februar 2018

Kulturhuset Trekanten Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

Sebbersundvej 2A

9220 Aalborg Ø

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Inspirationsaften med zoneterapeut og mentor

Marianne Lyhne

"Et arbejdsliv som selvstændig zoneterapeut, hvordan

kommer jeg i gang - eller får nyt liv i klinikken". 

Marianne vil lave et oplæg om det at starte og drive

klinik. Der vil være indlagt lidt øvelser samt mulighed

for input af egne erfaringer. Medbring gerne eget Medlemmer: 100 kr.

materiale, folder, visitkort og evt. andet Inkl.: Kaffe, te og lidt til ganen

markedsføringsmateriale, så vi kan erfaringsudveksle,

og selvfølgelig evt. spørgsmål til Marianne

FDZ Nordsjælland, kontaktperson: Merete Kongsmark Andersen - info@blid-zoneterapi.dk - tlf. 50 94 04 04

Dato og Sted

Mandag 29. januar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Kun for medlemmer

Kl. 18.00-22.00 Senest 22. januar 2018

Salto Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

Markedsstræde 12, 3. sal

3400 Hillerød

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Dato og Sted

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

HUSK at oplyse medlemsnummer, 

navn, adresse, mobilnr. og e-

mailadresse. 

Arrangement Tilmelding

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.

Arrangement Tilmelding

eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Arrangementet er flyttet til 

efteråret pga. manglende 

tilmelding.

Til kontaktperson

eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Arrangement Tilmelding

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.
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FDZ Sydjylland, kontaktperson: Lene Godtfredsen - cityzonen@cityzonen.dk - tlf. 20 72 23 87

Dato og Sted

Mandag 19. februar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Kun for medlemmer

Kl. 18.00-22.00 Senest 12. februar 2018

WeCa Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

Frørup Landevej 27

6070 Christiansfeld

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

FDZ Østjylland, kontaktperson: Gitte Nyboe Hagner - gittehagner@gmail.com - tlf. 29 92 93 64

Dato og Sted

Onsdag 7. februar 2018 Årsmøde i din lokalafdeling Kun for medlemmer

Kl. 18.00-22.00 Senest 31. januar 2018

Samsøvej 21-23 Læs mere på FDZ´s hjemmeside for medlemmer,

8382 Hinnerup

Medlemmer: gratis

Kun for medlemmer

Fredag 16. marts 2018 FDZ Landsmøde og Generalforsamling Til Sekretariatet, sekretaer@fdz.dk.

Lørdag 17. marts 2018 Senest 22. januar 2018, hvis du 

Comwell Middelfart ønsker overnatning.

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Program og priser finder du i "Zoneterapeuten" nr. 1, 

2018 eller på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 

Her kan du allerede nu tilmelde dig :-)

Arrangement Tilmelding

Tilmelding

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

HUSK at oplyse medlemsnr., navn, 

mobilnr. og mailadresse.eller i "Zoneterapeuten" nr.1, 2018.

Arrangement
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FDZ samarbejdende skoler

Se kursuskalender på www.dig-i-centrum.dk

Se kursuskalender på www.ditalternativ.com

Se kursuskalender på www.zoneterapiskolen.dk

Dato 

Underviser: Katrine Ydegaard

Grundoplysninger: Tilmelding, som er bindende, skal ske senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk Kursusbeløb 

skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 - 5369 771 746 med tydelig angivelse af afsender. Evt. ratebetaling 

kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa.

Pris: 15.500 kr., for andre.

Pris: 9.500 kr., når du kan fremvise 

tidligere eksamen

I 2018: 5-6. jan., 2-3. feb., 22-23. 

feb., 2. mar., 4-5. apr., 4-5. maj, 

1. og 22. juni                                                         

Eksamen 30. juni 2018

WeCa, Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld

www.weca.dk

Trænger du til opdatering af din grundviden, så har 

du chancen nu.

Anatomi og fysiologi daghold grundpensum 200 

timer (200 RAB-timer)

Dig i Centrum, Klosterengen 137A, 1. sal, 4000 Roskilde

www.dig-i-centrum.dk

Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Odense, Kongensgade 39, 5000 Odense C. 

www.ditalternativ.com eller www.muskulaerzoneterapeut.dk

Arrangement Tilmelding

Tilmelding til WeCaFremmødedage: Intro 3. januar 

2018 kl. 15-18. Herefter 

undervisning fredage/lørdage kl. 

8-16 i alt 11 dage.

Zoneterapeutskolen Logos, Frederiksgade 79, 1., 8000 Aarhus 

www.zoneterapiskolen.dk
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Fremmøde: Førstehjælp (3 RAB-timer)

Søndag 21. januar 2018 Opdatering og grundkursus samme dag.

Pris:

Fremmøde: alle dage kl. 9-17 Kinesiologi basis (64 RAB-timer) Underviser: Edel Hovgaard

Muskulær Zoneterapi del 1 (40 RAB-timer) Underviser: Skoleleder Christian Slot,

Pris: 7.500 kr. inkl. forplejning og 

undervisningsmaterialer

Deltagerantal: max 14 pr. kursus

Underviser: Susanne Løfgren,

www.casu.dk

Pris: 2.600 kr. inkl. forplejning og 

undervisningsmaterialer

Deltagerantal: max 14 pr. kursus

Lærebog 250 kr. skal købes på 

kurset.

Deltagerantal: max. 14 pr. kursus.

Fremmøde: 26-27. apr., 24-25. 

maj, 22. jun.                                                         

Alle dage kl. 9-17
På denne del lærer du at finde og genkende de 

muskulære zoner. Du lærer teknikker til behandling - 

både teknikker, der arbejder rent fysisk, men også 

teknikker, der arbejder psykisk, og som kan løsne 

muskulære spændinger.

Dit Alternativ, www.christianslot.dk

Førstehjælpsbog kan købes på 

kurset.

Deltagerantal min. 10 og max. 16 pr. 

kursus.

På kurset lærer du effektive teknikker til afhjælpning 

af ubalancer, stress og smerter via muskeltest.9-10. feb., 18-19. mar., 13-14. 

apr., 2-3. jun.

Pris: 8.000 kr. inkl. forplejning

One Point Relexology - en holistisk 

behandlingsmetode (14 RAB-timer)

One Point metoden arbejder med den fysiske krop 

via zoner på fødderne du allerede kender, og med 

den æteriske "krop" via meridianlæren. Vi bruger den 

kinisiske filosofi i en meget enkel udgave. På kurset 

kommer vi ind på det vigtigste i behandlingen, nemlig 

NÆRVÆR. Metoden tiltaler ofte sensitive, der elsker 

blid berøring og som selv kan sanse med, hvad der 

sker under behandlingen, der foregår i stilhed.

Fremmøde: 1-2. maj                                                         

Begge dage kl. 10-17

Bindende tilmelding senest d. 3. 

januar.

Opdatering fra 9.00-13.00, sammen med 

grundkursus: Førstehjælp ved hjertestop inkl. 

Hjertestarter (4 timer).

Underviser: Førstehjælpsinstruktør 

Søren Brummer

WeCa, Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld

www.weca.dk

Grundoplysninger: Tilmelding, som er bindende, skal ske senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk. Kursusbeløb 

skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 - 5369 771 746 med tydelig angivelse af afsender. Evt. ratebetaling 

kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa.

Grundkursus fortsat kl. 13.00-15.00: Førstehjælp ved 

sygdomme (2 timer).

Grundkursus for FDZ-medlemmer: 

650 kr. Ikke-medlemmer: 775 kr.

Opdatering for FDZ-medlemmer: 

400 kr. Ikke-medlemmer: 525 kr.
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Fremmøde: 7.-8. maj 2018 Posturologi (16 RAB-timer)

Dag 1: kl. 9.30-17.00

Dag 2: kl. 8.30-16.00

Fremmøde: 5.-6. februar 2018 Øreakupunktur (16 RAB-timer)

Dag 1: kl. 9.30-17.00

Dag 2: kl. 8.30-16.00

 

WeCa, Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld

www.weca.dk

Grundoplysninger: Tilmelding, som er bindende, skal ske senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk. Kursusbeløb 

skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 - 5369 771 746 med tydelig angivelse af afsender. Evt. ratebetaling 

kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa.

Bindende tilmelding senest d. 3. 

januar.

Underviser: Anne Marie Vester, 

Holstebro

Læren om menneskets position, altså stilling i 

rummet og evnerne til at stabilisere rummet. Dets 

største domæne er ryggen. Du lærer om 

posturologiens strategi, input, output funktioner og 

dysfunktioner. Symptomer og behandling: kæbe, 

tunge, åndedræt, øje, indre øre, fod og ryg.

Du lærer generelle posturologiske tests.

Pris: 3.800 kr. inkl. forplejning og 

undervisningsmaterialer.

Min. 12 deltagere

Pris: 3.800 kr. inkl. forplejning og 

undervisningsmaterialer.

Min. 12 deltagere

a.m. Paul Nogier

Der er forbindelsemellem smertebanerne og ørets 

nerveforsyning via substantia reticularis. Når der 

opstår smerter i kroppen, vil disse smerte afbilde sig i 

øret, og der vil fremkomme et område på øret med 

smerter. Dette system, afbildet på øret, er 

organiseret. Det er øre-somatotropi.

Underviser: Fanne Marie Vester, 

Holstebro
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