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Privat uddannelsen  

 

Eksamineret Holistisk Click- & Hundeadfærdstræner 
(© Odefey Dyreadfærdscenter) 

 
 

1) Skolens Ideologi: 
  

Hos Odefey Dyreadfærdscenter tager vi udgangspunkt i en blød ideologi, der vidner 

om, at vi med kærlig konsekvens og tålmodighed kommer længst med vores dyr.  

Med respekt for hver races unikke karaktertræk og baggrund lægges der vægt på ægte 

samarbejde gennem ægte kommunikation, hvorved hundens/ulvens oprindelige sprog 

også bliver holdt i hævd. 

Med en holistisk tilgangsvinkel til hundeadfærdstræningen, vil det stille sprog også 

blive hørt og via intuitiv og telepatisk kommunikation vil såvel instruktør og elev, som 

kursist blive gjort bevidst omkring effekten af hver vores handlinger i livet.  

Det er denne forøgede bevidsthed vi hos Odefey Dyreadfærdscenter ønsker at 

fremkalde til optimering af samarbejdet dyr og menneske imellem og til opnåelse af 

ægte respekt gennem basal kærlighed og tillid og IKKE frygt.    

 

2) Beskrivelse af EHCH: 
 

EHCH- uddannelsen ved ODAC henvender sig til alle, der måtte have et ønske om at 

lære mere om hunde, adfærd, træning, ind-og aflæring samt pleje og formidling til såvel 

seriøs og professionel brug som privat fornøjelse og begunstigelse. Undervisningen er 

både teoretisk og praktisk og er bygget op således, at den teoretiske del vil udgøre ca. 

60 % af det samlede timeantal og den praktiske del ca. 40 %.  

For at tilgodese personer der måtte have interesse i visse emner på uddannelsen, 

men som af den ene eller anden årsag ikke ønsker eller kan fuldføre en samlet 

uddannelse, er det nu også muligt blot at deltage på enkelte kurser på hvert modul 
 

Uddannelsen er kompetencegivende indenfor clicker træning og lydighedstræning med 

primært fokus på familie hunden. Ønskes der fokus på konkurrencehunden tilbyder 

ODAC tilvalgskurser heri.  

Ud fra en holistisk overbevisning skal eleven lære at være centreret, i ro og være i Nuet 

således at denne er i stand til at løse en hvilken som helst basisrelateret problematik på 

en helhedsorienteret og neutral måde.  

For at blive adfærdstræner skal man kunne andet end blot at træne hunden. Der lægges 

i uddannelsen derfor specifikt vægt på at man som træner opnår en faglig kompetence 

indenfor hundens adfærd, den racespecifikke adfærd relateret til håndtering af hunden i 

både dagligdagen, i den praktiske undervisning, på brugsniveau og professionelt.  
 

Uddannelsen kvalificerer eleven til at varetage træningsrelateret adfærdsrådgivning i 

egen undervisning af kursister på både hold og enetimer hos ODAC.  

Adfærdsdelen ved ODAC giver eleven forudsætninger for at kunne videreuddanne sig 

som adfærdsspecialist og behandler. Ved bestået uddannelse vil eleven modtage et 

eksamensbevis som EHCH og har herefter mulighed for at starte egen virksomhed eller 

ansøge som hundeadfærdsinstruktør under franchise aftale med ODAC. 
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3) Uddannelsesforløbet: 
 

Uddannelsen er modul opdelt med i alt 3 moduler af 5 mdrs. varighed. 

Hvert Modul indeholder weekendkurser (lørdag & søndag) fra kl. 10.00-18.00. 

 

 

 

 

 

 
 

Et kursus kan både være teoretisk og praktisk og vil typisk foregå i- og omkring 

Esbjerg, men kan i enkelte tilfælde også placeres andre steder i landet. 

Der vil så vidt muligt blive taget højde for de alm. ferieperioder undervejs i 

uddannelsesforløbet, ligesom fri - og helligdage vil blive overholdt. 

Ved tilmelding til uddannelsen indkaldes til personligt møde med uddannelsesleder, til 

afklaring og afstemning af forventninger og egnethed i forhold til uddannelsens omfang 

 

4) Fagligt materiale: 
 

Det faglige materiale på uddannelsen består af skriftligt materiale fra ODAC, specielt 

udvalgte bøger, videofilm og billeder. Der informeres om pensum til hvert kursus ved 

modulstart. Der vil yderligere blive brugt videooptagelser af de praktiske øvelser til 

internt brug sammen med eleverne.  

 

5) Opgaver:  
 

På hvert modul skal der udarbejdes hhv. en racebeskrivelse, én problemstillings-opgave 

samt 1 hovedopgave. Flere mindre opgaver kan blive lagt ind undervejs i uddannelses-

forløbet ligesom små klar-parat tests kan blive introduceret. 

De obligatoriske opgaver skal afleveres til tiden. Kan dette ikke overholdes forbeholder 

uddannelsesleder sig retten til at pålægge eleven betalingsgebyr for retning af opgaven. 

 

6) Eksamen: 
 

Eleven vil løbende blive eksamineret undervejs på uddannelsen. Der vil være i alt 6 

hoved eksamener; 3 skriftlige eksaminer af 5 timers varighed og 3 mundtlige af 1 times 

varighed. Eksaminerne vil blive vurderet med bestået eller ikke bestået og vil blive 

rettet og overværet af hhv. Dorthe Odefey samt eksterne censorer, med baggrund i 

etologi. Ved ikke beståede eksamener skal eleven til reeksamen. Der kan i alt laves 2 

reeksamener ved hver hovedeksamen. Ved 3 ikke beståede eksaminer vil eleven blive 

bortvist fra uddannelsen. Reeksamen må eleven selv betale for – pris kr. 1000,- pr. gang 

 

7) Undervisere: 
 

Den overordnede undervisning vil primært forestås af Dorthe Odefey. Specialforedrag 

og undervisning i visse specialemner, vil blive varetaget af eksterne fagfolk med 

speciale i relevant undervisningsmateriale. Her er der tale om specialiser som dyrlæger, 

ulve eksperter, adfærdsspecialister og coaches. 

Modul 1: 4 Weekendkurser 

Modul 2: 5 Weekendkurser 

Modul 3: 5 Weekendkurser  
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8) Regler:  
 

For opnåelse af fuldt eksamensbevis kræves fuld deltagelse (100 %) på alle kurser på 

alle moduler indenfor en tidsramme på 2½ år. 
 

Ønsker man blot at deltage på ét enkelt kursus eller måske flere kurser over en periode, 

så kvitteres herfor blot med et deltagerbevis. 

 

 
9) Jobmuligheder: 

 
Med uddannelsesbeviset i hånden kvalificerer eleven sig til følgende opgaver: 

 

 Adfærdsassistent i basis adfærdsubalancer hos dyrlægeklinikker o.l. 

 Hundeadfærdstræner med egen hundeskole under Odefey Dyreadfærdscenter 

som Franchise tager. Eleven kan her undervise i lydigheds- og clicktræning for 

hvalpe og begyndere, juniorer, let øvede og øvede, samt freestyle og agility. 
 

 Foredragsholder i hundens basisadfærd, basis adfærdsubalancer og opdragelse. 

Dette som selvstændig forretning eller som Franchise tager under ODAC.                                                                             
 

 Adfærdstræner hos ODAC både som praktisk træner på én af hundeskolens 

baner, men også som træner på private besøg, der omhandler basis adfærd. 

 Professionel hundelufter og hundepasser med eget firma. 

 Ansat i Dyrehandel, hvor kvalificeret vejledning ofte efterspørges. 

 
 

10) Elevens forudsætning: 
 

 

Eleven skal være fyldt 20 år, have bestået Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen samt 

være i stand til at læse og forstå både dansk og norsk samt engelsk på C og B.  

niveau. Adgang til Pc og Internet er stærkt tilrådeligt, ligesom det er påkrævet, at eleven 

skal kunne betjene en computer på almindelig brugerniveau.  

Det er fordelagtigt at eleven har egen hund – dog ikke noget krav. Derimod er det 

elevens egen opgave at finde hunde til de respektive praktiske kurser. I visse tilfælde 

kan ” Odefey Dyreadfærdscenter” være behjælpelig med udlån af hunde til træning. 

Et vigtigt aspekt er, at eleven har et ønske om at udvikle sig på flere planer og er åben 

for at ”kigge indad”. Engagement, ubegrænset kærlighed, tålmodighed, medfølelse, 

ydmyghed og ansvarlighed er vigtige egenskaber at være i besiddelse af for at følge 

dette uddannelsesforløb. Disse egenskaber kan naturligvis udvikles undervejs i forløbet.  

Eleven skal helt enkelt have lyst til at hjælpe sig selv og andre på såvel det mentale og 

følelsesmæssige plan som det fysiske plan. 
 

 

11) Eleven antal:  Forudsætningen for holdoprettelse er minimum 6 elever. 
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12) Pris: 
 

Samlet uddannelsesforløb: 
Den samlede pris for uddannelsen er kr. 29.900, hvoraf kr. 12.000,- udgør et 

depositum, som indbetales ved tilmelding af uddannelsen. 

Uddannelsen kan herefter afvikles på én af tre nedenstående måder: Ved sidstnævnte 

mulighed, pålægges der et ekstra gebyr til den samlede uddannelses-pris på i alt kr. 

3000. Alle betalingsformer er bindende ved tilmelding og underskrift. 

 

Rest Betalingsmulighed 1: 

Samlede restbeløb for uddannelsen på kr. 17.900,- senest en måned efter tilmelding. 

 

Rest Betalingsmulighed 2: 

Rate 1:    5.970kr (Senest d.1. i måneden for Modul I) 

Rate 2:    5.970kr (Senest d.1. i måneden for Modul II ) 

Rate 3:    5.970kr (Senest d.1. i måneden for Modul III) 

 

Rest Betalingsmulighed 3: 

Månedlig afbetaling på kr.1395,- (3x5rater) begyndende med den 1.i md. for hvert 

modul. Samlet beløb for uddannelsen ved betaling månedsvis: Kr. 32.925,- 
 

Udgifter til bøger og materiale, samt rejse til og fra undervisningslokalerne og trænings- 

banerne dækkes af eleven selv. Ligeså gælder det at der er tale om egen betaling af 

ophold og rejse ved den ikke obligatoriske studietur til Polar Zoo og evt. andre parker.  
 

Enkeltstående kurser: 
 

Kr. 2900,- er prisen for hvert enkelt kursus, uanset kursus og modul der tages som 

enkeltstående kursus og ikke som et led af den samlede uddannelse til EHCH.  

Beløbet afregnes senest 14 dage inden kursusstart og er bindende ved tilmeldingsdato. 

 
 

13) Tilmelding  
 

Det fulde uddannelsesforløb: 
Underskrevet tilmeldingsblanket, tilmeldingserklæring, samt betaling af depositum skal 

sendes til Odefey Dyreadfærdscenter.  

Efter underskrevet tilmeldingsblanket, samt indbetaling af depositum er tilmeldingen 

til uddannelsen bindende og dermed ligeså det samlede beløb for uddannelsen. 

Ønsker eleven at stoppe undervejs i forløbet, vil beløbet derfor ikke blive refunderet. 

Enkeltstående kurser: 

Tilmelding kan ske fortløbende til Odefey Dyreadfærdscenter via mail eller 

tilmeldingsblanketten på www.odefey.dk . Seneste tilmeldingsfrist er 14 dage før kurset 

afholdes, så det er muligt for kursisten/deltageren at erhverve sig det relevante læsestof. 

Tilmelding registreres og pladsen reserveres fra det øjeblik vi har modtaget betalingen. 

For betaling se punkt 12 – Pris for uddannelsen 

 

http://www.odefey.dk/
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Oversigt over den faglige undervisning ved EHCH-uddannelsen 
 
 

Hovedemner ved EHCH-uddannelsen 
 

 Canine behaviour. 

 Læringspsykologi. 

 Click træning. 

 Racekundskab. 

 Klient behandling. 

 Praktisk kursusdeltagelse og lydighedstræning. 
 

Nedenfor finder du et udsnit af nogle af de emner vi vil berøre undervejs i undervisningen. 
 

 Hundens og ulvens historie og domesticering. 

 Hundens og ulvens mimik, kropssprog og lyde. 

 Hundens og ulvens biologiske drifter og instinkter. 

 De dæmpende signaler. 

 Metasignaler. 

 Hundens og ulvens flokdynamik og social orden. 

 Relation. 

 Fra hvalp til voksen hund (prægning, miljøtilvænning, basisopdragelse mm.). 

 Hundens hormonelle faser og udvikling. 

 Hundens basis adfærdsubalancer – hvorfor gør hunden sådan? 

 Afhjælpning samt modificering af hundens basis adfærdsubalancer. 

 Ideologi; fra hundetræner til dyre træner. 

 Øgning og mindskning af adfærd. 

 Forstærkningsskemaer. 

 Motivation og præferencer 

 Capturing, shaping, targeting og chaining. 

 Aktivering/ stimulering - fysisk, mentalt og emotionelt. 

 Racekundskab og racespecifikke bevægelsesmønstre samt adfærd og træning. 

 Grundfærdigheder og avanceret lydighedstræning. 

 Delmomenter. 

 Dybdebearbejdning af clicktræning samt anvendelsesmuligheder. 

 Anatomi og fysiologi. 

 Sygdomslære og hormonlære. 

 Det holistiske menneske (om instruktørarbejde, kommunikation og konflikthåndtering) 

 Medfølelse contra medlidenhed. 

 Telepati samt introduktion til meditation og afspænding. 

 Observationsteknikker. 

 Kausalitetsloven set i sammenhæng mellem ejer og hunds ubalance.  

 

OBS: Odefey Dyreadfærdscenter forbeholder sig retten til ændringer. 
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Kursusoversigt 

 
 

 

Modul I: 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Modul II: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul III: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK & PRAXIS I 

HOLISME  

& 

ÅNDSVIDENSKAB I 

LÆRINGSPSYKOLOGI I 

HUNDEKOMMUNIKATION I 

HUNDEKOMMUNIKATION II 

LÆRINGSPSYKOLOGI II 

HOLISME  

& 

ÅNDSVIDENSKAB II 

CLICK & PRAXIS II 

CLICK & PRAXIS III 

KLIENTBEHANDLING 

ULVELÆRE 

OBS 

TRÆNING & LÆRING 

RACEKUNDSKAB 

ANATOMI/FYSIOLOGI 

& 

FØRSTEHJÆLP 
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Beskrivelse af kurser: 
 

 

 

Klientbehandling  
 

Dette kursus skal sikre alle elever ved ODAC en professionel kommunikation mellem hundeejer og træner 

som er essentiel i vores daglige arbejde med hundene som formidlere. Elever ved ODAC skal endvidere, som 

en del af deres uddannelse i klientbehandling selv prøve at undervise eksterne kursister 

 

Emner: 
 

 Klientbehandling i teori og praksis. 

 Salg og service. 

 Personlig udvikling. 

 Menneskekommunikation 

 

Racekundskab 
 

Med udgangspunkt i racespecifikke karakteristika, vil der på dette modul blive sat fokus på individuelle 

egenskaber, klassiske adfærdsmønstre og ubalancer, samt selektiv avl og bevægelsesmønstre. Ud fra de 7 

intelligenser vil vi belyse vigtigheden af racernes motivation + præference relateret til byttedrift og træning. 
 

Emner: 

 

 Hundens arv og selektiv avl. 

 De 14 racegrupper. 

 Racespecifik adfærd. 

 Racespecifik træning. 

 Aktivering og stimulering. 

 
 
 

Læringspsykologi 1+2 
 

Dette kursus er koncentreret om læringspsykologien, som netop handler om, hvordan vi indlærer adfærd hos et 

dyr og evt. aflærer det igen. Det er læren om de mekanismer der træder i kræft når vi agerer på én måde frem 

for en anden og det er frem for alt læren om optimal og stabil indlæring af ønskværdig adfærd hos vores dyr.  

Den teoretiske undervisning understøtter den praktiske undervisning således, at du som elev, lærer at omsætte 

teori til praksis. Undervisningen er kompetencegivende indenfor både klikker træning og lydighedstræning og 

kan anvendes på alle dyrearter. Kursus 2 er en udvidelse af det første kursus, hvor vi vil gå mere i dybden med 

specifikke emner og supplerer med yderligere materiale. 
 

Emner: 

 
 Ideologi; fra hundetræner til dyre træner. 

 De grundliggende principper for adfærd. 

 Adfærdsdiagnoser: Hvorfor gør min hund? 

 Øgning af adfærd. 

 Mindskning af adfærd. 

 Motivation og præferencer.  

 Grundfærdigheder 

 Holistisk kommunikation. 

 Konflikt håndtering. 

 Motivation og præstation. 

 Adfærdsrådgivning. 

 

 Under- og overstimulering. 

 Positiv stress / negativ stress. 

 Bytte præferencer. 

 Racespecifik adfærd og træning. 

 De 7 intelligenser. 

 

 Prompting &fading 

 Stimulus kontrol. 

 Capturing, shaping, targeting  

 Chaining. 

 Delmomenter 

 Forstærkningsskemaer. 

 Avanceret lydighedstræning 

 Miljøtræning. 
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Hundekommunikation 1+2 

Dette kursus beskæftiger sig med canine behaviour = ulvens og hundens etologi samt kommunikation og 

relation mellem hund og hund og menneske og hund. Det er vigtigt at forstå hundens motivation og 

betydningen af dens adfærd i sit arbejde med hunden. Vi ser på deres sprog, signalering og arvelige 

egenskaber samt intelligens. Nyere tids forskning i ulve etologi har banet vej for megen af den viden vi har om 

hunde i dag. Vi tager derfor udgangspunkt i ulvens adfærd som er ”blue print” for hunden. Undervisning er 

delt op i både teoretisk og praksis undervisning. Som en del af den praktiske undervisning tilbydes for egen 

regning en ulve tur til Polar Zoo i Nord Norge, hvor vi skal studere ulve ”up close and personal” og lære fra de 

bedste læremestre; nemlig dyrene selv. Kursus 2 er en udvidelse af det første kursus, hvor vi vil gå mere 

i dybden med specifikke emner og supplerer med yderligere materiale. 

Emner: 

 Ulven og hundens biologiske drifter og instinkter. 

 Flokdynamik og socialorden. 

 Relation. 

 Dominans. 

 Agonistisk og social adfærd. 

 . 

 

 

Click & Praxis 1+2+3 

 

Disse kurser er næsten udelukkende praktiske. Her skal vi omsætte teori til praksis og vi skal arbejde 

med vores hunde i alt praktisk træning – fra helt basale lydighedsøvelser, til mere komplicerede 

tricks øvelser og brugsopgaver. Med udgangspunkt i læringspsykologien skabes der en større 

forståelse for effekten af korrekt forberedte træningsprogrammer og ordsproget ”Learning by doing” 

vil i høj grad bidrage til at eleven vil dygtiggøre sig indenfor alle felter af clicktræning, shaping mm. 
 

Emnerne vil være praktiske versioner af emnerne fra Læringspsykologikurserne, hvorfor 

udefrakommende kursister kun kan deltage på disse kurser, ved forudgående deltagelse på LS-I 

 

 

Holisme og Åndenvidenskab 1+2 

 

Vi kan lære utrolig meget af vores dyr, netop fordi de befinder sig i Nuet og aldrig er i for- og 

fremtid. De er aldrig fordømmende eller forventende men altid neutrale. Disse kurser sætter derfor 

fokus på den neutrale, kærlige og medfølende indgangsvinkel til dét at arbejde med dyr. Det er på 

disse kurser vi skal kigge ind ad – forstå hvad ægte kommunikation i virkeligheden handler om og 

frem for alt lære ikke at tage noget personligt. Først når vi forstår os selv, er vi i stand til at forstå og 

hjælpe andre og heriblandt også dyrene.  Kursus 2 er en udvidelse af det første kursus, hvor vi vil gå 

mere i dybden med specifikke emner og supplerer med yderligere materiale  
 

Emner: 

 Nuets Kraft 

 Meditation 

 Telepati 

 Kausualitetsloven 

 Offensiv & defensiv adfærd. 

 Fra hvalp til voksen hund. 

 Prægning og socialisering. 

 Hormonelle faser. 

Frygt/Angst og aggression 

 De 4 leveregler & kommunikation 

 Energi- og meridianbanelære 

 Massage og udstrækning 

 Det holistiske menneske 


