
Betingelser for træning ved
Odefey Dyreadfærdscenter
Inden du starter:

Læs betingelserne for træning hos Odefey Dyreadfærdscenter grundigt igennem

Læs om kurset du skal starte på og læg specielt mærke til, hvad der skal
medbringes mm. Du kan læse om de respektive hold her på siden. 

Sørg for at have dine papirer med til den teoretiske undervisning eller ved første
træningsgang (betalingskvittering, vaccinationsattest og forsikringspapirer).

Betaling:
Alle priser oplyst på hjemmesiden er inklusiv moms.

Betaling er bindende og der refunderes ikke kursusgebyr eller gives ekstra timer – ej
heller hvis hunden går i løbetid eller man af anden grund ikke kan deltage i
træningen. Ved sygdom er man dog velkommen til at lade en anden person
overtage træningen – dog skal denne først have gennemgået teorien ved Odefey
Dyreadfærdscenter.

Betaling refunderes kun, hvis et hold ikke skulle blive oprettet.

Forsikring og vacciner:
Så snart hvalpe er påbegyndt deres vacciner må de deltage i træningen. Odefey
Dyreadfærdscenter stiller ikke krav til færdigt vaccinerede hvalpe. Hunde over 5
måneder skal dog være færdig vaccineret og efterfølgende rutine vaccination skal
overholdes med 2 års mellemrum.

Kontakt dit forsikringsselskab og spørg om du er dækket ind til hundetræning på
din ansvarsforsikring. Nogle forsikringsselskaber kræver en udvidet
ansvarsforsikring. Odefey Dyreadfærdscenter anbefaler den udvidede forsikring
samt ligeså syge- ulykkedækning.

På træningsbanen:
Det er vigtigt at hundene holdes i bilerne indtil instruktøren er klar.

Undervisningen foregår i al slags vejr og aflyses aldrig pga. vejret med mindre, der
skulle være livsfare ved f.eks. kraftigt tordenvejr.

Det er på eget ansvar at deltage i hundetræning.

Ejere skal selv samle deres hundes efterladenskaber op og bedes tage det med
hjem, da vi ingen offentlig affaldsordning har. Dette gælder såvel på ODAC´s baner
som de grønne områder omkring dem.

Kvælerhalsbånd samt gå- pænt seler er forbudte på træningsbanen.
Kvælerhalsbånd skaber unødig stress og er skadelige for hunden.

Hunden skal bære alm. halsbånd med hundetegn og ejer skal have en god kraftig
line (ikke flexline). Ydermere anbefales det at have en korrekt kropssele til hunden
(ikke sporsele). Disse kan med fordel købes hos Odefey Dyreadfærdscenter, som
bl.a. vejleder om den korrekte sele, og er behjælpelig med indstilling af denne.
Ligeså står vi også klar med tips og råd til hundens træning og tilvænning af selen.

Ved vintertræning er det vigtigt at være opmærksom på at hunde uden under uld
ikke er beskyttet mod vinterens kulde og derfor let påvirkes heraf og distraheres i
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træningen. Det kan derfor anbefales at disse hunde iføres et dækken. Husk også
selv varmt tøj!

Hunde i løbetid eller hunde, der er bærere af en smitsom sygdom, må ikke deltage i
træningen. Hvis der er mistanke om, at hunden er syg og til mulig smittefare på
træningsbanen, skal hunden forlade træningsbanen. Kursusgebyr refunderes ikke
og der gives ikke ekstra timer. Ejer er dog velkommen til, at deltage i træningen som
aktivt observerende og uden hund den resterende del af kursets forløb. For at kunne
fortsætte træningen skal dyrlægen dokumentere, at hunden er rask.

Odefey Dyreadfærdscenter stiller krav til sine kursister i form af hjemmearbejde,
således at der bliver trænet jævnligt mellem undervisningsgangene. Det er vigtigt for
såvel samarbejdet på holdet, som den enkelte hunds udvikling. Der er adgangskrav
til alle videregående kurser og instruktøren vurderer ved slutningen af det enkelte
kursus om både hund og fører klassificerer sig til at gå videre til næste niveau.

Har man brug for supplerende træning kan dette tages i form af enetimer. Det kan af
instruktøren anbefales at man tager enetimer mellem to kurser eller sideløbende
med, hvis det vurderes at være nødvendigt for deltagelse på et videregående hold
eller for at kunne blive på et eksisterende.

Husk at medbringe vand og mange gode godbidder (ikke tørre kiks / training treats)
til hunden.

Hvis instruktøren er forhindret i at afholde kurset, vil træningen blive overtaget af en
anden instruktør under Odefey Dyreadfærdscenter. Denne afløser vil blive opdateret
omkring niveau, øvelser mm, således at kvaliteten bevares og at flowet forbliver
intakt.

Hvis en hund på banen udviser en større eller mindre adfærdsubalance, som måtte
være til gene for resten af deltagerne, samt ejer selv (f.eks. overdreven gøen),
forbeholder Odefey Dyreadfærdscenter sig retten til at sætte denne hund og ejer af
holdet. I kompensation til det allerede betalte kursusgebyr vil ejer blive tilbudt en
privat adfærdskonsultation af 1½ times varighed til håndtering af den pågældende
problematik. Ejer er ligeså velkommen til at deltage i den resterende del af
træningen, som aktivt observerende og uden hund.

Hvis en hund ikke kan være løs med fremmede artsfæller grundet for aggressiv / for
angst adfærd, kan den ikke deltage i træningen på banerne ved Odefey
Dyreadfærdscenter. Der kan dog være tilfælde hvor Dorthe Odefey vurderer at
hunden sagtens kan deltage i lydighedsdelen, men blot ikke bør deltage på
socialiseringsdelen. Er du i tvivl om din hund har en for aggressiv eller for angst
adfærd eller muligvis tror, at den er ved at udvikle en sådan, så bedes du kontakte
Odefey Dyreadfærdscenter i vores telefontid, så vi kan vurdere situationen.
Kurserne er holdtræningsbaseret og det forventes at hundene kan være frie
sammen hvis det er nødvendigt.

Anbefales
At du på alle kurser har kropsele og halsbånd på hunden, og en god, stærk line
(ikke flexliner). Der er mange dårlige seler på markedet der gør mere skade end
gavn. Odefey Dyreadfærdscenter anbefaler KENJAN og CANAC seler. Spørg evt. for
yderligere information.

Tak fordi du tog dig tid til at læse betingelserne.
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