innehåll 2/2009
MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009
Huvudmedlem
Familjemedlem
Gåvoprenumeration

150 kr
50 kr
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

S*Graymalkin's Yearning Ofelia "Nano"
Ägare och foto: Susanna Gunnar

NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av september.

RYSKA POSTEN
MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 2/2009

årgång 32

ANSVARIG UTGIVARE

Martin Hjertstrand
031-701 05 13
REDAKTION

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

Berit Arlebjörk
TECKNINGAR

Mary-Ann Andersson
TEXTER OCH PAPPERSBILDER
SKICKAS TILL

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

rpfoto@
russianblueklubben.se
UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL

ryskaposten@
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
N. Skeppspromenaden 15, 417 63 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

www.russianblueklubben.se

2

redaktionen har ordet

Material till tidningen vill vi ha
SENAST den 16 augusti.
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Årets jubilar - Else-Marie Qvarnström
Fråga Ylva
Förslag till förändring av RBK:s stadgar.
Vänner som har lämnat oss
Marianne Backström - in memoriam
Alexej har ordet
Det ska vi fira!
Min ryss Anton
Som hund och katt
Benny Widar - ny styrelseledamot
Blue Miracle - ett riktigt mirakel
Samtal om russian blue - Rina Matthiessen
Utfodring av katt
Min katts historia - Jameson
PRA - Ylva Stockelberg
Samtal om russian blue - Ywonne Johansson
Sven Backström - ny styrelseledamot
Hund? Katt? Eller både och!
Kullinformation
Avelshanar
Jan Nilsson - ny styrelseledamot
Ryska Boden
Dackekattens utställning den 26 april
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar,
adressändringar, m m.
35 Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Hej alla ryssälskare!
Det har nu gått tre månader sedan sist och du håller Ryska Postens sommarnummer i din hand. Vi hoppas du ska hitta något av intresse i tidningen.
Det har varit årsmöte i klubben och de tre nya styrelseledamöterna presenterar sig i ord och bild.
Det här numret handlar ganska mycket om ryssens utseende och vi tackar
både Karin Johansson och Carina Nicklasson som lagt ner mycket arbete på
intervjuer och annat.
Russian Blue Klubben arbetar ju för att bevara den skandinaviska russian
bluetypen, det utseende som ryssarna hade under den första tiden i Sverige,
kanske främst på 1960-talet, och det är viktigt att detta diskuteras bland
uppfödare, utställare och andra medlemmar. Vad är utmärkande för den
skandinaviska typen och hur gör man för att utseendet ska kunna bevaras i
framtida avel? Alla som har åsikter, funderingar och frågor är välkomna att
höra av sig till Ryska Posten.
Ett nytt hot är PRA som dök upp i Finland under vintern. Vi hoppas att styrelsen och klubben kan ta tag i detta och snabbt hitta lösningar för att rädda
rasen. Man kanske kan ha samordnade ögonspeglingar i olika delar av landet? En liten ras som russian blue är extra känslig eftersom det är få individer som går i avel.
Det kommer ibland frågor till klubben om man kan ha russian blue tillsammans med hund. Två ryssägare som också har hund berättar i det här
numret om sina erfarenheter.
Vi påminner än en gång om att vi gärna vill ha både bilder och texter till
kommande nummer och bilder till nästa års fotokalender. Och glöm inte att
skicka in era katters utställningsresultat.
Vi önskar alla katter och deras människor en skön sommar!
Berit och Elisabeth

Ordföranden har ordet

Så blev man då ordförande och fick det angenäma nöjet
(?) att sitta här och försöka få ihop någonting. Som den
historiker jag försöker bli så tänkte jag att det nog var i
historien man kunde hitta framtiden, eller åtminstone
uppslag på vad jag skulle skriva. Självklart fann jag mig
själv läsande artikel efter artikel i tidning efter tidning.
Vår Diesel hittade jag på sidan 16 i nummer 2/01, fast det
står där att hon heter Rådsbackens Antonina och är född
1980 … Jag skulle tro att de flesta av klubbens medlemmar skulle kunna hitta sin eller sina katter i något av numren, bara för att se att det i själva verket inte alls är den
egna kissen. Men att kunna hitta ”sin” katt, 23 år äldre
eller hur stor åldersskillnaden kan tänkas vara, är ju bara
glädjande och visar att det kanske inte har skett så stora
förändringar i utseendet ändå.
Det var väl lite det jag tänkte försöka skriva mer om: glädjeämnena. Hemma hos oss har i skrivande stund de båda
pojkarna i vår tredje och senaste kull precis flyttat hemifrån. Oj, vad det känns tomt utan dem! Vis av erfarenhet
(nåja) tror jag att saknaden blir kortvarig och att vi i stället kan glädjas med de nya ägarna och inte känna oss ledsna. Dessutom är honorna kvar ett litet tag till. Den första
kullen, hösten 2006, tog vi för att själva få en andra hona,
men de två senaste har nog mest varit för att det är så
himla kul med kattungar. Jag hoppas att fler av våra medlemmar kan tänka sig att ta en kull eller två, eller, om man
köper en hane, låter honom få träffa någon hona innan
han kastreras. Jag kan bara svara för min egen del, men
skulle det inte vara lite roligt att veta att ens egen lilla
grabb ligger bakom den eller den kullen några år in i framtiden?

IC Tsaritzas Zelda

De flesta av er har nog varit medlemmar i klubben längre
än jag har varit och vi är en ganska brokig skara med ett
gemensamt: vår kärlek till ryssarna. Oavsett om man är
uppfödare, utställare eller ”bara” kattägd i största allmänhet så är det min förhoppning att alla ska känna sig
hemma i klubben och att alla ska tycka att vår tidning är
något man längtar efter. Jag hoppas i alla fall få läsa om
just din katt. Och är det så att du tycker om att läsa om
andras katter så är chansen stor att fler än jag vill ta del av
vad du har att skriva.
Vi i styrelsen finns här för medlemmarna och är det så att
vi kan hjälpa till på ett eller annat sätt så tveka inte att
kontakta oss. I förra numret skrev jag om att vi vill hjälpa
till att anordna ryssfester runt om i landet och det vill vi
fortfarande. Jag är nästan beredd att kalla dem för Ryska
Posten Live och förhoppningsvis kan vi skicka ut både
ordförande och reporter för att täcka det till ett kommande nummer av tidningen. Maila mig, så ser vi om inte
vi kan fixa nåt!
Nu ska jag bara passa på att önska er alla, både två- och
fyrbenta, en underbar sommar med minst lika mycket sol
som vi har haft här i Göteborg under våren och jag ser
fram emot att ses till hösten, både i tidningen och förhoppningsvis även på en fest.
Varma hälsningar
Martin

Vad är rysslook?
Meningarna om vad som egentligen är rysslook är
delade. Kanske finns det olika slags rysslook till och
med? Men rysslook är inget som har att göra med
om katten har ett utseende som exakt följer standarden, om nosen är rak eller öronen perfekt placerade.
Det handlar mer om ett uttryck som gör att man vet
att det här är en ryss och inget annat. Något som
sitter i blicken och själva ansiktsuttrycket.
Här på bilden visar IC Tsaritzas Zelda ett exempel
på den typen av rysslook som inte handlar om att se
arg ut, utan mer som hennes ägare Christina Linder
uttrycker det ”Ett lite hjärtnupet och ynkligt
uttryck, eller kanske olyckligt i viss mån”.
Bilden på Zelda är tagen på kattutställningen i Oslo
21-22 mars, då hon blev internationell champion.
Ägare: Christina Linder (S*Sirius)
Foto: Karin Johansson
Vad är rysslook för dig? Skriv till Ryska Posten och
berätta. Och skicka gärna en bild på en ryss som
illustrerar det du menar.

Fotokalender 2010
Glöm inte att skicka in bilder
till nästa års ryssalmanacka!
Har du en eller flera
fina bilder på din ryss,
tveka då inte att skicka in
dem till oss. Kanske
din kisse får bli
månadskatt nästa år!
Bilderna bör helst vara i
liggande format och skicka

gärna originalbilden utan någon beskärning eller annan
ändring. Tänk på att ju större bilden är desto bättre blir den i
tryck.
Kanske har du en fin bild från i julas som skulle passa som
decemberbild, eller en bild med påskmotiv. Kanske en ryss i
snön, eller fina sommarbilder. Har du många bilder som du vill
skicka in är det bra om du har möjlighet att bränna dem på en
cd och skicka med posten till:
Elisabeth Larsson, Sjömärkegatan 17, 456 34 Kungshamn
Med e-post skickar du bilderna till
rysskalender@russianblueklubben.se.
Vi tar emot bilder hela sommaren, ända fram till 30 september.
Lycka till med fotograferandet!
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Årsmötesprotokoll för Russian Blue Klubben,
Värnamo 2009-04-26
1. Vice ordförande Nils Werner hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Röstlängden fastställdes till 14 röstberättigade medlemmar: Nils Werner,
Carina Nicklasson, Sven Backström, Eva Widar, Benny Widar, Patrik Johansson,
Karin Johansson, Martin Hjertstrand, Veronica Nilsson, Anna-Stina Elmersson,
Anna-Lena Wennergren, Yvonne Torstensson, Eva Nilsson, Kaija Merta.

Ansvarsfrihet för Russian Blue Klubbens styrelse 2008
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet finns enligt
vår mening inte anledning till anmärkning varför vi föreslår
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2008.
Göteborg 2009-04-22
Nils Birgander
Patrik Johansson

3. Till årsmötets ordförande utsågs Nils Werner.
4. Till årsmötets sekreterare utsågs Carina Nicklasson.
5. Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Martin Hjertstrand och Patrik
Johansson.
6. Mötet ansågs ha blivit vederbörligen kallat.
7. Dagordningen fastställdes.
8a. Verksamhetsberättelsen för Russian Blue Klubben föredrogs och godkändes.
8b. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs och godkändes.
9. Revisionsberättelsen föredrogs, och föreslog årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes.
11a. Motion från styrelsen om stadgeändringar. Motionen bifölls av årsmötet.
Förslag från en medlem att styrelsen gör en ordentlig översyn av stadgarna.
11b. Motioner från medlemmar: inga inkomna.
12. Budget redovisades för kommande verksamhetsår. Budgeten fastställdes
och godkändes av årsmötet.
Beslut togs om oförändrad medlemsavgift för 2010:
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr
Gåvoprenumeration 50 kr
13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan:
Medlemstidningen Ryska Posten ska utkomma med fyra nummer.
Ryssalmanacka görs även för 2010, den ska bli lika fin som den för 2009.
Medlemsfesterna i Göteborg fortsätter, förhoppningsvis också medlemsfester
på fler orter. Martin har skrivit text om detta i Ryska Posten.
Ryska Boden fortsätter att utökas.
Rasbord planeras att anordnas vid utställningar.
Digitalt rasbord diskuterades. Ywonne Johansson har ett jättefint bildspel:
Styrelsen kommer att be Ywonne att visa detta vid lämpligt tillfälle.
Att anordna ett russian blue-seminarium.
Infotidningar är under arbete, avstämning görs i september.
Styrelsen ser över informationsmaterial.
14. Val av styrelse:
Valdes Martin Hjertstrand till ordförande (fyllnadsval 1 år).
Valdes Nils Werner till vice ordförande (omval 2 år).
Valdes Jan Nilsson till kassör (nyval 2 år).
Valdes Sven Backström till ledamot (nyval 1 år).
Valdes Stefan Karlsson till ledamot (omval 1 år).
Valdes Benny Widar till ledamot (nyval 1 år).
15. Val av revisorer:
Valdes Nils Birgander till revisor (omval 1 år).
Valdes Patrik Johansson till revisor (omval 1 år).
Valdes Elisabeth Jacobs till revisorsuppleant (omval 1 år).
16. Val av valberedning:
Valdes Karin Johansson, Eva Nilsson och Veronica Nilsson.
Karin Johansson utsågs av årsmötet till sammankallande.
17a. Övriga frågor:
Ögonsjukdomen PRA diskuterades. Kontakter tas med Finland om detta. Det
påpekades att ögonspegling enbart visar om en katt har utvecklat sjukdomen, inte om den är symptomfri bärare.
Ryska Posten berömdes som den finaste raskattstidningen och att andra rasringar har tidningen som ett föredöme.
18. Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat.
Nils Werner
Årsmötesordförande

Carina Nicklasson
Årsmötessekreterare

Martin Hjertstrand
Justeringsman

Patrik Johansson
Justeringsman

Revisionsberättelse för Russian Blue Klubben
Vi har granskat bokföringen och bokslutet för år 2008.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har planerat och genomfört redovisningen för att i rimlig
grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel och anser att vår revision ger oss rimlig grund
för våra uttalanden nedan.
Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen samt överför balanserat resultat kronor
9295,09 i ny räkning.
Göteborg 2009-04-22
Nils Birgander
Patrik Johansson

Russian Blue Klubben beklagar Alva Uddins bortgång
Alva Uddin gick bort i slutet av april. Hon var internationell
allround-domare, hedersordförande i SVERAK och såväl
hederspresident som hedersdomare i FIFe.
Styrelsen
AVTACKNING AV AVGÅENDE LEDAMÖTER
Vid årets årsmöte så valde Iréne, Ann och Annika att inte
ställa upp för omval:
Iréne Tjärning
Iréne har varit Russian Blue Klubbens kassör under fem år.
I ur och skur har hon skött klubbens ekonomi och medlemsregister.
Tack för att du delat med dig av dina kunskaper och för all
din tid och möda!
Ann Bengtsson
Under fyra år har Ann varit först vice ordförande och sedan
ordförande. En tung post att sköta på flera sätt, och du
gjorde det bra! Nu får familjen mera av din tid.
Annika Möller
Tre år var Annika ledamot, och hennes goda yrkeskunskaper som redaktör har kommit klubben till godo. Nu vill
Annika ta det lite lugnare och det förstår vi.
Vi tackar er alla tre för dessa styrelseår – allt gott inför
framtiden!
Era gamla styrelsekollegor Carina och Martin, Nils, Stefan

4

MEDLEMSIN FO
KALLELSE
till Russian Blue Klubbens
extra ÅRSMÖTE i Borås
5 september 2009
Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till extra årsmöte kl. 13.00 lördagen 5 september i Borås (Parkhallen) i
samband med Boråskattens utställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
Fastställande av dagordningen
Frågor väckta av styrelsen
Motion från styrelsen angående stadgeändring
9. Mötets avslutande

Motion till Russian Blue Klubbens extra årsmöte
Motion om eventuellt nya antagna stadgar (skall tas beslut om
för andra gången)
Russian Blue Klubbens styrelse

Förslag till förändring av RBK:s stadgar
På Russian Blue Klubbens extra årsmöte den 5 september, skall
det för andra gången tas beslut angående förslag till förändring
av klubbens stadgar. På sidorna 8 och 9 presenteras nuvarande
stadgar samt förslaget till förändring. Läs och jämför i de understrukna paragraferna.

Välkomna!

Styrelsemöte i Russian Blue Klubben i Göteborg 090509
Närvarande: Sven Backström (utom under punkt 9b), Martin Hjertstrand,
Stefan Karlsson, Jan Nilsson, Nils Werner, Benny Widar och Carina
Nicklasson.
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötesordförande valdes Martin och till mötessekreterare valdes
Carina.
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL
a) INFOTIDNING
Arbetet fortskrider, avstämning om detta görs i september.
b) TILLÄGG TILL FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Beslut om uppvaktning av jubilarer togs.
c) RYSKA BODEN
T-shirts och tygkassar är nu beställda och väntas bli klara inom kort.
Andra förslag till Ryska boden diskuterades och tas upp vid nästa styrelsemöte.
d) ÅRETS RYSS
Diskuterades åter att ta upp Årets Ryss längre fram och att då premiera
skandinaviska ryssar, och kring vilka kriterier som ska gälla.
4. SKRIVELSER
Inga inkomna.
5. EKONOMI
Den är fortsatt god.
6. RYSKA POSTEN
Då ingen annonsör till Ryska Postens baksida ännu hittats så har vi under
året ett utbyte med tidningen Kattliv.
Vi har fått presentkort på prenumerationer ifrån Kattliv. Utlottning av
dessa sker via Ryska Posten och hemsidan.
7. HEMSIDAN
a) Talades om att översätta delar av hemsidan till engelska.
b) Information om kullar
Styrelsen tycker att det av praktiska skäl vore bra om all kullinfo skickas
samtidigt till kattungeförmedlaren Ywonne Johansson och hemsidesansvarige Elisabeth Larsson. Carina förmedlar detta till Ywonne och
Elisabeth.
8. PRA
Kontakt tas med Finland för att få mer information om detta. Den information vi får kommer att publiceras i Ryska Posten och på hemsidan.
9. POKALER
a) Vandringspokal till S*Cosack´s Nurejevs minne instiftas. Instiftaren tar
fram regler för vilka kriterier som ska gälla.

b) Styrelsen beslutar att instifta en minnespokal till Marianne Backströms
minne.
Föreslås att BG Fältström, Benny Widar och Carina Nicklasson tar fram
regler för vilka kriterier som ska gälla. BG tillfrågas om detta.
10. BESLUT TAGNA VIA E-POST
a) PRA
Beslut togs att lägga ut den information som klubben fått från Finland
om detta på hemsidan samt att texten översätts till svenska till kommande nummer av Ryska Posten.
b) MARIANNE BACKSTRÖM
Beslut togs att skicka blommor samt för vilken summa.
11. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kommer att hållas vid Boråskattens utställning 090905.
Information om detta kommer i nästa nummer av Ryska Posten samt på
hemsidan.
12. HÄLSOKOMMITTÉN
Russian Blue Klubben (RBK) tackade ja till att ingå i en hälsokommitté tillsammans med andra rasringar.
RBK:s två representanter har nu tillgång till ett diskussionsforum, där det
hittills inte har hänt så mycket. Vi får se vad detta leder till.
13. ÅRSMÖTET 2009
a) Digitalt rasbord diskuterades. Styrelsen kommer att be Ywonne
Johansson att visa det bildspel hon har gjort vid lämpligt tillfälle. Det
vore lämpligt att välja ut ett antal utställningar där någon/några kan
delta med bildspelet samt med saker från ryska boden.
b) Att anordna ett russian blue-seminarium.
Diskuterades. Styrelsen tittar på möjligheterna för detta.
c) Styrelsen ser över klubbens informationsmaterial.
Diskuterades kring detta.
14. ÖVRIGA FRÅGOR
a) En första ryssfest planeras och förhoppningsvis följer fler.
b) Förfrågan från Östkatten ifall Russian Blue Klubben vill ha med en
annons i deras utställningskatalog vid Scandinavian Winner Show.
Klubben tackar ja till detta och deltar med en helsidesannons.
15. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Preliminärt i slutet av sommaren.
16. MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Carina Nicklasson

Mötesordförande
Martin Hjertstrand
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Russian Blue Klubben söker en kassör
bland sina medlemmar!
Håller du ordning på siffror, kan bokföring och vill bidra
med lite av din tid till klubben?
Kan du tipsa om någon som du tror passar för uppgiften?
Välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen:
Karin Johansson: 031-42 37 17 eller info@kyanos.se
Eva Nilsson: 013-14 78 75 eller eva@tsaritzas.se
Vivi Nilsson: 031-18 42 61 eller mecky@comhem.se

Else-Marie Qvarnström – årets jubilar 3
Russian Blue Klubben har fler jubilarer
under året, i juli uppnår Else-Marie
mogen ålder.
Else-Marie är en av Russian Blue
Klubbens grundare, och även hedersordförande i klubben. Under åren har hon
haft många förtroendeuppdrag inom
klubben, bland annat som ordförande.

Else-Marie har under åren varit mycket
viktig för Russian Blue Klubben och
russian blue-aveln genom sitt arbete och
stora engagemang för vår vackra kattras.
Hon har också under många år glatt oss
läsare av Ryska Posten med sina återkommande kåserier ”I huvudet på en
gammal kattkärring”.

Redan i mitten av 60-talet startade ElseMarie sin russian blue-uppfödning,
under stamnamnet Guldvingens, i
Linköping. Tillsammans med maken
Ernst och sonen Kurt har hon sett många
små ryssar komma till världen. Familjens
första ryss var Marisjka av Braheborg,
(foto på sid. 19) som importerades ifrån
Danmark 1965.

Vi hurrar alla för dig, Else-Marie, och
hoppas att din födelsedag blir en alldeles
underbar sommardag!
Russian Blue Klubbens styrelse
Genom Carina Nicklasson

Guldvingens Felicia och Igor.
Några av alla fina katter ur
Guldvingens uppfödning.

Vinn presentkort på prenumerationer av
TIDNINGEN KATTLIV!
Russian Blue Klubben har fått tio stycken
presentkort på prenumerationer på tidningen Kattliv, för utlottning bland våra
medlemmar.
Du som är intresserad av att få tre nummer
av tidningen Kattliv, alternativt att förlänga
en redan pågående prenumeration; hör av
dig genom e-brev, telefon, brev eller vykort
till klubbens sekreterare:

Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 Vänersborg
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se
Sista datum att höra av sig är 15/8.
Vinnande namn publiceras i Ryska Posten
nr. 3/09.
Russian Blue Klubbens styrelse

Anmäl kullar även till webbansvarig!!!!!!
Uppfödare som planerar parning, väntar
kattungar eller har fått kull, anmäl detta
som tidigare till kattungeförmedlaren: kattungeformedlare@russianblueklubben.se
eller 076-816 40 11.

Nytt är att i fortsättningen ska detta även
anmälas till webb-ansvarig för att uppgifterna så snabbt som möjligt ska komma ut
på Russian Blue Klubbens hemsida:
webbansvarig@russianblueklubben.se.

RYSSFEST I VÄST
Lördagen 25/4 var det dags för årets första
ryssfest, som tillägnades Marianne
Backströms minne.
Vi blev 18 st. denna gång och som vanligt
träffades vi på restaurang Sukhothai i centrala Göteborg, som har god och mycket
prisvärd mat. För att inte tala om jätteglassarna till dessert!
Nästa ryssfest blir preliminärt i slutet av
oktober. Alla medlemmar, med eller utan
respektive, hälsas välkomna då!
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Nu hoppas vi på fler ryssfester runt om i
landet. Martin Hjertstrand har skrivit om
detta i Ryska Posten nummer 1 men det
har hittills varit dåligt med gensvar.
Ni som skulle vilja vara med på ryssfester
i era hemstäder; hör av er till Martin på
e-postadress ordforande@russianblueklubben.se.
Carina Nicklasson

S*Mudhoneys Minni har flyttat till

Finland. Här är hon på utställning.
Ägare: Katja Impivaara
Uppfödare: Martin Hjertstrand
Foto: Anssi Gunnar

Marianne Backström in memoriam
Marianne har, alldeles för tidigt, gått bort efter en kortare tids
sjukdom. Den stora förlusten är självklart maken Svens, men
även för Russian Blue Klubben och för rasen russian blue är förlusten stor.
Mariannes kunskaper om ryssens historik och standard var
verkligen gedigna. Genom att läsa tidigare nummer av Ryska
Posten så kan man ta del av hennes texter om rasen, som alltid
är välskrivna och läsvärda. I jubileumsnumret Ryska Posten nr.
3/1998, som är extra läsvärt, finns många texter om gamla ryssar och gamla uppfödare.
Hade man kattfrågor så var det bara att ringa. Om Sven svarade
så bollade han oftast frågan vidare med kommentaren:
Marianne kommer här! Marianne hade också förmågan att
entusiasmera och engagera andra. Många uppfödare såg
Marianne som sin mentor när de började med ryssavel, och hon
ställde alltid upp med goda råd.
Mariannes betydelse för att motverka det danska förslaget om
standardändring för russian blue kan inte heller överskattas.
Och det kommer säkert att finnas många tillfällen i framtiden
när vi kommer att säga: Nu hade vi behövt Marianne!
Som det sades i talet vid Mariannes begravning: Nu diskuterar
hon säkert ryssar med Karin Olsson och Marianne Stade. Och
kanske de gamla ryssarna också finns där?
Vi är nu många som saknar Marianne men samtidigt gläds vi
ändå åt att Sven fortsätter in i framtiden med Vatulands uppfödning, och att fler skandinaviska ryssar kommer att bära stamnamnet Vatulands.

Kullabygdens Kassimirs MINNESPOKALER
Alla ryssägare kan nu skicka
in kandidater till minnespokalerna för 2010. Kategorierna är som tidigare två:
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare
det utseendet, men självklart
kan alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din
ryss är så speciell! Eller
någon annans ryss, som du
känner och skulle vilja
nominera.

Kassi

Det är överhuvudtaget roligare med ”okända” ryssar; som kanske aldrig, eller sällan, varit utställda eller använda i avel.
Självklart har alla ryssar, kända som okända, lika stor chans att
vinna, och visst vore det väl roligt om just din ryss vann en
pokal?
Det går också bra att nominera någon annans ryss.
Enväldig jury och domare är Carina Nicklasson.
Senast 10/12 -09 önskar jag att få nomineringarna.
Papperskort skickar du till:
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9, 462 36 Vänersborg.
Digitala kort skickar du till: collusor@telia.com
Glöm inte att skriva en text där du berättar varför du vill nominera just din föreslagna ryss.

Russian Blue Klubbens styrelse

Misstänker att det är stressrelaterat, även
om jag inte förstår vari stressen skulle
bestå. Jag har inte varit hos veterinär
ännu. Kan du ge mig något råd?
Orolig ryssmatte

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

Hej Ylva!
Min rysshane har börjat bita i sin päls
och även slita loss pälsen. Inte stora tussar eller så mycket att huden blir kal, men
det ser otäckt ut. De enda ställena där
han sliter i pälsen är vid höfterna, på båda
sidorna. Det verkar inte klia i
pälsen/huden. Har provat Frontline ifall
det hade varit löss eller loppor men det
hjälpte inte.

Hej orolig ryssmatte!
Kattens sätt att visa klåda är att den slickar sig intensivt, bara vid mycket stark
klåda kliar sig katten. Klåda brukar vara
matallergi eller hormonellt orsakad. Nu vet
jag inte om han är okastrerad eller kastrerad. Skulle det vara matallergi kan du själv
testa detta.
Katten kan vara överkänslig (allergi eller
intolerans) mot något i fodret. Oftast är det
något protein (nötkött, mjölk, fisk, kyckling, ägg, lamm etc) katten reagerar mot.
Katten kan ha ätit proteinet under lång tid
utan att ha reagerat men helt plötsligt blir
den överkänsligt mot det.
Överkänsligheten visar sig i svår klåda året
om. Klådan kommer plötsligt och ger inte
med sig. Katten slickar ofta insidan av
benen och buken intensivt så att hårlöshet
uppstår.
Under 4-6 veckor ger man sedan EN proteinkälla som inte katten tidigare ätit t.ex.
höns, vilt, lamm, kanin, ren, älg tillsammmans med EN kolhydratkälla. Man kan
tillsätta lite olja. Det är viktigt under testen

att inte ge något annat i smakväg och att
inte katten kommer åt mat någon annanstans. Var snäll på lång sikt! Katten ska bli
av med sin klåda. Sådan här ensidig diet
kan man inte ge under lång tid då den inte
innehåller allt en katt behöver men under
testperioden går det bra. (Om katten inte
vill äta så blanda in denna dieten i den
vanliga maten under några dagar.)
Om katten blir av med klådan tyder detta
på att katten är överkänslig mot något protein. Nästa steg är att ge katten den vanliga maten igen. Om klådan återkommer
inom en vecka vet man att det är överkänslighet mot något protein. Nu gäller det att
ta reda på mot vad.
Man återgår till dieten och blandar in ett
nytt protein var fjortonde dag, tex ägg,
lamm, höns. Om inget händer (ingen klåda
på katten) fortsätter man med nästa protein. Får katten klåda av ett nytt protein
har man troligen hittat vad katten är överkänslig mot (även om det kan vara flera
proteinkällor som katten reagerar mot).
Om katten är överkänslig mot t.ex. fisk
visar det sig när man blandar in fisk och då
vet man. Då får man läsa innehållsförteckningen ordentligt på kattmaten och undvika fisk.
Hälsingar Ylva
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Nuvarande stadgar
Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbokföringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan dem som är intresserade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg.
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.
Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett förtjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till
rasens och/eller klubbens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familjemedlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet eller brutit mot klubbens stadgar
kan uteslutas ur klubben av styrelsen.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Styrelsen delger medlemmen sitt beslut
inom tre veckor. Medlemmen har inte heller
rätt att på nytt ansöka om medlemskap.
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ.
Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Motioner till kommande årsmöte skickas
till styrelsen senast 31 december. Endast röstberättigade medlemmar i Russian Blue Klubben är
valbara till styrelse, revisorer och revisorssuppleant samt valberedningen. Kallelse ska skickas till
medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen ska innehålla dagordningen för
årsmötet. Dagordningen ska uppta följande
punkter:
1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ frågor väckta av styrelsen och/eller revisorer
b/ frågor väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år
16/ val av valberedning bestående av tre perso-
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Förslag till nya stadgar
ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är närvarande och som varit medlem i två månader
en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. När fler än
en person är föreslagen till en valbar post tillämpas alltid sluten omröstning.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 10% av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska
Posten.
Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter utan namngiven funktion. Mandattid för styrelseledamot med namngiven funktion är två år. Ordförande och sekreterare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande
och kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre
ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett
år.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Ryska Posten, samt webbredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
Internet.
Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skickas till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisorssuppleant kan, närhelst de under verksamhetsåret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet
ska beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska
disponeras.

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

Vänner som har lämnat oss
ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är närvarande och som varit medlem i minst två
månader en röst. Röstning genom ombud är
inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. När fler än
en person är föreslagen till en valbar post tillämpas alltid sluten omröstning. Vid lika röstetal har årsmötesordförande utslagsröst. Vid personval avgör lottdragning vid lika röstetal.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 10 % av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska
Posten.
Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter utan namngiven funktion. Mandattid för styrelseledamot med namngiven funktion är två år. Ordförande och sekreterare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande
och kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre
ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett
år.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår. Protokoll från styrelsemöten ska redovisas i Ryska Posten.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgivare för Ryska Posten, samt webbredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
Internet
Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revisorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skickas till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisorssuppleant kan, närhelst de under verksamhetsåret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet
ska beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska
disponeras.

Min katts historia
Alla katter borde få sin historia berättad.
När våra katter lämnar oss tänker vi kanske tillbaka på deras liv; hur de kom till
oss, hur den första tiden var, roliga minnnen från åren som gått och andra saker
som hänt.
Skriv till Ryska Posten och berätta din
katts historia!
Om den ska hinna komma med i nästa
nummer vill vi ha den senast den 16
augusti.
Adressen kan du hitta på sidan 2.

S*Tistelfjärilens Emelie
Född 2/1 1995
Min vackra älskade lilla Emelie har
stilla insomnat 25/5 2009.
Ann-Christin Pedersen

S*UllaBerrras Zilver Petja Fiver
2008-12-18 - 2009-05-01
Vi fick alldeles för kort tid med Zilver,
vår älskade Bobbo-katt eller Snippetippen som han också fick heta Men vi
fick uppleva många av hans nya upptäckter tillsammans.
Han lärde oss att han inte ville ha
vattenskålen vid matskålen. Helst ville
han dricka från kranen, eller från något
av våra vattenglas. Lättast var ju att
välta ett vattenglas och slicka från bordet.
Eller när han sprang tjutande från
den ena toaletten till den andra innan
han bestämde sig vilken han ville gå på.
Han sprang så fort att han sladdade in i
rummen och gled på sidan på parketten.
Han fick vara mycket ute och visade oss vid dörren att han ville ut, lite skrammel
med kopplet och han fattade vad som var på gång. Vi satt på trappen och klippte
klorna, jag klippte och han tittade på fåglar eller andra djur. Han hann hälsa på
både grannhunden och de katter som bor i husen runt om, de kom gärna på besök
och hälsade på honom.
Vi försökte lära honom att klättra i träd men det förstod han inte vitsen
med. Vi var ute och cyklade, han satt i cykelkorgen med sin bebisfilt. Jag fick hålla
i kopplet och när det gick för fort nedför så blev han rädd, då fick vi sakta ner farten.
Han åt allt, provade nästan allt vi hade på tallriken från svartvinbärsdryck till wienerbröd och kokt korv. Han fick oss att leka mycket, min och Zilvers lek var kurragömma. Med Ilkka bar han fram sina leksaker.
Det är med ett stort hål i hjärtat och med mycket tårar vi skriver en liten berättelse
om vår korta tid med kära älskade Zilver.
Du är alltid med oss
Ilkka & Bea

En katt är allt man behöver
För ett tag sedan såg jag ett TV-program som handlade om människor som arbetade
med att rädda övergivna djur i New Orleans efter stormen Katrina. Ca 250.000 husdjur hade lämnats övergivna och den här räddningsgruppen lyckades rädda ca
15.000. Det var ett program som berörde, men det som gjorde mest intryck på mig
var en ensam äldre man som hade tvingats lämna kvar sin katt. Han berättade att
han sa till henne när han evakuerades att han skulle hämta henne om några dagar.
Det gick flera veckor innan han, efter ett flertal försök, lyckades trotsa förbud och
ta sig till sitt hem. Med gråt i rösten berättade han att utan sin katt var inte livet värt
att leva, han hade ingenting annat som betydde något. Vi fick se hur han öppnade
dörren och ropade sin katts namn och efter ett tag fick han svar under sängen. Hon
hade överlevt! Han packade in sin kisse i transportburen och hennes mat och tillhörigheter i en väska. Ingenting annat tog han med sig från sitt hem som han antagligen aldrig mer skulle kunna återvända till. Han tog med sig det enda som betydde
något i hans liv, hans älskade katt.
Berit Arlebjörk
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Marianne Backström – in memoriam
Ibland stannar världen upp,
någonting händer som gör
allt annat runt omkring
fullkomligt betydelselöst.
Detta hände när beskedet
kom tidigare i vår att
Marianne Backström gått
bort efter en kort tids sjukdom. Det kändes overkligt,
ofattbart, ja nästan absurt.
Marianne var inte bara en
god personlig vän, hon var
också mitt uppe i sin gärning som uppfödare och
ambassadör för russian
blue. Hon var på många
sätt den absolut viktigaste
personen i ryssammanhang
här i Norden. På kort sikt
helt oersättlig. Hennes
breda kunskaper om rasens
standard och historia,
hennes engagemang och
driv och hennes kontaktnät
var sammantaget helt
unika. Ett stort ansvar vilar
nu på oss alla för att föra
arbetet med den skandinaviska ryssen vidare.
Det är nu drygt fjorton år sedan jag träffade Marianne och hennes man Sven för
första gången. De kom hem till mig och
Katarina för att titta på och kanske köpa
en av de fyra russian blueungar som vi
hade hemma just då. En hona skulle det
vara. Det fanns redan från början planer
på framtida kullar. Det märktes direkt att
det var pålästa och ambitiösa kattungespekulanter utöver det vanliga. Det hela
slutade med att lilla Nina (Mistlurens
Carmen) flyttade till Hedåsgatan ett par
månader senare. Drygt ett år senare köpte
Marianne och Sven en hankatt från Bodil
Schmidt i Norge. Han hette Argentums
Blue Nikolaj och tillsammans med Nina
blev han förälder till Vatulands första
kull. I den kullen fanns Vatulands
Nijinsky, Grand Internationell Premier
och Europachampion. Nisse är en av de
framgångsrikaste ryssarna genom tiderna
på utställningsscenen och också en av de
mest betydelsefulla avelskatterna nånsin.
Sammanlagt har det hittills blivit fem
kullar med Vatulandsryssar. Inte så
många men standarden har varit desto
högre. Flera av katterna har haft mycket
stora utställningsframgångar, och flera av
dem har blivit väldigt framgångsrika och
betydelsefulla i ryssaveln. Inte minst kanske Vatulands Yurij, genom Cosack’s
Nefertite, en dotterson till ovan nämnde
Nijinsky. Ättlingar till Vatulands finns
numera spridda i hela Europa. Till stor
glädje har Sven beslutat att fortsätta
Vatulands uppfödning av russian blue.
Stort lycka till med detta!
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istället. För flera av
dessa nya utställare och
uppfödare, framförallt i
Västsverige, blev hon
mycket betydelsefull
och en inspiratör i arbetet med russian blue.
Förra hösten fick
Marianne också chansen att dela med sig till
uppfödare, domare och
domarelever som föreläsare på ett stort ryssmöte i Finland. Det
blev mycket uppskattat
och skulle ha fått en
direkt fortsättning längre fram. Nu blir det
tyvärr inte så.
För ett år sen fick jag
själv nöjet att arbeta
tillsammans med Marianne för att försöka förhindra en icke önskvärd
förändring av standarden för russian blue. Vi
skulle producera en
Foto: Hugo Johansson
skrivelse till SVERAK
Som person var Marianne ständigt vetgi- och Domarrådet för Russian Blue
rig och jag blev, hoppas jag, någon form Klubbens räkning. Förutom Marianne
av mentor för henne under några år vad och jag så deltog Karin Johansson med
gällde russian blue. Det dröjde inte så författandet. Jag och Karin bidrog med
värst länge innan Marianne ibland bör- en del idéer och synpunkter, men utan
jade korrigera vad jag sa. För det mesta Mariannes initiativ och drivkraft under
hade hon rätt. Ibland inte. Vi hade processen hade vi inte lyckats.
givande diskussioner där vi båda lärde oss
väldigt mycket. Marianne hade förstås, På många sätt känns framtiden kanske
precis som jag, en ganska fast grundsyn ljusare än på länge för den klassiska skanom hur en russian blue skulle se ut eller dinaviska ryssen. Samtidigt som det
hur man skulle tolka standarden och så känns sorgligt och inte så lite orättvist att
vidare, men hon låste aldrig fast sig vid en Marianne inte finns här längre och får ta
viss position utan hon var alltid öppen del av denna framtid, så känns det också
för ett meningsutbyte och att uppdatera fint att konstatera att Marianne har varit
sina åsikter. Det var på det sättet som en väldigt bidragande orsak till denna
hennes kunskaper hela tiden växte. Det utveckling.
är kanske inte alla som rätt känner denna
sida av Marianne, men jag kan definitivt Till sist så tar jag mig friheten att bli lite
intyga att det var så.
känslosam. Marianne, jag hoppas att du
nu sitter tillsammans med Karin Olsson,
Med tiden trädde nya mentorer in i bil- Marianne Stade, Gunilla Bjuhr, Lilly
den. Bertil Stade är förstås den förste jag Carlsson, Gullan Eldh och alla de andra
tänker på. Rina Matthiessen är en annan. pionjärerna och diskuterar och utbyter
Genom dem fick Marianne en direkt erfarenheter om russian blue, och att ni
länk till rasens tidiga historia. Även via runt omkring er har Anita of Finlandia,
ett antal kontakter med domare, uppfö- Blue Moon af Mölleby, Ohl av
dare och utställare i Sverige och i andra Olsenburg, Fjällvinge Alexander och
länder så skaffade sig Marianne under Skvallergränds Olga Alexandrovna att
åren alltmer kunskap om russian blue.
klappa och beundra.
Marianne var inte den som höll inne med
sina kunskaper eller idéer. Till glädje och
nytta för oss alla i ryssvärlden. Genom
många artiklar i Ryska Posten och genom
goda råd och genom hjälp till unga och
nya uppfödare och utställare spred hon
vad hon kunde till andra för rasens bästa.
Nu var det Marianne som blev mentorn

Tack Marianne för 14 års vänskap och
tack för allt du gjort för russian blue. Vi
kommer alltid att minnas dig.
BG Fältström

Krypet har temperament också. En natt hade husse råkat stänga
henne ute i hallen – han såg inte att hon var där när han stängde och skulle lägga sig – och på morgonen så var hon arg! Först
hoppade hon upp efter husses ben, sedan åt hon upp min frukost (!), sedan sin egen. Därefter gick hon på lådan och sedan
tog hon sig en tupplur. Efter allt detta var hon nöjd och glad
igen.
Hon är förresten inte längre Kismet the flying kitten,
som hon kallades när hon åkte karusell i kökslampan. Hon
väger nästan 2 kg nu och är väl för tung i gumpen. Snart så blir
hon väl ännu mera tung i gumpen för nu har hon skaffat sig en
diet: Hon äter barkborrar! De kryper fram ur veden nu och dem
tycker hon är smaskens. Rent protein, säger husse.
Imorse så fick Kismet se sitt livs första räv. Matte
släppte ut krypet i glasverandan, och där kom en liten räv
springandes förbi. Matte öppnade dörren och sjasade efter
räven, som snabbt försvann.
Foto: Karin Johansson

Alexej har ordet
Förresten så har jag egen handduk. När jag har varit ute, och
det är vått, så masserar husse och matte mig torr. Ibland är jag
riktigt smutsig om tassarna också – speciellt om jag har jagat
sork på åkern i ösregn, det är kul! Men jag gillar inte att bli torkad om tassarna. Husse har kommit på hur han ska göra: när
han har masserat mig torr så håller han handduken över mig
och viftar med den. Då fångar jag den mellan tassarna och sparkar på den. På så vis torkar jag tassarna själv. Visst är husse
smart?
Som ni säkert minns så knackar jag på fönsterrutan
när jag vill in och mina människor inte ser mig. Nu har jag lärt
mig att banka på dörren också! En dag satt husse och jobbade
på kontoret och hörde hur någon bankade på dörren. Det lät
som en stor karl, rapporterade husse till matte efteråt. Han öppnade dörren men där stod ingen att finna. Då jamade jag och
husse tittade ned. Gissa om han blev förvånad! Jag har synnerligen starka tassar, jag.
Undrar ni hur krypet Kismet mår? Hon växer och står i, den
lilla. Nu har hon börjat lugna ner sig lite också, det är skönt. Jag
vill gärna ta mig en liten lur då och då men blir ofta väckt av
att krypet hoppar upp, biter mig i svansen och säger: Kikus!
Obruten sömn är viktigt, har jag hört, så det är skönt att få sova
i fred.
Krypet har varit utomhus på premiärtur nu i påsk,
hon hade på sig min gamla sele. Den var väldigt stor för henne
så matte fick göra nya hål så att den skulle passa det lilla krypet.
Första dagen fick hon för sig att hon skulle slåss med myror.
Hon såg ut att vinna riktigt länge men plötsligt så började
hennes ena öga att rinna och hon kliade sig med tassen. En
myra hade blivit retad och sprutat myrsyra i ögat på henne!
Husse sade att det svider som löksaft, och då fick hon vackert
gå in igen. Mest upprörd var matte som mumlade förbannelser
över alla myror på tomten – komma och göra lillkissen illa i
ögat! Matte är alltid helt förbehållslöst på vår sida, det är ett
vackert drag hos henne.

Vi har en snäll brevbärare (Tarja), som tar med sig Ryska Posten
när de ska ut till alla er medlemmar. När krypet Kismet hade
flyttat in så vinkandes Tarja in för att titta på den lilla. Oj vad
hon tyckte att Kismet var fin, det tycker förresten alla. Liten och
söt, säger de om henne. Och så kommer jag fram och vad tror
ni de säger då? Vad stor han är! Klart att jag är jämfört med krypet, men jag är också söt!
Nu vill jag hälsa till några vackra mammor som har fått fina
ungar: Moddy (Silivren Modesty Blaise, som förresten är
Kismets halvsyster) och hennes ungar Nina Tintomara och
Nikulin Tiger. Lisa (Cortobelle’s Lisa) och hennes ungar
Bluebell, Windflower och Sunrose. Nobelle (Barynia’s Hildur)
och hennes ungar Mejram, Melissa, Muscot och Mynta. Och så
vill jag hälsa till Anton.
Snart är det sommar!
Hälsningar från
Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten

“Krypet” Kismet är en glad katt!

Nu är Kismet ute mest varje dag. Antingen promenerar hon
med matte, eller också är hon ute i en löplina under uppsikt. En
dag fick hon syn på en stor och farlig drake! Hon reste raggen
längs ryggraden och fick tjock svans, sedan smög hon fram för
att kolla in draken. Fast jag hade kunnat tala om för henne att
det bara var en gräsklippare. Hon är lite fånig men det blir nog
bra med tiden. Bra att hon inte backar undan och är någon
fegis, tycker jag.
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Det ska
vi fira!

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

Myy, FIN*Susanssin Blue Miracle
på utställning i Åbo.
Domare: Sirpa Lindelöf
Resultat: BIV, NOM och BIS
Ägare: Susanna och Anssi Gunnar

Grattis Wilmer!

Grattis CH S*Barynia’s Wilmer till Champion-titeln i
Värnamo den 26 april och ägarna Agneta och Peter Sjöö.
Önskar mor IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva, far IC & IP
Tsaritzas Reno och syster S*Barnynia’s Wilma
genom Elisabeth, Eva och Karin.
Foto: Karin Johansson

Grattis Rasse

(Skepparkrokens Rasputin), som fyller 2 år 31/5.
Carina, Alexej & Kismet

Grattis Watti!
Grattis Jamusjkin

(Kosmoskattens Herman), som fyller 8 år 17/6.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet
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Watti fyllde 7 år den 3 april. Han firade födelsedagen med sin
halvsyster Milli, Nano och Myy och de festade på skink- och
räktårta. Watti är en pigg, klok, pratsam och ungdomlig
pojke.
Pussar från Susanna och Anssi

Grattis Milou

(Grrr Levis Mikado Sidereus),
som fyller 4 år 15/7.
Carina, Alexej & Kismet

Grattis CH S*Peggy Lane’s Stella Izar
Foto: Karin Johansson

Vår underbara kille Izar blev Champion den 4 april i
Hallstahammar och Best In Show den 19 april i Surahammar!
S*Peggy Lane’s

Grattis Watson

(Vatulands Mikhail), som dels fyller 3 år 8/6 och som dels är
april månads katt i ryssalmanackan.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Qissi!

Matte Anna-Lena gratulerar S* Skepparkrokens Qissinsky som
blev Grand Internationell Premier på Sydkattens utställning i
Malmö den 18 april.
Foto: Karin Johansson

Grattis Vincent (av Buerlia),
som fyller 5 år 31/7.
Carina, Alexej & Kismet

Grattis Morris

(Mistlurens Akilles), som fyller 14 år 2/8.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet
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Min ryss

ANTON
Jag var 23 år gammal och äntligen skulle jag flytta hemifrån.
Det första jag ska skaffa mig är en hund, sa jag till mig själv. Jag
hade alltid velat ha en hund, men mamma sa NEJ och det blev
istället en undulat, en hamster och ett akvarium. Men nu skulle jag ha mitt eget boende, med mina egna regler och då skulle
jag ha en hund, odiskutabelt!
Som tur är så är jag inte lika impulsiv i handling som jag är i
tanke. Efter flera diskussioner med mig själv och andra hundägare kom jag fram till att det var en mindre bra idé att skaffa
hund i en etta i kombination med att jag är ensamstående och
jobbar heltid nattetid. Men ett husdjur ville jag ju ha. En av
mina bästa kompisar hade en katt, jag hade aldrig ens funderat
på att skaffat katt, men ju mer han berättade om sin katt desto
mer började jag förstå att detta nog skulle fungera. Jag älskar
alla djur och en katt är ju mysig. Nu var det så att min kompis
hade en ryss, han berättade de mest fantastiska saker om denna
ras och jag blev riktigt biten. Jag gick till biblioteket och lånade
böcker, läste på Internet, läste gamla Ryska Posten-tidningar
och till slut stod det klart; ska jag ha ett husdjur ska det vara en
katt och det ska vara en ryss.
Genom min kompis uppfödare fick jag reda på att det fanns en
kull på en liten gård utanför Lund hos uppfödaren
S*Bösmöllan. Jag ringde till Ann-Christin Pedersen som stod
för uppfödningen och vilken tur jag hade, de hade en liten ryss
vars köpare hade backat ur. Jag blev så glad! Den 15/1-99 skulle jag få hämta hem min nya familjemedlem. Under väntetiden
förberedde jag mig så gott jag kunde, jag köpte toa-låda, transportbur, leksaker (till STOR överdrift enligt kompisar), mat,
toa-sand, klösbräda mm. Jag fortsatte att läsa om denna fantastiska ras, jag hittade hur mycket material som helst om hur
man ”uppfostrade” sin katt och jag försökte ta till mig så mycket som möjligt. Det fanns även en liten tidning om saker som
är giftiga för katter, ca 70 % av mina blommor och träd flög ur
lägenheten.
På kvällen den 15/1 gick färden mot Lund, min kompis som
redan var ryssägare fick följa med som moraliskt stöd. Väl
framme vid Lilla Håstad Gård utanför Lund träffade jag
S*Bösmöllans Anton Levitan för första gången, han var inte särskilt imponerad av mig, han hade ju en bror som upptog hela
hans uppmärksamhet. Jag satte ner transportburen och sedan
bekantade jag och min kompis oss med uppfödaren Anki och
hennes man Sten, helt underbara människor. Förutom Anki
och Sten bodde även Antons mamma Emelie där samt Antons
styvfar Emil och en äldre ”bondkatt”. Vi satt och pratade en
lång stund, drack kaffe och hade riktigt trevligt. När det var
dags för oss att bege oss hemåt fick vi leta lite efter Anton, vi
hittade honom i transportburen som skulle ta honom till hans
nya hem. Det kändes bra att han funnit sin plats där, både för
mig och för Anki och Sten.
Hemfärden gick till Bromölla där jag bodde då. Där hemma var
det rena rama uppbådet, mamma var där och en del kompisar,
alla ville se min nya familjemedlem. Stackars Anton! Som om
det inte var nog att blir ryckt från syskon, mamma, Anki och
Sten, utan dessutom möta en massa nya människor. Anton
insåg att under soffan var det tryggt. Jag förstod ju hur rädd han
var, så jag slängde ut mamma och kompisar ganska snart. Sen
ville jag ju visa Anton allting, toa-låda, mat, leksaker osv. men
detta fick vänta. Anton ville vara under soffan. Till slut gick jag
och la mig på soffan och en kort stund senare tittade en rädd
men nyfiken liten krabat fram. Han tog en runda i lägenheten,
hittade både mat, låda och leksaker själv. Efter en stund var han
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S*Bösmöllans Anton Levitan
Foto: ©Danilo

tillbaka under soffan, några små jamanden hördes under natten.
Framåt morgontimmarna kom han upp i soffan där jag låg,
nosade lite nyfiket. Jag klappade honom och sen puffade jag lite
försiktigt ner honom under filten intill mig, där la han sig tillrätta och fram till dags datum är det hans favoritplats, på soffan
under en filt bredvid mig.
Den första tiden var en omställning både för mig och för
Anton, att ha någon att ta hänsyn till, någon som var beroende
utav mig. Men jag tycker så här i efterhand att vi skötte det ganska bra, jag och Anton. Vi lärde av varandra om hur vi båda
fungerade. Anton var väldigt snäll och försiktig, han har till
dags datum aldrig kissat eller markerat revir någonstans. Någon
blomkruka har väl gått i golvet, en julgran har ramlat omkull
och en soffa blev under en tid klösbräda men annars har han
varit otroligt snäll.
När Anton var knappt ett år gammal tog jag honom till en
utställning, det var inte populärt. Vi var där en stund och jag
märkte att Anton inte mådde bra, så vi åkte hem igen. Jag hade
tänkt ställa ut honom om han själv inte mådde dåligt av det,
men efter den upplevelsen var både jag och Anton överrens om
att hemma är bäst.
Jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle behålla Anton fertil och försöka para honom. Jag fick kontakt via Ryska Posten
med en ryssägare i grannbyn, Sölvesborg, som hade en liten
rysstjej. Enligt konstens alla regler försökte jag mig på en parning, jag pratade med min uppfödare Anki och fick goda råd av
henne. De två ryssarna fick träffas hemma hos mig och Anton,
först genom transportburen, rysstjejen fick sedan ta en tur i
lägenheten medan Anton snällt satt i buren. Jag gned in båda i
kattnipp och sen fick de träffa varandra utan galler emellan. Det
blev fullkomlig kalabalik! Anton förstod inte riktigt vad hon
gjorde i hans hem och det blev slagsmål. Den lilla rysstjejen gick
ur löpet och hennes matte fick komma för att hämta hem
henne. Samma rysstjej fick komma på besök igen när hon löpte
nästa gång och då gick det bättre, Anton fattade galoppen direkt
denna gång. Rysstjejen var kvar ett tag eftersom hennes matte
var på en resa och det gick jättebra även efter hon löpt klart.
Tyvärr blev det ingen kull. Jag provade med en rysstjej till
genom Yvonne Johansson, tyvärr blev det ingen kull den gången heller. Efter det blev Anton väldigt orolig, han verkade leta
efter sina kattjejer och förstod inte riktigt vart de tagit vägen.
Det märktes att han inte mådde så bra. Efter samtal med uppfödare och veterinär tog jag beslutet att kastrera Anton. Efter
det gick allting tillbaka till det normala i vår vardag.
Sedan började jag resa mycket i jobbet och Anton var ofta inneboende hos någon av mina föräldrar. Det var lagom roligt de
första gångerna men han fann sig ändå ganska snabbt i denna
förändring. När jag kom hem efter en resa och skulle hämta
hem honom bestraffade han mig med att jag inte fick röra

honom samtidigt som han skällde på
mig. Det var stora ceremonier innan jag
fick in honom i transportburen.
Genom alla år har Anton bara tytt sig till
mig, har han varit hos ”farmor” har han
aldrig gått upp i hennes knä eller velat
kela med henne, inte heller med ”farfar”
under de första 8-9 åren. Det är först på
senare år som han accepterat ”farfar” och
det kan ju bero på att Anton fullständigt
styr ”farfar” med järnhand. Så fort Anton
säger ifrån får han mat, säger han ifrån på
rätt sätt sätter ”farfar” sig i soffan så att
Anton kan ligga i knäet, säger han till på
ett annat sätt så blir han kliad eller
kammad. All mat han får hos ”farfar” gör
att han oftast ser ut som en fotboll då han
varit där.
En kort tid innan Anton skulle fylla 10 år
fick han en ny husse genom min nyblivna sambo, det var första gången någon
bodde tillsammans med mig och Anton.
Det var också en omställning. Det tog ett
tag innan Anton accepterade min sambo,
Håkan. Nu fungerar det så att är jag
hemma och uppe så är det bara jag som
gäller och har jag lagt mig eller är bortrest
fungerar det lika bra med Håkan.
Det har nu gått över 10 år sedan jag blev
med ryss och jag har inte ångrat det en
minut. Just i skrivande stund är han hos
”farfar” då vi renoverar vår lägenhet och
vi saknar honom väldigt mycket. Jag vill
passa på att hylla Anki som är Antons
uppfödare, vi har haft kontakt genom
alla år och hon har varit ett stort stöd för
mig, alla gånger då jag varit osäker och
orolig har hon varit tillgänglig.
Jag avslutar med lite som personifierar
Anton, några saker han gör och upptåg
han varit med om.
Anton kan öppna dörrar, inåt och utåt.
Detta genom att hoppa upp på handtaget.
Anton lystrar till sitt namn samt
smeknamnet bobben, ordet ”Nej” och ett
smackande ljud.
Anton älskar att ligga under allting i
sängarna, t.o.m. under madrassen.
Anton älskar att gömma sig för oss, hitta
nya ställen där vi inte hittar honom. När
vi väl hittar honom ser man tydligt hur
nöjd han är med sig själv.
Anton talar om när han varit på toaletten, då ska husse göra rent.
Anton gillar vatten, lite vatten i badkaret
och någon leksak sen får man torka av
hela badrummet. Däremot gillar han inte
att bli schamponerad.
Anton gillar leken ”Apport”, husse slänger saker över golvet som Anton hämtar.
Anton gillar också när man jagar honom,
det brukar sluta med ett gott mys i sängarna.
Anton gillar kattmat bäst, torrt och vått.
Kokt torsk, tonfisk, skinka, ost, räkor är
måttligt intressant.
Anton hatar andra katter, hundar, att
ligga på rygg, att bli kliad på magen, att
bli upplockad av okända människor,
damsugaren och hårfönen.
Tobias Karlsson

Som hund och katt …
… är ett uttryck som de allra flesta känner till och som syftar på två väsen som
inte kan acceptera varandra och komma
överens. Jag har sedan dryga nio år tillbaka en flatcoated retriever som heter
Alfons och jag ska nu berätta om när vi i
december 2008 fick hem katten Laban
(S*Ärke Ängelns Qupin).
Alfons är en pigg och glad hund som
trots sina nio år på nacken fortfarande är
väldigt leksen och busig och han går
genom livet med ett ständigt viftande på
svansen. Det är i princip bara den vita
hakan på hans annars helsvarta kropp
som avslöjar hans, öhhh … vishet. Hur
som helst, efter en del tittande hit och
dit, så bestämde jag och min sambo oss
för att vi ville ha en russian blue. Det
skulle bli vår allra första katt. Vi hittade
en fantasisk uppfödare (Ärke Ängelns) i
samma stad som vi bor och ställde oss på
kö. Jag visste då att Alfons var
VÄLDIGT intresserad av katter då en av
mina väninnor har katter och Alfons brukade bli alldeles virrig av all upphetsning
när vi åkte dit för en kväll. Men samtidigt
visste jag att han verkligen är genomsnäll
och lydig så jag var aldrig orolig över att
det inte skulle fungera att skaffa en kattunge.
Efter en tids förväntansfull väntan fick vi
reda på att det var kattungar på gång och
vi började så smått att förbereda oss för
vår nya familjemedlem som skulle
komma hem. Kattungarna föddes i september och den 14 december hämtade vi
vår lilla Laban. Det var en söndag och vi
lämnade Alfons hemma och åkte iväg
med vår nyinköpta tomma bur. Alfons
var dock inte helt ovetande om att något
nytt stod för dörren för han hade märkt
av alla kattgrejer vi hade köpt och konstiga små plingande leksaker som han inte
fick röra. Leksaker brukar ju pipa, inte
plinga … Hmm …
Inför hemkomsten hade jag
rådfrågat min uppfödare lite angående
katt/hund mötet och hur det bäst skulle
genomföras. Jag funderade om det var
bättre om Laban skulle få ”nosa in sig”
här hemma själv först och att vi tog hit
Alfons sedan så att det inte blev alltför
oroligt på Labans nya ställe, men vi kom
fram till att det nog skulle vara bäst om
Alfons var hemma när vi kom med
Laban, så att de fick träffas på en gång.
Sagt och gjort, så blev det.
Lite pirrigt var det när vi låste upp dörren
hemma och kom tillbaka med buren där
man nu kunde skymta en liten tuss med
två stora blinkande ögon. Alfons märkte
ingenting först, sen jamade Laban och
Alfons förstod att det var något i den
annars tomma plastmojjen. Sen satte det
igång, Alfons hade full uppsikt på Laban
från den stunden och en vecka framåt.
Han var superintresserad och ganska
uppstressad den mesta delen av tiden.
Laban satt i buren och bara tittade på

Alfons som vi hade satt ca en meter från
buren.
Det var en stor fördel att kunna
kontrollera sin hund och att ha en hund
som lyder. Vi hade öppnat dörren till
buren så att Laban kunde kliva ut när han
kände sig redo. Han verkade dock tycka
att buren var väldigt mysig för han gick
inte ut i första taget. Vi väntade tålmodigt för vi ville att han skulle få känna sig
så trygg som möjligt. Vi tog sedan av
taket och lekte lite med en av de nyinköpta leksakerna (en vippa av något slag)
för att Laban skulle glömma bort Alfons
lite och tycka att det i alla fall var lite
roligt på nya stället också. Han lekte och
lekte och vi försökte locka honom ut på
golvet med vippan, men han tyckte fortfarande att buren var bättre och satt tålmodigt kvar där och väntade på att vippan skulle komma tillbaka istället för att
hoppa ur och jaga den.
Vi hade tålamod och lät Laban
vara där i lådan. Alfons bara flåsade av
upphetsning medan han tittade på den
lekande lilla krabaten i lådan. Alfons ville
ju gå fram! Han ville visa hur snäll han är
och vilken rolig lekkamrat han faktiskt
är! Men vi lät inte Alfons göra det, utan
han fick tålmodigt vänta precis som vi.
Till slut lyckades vi ”lura ut” Laban ur
lådan med hjälp av den otroligt roliga
vippan. Han började då att undersöka
hallen lite och vi var noga med att Alfons
fortfarande inte fick gå fram och vara så
där framfusig och yvig som han brukar
vara, då det kunde skrämma Laban onödigt mycket. Om det är någon som känner en flat så är jag säker på att ni förstår
vad jag menar med yvig …
Så där höll vi på och successivt började
Laban att kolla runt i hela lägenheten.
Laban bekantade sig, åt, drack, gick på
toa och sov. Alfons fick hålla sig på behörigt avstånd. Det gjorde han också, men
var hela tiden i närheten av Laban och
ville alltid ha uppsikt över honom. Och
flåsade, gud vad han flåsade av upphetsning. Han sov mycket mindre än vanligt,
då han knappt hade tid med varken det,
äta eller gå ut på promenader. Han ville
bara fram till Laban. Allteftersom Laban
blev mer trygg i sitt nya hem lät vi Alfons
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gå närmare och närmare. De första gångerna som Alfons var riktigt nära så fräste
Laban och stack iväg under någon säng
eller så för att gömma sig. Vi hade tagit
halva veckan var ledigt så att vi kunde
vara hemma med djuren hela den första
veckan och det var tur för det behövdes
någon som höll ställningarna så att allt
gick lugnt till. Laban sov mest och Alfons
tittade flåsande på. Så såg det ut nästan
jämt. Det var ganska jobbigt för man
kunde inte riktigt slappna av själv heller
och man undrade när Alfons skulle ge
upp och kunna slappna av.
Men så på torsdagen började vändningen. Alfons började mer och mer göra
annat och kunde vara i ett annat rum än
Laban och framförallt kunde han slappna av! Å så skönt det var, vi förstod att det
skulle bli bra efter bara några dagar till.
Det stämde också för Alfons blev mindre
och minde ”på” och Laban blev då mer
och mer intresserad av Alfons. Därefter
har det inte varit några som helst problem att ha Laban och Alfons tillsammans. Jag tror att båda två känner fördelar med varandras sällskap och de har till
slut kommit på någon sorts lek de kan
leka trots den stora storleksskillnaden på
dem båda. Jag tror att det går ut på att
Alfons ska hålla nosen mot Labans mage
när han ligger på rygg och så köra runt
lite med honom, medan Laban håller om
och busar med Alfons nos samtidigt.

Konstig lek, men båda verkar tycka att
den är rolig. Laban hittade på en annan
kul lek också, men den tyckte inte Alfons
om lika mycket. ”Hänga i hundens viftande svans” hette den. Laban har givit
upp den nu.
Laban vill vara mer nära och
mysa än vad Alfons vill. Alfons blir lite
förnärmad när Laban kommer och
fjäskar eller när han hoppar i Alfons bädd
för att lägga sig bredvid. Sådana myssituationer undviker Alfons helst i nuläget. Kanske kan det bli så att han ger upp
till slut och låter Laban ligga tätt intill så
ofta han vill. Det håller i alla fall Laban
tumklon för.

Alfons också eftersom de är så pass leksna
och busiga, lite hundlika på något sätt
och inte den fisförnäma missen som tycker att hundar är för yviga och jobbiga.
Russian blue och hundar (i alla fall min
flatcoated retriever) är lite likasinnade på
det viset tycker i alla fall jag.
Så uttrycket ”som hund och katt” verkar
knappast vara något som gäller generellt
utan ofta kan det vara precis tvärt om.
Vad det gället uttrycket ”som katt och
råtta” så tänker i alla fall jag låta det vara
utan att utmana.
Malin Larsson, Gävle

Det var en bra idé att köpa en russian
blue som sällskap till både oss och vår
hund. Vi njuter för fulla muggar av vårt
tillskott alla tre. Laban är otroligt snäll,
rolig och pratar med oss och håller oss
sällskap. Han är en riktigt mysig knäkatt.
Jag tror att just rasen russian blue passar

Foto: Karin Johansson

Presentation av ny styrelseledamot

Benny och “Morris” Bäckelyckans
Maljtjik Eduard

Hej,
Jag heter Benny Widar,
är nyss fyllda 64 år och
bor tillsammans med
hustru Eva och några
katter i Stenkullen, en
ort mittemellan Göteborg och Alingsås. Vi
har haft ryssar i 22 år
och fött upp dem under
stamnamnet S*Cosack’s.
Har tidigare varit medlem i styrelsen, bl.a.
kassör. Har varit aktiv
utställare och hade i början av 90-talet den kanske mest framgångsrike
ryssen på den tiden,
S*Cosack’s Nurejev.

RBK har alltid haft ambitionen att vara ALLA russian blueälskares klubb och inte bara vara ett forum för utställare som far
land och rike runt, i jakt på certifikat. Det tycker jag är RBK:s
styrka och jag kommer att kämpa för att vi skall behålla den
ambitionen.
Vi har idag nära 400 medlemmar och är därmed en av de största rasringarna i landet. RBK:s framtid är därför fortsatt ljus så
länge medlemmarna fortsätter att älska raskatten russian blue.
Därtill har vi den kanske bästa medlemstidningen i landet,
Ryska Posten.
Det som inte känns lika bra är att inte ha något samarbete med SVERAK-klubben Ryssfolket. Det är naturligtvis en
svaghet, både för RYSS och RBK att vi inte kommunicerar med
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varandra på ett vettigt sätt, men med tanke på de närmast
bisarra påhoppen på RBK och dess styrelser under en längre tid
från ett visst håll, så är det ju totalt omöjligt att föra en vettig
dialog. Synd, tycker jag. Att jag inträder i styrelsen betyder,
hoppas jag, att vi får en ännu starkare styrelse som kan jobba för
medlemmarnas bästa, utan att svikta för angrepp utifrån.
Just nu börjar en viktig tid för alla ryssuppfödare.
Hälsoarbetet för rasen kommer att bli betydelsefullt, inte minst
med tanke på de nyligen bekräftade PRA-ryssarna i Finland.
Där måste vi vara aktiva och verkligen hålla oss ajour med
utvecklingen av detta problem.
Nyligen (förra året) startade på SVERAK:s initiativ rasråd för de
olika kattrasena inom SVERAK. Rasrådet för russian blue
består av medlemmar både från RBK och Ryssfolket och där går
vågorna höga. Ibland full storm … RBK värnar ju om den skandinaviska typen och flertalet RYSS-medlemmar verkar föredra
ryssar av CFA-typ, alltså amerikansk typ. Visst, alla raser
utvecklas och det vet vi också i RBK, men så länge det står
inskrivet i våra stadgar att vi ska verka för att bevara den skandinaviska typen så gäller det! Kanske blir det så att om några år
tycker alla att en lagom mix av båda typerna representerar den
vackraste typen av russian blue. Vi får se.
Benny Widar
S*COSACK’S

PS. Bild på S*Cosack’s Nurejev finns på sidan 24.
Red.

Blue Miracle – ett riktigt mirakel
Jag måste erkänna att jag inte varit särskilt
aktiv när det gäller att ställa ut våra katter.
Delvis beror detta på att jag varit mycket
sjuk i över ett år och inte orkat vara med på
några utställningar. Jag har också känt att
domarna just nu inte föredrar den skandinaviska russian bluetypen och Susanssins
katter är huvudsakligen av skandinavisk
typ. Jag begär inte att mina kattungeköpare
ska ställa ut sina katter, men jag följer förstås gärna med om de vill prova på.
Men nu måste jag ta tillbaka det jag sa om
vad domarna tycks föredra, för vår Myy
(FIN*Susanssin Blue Miracle) har visat att
jag hade fel. Efter att ha varit hemma i
nästan två år beslöt jag att ta med Myy på
utställning eftersom hon var kastrerad och
vi inte hade några kattungar och jag ville
träffa mina vänner i Åbo. Jag var lite orolig
för hur Myy skulle bete sig på utställningen, för jag hade märkt att hon tappat självförtroendet sedan hon blev kastrerad. Vår
domare var Sirpa Lindelöf och Myy var
sista ryssen för dagen. Myy uppträdde bra
och Sirpa tyckte mycket om henne. Hon sa
att Myy hade bäst ögonfärg av alla deltagande ryssar och hon tyckte också mycket
om hennes utseende och den mellanblå
korta jämna pälsen. Allt var excellent. Tre
andra russian blue-kastrater tävlade med
Myy om att bli bäst i variant (BIV) och till
min stora förvåning valde Sirpa Myy. Jag
kände mig ganska stolt eftersom hon vann
över en sådan skönhet som Miminkan
Julija. Sirpa nominerade också Myy till
panelen. Och bara för att visa hur fel jag
hade blev Myy Best In Show (BIS) med tre
domarröster. De andra fyra kastrerade
honorna i panelen var KOR, CRX, BUR
och OCI. En sådan dag! Alla var så glada
för vår skull – många ryssägare kom fram
till mig och sa att de var så glada att en ryss
med skandinaviskt utseende vann. Jag blev
mycket rörd över det.
Jag var övertygad om att detta bara var en
engångsföreteelse, men en månad senare
när vi var på utställning i Helsingfors fick
jag vara med om något som nog bara händer en gång i livet: tre Susanssin-katter var
med i panelen. Det var vår Myy, Myys
dotter Susanssin Climb The Walls (junior)
och Susanssin Your Sunshine (ungdjur).
Jag var speciellt glad över Sunshines resultat. Hon blev Ex 1 och vann över fyra
andra söta små flickor: Starstruck’s
Fortunata och Fantazija, Mudhoneys
Minni och Kaizahre Princess M’uru. Hon
blev också BIV och vann över Kaizahre
Prince Vol’jin som blev Best In Show i Åbo.
Jarmo Räihä nominerade Sunshine eftersom han tyckte att hon var en sådan
lovande ung hona. Han var riktigt upphetsad över Sunshine.
Jag var säker på att detta inte kunde fortsätta. Tre Susanssin-katter deltog i en
utställning i Tammerfors i mitten av maj.
En av dem var Susanssin Makes You Smile.
Det är en hane från min senaste kull, ”Fifth
edition”. Som kattunge var Smile den i

FIN*Susanssin Blue Miracle Myy !"

kullen som såg mest skandinavisk ut, han
hade till och med den lite arga looken som
jag gillar. Smile har utvecklats mycket bra
för att vara så ung (4 månader) och jag
tycker han ser ganska lovande ut. Hans päls
är mycket kort och mellanblå och känns
bra. Silverskimret kommer fint och profilen ser redan mycket bra ut. Han charmade
domaren Eva Wieland-Schilla med sitt lekfulla temperament och sitt fina utseende.
Han blev BIV bland juniorer och ungdjur.
En mycket fin burma blev nominerad, men
Smile fick domarens specialpris i stället.
Ännu en gång har en Susanssinkatt visat att
jag hade fel.
Att åka på utställning handlar inte bara om
vad domarna tycker utan mer om de andra
russian blue-katterna på utställningen. Jag
tycker att det är jätteroligt att få se så många ryssar på utställningarna och jag tycker
att vi har ryssar av mycket bra kvalitet i
Finland. Jag är alltid mycket intresserad av
andra uppfödares katter och det är roligt
att se så många ryssar av skandinaviskt typ.
I Helsingfors var det till exempel sjutton
ryssar och de flesta hade väldigt fin mellanblå pälsfärg. Annars har vi ju vant oss vid
att det idag är många ryssar som har mycket ljusare pälsfärg. Det var en del mycket
fina ryssar där och även många lovande
kattungar. Jag sätter också värde på andra
uppfödares åsikt om katterna från min
uppfödning och jag visar gärna upp dem
för andra uppfödare. Men man måste
naturligtvis tänka på att kattens ägare
älskar den precis som den är, det spelar
ingen roll om ögonfärgen inte är färdig
eller om profilen inte är helt rak, och så ska
det också vara.
För mig har de här överraskande utställningsframgångarna varit ett väldigt roligt
tillskott till min katthobby, men jag tror
inte att jag kommer att delta i fler utställningar på grund av det. Vi planerar nu
ännu en kull för vår Nano och det kommer
att hålla oss hemma i flera månader.
Kanske Myy kommer att delta i fler utställningar nästa år så att jag får en Susanssinkatt som blir Internationell Premier – den
som lever får se.
Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson

FIN*Susanssin Makes You Smile

FIN*Susanssin Your Sunshine

FIN*Susanssin Climb The Walls
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Samtal om russian blue

Först ut är Rina Matthiessen, som är en
erkänd auktoritet inom raskattvärlden.
Hon är uppfödare av europé och devon
rex, var mellan 1979 och 1993 medlem i
SVERAK:s avelsråd och är författare till
boken ”Kattraser A-Ö”.
En kort presentation av dig själv och
din kattbakgrund
Jag växte upp på 30- och 40-talen i en
djur- och naturtokig familj. Åtminstone
gällde det mina föräldrar och min lillebror, medan mina bägge äldre systrar var
mer intellektuellt lagda. Mitt allra första
synminne är att en ”ryss”, inte en katt
utan en rysk vinthund, alltså en borzoi,
stod över min vagga och tittade ner på
mig och log som borzoier ofta gör. Jag
blev kär. Mitt första synminne av en katt
är att jag vid cirka 1,5 års ålder schasade
ner en blå perser från den pall jag ville
kravla upp på. Det var kanske Musse,
född fyra dagar efter min egen födsel,
som blev 14 år och vars mamma jag faktiskt hade diat som baby till barnsköterskans förskräckelse. Hon trodde att katten
försökte kväva mig.
Boende på landet hade mina föräldrar
många djur, ett envist äldre russ och ett
halvblodssto, ett tjugotal jakthundar
varav flertalet bodde i vårt hundhus,
några i vårt hem. Fasaner föddes upp i
stora voljärer för utplantering och höstjakt. Vi hade flera olika tamhönsraser,
pärlhöns och påfåglar. Under kriget hade
vi också två kor (för mjölken), tre får (för
ullen) och något år en jättego gris som
lekte med våra hundar både utom- och
inomhus, men tyvärr måste slaktas då
han utgjorde vår fläskranson. Jag och min
bror fick också några få undulater som
snart förökade sig och detsamma gjorde
våra gräsklippare, dvs. kaniner. Min
kanin, en blå hona som kostade mig hela
10 kr (normalpriset var 5 kr), var den
mest fertila.
När jag inte tilläts adoptera någon av vår
arrendators silver- eller bruntabby korthåriga ladugårdskatter och jag läste en
raskattartikel i juninumret av National
Geographic Magazine 1938, bestämde
jag mig för att skaffa en brun burma och
en silvertabby korthår när jag blev vuxen.
Det blev aldrig någon burma men 1975
gav Ingemar Stade mig en silvertabbyhane, Scarborough Silver Flash Gordon,
vars far var min british blue Berghälls
d`Artagnan (som jag våren 1974 köpte av
Alva Uddin) och vars mor var IC Tigrina,
en silvertigré novis. Jag hade lärt känna
Ingemar 1973 och mött hans mamma
Marianne första gången i London då
Ingemar, hans syster Eva och Marianne
var i England för att titta på brittiska
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Det är glädjande att engagemanget kring rasen russian
blue är så stort. I en nystartad artikelserie kommer flera
olika personer med intresse för russian blue att tillfrågas
och deras tankar och reflektioner återges i Ryska Posten
så att många får möjlighet att ta del av dem. Frågorna
kommer att ställas till ryssägare, domare/domarassistenter, utställare, ryssuppfödare med flera.

korthår. Vi pratade bara européer, inte
russian blue.
Vid senare besök hos Marianne och
Bertil Stade fick jag se och hantera
Skvallergränds Olga Alexandrovna, Lara
med flera. Jag tyckte att bildandet av
Russian Blue Klubben var en god idé och
gjorde mitt bästa för att hjälpa Alva
Uddin med engelskan, då FIFe:s domarkommitté under tidigt 80-tal reviderade
rasstandarder och det fanns ”dumma”
förslag angående russian blue-standarden.
Nu vid 79 års ålder är det fem år sedan
jag sist hade en kull kattungar. Även om
jag önskat ha någon kull i år satte snöhalka i november ”P” för det.
Vad betyder ryssen för dig?
Kan kanske säga att för mig är russian
bluen DEN foreign-typade mellanblå
korthårskatten med en avgjort konvex
ansiktsprofil. Med ”foreign” menas här
att formerna inte är så rundade och korta
som hos västeuropeiska brittiska och
europeiska och manxkatter. Eftersom jag
inte själv har ägt någon renrasig ryss, vet
jag inte så mycket om hur den är beteendemässigt, men tror att den är intelligent
och tämligen lättlärd (t.ex. lätt lär sig att
gå i koppel), måttligt busig och bestämd
i sina åsikter. Även om den verkar vara
mycket husse/mattetrogen tycks nyfikenheten också ofta göra den rymningsbenägen. Antagligen är den nästan lika luktkänslig som siameser vilket kan påverka
temperamentet negativt hos överbeskyddade katter. Ryssar liksom andra
raser mår bäst om de får växa upp med
stojande men snälla barn!
Russian Blue Klubben har som mål
att bevara den skandinaviska rysstypen.
Vad tycker du kännetecknar den?
Beskriv gärna från helheten till detaljerna.
Vad gäller kroppens former tycker jag
inte att skandinavisk russian blue skiljer
sig från andra rysstyper som jag av
gammal vana har kallat för ”den engelska” och den ”mittemellan” eller ”enkla”
innan kontinentala och amerikanska
rysstyper dök upp på utställningar och i
svensk avel och utökade antalet rysstyper
till minst fem. Det är alltså främst huvudets former som skiljer typerna åt och
som jag kommenterar.
Den skandinaviska ryssens
huvud är, jämfört med den engelska,
betydligt bredare över skalltak, panna
och ögon sedda en face, och näsa och
nosparti är kortare. Ögonen är aningen
bredare placerade och ganska rakställda
och framförallt större och mer klotrunt

uppspärrade (av oro/rädsla?). Jämfört
med de engelska är de skandinaviska ryssarnas ögonbrynsvinklar också idealiskt
mer uttalade (högre). Öronen är också
lite bredare vid basen och kanske någon
millimeter mer åtskiljda, men framförallt
inte lika vertikalt ansatta som hos den
engelska typen, varför öronen snarare
verkar peka ”klockan fem i ett” än
”klockan tolv”. För 15 - 20 år sedan hade
många skandinaviskt typade ryssar dåliga
eller inte alls existerande pinch, vilket
gjorde att ansiktsformen under ögonen
blev triangulär/orientalisk. Det gjorde att
sådana ryssar liknade korater som ju från
ögonbryn till nosspets ska ha hjärtformiga ansikten. Jämfört med amerikanska
ryssar ser den skandinaviska typen allvarlig och ofta något grym ut, medan amrisarna ser ”sötare” och mer ”leende” ut
och framförallt har öron som orientaliskt
pekar utåt sidorna, ungefär klockan ”tio i
två” och dessutom har en koratliknande
silvertippad päls i en närmast lila nyans.
Hur kontinentala ryssar ser ut
idag vet jag inte. Måste dock medge att
jag är svag för både den engelska typen,
som de australiska Siblu-katternas (RP
1/2005 s. 14–15), och fortlever i S*Kosmoskattens Jasmin (nästan tvilling med
Siblu’s Lilli of Highlands, se RP 2/2006 s.
10) och S*Krogabros Mandelblom (RP
2/2008 s. 15). Och mittemellantypen
som bäst illustreras av Dvina Lefine (RP
1/2001 s. 16) och som fortlever i
S*Wynjas Wiwi. Min älskade blå huskatt
Pyttan liknade Dvina Lefine. Denna typ
har svagare konvex ögonbrynsvinkel,
ibland rak eller t.o.m. rak näsbas, men
fint mandelformiga, medelstora, lätt
snedställda ögon och bra öron som pekar
nästan vertikalt. Åt det söta hållet men
varken konstigt eller amerikanskt.
Finns det någon, eller några ryssar,
som du tycker överensstämmer med
den skandinaviska russian blue-typen
samt varför (nu levande eller döda)?
Exempel på skandinavisk typ är en face
Marisjka af Braheborg (RP 2/2006 s. 9),
Skvallergränds Olga Alexandrovna (RP
1/2008 s. 19) och S*Wildtbergs Milaya
(RP 1/2008 s. 11 + 17) bland honorna.
Bland hanarna platsar Bäckelyckans Maljtjik Eduard p.g.a. härlig näsbredd och god nos och trots lite korta
öron, men framförallt illustreras den
typen av den fabulösa S*Kärrmarks
Anatolij (RP 2/2002 s. 30) som inte bara
har exemplarisk typ utan ser ut att ha
perfekt päls med högt skimmer och god
färg.
Forts. sidan 19-20

Här är bilderna från gamla nummer av Ryska Posten som Rina hänvisar till i sin text. Det är naturligtvis svårt att bedöma en katts
utseende efter bara en bild, men här handlar det bara om just den här bilden på katten.

Skandinavisk typ, honor och hanar

Engelsk typ

Siblu’s Lilli of Highlands, Australien
Marisjka af Braheborg

S*Wildtbergs Milaya
Foto: Åsa Petré

S*Kosmoskattens Jasmin
Foto: Camilla Patek

Skvallergränds Olga Alexandrovna
Foto: Eggeborns, Västerås

Bäckelyckans Maljtjik Eduard
Foto: Karin Johansson

S*Krogabros Mandelblom
Foto: Malin Svärdsten

S*Wildtbergs Milaya
Foto: Sven Backström

Mittemellantyp

Dvina Lefine

S*Wynjas Wiwi

Kärrmarks Anatolij
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Finska Saraitshikin Taiga
(RP 4/2003 s. 22) har
excellent profil liksom
S*Glasskattens Calippo
Merry
X-mas
(RP
4/2008 s. 34).
Även en junior, som
S*Limelight’s Maya ser
ut att vara på bilden, (RP
4/2003 s. 13) kan ha
utomordentlig typ/look
och fint silverskimmer
trots lite ljus pälsfärg.
Vem eller vad har betytt
mest för din syn på
ryssar?
Karin Olsson (av Olsenburg), Phyllis Hughes
(engelsk domare), Marianne Stade (svensk
domare), Kurt Noren
(svensk domare) och
min kära huskatt Pyttan.

Perfekta profiler

S*Glasskattens
Calippo Merry X-mas

Limelight’s Maya

Saraitshikin Taiga

Foto: Anna-Lena Lindberg

Foto: Anna Saverstam

Vad har du för förhoppningar när det gäller russian bluens framtid?
Frågan är nu med ekonomisk depression och global uppvärmning om vi alla kommer att ha möjlighet att ha ”lyxiga husdjur” eller ens ”metan-kossor”. Men är undergångsscenarierna överdrivna och vi kan fortsätta som hittills tror jag att russian blue har en fin framtid, framförallt som de
har blivit mer sociala och oftast har bra temperament.
Rina Matthiessen

Utfodring av katt
Katter är köttätare och har speciella
behov av till exempel aminosyran taurin och fettsyran arakidonsyra. Agronomie doktor Ann Högberg redogör
för kattens matsmältning och behov
av olika näringsämnen.

Den vilda katten är en köttätare som
jagar, fångar och dödar sitt byte för att äta
det färskt. Katten jagar ensam och äter
helst många små mål per dag. En normalstor katt behöver åtta till tolv möss per
dygn för att tillgodose sitt energibehov.
Katten äter hela bytesdjuret och har
anpassats till en mycket proteinrik kost.
Flera livsnödvändiga ämnen
som katten behöver finns bara i mat från
djurriket, till exempel kött. En katt kan
inte överleva på enbart vegetarisk kost
utan dessa ämnen måste i så fall tillföras
på konstgjord väg. Kattens speciella
behov av näring ställer därför andra krav
på fodrets näringsinnehåll än hundens.
Även huskatten föredrar att äta
många gånger per dag. Det kan den göra
genom att vi alltid låter torrfoder stå
framme i en skål. Det är då viktigt att
fodret inte står så att det blir blött eller så
att smaken påverkas negativt av lukter
från omgivningen. Katten är en finsmakare och ratar foder som inte är fräscht
och friskt.
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Det är viktigt att komma ihåg
att katten inte är en liten hund utan har
ett artspecifikt näringsbehov som måste
tillgodoses för att den ska må bra.
Munhåla
Tänder kan antingen vara skärande eller
krossande. Skärande tänder är anpassade
till animalisk föda som till exempel kött.
Med krossande tänder finfördelas vegetabilier, till exempel gräs eller spannmål.
Katten har en skärande tanduppsättning med ett färre antal krossande
tänder än hunden. Katten saknar också
det stärkelsenedbrytande enzymet* alfaamylas i saliven.
När katten har svalt maten tar
det bara några sekunder innan den når
magsäcken.
Magsäck
Kattens magsäck har inte samma förmåga att utvidga sig som hundens, något
som beror på deras olika sätt att äta. Den
vilda kattens livsstil har anpassat magsäcken till många små mål mat per dag.
Många små måltider gör att katten kan
utnyttja näringen effektivt och belasta
mag-tarmkanalen mindre. Det tar
knappt en halvtimme för halva maginnehållet att tömmas ut i tarmen om katten
utfodras på fastande mage.

Ryaklintens Alexej Astor med nyfångad sork
Foto: Hugo Johansson

Tarm
Katten är ungefär 0,5 meter lång och har
endast cirka 2,1 meter tarmar. Hos en
hund med motsvarande kroppslängd är
tarmarna ungefär dubbelt så långa.
Tarmarnas längd bestämmer hur länge
fodret stannar i mag-tarmkanalen. Detta
påverkar hur mycket av fodrets näringsämnen som hinner brytas ner och tas upp
i kroppen.
Tunntarm
Kattens tunntarm är omkring tre gånger
så lång som kroppslängden, vilket är kortare än hos hunden. Det ger katten en
jämförelsevis mindre möjlighet att bryta
ned och absorbera maten på. Absorption
(upptag) innebär att näringsämnen överförs från tarmens insida till blod- eller
lymfsystemet för vidare transport till

olika vävnader i kroppen. Hos både katten och hunden sker den huvudsakliga
nedbrytningen av protein, kolhydrater
och fett i tunntarmen med hjälp av enzymer till beståndsdelar som är möjliga att
absorbera. Det huvudsakliga upptaget av
livsnödvändiga näringsämnen som exempelvis aminosyror och fettsyror sker även
det i tunntarmen. Tunntarmen är på insidan försedd med tarmludd (villi) som
ökar tarmens yta och därigenom ökar
dess möjlighet att ta upp näringsämnen.
Hos katten varierar den tid som fodret
befinner sig i tunntarmen i drygt två till
tre timmar.
Grovtarm
Grovtarmen består av blindtarm och
tjocktarm. Katten har en liten blindtarm
som är belägen bredvid övergången mellan tunntarm och tjocktarm. Den har
ingen betydelse för kattens näringsförsörjning.
Kattens tjocktarm är mycket
kort och fungerar på samma sätt som hos
hunden. Den huvudsakliga funktionen är
att absorbera vatten och vissa elektrolytet**, speciellt natrium. Tjocktarmen har
inga villi som tunntarmen och därför är
förmågan att absorbera näringsämnen
lägre i tjocktarmen än i tunntarmen.
Till tjocktarmen kommer de
näringsämnen som inte har hunnit brytas
ned i tunntarmen och de olösliga fibrer
som inte kan spjälkas med hjälp av enzy-

Vitaminer
Betakaroten är ett färgämne som finns i
växter, speciellt röda växter som till exempel morötter. Betakaroten omvandlas av
växtätande djur till A-vitamin i kroppen.
Katter kan dock inte tillverka A-vitamin
från betakaroten, vilket innebär att de
måste få färdigt A-vitamin via maten.
Rätt form av A-vitamin finns i animalisk
vävnad, framför allt i inälvor och lever.
Även B-vitaminet niacin måste
tillföras via maten eftersom kattens eget
system för att tillverka detta vitamin är
mycket ineffektivt. De flesta djur kan
ombilda aminosyran tryptofan till niacin.
Hos katten konkurrerar två olika enzymsystem om omvandlingen av tryptofan,
vilket leder till att i stort sett inget niacin
bildas den vägen. Animalisk och marin
vävnad är rik på niacin.

Kattens speciella näringsbehov
Kattens korta tarmar gör att den är beroende av lättlösliga näringsämnen som
snabbt kan brytas ned och tas upp av
kroppen. Katten måste precis som hunden få tillräckligt med energi och
näringsämnen i form av aminosyror (proteiners minsta beståndsdelar), fettsyror,
vitaminer, mineraler och vatten från
maten varje dag.
Näringsrekommendationer för
katter finns utgivna av bland annat
National Research Council (NRC). Den
senaste rekommendationen är utgiven
2006.
Protein
Jämfört med hunden har katten ett högt
proteinbehov. Detta beror bland annat på
att katten bryter ned protein för att hålla
en konstant blodsockernivå. Denna nedbrytning pågår hela tiden och anpassas
inte efter intaget av näringsämnen.
Katten är extra känslig för brist
på aminosyran arginin. Dessutom har
katten ett stort behov av aminosyran taurin. Det beror på att kattens egen produktion av taurin är långsam. Taurin
används också vid detoxifiering (avgiftning) av giftiga ämnen vilket leder till att
katten förlorar mer taurin via avföringen.
Både arginin och taurin finns i animaliska råvaror.
Fett
Katten har precis som hunden en mycket
god förmåga att bryta ned fett och får
huvuddelen av sitt energibehov tillgodosett från denna källa. Kattens behov av
fettsyror skiljer sig från hundens genom
att den måste få arakidonsyra (en fleromättad fettsyra) via maten. Det beror på
att katten saknar förmåga att omvandla
linolsyra till arakidonsyra. Arakidonsyra
finns endast i animaliska och marina
råvaror.
Kolhydrater
Katten har inget näringsmässigt behov av
kolhydrater. Den befinner sig i ett konstant tillstånd av glukoneogenes, en process där katten själv tillverkar glukos från
aminosyror (protein) och glycerol (fett).
Torrfoder har idag ökat i popularitet och
det har lett till att kattmaten innehåller
mer kolhydrater än tidigare. Trots att
katten är en karnivor (köttätare) har den
anpassat sig väl efter torrfodrets kolhydratinnehåll. Det finns dock en övre
gräns för hur mycket kolhydrater katten
tål i sitt foder.

Vatten
Katter reglerar kroppens vätskenivå i första
hand genom att göra urinen mer koncentrerad. De dricker också mindre vatten per kilo kroppsvikt än hundar. Man
tror att det beror på att katten ursprungligen var ett ökendjur.

Foto: Elisabeth Larsson

Foto: Martin Hjertstrand

Holly

Foto: Martin Hjertstrand

Foto: Elisabeth Larsson

Mineraler
Mineralerna har samma funktioner hos
katt som hos hund. Fodrets innehåll av
magnesium är speciellt intressant för
katter. Det har visat sig att magnesium
kan påverka bildningen av urinstenar hos
katter som har anlag för urinstensbildning.

mer. Där kan de helt eller delvis brytas
ned av tarmens mikroorganismer.
Resterna från den mikrobiella sönderdelningen bildar tillsammans med bland
annat matrester som inte har brutits ned,
avstötta tarmceller och bakterier, den
avföring som till slut når ändtarmen och
lämnar kroppen. De ingående beståndsdelarna ger även avföringen dess karakteristiska färg och lukt. Maten stannar i
grovtarmen i omkring tolv timmar hos
både hund och katt.

Holly

När katter har haft vätskebrist
är de långsamma på att börja dricka eller
är dåliga på att dricka tillräckligt för att
återställa vätskebalansen fullständigt.
Ann Högberg
Agronomie doktor Ann Högberg arbetar
vid utvecklingsavdelningen på Lantmännens Doggy AB.
Fotnot
* enzym = mycket specialiserade proteiner
som deltar i och påverkar olika processer i
kroppen utan att själva förbrukas.
** elektrolyter = ämnen som löses upp till
joner, positivt eller negativt laddade partiklar, när de förekommer i en vätska.
Artikeln är tidigare publicerad i Doggy
Rapport 4/08
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Min katts historia
Min allra käraste lilla Jameson har tassat över till andra sidan. Katthimlen
säger en del, men jag hoppas och tror att det är samma himmel som jag själv
kommer till en dag, och att min underbara lille kattpojke då kommer och
möter mig. Sorgen och saknaden efter min bäste vän som har varit med nästan halva mitt liv blir olidlig om man dessutom tvingas tro att man aldrig återses.

Hans riktiga namn var Limelight’s Jolly
Roger, och det är säkert en del av er som
känner igen hans namn. Vi körde utställningsracet under första halvan av 90-talet
och han fick några fina kullar. Kanske var
det mer hans barnbarn än hans barn som
gick vidare i avel, flera av hans ungar gick
tråkiga öden till mötes (minns ni de som
avlivade kattungar för att de trodde att
katterna hade en hudsjukdom som gjorde att pälsen var tunn strax under öronen?). Jag tror att Jameson finns långt
bak i ganska många ryssars stamtavla
idag, även om jag inte har följt ryssaveln
de sista åren. Men den dag jag är redo att
skaffa en ny ryss betalar jag bäst för den
kattunge med flest Jameson i stamtavlan!
Så kolla bakåt, ni kattungesäljare.
Han var så snäll som en katt bara kan
vara. Aldrig att han fräste eller höjde en
tass mot oss. Vi brukade säga att Jameson
var så snäll så att man skulle kunna lyfta
honom i morrhåren utan att han protesterade. På utställningarna var han både
snäll och vettskrämd. Jag glömmer aldrig
när den stora fertila hankatten (som faktiskt kunde vara kaxig mot andra katter)
kröp upp och lade sig PÅ Eiwor
Anderssons fylliga barm under bedömning. Detta påfund renderade honom
extrapriset ”Domarens hjärta”.

Jag minns också nätterna i Göteborgslägenheten med Jameson som längtade ut
till alla potentiella honor. Vet ni hur det
låter när fem-sex kilo högröstad hankatt
är övertygad om att han kan pressa sig ut
genom brevlådan i dörren?
Jameson var egentligen en klok, allvarlig
och filosofiskt lagd katt. Jag minns att exhusse sa att Jameson inte hade någon
humor, och visst, han var ju inte fullt så
skogstokig som de övriga kattgalningarna
som utgjorde vår familj. Som om
Jameson hade hört kommentaren så slog
han till och skämtade strax efteråt. Just
när husse klagade över att han inte hade
några rena kalsonger i lådan kom
Jameson helt oberörd strosande genom
vardagsrummet med ett par omoderna
gula kalsonger påträdda över kroppen.
Han måste ha legat i kalsonglådan och
råkat fastna i sista paret …
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Ett annat gammalt minne som etsat sig
fast är när Jameson och jag tog en sommarpromenad i skogarna i Strömstad.
Man kan inte förvänta sig att en fertil
katthane tassar med i nya skogar men det
gjorde Jameson. När vi kom till en glänta där solen lyste vackert genom lövverket
lade sig matte platt på marken och njöt.
Jameson lade sig tätt intill på min arm
och bara låg och tittade mig rakt in i ögonen länge, länge. En sådan katt!
Åmål 1994 är också ett utställningstillfälle vi minns. Efter alla långa sittningar i
stinkande sporthallar (det var ju alltid två
dagar på den tiden) kom trött matte och
ännu tröttare Jameson hem, och
åtminstone en av dem var överlycklig för
ett CAC och eventuellt BIV eller DB.
Ex-husse lät sig inte imponeras utan säger
”kom igen när du tar hem allt”. Jameson
tog husses kommentar på allvar och såg
till att bli Best in Show och till och med
Best of Best i Åmål. Jag tyckte att det var
osannolikt att en högfertil hane kunde
hålla sig så lugn i mattes famn i allt oändligt travande fram och tillbaka i väntan
på panelbedömningarna i flera steg,
bland alla dofter i högsommarvarm
sporthall. Men varför utsätter vi våra
älsklingar för detta egentligen?
Sedan fick då Jameson, väl förunnat, sin
sköna pensionsålder. Jag tror han var fem
år då jag med sorg i hjärtat och med hankattskiss på skorna och väskan tog pojken
till veterinären för kastrering. Därefter
har vi haft det gott, lugnt och mysigt –
hemma i huset i Jönköping och ute i
näraliggande stugan där katterna kunde
röra sig fritt. Jameson överlevde alla mina
andra katter mot alla odds. Trots att han
kämpade med astma, dåliga njurar och
sista tiden även cancer på binjuren så blev
han äldre än Chivas, Guinness och
Skorpan. Kan det vara så att en högt
älskad katt kämpar och håller sig kvar för
att han är så behövd och så oerhört
omtyckt?

Jameson på djursjukhuset
- fin in i det sista

Älskade Jameson, du har charmat alla du
mött. Du var rädd för barn i hela ditt liv,
men de sista åren fick du ändå en fin
kontakt med snart fyraåriga Love som
nog aldrig kommer att glömma dig. Han
tittar alltid upp bland molnen för att se
om din svans hänger ned från ett moln.
Nya snälla kattälskande hussen vet att du
är oersättlig och tröstar på finaste sätt,
släktingar skickar hälsningar och beklagar
förlusten av en underbar kattpersonlighet. Mattes mediala syster som egentligen
inte gillar djur sörjer katten som faktiskt
kunde prata. Matte som snart fyller fyrtio
knallar runt med en grå plyschkatt i
handväskan som någon sorts barnslig
symbol för sorgen efter dig.
De 18 åren med Jameson har varit ovärderliga och jag får aldrig någonsin en
sådan ljuvlig katt igen. Katt som katt tänker de oinsatta, och fantastisk ryss som
alla fantastiska ryssar tänker kanske ni
som läser. Men Jameson PRATADE och
kommunicerade, han tröstade, han tänkte, han sände över bilder när vi satt i evigheter näsa mot nos och mediterade tillsammans. Du var den finaste och bästa
katten för mig, min älskade oersättliga
Silverprins.
Lotten Bernung

Jameson bland scilla
“Jag hade sagt till honom så länge
att snart kommer tiden då vi kan vara ute
i trädgården bland blommor och smådjur
- håll ut, häng i, lilla vän. Men när våren och
blommorna kom orkade han inte längre.”

PRA
Texten om defektbekämpning och PRA är hämtad ur
“Kattppfödning, avel och genetik” av Ylva Stockelberg.

PRA
PRA (Progressiv Retinal Atrofi) näthinneförtvining som leder
till blindhet. Förtviningen börjar vanligen vid 1-2 års ålder.
Detta kan visas på ögonspeglingsundersökning som utförs av
veterinärer med speciell kompetens. Blinda katter lever ett gott
liv i invand miljö men får naturligtvis inte användas i avel.
Förekommer på abessinier men också på andra raser, ärvs autosomalt recessiv.
Defektbekämpning
Första frågan man bör ställa: Är det en defekt, det vill säga
något som katten lider av eller som förkortar dess liv? Fråga två
man ställer: Hur vanligt är det inom rasen? Här gäller det för
rasens bästa att uppfödare/ägare samarbetar och är öppna med
eventuella problem.
När man inte vet om en defekt är ärftlig är alltid första steget
att inte avla på djur med defekten. Är defekten ärftligt dominant är problemet löst i och med detta. Det är lätt att få bort en
dominant defekt ur en ras men i stort sätt omöjligt att få bort
en recessiv defekt. Men man kan snabbt få ner frekvensen så att
det inte upplevs som ett problem för rasen.
När man vet arvsgången, rasens storlek, frekvensen av defekten
och hur allvarlig defekten är kan man besluta om avelsrekommendationer.
För små raser får man inte gå för fort fram med att ta bort katter från avel. Då kan ännu allvarligare defekter visa sig på grund
av att avelsbasen blir för liten. Det man gör när man plockar
bort katter ur avel är att begränsa avelsbasen ytterligare, och
många värdefulla genuppsättningar och kombinationer går förlorade.
Är rasen liten är det därför bättre att bara plocka bort säkra
anlagsbärare ur avel. Hur allvarlig defekten är spelar naturligtvis
också in, är defekten dödlig måste man vara hårdare.
Är defekten mycket utbredd i rasen när den upptäcks får man
inte heller vara för hård till att börja med utan bara plocka bort
säkra anlagsbärare ur avel eller kanske endast drabbade katter.
Det är fel att utesluta bröder och systrar från fortsatt avel inom
en liten ras. Syskonen kan vara helt fria från defektgenen. Är
rasen större, exempelvis mer än 200 registreringar per år, eller
defekten mindre utbredd kan man vara hårdare vid recessiva
anlag och inte heller avla på syskon till katten som har defekten.
Exempel på avelssamarbete mot en defekt
Bekämpningen av ögonsjukdomen PRA hos abessinierna i
Sverige är ett exempel på hur man snabbt lyckats få ner frekvensen av PRA-drabbade katter.
I slutet av 1970-talet började uppfödare och ägare till abessinier diskutera varför så många av deras katter var blinda. Kunde
det vara PRA? 1979 bildades Abyringen (senare Aby &
Somaliringen) bland annat för att undersöka om orsaken till att
katterna blev blinda var ärftlig och hur nedärvningen i så fall
skedde. Ringen rekommenderade att man inte avlade på de
blinda katterna.
Man tog hjälp av hundsidan, framför allt Tibetanska
Terriersällskapet. En rad aktiviteter startades exempelvis:
• arbetsgrupp
• kontaktperson
• uppmaning att ögonspegla alla katter för kartläggning av
defekten
• ögonspeglingsmöten och ögonspegling på utställning till subventionerat pris

• lista på veterinärer med ögonspeglingskompetens
• PRA-register efter ögonspeglingsresultaten
• artiklar, föreläsningar och lästips för att informera
• samarbete med andra länder framför allt med Finland som var
intresserade. Intresset från övriga världen var ljumt
• uppmaning att köpa katt efter ögonspeglade, PRA-fria föräldrar och att ögonspegla avelskatterna inför parning
• råd hur hjälpa den PRA-drabbade katten. Katten klarar sig bra
om den lever i trygg van miljö då märks det knappt att den är
blind
Allt byggde på frivillighet. 1980 fick man kontakt med veterinär Kristina Narfström som var intresserad att forska på PRA.
Hon doktorerade senare på detta.
1981 konstaterades att blindheten sannolikt berodde på ett
recessivt ärftligt anlag. Ringen rekommenderade att man slutade använda kända anlagsbärare i avel.
När man vet arvsgången och beroende på rasens storlek, hur allvarlig defekten är och defektens utbredning kan man besluta
om avelsrekommendationer.
Recessivt anlag betyder, om katten har anlaget i dubbel upplaga
visar det sig, katten har PRA. Detta visade sig vid ögonspegling
och dessa djur kunde tas ur avel. Men katten kunde också vara
anlagsbärare och själv frisk. Var den efter en PRA-katt eller hade
gett ungar som fick PRA kunde anlaget bevisas och katten tas
ur avel som känd anlagsbärare. Resten av katterna avlade man
vidare på för att inte få andra problem som kan uppstå när
avelsbasen är liten.
Två katter, båda anlagsbärare, ger vid parning, teoretiskt 25%
PRA-katter, 50% anlagsbärare och 25% friska. Hade man tagit
bort syskon till PRA-katten hade man riskerat att ta bort även
helt fria djur. (Är avelsbasen större kan man ta bort även syskon
ur avel).
Bland annat på grund av inavel hade problemet blivit stort i
Sverige, men också kunnat uppmärksammas. Man gick ut med
mer information till utländska abessinierklubbar, Sveriges abessinier hade varit mycket vackra och exporterats till många andra
länder.
1982 var det 45% av alla abessinier som hade PRA. Efter 4 år
var antalet nere i 20% (idag är defekten mycket sällsynt) tack
vare:
• alla stora uppfödare samarbetade i bekämpningen av PRAn
för rasens bästa
• en liten ras, det underlättar samarbetet
• katter ögonspeglas före första kullen och regelbundet till 5-6
års ålder, detta måste man fortsätta med då det är ett recessivt
anlag, tills man kan ta blodprov för att på så sätt bevisa defektgenen
• man fortsätter att upplysa om vikten av ögonspegling - ett
recessivt anlag kan aldrig garanterat utrotas
• ögonspeglade importer har tagits in, oftast efter ögonspeglade
föräldrar
• PRA-fria katter var viktigare än selektering på utseendemässiga egenskaper, så till en början minskade utställningsframgångarna
• man har avlat på mindre närbesläktade individer.
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Samtal om russian blue
Ywonne Johansson är en känd profil i russian blue-kretsar. Hon har varit ledamot och ordförande i Russian Blue Klubben (RBK) och många medlemmar har
haft kontakt med henne som kattungeförmedlare eller genom avelshanelistan. Kanske har du träffat på Ywonne som assistent och utställare på kattutställningar eller som uppfödare till S*Wildtbergs. Hon är även samordnare
för SVERAK:s rasråd för russian blue. Ywonne köpte sin första ryss GIC Soyinka
1990 och ger här sin syn på rasen.

En kort presentation av dig själv och
din kattbakgrund
Jag var kattintresserad redan som barn.
Om min första egna katt lär jag ha sagt:
”Det här är en riktig katt, inte en sån som
går på batteri.” Då var jag fem år. Flera år
senare, i maj 1990, besökte jag och min
familj en smådjursmässa och därefter
suktade jag efter katt. På sommaren
köpte jag en kattbok. Mamma sa att jag
fick välja vilken ras som helst och pappa
undrade varför raskatt över huvud taget
när jag kunde få hur många katter som
helst av farmor. Jag fortsatte leta och fick
tips om att leta i Gula Sidorna efter uppfödare. Else-Marie Qvarnström (Guldvingens) hade en annons och jag fick
kontakt med henne. Else-Marie hade
ingen kull just då så hon hänvisade mig
vidare till RBK:s kattungeförmedlare.
Det var genom denna etablerade kanal
inom klubben som jag fann vägen in till
rasen. Jag fick en lista och började ringa
från den. Fick kontakt med BG
Fältström (S*Mistlurens) som tipsade
vidare till Katarina Olofsson som hade en
hona, Soyinka. Hon blev min första ryss.
Soyinka hade en mycket fin far EP & IC
S*Cosack’s Nurejev (Nurre) som fick stor
betydelse för min syn på ryssar.
Sommaren 1991 testade jag att ställa ut
Soyinka och fick då träffa Benny och Eva
Widar som ägde Nurre. Det betydde
mycket för mig att få introduceras in i
rasen genom dem, t.ex. diskuterade vi
intressanta hanar till Soyinka. Det blev
också en hel del utställningar och jag började gå assistent. Har även varit chefsassistent och varit med och byggt utställningar. Soyinka fick sin första kull 1992
med S*Repslagarens Alvar och jag
registrerade
mitt
stamnamn,
S*Wildtbergs, i den vevan. Sedan dess
har jag haft flera avelshonor: GIC
S*Wildtbergs
Zwechowa,
IC
S*Zilarresko Lady Rowena, IC Ondine
von Hirschbach och CH Frida Nevskaja,
en hona från Ryssland. Jag behöll även en
hane från Soyinkas andra kull, GIC &
EC S*Wildtbergs Tzar Rurik, som jag
ställde ut mycket åren 1995-96. Han fick
sex kullar och jag köpte även in hans son
IC S*Lefkas Zeus som fick tre kullar.
Fram till idag så har jag haft 12 kullar och
37 ungar förutom Rowenas kull som jag
var fodervärd för. Presentationen blev
visst inte så kort…
Vad betyder ryssen för dig?
Den har liksom blivit min ras från det att
jag bestämde mig för raskatt. Jag har även
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provat europé en kort period vid sidan
om ryssen. Russian blue – det är där jag
engagerar mig. Ryssen och sakerna runt
ryssen har blivit min absolut största
hobby som jag ägnar mig åt dagligen.
Livet kretsar kring katterna.
Vad är rysslook för dig?
Svårt att säga, men ”hellre en förbannad
rysslook än en söt sak”. Lite j-r anamma
ska det vara. Jag gillar EC S*Wildtbergs
Milayas look. Hon tittar lite under lugg.
Det är något självbestämmande över det,
och då tänker jag på Milayas ”förbannade
rysslook”. Den säger: ”Det är jag som
bestämmer!”, ”Du sätter dig inte på
mig!” och ”Jag har integritet!” Vinkeln i
huvudet har väldigt stor betydelse för att
få till en sån look – ”en förbannad rysslook”, utan att katten för den skull är förbannad.

grön. Kilen är kort och det ska finnas en
kraft i huvudet. Öronen på den skandinaviska typen sitter något längre ut och
är något tippade, men är inte placerade så
långt ut som amerikanskt typade russian
blue. När det gäller huvudet på olika
typade ryssar så brukar jag beskriva dem
som olika glasformer. Cocktailglaset är
den amerikanska, rödvinsglaset den skandinaviska, vitvinsglaset den kontinentala
och champagneglaset den engelska typen.
Öronen följer ”glasets” linjer.
Till skillnad från huvudet så är kroppsformen däremot inte lika kantig. Den ska
vara smidig och elegant som ett litet kattdjur: ett lejon, en tiger, en panter. Den
har ett kraftuttryck och är smidig. Jag
saknar idag maskulinitet hos en del
hanar. Det är viktigt att kunna märka att
det är en hane och jag har S*Cosack’s
Nurejev, S*Cosack’s Western Pearl (Boss)
och S*Wildtbergs Tzar Rurik framför
ögonen. När det gäller honorna så föredrar jag de lite mer maskulina honorna
framför de nätta feminina.

S*Cosack’s Nurejev
Foto: Hans Sonne Rasmussen

S*Wildtbergs Milaya
Foto: Åsa Petré

Russian Blue Klubben har som mål att
bevara den skandinaviska rysstypen.
Vad tycker du kännetecknar den?
Det är en balans mellan kropp och huvud
och en balans i huvud och i kropp.
Uttrycket finns mycket i huvudet. Det
ska finnas en kantighet i huvudet med
tydliga vinklar med raka, strama linjer
däremellan. Vinkeln i ögonbrynshöjd är
väldigt viktig för looken. De ska se allvarstyngda ut och sakna ”smajl”. Ögonen
får inte vara för små och för djupt liggande. Den skandinaviska typen är känd
för sina runt mandelformade ögon som
kan bli lite för runda. Ögonfärgen är

S*Cosack’s Western Pearl (Boss)

Finns det någon eller några ryssar,
som du tycker överensstämmer med
den skandinaviska russian blue-typen
samt varför?
Jag har nämnt tre hanar och tänker också
på honorna Soyinka och S*Wildtbergs
Milaya. Katten som man började med
påverkar en, och Nurre, Boss och Rurik
gick väldigt bra på utställningar.

Soyinka

Presentation av ny
styrelseledamot
Som ny(gammal) medlem av Russian Blue
Klubbens styrelse har jag blivit ombedd att skriva
en presentation av mig själv. Jag har haft russian
bluekatt sedan februari 1995 då Mistlurens
Carmen (Nina) flyttade hem till Marianne och
mig. Sedan dess har jag varit fast för de smaragdgröna ögonen och den obetalbara personligheten
hos russian bluekatter. 1997 skaffade vi vårt stamnamn Vatulands efter en stadsdel i Strömstad där vi
lärde känna en blå hankatt som bodde hos
Mariannes mamma, han kallades Harry och
påstods av sina förra husse och matte vara en russian blue. Hur det var med den saken kan nog
diskuteras, men han hade, med min nuvarande
erfarenhet av russian blue, definitivt personlighetsdrag som överensstämmer med russian blue och vem vet om han inte var släkt med “Slunken”, se RP 3/98 sid 15. När
Harry drog till de sälla jaktmarkerna skulle vi naturligtvis ordna en ny katt till “mamman” och naturligtvis en russian blue. Det slutade med att vi skaffade Månsen till
“mamman” och själva skaffade Nina.
Jag minns mycket väl vår första kontakt med “ryssmänniskor” (andra än Ninas uppfödare BG och Katarina) på VK-utställning 1995 när vi och Nina efter mycket möda
gjorde entré på utställningsarenan. Det var mycket god stämning och det känns ganska fantastiskt att vi bl.a. lärde känna två personer som också valdes in i styrelsen vid
senaste årsmötet, Benny Widar och Jan Nilsson. Vid vår debut i utställningsvärlden
hade vi i princip fått låna alla utställningstillbehör utom katten och matskålen av
andra klubbmedlemmar. Benny Widar tog sig också tid att förklara hur det hela gick
till och svarade på alla våra nybörjarfrågor. Kanske var stämningen bland russian bluemänniskor bättre på den tiden än den kan vara på utställningar idag.

S*Wildtbergs Tzar Rurik

Vem eller vad har betytt mest för din
syn på ryssar?
Helga Söderholm som var domare på
tidigt 90-tal. Hon talade om ”de strama
rysslinjerna” och tog strid för den skandinaviska typen. Mest betyder nog ändå
vad jag såg på utställningar när jag började. Nurres drag stack ut och jag lärde
mig känna igen de dragen.
Vad har du för förhoppningar när det
gäller russian bluens framtid?
Jag befarar att vi inte kan komma tillbaka till uttrycket som fanns på 90-talet
eftersom även andra typer influerar aveln.
Det finns människor som intresserar sig
för den skandinaviska typen, så viljan
finns att bevara det bästa av denna typ.
Förhoppningsvis så hittar vi en modern
variant, kanske inte exakt som tidigare,
men där vi tar vara på det bästa från olika
håll. Jag hoppas att vi gör något som fler
kan enas om.

Russian Blue Klubben har haft och kommer att ha en mycket viktig roll i kampen för
”FIFe-ryssens” eller den “skandinaviska russian blue-typens” överhöghet framför
andra kattförbunds standard för russian blue. Inte minst visade det sig att Russian
Blue Klubben spelade en viktig roll för att mota det märkliga standardändringsförslag
som var på tapeten förra våren. Naturligtvis är en russian blueklubb med över 400
medlemmar en viktig maktfaktor när man pratar russian bluestandard.
Jag står som ägare till fem katter, när Marianne gick bort var det naturligtvis omöjligt
för mig att ensam ge fem katter den uppmärksamhet som de behöver. Mariannes bror
Leif, som för övrigt bor på Vatuland i Strömstad, har därför tagit hand om tre generationer “pensionärer”: EP&IC Argentum’s Blue Nikolaj (Nicke) hans son från
Vatulands första kull, GIP&EC S*Vatulands Nijinsky (Nisse) samt Nisses dotter
Barynia’s Olga Nijinskaja. Ett härligt triumvirat som trivs alldeles utomordentligt tillsammans och tillsammans med Leif. Själv har jag hand om de två avelskatterna IC
S*Cosack’s Nefertite, dotter till Nisse, samt CH FIN*Katzenhof Mariya. Jag hoppas
att båda skall få ett par kullar framöver. Planer finns hela tiden!
Utseendet hos dagens ryssar uppfattar jag som mer ojämnt än det var för 15 år sedan.
Det är nu för tiden mer vanligt med inblandning av katter som fötts upp efter en
annan standard än FIFe:s och självklart slår det igenom i typen. Det som är viktigt att
jobba med i utseendet (typen) är framförallt den distinkta vinkeln och den platta och
breda skallen, adelsmärken hos russian blue, men också den korta kilen, de stora,
gröna ögonen och de stora “lurarna” (öronen). Pälsfärgen tycker jag inte är så viktig,
men katten måste vara blå.
Jag tror att det är viktigt att vi ställer ut katter som motsvarar de typmässiga ideal som
Russian Blue Klubben står för, särskilt med tanke på den blandning av typ som finns
bland russian bluekatter idag. Jag anser att domare dömer efter det de ser på domarbordet och anpassar sig efter uppfödarnas prestationer, även om det finns domare med
en klar syn på hur en ryss skall se ut.
Ett obehagligt moln har tornat upp sig i och med att man upptäckt att fyra russian
bluekatter i Finland drabbats av PRA. Jag tror att det är viktigt att vi tar detta på allvar och är glad över att Russian Blue Klubben har kontakt med den Finska Russian
Blue Föreningen och samarbetar i denna fråga. Den finska föreningens rekommendation att ögonspegla alla avelskatter tycker jag är en mycket bra rekommendation.
Skulle vi hitta några fall i Sverige är det viktigt att vidarebefordra blodprov till de forskare som arbetar för att framställa ett fungerande DNA-test, ett DNA-test som fungerar för russian blue är helt avgörande för att komma till rätta med PRA-hotet.
Sven Backström, ledamot i Russian Blue Klubbens styrelse
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Hund? Katt? Eller både och!
Att jag har både hundar och katter som lever under samma tak väcker ofta stor förvåning
och även misstänksamhet. Första frågan blir oftast: Hur kommer hundar och katter överens
med varandra? Svaret på det blir alltid: Briljant!
Jag skaffade mina första katter någon gång under år 2005. Det var vanliga bondkatter
som fick ströva fritt ute och komma in när de själv ville. Sorgligt nog, tog det inte lång
tid innan mina kära katter började vistas allt längre tid i ett närliggande stall som jag
själv besökte dagligen. Till slut hade katterna bestämt sig för att stallet var deras nya
hem och efter det såg jag inte röken av dem hemma längre. Efter den händelsen
bestämde jag mig för att om jag någonsin skulle skaffa katt igen så skulle det vara en
innekatt som bara skulle få lov att ”frisksporta” under tillsyn. Jag ville inte ta risken att
min nya katt skulle försvinna som mina gamla katter hade gjort.
Hur som helst så drömde jag om att skaffa en ny katt. Jag surfade på nätet för att skaffa mer information om olika katter och kattraser. En dag hittade jag där en katt som
såg läcker och elegant ut. Under rasbeskrivningen stod det att det var en russian blue
och att katter av den rasen är väldigt sällskapliga av sig. Jag besökte många sidor och
bekantade mig med många kattraser, men jag kunde inte glömma den vackra katten
med de skimrande gröna ögonen, så till slut bestämde jag mig för en russian blue (men
först gällde det att övertala min man).
I november 2006 köpte jag en liten blandrashund från Estland. Jag döpte hunden till
”Arttu”. Arttu fick en kompis i mars 2007, ”Iiro”. Iiro är också en liten blandrashund,
även han från Estland. Hundarna var med mig i stallet dagligen och det var även där
de vande sig vid allt från hästar till möss och även stallets sex katter. Själv var jag av den
åsikten att jag även var en kattmänniska ”till kropp och själ” och efter att jag lyckats
övertala min man började jakten på den perfekta katten. Det var hösten 2007 som jag
började leta efter en russian blue åt mig själv på riktigt.
Jag kollade på lediga kattungar på de finska kattrasföreningarnas sidor och till slut så
hittade jag en russian bluekattunge, Tikru (FIN*Susanssin Tiger That Purrs), som jag
bestämde mig för. Tikru flyttade till oss vid årsskiftet 2007/2008.
Tikrus uppfödare Susanna Gunnar var i början lite skeptisk när hon hörde att jag inte
bara hade en, utan två hundar som skulle bo tillsammans med lilla Tikru. Jag försökte
så gott jag kunde förklara för Susanna att hundar och katter faktiskt kan leva ihop. Själv
hade jag ju inte några som helst dåliga erfarenheter av hundar och katter som delar
lägenhet med sin matte och husse. Susanna blev nog till slut försäkrad om att det inte
skulle bli några problem med en katt bland alla mina hundar, för katten fick lov att
flytta till oss till slut.
Första dagen var den mest spännande dagen, för jag hade i förväg tänkt ut allt som
skulle kunna hända med en liten kattunge som kommer till ett hem med två hundar.
Jag var ju mest nyfiken på hur hundarna skulle reagera på den lilla försiktiga och håriga varelsen. Som tur var hade jag ingenting att oroa mig för eftersom lilla Tikru började känna sig som hemma redan efter ett par dagar.
Själva introduktionen gick till så här: Jag höll Tikru i min famn där hon
kände sig trygg och sedan lät jag hundarna sniffa på henne. Kände Tikru sig rädd eller
stressad så förbjöd jag hundarna komma närmare just då. Och inom en vecka började
vänskapen mellan katten och hundarna ta fart.
Vår lilla hjord som bestod av en katt, hundar och människor började snart växa ihop.
Numera dricker Tikru vatten tillsammans med hundarna från samma vattenskål. Ett
par gånger har det även hänt att Tikru har smakat på hundarnas mat.
Iiro och Tikru har från första början varit oskiljaktiga. Som till exempel när
Tikru hade kattungar. Då tog Iiro hand om kattungarna som om han var deras far.
(Kanske trodde han verkligen att det var han som var pappan?)
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Tikru har förresten aldrig trivts på kattutställningar. Efter andra utställningen förstod vi att hon helt enkelt inte står ut med
konkurrens av andra katter. Hon satt i sin
bur och fräste och morrade åt alla katter
hon fick syn på. Däremot måste jag
medge att hon glatt accepterat alla hundar
som av en eller annan anledning varit på
besök hos oss. Jag har en känsla av att
Tikru inte riktigt vet om hon borde bete
sig som hund eller som katt.
Touho (en blandras av raserna sheltie och
pudel) kom till oss i november 2008 när
hon bara var 8 veckor gammal. Just då
väntade Tikru kattungar. Touho är en
utåtriktad hund som inte behöver några
presentationer då hon alltid modigt presenterar sig själv för alla. Så gjorde hon
den här gången också. Touho gick modigt
runt i huset för att hälsa på alla familjemedlemmar, även på Tikru. Tikru var
först lite misstänksam mot Touho (hon
trodde säkert först att det var en levande
hårboll hon sett) men sedan gick det bra.
I dag älskar Touho katterna och försöker
leka med dem på samma sätt som med
hundar.
Tikrus ungar föddes i slutet av 2008. Vi
hade en ny spännande situation framför
oss.
Skulle den nyblivna kattmamman fortfarande acceptera hundarna och hur
aggressivt skulle hon skydda ungarna mot
hundarna?
Ännu en gång visade det sig att
jag inte hade behövt oroa mig. Vi hade
byggt en grind till rummet så att katten
hade möjlighet att hoppa över grinden
men inte hundarna. Vi hade inga som
helst problem, så till slut så släppte jag in
Iiro för att hälsa på Tikru och kattungarna
(kattungarna var ca.5 veckor gamla då).
När Iiro steg in i rummet hoppade Tikru
bara in i kartongen för att sova. Jag tror

Kullinformation
Ett tips!

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

VÄNTADE KULLAR

FÖDDA KULLAR
Sverige
30/1 2009 2+1
Far: S*Grrr Chili Thai Giant
Mor: S*Kärrmarks Anastasia
Uppfödare: S*KÄRRMARKS
Gunhild Pahlberg, Byske
0912-310 53
19/3 2009 1+1
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Koroleva Faina Eufimia
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Västra Frölunda
031-49 78 46, 073-046 82 85
czars.fairy@comhem.se
web.comhem.se/czars.fairy
25/3 2009 3+1
Far: S*Wynjas Wincent
Mor: S*Kosmoskattens Kajsa
Uppfödare: S*KOSMOSKATTENS
Elisabeth och Nils Larsson
0523-702 71, Kungshamn
e.l@kosmoskattens.se
www.kosmoskattens.se

8/4 2009 2+0
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Silivren Lenore
Uppfödare: M Hedeklint / D
Mårtensson
Varberg (Örebro fr.o.m 09-06-01)
0340-27 92 92, 070-174 92 83
conphantus@gmail.com
26/5 2009 2+2
Far: S*Koroleva Odrian Maximalija
Mor: S*Limelights Pilar
Uppfödare: S*CATTEGAS
Lotta Hallengren, Ytterby
0303-920 22, 0706-53 16 90
peter.hallengren@telia.com

Norge
22/12 2008 2+2
Far: (N)Nature's Beauty Aris
Maximov
Mor: Yvette av Buerlia(N)
Uppfödare: ST HANSHAUGENS
Katja Frost, Revetal
+47-33 39 60 92
katj-f@online.no

att Tikru tänkte: ”Okej hunden,
bra att du kom, det är din tur att ta
hand om barnen nu, för jag tänker
ta en tupplur här.” Efter den händelsen släppte jag in de andra hundarna i rummet och det blev inga
problem med det. Tikru har även
försökt bära ut ungarna från sitt
rum. Kanske var hon lite trött på
att ta hand om alla ungar själv och
tänkte att ”Nu för farao var det
hundarnas tur att hjälpa till med
att uppfostra de små liven”.
Touho och kattungarna har alltså
växt ihop och när jag bestämde
mig för att behålla en av kattungarna, Sani (FIN*Susanssin Your
Sunshine), blev Sani och Touho
bästa vänner. De leker ofta tillsammans och jag måste medge att
det ser väldigt roligt ut när lilla
Sani gång på gång attackerar
Touhos lurviga ben. Det är sådana
situationer man borde föreviga
med en kamera, men typiskt nog
hinner man aldrig ta fram kameran i tid.
Mina hundar och katter kommer
nog överens med varandra så bra
eftersom jag har vant dem vid
varandra redan från valp-/kattungestadiet. Hundarna Iiro och Arttu
var ju båda fortfarande rätt så unga
då när jag köpte Tikru. Hundens
lynne måste tas i beräkning när det
gäller att bestämma sig för om det
är möjligt att lära hunden att leva

Sverige

16/1 2009 2+1
Far: (N)Thorelin’s Iwan
Mor: (N)Feropont Augusta
Kirsti Winter, Bodø
+47 99 22 96 23
kirstiwin@hotmail.com

Vecka 27
Far: S*Flax Cheops
Mor: S*Barynia’s Annosjka
Luiniljeva
Uppfödare: S*Barynia’s
Elisabeth Jacobs, Bollnäs
0278-191 30, 070-537 85 01
rysskatten@hotmail.com

18/1 2009 1+2
Far: Bolsjoj Dmitri av Pomona(N)
Mor: (N)Feropont Anfisa
Uppfödare: Margaret Ann Moen
+47-95 18 23 65/+47-63 79 80 71
margaret.moen@getmail.no

8/7
Far: S*Saratovs Radozlav Dominik
Mor: Ondine v. Hirschbach(D)
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson, Västra
Frölunda
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se
(Kullen finns i Partille.)

2/5 2009 2+0
Far: S*Barynja’s Wilmer
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer
+47 33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

PLANERAD PARNING
Sverige
Far: S*Cortobelle’s Leo
Mor: FIN*Zarin Querida Maia
Uppfödare: S*FLAX
Charlotte Bredberg, Stockholm
08-10 40 01, 0736-22 14 88,
0708-36 66 88
charlotte@flaxkatter.se
www.flaxkatter.se

ihop med en katt.
Min katt kom till mig när hon
bara var en unge. Då är det fortfarande väldigt lätt att lära henne
acceptera allt som är nytt och
främmande för katten. Jag har en
känsla av att det förmodligen
skulle vara mycket svårare att lära
en gammal katt att acceptera den
livsstilen och vardagen jag lever i
just nu. Sani däremot är född och
har växt upp i en livlig miljö bland
alla hundar, så för henne är det helt
normalt.
Något som man ändå ska ta hänsyn till är att om man vänjer sin
katt vid en hund då blir risken stor
att katten inte förstår att alla hundar kanske inte är lika snälla som
”Fido där hemma”. Det kan förstås
också drabba hunden. Är hunden
van att leka med familjens katt där
hemma så är det lätt hänt att den
får stryk när den försöker hälsa på
en främmande katt (kattklor är ju
inget att leka med).
I ett hushåll där det finns katter
och hundar brukar det vara katten
som är bossen.
I vårt hus tror hundarna att det är
de som bestämmer, men tro mig,
det är alltid Tikru som har sista
ordet.

S*Silverklon’s
Treklöver

Windflower, Bluebell och Sunrose

Förstagångsföräldrarna Cortobelle’s Lisa och Alexej
fick en fin kull med tre flickor den 5/2 2009.
Uppfödare: Victoria Andersson.
Två av honorna stannade kvar i Sverige, men den
minsta flickan, Silverklon’s Bluebell, som nu kallas
Inga, flyttade till Starstrucks uppfödning i Finland
för att bo med gammelfarmor Wolga och gammelfarfar Boa.
Katja Kurisjärvi
Foto: Tommi Tanttu

Hanna Räikkönen
Översättning: Sonja Shaikh
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Avelshanar
För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare information.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader.
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar
tillsammans med hankattsägarna.
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Blåtussens Morris (080914)
Avgift: enl. ök.
Ägare: Annika Hjelmsten
Tel: 0702-82 02 60 (Uppsala)
annika_hjelmsten@hotmail.com
S*Ärke Ängelns Qupin (080917)
Avgift: enl. ök.
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54
alfons99@spray.se
S*Catullus' Blå Bastian (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Anna Hansen
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö)
annah80@gmail.com
S*Catullus' Blå Boris (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Camilla Patek
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö)
info@catullus.nu

CH S*Romanenko’s Maxinja
CH S*Wildtbergs Reca Petyora

EC Maximillian v. Salzbachtal
EC S*Romanenko’s Axinja
CH S*Vatulands Yurij
IC S*Zilarrezko Lady Rowena

EC S*Wynjas Wincent
CH S*Ärke Ängelns Dina

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

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

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

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

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

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Chili Thai Giant (070221)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Robin Saverstam
Tel: 0910-582417 (Norsjö)

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

S*Akvamo’s Frodo
IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Starchild Heartbreaker of Flashpaws
A*Flashpaw’s Vanity Fair

S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren
Tel: 0910-109 24 (Skellefteå)
l.fahlgren@hotmail.com

S*Svartsjös Grizzly
S*Grrr Luna Kisaki Siderius

S*Kärrmarks Gregorij
IC S*Mjukebo’s Dudinka
S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
A Flashpaw’s To My Delight

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

GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
IC Ondine v. Hirschbach(D)
CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
CH Felicia

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

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

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

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

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

S*Astragalus Oceans Pollux
S*Sidensvansens Hexa Epoque

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

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Usurs Major av Buerlia(N) (031120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Daniela Enström
Tel: 0700-524565 (Stockholm)
daniela_e@volny.cz

S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)

S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej (071219)
Avgift: Enl. ök.
S*Koroleva Sergej Valentin
Ägare: Marina Olsson
GIC S*Ullaberras Olga Tsarina Joy
Tel: 08-717 33 88, 0708-92 68 82 (Nacka)
marina@marinaolsson.se
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IC S*Kameleonten’s Astrix
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)DM
IC FIN*Zarin Archie
IC S*Koroleva Amalija Katerina
IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephora’s Joy

S*Blåtussens Theo (080108) Kastreringsvarning!!
Avgift: Enl. ök.
CH Leon
Ägare: Annika Hjelmsten
CH S*Wildtbergs Reca Petyora
Tel: 0702-82 02 60 (Uppsala)
annika_hjelmsten@hotmail.com

S*Koroleva Egor Vasilij
S*Bilberries Artimis Hebe
CH S*Vatulands Yurij
IC S*Zilarrezko Lady Rowena

S*Cortobelle’s Lazarus (080110)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Nisse Eriksson
Tel: 08-750 98 17, 073-301 96 79 (Kista)
kalkyl75@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S*SilverPixie’s Aleksey (080304)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna)
Tel: 08-27 24 64
lars.bohlund@bredband.net
S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Kristina Svärdsten
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com
S*Flax Chaos (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm)
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18
anneli.hirsch@tengbom.se
S*Flax Cheops (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Lina Överström (Stockholm)
lina.overstrom@gmail.com

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)
CH S*Ridge Cat’s Morris (070619) Kastreringsvarning!!
Avgift: Enl. ök
S*Graymalkin’s Yawing Othello
Ägare: Monica Lugnet
S*Astragalus Silver Arwen Evenstar
Tel. 0141-531 05 (Motala)
monica.lugnet@saabgroup.com

CH S*Vatulands Yurij
S*Romanenko’s Oxana
S*Saratovs Kristof
EC Guldvingens Silver Zinnie

S*Barynia’s Wilmer (071017)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Agneta & Peter Sjöö
Tel 0490-107 42 (Västervik)
agneta.sjoo@telia.com

S*Akvamo’s Frodo
IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
S*Valinor’s Luinil
S*Barynia’s Katinka Koritseva

IC IC Tsaitzas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Ussholmens Urax (041210) Kastreringsvarning!!
Avgift: Enl ök
CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Ägare: Yasmin Sjöholm
Sharine Severnaja av Buerlia(N)
Tel. 031-16 02 98 (Göteborg)
www.baliesque.com

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

S*Saratovs Radozlav Dominik (070113) Kastreringsvarning!!
Avgift: 500+500
CH Aragon
Ägare: Helen Nilsson
S*Saratovs Marcela Blazena
Tel: 035-188947 (Halmstad)
035.188947@telia.com

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

CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim (070701)
Avgift: enl. ök
EC GIC Maximiliam v. Salzbachtal(D)
Ägare: Maria Hedeklint
EC S*Romanenko’s Axinja
Tel. 0340-27 92 92 (Varberg)
mhedeklint@gmail.com

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

S*Koroleva Odrian Maximalija (080421)
Avgift: Enl. ök.
Liselotte Hallengren
Tel: 0303-920 22 (Ytterby)
peter.hallengren@telia.com

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

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

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

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

S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421)
Avgift: Enl. ök.
Lena Kalmykova
Tel: 076-245 81 44 (Göteborg)
lena.kalmykova@gmail.com

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
Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Margaret Ann Moen
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo)
margaret.moen@getmail.com

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

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
(N)Schillerström’s Feropont
(N)Bernhof Nastja
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(N)Thorelin’s Iwan (07)
Avgift: Enl. Ök.
Ägare: Kristi Winthter
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö)

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

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

Vuxna hanar
(N)Nature’s Beauty Aris Maximov (050820)
Avgift: Enl ök
FIN*Bessemjanka’s Dirham
Ägare: Oddny Stokholm
CH (N)Schillerström’s Sina Tsaritza
Tel: +47-93451924 LÖRENSKOG

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

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

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

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

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

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

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

Har du en fin rysshane därhemma?

Anmäl honom till Russian Blue Klubbens avelshaneansvarig Ywonne Johansson. Hon kan berätta vad det innebär.
Adress finns på sidan 35.

CH Frida Nevskaja, en hona från Ryssland.
Ägare: Ywonne Johansson
Foto: Karin Johansson

Presentation av ny styrelseledamot
Hej!
På årsmöte i Värnamo valdes jag till kassör för
Russian Blue Klubben. Jag är dock inte ny i klubben,
har varit med sedan 1992, då jag fick min första ryss.
Katter har jag alltid haft, men sedan1992 har jag alltså haft ryssar. Mistlurens Casimir fick jag ta hand om
då och kort därefter skaffade jag en hona som hette
Vanessa. Tyvärr är båda dessa katter borta, men de
finns i mina tankar nästan varje dag.
För närvarande har jag tre katter, Johnsilver
(därifrån mitt stamnamn Johnsilver’s), Ussholmens
Ursula, alias Sessan, och sist men inte minst
Johnsilver’s Desmond (halvsvansen). Desmond
föddes med bara en halv svans, men han är en fantastiskt fin gosse och skämmer inte ut rasen på något sätt. I alla fall enligt min
mening,
Vi fyra bor på Eriksberg i Göteborg i en förhållandevis stor tvåa med inglasad balkong. Så det är ingen risk att katterna trillar ner och skadar sig.
Jag är ingen aktiv utställare och föder inte upp katter i någon stor skala.
Sessan som är drygt fem år har haft två kullar, och jag skulle vilja ta en kull till innan
jag låter kastrera henne. Jag varit med i valberedningen några år och ska nu försöka
axla kassörsskapet. I en förening där medlemmarna är utspridda i hela landet och till
och med utanför landets gränser blir det ju alltid svårare med aktiviteter och föreningsarbete, av naturliga skäl. Men det skulle vara trevligt om det gick att anordna
ryssträffar så som gjordes när jag var ny medlem. Där kan man ju få möjlighet att lära
känna varandra och utbyta erfarenheter om sina katter. Det är förstås förenat med en
del arbete men det kan vara roligt att arbeta med något tillsammans. Det behöver ju
inte vara styrelsen som håller i arrangemanget som sådant, men styrelsen kan kanske
hjälpa till. Man kanske kan undersöka vad medlemmarna tycker om idén.
Detta var kort om mig och mina katter.

S*Blåtussens Morris
ny på unghanelistan.
Ägare och foto: Annika Hjelmsten

Starstruck’s Fortunata och Fantazija
Föräldrar: IC Hana-Bi Estrade Burton och
CH Wildtbergs Reca Wolga.
Uppfödare: Katja Kurisjärvi
Foto: Tommi Tanttu

Jan Nilsson
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ryska boden
Nya produkter

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

Du kan beställa produkter med klubbens logotype i blått eller
din egen bild på din katt.
Din egen bild skickar du i jpg-format.
Beställning via e-post: ryskaboden@russianblueklubben.se
eller till Berit Arlebjörk, Djurgårdsgatan 23a, 414 62 Göteborg

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

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

1

2

3

4

Matskål till katten

Porslin Ø12,6 x 5,2 cm med
RBK-logo eller eget foto
på fyra ställen.
195:- st + porto/frakt 29:-.
Musmatta

Rund eller fyrkant
med RBK-logo eller ditt eget foto.
149:- st + porto/frakt 29:-.
Mugg

Porslin med RBK-logo eller ditt eget foto.
129:- st + porto/frakt 29:-.
Kylskåpsmagneter 5x7 cm

1 st - 57:2-pack - 79:4-pack - 119:-

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

Tag en ryss i örat!
Handgjort örhänge i sterling
silver. Modellen är efter ett
foto av Stenbergets Milochka,
född 1979.
Vill du ha ett par så får du ett
för vänster och ett för höger
öra. Vill du bara ha ett så
beställ höger eller vänster!
Ange också om du vill ha
skruvmekanism, annars får du till hål iörat.

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

Pris 120:-/styck,
(därav 25:- till RBK)
Giroinbetalningskort ligger i paketet!
(Katten kan även fås i större storlekar som
brosch eller hänge, skicka förfrågan per mejl,
snigelpost eller ring!)
Beställningsadress:
silverkatt@russianblueklubben.se
eller
Monica Malmsten, Turkosvägen 20,
282 32 Tyringe eller tel 0451-567 29

Tygkasse
Kassen är naturfärgad med ett
30 cm stort blått tryck av klubbbemblemet (utan lagerkrans).
Text RUSSIAN BLUE
i en båge under.
40:- + porto.
Jeansskjortor
Finns i rött el. blått.
Samma tryck som på tygkassen.
Enstaka storlekar finns.
230:- + porto.

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

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

!

REA

50%

på k

läde

r

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

För beställning vänligen kontakta
Carina Nicklasson, telefon 0521 - 607 26
eller e-post: collusor@telia.com
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Dackekattens utställning den 26 april
Samtliga foto: Karin Johansson

Samma dag som Russian Blue Klubben
hade sitt årsmöte i Värnamo så var åtta
ryssar utställda i Värnamo ishall. Det var
Dackekatten som var arrangör och
utställningen var assistentburen och
mycket välorganiserad. Assistenter kom
och hämtade de katter som skulle bedömas direkt ifrån burarna och de fortsatte
att assistera under själva bedömningen.
Förfarandet innebar att bedömningen
helt ombesörjdes av domare och assistenter och ägarna kunde lugnt inta rollen
som åskådare. Det blev alltså inget jäkt
kring när man ska hämta ut sin katt ur
buren och onödigt spring omkring
domarbordet, vilket är till fördel för både
katter och människor. Assistenterna var
duktiga på att handskas med katterna
och förfarandet kändes väldigt professionellt, också för att katterna inte så lätt
kan kopplas ihop med sin ägare.
Assistentburna kattutställningar är ett
inslag som inte förekommit så mycket de
senaste åren och det är bara att hoppas på
att vi får se mer sådana utställningar
framöver. De kräver naturligtvis mer personal och resurser och vi var många som
kände tacksamhet inför Dackekattens
proffsiga arrangemang.
En av de åtta ryssarna som ställdes ut var
vår CH S*Vatulands Mikhail ”Watson”
som vi ställt ut sparsamt tidigare. De
andra sju var EC S*Wynjas Wincent, EC
Limelight’s Pocahontas, CH FIN*Katzenhof Mariya ”Mia”, S*Barynia’s
Wilmer, S*Koroleva Odelija Maximalija,
S*Saratovs Ruzena Diana och S*Catullus
Blå Bellis som var i klass 11 ungdjur 6-10
månader. Det var således en ganska god
blandning av hanar och honor men bara
ett ungdjur. Det var glädjande att se så
många fina ryssar vid ett och samma tillfälle och alla skötte sig bra. Visst var det
lite knorranden från de fertila hanarna
när de såg varandra och någon hona
löpte och var lite extra känslig då förstås,
men på det stora hela gick det väldigt
smidigt. Kategori III-domare Monica
Bokström som dömde ryssarna bad
assistenterna mot slutet av bedömningarna att ta fram tre av dem för att jämföra dem, Pocahontas, Mikhail och lilla
söta Blå Bellis. Vår Mikhail ”Watson”
blev BIV och det blev vi såklart glada
över. Han blev senare nominerad till
panelen. Där utmärkte sig en mycket
vacker bengalhane som glänste ända fram
till oss som satt en bra bit ifrån. Denne
hane fick nästan alla domarnas röster.
Det var flera ryssar det gick bra för på
utställningen. Mariya vann bland honorna och Wilmer och Diana blev
Champion. Vi säger grattis och på återseende. Och det var trevligt att ses! De
fullständiga utställningsresultaten återges
längre bak i Ryska Posen. Här följer en
liten bildkavalkad.
Karin Johansson
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Wilmer

Pocahontas bedöms av Monica Bokström

Wincent

Odelija

Mikhail

Mariyas öronplacering närskådas

Diana

Blå Bellis

Utställningsnytt
SVERIGE
UPPSALA 14 februari 2009
Domare: Louis Coste
4 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Europa Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11
Hona
Ex 1

Junior (6-10 mån)
KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 12
Hane
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån)
BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten

Hona
ÄRKE ÄNGELNS NEVA
Ex 1, BIV, Äg: Maria Törnquist-Jonsson
NOM

UPPSALA 15 februari 2009
Domare: Stephe Bruin
4 utställda russian blue
Klass 7
Hona
CACIB

Champion
ZARIN QUERIDA MAIA
Äg: Charlotte Bredberg

Klass 9
Öppen
Hane
PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAC, BIV, NOM Äg: Fam. Svärdsten
Klass 11
Hane
Ex 1

Junior (6-10 mån)
FLAX CHEOPS
Äg: Lina Överström

Hona
Ex 1

KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

HALLSTAHAMMAR 4 april 2009
Domare: Glenn Sjöbom
11 utställda russian blue

Klass 1
Europa Champion
Hane
WYNJAS WINCENT
HP, NOM Äg: Yvonne Torstensson
Hona
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Klass 3
Hona
CACS

Grand Internationell Champion
ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Äg: Ulla Virhage Lindstedt

Klass 9
Öppen
Hane
PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAC, CHAMPION Äg: Kristina Svärdsten
Hona
CAC

KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hane
LIMELIGHT’S QUATRO
Ex1, BIV, NOM Äg: Thomas Johnson
Ex2
BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten
Hona
Ex1

ÄRKE ÄNGELNS NEVA
Äg: Maria Törnqvist Jonsson

Klass 12
Hane

Ungdjur (3-6 mån)
ULLABERRAS ZOMAC ZJIVAGO
ASTOR
Ex1, BIV, NOM Äg: Bertil Lindstedt
Hona
Ex1
Ex2

ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Äg: Bertil Lindstedt
ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

VÄRNAMO 26 april 2009
Domare: Sirpa Lindelöf
8 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

förkortningar

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

LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 7
Champion
Hane
VATULANDS MIKHAIL
CACIB, BIV, NOM Äg: K & P Johansson
Hona
CACIB

KATZENHOF MARIYA
Äg: Sven Backström

Klass 9
Hane
CAC

Öppen
BARYNIA’S WILMER
Äg: Agneta & Peter Sjöö

Hona
CAC
Ex 2

SARATOVS RUZENA DIANA
Äg: Stina Petersén
KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Äg: Kaija Merta

Klass 11
Hona
Ex 1

Junior 6-10 mån
CATULLUS’ BLÅ BELLIS
Äg: Lena Hallström

STOCKHOLM 16 maj 2009
Domare: Glenn Sjöbom
10 utställda russian blue

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hona
ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACS BIV-V/J Äg: U & B Lindstedt

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACE

certifikat för
fertila katter

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPE

certifikat för
kastrater

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

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

BOX

Best in Opposite Sex

BOB

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

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

Klass 9
Hane
CAC

Öppen
RIDGE CAT’S MORRIS
Äg: Monica Lugnet

Hona
RIDGE CAT’S TINGELING
CAC
Äg: Monica Lugnet
CHAMPION
Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hane
LIMELIGHT’S QUATRO
Ex 1, NOM, BIS Äg: Thomas Johnson

Klass 6
Hona
CAGPIB

Internationell Premier
VALINOR’S CELEBRIAN
Äg: Charlotte Bredberg

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
PEGGY LANES AUDREY HEPBURN
Äg:

LINKÖPING 24 maj 2009

Klass 10
Hane
CAP BIV-K
Ex 2

Kastrat
ZARIN QUERIDO QAT
NOM Äg: Camilla Patek
PIXMAS LEONID
Äg:

Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11
Hane
Ex 1
Ex 2

Junior( 6-10 mån)
LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnsson
BLÅTUSSENS MORRIS
Äg : Annika Hjelmsten

Hona
HP

LIMELIGHT´S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 12
Hona
Ex1 BIV-U
Ex 2

Ungdjur (3-6 mån)
ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Äg:
HALMBYLUNDS LUCIA
Äg:
AZOVSKAS WICKED CUB LEIA
Äg:

Klass 2
Hane
HP
NOM, BIS

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

Klass 3
Hona
CACS
BIV
Ex 2

Grand Internationell Champion
ROMANENKOS MAXINJA NAIDA
Äg: Kicka Johansson & Sonny
Hansson
ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Domare: Jaana Jyrkinen
10 utställda russian blue

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

Klass 1
Hane
HP

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
RIDGE CAT´S TINGELING
Äg: Monica Lugnet

Ex 3

LINKÖPING 23 maj 2009
Supreme Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Hona
Limelight’s Pocahontas
HP, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Klass 2
Supreme Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM, BIS Äg: K Johansson & S Hansson
Klass 3
Hona
Ex 1
Ex 2

Grand Internationell Champion
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: K Johansson & S Hansson
ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 - 6 månader
ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Domare: Thea Friscovec
10 utställda russian blue

Klass 9
Öppen
Hane
RIDGE CAT´S MORRIS
CAC
Äg: Monica Lugnet
CHAMPION
Klass 10
Hane
CAP

Kastrat
ZARIN QUERIDO QAT
Äg: Camilla Patek

Klass 12 Ungdjur 3 - 6 månader
Hona
ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1
Äg: Ulla & Bertil Lindstedt
NOM, BIS
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NORGE
OSLO 21 mars 2009
Domare: Marianne Roth
3 utställda russian blue
Klass 7
Hona

Champion
ZARIN QUERIDA MAIA

CACIB, BIV Äg: Charlotte Bredberg
INTERNATIONELL CHAMPION
Ex 2
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder
Ex 3
SYDSPISSEN BABUSHKA
Äg: Hilde Kraemer Moe

OSLO 2 maj 2009

Domare: Anne Veland
3 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*VATULANDS IGOR
Äg. Margit Kjetsaa

Klass 5
Hona
CAGCIB
NOM

Internationell Champion
TSATITZAS ZELDA
Äg. Christina Linder

Klass 12 Ungdjur 3 - 6 mån.
Hona
KATZENHOF JAMIE
Ex 1
Äg. Margit Kjetsaa
BIV, NOM

OSLO 22 mars 2009
Domare: Anne Veland
2 utställda russian blue
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
ZARIN QUERIDA MAIA
Äg: Charlotte Bredberg

Klass 7
Champion
Hona
TSARITZAS ZELDA
CACIB
Äg: Christina Linder
INTERNATIONELL CHAMPION

Nya medlemmar
Beatrice Mahler
Bergåsvägen 17
444 60 STORA HÖGA
Madeleine Green
Nävervägen 12
247 60 VEBERÖD
Lena Andersson
Sågargatan 2 B, V1
753 17 UPPSALA
Ana Hernandez Lopez
Herrhagsvägen 31
791 75 FALUN

OSLO 3 maj 2009

Domare: Lone Lund
3 utställda russian blue

Lars-Göran Bergh
Norra Tullportsgatan 18 A
742 31 ÖSTHAMMAR

Klass 1
Supreme Champion
Hane
VATULANDS IGOR
HP
Äg. Margit Kjetsaa
BIV, NOM

Mette Schulze
Rälssinraitti 2
FIN-16300 ORIMATTILA
Finland

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
TSARITZAS ZELDA
Äg. Christina Linder

Nina Roikonen
Liusketie 9 K 96
FIN-00710 HELSINKI
Finland

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 - 6 mån.
KATZENHOF JAMIE
Äg. Margit Kjetsaa

Utställning i Oslo 21-22 mars
Bilderna är från lördagen då tre ryssar deltog, alla i klass 7, och
Marianne Roth var domare. FIN*Zarin Querida Maia tog cert, blev
BIV och dessutom Internationell champion. Tsatitzas Zelda blev Ex 2
och (N)Sydspissen Babushka Ex 3.
På söndagen deltog bara Maia och Zelda. Anne Veland var domare
och Maia tog cert i klass 5 och Zelda blev Internationell champion.
Foto: Karin Johansson

Irjala Antti
Kavallintie 11 A
FIN-02700 KAUNIAINEN
Finland

Frida Skandevall
Bardisangränd 4
226 48 LUND
F Karlung
Efraimsbergsvägen 12
187 75 TÄBY
Jessica Björkäng
Gotlandsgatan 60
116 65 STOCKHOLM

Kirsti Kvitle Winther
Åsneset 5
N-8030 BODÖ
Norge
Cristina Styrén
Södra Annebergsvägen 28
433 37 PARTILLE
Malin Larsson
Skomakargatan 10 B
803 24 GÄVLE

IC FIN*Zarin Querida Maia
Ägare: Charlotte Bredberg

IC Tsatitzas Zelda
Ägare: Christina Linder

Kristina Halling
Svoldervägen 15
168 53 BROMMA
Ulla Lombard
Kryssgränd 37
234 39 LOMMA
Jimmy Eklind
Pilhagsvägen 49
621 50 VISBY
Margaret Ann Moen
Margarethasvei 37
N-1473 LÖRENSKOG
Norge
Evelinn Luthander (f.d.
Johnson)
Stralsundsvägen 90
224 79 LUND
Tobias Karlsson
Upplandsgatan 16, 3 vån
214 29 MALMÖ
Owe Wybrands
S:t Clemens gata 36, 2 tr
252 34 HELSINGBORG
Åsa Heine
Långgatan 45
571 36 NÄSSJÖ

Christina Ekenberg
Himmelsvägen 104
743 35 STORVRETA

Leif Johansson
Lilla Vatulandsgatan 16
452 32 STRÖMSTAD

CH (N)Sydspissen Babushka Ägare: Hilde Kraemer Moe

Namn- och
adressändringar

Tomas Öhberg
Häljebyn 150
46464 BRÅLANDA

Kommande
utställningar
Sverige
Juli
04-05
04-05
18-19
18-19

Hässleholm SVISS
Karlstad VÄK
Stockholm JKK
Osby SKKK

Augusti
01-02 Stockholm KKoJ
01-02 Varberg RHK
08-09 Uppsala FRÄS
15-16 Piteå ARC
15-16 Kristianstad MIN
22-23 Stockholm CCC
29-30 Luleå COOL
September
05-06 Eskilstuna MSK
05-06 Borås BK
12-13 Luleå NOS
12-13 Gävle GEK
19-20 Nyköping SW
26-27 Borlänge DÄK

Norge
Juli
05-06 Tromsø Ishavskatten
11-12 Arendal Agderkatten
18-19 Trondheim KKMN
Augusti
01-02 Molde Rosekatten
29-30 Kristiansand SØRAK
September
05-06 Oslo NORAK
14-15 Bergen Hansakatten
Oktober
03-04 Solbergelva BURAK
10-11 Stavanger Rorak
17-18 Østfold Østfoldkatten
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Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

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

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

Avelshanar

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05
Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi
Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se
Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se
Kassör
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Ledamöter
Sven Backström
Hedåsgatan 13
412 53 GÖTEBORG
031-18 34 40
svenbackstrom@russianblueklubben.se
Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
bennywidar@russianblueklubben.se

S*Catullus’ Blå Bellis
i utställningsburen
Ägare: Lena Hallström
Foto: Karin Johansson

Valberedningens sammankallande
Karin Johansson
031-42 37 17
info@kyanos.se

Anmäl / ändra information om
din avelshane till:

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

Ger råd till uppfödare inför parning:

Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se
Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
Kattungeförmedlare

Planerade parningar, väntade och
födda kullar, meddelas till:

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

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

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

Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:

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

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

ryskaposten@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga ryssars resultat.

FIN*Susanssin Blue Miracle
Ägare och foto: Susanna Gunnar
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG

B

FÖRENINGSBREV

Kopiera annonsen om du inte vill klippa sönder tidningen.

