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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
På besök hos tre styrelsemedlemmar ....
Hypertrofisk Kardiomyopati – HCM
Från Harry på Lilla Vatulands till S*Vatulands
S*Vatulands
Alexej och Kismet har ordet
IP&CH Smokey Joe’s Hector
Alexej och Kismet har ordet
Lenas boktips
Ywonne Johansson – årets jubilar 1
Vi har blivit kattnappade iegen!
Susanssins höstpojkar
Kullabygdens Kassimirs minnespokaler
S*Skepparkrokens Nurejev
Zorro av Buerlia(N)
Det ska vi fira!
Information från utställningsredaktören
Att flaskuppföda en kattungekull
Vänner som har lämnat oss
Kullinformation
Avelshanar
Ryska Boden
Ryssfest och utställning i Örebro 30 – 31 januari
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar,
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Redaktionen

tycker

Oj vilken vinter vi haft. Snö i hela landet för ovanlighetens skull. Det har
varit besvärligt på många håll men också väldigt fint. Vi kan se på några bilder i tidningen att en och annan katt har vågat sig ut i kylan men jag misstänker att de flesta ryssar legat inomhus på den varmaste platsen i väntan på
bättre tider. Min (Berit) katt har i alla fall knappast lämnat värmedynan
medan Elisabeth, som har betydligt yngre förmågor, har berättat på sin
blogg om hur kissarna följt det spännande fågellivet utanför fönstret och nu
äntligen vågat sig ut i rasthagen för att få snö under tassarna för första gången.
Alldeles snart kommer flugorna att vakna till liv och då är jakten i full gång.
Vi hoppas att våra medlemmar fotar och skriver om sina katters äventyr så
att vi får en massa nya berättelser att dela med oss av till nästa nummer av
Ryska Posten.
Det är också väldigt värdefullt att alla delar med sig av sådant som andra har
nytta av i egenskap av kattägare. I det här numret har vi t ex lånat en artikel
från en aby-uppfödare som handlar om att flaskuppföda en kull.
Fortsätt att älska din katt, “Din katt är din skatt” som de säger i TV-reklamen. Vi instämmer!
Berit och Elisabeth

Ordföranden

har ordet

2010 – nytt år och nya möjligheter!
En lång vinter och ett spännande OS som innebär sömn på lite
udda tider för oss som väljer att följa det. Glada överraskningar
blandas med tråkiga motgångar, precis som fjolåret gjorde. Och
trots att 2009 bjöd på en hel del negativa händelser så finns det
ändå mycket positivt att fokusera på:
Ett sjuttiotal ungar blev högt älskade i sina nya hem och vi fick
även ett antal nya uppfödare där flera planerar ny kull och
någon redan hunnit med två. Hurra för dem!
Ett litet hurra även för oss som fick vår tredje, fjärde eller vilken
kull i ordningen det kan vara.
Ett stort tack går också till alla er som har fertila hanar där
hemma.
Vi gör alla stor nytta för vår ras och min förhoppning är att vi
kan få ännu fler att göra det under de år som kommer.
Min personliga målsättning är att på några års sikt kunna få upp
antalet kullar till 45 om året. Det kan tyckas mycket när vi legat
strax under 30 under ganska lång tid, men sett till antalet ungar
så blir det inte så förskräckligt många fler och vi kommer fortfarande placera oss ganska långt ned i SVERAK:s medaljliga

(för att göra en koppling till pågående OS), men det kommer
också fortfarande innebära att varenda liten unge som föds är
önskad och älskad. Tillsammans kan vi lyckas och om vi hjälps
åt med att förmedla ungar, att uppmuntra både våra egna och
andras köpare att ta en kull på den där underbart söta lilla
honan så småningom eller låta den där busige lille pojken få
vara fertil ett litet tag till så att han får möjlighet att träffa
åtminstone en tjej och att se till att vi har roligt tillsammans
oavsett om det är på utställningar, på träffar eller på andra ställen så bjuder framtiden på guldmedaljer åt oss allihop.
Jag hoppas också att vår fantastiska tidning ska bli ännu bättre
under 2010, att vi ska kunna producera de snyggaste (och mest
sålda) fotokalendrarna hittills och att alla våra fester ska vara
välbesökta, omtyckta och efterlängtade.
Slutligen hoppas jag att vi blir många som ses på årsmötet i
Lidköping den sjuttonde april.
Med önskan om en god fortsättning
Martin

Fototävling – lookalike!
Blue Moon
af Mölleby
– 60-talets
vackraste ryss
i Sverige

Foto: Östgöta Bild

Har du en lookalike?

Vi tänkte anordna en liten tävling. Har du tagit
en bild där katten liknar Blue Moon på någon
av de tre bilderna ovan? Finns det ryssar idag
som ser ut som Blue Moon?

Skicka dina bidrag till
rpfoto@russianblueklubben.se

Blue Moon af Mölleby kallades på sin tid, i början av 1960-talet, "Sveriges vackraste ryss". Har
vi andra ideal idag, eller är det inte så stor skillnad på dagens ryssar och katten på de här cirka
50 år gamla bilderna?

Elisabeth Larsson,
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

Foto: Elisabeth Larsson

För att illustrera vad vi menar får
S*Kosmoskattens Blå Gina, 9 år gammal, vara
modell utom tävlan.

Eller om du har pappersbilder:

Vi låter tävlingen löpa under hela året och
presenterar bidragen i varje nummer av RP.
Vinnare utses i nummer 4 / 2010.
Priserna till de vinnande bilderna kommer
bland annat från Ryska Boden.

Några fler bilder på Blue Moon – Sofi
Kosmoskattens Blå Gina
– lookalike

och hennes ungar
hämtade ur Essie Magnussons album

Min katts historia
Alla katter borde få sin historia berättad.
När våra katter lämnar oss tänker vi kanske
tillbaka på deras liv; hur de kom till oss, hur
den första tiden var, roliga minnen från åren
som gått och andra saker som hänt.
Skriv till Ryska Posten och berätta din katts
historia!
Om den ska hinna komma med i nästa
nummer vill vi ha den senast den 15 maj.
Adressen hittar du på sidan 2 här till vänster.
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Medlemsinfo
Kallelse
till Russian Blue Klubbens årsmöte i
Lidköping 17 april 2010
Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte kl. 12.00
lördagen den 17 april i Lidköping, i samband med Billingebygdens Kattklubbs utställning i Sparbanken Lidköping Arena.
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 dagordningen
8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna
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, vice ordförande på en
mandattid av ett 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
18. Mötets avslutande

Välkomna!
Rättelse

till texten om av Buerlia(N) i Ryska Posten nr 4/09
Guldvingens Andi Andison parade inte Argentum’s Mizar utan
hennes mor Argentum’s Blå Stella. I den kullen föddes Argentum’s Blå Sirius och Blå Mizar.
Ywonne Johansson

Registreringsstatistik från SVERAK
År 2009 registrerades 77 st russian blue hos SVERAK. Det är 5
st fler är föregående år.
Etta på stambokstoppen ligger precis som förra året ragdoll med
1719 registrerade katter.

Verksamhetsberättelse
för Russian Blue Klubben 2009
Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning:
Sammankallande

1 jan-26 april
Ann Bengtsson
Nils Werner
Carina Nicklasson
Iréne Tjärning
Martin Hjertstrand
Stefan Karlsson
Annika Möller

26 april-31 dec
Martin Hjertstrand
Nils Werner
Carina Nicklasson
Jan Nilsson
Sven Backström
- 29 nov
Stefan Karlsson
Benny Widar

Nils Birgander
Patrik Johansson
Elisabeth Jacobs

Nils Birgander
Patrik Johansson
Elisabeth Jacobs

Ywonne Johansson
Jan Nilsson
Karin Johansson

Karin Johansson
Veronica Nilsson
Eva Nilsson

Medlemsantal
Medelsmantalet var 401 st den 31 december 2009.
Årsmöte
Årsmötet hölls i Värnamo 26 april 2009 med 14 medlemmar närvarande.
Extra årsmöte
Extra årsmöte hölls i Borås 5 september 2009 med 6 medlemmar närvarande.
Nya stadgar
Nya stadgar har antagits efter omröstning dels vid ett ordinarie årsmöte och dels vid ett extra årsmöte.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret;
Göteborg 31 januari, Göteborg 9 maj och Vänersborg 22 augusti.
Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har
som tidigare bestått av Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson.
Hemsidan
Webbansvarig för hemsidan är som tidigare Elisabeth Larsson.
Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2010 har färdigställts även detta år av Ryska
Postens redaktion, Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. Mary-Ann
Andersson bidrog också detta år med illustrationer.
Almanackan blev en ännu större succé än tidigare år, och vid årets
slut var 375 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.
Medlemsfester
Två ryssfester har hållits i Göteborg i april och september.
Annonsering
Tidningen Kattliv har annonserat på Ryska Postens baksida under
året.
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.

Årets katt i SVERAK 2009

Avelshanar
Ansvarig för avelshanerekryteringen har som tidigare varit Ywonne
Johansson.

SC S*Limelight’s Pochahontas blev tvåa bland de vuxna katterna
i kategori 3 och SC Tsaritzas Zelda kom på femte plats.
Bland kastrathanarna kom EP & CH S*Limelight’s Nemo, DSM
på tredje plats.

Medlemsåtervärvning
Under våren bedrevs en återvärvningskampanj av före detta medlemmar i Russian Blue Klubben. Kampanjen var framgångsrik, och
41 st före detta medlemmar återvärvades till klubben.
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Martin Hjertstrand

Nils Werner

Carina Nicklasson

Jan Nilsson

Stefan Karlsson

Benny Widar

Medlemsinfo – ekonomisk redovisning
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

BALANSRÄKNING

2009-01-31 - 12-31

TILLGÅNGAR

Not

Kassa
Plussgiro
Ikanobanken
Avelsfonden
Kundfordringar

1

Summa tillgångar

Förslag till budget 2010

2009

2008

-150
22 985,65
49 261,75
24 188,89
98

452,5
450,46
332,29
987,49
000,00

13
53
23
3

96 384,29

94 222,74

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter.
Övriga kortfristiga skulder

15 550
0

8 845,90
250

Summa Kortfristiga skulder

15 550

9 095,90

Avsättning

24 188,89

23 987,49

Eget kapital
Ingående kapital
Redovisat resultat

61 139,35
4 801,14

51 844,26
9 295,09

Utgående kapital

65 940,49

61 139,35

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

105 679,38 94 222,74

Avelsfonden

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Rysska Boden
Porto
Övriga intäkter
Ränteintäkter

58 000,00
2 000,00
35 000,00
500,00
500,00
1 000,00

Summa

97 000,00

Priser/kokader
Annonser
Medlemstidning
Inköp till Ryska Boden
Tryckkostnader
Kontosmaterial
Postbefordran
Plusgirots avgifter
Reseersättningar
Lokalhyra mm
Övriga föreningskostnader
Summa

-2 000,00
-2 000,00
-35 000,00
-2 000,00
-25 000,00
-2 000,00
-25 000,00
-500,00
-2 500,00
-1 500,00
-3 000,00
-100 500,00

TICA TGC, CFA CH
FIN*Katzenhof Jamie
- 8 månader på bilden

RUSSIAN BLUE KLUBBEN
RESULTATRÄKNING

2009-01-31-2009-12-31

INTÄKTER

2009

2008

BUDGET 2009

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Ryska Boden (kalendrar mm)
Porto
Övriga intäkter

57 600
0
27 387,00
734
182,30

58 550
3 000,00
30 568,00
404
714,83

58 000
2 000,00
40 000,00
500
500

SUMMA INTÄKTER

85 903,30 93 236,83 101 000,00

KOSTNADER
Priser
Annonser
Medlemstidning
Inköp till Ryska Boden
Emballage RP
Tryckkostnader
Övriga föreningskostnader
Kontorsmaterial
Förbrukn. Invent.
Postbefordran
Plusgirots avgifter
Reseersättningar
Lokalhyra mm

1 075,00
4 100,00
31 690,00
11 583,00
0,00
12 722,50
6 970,00
923,50
818,00
20 245,21
499,50
0,00
500,00

SUMMA KOSTNADER

91 126,71 86 716,90 121 000,00

Ränteintäkter

729,46

Not 1

23 987,49
201,4
24 188,89

Avelsfonden
Ränta
Utgående kapital

Bokslutsamanträde
Martin Hjertstrand
Ordförande
Jan Nilsson
Kassör

3 823,00
2 500,00
31 200,00
0,00
1 683,00
13 683,00
2 610,00
1 854,00
1 654,00
22 795,40
443,50
2 916,00
1 600,00

2 775,16

2 000
2 000,00
35 000,00
15 000,00
0,00
30 000,00
3 000,00
2 000,00
26 000,00
500,00
4 000,00
1 500,00

2 000,00

2010-02-13
Benny Widar

Ägare: Margit Kjetsaa
Foto: Kongro
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På besök hos tre styrelsemedlemmar
och deras ryssar
Det senaste året har jag hälsat på hos Carina och Hugo, Nils och Anna
Stina och Jan och träffat deras ryssar Alexej, Kismet, Yurij, Agena,
Johnsilver, Sessan och Desmond. Carina Nicklasson, Nils Werner och Jan
Nilsson sitter ju alla i Russian Blue Klubbens styrelse. Med följande lilla
berättelse om sju ryssar vill jag tacka för att jag fick hälsa på och jag vill
också tacka Carina, Nils och Jan för ert arbete för RBK! Det är många
insatser som tillsammans gör att vår klubb är vad den är idag: en klubb
som bygger på kontinuitet, kvalitet och gemenskap och som alltid sätter de älskade ryssarna i fokus.
S*Ryaklintens Alexej Astor

Den 17 maj

Hos Hugo och Carina var det full fart på Norges nationaldag förra året. Nytillskottet med de smaragdgröna ögonen,
Kismet (S*Mudhoneys Kismet), var då bara ett halvår
gammal och hon engagerade husets andra ryss, Alexej
(S*Ryaklintens Alexej Astor), i olika slags lekar. Det handlade mest om att smyga och överraska för att sedan jaga
varandra över de stora golvytorna. Det var underbart att se
den betydligt äldre Alexej bli som en kattunge på nytt i
Kismets sällskap. Lika roligt var det att se hur en kattunge
finner trygghet bara genom att få vara tillsammans med en
äldre katt. Kismet och Alexej funkade perfekt ihop helt
enkelt och det var väldigt mysigt att få träffa dessa personligheter!

S*Mudhoneys Kismet

Lite vila efter allt lekande
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S* Vatulands Yurij

Den 10 oktober

Besöket hos Nils och Anna Stina var lite extra spännande för jag
hade aldrig tidigare träffat deras Yurij (S*Vatulands Yurij) och
Agena ((N)Melkeveiens Agena). Yurij som är farfar till Agena
var en mysig och maffig rysshane, det kände jag när jag lyfte
honom. Vi konstaterade att vi var nära släkt eftersom Yurijs
halvbror Watson (S*Vatulands Mikhail) bor hemma hos oss.
Yurij och Watson har samma mor, S*Cosack’s Nefertite. Yurijs
far är S*Saratovs Ivan Yashin.
Att få möta Agena var stort. Det var första gången jag träffade
en s.k. maskad ryss och jag upplevde Agena som sagolikt vacker. Maskade ryssar föds nästan helt vita i kullar med blå ryssar
och sedan utvecklar de sin maskteckning som liknar teckningen hos en blåmaskad siames. I övrigt liknar en maskad ryss de
blå ryssarna förutom att ögonfärgen är blå. Agenas ögon var
lysande blå och då menar jag att de verkligen lyste! Att enstaka
ryssar föds maskade är ett naturligt arv från tiden då ryssaveln i
Skandinavien startade och en siames blev far till de första kullarna. Det händer alltså än idag att det föds maskade ryssar och
jag måste säga att det är lika speciellt som det var att få möta
Agena. Hon är ett naturens under som vilken ryss som helst. Jag
är så glad att jag fått träffa Yurij och Agena. Det var speciellt!

(N)Melkeveiens Agena
Nils berättade att Agena fått sitt namn efter en blå jättestjärna
på 525 ljusårs avstånd från oss. Han var mycket tacksam att ha
sin Agena betydligt närmare!
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John Silver och Desmond

Den 22 november
Hos Jan som har uppfödningen S*John Silvers mötte
Desmond i dörren med klara ögon och nyfiken nos.
Desmond är en son till Jans hona Sessan (S*Ussholmens
Ursula). Även här kunde vi konstatera att vi var nära släkt
eftersom Desmond och Watson är halvbröder på fädernet.
Båda har S*Kandinsky’s Mischa som far. Desmond höll
sig i närheten av oss största delen av kvällen och han var
så snäll och mysig, en riktig personlighet!
Sessan vilade mest hela kvällen och jag tog en lång fotoserie av henne. Hon fann sig i det och jag blev förtjust i
henne också. Så här i efterhand minns jag särskilt Sessans
fina gröna ögon.
Johnsilver är Jans äldsta ryss. Han ägde den äldre ryssens
värdighet och gjorde inte mycket väsen kring sig. Han och
Desmond låg och vilade ihop senare under kvällen i största harmoni.

S*Johnsilvers Desmond

S*Ussholmens Ursula, “Sessan”

Det var verkligt roligt att få träffa er och era älskade
ryssar. De är alla stora personligheter och det var
roligt att få träffa dem i hemmiljö. Så tack till er och
många klappar till era ryssar!
Karin Johansson
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Hypertrofisk Kardiomyopati – HCM
Vad är HCM
Hypertrofisk kardiomyopati betyder i allmänna ordalag en sjuklig förstoring/tillväxt av hjärtmuskulaturen. HCM är den
vanligaste hjärtsjukdomen hos katt, sjukdomen är ärftlig och medför att muskulaturen i framför allt vänster kammare
växer och leder till att hjärtat fungerar allt
sämre. HCM kan drabba alla katter och
förekomsten är ganska likartad både
inom olika kattraser och hos vanliga
huskatter. Omkring 70 % av alla hjärtsjuka katter har HCM och runt 5 % av
alla katter får sjukdomen. I världen finns
flera konstaterade fall av russian bluekatter med HCM, i Sverige har vi än så
länge inte haft något säkert fall,
åtminstone inte som kommit till allmän
kännedom. Men visst måste ryssar ha
drabbats av eller avlidit till följd av hjärtsjukdom förut, även om ingen säker diagnos eller dödsorsak fastställts. Under
2009 har vi haft ett fall där en ung ryss
hastigt avlidit och vävnadsprover först
talade för HCM, men den diagnosen har
ifrågasatts av inblandade veterinärer och
utreds nu av Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, vissa tecken tyder på att det
istället kan ha varit hjärtmuskelinflammation. Förhoppningsvis kommer
besked från SVA under våren.

testa katten en gång utan man bör följa
upp med flera ultraljudsundersökningar
under kattens livstid. Av den anledningen är det också bra om katter som gått i
avel kontrolleras även efter att de blivit
kastrerade och äldre. För deras avkommors och ”barnbarns” skull är det värdefullt att veta om de fortsätter ha friska
hjärtan. Ultraljudsundersökningen för
HCM ska utföras av en veterinär med
extra träning och utbildning på detta.
Det finns också en variant av förändringar i hjärtmuskelns celler som inte syns på
ultraljudsundersökningen, därför är
obduktion idag den mest tillförlitliga
diagnosmetoden. En lista på veterinärer
med rätt kompetens samt en hel del
annan bra information om HCM kan
man hitta på Maine Coon-kattens hemsida via rubriken Hälsa (www.mainecoonkatten.se).

Behandling
HCM går tyvärr inte att bota men viss
behandling kan ges mot symtomen,
exempelvis blodförtunnande läkemedel
vilket minskar risken för proppar, vätskedrivande mediciner för att avlasta hjärta
och lungor, samt olika preparat som hjälper hjärtat att arbeta effektivare och minskar belastningen på hjärtmuskeln.

Hur kan man upptäcka sjukdomen

Ärftlighet

Det är inte ovanligt att sjukdomen upptäcks i samband med ett rutinbesök hos
veterinären, kanske för en vaccination.
När veterinären då lyssnar på hjärtat hörs
ett blåsljud eller en onormal hjärtrytm,
ofta hos en katt som inte uppvisar några
som helst tecken på att vara sjuk.

Ärftligheten är ännu inte helt klarlagd
och skiljer sig sannolikt åt mellan olika
kattraser, men katter med diagnosen
HCM bör naturligtvis inte användas i
avel. Om arvsgången skulle visa sig vara
dominant innebär det att det är tillräckligt om en förälder bär anlaget/genen,
och lämnar det vidare, för att avkomman
ska kunna drabbas. Är arvsgången recessiv krävs att båda föräldrarna bär anlaget
och i sin tur båda ger det vidare för att
avkomman ska drabbas. Det finns flera
olika genmutationer som orsakar HCM
hos katt, och troligt är att det är flera
samverkande faktorer som utlöser sjukdomen (hos människor har man funnit
nära 200 genmutationer som är inblandade i uppkomsten av HCM).
Arvsanlaget verkar också ha olika expressivitet, vilket förenklat innebär att en del
katter blir väldigt sjuka medan andra inte
blir sjuka alls.

Genomsnittsåldern när man först märker
symtom på HCM hos katt är ca 7 år,
dock med en stor variation från sjukdomstecken redan i kattungeålder upp
till insjuknande först när katten blivit riktigt gammal. Symtom på HCM kan vara
ökad trötthet, hosta och att katten inte är
lika aktiv längre. Mer dramatiska tecken
är tung andning, kraftig orkeslöshet,
snabb puls, slem från näsborrarna, eller så
kan katten få blodproppar som leder till
infarkter i hjärna och hjärta med plötslig
död som följd.

Diagnos
Det är svårt att ställa diagnosen HCM.
På grund av att man i nuläget inte vet
exakt hur sjukdomen nedärvs så finns det
idag inget gentest som säkert kan avgöra
om en katt har eller kommer att utveckla
HCM. En ultraljudsundersökning av
hjärtat är nog den vanligaste metoden,
även om inte heller det ger en säker diagnos. Eftersom det tar olika lång tid innan
sjukdomen bryter ut så räcker det inte

hållandevis sent i livet och eventuella
avelskatter har då sannolikt hunnit få ett
antal avkommor. I stort sett alla av världens nu levande russian blue-katter har
någon eller några gemensamma förfäder,
även om man måste titta väldigt långt
bak i stamtavlan, därför kan ingen av oss
säkert säga att våra katter aldrig kommer
att drabbas.

Vad kan vi göra
När du är hos veterinären för den årliga
vaccinationen så be denne lyssna på kattens hjärta efter blåsljud eller onormal
hjärtrytm. Följ vid behov upp med ultraljud eller andra undersökningar din veterinär rekommenderar för att ställa diagnos.
I nuläget kan vi försöka förebygga HCM
genom att undersöka alla katter som ska
gå i avel med en ultraljudsundersökning
av hjärtat innan parning. För hanar som
beräknas få flera parningar kanske undersökning en gång om året räcker. Ännu
har vi inga bestämda regler utan det är
upp till oss ryssägare att ta ansvar för
detta. Meddela gärna resultaten till
Russian Blue Klubben, helst med en
kopia på undersökningsdokumentet.
Även om ultraljudsundersökning inte
utesluter att katten är bärare av arvsanlag
för HCM, så minimerar vi risken att
sjuka katter används i avel. Det innebär
sannolikt att vi på lång sikt minskar förekomsten av sjukdomen.
Att vi alla vågar vara öppna och prata om
sjukdomar och defekter är mycket viktigt, och att vi inte på något sätt talar illa
om eller skuldbelägger uppfödare som
drabbas. Öppenhet, tolerans, ödmjukhet
och respekt gynnar ett gott samarbete,
om man känner sig trygg törs man
berätta om tråkigheter och det vinner
både vi och våra katter på.
Christina Linder

Betydelse för aveln
Då russian blue är en liten ras i Sverige
med ganska få katter som används i avel,
skulle det sannolikt få stora konsekvenser
om sjukdomen HCM började sprida sig i
populationen. Eftersom sjukdomen
utvecklas successivt kan man inte säga att
en ung katt med ett till synes normalt
hjärta aldrig kommer att utveckla HCM.
Många av katterna drabbas ju också för-
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Från Harry
på Lilla Vatulands
till S*Vatulands
2009 var ett tungt år för russian blue i Sverige och
Skandinavien. Först förlorade vi Marianne Backström den
21 mars och sedan hennes käre Sven den 29 november till
följd av sjukdom. Då Marianne och Sven, som hade uppfödningen S*Vatulands russian blue i Göteborg, hade en stor
vänkrets i Sverige och de nordiska länderna, blev vi många
som hastigt kom i en situation av stor sorg och saknad.
Genom den stora uppslutning russian blue-vänner som hört
av sig till varandra och stöttat på olika sätt, förstår vi hur
omtyckta Sven och Marianne var. Vi är många som saknar
de där informella och ofta väldigt roliga och utvecklande
samtalen vi hade med Marianne och Sven genom åren.
Genom sin kärlek, sitt engagemang och sin kunskap om
ryssen har både Marianne och Sven betytt mycket för rasen
sedan de började intressera sig för de älskvärda blå. De värdesatte och lyfte fram russian bluen-kattens unika historia
här i Skandinavien och vårdade den skandiniaviska russian
blue-typen ömt i både ord och handling. Därför blev de inte
minst betydelsefulla för Russian Blue Klubben, som ju sedan
länge, arbetat för att förvalta och värna om just denna typ,
den klassiska FIFe-ryssen. Det var Harry i Strömstad, en gråblå katt med russian blue-karaktär, som inspirerade
Marianne och Sven att skaffa sin första russian blue 1995,
S*Mistlurens Carmen. Harry bodde hos Mariannes mamma
på Lilla Vatulandsgatan i Strömstad och därav stamnamnet
S*Vatulands. Genom S*Vatulands har nya generationer russian blue-katter fötts och flera Vatulands-katter används fortfarande i avel. Från S*Vatulands sista kull 2006 mellan
S*Cosack’s Nefertite och S*Kandinsky’s Mischa har nu
senast i oktober S*Vatulands Marisa fått fyra S*Mistlurensungar. Marisas bror, S*Vatulands Mikhail, har fått avkommor som eventuellt kommer att avlas på. Det är också glädjande att S*Vatulands Igor kommer att användas i aveln i
Norge och föra S*Vatulands-katterna vidare där.
Vännerna Patrik och Karin Johansson

Harry i Strömstad.

Foto: Sven & Marianne
Backström

“Det var Harry i Strömstad, en gråblå
katt med russian blue-karaktär, som
inspirerade Marianne och Sven att
skaffa sin första russian blue...”

Marianne, Sven, och EC S*Vatulands Igor
med Igors ägare Margit Kjetsaa
vid Scandinavian Winner 2008.

Foto:Karin Johansson
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S*Vatulands
S*Vatulands var en liten uppfödning som tog sparsamt med kullar mellan 1997
och 2006, dock så planerade Sven ända in i det sista att ta ytterligare kullar.
Under sin verksamma tid som ryssuppfödare hade Marianne och Sven fyra
avelshonor och två avelshanar.

S*Vatulands avelsarbete började med
S*Mistlurens Carmen (“Nina” född
1994) och EP&IC Argentum’s Blue
Nikolaj (“Nicke” född 1996). Nicke fick
minst två kullar. Ur hans kull med
S*Mästersångarens Katinka fick S*Grönviks Dasja en kull och hennes dotter
S*Storklundens Manja i sin tur en kull
2005. Jag vet inte vad som hände med
denna linje därefter.

S*Mistlurens Carmen
Foto: Sven Backström

EP & IC S*Argentum’s Blue Nikolaj
“Nicke” blir kliad på magen.
Foto: Sven & Marianne Backström

Nina fick bara en kull och det var tillsammans med Nicke. I denna kull föddes
GIP&EC S*Vatulands Nijinsky (“Nisse”
född 1997). Nisse var från början såld
som sällskapskatt men återköptes inom
kort och blev därefter både en framgångsrik utställningskatt och flitigt använd
avelshane. Han fick ett tiotal kullar mellan 1998 och 2001. Sju av hans barn gick
vidare i aveln i Sverige eller Norge och
ytterligare två (S*Cosack’s Nikita och
S*Smokey Joe’s Hector) exporterades till
Finland. Jag har dock inte funnit några
avkommor till dessa två katter i PawPeds.
Marianne och Sven byggde sin uppfödning på Nisse och hans avkommor. De
köpte två av Nisses döttrar samt importerade en obesläktad hona från Finland som
de lät ta en kull på efter Nisses dotterson
IC S*Vatulands Ivan Ivanitj. Så när jag
tittar framåt hur S*Vatulands-linjerna har
spridigt sig så är det Nisses ättlingar det
handlar om.

EC S*Barynia’s Ostrov Nijinskij och
Olga Nijinskaja

Nisses son EC S*Barynia’s Ostrov
Nijinskij kom att användas i Norge. Vid
ett tillfälle ställdes han ut tillsammans
med familjens rysshona (EC S*Zilarrezko
Aize) på en utställning i Spanien. Båda
katterna imponerade så på övriga ryssutställare att en son ur Ostrovs och Aizes
första kull exporterades dit ner

((N)Pomor Tsjekov Ostrovskij till de
Kiksant*ES). Han verkar fortfarande vara
fertil och han har fått kullar åtminstone
både i Spanien och Lettland.
Tsjekovs yngre helbror (N)Pomor Igor
Ostrovskij fick en kull hos (N)Schillerstrøm’s och hans dotterson (N)Nature’s
Beauty Aris Maximov har fått några kullar de senaste åren. Utav hans barn så har
(N)Thorelin’s Iwan och Iwona ((N)Hertis) redan använts i avel, medan man planerar St Hanshaugens Beatrices (St
Hanshaugens) första kull.
Ostrovs son (N)Thorelin’s Pax gick också
i avel. Hans dotter (N)Sydspissen Askja
exporterades till Finland (FIN*Katzenhof ) och jag har funnit hennes linjer i
bl.a. Estland (hos Heart Choise*EE). I en
LlandrichBlaus-kull korsas denna linje
med Tsjekovs spanska linjer ovan.
Askjas yngre helsyster (N)Sydspissen
Babushka återupplivade (N)Troilltampen’s russian blue-uppfödning medan Pax
son Bolsjoj Blue Borisevitsj av Pomona är
morfar till (N)Feropont-honorna Agafja
(Steenberg’s i Danmark), Anfisa (av
Pomona(N)) och Augusta ((N)Kvittle’s).
Pax kullsyster (N)Thorelin’s Petite Doris
fick bara en kull och hennes son
S*Kandinsky’s Mischa är den enda av
hennes ungar som har gått vidare i avel.
Det är möjligt att han fortfarande är fertil. Hans första kull var med en finsk hona
och resulterade i FIN*Katzenhof Svante,
vars avkomma har använts en del i
Finland. En sonson till honom
(FIN*Katzenhof Exciting Ethan) importerades till Sverige och han fick en kull här
med CH S*Mudhoneys Disentis, som
faktiskt är dotter till Mischa. Man planerar Disentis andra kull för tillfället och
hennes son S*Mudhoneys Jasper och
eventuellt även S*Mudhoneys Boris har
nyligen börjat para.
På Russian Blue Klubbens avelshanelista
återfinns två söner till Mischa (S*Flax
Chaos och Cheops) som under 2009 började användas i aveln.
Nisses dotter S*Barynia’s Olga Nijinskaja
köptes av Marianne och Sven. De tog
dock bara en kull på henne och det blev
hennes son IC S*Vatulands Ivan Ivanitj
som förde denna linje vidare. Han fick ett
par kullar bl.a. en i Estland. Ur denna kull

IP & EC S*Vatulands Nijinsky “Nisse”
en son till Carmen och Nikolaj.
Foto: Marianne & Sven Backström

Nijinskys dotter S*Barynia’s Olga
Nijinskaja med Vatulands I-kull.
Foto: Sven & Marianne Backström
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kom Vega, Veronica och Victorio Grey
Silk*EE att gå vidare i estländsk och finsk
avel.
Ur Ivans kull med Mariannes och Svens
finska hona IC FIN*Katzenhof Mariya
kom S*Vatulands Inez-Mariya att exporteras tillbaks till Finland (till FIN*SiniIhmeen) där hon har fått minst en kull.
Hennes kullbror EC S*Vatulands Igor bor
i Norge och det är väl tänkt att han skall
bli far till den första (N)Little Merlinkullen. Än så länge så är det på utställningsarenan som Igor har visat framföttterna.
I Sverige kom tre S*Ussholmens-katter
efter Ivan Ivanitj att gå vidare i avel, men
det är främst S*Ussholmens Urax
(“Boris”) som kommer att sätta spår i det
fortsatta avelsarbetet. Han fick ett par
kullar i Sverige och en i Frankrike av en
svensk uppfödare (S*Catullus’). Hans
döttrar S*Silivren Modesty Blaise
(S*Royalgrey) och Leonora har båda
använts i avel och hans dotterson
S*Royalgreys Nikulin Tiger är en ung
hane som har flera parningar inplanerade.
Ur S*Mudhoneys kull från 2008 så återfinns Boris son S*Mudhoneys Prins Emil
Jordgubbe på avelshanelistan. S*Mudhoneys Mimmi exporterades till Finland
(FIN*Sini-Ihmeen) och man planerar
S*Mudhoneys Quintessas (S*Pixmas)
första kull. Boris ägare har också köpt en
hane ur Boris näst sista kull som de tänker
låta gå vidare i aveln.

CH S*Cosack’s Ninja och
IC S*Cosack’s Nerfitite

S*Cosack’s Ninja (S*Bagaregårdens) fick
två kullar. Ur den första gick Meredoc
vidare och ur den andra Mazarin
(S*Akvamo’s). Meredocks son S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas fick en kull
både i Sverige och i Finland. I Finland har
FIN*Hana-Bi Estate och Primavera ättlingar kvar i avel hos uppfödare som t.ex.
FIN*Hana-Bi, FIN*Star-struck’s och
FIN*Susanssin. Medan ur den svenska
kullen bara S*Grrr Luna Kisaki Sidereus
gick vidare. Hon fick dock bara en kull,
men hennes ägare behöll S*Grrr Kallisto
Nova Jelena och dessutom så exporterades
S*Grrr Kallisto Mira Nikita till
FIN*Hana-Bi i Finland.
Mazarins son S*Akvamo’s Frodo blev far
till IP&IC Tsaritzas Reno. Renos son
S*Grrr Chili Red Torped exporterades till

IC S*Cosack’s Nefertite “Neffie” med
Vatulands Y-kull 2003.
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Finland och har fått några kullar där.
Hans kullbror Chili Thai Giant fick för
ett år sedan en kull hos S*Kärrmarks.
Men den stora avelshanen bland Renos
söner var nog S*Barynia’s Wilmer. Han
fick ett antal kullar i Sverige, Norge och
Finland (FIN*Andinan). Wilmer är far
till ovan nämnda S*Royalgrey Nikulin
Tiger och i Norge är det tänkt att hans
dotter Ywonne av Beurlia(N) ska få
någon kull framöver.
Ur Nisses näst sista kull köpte Marianne
och Sven IC S*Cosack’s Nerfetite
(“Neffie”) av Eva och Benny Widar, som
efter Svens bortgång öppnade sitt hem för
henne igen. Neffie fick två kullar. I den
första kom CH S*Vatulands Yurij (se foto
på sidan 7) att gå vidare i aveln. Utav
hans barn så kom flera att användas i avel
i flera länder. I Yurijs första kull kom
S*Graymalkin’s Yearning Ofelia och ur
hans andra kull kom CH S*Wildtbergs
Reca Wolga att båda exporteras till
Finland där de har flera ättlingar i aktiv
avel. Wolgas ena son ur hennes första kull
(FIN*Starstruck’s Corto Maltese) fick två
kullar i Sverige. S*Cortobelle’s Lisa
(S*Silverklon’s), ur hans första kull, har
fått två kullar under 2009 och förhoppningsvis så kommer hans andra dotter
S*Wildtbergs Manda Kristina Cortovna
att få en kull i år. Wolgas kullsyster Lena
exporterades till Tyskland (v. Hirschbach), där hon fick en kull. Idag återfinns
inte, vad jag vet, denna linje i aktiv avel
där nere. I Yurijs tredje kull exporterades
Ziri av Buerlia(N) till Danmark.
I Sverige kom Yurijs son S*Graymalkin’s
Yawing Othello att få ett fåtal kullar och
hans dotter S*Rigde Cat’s Mimmi fick
nyligen sin första kull. I Norge kom Yurijs
son S*Wildtbergs Reca Ob att få en kull
på tre ungar, men bara en av honorna var
helfärgade.
Den av Yurijs söner som har använts flitigast var EC S*Wynjas Wincent, som
också var en framgångsrik utställningskatt. Tyvärr så dog han i unga år och i
skrivande stund vet jag inte om hans barn
kommer att få gå vidare i aveln eller ej.
Yurijs dotter CH S*S*Wildtbergs Reca
Petyora (S*Blåtussens) har fått två kullar
här i Sverige och hennes sondotter
S*Halmbylunds Lucia (S*Noble Blue’s)
kommer nog att användas i aveln framöver.
Ur Neffies sista kull, med S*Kandinsky’s
Mischa ovan, kom IC S*Vatulands
Mikhail att användas mycket sparsamt i
avel p.g.a. svikande fertilitet. Kanske
kommer någon av hans två döttrar att få
någon kull famöver. Mikhails kullsyster
S*Vatulands Marisa har nyligen haft sin
första kull hos S*Mistlurens, som därmed
åter är en aktiv ryssuppfödare efter ett tiotal års uppehåll. När Marisa flyttade till
BG så slöts en cirkel, då Mariannes och
Svens första ryss ju var S*Mistlurens
Carmen.

S*Dawnrazor’s Yog-Sothoth

Yog-Sothoth fick ett par kullar men det är
hans döttrar Guldvingens Blue Beauty
(S*Russky Kot) och EC Guldvingens
Silver Zinnie (S*Astragalus) som eventuellt har ättlingar i aktiv avel. Zinnies sonson S*Molotov’s Sammy Davis JR (efter
S*Astragalus Silver Leoglas) fick 2008 en
kull hos S*Gryphon Nordic. Hans faster
S*Astragalus Silver Arween Evenstar fick
några kullar med stamnamnet S*Ridge
Cat’s och hennes dotter Mimmi har jag
redan nämnt. Ur Zinnies andra kull
exporterades S*Astragalus Blue Nurejev
till Finland och jag finner ett par
FIN*Zarin-kullar efter honom från 2006.
Hans systrar Blue Isadora (S*Gigablue’s)
och Blue P… har också används i aveln. I
Zinnies sista kull behölls Ocean Pollux
och han fick en kull och hans son
S*Sidensvansens Owiggo Wiggo står med
på avelshanelistan.

Petrusjka Shai av Buerlia(N)

Petrusjka Shai var den av Nisses norska
barn som gick vidare i aveln (dock i
Sverige). Han fick ett par kullar med det
är tre av hans barn ur S*Skepparkrokens
P-kull som för denna linje vidare.
S*Skepparkrokens Panchinov fick flera
kullar hos S*Pixmas. Kanske finns det
någon av hans barn som fortfarande är
fertil.
Pavlina blev urmodern hos S*Ärke Ängelns. Tre av hennes döttrar (Dina,
Hindra och Raisa) har stannat kvar i uppfödningen. Dinas dotter S*Ärke Ängelns
Kira ägs av S*Highmark och har ställts ut
något, medan Dinas son S*Ärke Ängelns
Mir exporterades till Finland och han har
där fått några kullar hos t.ex.
FIN*Susanssin, FIN*Habeeba’s och
FIN*Andinan.
Pavlinas son S*Ärke Ängelns Gorki fick
minst två kullar och hans döttrar
S*Azkovska’s Irina Prosorova (S*Azkovska’s), S*Azkovska’s Olga Prosorov (S*Molotov’s) och S*Barynia’s Hildur (S*Cortobelle’s) har använts i aveln. Hildurs dotter
S*Cortobelle’s Lisa har jag redan varit
inne på medan Hildurs dotter
S*Cortobelle’s Malva har stannat kvar
hemma hos mamma.
Petrovna fick en kull hos S*Gilleskattens
och hennes dotter S*Gilleskattens Anina
blev mor till tidigare nämnd S*Skepparkrokens Qissinsky. En av Aninas döttrar
S*Skepparkrokens Sonja köptes av en
tidigare ryssuppfödare (Stenbergets) men
jag har inte hört några avelsplaner på
henne.
Ywonne Johansson

S*Vatulands Marisas dotter,
S*Mistlurens Anita, i december 2009.

IP&CH Smokey Joe’s Hector
Far: GIP&EC Vatulands Nijinsky
Mor: Smokey Joe’s Felicia
Född: 11/12 1998
Uppfödare: Katarina Granath, Sverige
Hector är en mycket kär katt för mig. Han är en sådan fin pojke
och när jag ser på honom påminner han mig om vad rysslook
egentligen är. Han har en lång, kraftig, elegant kropp med lång
hals och avsmalnande svans, mellanblå päls med silverskimmer
och nordiska skogsgröna ögon. Hector har mycket av det som
jag tycker är viktigt när man föder upp russian blue och trots att
han är elva år gammal på bilderna har han fortfarande gott om
ryss-karisma – ryss-karisma från Sverige.
Katter som Hector har gett oss uppfödare ett arv att vårda och
jag hoppas att jag ska kunna föra detta arv vidare i min fortsatta uppfödning.Trots att Hector själv aldrig blev far till några
kullar fortsätter linjerna bakom honom att leva vidare hos andra
vackra ryssar och jag hoppas verkligen att vi ska kunna hålla
dem levande.

Det finns ingen perfekt katt och Hector är inte heller perfekt.
Jag hade önskat att hans öron var mer öppna vid basen, men det
är bara en detalj. Hans nos är inte helt rak, men trots det bildar
huvudet en vacker helhet.
En vän sa när hon såg de här bilderna på IP&CH S*Smokey
Joe’s Hector (Tack Karin): “Hector bär på en vishet och det
finns någpt speciellt i hans uttryck som gör att man vill vara
nära honom.” Hon har så rätt. Hector är en mycket speciell
katt. Jag minns hur starkt berörd jag blev av den lilla kattungen
när jag såg honom första gången, då han kom till Finland för att
bo hos oss. Nu bor Hector hos min mor och de har det bra tillsammans. Hector är en en ömsint och lycklig äldre ryssherre
som är mycket älskad av oss.
Med dessa bilder vill jag skicka mina varmaste hälsningar till
Hectors uppfödare Katarina och till alla mina vänner i Sverige
och era underbara katter.
Marianna Ripatti
FI*HANA-BI
Översättning: Elisabeth Larsson

Fråga Ylva!
Ylva Stockelberg svarar på kattfrågor i
Ryska Posten så ta tillfället i akt och
fråga om saker som du undrar över!
Skicka dina frågor till redaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Ylva. Adress
finns på sidan 2. Du får gärna skriva
under signatur, bara du uppger ditt
namn till redaktionen.
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Alexej och Kismet
har ordet

Alexej
Nu är det jul igen! Husse och matte är hemma hos oss
och det är skönt. Mycket snö har det kommit också,
fast det är mindre skönt – jag gillar inte att gå i snö,
det är kallt och blött om tassarna. Faktiskt så har jag
använt Kismets låda några gånger när det varit för kallt
att gå ut och göra toalett, det har inte hänt sedan jag
var liten pojk.
Husse passade förresten på att väga oss katter.
Jag väger 5,4 kg och Krypet väger bara 2,4 kg så det
går två Kismet på en Alexej!
En lördag kom Anna-Lena och Lars och hälsade på
oss. Tack snälla för de fina saker vi fick! Lars blev min
nya idol – han vet hur man kliar en katt! Jag låg och
njöt i hans knä, lyckliga Nurre och Qissi som har det
så jämt.
Husse har förresten en bekant vars katt har
uppfostrat sin husse väl: Varje morgon vill katten ha
havregrynsgröt med varm mjölk. Mycket mjölk ska
det vara. Och får han inte det så blir han kinkig. Vi
katter är intelligenta!
Det är väldigt mysigt att sova hos husse och matte,
matte har jag förresten lyckats uppfostra väl. Husse såg
en gång hur jag kom och jamade vid mattes öra och
ville krypa ned till henne under täcket, matte lyfte då
lydigt på täcket (sovandes) och vips så kröp jag ned!
Kismet och jag hade förresten celebert besök nu i veckan; herr skogssork tittade in en kväll. Minsann tror jag
att det var samma sork som jag bar hem till Kismet i
somras, eller möjligen hans bror. Väldigt lika var de.
Husse upptäckte att det var en sork bakom
bokhyllan, fast det visste vi katter redan. Jag var inte så
intresserad, jag slog bara lite med tassen bakom hyllan.
Men Krypet var på alerten! Hon gömde sig så att bara
hennes nos syntes och så låg hon alldeles stilla och
spejade mot hyllan där sorken förr eller senare skulle
komma fram. Fram kom han och uppäten blev han,
Krypet var smått euforisk över sin stora fångst. Det är
gott gry i den lilla!
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Kismet
Julen, som jag inte visste vad det var för någonting, har kommit.
Husse ställde in ett träd (kan ni tänka er så konstigt!) och så hängde
matte upp en massa konstiga saker i trädet. Av någon anledning så
band husse fast trädet, det beror nog på att träden är väldigt ostadiga
av sig. Eller vad tror ni?
Och här händer spännande
saker, ska ni veta: Vi har fått
katt-TV! Det är en nötsilo som
hänger utanför köksfönstren
med nötter till fåglarna – det
är jättespännande! Jag försöker
ta fåglarna men hoppar istället
in i fönsterrutan – mindre
skoj. Men jag blir så till mig att
jag inte kan låta bli.
Husse och matte försöker lära mig att när de säger
”Pippi” så finns det fåglar i
katt-TV:n. Det går hyfsat bra.
En dag så såg jag en jättestor
fågel som gick på marken
under nötsilon. Jag tror
bestämt att det var fågel Rock,
svart och vit var den i alla fall
och lika stor som jag själv.
Kanske var det en gam?

“Jag försöker ta fåglarna men
hoppar istället in i fönsterrutan
– mindre skoj.”

Lenas boktips

Och så har jag hört möss på
vinden igen, men jag undrar hur jag ska
komma åt dem. Det funderar jag mycket
över.

“Making rounds with Oscar: The
extraordinary gift of an ordinary cat”
av läkaren och författaren David
Dosa.

Jag är lite frusen av mig. När husse har
tänt i vedpannan, och den har svalnat
lite, så lägger jag mig på den. Det är
skönt. När husse förstod att jag är frusen
av mig så fick jag en egen värmedyna!
Den ligger i min kattsoffa, under min
vita bädd. Jätteskönt! Värme och diamant-burkar (kattmat) är det bästa som
finns!
Bland det godaste jag vet är friterade
fläsksvålar. Men de ska vara stulna = jag
ska själv ta dem. Matte säger att jag liknar
siamesen Sughie i Doreen Toveys böcker.
När Sughie var dräktig så älskade hon att
äta syltbakelser, men bara om de var stulna. Gav hennes människor henne en syltbakelse så gjorde hon verklighetstrogna
försök att kräkas. Men fick hon vara
ensam med godsakerna så kunde hon lätt
länsa ett helt fat!
Det är samma sak med mig:
Om husse ger mig en fläsksvål så vill jag
inte ha den, men får skålen stå på bordet
så är jag där och nappar åt mig en då och
då.
Jag tar gärna för mig av det som är gott.
När matte gjorde biff Stroganoff häromdagen så fick jag grytbitar (av älgkött).
Men matte var inte lika snabb som jag så
jag nappade åt mig bitar själv också. Jag
har märkt att de inte vill ha mat som jag
har tuggat på, men människor är ju lite
konstiga. När julbordet stod framdukat
så passade jag på att nappa åt mig en bit
fårfiol – det var gott!

Oscar är en helt vanlig gråvit katt som i
sitt arbete som terapikatt på ett vårdhem
för demenssjuka i amerikanska
Providence tassar runt i korridorer och
rum och finns till hands med sitt godmodiga sätt och sin mjuka päls för att trösta
såväl de gamla som deras anhöriga.
För ett antal år sedan märktes att just den
här lille kattpojken bar på en fantastisk
förmåga. Han kunde nämligen förutse
vem som snart skulle dö. Detta visade sig
genom att han helt enkelt hoppade upp
och lade sig nära den människa som var
döende, något som visade sig stämma
inte bara en, utan de allra flesta gånger.
Kusligt tycker kanske en del, men varför
det? Det sägs ju att djur bär på kunskaper
som ligger bortom det som människan
kan förklara. Oscar är ett lysande exempel på det, han är en vanlig men ändå
ovanlig katt och författaren David Dosa
vill förklara och berätta varför just denne
katt är så välbehövlig för både vårdpersonal som anhöriga. En fantastisk bok tycker jag!

Alexejs söndagsmys

Lars och Alexej

Lena Olsson-Zylberstein

Liten blir stor

Förresten så har jag skaffat mig en hobby:
Att titta på TV! Djurprogram är jättespännande! Då måste jag sätta mig nedanför, bredvid eller på TV:n och kolla
på djuren och vart de tar vägen.
Nu vill vi ha vår och värme! Vi saknar att
kunna vara ute i glasverandan, det är väldigt kallt där nu. Men snart så!
Hälsningar från

S*Royalgrey Nikulin Tiger, 7,5 v
med syster Nina Tintomara i bakgrunden

S*Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten
och S*Mudhoneys Kismet, aka Krypet

Nu är han redan en stor hane som haft besök
av sin första hona och fler honor står i kö.
Kismet på värmedynan

Foto: Karin Johansson
Ägare: Stina Otterberg
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Ywonne Johansson
– årets jubilar 1

För att travestera Ywonnes egna ord
om hennes gratulation till Eva SmithMeyer: Inte ska man prata om en
dams ålder men 20 år i Russian Blue
Klubben (RBK) och 18 år som uppfödare kan också firas.

Ywonne har alltså varit ryssägd samt
medlem i RBK i hela 20 år. Hennes
första ryss var Soyinka (döpt efter
Nobelpristagaren i litteratur, Wole
Soyinka) från Katarina Olofssons uppfödning. Soyinka har jag enbart sett på
kort och hon ser mycket vacker ut, hennes föräldrar var Ryssgårdens Erina (uppfödare: Urban Ryd) och
Cosack’s

Nurejev (uppfödare: Eva och Benny
Widar).

kom till den bästa av mattar, det minns
säkert Sachas uppfödare med tacksamhet.

Den första rysskullen hos Ywonne föddes
1992, med Soyinka och Repslagarens
Alvar som föräldrar. I den kullen föddes
bland annat Zwechowa, som blev vår
Alexejs mormor via dottern Zerebro
Chazmyne (Tess). Och om jag har räknat
rätt så har det fötts 20 rysskullar med
stamnamnet Wildtbergs samt en europékull. Tidigare delade Ywonne stamnamnet med systern Anne-Helene men hon
har numera stamnamnet Moy Almaz.

Vill man veta något om ryssarnas olika
linjer så ska man fråga Ywonne; det hon
inte har i huvudet det finns i datorn.
Många är de uppfödare som har fått god
hjälp med att hitta en lämplig avelspartner till sin ryss. Hon har också en mångårig erfarenhet av att vara assistent vid
kattutställningar.

Från Wildtbergs uppfödning måste GIP
och EC Tzar Rurik nämnas, han är en av
de absolut vackraste rysshanar jag någonsin har sett. Jag brukade skoja med
Ywonne om att jag så gärna ville ha
honom och på sätt och vis så fick jag
honom också till slut: Nu sover han den
eviga vilan på vår lilla djurkyrkogård.
När jag fick tips om att en ryss fanns
utannonserad på Blocket så tipsade jag
bland andra Ywonne om detta. Det tog
inte lång tid för henne att räkna ut att
denna ryss borde vara Frida Nevskaja.
Naturligtvis var det Frida och hon bor
numera hos Ywonne.
Under åren har Ywonne haft många förtroendeuppdrag för RBK: som vice ordförande, ordförande, avelshaneansvarig,
kattungeförmedlare samt ansvarig för
ryssar som behövt omplaceras. Jag minns
särskilt Sacha som sökte ett nytt hem och

Rysskalender 2011
Nu är det dags att skicka in bilder till nästa års
fotokalender! Vi vill gärna ha nya fina bilder på
ryssar i alla åldrar. Skicka helst originalbilden utan
någon beskärning och tänk på att ju större bilden
är desto bättre blir den i tryck.
Skicka bilderna till
rysskalender@russianblueklubben.se
Har du några frågor kan du skriva till samma
adress.
Om du har många bilder är vi glada om du
kan bränna dem på en cd som du skickar till
oss på adressen:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Tack alla som skickade in bilder till årets
kalender!
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Jag tycker väldigt mycket om Ywonnes
beskrivning av de olika rysstypernas
huvud genom att likna dem vid olika
glasformer: Cocktailglaset är den amerikanska typen, rödvinsglaset den skandinaviska, vitvinsglaset den kontinentala
och champagneglaset den brittiska/australienskiska typen. Det är en både enkel
och bra beskrivning.
Ywonne har den, törs man säga, unika
förmågan att behandla alla lika. Trots de
bråk som förekommit i ryssvärlden under
åren så har hon alltid sett till katterna och
inte till vilka som är ägare eller uppfödare. Alla som har bett om hjälp har fått
det, vilket gör Ywonne till en sällsynt rakryggad och ärlig person. Det har säkert
bidragit till att hon har gått rakryggad
genom de stormar som har varit.
Dina många vänner önskar dig en riktigt
fin födelsedag!
Carina Nicklasson

Vi har blivit kattnappade, igen!
Jag trodde inte det skulle vara möjligt –
att falla platt. Att falla platt för två små
kattungar när jag redan fallit för vår prinsessa ”Iris” (S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna
Anaztazia). Men så har skett.
När klockan närmar sig fem på eftermiddagen längtar jag hem till de två små
busarna som vi har glädjen att få låna. Jag
stressar hem. När jag fipplar med nycklarna i dörrlåset hoppas jag att de ska stå
på andra sidan och hälsa mig välkommen
hem. Jovisst står de där tillsammans med
sin stolta mamma Iris.
Du läste kanske artikeln om vår Iris i
Ryska Posten Nr 3 där vi berättade om
våra planer på att para henne med Boris
(S*Ussholmens Urax). Det var första
gången för oss alla.
Jag hade glömt hur det var att
inte få sova ordentligt på nätterna. Iris
skrek nätterna igenom. Hon krummade
med kroppen så att våra två tonårskillar
tycker hon var obscen. Tack och lov
kunde vi med varm hand överlämna Iris
till Boris och hans matte Yasmin Sjöholm
i början på september.
Vi hade, av naturliga skäl, inte kunnat
förbereda Iris på vad som skulle ske och
hur hon skulle agera. Skulle hon förstå?
Tänk vad naturen är fiffig. Hon visste
allt. En dryg timme efter ankomsten till
Boris var det värsta slagsmålet på undervåningen, trodde vi. Alla rusade ner och
där finner vi Iris som slänger sig häftigt
omkring. Hur kunde hon veta att hon
skulle göra på detta sätt? Tur att hon visste, för det gjorde inte vi. En annan som
visste var Yasmin, som kunde förklara det
mesta för oss.
Efter tre dagar hos Boris var Iris vår igen.
Det var som om hela familjen blivit dräktiga. Vi kontrollerade vad hon åt, hennes

viktuppgång, räknade veckor och kände
efter sparkar. Allt gick som det skulle. Vi
läste
Ylva
Stockelbergs
bok
”Kattuppfödning” om och om igen. Som
tvåbarnsmor upplever jag att jag var
mer nervös inför denna förlossning
än mina egna. En vecka före planerad ankomst hade jag, allt enligt
boken, packat en ”förlossningsväska”
med en steriliserad sax, tråd, tyglappar,
telefonnumret till veterinären och mycket annat.
Tack och lov så hade även min äldste son
läst på. Det var vi två som fick agera
barnmorskor. Jag ville inte att Iris skulle
föda i vårt sovrum med den nyinköpta
sängen. Men det brydde sig Iris inte om.
Några timmar före förlossningen slängde
hon sig på vår sovrumsdörr för att öppna
den. Då kunde jag inte neka henna.
Hennes bolåda fick flyttas... in i sängen!
Iris födde tre ungar. Nummer två fick en
tuff start. Min son fick hjälpa den ut och
jag fick slunga igång den. Den kämpade
på i ett dygn, men sedan orkade den inte
mer. Efter andra natten var den död. Vi
blev mycket ledsna, men samtidigt glada
åt våra två små kattjejer.
Vi undrade hurdan mamma Iris
skulle bli. Hon visade sig vara en ansvarsfull, beskyddande och hängiven mamma.
Hon finns för ungarna hela tiden.

Vid första veterinärbesöket konstaterades
att tjejerna var killar. Numera är det
Simba som ska flytta in hos Ann-Marie
och Aleks till Oslo.
Det är inte många dagar kvar
för mig att ”snuffsa” på killarna. Jag njuter varje dag.
Avsikten var att låta Iris få en kull, men
nu kanske hon kommer att få en kull till.
Men i så fall bara en kull till...
Suzan
Foto: Karin Johansson

Kattjejerna fick gå under namnen
”Pipas” och ”Lurvas”. Redan från födseln
hade vi nya ägare till dem. ”Pipas” ska
flytta till Ann-Marie som bor i ett samhälle utanför Åmål-Säffle. ”Lurvas” ska
till en familj i Oslo. De kommer att få det
bra hos sina nya familjer som båda varit
och hälsat på oss i Göteborg. Det känns
tryggt och kommer att dämpa saknaden
som kommer när de flyttar från oss.

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia, “Iris”

Aleks
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Susanssins höstpojkar

Den dagen vi beräknade att Nanos (CH
S*Graymalkin’s Yearning Ofelia) kattungar
skulle födas var en härlig höstdag, solen
sken och en liten solstråle lekte på kattungerummets golv. Nano hade alltid varit
punktlig och fött vid samma tid varje gång,
så jag trodde inte att ungarna skulle födas
före midnatt. Jag var säker på att det var två
stycken, för jag hade sett rörelser på båda
sidorna av magen. Jag hoppades att det
skulle finnas en tredje i mitten, men det var
bara två pojkar som kom strax efter midnatt.
Alldeles innan den första ungen föddes
kom Nano och satte sig i mitt knä och det
såg ut som om hon tänkte föda ungen där.
Jag såg in i hennes gröna ögon och sa att
det var säkrare att föda i boet. Då gick hon
dit. Nano är min lilla älsklingsflicka och
hon är en exemplarisk mamma som tar
hand om sina ungar på bästa sätt. Man
behöver bara sitta bredvid och titta och
beundra henne. Och jag tror att hon är
som allra lyckligast när hon har ungar.
Hon är en sådan stolt mamma som ligger
hos sina ungar och spinner och tittar på en
med sina drömmande ögon.
Den här kullen med Nallukka (CH
FIN*Miminkan Leonid) var en slags extrakull för Nano. Jag hade till och med bokat
tid för kastrering när min man sa att jag
borde tänka på det lite till. Jag trodde att
Nano redan hade gett allt hon kunde till
rasen med sina tre kullar, men trots det
bestämde vi att ta den här extrakullen
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“bara för oss”. Det fanns inte många hanar
att välja på och eftersom jag varit så nöjd
med Nallukkas kull med Tikru
(FIN*Susanssin Tiger that Purrs) frågade
jag Marja-Leena om jag kunde få använda
Nallukka en andra gång. Marja-Leena sov
på saken och sa ja nästa dag.
Jag tror att Nallukka har allt som jag vill ha
hos en hane; mycket brett huvud, ögon
med vacker grön färg och en bra rysslook i
det stora hela. Nallukka har också mycket
fin profil, fina öron och kraftig muskulös
kropp. Han har mycket tjock päls som är
en aning för ljus för min smak. Trots att det
finns många olika linjer bakom Nallukka,
allt från skandinaviska till europeiska, så
hade jag redan genom parningen med
Tiger sett att chansen var stor att det kunde
bli fina kattungar av skandinavisk typ.
Den här gången visste jag inte vilka namn
jag skulle ge ungarna. Alla Nanos kullar
har fötts på hösten och på något sätt ville
jag uppmärksamma det. Så medan jag väntade på att ungarna skulle födas stod jag
vid fönstret med katterna och såg hur roligt
de tyckte det var att titta på löven som föll
ner från träden. Det såg ut som om vinden
fick dem att dansa. Det var så jag kom på
namnet FIN*Susanssin Playful Leaves.
Det blåste mycket den kvällen, så jag tänkte att namnet kunde säga något om det.
Men på morgonen var det så vackert och
luften var så frisk (crispy) så jag kallade den
andra pojken för FIN*Susanssin Crispy
Mornings.

Det var lätt att bestämma vem som var
vem. Eftersom den ena pojken var så livlig
(även när han låg i Nanos mage) fick han
heta Playful Leaves “Play”. Den andre pojken hade mörkare päls, så Crispy
Mornings “Crispy” var ett passande namn
på honom.
Eftersom jag har varit sjukskriven hela
hösten har jag kunnat vara hemma med
höstpojkarna hela tiden. Så den här extrakullen har varit bara för oss och vi har
verkligen njutit av den här tiden.
Kattungarna har gett mig så mycket glädje
under sjukdomen och smärtorna, de har
gett mig solsken även under mulna dagar.
Men kan inte annat än le när man ser dem
upptäcka allt det nya, hur de lär sig gå,
hoppa och leka. Båda har förtjusande temperament, fast på olika sätt.
Play är precis som sitt namn, han leker hela
tiden och är en mycket livlig ung hane.
Han älskar att springa och vill hela tiden
komma högre och högre upp. Han är väldigt duktig på att hoppa och klättra. Och
det var han som lärde sig allt först. Men
han är född att vara spänstig, kroppen är
elegant, men ändå muskulös. Han har
långa ben och väldigt lång svans. Det är
nog den längsta svans jag har sett på en
kattunge. Det syntes redan när han var
nyfödd att han skulle få mycket lång svans,
den var nog en halv centimeter längre än
Crispys.

Mamma “Nano”

Pappa “Nallukka”

Play är mycket nyfiken och intresserad av
allt som händer i huset. Om mamma Nano
befann sig för högt upp för att han skulle
kunna ta sig dit blev han väldigt irriterad.
Han pratar också mycket; när han springer, är på toaletten och när han leker. Han
lät också mycket när han var mindre och
Marja-Leena berättade att Nallukka var
likadan, så det måste ligga i släkten, precis
som hans livliga sätt.
Jag tycker att han är precis som vår egen
Myy (PR FIN*Susanssin Blue Miracle)
eller Nanos andra dotter Puma
(FIN*Susanssin Beautiful as Puma).
Ibland, speciellt när han var yngre, kunde
jag inte hitta honom. Först lekte han och
så blev det tyst och jag kunde inte hitta
honom – då hade han somnat i leksakskorgen. Men han somnade också i någons knä
eller bredvid. Han är den sortens katt som
kommer till en när han själv vill och när
han vill vara i fred håller han sig undan.
Play kommer att vara kungen i sitt nya
hem, det är jag säker på. Och han kommer
att bli beundrad för allt han kan och för att
han är så pratsam jämt.
Crispy har sitt eget sätt att vara. Han är
mycket kärleksfull, han spinner och pratar.
När man säger något till honom sätter han
svansen i vädret och kommer fram och pratar och spinner. Han älskar att gosa. När
han vaknade när han var yngre måste man
alltid sätta sig bredvid honom och klappa
hans mage och prata med honom. Då
mådde han som bäst och han ville inte
vakna utan den ritualen. Han sitter också
gäna och spinner i någons knä.
Crispy var också mycket nöjd om jag lyfte
upp honom och bar omkring honom i
huset. I början var Crispy modigare än
Play, men vid ungefär nio veckors ålder
blev det tvärtom. Det förvånade mig en
del. Det var till exempel en del besökare
som han blev väldigt rädd för, som min
syster. Men bara en del människor, inte
alla. Väldigt konstigt.

Trots att det här var en extrakull hoppades
jag ändå att den också kunde tillföra rasen
något. Så av den anledningen tittade jag på
pojkarnas utseende och bestämde i tysthet
vem av dem som möjligen skulle kunna få
några kullar. Jag har alltid bestämt mig
tidigt, när ungarna är ungefär två veckor.
Jag tycker man kan se så mycket på en liten
kattunge och hittills har det varit en bra
tidpunkt att bestämma sig. Crispys huvud
var bredare och hakan kraftigare, pälsfärgen var mer mellanblå. Strax efteråt sa
Hanna, ägaren till Tikru och min hona
Sani som hon har på foder (FIN*Susanssin
Your Sunshine), att hon skulle vilja ha en
hane. Trots att vi planerade en kull på Sani
ville Hanna försäkra sig om att få en hane,
eftersom det inte var säkert att Sani skulle
få någon hankattunge i sin kull.
Hanna blev förtjust i Sanis bror Jalo
(FIN*Susanssin Makes You Smile) när hon
tog hand om Susanssins Fifth Edition-kull.
Och om inte Crispy hade kommit till
Hanna skulle jag till och med ha kunnat ha
behålla honom själv, om jag ska vara helt
ärlig, för han har en stor plats i mitt hjärta.
Jag är väldigt svag för hanar, det måste jag
erkänna.

FIN*Susanssin Playful Leaves

Play påminner mig mycket om Nallukka
och hans bror Killi (FIN*Miminkan Luka
Ben). Anssi säger att Killi är den största
hane han någonsin sett, och han är verkligen stor. Redan när Play föddes kunde
man se att han hade silver på hela kroppen,
precis som Nallukka. Trots att den egentliga pälsfärgen är ungefär likadan som
Nanos, eller aningen ljusare, gör allt silvret
att den ser mycket ljusare ut. Plays pälskvalitet är mycket bättre än broderns, man
känner skillnaden. Han har en sådan
kroppstyp att man förstår att han kommer
att bli en stor hane när han växer upp.
Profilen är inte rak, men den verkar bli
bättre och bättre. Ögonformen är fin och
ögonen är större än Crispys. Färgen på
ögonen är mer jämn, men Crispy har mörkare ögonfärg.
Crispys huvud har bra bredd och ögonen
ser ut att bli mörkgröna. Nosen är nästan
helt rak och hakan är kraftig, så profilen är
väldigt fin. Pälsen ser lite konstig ut just
nu, men den kommer säkert att bli bra när
han är vuxen. Anssi sa att han aldrig sett så
konstig päls på en kattunge förut och jag
håller med honom. Jag vet att många har
undrat varför jag valde Crispy som en
eventuell avelshane till Hanna eftersom
Play har sett bättre ut på foton under uppväxten. Men det beror på att den pojken
har något visst som får mitt hjärta att
hoppa till när jag ser honom. Det är som
att titta på gammla foton på kattungar
födda på 90-talet. Jag kan se de gamla
Miminkan-dragen hos honom. Och om
han kommer att bli lik Jalo, som han
påminner om, vet jag att jag valde rätt. Jag
har redan fått uppmuntrande kommentarer från andra uppfödare: han har looken.
När det var dags att ta adjö av kattungarna
var det som vanligt ganska svårt. Men det
är lättare när jag tänker på att de kommer
till bra hem. Nu är det tid för Nano att “gå

FIN*Susanssin Crispy Mornings

i pension”. Det är ett svårt beslut eftersom
hon varit en sådan bra mor till sina ungar
och hon är nog lyckligast när hon har små
blå kattungar att ta hand om.
När Nano har kastrerats har jag inte längre
några avelskatter hemma. Men jag planerar
en kull med min hona som jag har på
foder, Susanssin Your Sunshine tillsammans med Andinan Casimiro (Barynia’s
Wilmer x Katzenhof Quellchen). Det
kommer att bli den sjunde Susanssin-kullen. Det är så mycket som har hänt mellan
den första kullen och denna som kanske
blir den sista. Jag har ännu inte bestämt
vad som kommer att hända med min uppfödning. Det får tiden utvisa.
Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson
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Kullabygdens Kassimirs minnespokaler
Här presenteras vinnarna av minnespokalerna för 2010.
Enväldig domare och jury var Carina Nicklasson.

Bästa skandinaviska look 2010:

Priset tilldelas
S*Skepparkrokens Nurejev (Nurre).
Ägare: Anna-Lena Wennergren.
Uppfödare: Christina Sörman.
Motivering: Nurre är en riktigt fin, skandinavisk ryss som jag haft glädjen att
träffa. Han är en värdig mottagare av
pokalen.

Jag hälsar också till tidigare års pristagare och deras människor!
Och tack till Lars Johansson, som gör pokalerna.
Det går bra att redan nu skicka in kandidater till minnespokalerna för 2011. 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.

Årets personlighet 2010:

Priset tilldelas
Zorro av Buerlia(N).
Ägare: Iver Erling Årva och Aagoth
Storvik.
Uppfödare: Eva Smith-Meyer.
Motivering: Zorro är en stor personlighet
och världsberömd i hela Norge. Många
är vi läsare av Tzar-Katten som med stor
glädje tar del av historierna där Zorro
berättar om sitt liv och leverne.

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*Skepparkrokens Nurejev
började jag söka på nätet efter
katter med denna färg. Jag hittade russian blue och korat och
tyckte om deras utseende, fina
grå päls och gröna ögon. Jag
mejlade kontaktpersoner för
raserna och fick ett trevligt svar
om ryssar från Elisabeth
Larsson, som beskrev katterna
och berättade att det fanns en
uppfödare som bodde nära mig.
Det var Christina Sörman med
Skepparkrokens uppfödning.

Jag har blivit ombedd att skriva om S*Skepparkrokens Nurejev,
till vardags kallad Nurre, med anledning av att Carina
Nicklasson har tilldelat honom Kassimirs Minnespokal. Jag
heter Anna-Lena Wennergren och bor i Ängelholm med man
och två ryssar.

Hur det blev en ryss

Jag har haft två katter tidigare, båda var svarta huskatter. När
min väninna skulle hämta en katt hos min morbror på landet,
såg jag en stålgrå ung katt, som jag tyckte var väldigt vacker.
Hon valde en svart och vit katt, men den grå katten fastnade i
mitt minne och när jag många år senare kunde ha katt igen,
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Jag kontaktade Christina och
var välkommen dit för att träffa
hennes ryssar. Hos Christina
bodde Jelitza, som var den sötaste lilla katt jag sett, jag smälte
direkt. Där bodde även Egor, hennes avelshane, en stilig herre.
Christina skulle para Jelitza och jag bestämde mig för en kattunge från den blivande kullen. Det blev sex månaders väntan
innan kattungarna föddes i mars 2001. De var två hanar, så
någon liten kattjej blev det inte. Nurejev och Nikolaji blev deras
namn. Jag bodde nära, så jag kunde hälsa på kattungarna flera
gånger under deras uppväxt. Det var fantastiskt att följa dem
från nyfödda till två småbusar redo att flytta från sin mamma.
När Nurre kom till sitt nya hem fanns det många ställen att
upptäcka och han hittade många sköna ställen att ta sig en liten
lur på. På sommaren kunde han vara ute i trädgården med sele
och det gillade han. Till hösten flyttade vi till lägenhet i Ängelholm och sedan dess har vi hunnit flytta två gånger till. Nu bor
vi i villa igen och han har hunnit få en kattkompis och en rastgård.

Under årens lopp har jag åkt och tittat på
Christinas kattkullar, för det finns ju
inget mysigare. När jag var där i maj
2006 valde en liten kattunge ut mig och
jag var bara tvungen att köpa honom.
Det var Qissinsky som blev Nurres kattkompis. I början var Nurre skeptisk mot
det lilla grå krypet och riktigt arg blev
han när han vaknade en natt av att Qissi
försökte dia honom. Usch och fy! Men så
småningom blev det ganska mysigt att
kunna ligga tillsammans och mysa.
Nurre har alltid kräkts mer än mina
andra katter och för två år sedan åkte vi
till veterinären, som röntgade honom
och tog blodprover. Dessa visade att han
hade diabetes och han fick dietfoder och
insulin. Det var svårt att ställa in rätt
insulindos och en gång fick han insulinkoma, som vi som tur var kunde kurera
med flytande honung. Nurre var väldigt
bestämd, att han inte ville ta blodprov, så
varje gång vi var tvungna att ta prover
fick han sederas. Jag och veterinären kom
överens om att sluta med insulinet och
efter en månad låg hans blodsockervärde
fortfarande högt, men det hade inte stigit. Nu har det gått ett och ett halvt år
sedan dess och Nurre äter sitt dietfoder
och mår bra för det mesta. Han kräker
fortfarande ibland, men det går över när
den hemska hårbollen kommer upp.
Nurre dricker gärna vatten från kranen
på toaletten. När det är dags att dricka
sitter han och väntar på att någon ska
sätta på kranen. Ibland när människorna
inte ser honom jamar han lite.
Nurre gillar att ligga på varma platser,
framför brasan, under en lampa, i solen
eller allra helst utsträckt i hela sin längd
på mina ben. När inte människorna är
hemma ligger han oftast och myser med
Qissi. Han gillar att gå ut i uterummet
och rastgården. Där spanar han och Qissi
på fåglar och ibland kommer grannarnas
katter på besök. Då kan man se hur stora
ryssar kan bli när de ska skrämma iväg
inkräktaren, som inte bryr sig om inte en
människa kommer och väsnas lite. Efter
ett sådant besök kan det hända att de inte
känner igen varandra utan måste smyga
och slåss lite med varandra.
I mars blir Nurre nio år och tiden som
har gått sedan han kom in i familjen har
gått fort. Jag hoppas han stannar hos oss
nio år till. Christinas ryssar brukar bli
gamla, så jag håller tummarna. Livet med
ryssar är det bästa livet.
Anna-Lena Wennergren

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Och en till

Zorro av Buerlia(N)

Hei alle sammen!
Jeg heter Zorro av Buerlia (N) og har
fått beskjed om at jeg har blitt tildelt
Kullabygdens Kassimirs minnespokal –
årets personlighet for 2010. Jeg visste
ikke helt hva personlighet var, så jeg
måtte spørre Iver (Iver og Aagoth er
menneskene mine) og han sa at å være
en personlighet betyr at man er seg selv
og at man allikevel er slik at man blir
lagt spesielt merke til. Så da vet jeg det.
Uansett vil jeg si at det var en stor ære å
få denne utmerkelsen og jeg setter stor
pris på at noen liker historiene mine.
Tusen takk!
For de av dere som ikke kjenner meg ble
jeg født i Sandefjord hos tante Eva i
Buerlia i juli 2007 og er derfor 3 år
gammel til sommeren. Jeg har en tvillingsøster som heter Ziri. Hun og jeg
hadde det fint hos Eva de første månedene etter at vi ble født, men nå har jeg
flyttet til Oslo hos Aagoth og Iver, og
Ziri er hos noen mennesker i Danmark.
Jeg får ikke sett så mye til tante Eva lenger, men vi holder kontakten via mail.
Jeg skriver til henne og hun skriver til
meg. Iver låner meg pc’en sin og jeg
synes jeg har blitt ganske god til å skrive
med tanke på min lave alder.
Jeg har vært litt frustrert over at det er så
kaldt og så mye snø en stund nå. Her i
Oslo har vi hatt mer enn -20 grader og
det er ikke morsomt å være ute da. Men
ut må jeg bare. Så da er det bra at vi har
den lille fotocelle-føleren montert utenfor døren slik at Iver kan høre når jeg
kommer og vil inn. For jeg kan bare si at
når man har vært ute i -20 grader og vil
inn, da haster det en god del! Heldigvis
har Iver skjønt det og kommer og åpner
døren med en gang det ringer i alarmen.
Apropos det å gå ut når det er så kaldt;
Iver går ut i gangen og åpner døren for
meg når jeg sier at jeg vil ut. Men jeg
liker å sitte litt i døråpningen og tenke
meg litt om og vurdere om jeg egentlig
vil ut eller ikke. Jeg synes dette er helt
logisk og at det burde være en selvfølge.
Det synes ikke Iver er noen spesielt god
ide, så han gir meg et lite dytt i rumpen

så jeg skal gå ut. Dette er jeg egentlig litt
motstander av, men jeg har funnet meg i
det til nå. Hva mener dere?
Når jeg kommer inn igjen, med minus
20 grader utenfor, er det snakk om å få
igjen varmen fortest mulig. Jeg forter
meg gjennom gangen og inn i stuen. Der
stopper jeg litt og vurderer situasjonen.
Iver lukker døren og kommer etter meg
og klapper meg på ryggen. Det er egentlig ikke så dumt, for så får jeg blodsirkulasjonen i gang. Så er det inn på kjøkkenet for å spise. Å være ute i så kaldt vær
krever mye energi.
Men akkurat nå de siste dagene har det
blitt mildere her i Osloområdet og jeg
har begynt å ta litt lenger turer i skog og
mark. I går ble jeg så lenge borte at Iver
måtte ta bilen og radiopeileren og finne
meg og hente meg hjem. Han sa han var
bekymret for meg og lurte på om det
hadde skjedd noe. Jeg var bare opptatt
med å sjekke alle husene i nabogata, men
syntes det var ganske ok når han kom og
fant meg. Inne i bilen satte jeg meg på
hattehyllen bak baksetene og slikket
potene mine mens vi kjørte hjem. Når
jeg var ferdig med det gikk jeg frem i
mellom forsetene og sto med forpotene
på dashbordet og tittet fremover gjennom frontruten. Dette var visst litt morsomt, for folk vi kjørte forbi smilte, vinket og pekte på meg. Ikke skjønner jeg
hva som var så interessant med det. En
gang tidligere når Iver var og hentet meg
på etter at jeg hadde vært litt lenge ute sto
jeg på fanget hans med potene på rattet
og hjalp til med kjøringen. Det var mye
mer imponerende synes jeg. Jeg har jo
ikke tatt sertifikat en gang.
Nei, nå får jeg se å få meg litt søvn. I
morgen skal jeg ut og jage vekk noen
plagsomme nabokatter som driver og
roter i min hage og da må jeg være
uthvilt.
Ha det riktig bra alle sammen!
Hilsen Zorro
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Det ska vi fira
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. Adress finns på sidan 2.

Grattis Jerry (Legolas)
som fyller 5 år 7/4!

Grattis Panchi (Skepparkrokens

Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Nurre (Skepparkrokens
Nurejev) på nio-årsdagen den 6 mars
från Anna-Lena, Lars och Qissi.
Carina, Hugo, Alexej och Kismet vill
också gratulera Nurre och även Qissi
(Skepparkrokens Qissinsky) som fyller 4
år den 9 april.

Grattis!

Panchinov) som fyller 7 år 4/3!

Kramar och pussar till vår kära Jerry
(Legolas) som fyller 5 år den 7:e april.
Sänder även en grattishälsning till hans
bröder Frodo och Aragon.
Jerry vill gärna säga hej till sin kompis
Alexej och hans lillasyster Kismet.
Hälsningar från matte Annette, husse
Bosse samt lillhusse Jonas.

Grattis Emil! (Saratovs Emile)
Som i skrivande stund fyller 15 år
den 14/2.
Han är fortfarande vacker och minst
lika smart som han alltid varit, kanske
bara en och annan tand mindre.
Ägare: Ann-Christin Pedersen
Foto: Jenny Pedersen

Grattis Nikita (Argentum’s Blå Nikita)
som fyller 8 år 4/3!

Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Vi önskar gratulera Qat samt Pikku,
Mio och Mandi som fyllde 3 år den

27/12.
Samtidigt vill vi säga ett stort grattis till
Boris som blivit pappa för första gången till två fina pojkar, Grisha och
Grigorij, den 28/12.
Pussar från matte och husse

Onyx, Opal, Oda, Optimus og Ola
Olifant av Buerlia (N) kom til verden
som milleniumskatter 17. april 2000, og
barndomshjemmet gratulerer med 10årsdagen! EP Optimus var til og med på
ustilling på Hansakatten i Bergen i høst. Da hadde han fått et sår i pannen, dommeren sa ”siden det er en skjønnhetskonkurranse, så … dessverre!” Såret er grodd, og vi
venter spent på neste utstilling som veteran! HP fikk han selvsagt.
Beste hilsen
Eva og gjengen
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Grattis Agena (Melkeveiens Agena)
som fyller 3 år 25/3!

Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Information från utställningsredaktören
Om du har varit på kattutställning och vill att resultaten kommer med i Ryska
Posten (RP), så skicka dem till mig. Det ska vara resultat för samtliga deltagande
russian blue och man kan ju komma överens om att en ryssägare antecknar och
skickar in resultaten. Förr var det alltid den person vars ryss hade störst framgång på utställningen som ansvarade för detta. Skriv gärna ner resultaten som de
ser ut på RP:s utställningssidor och mejla dem till mig, där kan du också se vilka
uppgifter vi vill ha, t.ex. plats, domare, antal ryssar, tävlingsklass, kattens och
ägares namn, resultat o.s.v. Det går också utmärkt att scanna sidor i utställningskatalogen med inskrivna resultat (eller kopiera) och sedan skicka till mig,
och självfallet går det att ringa också.
Om du är intresserad av att ställa ut din katt så finns i stort sett all information
om hur det går till på SVERAK:s hemsida (www.sverak.se) under rubriken
utställning. Där finns också inbjudningar till kommande utställningar i Sverige,
samt en länk till NRR och de planerade norska utställningarna. Det är bra att
vara ute i god tid för många utställningar blir snabbt fulltecknade. Vill man vara
hyfsat säker på att komma med så bör inbetalning göras första anmälningsdagen
och utställningsanmälan skickas samtidigt.
För att ställa ut din katt måste du vara medlem i en SVERAK-klubb, dit räknas
inte Russian Blue Klubben som är en rasring. Känner du dig osäker, så kontakta någon van utställare, vi försöker gärna hjälpa till.
Den 12 maj fyller

Molotov’s Rat Pack-kull 5 år.
Grattis till Frank Sinatra “Kasimir”,
Dean Martin “Lancelot”, samt
Sammy Davis Jr “Samir”!

Christina Linder

önskar Birgitta Jensen.

En annorlunda rysstransport
Berättat med bilder
av Karin Johansson

Grattis Rasse (Skepparkrokens
Rasputin) som fyller 3 år 31/5!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

En vintrig helg i februari besökte vi vår stuga i skogen.
Watson och Wilma reste med i transportboxen i pulkan.
Det blev ett par kilometers skidåkning innan vi kom fram.
Snart kunde vi alla värma oss i den brasvarma stugan.
Vilken mysig helg vi fick!
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Att flaskuppföda en kattungekull
- tips till dig som ska föda upp moderlösa kattungar
För första (och förhoppningsvis sista) gången tvingades jag
våren 2008 att själv föda upp en kull med abyungar på egen
hand. Deras mamma hade inget som helst intresse för dem efter
sitt kejsarsnitt. Det var svårt att hitta bra information om hur
jag skulle sköta de små, och det visade sig att det jag fann inte
alltid stämde. Övergången till fast föda var t ex omständig,
medan rumsrenheten var hundraprocentig redan vid drygt tre
veckors ålder.

Kristin Stenmark föder upp abessinier
och råden hon ger i denna artikel
bygger på erfarenheterna från en kull.

• Matning med mjölkersättning

• Be om hjälp!

Första dagarnas matning blir lätt kaotisk. Situationen känns
säkert också fel för ungarna innan de har kommit in i rutinerna.
Och som människa är man ständigt rädd att göra fel. Kommer
maten rätt? Lagom snabbt? Tillräckligt mycket?
Jag använde mig av doseringssprutor av plast och en
silikonnapp. Först bara smala sprutor som rymmer 1 ml. Senare
sprutor för 10 och 20 ml. Köp på apoteket och tigg dem av din
veterinär eller från folk som jobbar på sjukhus, så att du har
flera extrasprutor av olika modeller. Det är nödvändigt att sprutan glider lätt och jämnt så att flödet blir lagom. Olika märken
är olika bra och alla blir sämre efter ett tag. Dessutom försvinner graderingarna av all diskning.

• Värme

Varning! De lösa napparna som används till detta är inte kattungesäkra. Ifall ungen är stark och hungrig kan den suga i sig
nappen med ödesdigert resultat. Knyt fast nappen på sprutan
med t ex ett bomullssnöre ifall den inte sitter ordentligt. Eller ännu hellre - vänj ungarna tidigt att äta från en säker nappflaska. Det följer med en bra flaska med Royal Canins mat, men
mina ungar godtog den aldrig. Doseringssprutorna har fördelen
att man får bra koll på hur mycket varje unge äter, men nackdelen att ungarna blir bortskämda av att inte behöver anstränga
sig för att få i sig maten.

Här följer en sammanfattning av mina erfarenheter och några
goda råd. Betänk dock att jag bara har haft en moderslös kull.
Sätt din familj i arbete, ifall du lever ihop med någon. Men även
om så inte är fallet får du inte vara för blyg eller stolt för att be
om hjälp. Säkert känner du någon dagledig person som kan
rycka in på några nattmatningar? Låt inte dina andra katter och
din egen hälsa bli lidande.
Otvetydigt är det överlägset bästa alternativet alltid att
hitta en kattamma till som kan ta sig an ungarna. Men det är
lättare sagt än gjort och man vill gärna hoppas att den egna
honan ändrar sig och börjar sköta sina små.
Kattungarna blir lugna och trygga av värme. Dessutom behöver
de den under första tiden då de inte klarar av att hålla kroppstemperaturen själva. Petflaskor kan fyllas med varmt kranvatten
och lindas in i en handduk. Värmeflaskor av gummi tål hög
vattentemperatur bara de är väl inpackade så att kattungarna
inte kan bränna sig. Byt vattnet vid varje matning så somnar
ungarna lugnt när de är mätta efteråt.
Jag hade första veckan två petflaskor och en värmeflaska insydd i ett teddyfår. Andra veckan en flaska plus fåret.
Tredje veckan bara fåret. Fjärde veckan fåret, fast bara vattenbyte ett par gånger per dygn. Under femte veckan avtog ungarnas
intresse för sin “teddyfårmamma” så jag tömde ur vattnet.

Ladda upp ett antal fyllda sprutor innan matningen och håll
dem i lämplig ättemperatur t ex genom att sätta dem i en kopp
med varmvatten. Lägg en handduk i ditt knä (det blir söligt!)
och håll ungen så att den vilar tryggt. Somliga matar kattungar
liggande på rygg, men för min del kändes det onaturligt. Så jag
lät dem att ligga på magen i mitt knä. Med vänster hand stöttade jag kroppen, huvudet och framtassarna. Små kattungar kan
har en enormt stark vilja och blir inte sällan så frustrerade över
att maten är fel temperatur eller kommer för sakta, att de får
riktigt vilda klösutbrott. Då kan man bli tvungen att linda in
dem i handduken. Åtminstone tills sugandet har kommit igång
i lugn takt.
Ta gärna en eller flera pauser i matningen då du passar på att
låta ungen kissa och bajsa.
Jag följde Royal Canins rekommendationer på antal matningar
per dygn. Utom den femte veckan, för mina ungar var ännu så
dåliga på att äta fast föda då att jag tyckte att fyra gånger per
dygn var för sällan. Frånsett den första röriga veckan och tiden
i samband med övergången till fast föda gick ungarna bra upp i
vikt. Noteras ska dock att mina abyungar i princip åt dubbelt så
mycket vid varje mål mot vad som rekommenderades! En aby
behöver mycket drivmedel!

• Matning med fast föda

Jag hade hört att flaskuppfödda kattungar skulle vara mer
intresserade av fast föda än vanliga ungar. Redan från tre veckors ålder borde man kunna börja övergången, vilket absolut
skulle underlätta livet både för mig och kattungarna.
Det fungerade det dock inte alls som tänkt. Visst tyckte ungarna att den kokta fisken eller köttfärsen luktade mums.
Men de fattade inte hur man skulle få den i sig. De försökte
suga i sig maten utan större framgång. När jag puttade in en bit
i munnen på dem kom den lika snabbt ut igen. Ungarna blev
mycket arga och frustrerade av hela processen. De klöste och
sprattlade och ville många gånger inte heller ha mjölkersättningen. När kattungarna var fem veckor hade de dock fått hyfsat koll på ätandet. I samma veva blev det en ganska bryskt
avslut på vällingdrickandet eftersom sista nappen gick sönder
och inga andra nappar (eller välling på ett fat) godkändes av de
viljestarka små liven.
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• Hygien

Kattungar får inga antikroppar från sin mamma under dräktigheten (som vi människor får). I normala fall får de dock ett bra
skydd genom de antikroppar som de får i den första s k råmjölken. Kattungar börjar inte bilda egna antikroppar förrän de är
ca sex veckor. Mina moderslösa ungar var därför förstås extra
känsliga och jag lät inga besökare komma och ta i dem. Själv var
jag mer noga med att tvätta händerna än vanligt inför deras
matningar. Jag höll mig till tvål och vatten, men använde ibland
handsprit.
Säkerligen skulle många rekommendera ännu större
försiktighet än min. Jag bytte inte handdukarna och underlag
mer än nån gång i veckan och inte allt samtidigt. Jag ville att det
skulle lukta bekant för ungarna. Och jag lät mina andra katter
komma och gå som de ville i rummet, i förhoppningen om att
nån av dem skulle vilja ta sig an småttingarna. Men så har jag
ett relativ litet katteri utan (kända) problem med snuva eller
andra latenta sjukdomar.

• Kisseri

Det är lätt att få kattungarna att kissa genom att bara helt lätt
gnugga med ett ihopknycklat hushållspapper. Notera att de
ganska snart kissar tämligen stora mängder, så högabsorberande
papper av god kvalitet krävs.
Redan när kattungarna var tre veckor och två dagar
började de använda den lilla toalåda som jag ställt ner till dem.
De blev snabbt helt rumsrena! Fast jag fortsatte med rumpmassage någon vecka extra så att jag var säker på att allt som skulle
ut kom ut. Och förmågan att bajsa själva kommer lite senare än
att kissa på egen hand.

• Bajseri

Jag blev oroad av allt jag läste om faran av förstoppning hos små
kattungar. Inte ens veterinärer verkar veta hur mycket och ofta
en späd kattunge ska bajsa. Jag gav en del paraffinolja i onödan
- kan jag säga i efterhand. Det gör ingenting ifall det går 2-3
dygn mellan avföringen ifall kattungen verkar pigg, matglad
och sover bra. Somliga kan samla på sig till en rejäl korv, medan
andra ungar bajsar en liten plutt flera gånger om dan.
När ungarna är små masserar man med t.ex. en bomullsrondell som fuktas i ljummet vatten. Senare börjar de ofta
bajsa i samband med att man kissar av dem med hushållspapper. Städning av rumpan efteråt med fuktad bomullsrondell är
dock nödvändigt även sedan ungarna börjar bajsa själva på
lådan. Vilket de faktiskt lär sig förvånansvärt snabbt.
Jag läste att moderlösa kattungar är långsammare än
andra på att blir rumsrena - men hemma hos mig var det precis
tvärtom! Endast två olyckor utanför toalådan sedan jag ställt in
en sådan till dem. Imponerande!

• Fysisk närhet och lugn och ro

Lika viktigt som mat och värme är säkert fysisk kontakt för
nyfödda kattungar. Det var lätt att se hur de njöt av att ligga i
knäet, suga (senare tugga) på händerna och bli smekta. Jag strök
dem ofta och bestämt över hela kroppen, för att försöka ersätta
den genomgående massage en kattunge får av sin mor. Rengöra
dem gärna också dagligen från topp till tå med en lätt fuktad
bomullsrondell.
Men små kattungar måste också få sova lugnt ifred.
Det är då de smälter maten och växer. Jag tog aldrig upp dem
ur lådan för vägning eller annat, utom i samband med matningarna. När ungarna är någon vecka gamla och har börjat höra
måste man vara tyst i närheten av bolådan så att de inte vaknar
och stressar upp sig i onödan i förhoppning om mat.

• Tänk praktiskt

Försök att ordna allt kring matningarna så rationellt som möjligt. Jag skaffade en rullvagn med plastlådor och en pedalhink.
När kattungen i knäet kissar och bajsar vill man snabbt och lätt
bli av med smutsade papper utan att behöva släppa ungen. De
kissar avsevärda mängder vid tre veckors ålder.

• Psykiskt skadade?

Någonstans läste jag att en ensam, nappuppfödd kattunge inte
blir en normal katt. Men att ungar med syskon lär sig att bli
katt av dem. Och det var säkert tur att mina hade varandra, för
ingen av mina andra katter hade den minst lust att ligga hos
dem, tvätta dem eller leka med dem. Allra minst deras mor.
När jag skriver detta är kullen sju månader gammal och jag kan
stolt konstatera att de alla blev hyfsat normala katter. De präglades förstås starkt på mig och betraktar mig som sin mamma.
De var (och är) betydligt mer lyhörda för min sinnesstämning
och vad jag säger än andra kattungar som jag har haft. De är
mer lydiga och de är lugnare på bilresa eller hos veterinären
eftersom de litar på att jag säger att det är okej.
Enda baksidan som jag har märkt är att de blev “snuttiga”. Efter matningarna lät jag ofta ungarna ligga kvar i min
hand och suga på fingrarna. De hade uppenbart ett sugbehov
som inte tillfredsställdes. Dessutom låg de och sög en del på sin
“teddy-mamma”. Detta ledde till att de, när de blev äldre gärna
ville ligga och slicka och suga på mina händer, min hals eller var
de kom åt. Jag vande av dem detta, men fick lov att vara ganska
hård och bestämt avvisa varje försök. Det är en balansgång att
finnas där för trygghet utan att tillåta snuttande. Men den som
vet hur hårdhänt en kattmamma avvänjer sina ungar förstår att
man inte kan vara alltför mesig. Ungarna fortsatte dock att
emellanåt snutta på teddyliknande material ännu en tid (Olga
har inte slutat helt ännu). Men det låter jag dem göra.
Kristin Stenmark
Kristin vågade inte avla mer på mamman till denna kull. Istället
behöll hon Olga som nyss fått två ungar utan förlossningssvårigheter. Olga tar tack och lov också bra hand om sina pojkar på egen
tass
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Vänner som har lämnat oss
Busan – Bagaregårdens Tigerlilja
Sorgebeskedet kom att Busan (Bagegårdens Tigerlilja, vår
Alexejs halvsyster) hade gått bort på julafton. Våra tankar går
till Monica, Kurt-Ola och Mimmi och vi delar deras sorg.

Älskade Lara
16/12 -05 - 22/8 -08
Mattes egen lilla russian blue-tjej;
Älskade ligga på min kudde och smaka mitt hår ...
Mös i vår segelbåt om sommaren och upptäckte nya
spännande hamnar ...
Blyg för grannar men så tillgiven sin familj ...
Älskade jaga fjärilar på uteplatsen ...
Dina kräkningar var bukspottskörtelcancer ...

Monica och Kurt-Ola hade också Busans och Alexejs pappa
Filton (Kameleontens Astor), som tyvärr inte heller längre finns
ibland oss.
På sätt och vis så har Monica och jag följts åt under åren. Första
gången vi träffades var på en utställning i Göteborg, jag tror det
var 1984. Då ställde Monica ut Chagris Hilton, och jag hans
halvbror Kullabygdens Kassimir.
När vi så hade förlorat Kassi och köpte en ny liten ryss så blev
det en son till Monicas Filton, då blev vi dubbelsläkt genom att
även Busan fanns i familjen.
Enda gången vi ställde ut Alexej så hade vi förmånen att få
träffa Monica, Kurt-Ola, Filton och Busan. Det var väldigt
roligt! Även Alexejs uppfödare Carita var där med Alexejs kullbror Sacha, så det blev rena släktträffen.
Många samtal har Monica och jag haft, och det är skönt att ha
någon att tala med när sorgen kommer till en.

Vår vackraste Lara; du finns med oss för alltid,
saknar dig såååå mycket!

Nu får Busan vara tillsammans med sin pappa igen i katternas
himmel – sov gott!

Lotta och Janne Breikss med kaninsyster Ronja

Carina Nicklasson

FIN*Zarins Candy-kull
Uppfödare och foto: Sari Kulha

FIN*Zarin Kismet och FIN*Zarin Karamelli,
7 veckor

Kismet
Ägare: Heidi och Matti Suhonen
Karamelli
Ägare: Ellen Ahonen
Kiss-Kiss
Ägare: Leo Rouhiainen

Ny ryssträff
Ryssträff planeras på restaurang
La Pampa i Örebro lördagen
den 5 juni i samband med
Nerikes Kattklubbs utställning.
Kontakta Martin Hjertstrand,
martin.hjertstrand@gsn.se
eller Christina Linder,
christina.linder@comhem.se
för anmälan eller mer information.
Väl mött!
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FIN*Zarin Kiss-Kiss, 12 veckor

Kullinformation
FÖDDA KULLAR
Svarige

Norge

28/12 2009 2+0
Far: S*Catullus’ Blå Boris
Mor: S*Koroleva Amalija Katerina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Anlingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.meta@telia.com
www.koroleva.se

25/11 2009 1+2
Far: Bolsjoj Dmitrij av Pomona(N)
Mor: (N)Thorelin’s Iwona
Uppfödare: (N)HERITS
Heidi Strömberg, Skjetten
+47 63 84 15 43
heiistromberg@c2i.net

31/12 2009 3+1
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*UllaBerras Olga Zarina Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla och Bertil Lindstedt, Tyresö
070-938 23 9, 070-780 07 19
ullaberras@telia.com
10/2 2010 2+1
Far: S*Koroleva Leonid Nikolaj
Mor: S*Ridge Cat’s Mimmi
Uppfödare: Annelie Bergström,
Oxie
040-546 87
bergstrom.annelie@telia.com

2/2 2010 4+0
Far: DK*Kirstejns Hugo BlueDane
Mor: S*Koroleva Marusja Ivana
Uppfödare: (N)*KRAMOLA
Elvira Kostanda, Tårnåsen
gol_kos@yahoo.no

Finland
6/2 2010 1+1
Far: FIN*Andinan Casimiro
Mor: FIN*Miminkan Klavdija
Uppfödare: FIN*MIMINKAN
Marjatta Vieru, Åbo
+ 358 405563 657,
+ 358 2 251 6181
marjatta.vieru@dnainternet.net

VÄNTADE KULLAR
Sverige

Norge

Vecka 9 2010
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*Azovska’s Olga Prosorov
Uppfödare: S*AZOVSKA’S
Anna Kask, Stockholm
08-623 06 84
anna_kask@yahoo.se

Början av maj
Far: S*Mudhoneys Jasper
Mor: (N)Melkeveiens Cassiopeia
Uppfödare: ARGENTUM'S
Bodil W. Schmidt, Sandefjord
+47 33 45 54 80
(säkr. 17-21 & lörd. sönd.)
bakerkim@frisurf.no

1/4 2010
Far: S*Flax Chaos
Mor: Tsaritzas Zelda
Uppfödare: S*SIRIUS
Christina Linder, Nyköping
0155-28 91 36, 070-291 98 00
christina.linder@comhem.se
www.siriusrussianblue.dinstudio.se

Ett tips!

Om du är nöjd med kattungeförmedlingen,
ge ett medlemskap i Russian Blue Klubben till dina kattungeköpare.
Om du är missnöjd, kontakta Ywonne Johansson och framför
din åsikt. Du når henne på 0768-16 40 11 eller
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

PLANERAD PARNING
Sverige
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*Koroleva Faina Eufimia
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Västra Frölunda
031-49 78 46
czars.fairy@comhem.se
www.comhem.se/czars.fairy
Far: S*Halmbylunds Siddharta
Mor: S*Koroleva Odelija
Maximalija
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
martin.hjertstrand@gsn.se
www.dieselsmissar.blogspot.com

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Glasskatten’s Cherry Cool
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
013-14 78 75, 0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se
Far: S*Koroleva Ondrej Maximalija
Mor: S*Wildtbergs Belucha
Sentinela Ondine
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson, Västra
Frölunda
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

Norge
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer, Sandefjord
+47 3 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

S*Molotov’s James

S*Molotov’s James M, 3 veckor.
Ägare: Rikard Norrgård
Uppfödare: Maria Enzell

Foto: Jonas F Andersson

S*Molotov’s James M & CH S*Azovska’s Irina Prosorov
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Avelshanar
Det är 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
om du vill ha mer information om avelshanar och hanelistan.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader så att intresserade
honkattsägare i god tid kan planera eventuella parningar tillsammans med hankattsägaren.
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghane

S*Wildtbergs Boris (090711)
Avg. Enl. ö. k.
Ägare: Ywonne Johansson
(Göteborg)
wildtbergs@wildtbergs.se

S*Saratovs Radozlav Dominik
IC Ondine v. Hirschbach(D)

Aragon
S*Saratovs Marcela Blazena
CH S*Sephora’s Joby
CH Kassandra v. Hirschbach(D)

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren
Tel: 0910-109 24 (Skellefteå)
l.fahlgren@hotmail.com

S*Svartsjös Grizzly
S*Grrr Luna Kisaki Siderius

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevity Alexey (080229)
Avgift: Enl. ök.
S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
Ägare: Gunnel Svanberg
CH S*Flisdjupet's Chardonnay
tel: 0920-18106, 070-5982646 (Luleå)
gsvanberg@yahoo.se

S*Kärrmarks Gregorij
IC S*Mjukebo’s Dudinka
S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
A Flashpaw’s To My Delight
GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
IC Ondine v. Hirschbach(D)
CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
CH Felicia

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Bollers Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Bollers 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

EC S*Wynjas Wincent
CH S*Ärke Ängelns Dina

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia
S*Peleus Achilles Archie
S*Skepparkrokens Pavlina

S*Ärke Ängelns Qupin (080917)
Avgift: enl. ök.
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54
alfons99@spray.se

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Usurs Major av Buerlia(N) (031120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Daniela Enström
Tel: 0700-524565 (Stockholm)
daniela_e@volny.cz
S*Cortobelle’s Lazarus (080110)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Nisse Eriksson
Tel: 08-750 98 17, 073-301 96 79 (Kista)
kalkyl75@hotmail.com
S*SilverPixie’s Aleksey (080304)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna)
Tel: 08-27 24 64
lars.bohlund@bredband.net
IC S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Kristina Svärdsten
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com
S*Flax Chaos (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm)
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18
anneli.hirsch@tengbom.se
S*Flax Cheops (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Lina Överström (Stockholm)
lina.overstrom@gmail.com
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S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)

IC S*Kameleonten’s Astrix
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)DM

FIN*Starstruck’s Corto Maltese
S*Barynia’s Hildur

IP&CH Jumillas Born To Run
CH S*Wildtbergs Reca Wolga
S*Ärke Ängelns Gorki
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

EC Maximillian v. Salzbachtal
IC S*Limelight’s Maya

EC Erasmus v. Salzbachtal
CH Djagilevs Odelia Rinska
S*Kärrmarks Gregorij
EC S*Sagoland’s Chili,DM

S*UllaBerras Viktor Vasiljev Petja
IC S*Romanenko’s Mazeba

PR & EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephoras Joy
CH & GIP S*Limelight’s Nemo
CH A*Flashpaw’s Vision of Love

S*Kandinsky’s Mischa
CH FIN*Zarin Querida Maia

S*Valinor’s Legolas
(N)Thorelin’s Petite Doris
GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM

S*Kandinsky’s Mischa
CH FIN*Zarin Querida Maia

S*Valinor’s Legolas
(N)Thorelin’s Petite Doris
GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM

S*Catullus' Blå Bastian (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Anna Hansen
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö)
annah80@gmail.com
S*Catullus' Blå Boris (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Camilla Patek
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö)
info@catullus.nu

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

GIP/IC Silverlock's I Believe In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM
Sebastian av Buerlia(N)
CH S*Kosmoskattens Blå Gina

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

GIP/IC Silverlock's I Believe In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM
Sebastian av Buerlia(N)
CH S*Kosmoskattens Blå Gina

S*Mudhoneys Prins Emil Jordgubbe (081031)
Ägare: Mirjam Palosaari Eladhari &
S*Ussholmens Urax
Rauno Palosaari
S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora
0739-38 22 82 (Stockholm/Visby)
mirjam@mimmi.net

CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Sharine Severnaja av Buerlia(N)
S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
IC S*Zilarrezko Lady Rowena

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (081218)
Ägare: Vladimir Vasilisson
S*Limelight’s Potomac
0707-74 34 54 (Solna)
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy
vladimir1@comhem.se

SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM(USA)
EC S*Limelight’s Kia,DSM
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephora’s Joy

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421)
Avgift: Enl. ök.
Lena Kalmykova
Tel: 076-245 81 44 (Göteborg)
lena.kalmykova@gmail.com
S*Royalgrey Nikulin Tiger (090120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Stina Otterberg
031-16 39 24 (Göteborg)
stina.otterberg@gmail.com
S*Czar’s Fairy Yakov Nazimov (090319)
Ägare: Beatrice Mahler (Stenungsund)
0303-77 79 94, 0705-61 01 61
beatrice.mahler@telia.com
S*Kosmoskattens Leo (090325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Elisabeth Larsson
0523-702 71 (Kungshamn)
info@kosmoskattens.se
S*Kosmoskattens Lotus (090325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anna-Lena Engström
073-809 17 37 (Kungsbacka)
anna-lena.engstrom@yahoo.se

EC Maximiliam vom Salzbachtal(D)
IC S*Korleova Amalija Katerina

EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
S*Mischenka Petra

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise

IP&IC Tsaritzas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
S*Ussholmens Urax
S*Sinikoskas Nikita

CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim
S*Koroleva Faina Eufimia

EC/TGC Maxiilliam vom Salzbachtal(D)
EC S*Romanenko’s Axinja
CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
GIC S*Koroleva Severina Valentina

EC S*Wynjas Wincent
S*Kosmoskattens Kajsa

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia
S*Porslinskattens Saffran
FIN*Zarin Holly

EC S*Wynjas Wincent
S*Kosmoskattens Kajsa

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia
S*Porslinskattens Saffran
FIN*Zarin Holly

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

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

Norge
Vuxna hanar
Alexandra’s Blue Hampus (0705xx)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anneke Fasting, Bergen
fiodda@hotmail.com

(N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita

GIC Victor Happy Eyes (CZ)
CH Regina av Buerlia(N)
S*Blå Blixtens Gandalf
(N)Thorelins Anastasia Blue

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

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)

GIC Viktor Happy Eyes (CZ)
CH (N)Feropont Anfisa

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
(N)Schillerström’s Feropont
(N)Bernhof Nastja

(N)Nature’s Beauty Aris Maximov
(N)Thorelin’s Yaritza

FIN*Bessemjanka’s Dirham
(N)Schillerström’s Sina Tsaritsa
(N)Subarasi Neko’s Kluzz
GIC Alexandra’s Tsarina Baratova

Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Margaret Ann Moen
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo)
margaret.moen@getmail.com
(N)Thorelin’s Iwan (07)
Avgift: Enl. Ök.
Ägare: Kristi Winthter
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö)

Har du en fin rysshane därhemma?
Anmäl honom till Russian Blue Klubbens
avelshaneansvarig Ywonne Johansson.
Hon kan berätta vad det innebär.
Adress finns på sidan 35.
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Finland

Lite mer Zorro!

IC Antey (020402)
IC FIN*Aukerin Leevi Kaspar (041213)
FIN*Miminkan Igor (050124)
GIC FIN*Katzenhof Charmander Bulbis
CH FIN*Grindbacka Arian (060626)
IC FIN*Grindbacka Aleksei (060626)
FIN*Katzenhof Beloved Bravery (061219)
S*Ärke Ängelns Mir (070511)
Bristol Nerthiana*CZ (090207)

Danmark

GIC DK*Smurfs Rosencrants Hamlet (030525)
DK*Brundahl’s Blue Sphinx (050606)
DK Malevitch Lucky Lips (2007-03)

Uppgifter om norska, finska avelshanar finns på de
olika klubbarnas hemsidor. För ytterligare information hänvisas avelshaneansvarig:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

Zorro av Buerlia(N) blev “årets personlighet 2010”. Du kan läsa om
honom på sidan 21. Zorro bor i Norge och är också med på avelshanelistan.
Foto och ägare: Iver Erling Årva

ryska boden
Ryss-vykort
4 olika motiv.
Pris: 5:-/st + porto

Kasse

T-shirt

Pris: 50 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr +
porto.

Pris: 90 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr +
porto.

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

Beställ via e-post: bennywidar@russianblueklubben.se
eller tel. 0302-231 27
eller
Benny Widar, Olvers väg 51, 443 60 Stenkullen

Tag en ryss i örat!
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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Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

Mängdrabatt:
10 st för 40 kr,
25 st för 85 kr,
40 st för 120 kr,

50 st för 150 kr,
75 st för 210 kr
100 st för 250

1

2

3

4

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

Se korten i färg på klubbens hemsida:
www.russianblueklubben.se/vykort.htm

Rea!

Jeansskjortor:
50 kr + porto

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

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

Beställ vykort hos Carina Nicklasson, telefon 0521 - 607 26
eller e-post: collusor@telia.com

Ryssfest och utställning i Örebro 30 – 31 januari
I samband med NERK:s kattutställning
sista helgen i januari hade vi via Russian
Blue Klubben och Ryssfolket bjudit in alla
ryssägare och kattintresserade till en gemensam middag på restaurang La Pampa på lördagskvällen. Förutom de som skulle ställa ut
sina katter så hade några av oss passat på att
åka till Örebro bara för att träffas och heja
på de utställda ryssarna.
På lördagen var det tyvärr bara två utställda
ryssar, eftersom ”Mistlurens” BG till mångas besvikelse inte kunde komma med de
fyra flickorna i senaste kullen som han hade
anmält. Dock höll S*Wynjas-katterna ställningarna på ett föredömligt sätt. Thea
Friscovec dömde ryssarna och hon tyckte
mycket om båda. Hon valde sen att nominera den unge hankatten S*Wynjas Yang till
panelen och till allas vår glädje blev han Best
In Show, en rolig och omtumlande upplevelse för hans uppfödare Yvonne och ägaren
Oskar.
Humöret var ju därefter förstås på topp när
vi träffades på restaurang La Pampa. Det är
en köttrestaurang med ett mycket stort
utbud av tillbehör av alla de slag, även vegetarianer kan hitta rikligt med godsaker att
äta sig mätt på. Under trevligt samspråk
valde vi bland rätterna och tillbehören, vi
blev inte besvikna – maten var jättegod. Vi
hade en mycket trivsam kväll och beslutade
oss för att kalla till en ny ryssträff på La
Pampa i samband med nästa utställning i
Örebro den 5 juni.
Tio ryssar fanns på plats när Anne Veland
dömde på söndagen, varav hela sju kom
från S*Romanenko’s uppfödning eftersom
de skulle tävla i uppfödar-, avels- och kullklass. Deras kull med bedårande kattungar
charmade många. Det gick bra för ryssarna
även denna dag, tre nominerade till panelen
där både S*Romanenko’s Anisia och
S*Limelight’s Quatro blev Best in Show.
S*Romanenko’s vann uppfödarklassen och
S*Romanenko’s Maxinja Naida blev bästa
avelshona. Vilken härlig helg!

1

Best in Show!

2

3

Best in Show!

4

5

Best in Show!

6

7

8

De fullständiga resultaten för alla deltagande ryssar finns i slutet av tidningen.
Christina Linder

9
10
Bilder:
1. S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
2. S*Wynjas Wilma
3. S*Limelight’s Quatro
4. S*Wynjas Yang
5. S*Limelight’s Nemo
6. S*Romanenko’s Anisia
7. S*Romanenko’s Maxinja Naida
8. S*Romanenko’s O-kull by Siddharta
9. S*Romanenko’s Kalashnikov
10. S*Romanenko’s Axinja
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Utställningsnytt

förkortningar

STOCKHOLM 7 november 2009

STOCKHOLM 29 november 2009

Klass 3
Hona
CACS

Grand Internationell Champion
S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Klass 1
Hona
HP, BIV

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 6
Hona
CAGPIB
NOM

Internationell Premier
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
Äg: R.Manninen & J.Väänänen

HP

S*ROMANENKOS AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 9
Hona
CAC
BIV, NOM
Ex 2

Öppen
FIN*ANDINAN CARMENCITA
Äg: R.Manninen & J.Väänänen

Domare: Yan Roca Folch
4 utställda russian blue

S*HALMBYLUNDS LUCIA
Äg: Åke Qvarfort

STOCKHOLM 8 november 2009
Domare: Fabio Brambilla
8 utställda russian blue
Klass 3
Hona
CACS
SUPREME
Klass 5
Hane
CAGCIB
NOM
Ex 2

Grand Internationell Champion
S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt
CHAMPION
Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Domare: Sirpa Lindelöf
11 utställda russian blue

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Klass 5
Hane
CAGCIB
Ex 2

Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 9
Öppen
Hane
S*SILVERPIXIE´S ALEKSEY
CAC
Äg: Helene Pettersson
CHAMPION
Hona
CAC
Ex 2

S*CATULLUS’ BLÅ BELLIS
Äg: Lena Hallström
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
Äg: Anna Kask

Klass 6
Internationell Premier
Hona
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
CAGPIB
Äg: R.Manninen & J.Väänänen
NOM, BIS

Klass 10
Hane
CAP
PREMIER

Kastrat
S*BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten

Klass 9
Hona
CAC
Ex 2

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1, NOM Äg: Thomas Johnson

S*PEGGY LANE´S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Öppen
FIN*ANDINAN CARMENCITA
Äg: R.Manninen & J.Väänänen
S*HALMBYLUNDS LUCIA
Äg: Åke Qvarfort

STOCKHOLM 28 november 2009
Domare: Françoise Milcent
10 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*LIMELIGHT´S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 2
Hane
HP
NOM

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 5
Hane
CAGCIB
Ex 2

Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 9
Hane
CAC

Öppen
S*CATULLUS’ BLÅ BASTIAN
Äg: Anna Hansen

Hona
CAC
Ex 2

S*CATULLUS’ BLÅ BELLIS
Äg: Lena Hallström
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
Äg: Anna Kask

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1
Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS
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CAC, CACIB,
CAGCIB, CACS

certifikat för
fertila katter

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPS

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

Klass 2
Hane
HP
NOM, BIS

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

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra
Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CAGCIB
Äg: Lotta Hallengren
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Hona
CAGCIB

S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 9
Hona
CAC
Ex 2

Öppen
S*LIMELIGHT’S PILAR
Äg: Lotta Hallengren
S*CATULLUS’ BLÅ BELLIS
Äg: Lena Hallström

Klass 11
Hona
Ex 1

Junior 6 – 10 månader
S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

ÖREBRO 30 januari 2010
KUNGÄLV 12 december 2009
Domare: Marie Westerlund
6 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP, BIV

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Hona
HP

S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Domare: Thea Friscovec
2 utställda russian blue
Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
S*WYNJAS WILMA
Äg: Ellen Nilsson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*WYNJAS YANG
Ex 1
Äg: Oskar Thorstenson
NOM, BIS

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

ÖREBRO 31 januari 2010

Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Lotta Hallengren

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*LIMELIGHT’S PILAR
Äg: Lotta Hallengren

Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM,
HP

Klass 11
Hona
Ex 1

Junior 6 – 10 månader
S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

KUNGÄLV 13 december 2009
Domare: Lone Lund
8 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Domare: Anne Veland
10 utställda russian blue

HP

Klass 2
Hane
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson
BIS
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAGCIB Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*CZARS FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1, NOM Äg: Thomas Johnson
Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*ROMANENKO’S ORION BY
SIDDHARTA
Ex 1
Äg: Kicka Johansson &
BIV J+U
Sonny Hansson
Ex 2
*ROMANENKO’S OSTAN BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Hona

S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Ex 1

Utställningsresultat
Om du vill att din katts utställningsresultat ska stå med i Ryska
Posten, skicka då in det till oss på adressen:
utstallningsredaktor@rusianblueklubben.se

S*Mudhoneys Jasper

STOCKHOLM 14 februari 2010
Domare: Anne Veland
4 utställda russian blue
Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Ex 2

S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 7
Hane
CACIB

Champion
S*SILVERPIXIE’S ALEKSEY
Äg: Heléne Petersson

Klass 9
Hane
CAC, BIV

Öppen
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

Tsaritzas Zelda
på Scandinavian Winner Show 2009
där hon blev bästa vuxna rysshona

Jasper väntar på att bli pappa
i början av maj.
Ägare: Ingrid Ekholm och Lars Göran Rosengren
Foto: Mudhoneys

Vad kan din ryss?
Kan din katt göra något ovanligt? Eller något vanligt
på ett ovanligt sätt? Vi vet att alla katter är speciella
och det vore roligt om just du ville berätta för Ryska
Posten om din katts egenheter.
Adress till oss finns på sidan 2.
Ägare: Christina Linder
Uppfödare: Eva Nilsson
Foto: Karin Johansson
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Kommande utställningar

Nya medlemmar

Sverige

Norge

Kristina Mohlin
Nygårdsvägen 20
291 35 KRISTIANSTAD

Karin Carlsson
Stenkullsvägen 6
311 72 FALKENBERG

Maj
8-9
8-9
15-16
15-16
15-16
22-23
22-23

Gislaved DK
Tierp FRÄS
Göteborg SPIN
Stockholm SC
Örnsköldsvik ÖKN
Trelleborg SVISS
Sundsvall SUK

Maj
1-2
8-9

Anetta Jönsson
Cirkelgatan 7
273 35 TOMELILLA

Kalle Söber
Alvägen 6
760 10 BERGSHAMRA

Anna Wedmalm Kask
Nyodlingsvägen 36 B
191 43 SOLLENTUNA

Mari Pedersen & Fredric
Herter
Blockvägen 5
449 40 NOL

Juni
5-6
12-13
12-13
12
19-20

Örebro NERK
Skellefteå SOL
Ulricehamn ELK
Stockholm SK
Uppsala UK

Juli
3-4
3-4
17-18
31+1/8
31+1/8

Kalmar CK
Karlstad VÄK
Stockholm JKK
Surahammar KLÖS
Varberg RHK

Augusti
1
1
14-15
14-15
28-29

Surahammar KLÖS
Varberg RHK
Höganäs SKKK
Stockholm CCC
Gävle GEK

September
4-5
Eskilstuna MSK
4-5
Borås BK
18-19
Luleå NOS
18-19
Linköping LK
25-26
Borlänge DÄK
25-26
Karlshamn MIN

LörenskogLIRAK
Finnsnes Gisund
Katteklubb
22-23
Inre Östfold Smaalenene Katteklubb
Juni
5-6
Harstad HÅLKA
5-6
Bergen
Hansakatten
12-13
Arendal
Agderkatten
19-20
Dal Adelkatten
26-27
Nesna Polarkatten
Juli
3-4
24-25
31+1/8

Trondheim KKMN
Skien TERAK
Molde Rosekatten

Augusti
1
Molde Rosekatten
1-15
Hamar Mjöskatten
28-29
Kristiansand
SÖRAK
September
4-5
Langevåg Sunnmörskatten
11-12
Scandinavian
Winner Show 2010
Moss Östfoldkatten
25-26
Tönsberg VERAK

Milou gillar småkakor

Sevdalina Store,
Ringveien 20,
N-4950 RISØR,
NORGE
Jorun Aalvik
Kleivdal
N-5912 SEIM
NORGE
Ann-Marie Nyman
Ringvägen 3
662 50 SVANSKOG
Åsa Enarsson
John Anders Väg 4B
439 61 FRILLESÅS
Pavel Burian
Ryd Smedsgården 3
541 91 SKÖVDE
Rolf Blomgren
Vigelsjöhöjden 1A
761 52 NORRTÄLJE
Kajsa Berggren
Vargvägen 76
906 42 UMEÅ
Maria Enzell
Sjöviksvägen 16
117 60 STOCKHOLM
Åsa Stenvi
Åsgårdsgatan 5
723 55 VÄSTERÅS
Liubov Queck
Övre Djupedalsgatan 4
413 07 GÖTEBORG

Annelie Gustafsson
Ordernsgatan 11
534 22 VARA
Francesca Flavum
Stenbocksgatan 14b
282 35 TYRINGE
Maja Morris
Hantverkargatan 14B
803 23 GÄVLE
Gert Tryman
Bergsgatan 3
112 23 STOCKHOLM
Meg Kentö Larkman
Ågesta Broväg 67
123 50 FARSTA
Ronnie Andersson
Gathes väg 147
439 36 ONSALA
Annika Haugvik
Klovningekroken 1 A
N-1739 BORGENHAUGEN
NORGE
Janice Hamilton
Nadderudveien 49F
N-1357 BEKKESTUA
NORGE
Ann-Christine Johansson
Redinge Tallkullen
585 95 LINKÖPING

Namn- och adressändringar
Åsa Heine
Ryttarstigen 35
571 43 NÄSSJÖ

Bertil Ramberg
Östgötagatan 4
504 37 BORÅS

Mats Furucrona
Nygatan 7B
647 30 MARIEFRED

Anna Saverstam
Istidsgatan 19
906 55 UMEÅ

Eva Löfgren
Violgatan 56
262 62 ÄNGELHOLM

Lena Aderlind
Lovisagatan 85
554 74 JÖNKÖPING

Carina Eriksson
Logdansvägen 44
174 42 SUNDBYBERG

Jag tycker det är roligt att baka. Jag hade dock aldrig
tänkt på att nybakade kakor skulle behöva skyddas för
en katt, men en dag upptäckte jag Milou på köksbänken där han satt och provsmakade de nybakade småkakorna. Sedan dess blir han alltid bjuden på en bit kaka
när matte har bakat.
Susanne Södergren
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Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

DANMARK
Russian Blue Klubben Danmark
Maria Malevitch
Soendergade 50
DK-4130 Viby sj.
Tel. +31 12 69 02
elvis@malevitch.dk

ORDFÖRANDE
Martin Hjertstrand
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG
031-701 05 13
ordforande@russianblueklubben.se

Avelshanar

Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk
FINLAND
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi
NORGE
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

VICE ORDFÖRANDE
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se
SEKRETERARE
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se
KASSÖR
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
LEDAMÖTER
Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
bennywidar@russianblueklubben.se
VALBEREDNINGENS sammankallande
Karin Johansson
031-42 37 17
info@kyanos.se

Anmäl / ändra information om
din avelshane till:

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
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
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se
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
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Skicka samtidigt information om kullen till:
webbansvarig@russianblueklubben.se
Medlemsregister

Nya medlemmar, namn- och adressändringar eller utebliven Ryska Posten,
meddelas till:

Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Omplaceringar

Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:

Tipsa RP!!!
Har du läst eller hört om något roligt eller
intressant som du vill att Ryska Postens läsare
ska få ta del av? Tipsa i så fall redaktionen! Det
kan vara en tidningsartikel, något du hittat på
internet eller att du känner någon kattperson
som har något intressant att berätta men som
kanske inte själv vill ta kontakt med oss.

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Utställningsresultat

Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka
resultatet till:

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.

Redaktionen når du så här:
ryskaposten@russianblueklubben.se
eller
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Nästa deadline är den 16 maj!
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(N)Nature´s Beauty Anzhelika Nikitina
Foto och ägare: Ida Lindkvist och Bård Kårtveit

Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG

Kopiera gärna annonsen om du inte vill klippa sönder tidningen.
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