Junior-WUT-Champion - WUT-Champion - Veteran-WUT-Champion
WUT (Welt Union Teckel) som Svenska Taxklubben är medlem i, utfärdar bl a
championattitlar. Dessa championat registreras inte i Hunddata av SKK, men kan ändå vara
mycket trevliga att ansöka om för uppfödare och utställare som önskar meritera sina
hundar. WUT-titlar är mer kända ute i Europa och har man en del kontakter och utbyte med
andra länder så kan en WUT-titel vara en fin fjäder i hatten.
Läs mer här: http://www.weltunionteckel.com/wuttitel.html
WUT-titel kan endast sökas för tax som ägs av personer som är medlemmar i klubb som är
medlem i WUT (såsom till exempel Svenska Taxklubben). Kostnad: € 20,00 som betalas till
Tyska Taxklubben.
WUT-JCh – Kan sökas av deltagare i Juniorklass, d v s mellan 9-18 månaders ålder. Varje
hane respektive tik som vinner juniorklass med pris Excellent, vid fyra tillfällen i minst två
länder för minst tre olika domare, kan ansökan om titeln. Därtill skall intyg (såsom WCC ) som
styrker avklarat arbets- eller jaktprov, bifogas.
WUT-Ch – Kan sökas av deltagare i vuxenklasser (ej veteranklass). Varje hane respektive tik
som tilldelas internationellt CACIB eller nationellt CERT, vid fyra tillfällen i minst två länder
för minst tre olika domare, kan ansöka om titeln. Det skall ha gått 1 år och 1 dag, mellan den
äldsta och senaste meriten. Därtill skall intyg (såsom WCC) som styrker avklarat arbets- eller
jaktprov, bifogas.
WUT-Vet-Ch – Kan sökas av deltagare i veteranklass, d v s efter fyllda 8 år. Varje hane
respektive tik som vinner veteranklass med pris Excellent, vid tre tillfällen i minst två länder
för minst två olika domare, kan ansökan om titeln. Därtill skall intyg (såsom WCC) som
styrker avklarat arbets- eller jaktprov, bifogas.
Gången vid ansökan är sådan att Svenska Taxklubben begärs granska och godkänna ansökan
innan denna sänds in till Tyska Taxklubben, som administrerar WUT-titlarna.
För Svenska Taxklubben är det Christian Gabler som är kontaktperson beträffande WUTärenden. Ansökan, som går att ladda ned från länken ovan, kan sändas med vanlig post, eller
digitalt i ett mail med inscannade ansökningshandlingar. Kom ihåg att kopior på kritiklappar
för åberopade utställningsmeriter skall vara med. Samt WCC och provprotokoll.
Christian Gabler
Simontorp 1054
283 91 Osby
Christian.gabler@taxklubben.org

