
Hamiltonplaketten	  

Utmärkelsen	  Hamiltonplaketten	  delas	  ut	  i	  samband	  med	  Svenska	  Kennelklubbens	  Kennelfullmäktige	  
vartannat	  år.	  Plaketten	  tilldelas	  en	  person/personer	  som	  genom	  "framgångsrikt	  arbete	  gagnat	  
hundafveln	  och	  härigenom	  i	  hög	  grad	  främjar	  klubbens	  syften”.	  

För	  att	  komma	  i	  fråga	  för	  Hamiltonplaketten	  ska	  mottagaren/mottagarna	  ha	  varit	  aktiv	  uppfödare	  
under	  minst	  tio	  år	  av	  aktuell	  ras.	  Bruks-‐	  och	  jakthundraser	  ska	  vara	  både	  prov-‐	  och	  
exteriörmeriterade.	  Tyngdpunkten	  på	  provmeriterna	  ska	  ligga	  på	  rasspecifika	  prov.	  	  
	  
Hamiltonplaketten	  kan	  också	  delas	  ut	  till	  en	  person/personer	  som	  på	  annat	  sätt	  gjort	  en	  
utomordentlig	  insats	  för	  hundaveln.	  	  
Verksamheten	  får	  inte	  strida	  mot	  Svenska	  Kennelklubbens	  grundregler,	  inte	  heller	  får	  
uppfödningen/avelsarbetet	  strida	  mot	  SKKs	  policy.	  Finns	  hälsoprogram	  för	  aktuell	  ras	  ska	  
uppfödningen	  visa	  prov	  på	  en	  utmärkt	  hälsoprofil.	  Dessutom	  ska	  föreslagen	  persons/persons	  
hundhållning	  i	  stort	  beaktas.	  	  
	  
Avliden	  person	  kan	  inte	  nomineras	  som	  mottagare	  av	  plaketten.	  	  	  

Förslag	  till	  mottagare	  av	  Hamiltonplaketten	  kan	  lämnas	  till	  SKK	  av	  länsklubb,	  specialklubb	  eller	  
avtalsansluten	  rasklubb.	  Om	  en	  enskild	  medlem	  inom	  SKK-‐organisationen	  önskar	  komma	  med	  förslag	  
ska	  detta	  skickas	  till	  vederbörandes	  länsklubb	  eller	  specialklubb.	  Enskild	  medlem,	  rasklubb,	  lokal	  
kennelklubb	  eller	  lokalavdelning	  kan	  inte	  skicka	  förslag	  direkt	  till	  SKK.	  	  
	  
Med	  förslaget	  bifogas	  en	  skriftlig	  redogörelse	  över	  personens/kennelns	  uppfödargärning.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  ge	  information	  om	  på	  vilket	  sätt	  till	  exempel	  uppfödningen	  haft	  betydelse	  för	  rasens	  
nationella	  och/eller	  internationella	  utveckling.	  

Följande	  personer	  med	  uppfödning	  av	  WHWT	  har	  tilldelats	  Hamiltonplaketten:	  

	  

1962	   Elin	  Svensson	   	   Kennel	  av	  Mariedal	  

1967	   Barbro	  Eklund	  	   Kennel	  Mac	  Mahon	  

1981	   Birgitta	  Hasselgren	   Kennel	  Tweed	  

1985	   Britta	  Roos-‐Börjesson	   Kennel	  Bushey´s	  

	  

	  

	  

Uppgifterna	  inhämtade	  från	  SKK.	  
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