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Det planerade årsmötet kombinerad med avelsutbildning samt anatomi-föreläsning med Sofia Malm
och Cindy Pettersson i Nacka blev tyvärr inställd på grund utav covid-19.
Även årets årliga rasspecial som planerades att äga rum i augusti 2020 var tvunget till att ställas in på
grund utav rådande omständigheter.
Vi hoppades på att kunna genomföra vår första officiella utställning i juni Tångahed 2021 tillsammans
med SASK, men detta insåg vi skulle bli omöjligt att genomföra. Både SASK och SMASK valde att ställa
in även den utställningen på grund utav covid-19.
Covid-19 påverkade även våra tävlingsmöjligheter och på grund utav detta ställdes även det digitala
KMet in.
Vi har inte haft möjligheten att träffas fysiskt på några styrelsemöten utan har haft alla 6 möten
digitalt eller över telefon.
SMASK ansökte om att MAS ska kunna erhålla viltspårschampionat, vilket bifölls och vi har idag vår

första champion.
Vi har haft en blygsam försäljning ur SMASK-shoppen.
SMASK ansökte även om att få bli godkänd ras under Svenska Kroppsvallarklubbens regi, för att våra
MASar skulle kunna gå vallanlagstest. Ansökan bifölls.
Rasmonter Stora Stockholm blev också inställd där vi planerade att delta med en rasmonter.
Under året så registrerades totalt 458 hundar på Hunddata, varav 228 var tikar (av detta antal var 36
importer) samt 230 var hanar (varav 24 importer.) Totalt antal registrerade MASar var alltså 458 st.
2020 föddes 64 kullar gentemot 2019 41 stycken kullar.
118 MASar höftledsröntgades under 2020 varav 101 fick godkänt resultat ( 85,59%) 68 fick
graderingen A och 33 fick graderingen B. 14 hundar fick graderingen C och 3 hundar fick graderingen
D.
Vi valde även under året att skicka en av våra styrelsemedlemmar på digital utbildning för
avelsfunktionärer.
Under 2020 förlorade vi en av våra styrelsemedlemmar. Vi tackar vår trogna styrelseledamot Marie
Söderberg för all tid och engagemang hon har lagt ner i styrelsen, klubben och rasen.
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