Verksamhetsberättelse för SMASK aktivitetsgrupper 2020/21
Aktiviteterna i SMASK började året med en rasträff i Karlstad den 15 januari -20
på Skuleberget med ca 20 personer och 12 hundar. (MAS i Mitt)
Efter denna träff blev flera träffar och aktiviteter inställda pga. att Pandemin
Covid-19 kom till landet och det blev restriktioner och inställda aktiviteter.
Bl.a hade SMASK väst anordnat ett BPH som blev inställt i Rydboholm den 24
maj av Södra Älvsborgs kennelklubb.
Flera ras träffar som de olika aktivitetsgrupperna planerat blev inställda under
året 2020. Även vår årliga rasutställning i Herrfallet blev inställt för augusti.
Vi har fått in flera ändringar av medlemmar i aktivitetsgrupperna från norr till
söder.
Då allt legat nere under 2020 och ej kunnat planera MASträffar så har det
skapats några mindre sammankomster utomhus tex hundpromenader i landet.
Bl.à i Syd och någon träff i Väst.
Skriver in några nya namn och förändringar i de olika aktivitetsgrupperna som
kommit till under året.
Så här ser grupperna ut 2021.05.12
MAS i Norr gruppen (117 medlemmar)
Christine Lundberg Ruth och Felicia Sjögren
MAS i Öst (272 medlemmar)
Stephanie Stockman Svärd
Avgår Nathalie Nylén och Sandra Helen
Söker flera nya ansvariga till gruppen
MAS i Mitt (152 medlemmar)
Carina Berglund och Maria Haglund (kommer att byta aktivitetsgrupp)

MAS i Väst (331 medlemmar)
Annette Lantz, Elina Ryberg, Nya medlemmar är Mirre Linkfeldt och Mia Kleen.
Sara Malmkvist byter grupp till Syd.
Karin Pettersson avgår
MAS i Syd (208 medlemmar)
Jennifer Wagner, Anna Lindahl, Sara Malmkvist, ny medlem Charlotte Svensson
Fd Ingelström och
Ida Andersson lämnar Syd och går med i Västra gruppen under 2021.
Jag, Annette Lantz har under 2020/21 suttit som samordnare under denna tid
och har haft en övergripande kontakt med de olika personer i
aktivitetsgrupperna genom en chatt-grupp.
Planerar att åter kunna anordna BPH för rasen under 2021
Norr har planer på ett BPH i augusti och i Väst väntar på svar genom SKK om
planer på ett nytt datum.
Hoppas på att fler kommer att anordna ras träffar framöver.
SMASK aktivitetsgrupper/ Annette Lantz

