RYSKA POSTEN
MEDLEMSTIDNING FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN

Nr 1/2013

NR 1/2013
Årgång 36

innehåll
Medlemsavgifter för 2013
Huvudmedlem
Familjemedlem
Gåvoprenumeration

175 kr
50 kr
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 175:- på ovanstående PG-nummer och ange namn och
adress.

Omslagsbild:
S*Ärke Ångelns Just Jip ”Mimmi”
Uppfödare: Bernice Skytt
Ägare: Kristina Svärdsten
Foto: Malin Svärdsten

3
4
9
10
12
14
16
18
20
22
23
25
26
27
29
30
32
34
35

Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
S*Catullus’ Blå Bastian i IKEA-reklamen
Frågor till katter
Mimmi flyttar in
Vänner för evigt?
Boris - rysk entreprenör, men gäller ROT och RUT?
Lilla Luna
Skuggpanterns betraktelser
Äntligen en ny Flaxkatt!
Kattungars namn
Resultat från look-alike tävlingen 2012
Kullinfo
Avelshanar
Preliminärt slutresultat Årets Russian Blue
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar mm.
Ryska Boden
Styrelsen, vem gör vad? Rasringar

Nästa nummer...

RYSKA POSTEN
medlemstidning för
Russian Blue Klubben
nr 1-2013 årgång 36
Ansvarig utgivare
Christina Linder 0155-28 91 36
Redaktion
Karin Johansson 031-42 37 17
Patrik Johansson 0708-937630
Layout Karin och Patrik Johansson
Teckningar Mary-Ann Andersson
Texter och pappersbilder skickas till
Karin & Patrik Johansson, Amandas gård 11
414 83 Göteborg
Digitala texter till
ryskaposten@russianblueklubben.se
Digitala bilder till
rpfoto@russianblueklubben.se
Utställningsresultat skickas till
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Ryska Postens innehåll publiceras och lagras elektroniskt. Den som sänder in material anses medge sådan
hantering. Skicka med frankerat svarskuvert om insända fotografier önskas i retur. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.
Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. För
riktighet i sak och innehåll i publicerade artiklar och
insändare ansvarar respektive författare. Åsikter och
värderingar i brev, insändare och artiklar är skribeternas egna.Tänk på att hålla en anständig ton i insänt
material.

Adressändring meddelas till:
Jan Nilsson, Monsungatan 55
417 66 Göteborg, 031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

www.russianblueklubben.se
2 RYSKA POSTEN 1-2013

redaktionen har ordet

Ryska Posten nr 2 beräknas komma ut i
slutet av juni. Material till tidskriften vill
vi ha senast den 15 maj.

Våren är på väg!
Det märker man inte minst på att dagarna blivit ljusare, solen
känns varmare och fåglarna börjat sjunga. På våra ryssar så
märks våren genom att de börjar använda fönstren som daglegor - och det är förstås när solen är där. De är också mera ivriga
att få komma ut på den nätade balkongen. Till och med vår nya
invånare Inez har nu fått vara där ute en stund - och det var en
dag när solen tittade dit. Trots att det blev kallt under tassarna
så ville den lilla vännen inte gå in och det var långt efter hennes
kattkompisar Watson och Bibi.
Ett annat säkert vårtecken har du nu i din hand: Ryska Posten
nr 1! Vi har i år årgång 36 och det extra roligt för oss att leverera 2013 års första utgåva eftersom det har kommit in mycket
material från er medlemmar! Några artiklar handlar om temat
ryssar och deras relationer till varandra. Här kan vi lära oss av
andras erfarenheter. Vi tackar också för hjälp vi fått av ”redaktionskonsulterna” Berit och Elisabeth när vi behövt fråga om
saker som har med Ryska Posten att göra. Vi lär oss mer för varje
nummer och det har blivit en mjuk övergång sedan vi började
layouta tidskriften.
Hoppas ni gillar RP1 och så passar vi på att be er fortsätta skicka
in material. En början för den som gärna vill skicka in något
men inte kommer riktigt till skott är att svara på frågorna som
ställs i artikeln ”Frågor till katt” (se sidan 10 i detta nr så hittar
du frågorna där). Vi påminner också om möjligheten att sända
in en hälsning till ”Det ska vi fira”.
Karin & Patrik

ordföranden har ordet

Det har varit mycket viktigt för mig som ordförande i rasringen Russian Blue Klubben att stå för en öppen och välkomnande attityd, där alla får vara med oavsett vilken typ
av ryss de föredrar eller från vem de köpt sin katt. I vårt
grannland Finland har det under många år funnits stora
motsättningar, något som både domare och finska uppfödare vittnat om, vilket har fått till följd att det skett en uppdelning med minst två olika rasringar - kanske finns det
fortfarande tre. Detta är givetvis enormt tråkigt för rasen
som sådan samt för alla ryssvänner, och riskerar dessutom
få allvarligare konsekvenser än allmän intolerans då det
givetvis också försvårar samarbete inom exempelvis avelsoch hälsofrågor.
I förra numret kunde man i en artikel läsa att det både i
Finland och Sverige finns två olika föreningar för Russian
Blue. Detta stämmer ju inte riktigt och för mig är det viktigt att komma med ett förtydligande. I Finland finns som
jag skrev ovan flera rasringar, alltså RBK:s finska motsvarigheter. I Sverige har vi EN rasring, nämligen Russian Blue
Klubben. Sedan finns det en SVERAK-klubb som heter
Ryssfolket där många ryssägare är medlemmar. Som uppfödare/utställare räcker det inte att vara med i en rasring
utan man behöver vara medlem i en SVERAK-klubb eller
motsvarande för att ställa ut sin katt, registrera kattungar
och få stamtavlor. I skrivande stund har Ryssfolket 30 uppfödare listade på sin hemsida, 23 är medlemmar i Russian
Blue Klubben, alltså majoriteten. Russian Blue Klubben
har idag 46 svenska uppfödare listade på sin hemsida, alltså
är hälften medlemmar i Ryssfolket. Det finns enstaka personer som har svårt att acceptera och leva med att det finns
olika åsikter om hur en bra ryss ska se ut, personer som

gärna vill så split och driva fram konflikter, men de flesta av
oss har faktiskt mycket trevligt tillsammans även om det nu
inte betyder att vi tycker likadant om allting. Jag önskar ur
djupet av mitt hjärta att vi alla hjälps åt och försöker motverka negativa tendenser, alla behövs och det finns plats för
alla, ingen är bättre än någon annan utan alla har något av
värde som gynnar ryssens framtid. Jag vill inte ha något ”vi
mot dom”, jag vill ha ett ”vi”, jag vill ha glädje och tolerans
där man kan jobba tillsammans sida vid sida, och jag vill
ha roligt!
Eftersom jag tagit beslutet att kliva av styrelsearbetet i samband med årsmötet nu i april så blir detta mina ”sista ord”.
Jag drar också ner på antalet kattutställningar i år och fritiden ska istället bland annat ägnas åt smärre renoveringsarbeten i hemmet och välbehövliga friluftsaktiviteter, får
väl se om jag åter springer milen innan sommaren är slut...
Tack för den här tiden, jag önskar er och ryssarna allt gott!
Christina

Asolan Kristmas kattungar 9 veckor gamla och födda i Finland. Foto: Tommi Tanttu
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medlemsinfo
KALLELSE TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS ÅRSMÖTE I MALMÖ 20 APRIL 2013
Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte ca kl 14.00
lördagen den 20 april i samband med Sydkattens utställning i Malmö,
Stadionmässan, Stadiongatan 25.
1. Mötets öppnande

15. Val av revisorer samt revisorsuppleant
16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en
sammankallande

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

17 Övriga frågor
a. prisutdelning för Årets Ryss i RBK för år 2012. Utdelas i
kategorierna vuxen, junior/ungdjur och kastrat. Inga resultat har
inkommit för kategorin senior/veteran.
b. utdelning av S*Cosack’s Nurejevs Minnespokal.
c. utdelning av S*Mistlurens Oksanas vandringspris till årsmötets
bästa ryss

6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat

18. Mötets avslutande

7. Fastställande av dagordningen

Välkomna!

2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet

8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet
11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna.
Motion från styrelsen angående förslag till hedersmedlemmar
(Elisabeth Larsson och Berit Arlebjörk).
11b. Frågor väckta av medlemmar
12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret samt
fastställande av årsavgift
13. Behandling av verksamhetsplan

Lunch med RBK
Före årsmötet finns eventuellt möjlighet för Russian
Blue Klubbens medlemmar att äta lunch tillsammans
i årsmöteslokalen till en kostnad av ca 75-85 kr per
person.
Om du vill delta i lunchen, skicka ett meddelande
till sekreterare@russianblueklubben.se senast den 11
april.

14. Val av styrelse i enlighet med §20
(Ordförande på fyllnadsval på ett år, vice ordförande och kassör på en
mandattid på två år, samt tre ledamöter på ett år)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2012
Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:
		
1 januari – 31 mars 31 mars – 31 december
Ordförande
Christina Linder		
Christina Linder
Vice ordförande
Benny Widar		
Eva Nilsson
Sekreterare
Karin Johansson		
Karin Johansson
Kassör		
Jan Nilsson		
Jan Nilsson
Ledamöter
Ywonne Wildtberg		
Ywonne Wildtberg
		
Anna-Lena Wennergren
Anna-Lena Wenn					ergren
		Martin Hjertstrand		Charlotte Bredberg
Revisorer		
Patrik Johansson		
Patrik Johansson
		Lucie Macek		Lucie Macek
Revisorsuppleant B-G Fältström		
B-G Fältström
Valberedning:
Sammankallande Veronica Nilsson		
Veronica Nilsson
		Eva Nilsson		Eva Nilsson
		Elisabeth Jacobs		Jenny Botters
Medlemsantal
Medlemsantalet bestod den 31 december 2012 av 313 huvudmedlemmar och 28 familjemedlemmar.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Stockholm den 31 mars med 8 medlemmar närvarande. Prisutdelning för tävlingen Årets Russian Blue i RBK ägde rum
i samband med årsmötet, vinnare av Russian Blue Klubbens pokaler
2011: Bästa vuxen blev S*Romanenko´s Kalashnikov, Bästa junior/
ungdjur på delad förstaplats DK*Malevitch Hasta La Vista Zarina och
FI*Zarin Santa Rosa, Bästa kastrat var S*Limelight´s Quatro.
Bästa Klubbkatt vid årsmötet och därmed vinnare av Mistlurens Oksanas vandringspris blev S*Limelight´s Quatro. EP&EC S*Cosack´s
Nurejevs minnespokal delades ut för tredje gången och tillföll i år
FI*Zarin Querida Maia.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret:
Göteborg 2012-01-26, Helsingfors 2012-08-24 och Linköping 201212-15.
Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har
bestått av Elisabeth Larsson, Berit Arlebjörk och Karin Johansson. Layouten för RP 1/2012 har gjorts av Berit Arlebjörk och Karin Johansson, resterande nummer av Karin och Patrik Johansson. Distributionen
sköttes såsom tidigare av Benny och Eva Widar.
Hemsidan
Webbansvarig för hemsidan är Elisabeth Larsson.
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medlemsinfo
Facebookgrupp
Som administratör för facebookgruppen har Karin Johansson tillkommit, som under 2012 delat uppgiften med Christina Linder. Gruppen
har under året varit öppen för alla Russian Blue-vänner, men på grund
av en hel del ovidkommande inlägg har styrelsen under året beslutat att
från 2013 enbart acceptera Russian Blue Klubbens betalande medlemmar i gruppen. Innehållet är dock fortfarande tillgängligt att läsa och
ta del av för alla ryssintresserade.
Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2013 har färdigställts av Elisabeth Larsson och
Berit Arlebjörk. Den 31 december 2012 hade hittills 168 almanackor
sålts. De skänks även vid gåvoprenumerationer samt till kattungeköpare vars uppfödare bjudit dem på ett medlemskap, och 11 st almanackor skänktes 2012. Beställning samt distribution ansvarade Patrik
Johansson för.
Annonsering
Annonssamarbetet med tidningen Kattliv upphörde vid årsskiftet
2011–2012 pga ändrade villkor. Kontakt har tagits med Agria i syfte
att få ett samarbete likt RBK hade med dem tidigare, nämligen att
klubbens medlemmar får 10% rabatt på försäkring, mot att Agria får
annonsera på tidningens baksida. Agria var dock inte intresserade av
detta. De flesta sponsorer idag vill även ha länk och banner på hemsidan, och styrelsen vill själva besluta hur klubbens hemsida ska se ut. Då
klubben har god ekonomi och inte behöver en annonsör av ekonomiska
skäl beslutades att avvakta tillsvidare.
Ryska Boden
Under året har det sålts ca 10 vykort, 5 tygkassar och 9 stycken Tshirts. Ansvarig för Ryska Boden är Martin Hjertstrand.
Informationstjänst
Klubbens informationstjänst sköts av Ywonne Wildtberg, den innefattar såväl frågor om kattungar och avelshanar samt allmänna frågor om
rasen och Russian Blue Klubben. Uppfödare kan skicka information
om planerade parningar, väntade och födda kullar samt omplaceringar
till Ywonne och/eller direkt till webbansvarig och Ryska Postens redaktion för publicering på hemsidan och i tidningen.
Informationsmaterial
Styrelsen har beslutat att istället för som tidigare ha en broschyr och
speciell infotidning, använda de restexemplar av Ryska Posten som
blir över varje nummer. RP är både fin och innehållsrik med allehanda
info, och det vore synd att inte ta tillvara dessa restnummer. På det viset
ser ju även intresserade vad de får för medlemsavgiften om de väljer att
gå med i klubben. RBK:s medlemmar kan beställa tidningar att delas
ut i samband med utställningar och till ryssintresserade, och det rör sig
om de senaste årgångarna.

Avels- och Hälsorådet
Består liksom tidigare av Ywonne Wildtberg (sammankallande), Christina Linder, Eva Nilsson och Martin Hjertstrand. Rådet har under året
bistått med vägledning till klubbmedlemmar som efterfrågat detta i
samband med avelshanesökningar och parningar. Inga nya hälsofrågor
har tillkommit under året.
Utställning
Utställningskokarder har under året delats ut som hederspris till juniorer och ungdjur. Kokarderna inköps för pengagåva som inkommit till
klubben från Sig-Britt Gårdh ”Tassebos”. Utställningsredaktör i klubben är som tidigare Charlotte Bredberg, hon har sammanställt resultaten från bl.a. årets svenska FIFe-utställningar för publicering i Ryska
Posten samt som underlag för tävlingen Årets Russian Blue. Klubbmedlemmar och styrelsemedlemmar har deltagit/närvarat vid två Russian Blue Special-utställningar under 2012. En hölls i Malmö och en i
Helsingfors, foton och referat från bägge har publicerats i Ryska Posten.
Tävlingen Årets Russian Blue
Tävlingen bland klubbens ryssar har pågått fortlöpande under året och
delresultat med utställda ryssar har presenterats i varje nummer av tidningen. Vinnarna kommer att presenteras i Ryska Posten och prisutdelning sker på årsmötet 2013. Ansvariga för tävlingen och uträkning
av resultat är Benny Widar och Anna-Lena Wennergren, reglerna är
fastställda av styrelsen.
Medlemsaktiviteter
Tre ryssfester har hållits, Göteborg i april, Stockholm i september och
Göteborg under oktober. Träffarna har varit mycket uppskattade och
trevliga.
Flera klubbmedlemmar deltog i januari vid ett Russian blue seminarium i Helsingfors som en av de finska rasringarna arrangerat och bjudit in till.
Medlemsnyvärvning
Styrelsen beslutade under 2011 att införa rabatterat pris för klubbens
uppfödare som önskar bjuda sina kattungeköpare på ett medlemskap.
Traditionen att bjuda sina köpare på första årets medlemskap i RBK
verkar avtaga samtidigt som det ekonomiska läget förbistrats i många
hushåll, styrelsen ville med denna rabatt försöka förbättra nyvärvningen av medlemmar till Russian Blue Klubben. Under 2012 har klubben
fått 23 nya medlemmar via denna uppfödarrabatt.
Christina Linder Eva Nilsson
Karin Johansson Jan Nilsson
Ywonne Wildtberg Anna-Lena Wennergren
Charlotte Bredberg

Avelshanar
Ansvarig för nyrekryteringen av avelshanar är som tidigare Ywonne
Wildtberg, med bistånd av Eva Nilsson.
Avels- och Hjälpfonden
Ingen ansökan om medel ur fonden har inkommit under året.
Någon som känner igen den här ryssen? Du återfinner bilden i sin helhet i detta nr av Ryska Posten.
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medlemsinfo
VERKSAMHETSPLAN FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2013
Medlemsantal
Klubben hoppas bibehålla eller öka medlemsantalet i och med den
medlemsnyvärvning som sker efter införandet av uppfödarrabatt på
medlemskap till kattungeköpare.

Informationstjänst
Kommer under året finnas till hands och bistå såväl klubbmedlemmar
samt ryssintresserade med diverse information.
Informationsmaterial
Restnummer av Ryska Posten fungerar tillsvidare som RBK:s informationsmaterial att delas ut av klubbens medlemmar i samband med
utställningar och till ryssintresserade.

Årsmöte
Årsmöte den 20 april 2013 i Malmö.
Styrelsemöten
Styrelsen kommer enligt stadgarna att ha minst tre protokollförda möten under året.
Styrelsen övrigt
Inga särskilda evenemang eller händelser inplanerade för närvarande.
Ryska Posten
4 nummer av klubbtidningen Ryska Posten planeras utkomma. Karin och Patrik Johansson har nu huvudansvaret för redaktionsarbetet.
Klubben söker i nuläget via annons på hemsidan samt i RP en ny medarbetare för att efterträda Elisabeth Larsson som haft en omfattande
och samordnande funktion i redaktionen.
Ryska Boden
Försäljning av RBK:s tygkassar, tröjor och vykort.
Hemsidan
Webbansvarig sköter som vanligt uppdateringar av löpande information. Innehållet på hemsidan behöver smärre uppdateringar, gärna
även översättas till engelska. På grund av tidsbrist ligger detta arbete
nere för tillfället.
Facebookgrupp
Gruppen kommer även fortsättningsvis användas för att delge medlemmar och andra intresserade diverse klubb- och ryssinformation.
Ryssalmanacka
Vi hoppas Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson under hösten kan färdigställa den mycket fina och uppskattade ryssalmanackan även för år
2014. Patrik Johansson har tagit över arbetet med beställningar och
utskick av kalendrarna.

Avelshanar
Klubben planerar även fortsättningsvis hjälpa uppfödare med att lista
tillgängliga hanar.
Avels- och Hjälpfonden
Styrelsen kommer att handlägga och besluta i eventuella inkomna
ärenden, med visst bistånd från Avels- och Hälsorådet, dock fattas beslutet av styrelsen.
Avels- och Hälsorådet
Rådet kommer även fortsättningsvis att bistå klubbens medlemmar
med vägledning i samband med avelshanesökningar och parningar,
samt efter bästa förmåga hålla medlemmarna uppdaterade i för rasen
aktuella hälsofrågor.
Utställning
Utställningskokarder kommer då möjlighet finns under året att delas
ut som hederspris till juniorer och ungdjur. Utställningsredaktören
sammanställer resultaten från bl.a. årets svenska FIFe-utställningar för
publicering i Ryska Posten samt som underlag för tävlingen Årets Russian Blue.
Tävlingen Årets Russian Blue
Tävlingen bland klubbens ryssar har pågått fortlöpande under 2012
och det årets vinnare kommer att presenteras i Ryska Posten, prisutdelning sker på årsmötet 2013. Tävlingen nystartas varje årsskifte och
fortsätter under 2013.
Medlemsaktiviteter
Målsättningen är att bjuda in till minst två ryssfester dit alla Russian
Blue vänner är hjärtligt välkomna, helst på olika håll i landet.
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Molotovs Pussy Riot.
Foto: Jonas Andersson

Riot-unge i Molotovs kullen som föddes 2012. Foto: Jonas Andersson

Annonsering
Klubben kommer som vanligt ha en radannons i varje nummer av
SVERAK:s tidning Våra Katter.

medlemsinfo

Bokslutssammanträde 2013-01-12
Karin Johansson		
Ywonne Wildtberg
Jan Nilsson		
Charlotte Bredberg
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN DEN
15 DECEMBER 2012 I LINKÖPING
Närvarande: Christina Linder, Eva Nilsson, Charlotte Bredberg och
Ywonne Wildtberg
1. Mötets öppnande
Christina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Ywonne Wildtberg.
3. Godkännande av dagordning
Men några justeringar godkändes dagordningen.
4. RP
Beslutade att inskannade gamla RP skall kunna köpas i Ryska Boden
för 100:-. Pappers ex kan köpas för 10:-/stycket + porto upp till en vikt
på 2 kg. För fler tidningar än vad som ryms inom detta viktmått får
man själv hämta dem. Christina Linder skriver info om detta i RP.
Diskussion om RP till skandinaviska korthårsdomarna inom FIFe
gjordes. Behöver listan uppdateras? Hur skall de distribueras? Christina Linder tar kontakt med Jan Nilsson.
5. Årsmötet
Beslöt att årsmötet skall hållas den 20 april i samband med Sydkattens utställning i Malmö.
Christina Linder skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
som skickas ut via e-post för kontroll av övriga styrelsen.

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Pengar har tidigare budgeterats för framtagande av en infotidning.
Jan.

6. Ekonomi
Nu är dosproblemet löst och därmed fungerar postgirot bra. Beslöt att
i dagsläget finns det inga skäl för att byta postgirot mot bankgiro.
7. Beslut tagna via e-post
Beslöt att inköpa en skrivare till kassören för en kostnad av 399:Beslöt att ta 125:- per uppfödare för uppfödarannonsen i Våra Katter.
Beslöt att Christina Linder ska få reseersättning (549:-) för att hämta
gamla RP hos Irené Tjärning.
8. Övriga frågor
Avtackning av funktionärer som lämnat/lämnar sina poster diskuterades. Beslöt om att vid årsmötet föreslå Elisabeth Larsson och Berit
Arlebjörk som hedersmedlemmar i RBK.
Eva Nilsson skriver i RP om skillnaden mellan RBK och RYSS.
Ryssfester diskuterades. Styrelsen ser gärna att dessa arrangeras. Det
står varje medlem fritt att inbjuda till en ryssfest i RP eller så som ett
facebookevent.
Möjligheten att ha ett uppfödareseminarier och/eller ett breedersseminarier diskuterades.
9. Avslutas
Christina tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Ywonne Wildtberg			
Christina Linder
Mötessekreterare			Mötesordförande
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medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I
GÖTEBORG, 2013-01-12
Närvarande: Charlotte Bredberg, Karin Johansson, Jan Nilsson
och Ywonne Wildtberg

8. KATTUNGEMEDLEMSKAP
Beslut om att uppfödarrabatten på medlemskap till kattungeköpare även gäller för skänkt RBK-medlemskap till ny medlem
som tar hand om en RBK-medlems omplacerade ryss.

1. MÖTETS ÖPPNANDE
Ywonne förklarade mötet öppnat.

9. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Ännu ej bestämt.

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Till mötesordförande valdes Ywonne Wildtberg.

10. MÖTETS AVSLUTANDE
Ywonne tackade för visat intresse och avslutade mötet.

3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Till mötessekreterare valdes Karin Johansson.

Mötessekreterare			Mötesordförande

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände dagordningen.

Karin Johansson			

Ywonne Wildtberg

5. RYSKA POSTEN
Fortsatt diskussion om de skandinaviska kategori 3-domarna
även fortsättningsvis ska få Ryska Posten brevledes. Mötet enades om att vi fortsätter med denna rutin. Listan över dessa domare ses för närvarande över och uppdateras så att adresser osv.
stämmer.
6. EKONOMI
Jan gick igenom förra årets ekonomiska resultat. Styrelsen lade
sedan budgetförslaget för 2013.
Beslut om att styrelseledamot får söka reseersättning på 15 kr
milen eller för sin faktiska resekostnad för styrelsemöten och andra ärenden för klubbens räkning om han/hon så önskar.
7.ÅRSMÖTET
Så som tidigare beslutats så hålls årsmötet den 20 april i samband med Sydkattens utställning i Malmö. Beslut om att tiden
blir ca kl. 14.

Ryssfest i väst
Lördagen den 13 april kör vi vårens ryssträff
i Göteborg. Platsen för sammankomsten blir
det anrika Suko Thai där så många av oss
varit med på trevliga träffar.
För att vi skall kunna boka bord vill vi gärna
att du meddelar senast 8 april att du tänker
komma för att prata katt och uppleva en smak
av Thailand.
Maila till Patrik så bokar han en plats åt dig,
patrik@kyanos.se

Valberedningen informerar
Valberedningen arbetar på inför Russian Blue
Klubbens årsmöte. Mandatperioden löper ut
för följande styrelseposter: vice ordförande,
kassör och tre ledamöter. Dessutom ska två
revisorer och en revisorsuppleant väljas och ett
fyllnadsval på ett år för ordförande göras. Förslag kan lämnas till någon i valberedningen.
Veronica Nilsson tel: 031-184261, 0767-786494
Elisabeth Jacobs rysskatten@hotmail.com
Jenny Botters jenny.botters@comhem.se

Tack Mary-Ann
för fina kalenderillustrationer!
Russian Blue Klubben vill särskilt tacka Mary-Ann
Andersson för de roliga och fina illustrationerna i
2013-års russian blue-kalender! Av misstag så föll
hennes namn bort på kalendern.
Varmt tack Mary-Ann!
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S*Catullus’ Blå Bastian i IKEA-reklamen
Anna Hansens ryss Bastian har synts mycket
ute i det offentliga rummet nu på det senaste.
Kanske har du redan sett honom i IKEA reklamen på annonspelare runt om i världen.
Bastian har bland annat figurerat på reklampelare i Stockholm, Göteborg och vi har fått
rapporter om att han också setts i Zürich i
Schweiz.
Bastians uppfödare är Camilla Patek,
S*CATULLUS’, Stockholm. Bastian föddes i en kull med fem kattungar den 8 oktober 2008 (Blå Baltazar, Blå Brio, Blå Boris, Blå Bastian och Blå Bellis: du kan se ett
foto på systern Bellis på sidan.33 i detta nr
av Ryska Posten). Far till Bastian och kullen är FIN*Zarin Querido Qat och mor är
S*Kosmoskattens Jasmin. Bastian blev far
till två kullar och fem avkommor innan han
kastrerades. Flera av hans avkommor har
gått vidare i ryssaveln.
Russian Blue Klubben gratulerar och glädjs
med Bastian, Anna och CATULLUS’ till
bedriften att få en så central plats i IKEAs
reklam. Få russian blue-katter har väl varit
så synliga i världen.
Annonsbilderna är publicerade i RP med
tillåtelse från IKEA och redaktionen tackar
både Anna och IKEA för insända bilder.
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FRÅGOR TILL KATTER

Katitzi och Fanny. Foto: Birgitta Kempe

Fullständigt namn: S*Scherdir`s Katitzi
Eventuellt smeknamn: Tizzi
Ålder: 11
Familj: Matte Gittan, Husse Conny, dotter Fanny
Favoritmänniska: Matte så klart
Roligaste leksaken: Vippor, myntamöss, fast det roligaste är
nog om jag kan knycka något som jag inte får leka med, till
exempel påsklämmor, eller snören.
Godaste maten: Några räkor är inte fel.
Favoritsysselsättning: Gömma mig för matte så hon blir orolig - det är kul. På sommaren är det kul att få vara ute å jaga lite
riktiga möss förstås eller bara få ligga på stolen i trädgården och
sola mej.
Bästa liggplatsen: Nu på vintern är det gott att ligga uppe på
elementet: där e det varmt och skönt. I mattes knä också förstås, och i knävecken på matte i sängen, när det är sovdax.
Favoritprogram på teve: Animal planet. De där stora katterna
tror allt att de är något. Fåglarna följer jag med stort intresse
och blir lite frustrerad att jag inte kan fånga dem. När det visas
små kryp som ormar å annat som rör sej är det jättespännande.
Var jag helst vässar klorna: På mattor, eller annat lämpligt
(olämpligt för matte).
Vad jag inte gillar: Kyla å snö: det hatar jag. Kollar vädret
varje dag, men fy, vänder direkt i dörren och in i värmen igen:
blir det aldrig sommar!! Sen är ju det där med semester som
mina människor ska åka på varje år: då får vi åka i en bur i flera
timmar i bilen ibland. Sedan får vi bo i en liten husvagn i flera
veckor: fy katten! Jag vill inte gå ut när matte tar på mig selen
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för att vi ska få lite luft. Det bara vägrar jag. Det är så mycket
hemska människor som gapar och skriker tycker ja. Nä, det är
allt tryggare inne i vagnen, men nu längtar jag att vi snart ska
åka hem igen.
Vad jag önskar mig mest av allt: Att matte kunde vara hemma hos mig hela tiden och bara vara med mig. Okey då, Fanny
kan väl också få vara med på hörn.
Hälsningar
Katitzi och Fanny

FRÅGOR TILL KATTER

Akillina. Foto: Mats Furukrona

Fullständigt namn: Akilina
Eventuellt smeknamn: Aki
Ålder: 8 år
Familj: Singel med katt
Favoritmänniska: Husse
Roligaste leksaken: Fjädervippan och allt med kattmynta i.
Godaste maten: Rökt skinka (får jag bara på fredagsmyset),
annars äter jag Hills torrfoder – gillar inte ”lyxmat på burk” för
katter.
Favoritsysselsättning: Titta på fåglarna utanför fönstret på
vinterm, på sommaren vara ute på uteplatsen och spana.
Bästa liggplatsen: På husses plats i soffan, annars under täcket
i sängen.
Favoritprogram på teve: Naturprogram med stora rovdjur
(”jag vill också..”)

Var jag helst vässar klorna: På soffan
Vad jag inte gillar: Snabeldraken (dammsugaren)
Vad jag önskar mig mest av allt: Jag gillar nog att vara en
solokatt, det är ingen som bråkar med mig och jag får alltid
som jag vill. Det skulle nog vara kul att ha en kompis att busa
med men jag är inte riktigt säker - jag skulle nog få visa var
skåpet ska stå - och så skulle jag inte ha eget rum längre (jag är
riktigt arg på husse för att han har ställt in en massa bråte där
när köket har målats om, jag klagar varje dag men det händer
inget).

S*Mistlurens Irma
Foto: Karin Johansson
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Mimmi flyttar in

Izar och Mimmi, Ärke Ängelns Just Jip

Text och foto: Kristina Svärdsten, S*Peggy Lane’s
I vår familj finns ryssarna Peggy (11 år), Nellie (8 år), Izar (5 år)
och Mimmi (7 månader) samt Pixel (11 år) som är en cornish
rex.
När Mimmi flyttade hem till oss var hon knappt 15 veckor
gammal. Vi funderade mycket över hur vi skulle göra för att få
henne att smälta in i kattfamiljen, utan att störa den redan sköra
balansen vi hade mellan våra katter. Eftersom katter mycket väl
vet vad vi människor tänker och känner bestämde vi oss för att
tänka att detta skulle fungera. Vi var ju också så väldigt glada
för att få hem Mimmi till oss, så vi utstrålade nog en massa

positivitet. Jag tror det gjorde nytta. En extra Feliway i köket
gjorde nog också sitt till.
I november förra året hämtade vi hem henne, vårt lilla
yrväder. Hon fick först bekanta sig lite med sitt nya hem utan
de andra katterna. Hon gick runt och kollade överallt. Det var
så spännande med allt nytt och hela tiden pratade hon med oss.
När Mimmi jamar låter hon som en liten fågel som kvittrar.
Den första katten Mimmi fick träffa vår Izar (som är
hennes morfar). Mimmi fräste och morrade när hon fick syn på
honom. Det var en ganska rolig syn när denna lilla, lilla varelse
burrade upp sig och försökte skrämma Izar som är ungefär tre

Izar, Mimmi och Nellie

12 RYSKA POSTEN 1-2013

Mimmi och Izar

gånger så stor som hon. Izar tog det hela med ro. Han backade
och satte sig på lite avstånd. Han har varit på flera parningar
och är van vid att tålmodigt vänta ut kattdamer. Vi tog fram
leksaker och lekte med både Mimmi och Izar intill varandra
och det tog sedan inte lång tid innan de plötsligt hade börjat
leka tillsammans. Izar var överlycklig. Han hade väntat länge på
en lekkamrat, eftersom hans mamma och de andra ”tanterna”
inte har velat leka med honom. Mimmi som redan var van vid
andra katter (två bröder, mamma och två andra släktingar) blev
väldigt förtjust i Izar och är sedan den stunden hans ständiga
följeslagare.
Mötet med Peggy senare blev helt odramatiskt. Hon
verkade tycka det var helt naturligt att Mimmi kommit hit och
visade henne genast hur man dricker vatten i badkaret. I dag
hittar man dem ofta sida vid sida under badkarskranen.
Nellie har haft tre kullar, men är numera kastrerad.
När hon fick träffa Mimmi stirrade hon bara på henne och fnös.
Hon vände på klacken och gick därifrån. Vi såg att hon tänkte
”Åh nej, inte en kattunge igen, jag tänker inte ta hand om en till
- jag som inte blivit av med min son ännu! Jag är klar med att
uppfostra små ungar!” Nellie har aldrig varit dum mot Mimmi,
hon bara undviker henne. På sista tiden har det ändå hänt att
Nellie har roat sig med att busa lite med Mimmi och de har även
synts tillsammans i samma korg framför brasan.
Pixel var den som hade svårast att ta emot Mimmi.
Pixel är en väldigt speciell katt. Hon är sköldpaddstecknad och
jag har hört att ”paddor” ofta är lite speciella. Jag har inga andra
”paddor” att jämföra med, men Pixel har verkligen en del lustiga
saker för sig och är inte alls som ryssarna. Hon blev väldigt
rädd för Mimmi i början och gick långa omvägar förbi henne
samtidigt som hon utstötte små förskräckta ljud. I dag har hon
lugnat sig och kan, med skräckblandad förtjusning, busa med

Mimmi på lite avstånd.
De första två veckorna efter att Mimmi hade flyttat in
lämnade vi henne aldrig ensam med de vuxna katterna om inte
någon av oss var i närheten. Vi märkte snabbt att det fungerade
bra att ha alla katterna tillsammans i huset, men ville ändå
vara på den säkra sidan. I dag har Mimmi sin självklara plats i
familjen och det känns som att hon alltid har funnits här.
På det hela taget måste jag säga att det gick väldigt bra att föra
in en femte katt i familjen. Det känns som att balansen mellan
katterna till och med är bättre än den var tidigare. Mimmi har
verkligen livat upp tillvaron här hemma - såväl för oss människor
som för de andra katterna. Det är så roligt att ha en kattunge
igen. Mimmi är en väldigt glad och cool liten katt och vi är så
lyckliga att hon nu är en del av vår familj.

Mimmi. Foto: Malin Svärdsten
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Vänner för evigt?
Text och foto: Kerstin Degerman, FIN*Grindbackas
Hej !
Kommer ni ihåg min artikel om stamnamnet Fi* Grindbacka för
ett drygt år sedan? Artikeln hade ett öppet slut, eftersom jag var
osäker på hur återföreningen mellan mina två ryssar, Hofnarrens
Anastasija ”Mimmi” och Grindbacka Aleksei ”Acke”, skulle lyckas
i det långa loppet.
Till min stora glädje bar den långa rehabiliteringsprocessen frukt, och ett år efter artikeln är det är fortfarande frid och fröjd
hemma hos oss mellan Mimmi och sonalyckan Acke. Jag vill gärna
berätta om processen, ifall det kan hjälpa andra med motsvarande
problem. I sådana fall där katterna ursprungligen inte går ihop,
hjälper nog inte mina erfarenheter.
Den första lärdomen för mig var att inte lita på att en katt alltid håller för en viss stressnivå, bara för att den har gjort det
tidigare. Efter 4 månader trädgårdsliv kombinerade jag flytten
tillbaka till lägenheten med att hämta hem Acke från en parning, allt under samma dag. Efter parningen luktade han säkert
starkt av honan. Troligen blev kombinationen flyttdag och främmande lukter för mycket för Mimmi, som inte tidigare varit aggressiv i motsvarande situation. Nu reagerade hon – efter att ha
kollat läget några timmar, med ett monumentalt anfall. Hemskt
att se och höra! Efter detta var det full hysteri från hennes sida
om hon såg Acke i samma rum, hon ylade, kissade på sig, försökte anfalla.
Jag försökte med det mesta: Organiserade två zoner i
lägenheten, med stängd dörr emellan. Jag kastrerade Acke så fort
som möjligt (ingen märkbar skillnad) och köpte dyra feromoner
för stickkontakterna. Jag gläntade ofta på dörren mellan rummen och lät dem nosa, eller lät katterna äta vid en försiktigt öppnad dörr så att de kunde se varandra. För att göra en lång historia
kort: Ingenting av detta hjälpte egentligen och mina försiktiga
anpassningsförsök rann ut i sanden när katterna skulle träffas i
samma rum. När Acke närmade sig och ville hälsa på Mimmi,
blev hon rädd och det hela utmynnade i fruktansvärda slagsmål.
Jag hade alltid en pläd eller dylikt med mig när båda katterna var
i samma rum. Med hjälp av filten kunde jag bryta hotfull ögonkontakt och försöka hålla katterna ifrån varandra. Framstegen
var dock mycket små under vintern och våren .
Jag led, jag grät, jag talade med veterinärer, med andra russian blue-ägare och jag övervägde att ge bort Mimmi. Jag
försökte tala mycket med henne också och förklara situationen.
Även Acke led. Jag kunde se hur han blev ledsen när hans vänliga läten ignorerades för hundrade gången. Och naturligtvis var
Mimmi i grav obalans. Jag gav henne med tungt hjärta en tidslimit till följande höst: efter detta (1 år) tänkte jag försöka hitta
ett nytt hem åt henne.
Jag fortsatte anpassningsövningarna hela vintern och
våren och på sommaren flyttade vi tillbaka till huset med den
stora trädgården (Grindbacka). Nu fick jag en nätdörr installerad inne i sommarhuset och förutom en nätad öppen veranda
byggde min far och jag även en nätad utegård dit Mimmi kom
via ett bräde från fönstret. Acke satt bredvid på verandan så att
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katterna kunde se varandra HELA TIDEN både ute och inne
om de ville - och utan att kunna skada varandra. Och här var
lösningen! Ny(gammal) miljö, och nätdörrar samt att tryggt
kunna hålla koll på varandra. Senare på sommaren möttes båda
katterna av en slump ute i trädgården - och allt gick bra. Mimmi
hade smitit ut i trädgården medan jag var ute på promenad med
Acke. Acke får vara ute utan koppel, men under övervakning
och Mimmi likaså. Båda är alltså vana vid att vara utomhus.
Jag var nervös, men gjorde om försöket nästa dag så att jag själv
öppnade dörren och allt gick bra igen! Så småningom fick de äta
tillsammans inne med öppen dörr så att Mimmi kunde retirera
ut om hon ville. Det tog veckor att vänja katterna vid varandra
inomhus. De sågs mycket korta stunder första veckan men det
gick hela tiden bättre. Mimmi hittade den sista nyckeln till problemet med egna tassar! Ute kunde hon bestämma avståndet till
Acke, och det var ganska avgörande, tror jag.
Ett halvt år är nog en kort tid när man rehabiliterar
katter. Det gick nog litet framåt under vintern också, även om
jag var så utmattad att jag inte såg det. Katterna speglar också
ens egen nervositet så det var bra att jag inte själv regisserade det
första mötet mellan katterna ute i trädgården. Tidsmässigt tog
processen över ett år och jag hade förmånen att kunna ha katterna både ute och inne. Jag berömde konsekvent alla små framsteg och jag ville att båda katterna skulle känna sig duktiga. Jag
tycker att den här ”pussterapin” gjorde Mimmi mycket lugnare
och särskilt efter att genombrottet hade inträffat. Jag ville inte
ge upp eftersom katterna ursprungligen kom så bra överens. Det
var som om det hela var ett stort missförstånd – detta med att
Mimmi trodde att Acke var någon annan... eller hur katter nu
resonerar...
Även vinterlägenheten har nu en nätdörr för alla eventualiteter. Den i mitt tycke mest kompetenta veterinären sade
att hon inte trodde på lugnande mediciner i det här fallet eftersom Mimmis beteende redan var oberäkneligt och medicinen
kan få vissa gamla mönster och minnen att ”ploppa upp”. Hon
trodde att Mimmi har fått en ”stresskod” aktiverad i hjärnan och
att Mimmi även i framtiden kommer att reagera på stress. Den
bästa lösningen är att undvika det som utlöser stressen. Jag har
följt hennes råd och i vårt fall är katterna alltid åtskilda (max ett
dygn) av en nätdörr efter flytt vid höst/vår, efter veterinärbesök
etc. Det är förvånansvärt hur bra tilliten mellan katterna har
återställts. Ibland tycker jag mig märka en viss försiktighet från
Ackes sida men normalt sover de igen tillsammans som ett enda
stort nystan. Just nu tvättar Mimmi Acke på huvudet, ser på mig
och jag kan nästan svära på att hon ler!
Kerstin Degerman

Vi trängs på soffan (Mimmi, Acke och Kerstin som tog bilden)

Mistlurens-kullen som föddes 9 november förra året. Här är Irma, Inez och Isidor nästan 4 veckor gamla.
Foto: Karin Johansson
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Boris och Pärlan

BORIS
- rysk entreprenör, men gäller ROT och RUT?
Text och foto: Christina Holmström, S*Katiusjas
Vad menas med detta undrar ni givetvis. Jo, med ryssens sedvanliga natur lägger man sig i allt som rör familjen, hus och övriga
göromål med lika glatt humör som alltid med följd att inget är
sig likt i huset och kaos råder.
Boris är en av tre i Esters första kull för nytillkomna läsare och
givetvis ”min” första kull. Jag kunde inte låta bli utan lät en av
ungarna stanna kvar. Detta trots att jag läst någonstans att det
inte var ”bra” att ”samla” kattungar, men eftersom jag inte kommer ihåg var jag läste detta så gäller det inte mig och det är
därför Boris numera ingår i familjen.
Boris är 8 månader och jag är övertygad om att han
kommer att orsaka benbrott på någon av de tvåbenta individerna
i familjen. Det hela går ut på att hinna före de tvåbenta för att
inte missa något intressant. Att sedan fötter och ben är i vägen
är en struntsak enligt Boris. Man får ju bara inte missa något.
Några av Boris sysselsättningar förutom att sova och
äta är att sortera tvätt. Först börjar man bland smutstvätten.
Dels kan man hoppa ner i tvättkorgen eller så jagar man runt i
högen när tvätten är sorterad och det är lika roligt. Sedan följer
man med till tvättstugan och kontrollerar inläggning i tvättmaskinen. Är man riktigt snabb gör man en sista kontroll av
tvätten INNE i maskinen innan matte (för det mesta) lyfter ut
katten och stänger luckan snabbt innan katten släpps lös igen.
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Därefter gäller det att se så att tvättmedelsmängden blir rätt.
Har man sedan tid kan man titta på när tvätten snurrar runt och
vattnet fylls på. Sedan kommer momentet med torktumlaren.
Enligt Boris kan man kolla tvätten när den är fuktig och läggs
in i tumlaren. Allra bäst är det dock när den rena tvätten är
färdig och lite så där lagom varm att ta en tur ner i för en liten
mysstund, låter Boris hälsa. Så hela tvättproceduren tar en stund
längre då man måste kolla var katten är hela tiden.
Sedan är det tid för att dammsuga och även här är Boris närvarande. Genom att ligga en meter från dammsugaren
kontrollerar han så att damm och katthår försvinner från golv
och mattor. Ibland får man hålla en tass på sladden så att den
inte försvinner. När golvet ska torkas så är risken stor att man har
en katt på moppen eller vilt jagande efter den. Att golvet är halt
har ingen betydelse trots att det finns inbyggda broddar.
Bädda är nästa moment och jag tror att det finns flera
bland oss ryssägare som har samma problem som jag: man har
alltid en bula under täcket eller under sängöverkastet när man
bäddat. Det bästa är dock när det bäddas rent i sängen för då får
man både vara med om att bädda av och bädda på. Att det sedan
inte ser så bra ut är en helt annan sak.
Tömning av toalådorna är en hel procedur. Det räcker
med den vanliga rengöringen så har man Boris till hjälp för att
kontrollera så att det går rätt till. Är det ny sand så vem är först

Ester

där om inte Boris för att inviga - och att toahuven inte kommer
på bekommer inte Boris något nämnvärt. Alla som vill får se på
och övriga katter får vänta på sin tur.
En helg hade familjen storstädning bland garderober,
lådor mm. Vem hjälpte till om inte Boris. Jobbet tog som ni
säkert förstår dubbelt så lång tid då allt skulle kontrolleras både
”tassgripligen” och via nosen. När allt var klart var både vi och
katten trötta. De två andra katterna, Boris mor Ester och huskatten Pärlan var redan på sina sovställen, dvs Pärlan ovanpå
vitrinskåpet i köket och Ester mellan täcke och påslakan i min
säng.
Ibland har Boris kökstjänst. Detta innebär kontroll av
all matlagning vilket gör att man knappt vågar sätta i gång spis
och ugn med allt vad det innebär. Inget mjölkglas går säkert
om någon ställer det ifrån sig obevakat och detsamma gäller för
vattenglas. Om man gör en smörgås och sedan plockar undan
sakerna, dvs vänder sig om för att sätta in sakerna i kylskåpet, så
är det inte säkert att pålägget i form av någon god skinka är kvar
när man kommer tillbaka till smörgåsen. K-Special och mjölk

är även något som faller Boris i smaken. Det ska dock inte vara
blöta flingor utan hellre lätt knapriga och hinner man med att ta
några slurkar mjölk innan man blir bortkörd är det bara bonus,
låter Boris hälsa.
Den senaste tiden har Boris fått nya vanor. Detta innebär att
man väcker matte och husse en timme innan väckarklockan
ringer. Först börjar man med att lägga sig på någon av de två i
sängen och spinner väldigt intensivt. Blir det inte reaktion kör
man igång med att börja krafsa på täcke eller en pyjamasärm
som sticker fram eller så låter man matte eller husse få ens nos
och morrhår i ansiktet. Detta framkallar reaktionen att man
blir nerslängd från sängen. Då kör man ingång med klorna på
sängens sida vilket får matte sticka ut fötter från täcket. Kanon
tänker Boris och kör med kinderna mot foten. Om inte detta
blidkar matte så låter man vederbörande känna av de vassa tänderna lite nätt. Sov- och matklocka tillhör matte och det är bara
den som gäller. De tre struntar i familjens övriga väckarklockor.
När nu undertecknad är uppe, halvt medvetslös, så gäller det att
se upp för nu är tre stycken grå skuggor på hugget och de är överallt och det är bråttom. MATEN SKA SERVERAS GENAST!
Sekreteraren till vd:n Boris i Rysk Entreprenad AB:
Christina Holmström
SE*Katiusjas

Boris
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Luna, N*Hanshaugens Dana

Lilla Luna
Text: Lena Hallström, S*Toredys

Foto: Lisa-Marie Chandler

4,5 månader ung var Luna på sin första utställning. Hon klarade sig fint under hela dagen och fick en jättefin bedömning
av domaren. Det var lite jobbigt på förmiddagen. Luna vill
vara med hela tiden och hade svårt att slappna av. Då fick hon
sova i mitt knä och det var precis vad kelgrisen ville. Efter bedömningen somnade hon i sin bur. En gång till fick jag väcka
henne. Passade på att få Luna fotograferad av den fotograf
som fanns på plats. Även om Lunas ögonfärg inte riktigt var
på plats så är hon ju kattunge bara en viss tid. Vuxenbilder, då
hon fått färgen på plats, hinner jag få senare. Luna showade,
lekte och utmanade oss som skulle hålla henne kvar på bordet.
Resor har aldrig varit något problem för oss. Får Luna
bara hälsa på några runt omkring och sedan leka en stund i mitt
knä så sover hon lugnt. Till nästa stopp. Det kan ju komma på
några fler roliga människor eller hundar. Råttor och kaniner är
också trevliga reskamrater, nåja intressanta då. Andra katter hör
dock inte till favoriterna. Så länge de är tysta är det ok men hon
gillar inte när de sitter och skriker. Bellis ligger bara lugnt i sin bur
under resorna - så något problem att underhålla henne har jag inte.
Kattens dag firades på den lokala djurbutiken. Russian Blue är
inte den mest välkända rasen här i Emmaboda, så det var kul
att få visa en. Efter den söndagen känner fler till rasen och har
fått en fin uppfattning om den. Luna visades upp tillsammans
med en Birma, två Devon Rex och en huskatt den eftermid18 RYSKA POSTEN 1-2013

dagen. Luna älskades och många var de barn som ville ha en
«sån». Att få kela med så många som möjligt, bara bli klappad eller leka hela tiden - ja, vad kan väl vara bättre? Inget! Ja,
ett par timmar i alla fall, sedan somnade hon gott. Luna visade inte bara upp hur en ryss ser ut, nåja hur vissa ryssar ser
ut: hon älskades också för sitt trevliga och mysiga sätt att vara.
Jul och nyår firades hos min mormor i Stockholm. Då hon har
hjälp morgon och kväll så träffade vi många människor de
dagarna. Luna hade jättekul och fick gosa massor även de två
dagar hon fick vara hos en kattvakt. Hon fick vara där eftersom jag skulle hälsa på några söta kattungar och gjorde en resa
som skulle ta hela dagen. Då lillan är så social så ville jag inte
stänga in henne medan jag var borta. Två blomkrukor hade
hon ner för familjen fick jag veta. Men det gjorde inget och deras dotter älskade henne. De två små flickorna hade lekt och
gosat hela tiden. När jag hämtade Luna blev hon glad att se
mig: så även om hon haft kul så hade hon ändå saknat mig.
Nu tar vi det lugnt Luna, Bellis och jag. Om ett par månader
kommer det en till liten ryss och gör oss sällskap.
Ha det fint!
Lena Hallström
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Kärrmarks Amalija (Tesla)

Skuggpanterns betraktelser
Text och foto: Kajsa Berggren, S*Skuggpanterns
Tiden går väldigt fort och det händer mycket i katternas värld.
Tesla fyllde 4 år i januari och har redan hunnit bli såväl farmor
som gammelfarmor.
Teslas äldste son Sievert gick ur tiden förra året efter
att ha insjuknat i något så ovanligt som Kokoppor. Detta gjorde
oss riktigt, riktigt bedrövade, Sievert hade på de 12 veckor han
bodde hos oss hunnit sätta tydliga spår.
Idag den 11 februari 2013 fyller Teslas mumin-gäng
två år. Det var så roligt att få soliga bilder på Sniff från hans
matte Elisabeth som hälsning på födelsedagen!
En sista kull skulle vi verkligen vilja ha innan Tesla får gå i pension som avelshona. Det är så mycket glädje i att få följa med
på resan. Visst, massvis med jobb, oro och förstörd nattsömn,
men det är det ändå värt. När Tesla började löpa så fick vi låna
Blåtussens Citta di Collegno (Zilver) hem till oss några dagar.
Han är bara ett år gammal men redan en riktigt snygg, trygg
och social kille.
Tesla var inledningsvis ett riktigt hormonmonster som inte visste riktigt hur hon ville ha det. Men efter ett tag så blev de båda
mera sällskaplig fot med varandra. Det finns med andra ord
goda förutsättningar för att det kommer små blå andra veckan i
april! Vi ser fram mot en spännande vår.
Kajsa Berggren
SE* Skuggpanterns
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Blåtussens Citta di Collegno (Zilver)

”När Tessla började löpa så fick vi låna
Blåtussens Citta di Collegno (Zilver) hem
till oss några dagar. Han är bara ett år
gammal men redan en riktigt snygg, trygg
och social kille.”

Zilver

”Tesla var inledningsvis ett riktigt
hormonmonster som inte visste riktigt hur
hon ville ha det. Men efter ett tag så blev de
båda mera sällskapliga med varandra.”

Tesla

En bild av FIN*Miminkan
Miriam, som togs då hennes husse Martin behövde
kattpassning.
Foto: Karin Johansson
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Äntligen en ny Flaxkatt!
Text och foto: Charlotte Bredberg, S*Flax

Tre år skulle det ta innan jag hittade rätt katt till S*Flax att
förvalta arvet efter mina vackra honor Pikku (IC&GIP Zarin
Querida Maia) och Plysch (IP Valinor’s Celebrian). Barynia’s
Vendy Darling föddes, på dagen (15 november 2012), tre år efter
den olycksaliga natten då S*Flax senaste kull föddes och Pikku
kastrerades.
En efterlängtad kull, både för uppfödaren Elisabeth Jacobs och
för mig, med för mig bara kända katter i stamtavlan. Vendy är
son-dotter-dotter till Pikku och Plyschs bröder Luinil och Legolas återkommer också på flera ställen. Dessutom är Vendy såklart
en lovande liten tjej med stora ögon som håller på att växla till
intensivt grönt, en jättekort nos och en vinkel som redan kan
anas. Öronställningen kunde vara lite mer som Plyschs eller Pikkus, om jag finge välja, men har vi riktig tur kommer hon ändå
att likna både Pikku och Plysch. Vendys päls kommer att vara
bland de mörkare på utställningarna nuförtiden och vi förväntar
oss ingen fantastisk utställningskarriär utan hoppas istället på
de fina Flaxkattungar som förhoppningsvis kommer att födas
inom ett år. En spännande jakt på den perfekte fästmannen har
redan börjat...

S*Barynia’s Vendy Darling

Det är underbart att ha en kattunge i huset! Vendy är sagolikt
rar och Pikku och Diesel tog henne direkt under sina vingar.
Pikku är lite sur och sträng, så som det anstår en gammelfarmor,
medan Diesel som vanligt är av åsikten ”the more the merrier”.
Det har gått långt över min förväntan. Det ska också bli så roligt och spännande att äntligen få ställa ut igen, och en söt liten
kattunge! Det är sex år sen sist!
Hälsar
Charlotte Bredberg
S*Flax

”Det är underbart att ha en kattunge i huset!
Vendy är sagolikt rar och Pikku och Diesel
tog henne direkt under sina vingar.”

S*Barynia’s Vendy Darling, 3 månader - snart på en utställning nära dig

22 RYSKA POSTEN 1-2013

Plysch 11,5 år

Picku 6 år

Kattungars namn
Text och foto: Susanna Gunnar, FIN*Susanssin
När vi hade vår första kull så trodde jag verkligen inte att vi skulle ha mer än en kull. Jag bestämde mig för att kalla den ”den Blå
kullen” och att inte använda alfabetet som de flesta uppfödare
gör. Den förstfödda pojken fick namnet Susanssin BlueDreamComeTrue. Namnet skrevs ihop för att passa reglerna för hur
många bokstäver som är tillåtna i kattnamn. Pojken som föddes som nummer två kallade vi Susanssin Blue Babble Boy och
nummer tre, som föddes genom kejsarsnitt, var flickan Susanssin Blue Miracle. Vi kände att hon verkligen var ett mirakel.
Nästan ett år senare efter att vår första kull fötts så föddes vår
andra kull. Jag tror att jag måste säga ”Tack” till Marjatta Vieru
(FIN*Miminkan) för utan hennes stöd så skulle vi inte vågat oss
på att ha en kull till. Jag gillade idén att inte namnge kattungar
efter alfabetet. Det kändes roligare så och det gav mer möjligheter. Vi kallade kullen Susanssin ”Big Cats kullen” eftersom jag
älskar alla de stora kattdjuren: tigrar, lejon, geparder osv. Den
förstfödda honan fick namnet Susanssin Tiger that purrs och
nummer två som var en hane fick heta Susanssin Lies like A
Lion. Vår rysshane Watti ljuger alltid som sina stora ”kusiner”
och namnet var inspirerat av det. Kattunge nummer tre var ytterligare en flicka och hon fick namnet Susanssin Beautiful as
Puma därför att jag ville ge henne ett flickaktigt namn. Den
förstfödda honan var för stor och maskulin för ett flickaktigt
namn.
När det var dags för vår tredje kull så började jag ångra att jag
inte döpt kattungarna efter alfabetetet. Varför då? Därför att det

började bli lite rörigt för omgivningen som hade svårt att hålla
koll på vilken kull som kom först. Att namnge kattungar efter
alfabetet är ”användarvänligt” i förhållande till andra uppfödare. Det händer dock ibland, om än inte så ofta, att uppfödare
som hållt på så länge och fått många kullar, behöver gå igenom
alfabetet gång på gång. Eftersom våra kattungenamn i de flesta
fall var varken feminina eller maskulina så blev även detta något
förvirrande för omgivningen: vilken katt var hona och vilken var
hane? Men observera: de flesta Susanssin katter är hanar så ”en
hane” får bli den bästa gissningen. Jag beslutade mig att hålla
fast vid min första plan och att samtidigt använda mig av alfabetet. Den tredje kullen blev namngiven efter ungarnas mycket
energiska och stormvindslika mor och kallades därför ”Fast and
Furious kullen”. Även kattungarnas namn valdes med inspiration från deras mor Myy. Den förstfödda flickan kallades Susanssin Climb the Walls eftersom mamma Myy har ett mycket Matrix-likt sätt att ”klättra på väggarna” när hon springer.
Pojkarna kallades Susanssin Curious By Nature and Susanssin
Catch Me if U Can.
Jag känner väldigt starkt för namnen och jag har alltid en idé
medan jag väntar på att kattungarna ska födas. När det blev
dags att planera för vår fjärde kull så fick jag chansen att använda
en väldigt skandinavisk hane till vår Nano. Det var under en
period när det var en diskussion om att förändra russian blue
standarden. Jag har alltid varit väldigt passionerad när det gäller ryssesns utseende och ”look” så det blev naturligt för mig att
kalla vår nästa kull för ”Dream – kullen” eftersom det var som
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en dröm som blev sann att få en väldigt skandinavisk stamtavla
till kattungarna. Jag ville också att kattungarnas namn skulle
berätta om min passion så de två pojkarna fick namnen Susanssin Matter Of Heart (jag använde mig även av det namnet när
jag skrev om min syn på standarden) och Susanssion There Is
Hope. Att alltid ha ett hopp är något som jag alltid trott på i
livet i stort och jag kände mycket starkt att jag behövde tro att
det fanns hopp för de skandinaviska ryssarna.
Vår femte kull föddes inte i vårt eget hem utan hos en fodervärd. Jag väntade mig den största kullen vi någonsin haft och
den kom. Fem kattungar föddes men en dog ledsamt nog under
förlossningen för att den hade fått i sig fostervätska. Så vi fick
två flickor och två pojkar: ”The Fifth Edition – kullen”. Den
här gången ville jag att namnen skulle berätta något om våra blå
vänner. Jag föreslog fyra namn och Hanna, som är fodervärds
matte, bestämde vem som skulle bli vem. Flickorna fick namnen
Susanssin Touch Of Joy och Susanssin Your Sunshine. Pojkarna kallades Susanssin Feeling Happy och Susanssin Makes You
Smile. Jag tycker att dessa namn berättar mycket om glädjen och
lyckan som våra blå vänner ger oss.
När det var dags för vår Nanos sista kull så insåg jag att alla Nanos kullar hade fötts under höstperioden. Det hade skett antingen i september eller i oktober. Jag är mycket förtjust i hösten
och ville hedra vår Nano genom att ge hennes sista kull namnet
”Höst kullen”. Två pojkar föddes och återigen så verkade det som
om vi skulle få pojkar och pojkar återigen. Vi kallade dem Susanssin Crispy Mornings och Susanssin Playful Leaves: och de
namnen speglar två saker som jag och katterna uppskattar med
hösten. Crispy Mornings såg ut precis som mamma Nano skulle
se ut om hon hade varit en hane. Han hade också ett mycket
snällt sätt att vara på så det var väldigt svårt att sälja honom men
jag gjorde det.
Den sjunde Susanssin kullen föddes också hos en fodervärd där
den femte modern var från ”Firth Edition kullen”. Jag hoppades
så mycket på en hona för att kunna fortsätta med i Susanssins
uppfödning. På fredagen under påskhelgen föddes tre pojkar.
Namntemat som jag hade planerat för: ”Golden Queens” eller
”Princesses” ersattes med ”Golden Kings”. Ni kan inte klandra mig för att inte vara optimist. Sanis ”Golden Kings” var en
mycket bra kull och efter att chocken att få tre hanar och en
tredje kull med bara pojkar lagt sig så tyckte jag att det var ganska roligt att ge dem kungliga namn. Igen fick Hanna bestämma
vem som skulle heta vad men det var jag som föreslog namnen.
Jag kände att de namn jag valde beskrev hur ryssar är till sin
karaktär i hemmiljö: Susanssin KingOfTheCastle (återigen fick
orden sammanlänkas så att bokstäverna inte skulle överskrida
regelverket för bokstävers antal i kattnamn), Susanssin Wears
The Crown och Susanssin High And Mighty. Jag tror att vi alla
kan enas om att våra blå vänner är dem som innehar den kungliga överhögheten i vårt hem, eller vad säger ni?
Även om det är svårt att finna en hane i Finland så har jag fram
till nu varit mycket lyckligt lottad genom att det för mig varit ganska lätt kunna föda upp kattungar. Mina honor har haft
regelbundna löpperioder och alla har blivit dräktiga vid första
försöket. Så jag vågade mig på att resa utomlands med modern
till ”Golden Kings kullen”. Sani och jag reste till Sverige efter en
omsorgsfull planering under hösten 2011. Jag såg så fram emot
den unga hanen S*Kyanos Akaios ”Lowe”. Jag skrev också om
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vår resa till Sverige i Ryska Posten. Tre veckor efter vårt besök i
Sverige och efter vi kommit tillbaka till Finland igen så verkade
det som om Sani var dräktig och vi började vänta. Men strax före
julhelgen fick jag ett telefonsamtal från Hanna som berättade att
Sani hade börjat löpa. Vilken besvikelse. Jag hade redan kommit
på namntemat för kullen och jag ville också att kattungenamnen
skulle handla om kärlek. Jag tror inte att jag vill använda det här
temat till vår nästa kull för att det var tänkt till Sanis och Lowes
kull. Men kanske vill det sig så att jag någon dag vill använda
temat om jag känner mig redo för det.
Medan jag skriver detta så är vår åttonde kull förhoppningsvis på
gång. Mor är FI*Bessemjanka’s Paeonia ”Pii”, dotter till Susanssin High And Mighty och far är FI*Grindbacka’s Ehrenswärd
”Merlin”. Det här är första gången jag kombinerar mina egna
linjer eftersom vår tredje kull finns bakom i Merlins stamtavla.
Merlins far är FIN*Hana-Bi Lekan Kwa Afrika vars far är Susanssin Catch Me If U Can. Detta gör mig lite nervös men det
blir också mycket intressant. När man ägnat mer och mer tid
och praktik åt avel och fått mer kunskap så blir det en slags ”bitter och söt” situation - och när man använder individer från sin
egen avel på både ”mamma-” och ”pappa-sidan” så är man väl
medveten om vilka risker som finns. Det finns alltid risker i avel
och kunskap gör det ändå svårare, men återigen: ju mer kunskap
du har desto bättre är utgångsläget. Jag har ännu inte bestämt
mig för något namntema för den här kullen, men jag har några
idéer och de kommer att utvecklas mera allteftersom Piis dräktighet fortskrider. Jag känner att vi verkligen snart ska ha vår
åttonde kull och att det kommer att ske tre år efter ”Golden
Kings kullen”. Pii är nu fem veckor dräktig och har ökat i vikt
med över 800 gram så jag hoppas på tre kattungar. Jag frågade
Pii mycket vänligt om vi kunde få några flickor denna gången
och jag återkommer gärna till er när ungarna är födda.
Susanna Gunnar

översättning: Karin Johansson

Pii fem veckor dräktig. Foto: Susanna Gunnar

Resultat från look-alike tävlingen 2012
Det vinnande bidraget bland inskickade foton som liknar ett foto på Rådsbackens Antonina, född den 8 januari 1980,
är FIN*Miminkan Miriam, till höger nedanför i bild. Miriam är född den 6 februari 2010. Uppfödare är Marjatta
Vieru och ägare är Martin Hjertstrand, S*Mudhoneys, Göteborg. Miriams föräldrar är FIN*Andinan Casimiro och
Miminkan Klavdija Juryn har bestått av Elisabeth Larsson och Berit Arlebjörk.

1
Rådsbackens Antonina

Hedersomnämnanden i tävlingen får även:
Bild 2. S*Grrr Levis Mikado Sidereus, ”Milou”, ägare Susanne Södergren
Bild 3. FIN*Shady-Lady´s Chayenne, ägare Kajsa Kajanto, Finland
Bild 4. S*Vatulands Igor, ägare Margit Kjetsaa, Norge
Bild 5. S*Kyanos Akleja, ägare Lennart Odeberg

2

Vi gratulerar och tackar för alla bidrag
som kom in under förra året!

4

3

5
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Kullinfo
Väntade kullar
Finland

4/4 2013
Far: FI*Bessemjanka’s Prunus
Mor: FI*Hana-Bi Biutiful
Uppfödare: FI*Hana-Bi
Marianna Ripatti, Helsingfors Finland
+358 50 587 4054
www.hanabi.fi

För Kattungar till salu, se även på
Russian Blue Klubbens hemsida
www.russianblueklubben.se

Planerade parningar
Sverige
Februari:
Far: S*Blåtussens Citta di Collegno
Mor: SE*Kärrmarks Amalija
Uppfödare: SE*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Partille
070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
skuggpanter.blogspot.com
Februari/Mars:
Far: SC Malevitch Splinter’s Leonardo
Mor: GIC S*Koroleva Severina Valentina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

Vår/sommar:
Far: FIN*Starstruck’s Jim Morrison
Mor: St.Hanshaugens Dana
Uppfödare: S*TOREDYS
Lena Hallström, Emmaboda
073-425 91 44, toredys@hotmail.com

Norge
Mars/april
Far: (N) Troilltampens Septimus
Mor: (N) St. Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: ST. HANSHAUGENS
Katja Frost, Revetal, Norge
+47 333 960 92, +47 412 681 20
katj-f@online.no
www.st-hanshaugens.com

Far: SE*Burn Island Signar Vasil
Mor: IC S*Catullus’ Blå Bellis
Uppfödare: S*TOREDYS
Lena Hallström, Emmaboda
073-425 91 44
toredys@hotmail.com
Mars/April:
Far: SE*Burn Island Signar Vasil
Mor: S*Kosmoskattens Klara
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
013-14 78 75, 0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se
Maj:
Far: S* Far: Cosack’s Sir Vivor
Mor: S*Grrr Orchis Cephalanthera Rubra
Uppfödare: S*GRRR
Anna och Maria Saverstam, Umeå
073 81 073 82
grrr@saverstam.com
www.saverstam.com

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
Som uppfödare i Russian Blue Klubben kan du bjuda dina kattungeköpare på ett års
medlemskap till det rabatterade priset 50 kr per kattungeköpare. Rabatten gäller ett
medlemskap per såld kattunge.
Betala in 50 kr per kattungeköpare till Russian Blue Klubbens PlusGiro 430 52 40-6
och uppge ”uppfödarrabatt”. Skicka samtidigt ett mejl till kassören med följande
information: såld kattunges namn och registreringsnummer samt köparens namn,
adress och telefonnummer. Gärna e-postadress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla dessa uppgifter till kassören i samband med att
inbetalning görs för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer inte
att återbetala uppfödare som skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
Uppfödarrabatten på medlemskap till kattungeköpare gäller även för skänkt RBKmedlemskap till ny medlem som tar hand om en RBK-medlems omplacerade ryss.
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Miriams och Balous ungar som föddes
2012. Foto: Karin Johansson

Hjälp till att hålla hemsidan uppdaterad!
Ni uppfödare som har kattungar till
salu, snälla hör av er till webmaster
så att hon kan uppdatera informationen på hemsidan. Det är viktigast
att meddela förändringar så att
informationen alltid är aktuell.
Maila till:
webbansvarig@russianblueklubben.se

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
Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Rospinglan’s Billy The Kid (2011-06-16)			
Avgift: Enl. ö. k.
CH SE*Skuggpanterns Pascal		
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo
IC (N)Ferapont Anfisa		
0173-602 73, 070-769 24 13			
jennysusanne.eriksson@spray.se		

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija
(N)Schillerstrøm’s Ferapont
(N)Bernhof Nastya

S*Romanenko’s Sikorsky (2011-04-08)			
Avgift: 1000+1000
S*Koroleva Leonid Nikolaj		
Ägare: Anna Saverstam, Umeå
SC S*Romanenko’s Maxinja Naida, JW		
073-810 73 82, grrr@saverstam.se, www.saverstam.com		

CH Aragon
IC S*Koroleva Amalija Katerina
EC Maximilian vom Salzbachtal
EC S*Romanenko’s Axinja

S*Grrr Orchis Neotinea Ustulata (2012-02-08)			
Avgift: Enl. ö. k.
S*Mistlurens Nestor		
Ägare: Lina Öhrström, Umeå
S*Gigablues Nike		
lina.ohrstrom@gmail.com			

S*Royalgrey Nikulin Tiger
S*Vatulands Marisa
S*UllaBerras Nickolay Kirill Serge
S*Astragalus Blue Isadora

S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis (2012-02-08)					S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k				
S*Mistlurens Nestor			
S*Vatulands Marisa
Ägare: Ellicka Mellgren och		
S*Gigablues Nike			
S*UllaBerras Nickolay Kirill Sergej
Joakim Nyman, Solna							S*Astragalus Blue Isadora
Elica.Mellgren@gmail.com, 076-942 76 69
S*Cosack’s Sir Vivor (2012-03-29)						S*Catullus’ Blå Bastian
Avgift: Enl. ö. k.			
S*Silverklon’s Simba			
S*Cortobelle’s Lisa
Ägare: Anna Sverstam, Umeå
S*Sirius The Prettiest Star		
S*Flax Chaos
073-810 73 82, grrr@saverstam.com			
Tsaritzas Zelda

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Leo, (2011-05-05)							S*Limelight’s Potomac
Ägare: Sandra Gustafsson och 		
S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor
SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy
Erick Thunström, Stockholm		
S*Barynia’s Sigrid			
S*Flax Cheops
0707-48 87 88, sandra_g78@hotmail.com					
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljev
S*Koroleva Bela Amos (2011-04-27)						EC S*Wynjas Wincent
Avgift: Enl. ö.k.
S*Kosmoskattens Lotus 		
S*Kosmoskattens Kajsa
Ägare: Ulla von Lochow, Stockholm
GIC S*Koroleva Severina Valentina 		
IC FIN*Zarin Archie
073-622 62 44, kastina83@gmail.com 			
IC S*Koroleva Amalija Katerina
S*UllaBerras Astor Mio Pascal (2011-07-05)			
Avgift: Enl. ö.k.
CH SE*Skuggpanters Pascal		
Ägare Henrik Söderquist, Södertälje
S*UllaBerras Zilvia Kia Olga		
08-550 682 15			

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija
S*Limelight’s Potomac
SC S*UllaBerras Olga Zarina

S*Molotov’s Rebel Rebel (2011-01-29)
		
Avgift: Enl. ö. k.
SC S*Romanenko’s Kalashnikov		
Ägare: Kalle Söber, Bergshamra
CH S*Azovska’s Irina Prosorov		
073-310 94 09, kalle@sobbes.se			

SC S*Koroleva Odrian Maximalija
EC S*Romanenko’s Axinja
S*Ärke Ängelns Gorki
CH S*Molotov’s Pretty Jaguar

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21) Under en begränsad tid!		
Avgift: Enl. ö. k.
S*Royalgrey Nikulin Tiger		
Ägare: Margareta Sten, Stockholm
S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia 		
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com		

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise
S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
CH S*Flisdjupet’s Chardonnay

Usurs Major av Buerlia(N) (2003-11-20)			
IC S*Kameleonten’s Astrix
Avgift: Enl. ök.
S*Saratovs Ivan Yashin		
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
Ägare: Daniela Enström, Stockholm
EC Oda av Buerlia(N)		
S*Zilarrezko Andi
Tel: 0700-524565, daniela_e@volny.cz			
EC Geisha av Buerlia(N)DM
			
S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.		
SW’07,EC Silvergrey Paragon
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna
S*Limelight’s Potomac		
BlueFiver,DSM(USA)
0707-74 34 54 ,
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy		
EC S*Limelight’s Kia,DSM
vladimir1@comhem.se			
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
			
C S*Sephora’s Joy
GIC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05)			
EC Maximiliam vom Salzbachtal
Avgift: Enl. ök.
EC S*Koroleva Odrian Maximalija		
IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Thomas Johnsson, Solna
EC S*Romanenko’s Axinja		
EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM
08-83 3838, 0733-66 36 76			
CH A Flashpaw’s Vision of Love
j.thomas.j@comhem.se				

RYSKA POSTEN 1-2013 27

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) Inga hanar inrapporterade
Västra Götaland, Halland)
S*Mudhoneys Avon Tourbillon (2010-11-16)
Avgift: Enl. ö. k.
S*Royalgrey Nikulin Tiger
Ägare: Anna Eskeby & Lars Hermanson
CH S*Mudhoneys Disentis
Göteborg
annaeskeby@hotmail. com, lars_hermanson@tele2.se

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise
S*Kandinsky’s Mischa
S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora

S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)
Avgift: Enl. ö. k.
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg
comvecta@telia.com

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Barynia’s Wilma
S*Vatulands Yurij
S*Zilarrezko Lady Rowena

S*Kyanos Akilles
S*Wildtbergs Reca Petyora

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
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 Blaze
GIC S*Koroleva Severina Valentina

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

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

Norge
Vuxna hanar
Pyotr av Buerlia(N) (2010-05-17)
Kontakta Eva Smith-Meyer
+47 33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)
Ägare: Victoria Wilhelmsen, Oslo
+47 412 364 86
victoria@wilhelmsen.no

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

S*Royalgrey Nikulin Tiger
CH (N)Sydspissen Babushka

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

St. Hanshaugens Cornelis (2010-11-02) kastreringsvarning
Avgift: Enl. ö. k.
(FIFe)CH&(WCF)CH S*Wildtbergs Boris
Ägare: Maren Sælensminde, Oslo
St. Hanshaugens Beatrise
+47 476 37 753, maren.saelensminde@gmail.com

S*Saratovs Radozlav Dominik
IC Ondine v. Hirschach(DE)
(N)Nature’s Beauty Aris Maximov
Yvette av Buerlia(N)

Alexandra’s Blue
Avgift: Enl. ö. k.
Ägare: Anneke Fasting, Drammen
fiodda@hotmail.com

(N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita
S*Blå Blixtens Gandalf
(N)Thorelin’s Anastasia Blue

Alexandra’s Blue Hampus
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita

S*Cosack’s Sir Vivor finns med på listan bland avelshanarna.
Foto Anna Saverstam
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Preliminärt slutresultat Årets Russian Blue 2012
Juniorer/ungdjur

Vuxna

1 : Blåtussens Citta di Cremona : 22P
Äg : Christer Persmark

1 : Zarin Santa Rosa : 34P
Äg : Yvonne Torstensson

2 : Ärke Ängelns Golden DeliciouS : 21P
Äg : Bernice Skytt

2 : Romanenko’s Kalashnikov : 30P
Äg : Thomas Johnsson

2 : Koroleva Isadora Gloria : 21P
Äg : Kaija Merta

3 : Vatulands Igor : 23P
Äg : Margit Kjetsaa

4 : Rospinglan’s Billy the Kid : 16P
Äg : Susanne Eriksson

4 : Koroleva Justina by Buddha : 18P
Äg : Kaija Merta

5 : Rospinglan’s Amalia Agnes Anna: 14P
Äg : Susanne Eriksson

5 : Czar’s Fairy Yelena Nazimova : 16P
Äg : Maria Yngvesson

6 : Koroleva Clara Felicia : 13P
Äg : Kaija Merta

6 : Tsaritza’s Blue Pearl : 14P
Äg : Eva Nilsson

7 : Ärke Ängelns Just Jip : 12P
Äg : Bernice Skytt

6 : Little Merlin’s Amanda : 14P
Äg : Margit Kjetsaa

8 : Kyanos Bibi : 11p
Äg: Karin & Patrik Johansson

6 : Kyanos Akaios : 14P
Äg : Veronica Nilsson

8 : Ärke Ängelns Keepsake : 11P
Äg : Bernice Skytt

9 : Mistlurens Nestor : 13P
Äg : Elisabeth Jacobs

10 : Royalgrey Wilda: 6P
Äg : Jenny Botters Lundberg

9 : Ärke Ängelns Raisa : 13P
Äg : Bernice Skytt

10 : Mudhoney’s Julier: 6P
Äg : Caroline Bohlin

11 : Kirstejns Laurela Blue Dane : 11P
Äg : Thomas Öhberg

Kastrater

11 : Wildtbergs Dychtau Sentinela Ondine : 11P
Äg : Anne-Helene Johansson

1 : Tsaritzas Zelda : 32P
Äg : Christina Linder
2 : Limelight’s Quatro : 28P
Äg : Thomas Johnsson
3 : Limelight’s Rafaela : 21P
Äg : Martin Åstrand
4 : Koroleva Odrian Maximalija : 13P
Äg : Liselotte Hallengren
5 : Katzenhof Quellchen : 9P
Äg : Ritva Manninen
6 : Romanenko’s Kalashnikov : 6P
Äg : Thomas Johnsson
7 : Miminkan Leonid : 2P
Äg : Marja-Leena Merenkylä

Poäng i vuxen-, ungdjur/junior- samt kastratklass
BIS
NOM
BIV
Cert
Ex 1 J+U

10 poäng
9 poäng
8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss
2 poäng
2 poäng

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

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.

Två ryssar på vuxenlistan:
S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova och
N*Little Merlins Amanda, som kattunge här på bilden.
Foton: Karin Johansson
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Utställningsnytt
Utställningsresultat

Om du vill att din katts utställningsresultat ska stå med i Ryska Posten, skicka då
in det till oss på adressen: utställningsredaktor@russianblueklubben.se
TURKU/ÅBO, 24 november 2012

VÄSTRA FRÖLUNDA, 8 december 2012

Domare: Linda Knyovà
11 utställda russian blue

Domare: Steph Bruin
8 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hane
Katzenhof Sebastian
CACGIB, NOM
Äg: Anna-mari Pirtilahti
Hane
Lolcat’s Rasputin
Ex2
Äg:
Hona
Lolcat’s Alexandra
CAGCIB, BIV, NOM Äg:

Klass 5 Internationell Champion
Hane
IC Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica Nilsson

Klass 7 Champion
Hona
Hana-Bi Kätketty Kukka
CACIB
Äg: Marianna Ripatti

Klass 9 Öppen klass
Hona
S*Blåtussens Citta di Cremona
Ex 1
Äg: Christer Perrsmark
CAC

Klass 9 Öppen klass
Hane
Inkilee Huvitus
CAC, Champion
Äg: Kaisa Kinnarinnen
Hona
Hana-Bi Biutiful
CAC
Äg:
Hona
Bessemjanka’s Paeonia
Ex2
Äg: Susanna Gunnar
Klass 10 Kastratklass
Hona
Katzenhof Lavanya
CAP, NOM Premier Äg:
Hane
Lolcat’s Oskari
CAP
Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Mistlurens Sonja
Ex1
Äg: Marianna Ripatti
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Hana-Bi Zahir
Ex1
Äg:

TURKU/ÅBO, 25 november 2012
Domare: Laura Boshoven-Scholten
10 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hane
Lolcat’s Rasputin
CAGCIB, BIV, NOM Äg:
Grand Internationell Champion
Hona
Lolcat’s Alexandra
CAGCIB Äg:
Klass 7 Champion
Hane
Inkilee Huvitus
CACIB
Äg: Kaisa Kinnarinnen
Klass 8 Premier
Hona
Katzenhof Lavanya
CAPIB
Äg:
Klass 10 Kastratklass
Hane
Lolcat’s Oskari
CAP, Premier
Äg:
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Lolcat’s Meg
Ex1
Äg:
Hona
Hana-Bi Zahir
Ex2
Äg:
Hona
Lolcat’s Jo
Ex3
Äg:
Hane
Shady-Lady’s Demon
Ex1, BIV Äg:
Hane
Lolcat’s Laurie
Ex2
Äg:
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Klass 7 Champion
Hona
Flisdjupets Chardonnay
CACIB
Äg: Ywonne Wildtberg

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Koroleva Clara Felicia
Ex1 BIV
Äg: Kaija Merta
Hona
Wildtbergs Venus Verus
Ex 2
Äg: Ywonne Wildtberg
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Koroleva Isadora Gloria
Ex1, BIV, NOM
Äg: Kaija Merta
Hona
Cattegas Bea Icat
Ex 2
Äg: Lotta Hallengren
Hane
Cattegas Blue Ivanoff
Ex1
Äg: Lotta Hallengren
Hane
Cattegas Boomer
Ex 2
Äg: Therese Edström

VÄSTRA FRÖLUNDA, 9 december 2012
Domare: Barbro Helmer
5 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hane
IC Kyanos Akaios
CAGCIB, BIV
Äg: Veronica Nilsson
Klass 9 Öppen klass
Hona
S*Blåtussens Citta di Cremona
CAC
Äg: Christer Perrsmark
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Koroleva Clara Felicia
Ex1
Äg: Kaija Merta
Hona
Wildtbergs Venus Verus
Ex 2
Äg: Ywonne Wildtberg
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Koroleva Isadora Gloria
Ex1, BIV, NOM, BIS Äg: Kaija Merta

HELSINGFORS, 29 december 2012
Domare: Jarmo Räihä
7 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CAGCIB Äg: Maria Malevitch
Grand Internationell Champion
Klass 9 Öppen klass
Hona
Dacats Vivian
CAC, BIV, NOM
Äg: Sari Kulha
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Katzenhof Severino
Ex1
Äg:

Förkortningar

Certifikat för vuxna katter:
CAC,CACIB, CAGCIB, CACS
Certifikat för kastrater:
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS
EX	Excellent
MB
Mycket Bra
B
Bra
HP
Herderspris
V
Vuxen
J
Junior
U
Ungdjur
K
Kastrat
T
Totalt
Disk
Diskvalificerad
BIV
Bäst i varian
NOM
Nominerad till panel
BIS
Best In Show
(t ex BIS vuxen kategori tre)
BOX	
Best in Opposite Sex
(tidigare BIM- Bäst i Motsatt
Kön)BOB Best of the Best
(Alla BIS katter tävlar mot var
andra)
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Zarin C’est la Vie
Ex1, BIV, NOM
Äg: Sari Kulha
Hona
Shady-Lady’s Fairlane
Ex2
Äg:
Hona
Shady-Lady’s New Yorker
Ex3
Äg:
Hane
Shady-Lady’s Demon
Ex1
Äg:

HELSINGFORS, 30 december 2012
Domare: Vera Vasilieva
10 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV Äg: Maria Malevitch
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Lolcat’s Alexandra
CAGCIB Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Katzenhof Severino
Ex1, NOM Äg:
Hona
Katzenhof Sinderina
Ex1
Äg:
Hona
Andinan Favorita
Ex2
Äg:
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Lolcat’s Meg
Ex1, BIV, NOM
Äg:
Hona
Tcarskii´Dvorik My Saaga
Ex2
Äg:
Hona
Malevitch She’s got the Look
Ex3
Äg: Maria Malevitch
Hona
Andinan Gretchen
Ex4
Äg:
Hane
Romanenko’s Basilio
Ex1
Äg:

UPPSALA, 5 januari 2013
Domare: Glenn Sjöbom
2 utställda russian blue
Klass 10 Kastratklass
Hane
Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAP, NOM, BIS
Äg: Bernice Skytt
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Ärke Ängelns Golden Delicious
Dragen
Äg: Bernice Skytt

UPPSALA, 6 januari 2013

ÖREBRO, 2 februari 2013

HELSINGÖR, 9 februari 2013

Domare: Anne Veland
2 utställda russian blue

Domare: Glenn Sjöbom
8 utställda russian blue

Domare: Thea Friskovêc
4 utställda russian blue

Klass 10 Kastratklass
Hane
Blueudemonia›s Russian Roulette JW
CAP
Äg: Bernice Skytt

Klass 1 Supreme Champion
Hane
Malevitch Splinter’s Leonardo JW
HP, BIV, NOM
Äg: Kenneth Eklind
Hona
Limelight›s Pocahontas DSM DVM
HP
Äg: Kenneth Eklind

Klass 1 Supreme Champion

Klass 8 Premier
Hona
Limelight›s Rafaela
CAPIB, NOM
Äg: Martin Åstrand

Klass 8 Premier
Hona
Malevitch Bella Swan
CAPIB
Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 9 Öppen klass
Hona
BlueOyster›s Bianca
CAC, NOM Äg: Kicka Johansson
Hona
Wynjas Nova
Ex2
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Vaabengaard Padmé Amidala
Ex1
Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Ärke Ängelns Golden Delicious
Dragen
Äg: Bernice Skytt

STOCKHOLM, 19 januari 2013
Domare: Jarmo Räihä
2 utställda russian blue
Klass 10 Kastratklass
Hane
Blueudemonia›s Russian Roulette JW
CAP, Premier
Äg: Bernice Skytt
Klass 7 Champion
Hona
Molotov›s Hunky Dory
CACIB
Äg; Maria Enzell

STOCKHOLM, 20 januari 2013
Domare: Ulrika Eriksson
2 utställda russian blue
Klass 8 Premier
Hane
Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAPIB
Äg: Bernice Skytt
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Ärke Ängelns Just Jip
Ex1, NOM Äg: Kristina Svärdsten

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Koroleva Isadora Gloria
Ex1
Äg: Kaija Merta
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Cattegas Bea Icat
Ex 2
Äg: Lotta Hallengren
Hona
Malevitch Tasty like a raindrop
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Maria Yngvesson

KÖGE, 26 januari 2013
Domare:
8 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB Äg: Maria Malevitch

Domare: Pia Nyrup
5 utställda russian blue

Klass 8 Premier
Hane
Malevtich Arthur Pendragon
CAPIB
Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP
Äg:

Klass 10 Kastratklass
Hona
Malevitch Bella Swan
CAP
Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 9 Öppen klass
Hane
Janatuisen Daddy’s Boy
CAC
Äg:
Hona
BleuKaramel Angelica
CAC
Äg:

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Romanenko’s Achimov
Ex1
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Hane
Sunnanordica Viggo Mortensen
Ex2
Äg: Maria Malevitch

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Shady-Lady’s Road Runner
Ex1, BIV, NOM, BIS Äg:
Hona
Zarin C’est la Vie
Ex2
Äg: Sari Kulha

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Vaabengaard Padmé Amidala
Ex1 BIV
Äg: Henrik Vaabengaard
Hona
Malevitch She›s Got the Look
Ex1
Äg: Maria Malevitch
Hona
Malevtich Never was a quitter
Ex2
Äg: Margit & Aksel Beckmann

LAHTI, 19 januari 2013

LAHTI, 20 januari 2013
Domare: Sara Viuha
6 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP, BIV
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hona
Mistlurens Sonja
CAC
Äg: Marianna Ripatti
Hona
BleuKaramel Angelica
Ex2
Äg:
Hona
LadyGrey’s Bella von Knap
Ex3
Äg:
Klass 10 Kastratklass
Hane
LadyGrey’s Domino
CAP
Äg:
Hona
LadyGrey’s Ariana
CAP
Äg:

KÖGE, 27 januari 2013
Domare:
5 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV Äg: Maria Malevitch
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB Äg: Maria Malevitch
Klass 10 Kastratklass
Hona
Malevitch Bella Swan
CAP
Äg: Henrik Vaabengaard
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Vaabengaard Padmé Amidala
Ex1
Äg: Henrik Vaabengaard
Hona
Malevitch She›s Got the Look
Ex1
Äg: Maria Malevitch

Hane
HP, BIV
Hona
HP

Malevitch Splinter’s Leonardo JW
Äg: Kenneth Eklind
Limelight›s Pocahontas DSM DVM
Äg: Kenneth Eklind

HELSINGÖR, 9 februari 2013
Domare: Donatella Mastrangelo
2 utställda russian blue
Klass 8 Premier
Hona
Malevitch Bella Swan
CAPIB
Äg: Henrik Vaabengaard
Domare: Donatella Mastrangelo
2 utställda russian blue
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Vaabengaard Padmé Amidala
Ex1
Äg: Henrik Vaabengaard

JYVÄSKYLÄ, 16 februari 2013
Domare: Jaana Jyrkinen
6 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Lolcat’s Alexandra
CAGCIB, BIV, NOM Äg:
Hona
Habeebas Adorable Ayoka
Ex2
Äg:
Klass 10 Kastratklass
Hona
Andinan Celestina
CAP, NOM Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Katzenhof Treasure
Ex1
Äg:
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Meadowpaws Willow
Ex1
Äg:
Hona
Lolcat’s Meg
Ex2
Äg:

JYVÄSKYLÄ, 17 februari 2013
Domare: Natalia Siderova
6 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Lolcat’s Alexandra
CAGCIB Äg:
Hona
Habeebas Adorable Ayoka
Ex2
Äg:
Klass 10 Kastratklass
Hona
Andinan Celestina
CAP
Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Katzenhof Treasure
Ex1
Äg:
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Meadowpaws Willow
Ex2
Äg:
Hona
Lolcat’s Meg
Ex1, BIV, NOM
Äg:
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Kommande utställningar

SVERIGE
MARS
2-3
9-10
30-31
APRIL
13-14
20-21
27-28
MAJ
4-5
4-5
11-12
11-12
18-19
18-19
25-26
25-26
JUNI
8-9
8-9
15-16
15-16
29-30
29-30
29-30

DANMARK
Nyköping		
Stockholm		
Stockholm		

Östkatten
Speedcat
Stockholms Kattklubb

Umeå		
Malmö		
Östersund		

Björkstakatten		
Sydkatten		
Storsjökatten

Värnamo		
Västerås		
Alingsås		
Uppsala		
Falköping		
Domsjö		
Bollnäs		
Göteborg		

Dackekatten
Västerås Kattklubb
Elfborgskatten
Uppsala Kattklubb
Billingebygdens Kattklubb
Örnsköldskatten
Hälsingekatten
Spinneriet

Stockholm		
Trelleborg		
Skellefteå		
Örebro		
Karlstad		
Njurunda		
Kalmar		

Birka
Sviss
SOL
Nerk
VÄK
Sundsvalls Kattklubb
Calmare Kattklubb

Trondheim

Trønderkatten

Fredrikstad

Östfolkatten

Lørenskog		
Averøy		

LIRAK
Vestkystkatten

Harstad		
Oslo		
Bergen		
Nesna		
Ski		
Arendal		

HÄLKA
NORAK
Hansakatten
Polarkatten
Smaalene
Agderkatten

MARS
3-4
16-17
23-24
MAJ
5
JUNI
22-23

Nykøbing Falster
Fredericia		
Herning		

DARAK
JYRAK
KATTEKLUBBEN/RACEKATTEN

Viby		

RACEKATTEN

Nørre Aaby

JYRAK

Helsinki		
Turku		

URK
TUROK

Kuopio		
Ännu ej fastställt

ISROK
RUROK

Vaasa		
Tampere		

POH-KIS
PIROK

Hyvinkää		
Ännu ej fastställt

ERY-SYD
KES-KIS

FINLAND
MARS
2-3
23-24
APRIL
13-14
27-28
MAJ
11-12
25-26
JUNI
8-9
15-16

NORGE
MARS
23-24
APRIL
6-7
MAJ
4-5
25-26
JUNI
8-9
8-9
15-16
22-23
22-23
29-30

Nya medlemmar
Jimmy Beausang & Mari
Pedersen Beausang
Solrosgatan 36
41843 GÖTEBORG
Ola Reuter Olsson
Erik Daahlbergsgata 28A
41126 GÖTEBORG
Carolina Fredgren
Spinnrocksvägen 1
451 75 UDDEVALLA
Joakim Nyman
Kundshamra 55 B Lgh
1002
170 70 SOLNA
Nils Erik Eriksson
Berglinds väg 4
714 35 KOPPARBERG
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Namn- och adressändring
Tina Dahl
Jungfrudansen 8
171 56 SOLNA
Carolina Röhrl
Tellusborgsvägen 90
126 28, Hägersten
Kerstin Lundqvist
Badstrandsvägen 32
112 65, Stockholm
Camilla Lejon Alvfeldt
Gravyrstigen 4
141 43 Huddinge
Helena Pettersson
Broddgränd 32
129 46 Hägersten
Magnus Ekerot
Idungatan 8
113 45 Stockholm

Heidi Strömberg
Mauritz Hansens vei 74
N-2013 SKJETTEN
Lisa Fernholt
Polhemsgatan 3
543 31 TIBRO
Mirjam Eladhari
Kocksgatan 3
11624 STOCKHOLM
Annika Hjelmsten
Reenstiernagatan 36
60212 NORRKÖPING
Marianna Ripatti
Männikkötie 9 G 53
00630 HELSINKI
Finland

S*Catullus Blå Bellis. Foto: Lisa-Marie Chandler
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Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.

1

2

3

4

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

T-shirt
med Russian Blue Klubbens logotyp.

5

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

Russian Blue Klubbens vykort

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

Pris per styck: 5 kr.
Mängdrabatt: 10 st - 40 kr, 25 st - 85
kr,
40 st - 120 kr, 50 st - 150 kr, 75 st - 210
kr,
100 st - 250 kr.
Porto tillkommer.
Vykorten är numrerade från 1 till 5.
Ange vilka, och hur många, vykort/
julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.
Beställ via e-post:
martin.hjerstrand@russianblueklubben.se
eller tel.:0735-313695
eller post:
Martin Hjertstrand
Gräddgatan 6
412 76 Göteborg

Gamla nummer av Ryska Posten säljes
Gamla nummer av Ryska Posten finns att köpa. De innehåller
bl.a. historik om klubben och rasen, foton samt annat som kan
vara intressant och stundom rent av underhållande att ta del av
för den ryssbitne. De äldre numren är av en mycket enkel kvalité
beträffande tryck och bilder, inte heller numren från 90-talet
når upp till dagens goda standard men kan ändå vara mycket väl
värda att läsa om man är vetgirig och intresserad.
På DVD finns nästan alla nummer av Ryska Posten från nummer 2/79 till 4/90 samt det enstaka numret 3/94. Saknas gör de
allra första numren från 1978 samt nummer 1/79, 3/88, 3/89
och 2/90. En DVD kostar 100 kronor inklusive inrikes porto.
För beställning kontakta någon i styrelsen (kontaktuppgifter
hittar du på sidan 36).
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Det finns även en del papperstidningar från de lite äldre årgångarna på 80- och 90-talet fram till 2004 ungefär. Årgångarna är
inte kompletta och det finns varierande antal kvar av varje ex.
Dessa säljes för 10 kronor/tidning plus frakten på 99 kronor i
inrikes paket upp till 2 kilo, det blir cirka 15 tidningar beroende
på antal sidor och papperskvalité. Endast en sådan beställning
per medlem och principen ”först till kvarn” gäller. Större beställningar får avhämtas i Nyköping eller möjligen i samband
med någon kattutställning enligt överenskommelse. Kontakta
Christina Linder via e-post för beställning.

Rasringar i våra
grannländer
Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Esben Nielsen
Niels Hansens Vej 7
DK-5500 Middelfart
esben@russianblue.dk
Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk

Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Sari Kulha
sari@zarin.net
+358 40 574 3788

Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

Styrelsen

Vem gör vad?

Ordförande
Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
0155-28 91 36
ordforande@russianblueklubben.se

Avelshanar
Anmäl/ändra information om din
avelshane till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0700-31 26 33
avelshanar@russianblueklubben.se

Vice ordförande
Eva Nilsson
Nätvingestigen 40
587 29 LINKÖPING
013-14 78 75
viceordforande@russianblueklubben.se
Sekreterare
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 GÖTEBORG
031-42 37 17
sekreterare@russianblueklubben.se
Kassör
Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Ledamöter
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0700-31 26 33
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se
Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM
0431-45 29 27
alwennergren@russianblueklubben.se
Charlotte Bredberg
Gröndalsvägen 34
117 66 Stockholm
08-10 40 01
charlottebredberg@russianblueklubben.se
Valberedningens
sammankallande
Veronica Nilsson
tel. 031-184261, 0767-786494

Asolan Kristmas kattungar.
Foto: Tommi Tanttu

Avels- och hälsorådet
Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning:
Ywonne Wildtberg (sammankallande),
0700-31 26 33
Christina Linder, 0155-28 91 36
Eva Nilsson, 013-14 78 75
Martin Hjertstrand, 031-701 05 13
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 adress-ändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Russian blueinformation
Alla som har frågor om rasen russian blue
som sällskapskatt, avelskatt, utställnings-katt
eller annat vänder sig till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0700-31 26 33
info@russianblueklubben.se
Utställningsresultat
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka
resultatet till:
Charlotte Bredberg
Gröndalsvägen 34
117 66 Stockholm
08-10 40 01
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg

B

FÖRENINGSBREV

S*Mistlurens Isidor
Foto: Karin Johansson

