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MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2011
Huvudmedlem
150 kr
Familjemedlem
50 kr
Gåvoprenumeration
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

S*Mistlurens Nora, 8 veckor
Uppfödare: Bengt Göran Fältström
Foto: Karin Johansson
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beräknas komma ut i slutet av juni.
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Ryska Postens innehåll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in
material anses
medge sådan
hantering.
Skicka med frankerat svarskuvert om
insända fotografier
önskas i retur.
Redaktionen
förbehåller sig
rätten att korta
och redigera
insänt material.
Redaktionen
ansvarar ej för
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För riktighet i
sak och innehåll
i publicerade
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Tänk på
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insänt material.
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Ordföranden har ordet. FI*Starstrucks’. Roliga miner.
Medlemsinfo
Fotokalender 2011. Årets ryss - delresultat.
Vänner som har lämnat oss
Kosmoskattens Lotus berättar vidare
Grundstenarna i uppfödningen
Jösses, katten är ju diabetiker!
Leos morgon
Mer om Milka
Nikulin och hans utökade familj
Forskning kring HC hos russian blue startar i USA
Hälsning från Ester. Liten blir stor.
Vår!
Det kom ett mail från en kattungeköpare
S*Grrr – avel i Umeå
S*Exanimo i Norr – avel i Umeå
Det ska vi fira!
Förändras russian blue – och i vilken riktning?
Milou och agility
FI*Starstruck’s Greta Ekman
Lookalike 201 – Blue Moon. Stambokstoppen.
Kattungeförmedlaren informerar.
Kullinformation
Scandinavian Winner Show 2010 i Norge
Ny lookalike-tävling – Skvallergränds Olga Alexandrovna
Avelshanar
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, adressändringar.
Bilder från Lahtis 30 januari 2011
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad? Dikt.

Jag lever!
För er som undrar tänkte jag bara rapportera att allt är lugnt igen. Det blev
lite dramatiskt när förra numret av Ryska Posten skulle göras eftersom jag
blev akut sjuk. Jag drabbades av inflammation i nerverna från fingertopparna i höger hand till nacken. Eller tvärtom. Jag skulle kalla det musarm
även om läkarna har krångligare termer. Det var ett snabbt förlopp på bara
några timmar från att vara OK till att jag var totalt handikappad. Oj, vad
ont jag hade! I flera veckor satt vi hemma i soffan, min gamla Sassa och jag.
Sassa började halta, i ren sympati tror jag för när min arm blev bättre gick
haltandet över.
Vilken tur att styrelsen hittade Charlotte Bredberg som snabbt och lätt
kunde hoppa in så tidningen blev gjord och kom ut i normal tid. Egentligen
skulle Charlotte ha gjort det här numret också men nu blev det hennes tur
att få förhinder - so here I go again. Nu jobbar styrelsen på att skaffa förstärkning så vi får se vem som knåpar ihop nästa nummer. Elisabeth samlar
som vanligt in allt material och hon behöver hjälp med det så alla medlemmar som har något att berätta själv eller tipsa om, hör av er till henne.
Berit Arlebjörk

Sekreteraren

har ordet

Idag har solen skinit starkare och varmare än på länge. Paddy och jag tog
med oss 10-kaffet ut och hittade en läig glänta intill en tall där vi slog oss
ner. Med lite varm mjölk i termos och minivisp gjorde vi oss varsin kopp
cappuccino och det smakade utmärkt till ICA-bullarna vi hade med oss.
På väg hem krafsade jag fram lite ljung under snön som jag tog med mig
hem till katterna därhemma - och så blev de glada också. Det lyser om
Watson när han ser mig komma hem med en ljungkvist - så gott tycker
han att det är att repa av de små bladen och äta upp dem. Man får dock
vara med och se till så att han inte får i sig en lång hård kvist. Jag brukar
bryta av kvistarna allt eftersom han repar av. Vi har ett bra teamwork i
detta precis som i mycket annat.
När det gäller ryssvärlden så har det hänt lite roliga saker också sedan
sist. Många ryss-ungar har fötts runt om i landet och många är de lyckliga människor som får dela sin tillvaro med dem. Härliga stunder väntar, inte minst i vardagen, men det är också roligt att ha sin kisse med på
semestern. Se till att ha den i säkert koppel bara! Ryssar är jätteduktiga
på att gå i sele och ju tidigare ni börjar träna desto bättre. Vi brukar ju
säga att russian bluen är en katt för konnässören, finsmakaren, men man
skulle också kunna säga att den lika mycket är en konnässör själv, så
passa på att njut av tiden tillsammans med din ryss. Ta vara på kattungetiden, ungdjurstiden, vuxenåren och den gamla vackra ryssen! Alla åldrar
har sin charm och du kan lära dig mycket av din nya vän. Russian bluen
är ju också en liten och exklusiv ras så ibland kan det bli lite väntan
innan man hittar just sin blåpälsade vän, men en ryss är alltid värd att
vänta på för den som verkligen älskar ryssar.
Med önskan om en härlig vår till er och era ryssar!
Karin

FI*Starstruck’s
Hugo, Honey och Holly

Tre kattungar blev det i Starstruck’s senaste kull.
De är 3 veckor gamla på bilderna.
Mor till kullen är FIN* Starstruck’s Fantazija
”Fanni” och far är S*Koroleva Grigorij Blue Prince
”Griksu”.
Foto och uppfödare: Katja Kurisjärvi
Mamma Fanni

Roliga miner
S*Ärke Ängelns Vilja räcker ut tungan åt fotografen!
Ägare: Ann-Christine Pedersen
Har du foton på din katt när den gör roliga miner?
Skicka dem då till Ryska Posten på adressen
rpfoto@russianblueklubben,se
RYSKA POSTEN 1/2011
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Medlemsinfo
KALLELSE TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS
ÅRSMÖTE I MALMÖ 9 APRIL 2011

Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte
kl 14.00 lördagen 9 april i Malmö
i samband med Sydkattens internationella kattutställning.
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
(Vice ordförande och kassör på en mandattid av två år samt
tre ledamöter på en mandattid av ett år)
15. Val av revisorer och revisorsuppleant
16. Val av valberedning bestående av tre personer och en
sammankallande
17a. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Välkomna!

Lunch med RBK
Före årsmötet finns möjlighet för Russian Blue Klubbens
medlemmar att äta lunch tillsammans i möteslokalen till en
kostnad av max. 65 kronor per person.
I priset ingår varm mat, måltidsdryck, kaffe och kaka.
Vegetarisk mat finns.
Om du vill delta i lunchen, skicka ett meddelande till
alwennergren@russianblueklubben.se senast den 1:e april.

Uppdatering av medlemsmatrikeln
– skicka in era uppgifter!
Russian Blue Klubben behöver uppdatera sin medlemsmatrikel så att adressuppgifter, telefonnummer och mejladresser stämmer, detta för att vi lättare ska kunna nå ut
med information beträffande medlemsaktiviteter m.m.
Vi vill också gärna få in uppgifter om vilka russian bluekatter ni har (deras stamtavlenamn), samt om ni själva innehar ett stamnamn och i så fall vilket.
Därför ber vi er medlemmar att skicka dessa uppgifter till
vår kassör Jan Nilsson.
Jans e-postadress: kassor@russianblueklubben.se

Valberedningen informerar
Tiden går fort och valberedningen har påbörjat sitt arbete
inför Russian Blue Klubbens årsmöte.
Aktuella platser där mandatperioden löper ut är: vice ordförande, kassör, tre ledamöter, två revisorer samt en revisorssuppleant. Förslag på representanter, sittande som nya kan
lämnas till någon av oss i valberedningen.
Veronica (Vivi) Nilsson 031-18 42 61 mecky@comhem.se
Eva Nilsson 013-14 78 75 eva@tsaritzas.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2010
Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:
1 jan – 17 april
17 april – 31 december
Ordförande
Martin Hjertstrand
Martin Hjertstrand
Vice ordförande
Nils Werner
Benny Widar
Sekreterare
Carina Nicklasson
Karin Johansson
Kassör
Jan Nilsson
Jan Nilsson
Ledamöter
Stefan Karlsson
Christina Linder
Benny Widar
Anna-Lena Wennergren
Ywonne Wildtberg (tid. Johansson)
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning:
Sammankallande

Patrik Johansson
Nils Birgander
Elisabeth Jacobs

Patrik Johansson
Nils Birgander
Bengt-Göran Fältström

Karin Johansson
Eva Nilsson

Veronica Nilsson
Ann-Christine Johansson
(t.o.m 27/8)
Eva Nilsson

Veronica Nilsson

Medlemsantal
Medlemsantalet var 399 st den 31 december 2010.
Årsmöte
Årsmötet hölls i Lidköping den 17 april med 14 medlemmar närvarande.
Bästa klubbkatt vid årsmötet och vinnare av Mistlurens Oksanas vandringspris blev S*Vatulands Marisa. EP&EC S*Cosack’s Nurejevs minnespokal delades ut för första gången till SC Tsaritzas Zelda som blev bästa
klubbkatt under 2009.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret; Örebro 2010-06-05, Varberg 2010-08-01 och Göteborg 2010-12-30.
Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har som
tidigare bestått av Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. Layouten för nr
4 gjordes av Charlotte Bredberg och tidningen har under året distribuerats ut av Carina Nicklasson och Benny och Eva Widar.
Hemsidan
Webbansvarig för hemsidan är som tidigare Elisabeth Larsson.
Facebookgrupp
En facebook-grupp för Russian Blue Klubben permanentades under året
och beslut togs om att bara klubbens medlemmar har tillträde till gruppen. Administratör för facebook-gruppen är Martin Hjertstrand.
Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2010 har färdigställts även detta år av Ryska Postens
redaktion, Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. Mary-Ann Andersson
bidrog även detta år med illustrationer. 332 st almanackor blev sålda
samt skänkta vid gåvoprenumerationer och till kattungeköpare vars uppfödare skänker medlemskap i Russian Blue Klubben. Många av klubbens
medlemmar deltog med insända fotografier och almanackan blev mycket
uppskattad. Almanackan distribuerades ut av Karin Johansson.
Annonsering
Tidningen Kattliv har annonserat på Ryska Postens baksida under året.
Kattungeförmedling
Kattungeförmedlare har varit Ywonne Wildtberg (tid. Johansson). Hon
har även varit samordnare för omplaceringar av vuxna russian blue som
av olika anledningar har behövt byta hem.
Avelshanar
Ansvarig för avelshanerekryteringen har som tidigare varit Ywonne
Wildtberg.
Avels- och Hjälpfonden
Tillägg till de nuvarande stadgarna har formulerats och återfinns i Ryska
Posten nr 3, 2010.
Avels- och Hälsorådet
RBKs Avels- och Hälsoråd har instiftats. Rådets funktionärer är Christina
Linder (sammankallande), Martin Hjertstrand, Eva Nilsson och Ywonne
Wildtberg.
Utställningskokarder
Nya utställningskorkarder har tagits fram av Benny Widar för att delas ut
som hederspris till ungdjur och juniorer. Som grundplåt för kokarderna
har klubben mottagit 500 kr av Sig-Britt Gårdh.
Tävlingen ”Årets Russian Blue”
Tävlingen ”Årets Russian Blue” bland Russian Blue Klubben-ryssar har
instiftats. Benny Widar och Christina Linder är ansvariga för sammanräkningen av tävlingen.
Medlemsfester
Tre ryssfester har hållits i Örebro i januari och april och i Göteborg i
november. De blev mycket trevliga och uppskattade tillställningar.
Martin Hjertstrand
Karin Johansson
Ywonne Wildtberg

Benny Widar
Jan Nilsson

Christina Linder
Anna-Lena Wennergren

Medlemsinfo – ekonomisk redovisning
Russian Blue Klubben
Balansräkning

RUSSIAN BLUE KLUBBEN
2009

Förslag till budget 2011

-150
15 794,90
49 602,87
22 850,53
98,00

-150
22 985,29
49 261,75
24 188,89
98,00

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Rysska Boden
Porto
Övriga intäkter
Ränteintäkter

60 000,00

88 196,30

96 384,29

Summa

91 500,00

2010-01-01 - 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Kassa
Plussgiro
Ikanobanken
Avelsfonden
Kundfordringar

1

Summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. 11 602,00
Övriga kortfristiga skulder
0

15 550,00
0

Summa Kortfristiga skulder
Avsättning
Avelsfonden

22 850,53

24 188,89

Eget kapital
Ingående kapital
Redovisat resultat

56 645,40
-4 485,77

61 139,35
-4 493,95

Utgående kapital

52 159,63

56 645,40

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 86 612,16

96 384,29

30 000,00
500,00
500,00
500,00

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

24 000,00
1 500,00
25 000,00
500,00
1 000,00
1 500,00
3 000,00

Summa

91 500,00

1 500,00
33 500,00

RUSSIAN BLUE KLUBBEN
Resultaträkning 2010-01-01 - 2010-12-31
2010

INTÄKTER

2009

Budget 2010

Medlemsavgifter
Annonsintäkter
Ryska Boden (kalendrar mm)
Porto
Övriga intäkter

55 950,00 57 000,00 60 000,00
0
0
0
20 372,00 27 387,00 30 000,00
0
734
500
2 038,00
182,30
500,00

SUMMA INTÄKTER

78 360,00 85 903,30 91 000

KOSTNADER
Priser
Annonser
Medlemstidning
Inköp till Ryska Boden
Emballage RP
Tryckkostnader
Övriga föreningskostnader
Kontorsmaterial
Förbrukn. Invent.
Postbefordran
Plusgirots avgifter
Reseersättningar
Lokalhyra mm
Försäkring och skatt
Datakostnader
SUMMA KOSTNADER
Ränteintäkter

341,12

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader
Not 1

Avelsfonden
Ränta
Utgående kapital

Bokslutsamanträde
Martin Hjertstrand
Benny Widar
Karin Johansson
Christina Linder
Ywonne Wildtberg
Jan Nilsson

3 374,00 1 075,00
1 450,00 4 100,00
31 200,00 31 690,00
11 583,00
0,00
13 260,00 12 722,50
7 285,00 6 970,00
1 098,00
923,00
818,00
20 424,14 20 245,21
465,00
499,50
676,00
0,00
500,00
2 601,00
0,00
1 353,75
0,00
83 186,89 91 126,71

11-01-22

0,00
1 500,00
33 500,00
0,00
24 000,00
3 000,00
1 500,00
25 000,00
500,00
1 000,00
1 500,00
91 500,00

729,46

500

Simba

Fotograf och ägare är Anne-Marie Nyman

-4 485,77 -4 493,95 0
22 688,89
161,64
22 850,53

Ryss-special i Finland den 11 juni
En av de finska rasringarna för russian blue, Venäjänsinisemme
ry, anordnar lördagen den 11 juni en ryss-special under ERYSYD:s internationella utställning i Hyvinkää, ca 6 mil från
Helsingfors. På kvällen efter utställningen anordnas en galamiddag. Troligen kommer det att delta ganska många russian
blue-katter från olika länder, och det är alltid trevligt att träffa
andra ryssägare och uppfödare.
På RBK:s hemsida (www.russianblueklubben.se) finns länkar
till inbjudan samt till Jordbruksverket då särskilda regler gäller
för resa med katt till Finland.

RYSKA POSTEN 1/2011
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Medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN
I GÖTEBORG, 2010-12-30

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN
I GÖTEBORG, 2011-01-22

Närvarande: Martin Hjertstrand, Jan Nilsson, Christina Linder
(via telefon) Benny Widar (via telefon) och Karin Johansson.

Närvarande: Martin Hjertstrand (från punkt 4), Jan Nilsson,
Christina Linder, Benny Widar, Ywonne Wildtberg och Karin
Johansson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Martin öppnade mötet.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände förslag till dagordning.
SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.
EKONOMI
Försäljningen av RBK:s rysskalender går bra och ser ut som
tidigare år.
Beslut om att ha ett möte som är inriktat på ekonomi den 22
januari.
RYSKA POSTEN
Diskuterade och planerade för framtiden när det gäller arbetet
med tidningen.
ÅRSMÖTET
Beslut om att det hålls i Malmö lördagen den 9 april i samband
med Föreningen Sydkattens internationella kattutställning.
RBK:s AVELS- & HÄLSORÅD
Diskussion om vilka funktioner som ska ingå i Avels- &
Hälsorådet samt om kattunge-förmedlingen eventuellt ska
flyttas över dit.
RYSSPECIAL
Olika alternativ för en rysspecial diskuterades.
RYSKA BODEN
En viss försäljning har skett av framför allt kassar och vykort.
BESLUT TAGNA VIA E-POST
Beslut har tagits om att layoutarbetet för RP nr 4 2010 utfördes av Charlotte Bredberg.
RYSSFEST
Vi diskuterade medlemsaktiviteter för våren.
INFOTIDNINGEN
Arbetet fortgår men tidsplanen har inte kunnat hållas.
NÄSTA STYRELSEMÖTE
Den 22 januari 2011 i Göteborg.
MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Karin Johansson

Mötesordförande
Martin Hjertstrand

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötets ordförande valdes Benny och till sekreterare Karin.
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände förslag till dagordning.
3. SKRIVELSER
Inga inkomna.
4. RYSKA POSTEN
Redaktionen behöver utökas med nya medarbetar som på ideell
basis kan hjälpa till med att ta fram Ryska Posten. Flera inom
redaktionen behöver kunna layout-programmet InDesign.
Karin tar fram en annons som läggs ut på hemsidan. Benny hör
med tryckeriet om de kan hjälpa till på något sätt.
Beslut om att fortsätta med samarbetet med tidningen Kattliv
när det gäller annonsering på Ryska Postens baksida. Jan kontaktar Kattliv.
5. EKONOMI
Mötet hade ekonomi- och bokslutsmöte samt lade 2011 års
budget.
6. RYSKA BODEN
Benny redovisade vad som finns kvar i lager: tygkassar, t-shirts,
vykort och julkort.
7. ÅRSMÖTET
Beslut om att det hålls kl 14.00 den 9 april i Malmö i samband
med föreningens Sydkattens internationella kattutställning.
8. KATTUNGEFÖRMEDLINGEN
Beslut om att kattungeförmedlingen läggs ner då den har spelat
ut sin roll. Annonsering om ”Kattungar till salu”, ”Sålda kullar”,
”Väntade kullar”, ”Planerade parningar” samt ”Omplaceringar”
skickas direkt till webbmaster och Ryska Posten.
9. RBK:s INFORMATIONSTJÄNST
Beslut om att införa en informationstjänst inom klubben som
bemannas av Ywonne Wildtberg. Ywonne blir klubbens kontakt- och informationsperson när det gäller att hjälpa och lotsa
intresserade vidare i olika frågor om russian blue. Ywonne kan
nås på telefon
0768-16 40 11 och e-mail: info@russianblueklubben.se
10. RBK:s AVELS OCH HÄLSORÅD
Avels- och Hälsorådets verksamhet kommer att utvecklas under
året. Förutom att svara på avels- och hälsofrågor så kommer
rådet bl.a. att överta unghanevärvningen.
11. INFOTIDNINGEN
Vi siktar på att den ska bli klar under året.
12. HEMSIDAN
Texten behöver i viss mån förändras så att bland annat funktioner och e-postadresser stämmer.
13. RYSSPECIAL
Frågan bordlades tills vidare.
14. ÖVRIGA FRÅGOR:
A. Medlemsmatrikeln
Den behöver uppdateras. Att tillföra namnen och födelseåren på
medlemmarnas ryssar diskuterades.
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Fotokalender 2012

Medlemsinfo
B. Ryssaktiviteter
En ryssutflykt till Nordens Ark i Hunnebostand/Smögen planeras under våren. Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som
arbetar för att rädda och bevara utrotningshotade djur. Vi planerar att främst titta på de lodjur, europeisk vildkatter, snöleoparder, amurleoparder och amurtigrar som finns i parken. Om
denna aktivitet annonseras på hemsidan.
16. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Planeras till sommaren eller efter sommaren.
17. MÖTETS AVSLUTANDE
Benny tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Karin Johansson

Mötesordförande
Benny Widar

Delresultat i tävlingen

Årets Russian Blue 2011
Vuxen
S*ULLABERRAS ANTONINA AGNES OLGA
Äg: Susanne Eriksson

23 poäng

GIC S*ROMANENKO’S OMEGA BY SIDDHARTA 13 p
Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
GIC S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

9 poäng

IC (N)FERAPONT ANFISA
Äg: Susanne Eriksson

4 poäng

GIC S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

2 poäng

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

2 poäng

Knappt har vi vänt blad för första gången på årets rysskalender förrän det är dags att börja tänka på nästa års bilder.
Som vanligt vill vi att ni ska fotografera era katter och skicka
de bästa bilderna till oss! Så stora bilder som möjligt, utan
någon beskärning eller annan ändring. Det blir allra bäst om
vi får originalbilden och själva kan beskära den till lämplig
storlek och förbereda den för tryck på bästa sätt.
Om du har många bilder kan du bränna dem på en cd som
du skickar till:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Eller lägg de digitala bilderna i en mapp i datorn, komprimera mappen och skicka den via t.ex. skickafilen.se eller filecentral.se till rysskalender@russianblueklubben.se dit du också
kan skriva om du har några frågor. Enstaka bilder kan du
skicka via vanlig e-post till samma adress.
Tack alla ni som skickade in bilder till årets kalender!

Vänner som har lämnat oss

Ungdjur/Junior
SE*SKUGGPANTERNS PASCAL
Äg: Susanne Eriksson

4 poäng

S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Äg: Kaija Merta

2 poäng

Poäng i vuxen, ungdjur/junior samt kastratklass
BIS
10 poäng
NOM
9 poäng
BIV
8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss
Cert
2 poäng
Ex 1 J+U 2 poäng

Högsta poängen av dessa fem varianter räknas, man får alltså
inte 10 p för BIS, samt 2 p för cert och 8p för BIV om man
nu haft turen att lyckas med alltihop. Resultat från max tre
utställningar/katt tas med i tävlingen. Vid klassbyte medföljer
inte tidigare erhållna poäng. Vuxen eller kastrat kan även tävla
i senior/veteranklassen.
Poäng i senior/veteranklass, för katter över
7 respektive 10 års ålder
5 poäng för vinst i senior- eller veteranklass
1 poäng för varje slagen katt, oavsett ras och kön

MISCHENKA MOZART
1995-11-11 – 2011-02-23
Lille Mozart har gått till katternas himmel – älskad,
sörjd och saknad av matte Ulla, husse Lasse, kullbror
Maxi och kompisarna Smokie, Lurik och Polka.
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Kosmoskattens Lotus
berättar vidare
Här ligger vår lilla fru katt
och magen är alldeles platt
för hon har just fått sex små barn
(snutt, snutt, snutt, snutt)
som snuttar hela dan.
Jujja och Tomas Wieslander
Om ni minns från förra numret så har jag haft
flickor på besök. Det kom till och med fler flickor. Cassie kom också hela vägen från Norge. Mitt
i smällkalla vintern kom hon och hälsade på.
Men om det berodde på den stränga kylan eller
vad, så slutade hon löpa. Därför blev det bara
örfilar och inget kel för min del. Matte försökte
övertala mig att sjunga för henne, men då blängde jag på henne. Jag är väl ingen Julio Iglesias
heller?!
Därför gick resten av vintern till att vänta på vad
som skulle komma. En kväll ringde telefonen och
matte blev lite blöt i ögonen. Det visade sig att
Lexis ungar inte hade överlevt. Alla här hemma
var ledsna och matte kramade mig extra mycket.
Men sedan kom det besked från Norge att det
kommit 3 friska ungar! Då blev det glädje i huset
och matte kramade mig igen. De hade lite problem med könet på ungarna, för det varierade
mellan 2 jenter och 1 gutt till att bli 1 jenta och
2 gutter. Jag tror att det är det sista budet. Själv är
jag nöjd med att veta vad jag är!
Så blev det jul och jag smög omkring bland julpynt och blommor. Men som vanligt petade och
bet jag så försiktigt på sakerna att ingenting gick
sönder. Det enda som jag gillade att tugga på var
blåbärsriset som matte tagit in. Jag brukade sitta
med huvudet på sned och tugga lite på riset. Med
resultatet att jag sedan kräktes lite här och var i
huset. Matte tyckte det var lite tröttsamt, men det
var ju bra att jag fick rensat magen.
En dag hände en lustig sak. Husse har monterat någon slags
fjärrkontroll med dimmer till taklampan i vardagsrummet. Jag
tyckte det var lite mörkt i huset och tryckte förstås på ljuset, i
full effekt. Den stackars kattvakten visste inte om detta utan
gick runt och letade efter strömbrytaren på väggen, som förstås
inte finns. Därför fick ljuset stå på tills familjen kom hem.
Det hände något tråkigt hos kattvakten under nyårshelgen. Av
deras två katter hade en legat under bilen. När bilen startade
slets ena tassen av och katten rusade iväg. Efter flera timmar fick
de tag på henne, men det gick tyvärr inte att rädda henne. Det
var en av de katterna jag brukade prata med genom köksfönstret. Så det känns lite tomt nu.

Efter jul försvann hela familjen! Men min vanliga kattvakt kom
förstås och såg till mig. Jag brukar inte vara så social med
främmande, men när de kommer med mat måste man ju skärpa sig. Därför mötte jag henne alltid i dörren med ett jamande
och sedan strök jag mig mot hennes ben. Det gjorde susen, för
jag fick grishjärta som är min favoritmat.
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Efter två veckor kom allihop hem igen och de var alldeles smutsiga i ansiktet. ”Solbrända” sa de själva. Men jag kände ju att de
luktade jättekonstigt. Halva natten satt jag och luktade på matte
och funderade på vad det kunde vara. Hon klagade på att jag
kittlade henne. De hade tydligen varit på något ställe som kallas Egypten och där hade de sett andra katter. Det var nära att
jag hade fått ett syskon, då de hade sett en fin röd-vit katt. Men
som tur var tog de sitt förstånd till fånga och lät bli. Jag tycker
det räcker så bra med mig!
God fortsättning 2011 önskar Lotus
http://lotus.resaochliteannat.se/

Grundstenarna i uppfödningen
Trots att kattuppfödning rakt inte är någon affärsverksamhet,
skulle man ändå lätt kunna tillämpa affärsstrategier på uppfödningen.
Vad i all världen menar jag? Jo, jag menar att vi kattuppfödare
även skulle kunna använda ord som vision, uppdrag, strategi
osv. Alla uppfödare borde tänka: Vad är mitt huvudsyfte med
att föda upp russian blue? Vilka är mina mål och hur vill jag
uppnå de målen? Vi borde alltid ha bilden av den perfekta ryssen i tankarna.
Vår vision är det vi vill se i framtiden, vad för slags katt ryssen kommer att bli då. Om man inte har en vision vet man inte
vad man håller på med, eller hur?
Så vad är din uppgift – vad vill du göra nu och i framtiden?
Och vad har du för strategi, hur ska din vision bli verklighet?
Fundamentet i uppfödningen borde vara rasens standard.
Standarder kan skilja sig åt beroende på vilket förbund man tillhör, men naturligtvis är det ditt eget förbunds standard som är
grunden för dig. Rasstandarder beskriver hur katten ska se ut.
För att förstå standarden bättre bör du också känna till rasens
historia så du kan förstå vad standarden grundar sig på och varifrån den kommer. Utan denna kunskap kan det vara svårt att
förstå standarden och tolka den. Det hjälper också att se på
foton på katter från den tiden när standarden skrevs.
Nuförtiden är Internet en god informationskälla, men också
gamla rasklubbstidningar och tidskrifter är väldigt bra. Även
uppfödare som har varit verksamma under lång tid är rena guldgruvan när man vill lära sig något om rasen, dess historia och
standarden.
När man sedan föder upp katter använder man sig av allt det
man vet om rasen. Det viktigaste är hur man väljer sina avelskatter, men uppfödning handlar inte bara om standarden. Det
är en kombination av standard, hälsa, temperament och hur det

står till med rasen totalt sett. När man ser på avelskattens stamtavla måste man beakta allt detta och man måste ha bilden av
den perfekta katten i tankarna. Men i alla kombinationer finns
det både sådant man vill ha och sådant man inte vill ha. Det
finns alltid risker – man måste veta vilka risker man är beredd
att ta.
Vad som är mycket viktigt är att uppfödaren aldrig är ensam:
man borde tänka på rasen som helhet och inte bara vad man
själv gör. Uppfödning handlar om samarbete. Man bör alltid
tänka på rasens bästa. Även om vi måste tänka på den nuvarande situationen bör vi tänka på framtiden också.
När man skriver om uppfödning på det här viset låter det mest
svart och vitt. Det är det aldrig. Men om vi håller de här grundstenarna i uppfödningen i minnet kommer de alltid att vägleda
oss. Ibland måste man sätta upp etappmål för att nå huvudmålet. Man kan inte alltid lyckas eller få som man vill, men som
uppfödare måste man alltid ha målet i tankarna.
Jag uppmanar alla uppfödare att tänka: Vad grundar sig min
uppfödning på? Hur ser min vision av den perfekta ryssen ut?
Vilken är min strategi för att nå dit? Och eftersom uppfödning
är en utmaning – vad är det som motiverar mig? Hur tydlig är
jag i det jag gör? Kan andra uppfödare se vad jag har för ideal
när de tittar på vad jag har åstadkommit för rasen?
Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson
Bild:
CH S*Graymalkin’s Yearning Ofelia ”Nano” är stammodern i
Susannas egen uppfödning, FI*Susanssin.
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Jösses, katten är ju diabetiker!
I livet som kattägare lär man sig nya saker
hela tiden. Jag har haft katt i 12 år och
visste inte att katter kan få diabetes, lite
naivt kanske.
Anton blev 12 år den 15 oktober i år och
visst har man märkt att han blivit tröttare
med åren. Han har också blivit en stor
och bastant herre då vi alla skämmer bort
honom på tok för mycket. Jag har alltid
resonerat så, att han skall ha det bra och
det gör inte så mycket om han är lite
överviktig. Jag har aldrig tänkt på att det
kan komma följdsjukdomar. Återigen lite
naivt.
I somras var Anton hos farfar Bo då vi var
på semester. Efter några veckor ringde Bo
och sa att Anton drack och kissade väldigt mycket, han hade också mycket
större aptit. Vi blev lite oroliga och åkte
dit för att hämta hem honom och ta kontakt med djursjukhuset i Malmö.
När jag såg Anton märkte jag direkt
att han hade gått ner en hel del i vikt.
Han verkade också tröttare än vanligt och
varningssignalerna ringde i huvudet på
mig. Jag jobbade tidigare inom vården
och då under en period på en diabetesavdelning och alla symptom som Anton
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visade var exakt desamma som människor gör vid tecken på diabetes. Jag
ringde till djursjukhuset och talade om
hur Anton betedde sig och de ville att vi
skulle komma så fort som möjligt.
Dagen efter åkte vi till djursjukhuset och
det blev undersökning och provtagningar. Veterinären trodde också att det
kunde vara diabetes, men ville först
invänta proverna innan diagnosen sattes.
Jag var dock ganska säker på min sak, så
jag köpte med mig mat hem som man ger
katter med diabetes.
Nästa dag var jag tvungen att åka till
Karlskrona för jobbets räkning, det kändes lite olustigt när jag inte visste hur det
skulle bli med Anton. På morgon ringde
veterinären och sa att proverna bekräftade diabetes och att vi nu hade ett val:
antingen påbörja behandling eller avliva
Anton, eftersom han var långt gången i
diabetesen.
Avlivning! Aldrig i livet, sa jag.
Veterinären förklarade att det skulle kräva
mycket av oss att påbörja behandling: ge
insulin på bestämda tider, ge mat på
bestämda tider, ta blodprover och urinprov osv. Jag visste att jag inte kunde

klara allt det där själv med tanke på hur
jag reser, sambon måste också vara med
på detta samt mina föräldrar som passar
katten när vi båda reser.
Efter långa och jobbiga samtal på
morgonen med gråten i halsen tog vi alla
ett gemensamt beslut, vi skulle påbörja
behandling. Sambon, Håkan, som jobbat
sent kvällen innan fick stiga upp och köra
in med Anton till djursjukhuset på en
gång då han skulle läggas in. Det var första gången som Håkan tog honom till
veterinären och han sa senare att det var
något av det jobbigaste han gjort, att
lämna in Anton till främlingar.
Redan dagen efter fick vi hämta hem
Anton. Eftersom katter blir så nervösa i
nya miljöer kunde de inte övervaka glukoshalten på sjukhuset eftersom den går
upp när katten är stressad. Jag åkte hem
från Karlskrona för att ta hem Anton.
Kan man vabba för sjuk katt? Jag gjorde i
alla fall det!
Innan vi åkte hem gick veterinären igenom allt vi skulle göra:
Ge insulin morgon och kväll på fasta
tider med 12 timmars intervall. Vi måste
även se till att Anton åt när han fått sitt

insulin. Alla kattägare vet att man inte
kan få en katt att äta om den själv inte vill
och detta var en utmaning!
Mäta hur mycket vatten han drack.
Ta urinprov en gång om dagen. Hur gör
man det? Jo det finns genomtänkta lösningar på allt, man häller plastkulor i
lådan istället för sand!
Vi fick också lära oss hur katten beter sig
vid insulinkänning och hur vi skulle hantera det. Och mycket, mycket mer!
Vi skulle dock inte börja med att ta blodprover ännu, det skulle vi göra efter nästa
besök en vecka senare. Jag måste säga att
jag fick ett mycket bra intryck av vår
veterinär, hon var väldigt kunnig och förtroendeingivande. Hon sa att vi fick ringa
när vi ville om vi undrade över något.
Den första veckan var minst sagt skakig,
jag hade gett sprutor tidigare, men aldrig
till en katt. Nu fick jag lära Håkan hur
man skulle göra, trots att jag knappt vissste hur man gjorde själv. Den ende som
var riktigt cool var Anton själv. Sprutorna
brydde han sig inte ett dugg om, däremot
var det en utmaning att få honom att äta
efter insulinet. I början fick vi sitta och
mer eller mindre tvångsmata honom.
Diabetesmaten smakade inget vidare,
tyckte Anton. Torrfodret var helt okej,
men den blöta maten var ingen höjdare.
Vi observerade Anton noga och tyckte
oss hitta tecken på insulinkänningar hela
tiden. Vi satt och passade honom för att
se när han gick på lådan, så vi kunde ta
urinprovet. Och vi jagade honom med
maten, så han fick sina mellanmål.
Under den veckan blev det också mycket
läsande om katter som har diabetes. Vi
fick reda på att det inte var alla katter
som klarade stressen med att få sprutor,
provtagningar, ständiga veterinärbesök,
jagande med mat osv. Men Anton verkade trots allt ta allt det där ganska bra.
Vi lärde oss också att en stor del av de
katter som får diagnosen diabetes och
behandlas rätt kan börja producera insulin själva igen och sluta med sprutorna.
Detta fick oss att se lite mer positivt på
det hela.
Vid första återbesöket en vecka senare
togs nya blodprover och vi visade våra
diagram på hur Anton hade druckit och
hur glukosen i urinen varit, samt berätttade hur han mått. Nu fick vi lära oss hur
man tar blodprov hemma så man kan
följa glukoshalten i blodet. Vi skulle göra
en glukoskurva ett par gånger innan
nästa besök, det innebär att man tar
blodprov varannan timme för att se hur
glukosen
ligger
under
dygnet.
Blodproven tar man genom ett litet stick
i örat och allt som behövs är en liten
droppe som man tar upp på en sticka
som sitter i glukosmätaren. Veterinären
sa återigen att vi kunde ringa när som
helst. Vi skulle ses en vecka senare och
hon skulle meddela resultatet av blodproverna senare på dagen. Då fick vi höra att

han låg bra i glukosnivåerna på det direkta blodprovet men långtidsglukosen
(man kan se 2 veckor bakåt i tiden) var
fortfarande hög. Det var dock väntat
eftersom vi bara behandlat honom i en
vecka.
Dagen efter började vi med att göra en
första glukoskurva. Anton gillade inte
sticken i öronen men snäll som han är så
accepterade han det. Inte en enda gång
försökte han springa ifrån mig när jag tog
blodprovet. Vi såg direkt att han gick väldigt lågt i glukoshalten ca 5 timmar efter
att han fått sitt insulin och vi hade nog
haft rätt i våra misstankar innan om
insulinkänningar. Nu kunde vi i alla fall
vara säkra och då också behandla honom.
Vid insulinkänning blandar man dextrosol i vatten som man ger katten. Det
ger en tillfällig effekt, men man ger också
lite mat för en längre effekt. Andra dagen
vi tog glukoskurvan gick han så lågt att
han nästan var medvetslös. Vi fick då ta
sirap och lägga på tungan och han piggnade till ganska snabbt, men nu kändes
det som det var dags för ett snack med
sjukhuset.
Jag ringde dit, vår veterinär jobbade
inte men jag fick prata med jourhavande
som sa att vi skulle hoppa över insulindosen den kvällen och minska till hälften
dagen efter. Vår veterinär skulle ringa
nästa dag. Det gjorde hon på morgonen.
Hon sa att vi skulle fortsätta med halva
dosen och försöka ta en glukoskurva till
innan återbesöket. Nu låg han mycket
bättre på den mindre dosen insulin.
Vid återbesök nummer två fick vi visa
våra diagram och kurvor. Nya blodprov
togs och en allmän undersökning gjordes.
Det är märkligt hur snabbt Anton vänjer
sig vid saker, från att ha varit väldigt nervös vid besök på djursjukhuset tidigare så
verkade han inte bry sig längre. Den här
gången såg proverna ännu bättre ut och
vi skulle fortsätta med samma dos och
göra glukoskurvor ett par gånger innan
nästa besök som skulle äga rum om två
veckor.
Under dessa två veckor blev Anton
mer lik sig själv igen, aptiten ökade något
och han var lite piggare. Däremot så var
det svårt att hålla glukosnivån på en bra
nivå, han gick väldigt lågt igen ca 5
timmar efter sprutorna. Efter samtal med
veterinären minskade vi dosen ytterligare,
nu var dosen så liten att det var svårt att
mäta när man drog upp insulinet i sprutan. En halv enhet.
Efter några dagar gick han lågt igen och
efter samtal med veterinären bestämde vi
att sluta med insulinet helt för att se hur
han reagerade. Två dagar senare låg han
skyhögt i glukosvärdet och vi började
med insulinet igen men nu endast 1 gång
om dagen. Med en halv enhet på morgonen låg han sedan väldigt bra och sista
veckan innan nästa återbesök märkte vi
åter hur han blev piggare och lite mer
aktiv.

Vid återbesök nummer tre var det ett helt
gäng veterinärer som tittade på Anton,
det var stort att han var på bättringsvägen
och att han uppenbarligen producerade
eget insulin igen. Nya blodprover togs
och vi fick mycket beröm för hur vi hanterat allt. Vi skulle ställa om lite och ge
insulinet på kvällen istället, eftersom
katter är mer aktiva på natten så var det
bättre. Vi skulle vänta ett par månader
innan nästa återbesök om inget förändrades och märkte vi att han gick lågt i
glukosvärdet skulle vi prova att sluta med
insulinet helt. Veterinären ringde på
kvällen och sa att långtidsglukosen såg nu
väldigt bra ut.
Redan en vecka efter tredje återbesöket
gick glukosen ner för lågt efter sprutan på
kvällen och vi slutade nu helt med insulinet. Efter glukoskurvor de närmaste
dagarna såg vi att han höll sig på en bra
nivå utan insulin. Jag ringde till veterinären och hon blev uppriktigt glad. Hon
berättade att det är sällan de får se detta
på vårt djursjukhus, de flesta katter har
gått så långt i sin diabetes när den upptäcks att de får avlivas. Vi skulle fortsätta
med diabetesmaten och kolla glukosen
någon gång i veckan och nästa återbesök
flyttades fram 6 månader.
Nu har Anton varit utan insulin i nästan
två månader och han ligger bra i sitt glukosvärde. Det går bättre med maten och
han håller dessutom sin nya vikt, ca 2,5
kg lättare än tidigare. Detta har också
medfört att han är mycket piggare än han
var innan han fick diabetes. Han är vaken
mer, leker mer än tidigare, pratar mer och
har börjat få de där rycken han hade som
liten, de där rycken som innebär att han
helt plötsligt springer som en galning
fram och tillbaka mellan rummen. På
något vis känns det som han blivit 6 år
yngre, kanske är det sant att katter har
nio liv och att Anton nu är inne på sitt
andra.
Jag vill ge djursjukhuset i Malmö en stor
eloge och framförallt vår veterinär,
Caroline Larsson-Bull, för hur de tagit
hand om oss alla tre.
Denna berättelse är i stora drag vad som
hänt, vi har lärt oss så otroligt mycket
under denna resa och vi delar gärna med
oss av våra kunskaper till andra som råkar
ut för detta. Kontakta oss gärna på
tobias@toro-konsult.se.
Med glada hälsningar
Tobias, Håkan och Anton

RYSKA POSTEN 1/2011

11

Leos morgon
Har man en katt behöver man ingen väckarklocka

När Leo vaknar på morgonen vässar han först klorna på ena benet
till mattes datorbord. Ja, allra först väcker han förstås matte. Och
för det mesta är han tålmodig och väntar i sängen tills matte har
piggnat till, men ibland har han bråttom och då sätter han igång
att öppna lådorna till hurtsarna som finns i sovrummet. Leo är
expert på att öppna skåp, lådor och dörrar! Det låter ”pang, pang”
när han håller på med lådorna och det är det bästa sättet att få upp
matte, har Leo lärt sig.
När klorna är vässade vill Leo genast springa nerför trappan och
dricka vatten i badkaret. Sedan vill han ha lite blötmat i en skål i
köket och när han är mätt hoppar han upp på fönsterbrädan och
lägger sig på lur.
Leo vaknar tidigt och hela vintern har det varit mörkt ute när
han kommit ner i köket på morgonen, men Leo väntar
gärna, för så fort det börjar bli ljust och gatlyktorna släcks
kommer fåglarna. Först kommer några skator och kråkor
och sätter sig på grannarnas tak och när han kikar uppåt
ser han måsarna som flyger omkring och spanar efter mat.
Då hämtar matte fågelmaten! Det är en påse med
brödskalkar och andra matrester som slängs ut till
fåglarna varje morgon. I olika omgångar dessutom,
så att Leo ska få underhållning så länge som
möjligt. Han lägger sig platt och kikar
fram bakom en blomkruka när
de stora gråtrutarna dyker ner
i samlad tropp. Tio eller femton stycken kan det vara som
slåss om matbitarna. Efter bara
några sekunder är maten slut och
de flyger iväg och sätter sig på något tak i närheten för att vänta
på mer.
Det är knappt att matte hinner göra frukost, än mindre äta den,
för ny mat ska kastas ut flera gånger om. Och när det inte finns
någon mer mat till fåglarna ligger Leo ändå kvar i köksfönstret en
bra stund, för ibland kommer det nämligen en katt spatserande
förbi. Då reser Leo på sig och tittar mycket intresserat på katten,
följer den med blicken medan den går och nosar där fåglarna nyss
ätit och kanske hittar katten en matbit som de lämnat kvar. ”Så
roligt du har det”, säger matte till Leo. ”Ja-a”, svarar Leo och tittar på matte.
Ibland somnar Leo där i köksfönstret eller också går han och läggger sig i vardagsrummet och tittar på mormor Holly vars favoritplats är på värmeelementet där. Så tar alla katterna en förmiddagslur, som ibland varar ända till eftermiddagen. Och nästa morgon
är det exakt samma procedur för Leo: väcka matte, vässa klorna,
dricka vatten, äta blötmat och titta på fåglarna i köksfönstret.
Elisabeth Larsson

Elallergi?
När kylan kom i oktober/november kom jag till en märklig insikt.
Min gamla katt Sassa (18 år) är väldigt frusen av sig så jag tyckte
det var dags att ta fram hennes värmedyna. Hon älskar den och
blev väldigt glad när hon fick njuta av en varm bädd dygnet runt.
Efter någon vecka började hon klia sig och fick rivsår och även
utslag och rodnader i ansiktet. Jag trodde att det hade med åldern
och årstiden att göra. Man är ju inte så pigg när mörkret breder ut
sig. Veckorna gick och hon blev inte bättre. Då slog det mig att
hon faktiskt hade samma problem förra vintern. Kunde det vara så
att hon inte tålde värmedynan? Jag tog bort den och bäddade
varmt med fleecefiltar i stället. Efter några dagar var alla utslag
borta, hon kliade sig inte längre och hon blev pigg som en ungkatt
igen. Det är flera månader sedan nu och hennes problem har inte
kommit tillbaka så min teori är att hon inte tålde den elektriska
dynan. Är det någon som märkt något liknande?
Berit Arlebjörk
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Mer om

Milka

I förra numret av Ryska Posten berättades det om Milka,
en importryss från Lettland. Första gången jag såg henne
var på söndagen under hennes utställningsdebuthelg.
Enligt Ilona, hennes ägare, så hade några tittat på hennes
stamtavla på lördagen utan att känna igen bakomliggande katter. För mig, stamtavlefreak som jag är, var dock
inte stamtavlan helt okänd.

Den första katt som jag lade märke till när jag tittade på Milkas
stamtavla var EC Elisey Russina Platinum. Han är Milkas farfars
far, men också min ryska importhona CH Frida Nevskajas morfar.
När jag tog emot Frida, som en omplaceringskatt 2007, fick jag
också kontakt med hennes ryska uppfödare Vera Vasilieva. Vera
hade fortfarande kvar Elisey och hon skrev följande om honom:
”Male Elisey - father of Layma and Grandfather Frida, the European
champion. At him fine character and very intensive color of eyes. He
transfers these qualities to children.”
Nästa katt som jag kände igen var den finska hanen EC Lilliputin
Juri. Juri var född 1993 och exporterades till Ryssland, där han
användes en hel del i aveln. Juris betydelse för ryssaveln österut syns
tydligt ett stycke bak i Milkas stamtavla. Juri är hennes farfars morfar, men han återfinns också hela fyra gånger i femte generationen
bakom Milka samt ytterligare en gång både i Milkas sjätte och
sjunde generation. Juris föräldrar är, enligt Pawpeds, den tjeckiske
hanen PR&GIC Dianthus Rosa Glauca och den amerikanska
honan IC Katzenburg Svetlana.
Dianthus uppfödare var kattdomare och kom på så sätt i kontakt
med den finska ryssaveln. När Dianthus föddes föreslog hon därför att han skulle flytta till Finland. Där blev han en stor avelshane
eftersom det i början av 90-talet inte fanns så många tillgängliga
hanar där.
Svetlanas uppfödare, Ingeborg Urcia, skrev en bok ”This is the
Russian Blue”, som berättade om ryssens utveckling i Amerika.
Hon var också en välkänd ryssuppfödare och flera av hennes katter
importerades till Europa. Jag vet att det har skrivits i Ryska Posten
om både Dianthus och Svetlana, men jag kommer inte ihåg i vilket
nr.
Därefter föll min blick på IC Ivan Vait Madzik (Milkas farmors
morfar) och IC Ivan White Magic (Milkas morfars morfar). Jag
skulle tro att dessa två är en och samma katt. Vilket bekräftas i
Pawpeds, där både Milkas farmors morfar och morfars morfar
skulle vara White Magic Ivan. Första gången jag såg detta stamnamn var det skrivet med kyrilliska bokstäver. Det var i stamtavlan
för Octavian, en ryssimport som jag försökte para en av mina
honor med. Tyvärr fick han ingen kull, varken hos mig eller hos
någon annan vad jag vet. Hans kullsyster Ornella gick dock vidare
i avel i Finland. Även Octavians och Ornellas far är enligt Pawpeds
IC White Magic Ivan. Bakom Milka finns inte bara en katt med
detta stamnamn. Hennes farfars mormor är Irochka Vait Madzik
och hennes mormors farmors mor är Ruslana White Magic. Ivans
och Irochkas föräldrar är den finske hanen Obolevskin Zahar och
den danska honan Tzaren’s Blue Bitsjkova. Bakom min Frida återfinns Borislav Vait Madzik som har samma föräldrar som Ivan och
Irochka.
Obolevskins Zahars stamtavla är övervägande svensk även om hans
farfar på mödernet var en halvbror till ovan nämnda Juri. Hans farfars farföräldrar var två svenska katter (Mozart och Råsbackens
Ofelia). Ofelia var även Zahars farmors mor och hans farmors far
var Kitzas Sinj Grisha. Dessutom så var Zahars mor en svensk hona
(Sasha).
Medan Zahars stamtavla till största del bestod av via Finland
komna svenska 80-talskatter bestod Bitsjkovas av via Danmark
komna dito. Hennes farfars föräldrar var två svenska katter
(Stenberget’s Konstantin och Smokey Joe’s Sherry) som exporterades till Danmark. Konstantin blev en stor avelshane och återfanns ofta flera gånger bakom dåtidens danska katter. Inom fem
generationer bakom Bitsjkova återfinns han totalt tre gånger.

RIX Zvaigznes Amelia
Sherrys far var en av de fantastiska Tassebo-hanarna (Tassebos
Nikitin) som påverkade svensk 80-talsavel stort. Men för Milkas
ägare Ilona tror jag att det också är intressant att hon på Ryssfest i
Väst i samband med Milkas utställningsdebut träffade Sherrys
uppfödare Katarina Granath.
Bitsjkovas bror (IP Tzaren’s Florido) återfinns bl.a. bakom den
danske hanen Grusjenka’s Julin of Egalia, som fick två kullar i
Sverige 1997. Bitsjkovas farmors far, tillika hennes morfars far och
mormors far, (Matrjoschka’s Dombanos) var far även till EC
Marsik Matjora som Bodil W Schmidt (Argentum’s) i Norge
använde fyra gånger under 90-talets andra del. Han som återfinns
bakom flera av dagens svenska och norska ryssar.
Ruslanas var en halvsyster (på mödernet) till ovan nämnda Ivan,
Irochka och Borislav. Hennes far var Dobrinia Nikitich Murlandija
som också är Milkas farmors mormors far. Hans far är den svenska
hanen Kitzas Karim. En hane ur en son/mor-parning. Och
Dobrinias mor är en rysk hona (Albakat Beatrisa) med finska föräldrar (EC Lilliputin Jurij och IC Marikatin Anna Pavlova). Anna
Pavlovas föräldrar (IC Sirius Sharp Dressed Man och IC
Rådsbackens Ofelia) var båda svenska importer till Finland. Sirius
Sharp Dressed Mans far (IP&IC Harry Scarrys Watchthatman) var
en mycket framgångsrik utställningskatt. Det sades att han ställde
upp sig själv som standard att bedömas efter. Tyvärr dog han relativt ung p.g.a. förgiftning. För min del är det alltid roligt att
återfinna honom bakom okända utländska katter, eftersom han var
min första ryss GIC Soyinkas farfar. Men för Ilona tror jag det är
mer intressant att Sirius Sharp Dressed Mans mors uppfödare är
Eva Nilsson (Tsaritzas) som var en av dem som tittade på Milka
redan på hennes första utställningsdag. Eva Nilsson är dessutom
även i dag en aktiv ryssuppfödare och så är även Christina Linder
(S*Sirius).
På Milkas första utställningshelg kunde Ilona också se en liten
rysshona från Christinas uppfödning (S*Sirius The Prettiest Star)
som ägs av Eva och Benny Widar. Eva och Benny använde föresten
Harry Scarrys Watchthatman till sin första kull och i den behöll de
EP&IC S*Cosack’s Nurejev som blev en mycket framgångsrik
utställningsryss på 90-talet.
Bakom Milka återfinns ytterligare en Albakat-katt (Gvidone
Albakat) som är hennes mormors farfars och farmors far. Han har
samma föräldrar som Beatrisa.
Avslutningsvis kan jag konstatera att trots flera anknytningar till
80-talets svenska ryssavel så är Milkas stamtavla till största delen
präglad av kontinentala och då framför allt tjeckiska katter.
Visserligen återfinns en del skandinaviska katter även bakom de
tjeckiska. Framför allt den danske hane Jonas Lefine har påverkat
den tidiga tjeckiska ryssaveln. Dessutom finns flera ryska noviser
nära bakom Milka. Detta gör att om Ilona vill använda Milka i avel
så kommer det inte att vara svårt att hitta tillräckligt obesläktade
hanar att para med.
Ywonne Wildtberg
RYSKA POSTEN 1/2011
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NIKULIN OCH HANS UTÖKADE FAMILJ
Under hösten 2010 fick S*Royalgrey Nikulin Tiger tre kullar i Västsverige med
honorna S*Moy Almaz Ziniy Anaztazia (Iris), S*Vatulands Marisa (Missan) och
S*Mudhoneys Disentis. Det blev totalt åtta underbara kattungar och jag hade nöjet
att få träffa dem allihop. Ungarna har nu blivit så stora att de flesta redan har flyttat
till sina nya hem runt om i Sverige.
Nikulin fick också två fina kullar i Norge. Med honan (N)Sydspissen
Babushka fick han (N)Troilltampen’s Septimus, Silas och Jenna, och
med honan Virgo av Buerlia(N) fick han Alexandra, Isabella, Thelma,
Totoro, Pyotr och Harald av Buerlia(N). Harald har flyttat till
Finland.

S*Mudhoneys Disentis

Här kommer ett litet bildreportage om Nikulin och hans västsvenska
ungar.
Karin Johansson (text & foto)
S*Mudhoneys Tourbillon (t. v.)
och Houdini (ovan)

S*Royalgrey Nikulin Tiger
S*Moy Almaz
Ziniy Anaztazia (Iris)

S*Vatulands Marisa (Missan)

SE*Burn Island Signar Vasil (t. h.)
och Inez Chenka (t. v.)

SE*Burn Island
Siri Ziniy
(ovan)

S*Mislurens Nestor
SE*Burn Island
Inez Chenka
(till höger)
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S*Mislurens Nils
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(ovan)

S*Mislurens Nora
(till vänster)

Forskning kring HC hos
russian blue startar i USA
Ett forskningsprojekt om den förmodligen ärftliga ögonsjukdomen HC hos russian blue ska genomföras av Laboratory of
Genomic Diversity (LGD) vid nationella cancerinstitutet i
Maryland i USA. Kontaktpersonerna i Europa för forskningen är
dels Kristina Narfström som är veterinärmedicinsk doktor, filosofie doktor och har examen från European College of Veterinary
Ophtalmology (ECVO) och vår förenings veterinär Sari Jalomäki,
som är veterinärmedicinsk doktor och specialist på sjukdomar hos
smådjur. Forskningen utförs på finska russian blue-katter med
varierande grader av kataraktförändringar och använder sig av de
blodprover som tagits vid oftalmologiska ögonundersökningar
som utförts av Finska Russian blue-föreningen. Fram till nu har de
äldsta proverna som togs 2009 förvarats djupfrysta vid Helsingfors
universitet.
I början av februari i år informererade Kristina Narfström Sari
Jalomäki om forskningen kring HC hos russian blue-katter i USA.
För att kunna delta i den här forskningen måste de finska djupfrysta proverna snabbt sändas över till LGD. Det fanns redan gott
om prover från katter med HC-förändringar, men det behövdes
fler prover från katter med friska ögon eller ögon med minimala,
diagnostiskt insignifikanta förändringar. De nya proverna togs i
början av februari och sändes djupfrysta under vecka 6 till LGD
tillsammans med de gamla proverna.
När den Finska Russian blue-föreningen började med ögonundersökningarna i februari 2009, togs blodproverna på Sari Jalomäkis
och Kristina Narfströms initiativ för att möjliggöra genetisk forskning om PRA, den ögonsjukdom som var akut vid den tiden.
Eftersom forskningen kring PRA ligger nere för ögonblicket (förekomsten inom rasen är kanske liten), har forskarna nu börjat
intressera sig för de olika kataraktförändringar som hittats hos
russian blue-katter.
Finska Russian blue-föreningen är glad att den genetiska forskningen nu inletts. Vi hoppas att forskningen sprider ljus över kataraktfallen hos russian blue och att vi får ett DNA-test, kanske
redan inom en nära framtid, så att vi kan ta bort bärare av HC ur
aveln och bättre planera vår avel. Just nu rekommenderar vi att två
katter med distinkta kataraktförändringar inte ska paras med
varandra och att åtminstone en av katterna har friska ögon. Katter
som konstaterats ha katarakt bör inte användas i aveln.

Hälsning från Ester
Ester är 10 månader och full av upptåg. Man kan hitta henne
var som helst, ofta högt uppe och jag har då ingen aning om
hur hon kom upp. Att ta sig ner är en annan sak, då kallar
man på matte som får hämta stol eller pall för att hämta ner
vederbörande. Efter att ha blivit nerplockad “struttar” man
iväg på sina långa ben och svansen rakt upp som om det var
den mest självklara sak i världen att man ska bli nerplockad
av matte eller husse. Jag brukar även hjälpa henne med flugjakt, då håller jag blomkrukorna medan Ester jagar runt i
fönstren. Man får hoppas att ingen ser oss!
Esters föräldrar är S*Koroleva Leonid Nikolaj och S*Ridge
Cat’s Mimmi. Ester har en kompis som heter Pärlan och är
en grå huskatt.
Christina Holmström

Liten blir stor
Tänk vad en liten kattunge växer
på ett halvår! Här är först de tre
Kyanos-syskonen vid 5 veckors
ålder, foto Elisabeth Larsson.

Och ett halvår senare, vid 7
månaders ålder har de blivit så
här stora och stiliga, foto Karin
Johansson.
S*Kyanos Akleja
S*Kyanos Akilles
S*Kyanos Akaios

Vi är otroligt glada över det arbete som hittills har utförts för att
undersöka sjukdomsläget inom russian blue-rasen. Nya oftalmologiska ögonundersökningar kommer att genomföras under 2011
och föreningen rekommenderar att alla katter som används till
avel undersöks. Vi har höga förhoppningar på den forskning som
nu inletts och förväntar oss att den kommer att leda till ett DNAtest för HC för russian blue-katter.
Å den finska Russian blue-föreningens vägnar vill vi tacka alla
katter och kattägare som har deltagit i undersökningarna och lämnat blodprover. Tack vare er har forskningsteamet nu medel att
genomföra forskningen kring kataraktförändringar hos russian
blue.
För mer information kontakta Marianna Ripatti, Finska Russian
blue-föreningens ordförande.
(marianna.ripati@gmail.com).
Våra katters hälsa angår oss alla!
Helsingfors 15 februari 2011
Marianna Ripatti Finska Russian blue-föreningen
Kaisa Kinnarinen Finska Russian blue-föreningen
Översatt till engelska av Katja Kurisjärvi
Översatt till svenska av Nils Larsson
RYSKA POSTEN 1/2011
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Vår!

Här kommer en vårhälsning från matte Camilla och katterna
S*Kosmoskattens Jasmin ”Jasse”, FIN*Zarin Querido Qat och
deras gemensamme son, S*Catullus’ Blå Boris.
Ja, någonting är det, även fast det är svårt att tro för termometern visade -16,7 imorse!
Häromdagen när solen sken låg alla tre katterna på varenda solfläck som gick att uppbringa i lägenheten, på rygg och visade
magarna. Det var så ljuvligt att se. De verkligen lapar sol.
Jasmin har fått ”tokfnatt” flera gånger, hon springer omkring
fram och tillbaka, upp- och nerför klätterträdet och det ljud
som kommer långt nerifrån hennes hals låter definitivt inte
som en katt. Det är väldigt svårt att beskriva vilket läte det är,
det låter kanske mer som en hund som morrar långt och utdraget nere i halsen. Hon gör det aldrig annars, för hon är en rätt
så tyst dam, men när hon springer omkring kommer detta ljud
fram.
I går såg jag henne jaga sin egen svans. Det har hon inte
gjort på många år. Men så plötsligt var det som om hon blev
kattunge på nytt. Det var verkligen roligt att se.

Husse blir tvättad av Boris

Jasses silverskimmer

Qat
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Boris ber att få gå ut på balkongen varje dag för att lukta och
lyssna på fåglarna som kvittrar. Det spelar ingen roll om det
regnar, eller att det har snöat på katträdet som står där ute, för
ut ska han. Han älskar att vara där ute, om det är kallt spelar
ingen roll. Han går och hämtar Jan och jamar på sitt eget sätt
för att säga: ”Husse vill du öppna balkongdörren åt mig”.
Qat däremot ägnar sig mer åt ”National Geographic” - fågelskådning på hög nivå. Vi har satt ut talgbollar utanför balkongen, och Qat och Boris kan sitta i timmar och titta på fåglarna
och grabbarna tjattrar så mycket, så ibland undrar jag om de
lyckats få tag på en fågel bara genom att sitta och titta på dem.
Dessutom gillar Qat väldigt mycket fysisk beröring, han
lägger sig på rygg, jamar uppfordrande och vill att vi ska massera honom, klia honom på ryggen och på magen, under
hakan, bakom öronen osv. Vi får gärna klia åt motsatt håll som
pälsen växer, han ser ut som en punkare över hela ryggen efteråt, det spelar ingen roll. Han får aldrig nog!
I natt sov han hela natten igenom under täcket med huvudet lutat på mattes arm. Att matte får kramp i armen efter halva
natten gör ingenting, för det är hans plats. Men som tur är
accepterar han även att jag flyttar honom, så det händer några
Jasse är nybadad

gånger att han får byta sida och arm under natten.
Annars gillar han också att sova vid husses fötter på
sin egen speciella filt. Det är en ynnest att få ha en
så kelig och gosig ryss.
När Qat njuter som mest, reser han rygg och
hela hans svans blir dubbelt så stor, det gör han även
när han får mat som han gillar.
I går fick matte för sig att det var dags för vårbad
eftersom både Jasmin och Qat har börjat fälla en hel
del hår… trots att det är i mitten av februari och
elementen går för fullt härhemma.
Sagt och gjort, badkaret fylldes med ljummet vatten
cirka 10 cm och sedan fick de bägge bada. Det är
väldigt svårt att få Jasmin helt blöt, hon har så
enormt tjock och tät päls. Trots att jag duschar
henne flera gånger och schamponerar ordentligt
finner jag ändå en del torra partier i underhåret.
Men hon samarbetar rätt okej, trots att det verkligen inte är det bästa hon vet.
När det gäller Qat däremot, undrar jag om han inte
är ett vattendjur. Han älskar att låta vatten rinna
över huvudet när han dricker från kranen varje dag
och när jag badar honom säger han ingenting. Jag
behöver inte ens hålla i honom! Han sitter snällt ner
i det varma vattnet, och låter mig duscha och
schamponera. Det är som om han gillar det nästan.
Det beror säkert på det varma vattnet som jag häller över honom och att han får en ordentlig massage. Det älskar han.
Därefter fick Boris en light-variant, med en blöt
handduk, för han hårar ingenting. Han var snäll
han med. Han är mest nyfiken och undrar varför de
andra två ser ut som - just det… ”två dränkta katter” - när de sitter på mattan och tvättar sig och
lägger alla hårstråna rätt efter mattes konstiga infall.
Efteråt märktes en klar skillnad, det är som om pälsarna ”sväller”. Katterna blir jättefina och de luktar
så gott.
Jasmins päls som blivit en sådan där tjock
kastratpäls ser ut som sammet. Den är så skimrande, tät och helt full av silver, som pälsen på en
säl. Det är verkligen otroligt att se. När hon var
liten hade hon också silver i pälsen men nu - det går
inte att jämföra. Jag blir så lycklig när jag ser henne.

Det kom ett mail
från en kattungeköpare...
En av de roligaste sakerna med att föda upp kattungar är att få hälsningar från glada ägare efter köpet. Det här mailet damp ner i mailboxen två
veckor efter att jag lämnat Mistlurens Nils till sin nye ägare, Ing-Marie
Holst, från Malmö.
/BG Fältström

Före flytt – Mistlurens Nils, tre månader gammal
(Foto: Karin Johansson)

Hej Bengt,
Vi har det så mysigt med Nils. Han äter och växer bra. Första
dagen han kom så var det Gabriel som gick efter Nils hela tiden
och kollade vad han gjorde, nu är det Nils som följer efter Gabriel
istället. De är verkligen fina vänner. Nils är fantastiskt snäll och
mycket försiktig när han busar med Gabriel. På morgonen när jag
står framför spegeln och sminkar mej så vill han gärna sitta på
min axel och titta på. Skickar några bilder så länge. Hör av mej
snart igen.
Hälsningar
Ing-Marie

Nya lekkamrater – Gabriel och Nils
(Foto: Ing-Marie Holst)

Boris är den mest verbale av de tre. Han talar om
när han vill ha mat, när han vill åka gratis taxi på
husses axlar eller när han vill att husse ska jaga
honom och leka med honom. Boris är verkligen
husses katt. Matte hon duger hon med, det är skönt
att ligga som en kanelbulle och sova på hennes ben,
men allra helst sover han på och hos husse. Varje
natt sover de ihop och ibland tvättar Boris husse.
Ja, vad ska man säga, våren är på väg och vi låter
inte våra katter sova i vår säng – det är vi som sover
i deras. Glad vår på er alla ryssälskare. Idag är det
alla hjärtans dag, så vi sänder många k-jamar till er
alla!
Hälsningar från de blå
och matte Camilla
PS: Sedan önskar vi sända ett stort grattis till
Kosmoskatten Leo för den fina januaribilden i
Gourmets kattalmanacka och grattis till matte
Elisabeth som tog den vackra bilden och som fick den
fina klockan i present.
RYSKA POSTEN 1/2011
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S*Grrr — avel i Umeå
Mitt första möte med en russian blue
Mitt första möte med en ryss var med Chatelaine, den vackraste! Hon var så fantastiskt vacker med alla detaljer på plats.
Stora gröna uttrycksfulla ögon som granskade oss noga, hennes
blick var som en spark i magen. Kroppen var slank, medan tassar och svans var små och smala. Pannan var platt, ansiktet brett
och nosen ganska kort. Hon var fantastiskt vacker och hennes
son var ett mirakel-knytte. När uppfödaren Erik sista gången
skulle klippa klorna på den lille killen så pep han till under hanteringen. Chatelaine, som var en fantastisk mor, tittade kärleksfullt på Erik och vände sedan en stenhård blick mot min pojkvän. Jag såg där inne att hon tänkte: Jag vet att det var ditt verk
och jag har ögonen på dig!
Avel är tufft, så hur kommer det att gå efter
Alpinus-kullen?
Blir det några fler russian blue i Umeå?
S*Grrr Alpinus Montana, Mellita och Molli

Snön här i Umeå gnistrar och glittrar ute i kylan medan Nikes
tre flickor hjälper mig skriva en hälsning från oss. Kullens namn
är Alpinus och de tre flickorna har latinska namn; Montana,
Mellita och Molli. Det är så roligt att äntligen få sällskap av ett
gäng kattungar igen. Nu är de tio veckor och supermysiga, de
sover i sängen och kommer för att mysa i soffan. De börjar vilja
vara med och ska titta på mitt ansikte, och de ser mysiga ut om
man pratar snällt till dem.
Kattungar är lite som människobarn, de är antingen på eller
av. När de är på och busar så flyger självklart en blomkruka och
någon socka blir sönderbusad, men jag tycker ändå att de här
tre tjejerna har varit ovanligt lugna. De leker oftast snällt med
varandra och håller sams, och de leker oftast med sina leksaker
och inte mina saker. Det finaste är ändå nu när de kommer till
mitt knä för att sätta sig och mysa. De lägger en liten tass på
min hud och tittar på mitt ansikte med mysiga ögon. När de
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gör så smälter jag totalt och vill behålla alla. Tur att jag sålde
dem tidigt.
Nike som var vår lilla djungelapa här hemma har under tiden
med kattungarna verkligen lugnat sig. Hon har varit så fantastisk som mamma, hon älskar verkligen att ta hand om dem,
men är samtidigt mycket lugn. Vi tänkte nu berätta om arbetet
med att hitta en pappa till Alpinus-kullen och vidare om framtida charmörer.
Vem blev far till Nikes första kull?

För Nikes första kull tog jag hit en vacker finsk hane vid namn
Junnu. Han kommer från FI*Hana-Bi och Marianna Ripatti.
Eftersom han är en ättling till min första ryss och jag tyckte att
han och Nike skulle vara en intressant kombination, tog vi hit
honom i tre månader. Ettan var på bantnings-spa hos min mor
medan Junnu och Nike blev bästa vänner här hos oss, de
älskade, lekte och myste ihop. Nike verkade låg efter att Junnu
åkt hem och resultatet blev inget mer än en skendräktighet. Fy
bubblan så tråkigt! Trots att vi vet att parningar ofta inte lyckas
så var det tråkigt, för det var en spännande kombination. Jag får
tänka att framtiden bjuder säkert på något annat, Marianna är
så duktig på att lyckas med att få sina katter att gå vidare i avel.
Lite orolig för om det kanske var fel på Nike ville jag para med
en hane som kunde sin sak, för att veta om hon över huvud
taget kan få kattungar. Jag blev då tipsad om Iwan i Bodö som
lyckats med fyra av fyra honor. Turen var framme och Nike som
inte löpt under sommaren, började igen helgen innan snön och
isen lade sig här i Norrland. Vi packade bilen och vägen bjöd på
solsken genom skog och vackra fjäll. Iwan var fantastisk på att
uppvakta och en uthållig kille, vilket gav resultat. Nike fick de
tre tjejerna i början av december och allt gick toppenfint. Tack
Kirsti för att du ställde upp med kort varsel och allt mysigt vi
hade i Norge!

(N)Russersølvet Lancelot har flyttat från norska Trondheim
till Norrland och bytt kön. Nu är Lancelot en flicka, och i
stället för att bli avelshane som det var tänkt kanske hon
får bli mamma till söta små ryssbebisar.

Parning av hona är svårt för oss som bor avsides

Att avla på en sådan ovanlig ras som russian blue i Norrland är
inte lätt och framförallt dyrt. Avelshanarna bor långt bort och
eftersom vi inte kan beräkna när katten ska löpa går resan inte
att planera i förväg. Många som köpt en ryss av hankön vill inte
låna bort familjens ögonsten i flera månader till någon främling,
vilket är förståeligt men problematiskt. Snö och is gör vägarna
farliga och jag vill inte längre köra långt på vintern.
Problemen är många i samband med parning för oss här i
Umeå, så det var därför vi bestämde oss för att köpa hit en hankattunge och lägga ut på foder. Visst finns det risker med att
köpa en hane också, det är ju inte säkert att han kommer att
kunna göra kattungar som vuxen. Trots risken bestämde vi oss
för att pröva, för om vi lyckades skulle det gå mycket mer smidigt att få honorna parade.
Vi utökar med en hane på foder

Jag letade efter en hane på mitt rättframma sätt, försökte kolla
läget och funderade på vad jag ville ha i en hane. När jag åkte
på parningen till Bodö fick jag veta att Iwan parat en hona i
Trondheim som jag länge gillat. Jag kontaktade den uppfödaren
och det föddes tre killar i kullen.
Genom annonsering hade jag lärt känna en fantastisk tjej
som ville bli fodervärd till katten. Min fodervärd ville följa med
och välja kattunge, så trots att jag egentligen inte vill köra i snö
och is hyrde vi en bil och körde mot Trondheim. Uppfödaren
var så snäll och lät oss välja mellan killarna på plats och den fantastiske Lancelot stal showen direkt. Han sprang fram till fodervärden, tittade på henne och kastade sig i hennes och mitt knä.
Där ålade han runt på rygg och ville bli klappad och såg ut som
om han tänkte: Jag vet att alla älskar mig. Lancelot skulle även
spexa och visa hur snabb han var och hur högt han kunde
hoppa. Ögonen satt brett isär, hade snygg mörkgrön färg inne
vid pupillen och han hade en lång slank kropp. Det blev
Lancelot vi tog med oss hem.

Vi hade hyrt bilen på Statoil och gett oss av över bergen till
Trondheim. Att bara lyckas hyra bilen var en historia i sig som
tog ca en timme, men väl iväg gick resan till Trondheim via Åre.
Fint. Fodervärden såg på vägen dit fem rävar, en ripa och vi såg
två älgkor med vardera två kalvar.
När vi körde tillbaka mot Sverige missade vi en avtagsväg
och hamnade mycket långt norrut. Tyvärr hade vi inte GPS på
Iphonen i Norge och inte heller någon norgekarta. Jag hade
varit lite sur över att vi inte fått med oss någon karta från min
kille, trots löften och tjat. Vad ska ni med den till? undrade han.
Ja, vad skulle vi kunna behöva den till? När fodervärden ville
köpa en karta på väg in i Norge var jag fortfarande sur och ville
inte betala för någon karta.
Så vilse på vägen norrut i Norge ringde vi till Sverige och fick
utifrån en vägskylt beskrivet en annan och mer lämplig nordligare väg över bergen. Vädret blev sämre och sämre under dagen.
Vi fick köra 30-50 km i timmen över fjället och alla vägskyltar
var översnöade. Snön hade smält under dagen och vatten rann
ner från fjället och lade sig under högar av snö, snö som bara
vräkte ner i mörkret. Jag försökte vid ett tillfälle ta mig till en
vägskylt ute i diket, men fegade ur på grund av mängden snö
och vatten i de djupa dikena. I samma veva såg jag en traktor
med en norrman i. Jag som pratar så dålig norska skuttade i Ttröja och med Iphonen i högsta hugg fram genom snöstormen
mot traktorn för att be om en vägbeskrivning. Från korsningen
kunde vi tydligen komma till Sverige både genom höger väg och
vänster väg. Traktorföraren rekommenderade vänster väg eftersom den nog var mer framkomlig. Vad han däremot inte berätttade var att den vänstra vägen ledde till Umeå, men att det låg
en stor avlång sjö i vägen för oss. Så just vid svenska gränsen,
där vi äntligen kom åt GPS igen, insåg vi att nu var det bara att
köra söderut igen för det låg en stor sjö i linje med Umeå. Så vi
fick köra 16 mil till Strömsund för att vända och köra norrut
mot Dorotea igen.
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När vi sicksackade oss genom landskapet hem från Norge fick
vi ”problem med bilen”. Till råga på allt fick vi på den smalaste
vägen, 100 m från svenska gränsen, plötsligt möte med en stor
bil. Det var halt och när båda bilarna bromsade för att minska
farten möttes de på en blöt fläck på vägen. I den oerhörda
hastigheten av 10 km i timmen gled vår framhjulsdrivna bil av
vägen och ner i ett vattenfyllt dike! Tur i oturen var att den unga
grabben i den andra bilen hade en fordonsmekaniker till far, så
de norska guttarna fixade biffen. Visst var jag något orolig ett
tag, t.ex. när bärgaren ville fästa repet i ekrarna på hjulet, men
pappa fordonsmekaniker hade som tur var mycket bättre idéer.
De unga pojkarna fick i skoteroverall simma i tvåmetersdiket
och stå med snö upp till midjan och skotta. Det tog två timmar
att få upp bilen och tro det eller ej, men det var inte en skråma
på den!
Vår nya avelshane Lancelot

Väl hemma, nöjda och glada över att ha överlevt resan, svor jag
igen på att aldrig mer köra långt på vintern och vi var så stolta
över Lancelot. . . Stud muffin!
Fodervärden och Lancelot hade funnit varandra från dag ett.

Lancelot har ögonen brett isär, ett fint uttryck, mörkgrönt runt
irisen och lång atletisk kropp. Han var social och utåtriktad, en
trevlig och lite kaxig kisse.
Två veckor gick här i Umeå och fodervärden älskade sin nya
katt bara sååå mycket som man kan och ska. Maria kom med
sin mor och syster för att titta på nyförvärvet på lördagen.
Dagen före hade jag fått ett något oroande mejl från
Trondheim, men försökte slå bort oron, allt var säkert bra trots
allt. Uppfödaren skrev att Lancelots bror Arthur hade varit på
en veterinärkontroll och visat sig vara flicka. Den förste veterinären hade sett fel och vi hade aldrig kollat könet.
Chocken kom, jag tittade två gånger, men såg samma sak:
Lancelot var ju en tjej! Våra förväntningar och föreställningar
slogs i ett i kras och vi hamnade i chock, det skulle ta ett tag att
smälta. Under de närmsta två dagarna var jag tvungen att upprepa säkert femtio gånger vad som hänt och att Lancelot var en
tjej, innan det gick att acceptera. Situationen löste sig på bästa
sätt under omständigheterna, men jobbigast för mig var att
hamna på ruta ett igen. Vi har ingen avelshane i Umeå!
Anna Saverstam

S*Exanimo i Norr — avel i Umeå
Jag som trodde att det var människan
som valde katten, men kanske det är
katten som väljer människan?
Vi valde på distans och Lancelot
valde på plats!

Som Anna beskrev ovan hade vi en
omtumlande resa när vi hämtade hem vår
nye käre avelshane från Trondheim, men
det var värt varenda sekund! Aldrig
någonsin har jag tidigare upplevt så
många motgångar på en resa och jag har
heller aldrig skrattat åt motgångarna så
hjärtligt och mycket. Det berodde på sällskapet!
Nervositeten och spänningen var på topp
när jag parkerade vår hyrbil lite trångt vid
huset de bodde i. Ett trevligt tvåvåningshus i ett villaområde vid kanten av stan.
Familjen mötte oss varmt i dörren och
efter några hälsningsfraser gick vi ganska
snart till övervåningen där kattungarna
och deras mor kvartade i ett stort badrum. Fyllt med leksaker, sovplatser och
givetvis klösträd. Eftersom vi ville behålla katterna inne i rummet gick vi raskt in
alla fyra (Anna, uppfödarna och jag själv)
och stängde dörren. Mamma katt blev
väldigt nervös över sällskapet och fick till
sin lättnad bli utsläppt. Jag fann snabbt
en sittplats vid badkaret och Anna satte
sig ner på golvet och innan jag ens nudddat sittplatsen, satt Lancelot vid min sida
som om han alltid väntat på denna dag
och att jag skulle komma! Direkt kastade
han sig hejdlöst i mitt knä och rullade
runt av förtjusning, borrade in huvudet i
mina händer och kurrade högljutt när jag
kliade honom på magen. Då vände han
huvudet emot mig och tittade med sina
underbara ögon rakt i mina och han sa;
”Jag tycker om dig lika mycket som du
tycker om mig”. Jag var såld!
Inte nog med det utan efter den
underbara mysstunden hoppade han
direkt över till Anna och tog god tid på
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sig att charma henne också. Efter bara
några sekunder möttes min och Annas
blickar och vi visste att det skulle bli
Lancelot. Arthur, hans bror, hade ju
också varit intressant för oss så vi försökte få kontakt med honom, men han var
lite mer reserverad. Arthur hade en otrolig päls, stora ögon och var vänligt inställld, men det klickade liksom inte riktigt.
Då började Lancelot springa omkring i
raketfart för att visa hur duktig han var
genom att göra långa spänstiga hopp
samt jaga och leka. Vi kunde inte annat
än att falla för honom! Redan då tänkte
jag på de kommande parningarna och
hur intressanta kullar det skulle kunna
bli.
Jag var så upprymd och kände mig nästan barnsligt genomlycklig när vi åkte
hemåt igen med Lancelot i bilen. Varje
litet pip från Lancelot fick mitt modershjärta att ömma, men som tur var hade
Anna mer rutin på sådana här resor och
kunde lugna mig med sin kunskap.
Många långa timmar och motgångar
senare var vi tillbaka i Umeå och kraschade rent ut sagt av utmattning hemma
hos Anna efter att ha varit vakna i nästan
24 timmar och kört bil i 16 av dem.
Jag och Lancelot fick låna ett eget rum
hos Anna eftersom hennes andra två katter plus tre kattungar var lite för nyfikna
på den nya kattungen. Efter en mysig
natt med Lancelot under täcket hade vi
alla sovit ut. Allting gick ganska långsamt
den dagen men vi var mycket glada att vi
klarat oss välbehållna hem och att
Lancelot verkade vara vid gott mod. Att
inackordera Lancelot i min nya lilla etta
var inga problem, han fann sig snabbt
tillrätta och fastnade snart för den nya
gigantiska klösmöbeln som tar upp halva
mitt vardagsrum! Summan av kardemumman är ändå, att nog för att jag och
Anna följde Lancelots födelse och upp-

växt med spänning på distans så var det
definitivt han som valde oss på plats!
Killen som egentligen var en tjej

Min tanke med att bli fodervärd var
ursprungligen att tillsammans med Anna
hitta en vacker charmör med självförtroende, och gärna med intressant stamtavla, som kunde ta honorna med storm
inför kommande planerade parningar här
i norr. Sedan tänkte jag själv hitta en
stammor av ett lite lugnare slag att själv
avla kullar på. MEN, så blev det inte riktigt! Som Anna skrev tidigare i texten så
kom det snopet fram att min dyre prins
Lancelot i själva verket är en hona! En
hon, en tjej, en tös, en flicka! Chocken
var helt ofantlig! De första tre planerade
parningarna rann snabbt ner i avloppet
och allt kändes helt hopplöst. Men ingenting kan någonsin få mig att ångra
hämtningen av min kära Lancelot, för
hon har redan fångat mitt hjärta!
Efter ett par dagar i chocktillstånd
återhämtade jag och Anna oss och skapade en plan B. Så vi har bestämt att jag
köper Lancelot för att ha som min
stammor och så hittar vi en ny avelshane
som jag blir fodervärd åt. För jag släpper
henne inte ifrån mig, hon är den busunge
jag har längtat efter! Så vad ska då lillan
heta? Eftersom att hon redan lystrar till
sitt lite manliga namn så tänkte jag bara
ändra till ett liknande namn, kanske
”Lansalott”?
Vi får se...
Mitt första möte med russian blue

Jag hade aldrig tidigare sett en russian
blue den dagen jag skulle hälsa på Anna
för att diskutera ett fodervärdsavtal oss
emellan. Det går inte riktigt att återge
chocken efter att ha blivit betittad av ett
par stora lysande mintgröna ögon som
kom emot mig i dörren. Den underbara
honan S*Gigablues Nike, som också var
höggravid, hade ett extremt vackert

ansikte, platt panna, vackra öron, ögonen som ädelstenar och en spänstig
kropp. Hon tog mig med storm. Själv
är jag uppväxt på bondgård och ett
tjugotal katter har passerat genom mitt
liv, så jag känner mig väldigt hemma
med en katts närvaro. Men denna katt
fick mig snabbt på knä och jag tystnade av beundran. Anna försökte nog
få reda på mer om mig inför vårt avtal,
men jag var förstummad och kunde
bara ge komplimanger och beundran
för dessa underbara varelser. När sedan
hanen, FIN*Katzenhof Exciting Ethan
(kallad ”Ettan”), kom långsamt och
smidigt gående mot mig med sina välplacerade fem kilo och ännu större
djupgröna ögon som sa ”hej”, då visste
jag att jag kommer att trivas mycket
bra med denna ras. Detta baserat på
att jag efter så kort stund upplevde
dem som lite mer intelligenta än de
bondkatter jag tidigare haft. Inget illa
alls om bondkatter, jag älskade dem
alla för deras alldeles underbara personligheter. Men med Nike och Ettan
upplevde jag en större närvaro som jag
inte känt tidigare, jag var helt... ja, jag
hittar inte rätt ord! Såld!
S*Exanimo i Norr börjar ta form

Nu har jag kommit så långt som en
stammor (N)Russersølvet Lancelot
(Lansalott) och är nu på jakt efter en
fin hane som ska charma våra honor
här uppe. Så då behöver jag ett bra
stamnamn att arbeta med. Eftersom
jag har bott på annan ort, långt borta
från mitt älskade Norrland, i många år
ville jag att namnet skulle hedra mina
känslor för min hemkomst. Så jag
letade med inspiration av Anna i det
latinska ordförrådet och fann något
som jag kände passade: ”Ex animo i
Norr”! ”Ex animo = från hjärtat och så
lade jag till ”i Norr” platsen till ära.

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!

Emil 16 år

Inga 2 år

Lilla Inga (S*Silverklon’s Bluebell) är
inte så liten längre - hon fyllde två år
den 5 februari.
Grattis till vår söta Inga-Linga, hoppas
du stannar hos oss för alltid!
Katja

Min vackre goe Emil (S*Saratovs Emile)
fyllde 16 år den 14/2. Han är pigg och
frisk och går gärna på promenad ett par
gånger om dagen. Med ålderns rätt ser
han till att bli serverad sin absoluta favoritmat varje måltid. Utöver dessa rutiner
vill han helst ligga i mattes famn och
spinna.
Ann-Christin Pedersen
Foto: Axel Siljebratt

Exanimo i Norr = från hjärtat i norr!

Grattis Jerry
Grattis Qissi och Nurre

Grattis till Nurre som fyller tio år den
6:e mars och till Qissi som fyller fem
den 9:e april
från Anna-Lena och Lars

Den 7 april fyller vårt smarta charmtroll
Jerry 6 år. Jerry vill också hälsa till sin
Kompis Alexej och hans lillasyster
Kismet.
Hälsningar från matte Annette, husse
Bo samt lillhusse Jonas

S*Koroleva Grigorij Blue
Prince ”Griksu”

på sin första utställning i öppen klass i
Lahtis, 29 januari i år.
Han fick CAC och en fin bedömning av
domaren, Vladimir Isakov, som tyckte
speciellt mycket om profilen, Griksus
långa kropp och hans fina kondition.
Katja Kurisjärvi

Grattis Jasper

(S*Mudhoneys Jasper) som fyllde 2 år
den 24 februari!
Ingrid, Lars-Göran och Katarina
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Förändras russian blue - och i vilken riktning?
Det danska förslaget till ny standard för russian blue har följts av
ett annat förslag från Sverige som har till mål att snarare förstärka den nuvarande russin blue-katten än att komma med nya
drag eller egenskaper. Jag och Susanna Gunnar (FI*Susanssin)
kontaktades av svenska uppfödarkollegor i oktober och fick då
kännedom om förslaget som var under arbete och vi tillfrågades
om vi ville bearbeta förslaget tillsammans med dem. Författarna
ville få åsikter och kommentarer om förslaget. Uppfödare i
Norge hade också betts om kommentarer. Tillsammans med
Susanna tog vi emot utmaningen och kommenterade förslaget
och dess olika versioner. Vi förkastade några punkter och föreslog små förändringar och kommenterade motiveringarna.
Tillsammans sammanpressade och förtydligade vi standardtexten. Samarbetet var mycket fruktsamt och vi diskuterade mycket om russian blue, katternas förändring, rasens standard(er) och
typ(er) och vad uppfödarna i hela Europa vill, vart rasen är på
väg, hur vi kan bibehålla rasens mångformighet och samtidigt
vårda vår älskade, skandinaviska russian blue i denna tid av förändringar.
Russian blue är en gammal ras och en av de första som registrerades i FIFe. Uppfödningen har traditionellt varit mycket “stark”
i de skandinaviska länderna och England. I resten av Europa har
uppfödningen varit mindre och bl. a. i Ryssland, rasens hemland, har uppfödningen varit mycket liten och i praktiken osynlig utanför landets gränser. I Europa har det differentierats tre
typer; den engelska, den centraleuropeiska och den skandinaviska typen.
Aveln på den engelska typen är koncentrerad till de Brittiska
öarna och nästan alla uppfödare där arbetar under GCCF och
håller sig till GCCF:s rasstandard. Aveln på den engelska typen
har även bedrivits och bedrivs på det europeiska fastlandet, där
typens “starka områden” är bl. a. Danmark ( på1990-talet) och
Holland.
De tyska, tjeckiska, österrikiska, italienska, polska och andra
centraleuropeiska FIFe-uppfödares uppfödning har lutat sig mot
den centraleuropeiska typen, som moderat har förstärkts med
importer från andra länder och kontinenter. Även independentuppfödning har traditionellt varit stark i Centraleuropa.
Den skandinaviska russian blue-typen har varit och är fortfarande populär, speciellt i Sverige, Norge och Finland, där den
skandinaviska typen har en stark och stadig kår av beundrare och
uppfödarna har varit och är engagerade för att vårda och förvalta sin älskade typ. När det gäller Danmark, FIFe-ryssens hemland, så har man där mera följt olika trender och moderiktningar. De engelska russian blue-katterna och russian blue med engelsk bakgrund var populära där på 1990-talet och även maskade
russian blue uppföddes där under en kort tid då.
Den nu mycket populära nordamerikanska typens framgång på
utställningar har fört med sig en skara av nya och entusiastiska
uppfödare och utställare bl. a. i Italien och Ryssland. Också
många FIFe-domare tycks vara mycket förtjusta i dessa ljusa, graciösa och grönögda katter. Genom att CFA och TICA har
kommit till Europa och Skandinavien – och genom att det har
kommit fler möjligheter att ställa ut och föda upp katter i olika
organisationer – så blandas olika organisationers katter på ett sätt
som vi inte har sett tidigare i russian blue-historien i Europa.
Så långt som jag har bekantat mig med de danska förslaget till
förändring av standarden så har jag tyckt mig läsa – speciellt i
motiveringarna – att budskapet är i den riktningen att ett av
målen med förslaget är att ta dessa trendiga CFA- och TICAkatter som sådana till FIFe och under FIFe-standarden. CFAoch TICA-ryssar uppfyller inte rasens FIFe-standard och om
man ser på själva katterna skulle de kunna vara av olika raser, så
mycket skiljer sig den moderna CFA-ryssen från en god skandinavisk eller god centraleuropeisk russian blue.
Rasens förändring i en nordamerikansk riktning är klart synligt
i några FIFe-länder. Denna förändring har uppkommit snabbt,
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endast på några år. Är det så att motiven för att ändra standarden är att föra in dessa modekatter i FIFe utan att uppfödarna
och domarna på ett objektivt och kritiskt sätt har granskat katternas utseende kontra den existerande rasstandarden, eller övervägt dessa katternas värde kontra möjliga skador på den europeiska och skandinaviska russian blue-katten? Eller för att uppfödarna, domarna och utställarna inte ska behöva känna sig i konflikt eller försvara sina val som domare och/eller uppfödare då de
föder upp, ställer ut och dömer katter som klart representerar en
annans organisations typ i FIFe? Ett tydligt meddelande i den
riktning fanns att läsa under hösten 2010 på Russian Blue
Breeders Discussion Board i Facebook, där en dansk uppfödare
publicerade en bild på en ung, CFA-registrerad katt med CFAföräldrar med en kommentar om förhoppningen att FIFe-standarden ändras snart.
(http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1308757217894&
set=o.112661342078052&comments)
Ingen har ännu svarat på min fråga varför standarden för russian
blue ska ändras? Motiveringen att ändra standarden för att
kunna avsluta diskussionen om pälsfärgen genom att ta bort
ordet “medium” är ingen motivering att ändra rasens existerande
rasstandard. En av de tokigaste motiveringarna varför rasstandarden borde ändras har varit den att 2008 års WW-junior i kategori III var CFA-importen Grisaille’s Diamond of Silvercourt.
De som vill ändra standarden tycker alltså att en CFA-russian
blues meritering på FIFe:s WW-utställning betyder att alla FIFerussian blue i fortsättningen borde se ut så? Verkligen? Är det
alltså fråga om utställningar och att vinna? Verkligen?
Att någon är förtjust i nordamerikanska utställnings-russian
blue är ingen motivering att ändra rasens existerande rasstandard. Alla uppfödda rasers (katt-, hund-, ko- eller hästras) standarder är “heliga” i den meningen att om det görs förändringar
bör dessa förändringar vara väletablerade under flera generationer och förändringarna bör vara varaktiga och synliga i en tillräckligt stor del av hela rasen. Viljan att vinna på utställningar,
göra slut på diskussioner om den mellanblåa färgen eller modefenomen uppfyller inte dessa kriterier.
De nordamerikanska russian blue-katterna är för tillfället på
modet, speciellt i Danmark, Italien och Ryssland. När man ser
på antalet registreringar och utställningar av russian blue är
Italien och Ryssland växande FIFe-länder och rasens “nya växande” i dessa länder är baserad mest på importer av nordamerikanska katter och katter med nordamerikanska linjer. De nordamerikanska CFA- och TICA-katterna är vackra katter och även
“FIFe/CFA-blandningarna” är vackra, men är de mera russian
blue? Åtminstone inte så som russian blue som ras har varit känd
i Europa och Skandinavien i snart 70 år. Det är klart att raserna
utvecklas och förändras under årtionden, men är denna nordamerikanska boom, som klart kan identifieras som ett modefenomen en tillräcklig motivation att ändra rasstandarden för russian blue?
CFA och TICA profilerar sig starkt genom utställningar, och
utställningskatter ska vara imponerande - de ska ha ett visst slags
“bling bling”. Denna effekt fås genom att framhäva vissa egenskaper och genom överdrifter i uppfödningen. Så är det inom
alla raser. Det kan handla om kattens storlek, färg, kroppsbyggnad, uttryck eller pälsens längd. Det ska vara katter som skiljer
sig klart från den amerikanska genomsnittskatten. En raskatt
som ser “vanlig” ut passar inte i den amerikanska uppfattningen
av en raskatt.
Säljer de amerikanska uppfödarna ut sina bästa? Hur bra är då
dessa nordamerikanska katter som importeras till Europa?
Tycker uppfödarna och utställarna att en medioker CFA- eller
TICA-katt är bättre utseendemässigt än en bra katt som uppfyller FIFe-standarden? Formar dessa genomsnittskatter från
Nordamerika domarnas och uppfödarnas föreställning om hur
russian blue-katten ska se ut idag och hurdan en bra russian blue

är? Tycker vi faktiskt att en genomsnittlig CFA/TICA-katt är
bättre än en bra FIFe-katt? Skrivs rasstandarden i framtiden
utgående från en genomsnitts-CFA/TICA-katt? Detta är tillspetsat skrivet och budskapet är inte menat till enskilda CFA-uppfödare eller deras katter, men jag vill provocera och väcka diskussion. Provocera så att vi har så många olika synpunkter som möjligt i diskussionen om förändring av standarden så att frågan faktiskt begrundas samt att de som nu lobbar för det danska förslaget kanske stannar upp och funderar på allt det som en möjlig
förändring av standarden kan medföra.
I Europa och Skandinavien har FIFe-ryssen varit “den raskatten
som ser vanlig ut”. FIFe-ryssen är en balanserad och harmoniskt
katt som ser frisk ut och rör på sig och beter sig normalt utan
överdrift i någon riktning. För mig är den skandinaviska och
europeiska ryssen lite som en europeisk kattras, vår egen skandinaviska katt. Den nordamerikanska ryssen är mer en katt med
extremer, i typen mer åt det orientaliska hållet. Målen med uppfödningen på andra sidan Atlanten har varit annorlunda och det
syns i rasens utseende. Den skandinaviska ryssarna har mått bra
i över 60 år och vi är en stor grupp uppfödare som inte vill se att
dessa katter försvinner. Försämring av typen kan redan ses och
om vi låter den skandinaviska russian blue-katten försvinna eller
uppfödningen görs omöjlig genom en ogenomtänkt förändring
av standarden, förlorar vi till slut typen helt. Hur kan vi vårda
om och föda upp en ras om de katter som vi föder upp inte har
en rasstandard? Den skandinaviska (och europeiska) russian
blue-uppfödningen skulle säkert tyna bort. Samtidigt skulle vi
förlora en väldigt stor mängd gener och rasens genetiska material. Det har under de senaste årtiondena hänt att standarden för
russian blue har förändrats, men uppdateringarna har alltid varit
moderata och gjorts med pietet och respekt för rasens historia
och den existerande FIFe-ryssen. En nordamerikansk uppfödare
har sagt på samma diskussionsforum som jag refererade till tidigare att om största delen av FIFe-uppfödarna vill ändra standarden (åt det nordamerikanska hållet) så är det demokrati. Visst är
det det, men vad händer då med rasen russian blue?
Den nordamerikanska ryssen grundades av skandinaviska och
engelska katter som exporterades till USA i början på 1960-talet.
Detta omfattade ca 100 katter. Dessa katter användes till uppfödningen och de nordamerikanska uppfödarna etablerade sin
egen typ av russian blue under en väldigt kort tid (ca 10 år). I
praktiken betydde det att det användes mycket linjeavel och
avelsmaterialet gick igenom en mycket strikt gallring. Genetiskt
sett är den nordamerikanska russian blue-katten en mycket liten
ras.
Den nordamerikanska russian blue-kattens ursprung är alltså
Skandinavien och England, så som importer till Europa tillför
dessa katter på lång sikt genetiskt ingenting nytt och även på
kort sikt har det nya som har tillförts rasen redan importerats
flera gånger till Europa. Om man tittar på dessa nordamerikanska importer från de sista åren kan alla se att katterna i praktiken
- om än inte fullständigt - är mycket nära besläktade med varandra. Finländare, danskar, italienare, ryssar; alla vill vi ha “vår egen
Velva-katt”, “vår egen Kyina-katt”, “vår egen Grisaille-katt”. De
nordamerikanska linjernas nya gener finns redan i bruk och det
går inte längre att tala om att öka den genetiska mångfalden.
Tvärtom, uppfödningen av russian blue blir mer och mer utmanande.
Dessa importer har förstås medfört och medför bra saker för
den enskilda uppfödaren och dennes uppfödning. Förnuftigt
använd medför dessa importer mycket bra för enskilda katter
och förstärker rasen i sin helhet, inte bara den enskilda uppfödares arbete. Men då man använder en annan organisations katter till uppfödningen är det väsentligt att komma ihåg den standarden som man själv har valt och under vilken man föder upp.
Så länge som vi har olika standardalternativ och mångsidighet i
rasen och möjligheten att använda andra organisationers katter,
så länge mår russian blue-rasen bra. Så länge som vi vårdar rasen
och standardernas mångformighet och förstår deras betydelse för
rasens helhet, så länge mår också russian blue-rasen bra.
Det svenska förslaget till förändring av standarden - eller snarare
”förstärkning” av standarden - är ett sätt att skapa balans till den

FI*Hana-Bis ”Vinterkull”
(IC Hana-Bi Lekan Kwa Afrika x Hana-Bi Rabia de Amar)

Uppfödare och foto: Marianna Ripatti

Hana-Bi Lumen Taju
3,5 veckor

Hana-Bi Pieni Pala Talvea
3,5 veckor

Hana-Bi Taika Talvi
3,5 veckor

Hana-Bi Rabia de Amar, Vinterkullens vackra mor
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tendens som syns inom FIFe - den som går mot mer och mer extrema raser.
Ragdoll påminner mer och mer om colourpoint-perser och oinsatta människor kan snart inte längre skilja på russian blue och orientaler. Jag vet att
de som har arbetat med förslaget inte sätter sig emot rasens utveckling och
förstår att för att överleva och vara livskraftig även de kommande 60 åren
behövs nytt blod från katter från andra organisationer (eller t.o.m. utparning), det behövs systematisk uppfödning och samarbete mellan uppfödarna
från olika länder. Oron att skandinavisk russian blue och FIFe-russian blue
som typ dör ut i och med det danska förslaget är reell. Jag påstår att de uppfödare som har arbetat med det svenska förslaget (eller det skandinaviska,
som de själv hellre kallar det) har perspektiv och förståelse för att stå bakom
sitt förslag och dess motiveringar.
Förra gången som rasstandarden för russian blue behandlades i FIFe:s GA år
2008 var det mycket nära att förslaget om öronens ställning gick igenom.
Personligen godkänner jag inte det danska förslaget när det gäller öronställningen, men jag är inte heller helt nöjd med det svenska förslaget. “Outer
lines set vertically or nearly vertically to the head” låter lite som om man
själv inte heller vet hur öronen ska vara och svenskarna medger att standardtexten som beskriver öronens ställning är en svår punkt. Mitt förslag skulle
ha varit “Outer lines following the lines of the (upper) head” med motiveringen att om kattens huvud är bra och i enlighet med standarden så är öronen placerade vackert som en naturlig förlängning av huvudet. Jag förstår
inte helt förslaget till längden av kroppen. “Fairly long body”. Russian bluekatten har en lång kropp, är det inte så, och bör även vara så i fortsättningen? “Fairly high legs”, det kan jag skriva under, eftersom kroppen är klart
längre i förhållandet till benens höghet. “High legs” och “long body” framkallar en föreställning av en lång och hög katt (oriental?), så i den bemärkelsen är svenskarnas motiveringar för tilläggningen av ordet “fairly” förståeliga. “Fairly long” och “fairly high” gör inte katten “cobby”. Å andra sidan
borde man i en standard inte använda ord som hänvisar till något obestämt
(“fairly”) eftersom de alltid ger mer utrymme för tolkningar.
När det gäller pälsens färg så tycker jag fortfarande att russian blue är en
blå katt och att kontrasten mellan basfärgen och silverskimmret ska vara tydlig och synlig. Pälsens nyans ska vara kall utan nyanser av röd, lila eller
brunt. Jag hoppas att standarden för russian blue även i fortsättningen
kommer att framhäva kattens typ, typens balans och harmoni.
Min åsikt till standardförändringar är att om och när det görs förändringar,
i vilken som helst rasstandard, så måste dessa förändringar vara etablerade i
rasen under flera generationer och förändringarna bör vara varaktiga och
synas i en tillräckligt stor del av rasen. Är situation för russian blue i FIFe
sådan? Ingen rasstandard ska ändras för att domarna tycker att det är svårt
att döma rasen ellerför att man vill vinna på utställningar. Naturligtvis förändras rasernas standarder ibland och även domarna kan föreslå förändringar (speciellt i s.k. nya raser), men som sagt, förändringarna ska vara, förutom tidsmässigt även kvantitativt synliga i en tillräckligt stor del av rasen och
de måste vara etablerade i rasens typ inom den organisation vars standard
det är fråga om.
Jag har hört att det även finns ett annat förslag till förändring av standarden
i Sverige, vars innehåll är likadant som det danska men motiveringarna är
olika. Om det faktiskt är så, vet jag inte om man borde skratta eller gråta.
Jag tror inte att FIFe:s GA vill se tre förslag till förändring av standarden på
sitt bord, knappast ens två. Personligen hoppas jag att FIFe:s GA förstår det
unika hos FIFe-ryssen och att de möjliga förändringarna skulle förstärka
denna och stödja utvecklingen av just den europeiska russian blue-katten.
Standarden för russian blue är en av de bästa i FIFe. Det finns säkert skäl att
göra små uppdateringar som nu har föreslagits, men jag ber: ta inte bort rassstandarden för skandinaviska och europeiska katter
Som uppfödare av rasen ger jag mitt stöd åt svenskarnas skandinaviska förslag till förändring av standarden. Inte för att jag skulle ringakta danskarnas
förslag (även om jag inte kan stödja det) utan för att jag ser situationen i
Europa som sådan att om det danska förslaget godkänns så förlorar vi mera
än vi kanske kan tänkas vinna.
Marianna Ripatti
FI*HANA-BI
Översättning: Nina Roikonen
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Milou och agility

”Vad kan din ryss?” undrar redaktionen. Jag har
berättat förut (i RP 1/07) att Milou är duktig på
att göra konster: Han kan sitta vackert, vinka,
ligga och hoppa genom en ring.
För att pröva något nytt tänkte jag att vi
skulle börja träna agility också. Varför skulle inte
en katt uppskatta agility likaväl som en hund?
Och visst tycker Milou att det är kul med agility – men på sitt sätt!
”Katter är smartare än hundar. Du kan inte få
åtta katter att dra en släde genom ett snölandskap”,
skriver Jeff Valdez. Den här smartheten visar sig
också när det gäller Milou och agility. Han
hoppar inte utan vidare över vilket hinder som
helst – han gör det bara om han tycker det är
förnuftigt.
När matte sätter fram ett nytt hinder så måste
han först undersöka det, och om han tycker det
är väldigt intressant så kanske han inte alls bryr
sig om att hoppa. Då är han så inne i detaljstudier av hindret att han inte ”hör” när matte säger
”Hopp!” Om han tycker att hindret är för högt
föredrar han att krypa under istället för att
hoppa över, och om det är smalt tycker han att
det är vettigare att gå runt än att hoppa över.
Men om matte ställer fram ett hinder som är
både ointressant att undersöka, lagom högt och
brett, så kan han tänka sig att hoppa över. Och
om han tycker om godiset som han får som
belöning så hoppar han flera gånger.
Sen kanske han går iväg ett tag eller sätter sig
och slickar tassarna innan han tycker det är dags
att fortsätta. Att springa genom tunnel (sin lektunnel) gör han med stor entusiasm – hur
många gånger som helst.
Överlag så tycker Milou att det är roligt att träna
agility. Men att (som hundar) visa upp sina agility-konster för publik och tävla om att göra
dem på snabbast möjliga tid – nej tack, det kan
han inte tänka sig!
Text och foto: Susanne Södergren

FI*Starstruck’s Greta Ekman
Mor: Starstruck’s Elektrina ”Ellu”
Far: S*Koroleva Grigorij Blue Prince ”Griksu”
Lilla fina Greta föddes den 27/11 2010 på sin mammas
3-årsdag. Efternamnet har Greta fått efter sin mammas
fodervärd, familjen Ekman.
På bilden till höger är Greta lite över 2 månader gammal
och på de andra bilderna är Greta 3 månader och har
flyttat hem till sin uppfödare Katja Kurisjärvis familj,
där hon bl.a. har blivit vän med lille Amos, 8,5 månader.
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Lookalike 2010 – Blue Moon

Vi fick under året som gick en hel del bidrag till vår lookaliketävlig, där vi sökte bilder på katter som liknade något av de tre
fotona på Blue Moon af Mölleby.
Det var inte lätt att välja ut en vinnare till varje bild, men de här
bilderna vann:

Från nummer 2/2010 – bilden på S*Catullus’ Blå Bastian,
inskickad av Karin Johansson.
Från nummer 2/2010 – bilden på S*Kosmoskattens Kajsa,
inskickad av Karin Johansson.
Från nummer 3/2010 – S*Grrr Levis Mikado Sidereus,
”Milou”, inskickad av Susanne Södergren.
Berit och Elisabeth

S*Catullus’ Blå Bastian

S*Kosmoskattens Kajsa

S*Grrr Levis Mikado Sidereus, ”Milou”

Stambokstoppen 2010

Kattungeförmedlaren informerar

På första plats på SVERAK:s lista över
registrerade katter 2010 ligger ragdoll
med 1 904 registreringar. Russian blue
ligger kvar på 18:e plats, men antalet
registrerade ryssar har minskat från 77 st.
2009 till 58 st. 2010. Av dessa har 3 katter importerats och 2 katter har fått transfer för export eller överföring till annat
förbund.

På styrelsemötet den 22 januari 2011
beslutade styrelsen att lägga ner kattungeförmedlingen. Detta beroende på
att funktionen i klubben har spelat ut
sin roll. Eftersom klubbens hemsida
uppdateras både snabbt och kontinuerligt så finns den senaste informationen
om planerade parningar, väntade kullar
och kattungar till salu samt omplaceringskatter redan där.
I fortsättningen sänds informationen
om planerade parningar, väntade och
födda kullar samt omplaceringskatter
till webbansvarig och till Ryska Postens
redaktion för publicering på hemsidan
och i tidningen.
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I stället för kattungeförmedling med en
speciell kattungeförmedlare så har
klubben infört en informationstjänst.
Denna (info@russianbluekluben.se)
bemannas av Ywonne Wildtberg och
hjälper intresserade med olika frågor om
russian blue. Det kan handla om frågor
i samband med inköp av en ryss, t.ex.
skillnaden på att köpa en omplaceringskatt istället för en kattunge, frågor
om hur det är att ha en ryss till sällskap,
utställningar eller avel, samt frågor som
rör ryssen i allmänhet. Här kan man
även få mer information om Russian
Blue Klubben.
Hälsningar
Ywonne Wildtberg

Kullinformation

FÖDDA KULLAR

VÄNTADE KULLAR

Sverige
6/12 2010 1+2
Far: SC S*Koroleva Odrian
Maximalija
Mor: EC S*Romanenko’s Anisia
Uppfödare: S*WYNJAS
Yvonne Torstensson, Stora Mellösa
019-44 53 14
yvonne_torstensson@hotmail.com
www.wynjas.se

29/1 2011 2+2
Far: SC S*Romanenko’s
Kalashnikov
Mor: CH S*Azovska’s Irina Prosorov
Uppfödare: S*MOLOTOV’S
Maria Enzell, Stockholm
070-498 20 38
maria@molotovs.se
www.molotovs.se

24/12 2010 2+0
Far: SC S*Romanenko’s
Kalashnikov
Mor: IC S*Ärke Ängelns Raisa
Uppfödare: ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
070-533 55 76
berniceskytt@hotmail.com
www.arkeangelns.se

11/2 2011 3+1
Far: SC S*Romanenko’s
Kalashnikov
Mor: S*Kärrmarks Amalija
Uppfödare: S*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Umeå
090-13 90 77, 070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
skuggpanter.blogspot.com

4/1 2011 3 ungar
Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: CH S*Catullus’ Blå Bellis
Uppfödare: S*TOREDYS
Lena Hallström, Emmaboda
0471-467 77
lena_hallstrom@hotmail.com

16/2 0+1
Far: IC FIN*Miminkan Leonid
Mor: IC S*Glasskattens Cherry Cool
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
013-14 78 75, 0708-662 331
eva@tsaritzas.se
tsaritzas.blogspot.com

Norge

Norge

15/12 2010 1+2
Mor: CH Ywonne av Buerlia(N)
Far: S*Kosmoskattens Lotus
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer
+47-33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
Kattungarna finns hos fodervärden
Annika Haugvik i Sarpsborg
+47-99 33 77 57
annika.haugvik@getmail.no

Mitten av april
Far: IC Bolsjoj Dmitrij av
Pomona(N)
Mor: (N)Thorelin’s Iwona
Uppfödare: (N)HERITS
Heidi Strømberg
+47-984 44 646
heidistromberg@c2i.net

Finland
11/1 2010 1+2
Far: IC Hana-Bi Lekan Kwa Afrika
Mor: Hana-Bi Rabia de Amar
Uppfödare: FI*HANA-BI
Marianna Ripatti
gsm +358 50 587 4054
marianna.ripatti@hanabi.fi

Mitten av april
Far: SE*Skuggpanterns Pascal
Mor: S*UllaBerras Zilvia Kia Olga
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Bertil Lindstedt och Ulla Virhage
Lindstedt, Enviken
O70-938 23 59, 070-780 07 19
ullaberras@tele2.se

PLANERAD PARNING
Sverige
Far: S*Kosmoskattens Lotus
Mor: GIC S*Koroleva Severina
Valentina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se
Far: S*Koroleva Leonid
Mor SC S*Romanenko’s Maxinja
Naida JW
Uppfödare: S*ROMANENKO’S
A-C Johansson och Sonny Hansson,
Grebo
013-555 85, 0738-31 50 10
kicka_65@hotmail.com
www.romanenkos.com

Ninja med ungar ur Molotov’s Bowie-kull.
Foto: Jonas Andersson
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Scandinavian Winner Show 2010
i Norge
Østfoldkatten var arrangør for Scandinavian Winner Show 2010 som ble
avholdt i Mossehallen i Moss, i Norge. Det var en velarrangert utstilling med
feststemning.
Dr Med Martin Kabina fra Tsjekkia dømte russian blue. Kabina er en dyktig allround dommer som selv har hatt russian blue. Han er i tillegg språkmektig.
Under utstillingen snakket han både engelsk, fransk og russisk med utstillerne.
Det kom utstillere fra Finland, Sverige og Norge. Det var 7 utstilte russian blue,
tre voksne hannkatter, en hannkastrat, to hunnkatter og ett ungdyr i 6-10 måneder klassen.
EC S*Vatulands Igor ble BIV og NOM. EP/CH S*Limelight’s NemoDSM ble
NOM i klassen for hannkastrater.
Margit Kjetsaa
FIN*Katzenhof Nothing Compares,
foto Katri Kleemola

CH S*Romanenko’s Omega by
Siddharta, foto Katri Kleemola

IC FIN*Katzenhof Mariya,
foto Katri Kleemola

IC FIN*Katzenhof Mariya,
foto Katri Kleemolala

FIN*Katzenhof Nothing Compares,
foto Katri Kleemola

EC S*Vatulands Igor, foto Katri Kleemola

EC S*Vatulands Igor,
foto Katri Kleemola
EC S*Vatulands Igor,
foto Katri Kleemola
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Ny lookalike-tävling

Skvallergränds Olga Alexandrovna
- 70-talets vackraste ryss i Sverige?

Har du en lookalike eller en dubbelgångare till Olga A?
Vi tänkte fortsätta vår lilla tävling, fast i år tänkte vi fästa ögonen vid en annan ryssikon.
Har du tagit en bild där katten liknar Olga Alexandrovna på
någon av dessa bilder? Finns det ryssar idag som ser ut som Olga
Alexandrovna?
Skicka dina digitala bilder till: rpfoto@russianblueklubben.se
Eller skicka pappersbilder till:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

Så här skrev Bengt Göran Fältström om Olga Alexandrovna i
Ryska Postens jubileumsnummer nr 3/1998 på sidan 22:
”I december 1974 föddes en liten russian blue-hona på
Skvallergränd 10 i Västerås hos Marianne och Bertil Stade. Hon
döptes till Skvallergränds Olga Alexandrovna. Med henne kom
russian blue-historien i Sverige att ta en helt ny vändning. Ingen
annan katt har betytt så mycket för att forma dagens russian blue.
Hon har också blivit synonym med Skvallergränds uppfödning av
russian blue. Olga Alexandrovna blev själv mor till tio av sjutton
kullar från Skvallergränds, hon var mormor till sex kullar och den
allra första kullen var hon själv en del av såsom en av två ungar.”

Vi låter tävlingen löpa under hela året och presenterar de
inkomna bidragen i varje nummer av Ryska Posten. Vinnarna
utses i nr 1/2012. Priserna till de vinnande bidragen kommer
bl.a. från Ryska Boden.
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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 Wildtberg 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
Unghanar
S*Kyanos Akaios (2010-05-24)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Veronica Nilsson, Göteborg
031-18 42 61, 0767-78 64 94
mecky@comhem.se
S*Kyanos Akilles (2010-05-24)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg
031-18 42 14, 070-569 89 69
comvecta@telia.com
SE*Skuggpanterns Pascal (2010-04-24)
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo
0173-602 73, 070-769 24 13
jennysusanne.eriksson@spray.se

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Barynia’s Wilma

PR FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin
IP &IC Tsartizas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Barynia’s Wilma

PR FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin
IP & IC Tsartizas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija

S*Kandinsky’s Mischa
PR/IC FIN*Zarin Querida Maia
S* Grrr Chili Tai Giant
S* Kärrmarks Anastasia

S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev (2010-05-18)
Ägare: Carina Johansson, Genarp
CH S*SilverPixie’s Aleksey
040-41 30 59 och 0737-55 35 00
S*Koroleva Faina Eufemia
cj@tele2.se

EC Maximiliam vom Salzbachtal
IC S*Limelight’s Maya
CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
GIC S*Koroleva Severina Valentina

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
Inga hanar inrapporterade

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)
Inga hanar inrapporterade

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
GIC 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*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

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*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)
DSM(USA)
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 BlueFiver,

GIC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05)
Ägare: Thomas Johnsson, Solna
EC S*Koroleva Odrian Maximalija
08-83 3838, 0733-66 36 76
EC S*Romanenko’s Axinja
j.thomas.j@comhem.se

EC Maximiliam vom Salzbachtal
IC S*Koroleva Amalija Katerina
EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)
Inga hanar inrapporterade
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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*Kosmoskattens Lotus (090325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anna-Lena Engström
073-809 17 37 (Kungsbacka)
anna_lena.engstrom@yahoo.se

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

EC S*Wynjas Wincent
S*Kosmoskattens Kajsa

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
Unghanar
Pyotr av Buerlia(N) (2010-05-17)
Kontakta Eva Smith-Meyer
+47 33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net

S*Royalgrey Nikulin Tiger
GIC Virgo av Buerlia(N)

S*Barynia’s Wilmer
S*Silvren Modesty Blaise
S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)

(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)
Kontakta Hilde Kræmer Moe
+47 48 20 79 83
hildekm@online.no

S*Royalgrey Nikulin Tiger
CH (N)Sydspissen Babushka

S*Barynia’s Wilmer
S*Silvren Modesty Blaise
(N)Thorelin’s Pax
Sinikka av Buerlia(N)

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

(N)Thorelin’s Iwan (07)
Avgift: Enl. Ök.
Ägare: Kristi Winthter
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö)

(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

Vuxna hanar

Finland

Danmark

Avery Heart’s Choice (2008-01-09)
FIN*Hana-Bi Lekan kwa Afrika (2009-08-11)
FI*Susanssin Crispy Mornings (2009-10-04)
Totoro Grey Silk (2010-01-22)
FIN*Lolcat’s Oskari (2010-02-11)

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

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

foto Karin Johansson
ägare Tommy Åhs

S*Kyanos Akilles

foto Karin Johansson
ägare Veronica Nilsson

S*Kyanos Akaios

Nya på unghanelistan
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Utställningsnytt

förkortningar

Utställningsresultat

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACS

certifikat för
fertila katter

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

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPS

certifikat för
kastrater

SVERIGE
HÄSSLEHOLM 9 oktober 2010
Domare: Marie Westerlund
1 utställd russian blue

Klass 7 Champion
Hona
KATZENNEST GIA OF MALEVITCH
CACIB Äg: Charlotte Engvold
INTERNATIONELL CHAMPION, NOM

HÄSSLEHOLM 10 oktober 2010
Domare: Wayne Trevathan
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACS
Äg: Kaija Merta
Klass 5 Internationell Champion
Hona
KATZENNEST GIA OF MALEVITCH
CAGCIB Äg: Charlotte Engvold
Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Ex 1
Äg: Martin Hjertstrand
Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*KYANOS AKAIOS
Ex 1
Äg: Veronica Nilsson
Hona
Ex 1

S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Äg: Kaija Merta

GÖTEBORG 6 november 2010
Domare: Karl Preiss
11 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACS
Äg: Kaija Merta
BIV, NOM
Ex 2

FIN*KATZENHOF MARIYA
Äg: Jarle Kinn Framnes

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
Klass 6 Internationell Premier
Hona
S*LIMELIGHT’S KIA
CAGPIB Äg: Kenneth Eklind
NOM
Klass 9 Öppen
Hane
S*WILDTBERGS BORIS
CAC, NOM Äg: Ywonne Wildtberg
Hona
CAC

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

Ex 2

S*MISTLURENS ANITA
Äg: Liubov Queck

GÖTEBORG 7 november 2010
Domare: Anne Veland
12 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
FIN*KATZENHOF MARIYA
CACS
Äg: Jarle Kinn Framnes
Ex 2

S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
BIV

Klass 9 Öppen
Hane
S*WILDTBERGS BORIS
CAC
Äg: Ywonne Wildtberg
Hona
CAC

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

Ex 2

S*MISTLURENS ANITA
Äg: Liubov Queck

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Ex 1, NOM Äg: Martin Hjertstrand

RYSKA POSTEN 1/2011

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
S*ACROMEDORS MILA
Ex 1, NOM Äg: Reijo Korhonen

SKOGÅS 14 november 2010
Domare: Wendel Stoop
9 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hona
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
HP
Äg: Ritva Manninen & Jorma
Väänänen

Ex 2

Ex 2

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

Hona
S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Kaija Merta
BIV J+U

Hona
CACS

FIN*ANDINAN CARMENCITA
Äg: Ritva Manninen & Jorma
Väänänen

Ex 2

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
BIV

S*KYANOS AKAIOS
Äg: Veronica Nilsson

S*KYANOS AKLEJA
Äg: Lennart Odeberg

SKOGÅS 13 november 2010
Domare: Anne-Gro Edström
8 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hona
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
HP, NOM Äg: Ritva Manninen & Jorma
Väänänen
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM, BIS
Hona
CACS

FIN*ANDINAN CARMENCITA
Äg: Ritva Manninen & Jorma
Väänänen

Ex 2
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Best of the Best
alla BIS-katter tävlar mot
varandra

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS
Äg: Thomas Johnson
SUPREME CHAMPION, BIV, NOM, BIS

Ex 2

Hona
S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Kaija Merta
BIV J+U, NOM

Kön)
BOB

Excellent
Mycket Bra
Bra
Hederspris
Vuxen
Junior
Ungdjur
Kastrat
Totalt
Diskvalificerad
Bäst i variant
Nominerad till panel
Best In Show
(t ex BIS vuxen kategori tre)
Best in Opposite Sex
(tidigare BIM - Bäst i Motsatt

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*KYANOS AKILLES
Ex 1
Äg: Tommy Åhs

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
CAGCIB Äg: Anna Kask

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*CZAR’S FAIRY LEONID ALEKSEYEV
Ex 1
Äg: Ingela Nilsson Nordefjell

BOX

Klass 6 Internationell Premier
Hona
S*LIMELIGHT’S KIA
CAGPIB Äg: Kenneth Eklind
NOM

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Ex 1
Äg: Martin Hjertstrand
S*SIRIUS THE PRETTIEST STAR
Äg: Benny & Eva Widar

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

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

Klass 9 Öppen
Hona
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
CAC
Äg: Anna Kask
Klass 10 Kastrat
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAP
Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS

Ex 2

S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
Äg: Anna Kask

Klass 9 Öppen
Hona
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
CAC
Äg: Anna Kask
CHAMPION
Klass 10 Kastrat
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAP
Äg: Thomas Johnson
Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
S*ACROMEDORS MILA
Ex 1
Äg: Reijo Korhonen

GÖTEBORG 4 december 2010
Domare: Catharina Modahl-Nilsson
10 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
HP
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM, BIS
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACS
Äg: Kaija Merta

Klass 5 Internationell Champion
Hona
KATZENNEST GIA OF MALEVITCH
CAGCIB Äg: Charlotte Engvold
NOM
Ex 2

S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 6 Internationell Premier
Hona
S*LIMELIGHT’S KIA
CAGPIB Äg: Kenneth Eklind
Klass 9 Öppen
Hane
S*WILDTBERGS BORIS
CAC
Äg: Ywonne Wildtberg
CHAMPION
Hona
CAC

S*MISTLURENS ANITA
Äg: Liubov Queck

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CACS
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*SKUGGPANTERNS PASCAL
Ex 1
Äg: Susanne Eriksson

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson

ÖREBRO 29 januari 2011

Klass 8 Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAPIB
Äg: Thomas Johnson
Klass 9 Öppen
Hona
S*ACROMEDORS MILA
CAC
Äg: Reijo Korhonen
Ex 2

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

Klass 10 Kastrat
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAP
Äg: Thomas Johnson
PREMIER, NOM

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*KOROLEVA JUSTINUS BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Marie Dartgard
BIV, NOM

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane
S*KOROLEVA JULIUS BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Kristina Tegelman

SOLLENTUNA 12 december 2010

Hona
Ex 1

S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Äg: Kaija Merta

GÖTEBORG 5 december 2010
Domare: Glenn Sjöbom
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
HP
Äg: Thomas Johnson
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACS
Äg: Kaija Merta
Klass 5 Internationell Champion
Hona
KATZENNEST GIA OF MALEVITCH
CAGCIB Äg: Charlotte Engvold
BIV
Ex 2

S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 6 Internationell Premier
Hona
S*LIMELIGHT’S KIA
CAGPIB Äg: Kenneth Eklind
NOM
Klass 7 Champion
Hane
S*WILDTBERGS BORIS
CACIB Äg: Ywonne Wildtberg
Klass 9 Öppen
Hona
S*MISTLURENS ANITA
CAC
Äg: Liubov Queck
CHAMPION
Ex 2

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

Klass 8 Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAPIB
Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS
Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*KYANOS AKILLES
Ex 1
Äg: Tommy Åhs
Hona
Ex 1

S*KYANOS AKLEJA
Äg: Lennart Odeberg

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hona
S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Kaija Merta
BIV J+U

SOLLENTUNA 11 december 2010
Domare: Mira Fonsén
7 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
HP
Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS

Domare: Elisabeth Raab Alvarson
6 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
HP
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM, BIS
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Ex 1
Äg: Kristina Svärdsten
Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson

Domare: Martti Peltonen
2 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP
Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
Klass 9 Öppen
Hona
RIX*ZVAIGZNES AMELIA
CAC
Äg: Ilona Prokofjeva

ÖREBRO 30 januari 2011
Domare: Helene Lis-Glader
6 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
HP
Äg: Thomas Johnson
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Ex 1
Äg: Kristina Svärdsten
Hona
CACS

S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 5 Internationell Champion
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson
BIV
Ex 2

S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Ex 1
Äg: Kaija Merta

Klass 6 Internationell Premier
Hona
FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
CAGPIB Äg: Charlotte Bredberg

NORGE

Klass 9 Öppen
Hona
S*ACROMEDORS MILA
CAC
Äg: Reijo Korhonen

Domare: Lena Chapman
1 utställd russian blue

Ex 2

RIX*ZVAIGZNES AMELIA
Äg: Ilona Prokofjeva

TIERP 8 januari 2011
Domare: Steph Bruin
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CACS
Äg: Kristina Svärdsten
Klass 5 Internationell Champion
Hona
(N)FERAPONT ANFISA
CAGCIB Äg: Susanne Eriksson

DAL 11 december 2010
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
FIN*KATZENHOF MARIYA
CACS
Äg: Olav Træen & Jarle Framnes
NOM

DAL 12 december 2010
Domare: Anna Wilczek
1 utställd russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
FIN*KATZENHOF MARIYA
CACS
Äg: Olav Træen & Jarle Framnes

Klass 9 Öppen
Hona
S*ULLABERRAS ANTONINA AGNES
OLGA
CAC, BIV Äg: Susanne Eriksson
Ex 2

S*ACROMEDORS MILA
Äg: Reijo Korhonen

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*SKUGGPANTERNS PASCAL
Ex 1
Äg: Susanne Eriksson

TIERP 9 januari 2011
Domare: Sirpa Lindelöf
4 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona
(N)FERAPONT ANFISA
CAGCIB Äg: Susanne Eriksson
Klass 9 Öppen
Hona
S*ULLABERRAS ANTONINA AGNES
OLGA
CAC
Äg: Susanne Eriksson
BIV, NOM
Ex 2

S*ACROMEDORS MILA
Äg: Reijo Korhonen

Foto från utställningen i Dal, i
Norge, den 11 december 2010.
FIN*Katzenhof Mariya nomineras till panelen av domaren
Lena Chapman.
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Kommande utställningar

Nya medlemmar

Sverige

Norge

Maj
7–8
14–15
14–15

Maj
7–8

Lörenskog, LIRAK

Juni
4–5
4–5
18–19
25–26

Harstad, HÅLKA
Bergen, Hansakatten
Nesna, Polarkatten
Tromsö, Ishavskatten

Juli
2–3
9–10
30–31

Arendal, Agderkatten
Trondheim, KKMN
Skien, TERAK

21–22
21–22

Eksjö, Dackekatten
Kristianstad, Min Kattklubb
Mariestad, Billingebygdens
Kattklubb
Bollnäs, Hälsingekatten
Bohus, Spinneriet

Juni
4–5
4–5
11–12
18–19

Örebro, Nerikes Kattklubb
Skellefteå, Solkatten
Stockholm, SpeedCat
Alingsås, Elfsborgskatten

Juli
2–3
2–3
2–3
9–10
16–17
23–24

Karlstad, Värmlands
Kattklubb
Stockholm, Kattklubben
Katten och Jag
Trelleborg, Kattklubben SVISS
Kalmar, Calmare kattklubb
Stockholm, Järva Kattklubb
Borlänge, Absolut Kattklubb

Augusti
6–7
Molde, Rosekatten
27–28
Kristiansand, SÖRAK

Lena Eriksson
Strandrågsvägen 7
434 94 VALLDA

Pål Wölner-Hanssen
Pedellgatan 17
224 60 LUND

Margareta Sten
Ormbergsvägen 1
117 67 STOCKHOLM

Maruia Håkansson & Ola
Mattiasson
Talluddsvägen 88
132 48 SALTSJÖ-BOO

Eva Axelsson,
Snesslingby 10
761 93 NORRTÄLJE

Swea L Westberg
Vindragervägen 16 D 2 tr
117 50 STOCKHOLM

Ing-Marie Holst
Östra Förstadsgatan 17H
211 31 MALMÖ

Heidi Strømberg
Andelvveien 2 A
N-2073 BØN
Norge

Pernilla Brasta
Strandvägen 47B
443 32 LERUM

Annika Haugvik
Kløvningekroken 1 A
N-1739 BORGENHAUGEN
Norge

Mattias Jansryd
Historiegränd 12B
907 34 UMEÅ

Namn- och adressändringar

Augusti
13–14
Lund, Skånes Kattklubb
13–14
Timrå, Medelpads Kattklubb
20–21
Linköping, Linköpings
Kattklubb
27–28
Stockholm, City Cat Club
27–28
Luleå, Norrskenskatten

Ludmila Totlan
Låveveien 50, leil. 906
0682 OSLO
NORGE

Rättelse:
Vår nya medlem Niclas
Saptovic fick sitt namn felstavat i förra Ryska Posten.
Vi ber om ursäkt för det.

Gunnbritt Stålberg
Anders Personsgatan 15
416 48 GÖTEBORG

Bilder från SUROK:s kattutställning i Lahtis 30 januari 2011
Foto: Anssi Gunnar
1. Harald av Buerlia(N), ägare Marianna Ripatti.
2. SP CH FI*Katzenhof Quellchen ”Vera”,
ägare Ritva Manninen och Jarmo Väänänen.
3. IP FI*Susanssin Blue Miracle “Myy”,
ägare Susanna Gunnar.
4. FI*Susanssin Your Sunshine “Sani”,
ägare Susanna Gunnar.
5. FI*Susanssin Crispy Mornings ”Kasperi”,
ägare Hanna Räikkönen,
uppfödare Susanna Gunnar.
6. FI*Andinan Delfino “Elmo”,
ägare och uppfödare Ritva Manninen och
Jarmo Väänänen.
(Far: PR FI*Susanssin There Is Hope,
mor: GIC FI*Andinan Carmencita)
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Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

DANMARK
Russian Blue Klubben Danmark
Esben Nielsen
Niels Hansens Vej 7
DK-5500 Middelfart
esben@russianblue.dk

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

Avelshanar

Interessegruppen for Russian Blue

VICE ORDFÖRANDE
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
viceordforande@russianblueklubben.se

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

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.
Redaktionen når du så här:
ryskaposten@russianblueklubben.se
eller
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

SEKRETERARE
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 GÖTEBORG
031-42 37 17
sekreterare@russianblueklubben.se
KASSÖR
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
LEDAMÖTER
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Anmäl / ändra information om
din avelshane till:

Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11

avelshanar@russianblueklubben.se

Avels- och hälsoråd

Ger bl. a. råd till uppfödare inför parning:

Christina Linder (sammankallande)
070-291 98 00
Eva Nilsson, 013-14 78 75
Martin Hjertstrand, 031-701 05 13
Ywonne Wildtberg, 076-816 40 11

Du kan kontakta rådets medlemmar på deras
gemensamma e-postadress

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation

Planerade parningar, väntade och
födda kullar samt omplacering av katter
meddelas till:

Webbansvarig för russianblueklubben.se
samt Ryska Postens redaktion.

webbansvarig@russianblueklubben.se
ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister

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

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
christinalinder@russianblueklubben.se

Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46

Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM
0431-45 29 27
alwennergren@russianblueklubben.se

Russian blueinformation

VALBEREDNINGENS sammankallande
Veronica Nilsson
mecky@comhem.se

Nästa deadline är den 15 maj!

Att för en stund få ha en russian blue-katt i sitt knä
Få känna dess värme och tyngd
Möta de gröna ögonen
Stryka sin hand över det vackert skulpterade huvudet
Njuta av den silkiga känslan av pälsen
Höra den spinna
Få vara den blåpälsades vän
Är en ynnest för en människa!

kassor@russianblueklubben.se
Alla som har frågor om rasen russian blue
som sällskapskatt, avelskatt, utställningskatt eller annat vänder sig till:

Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat

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

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.

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

FÖRENINGSBREV

Välkommen att bli medlem i Russian Blue Klubben!
Läs mer på www.russianblueklubben.se

