innehåll 1/2008

2
3
4-7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
22
23
24
25
26
27
28
31
32
33
34

redaktionen har ordet

Ryska Posten nr 1 innehåller som alltid en hel del “styrelsematerial” i form av
kallelse till Russian Blue Klubbens årsmöte, ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och annat. Årsmötet hålls i år den 26 april på kattutställningen i Stenkullen utanför Göteborg. Där kommer styrelsen bl a att lägga
fram ett förslag till nya stadgar. På sid 8-9 kan du se både de nuvarande stadgarna och det nya förslaget. Läs, jämför och rösta på årsmötet.

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2008
Huvudmedlem
Familjemedlem
Gåvoprenumeration

150 kr
50 kr
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående
nummer och ange namn och adress.
OMSLAGSBILD

IP S*Valinor’s Celebrian “Plysch”
Ägare och foto: Charlotte Bredberg
NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av juni.

Material till tidningen vill vi ha SENAST
den 15 maj.

RYSKA POSTEN
MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 1/2008

årgång 31

ANSVARIG UTGIVARE

Ann Bengtsson
0481 - 51 640
REDAKTION

Elisabeth Larsson
0523 - 702 71
Berit Arlebjörk
031 - 24 48 83
UTSTÄLLNINGSREDAKTÖR

Ann Bengtsson
0481 - 51 640
LAYOUT

Berit Arlebjörk
TECKNINGAR

Mary-Ann Andersson
TEXTER OCH PAPPERSBILDER
SKICKAS TILL

Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
ryskaposten@
kosmoskattens.se
DIGITALA BILDER TILL

Berit Arlebjörk
info@spectrabild.se

Ryska Postens innehåll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in
material anses
medge sådan
hantering.
Skicka med frankerat svarskuvert om
insända fotografier
önskas i retur.
Vi är annars tacksamma om vi får
behålla dem till
bildarkivet.
Redaktionen
förbehåller sig
rätten att korta
och redigera
insänt material.
Redaktionen
ansvarar ej för
icke beställt
material.
För riktighet i
sak och innehåll
i publicerade
artiklar och insändare ansvarar
respektive författare.
Åsikter och värderingar i brev, insändare och artiklar
är skribenternas egna.

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL

ryskaposten@
russianblueklubben.se
ADRESSÄNDRING MEDDELAS TILL

Iréne Tjärning,
Rösebäcken 312, Bostället, 660 57 Väse
054-83 14 67.
kassor@russianblueklubben.se

www.russianblueklubben.se
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Redaktionen har ordet
Ordföranden har ordet, Rysskalender 2009
Medlemsinfo
Nuvarande stadgar
Förslag till nya stadgar
Stora katter - del 2
Problem med den skandinaviska typen?
Årets ryss 2007
Alexejs nya år
Det ska vi fira
Alltid tillsammans!
S*Wildtbergs Milaya
Standard för russian blue. Nuvarande och nytt förslag.
Ny FIFe-standard för russian blue?
Corto Maltese i Sverige
Kullabygdens Kassimirs minnespokaler
S*Ullaberras Ville Gregorij Alex – Sacha
S*Mistlurens Akilles – Morris
EC, EP Bäckelyckans Diebotjka Gavrila
Fin balkong där katterna trivs
Ryska Boden
Kullinformation
Avelshanar
Vänner som lämnat oss
Alpkatten Qat. Årets ryssar med flera.
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar,
adressändringar.
36 Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Så var det åter dags att kora årets ryss. Den här gången är det ovanligt många
fertila katter som fått full poäng så inte mindre än 8 katter delar förstaplatsen. För tillfället ligger årets ryssuträkning nere så vi får se vad som händer
på den fronten i framtiden. Fortsätt att ställa ut era katter! Det är viktigt för
rasen att de finns på utställningar så alla kan se hur vacker ryssen är.
Ryssens utseende är som alltid en aktuell fråga att diskutera. Hur
ska ryssen egentligen se ut? I Danmark har man lagt fram ett förslag till förändring i russian blue-kattens standard. Det kan kännas viktigt att noggrant
diskutera detta bland uppfödare och inte ha för bråttom. Det får inte bli så
att rasen får sitta emellan för att uppfödare vill slå varandra på fingrarna. På
sidan 18 finns både nuvarande standard och förslaget till förändring.
Så presenterar vi vinnarna till Kullabygdens Kassimirs minnespokaler i ord
och bild. Tre katter får pris det här året och nu är det dags att ladda med nya
berättelser och bilder till Carina Nicklasson. Se sidan 22.
Tyvärr är det ganska många ryssar som lämnat oss den här gången. Det är
som alltid sorgligt med dessa berättelser men de hör ju till livet. Vi ska krama
och njuta av våra katter (och människor) så länge vi har varandra.
Titta in på sidan 25! Där kan den som bor i lägenhet med balkong kanske
få lite inspiration till hur man gör livet roligare för en innekatt. Jättebra jobbbat! Balkongen vann pris förra året.
Sedan har vi fått roliga och intressanta berättelser både från svenska och finska medlemmar. Varje dag med en ryss är en upplevelse så det måste finnas
hur många berättelser som helst ute i stugorna. Fatta pennan (eller tangentbordet) och skriv till oss! Snart är det dags för ett nytt nummer.
Berit och Elisabeth

Ordföranden har ordet

Julen rusade förbi, januari stormade
och helt plötsligt var det grå och bitvis
kall februari igen. När Ryska Posten
kommer hem till er brevlåda så har det
blivit mars månad. Dagarna har i alla
fall blivit ljusare och det är hopp om
livet igen. Eller? Ibland har jag misströstat denna vinter. När vinden ven i
skorstenen och det varnades för stormbyar på radion så kändes mörkret så
kompakt att man bara ville gå i ide.
För en lång tid framöver...
För mig personligen har de senaste
månaderna kring nyår varit hektiska.
Inte bara för att det har varit jul och
det vanliga stressandet kring det. Jag
har nämligen klarat av att göra mitt
examensjobb efter tre och ett halvt års
läsande till lärare. Ett veritabelt kaos
känslomässigt och arbetsmässigt. Helt
plötsligt tappade jag bort examensarbetet som var skrivet på datorn och
som jag var halvvägs klar med. Hade
inte sparat det någon annanstans heller, tyvärr. Det blev att skriva om från
början och att inte ge upp för denna
motgång. Jag vet att man ska spara
datordokument på flera ställen för det
kan komma datorhaveri. Man kan
aldrig vara för säker! Om inte annat så
har jag lärt mig en läxa denna gång. Jag
skriver inte det här för att få medömkan, det var jag alldeles för klantig för

att få tycker jag. Men saker omkring
oss påverkar mer än vi kan ana.
Plötsligt uppdagas sanningar som man
absolut inte hade en aning om! Jag
kunde lära mig av mitt misstag att vara
noggrannare, men jag insåg också att
jag hade en kapacitet som jag inte visste fanns och jag presterade något som
jag inte anade fanns.
Nu är det inte bara i datorvärlden det
kan bli kaos. Även i samspel med
andra kan det bli fel, missförstånd och
tråkigheter. Att till exempel komma till
en arbetsplats och försöka förstå vilka
regler som gäller. Att försöka förstå och
anpassa sig är inte samma sak som att
helt vara samstämmig. Det innebär
inte heller att man helt ska utplåna sig
för att passa in. Det går helt enkelt inte
att vara alla till lags. Man måste ändå
försöka hitta en minsta gemensam
nämnare, vad det än kan vara.
Man står inför olika vägskäl i livet då
man måste ta mer eller mindre roliga
beslut. Vem sa att livet hade en rak väg
och är en dans på rosor? Hur som helst
har även jag fått göra vägval, ta en del
obehagliga beslut. Jag är dessutom
medveten om att det har betydelse för
min framtid och kanske även för
andra. Det finns något som kallas för
Butterfly effect som kortfattat innebär

att minsta rörelse kan få stora konsekvenser i förlängningen. Så upplever
jag det som händer i min omvärld just
nu. Som jag tycker små saker som jag
har varit med om får större effekt än
jag hade velat. Eller ens kunde ana
skulle inträffa. Fast jag är stolt över att
kunna säga att jag kan stå för de beslut
jag har gjort. ”Non, je ne regrette
rien.” sjöng Edith Piaff, som inte ångrade någonting och jag kan bara hålla
med. Hur många gånger klarar man
det? Hur har ni det i era liv? Men
beslut måste tas och man får leva med
dem.
Till slut vill jag tillkännage att jag inte
kan vara med vid årsmötet i april. Av
familjeskäl så måste jag ta beslutet att
denna gång avstå. Det är inte alls det
att jag inte vill delta, utan att det är
viktigt att ställa upp för sin familj och
sina barn också. För mig betydde vägskälet denna gång att vara solidarisk
med familjen. Hoppas att ni förstår
och förlåter min frånvaro från
Stenkullen.
Ann

RYSSKALENDER 2009

Årets fotokalender är nu slutsåld och vi börjar planeringen för
nästa års kalender.
Skicka gärna redan nu fina bilder på ryssar till oss. Digitala
bilder bör vara i så hög upplösning som möjligt och skickas
till e-postadress: rysskalender@kosmoskattens.se
Om du skickar många digitala bilder är det bra om du har
möjlighet att bränna dem på en cd som du skickar till oss.
Pappersbilder av god kvalitet och cd-skivor skickas till:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
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MEDLEMSIN FO
KALLELSE TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS
ÅRSMÖTE I STENKULLEN 26 APRIL 2008
Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte kl. 13.00 lördagen 26 april i Stenkullen i
samband med Spinneriets utställning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
7. Fastställande av dagordning
8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna.
Motion från styrelsen angående stadgeändring.
11b. Frågor väckta av medlemmar
12. Behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13. Behandling av verksamhetsplan
14. Val av styrelse i enlighet med §20
(Ordförande och sekreterare på en mandattid
av två år samt tre ledamöter på en mandattid av ett år)
15. Val av revisorer samt revisorssuppleant
16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
17a. Övriga frågor
17b. Prisutdelning ”Årets Ryss 2007”
18. Mötets avslutande

Välkomna!

Valberedningen meddelar
Valberedningens arbete inför årsmötet 2008 pågår.
Aktuella poster där mandattiden löper ut är ordförande,
sekreterare, tre ledamöter och två revisorer samt revisorssuppleant.
Förslag på representanter till styrelsen kan sändas till:
Jan Nilsson
Norra skeppspromenaden 15
417 63 Göteborg
031-47 51 46
ajh@telia.com
Eva Smith-Meyer
eva.smith-meyer@sfjbb.net
Ywonne Johansson
wildtbergs@hotmail.com
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STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN
I TIDAHOLM, 2008-01-26
Närvarande: Ann Bengtsson, Eva Nilsson, Iréne Tjärning, Nils
Werner, och Stefan Karlsson
MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötesordförande valdes Ann och till mötessekreterare valdes Stefan
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Uppfödarbrev/kattungebrev är nu klara, och läggs ut på hemsidan inom kort. Nils skickar uppfödarbrevet till de uppfödare
som står med på klubbens hemsida/uppfödarsidan. Detta kvarstår sedan tidigare protokoll.
SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.
EKONOMI
2007-12-31
Kassa
1 950,00 kr
Plusgirot
5 228 kr
IKANO-banken
70 857 kr
Avelsfonden
23 173 kr
RYSKA POSTEN
Förslag från redaktionen att byta klubbtidning med andra rbklubbar och andra korthårsklubbar och det beslutades om
utbyte med 4 klubbar som är intresserade av detta.
HEMSIDAN
Nytt förslag på layout för hemsidan från Elisabeth Larsson
presenterades och det beslutades att efter årsmötet får vår hemsida nytt utseende enligt presenterat förslag. Ansvarig utgivare
för hemsidan är ordföranden och webbredaktör Elisabeth
Larsson.
RYSKA BODEN
Irene kollar priser på olika dekaler. Prisuppgifter på muggar
250/500 ex. tas in till nästa styrelsemöte för ytterligare diskussion.
BESLUT TAGNA VIA E-POST
Beslut togs att skänka minnesgåva till Södertälje Katthem till
Göran Gårdhs minne.
FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRINGAR
Diskuterades och beslutades att lägga fram ett stadgeförslag till
kommande årsmöte. Eva Nilsson reserverar sig mot det nya
stadgeförslaget. Förslaget tar bort möjligheten, för en av styrelsen utesluten medlem, att försvara sig inför övriga medlemmar. Detta beror på att paragraf 10 i dagens stadgar tas
bort i och med förslaget.
ÅRSMÖTE
Det blir 26 April 2008 i Stenkullen.
NÄSTA STYRELSEMÖTE
Det blir i slutet av maj 2008.
MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Stefan Karlsson

Justerat av
Ann Bengtsson

MEDLEMSIN FO
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2007
Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning:
Sammankallande

1 jan – 29 april
Bengt-Göran Fältström
Ann Bengtsson
Carina Nicklasson
Iréne Tjärning
Eva Nilsson
Nils Werner
Annika Möller

29 april – 31 dec
Ann Bengtsson
Nils Werner
Carina Nicklasson
Iréne Tjärning
Eva Nilsson
Stefan Karlsson
Annika Möller

Tommy Karlsson
Ywonne Johansson
Benny Widar

Nils Birgander
Patrik Johansson
Elisabeth Jacobs

Marianne Backström
Jan Nilsson
Eva Smith-Meyer

Jan Nilsson
Eva Smith-Meyer
Ywonne Johansson

Medlemsantal
Medelsmantalet var 428 st den 31 december 2007.
Årsmöte
Årsmötet hölls i Jönköping 14 april 2007 med 22 medlemmar närvarande.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret; Borås
25 februari, Tidaholm 12 maj och Vänersborg 20 oktober.
Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har som
tidigare bestått av Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson.
Utställningsredaktör och uträknare av Årets Ryss har varit Ann Bengtsson.
Hemsidan
Den nya hemsidan har lagts ut på den nya adressen www.russianblueklubben.se. Arbetet med hemsidan fortsätter kontinuerligt, med Eva
Nilsson som huvudansvarig.
Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2008 har färdigställts även detta år av Ryska Postens
redaktion. Mary-Ann Anderssons bidrog även detta år med illustrationer.
Almanackan blev åter en stor succé, och vid årets slut var 275 st sålda
samt skänkta vid gåvoprenumerationer och till kattungeköpare vars uppfödare skänker medlemskap i Russian Blue Klubben. Många av klubbens
medlemmar deltog med insända fotografier.
Den ekonomiska vinsten blev betydande.
Vykort och julkort
Fyra vykort med fotografier av russian blue färdigställdes av redaktionen,
med Elisabeth Larsson som fotograf, samt ett julkort tecknat av Mary-Ann
Andersson.

Medlemsmöten
Medlemsmöte har hållits i Borås 25 februari och i Mölndal 8 september.
Medlemsfester
Två ryssfester har hållits i Göteborg i april och oktober. Det blev mycket
trevliga och uppskattade tillställningar, som kommer att hållas igen under
2008.
Annonsering
Agria har annonserat i Ryska Posten under året. Samarbetet fortsätter
även 2008.
Kattungeförmedling
Kattungeförmedlare har varit Ywonne Johansson. Hon har även varit
samordnare för omplaceringar av vuxna russian blue som av olika skäl har
behövt byta hem.
Avelshanar
Ansvarig för avelshanerekryteringen har som tidigare varit Ywonne
Johansson.
Medlemsåtervärvning
Under våren bedrevs en återvärvningskampanj av före detta medlemmar i
Russian Blue Klubben. Kampanjen var framgångsrik, och 42 st före detta
medlemmar återvärvades till klubben.
Årets ryss
Under 2007 har följande katter utmärkt sig på utställningar.
Fertil:
1. DK*Kirstejns Blue Emanushka
150 p
1. S*Limelight’s Kia
150 p
1. S*Limelight’s Pocahontas
150 p
1. Maximillian vom Salzbachtal
150 p
1. DK*Paragon Blue Virtue Lunar Lullaby 150 p
1. S*Romanenko’s Maxinja Naida
150 p
1. Silvergrey Paragon Blue Fiver
150 p
1. Silverlock’s I Believe In U
150 p
Utan inbördes rangordning
Kastrat:
1. Silverlock’s I Believe In U
2. S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
3. S*Lambohof Chatelaine Curie
3. S*Limelight’s Nemo
3. S*(N)Pomor Oksana
Veteran:
1. S*Lambohof Chatelaine Curie
1. S*Wildtbergs Milaya
2. S*Zilarrezko lady Rowena
Ann Bengtsson
Iréne Tjärning
Stefan Karlsson

Nils Werner
Eva Nilsson

150 p
135 p
85 p
85 p
85 p
21 p
9p
3p
Carina Nicklasson
Annika Möller

Jubileumsutställning och rysspecial
2007 fyllde Russian Blue Klubben 30 år. I samband med Västsvenska
Kattklubbens utställning 8 september i Mölndal firade klubben detta, och
en rysspecial med följande sidoklasser anordnades:
Bästa ögonfärg: S*Valinor’s Celebrian
Bästa päls: S*Limelight’s Pocahontas
Bästa look: S*Wildtbergs Milaya

Obs!! NYTT FRÅN SVERAK

Nya vaccinationsregler inom FIFe för tillträde till utställning
På FIFe:s senaste GF i maj 2007 bifölls en motion om förändrade vaccinationsregler from 1 januari 2008. De innebär i
korthet att alla katter ska vaccineras regelbundet mot kattpest
och kattsnuva.
Giltighetstiden för vaccinet ska påföras av veterinären på vaccinationspappret eller i kattens EU-pass. Tidigare generella
gräns med två år är alltså borttaget och ersatt med den gränsen
som veterinären/vaccinationstillverkaren rekommenderar, vilket kan vara ett år på vissa vaccin och två eller flera år på
andra vaccin.
SVERAK kommer att from 1 juli 2008 införa dessa regler fullt
ut i Sverige.
Eftersom det på våra stamtavlor inte finns något utrymme för
att skriva in giltighetstiden, har SVERAKs styrelse beslutat att
vi återgår till en generell bestämmelse att ingen vaccinering ska
vara äldre än ett (1) år – såvida man inte har ett dokument
från veterinären som klart och tydligt visar att vaccinet har

längre hållbarhet.
Ska du åka utomlands med din katt så gäller alltså de nya
reglerna redan från 1 januari. Det är bara inom Sverige som de
börjar gälla 1 juli.
Sammanfattning: Alla katter ska, efter att ha fått en grundvaccinering - med två på varandra följande vaccineringar, vaccineras årligen – såvida man inte har veterinärintyg på annan
vaccinationsintervall. 15 dagars karens gäller som tidigare.
En karensperiod på 15 dagar gäller för samtliga typer av vaccinationer eller andra veterinärmedicinska ingrepp om inte veterinär ordinerar längre karenstid.
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Ekonomisk redovisning för Russian Blue Klubben
BALANSRÄKNING

2007-01-01—12-31

TILLGÅNGAR

Not

Kassa
Plusgiro
Ikanobanken
Avelsfonden
Kundfordringar

1

Summa tillgångar

RESULTATRÄKNING
2006

INTÄKTER

2007

1 950,00
14 757,33
47 857,13
23 173,13
3 675,00

234,00
22 997,66
29 361,37
23 061,96
3 000,00

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Ryska Boden(kalendrar mm)
Porto
Övriga intäkter

58 550,00 58 150,00 57 000,00
3 000,00 3 000,00 3 000,00
30 021,50 25 326,00 25 000,00
1 721,00
465,00
400,00
6 200,10
107,00

Summa intäkter

99 492,60 87 048,00 85 400,00

91 412,59 78 654,99

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

14 652,20 17 458,55
1 743,00
250,00
16 395,20 17 708,55

Avsättning
1

23 173,13 23 061,96

Eget kapital
Ingående kapital
Redovisat resultat

37 884,48 25 537,16
13 959,78 12 347,32

Utgående kapital

51 844,26 37 884,48

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

91 412,59 78 654,99

58 000,00
3 000,00

Summa intäkter

87 500,00

Priser
Annonser
Medlemstidning
Tryckkostnader
Övriga föreningskostnader
Reseersättning
Kontorsmaterial
Postbefordran
Plusg. Avgifter
Ryska Boden

2 000,00
1 000,00
35 000,00
30 000,00

Summa kostnader

115 700,00

Budget 2007

Priser
Annonser
Medlemstidning
Tryckkostnader
Övriga föreningskostnader
Kontorsmaterial
Postbefordran
Plusgirots avgifter
Övriga externa kostnader

1 506,00 2 855,00 3 000,00
850,00
850,00
900,00
31 200,00 30 000,00 35 000,00
15 137,50 12 620,00 17 000,00
11 195,00 1 815,00 2 000,00
1 468,00 1 575,50 1 600,00
25 534,58 23 449,90 25 000,00
437,50
574,00
700,00
1 700,00

Summa kostnader

87 328,58 75 439,40 85 200,00

Ränteintäkter
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

RESULTATRÄKNING
forts
Not 1

1 795,76

738,72

500,00

13 959,78 12 347,32

700,00

2007-01-01—12-31

Avelsfonden
Ingående kapital
Utlägg upphittad “ryss”
Ränta
Utgående kapital

FÖRSLAG TILL BUDGET 2008
Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Ryska Boden
kalendrar mm
Porto
Räntor

2006

KOSTNADER

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Avelsfonden

2007-01-01—12-31

2007

23 061,96
-500,00
611,17
23 173,13

Bokslutssammanträde den 26 januari 2008

25 000,00
500,00
1 000,00

Ann Bengtsson
Ordförande

Nils Werner
Vice ordförande

Carina Nicklasson
Sekreterare

Iréne Tjärning
Kassör

Stefan Karlsson

Eva Nilsson

Annika Möller

Kassörens ruta
Har du glömt att skriva namn och adress på inbetalningskortet till Russian Blue Klubben?
Vi har fått in inbetalningskort från några personer
där namn och adress saknas. Om du tror att du
kan vara en av dem kontakta då vår kassör Iréne
Tjärning.
Telefon: 054-83 14 67
E-post: kassor@russianblueklubben.se

3 000,00
4 000,00
2 000,00
28 000,00
700,00
10 000,00

Foto: Elisabeth Larsson

HJÄLP! Ät inte upp mitt öga!
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RYSSFEST I VÄST

Ryssfest i väst planeras i Göteborg, lördagen 26/4 kl. 20.00. Vi
planerar att åter boka bord på restaurang SukhoThai, Lilla
Kyrkogatan 2 / Drottninggatan 17, som är en trevlig restaurang
med god och billig mat. Restaurangen ligger nära domkyrkan,
och det är samma restaurang som vi tidigare har träffats på.
Alla medlemmar hälsas välkomna! Man behöver inte vara
utställare eller uppfödare för att komma, det räcker att man är
medlem i Russian Blue Klubben. Ta gärna med äkta eller oäkta
hälft, även om hon/han inte är medlem i klubben.
Vi har det alltid väldigt trevligt och roligt på våra träffar! Ni
som inte känner så många i klubben får nu ett bra tillfälle att
träffa och umgås med era klubbkamrater.
Anmälan görs senast 14/4 till Carina Nicklasson. Antingen via
telefon 0521-607 26, eller via e-post: collusor@telia.com

Skicka utställningsresultaten till Ryska Posten!

GÖRAN GÅRDH IN MEMORIAN

Du som har varit på utställning med din katt och vill att resultaten ska komma med i Ryska Posten, måste skicka in dessa till oss.
Anteckna samtliga ryssars resultat innan du lämnar utställningen,
t.ex. i utställningskatalogen vid deras namn. Skriv sedan in resultaten i ett textprogram (t ex Word) exakt så som de står i Ryska
Posten och skicka dem till

Mot slutet av året kom beskedet att Göran Gårdh hade gått
bort, och mångas tankar går nu till hustrun Sig-Britt.
Göran och Sig-Britt Gårdh var uppfödarna bakom stamnamnet
Tassebos, och till nästa Ryska Posten kommer en text om
Tassebos uppfödning.
Under många år anordnade Göran och Sig-Britt lotterier i samband med Russian Blue Klubbens årsmöten. Lotterierna var
mycket uppskattade och populära, och klubben säger åter:
Tack för ert fantastiska arbete och engagemang under så många
år!

ryskaposten@russianblueklubben.se

Tänk på stora och små bokstäver, radbrytning och tabulering!
Tack för hjälpen!!
Red.
Här kan du se exempel på hur du ska skriva.
STOCKHOLM 1 januari 2008
Domare: Anna Andersson
5 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP

Europa Champion
BLÅKATTEN LILLA BLÅ
Äg: Barbro Bengtsson

Klass 3
Hane
CACE
EUROPA

Grand Internationell Champion
BLÅKATTEN BLÅMAN
Äg: Bibbi Bolin
CHAMPION

Klass 10 Kastrat
Hane
BLÅKATTEN BENGT
CAP
Äg: Buster Berg
BUSKATTEN EGON
Ex2
Äg: Dora Dimming
Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hona
BUSKATTEN FANNY
Ex1
Äg: Conny Carlsson
NOM, BIS

En minnesgåva till Södertälje Katthem har skänkts till Görans
minne samt en gåvoprenumeration till Smådjurskliniken
Animalen.
Med varmt deltagande,
Russian Blue Klubben och dess styrelse
Genom Carina Nicklasson, sekreterare

Antal registrerade russian blue

År 2007 registrerades det 92 russian blue i SVERAK,
vilket är en minskning med 20 ungar jämfört med 2006.
Ryssarna ligger på artonde plats på raskatternas topplista,
samma plats som året innan.

Kattungeförmedlaren och ansvarig för avelshanelistan informerar
Nu har jag fungerat som kattungeförmedlare under ett år och det är
nu dags att sammanfatta året. Jag är medveten om att jag har varit
svår att nå via telefon, vilket har gjort att jag kanske inte har gett den
service som jag hade önskat, men däremot så har jag alltid varit tillgänglig per mejl. För att lyckas bättre under detta år så har jag
bestämt mig för att skaffa ett telefonnummer bara för kattungeförmedlaren och avelshanelistan (076-816 40 11). På det sättet så
kommer inte samtal till dessa två funktioner att blandas med mina
privata samtal.
Här kommer lite statistik från förra året (endast i första punkten tas
information om kullar från andra länder än Sverige):
46 kullar har rapporterats in till Russian Blue Klubben som födda
under 2007.
24 i Sverige; 66 ungar
14 i Finland; 40 ungar
6 i Norge; 16 ungar
1 i Danmark; 4 ungar
1 i Frankrike (av en svensk uppfödare); 4 ungar
Könsfördelningen i kullarna är 30 hanar och 36 honor.
Alla uppfödare har bara haft en kull under året, utom S*Pixmas som
har haft två kullar.
7 uppfödare har haft sina första kullar under året, varav 4 utan stamnamn. Ytterligare en har haft sin första kull i eget stamnamn.
5 nya stamnamn har tillkommit under året. En av dessa hade sin
första kull redan under 2006 och en har fött upp tidigare under ett
annat stamnamn.
17 olika hanar har använts i aveln. Fem av dem hade fler än en kull
under året, varav en fick fyra kullar och fyra fick två.
2 utländska hanar och 3 importhonor har använts i aveln.
Kattungeförmedlaren känner till fyra exporter från Sverige (två till
Finland, en till Danmark och en till Norge) och två importerade
kattungar (från Finland) samt att en ryskregisterad hona, som har
varit i Sverige i flera år, har överförts till svensk stambok och ev. har
en finskfödd hankatt bosatt i Frankrike registrerats i Sverige.
42 hanar har totalt funnits på avelshanelistan under året.
Hälften av dem hade använts i aveln före 2007-12-31, varav en vars
ungar dock föddes i början av 2008.
Mellan nr 4/06 och nr 4/07 har 17 hanar tagits bort från avelshanelistan och 16 nya tillkommit, varav 5 inte längre finns kvar på listan.
Jag har fått hjälp med att gå igenom de svenska avelshanarna över

två år som finns på avelshanelistan inför detta nummer av Ryska
Posten, så flera hanar som stått kvar på avelshanelistan trots att de
är kastrerade har tagits bort. I detta nummer finns 22 hanar i
Sverige. För att vi skall kunna ha en avelshanelista som är så aktuell
som möjligt behöver jag få hjälp av er uppfödare. Dels uppmanar
jag er att ni meddelar mig om ni hittar några kastrerade hanar på
listan när ni letar efter en hane till er hona och dels så önskar jag att
ni informerar hankattungeköpare om unghanelistan. Skicka gärna
med Russian Blue Klubbens ”Unghanebrev” som finns på hemsidan
eller kan fås av mig. Detta brev håller på att omarbetas till ett
”Kattungebrev” och alltså även infattar honkattungeköpare.
Jag har upplevt att det just nu är en stor efterfråga på hankattungar
till sällskap, däremot har jag hört att några uppfödare som har försökt att placera sina hanar så att de kan användas i aveln har haft
svårigheter med detta. Under de åren som jag har jagat unghanar så
har jag stött på flera som tycker det verkar jobbigt att hålla en fertil
hane, man tror att man behöver stort utrymme, helst ett eget rum
till hanen, tycker det är fel att hålla hanen instängd i ett eget rum,
tror att alla hanar strilar när de blir fertila och anser att de inte klarar av att ha en strilande hane hemma, tycker att de inte har något
lämpligt utrymme för att ta emot parningshonor.
Att sätta upp sin hane på unghanelistan eller avelshanelistan innebär absolut inte att man förbinder sig att hålla honom fertil om han börjar strila. Min erfarenhet är nämligen att en hane
oftast blir fertil minst några månader innan han börjar strila. Detta
gör att man faktiskt kan hålla en hane fertil i möblerade rum i
åtminstone några månader. När man tar emot en hona på parning
så behöver de inte så stora utrymmen de dagar (upp till en vecka)
som parningen pågår, ett rum; t.ex. köket eller till och med badrummet räcker. Det finns också möjligheten att hanen får åka till
honan om det skulle passa bättre.
Tanken med unghanelistan är att ge uppfödarna möjlighet att planera sina kullar lite i förväg och möjligheten att använda
unga hanar innan de blir besvärliga. På detta sätt kan flera olika
hanar och kombinationer bredda avelsbasen. En unghane som bara
får en enda kull bidrar nämligen mycket mer än en hane som får sin
tionde kull, eftersom hans avkommor inte blir lika närbesläktade
med andra katter i nästa generation.
Ywonne Johansson
Kattungeförmedlare & ansvarig för avelshanelistan

7

Förslag till förändring av
RBK:s stadgar
På Russian Blue Klubbens årsmöte den
26 april, kommer styrelsen att lägga fram
ett förslag till förändring av klubbens
stadgar. Här bredvid presenteras nuvarande stadgar samt förslaget till förändring. Läs och jämför i de understrukna
paragraferna.

Milou

(S*Grrr Levis Mikado Sidereus)
på promenad med lillmatte Amanda.
Ägare och foto: Susanne Södergren

En vän som har lämnat oss

Nuvarande stadgar
Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbokföringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan de som är intresserade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg.
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.
Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till
rasens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familjemedlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet kan uteslutas ur klubben av styrelsen. Underlag till beslut om uteslutning ska
skickas till medlemmen för yttrande innan
beslut fattas. Yttrande ska ha kommit in till styrelsen senast tre veckor från det att medlemmen tagit del av underlaget till beslut.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Om utesluten medlem begär ska frågan
underställas nästa årsmöte. Medlemmen kvarstår då i klubben tills så har skett. Ärendet ska
finnas upptaget på dagordningen i kallelsen till
årsmötet. Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast tre veckor från det att medlemmen tagit del av beslut om uteslutning
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ.
Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Kallelse ska skickas till medlemmarna
senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen
ska innehålla dagordningen för årsmötet.
Dagordningen ska uppta följande punkter:

PR&CH (N)Pomor Oksana
16/8 2005 – 15/1 2008
Bilden togs på Den Norske Russian Blue
Klubbens jubileumsutställning 30/9
2007
Ägare: Margaret Ann Moen
Foto: Karoline Eikenes
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1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ frågor väckta av styrelsen och/eller revisorer
b/ frågor väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år
16/ val av valberedning bestående av tre perso-

ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är närvarande och som varit medlem i två månader
en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. Personval
sker alltid genom sluten omröstning. Vid lika
röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst.
Vid personval avgör lottdragning vid lika röstetal.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 20 av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte skickas till samtliga
medlemmar. Årsmötesprotokoll ska föras som
ett beslutsprotokoll.
Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
och tre ledamöter utan namngiven funktion.
Mandattid för styrelseledamot med namngiven
funktion är två år. Ordförande och sekreterare
väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande och
kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett år.
Styrelsen konstituerar sig själva.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår. Dessa ska vid minst
två tillfällen äga rum i samband med internationell kattutställning. Beslut från styrelsemöten
ska redovisas i Ryska Posten. Protokoll från styrelsemöten skickas till medlem efter förfrågan.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har styrelsens ordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Ryska Posten, samt webredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
internet.
Medlemsmöten
§24 Medlem har rätt att kalla till medlemsmöte
i Ryska Posten.
§25 Styrelsen ska arrangera minst två medlemsmöten per verksamhetsår i samband med internationell kattutställning. Inbjudan till dessa
medlemsmöten ska finnas i Ryska Posten minst
två veckor före mötesdagen. Dessa möten ska
protokollföras.
§26 Protokoll eller anteckningar från medlemsmöten skickas till styrelsen.
Revision
§27 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§28 Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens förvaltning och räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skickas till revisorer och revisorssuppleant löpande under verksamhetsåret. Revisorer
och revisorssuppleant kan, närhelst de under
verksamhetsåret så önskar, ta del av såväl ekonomiska som andra handlingar.
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§29 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§30 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen
på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska
beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras.

Förslag till nya stadgar
Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbokföringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan de som är intresserade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg.
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.
Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till
rasens och/eller klubbens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familjemedlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet eller brutit mot klubbens stadgar
kan uteslutas ur klubben av styrelsen.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Styrelsen delger medlemmen sitt beslut
inom tre veckor. Medlemmen har inte heller
rätt att på nytt ansöka om medlemskap.
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ.
Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Motioner till kommande årsmöte skickas
till styrelsen senast 31 december. Endast röstberättigade medlemmar i Russian Blue Klubben är
valbara till styrelse, revisorer och revisorssuppleant samt valberedningen. Kallelse ska skickas till
medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen ska innehålla dagordningen för
årsmötet. Dagordningen ska uppta följande
punkter:
1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ motioner väckta av styrelsen och/eller revisorer
b/ motioner väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år
16/ val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande på mandattid av
ett år
17/ övriga frågor

18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är närvarande och som varit medlem i minst två
månader en röst. Röstning genom ombud är
inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. När fler än
en person är föreslagen till en valbar post tillämpas alltid sluten omröstning.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 10 % av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska
Posten.
Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
och tre ledamöter utan namngiven funktion.
Mandattid för styrelseledamot med namngiven
funktion är två år. Ordförande och sekreterare
väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande och
kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett år.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Ryska Posten, samt webbredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
Internet

FIN*Starstruck’s E-kull
Uppfödare och ägare: Katja Kurisjärvi
Foto: Pauli Araneva
FIN*Starstruck’s
Energi and Elektrina

FIN*Starstruck’s
Elektron

Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skickas till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisorssuppleant kan, närhelst de under verksamhetsåret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen
på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska
beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska disponeras.

FIN*Starstruck’s
Elektrina
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Stora katter – del 2
Nu är det februari 2008 och Nanos
ungar, de “stora” katterna, har flyttat
till sina nya hem. Det har hänt mycket
sedan jag skrev sist. Då var de ju bara
sex veckor gamla.

När Lion var lite över sex veckor fick han
ont i magen en dag. Min mamma kom och
var hos honom. Han kunde inte bajsa, men
med hjälp av lite olja gick det bra till slut.
När Lion var nio veckor gammal
skadade han ena benet. Vi vet inte hur det
gick till. Vi åkte till Helsingfors med
honom eftersom det var helg och ingen
möjlighet till röntgen fanns i vår hemstad.
Han hade fått en fraktur i vänstra bakbenet. Att ha benet i ett slags gipsbandage i
tre veckor var inte lätt för en aktiv pojke.
Han kunde heller inte vara tillsammans
med sina systrar eftersom brottningsmatcherna kan bli ganska hårda. Men när vi
var på återbesök efter två veckor visade
röntgenbilden att benet börjat läka riktigt
bra. Och vid den sista röntgenunderFIN*Susanssin Tiger that Purrs
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sökningen fyra veckor senare var benet helt
läkt. Till och med veterinären var förvånad
över att det läkt så snabbt.
När ungarna var 15 veckor gamla
började Puma kräkas och fick diarré. Det
dröjde inte länge förrän alla ungarna var
sjuka och till slut fick de antibiotika, för de
hade råkat ut för en riktigt ordentlig maginfluensa.
Trots att det är jobbigt ibland och
väldigt oroligt när ungarna är sjuka, är det
ändå alltid härligt att få vara med och se
kattungarna växa och utvecklas och lära
känna deras olika personligheter.
Tiger (FIN*Susanssin Tiger that Purrs) är
en jättestor flicka. Hon vägde 2,5 kilo vid
18 veckors ålder. Jag vill avla på henne i
framtiden. Jag hoppas att hon kommer att
få en Susanssin-kull i slutet av året.
Tiger var en lugn hona med glittrande ögon. Hon var helt underbar när
hon var på bra humör. Hon höll mig sällskap vid datorn och sov gärna intill mig.
FIN*Susanssin Lies like A Lion

Jag är mycket förtjust i hennes utseende.
Hon är inte perfekt och hon är fortfarande
kattunge, men det finns mycket hos henne
att se fram emot. Hon har det bredaste
huvudet, öronen är stora och bra placerade.
Hennes ögon kunde vara mer mandelformade, men jag hoppas att de kommer att få
en fin grön färg. Hennes nos är inte helt
rak, men profilen ser någorlunda bra ut.
Pälsen har mycket jämn färg, den är melllanblå och skön att ta i, hon har den kortaste pälsen av alla syskonen. Hon kunde
vara mer elegant, men jag hoppas det
kommer när hon blir äldre.
Tiger bor nu hos ett ungt par och
deras hundar. Hon har charmat både
ägarna och hundarna och hon älskar hundarna. Hon gillar att leka med dem och
reta dem och alla sover i samma säng.
Lion (Fin*Susanssin Lies like A Lion) har
charmat alla med sitt utseende. Han är en
söt pojke, jag älskar verkligen han blå päls
med silverskimmer. Han har mörkast päls,
FIN*Susanssin Beatiful as Puma

men mest silverskimmer av alla syskonen. Hans päls är mycket
lång och ungefär av samma kvalitet som Nanos päls, men jag
hoppas att den kommer att bli bättre när han blir äldre, precis som
Nanos gjorde. Lion har den bästa profilen av syskonen och han har
bra ögonstorlek för att vara hane. Färgen ser också ut att bli bra.
Lion vägde ungefär 2,2 kilo vid 18 veckors ålder. Han
har ett bra temperament, han gillade dammsugaren och en gång
dammsög min man honom också. Nano tycker om när vi dammsuger, städdagarna är hennes favoritdagar. På grund av benbrottet
fick Lion ofta besöka veterinären och han uppförde sig alltid mycket bra, trots att han måste ha haft ont.
Lions första hem var i Helsingfors, men familjen blev
allergisk strax efter att han kom dit och nu bor han i Jyväskylä i
mellersta Finland hos ett mycket trevligt ungt par. De gillar att han
är så sällskaplig.
Puma (FIN*Susanssin Beautiful as Puma) var orkanen i kullen,
precis som jag förutsåg. Hon är full av liv, till och med vildare än
vår Myy (FIN*Susanssin Blue Miracle) och det är inte lite. Myy var
Pumas idol och jag måste erkänna att de båda kunde skapa kaos
tillsammans. Puma är en sällskaplig flicka, hon älskar människor
och satt alltid i någons knä. Hon spinner och koketterar, svänger
den långa svansen som en riktig prinsessa. Hon slickar en på näsan
och ser på en med sina stora gröna ögon – min man blev kär i
henne. Jag tyckte att hon var en liten orkan, precis som Myy.
Puma är mycket elegant och har stora vackra gröna ögon.
Nosen såg inte så bra ut när hon var yngre, men den blir bättre och
bättre. Hakan är kraftig. Till och med öronen, som såg väldigt
lustiga ut när hon var yngre, ser bättre ut nu. Men det spelar ingen
roll hur hon ser ut, det är hennes sätt man lägger märke till.
Puma stannade här i Kotka och bor i en trevlig familj
med två unga flickor och två katter. Den äldre katten, Hermu,
tycker om henne, men den yngre, Viiru, har inte riktigt accepterat
henne än, men det blir bättre för varje dag.
Det var väldigt jobbigt att ta adjö av Tiger, Lion och Puma. Men
det är lättare när vi vet att de har fått bra hem. Inget är sig likt här
hemma, till och med Myy verkar vuxen nu. Hon kanske såg på
Puma och tänkte: ”En sådan orkan!”
Myy besökte en hjärtspecialist i oktober och gjorde en
ultraljudsundersökning av hjärtat. Hennes hjärta är friskt nu och
veterinären sa att hon kan användas i avel. Efter att ha tänkt på
saken i några månader har jag bestämt att hon ska få en kull, men
jag måste hitta en hane först! Så vi kanske får kattungar till sommaren. Kommer det att bli orkan-kullen tro?
Susanna Gunnar
FIN*Susanssin
Översättning: Elisabeth Larsson
FIN*Susanssin Blue Miracle

Problem med den skandinaviska typen?
Worry no more! Här kommer den. Fotot på denna utsökt
vackra svenska rysshona demonstrerar med all önskvärd tydlighet vad som menas med den skandinaviska typen. Först och
främst är ögonen unika. FIFe.s standard föreskriver ju stora
brett placerade ögon. Dessa är verkligen stora. Ibland sägs det
att ryssen ska ha ett brett huvud men det står inget om det i
FIFe:s standard, utan där är det de brett placerade stora ögonen som utgör bredden. Ibland kan det tyckas som om vissa
ryssar har breda huvuden men då är ofta ögonen ganska små
och det blir en synvilla. Vad jag även vill trycka på här är looken. Karin Johansson beskrev detta på ett väldigt fint sätt i
förra RP. Looken är som hos de vilda djuren, inte manipulerat
och förstört av människan som på andra raser. Detta är den
skandinaviska typen av ryssar helt ensam om.
Hon har vidare en mycket kort kil. Fotograferar man en ryss
underifrån så kan även en som har ganska lång kil se kortkilad
ut. Detta foto är taget rakt framifrån och lurar således inte
betraktaren. Den korta kilen har varit den skandinaviska
typens signum och finns ingen annanstans.
Öronen sitter helt perfekt. De följer huvudets yttre
linje uppåt precis som på de engelska 50-talsryssarna som stod
som modell när ”set vertically to the head” skrevs in i standarden. Så här ska det se ut, inga kaninöron inte heller orientalöron. Dessutom så har hon samma bredd i öronens bas som
hon har mellan öronen, detta ger en perfekt symmetri och är
mycket vackert att se.
Jag vet att hon även har en fantastisk profil där pannan och skalltaket går ihop i ett enda plan. De ryssar som har
detta lyft i pannan får en tydligt markerad vinkel. Detta ser vi
tråkigt nog inte så ofta nu förtiden. Utan nu har vi tre plan;
nos, panna och skalltak och en alltmer utsuddad vinkel.
Denna hona blev BIS veteran på det norska jubileet,
hon vann även sidoklassen ”bästa profil”. På det svenska jubileet vann hon ”bästa look”.
Hon heter EC S*Wildtbergs Milaya.
Marianne Backström
Foto: Sven Backström

Epilog. Cirka en vecka efter att jag skickat denna text till RP
meddelade Ywonne Johansson mig att Milaya var död. Jag har
haft förmånen att få följa Milaya allt sedan vår första utställning i augusti 1995 och framåt. Milaya var halvsyster till vår
första ryss Nina (S*Mistlurens Carmen). Dessa två har i mycket hög grad präglat min syn på hur en ryss ska se ut för att
uppfylla kraven på skandinavisk typ.
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EC Limelight´s
Kia DSM

– slutresultat
FERTILA
1. DK*KIRSTEJNS BLUE EMANUSHKA
Dorthe Kirstejn Jensen & Esben Nielsen
S*LIMELIGHT’S KIA
Kenneth Eklind
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Kenneth Eklind
MAXIMILLIAM V. SALZBACHTAL
Dorthe Kirstejn Jensen & Esben Nielsen
DK*PARAGON BLUE VIRTUE LUNAR LULLABY
Allan Kastberg
S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Sonny Hansson
SILVERGREY PARAGON BLUE FIVER
Allan Kastberg
SILVERLOCK’S I BELIEVE IN ,
Sari Kulha
9. S*VATULANDS IGOR
Margit Kjetsaa
10. FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
Charlotte Bredberg

150p
150p
150p
150p
150p
150p
150p
150p

Visst är det så att en ryss bara blir vackrare med åren. Trots att Kia varit hemma
och haft kull under februari till slutet på juli så blev 2007 hennes mest framgångsrika år. Hon tog vid sex års ålder inte mindre än sju bis och ett box
samma år. En rejäl putsning av Axinjas rekord från 2006. Hon tog fem bis i
Sverige vilket gav en tredje plats på Sveraks lista över fertila katter. Dessutom
ett bis i Norge och ett box i Danmark.

145p
140p

KASTRATER
1. SILVERLOCK’S I BELIEVE IN U
Sari Kulha
2. S*ZILARREKZO PETJA GORA THERESE DIKIJ
Ulla & Bertil Lindstedt
3. S*LAMBOHOF CHATELAINE CURIE
Erik Hammervik
S*LIMELIGHT’S NEMO
Sonny Hansson
(N)POMOR OKSANA
Margaret Ann Moen
6. S*VALINOR’S CELEBRIAN
Charlotte Bredberg
7. FIN*HANA-BI MYSTÈRE DU SOLEIL
Marianna Ripatti
8. S*LIMELIGHT’S OLGA ALEXANDRIA
Kenneth Eklind
S*PEGGY LANE’S RALPH LAUREN
Helene Ahlström

150p

Höjdpunkten på säsongen var ändå resan till Åbo Finland i november. Resan
föranleddes av att den finska rasringen ändrat reglerna så att en medlemskatt
även måste ställas ut i Finland för att övriga resultat skulle räknas. Sex domare,
hela 220 korthår och ett motstånd som inte borde gå att slå. Alla påstår, inte
minst domarna, att det är oerhört svårt att konkurrera bland Finlands korthårskatter. Det började med biv mot ett av Sari Kulhas äss, Gilda. Domaren,
Jarmo Räihä, tvekade länge men tog till sist Kia som också nominerades. I
panelen vann hon över de andra honorna och slog hanen om bis med 5 – 1 i
röster.

135p
85p
85p
85p
45p
40p

Kias resultat innebar att hon därmed blev Årets Ryss i Finland för tredje året i
rad. På rankinglistan över svenska utställningar 2007 var det mycket jämnt
mot Fedja som också hade fem bis. Totalt så blev ryssar nominerade 56 gånger i Sverige vilket gav 23 bis. En klar förbättring mot 2006 där 54 nomineringar gav 13 bis och tre box.

20p
20p

VETERANER
1. S*LAMBOHOF CHATELAINE CURIE
Erik Hammervik
2. S*WILDTBERGS MILAYA
Anne-Helene Johansson
3. S*ZILARREZKO LADY ROWENA
Ywonne Johansson
4. S*VATULANDS NIJINSKY
Marianne & Sven Backström

Foto: Mark C C Hemsley

Årets ryss fertil

Årets Ryss 2007

Ranking svenska utställningar 2007

21p

1 Limelight´s Kia
2 Silverlock´s I Believe In U
3 Paragon Blue Virtue Lunar Lullaby
4 Limelight´s Pocahontas
5 Romanenko´s Maxinja Naida
6 Silvergrey Paragon Blue Fiver
7 Zarin Querida Maia
8 Wynjas Wincent
9 Ullaberras Olga Zarina Joy
10 Ärke Ängelns Hindra
11 Maximillian v. Salzbachtal
12 Zilarrezko Petja Gora T Dikij
13 Kirstejns Blue Emanushka
13 Lambohof Chateleine Curie
13 Tsaritzas Reno
13 Valinor´s Celebrian
17 Halmbylunds Siddharta
17 Limelight´s Nemo
17 Limelight´s Pilar
17 Ondine v Hirschbach
17 Ussholmens Lilla Blå
17 Wynjas Wilma

9p
3p
2p

Poängräkningen är följande:
BIS
50p
BOX
50p
NOM
45p
BIV
30p + 1p/slagen katt, dock max 40p
Cert
20p + 2p/slagen katt, dock max 30p
Ex 1 (kl. 11&12) 20p + 2p/slagen katt, dock max 30p.

Poängberäkning för Årets Veteran

Poängen sätts efter hur många katter som tävlar i klassen. 1p/katt.
Om 4 katter tävlar är maxpoängen 4p. Om 8 katter tävlar är det 8p.
Den som vinner (hane + hona) får dessutom ytterligare 2p.
Exempel: Om 4 katter tävlar blir poängen:
4p om den blir 1:a + 2p extra.
3p om den blir 2:a.
2p om den blir 3:a.
1p om den blir 4:a.
Blir 1:a-katten bäst totalt får den +5p i stället för +2p.

1
1
1
1
1

Summa

NOM

BIS

9
6
4
4
3
3
4
2
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
3
3
3
2
1
1

56

23

På listan över ”Bäst genom tiderna” ryckte Kia ifrån till en helt ointaglig ledning. Eftersom Russian Blue Klubben inte fortsättningsvis kommer att arrangera någon tävling om Årets ryss blir detta sannolikt den slutgiltiga rangordningen. Ingen kommer väl längre att vara intresserad av att skicka in sina resultat från utställningar. Då blir det också omöjligt att hålla koll på hur det går
för svenska ryssar utomlands. Bis och box är sammanslaget eftersom nuvarande regler ger bis till både hane och hona bland vuxna och kastrater.
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GIC Maximillian v. Salzbachtal

Foto: kongro.no

Bäst genom tiderna svenska ryssar
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BIV

9
5
3
2
1
1
3
1

1 Limelight´s Kia DSM
2 Romanenko´s Axinja
3 Cosack´s Nurejev
4 Sagolands Chili DM
5 Skepparkrokens Alexander
6 Vatulands Nijinsky
7 Skvallergränds Lara
8 Limelight´s Névé
9 Limelight´s Pocahontas
10 Romanenko´s Maxina Naida

BIV

51
11
16
8
16
11
15
4
2
1

NOM

44
16
12
10
10
9
6
8
5
3

BIS

23
7
7
6
5
5
5
4
4
3

Aktiv

2001 - 2007
2005 - 2007
1989 - 1996
1994 - 2002
1986 - 1995
1997 - 2006
1979 - 1988
2004 - 2006
2007 - 2007
2007 - 2007

Bilder på fler av årets ryssar
finns på sidan 32.

Årets ryss veteran

– S*Lambohof Chatelaine Curie

Kenneth Eklind
Limelight´s Russian Blue och Burmilla

Min deamon heter Chatelaine. Ni som har
sett filmen Guldkompassen, eller (ännu bättre) läst Philip Pullmans bok med samma
namn, vet precis vad jag talar om. I Pullmans
fantasivärld, som delvis utspelar sig i ett
parallellt universum, har alla människor varsin daemon. Daemonen är ett alter ego som
i form av ett djur som gestaltar personens
egenskaper. Av någon freudiansk, ej närmare
utredd orsak, är daemonen i princip alltid av
motsatt kön, men det spelar egentligen mindre roll. Under människans barndomsår, så
är daemonens gestalt ständigt skiftande och
byter skepnad från mus till lejon till fjäril osv
allteftersom sinnestämningen hos barnet förändras. När han eller hon når puberteten
intar deamonen en permanent skepnad som
följer med resten av livet. En daemon till en
människa med sinne för listiga intriger kan
exempelvis bli en orm medan en lojal och
plikttrogen persons deamon blir en liten
pudel. Oavsett daemonens gestalt är personen och deamonen oskiljaktiga och följer
varandra hela livet. Ni förstår nog principen
nu.
Min daemon heter alltså Chatelaine och
råkar vara en russian blue-katt. Chatelaine är
lätt introvert, intelligent, sofistikerad med en
fallenhet för att gärna äta godsaker som råkar
befinna sig i hemmet. Hon har ett begynnande viktproblem, som ignoreras ihärdigt.
Hon har börjat få en del vita hårstrån, men
uppfattas trots detta som betydligt yngre än
vad den faktiska åldern antyder. Hon är dessutom väldigt vacker.
Chatelaine har ännu en gång blivit korad till
Årets veteran i Russian Blue Klubben! Att
ställa ut i veteran-klass är många gånger ett
ensamt jobb. Samtidigt tycker jag att det är
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Foto: kongro.no

Foto: kongro.no

Årets ryss fertil

Limelight´s Pocahontas
Eftersom de tre bästa resultaten räknas och
inga regler finns för att rangordna fullpoängarna, blev också Kias dotter Poca Årets
ryss. Hon har fyra bis, tre i Sverige och ett i
Norge.
Poca är resultatet av en parning med den
helt fantastiske hanen EC Silvergrey
Paragon Blue Fiver DSM. En amerikansk
import till Danmark, som f ö också blev
Årets ryss fertil 2007 och bästa fertila katt i
Danmark alla kategorier.
Poca har ett underbart temperament för
utställning. Trots att hon varit utställd flera
gånger under den kritiska juniortiden har
hon aldrig varit rädd, nervös eller sur. Hon
älskar alla människor och reagerar inte på
något negativt sätt när hon ser andra katter.
Hon har verkligen ärvt föräldrarnas temperament. För närvarande har hon samma
mellanblå pälsfärg som Kia, av en helt fantastisk kvalitet och struktur. På rasspecialen
i september vann hon klassen ”bästa päls”.
Domare var Hans Lindberg och Glenn
Sjöbom.
Poca placerade sig på nionde plats på
Sveraks lista över bästa ungdjur och juniorer
2007.

EC Silvergrey Paragon
Blue Fiver, DSM

viktigt att visa att utställningskarriären inte
nödvändigtvis måste vara slut när katten fyller fyra år. Idag var de flesta katterna på
utställningarna inte ens födda när Chatelaine
ställdes ut som veteran första gången. En del
besökare förundras över det faktum att en
katt överhuvudtaget kan bli så gammal som
13 år. Vi vet bättre än så! Jag hoppas att
Chatelaine ska bli betydligt äldre, men det
får framtiden utvisa. Vissa saker kan man
faktiskt inte råda över. Det låter klyschigt,
men glöm inte att ta vara på varandra! Varje
dag!
Nu längtar vi till sommaren! Förra sommaren regnade bort och vintern har varit rena
skämtet i vår del av landet. En sommar med
mängder av sol, värme och sköna dagar ute
på gräsmattan står högt på önskelistan! Då
kan man ju vara ute och exempelvis leka
med sin boll!
Erik Hammervik
Fotnot. Pullmans trilogi om Den mörka materian orsakade viss indignation hos, framför allt,
den katolska kyrkan när den publicerades.
Böckerna ska dock endast läsas som skönlitteratur och tas för fiction, inte ett inslag i en religionsdebatt. Pullman belönades med
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
2005.

Årets ryss fertil + kastrat

GIP&IC Silverlock’s
I Believe In U (Fedja)

GIC Paragon
Blue Virtue Lunar Lullaby, JW
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ALEXEJS NYA ÅR

Alexej firade årets första dag med att ta en mus – inomhus!
Husse fann på morgonkvisten Alexej sittandes under julgranen
tillsammans med en husmus. Av de två var det bara Alexej som
hade det trevligt. När Matte behagade kliva ur sin paulun var
musen såväl död som förpassad utomhus.
När kylan kommer så tar sig gärna mössen in i huset,
men i det här fallet så var det fel hus för en mus. Livat värre för
Plutten i alla fall!
Efter förra Ryska Posten så har flera rapporter inkommit om
bräkande ryssar, varav den mest namnkunniga är Skvallergränds
Olga Alexandrovna. Kanske är det en gammal fin skandinavisk
gen? Eftersom Olga A är Alexejs mormors farfars mormor så
finns bevisligen släktskapet - månne Alexej ha ärvt bräkgenen
från henne, via sin mamma Tess?
Så kom årets ryssalmanacka, där Husse och Matte till sin
gemensamma förvåning fann Alexej. Husses kommentar: Jag
kände igen skottkärran men inte katten! Matte och Plutten fnös
i kör.
I år kom påskharen tidigt, närmare bestämt dagen
före julafton. Flera år i rad har en hare suttit på gräsmattan under påskhelgen, vilket gjort Matte (som
annars är tämligen skeptisk lagd) benägen att börja tro på
påskharen. Alexej såg också haren och ville genast ut för
att jaga den. Husse och Matte såg framför sig hur
haren skulle sätta av i språng mot skogen, med en
rysk katt i hasorna. Eftersom ingen av oss kände sig
så värst tilltalad av den synen så fick unge herrn vackert stanna hemma. Fast han sprang som en osalig ande
från fönster till fönster och tittade efter haren. Samt
bräkte uppfodrande åt oss att släppa ut honom.
En av årets första dagar landade en korp i trädgården. Matte har aldrig förut sett en korp på så nära
håll och förundrades över skönheten hos fågeln samt
över dess storlek, lika stor som Alexej var den. Tursamt nog var
Plutten inne och sov, annars hade han säkert varit pigg på att ta
sig en närmare titt på fågeln. Matte har länge misstänkt att
Plutten har en förvrängd jaguppfattning som gör att han tror
sig vara en stor panter, så det här hade säkert varit ett byte i
Pluttens smak.
Mattes tidiga musiksmak (troligen delvis präglad av
äldre syskon) omfattar bland annat Donovan, och efter att ha
skådat korpen så dök ”The ballad of Geraldine” upp i minnet. Hon som hade ”hair coal black as a raven”.
I höstas fick vi besök av Ywonne Johansson och Katja Kurisjärvi
från Finland. Katja var på besök i Sverige, tillsammans med sin
avelshane Starstruck’s Corto Maltese. Matte visade upp Alexej
och storasyster Rapunzel, Husse däremot var mera benägen att
visa upp sin finländska vedpanna Arimax. Jag tror dock att
Katja mest uppskattade katterna! Tack för besöket Katja, och
hoppas att vi ses igen!
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S*Ryaklintens Alexej Astor

1/11 blev det sorg i huset: Rapunzel
somnade in, efter en tids sjukdom.
Hon hade somnat in tidigt på morgonen och Alexej satt bredvid
henne när Husse kom upp. Så tomt
det blev i huset efter vår lilla älskade
hittepisse! Hon var en stor personlighet, känd och omtyckt av alla
gäster och fick många vänner under
åren. Rapunzels absoluta favorit var
Eva Smith-Meyer, som blev
Rapunzels egen tante Eva. Första
gången tante Eva besökte oss hade
hon svarta byxor, men när hon gick
var en stor del av byxorna täckta av
vita hår. Så blir det lätt när man
umgås kärvänligt med katter.
Matte och Husse vill passa
på att tacka alla som har beklagat
Rapunzels bortgång. Så småningom hoppas vi att Alexej ska få en ny
syster att bo tillsammans med.
Nu väntar vi på våren, ljuset och
värmen. Mörker och kyla är inte
Mattes melodi, och Alexej
instämmer i det.
Carina Nicklasson

Fira din katt med en
annons i Ryska
Posten!!! Födelsedag,
ny titel eller något
annat.
Skicka en bild och
några korta rader till
Ryska Posten ”Det ska
vi fira...” Adress finns
på sidan 2.

Grattis Stella!
Vi önskar gratulera EC Argentum’s Blå Stella till BIS hona
kat. 3, samt BIS senior kat. 3 på det norska jubileet på Hvaler
i september 2007. Nicke är mycket stolt över sin syster. Stort
grattis även till Bodil och Kim som är uppfödare/ägare till
Stella!
Marianne & Sven Backström

Det ska
vi fira!

Grattis Elaiza!
Wynjas Wiwi (Elaiza) gratuleras på 1-årsdagen den 12/2 och
grattis även till kullsyskonen Wincent och Dimma och katten
Homan och hälsningar till uppfödaren Yvonne Torstensson.
Hälsar ägarna Marika & Ralf Svärd

Grattis Neffi!
Vår ljuvliga IC S*Cosack’s Nefertite har fyllt 7 år nyligen.
Marianne & Sven Backström

S*Grrr Chili Red Torpedo
fyllde 1 år den 21 februari 2008! Red som kallas ”Killi” är en
snygg rysshane som är både snäll och lekfull. Killi bor hos sina
fodervärdar Kaisa Kinnarinen och Jussi Lehtinen i Åbo. I februari 2008 fick han en rysskompis. Hana-Bi Estrade Burton flyttade då dit. Killi är den sortens katt som gärna vill ha en kattkompis. Tack, Anna, för den här underbara pojken!
Marianna Ripatti
FIN*Hana-Bi Russian Blue
Uppfödare: Anna Saverstam, ägare: Marianna Ripatti
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Alltid tillsammans!
Mandi, min kära lilla hona, blev vuxen alldeles för tidigt. Hon var inte mer
än fyra månader när jag upptäckte jag små knölar intill hennes bröstvårtor.
Jag ringde gråtande veterinären och sa att nu har Mandi fått cancer i bröstvårtorna. Men veterinären sa: ”Lugna dig, Sari, det kan inte vara cancer, hon
är alldeles för ung. Det beror säkert på homoner.” Det är omöjligt, tänkte
jag, hon är ju bara fyra månader! Men så var det. Mandi började löpa när
hon var 5,5 månader. Och hon är mycket aktiv; jamar högt i sju dagar, är
tyst i tio dagar och så börjar hon löpa igen. Jag hade alltså inte så mycket att
välja på. Jag bestämde mig för att försöka para henne när hon var knappt tio
månader gammal för att undvika hälsoproblem.
Pardus (FIN*Zarin Panthera Pardus) besökte Mandi i mitten av
oktober och Mandi blev dräktig. Den 11 december föddes tre ungar, en hane
och två honor. Det var rätt beslut att låta henne få en kull. Allting gick
mycket bra.
Mandi, hennes halvsyster Taika och Taikas mamma Gilda är oskiljaktiga
vänner, de är alltid tillsammans. När Mandi skulle föda tog jag ut Taika och
Gilda ur rummet för att Mandi skulle kunna koncentrera sig på förlossningen (Mandi är en mycket aktiv och sällskaplig katt som hela tiden är i rörelse).
När alla ungar var födda fanns det redan några som väntade utanför dörren på att få komma in. Taika och Gilda stod och jamade, ”knackade”
på dörren som om de bad mig att släppa in dem. De undrade nog vad jag
hade gjort med deras vän. Varför fick de inte träffa henne?! Jag lät dem
komma in för att se vad som skulle hända. Vissa honor, också några av mina
egna, vill inte att andra katter kommer till boet just när de fått sina ungar.
Men det ville Mandi! Gilda gick fram till boet, såg ungarna och betedde sig
genast som mamma. Hon ville tydligen visa Mandi hur hon skulle ta hand
om ungarna. Gilda la sig ner och började sköta om ungarna, och Mandi
också. Även Taika kom för att titta på de nyfödda. Hennes stora ögon spärrades frågande upp när hon såg de små fnysande varelserna utan ögon. ”Vad
i hela världen kan det vara?” verkade hon tänka. Hon kände på dem med
tassarna och hoppade hastigt bort när de rörde på sig. Taika hade aldrig förr
sett några kattungar, men hon vande sig efter en liten stund och la sig också
hos dem, tillsammans med sina båda vänner.
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FIN*Zarin Zelda, Zsa-Zsa och Ziggi

I fortsättningen var Mandi, Gilda, Taika
och ungarna tillsammans hela tiden. Jag
försökte ta ut Gilda och Taika ett tag., så
att Mandi skulle koncentrera sig mer på
kattungarna. Mandi är en lite lättsinnig
mamma, men hon tar ändå bra hand om
dem. Men hon började genast ropa: ”Var
är mina vänner?” Det räckte inte med
kattungarna för henne. Så jag lät dem
vara tillsammans allihop och det var de
alla glada för, och ungarna växte bra.
När ungarna var 3-4 veckor
började de springa runt i rummet. Detta
var något helt nytt för Taika. Små levande
möss som sprang omkring! Hon behandlade dem lite omilt i början, men lärde sig
snabbt att leka med dem. De hade så
roligt! Mandi lekte också mycket med
ungarna.

Nu är kattungarna omkring åtta veckor
gamla. De har blivit mycket modiga,
glada och kanske också redan lite självständiga. Det beror nog på att de har varit
med om så mycket roligt ända från början. Allt på grund av de tre vännerna
Mandi, Gilda och Taika.
Sari Kulha
Översättning: Elisabeth Larsson

Foto: Åsa Petré

Mandis bror Mio besökte Gilda i början
av februari, så Gilda måste vara borta från
de andra några dagar. Stackars Gilda. Jag
trodde att hon kanske skulle tycka att det
var roligt att träffa Mio. Men så fort han
åkt hem sprang Gilda till kattungarnas
rum igen. De var viktigast för henne! Och
nu kommer hon också att få egna ungar i
början av mars.

EC S*Wildtbergs Milaya
Min vackra Milaya har i dag 19/2 -08 fått somna in.
Nästan 13 år gammal (född 20/2 -95)
Älskad och saknad!
S*Moy Almaz
Anne-Helene Johansson

EC S*Wildtbergs Milaya
I dag (20080220) är det tretton år sedan
GIC S*Wildtbergs Zwechowa födde sin
andra kull kattungar. Det var en hane och
tre honor. Fadern var CH S*Styckjunkarens
Adalvard. Adde var tänkt som far till hennes
första kull, men så blev det inte. En av
honorna blev döpt till Milaya. AnneHelene hade hittat namnen i en rysk parlör.
Hon slog på ordet ”älskling” och fick fram
”ljubimitza” och som en smekform
”milaya”. När vi slog åt andra hållet så fick
vi betydelsen ”söt”. Så jag översätter namnet med ”sötnos”. Pappa kallade henne
dock för ”min laja katt”, dvs. min
fula/otrevliga katt. Inte för att han tyckte
att hon vara ful eller otrevlig utan för att
han tyckte att ”milaya” lät nästan som ”min
laja”. Hon var pappas katt och älskade att
tvätta hans skägg.
Milaya blev kvar hemma. Hon fick en kull
1998 på tre ungar. Då Milaya aldrig har
gillat fertila hankatter (kastrater går bra) så
blev det inte någon mer kull. Båda hennes
söner fick varsin kull och deras ättlingar
finns både i Sverige och Finland (via
S*Flisdjupet’s respektive FIN*Hana-Bi). Vi
köpte tillbaks Milayas sondotterdotter
S*Flisdjupet’s Chardonnay (född 2004) för
att få tillbaks något av Milaya i vårt avelsarbete. Jag frågade även en gång Marianna
Rippati (FIN*Hana-Bi) ifall jag kunde
köpa en kattunge efter hennes S*Coaster’s
Blue Streak Be, som är sondotter till
Milaya, av samma skäl. Milaya och hennes
morbror GIP&EC S*Wildtbergs Tzar

Rurik kommer nog alltid att stå förebild för
oss i våra avelsarbeten.
Milaya var inte så väldigt förtjust i utställningar. Hon ställde upp, bara det inte blev
för många utställningar under för kort tid.
Vi lät henne därför ha flera längre uppehåll
i sin uställningskariär. Hon var 9 år fyllda
innan hon blev Europa Champion. Eiwor
Anderssons kommentar vid ett tillfälle
2004 om henne var: ”1995! Ja, man gjorde
den modellen på den tiden!”
I fjol tog vi med henne på Russian Blue
Klubbens 30-årsjubileumsutställning och
på Den Norske Russian Blue Klubbens
20+1-årsjubileumsutställning. Detta för att
få möjlighet att visa upp en riktigt snygg
skandinavisk typad russian blue. För om
man skall diskutera olika typer så tycker jag
att man behöver ge också exempel på katter
av de olika typerna för att illustrera vad man
pratar om. På den första utställningen så
blev hon näst bästa veteran korthårs hona,
efter IP&EC S*Lambohof Chatelaine
Curie samt vann sidoklassen ”bästa skandinaviska rysstypen”. I Norge blev hon bästa
korthårsveteran och tog sidoklassen ”bästa
profil”.
I dag skulle hon alltså ha fyllt 13 år, men så
blev det inte. Igår fick hon somna in då hon
blev hastigt akut sjuk. Vi saknar denna
vackra katt. Farväl Milaya!
Ywonne Johansson
S*Wildtbergs Russian Blue
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Ska man föda upp katter efter standarden
eller ska man ändra standarden efter katterna?
Vad är en rasstandard?
En rasstandard beskriver hur den idealiska katten av en viss ras
ser ut. Den nämner också fel som man som uppfödare ska vara
uppmärksam på. Uppfödarna arbetar med standardens idealkatt som mål.
Dagens russian blue-standard ser du här till höger.
Hur man ska tolka standarden i förhållande till katten på
utställningsbordet är ofta en fråga som diskuteras. Utställare,
uppfödare och domare har kanske inte alltid samma uppfattning.
Russian Blue Klubben bildades 1977 och har som huvudmål
att verka för bevarandet av den skandinaviska russian bluetypen. Med “skandinavisk typ” menas det utseende de svenska
ryssarna hade när klubben bildades och det är de katter vi haft
som ledstjärnor under årens lopp. Utseendet på dessa ryssar
skilde sig ganska mycket mot hur ryssarna såg ut i
Storbritannien och på kontinenten.
Hur blir det om rasstandarden ändras på flera punkter, om
standardens idealkatt plötsligt ser annorlunda ut? Måste uppfödarna då tänka om och börja arbeta mot nya mål? Vilket
utseende vill vi ha på våra ryssar? Är det omöjligt att ha kvar de
gamla idealen? Gör det någon skillnad?
Vad tycker du? Skriv till Ryska Posten och berätta.
Uppfödare
SVERAK säger: ”Som uppfödare åtar man sig ett avelsmässigt
ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel,
genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar
mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs
stadgar och regler och en del av de svenska lagarna.
Uppfödning handlar inte om att reproducera katter.
Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från
defekter och med god mentalitet. Det är enligt svensk lag förbjudet att avla på djur med ärftliga defekter.”

Nuvarande standard för russian blue
Head:

Short wedge. Long and flat skull. In profile forehead and nose
form a convex angle at the same level as the eye brows. Straight
forehead. Straight nose. Prominent whisker pads. Strong chin.
Ears:
Large and rather pointed, wide at the base. The skin of the ears
is fine and transparent, the inside hardly covered with hair. They
are set vertically to the head.
Eyes:
Large and almond in shape; set wide apart. Vivid green.
Neck:
Long and straight.
Body:
Long body, medium bone structure, but graceful in outline and
carriage.
Legs:
Fine and high. Paws small and oval.
Tail:
Fairly long and tapering to a point.
Coat:
Short and dense and very fine; standing up like plush; soft and
silky. Double coat. The texture and apparance of the coat is very
different from those of any other breed. Blue-grey coat, even
and clear, with a distinct silver sheen. Medium blue-grey with a
silver sheen preferred.
Nose leather: Blue-grey.
Paw pads: Dark lavender.
Scale of points:
Head
25
Eyes
10
Body
30
Coat colour
10
Coat quality
20
Condition
5
Faults:
Head:

Square head
Round head
Eyes:
Round eyes
Yellowish tone in the eyecolour
Body:
Cobby or thick set
General: Oriantal type
Tail:
Too broad at the base
Coat:
Flat lying coat
Tabby markings, bars or shading ("ghostmarkings")

Förslag från danska uppfödare på ändrad standard
för russian blue
Head

Shape

Vad är FIFe?
FIFe betyder Fédération Internationale Feline och är ett internationellt kattförbund som bildades 1949 i Frankrike. Dess
grundläggande tankar var att ha gemensamma utställningsregler och standard för Europas katter. Idag är det en sammanslutning av fyrtio medlemsländer från Europa, Asien och
Mellan- och Sydamerika.

Ears

Forehead
Nose
Whisker pads
Chin
Shape

Vad är SVERAK?
Varje land har en eller flera nationella centralorganisationer för
kattklubbar inom FIFe. I Sverige har vi SVERAK – Sveriges
Kattklubbars Riksförbund. Kattförbundet SVERAK är anslutet
till FIFe. Under sig har SVERAK ett 50-tal svenska kattklubbar
(SVERAK-klubbar) fördelade över landet.

Legs

Varför ska man ställa ut sin katt?
Enligt SVERAK är det främsta syftet att sprida kunskap och
kännedom om god katthållning till dem som besöker utställningen. Samtidigt visar man upp de olika kattraser som finns i
Sverige så att besökarna kan bilda sig en uppfattning om
raserna, prata med kattägare och även uppfödare. För uppfödarna är utställningen en möjlighet att träffas och diskutera, till
exempel avelsarbete.
Genom domarbedömningar ”betygsätts” utställningens katter
där de som är goda representanter för rasen, såväl exteriört som
mentalt, får de ”bästa” betygen. Detta kan vara bra som vägledningför kattägarna beträffande kattens möjligheter att användas
i avel.
Red.
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Placement
Eyes
Neck
Body

Tail
Coat

Shape
Colour
Structure

Paws
Structure
Colour

Nose leather
Paw pads

Short wedge, skull long and flat. In profile forehead and nose
form a convex angle at the same level as the eyebrows
Straight
Straight
Prominent
Viewed from front: Strong. Viewed from profile: Deep
Large and rather pointed, wide at the base. The skin of the
ears is fine and transparent, the inside hardly covered with
hair
Viewed from front: Following the outer line of the wedge
shaped head
Large and almond in shape; set wide apart
Vivid green, without any yellowish tone - permissible in kittens
Long and straight
Medium bone structure, graceful in outline and carriage, not
thick set. The general expression of the body must be harmonious and elegant, but with no oriental typed appearance
Fine and high
Small and oval
Fairly long and tapering to a point
Short, soft and very fine double coat with a silky structure;
dense and standing up like plush with sufficient undercoat to
give a clear lift to the upper coat; not laying flat
Medium to light blue-grey, even and clear colour with a
distinct silver sheen; without any tabby markings, bars or shading (“ghost markings”) - permissible in kittens and young
adults
Blue-grey
Dark lavender

SCALE OF POINTS
Total
Points
Head
General shape, profile, nose, jaws and teeth, forehead,
chin, placement and shape of the ears
Eyes
Shape and colour
Body
Shape, size, bone structure, height of legs and shape of
the paws, tail and its length
Coat
Colour
Quality and texture, length
Condition

100
25
10
25
10
25
5

Motivation:
A proposal for changes in the standard for the Russian Blue has been suggested and
prepared by a majority of active Danish Russian Blue breeders together with The Danish
Russian Blue Association. It has not been the intension to add something new to the
breed itself, but to bring the standard up-to-date with the Russian Blues already in existence. It is considered time to update the Russian Blue standard in order to give a better and more precise description of the breed especially of some of the more important
characteristics (coat structure and colour, body structure and placement of ears), also
integrating the faults into the standard itself.

FIFe:s standard för russian blue har bara
genomgått en större justering tidigare i
historien. Det var år 1965 och anledningen var att man ville särskilja raskännetecknen för russian blue gentemot siamesen. Dåtidens rysstandard och siamesstandard låg nära varandra vilket medförde att man, på kontinenten, samavlade
ryssar med brunmaskade siameser för att
få fram havanan som dåtidens svarta oriental kallades. De katter som föddes blå
registrerades som russian blue och de som
föddes svarta som havana, vi kan följa
dessa katter i Pawpeds. Den standardändringen var i högsta grad nödvändig.
Efter detta har det bara skett smärre
justeringar, oftast på svenskt initiativ.
Det aktuella förslaget kommer från
Maria Jensen (DK*Malevitch), Allan
Kastberg (DK*Paragon Blue) samt
Dorthe Kirstejn Jensen/Esben Nielsen
(DK*Kirstejns). Man motiverar sina
ändringar enligt följande:
”A proposal for changes in the standard for
the Russian Blue has been suggested and
prepared by a majority of Danish Russian
Blue breeders together with The Danish
Russian Blue Association. It has not been
the intension (ska vara intention, min
anm.) to add something new to the breed
itself, but to bring the standard up-to-date
with the Russian Blues already in existence.
It is considered time to update the Russian
Blue standard in order to give a better and
more precise description of the breed especially in some of the more important characteristics (coat structure and colour, body
structure and placement of ears), also integrating the faults into the standard itself.”
Jag tänker inte kommentera alla ändringar som föreslås utan koncentrerar mig på
några av de mer anmärkningsvärda.
Den första är en mycket märklig ändring
med avseende på öronens placering. Om
man är någorlunda väl insatt i rasens
historia så bör dagens uppfödare inte ha
något problem med vad som avses med
”set vertically to the head”. Det vill man
ta bort och ersätta med: ” Following the
outer line of the wedgeshaped head”.
Detta är ytterst besynnerligt för först skriver man att ryssen ska ha en ”short
wedge” d v s dagens standard och det som
idag avser ytan från ögonbrynen till nosspegeln. Med den nya formuleringen blir
konsekvensen att hela huvudet ska vara
kort kilformigt på något sätt. Eller ska

det finnas en kil i kilen? Enligt min
mening är inte detta tillräckligt genomtänkt och förefaller inkonsekvent. Jämför
här gärna med orientalstandarden, där
det står att huvudet ska vara ”wedgeshaped” samt att öronens placering är ”to
continue the lines of the wedge”. Jag
hoppas innerligt att man inte hämtat
detta direkt från orientalstandarden utan
att man är omedvetna om detta. Man
kan då och då se ryssar med ett starkt
CFA-inslag som har en öronplacering
som liknar orientalens (vilket för övrigt är
fel även efter CFA:s standard) men dit
strävar vi väl ändå inte? Den rätta vertikala placeringen är helt dominant bland
FIFe-ryssarna av idag. Inte ens förslagsställarna själva har ryssar med den öronplacering de nu föreslår. Jag anser inte att
påståendet att man inte vill tillföra något
nytt till standarden stämmer. Detta är i
högsta grad något nytt och det finns fler
exempel i förslaget.
Nästa stora konstighet gäller ryssens
kropp. Här har man tagit bort att kroppen ska vara lång. Har inte dagens ryssar
långa kroppar längre? Här har man även
lagt till att ryssens kropp inte får ha ”oriental typed appearance”. Orientalisk typ
står som fel under ”General” i dagens
standard, d v s ett generellt fel som avser
hela katten och hör inte hemma enbart
under kroppstyp. ”Siamese type” (senare
ändrat till det mer korrekta ”oriental
type”) tillkom som ett fel i standardändringen år 1965 och jag har redan redogjort för varför.
Med avseende på pälsens textur blir det
väldigt tråkigt. Man har i stort sett kvar
formuleringen från dagens standard, bara
ändrat om i ordföljden. Men man har
lagt till: ” with sufficient undercoat to
give a clear lift”, detta kommer nästan
ordagrant från burmillastandarden.
Varför just burmillastandarden? Är man
åter igen medvetna om detta? ”Sufficient
undercoat” duger inte alls på en ryss. Det
unika med ryssens päls är att täckhåren
och underullen ska vara lika långa (eller
korta snarare). Pälsen ska vara superkort,
mycket tät (dense) och upprättstående
som plysch, den fjädrar inte tillbaka när
man stryker den mothårs vilket andra
korthårspälsar gör. ”A clear lift” är verkligen inte detsamma som ”plysch”. Man
har även tagit bort: ”the texture and
appearance of the coat is very different
from those of any other breed”. När jag
läser deras beskrivning av pälsens textur

Eggeborns foto, Västerås

I RP 4/07 står att läsa att det i Danmark har framförts ett förslag
på förändringar av rysstandarden. Detta förslag kom FIFe:s breed
council för russian blue till del i november och vi medlemmar
ombads att diskutera det. För att uttrycka mig milt kan jag väl
påstå att jag har vissa reservationer gällande förslaget.

Skvallergränds Olga Alexandrovna

Ny FIFe-standard för russian blue?

så kan jag inte se att den skiljer sig nämnvärt från beskrivningar av andra korthårsraser med dubbla pälsar. Det mest otroliga i sammanhanget är att här vill förslagsställarna lägga till fem poäng som
man tar från beskrivningen av ryssens
kropp.
Och så kommer vi då till pälsfärgen. Man
vill ändra från dagens ”medium blue is
prefered” till ”medium to light blue”. Det
finns bara ett av de större förbunden som
har ”light blue” och det är CFA. Alla de
andra (FIFe, GCCF och TICA) har
”medium blue”. Och vi kan ju se varthän
det barkar… en del domare och en del
uppfödare föredrar ljus pälsfärg, ju ljusare
desto bättre tycks det som. I det sammanhanget måste man ha fullständigt klart
för sig att då är det CFA-importer som
gäller. Med det följer även en ändrad typ,
vi kan inte bara få pälsfärgen. Vi får ganska små ovala ögon, vi får inte särskilt
stora helt felplacerade öron, vi förlorar
vinkeln i profilen. Vi får hanar och honor
som ser likadana ut och vi får ryssar som
är mindre än dagens och som påminner
mycket om cornish rex till kroppstypen.
Vi får även ett sött tillrättalagt uttryck,
väldigt publikt insmickrande och föga
tilltalande. Om pälsfärgen är ett så stort
problem för somliga varför inte bara helt
enkelt skriva att den ska vara ”blue”
sedan får var och en föredra vilken nyans
av blått de vill. Och då skulle säkert fokus
flyttas från päls till typ vilket jag är den
första att välkomna.
Det är väldigt viktigt att inte komma
med förslag på standardformuleringar
som redan finns inom andra rasers standards, domarna kommer då att göra jämförelser. En ganska klok idé är att bolla
sina förslag med domare som verkligen
kan rasen. För ryssens del gäller det då i
första hand Eiwor Andersson och Kai
Ruonala.
Jag kan absolut inte förstå motiveringen
till detta förslag. Det hela är också synnerligen märkligt med tanke på hur
framgångsrika katter förslagsställarna
själva haft och har. De borde vara mycket nöjda med dagens standard eftersom
det trots allt är den deras katter vinner
efter.
Marianne Backström
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Corto Maltese
i Sverige

Katja och Ywonne

FIN*Starstruck’s Corto Maltese

Jag och Corto Maltese reste till Göteborg i oktober förra året. Ywonne Johansson,
vår katt CH S* Wildtbergs Reca Wolgas uppfödare, var vänlig nog att ge oss tak över
huvudet. Trots att syftet med resan var att para Corto med några vackra svenska
ryssflickor, handlar den här historien om andra katter än vår stilige Corto. Ywonne
tog mig nämligen med på besök hos en hel hop med ryssar av traditionell och amerikansk typ i Sverige.
De första katterna jag träffade under min
resa var de som Russian Blue Klubbens
sekreterare Carina Nicklasson äger. Hon
hade inte bara en russian blue utan också
en gammal kattdam som heter Rapunzel.
Hon var döv och hade nedsatt syn och
hon fick mitt hjärta att smälta. Det är
förbluffande hur vacker och bräcklig en
gammal katt kan vara! Jag kommer inte
att ha en gammal katt i mitt hem på
mycket länge, eftersom min äldsta katt
bara är fyra år, men jag kan förstås
respektera och hedra en gammal katt när
jag ser en. Jag blev mycket ledsen när jag
fick höra att Rapunzel hade gått över
regnbågsbron och lämnat den här världen strax efter mitt besök den 1 november 2007.
Utöver Rapunzel träffade jag en
annan imponerande katt: Ryaklintens
Alexej Astor, en riktig rysshanne. Alexej
är kung i trakten och strövar fritt
omkring i skogarna kring Carinas och
Hugos hus. Han verkar också hamna i
slagsmål med andra katter som vågar ge
sig in på hans revir – det syns på hans
öron som råkat ut för småskador. Alexej
har en helt underbar mörk päls, precis
rätta sortens ryss-uttryck och hög röst.
Då Alexej kom in i huset under vårt
besök krävde han högljutt att hans ägare
skulle ge honom ett fat fullt med räkor
som han brukar få varje lördag.

Naturligtvis gjorde vår värdinna Carina
som Alexej ville och gav honom ett helt
fat med hans favoritmat.

S*Ryaklintens Alexej Astor

S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
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Dagen då jag skulle åka hem träffade jag
Ywonnes och hennes syster AnneHelenes katter. Ywonne och AnneHelene har fött upp katter under stamnamnet Wildtbergs i femton år, men nu
när de har så många fertila katter gick det
inte längre att ha en gemensam uppfödning. Därför började Anne-Helene år
2007 med ett nytt stamnamn, Moy
Almaz. Moy Almaz är ett traditionellt
namn i Wildtbergs uppfördning, eftersom Moy Almaz förekommer i namnet
på en kattungehanne i deras fjärde kull.
Anne-Helene har fem katter: Moy Almaz
syster EC Wildtbergs Milaya, Flisdjupet’s
Chardonnay, Wildtbergs Elbrus Sentinel
Ondinev, hans syster Wildtbergs
Dychatau Sentinela Ondine och det enda
specialfallet i gruppen, GIC Wildtbergs
Cal Benzijon. Cal är speciell på så vis att
han är en svart europé, medan de andra
är blå ryssar.
Av ryssarna är den tolv år gamla
alltjämt fertila Milaya en magnifik klassisk rysshona vars fantastiska rysslook och
graciösa och ladylika utseende gjorde
stort intryck på mig. Efter att jag hade
träffat henne förstod jag hur ryssar verkli-

gen skulle se ut! Det är synd att Milaya
bara fick en kull, eftersom hon har en
egenart och avelskvaliteter som hon
borde fått dela med sig till många.
Milayas vackra linjer har gått vidare till
Chardonnay som är Milaya sondotterdotter. Milayas linjer finns också i
Finland. Coaster’s Blue Streak Bee (Bia),
som ägs av Marianna Ripatti (Hana-Bi)
är dotter till Wildtbergs Winzenth, den
enda manliga ättling till Milaya i rakt
nedstigande led som använts i aveln.
Milaya höll Corto sällskap under hans
vistelse i Sverige hemma hos Yvonnes
mor, för vilket jag och Corto är skyldig
henne ett stort tack.
Elbrus och hans syster Dychtau
är ryssar av amerikansk typ som har
samma far som Tuyada’s Taivas som
importerats till Finland. Trots att Elbrus
och Dychtau är vackra ryssar med breda
och korta kilar och utmärkt pälskvalitet,
ser den riktiga ryssen för mig ut precis
som Milaya och Alexej.
Anne-Helene hade också
Chardonnay och Elbrus två söta kattungeflickor: Zerebro Zentinella och
Zerebro Luna.
Ywonne har fyra katter. I hennes hem
finner man mannen i Ywonnes liv, GIP
& EC Wildtbergs Tzar Rurik, vår Wolgas
S*Moy Almaz Zerebro Zentinella

S*Wildtbergs Milaya

S*Flisdjupet’s Chardonnay

S*Wildtbergs Zar Rurik

Ondine v. Hirschbach

mamma IC Zilarrezko Lady Rowena,
Frida Nevskaja, en importerad hona från
Finland/Ryssland och en tysk import CH
Ondine v. Hirschbach som är mor till
Elbrus, Dychtau och deras syster
Belucha.
Rurik är en tretton år gammal
herre, vars morrhår redan blivit grå. Han
verkar vara den viktigaste katten för
Ywonne och mannen i huset, det råder
det inga tvivel om. Jag hörde en viss
mjukhet i Ywonnes röst när hon talade
om Rurik och naturligtvis var det Rurik
och ingen annan som fanns som bakgrundsbild på Ywonnes bärbara dator!
Både Rowena och Frida är
omplaceringskatter som hamnat hos
Ywonne när deras tidigare ägare inte
längre kunde ta hand om dem. Jag
respekterar Ywonne för att hon öppnat
sitt hjärta och gett dessa ”gamla damer”
ett hem. Den tyskimporterade Ondine
kom faktiskt också till Ywonne vid ett års
ålder när hon redan var dräktig, eftersom
det inte var förrän hon gjort sitt andra
rabiestest som hon tilläts fara till Sverige.
Därför var det klokt att hon blev parad
innan hon kom till Sverige, så att hon
förde med sig en dubbel dos av nytt blod.
Ondine fick tre ungar – Elbrus, Dychtau
och Belucha – strax efter att hon kom till
Sverige. Ondine har också släktingar i
Finland eftersom hon är halvsyster till
Paikea von Hirschbach (Pate), som bor i
Kuunjakos uppfödning i Esbo.
Hos Ywonne träffade jag en
jättesöt liten kattpojke, Wildtbergs Tolko
Malo Zinij Wozduch. Otvivelkatigt har
hans utseende lite av den traditionella
skandinaviska rysslooken över sig, vilket
är lite konstigt eftersom hans far är den
amerikansktypade Elbrus och hans mor
den ryskfinska Frida Nevskaja, som
ingendera har det typiska skandinaviska
utseendet. Wozduch planeras få två kullar, vilket är bra eftersom det vore synd
om han bara skulle bli sällskapskatt.

korrekt placerade (men jag älskar verkligen hennes öron, de är så stora och
öppna som kaninöron). Det viktigaste är
emellertid det lite arga ryssuttrycket och
det har hon verkligen!

Alla russian blue-uppfödare, speciellt
inom den yngre uppfödargenerationen,
borde åtminstone en gång under sin
livstid träffa gamla skandinaviska ryssar.
Jag tror absolut att det skulle ändra deras
syn på hur ryssarna verkligen ska se ut!
Sorgligt nog används mycket få av dessa
extraordinära katter fortfarande i aveln. I
Finland kommer den gamla typen med
den fantastiska rysslooken att föras vidare
genom Bia, som förhoppningsvis kommer att få en tredje kull i framtiden. I den
yngre generationen finns rysslooken
starkt närvarande i utseendet hos
Grindbacka Aleksej, Vatulands IinesMariya och Kaizahre Rainbow Dash som
jag har sett i verkligheten på kattutställningar. Det finns (förhoppningsvis)
andra också, som jag inte haft nöjet att se
på nära håll och därför inte kan uttala
mig om här.
Av mina egna katter har Wolga
den bästa rysslooken, kompletterad med
mörk päls, men tyvärr är hennes ansikte
lite för “engelskt” med smal och lång kil
och öron som inte verkar vara riktigt

CH S*Wildtbergs Reca Wolga

Låt oss återvända till vår stilige Corto och
vad som hände med honom under hans
äventyr i Sverige. Det är tydligt att
honorna smälte som vax när de fick se vår
yngling. Utöver Milaya träffade Corto tre
flickor under sin vistelse i Sverige och jag
har
glädjen
att
meddela
att
(N)Sydpissen’s Babuschka den 3 januari
2008 födde två små Cortos med namnen
Roran och Murtagh. S*Wildtbergs
Belucha Sentinela Ondine och
S*Barynias Hildur har också blivit stolta
mammor för första gången med tre ungar
var. Grattis till alla mammor och hoppas
det går bra för kattungarna i framtiden!
Katja Kurisjärvi, FIN*Starstrucks
Översättning: Nils Larsson

Foto: Pauli Araneva
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Kullabygdens Kassimirs minnespokaler
Här presenteras vinnarna av minnespokalerna för 2008. I år blev priset för bästa skandinaviska look uppdelat på hona och hane, då det blev
svårt att välja och det är ju ganska stor skillnad på honor och hanar.
Enväldig domare och jury var Carina Nicklasson.
Jag hälsar också till förra årets pristagare Missen (Smokey Joe’s
Ebenizer) och Milou (Grrr Levis Mikado Sidereus) och deras människor! Och tack till Lars Johansson, som gör pokalerna.
Bästa skandinaviska look 2008 – hona:
Priset tilldelas Bäckelyckans Diebotjka Gavrila
Ägare: Bodil W: Schmidt och Kim Christoffersen
Uppfödare: Evy och Håkan Nilsson
Motivering: Gavrila föddes i Sverige men flyttade till Norge och blev
avelshona hos Argentum’s uppfödning. Såvitt jag vet är Gavrila den
enda rysshonan i norden som är både EC och EP. Gavrila har det
gamla, fina skandinaviska utseendet och till hösten fyller hon 16 år. På
sidan 24 berättar Bodil själv om Gavrila.
Bästa skandinaviska look 2008 – hane:
Priset tilldelas S*Mistlurens Akilles (Morris)
Ägare: Ewa Wijk
Uppfödare: Bengt-Göran Fältström
Motivering: Morris är en vacker rysshane med det fina skandinaviska
utseendet, och bland många andra fina ryssar i stamtavlan så finns
Skvallergränds Olga Alexandrovna. I augusti fyller Morris 13 år men
ryssarna blir ju bara vackrare ju äldre de blir.
Årets personlighet 2008:
Priset tilldelas S*Ullaberras Ville Gregorij Alex (Sacha)
Ägare: Monica Andersson
Uppfödare: Ulla Virhage-Lindstedt och Bertil Lindstedt
Motivering: Sacha är en stor personlighet, tillika livsnjutare. Han njuter av värmen i bastun och av att ligga på badrumslampan. En annan
av livets njutningar är mat: nyfångad gädda, nyriven parmesanost, ädelost
med mera. Sacha är också en duktig musjägare – det tog bara en halvtimme för honom att fånga sin första mus. Här nedan berättar Monica
själv om Sacha.

Gavrila med sin pokal
Det går bra att redan nu skicka in kandidater till minnespokalerna för
2009. Kategorierna är som tidigare två:
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare det utseendet, men självklart kan alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din ryss är så speciell! Eller någon annans ryss,
som du känner och skulle vilja nominera.
Det är överhuvudtaget roligare med ”okända” ryssar; som kanske
aldrig, eller sällan, varit utställda eller använda i avel. Självklart har alla
ryssar, kända som okända, lika stor chans att vinna, och visst vore det
väl roligt om just din ryss vann en pokal? Det går också bra att nominera någon annans ryss.
Enväldig jury och domare är Carina Nicklasson.
Papperskort skickar du till:
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9,
462 36 Vänersborg.
Digitala kort skickar du till: collusor@telia.com
Glöm inte att skriva en text där du berättar varför du vill nominera just
din föreslagna ryss.

S*Ullaberras
Ville Gregorij Alex – ”SACHA”
Årets personlighet
Varför Sacha är speciell
Nu är det ganska precis ett år sen vi var och
hämtade Sacha. Då var han redan i sitt
andra hem på väg mot sitt tredje. Men nu
är han hemma för gott. Jag tror nog att vi
fann varandra ganska omgående, den fina
grå katten och jag. Fast lite underligt tyckte
han nog att det var. Vem skulle inte tycka
det efter en ganska brokig uppväxt. Men
när vi kom hem såg han ut att trivas från
första stund. Redan efter en timme var han
”som hemma” och på kvällen så gjorde han,
som han gjort alla kvällar därefter också,
han hoppade upp i sängen till mig.
Den 21 december 2007 firade vi
hans 2-årsdag och den 24 februari 2008
firar vi hans 1-årsdag hemma hos oss.
Morgongos och kvällsgos
Varje dag när jag kommer hem från jobbet
har vi ett ”gos”. Då springer han med ett
leende och hoppar upp på sängen och sen
gosar vi en stund. Samma sak på mornarna
innan vi stiger upp. Himla mysigt! Sacha,
tyckte till exempel att jag var lite tråkig när
jag försökte slå in julklappar. Ja försökte...
det är inte helt lätt när man blir nedbrottad
av en kelig kisse. Vinnare dessa gånger är
alltid en och samma herre, men det har ni
nog redan räknat ut. Han tycker det är
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mycket bättre när jag ligger ner så han kan
ligga ovanpå mig och mysa. När jag efter en
stunds gosande försökte fortsätta min julklappsinslagning kom han tillbaka och
kröp upp på mig igen. Vi gillar att gosa jag
och Sacha som ni förstår...
Värsta bästa musjagare
Är det inte helt fantastiskt att en katt som
alltid varit inomhus och innekatt lyckades
ta sin första mus bara knappa halvtimmen
efter han fick komma ut första gången! I
mina föräldrars sommarstuga i Hälsingland
får han vara ute fritt och det älskar han. Där
var han ute hela sommaren och var den
bästa musfångare vi sett maken till. I snitt
tog han två till tre stycken om dagen i olika
storlekar. Wow. De minsta var dock lite
svåra att fånga när han tog in dem i huset
levande. Bäst var när han kom in med dem
döda, eller inte tog in dem alls! Men som
alla andra katter vill han visa upp sitt byte
och självklart få beröm.
Jag tror han längtar till sommaren
igen då han får komma ut och jaga nya
möss.
Eller varför inte leka med ekorren!?
”Jo, en dag när matte hade åkt till
affären hade jag race i köket med ekorren!”
berättar Sacha. ”Gissa om mattes mamma

blev förvånad när vi jagade varandra runt
köksbordet. Och kul var det, snabb rackare
den där ekorren!”
Alltid på G och otroligt nyfiken.
Jag trodde aldrig att jag skulle se en katt
hoppa ombord frivilligt på en båt som ligger i älven och spatsera runt. Men jodå, det
gjorde Sacha. Först blev jag så paff att han
ens gick ut på bryggan, så när han hoppade
upp på båten blev jag bara halvpaff. Trodde
nästan han skulle hoppa i vattnet en sväng

(han kollade länge in de där hoppgrunkorna som går på vattnet),
men nej, han hoppade ner på bryggan igen och gick i land efter att
ha pratat lite med mig.
”Kanske matte tar med mig på en tur med båten i sommar?” funderar Sacha.
Kusinerna på landet
Vi brukar skoja om att min bror och svägerskas hundar och Sacha
är kusiner. Eftersom de bor i min hemort Ljusdal så träffas vi bara
när vi åker dit eller när de kommer till oss och hälsar på. Men redan
första gången visade Sacha såklart vem som är boss. I somras
turades de om att jaga varandra. Även om han ibland fegar ur och
kryper under huset, eller hoppar upp på ett tak om vi är ute, syns
det att han tycker det är kul och är alltid lika nyfiken.
Varmt är skönt & älskar att basta
Just nu i skrivande stund ligger min sötnos i mitt knä. Annars ligger han gärna på sin favoritplats som är ovanpå badrumslampan/skåpet! Där trivs han. Och då med lampan påslagen såklart, det är
ju värmen han vill åt. Varje morgon passar han på matte från sin
varma plats. Och apropå värme, att basta gillar han. I julas hade vi
sköna varma stunder tillsammans i bastun, han mysigt avslappnad
och jag med en bra bok. Ja, vi trivs fantastiskt bra tillsammans.
Parmesanost och gädda
Som de flesta katter gillar Sacha ost, fast han tackar nej till vanlig
ost. Färskriven parmesan ska det vara och mögelost är också mums.
Så smaskigt så det riktigt syns.
Nykokt gädda är en annan favorit. Vet inte vem som är
lyckligast, Sacha eller morfar (min pappa alltså). Den ena blir salig
när han får äta den nykokta gäddan och den andra när han får fiska
den till favoritkatten.

En katt med rutiner
Jodå, vi har rutiner. Varje kväll så ställer jag in våra vattenglas på
sängbordet och innan Sacha lägger sig så tar han en slurk. Ibland,
jag tror han gör det för att retas, så dricker han ur mitt glas också.
Men men, värre saker kan ju hända, eller hur. Huvudsaken är att
han mår bra och trivs. Jag kan alltid hämta nytt vatten om jag
känner för det.
I sin enorma klätterställning, som alla undrade varför jag
köpt, älskar han att vara. Sittandes högst däruppe eller liggandes i
någon av de mysiga korgarna spelar ingen roll. Där kan han vara
med oavsett vad som händer här hemma. För med det måste han
vara!
Själsfränder
Vi har ett speciellt sätt tillsammans som förvånar många. Vi pratar
med varandra och har en förståelse som för en del är lite svår att
förstå. Men vi har byggt upp något ihop och som min mamma
brukar säga: ”Det riktigt syns på honom hur mycket han tycker om
dig, han tittar så kärleksfullt på dig.
Ulla och Bertil Lindstedt, Sachas uppfödare, har också
sett och förvånats över vår kommunikation. ”Det syns att ni förstår
varandra”, säger Ulla. Ja, så är det nog. Ulla och Bertil är också
otroligt tacksamma att det ordnade sig så bra för Sacha till slut. Vi
har regelbunden kontakt och träffas med jämna mellanrum. Första
helgen i februari var jag och Bertil på kattutställning med Sacha.
Han skötte sig fantastiskt bra hela dagen och ändå var det hans första utställning. Men eftersom han är en cool kille kanske vi åker på
utställning snart igen.
Matte Monica

S*Mistlurens Akilles – “Morris”
Bästa skandinaviska look 2008, hane.
Så var det åter dags för Kullabygdens
Kassimirs minnespokaler, och bästa skandinaviska look – hane gick detta år till
Morris. Morris är en vacker rysshane med
skandinavisk look. Han fyller 13 år 2/8 och
bor tillsammans med matte Ewa, husse
Kent och den några månader äldre
huskattssystern Luna i Göteborg. Morris
var också månadskatt i ryssalmanackan för
2006.
Ewa hade tagit hand om Luna,
som är en vacker svart huskattshona, men
märkte att hon blev orolig när Ewa gick till
jobbet – hon ville inte vara ensam. Så en
kattkompis vore en bra lösning. Ewa hade
funderat på olika raser och de första ryssar
Ewa såg i verkligheten var på en raspresentation på Naturhistoriska Museet i
Göteborg. Ewa arbetade då på biblioteket i
Linnéstaden och fick därigenom kontakt
med Katarina Granath. Hon besökte BG
Fältström (Morris uppfödare) och
Katarina, som då hade kvar två stycken av
de fyra hanarna i kullen: Akilles och
Agaton. Alfons hade flyttat till Umeå och
Ambjörn till Finland. Ett annat par hade
fått löfte att välja först men de valde
Agaton, vilket var tur för Akilles hade redan
själv valt sin matte Ewa.
När Akilles kom hem till Ewa och
Luna gick han omkring och morrade som
en hund (en av de två gånger som han har
morrat) och på så vis fick han sitt
smeknamn Morris. Han var då cirka sex
månader och hade kvar ringarna på svansen
– en lemursvans, kallade Ewa den.
Mistlurens uppfödning hör till de äldsta i
Sverige och hade runt 20 kullar på 80- och
90-talet. Stammor till Mistlurens ryssuppfödning var Chagris Jenny (Kizzy), som var

halvsyster till Kullabygdens Kassimir, och
det är många vackra ryssar av skandinavisk
typ som BG har fött upp. Många av
Mistlurensryssarna har gått vidare inom
aveln, till exempel Mistlurens Blå Embla
(som blev stammor till Kosmoskattens uppfödning) och Mistlurens Carmen (stammor
till Vatulands uppfödning).
Morris föräldrar är Mistlurens
Vera och Tavarish Atle. I stamtavlan finns
det många gamla fina stamnamn, förutom
Mistlurens så ser man Barynia’s, Tassebos,
Tarinas,
Ryssgårdens,
Rådsbackens,
Månsgårdens och – förstås – Skvallergränds. Skvallergränds Olga Alexandrovna
är Morris morfars mormor. Idel ädel ryssadel, med andra ord!
Morris och Luna blev snabbt goda vänner;
de sover tillsammans, Luna tvättar Morris
och de leker tillsammans. Det är alltid
roligt att se när två katter har så stort utbyte av varandra!
På morgonen så säger Morris: Hej! Han har
ett speciellt läte enbart på morgnarna som
låter just så. Han är duktig på att apportera
saker och han plockar själv sitt kattgodis
med tassen ur kattgodisburken. I sin förra
lägenhet hade han utsikt över ett tak där
fåglar brukade landa. När Ewa sa: Pippi! så
sprang han direkt till fönstret och spanade
samt snattrade efter fåglarna.
Morris tycker inte om när det ligger saker
på hans platser. Då ställer han sig och stirrar på det som ligger i vägen och skäller tills
matte eller husse plockar bort det.
Det var tänkt att Morris skulle få vara avelshane en tid, men trots att intresserade
hörde av sig så blev det tyvärr inte så. BG

var även hemma hos Ewa och fotograferade
Morris mycket fina profil och vinkel.
Samma dag som Morris hade blivit kastrerad så ringde någon och ville para med
honom – och det var ju väldigt tråkigt att
det då tyvärr var för sent.
På äldre dagar har Morris fått bronkit och
får en halv kortisontablett varannan dag.
En gång hade Ewa missat att ge honom
hans tablett under en kortare tid. Då kom
han och satte sig framför Ewa, stirrade uppfodrande på henne och hostade! Och då
insåg matte att det var sin tablett han
behövde. Man kan bara konstatera att ryssarna är intelligenta.
Vi tackar Ewa, Kent, Morris och Luna för
besöket och för goda bakelser!
Carina Nicklasson & Hugo Johansson
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EC, EP Bäckelyckans Diebotjka Gavrila,
vinner av Kullabygdens Kassimirs Minnespokal för
Gavrila er født 3. september 1992 hos Evy
og Håkan Nilsson i Trollhättan. Hennes
foreldre var EC Rådsbackens Quindy og
Ch. Mistlurens Vladimir. Kullet til Gavrila
var 2. parringen mellom de to kattene. Vi
visste fra utstillinger, at den første parringen hadde gitt veldig flotte unger. Jeg var på
jakt etter en ny avlshunn, og da Evy og
Håkan var på campingtur og besøkte oss i
Sandefjord da Quindy begynte å løpe,
bestilte jeg en hunn fra kullet. Det ble 4
jenter, og jeg hadde første valget. Navnet
Gavrila fikk vi selv lov å velge, under forutsetning av at det begynte med G og var
russisk. Vi besøkte Evy og Håkan første
gangen da ungene var 4-5 uker gamle, og
jeg husker tydelig “valgets kval”, da jeg satt
på gulvet med 4 russerjenter med hver sin
farge halsband. Jeg valgte Gavrila, fordi
halen hennes var en anelse lengre enn de
andres. Den gangen tenkte jeg mest på, at
det ville vært dumt når jeg kunne velge
først, hvis det i ettertid viste seg at en av de
andre jentene utviklet seg mer rasetypisk.
Da først Gavrila kom hjem til oss og etter
hvert ble voksen, ble jeg klar over, at hun er
den fineste, mest skandinavisk rasetypiske
russeren jeg noen gang har sett, og hun er
klart den med mest utstråling! Hun har
bare en gang vært stilt ut samtidig med en
av sine søstre. De var ungdyr, og da vant
Gavrila.

“Bästa skandinaviska look 2008, hona”

Gro Edstøms bedømmelse fra Hvaler er
“øyenformen excellent og ørene har “skandinavisk” form og plassering. Pelsen har
nydelig kvalitet og er vakker blå med silver
tipping”.

Etter en fin karriere som avlshunn, 6 kull
og 18 barn, og med utstillingsresultat som
Europa Champion, hvorav det ene CACE
ble vunnet i Danmark, ble Gavrila kastrert
som 8-årig. Hennes fødsler var alltid harde
og hun hadde vanskelig ved å få sterke nok
presseveer for å få ut ungene, så da Stella var
klar til å videreføre Argentum-familien,
syntes jeg det var en riktig beslutning å
slutte å avle på Gavrila. Hun begynte da en
ny utstillingskarriere som kastrat, hvor hun
nådde opp som Europa Premier. Det har
også blitt til en del BIS, BOX, Beste Senior
og Beste Veteran underveis, samt “Årets
Ryss Kastrat 2002” og “Årets Ryss Veteran
2003”, noe vi er veldig stolte av.

Egentlig kunne Gavrila også ha blitt nominert til tittelen “Årets personlighet” etter
det begivenhetsrike året hun har hatt i
2007. I februar ble vi oppmerksom på at
hun drakk unormalt mye vann og kontaktet bekymret veterinæren. En blodprøve
viste svært høyt blodsukker – en verdi på
19, mot normalt 4 - 9. Først forsøkte vi å få
gang i bukspyttkirtelens egen insulinproduksjon igjen og normalisere verdien med
tabletter, men etter 2 ukers tablettkur måtte
vi begynne med 2 daglige insulininjeksjoner. Gavrila fant seg tålmodig i behandlingen, men vi måtte legge livet vårt om radikalt. Det måtte enten alltid være en av oss
hjemme hhv. morgen og kveld for å injisere
insulinet, eller vi måtte ta Gavrila og insulinpennen med. Under hele forløpet var vi
til nesten ukentlig kontoll av blodsukkeret
hos veterinæren. Under en slik kontroll i
juni fikk Gavrila et krampeanfall, muligvis
utløst av stress, og måtte akutt ha sukker.
Det viste seg at nå var blodsukkeret helt
nede på 2, dvs. hun hadde fått insulinsjokk.
Hun kom seg heldigvis i løpet av noen
minutter og den gledelige meldingen er, at
sukkersyken er “kurert”. Dette skjer ifølge
litteraturen ganske ofte hos katt, i motsetning til mennesker, som ikke kan bli kvitt
sukkersyke når de først har fått det. Gavrila
har imidlertid blitt fast feriekatt i autocamperen vår, som resultat av hele “forskrekkelsen”. Hun har blitt en riktig “globetrotter” med 2 turer til Italien, gjennom
Tyskland og Østerrike, og vi synes faktisk at
det er veldig hyggelig å ha i alle fall en av
våre katter med på ferieturen. Av og til tar
vi også hennes datter, Stella, med på tur
som “selskapskatt”. Mor og datter er svært
gode venner, og Stella har alltid anerkjent at
Gavrila er “dronningen”.

Gavrila har nå oppnådd den modne alder
av 15 år. Som det kunne ses på russian blue
spesialen på Østfoldkattens utstilling på
Hvaler 30. september i år, er hun “still
going strong”. Hun ble bl.a. dommerens
beste hunnkastrat ved bedømmelsen hos
Anne Gro Edstrøm. Hennes øyenfarge er
stadig intens smaragdgrønn og ifølge Anne

Jeg vet at Gavrila har mange “fans” blant
mennesker vi har møtt på utstillinger i årenes løp, og de familier hun har vært på
parringsbesøk hos – ikke minst Ketty
Grützmeier i Danmark, hvor Gavrila har
vært på parringsbesøk 5 ganger hos Marsik,
med 4 kull som resultat. Jeg vet at både
disse mennesker og vi, Gavrilas egen fami-

Gavrila er den 6. russian blue jeg har hatt.
Jeg begynte i Danmark i 1981, med en
omplassert russian blue hunn, Krytsia
Gargul. Hun fikk sitt første kull i 1983
med Stenbergets Konstantin, en hann og en
hunn, som vi beholdt. Året etter fikk hun 6
unger, igjen med Kostja, og her beholdt vi
igjen en hann og en hunn. Det var de 2
russian blue som jeg hadde med til Norge i
1988, Zethos og Iris Argentum. Etter
Gavrila har vi beholdt Stella, (EC
Argentum’s Blå Stella), som EC Marsik
Matjora DK var far til. For et par år siden
kjøpte vi (N)Melkeveiens Cassiopeia,
“Cassie”, som er tipp-oldebarn til Gavrila.
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lie, er stolte av at hun har fått Kullabygdens
Kassimirs Minnespokal i år, og vi håper at
hun får leve flere gode år ennå. Vi passer i
alle fall på henne så godt vi kan!
Mange vennlige kattehilsener,
Kim Christoffersen & Bodil W. Schmidt

Fin balkong där katterna trivs
När det för tre år sedan var dags att skaffa
katt igen sökte jag på nätet efter kattungar.
Jag fastnade direkt för russian blue och efter
mycket letande och längtan hittade jag
Ceasar (han heter egentligen Antonov och
föräldrar är IC FIN*Zarin Archie och
S*Sidensvansens Tindra).
Jag ville ha två katter och efter lite
mer letande hittade jag bengalhonan Leia.
De är jämngamla, det skiljer bara en dag, så
de flyttade hem i princip samtidigt. De blev
kompisar direkt, lite tveksamma vid första
anblicken men redan samma kväll låg de
och sov ihop. De kompletterar varandra
perfekt och ger varandra mycket sällskap
och bus. Både är nyfikna, lekfulla, sällskapliga och keliga katter.
Leia är extra nyfiken och Ceasar
är extra gosig. Leia älskar vatten och vill alltid vara med när det duschas. Ceasar gillar
mer värme och vill varje kväll ligga under
täcket. Sitter jag till exempel alldeles för
länge vid datorn brukar han säga till när det
är läggdags, han har ju märkt att det blir
ännu varmare under täcket om matte också
ligger där. Skulle jag slarva med lekandet
säger han också till så det kommer fram lite
spännande leksaker. De busar mycket tillsammans, men när jag leker med dom brukar de turas om. Först springer den första
sig trött medan den andra tittar på, sedan
tvärtom.
Vi bor i en lägenhet på åttonde våningen
med inbyggd balkong. Jag går ut med katterna i sele och koppel men vill även att de
ska få njuta av frisk luft och solvärme på
balkongen. Allt material jag använt till balkongen är sådant som tål regn; tryckimpregnerat trä och skruvar mm som inte
rostar. Det enda är att filtarna får hängas på
tork när det regnat. Ett enkelt sätt att
snabbt få till hyllor är att skaffa planteringsbord som brukar finnas på byggvaruhus.
Jag har tre stycken, varav två som står på
höjden mot nätet då de gillar att ligga och
spana högt upp. Har även satt upp några
enkla hyllor gjorda av brädor och konsoler.
Mellan vägghyllan till vänster och
planteringsborden har jag spänt upp båtrep
och virat några varv kokosväv för att få en
hängmatta. Båtrep virat runt en bräda blir
snabbt till en klöspelare. Till höger om
planteringsborden är en hylla gjord av bara
en bräda, tar inte så mycket plats men katterna får ändå något att hoppa ner på. Efter
det längs med nätet har jag gjort en hängbro av ett kantstaket som är 250 cm långt
och 30 cm djupt. Då den ej är gjord för
detta ändamål måste den förstärkas med
band under för att bli stabil. Den sattes fast
på nätets träramar, med en stor konsol i

början, en konsol på mitten, och slutet sitter fast på en hylla till höger. Då den sitter
högt upp får till och med jag plats med
bord och stolar under. Det som tar mest
plats av kattgrejerna är väl planteringsborden, men då dessa även fungerar som blomhyllor kommer de till användning för mig
också. För säkerhets skull inga giftiga växter
såklart, även om de aldrig tuggat på annat
än kattgräs. Växterna får gärna dra till sig
insekter då de brukar vara roliga att jaga.
Att näta in balkongen kändes som en självklarhet. Jag ville ha ett stabilt nät som är lätt
flyttbart vid behov och med minimal åverkan på själva balkongen, så det fick bli ett
nät gjort i flera sektioner. Först gjorde jag
träramar som går från golv till tak och är
vardera ungefär en meter i bredd. På dem
monterades nät (voljärnät som används till
större fågelburar och har fyrkantiga rutor).
Träramarna spänns lätt fast i balkongräcket
med spännband, utan någon åverkan på
själva balkongen. På träramarna kan hyllor
sättas fast som alltså inte heller gör någon
åverkan på annat än träramarna. Det blev
väldigt stabilt bara med spännbanden, men
man kan även sätta ihop ramarna i varandra
med till exempel gångjärn. Väljer man
gångjärn med löstagbar sprint går det lätt
att ta bort ramarna en och en vid behov.
Ramarna står direkt på balkonggolvet och
för att inte de inte ska stå i vatten när det
regnat sattes plastfötter på under.
För att katterna ska kunna gå ut och in som
de vill även när jag inte är hemma monterade jag in en kattlucka i balkongdörren,
och den används mycket flitigt. Jag bor i
hyreslägenhet så jag får vara beredd på att
återställa dörren vid flytt.

Fler balkongbilder finns på
www.nordiccat.se.
Där syns även hur katterna har det
inomhus.
Agneta Algotsson
PS. Agneta vann 1:a pris i tidningen
Kattlivs balkongtävling förra året!
Red.
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ryska boden
Tygkasse
Kassen är naturfärgad med ett
30 cm stort blått tryck av
klubbemblemet (utan lagerkrans). Text RUSSIAN BLUE
i en båge under.
40:- + porto.
Jeansskjortor
Finns i rött el. blått.
Samma tryck som på tygkassen.
Enstaka storlekar finns.
230:- + porto.

JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann Andersson.
Pris: 5:-/st + porto
För mängdrabatt
se vykort nedan.

Gamla nummer av RP
Tidningen har kommit ut
med fyra nummer per år
sedan 1978. Skänkes mot
portokostnad!

1

2

3

4

Mängdrabatt:
10 st för 40 kr,
25 st för 85 kr,
40 st för 120 kr,
Se korten i färg på klubbens hemsida:
www.russianblueklubben.se/vykort.htm
NYA Vykort
4 olika motiv.
Pris: 5:-/st + porto

Russian Blue
Informationstidning
20 sidor om rasens historia, standard, uppfödare
m m. 10:-/styck + porto.

För beställning:
Kontakta Iréne Tjärning på
tel. 054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se
eller adress på sidan 35.

Tag en ryss i örat!

100 st för 250 kr.

Vykort
med ”logotypens katt” i blått.
3:- st + porto.

Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

Handgjort örhänge i sterling silver. Modellen är efter
ett foto av Stenbergets Milochka, född 1979.
Vill du ha ett par så får du ett för vänster och ett för
höger öra. Vill du bara ha ett så beställ höger eller vänster! Ange också om du vill ha skruvmekanism, annars
får du till hål i örat.
Pris 120:-/styck, ( därav 25:- till RBK)
Giroinbetalningskort ligger i paketet!
(Katten kan även fås i större storlekar som brosch eller
hänge, skicka förfrågan per mejl, snigelpost eller ring!)
Beställningsadress: silverkatt@russianblueklubben.se
eller
Monica Malmsten, Turkosvägen 20, 282 32 Tyringe
eller
Tel 0451-567 29
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50 st för 150 kr,
75 st för 210 kr

Kullinformation
FÖDDA KULLAR

VÄNTADE KULLAR

PLANERAD PARNING

Sverige

Norge

Sverige

Sverige

1/12 1+1 (hanar + honor)
Far: S*Halmbylunds Oberon
Mor:S*Sidensvansens Aquarelle
Uppfödare: S*SVARTSJÖS
Oskar Mattsson
0707-745912 (Stockholm)
oskar.mattsson@gmail.com

3/1 2+0
Far: FIN*Starstruck’s Corto Maltese
Mor: (N)Sydpissen’s Babuschka
Uppfödare: (N)TROILLTAMPEN’S
Hilde Kraeme Moen
+47-482 079 83 (Ås)
hildekm@online.no
troilltampen.troilltampen.net

Början av mars
Far: Maximiliam v. Salzbachtal(D)
Mor: S*Limelight’s Maya
Uppfödare: Jessica Ljungdahl
0431-190 31 (Vejbystrand)
jessica.ljungdahl@telia.com

Far: Maximiliam v. Salzbachtal(D)
Mor: S*Koroleva Amalija Katerina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com

Slutet av mars
Far: S*Ullaberras Viktor Vasiljev
Petja
Mor: S*Romanenko’s Mazeba
Uppfödare: S*PEGGY LANE’S
Kristina Svärdsten
08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com
peggylanes.svardsten.com

Far: S*Saratovs Dominik Radozlav
Mor: FIN*Zarin Holly
Uppfödare: S*KOSMOSKATTENS
Elisabeth & Nils Larsson
0523-702 71 (Kungshamn)
info@kosmoskattens.se
www.kosmoskattens.se

19/12 2+2
Far: S*Koroleva Sergej Valentin
Mor: S*Ullaberras Olga Tsarina Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla & Bertil Lindstedt, Tyresö
08-7707859, 0709-382359
ullaberras@brevet.nu
30/12 0+2
Far: Tsaritzas Reno
Mor: S*Kosmoskattens Klara
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson
013-14 78 75 (Linköping)
eva@tsaritzas.se
www.algonet.se/~kjeva/tsaritzas.html
6/1 2+1
Far: FIN*Starstruck’s Corto Maltese
Mor: S*Wildtbergs Belucha
Sentinela Ondine
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se
Kullen finns hos Olena Kalmykova
(talar engelska)
076-245 81 44 (Göteborg)
8/1 2+0
Far: Leon
Mor: S*Wildtbergs Reca Petyora
Uppfödare: Christer Persmark
0702-47 60 50 (Varberg)
christer.persmark@bredband.net
10/1 2+1
Far: FIN*Starstruck’s Corto Maltese
Mor: S*Barynia’s Hildur
Uppfödare:Carina Eriksson
08-28 95 80, 073-700 78 94
(Sundbyberg)
rengenrange@hotmail.com
30/1 2+3
Far: S*Skepparkrokens Qissinsky
Mor: S*Koroleva Leonora Natasja
Uppfödare: S*SWAROVSKIJS
Jeanette Malm (Karlshamn)
0454-32 03 55, 073-539 19 40
sebastianhmolander@hotmail.com
jeanette.malm@karlshamn.se
27/2 2+2
Far: S*Svartsjös Grizzly
Mor: S*Grrr Luna Kisaki Sidereus
Uppfödare: S*GRRR
Anna & Maria Saverstam,
Skellefteå
0910-155 19, 0730-68 06 15
maria_saverstam@hotmail.com
www.saverstam.com/grrr/

19/1 1+0
Far: S*Skepparkrokens Qissinsky
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare:AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer
047-334 737 16 (Sandefjord)
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

Finland
27/11 2+1
Far: FIN*Starstruck’s Baby I’m Star
Mor: S*Wildtbergs Reca Wolga
Uppfödare: FIN*STARSTRUCK’S
Katja Kurisjärvi
+358 50 340 1000
katja@starstrucks.net

20/4
Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: FIN*Zarin Querida Maia
Uppfödare: S*FLAX
Charlotte Bredberg, Stockholm
08-10 40 01, 0736-22 14 88
charlotte@flaxkatter.se
www.flaxkatter.se

Finland

5/12 1+3
Far: FIN*Zarin Panthera Onca
Mor: FIN*Zarin Juliet
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

6/3
Far: FIN*Zarin Querido Mio
Mor: FIN*Zarin Gilda
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

11/12 1+2
Far: FIN*Zarin Panthera Pardus
Mor: FIN*Zarin Querida Mandi
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

1/4
Far: Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Talita,DM
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

Danmark
11/1 1+3
Far: Maximiliam v. Salzbachtal(D)
Mor: DK*Kirstejns Blue Emanushka
Uppfödare:DK*KIRSTEJNS
Dorthe Kirstejn Jensen & Esben
Nielsen
+45-759 225 80
esben.nielsen@stribnet.dk
www.russian-blue.eu

Mamma:
S*Koroleva Leonora Natasja

Far: S*Vatulands Mikhail
Mor: S*Zilarrezko Wilda Miona
Therese Gora
Uppfödare: S*MUDHONEY’S
Martin Hjertstrand
031-701 05 13 (Göteborg)
martin.hjertstrand@gsn.se
http://dieselsmissar.blogspot.com

7/4
Far: Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Taika
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788

”Pikku”

FIN*Zarin Querida Maia
”Pikku” har varit på parnings-

besök hos S*Kandinsky’s
Mischa i Göteborg. Om allt går
väl väntas ungar runt 20 april.
Pikkus ägare:
Charlotte Bredberg

S*Swarovskijs första kull
– 5 små kissar den 30/1
Pappa:
S*Skepparkrokens Qissinsky

Swarovskijbarn 2 dagar gamla

29/2 1+3
Far: S*Wildtbergs Elbrus Sentinel
Ondinev
Mor: S*Flisdjupet’s Chardonnay
Uppfödare: S*MOY ALMAZ
Anne-Helene Johansson, Göteborg
moyalmaz@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se
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Avelshanar
För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK’s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare information.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader.
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar
tillsammans med hankattsägarna.
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Romanenko’s Maxinja Nazim (070701)
Avgift: enl. ök
Ägare: Maria Hedeklint
Tel. 0340-27 92 92 (Varberg)
mhedeklint@gmail.com

GIC Maximiliam v. Salzbachtal(D)
EC S*Romanenko’s Axinja

EC Erasmus v. Salzbachtal
IC (NL)Djagilevs Odelia Rinska
S*Limelight’s Nemo
CH A*Flashpaw’s Vision of Love

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Svartsjös Grizzly (021119)
Avgift: 400+500
Ägare: Niklas Lundström
Tel. 0620-513 13 (Sollefteå)
S*Grrr Chili Thai Giant (070221)
Avgift: enl. ök
Ägare: Robin Saverstam
Tel: 0918-10750/070-6619041 (Norsjö)
www.saverstam.com/grrr

S*Kärrmarks Gregorij
IC S*Mjukebo’s Dudinka

EC Opiom de la Mer de Kara
CH Thorelin’s Kaljinka Amalija Blue
S*Sagoland’s Kummin
GIC Gullaby’s Katja

IC Tsaritzas Reno
CH A*Flashpaw’s To My Delight

s*Akvamo’s Frodo
IC S*Glasskatten’s Cherry-Cool
SC Starchild’s Heartbreaker
CH A*Flashpaws Vanity Fair

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)
Nikolaj (060215)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Peter Östberg
Tel: 016-139626 (Eskilstuna)

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Boller’s Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

Alexej (060215)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Peter Östberg
Tel: 016-139626 (Eskilstuna)

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Boller’s Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

Sidensvansens Owiggo Wiggo (070120)
Avgift: enl ök
Ägare: Sirpa Korventie
Tel: 0220-16658 (Hallstahammar)

S*Astragalus Oceans Pollux
S*Sidensvansens Hexa Epoque

S*Adastra Costeau
EC Guldvingens Silver Zinnie
IC S*Limelight’s Harley
CH (N)Opuntia’s Boj Baba

S*Wynjas Wincent (070212)
Avgift: 600+600
Ägare: Yvonne Torstensson
Tel: 019-445314 (Örebro)

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia

S*Saratovs Ivan Yashin
IC S*Cosack’s Nefertite
S*Limelight’s Nemo
CH A*Flashpaw’s Vision of Love

IC Tsaritzas Reno
CH A*Flashpaw’s To My Delight

S’Akvamo’s Frodo
IC S*Glasskatten’s Cherry-Cool
SC Starchild’s Heartbreaker
CH A*Flashpaws Vanity Fair

S*Grrr Chili Wild Pequin (070221)
Avgift: enl. ök
Ägare: Marina Forsblad
Tel: 070-6717117 (Västerås)
www.saverstam.com/grrr

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
S*Molotov’s Sammy Davis JR (050512)
Avgift: enl ök
Ägare: Birgitta Jensen
Tel. 08-6183042

S*Astragalus Silver Legolas
CH S*Sidensvansens Honda Elsinor

CH S*Saratovs Kristof
EC Guldvingens Silver Zinnie
IC S*Limelight’s Harley
CH (N)Opuntia’s Boj Baba

S*Ullaberras Luke Pjotr Gora (051221)
S*Ullaberras Viktor Vasiljev Petja (051221)
S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
Avgift: Enl. ök.
IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij IC S*Zilarrezko Lady Rowena
Ägare: Elenie Alexandrakou
CH S*Sephora’s Joy
S*Barynia’s Sergej Luiniljev
Tel: 08-7169122
Tsaritzas Semla
Mobil: 076-1094040
alexandrakou@telia.com
S*Halmbylunds Oberon (060624)
Avgift: Enl ök
Ägare: Maria Håkansson
070-4538053 (Stockholm)
maria.hakansson@vasakronan.se
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S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij IC S*Zilarrezko Lady Rowena
CH S*Limelight’s Octavia
S*Svartsjös Glenn Pichachu
EC S*Limelight’s Kia DSM

S*Grrr Chili Sweet Cayenne (070221)
Avgift: enl. ök
Ägare: Lotta Hansson
Tel: 0735-124386 (Bromma)
www.saverstam.com/grrr

IC Tsaritzas Reno
CH A*Flashpaw’s To My Delight

S*Akvamo’s Frodo
IC S*Glasskatten’s Cherry-Cool
SC Starchild’s Heartbreaker
CH A*Flashpaws Vanity Fair

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)
S*Skepparkrokens Panchinov (030304)
Avgift: 400+400
Ägare: Åsa Heine
Tel. 0380-550949 (Anneberg)

Petrusjka Shai av Buerlia(N)
S*Skepparkrokens Jelitza

GIP&EC S*Vatulands Nijinsky
IC Jessie av Buerlia(N)
EP&EC Fjodor Zar v. Rasputin
S*Skepparkrokens Catja

S*Blå Vattnets Mons Esquilinus (060722)
Avgift: Enl ök.
CH S*Molotov’s Dean Martin
Ägare: Tore Lundquist
S*Acromedor’s Alexandra
Tel: 013-103908 (Linköping)
0708-502778, 0702-502778
tore.lundqvist@coil.akzonobel.com eller merja.lundqvist@telia.com

S*Astragalus Silver Legolas
CH S*Sidensvansens Honda Elsinor
Tsaritzas Sarim
Agnes

S*Flisdjupet’s Congac (070112)
Avgift: enl. ök
Ägare: Susanna Borg & Dan Romanenko
Tel: 0382-14446, 0703-631702 (Sävsjö)

S*Graymalkin’s Hamlet Tsarevitj
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Wildtbergs Oliwer
Askungen

S*Saratovs Maximiliam Blazej
Felicia

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Ussholmens Urax (041204)
Avgift: Enl ök
Ägare: Yasmin Sjöholm
Tel. 031-16 02 98 (Göteborg)
www.baliesque.com
IC Leon (051217)
Avgift: 500+500
Ägare: Christine Berglund
Tel: 0322-633683 (Alingsås)
anders.be@telia2.se
S*Vatulands Mikhail (060608)
Avgift: 600+600
Ägare: Karin och Patrik Johansson
Tel: 031-423717 (Göteborg)
karin.johansson@class.gu.se
S*Saratovs Radozlav Dominik (070113)
Avgift: 500+500
Ägare: Helen Nilsson
Tel: 035-188947 (Halmstad)
035.188947@telia.com

CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Sharine Severnaja av Buerlia(N)

S*Saratovs Ivan Yashin
S*Barynia’s Olga Nijinskaja
DK*Tanisjka’s Blue Castello
EC Oda av Buerlia(N)

S*Koroleva Egor Vasilij
S*Bilberries Artimis Hebe

S*Valinor’s Glorfindel
S*Mischenka Petra
IC FIN*Zarin Archie
S*Graymalkin’s Hera Titania

S*Kandinsky´s Micha
IC S*Cosack´s Nefertite

S*Valinor´s Legolas
(N) Thorelin´s Petite Doris
IP & EC S*Vatulands Nijinsky
IC S*Cosack´s Ninotschka

CH Aragon
S*Saratovs Marcela Blazena

S*Limelight’s Jonathan
S*Aburma’s Catja av Iluin
S*Graymaklin’s Hamlet Tsarevitj
S*Saratovs Chrissi Alissa

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
S*Koroleva Leonid Nikolaj (061005)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Anna Steinwandt
& Andreas Fransson
Tel: 0455-10727 (Karlskrona)
schteinwandt@hotmail.com

CH Aragon
IC S*Koroleva Amalija Katerina

S*Limelight’ Jonathan
S*Abruma’s Catja av Iluin
S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
S*Mischenka Petra

CH S*Vatulands Yurij
EC Oda av Buerlia(N)

S*Saratovs Ivan Yashin
S*Cosack's Nefertite
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

Norge
Unghanar
Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Iver Erling Årva
Tel: +47-90037541/22377511
iver@tda.no

Vuxna hanar
(N)Pirium Lima November Lexius (050218)
Avgift: Enl ök
S*Sephora’s Joe GNU
Ägare: Ingrid Helene Larsen
CH (N)Subari Neko’s Pi
Tel. +47-48126292

S*Barynia’s Sergej Luiniljev
Tsaritzas Semla
EP&GIC Guldvingens Andi Andison
Argentum’s Blå Iris

Ymer av Buerlia(N) (060815)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Ege Fly Steensen
+47-33 33 38 70
ege-s@online.no

GIC Viktor Happy Eyes*CZ
IC Virgo av Buerlia(N)

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)DM

FIN*Bessemjanka’s Dirham
CH (N)Schillerström’s Geiza

Sherif from Alis (EST)
FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Optimus av Buerlia(N)
Argentum’s Blue Dana

(N)Schillerström’s Feropont (050304)
Avgift: Enl ök
Ägare: Zoja Johannessen
Tel: +47-90145236 BERGEN
zojajoha@online.no
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(N)Nature’s Beauty Aris Maximov (050820)
Avgift: Enl ök
FIN*Bessemjanka’s Dirham
Ägare: Oddny Stokholm
CH (N)Schillerström’s Sina Tsaritza
Tel: +47-93451924 LÖRENSKOG

Sherif from Alis (EST)
FIN*Bessemjanka’s Balalaika
(N)Pomor Igor Ostrovskij
CH (N)Schillerström’s Geiza

Finland

IC Antey (020402)
IC FIN*Aukerin Leevi Kaspar (041213)
FIN*Miminkan Igor (050124)
FIN*Kuukajon Elvis Aaron
FIN*Bessemjanka’s Icon
FIN*Kheyron’s Ustin
GIC FIN*Katzenhof Charmander Bulbis
FIN*Grindbacka Arian
FIN*Grindbacka Aleksei

Danmark

GIC DK*Smurfs Rosencrants Hamlet (030525)
GIC Silvergrey Paragon Blue Five (040419) USA-import
DK*Orton Blue Mr. Moonlight (050204)
DK*Brundahl’s Blue Sphinx (050606)

Uppgifter om norska, finska och danska avelshanar
har hämtats från de olika klubbarnas hemsidor. För
ytterligare information hänvisas dit:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

S*Wynjas Wincent

11 månader på bilden. Avelshane i Örebro.
Ägare: och uppfödare: Yvonne Torstensson.

S*Saratovs Radozlav Dominik
”Rasmus”
Avelshane i Halmstad.
Ägare: Helen Nilsson
Foto: Elisabeth Larsson
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Vänner som har lämnat oss

EP&EC Fjodor Zar v. Rasputin,
“Nicky”
24/1 1991 - 8/1 2008
Nickys liv varade från januari till januari,
och mellan de månaderna hade han ett
friskt och lyckligt kattliv i nästan 17 år.
Nicky, Niksu, Niki, Nikutin var motsatsernas katt. Han var stor och såg barsk ut,
vilket gjorde att många var lite rädda för
honom. Men han var den snällaste, lugnaste, vänligaste och klokaste katt man
kan tänka sig. Mina andra katter ville alla
vara vän med Nicky.

IP S* Tavarish Tristan ”Nurre”
gick den 17 december 2007 till katthimlen efter en kort tids sjukdom.
Saknaden är mycket stor för matte Birgitta Bissmarck och Nurres son Bisse
(GIP Bäckelyckans Maljtjick Iltje). Bisse saknar sin kompis och gråter efter honom
varje dag.
De som deltog på ryssfesten i Göteborg den 8 september i fjol fick träffa både
Nurre och Bisse, vilket vi kunde se i Ryska Posten nr 3/2007.

Nicky var en riktig gentleman var han än
befann sig; i hemmet, hos veterinären
och på utställning. Han var modig och
knappast rädd för någonting. Han hälsade på alla som kom hem till oss, stångade dem med pannan och det var en
ordentlig stångning! Det var många som
tyckte väldigt mycket om Nicky, den
charmfulla gentlemannen.
Nicky var frisk hela livet, ända fram till
slutet. Efter jul blev han tröttare och ville
inte äta mer och kunde inte gå mer än
några steg. Han reagerade nästan inte på
någonting. Jag förstod att han inte
mådde bra längre. Det svåra beslutet
måste tas så att den käre vännen inte
skulle behöva lida.
Jag saknar Nicky väldigt mycket. Men
jag är också mycket glad över att jag fick
dela så många år med en sådan älskad
katt. Minnena kommer aldrig att dö.
Sari Kulha
Översättning: Elisabeth Larsson

S* Kameleontens Astor 15/4 1996 – 4/1 2008
Vår underbara älskade kille Kameleontens Astor, kallad Filton, fick efter en kort tids
sjukdom somna in den 4 januari i år. Han föddes 15/4 -96 hos Gun och Lennart
Andersson i Borås. Till oss kom han 7 månader gammal. Han kom in i vårt liv som
en läkande ängel, då han hjälpte oss över sorgen efter vår första ryss. Det verkade vara
förutbestämt att vi skulle ha just honom. Vårt första möte med Lennart var lite häftigt. Vi ringer på, dörren öppnas, Lennart tittar ner på sina fötter och utbrister: ”Det
var som fan! Det är första gången Astor springer till dörren. Det brukar alltid vara
brodern Astrix som gör det.”
Astor var bara vår så fort vi träffades, men vi hade redan en Astor på 14 år. Vad skulle vi göra? Jo, yngsta Astor fick ett namn som ett barnbarn hittade på: Filton. Konstigt
nog lyssnade han genast till det namnet och vi hade fått en ny kelgris. Han var mest
min. Han var hos mig dag som natt, skulle alltid vara med mig. Banden mellan oss
var oerhört starka. När han blir sjuk är katastrofen ett faktum. Allt går så fort. Vi
saknar honom oerhört. Fast vi har två älskade katter kvar att slösa vår kärlek på är
saknaden ändå stor.
Filton fick sammanlagt 16 ungar på fyra parningar.
Monica och Kurt-Ola Johansson
Filtons dotter Tigerlijja ”Busan” och huskatten Minni
PS Ett särskilt tack till Carina Nicklasson för ett trösterikt kort.
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Alpkatten Qat!

FIN*Zarin Querido Mio

BIS på utställningen i Helsingfors
20 januari.
Alpkatten Qats bror.
Ägare: Elina Jokinen
Uppfödare: Sari Kulha
Foto: Heidi Rand.

Hej!
Här kommer en hälsning från mig, alpkatten Qat, när jag upplevde min första kontakt
med snö en solig dag i vintras. Jag var lite
skeptiskt i början, för jag sjönk ner i all
snön, men sen kom jag på att om jag plogade fram i den så gick det ju bra. Det var
visserligen lite kallt om tassarna, men till slut
tyckte jag det var riktigt kul i all snön!
Hoppas ni har det bra inne i värmen, jag
ligger just nu och tar min dagliga tupplur
under täcket i mattes och husses säng.
K-jamisar till alla gulliga ryssar från Qat
med familj.

Årets ryss fertil

S*Romanenko’s
Maxinja Naida

FIN*Zarin Querido Qat
Ägare och foto: Camilla Patek

FIN*Zarin
Z-katter

1

2

1 Zelda o
Zsa-Zsa
2 Zsa-Zsa
3 Zelda
4 Ziggi

Årets ryss fertil

GIC DK*Kirstejns
Blue Emanushka

4
3
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Foto: kongro.no

Utställningsnytt

förkortningar

SVERIGE
KUNGÄLV 1 december 2007
Domare: Eivor Andersson
5 utställda russian blue

Klass 1
Europa Champion
Hona
S*Limelight’s Kia
HP
Äg: Kenneth Eklind
BIV, NOM
Klass 9
Hane
CAC

Öppen
S*Skepparkrokens Qissinsky
Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11
Hona
EX1
NOM

Junior (6-10 månader)
Limelight’s Pilar
Äg: Kenneth Eklind

Ex2

S*Limelight’s Pocahontas
Äg: Kenneth Eklind

Klass 12 Ungdjur (3-6 månader)
Ex1
S*Romanenko’s Maxinja Naida
NOM, BIS Äg Sonny Hansson

Klass 9
Hane
CAC

Öppen
S*Wynjas Wincent
Äg: Yvonne Torstensson

Hona
CAC

S*Silivren Leonore
Äg:

Klass 11
Hona
Ex1 BIV

Junior (6-10 månader)
S*Limelight’s Pocahontas
Äg: Kenneth Eklind

Klass 12
Hane
Ex1

Ungdjur (3-6 månader)
S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Äg:

Hona
S*Romanenko’s Maxinja Naida
Ex1
Äg: Sonny Hansson
NOM, BIS
Ex2
S*Romanenko’s Maxinja Nona
Äg:

FINLAND
PORI 8 december 2007

STOCKOLM 1 december 2007
Domare: Glenn Sjöbom
3 utställda russian blue

Klass 9
Öppen
Hona
S*Limelight’s Octavia
CAC
Äg: Lena Ekenberg
CHAMPION
Klass 12 Ungdjur (3-6 månader)
Hane
S*Halmbylunds Siddharta
Ex1
Äg: Lena Ekenberg
BIV, NOM
Hona
Ex1

S*Halmbylunds Sari Sadhana
Äg: Lena Ekenberg

Domare: Eiwor Andersson
5 utställda russian blue
Klass 11
Hona
Ex 1

Junior (6-10 mån)
ZARIN UNNA
Äg: Sari Kulha & Anette Järvinen

Klass 12
Hona
Ex 2
Ex 1, BIV

Ungdjur (3-6 mån)
ZARIN WANNABE
Äg: Anette Järvinen
ZARIN WALKING ON SUNSHINE
Äg: Sari Kulha

Klass 10
Hona
CAP, NOM
BIS
Ex 2

Kastrat
ZARIN RENENET
Äg: Kirsi Antikainen

KUNGÄLV 2 december 2007
Domare: Olga Sizova
8 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV
HP

Europa Champion
S*Limelight’s Kia
Äg: Kenneth Eklind
S*Romanenko’s Anisia
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 9
Öppen
Hane
S*Skepparkrokens Qissinsky
CAC
Ägare: Anna-Lena Wennergren
CHAMPION

ZARIN RE
Äg: Jouko Heino

HELSINGFORS 20 januari 2008
Domare: Martti Peltonen
14 utställda russian blue
Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
TENDER BEAUTY BLUE BALDER
Äg: Francesco Cinque

Klass 7
Hane
CACIB

Champion
GRINDBACKA ALEKSEI
Äg: Kerstin Degermann

Klass 11
Hane
Ex1

Junior (6-10 månader)
S*Wynjas Wincent
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 9
Öppen
Hane
ZARIN QUERIDO MIO
CAC, BIV Äg: Elina Jokinen
NOM, BIS

Hona
Ex1

S*Limelight’s Pilar
Äg: Kenneth Eklind
S*Limelight’s Pocahontas
Äg: Kenneth Eklind

Hona
SARAITSHIKIN KAY KAMILA,JW
Ex 2
Äg: Viivi Viuha & Juha Immonen
CAC, NOM SINI-IHMEEN HOPEAHATTARA
Äg: P.Puranen & J.Vanhatalo

Ex2
Klass 12
Hona
Ex1
BIV, NOM,
Ex2

Ungdjur (3-6 månader)
S*Romanenko’s Maxinja Naida
Äg : Sonny Hansson
BIS
S*Moy Almaz Zerebro Zentinella
Äg: Anne-Helene Johansson

STOCKHOLM 15-16 december 2007
Domare: Chapman
8 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP, BIV

Europa Champion
S*Limelight’s Kia
Äg: Kenneth Eklind

Klass 8
Internationell Premier
Hane
S*Limelight’s Nemo
CAPIB, NOM Äg: Sonny Hansson

Klass 11
Hona
Ex 2
Ex

Ex 1, BIV
NOM

Junior (6-10 mån)
FLASHPAW’S QUEEN OF HEARTS
Äg: Tellervo Kass
DALIENA’S ROSALIE
Äg: Tatyana Yesina
KAIZAHRE RAINBOW DASH
Äg: Kaisa Reponen
DISCO GREY SILK
Äg: Aime Jürison
KATZENHOF FABULOUS FAME
Äg: Mette Vainio

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån)
NORTHERNBLUE DESIRÉ
Äg: Tanja Häyrinen

Klass 6
Hane
CAGPIB
BIV

Internationell Premier
PAIKEA V. HIRSCHBACH
Äg: Mai Kortelainen

Ex 4
Ex 3

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACE

certifikat för
fertila katter

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPE

certifikat för
kastrater

EX
MB
B
HP
V
J
U
K
T
Disk
BIV
NOM
BIS

Excellent
Mycket Bra
Bra
Hederspris
Vuxen
Junior
Ungdjur
Kastrat
Totalt
Diskvalificerad
Bäst i variant
Nominerad till panel
Best In Show

BOX

Best in Opposite Sex

BOB

(t ex BIS vuxen kategori tre)
(tidigare BIM - Bäst i Motsatt Kön)

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra

Klass 8
Hane
CAPIB

Premier
PARAGON BLUE FIVER’S BIGWIG
Äg: Viivi Viuha & Juha Immonen

Klass 10
Hane
CAP
PREMIER

Kastrat
BESSEMJANKA’S HIMALAYA
Äg: Jaana Mäenpää

FRANKRIKE
BOURG EN BRESSE 17 nov. 2007
Domare: Y. Roca-Folch
6 utställda russian blue
Klass 9
Hane
CAC

Öppen
FIN*ZARIN QUERIDO QAT
Äg: Camilla Patek

BOURG EN BRESSE 18 nov. 2007
Domare: Kowalczuc
6 utställda russian blue
Klass 9
Hane
CAC

Öppen
FIN*ZARIN QUERIDO QAT
Äg: Camilla Patek

Vill du att dina
framgångar syns i RP?
Ryska Posten har ingen speciell utställningsredaktör för tillfället så de som
ställt ut och som vill att resultaten ska
komma med i tidningen, måste själva
skicka in dessa till oss.
Anteckna samtliga ryssars resultat innan
du lämnar utställningen, t.ex. i utställningskatalogen vid deras namn. Skriv
sedan in resultaten i ett textprogram
(t ex Word) exakt så som de står i
Ryska Posten och skicka dem till

ryskaposten@russianblueklubben.se

Se exempel på sidan 7.
Red.
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Kommande utställningar
Sverige

Norge

April
12-13
12-13
26-27
26-27
26-27

Stockholm BIRKA
Malmö SYDK
Stenkullen SPIN
Östersund SÖK
Stockholm PK

April
05-06 Oslo NORAK

Maj
03-04
10-11
17-18
17-18
24-25
24-25
24-25

Vadstena AK
Stockholm SC
Ulricehamn ELK
Örnsköldsvik ÖKN
Hässleholm SVISS
Stockholm ALFA
Skellefteå SOL

Juni
07-08
07-08
28-29
28-29

Örebro NERK
Sundsvall SUK
Kalmar CK
Karlstad VÄK

Juli
12-13 Stockholm JKK
26-27 Stockholm CCC

Adress- o.
namnändringar

Maj
10-11 Mo i Rana Polarkatten
10-11 Lørenskog LIRAK
24-25 Kristiansund
Vestkystkatten
Juni
07-08 Harstad Hågolandkatten
07-07 Bergen Hansakatten
21-22 Saltenkatten
Juli
05-06 Tromsø Ishavskatten
19-20 Sunndalsøra KKMN
26.27 Porsgrunn TERAK
Augusti
09-10 Molde Rosekatten
16-17 Kristiansand SØRAK
30-31 Scandinavian Winner
Show Østfoldhallen

Augusti
09-10 Heby KLÖS
16-17 Kristianstad MIN
23-24 Kungsör MLK
23-24 Varberg RHK

Peter Bakkevik
Krokens väg 40
442 75 LYCKE
Martina Frisk
Fabriksgatan 6
747 42 GIMO
Tobias Karlsson
Södra Förstadsgatan 81 B, 3 tr
214 20 MALMÖ
Evelinn Johnson
Råbygatan 15
223 61 LUND
Britt Edlund
Laxvikenvägen 30
905 83 UMEÅ
Anna Saverstam
Orkestervägen 50
931 46 SKELLEFTEÅ
Eva Dahlberg Carter
Remsnidaregatan 13
415 06 GÖTEBORG
Lotta och Jan Breikss
Umbragatan 16
421 63 VÄSTRA FRÖLUNDA
Annika Möller
Högviltsgränden 3
226 52 LUND

Foto: Charlotte Bredberg

Jimmy Fröhlund
Lansgatan 1
554 74 JÖNKÖPING
Olena Kalmykova
Memoargatan 4
422 42 HISINGS BACKA
Lena Ekenberg
Bröderna Berwalds väg 3
756 50 UPPSALA
Tommy Englund och Annelie
Österberg
Vallavägen 140
136 41 HANDEN
Bengt-Göran Fältström
Styrmansgatan 32
414 58 GÖTEBORG
Nytt efternamn:
Lena Andersson (f.d. Köhler)

Nya medlemmar
Monica Lugnet
Strandvägen 120
591 46 MOTALA
Pia Christophersen
Tulegatan 47, 5 tr
113 53 STOCKHOLM
Sonja Lönnberg
Bergdalen 3
172 79 SUNDBYBERG
Susanna Borg
Parallellgatan 1 D
576 33 SÄVSJÖ
Thomas Johnsson
Ankdammsgatan 24 B
171 43 SOLNA
Kjell Karlsson
Nätvingestigen 40
587 29 LINKÖPING
Jenny Forsman
Arkens väg 10
136 37 HANDEN
Marie-Louise Johnson
Nybodagatan 3
171 42 SOLNA
Veronica Nilsson
Krokslättsgatan 4 C
431 67 MÖLNDAL
Gudrun Linder
Norra Klöverstigen 9
449 32 NÖDINGE
Sofia Bertills
Frejgatan 42
113 26 STOCKHOLM
Jeanette Malm
Storgatan 22
374 52 ASARUM
Victoria Andersson
Skyttegatan 31 A
632 26 ESKILSTUNA
Jan Breikss
Umbragatan 16
421 63 VÄSTRA FRÖLUNDA
Robin Saverstam
Ol-Persas väg 13
935 31 NORSJÖ
Marja Kemppinen
Hameenpuisto 40 A 17
FIN-33200 TAMPERE
FINLAND
Lucie Macek
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG

Ha, ha, ha....
Matte, har du sett?!
Jag är på Ryska Postens omslag!!!
“Plysch”

S*Svartsjös Grizzly

har haft parningsbesök av
S*Grrr Luna Kisaki Sidereus.
Luna födde 4 ungar den 27/2.
Grizzlys ägare och fotograf:
Niklas Lundström

34

Grizzly

Luna

Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Kurt Holst
Finsens vej 61, 1.th
DK-2000 Fredriksberg
Tel. +45 38 33 04 93
info@russianblue.dk

Ordförande
Ann Bengtsson
Harvarevägen 3
382 39 NYBRO
0481-516 40
ordforande@russianblueklubben.se

Avelshanar
Anmäl/ändra information om
din avelshane till:

Specialklubben for Russian Blue af 1990
Winnie Egalia Lykkesteen
Klintholm Havnevej 28, Magleby
4761 Borre-Mön
Tel. +45 55 81 97 47
catmamma@vip.cybercity.dk

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05
Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme
Monica Kyyhkynen
Trillakatu 3 A 18
FIN-02610 Espoo
tel. +358 40 5469488
monica.kyyhkynen@surok.fi
Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

S*Barynia’s Wilma

4 månader på bilden.
Ägare: Karin och Patrik Johansson
Foto: Hugo Johansson

Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se
Kassör
Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 VÄSE
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se
Ledamöter
Eva Nilsson
Nätvingestigen 40
587 29 LINKÖPING
013-14 78 75
evanilsson@russianblueklubben.se
Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se

Ywonne Johansson
Kalsbobacken 5
423 72 Säve
0737 - 18 97 76
avelshanar@russianblueklubben.se
Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:
Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com
Ywonne Johansson
Kalsbobacken 5
423 72 Säve
0737 - 18 97 76
wildtbergs@hotmail.com
Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och
födda kullar, meddelas till:
Ywonne Johansson
Kalsbobacken 5
423 72 Säve
0737 - 18 97 76
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adressändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:

Annika Möller
Högviltsgränden 3
226 52 LUND
046-30 58 85
annikamoller@russianblueklubben.se

Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 Väse
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande
Jan Nilsson
031-47 51 46
ajh@telia.com

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:
Ywonne Johansson
Kalsbobacken 5
423 72 Säve
0737 - 18 97 76
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Utställningsresultat
Du som ställt ut din katt och ”gått längst”
av ryssarna, meddelar totalt resultat från
tävlingen till:
ryskaposten@russianblueklubben.se
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Iréne Tjärning
Rösebäcken 312, Bostället
660 57 VÄSE
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