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Ordföranden har ordet. 
Sommarhälsningar från Bella och Elvy
Medlemsinfo
Det ska vi fira!
Årets ryssar i Russian Blue Klubben 2012
Tok-Skruv
Historien om Vito
Hälsning från Eskil. Hälsningar från Penny och 
Sheldon.
Russian blue i förhållande till orientaliskt korthår
Frågor till katter
Bildkollage från Sydkattens utställning den 21 april
Kullinfo
Avelshanar
Utställningsnytt
Kommande utställningar
Ryska Boden
Styrelsen, vem gör vad? Rasringar. 
Nya medlemmar

Först och främst ett stort tack för förtroendet att få bli Russian 
Blue Klubbens ordförande för kommande år. Ett stort tack ock-
så till min företrädare Christina Linder för hennes insatser för 
klubben, när hon nu väljer att avsluta sitt uppdrag. Som tur är 
så är majoriteten av styrelsen intakt sen tidigare så jag litar på att 
allt kommer att flyta på precis som det ska. Har ni synpunkter, 
funderingar eller förslag kring klubbens verksamheter så hör av 
er till någon i styrelsen. Eller om ni bara vill prata lite Russian 
Blue i största allmänhet.

I år är det precis 30 år sedan jag köpte min allra första Rus-
sian Blue. Det var i Tranemo, hos Elisabeth Holmgren och Lars 
Johansson, som jag hittade den lilla honan Chagris Jenny. Det är 
nästan en hisnande tanke att jag haft Russian Blue under mer än 
halva mitt liv, och under nästan hela mitt vuxna liv. Jenny fick 
med tiden totalt 21 ungar och ättlingar till henne har följt mig 
genom åren. För drygt fem år sedan, när jag för en kortare period 
var ”kattlös”, fick jag frågan om jag ville ta hand om Vatulands 
Marisa som behövde ett nytt hem. Missan var ett och ett halvt 
år och dotterdotterdotterdotter till Jenny. Ingen längre betänke-
tid behövdes. Hushållet har sedan utökats med Missans dotter, 
Mistlurens Nora. Fyra kullar har det blivit sedan omstarten, tre 
för Missan och en för Nora, och fler kommer förhoppningsvis så 
småningom. 

Trettio år är en lång tid när man ser tillbaka. En del är sig 
likt och det är väldigt roligt att man fortfarande till stor del kan 
hitta gårdagens katter i stamtavlorna på dagens Russian Blue. I 
många av dem i vilket fall. Det är en kulturgärning av stora mått 
att bevara vårt ursprungliga avelsmaterial, och även värdefullt 
för rasen som helhet. Skandinaviska Russian Blue har haft stor 
betydelse historiskt sett.

Medlemsavgifter för 2013 

Huvudmedlem 175 kr 
Familjemedlem 50 kr  
Gåvoprenumeration 50 kr 
(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

Nästa nummer...
Ryska Posten nr 3 beräknas komma ut 
i slutet av september. Material till tid-
skriften vill vi ha senast den 15 augusti.

Ansvarig utgivare 
B-G Fältström

Redaktion
Karin Johansson 031-42 37 17
Patrik Johansson 0708-937630

Layout Karin och Patrik Johansson

Teckningar Mary-Ann Andersson

Texter och pappersbilder skickas till 
Karin & Patrik Johansson, Amandas gård 11 
414 83 Göteborg

Digitala texter till
ryskaposten@russianblueklubben.se

Digitala bilder till
rpfoto@russianblueklubben.se

Utställningsresultat skickas till
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

Ryska Postens innehåll publiceras och lagras elektroni-
skt. Den som sänder in material anses medge sådan 
hantering. Skicka med frankerat svarskuvert om in-
sända fotografier önskas i retur. Redaktionen förbe-
håller 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 skribeter-
nas egna. Tänk på att hålla en anständig ton i insänt 
material.

RYSKA POSTEN
medlemstidning för  

Russian Blue Klubben
nr 2-2013     årgång 36

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

www.russianblueklubben.se

Omslagsbild:
Vito di Marchesi
Uppfödare: Sascha di Marchesi
Ägare: Veronica ”Vivi” Nilsson
Foto: Sascha di Marchesi

Hittade lite fina bilder på kära Bella - hoppas något av dessa kan passa att lägga in.
Jag Bella (Boginjas Bella Bogatsiva), har nu bott på Tjörn i snart 7 år och tagit hand om huset 

åt tvåbeningarna. De behöver inte bädda på förmiddagen, det är lugnt och skönt i huset så jag 
ligger länge och mornar mig. Ibland kollar jag in i garderoben om det finns någon varm, go trö-
ja som klär min fina päls och då lägger jag mig därinne. På eftermiddagarna när hungern börjar 
komma - då dyker oftast husse och matte upp. Det är ett möte som leder till en rask tur fram 
till matskålen med uppmaning, MAT. När fatet nästan är tomt är det dags för en promenad i 
”linan” och kontroll av fåglarna i våra träd. Jag har en skarp blick och kan även låta som en fågel 
när jag  sitter under fågelträdet - ibland en klättertur upp i detta för att kunna jaga bättre. Har 
med stor glädje nu märkt att det blivit varmare utomhus så att jag kan masa på de ”2-benta” 
för längre och längre promenader, med goa dofter - finns lite härliga sådana runt i vårt område.

Vänliga hälsningar Elvy

Sommarhälsningar från 
Bella och Elvy på Tjörn

Text & foto Elvy Bang 
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Annat är väldigt annorlunda. Internet med mail, hemsidor, 
Yahoo-grupper och Facebook var förstås okända begrepp då. 
Information som då kunde ta veckor, månader eller år att nå ut 
sprids nu till alla i hela ryssvärlden globalt på sekunder, minu-
ter eller timmar. Även katter rör sig lättare världen över numera 
på grund av uppluckrade karantänsregler. Det känns viktigare 
än någonsin att ha Russian Blue Klubbens mål om att bevara 
den skandinaviska rysstypen på näthinnan. Egentligen borde vi 
kanske säga den skandinaviska varianten av FIFe-ryssen. Den 
kontinentala varianten av FIFe-ryssen skiljer sig lite men inte av-
görande mycket. De passar båda väl in i FIFe-standarden, fast 
från var sitt håll kanske man kan säga.

Russian Blue Klubben ska dock alltid vara en klubb för alla 
ryssälskare och för alla medlemmar. Oavsett vilka preferenser 
man har. Min förhoppning är dock att så många som möjligt 
ändå på något sätt väljer att arbeta för FIFe-ryssen och för den 
skandinaviska varianten av den. Den förtjänar det. En kultur-
gärning som sagt. Och den är enligt standarden. FIFe ś standard 
alltså.

Nu är sommaren äntligen här efter en lång, lång vinter. Den 
kom plötsligt som den brukar. Jag, Missan och Nora tillbringar 
just nu vår tid hos Judit i Lindome. Katterna har ett stort hus att 
springa runt i – och det gör de. Speciellt upp och ner i trappan 
under mycket buller och bång. Hösten känns just nu avlägsen 
men är snart här och då hörs vi igen. 

En trevlig, skön och avkopplande sommar önskar jag er alla, två-
benta som fyrbenta.

BG Fältström
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medlemsinfo medlemsinfo
Årsmötesprotokoll för Russian Blue Klubben, 
Malmö den 20 april 2013

1. Mötets öppnande
Karin Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 14 röstberättigade medlemmar: Veronica 
Nilsson, BG Fältström, Patrik Johansson, Mari Beausang, Jimmy 
Beausang, Jan Nilsson, Lena Hallström, Ywonne Wildtberg, Ing-Marie 
Holst, Yvonne Torstensson, Bernice Skytt, Benny Widar, Charlotte 
Bredberg och Karin Johansson.

3.  Val av ordförande för mötet
BG Fältström valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Karin Johansson valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Benny Widar och Jan 
Nilsson.

6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
Mötet befanns behörigen kallat.

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsen verksamhetsberättelse är publicerad i Ryska Posten nr 1. Det 
var inga frågor kring denna och den lades till handlingarna.

8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
Jan Nilsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen som godkändes 
av mötet.

9. Revisorernas berättelse
Patrik Johansson läste upp revisorernas berättelse. 

10. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna
Motion från styrelsen angående förslag till hedersmedlemmar 
(Elisabeth Larsson och Berit Arlebjörk).
Årsmötet beslutade att anta Elisabeth och Berit som om 
hedersmedlemmar i Russian Blue Klubben. Deras mångåriga arbete 
med framtagning och produktion av Ryska Posten framhölls och 
saluterades.
 
11b. Frågor väckta av medlemmar
Inga frågor väckta av medlemmar har inkommit.

12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret samt 
fastställande av årsavgift
Jan Nilsson redovisade budgeten för 2013. Budgeten fastställdes och 
godkändes av årsmötet.
Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2014 och årsmötet 
godkände dessa avgifter (huvudmedlem 175 kr, familjemedlem 50 kr, 
gåvoprenumeration 50 kr, ett års huvudmedlemskap som gåva från 

uppfödare till köpare av kattunge samt som gåva till ny ägare som 
övertar omplacerad russian blue 50 kr).
 
13. Behandling av verksamhetsplan
Styrelsen läste upp verksamhetsplanen som är publicerad i Ryska 
Posten nr 1. Frågan om unghanevärvningen diskuterades kort och 
det konstaterades att värvningen av nya hanar försvårats av att en del 
hanar enbart säljs som sällskap på grund av avtal som förbinder till 
avelsrestriktioner. Verksamhetsplanen lades därefter till handlingarna.

14. Val av styrelse i enlighet med § 20 (ordförande på fyllnadsval på 
ett år, vice ordförande och kassör på en mandattid av två år samt tre 
ledamöter på en mandattid av ett år).
- Till ordförande på ett fyllnadsval valdes BG Fältström
- Till vice ordförande valdes Eva Nilsson
- Till kassör valdes Jan Nilsson
- Till ledamöter valdes Ywonne Wildtberg, Charlotte Bredberg och 
Christer Persmark.

15. Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes Patrik Johansson och Lucie Macek och till 
revisorsuppleant valdes Martin Hjertstrand.

16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en 
sammankallande
Till valberedning utsågs Veronica Nilsson, Elisabeth Jacobs och Jenny 
Botters.
Veronica Nilsson utsågs till valberedningens sammankallande.

17. Övriga frågor
Administration av RBKs facebook-grupp.
Frågan togs upp om hur RBKs fb-grupp ska administreras. Det är bara 
betalande RBK medlemmar som erbjuds möjlighet att aktivt delta i 
gruppen (information om detta finns både på svenska och engelska på 
fb-gruppen). Jan börjar med att kolla de som för närvarande är listade 
som fb-medlemmar mot medlemsmatrikeln och utifrån vilka som 
betalat in medlemsavgiften för i år. Frågan administreras sedan vidare 
inom styrelsen. 

a. prisutdelning för Årets Russian Blue i RBK för 2012. 
Bästa vuxen utdelades till FIN Zarin Santa Rosa.
Bästa junior/ungdjur till S*Blåtussens Citta di Cremona.
Bästa kastrat till Tsaritzas Zelda.
b. utdelning av S*Cosack’s Nurejevs minnespokal
S*Cosack’s Nurejevs minnespokal delades ut för fjärde gången till bästa 
klubbkatt under 2012. Pristagaren blev FIN Zarin Santa Rosa.
c. utdelning av S*Mistlurens Oksanas vandringspris till årsmötets bästa 
ryss.
S*Mistlurens Oksanas vandringspris delades ut till den klubbkatt som 
gick bäst på årsmötesutställningen. Pristagare blev IT*BluEudemonia’s 
Russian Roulette.

18. Mötets avslutande
BG Fältström avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Karin Johansson   BG Fältström
Årsmötessekreterare   Årsmötesordförande
    
Benny Widar   Jan Nilsson
Justeringsman   Justeringsman

Revisionsberättelse för Russian Blue klubben, 2012 års 
bokslut.
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen i Russian 
Blue klubben för år 2012. Det är styrelsen och kassören som 
har ansvaret för ekonomin och räkenskapshandlingarna. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och bokfö-
ringen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det 
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen och bokföringen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och kassörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och kassören 
gjort när de upprättat årsredovisningen och bokföring samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 
bokföringen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen kan beviljas 
ansvarsfrihet.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalan-
den nedan.
Årsredovisningen och bokföringen har, med det undantag som 
anges nedan, upprättats i enlighet med redovisningspraxis. 
Den ger en rättvisande bild av föreningens resultat. Vår enda 
anmärkning är att det i bokföringen saknas fakturor/kvitton 
för vissa kostnadsposter. Det handlar om tjänster som bevisli-
gen har beställts av föreningen och utförts och de redovisade 
kostnaderna framstår som rimliga. Vi betvivlar därför inte att 
kostnaderna finns men för att bokföringen ska vara korrekt 
skall de kunna spåras. 
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och ba-
lansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter 
och kassören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Göteborg den 12 april 2013

Revisorer för Russian Blue klubben
Lucie Macek  Patrik Johansson

Avgående styrelsemedlemmar

Vid årets val av styrelse så valde Christina Linder och Anna-Lena Wennergren att 
lämna styrelsearbetet. Anna-Lena har varit Russian Blue Klubbens ledamot i tre år 
och Christina har varit klubbens ordförande i två år och dessförinnan ledamot i ett 
år. 
Russian Blue Klubben och vi i den nya styrelsen tackar Christina och Anna-Lena 
för allt arbete ni lagt ner under de gångna åren och önskar er fortsatt lycka och 
framgång i arbetet med russian blue.
Charlotte Bredberg, BG Fältström, Karin Johansson, Eva Nilsson, Jan Nilsson, 
Christer Persmark, Ywonne Wildtberg

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE 
KLUBBEN I MALMÖ, 2013-04-20

Närvarande: Charlotte Bredberg, BG Fältström, Karin Johans-
son, Jan Nilsson och Ywonne Wildberg

1.  MÖTETS ÖPPNANDE
BG Fältström förklarade mötet öppnat.

2. VAL AV JUSTERINGSMÄN
Som justeringsmän valdes Jan Nilsson och Ywonne Wildtberg.  

3. KLUBBENS NAMN, SÄTE OCH MÅL
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben. Klubbens geogra-
fiska säte är kassörens folkbokföringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för 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 om-
sork
- verka för en god katthållning bland klubbens medlemmar
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska Posten som ett red-
skap för målen i §2.

4. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
Ordförande BG Fältström, Lasarettgatan 1, 411 19 Göteborg
Vice ordförande Eva Nilsson, Nätvingestigen 40, 587 29 Lin-
köping
Kassör Jan Nilsson, Monsungatan 55, 417 66 Göteborg
Sekreterare Karin Johansson, Amandas gård 11, 414 83 Göte-
borg
Ledamot Charlotte Bredberg, Gröndalsvägen 34, 117 66 Stock-
holm
Ledamot Ywonne Wildtberg, Vallgrensvägen 9, 432 64 Bua
Ledamot Christer Persmark, Apelviksvägen 7, 432 53 Varberg

5. FÖRETRÄDARE FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN
Företrädare för föreningen Russian Blue Klubben är styrelsen. 
Styrelsens sammansättning, se ovan.
Ordförande och kassör tecknar ensam firman (föreningen) var 
för sig.

6. ADMINISTRATIONEN AV RBKs FACEBOOK-GRUPP
Charlotte och Karin förbereder två texter för administrationen 
av RBKs facebook-grupp som är öppen för aktivt deltagande för 
klubbens medlemmar. 
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medlemsinfo

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I GÖTE-
BORG, 2013-06-02

Närvarande: BG Fältström, Karin Johansson, Jan Nilsson, 
Christer Persmark och Ywonne Wildtberg

1.  MÖTETS ÖPPNANDE
BG Fältström öppnade mötet.

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes av mötet.

3.  FÖRDELNING AV ANSVARSPOSTER I STYRELSEN 
Avelshanar – Ywonne Wildtberg är huvudansvarig och Christer 
Persmark går in som samarbetspartner till Ywonne. BG tittar 
över om unghanebrevet och uppfödarbrevet behöver uppdate-
ras.
Informationstjänst – Ywonne Wildtberg är huvudansvarig. 
Tjänsten innebär att svara på frågor och hänvisa till hemsidan 
mm.
Ryska Posten – Karin och Patrik Johansson är huvudansvariga. 
Arbetet flyter på bra.
Hemsidan – Elisabeth Larsson är webmaster och huvudan-
svarig. BG funderar på en engelsk variant och presenterar ett 
förslag till styrelsen i höst.
Avels- och Hälsorådet – Ywonne Wildtberg är sammankallande 
med Eva Nilsson och Martin Hjertstrand som medarbetare. 
Rådet svarar på frågor om avel och hälsa och fungerar som 
remissinstans för ansökningar till Avels- och Hjälpfonden.
Ryska Boden – Martin Hjertstrand är huvudansvarig. Ett antal 
t-shirts och andra klubbprodukter säljs under året. 
Facebookgruppen – Alla styrelsemedlemmar är administratö-
rer. Jan ansvarar för att kolla av mot medlemsmatrikeln så att 
gruppens fb-medlemmar är betalande RBK-medlemmar. Jan 
kontaktar också de som eventuellt redan finns på fb-gruppen 
men som inte betalt in medlemsavgiften.
Gamla nr av Ryska Posten – De flesta årgångar av RP från 
starten 1979 finns inskannade på DVD och går att köpa för 
den som är intresserad. DVD skivan kostar 100 kr inkl inrikes 
porto. Även en del papperstidningar kan gå att beställa. Beställ-

ningar administreras genom någon i styrelsen. Överexemplar 
av gamla nummer av Ryska Posten används även för att gratis 
delas ut i samband med kattutställningar etc för att sprida 
kunskap om rasen och klubben. Den som är intresserad av att 
hjälpa till att distribuera ut äldre tidningar kontaktar någon i 
styrelsen.

4.  BESLUT TAGNA VIA E-POST/TELEFON AV FÖRE-
GÅENDE STYRELSE 
a. konfirmering av taget beslut av föregående styrelse i februari
Beslut om att kontakta Felis Danica och informera dem om att 
ett studiofotografi på Blue Moon af Mölleby publicerats i ett 
rasstandardförslag från den danska Russian Blue Klubben till 
Felis Danica samt publicerats på Felis Danicas hemsida trots att 
tillstånd för ovanstående saknas och bilden ännu inte avlägsnats 
från Felis Danicas hemsida den 19 februari. I informationen 
gavs en hänvisning till upphovsrättslagen om fotografiska verk 
och ett avtal från år 13 januari 2007 mellan ägaren Essie Mag-
nusson och svenska Russian Blue Klubben som av Essie har fått 
ensamrätten att publicera fotot. Omröstning har skett angå-
ende detta med resultatet 4 för, 2 emot och en nedlagd röst.
Christina Linder har genom mail till nuvarande styrelsen den 
11 maj inkommit med en reservation till taget beslut, se bilaga 
till protokollet. 
b. konfirmering av beslut tagna av tidigare styrelse i februari 
och i april 2013
Beslut om att efter förfrågan från Jaana Mäenpää och fören-
ingen Hallandskatten ge vårt godkännande till användning av 
informativ text om rasen med tillhörande fotografier som finns 
på RBKs hemsida under förutsättning att Jaana referenshän-
visar till Russian Blue Klubben och Russian Blue Klubbens 
hemsida.

5.  BESLUT TAGNA VIA FB CHAT AV NUVARANDE 
STYRELSE
Beslut om att sända ett brev till SVERAKs styrelse och FIFe-
delegater om att sex personer av sju i styrelsen stödjer Norske 
Rasekattklubbers Riksforbunds (NRR) förslag till standard-
ändring av Russian Blue inom FIFe.

medlemsinfo

Nu är det dags att börja tänka på nästa års 
rysskalender. Alla ni som fotograferar era 
katter – tveka inte, utan skicka in de bästa 
fotona till oss. 
Vi vill gärna ha bilder från olika årstider – 
vinter, vår, sommar och höst – men även 
jul- och påskbilder, och naturligtvis också 
vanliga bilder på era ryssar.

Skicka bilderna till rysskalender@russian-
blueklubben.se utan att beskära, redigera 
eller bildbehandla dem på annat sätt innan. 
Digitala bilder, fotograferade och sparade i 
högsta kvalitet blir bäst.

Om ni undrar över något, skriv till adres-
sen ovan, eller ring 0523-702 71.

Tänk på att vi behöver många bilder att 
välja bland!

Elisabeth och Berit

Fotokalender 2014

6. ÖVRIGA FRÅGOR
a. ryssfester. En ryssfest planeras i Göteborg den 28 september 
i samband med Västsvenska Kattklubbens kattutställning. Mer 
information kommer på hemsidan/facebook-gruppen. Alla 
medlemmar är välkomna att planera in ryssfester runt om i 
landet. Vid behov kontakta någon i styrelsen så hjälper vi gärna 
till.
b. andra aktiviteter.  
Inga andra aktiviteter är inplanerade just nu. 
c. annons i utställningskatalogen för Scandinavian Winner 14-
15 september (Östkatten)
Beslut om att ha med en annons för RBK i utställningskatalo-
gen. BG bokar annonsen.

7. RYSKA POSTEN
De kommande numren för i år planeras att sättas av Karin och 
Patrik Johansson (RP2 och 4) och av Charlotte Bredberg (RP3). 
Thomas Ruut är tillfrågad men har tyvärr inte möjlighet att göra 
något mer nr i år. Karin som samlat in och sorterat insänt mate-
rial sedan RP4 2012 fortsätter med det.

8. ÖVRIGA FRÅGOR
Mailadresser inom styrelsen
BG kontaktar Elisabeth för att få hjälp med mailadresser och 
inloggningsuppgifter för de två nya styrelsemedlemmarna (BG 
och Christer). 

9. NÄSTA STYRELSEMÖTE
I Göteborg söndagen den 2 juni.

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

Mötessekreterare   Mötesordförande
Karin Johansson   BG Fältström

Justerat    Justerat
Jan Nilsson   Ywonne Wildtberg

Jag reserverar mig mot händelsebeskrivning och innehåll i ovan-
stående text gällande beslut via e-post, författad och föreslagen 
av sekreteraren samt fastställd av RBK:s styrelse februari 2013. 
Detta mail till Felis Danica skickades på eget bevåg av vice ord-
förande och sekreterare utan fastställt beslut i den svenska Rus-
sian Blue Klubbens styrelse, och utan att informera styrelsen, 
inklusive mig som ordförande. Dessutom gjordes det efter att vi 
bara några få dagar tidigare fått besked från den danska Russian 
Blue Klubben att fotot skulle tas bort. I den omröstning det hän-
visas till i texten ovan var det bara tre av sju styrelsemedlemmar 
som röstade ja till att agera, röstningen startades och skedde via 
mail liksom styrelsens hela övriga diskussioner i ärendet. Ytter-

ligare en röst, den fjärde, inkom till sekreteraren och vice ord-
föranden via privata telefonsamtal och redovisades ej för övriga 
styrelsen. RBK kan enligt min bestämda uppfattning ej heller 
med stöd i lagen hävda någon som helst ensamrätt till detta foto, 
då foton tagna före 1969 enbart är skyddade i 25 år, såvida de 
inte är unika och att likställa med andra bildkonstverk, filmverk, 
musikverk och litterära verk.

Christina Linder

Bilaga till punkt 4a.



8  RYSKA POSTEN 2-2013   RYSKA POSTEN 2-2013  9

medlemsinfo

Proposal  for revision of the FIFe RUS Standard       

This proposal covers changes to the General, Head and Ears part of the RUS Standard. All other parts 
remain the same. The proposal consists of a text document and an illustration page in three languages. 
This is document 1 of 2.

Additions: bold + italics                    Deletions: crossed out          Existing text: in normal print
Hinzufügungen: fett und kursiv      Steichungen: durchgestrichen   Unveränderter Text: Normalschrift
Ajouts: gras et italique             Texte supprimé: rayé                 Texte existant: normal

General/
Allgemein/
Généralités

The Russian Blue is 
a firm and muscular, 
yet graceful medium 
sized cat with a 
characteristic angular 
head with straight 
lines, a distinctive 
profile with a clearly 
visible angle, and vivid 
green eyes. The double 
coat is blue with a 
distinct silver sheen. 

Die Russisch Blau 
ist eine kräftig und 
muskulöse, aber 
dennoch graziöse, 
mittelgrosse 
Katze mit einem 
charakteristischen 
kantigen Kopf mit 
geraden Linien, einem 
ausgeprägtem Profil 
mit einem deutlich 
sichtbaren Winkel 
und grossen grünen 
Augen. Das doppelte 
Fell ist blau mit einem 
unverkennbaren 
silberschimmer.

Le Bleu Russe est 
un ferme et musclé, 
mais gracieux chat de 
taille moyenne avec 
une tête angulaire 
caractéristique avec 
des lignes droites, un 
profil distinctif avec 
un angle bien visible 
et avec des yeux vifs et 
verts. Le sous poil est 
bleu avec des reflets 
silver bien distinct.

Head/
Kopf/
Tète

Shape/
Form/
Forme

Short wedge,
The wedge from tip of 
nose to eyes is short. 
Skull long and flat. In 
profile forehead and 
nose form a convex 
angle at the same level 
as the eyebrows.

Kurzer Keil,
Der Keil von der 
Nasenspitze bis zu den 
Augen ist kurz. Langer 
und flacher Schädel. Im 
Profil bilden Stirn und 
Nase einen kon vexen 
Winkel in Höhe der 
Augenbrauen.

Courte et cunéiforme,
Courte et cunéiforme 
ce qui signifie que 
la distance entre la 
pointe du nez et les 
yeux soit courte. 
Crâne long et plat. De 
profil, le front et le 
nez forment un angle 
convexe au niveau des 
sourcils.

Ears/
Ohren/
Oreilles

Shape/
Form/
Forme

Large and rather 
pointed, wide at the 
base. The skin of 
the ears is fine and 
transparent, the inside 
hardly covered with 
hair.

Groß und ziemlich spitzt, 
weit am Ansatz.
Die Haut der Ohren ist 
dünn und durchsichtig, 
die Innenseite kaum 
behaart.

Grandes et assez 
pointues, larges à la 
base.
La peau des oreilles 
est fine et transparente, 
l’intérieur à peine 
couvert de poils.

Placement/
Platzierung/
Emplace-
ment

Set vertically or nearly 
vertically to the head. 
Viewed from the front 
the ear placement is 
such that the outer line 
of the ears continues 
the line of the head 
above the cheekbone.

Vertikal oder fast 
vertikal zum Kopf 
gesetzt.
Von vorne gesehen sind 
die Ohren so platziert, 
dass die äussere Linie 
der Ohren die Linie 
des Kopfes oberhalb 
des Wangenknochens 
fortsetzt.

Les oreilles sont fixer 
verticalement ou 
presque verticalement 
à la tête. Vue de face, 
la ligne extérieure de 
l’oreille suit la ligne de 
la tête audessus de la 
pommette.

Den norske Raskatters Riksforbund (NRR) förslag till revision av FIFe:s russian blue standarden som togs 
upp av FIFe:s generalforsamling i Madrid i maj 2013. Motionen blev inte antagen vilket innebär att den 
gamla standarden gäller precis som tidigare.

Motivation

The main purpose is to give a clear definition of the wedge and to clarify the correct ear placement for 
the Russian Blue, clearly distinguishing it from the Oriental breed. The placement of the ears should be 
in balance with the characteristic angular head and it ś straight lines. A general part is also added which 
contains the traits that clearly define a FIFe Russian Blue.

Begründung

Der Hauptgrund ist eine klare definition des Keil zu geben und die richtige Platzierung der Ohren der 
“Russian blue” abzuklären, die sich deutlich von der der “oriental” Rasse unterscheidet. Die Platzierung 
der Ohren sollte in Balance mit dem charakteristischem kantigen Kopf und seinen geraden Linien sein. Es 
wird ebenso ein allgemeiner Teil hinzugefügt, der die Merkmale beinnhaltet, die eine FIFe russian blue 
definieren.

Motif

Le but principal est de donner une définition claire le cunéiforme et de préciser la mise en place correcte 
des oreilles pour le Bleu Russe, le distinguer de la race orientale. Les oreilles doivent être placées en équi-
libre avec la tête angulaire caractéristique a savoir des lignes droites. En général il est précisé que le bleu 
russe en Fife contient des traits qui le définisse clairement.

DET SKA VI FIRA!

Grattis!

Vår älskade Jasse (Kosmoskattens Jasmin) fyller 10 år den 24 juni!! 
Du är den finaste gåvan till vår familj. 
Du förgyller vårt liv varje dag, med kel, bus och massor av spinn. 
Vi hoppas få dela många år till med dig. 

Stora varma innerliga k-jamar till dig från Qat, Boris, husse och musse

17. mai fylte Isabella, Alexandra, Thelma, Totoro, 
Harald og Pyotr, alle av Buerlia (N), 3 år!
Hele Norge flagget og ropte Hurraaaa!!! Pyotr venter 
sitt siste kull 25. mai

Hilsen Eva i Buerlia

Grattis Watson (S*Vatulands Mikhail) på sjuårsdagen den 8 juni 2013 öns-
kar Karin, Patrik, Wilma, Bibi och Inez! ! Här ligger han och ”bryggmyser” 
medan vi njuter av vårt 10-kaffe. Vi passar samtidigt på att gratta Watsons 
syster och Inez mormor Missan på födelsedagen! 
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Årets ryssar i Russian Blue Klubben 2012
Slutresultat i tävlingen
Årets Russian Blue 2012

Juniorer/ungdjur
1 : Blåtussens Citta di Cremona: 22P
Äg : Christer Persmark
2 : Ärke Ängelns Golden Delicious: 21P

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

Kastrater
1 : Tsaritzas Zelda: 32P
Äg : Christina Linder
2 : Limelight’s Quatro: 28P
Äg : Thomas Johnsson
3 : Limelight’s Rafaela: 21P
Äg : Martin Åstrand

Vuxna
1 : Zarin Santa Rosa: 34P
Äg : Yvonne Torstensson
2 : Romanenko’s Kalashnikov: 30P
Äg : Thomas Johnsson
3 : Vatulands Igor: 23P
Äg : Margit Kjetsaa

S*Blåtussens Citta di Cremona
Nu är det ca ett år sedan den fantastiska helgen på Spin-
neriets utställning i Göteborg, då grunden lades till den fina 
utmärkelsen Cremona nu fått.

Cremona föddes i en kull tillsammans med två bröder     
(efter S*Kyanos Akilles o S*Wildtbergs Reca Petyora ) och 
det har säkert präglat henne till den lilla charmfulla pärla 
hon är idag. Inte lätt att vara minstingen, men hon lärde att 
hävda sig. Även också när killarna lämnat boet, då mamma 
försökte fostra, tog hon tillrättavisningar på ett bra sätt, även 
om dom kunde vara nog så tuffa ibland. Sedan var det bara 
att gå vidare, ofta med en lekfullhet o spjuverhet som svar.

Sådan är hon mot oss också, då hon verkligen vet vilka 
strängar hon ska slå an då hon vill ha uppmärksamhet. Som 
att sätta sig i blickfång, testa tålamod på alla tänkbara och  
otänkbara sätt. Ett kvicksilver i våra liv!!!

Nu går förhoppningsvis livet in i en ny fas för henne, då 
vi hoppas att hon som resultat efter en lång resa till Kare-
len, Finland, får en egen kull tillsammans med Janatuisen 
Daddy ś Boy.

Vi håller alla tummar.
Tack till alla ! ”

Tsaritzas Zelda
Zelda och jag har varit på många utställningar tillsammans under 
de dryga fem åren vi delat. Hon tycker om att resa och åka bil, 
så förutom att fara land och rike runt i Sverige har vi varit i både 
Finland och Norge vid flera tillfällen. Hon är en blyg men snäll 
utställningskatt och får alltid beröm för sina djupt gröna ögon och 
fina profil, hon har också en mycket god pälskvalité. En del domare 
tycker att Zelda är för mörk i pälsen och har för lite silverskimmer, 
men det är med domare som med uppfödare, vi kan tolka standar-
den på olika sätt och föredrar lite olika utseende på våra ryssar – det 
är inget konstigt med det. En domare sade i november om Zelda att 
”this cat is as close to the standard as a cat can get”. Det var förstås 
mycket roligt att höra, och under den utställningen blev Zelda även 
Best in Show både lördag och söndag. De resultaten gjorde att hon 
steg raskt i rankingen och blev 2012 års bästa svenskfödda Russian 
Blue. I SVERAK-klubben Ryssfolket blev hon tvåa efter den danska 
importhanen SC DK*Malevitch Splinters Leonardo JW, och i Rus-
sian Blue Klubben blir hon bästa kastrat och poängmässigt endast 
slagen av den finska importhonan IC FIN*Zarin Santa Rosa. Zelda 
har under året även erhållit den fina titeln Distinguished Variety 
Merit, vilket något förenklat innebär att hon vid minst tio tillfällen 
blivit uttagen av domaren som den bästa ryssen.

Hälsningar från Christina Linder och GIP SC Tsaritzas Zelda 
DVM

Tzaritzas Zelda
Foto: Susanne KvarnhedenBlåtussens Citta di Cremona med ungar i magen.

Foto: Christer Persmark

FI*Zarin Santa Rosa
Att bli Årets Russian Blue vuxen 2012 i Russian Blue Klubben 
tog FI*Zarin Santa Rosa med ro. Hon vet ju redan att hon är 
vacker. Men matte var mycket glad över att få den fina pokalen 
på årsmötet i Malmö. Och lite överväldigad blev nog även Rosa 
när hon fick höra att hon fått ännu ett pris i form av Cosack’s 
Nurejevs Minnespokal. Både Rosa och jag tackar varmt för det, 
jättefin är den. 

Rosa presenterade sig ju lite redan förra året och vi får väl 
därför uppdatera lite om vad som hänt sedan dess. Rosa, som 
är en import från Finland, har under året hunnit med en del 
utställningar. Det har som synes gått riktigt bra även om Rosa 
inte alltid kommer ihåg att uppföra sig som den prinsessa hon 
är på utställningarna utan ibland tar till lite finska svordomar... 
Särskilt om det är en assistentburen utställning där hon blir 
visad av en manlig assistent. Rosa tycker nämligen inte så 
mycket om män. Vet inte riktigt var hon fått de tankarna ifrån 
men matte har dock en viss förståelse för hennes känslor och 
försöker i mesta möjliga mån styra om så Rosa kan få vara trygg 
i en kvinnlig famn. Då brukar hon uppföra sig betydligt bättre. 
2012 års utställningssäsong blev kort då hon i början på september 
parades. Hon hade en synnerligen het (och blöt, enligt dem som 
torkade golvet efter kisslisa) dejt med den italienskuppfödde 
snyggingen Enzo (IT*BluEudemonia’s Russian Roulette). 
Den 11 november nedkom hon med två små fina killar och 36 
timmar senare kom också en dödfödd maskad tjej. Tyvärr blev 
den ene av killarna bara några dagar gammal då han drabbades 
av lunginflammation och inte var hjälpt av antibiotika. Jättetrist, 
men sådant som händer. Den lille grabben som blev kvar blev 

desto mer omhuldad. Rosa skötte sin bebis med exemplarisk 
nit och stor ömhet. Dock hade hon lite dåligt med mjölk efter 
ett par veckor och jag fick hjälpa till med lite stödmatning. Så 
kontentan av allt detta blev att den lille killen kom mitt hjärta 
så nära att jag kände mig övertygad om att det skulle brista om 
jag skickade iväg honom. Så nu har Wynjas katteri utökats med 
en unghane. 

Den lille fick namnet Ace of Hearts och far nu fram som 
ett litet yrväder här hemma och driver de äldre katterna till 
vansinne. Rosa skulle helst vilja skicka honom till Australien eller 
någon annan plats långt bort. Hon delar inte mattes förtjusning 
över den lilles upptåg utan tycker han är fruktansvärt jobbig och 
efterhängsen. Men matte är obeveklig. Rosas lilla underverk blir 
kvar här och kanske kommer han att tycka det är lite roligare på 
utställning än vad mamma gör. Hittills verkar det lovande. 

Juniorer/ungdjur
Wynjas Ace of Hearts : 30P
Äg : Yvonne Torstensson
Koroleva  Isadora Gloria : 19P
Äg : Kaija Merta
Barynia’s Vendy Darling :  15P
Äg : Charlotte Bredberg
Malevitch Tasty like a Raindrop :  12P
Äg : Maria Yngvesson
ÄrkeÄngelns Just Jip :  11P
Äg : Kristina Svärdsten
Rospinglans Caspian :  10P
Äg : Susanne Eriksson
Cattegas Bea iCat  :  2P
Äg : Liselotte Hallengren
Vito di Marchesi :  2P
Äg : Veronica (Vivi) Nilsson

Kastrater
Limelight’s Quatro : 9P
Äg : Thomas Johnsson
Romanenko’s Kalashnikov : 4P
Äg : Thomas Johnsson
Tsaritza’s Zelda : 2P
Äg : Christina Linder
Limelight’s Rafaela : 2P
Äg : Martin Åstrand
Sirius Watch that Man  : 2P
Äg : Peter Grundin
Peggy Lane’s Stella Izar  : 2P
Äg : Kristina Svärdsten

Vuxna
Zarin Santa Rosa : 13P
Äg : Yvonne Torstensson
Molotov’s  Hunky  Dory : 11P
Äg : Maria Enzell
Koroleva  Clara Felicia : 11P
Äg : Kaija Merta
Kyanos Akaios : 9P
Äg : Veronica Nilsson
Koroleva Justina by Buddha : 6P
Äg : Kaija Merta
Grrr Orchis Spiranthes Spiralis : 4P
Äg : Ellica Mellgren & Joakim Nyman
Katjiusas Anya : 2P
Äg : Ing-Marie Holst
Rospinglan’s Amalia Agnes Anna : 2P
Äg : Susanne Eriksson
Rospinglan’s  Billy the Kid : 2P
Äg : Susanne Eriksson

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

Högsta poängen av dessa fem varianter räknas, man får alltså inte 10 p 
för BIS, samt 2 p för cert och 8p för BIV om man nu haft turen att lyckas 

med alltihop. Resultat från max tre utställningar/katt tas med i tävlingen. 
Vid klassbyte medföljer inte tidigare erhållna poäng. Vuxen eller kastrat 
kan även tävla i senior/veteranklassen.
Poäng i senior/veteranklass, för katter över 7 respektive 10 års 
ålder

5 poäng för vinst i senior- eller veteranklass
1 poäng för varje slagen katt, oavsett ras och kön

ÅRETS RYSS I RBK 2013  Delresultat tom 12/5

FI*Zarin Santa Rosa
Foto: Yvonne Torstensson

Russian Blue Klubben gratulerar alla vinnande katter (och deras ägare också, förstås)!
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Vi ringde runt till olika uppfödare i Sverige och fick till slut tag i 
Anna Saverstam från Umeå som nyligen hade fått en kull på fem 
kattungar, tre hanar och två honor. Vi berättade lite om oss och 
vår situation och hon sa att hon trodde att Skruvax (S*Grrr Or-
chis Spiranthes Spiralis) skulle vara en lämplig kattunge för oss. 
Så vi åkte de 85 milen till Umeå för att besöka de nu 14 veckor 
gamla kattungarna. 

Väl på plats hos Anna fick vi ett varmt välkomnande av fem 
kattungar och mamma Nike. Skruvax var störst av sina syskon 
men lite blygare och detta kompenserades med hans böjelse för 
bus och lek. Så fort vippan kom fram var han först framme och 
skulle mörda den. Vid brist på uppmärksamhet och lek smakade 
han lite på våra fötter. På grund av det stora avståndet spende-
rade vi natten i Umeå och allt vi kunde tänka på var nästa dag 
då vi skulle få ta med vår Skruv hem till Karlstad. Vi hämtade 
honom tidigt på morgonen och han var väldigt duktig och kla-
gade inte mycket under resan. 

 När vi kom hem fick han bekanta sig i vårt hem medan Mex 
var ute. Allt var så spännande och nytt men även lite skrämman-
de. När Mex kom in från sin kvällspromenad tyckte Skruvax att 
han var en stor läskig katt och visade de genom att fräsa lite och 
lägga sig högst uppe i klätterträdet. 

Tok-Skruv

Allt eftersom tiden gick började de komma bättre överens, eller 
så var det kanske mer så att Skruvax kom över sin rädsla för han 
började istället försöka leka och busa med Mex. Att få fart i en 
18 årig katt är inte det enklaste. Han kom dock på ett knep som 
funkade och det går ut på att man först petar lite på gubben som 
sover så att han vaknar. Steg nummer två är att tjuvbita honom 
lite i bakänden vartefter gubben sätter sig upp. Nu börjar Mex 
bli lite irriterad: Skruvax plan går helt enligt schemat! Steg num-
mer tre är att få honom tillräckligt irriterad så att han börjar 
jaga Skruvax och det åstadkoms antingen genom att man hop-
par på honom eller genom fortsatt petning. Nu är Mex irriterad, 
Skruv inser detta och ett race runt hela lägenheten börjar. Skruv 
är snabbare än Mex men det hjälper föga på ett laminatgolv så 
leken slutar ofta i att Mex får tag i Skruv. Sedan trycker Mex ner 
honom i golvet för att visa att de är han som är bossen i detta 
hemmet. 
 
Skruv är ganska pratglad av sig och berättar gärna vad som hänt 
under dagen, vad som varit bra och ifall något inte är enligt hans 
standard. Oftast handlar det om att beklaga sig över saker som 
att husse och matte inte varit hemma och lekt under dagen för 
att de varit på jobbet eller för att det är dags att ta kattlådan 
(helst två gånger per dag). 
 

Efter några månader i Värmland bar det av till storstaden Stock-
holm där vi numera bor. Skruvax har blivit en stor ståtlig ryss 
och är ibland på utställningar även om det inte är hans favorit-
sysselsättning. Han har även varit på besök hos ett par damer nu 
under våren och snart kommer han bli pappa för första gången! 
 
Anna hade rätt, Skruvax var katten för oss för han är sådär la-
gom knasig och tokig som bara han kan vara

Ellica Mellgren & Joakim
 

När vi skaffade vår ryss visste vi nog inte vad detta skulle innebära med en till katt i vårt hem men en sak var 
säker, att de skulle bli början på en lång spännande resa med mycket bus och kärlek. Vi hade läst mycket om 
Russian Blue katter tidigare och tyckte att de verkade vara en trevlig sällskapskatt men många egenskaper 
som stämde in på vår huskatt Mex. Egentligen hade det aldrig varit aktuellt för oss att ha mer än en katt men 
Mex hade börjat bli allt sämre och vi ville gärna fortsätta att ha katt, så vårt letande efter en Ryss började här. 

Skruvax med huskatten Mex

Liten Skruvax blir.... ...stor Skruvax

Text och foton: Ellica Mellgren & Joakim
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Historien om Vito

I slutet av augusti 2012 var jag och Lowe (S*Kyanos Akaios) 
på kattutställning i Helsingfors. Det var extra spännande då vi 
därifrån skulle få med oss en liten hona hem att para med Lowe, 
Unia di Marchesi från Zurich.  Hon var också där på utställning. 
Vi hade en trevlig helg, och på söndagskvällen när vi kom hem, 
möttes så de unga tu.  Lowe som är van vid flickor med lite klös 
i blev på en gång störtförälskad i denna söta lilla katt som trots 
att hon ej var i löp var vänligheten själv. De blev såta vänner och 
sedan följde en lång väntan. Jag hade väl ingen större förhopp-
ning om att Unia skulle gå i löp, men efter ett par veckor så satte 
det igång.

Ungefär en månad senare kom Sascha för att hämta hem sin 
Unia. Det var mycket roligt att träffa honom igen, vi hann även 

med en god middag hemma hos mig tillsammans med några 
vänner, mycket trevligt! Sascha sa direkt att han trodde att hon 
var dräktig, men jag vågade inte hoppas på det ännu. Det visade 
sig dock vara riktigt och tidigt på morgonen den 14 november 
plingade det i telefonen: två fickor och en pojke var födda! Gläd-
jen var stor och tät kontakt följde med bilder, sms och meddelan-
den på facebook. Unia och Lowes ungar fick namnen Vito, Vera 
Perla och Vega di Marchesi.

Så fredagen 22 februari i år blev det dags för mig och Karin 
som är min vän och uppfödare av S*Kyanos att åka till Zurich i 
Schweiz och hälsa på de små och de övriga i klanen di Marchesi.  
Gissa om jag blev glad när jag fick se lille Vito och hans syster 
Vera Perla i verkligenheten. Lilla Vega hade redan flyttat till sin 

Text: Veronica ”Vivi” Nilsson
Foto: Karin Johansson och Sascha di Marchesi

Vivi med Lowe på utställningen i Helsingfors.
Foto: Karin Johansson Unia di Marchesi. Foto: Karin Johansson

nya familj. Det var kärlek vid första ögonkastet, och denna lille 
fina kille skulle få följa med mig hem! 
Både Karin och jag var i himmelriket! Vi åt gott och myste 
med katterna resten av fredagskvällen, och så pratade vi katt så-
klart. Dessutom var det en upplevelse att få träffa de andra fina 
ryssarna i katteriet di Marchesi:  Lavita von der Laurenziburg, 
Unia, Vittoria och Siri di Marchesi,  kattungarnas  mormor. 
Och så Starchild Ryusej, den lilla japanska killen som flyttade 
in i för en kort tid sedan.

Vitos systrar: Vega..... 
Foto: Sascha di Marchesi

...och Vera Perla
Foto: Karin Johansson

Vivi busar med Vera Perla, Vito och Vittoria , medan Ryusej tittar på.
Foto: Karin Johansson

Unia med Vera Perla, Vega och Vito när de var ca två månader.
Foto: Sascha di Marchesi

Morfar Saphir of Blue Shadows
Foto: Karin Johansson

Mormor Siri di Marchesi
Foto: Karin Johansson

Vittoria di Marchesi
Foto: Karin Johansson

Lavita von der Laurentziburg
Foto: Karin Johansson

Ryusej

Vito trivs utmärkt mellan Marco och Vivi
Foto: Karin Johansson

Vito och Vera. Foto: K. Johansson
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På lördagen bar det av till Zurich Zoo. Vi hade en härlig dag, såg 
massor av djur och gick även i en regnskog som är en av Europas 
största, det var en fantastisk upplevelse .

På lördagskvällen bar det av till Franziska Waldman och 
hennes uppfödning Ruskis Cattery.  Där lagade Marco en fan-
tastiskt god middag till oss. Det var en upplevelse att få se alla 
ryssar hemma hos Franziska. Jag har nog aldrig sett så mycket 
katter på en och samma gång: helt fantastiskt! Här är namnen 
på några: Ruskis Dimka, Tupolev, Piljushka, Fyeya, Tolstoj, Mi-
razh och Siyani, och Samovar Franc of Ruskis. Tyvärr minns 
jag inte namnet på alla, men jag fastnade extra för en kille som 
hette Kreml. Kvällen hos Franziska och ryssarna blev verkligen 
en kväll att minnas!

På söndagen åkte vi vidare på vår kattresa, denna gång hem till 
först Ramona som hade Unias bror Ulysses och till hennes mor 
Evelyn, en god vän till Sascha som tagit hand om SL*Saphir of 
Blue Shadows (morfar till Vito) och CZ*Nina Rosa Glauca  (Vi-
tos mormors mor). Evelyn bjöd på Raclette, en speciell schwei-
zisk maträtt, där man smälter ost och äter goda tillbehör vid 
sidan om. Trötta och fyllda av upplevelser gjorde vi sedan en 
tidig kväll då vårt plan skulle gå tidigt på måndag morgon.

Så ska pappa och son snart träffas för första gången. När vi 
kommer hem måndag förmiddag och kliver in genom dörren får 
jag en blick av Lowe som säger ungefär: ”Okej, du har varit borta 
hela helgen och när du väl kommer hem så har du med dig en 
liten skit till katt också.” Vito som är totalt obekymrad, ni vet så-
där som kattungar oftast är, kliver bara rätt in och börjar genast 
undersöka sitt hem. Lowe som är lite misstänksam till en början 
dras snart med av Vitos lekfulla charm. Så när kvällen kommer 
har de lekt jaga och sover på varsin plats på klätterställningen. På 
tisdagen har Lowe bestämt sig för att det var en riktig kul typ det 
där, och sätter igång med stortvagning av den lille  killen. Sedan 
dess är de mer eller mindre oskiljaktiga. Lycka!

Jag vill rikta ett stort tack till Sascha och Marco för förtro-
endet att få ta hand om denna underbara lille kille. Stort tack 
även till Franziska Waldmann och hennes Ruskis Cattery, Eve-
lyn och hennes dotter Ramona som gjorde denna helg för mig 
och Karin.   Detta är något som vi båda kommer att minnas så 
länge vi lever.

Som avslutning på denna historia vill jag även berätta att lille 
Vito söndagen den 12/ 5 var  på sin första utställning. Där blev 
han Ex 1 och tog hela det spektaklet  med ro. Och kommer nog 
även i framtiden att besöka en och annan utställning.

Veronica  ”Vivi” Nilsson

Mormor Siri di Marschesi. 

Vivi med Vito. Foton: Karin Johansson

Unia med Vera och Vito i mitten. 
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Matdags för Ruskis-ryssarna!
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Här är några bilder på vår underbart fina Eskil (S*Ackuratess 
Eskil).

Han är lekfull, nyfiken, kelen och otroligt snäll katt.
Älskar att leka med sin kattkompis Mimmi
Äter allt men räkor är favoritmaten.
 
Hans mamma heter: S*Kyanos Akleja och 
hans pappa: S*Mudhoneys Omar Houdini
 
Med vänliga hälsningar

Eva Wolfgang
Hisings-Backa

Hälsning från Eskil

Mimmi och Eskil.

En av Ruskis-ryssarna.

Hälsningar från
Penny och Sheldon

Pennys ägare Carolina skickade in många roliga foton på Penny 
och Sheldon till Ryska Postens redaktion. Här kommer ett ur-
val av bilderna.

Pennys stamnamn är S*Avdotyá s Katja, ägare Carolina 
Röhrl och Sheldons är S*Avdotyá s Klas, ägare Alexander  
Alcovero.

Penny, mycket nöjd här kan man se 
och till höger i bild har hon växt till 
sig och blivit stor.

S*Avdotya’s Sheldon
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Jag kommer i den här artikeln att fokusera på och beskriva FIFe 
russian bluen såsom den skiljer sig från OSH eftersom jag tycker 
att det är ett bra sätt att förstå vad en FIFe ryss är. Jag har själv 
förälskat mig ryssen sedan en lång tid tillbaka och före min för-
sta egna russian blue kom till mig 1990 (S*Smokey Joe’s Edison) 
så hade jag en OSH havanna född 1978 och en brunmaskad 
siames född 1979 (San-T-Ree) som båda var väldigt kära för mig.   

Särskiljandet mellan FIFe RUS och FIFe OSH är inte upp-
funnen av mig. Jag refererar bara till standarderna och återger 
vad FIFe rysskollegor och FIFe ryssdomare har uttryckt sedan 
länge. Skillnaden mellan dessa två kattraser har också återkom-
mande lyfts fram av den svenska Russian Blue Klubben (grun-
dad 1977), i informationsmaterial osv. Jag återkommer till det 
senare i artikeln. 

Så var ska man börja: i FIFe RUS standarden eller i OSH 
standarden? Varför inte börja i FIFe:s standard för russian blue 
såsom den är skriven idag eftersom det är den mest exakta hän-
visningen när man ska beskriva och referera till en FIFe ryss och 
vi ska jämföra den med dagens OSH-standard inom FIFe. Jag 
kommer att använda mig av den engelska översättningen som är 
angiven av FIFe.

Fel
FIFe RUS: General fault: ”Oriental type.” 
Kommentar: Orientalisk typ som ett generellt fel är en stark 
vittnesbörd om att FIFe ryssen inte ska likna en OSH på något 
sätt såsom en OSH är beskriven I FIFe-standarden. Skillnaden 
mellan en FIFe russian blue och en FIFe oriental är även tyd-
ligt markerar på andra ställen I FIFe ryss-standarden och dessa 
beskrivningar kommer att diskuteras i texten här nedanför (sär-
skilt när det gäller “Head shape” inklusive “ear placement”, och 
“Body”).

Kropp
FIFe RUS 30/100p: Body structure: ”Long body, medium bone 
structure, but graceful in outline and carriage”. Faults: “Cobby or 
thick set.”  Legs: ”Fine and high”. Paws: ”Small and oval”. Tail: 
”Fairly long and tapering to a point”. Faults: ”too broad at the 
base”.

FIFe OSH 25/100p: Body structure: Long and slender, well mus-
cled but still dainty and elegant. The shoulders are not wider than 
the hips”. Legs: ”Long and fine”, in proportion to the body.” Paws: 
”Small and oval” 
Tail: ”Very long; thin, also at the base; tapers to a fine point”.
Kommentar: FIFe RUS standarden har 30 poäng av 100 för 
kropp vilket tydligt markerar betydelsen av kroppen. OSH har 
5 poäng mindre på “kroppen”, men fortfarande väldigt mycket, 
25 poäng. 

Både FIFe RUS och orientalen ska ha en “long body”. OSH 
standarden föreskriver dessutom att orientalen ska ha en kropp 
som är “Long and slender”. “Slankheten” hos orientalen betonas 
också i sättningen “The shoulders are not wider than the hips”. 
Till skillnad från OSH:s “slankhet” så beskrivs FIFe ryssens 
kropp och benstruktur som “medium” men den ska också vara 
“but graceful in outline and carriage”. OSH kroppen beskrivs 
ytterligare som “well muscled but still dainty and elegant” (OSH 
beskrivs i sin standard som “elegant” två gånger: i beskrivningen 
som avser kroppen och i den generella beskrivningen). OSH är 
helt tydligt beskriven som en elegant kattras medan RUS be-
skrivs annorlunda. Valet av beskrivande ord är här olika och or-
den har delvis olika betydelser vilket förmedlar information och 
vägledning: dvs. ”graceful” är inte samma sak som “elegant” och 
särskilt inte som “elegant” beskrivs i sitt sammanhang “dainty 
and elegant” till skillnad från “graceful in outline and carriage”. 
För att försöka förstå skillnaderna i dessa ords betydelser så hit-
tade jag en förklaring som kan vara användbar. Beskrivningen 
säger att även om orden delvis överlappar varandra så refererar 
“elegant” till hur någon framträder medan “graceful” mer hand-
lar om hur någon rör sig. En person kan bära eleganta kläder och 
röra sig på ett sätt som är “graceful”. Om vi “översätter” detta 
till en beskrivning av en kattras så skulle man kunna tolka det 
som om beskrivningen av FIFe ryssen som “graceful” också kan 
handla om dess rörelser. En lång och “mellanstark” russian blue 
kropp som är gracil i kontur, hållning - och i rörelser, framträder.

Huvud (som inkluderar öronplacering och öronform hos både 
RUS och OSH, dessutom även ögonens form och placering när 
det gäller OSH)
FIFe RUS 25/100p: Head shape: ”Short wedge, skull long and 

Russian blue i förhållande till orientaliskt korthår

Rasstandarder för katter beskriver och definierar specifika raskatter. Några raser är gamla och några 
är nya. Några är ”experimentraser”, dvs nyskapade kattraser som människor medvetet har tagit fram 
genom att korsa redan etablerade raser med varandra. Russian Blue och siames/orientaliskt korthår är 
gamla, etablerade raser. FIFe är den kattassociation som de flesta russian blue uppfödare i Skandinavien 
och de övriga europeiska länderna konsulterar. Att välja och konsultera FIFe innebär ett åtagande att 
föda upp ryssar enligt FIFe:s standard för russian blue och att göra det är ett kollegialt och professionellt 
agerande gentemot andra FIFe uppfödare och gentemot FIFe som organisation. FIFe-russian bluen be-
skrivs ofta som en balanserad, harmonisk, ”medium” och icke-orintalisktypad/liknande kattras. Detta 
är lika viktigt idag som det varit under en lång tid för FIFe ryssen. Sedan 1965 (dvs. i nästan 50 år) så 
har FIFe på ett mycket tydligt sätt i sin rasstandard för russian bluen beskrivit och definierat att den ska 
skilja sig från de orientaliska korthåren (OSH). 1965 fastställde standarden att kroppen och benstruk-
turen på en russian blue (RUS) ska vara ”medium”, att kilen ska vara kort, och att det ska vara en vinkel 
mellan den raka pannan och raka nosen. Siamestyp blev markerat som ett fel i standarden 1965. I dagens 
FIFe standard för russian blue är separationen/skillnaderna mellan ryssen och siamesen/det orientaliska 
korthåret fortfarande lika tydligt markerade.

flat. In profile forehead and nose form a convex angle at the same 
level as the eyebrows.” Forehead: ”Straight”. Nose: ”Straight”. 
Whisker pads : ”Prominent”. Chin: ”Strong”. Ears shape: ”Large 
and rather pointed, wide at the base. The skin of the ears is fine and 
transparent, the inside hardly covered with hair. Ears placement: 
”Set vertically to the head”. Faults: “square head, round head”.
FIFE OSH 25/100p: Head shape: ”Medium size, in proportion 
to the body, well balanced; wedge shaped with straight lines. The 
wedge starts at the nose and gradually increases in width in straight 
lines on each side to the ears. There should be no whisker break in 
these two lines. The skull viewed in profile is slightly convex.” Nose: 
”Long and straight, continuing the line from the forehead without 
any break. Muzzle: ”Narrow”. Chin: ”Of medium size. The tip of 
the chin forms a vertical line with the tip of the nose.” Ears shape: 
”Large and pointed, wide at the base”. Ears placement: ”To con-
tinue the line of the wedge”. Eyes shape: Medium in size, neither 
protruding nor recessed. Almond in shape and set slightly slanted 
towards the nose to be in harmony with the lines of the wedge.”

Kommentar: FIFE RUS och OSH har samma poäng för huvu-
det, 25 poäng av 100, vilket betyder att båda raserna lyfter fram 
huvudet som 1/4 viktigt ”av hela katten”. Den viktigaste skillna-
den mellan RUS och OSH är att deras huvuden är anatomiskt 
och strukturellt olika vilket även bekräftas i standarderna. 
FIFe-standardens beskrivning av rysshuvudet: “Short wedge, 
skull long and flat” (…och sedan kommer beskrivningen av den 
konvexa vinkeln) markerar att huvudet är tvådelat med en lägre 
del av huvudet: “Short wedge”, och den högre delen av huvudet: 
“skull long and flat”. OSH standarden beskriver istället oriental-
huvudet som “wedge shaped with straight lines”. Denna beskriv-
ning är förtydligad i de två efterkommande meningarna: “The 
wedge starts at the nose and gradually increases in width in straight 
lines on each side to the ears. There should be no whisker break in 
these two lines.” RUS och OSH beskrivs också olika i profilen. 
Rysshuvudet ska ha “a convex angle at the same level as the ey-
ebrows”, medan OSH-huvudets profil skall vara “slightly convex” 
vilket indikerar ett mer platt huvud (i jämförelse med det högre 
och mera “två-nivåade” rysshuvudet) när man ser det från sidan 
(och framifrån).  Att rysshuvudet har bredd mellan ögonen mar-
keras i RUS standarden genom: ”set wide apart”. Ögonen räknas 
inte in i huvudet i FIFe-rysstandarden utan är en egen del på10 
p avseende ”shape and colour”.

Rysshakan ska vara “Strong” medan OSH-hakan ska vara 
“Of medium size”. En rysshaka som är “Strong” ger höjd åt huvu-
det om man tänker på avståndet från den lägsta “hakpunkten” 
till pannan, särskilt när katten ses i profil. 

Nosen på ett orientaliskt korthår beskrivs som “Long and 
straight” medan nosen på en russian blue ska vara “Straight”. 
Eftersom RUS ska ha en “Short wedge” så behöver nosen vara 
kort eller åtminstone ganska kort. Den kan inte heller vara lång 
eftersom den inte ska likna en OSH.

Ryssens morrhårskuddar ska vara “Prominent” medan OSH 
föreskriver “Narrow” muzzle”. 

Sedan tillkommer den viktiga skillnaden mellan RUS och 
OSH när det gäller öronplaceringen. RUS standarden anvisar 
“Set vertically to the head” medan OSH föreskriver “To continue 
the line of the wedge”. OSH-standarden beskriver alltså en katt-
ras vars huvudform/siluett (inklusive öron) har en triangelform, 
“en orientalisk triangel” som bildas av att de yttre öronlinjerna 
fortsätter kilens raka yttre linjer när man ser katten framifrån. 
För innebörden av FIFe:s standardtext för ryssöronsättningen: 
“Set vertically to the head”, se Illustration 1 här ovanför. Eftersom 

den yttre öronlinjen på en FIFe ryss skall vara “Set vertically to 
the head” och eftersom en “Short wedge” inte har några vertikala 
linjer så måste det finnas två brytpunkter i de två yttre linjerna 
av huvudets  form och siluett (detta kan även ses i Linda Knyo-
vas illustration). FIFe rysshuvudet är således kantigt när man ser 
detframifrån och från sidan. I en alldeles strikt betydelse så be-
tyder “Set vertically to the head” att de yttre öronlinjerna lutar 0 
grader (dvs inte lutar alls), men i praktiken ser öronen uppställda 
ut även om de yttre öronlinjerna lutar utåt något (see ockå not. 
1), dvs standarden erbjuder en liten tolerans. De yttre öronlin-
jerna kan däremot aldrig vara diagonalt ansatta mot huvudet 
(det faller utanför standardens ram) eller vara ansatta på ett sätt 
som får hela huvudformen/huvudsiluetten att se triangulär ut. 
För att uttrycka samma sak på ett annat sätt och i samstäm-
mighet med Lindas Knyovas kommentar här ovanför: De yttre 
öronllinjerna på en FIFe ryss tillåts inte “To continue the line of 
the wedge” som är föreskrivet i OSH standarden, se även Illustra-
tion 2. I FIFe russian blue standarden är ”Oriental type” inskrivet 

The photoillustration show the meaning ”set vertically to the 
head (not on the head – which is more the English type – I 
think) according to FIFe standard. I think that these photos 
also show that the RB is a very balanced cat – no extremes i.e. 
extremely strong whiskerpads or extremely large ears (FIFE 
understanding). “Vertically set” means the outside line of the 
ear is following the line of the head (not wedge) downwards. 
This is the interpretation FIFe has been working with for at 
least 35 years. Perhaps FIFe standard needs to be clarified 
but not to be changed. I personally would not mind if there 
were minor changes i.e. setting of the ears a bit more tole-
rant. The proposal to change the standard a few years ago 
was not accepted because it had exactly the same wording as 
in the standard of SIA/OSH!!! You understand the danger? 
But anyway I still think that cats should be bred according to 
standard and not the other way round. In the worst case you 
would have to change standard every five years…! So small 
changes: Yes – big changes: NO !

Publicerad med tillåtelse från Linda Knyova. Lindas llus-
tration och kommentar (här något förkortad) publicerades 
första gånen på Russian Blue Breeders Discussian Board på 
facebook 7 december 2011.

Illustration 1. Linda Knyovas (FIFe kategori III domare och Rus-
sian Blue uppfödare av Rosa Glauca) fotoillustration och kom-
mentar som visar betydelsen av ”Set vertically to the head” i FIFe 
standarden för russian blue.
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som ett generellt fel vilket omfattar även huvudformen och öronens 
placering. Öronens utseende och placering påverkar i hög grad en 
katts och kattras utseende och vilket intryck vi får när vi ser den.
Ytterligare något som kanske behöver lyftas fram är att “Set ver-
tically to the head” beskriver hur katten ser ut i ett avspänt och  
”normalt” tillstånd/sinnesstämning. När en katt blir lite spänd så 

fäller den sina öron litet eller mycket utåt sidorna (kan fälla dem 
lite framåt också) beroende på anspänningsgraden. Vi kan tycka 
att ett sådant uttryck ser lite attraktivt ut, kanske för att vi tyckar 
att katten ser vild ut i just det ögonblicket. Det är dock en stor 
skillnad på om katten har sådana fällda och utåtpekande öron i ett 
spänt tillstånd jämfört med om den ser ut så när den är avspänd och 
FIFe standarden för russian blue beskriver öronens placering såsom 
de ser ut i avspänt läge. Utåtpekande öron tenderar också att falla 
ner med örontoppen vilket även i det hänseendet får dem att likna 
utseendet på öronen hos ett orientaliskt korthår. 

Förutom de många referenserna som går att hitta i FIFe standar-
den när det gäller åtskillnaden mellan RUS och OSH så har den 
svenska Russian Blue Klubben återkommande lyft fram att russian 
blue-katten inte ska likna siamesen/det orientaliska korthåret på 
något sätt. I informationsbroschyren “RUSSIAN BLUE – katten för 
konnässören” från 1978, sidan 8, beskrivs rysshuvudet och öronens 
placering så här:

Not 1. En liknande språkbeskrivning används av arkeologer när 
de identifierar och beskriver antika vävstolar. De delar in vävstolar 
i två grupper: A. de vertikala vävstolarna (för vävning utifrån en 
stående position) och B. de horisontala vävstolarna (för vävning i 
sittande position). I praktiskt bruk så fanns det även vävstolar som 
var “nästan vertikala”, dvs. som lutade lätt när de användes för väv-
ning i stående position. Dessa räknas in i gruppen “vertikala väv-
stolar”. Den horisontala vävstolsgruppen inkluderar även vävstolar 
som lutade nästan horisontalt då de användes under bronsåldern i 
Medelhavsområdet. 
Karin Johansson

“Linjen från öronspetsen till kindbenet bör gå alldeles rakt 
och böja av mot nosen. Den går alltså inte som på en siames 
rakt från öronspetsen till nosen. Öronen är rakt ansatta och 
breda vid basen.”

Illustration 2. En orientalisk-typad triangulär huvudform/huvudsilu-
ett ritad över ett mer kantigt (och inte triangulärt) FIFe-rysshuvud 
med uppställda öron. 
Illustration av Karin Johansson med hänvisning till FIFe RUS och FIFe 
OSH standarderna

forts.                  FRÅGOR TILL KATTER

Var jag helst vässar klorna: Det varierar också. Det enda stäl-
let jag inte vässar på är klösbrädan. Helst vill jag vässa dem på 
mjuka saker, som mattor och fåtöljer. Jag upptäckte att det var 
roligt att ligga på rygg under fåtöljen och vrida sig runt, runt 
medan jag vässade klorna. Kände mig fri och lycklig. Sedan 
ställde matte en balja med vatten under fåtöljen, och då var det 
inte lika kul.

Vad jag inte gillar: Främmande människor! Jag fattar inte var 
de ska här och göra. Så fort det ringer på dörren springer jag och 

gömmer mig. Den värsta sorten är hantverkare som bullrar och 
låter. En gång smet jag ut och gömde mig i många timmar, trots 
att det var flera minusgrader, när det kom en sådan. Trodde inte 
matte skulle bjuda in fler hantverkare sedan. Men det gör hon. 
Jag tycker inte heller om när jag inte blir in- eller utsläppt direkt 
när jag beställer det. Det är faktiskt under min värdighet att stå 
och jama vid dörren som en annan bondkatt!

Vad jag önskar mest av allt: Lugn och ro, och allt ska vara som 
vanligt. Och att det ska bli sommar igen.

FRÅGOR TILL KATTER

Fullständigt namn: Tsaritzas Groucho

Eventuellt smeknamn: Många. Till vardags kallas jag för 
Julius, Julle, Jullebulle, Påle (?) och Tussilago (!). Då låtsas 
jag att jag inte hör.

Ålder: 8 år

Familj: Matte, husse och två människobarn. I huset finns 
också abessiniern Stina och hunden Greta. De två sistnämn-
da får bo här på nåder. Jag har nedervåningen och Stina 
övervåningen. Jag har fåtöljer, hyllor och bord. Greta får vara 
på golvet.

Favoritmänniska: Matte! Om jag ska vara riktigt ärlig är 
hon den enda levande varelse som räknas. Om någon annan 
t.ex. ger mig mat gills det inte! Om matte är bortrest kan jag 
nöja mig med några andra i familjen, men de får inte komma 
mig lika nära som matte. Mitt motto är att det aldrig får fin-
nas en stängd dörr mellan mig och min matte. Jag ger mig 
inte förrän jag öppnat den – jag kan hoppa högt och hålla 
mig fast i handtaget jättelänge.

Roligaste leksaken: Hårsnoddar! Jag brukar ta dem i mun-
nen och släppa dem på lite olika ställen. Ibland gömmer jag 
dem under en matta, och sedan anfaller jag dem. Jag kastar 
upp dem i luften och hoppar efter när de försöker flyga iväg. 
Ibland sätter jag mig på dem ”som en olyckshändelse” och 
hoppar rätt upp i luften när jag hittar dem. När de är döda 
gömmer jag dem i matskålen.

Godaste maten: Räkor och rökt skinka! Jag är en finsma-
kare och undersöker maten noga innan jag äter den. Är inte 
så förtjust i nyheter, men njuter gärna av delikatesser länge 
och långsamt. Catpillows är goda, och till frukost vill jag ha 
en halv påse blötmat. Såsen är bäst.

Favoritsysselsättning: Jag är en säsongskatt. Under de ljusa 
och varma årstiderna (som jag föredrar) älskar jag att vara 
utomhus. Är det varmt ligger jag gärna och dåsar i häcken. 
Under varma sommarnätter är jag mer aktiv. Då är det un-
derbart att vara utomhus och jaga mygg och flugor. Tycker 
också mycket om att äta växter – helst torra och vissna. An-
nars sitter jag mest i en buske och spanar och filosoferar. På 
vintern sover jag mest inomhus. Jag avskyr snö och kyla. Är 
det minusgrader sätter jag inte en tass utanför dörren. Tur att 
jag bor i Skåne!

Bästa liggplatsen: Jag är en periodare. På natten sover jag i 
en fåtölj i vardagsrummet, ibland hos matte. På morgonen, 
efter frukost, går jag gärna och lägger mig i tidskriftsinsam-
lingen under trappan. Det är ett säkert och varmt utrymme. 
Lite längre fram på dagen kan jag slumra varsomhelst – gär-
na i närheten av matte. Det bästa jag vet är när hon tar en 
tupplur mitt på dagen.

Favoritprogram på TV: Vad är TV? Jag föredrar tidningar. De 
är sköna att sova på.

Tsaritzas Groucho
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FRÅGOR TILL KATTER

Fullständigt namn:  Tsaritzas Sarim

 (Eventuellt) smeknamn: Lilleman

 Ålder: Fyller 11 år den 21 augusti

 Familj: Matte Ewa och husse Kent

 Favoritmänniska: Nu tycker jag väldigt mycket om både 
matte och husse men i början när jag kom till mina nya män-
niskor för ca. 1 ½ år sedan så var jag lite rädd för manspersoner. 
Tyckte att det kändes säkrast att hålla mig till matte i början, så 
hon blev min favoritmänniska! 

 Roligaste leksaken: Det är en pinne med ett gummiband och 
där hänger en mus som jag jagar. Jag har slitit ut några stycken 
men matte kommer hem med nya!

 Godaste maten: En gul påse med kyckling, särskilt när jag 
vaknar vid 6-tiden på morgonen! (Alldeles för tidigt säger 
matte) Jag blir lite kall om tassarna (stengolv i köket) så när jag 
har ätit är det jätteskönt att krypa ner under täcket hos matte 
och sova en stund till.

 Favoritsysselsättningen: Det är roligt att bli buren, hänga 
över axeln på matte eller husse och se sig omkring. Jag brukar 

tala om när jag vill det genom att jama högt och sträcka upp 
tassen, då får jag nästan alltid som jag vill!

 Bästa liggplatsen: När jag vill vara i fred på dagen kryper jag 
under överkastet, annars är soffhörnet ett trevligt ställe att ligga 
på. På natten är mattes säng den bästa platsen.

 Favoritprogram på teve: Matte ser ofta på djurprogram och 
då ligger jag gärna i hennes knä och tittar.

 Var jag helst vässar klorna: Jag har en hög klöspelare som är 
bra att sträcka ut sig mot och klösa på, men jag har några favo-
ritmattor också, för säkerhets skull!

 Vad jag inte gillar: Klippa klorna! Några gånger har matte 
och husse tagit med mig till ett ställe och där tittar man i mina 
öron och klämmer och känner på mig. Sedan sticker de mig 
i nacken och envisas med att klippa mina klor. V-E-T-E-R-I-
N-Ä-R-E-R kallas dom visst! Matte säger att jag är duktig och 
sköter mig bra och att människorna där bara vill mig väl, så jag 
får väl stå ut!

 Vad jag önskar mig mest av allt: Vet inte. Är numera nöjd 
med allt omkring mig. Får tänka på saken. (Lilleman somnar 
om. Mattes anm.)

FRÅGOR TILL KATTER

Fullständigt namn: S*Sirius The Prettius Star

Eventuellt smeknamn: Saga

Ålder: 3 år

Familj: Eva o Benny Widar

Favoritmänniska: Husse, såklart!

Roligaste leksaken: Små möss av tyg

Godaste maten: Gourmet med kyckling är ganska gott...fast jag 
är ingen storätare direkt.

Favoritsysselsättning: Ligga i husses knä och sova

Bästa liggplatsen: Husses knä, sa jag ju.

Favoritprogram på teve: Animal Planet är ganska bra.

Var jag helst vässar klorna: På min klätterställning

Vad jag inte gillar: Andra katter,tyvärr!

Vad jag önskar mig mest av allt: Fred på jorden...och 7 rätt på 
lotto.

Saga myser i soffan och för en gångs skull inte i husses knä

Fullständigt namn: S*Grrr Spiranthes Spirales

Smeknamn: Skruven

Ålder: 1 år och 3 månad

Familj: Matte, husse och gammelkatten Mex

Favoritmäniska: Den som leker med mig mest.

Favoritleksak: Allt som inte är tänkt att vara kattleksaker, gär-
na något som låter mycket mot golvet. 

Godaste maten: Äter bara när jag måste, och då föredrar jag 
kyckling torrfoder. 

Favoritsysselsättning: Leka kurragömma med husse, springa 
fort och klättra i klätterställningen, gärna allt i kombination.

Bästa liggplatsen: Gillar att ligga så jag kan ha koll på allt och 
alla men absoluta favoritplatsen är nog högst upp i garderoben 
där jag kan spana på husse och matte.

Favoritprogram på teve: ALLT, men roligast är nog reklamer-
na där det går fort och händer mycket grejer. 

Var jag helst vässar klorna: Jag är en ordentlig kisse och an-
vänder bara mina klösmöbler. Okej, för att vara helt ärlig ibland 
när jag blir glad vässar jag klorna på soffan men då blir husse 
och matte inte så glada.

Vad jag inte gillar: Barn, de är så högljudda och livliga usch 
och fy. Förstår verkligen inte varför människor tycker dom är 
söta. 

Vad jag önskar mig mest av allt: Det skulle vara kul att ha en 
kompis att busa med på nätterna eller när inte matte och husse 
är hemma, gammelkatten bara sover.

Med vänlig hälsning Ellicka & Joakim
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Här är de på söndagen utställda katterna under Sydkattens 
utställning i Malmö 20 - 21 april. Det gick mycket bra för 
ryssarna med fyra nomineringar till panelen båda dagarna och 
på söndagen blev två även Best in Show, det var SC SW12 Ma-
levitch Fly me to the moon Jessie samt SC Malevitch Splinters 
Leonardo JW som lyckades med den bedriften i den stenhårda 
konkurrensen. I samband med Russian Blue Klubbens årsmöte 
delas ett vandringspris ut till den klubbkatt som det går bäst 
för under utställningsdagen, i år var det IP IC BluEudemoniá s 
Russian Roulette JW som vann den fina pokalen på lördagen 
då årsmötet ägde rum.

Text & Foto Christina Linder

Bildkollage från Sydkattens utställning den 21 april

Vaabengaard Padmé Amidala

Malevitch She’s got the Look

Kirstejns Odihambo BlueDane & 

Romanenko´s Achimov Kirstejn

Kirstejns Odihambo BlueDane

BluEudemonia´s Russian Roulette

Barynia s Vendy Darling
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Malevitch Arthur Pendragon
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Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
Som uppfödare i Russian Blue Klubben kan du bjuda dina kattungeköpare på ett års 
medlemskap till det rabatterade priset 50 kr per kattungeköpare. Rabatten gäller ett 
medlemskap per såld kattunge.

Betala in 50 kr per kattungeköpare till Russian Blue Klubbens PlusGiro 430 52 40-6 
och uppge ”uppfödarrabatt”. Skicka samtidigt ett mejl till kassören med följande 
information: såld kattunges namn och registreringsnummer samt köparens namn, 
adress och telefonnummer. Gärna e-postadress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla dessa uppgifter till kassören i samband med att 
inbetalning görs för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer inte 
att återbetala uppfödare som skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Uppfödarrabatten på medlemskap till kattungeköpare gäller även för skänkt RBK-
medlemskap till ny medlem som tar hand om en RBK-medlems omplacerade ryss.

Kullinfo

Väntade kullarFödda kullar Planerade parningar
Sverige

Far: Sunna Nordica Viggo Mortensen
Mor: DK*Malevitch Tasty like a raindrop
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Göteborg
031-49 78 46
czars.fairy@comhem.se
web.comhem.se/czars.fairy

Vår/sommar
Far: DK Smurfs Loke by Spike
Mor: Ester
Uppfödare: SE*KATIUSJAS
Christina Holmström, Skivarp
0705-97 25 61
chho61@hotmail.com

Juni
Far: S*Cosack’s Sir Vivor
Mor: Tsaritzas Blue Pearl
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se
tsaritzas.blogspot.com

Juni/Juli
Far: S*Mistlurens Nestor 
Mor: S*Kyanos Bibi
Uppfödare: Karin & Patrik Johansson
info@kyanos.se
www.kyanos.se

Hjälp till att hålla hemsidan upp-
daterad!
Ni uppfödare som har kattungar till 
salu, snälla hör av er till webmaster 
så att hon kan uppdatera informa-
tionen på hemsidan. Det är viktigast 
att meddela förändringar så att 
informationen alltid är aktuell. 
Maila till:

webbansvarig@russianblueklubben.se

För senaste information gällande 
kattungar, se även på 

Russian Blue Klubbens hemsida

www.russianblueklubben.se

Sverige

20/5 2013
Far: S*Cosack’s Sir Vivor
Mor: S*Gigablues Nike
Uppfödare: S*GRRR
Anna och Maria Saverstam, Umeå
(kattungar kan levereras till Stockholm)
073-810 73 82
grrr@saverstam.com
www.saverstam.com

20/5 2013
Far: S* Far: Cosack’s Sir Vivor
Mor: S*Grrr Orchis Cephalanthera Rubra
Uppfödare: S*GRRR
Anna och Maria Saverstam, Umeå
(kattungar kan levereras till Stockholm)
073-810 73 82
grrr@saverstam.com
www.saverstam.com

Vecka 22
Far: S*Blåtussens Citta di Collegno
Mor: S*Cortobelle’s Irina
Uppfödare: Gary och Kristina Ticehurst, 
Kungsbacka
076-017 20 06
gary.ticehurst@telia.com

Vecka 25
Far: CH FI*Janatuisen Daddy’s Boy
Mor: S*Blåtussens Citta di Cremona
Uppfödare: S*BLÅTUSSENS
Inger Persmark-Basth och Christer 
Persmark Varberg
 073-394 15 20, 0340-67 93 75

Vecka 25
Far: FIN*Starstruck’s Jim Morrison
Mor: St.Hanshaugens Dana
Uppfödare: S*TOREDYS
Lena Hallström, Emmaboda
073-425 91 44
toredys@hotmail.com

Sverige

14/4 2013 2+0
Far: S*Blåtussens Citta di Collegno
Mor: SE*Kärrmarks Amalija
Uppfödare: SE*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Partille
070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
skuggpanter.blogspot.com

2/5 2013 0+2
Far: S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91
vickan.andersson@gmail.com

Norge

19/3 2013 2+1
Far: (N) Troilltampens Septimus
Mor: (N) St. Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: ST. HANSHAUGENS
Katja Frost, Revetal, Norge
+47 333 960 92, +47 412 681 20
katj-f@online.no
www.st-hanshaugens.com

1/5 2013 0+1
Far: S*Blåtussens Citta di Collegno
Mor: S*Mistlurens Anita
Uppfödare: Liubov Queck, Göteborg
070-888 11 66
lqueck@yahoo.se

Sverige
Vuxna hanar

Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Orchis Neotinea Ustulata (2012-02-08)   S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k. S*Mistlurens Nestor  S*Vatulands Marisa
Ägare: Lina Öhrström, Umeå S*Gigablues Nike  S*UllaBerras Nickolay Kirill Serge
lina.ohrstrom@gmail.com   S*Astragalus Blue Isadora

S*Cosack’s Sir Vivor (2012-03-29)      S*Catullus’ Blå Bastian
Avgift: Enl. ö. k.   S*Silverklon’s Simba   S*Cortobelle’s Lisa
Ägare: Anna Sverstam, Umeå S*Sirius The Prettiest Star  S*Flax Chaos
073-810 73 82, grrr@saverstam.com   Tsaritzas Zelda

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Leo, (2011-05-05)       S*Limelight’s Potomac
Ägare: Sandra Gustafsson och   S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy
Erick Thunström, Stockholm  S*Barynia’s Sigrid   S*Flax Cheops
0707-48 87 88, sandra_g78@hotmail.com     IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljev

S*Koroleva Bela Amos (2011-04-27)      EC S*Wynjas Wincent
Avgift: Enl. ö.k. S*Kosmoskattens Lotus    S*Kosmoskattens Kajsa 
Ägare: Ulla von Lochow, Stockholm  GIC S*Koroleva Severina Valentina   IC FIN*Zarin Archie  
073-622 62 44, kastina83@gmail.com    IC S*Koroleva Amalija Katerina

S*Rospinglan’s Billy The Kid (2011-06-16)   S*Flax Chaos
Avgift: Enl. ö. k. CH SE*Skuggpanterns Pascal  S*Kärrmarks Amalija
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo IC (N)Ferapont Anfisa  (N)Schillerstrøm’s Ferapont
0173-602 73, 070-769 24 13   (N)Bernhof Nastya
jennysusanne.eriksson@spray.se  

S*UllaBerras Astor Mio Pascal (2011-07-05)   S*Flax Chaos 
Avgift: Enl. ö.k. CH SE*Skuggpanters Pascal  S*Kärrmarks Amalija
Ägare Henrik Söderquist, Södertälje S*UllaBerras Zilvia Kia Olga  S*Limelight’s Potomac
08-550 682 15   SC S*UllaBerras Olga Zarina

S*Molotov’s Rebel Rebel (2011-01-29)    SC S*Koroleva Odrian Maximalija 
Avgift: Enl. ö. k. SC S*Romanenko’s Kalashnikov  EC S*Romanenko’s Axinja 
Ägare: Kalle Söber, Bergshamra CH S*Azovska’s Irina Prosorov  S*Ärke Ängelns Gorki 
073-310 94 09, kalle@sobbes.se   CH S*Molotov’s Pretty Jaguar

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21) Under en begränsad tid!  CH S*Barynia’s Wilmer
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silivren Modesty Blaise
Ägare: Margareta Sten, Stockholm S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia   S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com  CH S*Flisdjupet’s Chardonnay

Usurs Major av Buerlia(N) (2003-11-20)   IC S*Kameleonten’s Astrix
Avgift: Enl. ök. S*Saratovs Ivan Yashin  EC S*Saratovs Chrissi Alissa
Ägare: Daniela Enström, Stockholm EC Oda av Buerlia(N)  S*Zilarrezko Andi
Tel: 0700-524565, daniela_e@volny.cz   EC Geisha av Buerlia(N)DM

S*UllaBerras  Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.   SW’07,EC Silvergrey Paragon 
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna S*Limelight’s Potomac  BlueFiver,DSM(USA)
0707-74 34 54 ,  GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy  EC S*Limelight’s Kia,DSM
vladimir1@comhem.se   PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
   C S*Sephora’s Joy

S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis (2012-02-08)     S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k    S*Mistlurens Nestor   S*Vatulands Marisa
Ägare: Ellicka Mellgren och  S*Gigablues Nike   S*UllaBerras Nickolay Kirill Sergej
Joakim Nyman, Solna       S*Astragalus Blue Isadora
Elica.Mellgren@gmail.com, 076-942 76 69

Avelshanar
Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avels-
hanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en 
blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Wildt-
berg om du vill ha mer information om avelshanar och ha-
nelistan. 

Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 
månader så att intresserade honkattsägare i god tid kan 
planera eventuella parningar tillsammans med hankatts-
ägaren. Ywonnes adress finns på sidan 35.
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Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) Inga hanar inrapporterade

Västra Götaland, Halland)
S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)   S*Catullus’ Blå Bastian 
Avgift: Enl. ö. k. S*Kyanos Akilles   S*Barynia’s Wilma 
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg S*Wildtbergs Reca Petyora   S*Vatulands Yurij
comvecta@telia.com   S*Zilarrezko Lady Rowena

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev (2010-05-18)   EC Maximiliam vom Salzbachtal
Ägare: Carina Johansson, Genarp CH S*SilverPixie’s Aleksey  IC S*Limelight’s Maya
040-41 30 59  och 0737-55 35 00 S*Koroleva Faina Eufemia  CH S*Saratovs Maximiliam Blaze
cj@tele2.se   GIC S*Koroleva Severina Valentina

S*Koroleva Leonid Nikolaj (061005) kastreringsvarning    S*Limelight’ Jonathan
Avgift: Enl. ök CH Aragon  S*Abruma’s Catja av Iluin
Ägare: Anna Steinwandt  IC S*Koroleva Amalija Katerina  S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
& Andreas Fransson    S*Mischenka Petra
Tel: 0455-10727  (Karlskrona), schteinwandt@hotmail.com

Norge
Vuxna hanar

(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)     S*Barynia’s Wilmer
Ägare: Victoria Wilhelmsen, Oslo  S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silvren Modesty Blaise
+47 412 364 86    CH (N)Sydspissen Babushka  (N)Thorelin’s Pax
victoria@wilhelmsen.no       Sinikka av Buerlia(N)

St. Hanshaugens Cornelis (2010-11-02) kastreringsvarning    S*Saratovs Radozlav Dominik
Avgift: Enl. ö. k.   (FIFe)CH&(WCF)CH S*Wildtbergs Boris  IC Ondine v. Hirschach(DE)
Ägare: Maren Sælensminde, Oslo  St. Hanshaugens Beatrise  (N)Nature’s Beauty Aris Maximov
+47 476 37 753, maren.saelensminde@gmail.com    Yvette av Buerlia(N)

Alexandra’s Blue       (N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Avgift: Enl. ö. k.   Alexandra’s Blue Hampus  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita
Ägare: Anneke Fasting, Drammen  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita  S*Blå Blixtens Gandalf
fiodda@hotmail.com       (N)Thorelin’s Anastasia Blue

Hälsningar från ungarna i 
FI*Susanssins senaste kull.

Foton: Susanna & Ansi Gunnar

FI*Susanssin Cream of Noble

FI*Susanssins Blue NoblemanFI*Susanssin Cream of Noble FI*Susanssin Lord of Land

FI*Susanssins Blue Nobleman

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

Förkortningar
Certifikat för vuxna katter: 
CAC,CACIB, CAGCIB, CACS
Certifikat för kastrater: 
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS
EX Excellent 
MB Mycket Bra 
B Bra 
HP Herderspris 
V Vuxen 
J Junior 
U Ungdjur 
K Kastrat 
T Totalt 
Disk Diskvalificerad 
BIV Bäst i varian 
NOM Nominerad till panel 
BIS Best In Show  
 (t ex BIS vuxen kategori tre) 
BOX Best in Opposite Sex  
 (tidigare BIM- Bäst i Motsatt  
 Kön)BOB Best of the Best 
 (Alla BIS katter tävlar mot var 
 andra)

ÖREBRO, 3 februari 2013
Domare: Donatella Mastrangelo
4 utställda russian blue

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

Klass 9 Öppen klass
Hona  BlueOyster’s Bianca 
CAC Äg: Kicka Johansson 

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Malevitch Tasty like a raindrop
EX1 Äg: Maria Yngvesson

KRISTIANSTAD, 23 februari 2013
Domare: Ulrika Eriksson
8 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona Limelight’s Pocahontas DSM DVM
HP Äg: Kenneth Eklind

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV, NOM , BIS Äg: Maria Malevitch

Klass 5 Internationell Champion
Hona Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB Äg: Maria Malevitch

Klass 8 Premier
Hane  Malevtich Arthur Pendragon
CAPIB, NOM Äg: Henrik Vaabengaard
Internationell Premier
Hona Malevitch Bella Swan
CAPIB, NOM, BIS Äg: Henrik Vaabengaard
Internationell Premier

Klass 9 Öppen klass
Hona Malevitch Just Smile JW
CAC Äg: Maria Malevitch
Hona  S*Blåtussens Citta di Cremona 
Ex2 Äg: Christer Perrsmark

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Koroleva Ikaros Gogol
Ex1 Äg: Natalia Solberg

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona  Malevitch She’s Got the Look
Ex1 Äg: Maria Malevitch

KRISTIANSTAD, 24 februari 2013
Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Koroleva Justina by Buddha
CACS Äg: Kaija Merta

Klass 6 Internationell Premier
Hane  Malevtich Arthur Pendragon
CAGPIB, NOM Äg: Henrik Vaabengaard
Hona Malevitch Bella Swan
CAGPIB, NOM, BIS Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Koroleva Ikaros Gogol

Ex1 Äg: Natalia Solberg
Hona  Koroleva Isadora Gloria
Ex1, BIV, NOM Äg: Kaija Merta

NYKÖPING, 2 mars 2013
Domare: Glenn Sjöbom
10  utställda russian blue

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

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona Tsaritzas Zelda
CAPS Äg: Christina Linder 

Klass 5 Internationell Champion
Hona Zarin Santa Rosa
CAGCIB, NOM Äg: Yvonne Torstensson

Klass 8 Premier
Hane Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAPIB, NOM, BIS Äg: Bernice Skytt & Sonny 
Hansson

Klass 9 Öppen klass
Hona  BlueOyster’s Bianca 
CAC Champion Äg: Kicka Johansson 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Koroleva Ikaros Gogol
Ex1 Äg: 
Hona Cattegas Bea Icat 
Ex 1 Äg: Lotta Hallengren

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1, BIV Äg: Yvonne Torstensson
Hona Barynias’s Vendy Darling
Ex1 Äg: Charlotte Bredberg

NYKÖBING FALSTER, 3 mars 2013
Domare: Lena Chapman
3 utställda russian blue

Klass 6 Internationell Premier
Hane Malevitch Arthur Pendragon
CAGPIB Äg: Henrig Vaabengaard
Hona Malevitch Bella Swan
CAGPIB Äg: Henrig Vaabengaard

Klass 9 Öppen klass
Hona  Vaabengaard Padmé Amidala
CAC Äg: Henrik Vaabengaard

HELSINGFORS, 2 mars 2013
Domare: Veikko Saarela
3 utställda Russian Blue 

Klass 9 Öppen klass
Hona Shady-Lady›s Chayenne 
CAC Äg: 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Zarin c’est la Vie
Ex1 BIV Äg: 

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Zarin Fiorella

Ex1 NOM Äg:

HELSINGFORS, 3 mars 2013
Domare:Sara Viuha
4 utställda Russian Blue 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Road Runner
Ex1 BIV Äg:
Hona Shady-Lady’s Fairlane
Ex2 Äg:
Hane Shady-Lady´s Demon
Ex1 Äg:

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Tcarskii`dvorik My Saaga
Ex1 Äg: Sanna Laitinen

SOLLENTUNA, 9 mars 2013
Domare: Eiwor Andersson
6 utställda Russian Blue

Klass 7 Champion
Hona Molotov’s Hunky Dory
CACIB, NOM Äg; Maria Enzell

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Ärke Ängelns Golden Delicious
Dragen Äg: Bernice Skytt

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson
Hane Barynia’s Peter Pan
Ex2 Äg: Elisabeth Jacobs
Hona Barynias’s Vendy Darling
Ex1, BIV Äg: Charlotte Bredberg
Hona Barynia’s, Tingeling
Ex2 Äg: Elisabetg Jacobs

Klass 18 Kullklass
Kull Barynia’s
2 (4) Äg: Elisabeth Jacobs, 
 Charlotte Bredberg

SOLLENTUNA, 30 mars 2013
Domare: Ulrika Eriksson
8 utställda Russian Blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane  Malevitch Splinter’s Leonardo JW
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind 
Hona Limelight’s Pocahontas DSM DVM
HP Äg: Kenneth Eklind
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Klass 2 Supreme Premier
Hane Limelight’s Quatro
HP Äg: Thomas Johnsson

Klass 5 Internationell Champion
Hona Zarin Santa Rosa
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Klass 8 Premier
Hane Romaneko’s Kalashnikov
CAPIB Äg: Thomas Johnsson

Klass 9 Öppen klass
Hane Grrr Orchis Spiranthes Spiralis - 
Skruvax
CAC Äg: Ellica Mellgren & Joakim Nyman

Klass 10 Kastratklass
Hane Sirius Watch that Man
CAP Äg: Peter Grundin

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1, NOM, BIS Äg: Yvonne Torstensson

SOLLENTUNA, 31 mars 2013
Domare: Glenn Sjöbom  
4 utställda Russian Blue

Klass 2 Supreme Premier
Hane Limelight’s Quatro
HP, NOM Äg: Thomas Johnsson

Klass 8 Premier
Hane Romaneko’s Kalashnikov
CAPIB Äg: Thomas Johnsson

Klass 9 Öppen klass
Hane Grrr Orchis Spiranthes Spiralis - 
Skruvax
CAC Äg: Ellica Mellgren & Joakim Nyman

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Ärkeängelns Just Jip
Ex1 Äg: Kristina Svärdsten

SNEJBJERG,23 mars 2013
Domare: Jörgen Billing
8 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the moon Jessie
CACS BIV NOM Äg:Maria Malevitch 

Klass 5 Internationell Champion
Hona Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB  Äg:Maria Malevitch 

Klass 6 Internationell Premier
Hane Malevtich Arthur Pendragon
CAGPIB  Äg:Henrik Vaabengaard 

Hona Malevitch Bella Swan
CAGPIB NOM Äg:Henrik Vaabengaard 

Klass 9 Öppen klass
Hona Vaabengaard Padmé Amidala
CAC  Äg: Henrik Vaabengaard 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Malevitch She’s Got the Look
EX 1 BIV NOM BIS  Äg:Maria Malevitch 
Hona Malevtich Tasty like a raindrop
EX 2  Äg: Maria Yngvesson 

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Malevitch Velva’s Little Mermaid
EX 1  Äg: Maria Malevitch 

ÅBO, 23 mars 2013
Domare: Ulrika Eriksson
11 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Lolcat’s Alexandra
CACS BIV Äg:Kaisa Savolainen

Klass 7 Champion
Hanq Inkilee Huvitus
CACIB  Äg:Kaisa Kinnarinnen

Klass 8 Premier
Hona Andinan Celestina
CAPIB  Äg:Kaisa Savolainen

Klass 9 Öppen klass
Hona Blue-Image Bonni
CAC  Äg:
Champion  

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Lolcat’s Meg
EX1 BIV  Äg:Kaisa Savolainen
NOM
Hona Hana-Bi Zahir
EX2  Äg:
Hona Zydroji Feja*LT Faina
EX3  Äg:Kaisa Kinnarinnen

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Hana-Bi Timur
EX1 BIV NOM  Äg:Marianna Ripatti
Hona Hana-Bi Turandot
EX2  Äg:Marianna Ripatti
Hona Hana-Bi Liù
EX3  Äg:Marianna Ripatti
Hona Zarin Goldie
EX1  Äg:

ÅBO, 24 mars 2013
Domare: Anne Paloluoma
11 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Saraitshikin HaveANiceDay 
CACS BIV Äg:Sara Viuha
Hona Lolcat›s Alexandra
EX2 Äg:Kaisa Savolainen

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona Saraitshikin Kay Kamila
CAPS BIV Äg:Sara Viuha
NOM

Klass 6 Internationell Premier
Hona Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB Äg:

Klass 7 Champion
Hona Blue-Image Bonni
CACIB Åg:

Klass 8 Premier
Hona  Andinan Celestina
CAPIB  Äg:Kaisa Savolainen
Internationell Premier

Klass 10 Kastratklass
Hane Saraitshikin Everest
CAP Äg:

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Lolcat’s Meg
EX1 BIV NOM Äg:
Hona Hana-Bi Zahir
EX2 Äg:

Klass 12 ungdjur 3-6 månader 
Hona Harmuan Belle Bärlein
EX1 Äg:

Hona Saraitshikin Candy Apple
EX2 Äg:

TRONDHEIM, 23 mars 2013
Domare: Hanne Sofie Sneum
1 utställd Russian Blue’

Klass 9 Öppen klass
Hona Russersölvets Anna
CAC Champion Äg: Frode Nielsen

TRONDHEIM, 24 mars 2013
Domare: Glenn Sjöbom
1 utställd Russian Blue’

Klass 7 Champion
Hona Russersölvets Anna
CACIB Äg: Frode Nielsen

FREDRIKSTAD, 6 april 2013
Domare: Marie Westerlund
3 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane Pyotr av Buerlia
CACS Äg: Eva Smith- Meier

Klass 5 Internationell Champion
Hona  Malevitch Sweet Scarlet
CACCIB, NOM Äg: Maria Malevitch
Grand Internationell Champion

Klass 8 Premier
Hane Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAPIB, Äg: Bernice Skytt & Sonny Hansson
NOM, Internationell Premier

FREDRIKSTAD, 7 april 2013
Domare: Anne Veland
3 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane Pyotr av Buerlia
CACS Äg: Eva Smith- Meier
Hona  Malevitch Sweet Scarlet
CACS Äg: Maria Malevitch

Klass 6 Internationell Premier
Hane Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAGPIB Äg: Bernice Skytt & Sonny Hansson

Klass 8 Premier
Hona Troilltampen’s Jenna
CAPIB Äg: Hilde Kramer Moe

KOUPIO, 13 april 2013
Domare: Vera Vasiljeva
12 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Lolcat’s Alexandra 
CACS Äg: Kaisa Savolainen
 
Klass 6 Internationell Premier
Hona Andinan Celestina 
CAGPIB NOM Äg: Kaisa Savolainen 

Klass 9 Öppen klass
Hane Janatuisen Daddy›s Boy 
EX1 CAC  Äg: Jaana Määenpää
BIV
Hane Janatuisen Blue Heaven
EX2  Äg: Birgitta Puustinen

Klass 10 Kastratklass
Hane Lolcat’s Rasputin 
CAP NOM Äg: Hanna Turkki 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Romanenko’s Basilio 
EX1  Äg: Kaisa Savolainen & Kaisa Kajanto
Hona Lolcat’s Beth 
EX1 BIV  Äg: JaanaMari Huovila
NOM
Hona Lolcat’s Meg
EX2  Äg: Kaisa Savolainen
Hona Lolcat’s Amy 
EX3  Äg: Aino Korkeaoja
Hona Meadowpaws Willow 
EX4  Äg: Kaisa Heikkinen
Hona Zydroji Feja Faina 
EX Äg: Kaisa Kinnarinnen

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona BlueLair’s Zina
EX1  Äg: Päivi Oja

KOUPIO, 14 april 2013
Domare: Hans G Lindberg
10 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Lolcat’s Alexandra 
CACS, BIV Äg: Kaisa Savolainen

Klass 6 Internationell Premier
Hona Andinan Celestina 
CAGPIB Äg: Kaisa Savolainen 
BIV

Klass 8 Premier
Hona Bessemjanka’s Manteli 
CAPIB Äg:Suvi Salonranta
 
Klass 9 Öppen klass
Hane Janatuisen Daddy’s Boy 
CAC Äg: Jaana Määenpää
Champion
Hane Janatuisen Blue Heaven
EX2  Äg: Birgitta Puustinen

Klass 10 Kastratklass
Hane Lolcat’s Rasputin 
CAP Äg: Hanna Turkki 
 
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Romanenko’s Basilio 
EX1  Äg: Kaisa Savolainen & Kaisa Kajanto
Hona Lolcat’s Meg
EX1 Äg: Kaisa Savolainen
BIV NOM
Hona Meadowpaws Willow 
EX2 Äg: Kaisa Heikkinen
Hona Lolcat’s Amy 
EX3  Äg: Aino Korkeaoja

MALMÖ, 20 april 2013
Domare: Sabine Dreiling
14 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane  Malevitch Splinter’s Leonardo JW
HP Äg: Kenneth Eklind 

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS,  Äg: Maria Malevitch
NOM

Klass 7 Champion
Hona  Vaabengaard Padmé Amidala
CACIB Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 8 Premier
Hane Malevitch Arthur Pendragon
Ex2 Äg: Henrig Vaabengaard
Hane Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAPIB Äg: Bernice Skytt & Sonny Hansson
BIV, NOM

Hona Malevitch Bella Swan
CAPIB Äg: Henrig Vaabengaard

Klass 9 Öppen klass
Hane Romanenko’s Achimov Kirstejn
CAC, BIV, NOM Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Hona Katjiusas Anya
CAC Äg: Ing-Marie Holst

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Malevitch She’s got the Look
Ex1, BIV,  Äg: Maria Malevitch
NOM
Hona Molotov’s Riot Grrrl
Ex2 Äg: Dan Bohman
Hona Malevitch Tasty like a raindrop
Ex3 Äg: Maria Yngvesson

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Kirtstejn’s Odihambo BlueDane
Ex1, BIV,  Äg: Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
NOM
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex2 Äg: Yvonne Torstensson
Hona Barynias’s Vendy Darling
Ex1 Äg: Charlotte Bredberg

MALMÖ, 21 april 2013
Domare: Fabio Brambilla
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane  Malevitch Splinter’s Leonardo JW
HP, NOM,  Äg: Kenneth Eklind 
BIS

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV, Äg: Maria Malevitch
NOM, BIS, Supreme Champion

Klass 7 Champion
Hona  Vaabengaard Padmé Amidala
CAC Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 8 Premier
Hane Malevitch Arthur Pendragon
Ex2 Äg: Henrig Vaabengaard
Hane Blueudemonia’s Russian Roulette JW
CAPIB, BIV Äg: Bernice Skytt & Sonny Hansson
Hona Malevitch Bella Swan
CAPIB,  Äg: Henrig Vaabengaard
NOM

Klass 9 Öppen klass
Hane Romanenko’s Achimov Kirstejn
CAC Äg: Dorthe Kirstejn Jensen

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Malevitch She’s got the Look
Ex1, BIV Äg: Maria Malevitch
Hona Malevitch Tasty like a raindrop
Ex2 Äg: Maria Yngvesson

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1, NOM Äg: Yvonne Torstensson
Hane Kirtstejn’s Odihambo BlueDane
Ex2 Äg: Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Hona Barynias’s Vendy Darling
Ex1 Äg: Charlotte Bredberg

HELSINKI, 27 APRIL 2013
Domare: Thea Friskovec
5 utställda Russian Blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona Saraitshikin Daydream
CAGCIB  Äg: Vivvi Viuha

Klass 9 Öppen klass
Hona Mistlurens Sonja
CAC Äg: Marianna Ripatti 

Klass 10 Kastratklass
Hona Hana-Bi Taikatalvi 
CAP  Äg: 

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Hana-Bi Timur 
EX1 Äg: Marianne Ripatti 
Hona Harmuan Siri Sydänkäpynen 
EX1 BIV NOM  Äg: Vivvi Viuha

HELSINKI, 28 APRIL 2013
Domare:Hanne Sofie Sneum
8 utställda Russian Blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona Saraitshikin Daydream 
CAGCIB Äg: Viivi Viuha 
BIV
Hona Shady-Lady›s Runaway 
EX2  Äg:

Klass 9 Öppen klass
Hona Shady-Lady’s Chayenne 
CAC Äg: 
Hona Mistlurens Sonja 
EX2 Äg: Marianna Ripatti

Klass 10 Kastratklass
Hona Hana-Bi Lumen taju
CAP Äg:
 
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona Tcarskii’dvorik My Saaga 
EX1 BIV Äg: Sanna Laitinen
NOM BIS
 
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona Saraitshikin Candy Apple 
EX1 Äg: Sara Viuha 
Hona Katzenhof Cupcake of Kaizahre 
EX2 Äg: Kaisa Meriluoto 

VÄSTERÅS, 4 maj
Domare: Ulrika Eriksson
2 Utställda Russian Blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona Zarin Santa Rosa
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson

VÄRNAMO, 4 maj 2013
Domare: Yan Roca-Folch
5 utställda Russian Blue

Klass 1 Supreme Champion 
Hane  Malevitch Splinter’s Leonardo JW
HP, NOM,  Äg: Kenneth Eklind 
BIS
Hona Limelight’s Pocahontas DSM DVM
HP Äg: Kenneth Eklind
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
HP, BIV,  Äg: Maria Malevitch
NOM , BIS

Klass 7 Champion
Hona  BlueOyster’s Bianca 
CACIB Äg: Kicka Johansson 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona  Malevitch She’s Got the Look
Ex1, NOM, Äg: Maria Malevitch
BIS
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VÄRNAMO, 5 maj 2013
Domare: Thea Friskovec
2 utställda Russian Blue

Klass 1 Supreme Champion 
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
HP, NOM ,  Äg: Maria Malevitch
BIS

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona  Malevitch She’s Got the Look
Ex1, NOM, Äg: Maria Malevitch
BIS

VIBY, 5 maj 2013
Domare: Stephanie Serrai
3 utställda Russian Blue

Klass 7 Champion
Hona  Vaabengaard Padmé Amidala
CACIB,  Äg: Henrik Vaabengaard
NOM, BIS

Klass 8 Premier
Hane Malevitch Arthur Pendragon
CAPIB,  Äg: Henrig Vaabengaard
NOM
Hona Malevitch Bella Swan
CAPIB Äg: Henrig Vaabengaard

VÄSTERÅS, 4 maj 2013
Domare: Ulrika Ericsson
2 utställda Russian Blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona Zarin Santa Rosa
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson 

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson

ALINGSÅS,11 maj 2013
Domare: Yan Roca-Folch
7 utställda Russian Blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane  Kyanos Akaios
CACS,  Äg: Vivvi Nilsson
NOM
Hona Koroleva Justina by Buddha
CACS Äg: Kaija Merta

Klass 9 Öppen klass
Hona Koroleva Clara Felicia
CAC, BIV,  Äg: Kaija Merta
NOM
Hona Kyanos Akleja
Ex2 Äg: Lennart Odeberg

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson
Hona Malevitch Tasty like a raindrop
EX1, BIV,  Äg: Maria Yngvesson
NOM

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane  Vito di Marchesi
Ex1 Äg: Vivvi Nilsson

ALINGSÅS,12 maj 2013
Domare: Eiwor Andersson
6 utställda Russian Blue

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

HP,  Äg: Kenneth Eklind
BIV, NOM

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Koroleva Justina by Buddha
CACS Äg: Kaija Merta

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane Wynja’s Ace of Hearts
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson
Hona  Koroleva Isadora Gloria
Ex1, BIV Äg: Kaija Merta
Hona Malevitch Tasty like a raindrop
Ex2 Äg: Maria Yngvesson

UPPSALA, 12 maj 2013
Domare: Veikko Saarela
3 utställda Russian Blue

Klass 9 Öppen klass
Hona Rospinglans Amalia Agnes Anna
CAC,  Äg: Susanne Eriksson
Champion
Hane Rospinglans Billy the Kid
CAC Äg: Susanne Eriksson

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane Rospinglans Caspian
Ex1, BIV,  BIS Äg: Susanne Eriksson
NOM

FALKÖPING, 18 maj 2013
Domare: Ad de Bruin
1 utställd Russian Blue

Klass 8 Premier
Hona Limelight’s Rafaela
CAPIB Äg: Martin Åstrand

RÄTTELSE  FRÅN FÖRRA NUMRET

KÖGE, 26 januari 2013
Domare:
9 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV, Äg: Maria Malevitch
NOM, BIS, BOB2

Klass 5 Internationell Champion
Hona Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB Äg: Maria Malevitch

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

Klass 10 Kastratklass
Hona Malevitch Bella Swan
CAP,  Äg: Henrik Vaabengaard
NOM , BIS, BOB3

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

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona  Malevitch She›s Got the Look
Ex1, NOM, Äg: Maria Malevitch
BIS
Hona Malevtich Never was a quitter
Ex2 Äg: Margit & Aksel Beckmann

KÖGE, 27 januari 2013
Domare:
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS, BIV, NOM, BIS Äg: Maria Malevitch
BOB2

Klass 5 Internationell Champion
Hona Malevitch Sweet Scarlet
CAGCIB Äg: Maria Malevitch

Klass 10 Kastratklass
Hona Malevitch Bella Swan
CAP, NOM, BIS Äg: Henrik Vaabengaard
BOB3

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona  Vaabengaard Padmé Amidala
Ex1 Äg: Henrik Vaabengaard

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona  Malevitch She›s Got the Look
Ex1, NOM, Äg: Maria Malevitch
BIS

HELSINGÖR, 9 februari 2013
Domare: Thea Friskovêc
4 utställda russian blue

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

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

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

HELSINGÖR, 10 februari 2013
Domare: Donatella Mastrangelo
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Fly me to the Moon, Jessie
CACS Äg: Maria Malevitch

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

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

SVERIGE

JUNI    Anmälan öppnar
8-9  Stockholm  Birka  8/3
8-9 Trelleborg  Sviss  11/3
15-16 Skellefteå  SOL  25/3
15-16 Örebro  Nerk  15/4
29-30 Karlstad  VÄK  6/5
29-30 Njurunda  Sundsvalls Kattkl. 18/4
29-30 Kalmar  Calmare Kattkl.  
14/4
JULI
6-7 Gävle  GEK  29/4
20-21 Stockholm  JKK  22/4
AUGUSTI
3-4 Stockholm  TCC  7/6
17 Stockholm  PK  17/5
18 Stockholm  KkoJ  17/5
SEPTEMBER
31-1 Kristianstad
31-1 Luleå  NOS  31/5
1 Eskilstuna  MSK  24/6
14-15 Norrköping, SW ÖSTK  1/7
28-29 Borlänge  DÄK  22/7
28-29 Västra Frölunda VK  1/8

NORGE

JUNI
8-9  Harstad  HÄLKA
8-9 Oslo  NORAK
15-16 Bergen  Hansakatten
22-23 Nesna  Polarkatten
22-23 Ski  Smaalene
29-30 Arendal  Agderkatten
JULI
13-14 Finnsnes  Gisund Katteklubb
27-28 Skien  TERAK
AUGUSTI
3-4 Trondheim Trönderkatten
17-18 Solbergelva BURAK
SEPTEMBER
7-8 Langevåg  Sunnmörkatten
28-29 Tönsberg  VERAK

DANMARK

JUNI
22-23 Nørre Aaby  JYRAK
JULI
6 Herning  DARAK  
20-21 Börkop  Katteklubben
AUGUSTI
3-4 Köpenhamn DARAK
SEPTEMBER
31-1 Vamdrup  JYRAK

FINLAND

JUNI
8-9  Hyvinkää  ERY-SYD
15-16 Hankasalmi KES-KIS
JULI
6-7 Oulo  POROK
27-28 Helsingfors SUROK
AUGUSTI
10-11 Helsingfors URK
24-25 Ännu ej fastställt RUROK
SEPTEMBER
7-8 Ännu ej fastställt PIROK
28-29 Seinäjoki  POH-KIS
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Milou (Grrr Levis Mikado Sidereus) leker med skosnören.
Foton: Susanne Södergren



34  RYSKA POSTEN 2-2013   RYSKA POSTEN 2-2013  35

Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 50 kr + porto
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

T-shirt
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 90 kr + porto
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

Beställ via e-post: 
martin.hjerstrand@russianblueklubben.se
eller tel.:0735-313695
eller post:
Martin Hjertstrand
Gräddgatan 6
412 76 Göteborg

Russian Blue Klubbens vykort
Pris per styck: 5 kr.
Mängdrabatt: 10 st - 40 kr, 25 st - 85 
kr, 
40 st - 120 kr, 50 st - 150 kr, 75 st - 210 
kr,
100 st - 250 kr.
Porto tillkommer.
Vykorten är numrerade från 1 till 5. 
Ange vilka, och hur många, vykort/
julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.

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

1 2

3 4
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Gamla nummer av Ryska Posten säljes

Gamla nummer av Ryska Posten finns att köpa. De innehåller 
bl.a. historik om klubben och rasen, foton samt annat som kan 
vara intressant och stundom rent av underhållande att ta del av 
för den ryssbitne. De äldre numren är av en mycket enkel kvalité 
beträffande tryck och bilder, inte heller numren från 90-talet 
når upp till dagens goda standard men kan ändå vara mycket väl 
värda att läsa om man är vetgirig och intresserad.

På DVD finns nästan alla nummer av Ryska Posten från num-
mer 2/79 till 4/90 samt det enstaka numret 3/94. Saknas gör de 
allra första numren från 1978 samt nummer 1/79, 3/88, 3/89 
och 2/90. En DVD kostar 100 kronor inklusive inrikes porto. 
För beställning kontakta någon i styrelsen (kontaktuppgifter 
hittar du på sidan 36).

Det finns även en del papperstidningar från de lite äldre årgång-
arna på 80- och 90-talet fram till 2004 ungefär. Årgångarna är 
inte kompletta och det finns varierande antal kvar av varje ex. 
Dessa säljes för 10 kronor/tidning plus frakten på 99 kronor i 
inrikes paket upp till 2 kilo, det blir cirka 15 tidningar beroende 
på antal sidor och papperskvalité. Endast en sådan beställning 
per medlem och principen ”först till kvarn” gäller. Vid intresse 
av beställningar kontakta någon i styrelsen.

Lee Gorringe 
Kungstensgatan 1, nb 
114 25  STOCKHOLM

Ludvig Holmberg 
Ulleråkersvägen 70
756 43 UPPSALA

Ulrika Elisabet Swetsloot
Tveten 3
452 93 STRÖMSTAD

Peter Jonsson 
Rosendalsgatan 1 9  
82130 FORSBACKA

Adressändringar:

Ann-Marie Thornell
Hillerödsvägen 4 C
217 47 MALMÖ

Lennart Odeberg
Österlånggatan 72 B
461 35  TROLLHÄTTAN

Rättelse:

Jimmy Beausang & Mari Pedersen Beausang
Solstrålegatan 36
41843 GÖTEBORG

Nya medlemmar

Styrelsen
Ordförande 

BG Fältström 

Lasarettsgatan 1

411 19 GÖTEBORG

031-133173, 0709-670063

ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande 

Eva Nilsson 

Nätvingestigen 40 

587 29 LINKÖPING 

013-14 78 75 

viceordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare 

Karin Johansson 

Amandas gård 11 

414 83 GÖTEBORG 

031-42 37 17 

sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör 

Jan Nilsson 

Monsungatan 55 

417 66 Göteborg 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01 

charlottebredberg@russianblueklubben.se

Christer Persmark

Apelviksvägen 7

432 53 VARBERG

0340-67 93 75, 073-394 15 20

Valberedningens  

sammankallande 

Veronica Nilsson 

tel. 031-184261, 0767-786494

Vem gör vad?
Avelshanar 

Anmäl/ändra information om din  

avelshane till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

avelshanar@russianblueklubben.se

Avels- och hälsorådet 

Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning: 

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

0700-31 26 33

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Martin Hjertstrand, 031-701 05 13

Du kan kontakta rådets medlemmar på 

deras gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation 

Planerade parningar, väntade och födda kul-

lar samt omplacering av katter meddelas till: 

Webbansvarig för russianblueklubben.se 

samt Ryska Postens redaktion. 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 

Nya medlemmar, namn- och adress-ändringar 

eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:  

Jan Nilsson 

Monsungatan 55

417 66 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Russian blueinformation 

Alla som har frågor om rasen russian blue 

som sällskapskatt, avelskatt, utställnings-katt 

eller annat vänder sig till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 Bua 

0700-31 26 33 

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat 

Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 

resultatet till: 

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se 

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat.

Rasringar i våra
grannländer
Danmark 

Russian Blue Klubben Danmark 

Simon Soe Nissen 

Stavlundvej 6 

 DK-2770 KASTRUP

formand@russianblue.dk

Interessegruppen for Russian Blue 

Ketty Grützmeier 

tel. +45 48 25 47 55 

matjora@mail.dk

Finland 
Suomen Venäjänsiniset ry 

Marianna Ripatti 

Ansaritie 3 B 25 

FIN-00350 HELSINGFORS 

Tel. + 358 50 5874054 

Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry 

Sari Kulha 

sari@zarin.net 

+358 40 574 3788

Norge 
Den Norske Russian Blue Klubben 

Bodil W Schmidt 

Raveien 342 

N-3220 SANDEFJORD 

Tel. +47 33 45 54 80



FÖRENINGS-
BREVB

Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson 
Monsungatan 55
417 66 Göteborg

(N) Little Merlin’s Augustine
Ägare & foto: Margit Kjetsaa


