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redaktionen har ordet

Material till tidningen vill vi ha SENAST
den 15 november.
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35 Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Nu har vardagen börjat igen för de flesta. Slut på sommar och semester.
Tack till alla som har skickat in bidrag till detta nummer av Ryska
Posten. Vi hoppas att ni fortsätter att skriva till oss och skickar bilder på era
katter. Ni som är nya medlemmar i klubben och har fått en ny familjemedlem – tveka inte att skriva till oss och berätta om er ryss.
Varför inte berätta om hur era katter har haft det i sommar? Har
de varit på resande tass? Kanske njutit av livet på landet? Eller varit ute på
båtsemester?
Och har ni tagit kort på era katter i sommar vill vi gärna ha med
dem i tidningen. Kanske ni till och med hinner skicka några bilder till nästa
års fotokalender. Vi har satt 30 september som sista dag för att skicka in bilder till kalendern, men om ni har en jättefin bild lovar vi att ta med den i
uttagningen även om den kommer några dagar för sent.
Passa på att beställa en eller flera kalendrar redan nu. Det är bra
att veta på ett ungefär hur många exemplar vi ska trycka. På sidan 5 finns
information om hur man beställer.
Är det något ni undrar över när det gäller katter kan ni skriva och fråga Ylva
Stockelberg. Man kan till exempel fråga om saker som rör katter i största
allmänhet, kattbeteende, genetik, avel, parning, dräktighet, förlossning och
uppfödning av kattungar. Skriv till Ryska Posten så vidarebefordrar vi din
fråga till Ylva. Du behöver inte sätta ut ditt namn i tidningen om du inte
vill, det går bra att skriva under signatur, bara du uppger ditt namn till
redaktionen.
Har du nyss skaffat en rysspojke kanske du vill anmäla honom till avelshanelistan. Det är viktigt att så många katter som möjligt står till förfogande för de honor som ska paras. Om du har frågor kring detta får du
gärna kontakta Ywonne som ansvarar för hanelistan, se adress på sidan 35.
Hon kan säkert ge svar på frågor eller hänvisa till andra om det skulle behövas.
Till sist, ha en riktigt bra höst tillsammans med era katter. Vi hörs igen om
några månader.
Berit och Elisabeth

Ordföranden har ordet

Så sprang sommaren förbi ännu en
gång. Det är otroligt vad tiden flyger
iväg! Äppelträden som jag tyckte
blommade nyss, har redan fått äpplen
som redan är hyggligt mogna. Det är
bara augusti men plötsligt kom en föraning om hösten. När sommaren var
som varmast låg Kisse och Gina mest
och sov under dagtid. Sen ville de busa
om nätterna då vi tvåbenta ville
komma till ro. Vi kan väl enas om att
vi inte var helt överens om vilken
dygnsrytm vi skulle följa i det här
huset.
I slutet av maj hölls FIFes generalförsamling möte i Slovakien. FIFe är, för
den som inte vet, en internationell
sammanslutning för Europa där
Sverige är representerat av SVERAK
enkelt förklarat. Under årets möte
behandlades bland annat en motion
från Danmark (Felis Danica) om en
ändring av standarden för russian blue.
Motionen godtogs inte, och inte heller
ett omarbetat förslag som även det
lades fram. RBK försökte att verka för
att förslaget inte skulle gå igenom vilket kanske märktes under våren.
Varför? Vi var ett antal uppfödare och
ryssägare som gärna ser att vi får
behålla den typ av ryssar som vi är vana
vid och som ansetts som en mått på en
bra ryss även i andra länder under en

viss tid.
Som rasring har egentligen RBK inget
att säga till om i sådana här frågor, vi är
fristående från SVERAK. Det har
också framförts åsikter om att RBK
därför inte ska uttala sig heller. Är vi
inte uppfödare eller aktiva utställare så
har vi inte heller den kunskap som
krävs för detta. OM vi nu önskar att
behålla en viss standard för våra ryssar
så måste vi bli mer aktiva inom våra
olika kattklubbar och påverka den
vägen! Detta är den rätta vägen att gå
men också en av de tyngre. Russian
blue är inte en av de mer populära
raserna som har lätt att göra sig uppmärksammade i mängden av andra
vackra katter. Det lever fortfarande
kvar rykten i kattvärlden om exploderande ryssar på utställningar trots att
det inte alls är speciellt vanligt numer.
Vi måste fortsätta jobba för våra vackra katter. Ju fler vi är som gör vår
stämma hörd ju lättare kan vi göra våra
synpunkter synliga.

Min dotter som är uppfödd med att
vara försiktig med att inte släppa ut
katter hur som helst, kom hem en dag
i våras och bara skakade på huvudet
när hon berättade om sin kamrats katt.
Den katten hade lyckats ta sig ut på
fönsterbrädan när vädringsfönstret var
öppet och inte klarat av att vända för
att komma in igen. Katten föll från
fjärde våningen men klarade sig utan
större blessyrer. Den familjen var lyckligt lottade och klart lättade över att
katten hade klarat det. Det var ett
ögonblicks verk men jag antar att de
inte låter situationen uppstå igen. Men
ibland hjälper det inte att vara försiktig
heller om olyckan är framme...
Vi önskar er alla en fin höst med hög
luft och klara färger!
Ann o katterna

I sommar har det höjts röster för katters säkerhet. Många katter har trillat
ner från balkonger som inte varit
säkrade för dem. Bra tycker jag att det
skrivs om det i pressen men mindre bra
att man inte tittar över säkerheten även
för katter så som man gör för barn.

Nano
(CH S*Graymalkin’s Yearning Ofelia)
drömmer om kommande kullar.
Om allt går väl blir hon mamma än en
gång redan i höst.
Läs mer om Nano på sidan 7.
Ägare och foto: Susanna Gunnar.
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MEDLEMSIN FO
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN
I VÄNERSBORG, 2008-06-14
Närvarande: Ann Bengtsson, Martin Hjertstrand, Stefan Karlsson och
Carina Nicklasson.
MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötesordförande valdes Ann, till mötessekreterare valdes Carina.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Uppfödarbrev/kattungebrev är nu klara, och Nils har skickat uppfödarbrevet till
de uppfödare som står med på klubbens hemsida/uppfödarsidan.
SKRIVELSER
Inga inkomna.
EKONOMI
Ekonomin är fortsatt god.
RYSKA POSTEN
På årsmötet väcktes frågan om man skulle kunna ge bort gåvoprenumerationer
på Ryska Posten utan medlemskap.
Frågan bordlades för att hela styrelsen ska kunna diskutera frågan via e-brev
och telefon.

RYSSFEST I VÄST
Ryssfest i väst planeras i Göteborg, lördagen
den 25/10 kl. 19.00.
Vi planerar att åter boka bord på restaurang
Sukhothai, Lilla Kyrkogatan 2 / Drottninggatan
17, som är en trevlig restaurang med god och billig mat. Restaurangen ligger nära domkyrkan, och
det är samma restaurang som vi tidigare har träffats på.
Alla medlemmar hälsas välkomna! Man behöver
inte vara utställare eller uppfödare för att komma,
det räcker att man är medlem i Russian Blue
Klubben.
Tag gärna med äkta eller oäkta hälft, även om
hon/han inte är medlem i klubben.
Vi har det alltid väldigt trevligt och roligt på våra
träffar! Ni som inte känner så många i klubben får
nu ett bra tillfälle att träffa och umgås med era
klubbkamrater.
Anmälan görs senast 12/10 till Carina Nicklasson.
Antingen via telefon 0521-607 26, eller via e-post:
collusor@telia.com.
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HEMSIDAN
Diskuterades att det vid årsmötet talades det om att skanna in Ryska Postens
förstasidor samt en del Ryska Posten.
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INFOTIDNING
Uppdatering och tryck av infotidningen diskuterades.
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Diskuterades att göra ett infoblad om russian blue för domarelever i kategori 3.
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MEDLEMSÅTERVÄRVNINGEN
43 st återvärvade medlemmar.

RYSKA BODEN
Nya förslag diskuterades, aktualiseras till hösten. Tidigare förslag tas upp vid
nästa styrelsemöte. Förslag att ta fram en kortlek med foto av russian blue.
BESLUT TAGNA VIA E-POST
Annons i tidningen Våra Katter, till numret med rasspecial om russian blue.
Att Ywonne Johansson, som kattungeförmedlare och avelshaneansvarig, införskaffar en mobiltelefon att användas i det arbetet.
Rasbord anordnas vid utställningar i Örebro och Haninge, med Ywonne och
Anne-Helene Johansson som ansvariga.
Extra årsmöte samt datum för detta.
Att delegera arbetet med skrivelsen till SVERAK:s Raskommitté till Marianne
Backström, Bengt-Göran Fältström och Karin Johansson.
Blommor skickas till Eva Nilsson som avtackning samt tack skrivs till Ryska
Posten.
STYRELSEARBETE
Arbetsbeskrivning och rådande ordning diskuterades.

Ny regel för katter på balkong
gällande från 1 maj 2008
Om katter vistas ensamma på en balkong som är
belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att
förhindra katten från att falla ner.
(Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om hållande av hund och katt)

ÅRETS RYSS
Diskuterades att ta upp Årets Ryss längre fram och att då premiera skandinaviska ryssar, och kring vilka kriterier som kan användas. Frågan hänskjuts till
nästa styrelsemöte så att styrelsen kan diskutera frågan via e-brev och telefon.

Om en katt faller ner från en balkong eller ett öppet
fönster är frakturer och att urinblåsan spricker vid
nedslaget de vanligaste skadorna, enligt Agria.
Käkfrakturer och sprickor i gomtaket är inte heller
ovanliga. Dessutom kan kattens lungor punkteras
av fallet och diafragmabråck uppstå.

EXTRA ÅRSMÖTE
Diskuterades. Stefan hör med Västsvenska Kattklubben om lokal.

Så var rädd om din katt och näta in balkongen.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Tid och plats bestäms senare via e-post
MÖTETS AVSLUTANDE
Ann tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Carina Nicklasson
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Mötesordförande
Ann Bengtsson

MEDLEMSIN FO
AVELSHANELISTEANSVARIG INFORMERAR
De senaste åren har antalet hanar och unghanar minskat
på Russian Blue Klubbens avelshanelista. I RP nr 1/08
uppmanade jag uppfödarna att informerar sina hankatttungköpare om avelshanelistan. Nu vill jag gå vidare i frågan om hur vi ska få in fler nya hanar på listan och i
aveln. Därför önskar jag få in förslag på vad vi kan göra.
Vad önskas från klubben? Vad kan uppfödarna göra?
Behövs det mer information? Borde parningsavgiften
ändras? Ska något annat göras?
Redan i första numret av Ryska Posten presenterades en avelshanelista.
Detta var ett led i att bredda den mycket snäva avelsbasen på 70-talet.
Avelshanelistan kom att göra det lättare för uppfödarna att hitta en lämplig hane till sina honor. Än i dag så återfinns de flesta avelshanar i Sverige
på denna lista. Avelshanelistan ska ses som en service till klubbens medlemmar som är uppfödare och därför bestämdes det på 90-talet att alla
tillgängliga fertila hanar oberoende om ägaren var medlem eller inte, fick
vara med på listan. Avelshanelistan har en unghanedel och en del för
vuxna avelshanar (uppdelad på distrikt).
Till och från under årens gång har klubben bedrivet en aktiv unghanejakt. Unghanejakten är ett försök att få med så många olika hankatter
som möjligt på avelshanelistan. Tanken är att uppfödarna ska kunna planera sina parningar i förväg och därmed kunna använda unga hankatter
innan de kastreras. Under flera år har unghanejakten bedrivits så att jag,
som avelshanelisteansvarig, har ringt eller mejlat uppfödare och hankattköpare. Detta har tagit både tid och kraft, men jag har märkt att detta
brukar ge effekt. Tyvärr blir unghanejakten på detta sätt beroende av en
enskild persons engagemang och arbete. Skulle man kunna tänka sig att
uppfödarna försöker värva ”sina” hankattungar istället?
Under de år som jag har jagat unghanar så har jag stött på flera som tycker det verkar vara svårt att hålla en fertil hane. Man tror kanske att det
behövs stort utrymme för att ha en fertil hane. I många kattböcker står
det att man behöver ha ett särskilt rum för avelshanen. När man tar emot
en parningshona så behöver de inte så stora utrymmen de dagar (upp till
en vecka) som parningen pågår, ett rum; t.ex. köket eller till och med
badrummet räcker. En del befarar att alla hankatter strilar så fort de blir
fertila. Min erfarenhet är dock att en rysshane oftast blir fertil åtminstone ett par månader innan han börjar strila, undantag förekommer naturligtvis. Stefan och Lena Zylberstein skrev i RP nr 2/08 (Att ha en fertil
hane hemma):
”Observera att fertila hanar fortsätter att fungera som härliga familjekatter, i alla fall tills de är fullvuxna. Skulle det med tiden visa sig att de har
det för jobbigt på något sätt med sin manlighet får de kastreras och fortsätta som harmoniska kastrater.”
Russian Blue Klubben har iordningställt ett ”uppfödarebrev” och ett
”kattungebrev” som går att ladda ner från hemsidan eller fås av styrelsen,
kattungeförmedlaren eller avelshanelisteansvarig. I dessa brev finns lite
information om avelshanelistan och unghanejakten. Stefan och Lena
Zylberstein skrev alltså en artikel i förra nummet av RP där de berättade
om sina erfarenheter av att hålla fertil hane och saker som de funderade
över som avelshaneägare samt sådant som de ansåg vara bra att känna till.
De lovade en fortsättning i detta nr, där de skulle berätta mer om hur
man gör rent praktiskt när honan väl är hemma hos hankattägaren.
Behövs flera liknande artiklar? Behöver vi andra artiklar i ämnet i Ryska
Posten? Jag har skrivit en liten artikel om parningsavgiften till detta
nummer av RP.

Beställning av ryssalmanackor
för 2009
Nu går det bra att boka/preliminärboka ryssalmanackor. Eftersom almanackorna för tidigare år har blivit en sådan stor succé så kan det vara bra att vara ute
i god tid!
Beställ på ett av följande sätt:
E-posta till collusor@telia.com
Ring 0521-607 26
Skicka ett brev eller vykort till: Carina Nicklasson,
Södra Järnvägsgatan 9, 462 36 Vänersborg
Tala om hur många almanackor du vill boka. Vill du
preliminärboka så hör jag av mig när almanackorna är
tryckta, och dubbelkollar antal beställningar med dig.
Vill man boka sig för en almanacka nu så går det
också bra att beställa flera almanackor längre fram,
om man så önskar.
De uppfödare som upprätthåller klubbens gamla, fina
tradition att skänka medlemskap får gratis almanackor till sina kattungeköpare.
Priset är även i år 109 kr/st (inklusive porto).
Liksom förra året kommer vi att ha ett paketpris: köp
fem almanackor och betala för fyra.
Vi beräknar att almanackorna ska vara tryckta och
klara för utskick under december månad.
Vi hoppas att almanackorna för 2009 blir minst lika
fina, och populära, som de för tidigare år!
Berit, Elisabeth & Carina

Foton till almanackan!
Om du missat att skicka in dina fina bilder till nästa
års almanacka så skynda dig! Om de kommer in
senast i början av oktober så har de fortfarande chans
att komma med i uttagningen. Tänk på att det
behöver vara bilder av god kvalitet tagna med högsta
upplösning.
Bilder/frågor kan skickas till Elisabeth på mail-adress:
rysskalender@russianblueklubben.se

Avslutningsvis uppmanar jag alla som har idéer om hur vi ska kunna
få fler hanar på avelshanelistan att kontakta mig antingen via mejl
(avelshanar@russianblueklubben.se) eller per telefon 0768-16 40 11.
Ywonne Johansson
Avelshanelisteansvarig
Russian Blue Klubben
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Alexej har ordet
Hej på er, alla snälla kattägda människor! Matte brukar ju skriva om mig i tidningen men nu är det jag, Alexej, som har tassarna på tangentbordet. Det är väl dags att jag får säga vad jag
tycker om ditten och datten?
Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat är ekorrjakt – det är
jätteroligt, och fattar man inte det så är man en riktig tråkmåns!
Alla katter som får en chans kommer att ta ett byte, innekatter
jagar det de kommer åt: flygfän, spindlar och annat. Ännu har
jag inte lyckats knipa mig någon ekorrstek men jag jobbar hårt
på det! Fast husse och matte lägger sig i och räddar ekorrarna,
det tycker jag att dom ska sluta upp med. Matte tror att jag vill
ha ekorrsvansen som en interdentalborste, ni vet en sådan där
mellanrumstandborste. Matte säger att den borde passa perfekt
mellan mina huggtänder. Jag vill gärna prova och se efter själv!
En gång sa tant Berit till mig att jag skulle sluta jaga ekorrar. Jag
blev alldeles stum, och funderade länge på varför hon tyckte
det. Sedan kom jag på det – hon ville förstås ha ekorrarna själv!
Tant Berit är sannerligen ingen tråkmåns utan väldigt skojfrisk
av sig så det måste vara så det ligger till. Jag får nog be Sassa att
hålla kollen på sin vilda matte!
Det finns en rysstjej som
heter Chatelaine. Hennes
husse skrev en gång om när
hon hade tagit sin första
mus, och det var viktigare
för henne än att vinna en
pokal. Klart att det var!
Hon har en klok husse,
hon. Vad ska vi katter med
pokaler till?

honom några räkor! Tror? Är de hemma så är det lördag och
räkorna ska fram, helst med ferm expedition.
Husse köper färsk fisk också, det är gott! En gång hade
vi dragkamp om en makrill; jag högg tag i stjärten och husse
drog från andra hållet. Till slut vann vi båda två – husse tog filéerna och jag fick resten. Smaskens!
Jag har många kompisar som skickar hälsningar till mig. Vet ni
vad en kompis till mig har hemma hos sig? Två tamråttor, som
gör konster och uppträder för honom, som då sitter och intresserat tittar på. Det skulle jag också vilja ha men när jag sa det så
gav matte mig en lång blick och sa att det kunde jag ju drömma om. Fräckt, va?!

Att jaga möss och sork är
också kul! En gång frågade
matte husse varför jag satt
stilla och bara stirrade borta vid fågelbordet? Husse kunde förtälja att där fanns ett mushål. Visste jag väl! Jag hade sett hur
mössen kom fram och tog solrosfrön, som föll ned från fågelbordet. Jag har ett sorkhål också, så där sitter jag ofta i kontemplativa tankar. Och bara väntar! Den som väntar på något gott
väntar alltid för länge (säger matte).
Jag hade en storasyster som hette Rapunzel. När hon började
höra sämre och inte kunde jaga själv längre så bar jag hem sork
till henne. Visst var det snällt av mig? Jag tyckte att om hon nu
inte kunde jaga så kunde hon i alla fall få ha det lite roligt. Hon
blev förvånad men jätteglad.
Hos oss är matintresset stort. Vi katter får en massa godbitar. Ja,
nu är jag ju ensam kvar men både Victor och Rapunzel var ena
riktiga gourmeter. Rapunzel tyckte bäst om rå entrecote! Det
köpte husse och matte nästan varje vecka för Rapunzels skull,
och så åt de upp resten själva. Husse brukade göra råa köttbullar till henne, sedan rullade han iväg dom och hon sprang efter
och fångade dom. Det tyckte Rapunzel var livat!
Victor tyckte bäst om rå kycklingfilé men även fläskfilé var gott. En gång hade mattes mamma bakat en drömtårta,
och en bit blev kvarglömd på köksbordet. Nästa morgon var det
bara en brun spiral kvar – Victor hade slickat ur all smörkrämen, det tyckte han var jättegott!
Själv tycker jag allra bäst om räkor. Det får jag på lördagar och
jag vet när det är lördag: det är då både husse och matte är
hemma och inte åker iväg på morgonen. Ibland har jag blivit
förvirrad när båda är hemma men inga räkor finns. Då har
matte sagt till husse: Alexej tror att det är lördag – vi får ge
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Nu vill jag passa på att hälsa till alla mina kompisar. När matte
såg namnlistan undrade hon om jag trodde att jag hade vunnit
en Oscarstatyett? Fånigt sagt, men nu vill jag hälsa i alla fall.
Har jag glömt någon så får ni inte bli ledsna, det var många
namn att hålla ordning på:
Milou, Robert & Charlie. Jerry. Sassa. Azita, Gina, Holly & Kajsa.
Skrutten & Umi. Missen. Morris & Luna. Linus & Alexi. Olga &
Sonja. Nurre & Qissi. Jasse & Qat. Boris. Annosjka & Katinka.
Watson & Wilma. Petja & alla djuren. Diesel & Disentis. Andi,
Oda, Kaja, Virgo, Rufus & Bianca. Chardonnay, Dychtau, Elbrus,
Wozduch & Kal. Frida, Ondine & Rowena. Maxi, Mozart, Smokie,
Lurik & Polka. Vincent & Felix. Theo & Nostalghia. Chianti &
Shiraz. Alina. Eliza. Rasse. Dizzy & Misty. Elsa & Bosse. Panchi &
Mare. Sebbe & Moa. Samir. Busan & Minni. Yurij & Agena. Kisse
& Gina. Wilfred. Watti, Nano, Milli & Myy. Johnny & Sessan.
Sillen. Fia & Molly. Gavrila, Stella & Cassie. Chi & Sirius. Nikita.
Zjivago & Jamusjkin. Nicke, Nisse, Olga, Neffi & Mia. Liten.
Och – förstås! – till mamma Tess, mina hel- och halvsyskon och
deras ungar!

Ha det så bra allihopa, och hoppas er sommar varit bra!
Hälsar S*Ryaklintens Alexej Astor,
aka Plutten

Lady Tornado
Nano (CH Graymalkin’s Yearning Ofelia, uppfödare Henrik och
Malin von Lochow) föddes i slutet av augusti för tre år sedan –
mycket har hänt sedan dess. Det känns som igår jag skrev om vår
vackra tornado från Sverige i Ryska Posten. Nu är hon mor till två
kullar och har just fått barnbarn för andra gången och hon är
fortfarande precis likadan, en livlig och underbar flicka. Min älskling.

Nano är framförallt min lilla flicka. Det blev hon genast när vi
träffades för första gången och det är hon än idag. Jag har aldrig
varit borta från henne mer än ett par dagar och då saknar hon
mig lika mycket som jag saknar henne. Till och med nu när jag
skriver om henne är hon nära mig och sitter i mitt knä. Nano
älskar att vara med hela tiden och följer med överallt. Hon är en
riktig knäkatt som alltid vill sitta i knäet, i allas knä faktiskt, inte
bara i mitt. Hon sitter i knäet på våra gäster också, allihop, inte
bara en. Hon är vänlig och tillgiven mot alla, hon tycker om
barn och låter dem göra vad de vill med henne. När hon växte
upp med Vera och Embla hos von Lochows lärde hon sig tycka
om barn. Hon hälsar alltid på folk vid dörren och vill gärna delta
i allt som händer. Städdagar gillar hon mest, att dammsuga med
mig eller Ansi tycker hon mycket om, något hon lärt sig av sin
uppfödare Malin. Nano gillar också att bära omkring med leksaker av alla storlekar i huset. Hon bär också gärna på hattar och
mössor och till och med tröjor. Vår lustiga flicka.
Nano är också avelshona i vår lilla uppfödning. Hon har fått två
kullar: Susanssins Blue-kull (far: IP Paikea von Hirschbach,
ägare: Monica Kyyhkynen, uppfödare: Brigitte Sommer) och
Big Cats-kullen (far: CH&PR Bessemjanka’s Himalaya, ägare:
Jaana Mäenpää, uppfödare: Tanja Häyrinen). Hon är mor till
sex ungar, tre hanar och tre honor. Hon är också stolt farmor till
en kull. Blue Babble Boy fick en kull med Miminkan Julinka
(ägare och uppfödare: Marjatta Vieru). Det blev två hanar och
två honor. Och nu har hon också blivit mormor när dottern
Myy (Blue Miracle) fick tre ungar (en hona och två hanar) med
Hana-Bi Vesuvio (ägare: Kirsi Araneva, uppfödare: Marianna
Ripatti). Nanos dotter Tiger that Purrs ska få ungar till hösten
och jag har också planerat ännu en kull för Nano med Ärke Ängelns Mir (ägare: Ritva Manninen, uppfödare: Bernice Skytt).

Två av Nanos döttrar

FIN*Susanssin Blue Miracle
(Myy)

Nano har varit en väldigt bra mamma. När hon fick sin första
unge visste hon precis vad hon skulle göra. Hon älskar sina
ungar och visar stolt upp dem för alla som kommer. Alla hennes
ungar har varit sällskapliga och mycket aktiva. Den bästa belöning en uppfödare kan få kommer från kattungarnas ägare när
de berättar hur glada de är och hur mycket de tycker om sin katt.
Då vet man att man gjort något rätt.
Nano har haft mycket täta löpperioder. Hon löper en vecka,
vilar två veckor och löper sedan igen. Även under sommaren.
Hon är inte speciellt högljudd, men tycker om att ropa på hanar
nattetid. Trots att hon är ledarkatten hemma hos oss är hon ganska försynt för att vara en fertil hona.
Nanos utseende har gått vidare till hennes ungar; hennes kraftiga haka, fina profil och vackra ögonfärg. Och även hennes mellanblå pälsfärg. Jag är nöjd med utseendet hos hennes ungar, och
jag antar att valen av hane har varit bra – jag hälsar till dem.
Nano har ställts ut en del. Som kattunge tyckte hon det var tråkigt, men var inte rädd. När hon blev vuxen och började löpa
tyckte hon inte att det var särskilt roligt. Det behövdes ganska
många utställningar för att hon skulle bli champion, men det
gick till slut. Det var mycket konkurrens i öppen klass och vi var
ganska lata och ställde inte ut henne så ofta. Hon fick beröm för
sin profil, sin gröna ögonfärg och speciellt för sin kraftiga haka.
Eftersom hon inte är så förtjust i utställning tyckte vi att det
räckte med att hon blev champion.

FIN*Susanssin Tiger that Purrs

Till min glädje har jag också fått många positiva
kommentarer från andra uppfödare och ryssägare om Nanos
utseende och det är verkligen roligt.
Besökare hos oss har lagt märke till Nanos lustiga temperament.
En del säger att hon kommer från en annan planet – och på ett
sätt gör hon det. Min uppfödarvän Katja (Kurisjärvi) sager att
hon är “speciell” när jag berättar om Nano i telefon. Och det är
hon – hon är en väldigt speciell katt och jag kommer alltid att
vara tacksam mot Henrik och Malin för att hon finns i vårt liv.
Man kan bara hoppas att Nanos ungar har samma inverkan på
sina ägares liv som Nano har på vårt.
Susanna Gunnar
Lady Nanos stolta ägare
Översättning: Elisabeth Larsson
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Ryssar i Skåne

Qissi

Nurre

I augusti åkte vi till Skåne över en helg, och passade samtidigt på att träffa några
skånska ryssar.
Hos Anna-Lena och Lars träffade vi Skepparkrokens Nurejev (Nurre) och
Skepparkrokens Qissinsky (Qissi).
Anna-Lenas morbror hade en gång en grå huskatt, och när det blev
dags att skaffa katt igen så letade hon bland de grå (blå) raskatterna. Korat och
blå burma föll bort till förmån för den vackra, grönögda ryssen. Och 2001 flyttade så den efterlängtade Nurre in. Även om såväl Nurre som Qissi har ett fint
skandinaviskt utseende så ser man lite skillnader mellan dom. Uttrycket syns
tydligare hos den äldre Nurre, som Anna-Lena också tycker har en bättre päls
än Qissi. Qissis päls är också något ljusare än Nurres.
Qissi har ett fint temperament och är en riktig kelgris som älskar att
ligga i knäet, bli buren och klappad så jag passade förstås på att gulla riktigt
ordentligt med honom. Nurre vill också gärna ha klapp och kel men mera på
sina egna villkor. Qissi blev pappa till tre kullar: två hos av Buerlia och en hos
Swarowskijs. Både Nurre och Qissi är duktiga på att öppna dörrar inomhus.
Båda vill helst dricka vatten ur kranen, eller i badkaret. När det är läggdags vill
Qissi ligga under täcket medan Nurre ska ligga ovanpå, i knävecken.
Därefter åkte vi till Hillesgården, där vi tillbringade en skön och avkopplande
helg. På Hillesgården bor Karin och Martin med ryssarna Saratovs Olga Alexis
(Alexi) och Saratovs Petrush Bonifac (Linus). Linus och Qissi är halvbröder, då
båda har Tsaritzas Groucho (Julius) som pappa.
Alexi är en vacker liten hona som först bodde hos Martins föräldrar,
men då Alexis matte gick bort så flyttade hon hem till Karin och Martin. Alexi
sörjde sin matte och mycket tid har lagts på att göra henne trygg och glad igen.
Alexi lät oss gärna klappa henne och vi fick se på när hon fick sin kvällsräka.
Det får hon varje kväll, för det är hon van vid från sitt första hem.
Då Karin och Martin hade blivit förtjusta i ryssar via Alexi så skaffade
de Linus, som är Alexis ett år yngre halvbror, och båda katterna har ett fint
skandinaviskt utseende. Katterna kommer bra överens nu, även om Linus gärna
vill leka lite mera och längre än vad Alexi vill. Vi såg hur de lekte och hur Linus
sedan så gärna ville fortsätta men Alexi tyckte att det räckte med en stund.
Linus är en stilig kille som påminner om min gamle ryss Kassimir i
kroppen; kroppen är långsträckt och benen är också långa, vilket ger ett smidigt
och elegant intryck. Han har ett lugnt och gott temperament och vill gärna
gulla och kela. Linus kan också göra konster: han sitter på kommando när han
ska få sitt kattgodis, sedan säger Karin: Ligg, och trycker lätt mellan hans skulderblad. Sedan får han sitt godis som han tar först när Karin säger till.
Nästa dag passade vi att hälsa på Monica, Sven, Olga och Skepparkrokens
Sonja. Lilla Sonja har nu blivit ett halvår och är alldeles ljuvlig. Hon har en väldigt elegant lång och smal svans, och är nu bästa vän med Olga. Det var så
roligt att leka med en liten kisse att det var svårt att slita sig därifrån! Trevligt
med gäster som slänger sig på golvet och leker med katterna det första de gör?!
Vi tackar alla för att vi fick komma och hälsa på - både människor och katter!

Alexi

Linus

Carina Nicklasson och Hugo Johansson
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Sonja hälsar!

Parningsavgiften
På medlemsmötet i Västra Haninge den 12/7 togs frågan om hur vi
ska kunna få fler avelshanar på avelshanelistan upp. Under senare tid
har antalet hanar minskat kraftigt och i dag har flera uppfödare svårt
att hitta en lämplig hane till sina honor. Mötet menade att den låga
parningsavgiften kunde vara en orsak till att få låter sin hane gå i
avel. Varför ska man ha en hane fertil om man inte får något för det?
Parningsavgiften för russian blue i Sverige brukar vara delad på en
grundavgift och en avgift per levande kattunge i kullen. I andra raser
och även för russian blue utomlands kan andra system för parningsavgifter förekomma, t.ex. en totalsumma oberoende av hur många ungar
som ingår i kullen. Parningsavgiften utomlands kan också vara högre än
här i Sverige.
I början av 90-talet så hade man från RBK:s sida rekommenderade parningsavgifter. Detta togs bort i mitten av det decenniet eftersom det
kunde ses som kartellbildning om klubben rekommenderade parningsavgifter. Då låg parningsavgiften på 400+400 (den första siffran är
grundavgiften och den andra är per levande unge).
I förra numret av Ryska Posten fanns det 18 avelshanar på listan och av
dem har fyra skrivit ut en parningsavgift, på resten står det ”enligt överenskommelse” (Enl ö k), vilket brukar ligga på ungefär samma pris som
de som skrivit ut sin parningsavgift. Grundavgiften för de fyra som har
redovisat detta ligger i dag på 400-600 kronor och priset per levande
unge på 500-600 kronor. Visserligen är fyra katter inte ett statistiskt
underlag men om man räknar ut prisstegringen för dessa så blir det för
en normalstor kull på 3 ungar 9 %. Något som kan jämföras mot katttungepriset som under samma tid i har dubblerats från 3 500 – 4 000
till 7 – 8 000 kronor.

Den lilla prinsessan Isa
Hon kalls för Isa, men heter egentligen Spasiba.
Hennes pappa heter Leon och hennes mamma
Anastasia av Pomona.
Isas matte heter Christine Åkesson

Även i förhållande till andra korthårsraser så ligger russian blue på en låg
parningsavgift. I Ryssfolkets webbtidning Blue Print nr 1/2008 finns en
sammanställning mellan olika raser vad det gäller parningsavgifter och
kattungepriser. “Parningspriser-Kattungepriser – en jämförelse bland korthårsraserna” av Kenneth Eklind. Jag har artikelförfattarens medgivande
att använda dessa uppgifter som underlag för följande tabell.
Prisuppgifterna är exempel från några aktiva uppfödare och kan givetvis variera. Antalet kattraser är begränsat till 5. (Det framgår ej om rasen
rex representerar en eller fera rexraser.)
Ras
Grundavgift
Abessinier 1000-1200:Burma
500-1000:Ocicat
1000:Rex
500-2500:Russian blue 400-500:-

Avgift per kattunge Kattungepris
1000-12000:6000-7000:800-1000:6000-6500:1000:7000-8000:1000-2000:5000-12000:400-500:7000-7500:-

Det kan säkert finnas flera olika orsaker till varför parningsavgiften släpar efter både kattungepriset och parningsavgifterna för andrar raser. Jag
tror att den stora andel sällskapskattuppfödare som vi har här i Sverige
av russian blue-katter kan vara en orsak. Med sällskapskattuppfödare
menar jag de som har en hona som sällskapskatt, men tycker att det
skulle vara roligt med en eller ett par kullar på henne. Det samma gäller för många av våra avelshaneägare. För honkattägaren framstår det
klart att det kostar att föda upp en kull och man har inköpspriset för sin
katt att relatera till. Men för en ny hankattägare så framstår inte kostnaderna för att hålla honom fertil lika tydligt. Därför är det lätt att man
nöjer sig med att få vad andra tar och därmed försvinner drivkraften att
höja parningspriset.
Medlemsmötet menade dock att det borde vara i allas intresse att försöka höja parningsavgiften. Några sa att de numera är villiga att betala
1000+1000 kronor för en parning. Några andra som jag har pratat med
efter medlemsmötet menade att en hög parningsavgift skulle kunna
avskräcka engångsuppfödarna. Oberoende vad vi tycker är en lämplig
parningsavgift så kvarstår den fria prissättningen och därmed är det
varje hankattägares sak att avgöra parningsavgiften för sin hane.

Peggy Lane’s Stella Izar
19 veckor på bilden, har varit på sina två första
utställningar.
Uppfödare och ägare: Kristina och Lars-Åke
Svärdsten

Ywonne Johansson
Avelshanelisteansvarig
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Skandinavisk russian blue
– en hjärtefråga för mig också!
Det är mycket glädjande att få ta del av Susanna Gunnars funderingar kring den skandinaviska russian bluetypen i senaste
numret av RP. Vi är många som delar hennes oro för ”vår” typ.
Jag har varit väldigt pessimistisk men ser nu att det ljusnat
väsentligt på senare tid, jag återkommer till det.
Den centrala frågan handlar om att det går väldigt bra för CFAryssar på FIFe-utställningar och vi är säkert många som undrar
varför. I en presentation av russian blue i Våra Katter år 2003
redogör två svenska uppfödare för skillnaden mellan ryssar
inom olika förbund. Man menade att CFA-ryssar redan då,
2003, ofta hade väldigt ljus pälsfärg som ibland gick åt det lila
hållet. Man observerade även att öronen satt lägre och att
uttrycket på så vis blir annorlunda. Har något ändrats på fem
år? Nej, inte alls. Titta gärna på ryssarna på CFA:s hemsida så
ser ni vad skribenterna menar (www.cfa.org).
Naturligtvis är det vi uppfödare och ägare som ansvarar för det
vi visar upp på utställning. Marianna Ripatti har berättat för
mig om vad som hände när hon ställde ut sin amerikanske hane
Tyuda’s Taivas för en kontinental mycket populär domare.
Marianna sa till domaren att Taivas, som domaren tyckte var en
mycket bra ryss, var från CFA. Domaren svarade att det var han
inte alls för de ser ut så och så. Jag blir inte imponerad av en
sådan domarinsats, tyvärr. Det är uppenbart att det finns många
domare idag som inte kan skilja på en CFA-ryss och en FIFeryss och att man i stort sett bortser från typen och koncentrerar
sig på pälsen. Det bekräftas av att de domare som var med på
det seminarium där Kai Ruonala ledde diskussionen, menade
att CFA-importer bidragit med bättre päls och bättre temperament. Det står inte ett ord om temperamentet i standarden och
det finns ingen anledning att tro att CFA-ryssar har ett generellt bättre temperament än en FIFe-ryss. Den enda ryss som
sprack i Vanda förra året var en ung kastrat, inavlad på amerikanska linjer.
Varför diskuteras aldrig typen när CFA-ryssarna förs på tal?
Typen borde trots allt vara det viktigaste för oss uppfödare.
Enbart huvudet på en ryss har 35 poäng vilket är mer än pälsen,
då borde huvudet vara mycket viktigt. CFA-ryssar har väldigt
stora brister i huvudets detaljer om man ser till FIFe:s standard.
Och det vore en katastrof om de vackra huvuden som är den
skandinaviska typens signum avlades bort. Susanna skriver att
CFA-ryssar inte har skandinavisk typ. Naturligtvis har de inte
det. De saknar den viktiga detalj som är den skandinaviska
typens främsta kännetecken, den markerade vinkeln i profilen.
Vinkeln utgör grundförutsättning för bra skandinavisk typ och
det är det som främst skiljer S*Sagolands Kapris från senare
efterföljare. Vi har fortfarande kvar vinkeln i vissa linjer och det
gäller verkligen att bevara den. Och i den mån det går, förstärka den.
Det är mycket glädjande att det i Finland idag finns många nya
(och gamla) uppfödare som vill slå vakt om den skandinaviska
typen och bedriver ett framgångsrikt och systematiskt avelsarbete i detta syfte. Men även här i Sverige har det börjat hända
saker och vi blir allt fler som kommer att samarbeta i framtiden
för att vår unika ryss ska överleva denna tillfälliga modevåg som
CFA-ryssarna inom FIFe utgör. Flera nya uppfödare har tillkommit och gamla uppfödare som haft mer eller mindre långa
uppehåll i sin uppfödning börjar på nytt. Så jag tror ändå att vi
kan se på framtiden med tillförsikt.
Marianne Backström
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KULLABYGDENS KASSIMIRS
MINNESPOKALER
Alla ryssägare kan nu skicka in kandidater till minnespokalerna för 2009. Kategorierna är som tidigare två:
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare det utseendet, men självklart kan
alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din ryss är så speciell! Eller någon
annans ryss, som du känner och skulle vilja nominera.
Det är överhuvudtaget roligare med ”okända” ryssar; som kanske aldrig, eller sällan, varit utställda eller använda i avel.
Självklart har alla ryssar, kända som okända, lika stor chans att
vinna, och visst vore det väl roligt om just din ryss vann en
pokal? Det går också bra att nominera någon annans ryss.
Enväldig jury och domare är Carina Nicklasson.
Senast 20/12 -08 önskar jag att få nomineringarna.
Papperskort skickar du till:
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9,
462 36 Vänersborg.
Digitala kort skickar du till: collusor@telia.com.
OBS! Glöm inte att skriva en text där du berättar varför du vill
nominera just din föreslagna ryss.

STOR TAKK TIL
YWONNE JOHANSSON
for et imponerende svar! Rett nok er hun en del av avlsrådet i
Russian Blue Klubben, og jeg vet jo at hodet hennes er fullt av
russere og stamtavler, men at jeg skulle få et slikt svar, hadde
jeg aldri ventet.
Jeg ønsket meg en katt som var minst mulig i slekt med min
Virgo og helst ikke med de norske russerne i det hele, med
tanke på eventuell fortsatt avl. I tillegg ønsket jeg en katt med
god helse, godt temperament, og om han i tillegg var vakker,
tok jeg gjerne det med.
Litt av et krav, men Ywonne svarte med 40-50 hannkatter, også ungdyr, i hovedsak svenske, men også danske, finske og til og med norske, med bred omtale av de aller fleste, og
stamtavlene kom separat! Jeg ble målløs i flere dager mens jeg
studerte dette.
Så er det store spørsmålet videre om den utvalgte er villig til å
bli pappa! Om det går bra. Og om det blir i det minste én
jente, skal hun hete Ywonne!
Hilsner fra Eva Smith-Meyer og Virgo

Min kärlek
Han kommer till mig med ett förföriskt leende. Självsäkert och beslutsamt banar
han sin väg ända fram till mig. Han ser ner på mitt sovande ansikte. Klockan är
02.00 och han bara måste få tala om för mig vilka känslor han hyser för mig. Precis
här och nu. Frenetiskt trampande och högljutt spinnande, sätter han igång något
som har kommit att bli vår nattliga ritual. Han försöker krypa in i mig, så nära ligger han. Och jag besvarar hans känslor. Rytmiskt smeker jag den sammetslena pälsen på den lilla varelse som frenetiskt trampar och spinner även om det händer att
jag tänker, hjälp, om bara fyra timmar måste jag gå upp…

S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej

Precis innan han börjar trampa, när han
kommit så långt som till mitt öra, öppnar
han munnen och utstöter ett högljutt uppfordrande MJAAU! och tittar noga efter
om jag vaknar eller inte. Gör jag inte det
så upprepar han sig blixtsnabbt. Jag visar
lika snabbt att visst är jag vaken, du
behöver inte väcka husse och han börjar
förnöjt spinna och trampa. Han håller på
ett tag, lugnar sig och kommer igen när jag
precis har somnat.
Hur har det kunnat bli så här? Vi skulle ju
kunna gosa dagtid, när jag kommer hem
från jobbet, så som vanliga människor gör.
Eller när vi är klara med middagen. Vi
gosar alltså på nätterna och nu börjar jag
likna en småbarnsmamma för jag missar en
hel del sömn. Visst, det händer att jag
stänger dörren till sovrummet, de nätter jag
anser att jag måste sova. Men det är inte så
ofta ? han är ju så gullig!
Min kärlek heter Nickolay och han är en
sju månaders ryss, från Ullaberra i Tyresö,
och katt, men ibland undrar vi. Han kanske var något annat i ett tidigare liv? När
min man rakar sig sitter han på toalettstolen och följer proceduren med största uppmärksamhet. En gång var han så absorberad i själva rakningen att han tappade
balansen och föll rakt ner i handfatet som
var fullt med vatten och raklödder. Ingen
fara. Han bara kravlade sig upp och satte
sig ner och stirrade på husse som förvånat
stirrade på honom. Han går gärna in i
duschen och sätter sig i vattenpölarna när
vi är färdigduschade. Om inte det var för
de långa benen, skulle han kunna vara en
säl. Eller en hund. Han går ute i sele och
häromdagen var det en liten pudel som
ville hälsa på honom. Nickolay gick lugnt
fram och nosade på honom. Helt orädd.
Hundens ägare undrade förvånat vad han
var för en sort.

Det undrar vi också. När vi var på
Västkusten och gick på promenad med
honom tog han sig lätt och snabbt uppför
lodräta bergväggar och vi undrade om han
hade sugkoppar under tassarna. När vi
övernattade på vandrarhemmet tydde han
sig till husse för husse är Tryggheten. När vi
är någon annanstans ligger han limmad på
husses ben. Då kommer han inte till mig.
Det är husse som var hemma med honom
första månaden när han var liten, som lärt
honom att inte gå på matbordet, att inte gå
på tangentborden, att komma när man
ropar och att jaga flugor. Kursorn på skärmen ser ju ut som en fluga, och den är han
helfascinerad av. Den får han inte ta, så han
tar flugor.
Jag har haft katt förut och ingen av dem
gillade att resa. När vi tar fram transportlådan går han direkt och sätter sig i den. Tar
jag fram selen börjar han spinna. Även om
han åker i bilen under protest den första
kvarten. AAUUU,A AUUU,A AUUUU!!!
Fyra månader, men han har definitivt satt
sitt tassavtryck på vårt hushåll. Vi åker
ingenstans utan honom. Första dagen på
semestern snickrade husse en kattgård åt
honom, så matte fick det litet lugnare.
Innan kattgården var på plats gick vi ofta
på promenad. Och han höll stenkoll på hur
ofta vi gick. Fick han inte gå ut på två dagar
talade han väldigt tydligt om vad han tyckte. AAUU, AAUUU, AAUUUU!!! Tills
matte fattade att javisst ja, vi har inte varit
ute sen tisdag, och i dag är det torsdag.
Med kattgården blev han lugn. Den var
dessutom i etage, precis som vår bostad, så
han kan gå ut från balkongen och ner i
trädgården. Det gillar han. Där flyger han
omkring som en trapetskonstnär. Från trädet till avsatsen där han sitter, längs med
marken och upp i gen. I rasande fart. Tills
han sätter sig ner och förnöjt slickar sina
tassar.
Dessvärre gillar han allt som flyger och försöker fånga det. Så han blev stucken av en
geting häromdagen. Det var en söndag
morgon och vi var hemma. Högljutt klagande kom han in, kräktes till höger och
vänster och linkade och kunde inte stödja
sig på tassen, som snabbt svullnade och
blev dubbelt så tjock. Vi åkte till djursjukhuset i Bagarmossen. Under tiden vi satt
där och väntande hann svullnaden dämpa
sig så det kändes litet dumt att sitta där.
Det var ju många sjukare djur som också
väntade på sin tur. Veterinären ville i alla
fall se om det var ett ormbett eller inte så vi
var tvungna att raka tassen för att hon
skulle kunna se det. Men han blev ju livrädd för rakapparaten som lät och tre
människor kunde inte hålla honom så han
måste sövas. Det var i alla fall troligen ett
getingstick och vi åkte hem, lättade och

glada. Under tiden som vi checkade ut såg
vi flera familjer som var helt förstörda av att
en älskad familjemedlem råkat illa ut och
kanske inte klarat sig. Då är man tacksam
när man åker hem även om veterinärbesöket kostar 1 480 kronor.
Förlorar man ett älskat familjedjur så känns
den sorgen oftast värre än när man förlorar
en närstående. Esther och Jerry Hicks, som
skrivit The Astonishing Power of
Emotions, förklarar det så här. Den smärta
vi upplever är inte enbart för att djuret dog,
den är mycket större än så. Ditt djur var för
dig ren, positiv energi och genom kontakten med djuret kom du i kontakt med din
egen förbindelse med det gudomliga, så
även om du verkligen saknar ditt djur, så
saknar du även förbindelsen med det
gudomliga som ditt djur inspirerade i dig.
Hicks säger vidare att orsaken till att vi
älskar våra djur så mycket är att de älskar
oss förbehållslöst utan krav på att vi ska
ändra oss eller vara på något visst sätt. Våra
djur håller inte oss ansvariga för sin egen
lycka. Ditt djur njöt av ditt sällskap men
var inte ledsen när du var borta, djurets
lycka var inte beroende av ditt uppförande.
Ditt djur var inte rädd för döden, utan
accepterade den när det var dags för den.
Efter veterinärbesöket hade vi en katt som
var knäpptyst, i stället för den vanliga pratsamma krabat vi var vana vid. Vi undrade
om de hade bytt ut honom på något
mystiskt sätt. Han var nog chockad och
medtagen av sövningen på djursjukhuset.
Eldprovet var på natten. Skulle han hoppa
upp till mig och skrika i mitt öra? Jag låg
och väntade och kunde inte sova. Han
hoppade upp och saken var klar. Vi hade
Nickolay tillbaka! Och han pratade mycket
mer dagen därpå. Han hade ju mycket att
ta igen. Vi var bara tacksamma. För vår lilla
Nickolay. Min kärlek.
Marina Olsson
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Fira din katt med en annons i Ryska Posten!!!
Födelsedag, ny titel eller något annat.
Skicka en bild och några korta rader till Ryska Posten
”Det ska vi fira...” Adress finns på sidan 2.

Foto: Elisabeth Larsson

Virgo av Buerlia (N)

Det ska
vi fira!

Gratulerar! Vincent, Virgo, Venus och
Vega av Buerlia (N) fyllde 4 år den 31 juli.
Hälsningar
Andi, Oda, Kaja, Rufus, Bianca och Eva

Grattis Kapris!
Min vackra Kapris (EC S*Sagoland’s Kapris,DM, uppfödare:
Anna Carin Norden) fyller 15 år den 30 september 2008!
Sari Kulha

Grattis på 5-årsdagen Mischa!
S*Kandinsky’s Mischa föddes i Malmö den 14 november
2003 (uppfödare: Axel Kristoffersson). Han bor i Göteborg
med sin ägare Hans Johansson. I förra Ryska Posten kunde
vi läsa om S*Flax två hanar som föddes i april i år med
Mischa som pappa och i det här numret får vi höra om
ännu en av Mischas kullar; S*Royalgrey’s två honor som
också föddes i april. Vi hoppas på fler ungar senare i år.
En rolig födelsedag med mycket god mat önskar vi dig!
Tack för att du ville komma hem till oss!
S*Kosmoskattens
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S*Kosmoskattens Blå Gina
Grattis på 8-årsdagen den 23 oktober!

Sen rapport från

Svenska Kattklubbens

utställning i maj 1947

Foto: Monica Malmsten

Någon dag innan utställningen skulle gå av stapeln noterade
min mamma SK:s annons i tidningen och att där stod att
rasen russian blue för första gången skulle förevisas i Sverige.
Mamma frågade om jag hade lust att följa med och se på katterna och det ville jag naturligtvis. Minns jag rätt ägde utställningen rum på Ostermans (bilsalonger) nära Stureplan, alltså
på promenadavstånd från vår våning på Engelbrektsgatan.

Skepparkrokens Sonja

Monica och Sonja

I juli blev det så äntligen dags att hälsa på
min guddotter Sonja,
på hennes femmånadersdag.
Sonja bor hos Monica
Malmsten (Stenbergets), Sven och Olga
(”Sösdala white”) i
Tyringe. För ungefär
ett år sedan gick Maya
(Svinbådans Fifi) bort,
men nu finns det en
ny liten blå i huset. I
januari i år var det
precis 30 år sen den
första ryssen, Tormes
Beau
Ninotschka,
kom i huset och det
gångna året det första
utan ryss. Så det var
bara nödvändigt med
ett nytillskott.

Sonja går under namnen Radiobilen (för sin långa, smala svans
med släpkontakten uppåt) och Retstickan (tycker Olga ibland).
Hon har ett mycket lovande skandinaviskt utseende med en väldigt fin profil och vinkel.

I de första två hallarna fanns ”angoror”, perser (bara blå), siameser och några få andra korthårsraser och först i den tredje,
ljusa lilla hallen med utgång till Grev Turegatan hittade vi
buren med ryssarna. Buren stod inte mot en vägg utan helt
separat i rummet med möjlighet för besökare att kika på katterna från alla fyra sidor. I buren låg en tämligen småvuxen,
mellanblå honkatt med ungar på cirka 8 – 9 veckor. Eftersom
det saknades buromhänge, kunde katterna inte känna något
ryggskydd och i sin skräck gjorde framförallt ungarna, men
ibland även deras mor hätska utfall mot publiken. Ungarna
klängde nästan hela tiden på burgallret och skrek och fräste.
Det var sorligt att se, så mamma och jag bad folk att
backa någon meter, vilket i någon mån lugnade katterna – tills
nya, närgångna åskådare kom för nära.
Det som fascinerade oss åskådare var hur honkatten ”horisontellt vaggade” med huvudet åt höger och vänster och att hon
ibland såg ut att vrida huvudet runt i 180 grader. Hennes
huvudrörelser, tillsammans med huvudets former, gjorde att
den ena åskådaren efter den andra spontant sade: ”Men hon
ser ju ut som en huggorm!”.
Det var första, men långt ifrån sista, gången jag hörde den
kommentaren. Den hörde man ännu på 70-talet. Så påståendet (i någon artikel för några år sedan) att det bara var lögn
och sentida påhitt att ryssar någonsin liknats vid huggorm
stämmer inte.
Rysshonan med det fascinerande utseendet och rörelsemönstret var naturligtvis Muzette of Rossia och en av ungarna
Anita of Finlandia.
Rina Matthiessen

Muzette of Rossia

Oj så liten hon är! var min första kommentar. Monica och Sven
däremot tyckte att Radiobilen hade blivit riktigt stor nu, under
två månaders tid. En riktigt fin liten fröken är hon i alla fall,
som blev mycket glad i de leksaker hon förärades. Hon lekte tills
hon blev alldeles trött och bara måste sova en stund. Klättra
högt är hon förstås också väldigt duktig på.
Som de flesta ryssar är hon väldigt duktig på att hjälpa till och har blivit Svens teknikerassistent – är det någon mer
som behöver hjälp med att plocka ner gardinstänger? Sonja klarar det på egen tass även om du sover! För övrigt är hon ett
keligt charmtroll som omedelbart lindar en runt sin eleganta
svans.
Sonja är för övrigt en diminutiv form av Sofia, och Stenbergets
Sofia var den senaste kattungen i Stenbergets kullar.
Fler besök blir det i framtiden, och det ska bli spännande att se hur denna lilla vackra frökens utseende utvecklas.
Gudmor Carina Nicklasson

Muzette of Rossia var dotter till den första kända rysshonan i Danmark,
Pierette. Fadern var den brunmaskade siamesen Longfellow of Annam.
Det var Muzettes första kull som föddes 1947 som var på utställning i
Stockholm och den ena ungen, Anita of Finlandia, stannade i Sverige
och blev stammor i Karin Olssons uppfödning ”av Olsenburg”.
Reds anm.
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Mjau på er!
Jag heter Lara och är en russian blue-tjej
på 2,5 år. Jag tänkte dela med mig av
förra sommarens seglingssemester med
matte och husse.

mattes stora förvåning.la jag mig för att
hålla utkik på sprayhooden och ville där
gärna gå bryggpromenader i mitt långa
flexikoppel.

Det är nästan så att jag känner på mig när
vi ska åka ut till båten. Då går jag snällt
in i transportburen. Matte och husse
packar diverse godsaker, min bästa toa
med tak och min favoritpälsmus och så
bär det iväg i bilen till Långedrag. När
allt är ombord brukar matte bädda till
mig i förpiken. Där lägger jag mig sedan
efter att först ha insupit massor av go
havsluft och checkat så att vi lämnat vår
båtplats ordentligt!

Kanske får jag en ny favorithamn i
sommar?!

Under seglingsturen till varje ny hamn
upp mot kusten kan jag få för mig att
kika ut på det mäktiga havet och ser efter
att husse styr ordentligt. Det är trist när
det dundrar en motorbåt förbi, då hoppar jag snabbt in i ruffen igen. Usch för
dessa låtande fartdårar!
Jag vilar som en prinsessa på
fyra båtdynor fram på kvällskvisten då
husse och matte tar ett glas vin i sittbrunnen eller ett parti kort i ruffen. Se
bara på mitt leende hur jag stortrivs!
Jag tittar gärna ut nyfiket när andra båtar
lägger sig intill oss, men blir människorna där för högljudda går jag hellre
in och vilar lite. Jag gillade Lysekils och
Marstrands hamnar bäst. Till husses och
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Semestergäsp från Lara, kaninen Ronja
(som är inkvarterad hos svärfar när vi är
på havet), husse Janne och matte Lotta
Breikss som också hjälpte mig att tota
ihop detta.

Skepparkrokens uppfödning
Sonja och hennes två bröder Sergej och Smirnoff föddes hos
Christina Sörman. Skepparkrokens är en av de äldsta aktiva
ryssuppfödningarna i Sverige, och nu har Christina alltså
kommit till S-kullen. Christina har fött upp många skandinaviska ryssar under åren, och flera har startat sin ryssuppfödning
med en hona eller hane från henne. Till exempel:
Tistelfjärilens (Christina och Gösta Cyréns), Skepparkrokens
Hvostika
Bagaregårdens (Kerstin Fallgren), Skepparkrokens Laika
Skvalbergets (Monika Svensson), Skepparkrokens Odessa
Pixmas (Åsa Heine), Skepparkrokens Panchinov
Gilleskattens (familjen Andersson), Skepparkrokens Petrova
Ärke Ängelns (Bernice Skytt och Mats Larson),
Skepparkrokens Pavlina
av Buerlia (Eva Smith-Meyer, Norge), Skepparkrokens Gaia.
Även Skepparkrokens Ilona fick minst en kull, men utan stamnamn, och flera hanar har gått vidare inom aveln.

Här nämns några Skepparkrokens-katter:
Skepparkrokens Alexander blev mycket utställd och slutade
som Europa Premier, och var känd för sitt fantastiska temperament. Han bodde hos Lizette och Rudolf Kemp samt Blåman
och Dino.
Skepparkrokens Catja och Skepparkrokens Jelitza, som blev
kvar hemma hos Christina som avelshonor. Gilleskattens
Anina, Christinas nuvarande avelshona, är dotter till
Skepparkrokens Petrova.
Skepparkrokens Egor
(Europa Champion),
stannade också kvar
hos Christina som
avelshane. Han var
fertil hela sitt liv utan
problem, och han var
känd för sitt goda
temperament och för
att vara en sådan gentleman mot de honor
han fick besök av: han
sjöng för dem och
lyckades para även de
mest motvilliga.
Skepparkrokens Gaia blev mor till Geisha av Buerlia, som i sin
tur blev nordens första ryss med titeln DM. Geisha gick bort
förra året men hennes mor Gaia lever hos Fernanda Sparre
Smith.
Skepparkrokens Jezjov flyttade till Berit Arlebjörk. Han fick
flera kullar efter sig.
Skepparkrokens Nurejev bor hos Anna-Lena Wennergren, liksom Skepparkrokens Qissinsky. Qissi fick tre kullar efter sig
och kan ses på utställningar idag.
Skepparkrokens Nikolaji flyttade till Monica Feivik. Han blev
pappa till en Tsartitzas-kull.
Skepparkrokens Sergej och Skepparkrokens Smirnoff flyttade
hem till Lena och Berne Persson, som tidigare hade
Skepparkrokens Gogol. Gogol var månadskatt i ryssalmanackan för 2006.

SKEPPARKROKENS KULLAR
Rådsbackens Natascha x Bäckelyckans Maljtjik Jurij, 860425
2 + 2: Alexander, Alexej, Alexandra, Anna Karenina
Rådsbackens Natascha x Lavendelas Vilgot Blagov, 861219
0 + 1: Borissa
Rådsbackens Natascha x St:Hanshaugens Agios, 871102
1 + 1: Chess, Catja
Rådsbackens Natascha x Celebrindals Curufin, 88
1 + 1: Dvorsik, Divizna
Skepparkrokens Catja x Ackuratess Assar, 890914
1 + 2: Egor, Eruschka, Elena
Skepparkrokens Catja x Ackuratess Assar, 910224
1 + 2: Fjodor, ?, Feodora
Skepparkrokens Catja x Smokey Joe´s Edison, 920129
2 +2: Gogol, Gorbie, Gaia, Galina
Skepparkrokens Catja x Repslagarens Algot, 930216
2 + 2: Husky, Hariton, Hrusa, Hvostika
Skepparkrokens Catja x Mistlurens Truls, 940212
2 + 2: Iljusha, ? , Irinia, Ilona
Skepparkrokens Catja x Fjodor Zar von Rasputin, 950815
1 + 2: Jezjov, Jakovlev, Jelitza,
Skepparkrokens Jeliza + Tassebos Nikulin Tiger, 980105
2 + 1: Kaschmir, Kropotkin, ?
Skepparkrokens Jeliza + Tassebos Nikulin Tiger, 990427
1 + 1: Leo, Laika
Skepparkrokens Jeliza + Skogsdungens Gregor, 000303
1 + 0: Mischa
Skepparkrokens Jeliza + Schedirs Nikita, 010306
2 + 0: Nurejev, Nikolaji
Skepparkrokens Jeliza + Kameleontens Astor, 020110
2 + 1: Oleg, Osip, Odessa
Skepparkrokens Jeliza + Petruschka Shai av Buerlia, 030304
2 + 2: Panchinov, Pushkin, Pavlina, Petrovna
Gilleskattens Anina x Tsaritzas Groucho, 060409
2 + 1: Qandinsky, Qissinsky, Qatja
Gilleskattens Anina x Ullaberras Valle Zjivago Astor, 070531
3 + 0: Rasputin, Rashmaninov, Romanov
Gilleskattens Anina x Koroleva Leonid Nikolaj, 080211
2 + 1: Smirnoff, Sergej, Sonja
Carina Nicklasson
Obs! Tyvärr var det tre namn jag inte fick fram, trots god hjälp.
Reservation för felstavningar av namn eller felaktiga datum!

Och Skepparkrokens Sonja flyttade hem till Monica Malmsten
(Stenbergets). Vilket gör att Monica nu kan fira 30 år med ryssar!

15

Att ha avelshanne
Avel var inget vi planerade när vi skaffade vår första ryss, men
när vi började ställa ut honom fick vi förfrågningar om parningar och tanken mognade fram.
På kattutställningar lärde vi känna uppfödare och andra kattägare. De var härliga bekantskaper. Vi fick kattdomarnas utlåtanden och fick se hur vår lille blyge ryss klarade av utställningssituationer Avelsansvarig vid Russian Blue Klubben samt
Ryska Postens avelshannelista hjälpte honkattsägare att få kontakt med oss. Och den veterinär som känner vår katt bäst
undersökte honom inför livet som avelskatt.
En raskattshanne som ska användas i avel ska förutom vanligt
friskintyg + regelbundna vaccinationer ha navelbråcksfrihetsintyg,
testikelintyg samt hjärtutlåtande (det sistnämnda krävs endast vid
parning med norska russian bluehonor). En del kattägare vill också
att katten ska testas för bland annat FIP och FIV och då gäller
naturligtvis lika för båda hona och hanne.
Vi kopierade alla papper som behövdes: veterinärutlåtanden,
kattens stamtavla, parningsavtal samt bedömningssedlar från
kattens senaste utställningar. Det sistnämnda är ej ett krav, men
kan dock vara kul att visa. På parningsavtalet står bland annat
kostnaden för själva parningen + avgiften för friska ungar och
villkor för eventuella omparningar, kort sagt det som kan vara
bra att ha nerskrivet för att utesluta oklarheter. Bra blanketter
som man kan använda sig av vad gäller avtal se www.sverak.se.
Honan brukar ibland ha sin egen resesandlåda och sin egen mat
med sig, men i praktiken använder de oftast bara en låda och
äter ur samma skål.
Vi gjorde i ordning ett parningsrum där katterna kunde få vara
ostörda. Detta rum eller utrymme ska vara så stort att de kan
röra sig fritt. Det bör finnas en hylla eller liknande dit hanen
kan hoppa undan omedelbart efter parningen. Det ska dessutom vara lätt att hålla rent eftersom en del katter kan urinmarkera i samband med parning (och hannen ska inte på detta sätt
heller behöva påminnas efteråt om honan som har åkt). Vi ställde in vattenskål, matskål, filt, toalåda och någon leksak.

Dags för parning

Och så en dag blev första mötet ett faktum, ett möte som kom
att följas av flera både för vår äldre katt och så småningom även
för hans son, vilken axlade ansvaret som avelskatt då fadern
kastrerades. (Det är vanligast att honan åker till hannen men
det går också att göra tvärtom.)
När honan väl hade anlänt lät vi ägaren ställa in henne
i sin transportbur i parningsrummet. Sedan släpptes hon ut och
fick en stund för sig själv, medan vi människor fikade, tittade på
stamtavlorna och parningsavtalet.
Vår hanne hade då flyttats till ett annat rum för att
låta honan installera sig i lugn och ro. Sedan lät vi de unga tu
mötas och vi kattägare stannade kvar en stund i rummet för att
se att allt fungerade som det skulle. Ibland kan det till exempel
förekomma att honan kommer ur sitt löp ett tag efter resan och
hannen kanske då inte inser att det är en löpande hona, utan
tror att det är en inkräktande främling som han vill slåss med.
Löpet brukar dock återkomma och vår iakttagelse är att har de
inte börjat slåss på en gång, så slåss de inte alls, även om det brukar ingå jabbar och fräsande i parningsspelet.
En del honor lägger sig nästan på en gång, andra
måste uppvaktas. Hon är då allmänt ointresserad, jabbar och
fräser, hanen kretsar runt, belägrar tålmodigt och uppvaktar
med diverse vänligt kuttrande ljud. Det kan alltså bli rätt olika,
ibland är det rena kärlekssagan, ibland tvärtom. Oftast är det
någonstans mittemellan. Men det är sällan våldsamheter!
När kärleksakten väl kommit igång bör man tänka på att kattparningar kan gå rätt vilt till så man ska inte glömma att klippa
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Samtliga foton: Elisabeth Larsson

Hur förberedde vi oss?

klorna på båda innan de möts. Har man uppfattat 3-4 lyckade
parningar så brukar det ge resultat! Ibland märker man knappt
något. Man kanske hör vrål mitt i natten. Eller bara ser att nu
plötsligt blev de goda vänner. Detta är också ett indicium på att
de har parats. Har honan en gång gett med sig brukar de följande parningarna gå av bara farten.
De flesta katter klarar sina parningar själva med bara
lite hjälp från sina människor, dvs. vi måste se till så att det finns
mat och färskt vatten, att toalådan är fräsch och de ska klappas
om och kelas med lite då och då. Vi skämtar inte här. Det är
bara bra att honan känner sig trygg i miljön och trygg med
värdmänniskorna.
Om du skulle märka att din katt inte äter så mycket
under själva parningen, oroa dig inte, det är normalt! Men lite
mat, vatten, ett och annat toabesök och vila hör också till och
skadar inte! Och mitt under besöket kan det faktiskt hända att
en av katterna föredrar mänskligt sällskap en liten stund.
Efter ett par tre dagar brukar hanen tröttna. Då vill han gå ut
från rummet och det är dags att låta honan fara hem. OBS! Hon
kan dock fortfarande löpa och ska inte träffa andra hankatter
innan löpet är över. Och om du har flera katter ska den besökande katten givetvis INTE behöva träffa de andra katterna.
Det blir bara ett onödigt stressmoment.
Vid avskedet brukade vi vara noga med att alltid låta
vår hanne få ta adjö och se när honan hämtades och sedan städa
parningsrummet och toalådan noga för att försöka underlätta
för honom.
Förhoppningsvis börjar det snart synas spår av denna
kärleksakt på honan. Men skulle hon mot förmodan börja löpa
igen har inte parningen tagit och då får själva proceduren upprepas. Det är ganska vanligt.
Innan katter och människor skiljs åt brukar lite kaffe smaka
gott. Då överlämnas parningsavgiften till hankattens ägare.
(Summan står på parningsavtalet, hur hög avgift det är har ni
kommit överens om tidigare.) Honkattsägaren får ta emot parningsbeviset. Kopia av respektive katts stamtavlor utväxlas.
Navelbråckfrihetsintyyg + testikelintyg på hankatt finns på den
stamtavlekopia som honkattssägaren får. Hon brukar också få
kopia på bedömningssedel som visar hankattens senast tagna
titel. (Det kan också vara trevligt att låta hanen få en liknande
om honan ställts ut.)

Sedan är det bara att vänta

Båda parter har fått nya vänner, förhoppningsvis blir det bebisbesök hos honan för hankattsägaren. Annars skickas pengar för
varje unge som klarat av födseln inom 3-4 veckor. (Även här har
kattägarna innan kommit överens om hur stor avgiften ska bli.)
Det är en viktig process som startar då man kommer överens

Vad krävs för att en

standard ska ändras?
Det var med lättnad som jag mottog Marianna Ripattis sms fredagen den 30/5
med beskedet att det danska förslaget till ändringar i FIFe:s standard för russian
blue hade röstats ned. Med tanke på det massiva motstånd till förslaget som
fanns inom FIFe så är det ändå oroväckande att det trots allt fick 13 röster.
Men hur såg då det slutgiltiga förslaget ut egentligen? I förra RP står att det ”reviderades något”, det menar jag är ett ordentligt understatement. Det förslag som
slutligen presenterades på Generalförsamlingen hade genomgått ganska avsevärda ändringar. Man hade tvingats backa totalt med avseende på öronens placering. Och man hade fått backa på pälsfärgen där ”light blue” helt enkelt var struket. FIFe:s Judges & Standards Commission hade även återinfört att kroppen ska
vara lång samt att pälsen är väldigt olik andra rasers. Motivet till förslaget, att
precisera standarden främst med avseende på päls, inklusive färg, samt öronens
placering, föll ju fullständigt och att inte danskarna drog förslaget är en gåta för
mig. De måste ha blivit väldigt besvikna när de såg JSC:s bearbetning. Jag, och
många med mig, anser att förslaget blev bättre men ändå långt ifrån acceptabelt.
Det danska förslaget och turerna runt detsamma ställer en för mig mycket central fråga. Vad krävs egentligen för att en standard ska genomgå genomgripande
förändringar? Enligt min åsikt ska åtminstone ett av följande kriterier ha uppfyllts. Det första är att det finns ett behov att stärka raskännetecknen i en ras
gentemot andra raser. Det var vad som var fallet 1965 då rysstandarden senast
genomgick en större förändring. Det andra kriteriet är att katterna inte längre
motsvarar standarden, vilket signaleras av domarna genom uteblivna utställningsframgångar och dragna cert. Så är inte fallet idag och de danskar som stod
bakom förslaget har vinnande katter. Att de då så gärna vill ändra standarden är
mycket egendomligt. Och vad signalerar det till domarna? Jo, att deras katter
som vinner egentligen inte följer standarden. Det anses i vissa kretsar att jag
ägnar mig åt osaklig domarkritik men detta är ju sannerligen att idiotförklara
domarkåren. Nu får vi veta, via en svensk uppfödare, att standarden måste ändras
och då efter de mest framgångsrika ryssarna på kontinenten. Vilka mest framgångsrika? De kan ju sinsemellan se väldigt olika ut som t ex den far och dotter
som blev Scandinavian Winners förra året. Och åter igen; vinner en katt på
utställning så är väl det bara ett bevis på att den uppfyller dagens standard i
mycket hög grad. Man bör även hålla i minnet att de ryssar som vinner idag inte
ser ut som de som vann för t ex tio år sedan. Och de ryssar som vinner idag ser
inte ut som de ryssar som kommer att vinna om tio år. Ska man då ändra standarden ungefär vart tionde år?

om parning. Vi sticker inte under stol
med att det är jobbigt, en del att tänka på,
men samtidigt är det oerhört vackert. I de
allra flesta fall ger mötet underbara små
resultat! Och man får inte glömma att
russian blue är en liten ras, det behövs
insatser från många håll för att rasen ska
finnas kvar.
Ett av de lyckade resultaten från vår äldsta hankatts kärleksmöten med en av sina
damer är hans son. Han bor hos oss! Vi är
så lyckliga över att han finns!

Det enda skälet jag kan se idag att ändra i FIFe:s standard för russian blue är att
genom vissa justeringar stärka FIFe-ryssens kännetecken. Det finns flera detaljer
på en riktigt bra FIFe-ryss som inte finns inom andra förbund och då i synnerhet inom CFA. Jag pratar nu om typen, pälsen bryr jag mig inte så mycket om.
Jag vill avsluta med att informera RP:s läsare om att SVERAK:s styrelse hade vår
skrivelse som arbetsunderlag i sitt beslutsfattande, den informationen har jag fått
från högsta ort. Så vi kan sträcka på oss!
Marianne Backström

CH S*Vatulands Iines-Mariya

Vi har här velat ge er lite att tänka på när
ni ska låta er hanne bli avelskatt och velat
visa hur man kan gå till väga före, under,
och efter en parning. Säkert finns det
andra vägar att gå och mer att berätta,
men så här gjorde vi och det fungerade
för oss!
Hjärtligt tack till alla katter och människor som vi mött på vägen med våra två
fyrbenta älskade följeslagare! Ni är guld
värda! Tack för att ni finns!
Lena och Stefan Zylberstein

Ägare: Katja Impivaara, Finland
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Royalgreys första kull
Trots att det är otroligt pinsamt ska ni nu få höra hur tokigt det
kan gå när man som ovan uppfödare får sin första kull.
Onsdag morgon 16/4 runt 05.00 vaknade jag av att Moddy
(S*Silivren Modesty Blaise) försvann från min kudde där hon
tillbringar varje natt. Jag tänkte inte mycket på det, utan vände
mig bara och somnade om. När jag steg upp en timme senare
märkte jag dock att ÄNTLIGEN var det på gång!
Moddy var som ett plåster och lämnade mig inte ur
sikte en enda sekund. Sprang efter mig och jamade vart jag än
gick. Däremot så ratade hon båda bolådorna jag gjort i ordning
till henne trots att hon senast kvällen innan legat i dem. Hur jag
än trugade och bad så vägrade hon. Till sist var det bara att
erkänna sig besegrad (som vanligt). Jag plockade fram en låda
där vi förvarar täcken som hon brukar krypa ner och sova i titt
som tätt. Då gick det plötsligt bra för fröken att komma till ro.
Timmarna gick, men ingenting hände. Moddy verkade till sist
tycka att ”nu får det vara nog”. Hon reste sig helt sonika ur lådan
och verkade inte ha några som helst planer på att återvända dit.
Nu var det ett tag sedan jag märkte av några sammandragningar, så jag lyfte försiktigt på svansen för att se om något var på väg.
Det enda jag såg var en slags gulgrön flytning. Ve och fasa!
Ringde Smådjursakuten som rekommenderade mig att komma
in så snart som möjligt. Som tur är så bor vi nära så 20 minuter
senare var jag och Moddy i undersökningsrummet där det
snabbt blev bestämt att Moddy skulle snittas!
En dryg timme satt jag i väntrummet innan veterinären kom ut
med en låda och berättade att det blivit två små välskapta killar
samt att mamma Moddy också mådde bra. Åhhh, vad jag blev
glad! Tyvärr gick glädjen snabbt över i trötthet då Moddy tyckte
att de små söta dunbollarna var läskiga och inte alls ville veta av
dem. Milda makter, att en katt kan fräsa på det viset!
Nu var det dags att ta till alla tips och trix man kunde.
Men det spelade ingen roll alls att jag ibland smorde in kattungarna med smör, ibland med kattmynta, eller att jag gjorde en
hage där jag satte kattungar, kattmamma och mig själv. Det hela
slutade bara med att Moddy till och med fräste åt mig…
Jaha, vad gör man? Jo, man sätter igång operation stödmatning varannan timme. Det var inte det mista roligt, speciellt
inte på natten när man tittade ut mot vardagsrummet och man
ser Moddy ligga nöjd och belåten på klätterställningen medan
man själv sitter och masserar en kattungerumpa för att den ska
kissa och bajsa, samtidigt som man har svårt att hålla ögonen
öppna.
Det var jobbigare än när man fick egna barn! Men,
skam den som ger sig. Vi fortsatte truga Moddy och försökte på
alla sätt och vis få henne att förstå att det var hennes små
goseungar. Efter drygt fyra låååååååååånga, tröttsamma dygn var
det precis som om hon tyckte att ”Nu har jag vilat upp mig tillräckligt och jag har sett till att mina människor har fått känna på
hur det är att vara kattmamma, så nu går jag in och tar över.”
Och det gjorde hon, aldrig har hon varit så omtyckt och älskad
av hela familjen som den dagen hon la sig i diställning och lät oss
lägga dit ungarna! Mer välputsade ungar som vi hade dagen
därpå går inte att få!
Nu kom en tid med bara lek och bus. Man skyndade hem från
jobbet så fort man bara kunde för att kunna lägga sig i hagen
med de små. Efter en tid så döpte äldsta dottern ungarna till
Stickers och Slickers. Stickers var den mindre av ungarna som
snabbt kom på olika sätt att bryta sig ut ur hagen och Slickers
var den större av dom som tyckte att det bästa som fanns var att
slicka en människa på munnen. Man önskade bara att det kunde
vara så för alltid. Vi tog med de små på utflykter för att vänja
dem vid andra platser än vårt hem. Vi åkte bil, de fick gå ut i
koppel. Allt var helt enkelt frid och fröjd. Det var egentligen
bara en enda liten detalj som jag inte kunde släppa och det var
att jag inte riktigt kunde hålla med veterinären om att det var
hanar. Jag letade bilder både i böcker och på nätet för att kunna
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Moddy dräktig och visar gärna magen

jämföra men kände mig hela tiden osäker. På den ena hanbilden
såg det helt klart likadant ut som på våra ungar, men på nästa
gjorde det inte det. Nåja, jag ska ju till Smådjursakuten snart för
att ta den första vaccinationen, tänkte jag. Då det var dags så
passade jag givetvis på att fråga veterinären om könen på ungarna och två olika veterinärer tog bort mina tvivel den dagen.
Det var två stycken hanar.
När ungarna var ca 10 veckor ville Marianne och Sven
Backström komma och kika på våra snygga grabbar. Det tog ca
60 sekunder från det att de ringde på dörren tills Marianne gav
mig den största kalldusch jag någonsin fått. Hon höll nämligen
en av ungarna. Kände, klämde och njöt av kattungelukten, sen
lyfte hon på den lilla svansen och utbrast: ”Men det här är ju en
hona!”
Jag satte igång att tokskratta av chocken och tankarna
bara gick runt i huvudet på mig. En hona? Jag visste det! Men
jag har ju för sjutton kollat med tre (!!!) olika veterinärer!
Tankarna gick bara fram och tillbaka, och till sist kom jag på hur
otroligt pinsamt det var. Marianne och Sven var väldigt snälla i
alla fall och sa att det inte alltid är så lätt och att jag inte var den
första som gjort detta misstag. Men jag tror nog att dom fick sej
ett gott skratt när dom gick hem till sej igen!
Tänk att jag som tonåring aldrig satte fel kön när min huskatt
fick sina 2 kullar, men nu när man ska vara en ”riktig” uppfödare inte kan skilja på hona och hane. Jag skyller helt enkelt på
veterinärerna och på att det är mycket enklare när man har en
eller ett par av varje kön…
Sen var det bara för mig att krypa till korset och erkänna hur illa
det kan gå för en oerfaren uppfödare. Hela kvällen satt jag och
ringde runt till Yvonne Torstensson och Maria Enzell på
Ryssfolket samt till Ywonne Johansson på Russian Blue Klubben
för en uppdaterad version på respektive hemsida. Alla tre var lika
snälla och berättade anekdoter om andra fall där detta hade hänt.
Skönt att höra att man inte är ensam om att ha noll koll!
Varför jag ringde Maria Enzell var pga att jag några
dagar innan äntligen skickat registreringsanmälan till henne
Tyvärr för oss gör Maria sitt jobb väldigt snabbt och hade därför
redan skickat in allt till Cecilia på SVERAK. Jaha, tänkte jag,
snygga stamtavlor till mina två tjejer. Registrerade som hanar
och döpta efter de två ryska fotbollsspelare som gjorde mål mot
Sverige och därmed skickade hem Sverige från EM. Mina söta
goa småtjejer var döpta till Roman Pavlyuchenko och Andrei
Arshavin! Jag ringde Cecilia en (!) timme innan det hade varit
för sent att göra något åt stamtavlorna. I annat fall hade vi varit
tvungna att skriva om alla papper mm. Nu räckte det med att jag
mejlade in de nya namnen, och Cecilia kunde fixa så att allt blev
rätt.
Under 10 veckor hade vi svårt att komma fram till två
bra hannamn, när vi fick veta att det var honor hade vi ett dygn

Fina flickor ute på promenad

Så här bortskämda blev dom faktiskt. Att
hoppa upp i knät för att se vad som serverades till middag (eller frukost) blev snart en
vana.

på oss. Jag tror ändå att det blev rätt bra.
Med tanke på att historien säger att russian bluekatter ägdes av tsarer förr i tiden
så döpte vi tjejerna efter den mest kända
tsarfamiljens barn. Numer går ungarna
under namnen S*Royalgrey Anastasia och
S*Royalgrey Tatiana.
Så blev mina älskade yngel stora nog att
flytta hemifrån. Vad snabbt det gick! Man

Anastasia 7 veckor

Anastasia 12 veckor
Tatiana sträcker ut

trodde att man skulle ha all tid i världen,
men tiden gick ju alldeles för snabbt! Man
kan aldrig vara beredd på den smärta som
kommer när en kattunge flyttar hemifrån.
Båda de små ullbollarna kommer alltid att
ha en speciell plats i mitt hjärta. Det jag
tröstar mig med är att jag är helt övertygad om att båda mina tjejer har det jättebra, och jag är så glad över att jag har hittat bra hem till dem båda. För det ska
gudarna veta, att det var många konstiga
typer som hörde av sig och var intresserade av att köpa en unge. Som tur är hittade vi perfekta hem till systrarna.
Anastasia, som är den större och ljusare av
tjejerna flyttade till Kerstin Hartwig som
bor i Åby utanför Norrköping. Där
kommer hon eventuellt att få prova på
utställning. Den mindre och lite mörkare
Tatiana har numera flyttat hem till sin
mormor S*Sinikoskas Nikita som ägs av
Evelinn Johnson. Där är tanken att
Tatiana ska få en kull eller två under
Evelinns uppfödning S*Silivren.
Den enda som är glad åt att ungarna är
utflugna är mamma Moddy. Gud så trött
hon var på de små vilddjuren de sista
veckorna. Speciellt när hon var tvungen
att ha tratt på huvudet efter två stygn på
bakbenet när någon av katterna rev ner en
blomkruka. Inte nog med att det var synd
om Moddy för att hon var sydd och hade
tratt. Nej, ungarna såg minsann sin chans
att reta gallfeber på sin mamma utan att
bli uppfostrad. Tratten gjorde ju att hon
inte kom åt! Dessutom visste de precis

hur de skulle få ligga på alla Moddys favoritplatser. Det var bara att försöka få sig en
slurk från tutten så stack Moddy iväg fortare än kvickt. Voila, hela platsen för sig
själv. Inte ens kudden bredvid mig fick
Moddy ha ifred, nä, där låg det kattungar
istället…
Nej, Moddy har inte ens letat
efter sina kattungar sedan de flyttade, och
efter att den sista ungen flyttade så kan
man verkligen se hur härligt Moddy tycker att livet är. Hon började med att bara
njuta av att få tillbaka alla sina favoritplatser och efter det så har hon hoppat och
skuttat runt i lägenheten precis som en
kattunge. Man kan riktigt se hur mycket
hon njuter av att återigen få mattes hela
och fulla uppmärksamhet!
Vad har man lärt sig då som ny uppfödare?
1. Låt aldrig en veterinär könsbestämma
dina kattungar.
2. Låt aldrig en veterinär könsbestämma
dina kattungar.
3. Låt aldrig en veterinär könsbestämma
dina kattungar.
4. Det gör ont, ont, ont i hjärtat när de
flyttar hemifrån
Tänk att jag, trots värken i hjärtat, inte
kan låta bli att se fram emot nästa kull.
Det finns ju faktiskt ett par ställen i soffan
som inte har små, små klohål på sig!
Hälsningar Jenny, Bengt, Sanna, Fanny
och Moddy

Moddy på spaning
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Den skandinaviska ryssen
Vi är många som har åsikter om den
skandinaviska ryssen, och det kanske är
dags även för oss som inte är uppfödare
eller utställare att göra våra röster hörda.
För varför skulle det vara en norm för att
få uttrycka sina åsikter?
För mig är den skandinaviska ryssen hela
katten: den panterlika kroppen, de gröna
ögonen, den mellanblå pälsen med silverskimmer, profilen, vinkeln, den korta
kilen och framförallt uttrycket.
Att i ord förklara vad det där
speciella uttrycket består i är nog tyvärr
inte möjligt, man måste nog se det/ha
sett det för att förstå vad som menas. Det
är ett uttryck som gör att man hajar till
och hisnar – en blandning av såväl det
vackra som det vilda. Det som gör att
man direkt ser att detta är en ryss och
inte en blå burma eller en korat. Dock
kan jag direkt nämna tre bilder där jag
tycker att uttrycket syns: Skvallergränds
Olga Alexandrovna, Bäckelyckans
Diebotjka Gavrila och Blue Moon af
Mölleby. Det är svårt att fotografera en
ryss så att uttrycket framträder till fullo,
det framträder nog bäst när katten liksom
”tittar lite under lugg”.
Tyvärr så försvinner uttrycket mer och
mer för varje år. Och, som Tuulikki Simu
(S*Sihanouk´s) skrev i Ryska Posten nr.
4/07: ”Åren går och nu är vi på 2000talet. Ryssen har ändrat sin utstrålning,
sin rysslook. Vi som har sett den saknar
den”.
Vi som har/har haft en skandinavisk ryss
vet hur det uttrycket ser ut, och känner
igen det när vi ser det. Man ser det tyvärr
alltmer sällan hos unga katter. Därför
blev jag väldigt glad när jag såg uttrycket
hos Eva Nilssons Tsaritzas Reno. Tack
och lov så fick han en del kullar innan
han blev kastrat.
I Ryska Posten nr. 4/07 finns det också,
förutom Tuulikkis text, två bra texter till
om den skandinaviska rysstypen, som jag
vet uppskattades av många. Texterna var
skrivna av Ywonne Johansson (S*Wildtbergs) och Karin Johansson (S*Kyanos)
och jag tycker att de båda ger en bra bild
av den skandinaviska ryssen.
Elisabeth Jacobs (S*Barynia’s) svarade på
frågor om sin uppfödning i samma
nummer och skrev, apropå att ryssens
utseende har förändrats genom år, bland
annat: ”Jag ser att för varje generation jag
föder upp blir det en liten förvanskning
av originalet”.
Det var också intressant att läsa Charlotte
Bredbergs text i Ryska Posten nr. 2/07
om när hon ställde ut Plysch (S*Valinor’s
Celebrian). Dels för att Charlotte själv
såg att de andra ryssarna så helt annorlunda ut än Plysch, och dels för att
domaren (Monica Bokström) sa: ”Så här
ska en riktig ryss se ut!”
Tyvärr är Plysch kastrat men som
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Charlotte skrev, så har hennes ”upplevelse av att Plysch ser annorlunda ut än
de flesta andra ryssar i Sverige idag fått
mig att försöka definiera vad det är och
vad den berömda rysslooken består i.
Min stilla undran är ju hur rasen kunnat
förändras så mycket på cirka 10 – 15 år
utan att man har reagerat. Jag tycker personligen att den äldre typen av skandinavisk ryss med kort nos och bred kort kil
är överlägset vackrast och önskvärt att
eftersträva i avelsarbetet”.
Här är några exempel på vad jag personligen tycker är fel:
En ryss som har en så ljus päls att den ser
ut som färgnyansen ljuslila, dessutom
tycker jag inte att silvret framträder till
fullo då. Mellanblå kan naturligtvis aldrig
vara samma sak som ljusblå.
En ryss som har för lågt sittande öron, för
små öron eller för högt sittande öron.
En ryss med ett uttryck som gör att det
ser ut som att den ler. En vuxen ryss ska
inte se söt ut, en del av ryssens charm är
att den har kvar det kattlika, ”vilda”
utseendet.
En ryss utan vinkel – som saknar ”hyllan”
ovanför ögonbrynen vilket gör att pannan sluttar direkt ner mot nosen, och det
gör att det blir en väldigt konstig profil.
En bra profil tycker jag ska ha vinkeln
och en rak nos.
En kort, bred kil är också viktigt. Är kilen för smal så tycker jag att
nosen blir längre och att det blir tätare
mellan ögonen.
Sedan kanske det också kan vara på sin
plats att påpeka att en skandinavisk ryss
inte per automatik är en ryss född i ett
skandinaviskt land. Även om det handlar
om ett utseende som man nog kan säga
har renodlats i de skandinaviska länderna
så har utseendet även funnits i andra länder. En stor källa till kunskap om rasen är
att läsa gamla Ryska Posten, från de första numren 1978 och fram till åtminstone
90-talet.
Jag ställde ut sporadiskt under några år i
mitten av 80-talet. Kom man in på
Svenska Mässan i Göteborg så hände det
att där var över 30 ryssar, så gott som alla
av god skandinavisk typ. Personligen så
kan jag inte tycka att en mångfald av
olika utseenden berikar rasen, för det
handlar ju om att avla på det som är
rastypiskt. Jag tycker själv att det bara
blir konstigt, man kanske istället tänker
att är det här verkligen ryssar?
På 80-talet var det konkurrens
på utställningarna, möjligen för att det
enbart var tvådagarsutställningar samt
betydligt färre utställningar än idag, vilket innebar att flera åkte på utställningarna. Idag verkar alla generellt ha mera
ont om tid, och fler förklaringar finns
förstås också.
Utställningar idag upplever jag
som mycket rörigare än tidigare. Till

Skvallergränds Olga Alexandrovna
Foto: Eggeborns foto, Västerås

Bäckelyckans Diebotjka Gavrila

Blue Moon af Mölleby
Foto: Östgöta Bild

exempel så sitter en del ägare framför
burarna och blockerar därmed för besökarna. Det var förbjudet att göra så tidigare, och med all rätt. En utställning är
även till för besökarna, och de ska kunna
titta på katterna utan problem.
Jag hade glädjen och förmånen att få se
till exempel Skvallergränds Olga
Alexandorvna och Skvallergränds Lara i
verkligheten samt förstås även en mängd
andra vackra, skandinaviska ryssar. Vi
hade också en fantastisk resurs i
Marianne Stade (Skvallergränds) som var
såväl korthårsdomare som ryssuppfödare.
Hon kunde hålla upp ryssarna på en
utställning och visa: Så här ska de se ut
och tala om varför det var ett bra
utseende. Eller att det här var mindre bra
samt varför.
Jag förstår mer än väl att det här med
utseendet är svårt att till fullo förstå för
nya medlemmar, men ingen ska känna
att deras ryss är mindre värd – absolut
inte! Glöm aldrig att det handlar om
katter – och förhoppningsvis så är alla
våra ryssar högt älskade och i sina människors ögon finast i hela världen! Det är
heller inte frågan om någon ”tävling” om
vem som har den bästa skandinaviska
looken, att försöka bevisa ”vem som är
bäst”. Ett sådant tänkande och beteende
vore naturligtvis infantilt. Istället borde
alla hjälpas år för att – som det står i
Russian Blue Klubbens stadgar sedan
klubbens bildande 1977 – verka för bevarandet av den skandinaviska ryssen.
De som nu är aktiva uppfödare
har ett mycket stort ansvar för den skandinaviska ryssens fortlevnad. Det blir
färre och färre skandinaviska ryssar att
para tillbaka på – både honor och hanar.
Avelshanelistan blir magrare för varje
nummer av Ryska Posten i det hänseendet – tyvärr.
En del verkar anse att skandinaviska ryssar genomgående har dålig pälskvalitet,
och att nordamerikanska ryssar genomgående har en bra pälskvalitet, och parar
man dessa olika typer så får man en skandinavisk ryss med bra pälskvalitet.
Personligen har jag väldigt svårt att tro att
detta med pälskvalitet skulle vara genomgående drag, lika svårt har jag att tro på
en sådan ”mirakellösning”. Om man nu
har en ryss med en sämre pälskvalitet och
vill försöka para så – är det verkligen värt
att försöka få fram en sak när man samtidigt riskerar att förlora så mycket av helheten? Är en ryss med bra päls den vackraste om till exempel ansiktet mera
påminner om en burmas? Självklart är
pälsen viktig men inte på bekostnad av
det man riskerar att förlorar i utseendet i
övrigt.
Att man inte heller ska avla på
inavlade katter verkar de flesta ha förstått.
De djuren blir i regel inte så gamla och
man kan aldrig veta vilka defekter deras
avkommor kan få.
Det är många som nu gör liknelsen mel-

lan siamesernas utveckling och ryssarnas.
Jag tillhör dem som anser att siameserna
var oerhört vackra förr men att utseendet
nu har förändrats väldigt mycket, även
om man i bland annat Storbritannien nu
aktivt försöker avla tillbaka den klassiska
siamesen. Det mest slående hos dagens
siameser tycker jag är att huvudet nu ser
helt annorlunda ut. Kanske har de en
bättre pälskvalitet men inte ser de ut som
den klassiska siamesen längre. Jag är rädd
för att det är samma öde som ryssarna nu
går till mötes. Och ska man kunna avla
tillbaka den skandinaviska ryssen så gäller
det att inte alla skandinaviska avelsdjur
försvinner eller blandas upp för mycket
med importerna. Risken finns också att
om ryssens utseende förändras för mycket så kommer också ryssägarna att ”falla
ifrån”, man vill helt enkelt inte köpa en
ny ryss som utseendemässigt skiljer sig
alltför mycket från det gamla.
När Karin Johansson och jag ringde och
kontaktade klubbens svenska medlemmar (så många vi hann med under en
helg), angående skrivelsen till SVERAK:s
Raskommitté och FIFe:s Generalförsamling, så framkom det hur starkt medlemmarna älskar den skandinaviska ryssen och att man vill att det utseendet
bevaras. Och hur tacksamma man var för
att ”den vanliga medlemmens” (= som
inte ställer ut eller föder upp) åsikt
räknades. Många var också vältaligt upprörda över det danska förslaget angående
ändring av rysstandarden och hade funderat över vad de kunde göra för att motverka förslaget. Det kändes väldigt bra
med detta starka stöd från våra medlemmar!

åsikter om den skandinaviska ryssen –
här finns det massor av erfarenheter för
oss andra att ta till oss av. Jag vet också att
många har åsikter men känner sig osäkra
att skriva, just för att man inte är uppfödare eller utställare. Men, återigen, varför
skulle det vara en norm för att få uttrycka
sina åsikter?
Utseendet för ryssarna började förändras
i mitten/slutet av 90-talet, när importerna fick ett stort genomslag. Periodvis
har det självfallet behövts nya avelsdjur
men nu fick importerna och deras
avkommor ett stort genomslag, vilket har
påverkat den skandinaviska rysstypen.
När vi köpte Alexej (S*Ryaklintens Alexej
Astor, född 2001) så var jag medveten
om att utseendet hade förändrats men jag
hade inte förstått hur mycket som hade
hänt. Alexej har de gamla, skandinaviska
linjerna bakom sig och det är jag väldigt
glad och tacksam över. Men visst ser jag
att det finns skillnader mellan honom om
min förste ryss, Kullabygdens Kassimir.
Om sådär 10 år, när det blir dags att köpa
en ny ryss, så hoppas jag verkligen att det
finns skandinaviska ryssar kvar. Och att
det inte har gått för ryssarna som för siameserna.
Carina Nicklasson, ryssägd sedan 1983

Det finns självklart människor som tycker att de nordamerikanska, de kontinentala eller de brittiska/australiensiska ryssarna är just deras idealbild av en ryss,
och det är självfallet upp till var och en
att tycka. Men i Russian Blue Klubben så
har åtminstone majoriteten av de svenska
medlemmarna (vare sig man är utställare,
uppfödare eller ”enbart” ryssägd) starkt
uttryckt sin kärlek till den skandinaviska
ryssen och sin önskan att bevara den.
Kanske finns det någon uppfödare som tycker att medlemmar som inte
föder upp eller ställer ut inte vet eller kan
något om rasen. I så fall så kan jag tala för
våra medlemmar och säga: Jodå, vi både
vet och kan en del vi också. Man ska heller aldrig underskatta andra människors
intelligens och kunnande.
Men inte heller i det avseendet
ska man behöva ”tävla” eller ”bevisa” vem
som kan mest eller vet bäst. Det är katter
det handlar om, glöm aldrig det.
Människor har olika åsikter vilket man
får acceptera, och kan man inte det så är
det man själv som äger problemet.
Vi har medlemmar i Russian Blue
Klubben som haft ryssar sedan 60-, 70-,
80- och 90-talet. och jag skulle verkligen
önska att åtminstone några av er ville
skriva till Ryska Posten om era tankar och
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“Den bästa sovplatsen är tvättkorgen...... “

Hej!
Mitt namn är Tuli och jag bor med min matte och husse i
Haninge. Jag är som alla ryssar generellt. Jag tycker om färskt
vatten! Det ska vara direkt från kranen! Jag tycker om att maten
serveras färsk och väldigt ofta. Jag tycker om att smita ut i trapphuset där jag bor! Det är spännande för det bor en hund bredvid!
Busa är det roligaste jag vet och gosa förstås, men bara när jag
vill. Den bästa sovplatsen är tvättkorgen, där kan jag sova jättelänge. Jag tycker om att bo hos mina vänner i Solna när matte
och husse är borta. Det är jätteroligt att busa där borta!
Jag vet att jag är fin! Jag har en stark självbild!
Matte och husse heter Jenny och Dan Forsman och själv heter
jag egentligen S*Koroleva Feodor Efimej, men jag kallas Tuli.

Ryss från Ryssland

FIN*Zarin Wyatt

Ägare och foto: Susanna Gunnar

S*Kosmoskattens Kasmira.

IC Ariadna Hope Diamond*RU

på utställning i Helsingfors. Foto: Heikki Siltala

Ägare och foto: Olessia Stein
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Pyttan – min blå ”bondryss”
och en del om ryssens färg, öron med mera
Pyttan var den första katt som jag avsiktligt skaffade mig. Hon var uppfödd av
goda vänner till mig på Neglingeön i
Saltsjöbaden 1970 och var dotter till
deras blåvita europélika huskatt Dolly.
Fadern misstänktes vara den ena grannens bruntabbyvita ”Don Juan”. Ja, han
hette något annat, men fick öknamnet
genom att förföra traktens löphonor
medan alla andra hanar istället ägnade sig
åt att slåss och därmed missade chansen.
Hans mor var en chokladmaskad siames
av gammalmodig typ, vilket varken syntes eller märktes på honom. Han såg ut
och uppförde sig som en europé.

Huvud och hals: Skallen (= skalltaket
/RM) är flat och smal, pannan bakåtsluttande; ansiktet och halsen är långa
vilket ger den långa smidiga kroppen det
önskade kurviga intrycket.
Ögon: Skarpt gröna, placerade ganska
brett isär. Mandelformiga.
Öron: Stora och spetsiga, placerade ganska brett isär. Vida vid basen och vertikalt
ansatta mot huvudet. Huden på öronen
tunn och genomskinlig med mycket
ringa insides behåring, inte alltför tjockt
täckta (= på utsidan/RM).
Fel: Vita markeringar, tabbymarkeringar,
satt eller tung kropp, fyrkantigt huvud.

Pyttan var 14 veckor då hon kom hem till
mig och jag glömmer aldrig vilken upptäckarglädje hon visade när hon gjorde
sig hemmastadd inom- och utomhus.
Hon tittade frågande på mig: ”Får jag gå
in här, får jag klättra upp i det här trädet?” och blev jätteglad då jag sade ”Ja”.
Då vi gick till sängs första kvällen inspekterade hon mig noga, lyfte försiktigt på
mina ögonlock med tassen och nosade på
ögonen, lyfte på mina läppar och provbet
i mina tänder. Sedan kröp hon ner bredvid mig, lade sig på rygg med huvudet på
kudden och frambenen ovanpå täcket,
precis som jag, suckade och somnade.
Hon kom omedelbart bra överrens med
mammas 16-årige europé Petter och min
12-årige blåvita perser Davy Jones. Enda
besväret i början var att få henne att äta.
Det visade sig att hon var uppfödd på
uppfödarnas egen människomat.

Pyttan hade medelblå päls men den var
inte tätliggande utan lätt rest p.g.a.
underullsförekomst och heller inte jämn i
färgen utan med silvertippade täckhår.
Dessutom hade hon några spridda vita
hårstrån i halsgropen. Kanske som arv
efter modern? Nå, jag visste ju att även
om Pyttans far kanske var Älgö-ryssen var
hennes mor Dolly, ingen russian blue.
Och även om jag ett kort tag lekte med
idén att avla fram ”silverrävsfärgade”
katter eller ”omvänt abessiniertecknade”
katter slog jag det snart ur sinnet och
beslöt låta kastrera Pyttan så snart hon
fyllt ett år, den ålder veterinärerna då
krävde vara nådd. Och visst blev hon
kastrerad, men först efter att ha fött två
kullar. Den första efter en enda parning
med Don Juan, tre svarta och en blå, den
andra också efter en enda parning – uppe
i ett träd! – om fem blå ungar med Svarte
Ryssen.
Om Pyttan hade russian blueanor (ev. genom Älgö-ryssen) så hade hon
dock inte den skandinaviska typen, som
t. ex. Marisjka af Braheborg hade.
Däremot liknade hon i hög grad Dvina
Lefine (se Ryska Posten nr. 1/2001, sidan
16), eller för att ta en nutida katt Wynjas
Wiwi (se Ryska Posten nr. 1/2008, sidan
15).

Av några grannar fick jag höra att det var
lika troligt att Pyttans far var ”Älgö-ryssen” som ”Don Juan”. Älgö-ryssen var en
äkta registrerad russian bluehane som tillbringade sommaren på Älgö några kilometer bort och som brukade ströva till
Tattby och Neglingeön på jakt efter
honor. Han var bl. a. far till svarta ryssen
i Tattby, en katt som i allt utom färgen
var en typisk ryss.
Denna information fick mig att
titta i Grace Ponds The Observers Book
of Cats (London 1959, revised 1961) och
nog var Pyttan mycket lik ryssen på där
återgivna färgfoton men då jag läste standarden såg jag att Pyttan avvek på främst
en detalj.
Standarden som var reviderad 4 juli 1952
löd i svensk översättning:
Färg: Klar, glänsande, Medel till mörkt
blå nyans, jämn överallt.
Päls: Kort, tättliggande med ett distinkt
skimmer.
Kropp, byggnad och svans: Kroppen
lång, smidig och graciös i konturen, tunn
benbyggnad och lätt i byggnaden.
Svansen lång, proportionerlig till kroppen rak och avsmalnande. Benen långa
och slanka, fötterna (= tassarna/RM) små
och ovala.

På hösten gick jag med i Stockholms
Kattklubb (SK) och ställde i december ut
Pyttan i huskattsklass. 1972 började jag
gå assistent och sommaren 1973 reste Eva
Perzanowska och jag till Leicester i
England för att gå elev respektive
assistent på en GCCF-utställning. Det
var p.g.a. ett missförstånd som GCCF lät
mig gå elev (SK hade i ansökan skrivit
”apprentice judge” istället för ”steward”)
för den mycket ansedda domaren Phyllis
Hughes, som dömde ett flertal korthårsraser, bl. a. sex russian blue. En hane i
öppen klass fick en etta (dvs. Ex.) men
utan cert, en kastrathane fick samma, en
hona fick etta med cert, en hona fick en
trea! (dvs. ”Bra”) p.g.a. ojämn pälsfärg.
Hennes täckhår var nämligen silvertippade och Phyllis Hughes påpekade att
pälsfärgen skulle vara medelblå från hår-

spets och ända ned i bottnen. Det ena
ungdjuret minns jag inte, den andra fick
en etta trots att trampdynorna snarare var
lilarosa än grå (!), men hon var ju ungdjur så ”småfel är ursäktbara”.
Phyllis Hughes var inte den enda GCCFdomare som begärde absolut färgrenhet
hos russian blue. I Grace Ponds The
Observers Book of Cats, tredje upplaga
1979 står: “The coat colours vary from
medium to dark blue and must be the
same all over.” Alla brittiska uppfödare
och domare i England var dock inte eniga
om detta. I Complete Cat Encyclopedia,
edited by Grace Pond (London 1972)
skriver Florence Laugher (Jennymay):
“The texture and appearance of the
Russian Blue coat is the truest criterion of
the breed – it is short, thick and very fine,
standing up to give a soft and silky effect
like sealskin. The coat is double, so that it
has a distinct silvery sheen. I look for silver tipping on each hair. The standard
lays great stress on this thickness of fur –
you can easily gauge what is required, for,
ideally, it should be difficult to see the
cat’s skin which should also be blue.”
Uppenbarligen hade GCCF:s
standard ändrats från 1952 års standard
då pälsen skulle vara tätliggande, men
Phyllis Hughes ville inte ha en riktigt
underullstät päls eftersom sådan förtar
pälsens glansighet som beror på täckhårens lyster. Flera av de FIFe-domare jag
fr.o.m. 1975 gick elev för ogillade också
för täta, ljusa och ”vit-tippade” rysspälsar.
Med ”dubbel päls” menas förresten att
täckhår och underull är lika lång, vilket
normalt inte är fallet oberoende av kattens ras. I koratstandarden som faktiskt
är ett par årtionden äldre än rysstandarden står att pälsen skall vara uppenbart
silvertippad och då tycker jag att russian
blue-pälsen borde sakna denna silvertippning. En hel del av våra svenska russian
blue har haft skimrande/glänsande pälsar,
och en del av dagens ryssar har det också.
Jag återkommer gärna med synpunkter
på pälsnyans, öronansättning och annat –
om jag får.
Rina Matthiessen
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Har du Sveriges äldsta russian blue?

I förra Ryska Posten efterlyste vi ryssar över 17 år. Har du en
gammal ryss? Meddela oss i så fall så får han eller hon vara med i
tävlingen om Sveriges äldsta ryss.

Skicka gärna ett foto på katten, men har du inte det går det
bra ändå. Tala om kattens namn och ålder och ditt eget namn.
Adress till tidningen finns på sidan 2.

S*Smokey Joe’s Ebenizer – Missen
Från Ingrid Ekholm i Göteborg har vi fått denna bild på hennes snart 18-åriga
rysshane. Han heter S*Smokey Joe’s Ebenizer och kallas Missen. Han föddes i
en kull på sex kattungar den 17 september 1990. Pappan hette S*Mistlurens
Simon och mamma till kullen var Ryssgårdens Fanny.

STRÖMKARLENS LOMOVA PETROVNA
fyllde 20 år den 10/6 2008.
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Snart är det vinter!
Vår frusna lilla Sassa
(som blir 16 år i oktober)
hittar alltid den varmaste platsen.
Berit Arlebjörk

Vänner som har lämnat oss
S*Mammgårdens Hazel – Mårrizze

S*Skepparkrokens Jezjov – Silver

Vår gosiga lille Mårrizze, S*Mammgårdens Hazel, finns inte
längre. Den 13 mars 2008 fick han efter en tids sjukdom,
somna in i mattes famn på Djursjukhuset i Malmö. I nästan 17
år fick vi förmånen att vara hans husse och matte och vi saknar
honom varje dag. Nu får han leka tillsammans med sin halvbror Måzart i katthimlen och vi hoppas att de har det bra.

Den 4 juli, sex veckor före sin 13-årsdag, tog vi farväl av vår
Silver. Det som vi först trodde var en obetydlig och lätt åtgärdad åkomma i ögat, visade sig till slut vara en elakartad tumör
i kinden. Under ca 4 månaders sjukdom hade vi en tid fylld av
oro, operationer, undersökningar och medicinering när vi
pendlade mellan hopp och förtvivlan. Vi ville så gärna ha
honom kvar. Silver var en sådan snäll katt och fin kompis och
han har lämnat ett stort tomrum hemma hos oss.

Torbjörn och Pia

Berit Arlebjörk

S*Kosmoskattens Blå Bror – Pojken

Fråga Ylva!
Pojken – vår fina 13-åriga hane – har lämnat oss efter en kort
tids sjukdom.
Han föddes som en av fyra ungar i vår allra första rysskull 1995.
Han var en mycket speciell katt och vi saknar honom väldigt
mycket.
Elisabeth Larsson

Ylva Stockelberg svarar på
kattfrågor i Ryska Posten.
Ta tillfället i akt och fråga
om saker som du undrar
över!
Skicka dina frågor till redaktionen så vidarebefordrar vi
dem till Ylva. Adress finns
på sidan 2. Du får gärna
skriva under signatur, bara
du uppger ditt namn till
redaktionen.
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EN MAN FRÅN MILANO
Oktobersolen lyser så varmt på balkongen i Milano där en hankatt ligger och njuter av
livet. Jag går ut och klappar katten och han rullar runt, spinner och stångar huvudet mot
min hand. Så var mitt första möte med Tender. Det var kärlek vid första ögonkastet.
Från det ögonblicket stod det klart att jag gärna ville att denne charmör skulle få ungar
med några av mina honor! Jag frågade hans ägare Francesco lite försiktigt om det skulle gå att förverkliga denna dröm och han svarade genast ja! Jag blev så glad, nu var det
bara att planera hur det skulle gå till. Det är ju trots allt ett visst avstånd mellan Milano
och Helsingfors.
Vi beslöt att Tender skulle få komma till Finland, men inte förrän i början av
nästa år. Vid den tiden skulle min yngsta hona Taika vara nästan ett år gammal. Den
här kavaljeren ville jag nämligen i första hand att Taika och Talita skulle få träffa.
FÖRSTA BESÖKET
Till Finland
I januari kom Tender och Francesco till
ett regnigt och kallt Helsingfors.
Francesco skulle stanna över helgen och
Tender på obestämd tid. Det gick ju inte
att veta i förväg om Taika och Talita
skulle bli intresserade av Tender och när
det i så fall skulle ske. På en gång, om ett
tag eller inte alls… Speciellt osäkert var
det eftersom Taika inte hade löpt någon
gång över huvud taget än!
Tender betedde sig ungefär som
hemma, som en lugn och trygg gentleman. Alla olika dofter och ljuden från
flera främmande katter oroade honom
inte det minsta, han kände sig hemmastadd på en gång. Han rullade runt på
golvet, spann och ville varje dag ligga i
mitt knä, tätt intill mig, precis som han
brukar göra hemma. Men han har en väldigt hög röst!
Han urinmarkerade inte så
mycket, och när han gjorde det var det på
papper som jag lagt ut på golvet för det
ändamålet. Praktiskt och bra! Han bryr
sig inte om vad för slags papper det är,
men jag använde papper med plast på
undersidan för att skydda golvet. Sedan
var det bara att vänta med spänning på
vad som skulle hända. Det satte snart
igång…
Talita och Tender
När Tender hade varit hos oss en vecka
började Talita jama och kissa (ofta på
oönskade platser som i min säng!). Ett
säkert tecken på att hon hade börjat löpa!
Tenders läten och dofter hade haft effekt
på Talita som fick komma in på hans rum
och han var som alltid redo för parning.
Det här kommer att gå fort och lätt,
tänkte jag. Men när jag såg hur de försökte och försökte verkade det nästan omöjligt, trots att båda två hade varit med förr.
Tender är inte någon lång katt och han
bet Talita högst uppe på huvudet och inte
i nacken. Och Talita kan göra sig väldigt
lång om hon vill! Skulle detta gå, eller var
det helt hopplöst?! Jag försökte hjälpa
Tender lite, men han tittade bestämt på
mig som om han ville säga ”Jag klarar
mig själv”. Det enda jag kunde göra var
att låta dem vara tillsammans och försöka.
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Natten som följde var väldigt
högljudd. Det var Tender som gav order
till Talita. Han skrek så mycket och med
en helt annan röst, något som jag aldrig
tidigare hört från en hane. Om jag inte
hade vetat innan att han brukade göra så
hade jag kanske blivit rädd. Från Talita
hördes inte ett ljud…
De båda katterna var tillsammans längre tid än vanligt eftersom jag
inte visste om de hade lyckats para sig
eller inte. När Talitas löpperiod gick mot
sitt slut och Tender inte längre var
intresserad av henne fick hon gå tillbaka
till sin mamma Kapris. Det är det bästa
Talita vet! Och jag var fortfarande väldigt
osäker på om hon skulle få några kattungar.
Taika och Tender
När Tender hade varit här i ungefär två
veckor började Taika löpa för första gången någonsin! Hon hade redan blivit vän
med sin snygga och tillgivna fästman och
hon hade blivit vansinnigt förälskad i
honom! Taika verkade vara skapt för
Tender, eller tvärtom. Det tog bara några
få sekunder så hade de parat sig. Efter
några parningar till tappade Tender helt
intresset för Taika. Detta var typiskt för
Tender, berättade Francesco. Trots att
Taika nästa dag gjorde sitt bästa för att
verka om möjligt ännu mer förtjusande
och fascinerande, satt Tender kvar på
klätterställningen och tittade på fåglar
och insekter utanför fönstret. Han
kastade bara ett öga på Taika som för att
försäkra henne om att det visst skulle bli
ungar. Taika fick nöja sig med det, men
de följande veckorna stannade hon ända
kvar hos Tender, mannen i hennes liv.
De andra flickorna
När Tender kom hit hade Mandi sex
veckor gamla ungar. Hon verkade vilja ha
fler, så hon smög iväg till Tenders dörr
och luktade på de underbara dofter som
kom därifrån. Samma dag som Taika slutade löpa satte Mandi i gång. Nu är det
min tur, tänkte hon säkert. Hon skrek
och rullade sig på golvet utanför dörren
för att försöka beveka mig att öppna och
släppa in henne. Det var svårt att få
henne att förstå att det inte gick. Hon
hann till och med löpa en andra gång
innan Tender åkte hem. Hon hade säkert

GIC DK*Tender Beauty Blue Balde,
ägare: Francesco Cinque
uppfödare: Bettina Holst & Kim Hansen

också gärna velat ha ungar med charmören.
Gilda var inte alls intresserad av
Tender. Inte så konstigt, eftersom hon
redan väntade ungar, men ibland satt hon
ändå utanför Tenders dörr med sin stora
mage.
Hem till Milano
I slutet av februari åkte jag med Tender
till Italien. Till stor sorg för Taika och
mig! Tender är verkligen så förtjusande,
öm och charmerande som hans namn
säger. När han träffade mina katter för
första gången fräste han inte en enda
gång. Han slickade dem bara ett par
gånger på huvudet om de hade lust att
komma så nära honom!
När Tender åkte hem var jag
säker på att Taika var dräktig, jag kunde
redan se tecknen på henne. När det gällde Talita var jag fortfarande inte säker,
trots att det var ungefär fyra veckor sedan
den eventuella parningen. Men när jag
kom tillbaka hem efter några dagar var
jag säker på att också Talita väntade
ungar!
Ungarna
Nu var det bara att vänta på resultatet.
Talitas mage växte inte så mycket, kanske
skulle hon få två eller tre ungar. Taikas
mage såg strax före nedkomsten ut som
en stor fotboll, helt symmetrisk. Jag tänkte att hon skulle få fyra ungar, någon gissade på sex. Inte så många! Gilda hade
redan fått fem. Huset skulle svämma över
av kattungar!
I början av april fick Talita två hanar och
Taika två honor och två hanar. Stora, livliga, friska ungar allihop. Nu hade vi elva
kattungar i huset! Gildas fem och sex små
Tenderini. Allt gick dock bra. Gilda,
Taika och Mandi tog hand om sina nio
ungar tillsammans, huller om buller. När
alla nio ungarna tillsammans med sina tre
mödrar och ibland också Luukas var i

samma rum och sprang runt var det
verkligen full rulle! Men det var roligt,
även om det betydde mycket jobb för
mig.
Talitas stora Choklad-pojkar
lekte också med de andra ungarna, men
Talita och Kapris ville inte alls vara med.
Bella tyckte säkert också att det var för
många kattungar och för mycket liv och
rörelse, för hon låg helst högt uppe på
klätterställningen eller smet iväg och
gömde sig för de små.
ANDRA BESÖKET
Tender kommer tillbaka
När Gildas ungar hade flyttat till sina nya
hem i juni var det meningen att Tender
skulle komma på en ny visit. Då skulle
det vara lite lugnare här med bara sex
kattungar i huset…
Så jag for än en gång till Milano
och kom tillbaka med Tender. I Milano
fick jag träffa Sapphis (FIN*Zarin Sheer
Sapphire) tre söta och fina ungar, lika
orädda och sällskapliga som Francescos
andra katter!
Vi kom hem mycket sent en
onsdagskväll och ingen av mina katter
fick träffa Tender då eftersom jag trodde
att han var trött efter resan. Men vem,
om inte Taika, höll på att krafsa sönder
Tenders dörr tidigt nästa morgon. Det
blev en glad återförening. Taika var otroligt lycklig när den något lugnare Tender
än en gång slickade hennes huvud och
kinder.
Taika hade kanske också berättat för de små att papà Tenderino var tillbaka? Nästa gång hon skyndade till
honom kom alla ungarna tultande efter.
Tender hälsade mycket vänligt på dem en
efter en och de stannade hos honom och
lekte.
Väntan
Kattungarna flyttade nu till nya hem, den
ena efter den andra. Alla utom den lilla
envisa prinsessan Diva som stannade här
hos oss.
Det var Mandi som jag hade
tänkt skulle få träffa Tender den här
gången. Eller kanske Gilda eller Taika
ifall det inte skulle fungera med Mandi.
Mandi verkade inte bry sig om
Tender det minsta, tvärtom, han kunde
åka hem tyckte hon! Gilda var lite vänligare mot honom den här gången, men
hon löpte inte. Hon ville bara se om det
fanns godare mat i Tenders skålar, Gilda
tycker lite väl mycket om mat.
Talita var inte alls intresserad av
Tender. Bra.
Men Taika! Hon löpte för andra och tredje gången i sitt liv. Det var inte ens tillåtet för henne att få fler ungar, hon hade
inte fått bedömningen excellent som
vuxen på någon utställning än. Taika själv
visste inte det och brydde sig inte om det
heller. Men det gjorde jag.
Jag kunde inte lämna Taika hos
Tender särskilt länge om jag inte var med

själv. Men som tur var tyckte lilla Diva att
papà hade den godaste maten, den bästa
toaletten och de roligaste leksakerna och
papà själv var hennes bästa vän!
Stackars Tender var mycket mer orolig nu
än han varit förra gången och han hade
också mindre att göra. Han gjorde vad
han kunde för att honorna skulle bli mer
intresserade av honom. Han kissade fortfarande på papperen, men också bredvid,
papperen räckte inte längre för honom.
Han skrek och han vrålade. Jag var rädd
att den stackars katten skulle bli hes. Han
gjorde sitt bästa.
På utställning
I början av augusti tog jag Gilda, Taika,
Tender och Diva till SUROK:s utställning. På lördagen fick Gilda sitt certifikat
i klass 3, Tender sitt i klass 5 och han blev
även GIC. Diva blev Ex 1, BIV och
NOM. Men det roligaste var att far och
dotter tyckte om att vara i samma bur,
hela dagen, tätt intill varandra. Se så fint
mamman tar hand om sin unge, sa folk
som gick förbi. Nej, det är pappan som
tar hand om sin unge! Så gulligt!
På söndagen fick Taika sitt första CAC och blev också BIV och NOM.
Och nu var det tillåtet för henne att få en
kull till. Senare i höst får vi se om vi får
några fler söta Tenderini…

FIN*Zarin Taika
ägare och uppfödare: Sari Kulha
foto: Niko Nieminen

Sari Kulha
Översättning: Elisabeth Larsson

Tender och Diva (FIN*Zarin Divina
Commedia) i utställningsburen
Foto: Jaana Tuononen

Primalux Okichi och Oishi Qui Qui
uppfödare: Francesco Cinque

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

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

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

1

2

3

4

Mängdrabatt:
10 st för 40 kr,
25 st för 85 kr,
40 st för 120 kr,
Se korten i färg på klubbens hemsida:
www.russianblueklubben.se/vykort.htm
NYA Vykort
4 olika motiv.
Pris: 5:-/st + porto

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

Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

Tag en ryss i örat!
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100 st för 250 kr.

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

För beställning:
Kontakta Iréne Tjärning på
tel. 054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se
eller adress på sidan 35.

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

50 st för 150 kr,
75 st för 210 kr

Myy –
FIN*Susanssin
Blue Miracle
blev mamma den 28 juli.
Uppfödare, ägare och foto:
Susanna & Anssi Gunnar

Kullinformation
FÖDDA KULLAR

VÄNTADE KULLAR

PLANERAD PARNING

Sverige

Sverige

Sverige

Norge

30/5 0+1
Far: Leon
Mor: S*Ussholmens Urix Lilla Blå
Uppfödare: Kristina Wahlberg,
Göteborg
031-22 46 93, 031-20 11 70
kristina@nordstansmassageklinik.se

13/9
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Wildtbergs Reca Petyora
Uppfödare: Christer Persmark,
Varberg
073-394 15 20
christer.persmark@bredband.net

Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*Azovska’s Irina Prosorov
Uppfödare: S*MOLOTOV’S
Maria Enzell, Stockholm
08-685 66 41
maria@molotovs.se
www.molotovs.se

Far: Ymer av Buerlia(N)
Mor: (N)Ferapont Anfisa
Uppfödare: AV POMONA(N)
Margaret Moen
+47 221 095 77, 951 823 65
margaret.moen@getmail.no

1/6 2+1
Far: S*Skepparkrokens Panchinov
Mor: S*Romanenko’s Marenka
Uppfödare: S*PIXMAS
Åsa Heine, Anneberg
0380-55 09 49, 073-991 81 19
hia@citynetnassjo.se

Finland

6/6 2+1
Far: S*Molotov’s Sammy Davis Jr
Mor: S*Peggy Lane’s Audrey
Hepburn
S*GRYPHON NORDIC
Helena Ahlström, Stockholm
08-420 142 01, 0768-71 00 17
helene.alhstrom@telia.com

9/9
Far: FIN*Saraitshikin Julius
Mor: FIN*Zarin Walking On
Sunshine
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha
+358 9 754 4238
sari@zarin.net
www.zarin.net

Ett tips!

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

Finland
28/7 2+1
Far: Hana-Bi Vesuvio
Mor: Susanssin Blue Miracle
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+358 50 413 39 32
susanna.gunnar@kymp.net

Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: FIN*Zarin Holly
Uppfödare: S*KOSMOSKATTENS
Elisabeth och Nils Larsson
0523-702 71, Kungshamn
info@kosmoskattens.se
www.kosmoskattens.se

S*Moy Almaz-ungar födda den 29 februari
Ziniy Tzarevna Ohlga

Ziniy Tzarevity Alexey

S*Wildtbergs Elbrus Sentinel
Ondinev
pappa till S*Moy Almaz kull 29/2

FIN*Susanssin-ungar födda i Finland den 28 juli
Climb The Walls

Curious By Nature

Foto: Susanna Gunnar

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

Sverige
Unghanar
S*Svartsjös Tabasco (071201)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Magnus Agnwik & Ilona Kallaste
Tel: 0705-866505 (Johanneshov)

S*Halmbylunds Oberon
S*Sidensvansens Aquarelle

GIP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
CH S*Limelight's Octavia
IP FIN*Zarin Archie
S*Sidensvansens Hexa Epoque

S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej (071219)
Avgift: Enl. ök.
S*Koroleva Sergej Valentin
Ägare: Marina Olsson
GIC S*Ullaberras Olga Tsarina Joy
Tel: 08-717 33 88, 0708-92 68 82 (Nacka)
marina@marinaolsson.se

IC FIN*Zarin Archie
IC S*Koroleva Amalija Katerina
IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephora’s Joy

Theo (080108)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Annika Hjelmsten
Tel: 0702-82 02 60 (Uppsala)
annika_hjelmsten@hotmail.com

CH Leon
CH S*Wildtbergs Reca Petyora

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

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

S*Svartsjös Grizzly
S*Grrr Luna Kisaki Siderius

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

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

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

S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Kristina Svärdsten
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com

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

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

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
Saknas vuxna hanar (Se unghanar)

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Boller’s Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

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

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Boller’s Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

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

S*Astragalus Oceans Pollux
S*Sidensvansens Hexa Epoque

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

GIC S*Wynjas Wincent (070212)
Avgift: 600+600
Ägare: Yvonne Torstensson
Tel: 019-445314 (Örebro)

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia

S*Saratovs Ivan Yashin
IC S*Cosack’s Nefertite
S*Limelight’s Nemo
CH A*Flashpaw’s Vision of Love

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Saknas vuxna hanar (Se unghanar)

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)
S*Skepparkrokens Panchinov (030304)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Åsa Heine
Tel: 0380 550949 (Nässjö)
hia@citynetnassjo.se

Petrusjka Shai av Buerlia
S*Skepparkrokens Jelitza

S*Blå Vattnets Mons Esquilinus (060722)
Avgift: Enl ök.
CH S*Molotov’s Dean Martin
Ägare: Tore Lundquist
S*Acromedor’s Alexandra
Tel: 013-103908 (Linköping)
0708-502778, 0702-502778
tore.lundqvist@coil.akzonobel.com eller merja.lundqvist@telia.com
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EC S*Vatulands Nijinsky
IC Jessie av Buerlia
EC Fjodor Zar V. Rasputin
S* Skepparkrokens Catja
S*Astragalus Silver Legolas
CH S*Sidensvansens Honda Elsinor
Tsaritzas Sarim
Agnes

S*Flisdjupet’s Cognac (070112)
Avgift: enl. ök
Ägare: Susanna Borg & Dan Romanenko
Tel: 0382-14446, 0703-631702 (Sävsjö)

S*Saratovs Maximiliam Blazej
Felicia

S*Graymalkin’s Hamlet Tsarevitj
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Wildtbergs Oliwer
Askungen

S*Ridge Cat’s Morris (070619)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Monica Lugnet
Tel. 0141-531 05 (Motala)
monica.lugnet@saabgroup.com

S*Graymalkin’s Yawing Othello
S*Astragalus Silver Arwen Evenstar

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

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

IC Tsaitzas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

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

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Ussholmens Urax (041210)
Avgift: Enl ök
Ägare: Yasmin Sjöholm
Tel. 031-16 02 98 (Göteborg)
www.baliesque.com

CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Sharine Severnaja av Buerlia(N)

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

S*Vatulands Mikhail (060608)
Avgift: 600+600
Ägare: Karin och Patrik Johansson
Tel: 031-423717 (Göteborg)
karin.johansson@class.gu.se

S*Kandinsky´s Micha
IC S*Cosack´s Nefertite

S*Valinor´s Legolas
(N) Thorelin´s Petite Doris
IP & EC S*Vatulands Nijinsky
IC S*Cosack´s Ninotschka

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

CH Aragon
S*Saratovs Marcela Blazena

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

S*Romanenko’s Maxinja Nazim (070701)
Avgift: enl. ök
Ägare: Maria Hedeklint
Tel. 0340-27 92 92 (Varberg)
mhedeklint@gmail.com

GIC Maximiliam v. Salzbachtal(D)
EC S*Romanenko’s Axinja

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

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

CH Aragon
IC S*Koroleva Amalija Katerina

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

FIN*Bessemjanka’s Dirham
CH (N)Schillerström’s Geiza

Sherif from Alis (EST)
FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Optimus av Buerlia(N)
Argentum’s Blue Dana

Norge
Vuxna hanar
(N)Schillerström’s Feropont (050304)
Avgift: Enl ök
Ägare: Zoja Johannessen
Tel: +47-90145236 BERGEN
zojajoha@online.no

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

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

Ymer av Buerlia(N) (060815)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Ege Fly Steensen
+47-33 33 38 70
ege-s@online.no

GIC Viktor Happy Eyes*CZ
IC Virgo av Buerlia(N)

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)DM

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

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

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

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

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

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

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

Danmark

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

Uppgifter om norska, finska och danska avelshanar
har hämtats från de olika klubbarnas hemsidor. För
ytterligare information hänvisas dit:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

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

förkortningar

SVERIGE
ULRICEHAMN 17 MAJ 2008

ÖREBRO 7 juni 2008

Domare: Eva Wieland Schilla
7 utställda russian blue

Domare: Marianne Roth
8 utställda russian blue

Klass 1
Hona
HP

Klass 1
Hona
HP

Europa Champion
LIMELIGHT’S KIA
Äg: Kenneth Eklind

Klass 5
Internationell Champion
Hane
WYNJAS WINCENT
CAGCIB, NOM Äg: Yvonne Torstensson
Hona
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
CAGCIB, BIV, NOM Ägare: Kenneth Eklind
KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
EX 2
Äg: Kaija Merta
Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGCIP, NOM Äg: S Hansson & A-C Johansson
Klass 9
Hane
CAC

Öppen
ROMANENKO’S MAXINJA NAZIM
Äg: Maria Hedeklint

Hona
CAC

ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: S Hansson & A-C Johansson

ÖRNSKÖLDSVIK 17 MAJ 2008
Domare: Alva Uddin
1 utställd russian blue

Klass 9
Öppen
Hona
ÄRKE ÄNGELNS KIRA
CAC, CHAMPION Äg: Anne Sofie Högmark

ULRICEHAMN 18 MAJ 2008
Domare: Glenn Sjöbom
4 utställda russian blue

Klass 5
Internationell Champion
Hane
WYNJAS WINCENT
CAGCIB
Äg: Yvonne Torstensson
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Hona
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
CAGCIB, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGCIP, NOM Äg: S Hansson & A-C Johansson
Klass 9
Öppen
Hona
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CAC, CHAMPION Äg: S Hansson & A-C Johansson

ÖRNSKÖLDSVIK 18 MAJ 2008
Domare: Hans Lindberg
1 utställd russian blue
Klass 7
Hona
CACIB

Champion
ÄRKE ÄNGELNS KIRA
Äg: Anne Sofie Högmark

KALMAR 28-29 maj 2008
Domare: Luigio Comorio
3 utställda russian blue

Klass 7
Champion
Hane
GRRR LEVIS MIKADO SEDERIUS
CACIB, BIV Äg: Susanne Södergren
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
SARATOVS RUZENA DIANA
Äg: Stina Petersén

Klass 11
Hane
EX 1

Junior (6 – 10 månader)
BARYNIA’S WILMER
Äg: Agneta & Peter Sjöö

SUNDSVALL 7 juni 2008
Domare: Alva Uddin
1 utställd russian blue
Klass 7
Hona
CACIB
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Champion
ÄRKE ÄNGELNS HINDRA
Äg: Bernice Skytt

HP

Europa Champion
LIMELIGHT’S KIA
Äg: Kenneth Eklind
ROMANENKO’S AXINJA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
WYNJAS WINCENT
CACE, NOM Äg: Yvonne Torstensson
Klass 5
Hona
CAGCIB,
BIV, NOM,

Internationell Champion
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
BIS

Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB, NOM Äg: S. Hansson & A-C Johansson
Klass 7
Hona
CACIB

Champion
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
WYNJAS WILMA
Äg: Ellen Nilsson

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån.)
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

ÖREBRO 8 juni 2008

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACE

certifikat för
fertila katter

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPE

certifikat för
kastrater

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

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

BOX

Best in Opposite Sex

BOB

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

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra

KARLSTAD 29 JUNI 2008
Domare: Eiwor Andersson
1 utställd russian blue
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
Äg: Kaija Merta

STOCKHOLM 12 juli 2008
Domare: Anne Paloluoma
6 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP

Europa Champion
LIMELIGHT’S KIA
Äg: Kenneth Eklind
ROMANENKO’S AXINJA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Domare: Erik Reijers
8 utställda russian blue

HP

Klass 1
Hona
HP

Europa Champion
ROMANENKO’S AXINJA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
WYNJAS WINCENT
CACE, NOM Äg: Yvonne Torstensson

Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5
Hona
CAGCIB,
BIV, NOM,
Ex 2

Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB, Äg: S. Hansson & A-C Johansson
NOM, BIS
Klass 7
Champion
Hona
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CACIB,
Äg: S. Hansson & A-C Johansson
BIV, NOM
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
FLISDJUPET’S CHARDONNAY
Äg: Anne-Helene Johansson

Klass 12
Hane
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån.)
Moy Almaz Zinity Tzarevity Alexey
Äg: Anne-Helene Johansson

Hona
Moy Almaz Zinity Tzarevena Anaztazia
Ex 1, BIV, NOM Äg: Anne-Helene Johansson
Ex 2
Moy Almaz Zinity Tzarevena Tatyana
Äg: Anne-Helene Johansson

KARLSTAD 28 JUNI 2008
Domare: Alexey Shchukin
3 utställda russian blue

Klass 1
Europa Champion
Hona
LIMELIGHT’S KIA
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Internationell Champion
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
BIS
ONDINE VON HIRSCHBACH
Äg: Ywonne Johansson

Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB, NOM Äg: S. Hansson & A-C Johansson

STOCKHOLM 13 juli 2008
Domare: Thea Friscovec
5 utställda russian blue

Klass 1
Europa Champion
Hona
ROMANENKO’S AXINJA
HP, BIV, NOM Äg: S. Hansson & A-C Johansson
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
ONDINE VON HIRSCHBACH
Äg: Ywonne Johansson

Klass 6
Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB, NOM Äg: S. Hansson & A-C Johansson
GRAND INTERNATIONELL PREMIER
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
SIDENSVANSENS AQUARELLE
Äg: Oskar Mattsson

Klass 12
Hane
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån.)
PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

STOCKHOLM 26 juli 2008
Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue

Klass 1
Europa Champion
Hona
LIMELIGHT’S KIA
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind

Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
VATULANDS IGOR
Äg: Margit Kjetsaa

TROMSÖ 5 juli 2008

Klass 9 Öppen
Hane
GRINDBACKA ARIAN
CAC
Äg: Sanna Sauvola

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
VATULANDS IGOR
CACE, NOM Äg: Margit Kjetsaa

Klass 11
Hona
Ex 1
Hane
Ex 1

Junior (6-10 mån.)
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder
PIXMAS LEONID
Äg: Marie-Louise Johnson

TROMSÖ 6 juli 2008

Klass 11
Hona
Ex 1
Klass 6
Hane
CAGPIB

STOCKHOLM 27 juli 2008
Domare: Erik Reijers
5 utställda russian blue
Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
VATULANDS IGOR
Äg: Margit Kjetsaa

Klass 9
Öppen
Hona
AZOVKA’S IRINA PROSOROV
CAC, NOM Äg: Maria Enzell
Klass 12
Hane
Ex 1, BIV
Ex 2
Ex 3

Ungdjur (3-6 mån.)
FLAX CHAOS
Äg: Jaan & Anneli Hirsch
FLAX CHEOPS
Äg: Lina Överström
PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

HEBY 9 augusti 2008

Domare: Hanne Sofie Sneum
5 utställda russian blue
Klass 1
Europa Champion
Hona
LIMELIGHT’S KIA
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 4
Grand Internationell Premier
Hane
LIMELIGHT’S NEMO
CAPE, NOM Äg: S. Hansson & A-C Johansson
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 9
Öppen
Hona
AZOVKA’S IRINA PROSOROV
CAC, NOM, CHAMPION Äg: Maria Enzell

HEBY 10 augusti 2008
Domare: Jaana Jyrkinen
3 utställda russian blue
Klass 4
Hane
CAPE

Grand Internationell Premier
LIMELIGHT’S NEMO
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: S. Hansson & A-C Johansson

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
AZOVKA’S IRINA PROSOROV
Äg: Maria Enzell

NORGE
LILLEHAMMER 14 juni 2008
Domare: Anne Gro Edstrøm
1 utställd russian blue

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
VATULANDS IGOR
CACE, NOM Äg: Margit Kjetsaa

LILLEHAMMER 15 juni 2008
Domare: Alva Uddin
1 utställd russian blue
Klass 3
Hane
CACE

Grand Internationell Champion
VATULANDS IGOR
Äg: Margit Kjetsaa

Domare: Marie Westerlund
1 utställd russian blue

Domare: Alexey Schukin
1 utställd russian blue

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
VATULANDS IGOR
CACE, NOM Äg: Margit Kjetsaa

FINLAND
TAMMERFORS 17 maj 2008
Domare: Luigi Comorio
11 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona
VASILINKA
CAC, BIV Äg: German Pavlov
Klass 9 Öppen
Hona
HANA-BI FIDELIA
MB
Äg: Anu Tolvanen
CAC
ZARIN VARINKA
Äg: Heidi Tamminen
Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hane
HANA-BI ESTRADE BURTON
Ex 1
Äg: K.Kinnarinen & J.Lehtinen
Hona
NORTHERNBLUE DESIRE
Ex 3
Äg: Tanja Häyrinen
Ex 1,
SARAITSHIKIN HAVEANICEDAY
BIV, NOM Äg: Sara Ojaniemi
Ex 2
HANA-BI ESTRADE VIVIEN
Äg: Marianna Ripatti
Klass 2 Europa Premier
Hona
ZARIN VEGA,DSM
HP, BIV Äg: Heidi & Janne Rand
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hane
ZARIN BLUE B.B.KING
CAPE
Äg: Tarja Paananen
Klass 10 Kastrat
Hane
ZARIN QUERIDO MIO
CAP, NOM Äg: Elina Jokinen
Hona
ZARIN BLUE BILLIE HOLIDAY
CAP, PREMIER Äg: Sari Kulha

KEMPELE 5 juli 2008
Domare: Martin Kabina
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
ZARIN GILDA
CACE, BIV Äg: Sari Kulha
Klass 7 Champion
Hane
ÄRKE ÄNGELNS MIR
CACIB Äg: R.Manninen & J.Väänänen
Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hona
KATZENHOF GRACIOUS GEM
Ex 1
Äg: Annamari Pirttilahti
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hane
ZARIN BLUE B.B.KING
CAPE
Äg: Tarja Paananen
Klass 6 Internationell Premier
Hane
KATZENHOF XANDERUS
CAGPIB, NOM Äg: Annamari Pirttilahti

KEMPELE 6 juli 2008
Domare: Ursula Loose
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
ZARIN GILDA
CACE, BIV, NOM, BIS Äg: Sari Kulha

Junior (6-10 mån)
KATZENHOF GRACIOUS GEM
Äg: Annamari Pirttilahti
Internationell Premier
KATZENHOF XANDERUS
Äg: Annamari Pirttilahti

HELSINGFORS 2 augusti 2008
Domare: Lone Lund
13 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
ZARIN GILDA
CACE
Äg: Sari Kulha
Klass 5 Internationell Champion
Hane
TENDER BLUE BEAUTY BALDER
CAGCIB Äg: Francesco Cinque
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Klass 9 Öppen
Hona
SARAITSHIKIN KAY KAMILA,JW
CAC, BIV Äg: V.Viuha & J. Immonen
Klass 11
Hane
Ex 1
Ex 1

Junior (6-10 mån)
HANA-BI ESTRADE BURTON
Äg: K.Kinnarinen & J.Lehtinen
ZARIN ZELDA
Äg: M.Vähäkuopus & J.Tuononen

Klass 12
Hane
Ex 3
Ex 1

Ungdjur (3-6 mån)
HARMUAN SISU SÖPÖNEN
Äg: V.Viuha & J. Immonen
HARMUAN SERO SÖPÖNEN
Äg: V.Viuha & J. Immonen
ZARIN CIOCCOLATO AL LATTE
Äg: Sari Kulha

Ex 2
Hona
Ex 2
Ex 3

HARMUAN SESILIA SÖPÖNEN
Äg: V.Viuha & J. Immonen
HARMUAN SIIRI SÖPÖNEN
Äg: V.Viuha & J. Immonen
Ex 1,
ZARIN DIVINA COMMEDIA
BIV, NOM Äg: Sari Kulha
Klass 2 Europa Premier
Hona
ZARIN VEGA,DSM
HP, NOM Äg: Heidi & Janne Rand
Klass 10 Kastrat
Hona
SARAITSHIKIN PAOLITA
CAP, PREMIER Äg: V.Viuha & J. Immonen

HELSINGFORS 3 augusti 2008
Domare: Luigi Comorio
12 utställda russian blue

Klass 9 Öppen
Hane
STARSTRUCK’S DESOTO
CAC
Äg: Arja Aholehto
Hona
ZARIN TAIKA
CAC, BIV-V-U Äg: Sari Kulha
Klass 11
Hane
Ex 1
Ex 2
Ex 3

Junior (6-10 mån)
HANA-BI ESTRADE BURTON
Äg: K.Kinnarinen & J.Lehtinen
GRINDBACKA BRONIUS
Äg: Linda Kuparinen
GRINDBACKA BASTIAN
Äg: J.Kuparinen & M.Mikkola

Hona
Ex 2
Ex 4

GRINDBACKA BRIANNA
Äg: Kerstin Degerman
ZARIN XENA
Äg: Esko Karen
Ex 1, BIV GRINDBACKA BIBIANA
NOM-J Äg: Joanna Palojärvi
Ex 3
GRINDBACKA BELITA
Äg: Joanna Palojärvi
Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hane
ZARIN DANTE ALIGHIERI
Ex 1, NOM Äg: Esko Karen
Hona
Ex 1

ZARIN DOLCE VITA
Äg: Linda Väänänen

Klass 7 Champion
Hane
ÄRKE ÄNGELNS MIR
CACIB Äg: R.Manninen & J.Väänänen
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Kommande utställningar

Adress- o.
namnändringar

Sverige

Norge

Oktober
04-05 Norrköping ÖSTK
11-12 Tibro BIK
18-19 Stockholm SC
18-19 Höganäs SkKK

Oktober
04-05 Moss Østfoldkatten
11-12 Sandnes RORAK
18-19 Solbergelva BURAK

November
01-02 Valbo X-K
08-09 Båstad FMK
08-09 Stockholm SK
December
06-07 Stockholm BIRKA
06-07 Västra Frölunda ÄK

November
08-09 Oslo NORAK
15-16 Bergen Hansakatten
December
13-14 Dal Adelkatten

Maria Jönsson
Fridhemsgatan 9 C
271 45 YSTAD
Olle Alm
Timotejvägen 14
341 38 LJUNGBY
Camilla Patek
Herserudsvägen 2 D
181 34 LIDINGÖ
Katja Linna
Mariagatan 4 A
172 30 SUNDBYBERG
Hildegard Böhmerschildt
Allévägen 14 B
167 52 BROMMA
Camilla Ekenberg
Vintervägen 1 B
132 41 SALTSJÖ-BOO

Foto: Karin Johansson

Magnus Karlsson
Stagneliusvägen 26, 2 tr
112 59 STOCKHOLM
Jeanette Malm
Kattkroksvägen 70
374 52 KARLSHAMN

Elise Khatri
Sofielundsplan 40
121 35 JOHANNESHOV
Susanna Korva
Waldemar Rudins väg 23
128 64 SKÖNDAL
Christina Öhman
Bredviksvägen 23
974 41 LULEÅ
Suzan Uhlén
Föreningsgatan 5
411 27 GÖTEBORG
Jessica Axtrup-Åqvist
Kopparåsen 23 B
427 38 BILLDAL
Sanna Klingström
St Jörgens allé 1
422 49 HISINGS BACKA
Knut Söstrand
Strandåsveien 66
N-3135 TORÖD
NORGE
Anneli Hirsch
Frodevägen 4
182 55 DJURSHOLM
Lina Överström
Svarvargatan 13
112 49 STOCKHOLM

Sent inkommet resultat
Scandinavian Winner Show
i Norge 30-31 augusti 2008
Domare: Francoise Milcent
5 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP

Klass 5
Hona

Internationell Champion
S*ROMANENKO’S MAXINJA
NAIDA
Äg: A-C Johansson & S Hansson

CAGCIB,
BIV, NOM
Ex 2
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
Klass 4
Hane
CAPE,
NOM

Jessica Grahn
Olof Palmes gata 3 A
461 30 TROLLHÄTTAN
Kerstin Hartwig
Skogsvägen 39
616 34 ÅBY

Europa Champion
S*LIMELIGHT’S KIA
Äg: Kenneth Eklind

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
S*VATULANDS IGOR
CACE
Äg: Margit Kjetsaa
EUROPA CHAMPION
Ex 2
S*WYNJAS WINCENT
Äg: Yvonne Torstensson

Vad skådar mitt norra öga.....
Är det inte jag som är på Ryska Postens
omslag???
Wilma

Nya medlemmar

Grand Internationell Premier
S*LIMLIGHT’S NEMO
Äg: A-C Johansson & S Hansson

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

Ny avelshane
Svartsjös Tabasco

Rysshane på rymmen

Okastrerad russian blue-avelshane vid
namn Blue försvann från sitt hem i
Saltsjö-Duvnäs den 31 mars. Han har
rund ansiktsform med ljusare grå hår
runt ögon och nos. Oerhört tillgiven
och pratglad, med stort behov av närhet
till människor. Kan bete sig avvaktande
mot främlingar. Hittelön 3.000 kronor.
Om du har sett Blue kontakta då hans
ägare Elenie Alexandrakou
Tlf. 076-109 40 40
E-postadress: elenie@telia.com
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Tabasco är en snäll buse, mycket nyfiken
på allt, kramgo, lydig, lekfull, en fin katt
helt enkelt.
Magnus Agnwik & Ilona Kallaste

Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

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

Ordförande
Ann Bengtsson
Harvarevägen 3
382 39 NYBRO
0481-516 40
ordforande@russianblueklubben.se

Avelshanar
Anmäl/ändra information om
din avelshane till:

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05
Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme
Monica Kyyhkynen
Trillakatu 3 A 18
FIN-02610 Espoo
tel. +358 40 5469488
monica.kyyhkynen@surok.fi
Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se
Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se
Kassör
Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 VÄSE
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se
Ledamöter
Martin Hjertstrand
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG
031-701 05 13
martinhjertstrand@russianblueklubben.se
Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se
Annika Möller
Högviltsgränden 3
226 52 LUND
046-30 58 85
annikamoller@russianblueklubben.se
Valberedningens sammankallande
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se
Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:
Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se
Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och
födda kullar, meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adressändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:
Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 Väse
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se
Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Utställningsresultat
Du som ställt ut din katt och ”gått längst”
av ryssarna, meddelar totalt resultat från
tävlingen till:
ryskaposten@russianblueklubben.se
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Iréne Tjärning
Rösebäcken 312, Bostället
660 57 VÄSE

B

FÖRENINGSBREV

