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.

Information om nomineringarna
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.
I de fall en specialklubb nominerar flera uppfödare av samma ras ska specialklubben efter egen
bedömning rangordna förslagen enligt ovanstående förutsättningar.
Då förslagen kan skapa både förväntan och missnöje i olika läger bör berörd person/berörda
personer inte informeras om att ett förslag skickas in. Den arbetsgrupp inom SKK som föreslår
pristagare till Centralstyrelsen lämnar ingen motivering till varför en person får eller inte får
plaketten. Det är en policy som Svenska Kennelklubben har fastställt sedan länge. Den eller
de som tilldelas plaketten får ett brev direkt hem i brevlådan. Övriga får ta del av beslutet
genom Centralstyrelsens mötesprotokoll.

SKK bjuder mottagaren/mottagarna av Hamiltonplaketten på hotellrum en natt samt på banketten
på lördag kväll. Övriga kostnader står mottagaren/mottagarna eller eventuellt förslagsställande
klubb för.

Lämna förslag
Förslag på mottagare av Hamiltonplaketten ska skickas från länsklubb eller specialklubb till:
Svenska Kennelklubben
att: Annika Klang
163 85 SPÅNGA

