Innehåll

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2011
Huvudmedlem
Familjemedlem
Gåvoprenumeration

150 kr
50 kr
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

S*Barynia's Katinka Koritseva

sommaren 2010
Uppfödare och ägare Elisabeth Jacobs
Foto Karin Johansson
NÄSTA NUMMER ...
beräknas komma ut i slutet av december.
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Vinn en bok!
Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Sommarbesök hos S*Barynia’s
Viktigt om ögonsjukdomar hos russian blue
Min hankatt S*Catullus’ Blå Bastian
Hur mäter man mellanblått?
Susanssins Golden Kings-kull
Utställning i Järna 14-15 augusti
Nytt förslag till standardändring på gång?
Vad är rysslook för dig?
Fråga Ylva
Essie Magnusson
Vänner som har lämnat oss – Mistlurens Oksana
Kosmoskattens Lotus sommar
Tre skuggpantrar ute i stora världen
Det ska vi fira!
Vänner som har lämnat oss – S*Barynia’s Katinka Koritseva
Look alike – fototävling
Vänner som har lämnat oss – Argentum’s Blue Nikolaj
Sommarhälsning från Bella på Tjörn
Akilles, Akaios och Akleja – Wilmas och Bastians ungar
Kullinformation
Avelshanar
Vänner som har lämnat oss – Zarin Dmitri Falalejevits
Ryska Boden
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar,
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Vinn en bok - teckningstävling för barn!
Vi får följa syskonparet Nadja
och Ebbe och deras katt Missan.
Svar på många kattfrågor ges i
boken, bland annat “Hur vet
man vad katter vill?”, “Hur gör
man egna leksaker till katter?”,
“Varför har katter så små fötter?”, “Hur länge kan en katt
vara ensam?” och “Hur ser man
när katten är sjuk?”.
Gör en fin teckning av din katt
och skicka till Ryska Posten.
Vinnaren får sin teckning med i
nästa nummer av tidningen och
vinner en bok signerad av författtaren.
Hit skickar du din teckning:
“Katter för kiddies” är en nyutkommen barn- Elisabeth Larsson
bok av Ylva Stockelberg med illustrationer av Sjömärkegatan 17
Carola Garpefält.
456 34 Kungshamn

Ordföranden

har ordet

Sommarbilder!

I förra numret skrev jag att Miriam (som Gauss
Morris
ju, glädjande nog för mig, fick pryda det)
och jag skulle åka på några utställningar
under sommaren. Till dags dato har det
blivit fem stycken med samma resultat
varenda gång: enda ryss i klass 12, Ex 1
och slagen i nomineringen av, oftast, en
ocicat. Nåväl... det är ju mest för att vänja
henne vid att åka bil, sitta i bur, bli hanterad av domare och såna saker vi har
varit på utställningar nu, för “på riktigt”
blir det först till vintern.
Det där med utställningar, att träffa andra
ryssar, andra katter, samt deras ägare är
faktiskt ett nöje i sig. I skrivande stund,
när utställningssäsongen nu går mot sitt
slut, sitter jag och är så aktiv det bara går
i en SVERAK-ansluten klubb med
anmälningar till vår utställning tickandes
in varje dag. Att jag inte gav mig in på det
Pascal
Theo
här förut... Och du, du som eventuellt
också är med i en av alla kattklubbar här i
landet, skulle också kunna vara det, om
än bara för att få andra att förstå att de
valt fel ras och borde byta till ryss. Men
förhoppningsvis kan du vara med och
påverka, för oavsett vad vi ryssägare vill
eller inte vill, så är det till stor del ägare av
andra raser som beslutar i eventuella frågor som gäller oss. Varför inte ta chansen?
Det värsta som kan hända är nog att du
har kul.
Nog om det. När du läser det här så har
S*Blåtussens Theo och
det hållits en ryss-special med en hel del
S*Blåtussens Morris
svenska och förmodligen ett antal utländhar det skönt på balkongen.
ska ryssar i Eskilstuna. Nästa år har vi i
styrelsen tänkt att Russian Blue Klubben S*Skuggpanterns Gauss och
ska vara med och anordna en special S*Skuggpanterns Pascal
någonstans. Var den ska vara har vi inte med blomsterprakt.
bestämt än, men vår ansats är att den ska
bli välbesökt av både utställare och besökare och att vi ska ha riktigt, riktigt trevTsaritzas Zelda med sina ungar:
ligt.
S*Sirius The Prettiest Star, S*Sirius An Occasional Dream,
S*Sirius Silly Boy Blue och S*Sirius Watch That Man
Martin
Uppfödare och foto: Christina Linder

An Occasional Dream

IP FIN*Miminkan Julija,
ägare Marja-Leena Merenkylä,
uppfödare Marjatta Vieru,
foto Susanna Gunnar
Silly Boy Blue

The Prettiest Star
RYSKA POSTEN 3/2010
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Medlemsinfo
Foton på ryssar efterlyses!

Årets Russian Blue
Den 1 januari 2011 startar Russian Blue
Klubbens årliga tävling för alla utställda
ryssar, Årets Russian Blue. Det blir fyra
olika tävlingsklasser och reglerna kommer att presenteras i nästa nummer av
Ryska Posten.
Ansvariga för tävlingen är
Benny Widar och Christina Linder

Ryssfest i väst

Russian Blue Klubben ordnar en ryssfest i Göteborg lördagen
den 6 november kl. 19.30, samma helg som Västsvenska
Kattklubben har sin internationella kattutställning.
Vi planerar att boka bord på restaurang Sukhothai på Lilla
Kyrkogatan2/Drottninggatan 17 som är ett ställe där vi brukar
träffas på våra ryssfester i väst. Sukhotai erbjuder en trivsam
miljö och har god och prisvärd mat. Många anser att de serverar den godaste thaimaten i Göteborg.
Alla medlemmar hälsas välkomna! Ta gärna med make/maka
eller sambo även om denne inte är medlem i klubben. Detta är
ett bra tillfälle att träffas och lära känna nya klubbmedlemmar
och kanske visa några bilder på ryssfamiljemedlemmarna därhemma.

Russian Blue Klubben håller på att ta fram en ny infotidning
om russian blue och söker efter bilder på ryssar bland våra medlemmar. Det kan vara bilder som visar ryssen i olika åldrar, situationer och miljöer, helkroppsbilder, bilder som visar huvudet
och profilen, katten i rörelse eller som kanske visar något annat
som är specifikt för vår underbara ras. Vi är också intresserade
av bilder som visar hur ryssarna såg ut i tidigare årtionden. Om
inte bilden kommer med i infotidningen så kan den eventuellt
ges plats i något kommande nummer av Ryska Posten. Det uppskattas mycket bland våra medlemmar att få se och höra om
olika ryssar så passa på att visa upp din eller dina! Om du har
några bilder som du vill dela med dig av så skicka in dem till oss
som jobbar med infotidningen.
Vi behöver få de digitala bilderna i hög upplösning, helst 300
dpi men bilder mer än 150 dpi kan också gå bra och i 10x15
cm.
Digitala bilder mailas till:
lucie.macek@gmail.com
Pappersbilder skickas med post till:
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 Göteborg
Ange också vem katten är, vem som är ägaren och vem som
fotograferat samt gärna hur gammal katten är på bilden. Om du
skickar pappersbilder så ange också den adress du vill att bilden
returneras till. Om du har frågor kring detta så tveka inte att
kontakta någon av oss som jobbar med infotidningen:
Karin Johansson, tel. 031-42 37 17, karin@kyanos.se
Lucie Macek, tel. 031-701 05 13, lucie.macek@gmail.com

Anmälan görs senast 22/10 till Karin Johansson.
Telefon 031-42 37 17 eller
via e-post sekreterare@russianblueklubben.se

Russian Blue Klubbens Avels- och hjälpfond
Senast man skrev i Ryska Posten om Avels- och hjälpfonden var
i nr 4/08. På årsmötet framkom att det var dags att återigen
informera om fonden, bland annat var det föga känt att man
kan söka bidrag ur fonden för katter i nöd. Dessutom fick tillträdande styrelse i uppdrag att skriva ner kriterier för när man
kan söka bidrag ur denna fond.
Enligt fondens stadgar så gäller följande:
Man skall vara medlem i klubben. (§8)
Bidrag sökes för avel som befrämjar den skandinaviska russian bluetypen. (§2)
Bidrag sökes för att hjälpa russian bluekatt som hamnat i misär. (§2)
Bidrag sökes för att hjälpa russian bluevänner i andra
länder att bygga upp en egen russian blueavel. (§2)
Ansökan skall vara skriftlig och försedd med motiveringar och kvitton.
I de kriterier som styrelsen har utarbetat har vi koncentrat oss
på avelsfrågor, men det nytillsatta Avels- och hälsorådet kommer att arbeta vidare med kriterielistan och kan komma att
uppdatera den framöver.
Vid olika tidpunkter så kan olika saker vara viktigast för det
fortsatta avelsarbetet, t.ex. utparningar kontra parningar för att
förstärka den skandinaviska rysstypen. Det är styrelsen som fattar beslut om bidrag i varje enskilt fall. Därför måste man, vid
all avelsaktivitet som bidrag sökes för, motivera hur denna avelsaktivitet uppfyller fondens syfte.
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Här kommer de kriterier som styrelsen har satt upp
Långa avstånd vid parningar eller inköp av avelsdjur.
Svårt att ta sig till hanen eller uppfödaren. Det kan
bero på att hankattägaren eller uppfödaren bor avsides eller att man själv gör det, eller att man saknar
bil och kommunikationerna är begränsade.
Användandet av en avelskatt som inte har använts
tidigare och som kanske inte får någon mer kull.
Parningar som i stor utsträckning befrämjar aveln
med den skandinaviska russian blue-typen.
Utparningar med utländska hanar, antingen via inlån
eller att hona reser utomlands för parning.
Importer av avelsdjur antingen för utparning eller
förstärkning av den skandinaviska rysstypen.
Oförutsedda utgifter i samband med att russian bluekatt har befunnit sig i nöd, t.ex. vid dödsfall.
Utlån av avelshane till utlandet.
Export av avelskatt till utlandet.
Hälsokontroller.
Avslutningsvis så vill vi framhålla att kriterierna inte på något
sätt ska ses som ett hinder för att söka bidrag ur fonden. Det har
varit mycket få ansökningar de senaste åren och styrelsen ser
därför fram emot att få in nya ansökningar framöver.
Hälsningar
Styrelsen genom Ywonne

Medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I ÖREBRO, 2010-06-05
Närvarande: Martin Hjertstrand, Ywonne Johansson, Christina
Linder, Benny Widar och Karin Johansson.
MÖTETS ÖPPNANDE
Martin öppnade mötet.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.
SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.
VERKSAMHETSPLAN
Nya styrelsen har inte fått in någon verksamhetsplan från förra
styrelsen såsom beslutades under årsmötet. Frågan bordlades
tills vidare.
EKONOMI
Ingenting att rapportera.
RYSKA BODEN
Benny redovisade vad som finns i Ryska Boden.
RBK:s AVELS OCH HJÄLPFOND
Beslut om att behålla de nuvarande stadgarna om fonden och
att göra tillägg till dessa med exempel på kriterier.
Beslut om att införa Avels och hjälpfondens stadgar med tillägg
på hemsidan och till Ryska Posten nr. 3, 2010.
RYSKA-POSTEN
Beslut om att titlar på katter anges i Ryska Posten under ”planerade kullar”, ”väntade kullar”, ”födda kullar” och under
”avelshanelistan”. Den som skickar in uppgifterna till Ryska
Posten meddelar de aktuella titlarna till RBK:s kattungeförmedlare och avelshaneansvariga funktionär Ywonne Johansson samt
redaktionen vilket enklast sker genom mailadressen:
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
HEMSIDAN
Att översätta delar av hemsidan till engelska diskuterades.
Beslut om att titlar på katter anges i på RBK:s hemsida under
”planerade kullar”, ”väntade kullar”, ”födda kullar”, ”sålda kullar” och under ”avelshanelistan”. Den som skickar in uppgifterna till RBK meddelar de aktuella titlarna till RBK:s kattungeförmedlare och avelshaneansvariga funktionär Ywonne
Johansson samt webbansvarig vilket enklast sker genom mailadressen: kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Beslut om att de som tillsammans har en uppfödning av russian
blue får medverka med sina namn om de vill på Russian Blue
Klubbens hemsida över uppfödare även om bara en av dem är
medlem i Russian Blue Klubben.

INFOTIDNING
Arbetet fortskrider. Deadline planeras till årsskiftet. Karin
Johansson och Lucie Macek arbetar med infotidningen med
stöd av styrelsen.
UTSTÄLLNINGSKOKARDER
Beslut om att Benny Widar får uppdraget att ta fram RBK:s
herderspris-kokarder till ungdjur och juniorer på utställningar.
ÅRETS RYSS
Frågan diskuterades. Benny Widar och Christina Linder fortsätter att förbereda frågan.
RBK:s FACEBOOKGRUPP
Har genomgått en provperiod sedan augusti 2009.
Beslut om att RBK:s facebookgrupp endast ska utgöras av
RBK:s medlemmar från och med den 1 september 2010. Om
detta ska informeras via mail till nuvarande medlemmar och på
facebook-sidan.
HÄLSOKOMMITTÉ
Att utse en funktionär eller grupp inom RBK som är ansvariga
för hälsofrågor diskuterades.
BESLUT TAGNA VIA E-POST
Att en gåva på 500 kr från Sig-Britt Gårdh ska användas till
ungdjurskokarder.
ÖVRIGA FRÅGOR:
a, Ryss-special
En rysspecial har börjat planeras.
b. Ryssfester
En ryssfest planeras till 6 november 2010 i Göteborg i samband
med Västsvenska Kattklubbens utställning.
NÄSTA STYRELSEMÖTE
Planeras till den 1 augusti i Varberg.
MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet
Mötessekreterare
Karin Johansson

Mötesordförande
Martin Hjertstrand

Beställning av ryssalmanackor för 2011
Beställning av ryssalmanackor för 2011
Nu är det dags att boka/preliminärboka nästa års ryssalmanackor. Eftersom de tidigare årens almanackor har varit mycket
populära så kan det vara bra att vara ute i god tid!
Beställ en eller flera almanackor genom att kontakta Karin
Johansson:
E-post: sekreterare@russianblueklubben.se
Telefon: 031-42 37 17
Post: Amandas gård 11, 414 83 Göteborg
Tala om hur många almanackor du vill boka och vart vi ska
skicka dem. Om du vill preliminärboka så hör jag av mig när
almanackorna är tryckta, och dubbelkollar antal beställningar
med dig. Vill man boka 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 i år 99 kr/st (inklusive porto).
Liksom förra året kommer vi att ha paketpris: Köper du tre
almanackor blir priset 273 kr och beställer du fem så betalar du
364 kr.
Almanackorna ska vara tryckta och klara för utskick senast
under december månad.
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Medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I VARBERG, 2010-08-01
Närvarande: Martin Hjertstrand, Ywonne Johansson, Christina
Linder, Jan Nilsson, Anna-Lena Wennergren, Benny Widar och
Karin Johansson.
MÖTETS ÖPPNANDE
Martin öppnade mötet.
GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände förslag till dagordning.
SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.
EKONOMI
Inget att rapportera.
Några nya medlemmar har tillkommit.
RYSKA POSTEN
Beslut om att Ryska Posten från och med nr 3, 2010 kommer
att distribueras ut av Benny Widar i Stenkullen.
HEMSIDAN
Martin har inlett arbetet med att översätta delar av hemsidan till
engelska.
RBK:s AVELS- OCH HJÄLPFOND
Beslut om att bevilja ett kostnadsbidrag på 1500 kr till Anna
och Maria Saverstam, (S*GRRR) för kostnader i samband med
parning.
BESLUT TAGNA VIA E-POST
Att inte lägga ut testresultat av katter i Ryska Posten eller på
RBK:s hemsida då dessa bara delvis ger en bild av kattens totala hälsostatus och därför är missvisande. Att testresultat däremot

Hälsning från Finland

ska kunna rapporteras in till RBK diskuterades. Mer information om detta ska publiceras i Ryska Posten och på hemsidan.
RBK:s AVELS- OCH HÄLSORÅD
Beslut om instiftande av RBK:s Avels- och hälsoråd. Ywonne
Johansson, Christina Linder (sammankallande), Eva Nilsson
och Martin Hjertstrand utsågs till funktionärer för rådet.
TÄVLINGEN ”ÅRETS RUSSIAN BLUE”
Beslut om att införa tävlingen ”Årets Russian Blue” bland RBKryssar med start fr.o.m den 1 januari 2011. Benny Widar och
Christina Linder utsågs som ansvariga för sammanräkningen av
tävlingen.
RYSSPECIAL
Martin undersöker möjligheter till en rysspecial under 2011.
RYSSFEST
RBK anordnar en ryssfest den 6 november kl 19.30.
ÖVRIGA FRÅGOR:
A, Årsmöte
Vi tittar vidare på tid och plats för årsmötet 2011.
NÄSTA STYRELSEMÖTE
Planeras till slutet av året.
MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare
Karin Johansson

2

Mamma till kattungarna är Hana-Bi Inari No Kami
och pappa är den svenske hanen Catullus’ Blå Boris.
Uppfödare och foto: Marianna Ripatti
På fotona är samtliga ungar 6 veckor gamla.
1. Hana-Bi Revontulten repijä
2. Hana-Bi Veden ääri
3. Hana-Bi Kätketty kukka
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Mötesordförande
Martin Hjertstrand

Information från kattungeförmedlaren och den ansvarige för avelshanelistan
All information som handlar om kattungeförmedlingen (dvs. planerade parningar, väntade och födda kullar samt
omplaceringar och sålda katter) ska rapporteras till kattungeförmedlaren. För
ungefär ett år sedan gick dåvarande styrelse ut med att man, för att få informationen snabbare på hemsidan, också
kunde skicka den till webbansvarig, men
det innebar inte att informationen kunde
sändas dit istället för till mig. Om man
mejlar in informationen till kattungeformedlare@russianblueklubben.se hamnar
den både hos mig och hos webbansvarig
för klubbens hemsida. Orsaken till att
informationen ska hamna hos mig är att
jag förbereder den inför publiceringen i
Ryska Posten, samt för statistik m.m.
För att hålla kattungeförmedlingen aktuell så är det lika viktigt att rapportera in
sålda kattungar som att meddela att kullen är född. Jag har tidigare sagt att kullarna skulle tas bort från listan över kattungar till salu. Jag har dock inte levt upp
till detta, men kommer att ta nya tag
under hösten.
Det har kommit önskemål om att föräldrakatternas titlar ska finnas med i kattungeförmedlingens listor på hemsidan
och i Ryska Posten. Styrelsen har därför
beslutat att så ska ske, men det förutsätter att titlarna rapporteras in till mig. Jag,
än mindre webbansvarig, kan inte sitta
och leta efter uppdaterade titlar. Det är
de titlar som inrapporteras till kattungeförmedlaren som gäller.
Styrelsen har också beslutat att alla delägare för ett stamnamn får stå med på
“uppfödare”, “planerade parningar”,
“väntade kullar” samt “kattungar till salu”
och “sålda kattungar” på hemsidan (och
motsvarande i Ryska Posten), oberoende
om de är medlemmar i klubben eller ej.
Dock så måste alltså någon av uppfödarna vara medlem för att uppfödningen/kullen ska tas med på kattungeförmedlingens listor. Däremot gäller att alla
omplaceringsryssar som inrapporteras till

kattungeförmedlingen tas med på hemsidan, oberoende av om ägaren är medlem
eller ej.
Under de senaste åren har en del sjukdomar upptäckts på russian blue-katter i
Sverige eller utomlands. Än så länge är
det relativt få fall men för att motverka
eventuell spridning av dessa har styrelsen
beslutat att RBK hädanefter ska
rekommendera att alla avelsdjur testas för
PRA, HC och HCM. Det nybildade
Avels- och hälsorådet tar tacksamt emot
information om utförda hälsotester, för
att på så sätt kunna utröna hälsostatusen
på vår ras. Avels- och hälsorådet vill ha in
kopior på veterinärintygen av utförda
hälsokontroller. Då dessa intyg kommer
att ligga till grund för den information
som avelshanelisteansvarig kan förmedla
till intresserade är det viktigt att man när
man sänder in dem talar om ifall informationen kan lämnas ut eller bara ska
finnas för rådets hälsostatistik. Däremot
har styrelsen beslutat att i dagsläget inte
ta med information om eventuella hälsoresultat på avelshanelistan, vare sig i
Ryska Posten eller på hemsidan. Detta
eftersom man inte kan testa för allt och
därmed blir informationen om utförda
tester bara delvis en bild av kattens totala
hälsostatus. Dessutom så är vi fortfarande
i lindan vad det gäller att testa våra katter
och om vi publicerar informationen på
någon katt kan det uppfattas misskrediterande för andra katter som inte ännu har
blivit testade.
En annan sak som Avels- och hälsorådet
kommer att få arbeta med under hösten
är uppdateringar av klubbens uppfödaroch kattungebrev med tanke på det aktuella hälsoläget. Uppfödarbrevet som
innehåller en del information om framför
allt kattungeförmedlingen kan man få av
kattungförmedlaren. Även kattungebrevet kan jag skicka ut, men det finns också
på hemsidan under ”unghanevärvningen”.
Det är viktigt att hålla avelsbasen så bred
som möjligt. Men för att klara av detta

behöver vi alla hjälpas åt med unghanejakten. Dela gärna ut klubbens ”kattungebrev” till era kattungeköpare (både
hon- och hankattägare). Framöver
kommer Avels- och hälsorådet att hjälpa
mig med att ta kontakt med ägarna till
rysspojkarna mellan 6-12 månader som
vi har fått information om. Meddela
gärna hälsorådet vart kattungarna (både
hanar och honor) tar vägen (lämpligen
via kattungeförmedlaren).
På samma sätt som för kattungeförmedlingen ska information till avelshanelistan (dvs. anmälan av ny ung-/avelshane, ändringar av informationen om en
avelshane samt avanmälan av kastrerade
hankatter) skickas till avelshanelisteansvarig. Det är dels för att jag ska hålla
listan aktuell men också förbereda informationen till Ryska Posten (så att inte
redaktionen får mer än nödvändigt att
göra). Avelshanelistan är inte en sammanställning av annonser på klubbens
hemsida utan en information till uppfödarna inom klubben. Listan innehåller
därför betydligt fler katter än de som
finns på hemsidan. Smidigast är att mejla
informationen om en avelshane till avelshanar@russianblueklubben.se, då hamnar informationen dels hos mig och dels
hos webbansvarig för klubbens hemsida.
När en avelshane anmäls till avelshanelistan, måste ägaren tala om ifall han ska
stå med på hemsidan. Observera att alla
tillgängliga hanar, oberoende om ägaren
är medlem i klubben eller ej får stå med
på listan. Däremot är det bara medlemmarnas hanar som får vara med på hemsidan.
När en hane kastreras måste det meddelas till avelshanelistan, så att den kan hållas uppdaterad. Uppfödare som stöter på
kastrerade hanar när de söker efter en
partner till sin hona kan också hjälpa till
med detta. Meddela mig när ni har träffat på en kastrerad hane.
Ywonne Johansson

Mischenka Maximilian och Mozart
Från Öland kommer denna sommarhälsning från
kullbröderna Maxi och Mozart.
De föddes 11/11 1995 och deras föräldrar hette
Mischenka Ginia Silver Lill och Tsaritzas Fabido.
I deras stamtavla finns gamla stamnamn som
Skvallergränds, Tarinas, Rådsbackens, Bam-Bam’s,
Lambohof, Guldvingens, Bäckelyckans, Tassebos,
Hedlundas, Barynia’s och Cosack’s.
Ägare: Ulla Berglund
Foto: Hugo Johansson
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Sommarbesök
hos

Signe testar
fruktträdet

”Oj, vad mycket vi gillar varandra!”

S*Barynia’s

I mitten av juni besökte jag Elisabeth Jacobs, som har S*Barynia’s uppfödning i Bollnäs. Det var blomstertid i Hälsingland. Ett överdåd av midsommarblomster och andra ängsblommor kantade vägar och stigar. Hos
Elisabeth bor också S*Barynia’s Katinka Koritseva, 14 år gammal och ettåriga S*Barynia’s Signe, som är dotterdotter till Katinka. Katinka är även
gammelmormor till vår nuvarande kull och mormor till vår egen Wilma
som vi hämtade hos Elisabeth i januari 2008. Det var alltså över två år sedan
sist och det var härligt att få komma tillbaka! Om man studerar Katinkas
egen bakgrund så är hon sondotterdotter till Skvallergränds Olga
Alexandrovna vilket är lite hisnande med tanke på att det är år 2010 och den
i ryssammanhang legendariska Olga Alexandrovna föddes år 1974. Sonen
till Olga A. Skvallergränds Jacob parades med Blue Velvets Katinka som gav
Barynia’s Jamilla Jakowljewa år 1988. Jamilla födde Katinka år 1995.
Troligen har Katinka den äldsta ryss-stamtavlan i Sverige idag, kanske i hela
världen? Att Katinkas stamtavla är så gammal beror till stor del på att
Elisabeth varit mån om att vänta med att spara en hona ur sina kullar, dvs.
hon har sparat en som fötts i slutet av hennes honas avelskarriär.
Det var ett skönt sommarväder så vi var mestadels ute i Elisabeths trädgård
och då var katterna med; Katinka utan koppel under uppsikt och Signe med
koppel. Det syntes tydligt hur mycket Katinka njöt av att vara ute och gå i
gräset och lägga sig och vila i solen eller halvskuggan i någon blomsterrabatt. Den betydligt yngre Signe var så klart inriktad på helt andra saker,
som att klättra upp i ett fruktträd eller försöka ta sig in till grannens trädgård. Båda var så gosiga och verkade också lite roade av att få besök. Förra
gången jag var hos S*Barynia’s så var det Katinka som sov hos mig en stund
på morgonen och i år blev det Signe som kröp under täcket en stund på
kvällen.

Signe på den orientaliska mattan

Katinka ute på grönbete

Tiden i Bollnäs gick alltför fort och vi hade lätt kunnat ägna flera dagar tillsammans. Tack Elisabeth, Katinka och Signe för ett toppenbesök hos er på
S*Barynia’s!
Jag tog i augusti emot det sorgliga beskedet att Katinka den 9 augusti vandrat vidare till de sälla och vilda ängarna. Hon blev nästan 15 år. Det är i
saknaden efter Katinka skönt att minnas henne precis som hon var; en klok,
vacker och kärleksfull russian blue-katt till stor glädje för sin omgivning.
Karin Johansson
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Katinka rullar sig i gruset

Viktigt att veta om ögonsjukdomar hos russian blue
Tecken på nedsatt syn hos katter
Katter är väldigt anpassningsbara och det
kan därför vara svårt att märka när katten
får problem med synen, speciellt om det
är en innekatt som är van att vistas i en
oförändrad miljö. Om synnedsättningen
utvecklas långsamt kan katten vänja sig
och utveckla andra sinnen som känsel,
lukt och hörsel som kompensation.
Tecken kan vara att katten inte reagerar
på rörelser i sin närhet, inte bryr sig om
leksaker, kan verka klumpig och missbedömer avstånd, går in i saker eller hoppar
”fel”.
Diagnos
Med hjälp av ögonspegling/ögonlysning
kan förändringar i ögat upptäckas.
Undersökningen görs av specialistkompetent veterinär, är smärtfri och går
snabbt, kostnaden är ca 500 kronor.
Katten får först ögondroppar som vidgar
pupillen och gör det lättare att lysa och se
in i ögat, efteråt ska katten inte vistas i
starkt ljus förrän effekten klingat av vilket
brukar ta några timmar. För katter som
ställs ut är det enligt SVERAK:s regler 15
dygns karens som gäller efter ögondropparna.
Progressiv Retinal Atrofi – PRA
PRA är en ärftlig ögonsjukdom som förstör näthinnan och leder till blindhet.
Sjukdomen har upptäckts hos vissa kattraser och finns även bland flera hundraser. De senaste åren har sjukdomen tråkigt nog upptäckts hos russian blue-katter i Finland, antalet ryssar som hittills
fått diagnosen PRA eller uppvisar symtom på sjukdomen är mellan 5 och 10
stycken. PRA kan inte behandlas eller
botas utan katten blir blind.
Nedärvningen är troligen recessiv och
båda föräldrarna måste då lämna anlaget
vidare för att sjukdomen ska bryta ut. En
till synes frisk katt kan därför vara bärare
av anlaget och lämna det vidare till sina
avkommor, anlaget ser man ju inte vid
ögonspeglingen utan ett DNA-test krävs
för att spåra bärarna, och inget sådant
test finns ännu för russian blue.
Katarakt/grå starr – ett större
problem än man befarat?
Katarakt är en grumling av linsen som
ger nedsatt syn och kan göra katten
blind. Då man med anledning av PRAfallen ögonundersökte finska ryssar upptäckte veterinären att ett oroande stort
antal katter hade symtom på katarakt. Av
39 undersökta russian blue uppvisade
hela 22 katter tecken på att vara drabbade
av katarakt. Enligt den anlitade finska
veterinären Sari Jalomäki tyder detta på
att sjukdomen med största sannolikhet är
ärftlig, och ser ut att vara ett större problem inom rasen än de fall av PRA man
hittills funnit. De drabbade katterna
hade varierande stamtavlor och ursprung,
med bland annat amerikanska, skandinaviska och andra europeiska ryssar bakom

sig. De inblandade veterinärerna antar i
nuläget att katarakt precis som PRA nedärvs recessivt, det betyder bland annat att
anlaget kan passera vidare till många
generationer och individer innan en sjuk
katt föds. Sari Jalomäki rekommenderar
därför att katter som finns i stamtavlorna
bakom de drabbade ryssarna också
undersöks. Katarakt kan förvisso till skillnad från PRA behandlas genom att man
vid en operation byter ut den skadade
linsen i ögat mot en konstgjord, men det
är förstås inget skäl att inte ta denna
sannolikt ärftliga sjukdom på allvar – vi
önskar väl alla föda upp friska och sunda
kattungar.
Vad kan vi gemensamt göra
De drabbade katterna man hittills upptäckt i Finland har varierande ursprung,
därför vill jag återigen påminna om att
alla världens russian blue-katter är mer
eller mindre släkt, så teoretiskt sett kan
alla våra ryssar bära anlag för eller drabbas av dessa sjukdomar. I Sverige har
enligt min kännedom katarakt upptäckts
hos två unga rysshanar som båda hunnit
gå i avel, ägarna har varit öppna och själva berättat om detta. Flera katter i Sverige
är ju testade för både katarakt/PRA och
HCM men vi har ännu ingen organiserad insamling av data och resultaten är
upp till varje kattägare att redovisa. För
de som vill vara öppna med testresultat
tar Russian Blue Klubben gärna emot
kopior på dokumenten.
Om man vill att hälsoinformation
gällande ens katt sparas på mer ”neutral
mark” i ett säkert datasystem, kan man
enligt Ulrica Wilderäng i SVERAK:s
Hälsokommitté, sända en kopia på dokument med undersökningsresultat till
SVERAK för lagring i stambokföringsdatabasen. I nuläget är den databasen inte
öppen för medlemmar att läsa men det
kan vara värdefullt att arkivera testresultat för framtida ändamål, och alla slags
testresultat kan skickas in.
Det är viktigt att vi undersöker våra avelskatter med ögonspegling innan parning, i
nuläget är det frivilligt men förhoppningsvis leder den här informationen till
att fler gör det. Som hon- eller hankattägare kan du begära att båda avelskatterna ska vara testade innan parning, man
bör då få kopior av undersökningsdokument, likaså kan man höra sig för om
testresultat beträffande katter i tidigare
generationer. Den ökade kostnad det
innebär kan motivera ett högre pris på
parningsavgifter och kattungar. Som
kattungeköpare kan man kontrollera
huruvida föräldrakatterna är testade för
exempelvis HCM, PRA och katarakt och
med vilket resultat. Uppfödare bör lämna
kopior på undersökningsdokument till
sina kattungeköpare. Om du har oturen
att just din katt drabbats bör du vara
öppen med detta och kontakta exempelvis uppfödaren, kattungeköpare och

andra nära ”släktingar” till din katt.
Meddela förstås gärna RBK också, helst
med kopior av undersökningsdokument.
Jag har skrivit det förr men det tål att
upprepas: Att vi alla vågar vara öppna och
prata om sjukdomar och defekter är
mycket viktigt, och att vi inte på något
sätt talar illa om eller skuldbelägger uppfödare som drabbas. Öppenhet, tolerans,
ödmjukhet och respekt gynnar ett gott
samarbete, om man känner sig trygg törs
man berätta om tråkigheter och det vinner både vi och våra katter på.
Vad gör man i Finland
Den Finska Russian Blue Föreningen,
Suomen Venäjänsiniset ry, är en av två
rasringar för russian blue i Finland, och
den klubbens avelsråd rekommenderar
följande beträffande PRA och katarakt:
Ta dessa upptäckter på allvar och
undersök alla avelskatter, gärna även
sällskapskatter.
Använd inte katter med tecken på
PRA i avel.
Använd inte katter som fått diagnosen
katarakt i avel. Om du ändå väljer att
göra det, förvissa dig om att avelspartnern har friska ögon.
Undersök katter som går/gått i avel
regelbundet tills de är 6 – 7 år gamla
eller tills ett gentest finns att tillgå.
Den Finska Russian Blue Föreningen
planerar för fortsatta ögonundersökningstillfällen och kommer under
hösten att anordna en föreläsning där
veterinär Sari Jalomäki redogör för PRA
och katarakt hos katter i allmänhet och
hos rasen russian blue. Förhoppningen är
att klubbens arbete med dessa sjukdomar
bidrar till att öka öppenheten och informationsutbytet mellan uppfödare och
rasringar.
Christina Linder
I Ryska Posten nr 1 2009 kan du läsa skrivelsen ”PRA upptäckt hos russian blue i
Finland” av Finska Russian Blue
Föreningens rasråd, dock har nya uppgifter
tillkommit sedan dess. Du hittar senaste
nytt på deras hemsida, länk finns via RBK:s
hemsida.
I Ryska Posten nr 3 2009 kan du läsa en
artikel av Camilla Patek och Charlotte
Bredberg om PRA-undersökning på
Bagarmossens djursjukhus i Stockholm.
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“...det jag fångades mest av var
rasens intelligens och nyfikenhet.
Jag tycker att de egenskaperna
passar så väl in på min Bastian.”

Min hankatt

S*Catullus’ Blå Bastian

Det är med kärlek och värme jag skriver detta, då jag får så mycket positiva känslor när jag tänker på min underbara katt Bastian. Kanske
kommer många att känna igen sig i det jag skriver?
Innan jag bestämde mig för en ryss hade jag läst på en hel del om rasen
och det jag fångades mest av var rasens intelligens och nyfikenhet. Jag
tycker att de egenskaperna passar så väl in på min Bastian.
Om vi tar det hela från början så satte jag igång mitt letande efter en
rysskattunge i början av januari 2008. Jag hörde mig för med kattungeförmedlaren via klubbens hemsida och fick en lista på katter som väntade kullar eller hade planerade parningar på gång. Jag kontaktade flera
uppfödare, men den jag fastnade för var Camilla Patek som har
S*Catullus’ uppfödning.
Det här var i början av oktober 2008 och Camillas hona
S*Kosmoskattens Jasmin och hane FIN*Zarin Qat hade precis fått en
kull med fem små blå! Jag bad att få komma och besöka dem och redan
vid första mötet föll jag för Bastian. Man kan nog säga att han valde
mig! Han kom och hälsade när jag kom dit, ville ligga i mitt knä och
var också den enda unge som var vaken och kom och sa hej då till mig
när jag skulle gå hem. Det blev flera möten och sen kom jag även att
tinga honom. I januari 2009 flyttade Bastian hem till mig.

Bastian har en härlig personlighet, han är väldigt social vilket kanske inte är så vanligt för ryssar då de tenderar att favorisera en person. Jag tror nog att Bastian
tycker mycket om mig och jag hoppas ju att jag är hans
favorit, men tack vare att han fått umgås med alla mina
vänner och bekanta sedan han var liten kattunge så har
han blivit van vid alla slags människor. Han kommer
alltid och hälsar eller gosar och han springer alltid till
dörren så fort det ringer på (eller när jag kommer hem
från jobbet). Han är så bekväm med människor från
första stund att det även händer att han hoppar upp på
främlingars axlar och lägger sig som en halsduk runt
halsen.
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Foto: Karin Johansson

Jag är en riktig kattmänniska, men vill ändå jämföra Bastian med en
liten hund. Han lystrar till sitt namn väldigt bra och kommer alltid när
jag ropar (om han inte upptäckt något spännande som en fågel eller en
fluga), och sist men inte minst så går han i koppel! Tack vare att hans
uppfödare Camilla började lära honom att gå i koppel
och att jag sen fortsatte med detta så går han riktigt bra
i koppel idag. Jag brukar ta honom på små promenader varje kväll och det händer ofta att folk som ser oss
på avstånd först tror att det är en hund jag är ute och
går med. Det är klart att det inte är som att gå på promenad med en hund, men så är det ju med katter, det
är vi som får följa dem.

Hur mäter man mellanblått?
När man tittar på en bedömning av
russian blue på utställning är det lätt
att få intrycket att pälsfärgen har stor
betydelse. I jämförelsen mellan två
katter med sina respektive förtjänster
och brister är det ofta just färgnyansen som till slut fäller avgörandet.
Och då är det kanske 9 gånger av 10
den ljusare katten som vinner över
den mörkare. Varför är det på det
sättet? Varför tillmäts just pälsfärgen
en så avgörande betydelse, och varför
anses en ljusare katt som mer mellanblå än en mörkare?
I den engelska versionen av FIFe:s
russian blue-standard kan man läsa
följande text som beskriver pälsfärgen hos en russian blue inom FIFe:
”Blue-grey, even and clear, with a
distinct silver sheen, medium blue-grey
with a silver sheen preferred”. Fem
saker nämns alltså i beskrivningen av
ryssens pälsfärg.
Trots att Bastian är innekatt till största delen så får
han då och då tillbringa lite tid utomhus. Då är
han dock under övervakning av mina föräldrar i
deras trädgård. Han “går på lina” dvs. hans flexikoppel är bundet till en lina som min pappa satt
upp tvärs över gräsmattan. Trots den lilla ytan så
har Bastian lyckats fånga två möss. Annars är han
flugjägare eller “flugornas herre” som min pappa
brukar kalla honom. Min pappa är inte den som
är speciellt förtjust i katter, men han har faktiskt
fallit för Bastian även han, och det är alltid lika
roligt varje gång han ska berätta om alla äventyr
Bastian haft för sig när de passat honom. Med
den entusiasmen han berättar så finns det inga
tvivel om att hans känslor för katter ändrats. I alla
fall de positiva känslor som uppstått för min katt
Bastian.
Ja, jag kan fortsätta hur länge som helst men det
är nog dags att avrunda, snart är det nämligen
dags för Bastian att träffa en kattdam. Han är idag
pappa till en kull på tre som han fick med
S*Barynia’s Wilma i slutet av maj 2010. Kanske
blir han pappa snart igen?!

Foto: Karin Johansson

Anna Hansen

Den ska vara blågrå
Den ska vara jämn, det vill säga utan
markeringar och skuggningar
Den ska vara klar (i motsats till matt)
Den ska ha ett tydligt silverskimmer
En mellanblå/mellangrå nyans föredras framför andra (ljusare eller mörkare) nyanser
Om vi bortser från det första självklara kravet för en russian blue – att den
är blågrå – så är det fyra saker som
beskriver pälsfärgen för en ryss. Tre
av dessa krav är absoluta. Pälsen ska
vara jämn i färgen utan skiftningar.
Pälsen ska vara klar och inte matt,
vilket kan ses på en hel del ”huskatter” med gråblå päls. Och pälsen ska
ha ett distinkt och tydligt silverskimmer. Alla dessa tre krav är också
lätta att bedöma. Har pälsen skiftningar, markeringar eller skuggningar, är den matt och utan lyster, eller
saknar den silverskimmer så är det
lätt att notera. Såväl för domaren
som för utställarna.
När vi kommer till det fjärde kravet
är det lite annorlunda formulerat i
standardtexten. En mellanblågrå
nyans föredras men är inget krav.
Varken ljus eller mörk päls anses alltså som ett fel. Vilket i sig är viktigt
att konstatera. Att entydigt
bestämma vad som är exakt mellanblått låter sig nog inte göras, det
kommer att betyda olika saker för
olika bedömare. Därför bör vi vara
ganska flexibla med vad vi tillåter
inom detta begrepp. Mellanblå för
mig inbegriper ett ganska brett spann
från ljust till mörkt. Och som sagt,
varken ljusa eller mörka ryssar är fel,
så länge pälsen är blågrå och silverskimmer finns.

Nog verkar det också som att det
skett en viss förskjutning i vad som
anses som mellanblått bara under de
sista 10-15 åren. Det som var mellanblått för 15 år sedan kan idag anses
som mörkt, och det som för 15 år
sedan ansågs som ljust klassas idag
som mellanblått. Vi har fått in en
nytt avelsmaterial som påverkat pälsfärgen i ljusare riktning, men framförallt så har nog variationen mellan
de allt färre utställda katterna varit
mycket mindre på senare år jämfört
med tidigare. Egentligen borde mellanblått vara konstant över tiden,
men det är ju lätt hänt att det blir en
förskjutning när jämförelsematerialet
ändras. Ögat vänjer sig. Även om det
kanske inte är önskvärt.
Med tanke på ovanstående så anser
jag att färgnyansen på en russian blue
ofta får en oförtjänt stor betydelse vid
jämförelse mellan olika katter. Både i
jämförelse med de andra kraven som
ställs på pälsfärgen, men framförallt
om man också lägger in de andra
beskrivningarna som finns i standarden i vågskålen – i första hand
kroppstyp och huvud, inklusive ögon
och öron. Det är enligt min mening
inte bra för rasens utveckling när
excellent typade katter döms ner eller
hålls tillbaka bara för att deras pälsfärg inte anses gå in under ett ibland
alldeles för snävt spann för mellanblått. Domarna har här ett långsiktigt ansvar för rasen. Den klassiska
rysstypen, beskriven i FIFe-standarden, med sitt karakteristiska kilformade huvud riskerar absolut att gå
förlorad om inte detta anses viktigt i
avelsurvalet.
Det är enkelt att på bara ett par generationer avla fram den pälsfärg man
vill ha. Det är betydligt svårare att få
fram och bibehålla ett rysshuvud som
uppfyller standardens krav. Detta bör
då premieras vid bedömningen för
att aveln ska gå i den riktningen.
Särskilt viktigt är det för att vägleda
nya uppfödare och utställare.
Avslutningsvis – jag förordar varken
ljusa eller mörka ryssar utan just
medelblå, men med en stor toleransnivå för vad som är medel. Åt båda
hållen. Det viktiga för mig har alltid
varit, och kommer alltid att vara
typen. En bra russian blue kan ha
dålig päls, men aldrig dålig typ
BG Fältström
Mistlurens russian blue
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Susanssins

Golden Kings-kull

På Långfredagen tog jag bussen till Lahtis eftersom Sanis
(FIN*Susanssin Your Sunshine) förlossning var beräknad till
den dagen. Jag kom till Sanis matte Hanna klockan tio på förmiddagen. Vi åt frukost och strax efteråt hörde jag att Sani
jamade väligt högt. Jag frågade Hanna om hon brukade låta på
det viset, men det brukade hon inte och jag förstod att det hade
satt igång.
Vi beslöt att ta henne till kattungerummet eftersom Hanna
också har tre hundar och Sanis mamma Tikru (FIN*Susanssin
Tiger that Purrs) och hennes styvbror Kasperi (FIN*Susanssin
Crispy Mornings). Jag sa åt Hanna att hundarna måste vara
utanför rummet eftersom jag inte visste hur de skulle reagera
när ungarna föddes. Tikru och Kasperi kunde få stanna hos oss
tills det var dags. Kasperi var väldigt hjälpsam, han försökte äta
upp mina papper och lekte med pennan. Tirku stöttade Sani
och det behövdes verkligen. Sani ville ligga nära sina kattkompisar
Jag visste att det kunde ta ganska lång tid tills ungarna föddes,
men gissade att de skulle komma någon gång på kvällen eller
natten. Jag blev förvånad över att Sani var glad över att ha mig
där, hon brukar annars vara blyg för främmande. Men det verkade som om hon förstod att jag var där bara för hennes skull.
Det här var andra kattförlossningen Hanna var med om, första gången var när Tirkus kull föddes. Hon var ganska nervös,
men litade på mig. Förra gången var hon bara med i rummet
och antecknade, men jag sa att hon den här gången kunde få
göra alltihop om hon ville det.
Klockan var ungefär halv sju när det började se ut som om den
första kattungen var på väg. Trots att Sani verkade krysta syntes
inget fostervatten än. Jag blev lite orolig och tittade på klockan,
men Sani verkade må bra. Klockan sju sa jag till Hanna att om
inte fostervattnet kommer snart, ringer jag till veterinären. Det
dröjde bara några minuter. Sani gick till kattungelådan och
snart föddes den första ungen. Tjugo minuter senare föddes den
andra ungen och efter ytterligare tjugo minuter kom den tredje.
Det tog alltså bara en timme för Sani att föda sina tre ungar.
Hon visste genast vad hon skulle göra och var en mycket duktig mamma. Både jag och Hanna var så stolta över henne.
Hanna hade sett Sani födas 15 månader tidigare, så detta var
ett mycket känslosamt ögonblick för oss båda. Vi hade hoppats
att det skulle bli en hona, men jag var redan säker på att
åtminstone två av ungarna var hanar och efter ett par timmar
var jag säker på att också den tredje var en hane.
Hanna gick och lade sig och jag sov med Sani och ungarna
den natten. På morgonen var allt bra, så jag åkte hem. Jag var
lite orolig för hur Sani skulle bete sig mot Tirku, Kasperi och
hundarna, men det hade jag inte behövt vara. Sani var glad att
mormor Tirku hjälpte till och efter ett tag vågade också Kasperi
gå närmare ungarna. En av hundarna, Iiro, var väldigt förtjust i
kattungarna. Det var likadant när Tirku hade ungar, så han
kände väl igen det. Iiro tror nog att han är en katt och att han
åtminstone är far till ungarna, kanske till och med mor. Han är
en väldigt gullig hund. Hanna har en stor och lycklig familj!
Jag hade hoppats på flickor och hade redan tänkt ut ett namn
på kullen - Golden Princesses. Men nu var det tre pojkar och
“Golden Princes” lät inte lika bra, jag ville ha något som lät
ännu manligare. Golden Kings lät bättre. Jag kom på namnen
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Golden Kings med mormor Tikru.
Från vänster: King, Mighty och Crown.
Foto: Anssi Gunnar.

och Hanna bestämde vem som skulle heta vad. Den förstfödde
fick heta FIN*Susanssin KingOfTheCastle, nummer två
FIN*Susanssin Wears The Crown och nummer tre
FIN*Susanssin High And Mighty. Jag har alltid tyckt att ryssarna är husets kungar och drottningar, så de namnen kändes
bra.
Kattungarnas pappa är den vackre CH FIN*Andinan Casimiro,
ägd av Hillevi Emas och uppfödd av Ritva Manninen och
Jarmo Väänänen. Casimiros far är Barynia’s Wilmer och hans
mor är Katzenhof Quellchen så stamtavlorna är ganska intressanta.
Ibland var ungarna väldigt lika varandra och ibland såg de väldigt olika ut. King hade bäst pälskvalitet, mycket kort och tjock.
Han hade också mycket lovande profil. Ögonfärgen var inte så
bra och jag hoppas att den kommer att bli bättre. Crown var
mest lik mamman, med undantag av öronen, och jag är ganska
säker på att han kommer att se riktigt bra ut när han blir äldre.
Mighty är den sortens katt som är “färdig” redan som kattunge.
Det ser man inte så ofta bland ryssar. Han har kort rak nos,
kraftig haka, mycket bra ögonfärg och välproportionerat huvud.
Jag trodde inte mina ögon när han flyttade till sitt nya hem –
han såg så färdig ut. Han har också många beundrare på
Facebook och där finns också många kattungebilder att titta på.
King, Crown och Mighty växte bra och jag försökte hälsa på
dem så ofta jag kunde. Tirku var en fantastisk mormor och hon
var också bra på att göra PR när det kom besökare. När Kasperi
väl förstod att ungarna inte var farliga var han väldigt glad över
att ha kompisar som han kunde leka och brottas med.
Hundarna var också glada åt kattungarna, speciellt Iiro. Men
det är också lätt att tänka sig hur tokigt det kunde vara med tre
hundar, två vuxna katter, en ungkatt och tre kattungar. Därför
var Hanna ganska lättad när det var dags för ungarna att flytta
till sina nya hem. Fast jag vet att hon saknar dem väldigt mycket. Men det blir lättare när man vet att ungarna har kommit till
bra hem.
Den här kullen är kanske den sista Susanssin-kullen. Jag vet inte
alls vad som kommer att hända i framtiden med min uppfödning. Jag är frestad att låta Sani få en kull till, förlossningen gick
så lätt och hon var en bra mamma. Jag tycker också att hon har
så många goda kvaliteter vad gäller utseendet: den väldigt korta
nosen och det breda huvudet som är så välproportionerat. Men
i så fall måste jag hitta en hane till henne, och det är inte lätt!
Jag kanske borde skicka en bild på henne till Ryska Posten med
en annons där det står “Jag söker en hane, skicka ett mejl”?

En uppfödarvän frågade vad jag söker hos en hane och jag
kunde bara svara det jag brukar: en stamtavla som är så skandinavisk som möjligt.
King, Crown och Mighty har det bra i sina nya hem och jag
hoppas snart kunna besöka dem alla. Och trots att Hanna inte
har några kattungar nu kommer hon ändå att ha det spännande. Hennes egen hane Kasperi är nu tio månader och snart
kanske han får besök av en hona. Kasperi, som är min stora kärlek, kommer förhoppningsvis att få åtminstone en kull så att
hans fina rysslook kommer att leva vidare i kommande generationer.
Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson

FIN*Susanssin Crispy Mornings “Kasperi” 8 månader
tillsammans med Golden Kings-kullen:
Mighty, King och Crown, 8 veckor.
Foto: Anssi Gunnar.

Kullens mor
FIN*Susanssin Your Sunshine “Sani”.
Foto: Susanna Gunnar.
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Utställning i Järna
14 – 15 augusti

2

I mitten av augusti anordnade City Cat Club en utställning i Järna söder om Stockholm och klubben firade
även 10-årsjubileum. Själv var jag ypperligt nöjd eftersom Järna endast är en halvtimmes bilresa hemifrån, vilket i utställningssammanhang innebär sovmorgon, och
det kunde man ju inte tacka nej till. Att det dessutom
skulle komma förhållandevis många ryssar, varav flera
från Finland, gjorde ju inte saken sämre.
Så snart Zelda var installerad i sitt krypin på lördagsmorgonen så letade jag upp de finska ryssarna med sina
ägare, det var katter och personer jag inte träffat förut
och det är alltid extra trevligt. Kaisa Kinnarinen hade
med sig FIN*Hana-Bi Estrade Burton och Nina
Roikonen hade två katter, S*Grrr Kallisto Mira Nikita
och hennes son FIN*Hana-Bi Lekan kwa Afrika. På lördagen var det 13 utställda russian blue och domare var
Glenn Sjöbom. Han har gärna diskussioner med oss
kattägare och det är mycket trevligt, bland annat öronställning och förslag till standardändring var frågor som
togs upp. Zelda stod snällt på domarbordet en bra stund
medan samtalet pågick. Vi hade en trevlig dag tillsammans allihop, fast det var svårare med traditionsenlig
gruppfika eftersom vi var ovanligt många ryssägare.
På söndagen var det också 13 ryssar men med tillskott av
ytterligare en finsk russian blue med sin ägare, Susan
Lindroos hade anslutit med FIN*Saraitshikin Illusion.
Överlag tycker jag de finska ryssarna är mycket snygga,
jag vill gärna se fler och ska nog försöka ta mig till en
utställning i Finland framöver. Till dess får man vara
glad att de då och då kommer hit och ställer ut sina katter. Sirpa Lindelöf var vår domare på söndagen och även
denna dag gick det bra för ryssarna. Helgens store
segrare blev den finske kastrerade hanen FIN*Hana-Bi
Estrade Burton som båda dagarna tog sina certifikat,
blev bästa rysskastrat, nominerad till panel samt Best In
Show! Stort grattis till Finland som vann helgens
“Finnkamp”, och tack allesammans för en ytterligare en
trevlig utställningshelg.

3

Christina Linder
De fullständiga resultaten för alla deltagande ryssar finns
i slutet av tidningen.

1
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Bilder:
1. S*Limelight’s Kia
2. Susan med FIN*Saraitshikin Illusion
3. S*Acromedors Mila
4. S*Azovska’s Wicked Cub Leia
5. Nina med FIN*Hana-Bi Lekan Kwa Afrika
6. Kaisa med FIN*Hana-Bi Estrade Burton
7. Nina med S*Grrr Kallisto Mira Nikita
8. S*Romanenko’s Omega By Siddharta
RYSKA POSTEN 3/2010
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S*Wildtbergs Milaya
Ägare: Anne-Helene Johansson
Foto: Åsa Petré

Blue Moon af Mölleby
Ägare: Essie Magnusson
Foto: Östgöta Bild

S*Graymalkin’s Yearning Ofelia
”Nano”
Ägare och fotograf: Susanna Gunnar

Nytt förslag till standardändring på gång
För ett par år sedan kom det ett förslag
initierat från Danmark om att ändra
FIFe:s standard för russian blue. Det var
tämligen omfattande förändringar som
fördes fram den gången. Många av de
föreslagna förändringarna gick stick i stäv
med hur nog de flesta uppfödare här i
Norden uppfattar hur en bra ryss ska se
ut. Som tur var gick förslaget inte igenom
den gången. Det finns goda historiska
och faktamässiga skäl till att anse att det
vi kallar den “skandinaviska rysstypen”
eller den klassiska rysstypen är just den
ryss som beskrivs i FIFe:s standard. Bertil
Stade, Helga Söderholm, Eivor
Andersson, Marianne Backström och
andra har skrivit i Ryska Posten under
årens lopp i detta ämne och övertygande
visat att så är fallet. Vi i Norden borde
känna stolthet för detta historiska faktum. Inte minst i Sverige och Danmark
som var de två länder som var ensamt
helt avgörande för FIFe-ryssens utveckling fram till och med 70-talet.
Nu ryktas det om att ett nytt förslag till
standardändring åter håller på att tas
fram. Konkret vad det innehåller är inte
känt för tillfället. En detalj har dock möjligen läckt ut och det gäller öronens placering. Här vill man enligt uppgift ändra
texten som beskriver placeringen sedd
framifrån. Jag har hört uttrycket “tio i
två” nämnas, det vill säga att öronens
yttre linjer skulle vara placerade som
klockans visare när den visar på tiden tio
i två. För att få en liten aning om hur det
skulle kunna se ut så kan nedanstående
länk till en amerikansk CFA-uppfödare
studeras. http://www.wynterwynd.com/
Se speciellt katten i mitten till vänster
och den nere till höger. I rättvisans namn
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ska dock sägas att övriga katter som visas
på relaterade sidor inte är lika extrema i
typen.
Förutom att öronställningen i sig skiljer
sig markant från vad idag nog de flesta
anser som en korrekt öronställning så kan
man notera ytterligare två saker på bilderna. För det första verkar skalltaket att
vara mer rundat än platt. Vilket är ett
stort fel på en russian blue. För det andra
så är öronens yttre linjer mer böjda än
raka. Inte alls estetiskt tilltalande enligt
min mening. Om dessa två fel har ett
samband med öronens placering vet jag
inte, men det skulle kunna vara så.
Hur ser då dagens standardtext för FIFe
ut vad gäller öronen? Den engelska versionen lyder enligt följande:
Shape: large and rather pointed, wide at
the base, the skin of the ears is fine and
transparent, the inside hardly covered with
hair
Placement: set vertically to the head
Den stora tveksamheten i denna text gäller främst placeringen. Vad menas egentligen med “vertically to the head”? Vad
ska egentligen vara vertikalt i förhållande
till vad? Ska det vara vertikalt sett framifrån, eller ska det kanske rentav vara vertikalt sett från sidan? Och vad betyder
egentligen vertikalt? Många av oss tycker
nog att just denna detalj verkligen
behöver en tydligare skrivning så att det
bättre framgår vad som egentligen avses.
Russian blue är en mycket gammal ras.
Faktiskt en av de absolut första att
registreras. Den moderna historien närmar sig nu 70 år. Standarden har genom-

?

gått ett antal revisioner under årens lopp
men syftet har alltid varit att förtydliga
eller att göra små justeringar i texten för
att bättre beskriva ett befintligt utseende.
Om det nu finns substans i ryktet om
formuleringen “tio i två” så är detta absolut mer än enbart ett förtydligande eller
en justering. Det skulle innebära en
genomgripande förändring av ryssens
utseende. Ryssen har också alltid varit en
katt beskriven med mycket mediumegenskaper där harmoni och balans har
varit viktiga ledord. Med den här formuleringen skulle det införas ett mycket
extremt drag i ryssens utseende. Som inte
alls passar in för att få just harmoni och
balans. Dessutom bör varje standardändring först ges chansen att diskuteras i alla
de forum som finns tillgängliga. Innan de
läggs som färdiga förslag. Kanske minskar
det chansen att få igenom kontroversiella
förslag men det ser inte jag som någon
nackdel. Det måste finnas en betydande
tröghet i processen att ändra en standard.
Med detta sagt så anser också jag att öronens placering behöver förtydligas en del
för att ge en bättre vägledning till uppfödare, domare och utställare. Men det
handlar om att förtydliga, inte att förändra. Det är inget fel på öronställningen på
majoriteten av dagens ryssar, åtminstone
inte här i Norden. Mitt första förslag till
en ny text för öronen skulle kunna vara
enligt nedan. Det går säkert att finslipa
ytterligare.
Shape: Ingen ändring
Placement: Set neither on top of the head or
far out on the sides, seen from the front the
outer lines of the ears ideally continues the
lines of the cheeks

Denna beskrivning anser jag tillåter öronen att vara både breda vid basen och att
sitta någorlunda brett isär utan att hamna
för långt ut på sidorna. Harmoni och
balans. Att öronen fortsätter linjerna på
den övre delen av kilen (kinderna) bidrar
också till harmoni och balans.
Inte heller denna text är förstås helt
tolkningsfri. Och ska så heller inte vara.
En komplex verklighet i form av en fulländad russian blue låter sig inte beskrivas
exakt i ord oavsett hur många eller detaljerade. Om så vore fallet skulle i förlängningen varken utbildning, erfarenhet,
kunskap eller känsla behövas för att bli
kattdomare.

Rysslook
Vad är rysslook för dig? undrar redaktionen.
Jo, för mig är det bland annat leendet och “the typical sweet expression” som
Ingeborg Urcia skriver om i sin bok.
Detta är ju inte det enda som rysslook innebär för mig. Men många har redan nämnt
den “allvarligare” sidan - att de ser ut att titta under lugg osv. Så jag vill (som ett komplement) nämna detta.
Susanne Södergren

Det vore väldigt tråkigt om strävan efter
den bästa russian bluekatten enbart reduceras till en tävlan om katten med ljusast
päls och mest snedställda öron. Då har vi
kapat såväl banden till historien som själva magin med rasen som vi känner den.
Låt oss slå vakt om FIFe-ryssens klassiska
utseende. Det finns ingen anledning för
oss att härma eller rent av överträffa vissa
av CFA-ryssens extrema drag. Vi säljer
ibland ut vår kattras alldeles för billigt
och helt utan anledning enligt min
mening. Till att börja med så bör kanske
inte en ren CFA-ryss kunna bli varken
Best of Breed eller än mindre Best in
Show vid en bedömning med FIFe:s
standard.

S*Grrr Levis Mikado Sidereus
“Milou”

Starstruck´s Fortunata och Fantazija
Foto: Tommi Tanttu

BG Fältström
Mistlurens russian blue
Bilderna längst upp på sidan 16 illustrerar min syn på bra öronplacering.

Vad är rysslook för dig?

Skriv till Ryska Posten och berätta
vad du tycker.
Redaktionen

Marisjka af Braheborg
född den 3/2 1965

Fråga Ylva!
Hej Ylva! Vi har två ryssar som tycker om att äta vild ljung när de får vara utomhus
eller om vi plockar med oss några ljungkvistar hem. De repar av både blommor och
blad på ljungstjälkarna och äter upp dessa med största nöje. De äter även gärna gräs,
men de föredrar ljung. De har aldrig blivit dåliga av det utan det verkar tvärtemot vara
något i ljungen som de behöver. Vet du om det är vanligt att katter äter ljung och om
det är nyttigt för dem?
Hälsningar Karin Johansson

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

Hej!
Jag har inte hört detta tidigare så jag fick googla. Läste om kaniner som fick vildljung,
någon person som drack te på vildljung. Läste också att ljung är en uppskattad medicinalväxt. Växten skördas vid blomningen i juli-augusti och är verksam som urindrivande och
bakteriehämmande medel vid njur- och urinvägssjukdomar, som hostmedicin samt vid
gikt och reumatiska sjukdomar.
När det gäller växter som har medicinsk effekt ska man vara försiktig att inte ge för ofta
men katterna verkar ju bara få det ibland. Det lär vara mycket gott också så jag tror mer
på det än att katterna behöver det av medicinska skäl
Hälsningar Ylva
RYSKA POSTEN 3/2010

17

Essie Magnusson
är ett namn känt för många som varit
med i Russian Blue Klubben en tid. Essie
ägde Blue Moon af Mölleby, som av de
flesta anses vara den vackraste russian
blue som hittills funnits och urtypen för
det som vi kallar skandinavisk typ.
Blue Moon föddes den 31 maj 1958 hos
Annika Sandstedt i Mjölby (Mölleby!)
och fick sitt hem i Linköping hos Essie,
där hon till vardags kallades Sofie. Blue
Moons ungar blev mycket eftertraktade
och flera såldes utomlands, bl a till USA,
vilket uppmärksammades i dagspressen,
t o m på löpsedel!
Essie har Blue Moons porträtt på väggen
omgivet av rosetter och medaljer.
Emellertid finns det märken efter flera nu
saknade utmärkelser. Dem har Essie delat
ut till besökande små barn som önskat sig
en sådan.
Essie, som är bördig från Kristianstad,
återvände till Skåne för ett 20-tal år
sedan och bor i ett trivsamt radhus i
Kivik med en frodig trädgård. För tre år
sedan besökte Carina Nicklasson och jag
Essie en augustidag och hade en trevlig
kattpratarstund. Carina skrev i Ryska
Posten om det besöket.
Nu tyckte vi det var dags igen och med
två dagars glapp var det nu tre år sedan.
Även denna gång var det solig augustidag
i det vackra Kivik och vi möttes redan på
trappan av en pigg och pratglad Essie.
Under åren har Essie generöst lånat ut av
sina samlade “kattpapper”, tidningsklipp
och brev till klubben som sedan återlämnat dem. Den här gången hade hon samlat ihop dem och skänker dem nu till
Ryska Postens redaktion! Vi kan bara
säga ett stort TACK!
Vi fick en pratstund runt ett fruktbord
(vad annars i just Kivik?) och pratade inte
bara katter utan också om annat ur Essies
långa liv, både sorgliga och glada ting.
Hon berättade om händelser i barndomen, om flytten till och från Linköping
och om husköpet i Kivik. Hon ville pruta
på priset men damen som sålde det tyckte att hon ville ha bra betalt eftersom hon
var frånskild och det var synd om henne.
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“Essie har Blue Moons
porträtt på väggen
omgivet av rosetter
och medaljer.”

“Blue Moons ungar blev
mycket eftertraktade
och flera såldes utomlands, bl a till USA, vilket
uppmärksammades i
dagspressen, t o m på
löpsedel!”

Blue M
31 maj
Annika
Mjölby
fick sitt
Linköpi
där hon
kallade

“Men jag var ju nybliven änka då”, sa
Essie, “så det var egentligen mer synd om
mig”. Förhandlingen lyckades och man
kompromissade om priset. Essie har nära
till ett stort skratt och det fick vi höra ett
flertal gånger.

Vänner som har lämnat oss

Essie skulle gärna ha katt fortfarande –
hon har haft katt sedan hon var sju år
gammal – men med två protesopererade
höfter och ett knä har hon svårt att böja
sig djupt. “Det måste man ju kunna för
att gosa med katten”, tycker hon.
Grannarnas katter brukar dock stanna
och hälsa när de går förbi. Självklart hör
och ser dom att här finns en riktig kattmänniska!
Essie vill inte prata om ålder och absolut
inte firas när hon senare i höst fyller 95.
Men vi lyckönskade i alla fall i förväg
innan vi tog adjö och lovade komma tillbaka nästa sommar.
2010-08-21
Monica Malmsten

Minnen av Mistlurens Oksana
13 bra år är ett långt kattliv! Ändå känns det som om Oksana lämnade mig alldeles för fort.
Så här minns jag henne.
BG Fältström (Mistlurens) och jag, födde tillsammans upp Oksana. Hon såldes till en go
familj med två små flickor. Där var hon med om en del “barnlekar” och blev till exempel
skjutsad i dockvagn. När en familjemedlem utvecklade allergi, tog vi tillbaka katten och hon
blev kvar.
Likt alla russian blue var Oksana en speciell och personlig liten katt. Som unghona skaffade
hon sig en rejäl reva på nosen, genom att plötsligt få “stolleryck” och kasta sig in i snåriga
buskar vid en av våra hyrda stugor. Revan blev hennes speciella kännetecken. Som alla katter hade hon tre namn; “Sini” (!!!), “Nana” och det mest använda “Saana”.
Småningom blev hon den enda katt jag hade kvar och därmed min alldeles särkilda lilla tjejkompis. Så tänkte jag på henne. Min kompis!
Jag kallade henne ibland för en “gammal russian blue” och menade då gammaldags. Hon
var ganska blyg, förhållandevis storväxt, mellanblå päls… Kanske säger bilderna, tagna av
Karin Johansson, något om detta.

Blue Moon föddes den
31 maj 1958 hos
Annika Sandstedt i
Mjölby (Mölleby!) och
fick sitt hem i
Linköping hos Essie,
där hon till vardags
kallades Sofie.

“Andra människor”
Det finns familjemedlemmar och så finns det “andra människor” och andra människor var
inget för Oksana. Åtskilliga timmar tillbringade hon i klädkammaren med bästa spanläge
när jag hade besök.
Tre människor gillade hon. En ny vän som hon dyrkade, mig förstås men allra mest
Mamma. Från första stund accepterade hon mamma, som tilläts bära henne, kamma henne,
ge p-piller mm. Kanske p g a av mammas totala respektlöshet.
Vatten
Alla gäster fick ta del av följande regel: “Toalocket stängt, toadörren öppen”. (Gissa om folk
gjorde tvärtom?) Oksana hade nämligen som vana att rusa ut på toan, upp på toastolen och
ner i tvättstället. Där ville hon dricka vatten från rinnande kran förutsatt att strålen rann
som hon önskade. Hon hade oändligt tålamod när man försökte “ställa in” den förbaskade
vattenstrålen. Vatten drack hon för övrigt bara ur ett högt vattenglas, som stod på rumsbordet. Det hände att gästerna tog fel glas och drack “kattvatten”.
Lyxkatt
Min syster hävdade att Oksana var en lyxkatt. Hon hade två stora kattlådor till sitt förfogande och de stod där hon ville ha dem – i hallen. Dessutom tog hon över mina filtar en
efter en. Först en fin julklappsfilt i grå fleece, senare en yllepläd. Jag fick hålla tillgodo med
den trasiga röda filten – den brydde hon sig aldrig om.
För några veckor sedan blev hon alltså akut sjuk, opererades men klarade inte operationen.
BG och jag kunde ta adjö av henne på Blå Stjärnan. Då låg hon så fint ihopkurad på en filt,
med revan på nosen, alldeles som levande. Hej då gamla russian blue, hej då kompis!
Matte Katarina
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Kosmoskattens Lotus
sommar
Sommaren är kort, det mesta regnar bort, nynnar familjen. Jag vet
inte riktigt vad de menar, men har förstått att deras
sommarlov/semestrar nu är slut och att de är lite besvikna för det.
Men jag tycker inte det är så stor skillnad, mer än att familjen
dräller runt här hemma mycket mer än vanligt.
Min andra sommar hos familjen har inte varit särskilt spännande.
Jag har sovit på mina vanliga ställen och hittat några nya. Men de
är inte kloka här hemma. Min favoritkudde ligger uppe på ett
skåp och det där skåpet har de flyttat runt i sommar, så jag har fått
leta upp det lite här och var i
huset. Undrar när de ska
bestämma sig var det ska stå, så
jag kan få en fast punkt här i
tillvaron.
Dessutom är de väldigt noga
med att jag inte klöser på väggar,
möbler och dörrkarmar, men själva
river de ner tapeter och hela väggar
utan att någon skriker på dem!
Visst är det orättvist? Dessutom står
det massor av färgburkar utspridda i
hela vardagsrummet, så jag måste
springa en hinderbana när jag ska ta
mig från sovkudden till matplatsen.
Som vanligt kämpar de på med att fjäska
för mig med olika sorters mat. Matte har
kommit på hur man gör eget kattgodis!
Hon torkar bitar av kycklinglever i ugnen.
De är jättegoda, men helst ska de vara lite
ljumna för att jag ska uppskatta dem
helt. Kalla går ju att äta, men de fungerar inte lika bra som belöning när de
försöker “träna” mig. Lilla M kämpar med
“sitt” och Matte kämpar med “vacker tass”. Visst kan jag göra som
de säger, bara för att glädja dem och för att få godis. De blir så löjligt glada och stolta varje gång jag gör som de säger. Som om det
är deras förtjänst. Det är väl ingen konst, men jag gör det inte
varje gång så de tror att de kan köra med mig hur som helst!
På semestern fick jag följa med till landet och där har jag ju varit

förut. Det var där jag hittade den döda musen förra gången. Men
hur jag än letade så fanns det ingen den här gången. Istället fick
jag hålla mig inomhus och försöka hålla mig undan för alla gäster
som drällde omkring i huset. Allra värst var det den gången de
släppte in en hund! Men jag låg på mattes säng på övervåningen
och dit var det stängt för hunden. Så jag hörde bara hur den skällde och förde oväsen på bottenvåningen, vilket räckte bra för mig.
Men en gång på landet hände det något riktigt urflippat. Lilla M
kom stolt och glad från sjön, bärande på två nyfångade abborrar
som hon svängde framför nosen på mig. En ny och främmande
doft var ju väldigt upphetsande och nyfiken som jag var trippade
och krumbuktade jag med in i köket. När jag rusat till min matplats så tvärbromsade jag, när jag såg fatet med tonfisk. Det är ju
himla gott med tonfisk, så abborren fick ligga oäten.
Numer så är jag en rätt långbent och snygg kille, om matte får
säga det själv. Hon tycker att jag är en riktig snygging. Men jag
kan visst vara lite keligare än vad jag är. Men jag är kelig! Som allra
mest mellan klockan 2-4 på natten och helst på toa, i mattes knä.
Då är jag alldeles till mig och låter som en gammal Ferguson. För
övrigt så vandrar jag från famn till famn i familjen och bland deras
vänner. Det blir ju en väldigt massa kel för mig, även om det bara
är en liten stund för var av dem.
Nu ska jag sitta i Stora M:s famn och kurra en stund. Vi hörs igen!
//Lotus från Västkusten
http://lotus.resaochliteannat.se/#home
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Tre skuggpantrar
ute i stora världen
Tänk så fort tiden går! Den 24 april
föddes tre små skuggpantrar och nu i
augusti består vår familj åter av fyra
människor och en enda ryss. En anledning till att tiden gått rasande fort är
säkert att det händer mycket på kort tid
med små kattungar. Då menar jag inte
bara att de växer sig stora väldigt snabbt,
det tenderar att hända mycket på kort tid
också. Jag hade barnsäkrat vårt hus när
barnen föddes. Nu i vår när våra små
skuggpantrar började ge sig ut på upptäcktsfärder fick jag lära mig hur man
kattungesäkrar stället också: Öppna
trappor är roliga att springa i, men liten
katt kan falla långt. Försvunnen kattunge
kan återfinnas instängd i skåpet under
diskbänken. Kyl och frys som når ner till
golvet bör aldrig stängas utan att man
först försäkrat sig om att kattunge inte är

på väg in i de samma. Betonghögtalare
med spännande håligheter och krypin för
kattungetrio bör snarast täppas igen.
Handfat och badkar är väldigt lockande
lekplatser men det är inte så roligt att
dratta i. Listan kan göras lång på saker
som våra tre små gossar hittat på! Deras
inträde i familjen vitaliserade oss avsevärt.

Det är nu tre veckor sedan killarna flyttade hemifrån. Mamma Tesla som ägnat
killarna så mycket tid och omsorg under
deras uppväxt bytte skepnad under den
sista veckan de bodde hemma. Den tidigare väna modern blev till en oresonlig
fräsande tigrinna när sönerna kom för att
få lite närhet. Det framstod klart att hon
tyckte det var dags för dem att flytta
hemifrån. Det var hjärtskärande att se
deras tilltufsade, förvånade uttryck. Tur
var det då att det fanns tre nya familjer
som längtade efter dem desto mera!
Gauss och Sievert hade familjer med barn
som bara längtade och längtade. Pascal
hade djurkunniga och utställningsintresserade Susanne som väntade. Det var
skönt att veta att ungarna skulle få
komma till bra hem. Och det har varit så
skönt att höra att allt fungerat mycket bra
efter flytten hemifrån.
Här hos oss är det avsevärt mycket lugnare, och i vissa avseenden tråkigare nu.
Vi har inte en skenande elefanthjord
dundrande fram i huset fem på morgonen och elva på kvällen. Det kan man ju
vara tacksam för. Däremot saknar vi den
hejdlösa underhållning grabbarna bjöd
på då de höll på med sina kraftmätningar och skurkstreck. Vi saknar också var
och en av de tre små killarna med sina
stora personligheter. Andra katter är ofta
bara katter, inte de här! De var Sievert,
den coola killen med pondus, Gauss, den
modiga och nyfikna och inte minst
Pascal, den bedårande och innerliga.

Tesla som under tiden med kattungarna
fokuserat helt på dem har nu hittat tillbaks till oss andra igen. Nu har vi åter en
kurrande katt på axeln eller i knäet. När
jag städade idag hittade jag min dotters
önskelista inför sin födelsedag för två år
sedan. Brevet löd så här:
Jag har altigt vila ha en liten katt. Jag tyker
om alaa djur men jag vil hlst ha et pesdjur
och hälst et djur jag kan ha kälv. I lav ju
mamma och pappa. Snälla mamma och
pappa jag gör vad såm hälst. Hälsningar
Lisa.

Ja, det var då det! Nu har vi en underbar
Tesla och har dessutom som en extra
bonus fått ha hand om en härlig kull små
gråa skuggpantrar.
Kajsa
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Det ska vi fira
Fira din katt med en annons i Ryska
Posten! Födelsedag, ny titel eller något
annat. Skicka en bild och några korta rader
till Ryska Posten. Adress finns på sidan 2.

Grattis!

Har den äran Nano!

Grattis Milli

Den 3/11 2010 blir vår kära spinnmaskin Milli (GIP FIN*Zarin Yan Yan) 8 år.
Vi tycker att Milli är en speciell katt som
har mycket kärlek att ge. Hon spinner
mycket och trampar mycket med tassarna och hon älskar att stångas med
huvudet. Hon hade förut en ganska rak
nos, men efter åtta års stångande ser den
inte lika rak ut längre. På det här fotot
ligger Milli i sin favoritställning, raklång
på rygg. Visst är hon en lustig flicka?
Har den äran Micci Picci!
från Susanna, Anssi, Watti, Nano och
Myy

Stort grattis till min fina grå plyschprins
Morris (S*Blåtussens Morris) som
fyl-ler 2 år den 14 september!
Många pussar och kramar från matte,
Theo, Skrynklan och hela tjocka släkten.
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Stammodern i Susanssins katteri, CH
S*Graymalkin’s Yearning Ofelia (uppfödare: Henrik och Malin von Lochow),
fyller 5 år den 27/8 2010. Nano, som vi
kallar henne, är mor till fyra Susanssinkullar. Hon har fått tio ungar, av vilka
fyra har gått vidare i avel. Hon har 21
barnbarn och till och med barnbarnsbarn. Jag tycker att Nano har varit en idealisk avelshona, hon löpte regelbundet
och hon blev dräktig varje gång hon
träffade en hane. Hon har varit en supermamma och det har varit ett nöje att se
henne med ungar.
Nano är mycket social och kavat, hon är
också mycket lekfull och hon älskar att
sitta i någons knä, helst mattes, men vem
som än kommer in genom dörren duger
bra. Nano kastrerades efter sin fjärde kull
och det var ett svårt beslut för mig. Jag
tror att hon har gett det hon kan till ryssaveln och nu är det dags för nya generationer att jobba vidare. Det finns inga
ord som kan förklara hur mycket hon
betyder för mig, jag kunde inte ha önskat
mig en bättre katt när jag kom hem med
henne från Sverige för 4,5 år sedan.
I juni i år ställdes Nano ut i avelsklass
med tre avkommor ur olika kullar:
Susanssin Blue Miracle från hennes första
kull, Susanssin There Is Hope från den
tredje kullen och Susanssin Playful
Leaves från den sista kullen. Hon hade
ingen konkurrens så hon blev BIS i avelsklass i kategori III - men vi njöt ändå av
detta speciella tillfälle. Det var ganska
symboliskt eftersom hon har gett mig
fina skandinaviska kattungar som jag kan
vara stolt över. Det var också mycket speciellt att se Nano och tre av hennes
avkommor på samma gång. Det var
ingen tvekan om vem som var mor - man
kan känna igen hennes utseende hos
hennes ungar.
Nu, när hon inte längre behöver tänka på
hanar, kan hon bara ta det lugnt i mattes
knä, äta gott och leka!
Vi älskar dig, Nano!
Susanna, Anssi, Watti, Milli och Myy

För fyra år sedan föddes Nanos första
kull. De två hanarna kom ut utan problem, men den tredje ungen, en hona,
ville inte komma ut alls. Vi tog med
Nano till veterinären sent på kvällen och
ultraljudet visade att ungen fortfarande
levde. Fyra timmar senare hade hon
kommit ut med hjälp av kejsarsnitt. Vi
var så lättade och det kändes som ett
mirakel efter att jag varit vaken i 72
timmar, så det var ganska lätt att hitta på
ett namn till den lilla flickan FIN*Susanssin Blue Miracle. Detta
blå mirakel som nu kallas Myy stannade
hos oss. Myy är en envis flicka som älskar
min man mer än någon annan. Hon är
mycket aktiv och lekfull och har bokstavligen skapat sig en plats i vår familj.
Gratulerar på födelsedagen kära Myy!
Pussar från Anssi, Susanna, Watti, Milli
och mamma Nano

Äntligen myndig!
Den 10/10 blir vår lilla Sassa 18 år så nu
bestämmer hon själv över sitt liv. Som
om det vore något nytt :-)
Puss och kram från matte Berit

Virgo av Buerlia fick sex ungar på
Norges nationaldag.
Uppfödare: Eva Smith-Meyer

Vänner som har lämnat oss

I glädje och sorg
Att ha älskade katter innebär inte bara glädje. Ibland kommer
även sorgen på besök! Det tillhör livet. Måndagen den 9 augusti
fick min älskade Katinka lugnt och värdigt somna in i min
famn medan jag smekande bedyrade henne min kärlek.
Knappt tre månader innan hon skulle fylla 15 år, orkade hon
inte längre. Efter en sista sommar med vacklande hälsa och
medicineringar, visste jag på morgonen att hon måste få hjälp
att komma över gränsen.
Katinka och jag har haft nästan 15 fina år tillsammans. Hon har
varit en mycket tillgiven, snäll, klok och vacker katt som givit
mig så mycket kärlek och glädje. Jag är så glad att hon även fick
känna gräs under tassarna, och vind och sol i pälsen hennes sista
sommar! Jag är också glad att jag har varit hemma och ledig och
kunnat vara tillsammans med henne och barnbarnet Signe varje
dag! Katinka tog sina små turer, men bara i trädgården. För det
mesta låg hon och sov på en solig plats – eller i skuggan dessa
riktigt varma, gassande dagar. Även på slutet ville hon vara ute
varje dag. Jag bar henne ut och hon fick ligga på en dyna under
pläden och sniffa efter dofter när hon orkade vara vaken. In i
det sista hoppades jag att det skulle vända och hon skulle bli
frisk igen.
Katinka har blivit mamma till fyra kullar med sammanlagt 12
ungar och kommer att vara synlig i många stamtavlor ett litet
tag till. För ett år sedan när dottern Annosjka så tragiskt gick
bort när hennes ungar var fem veckor fick Katinka gripa in och
fostra ungarna till riktiga katter.
Katinka föddes 3/11 1995 och var efter Sagoland’s Koriander
och Barynia’s Jamilla Jakowljewa.
I stamtavlan hade hon t.ex. Skvallergränds Olga Alexandrovna i
tredje led, Fjällvinge Alexander i fjärde led och Blue Moon af
Mölleby i femte led för att nämna några av de mest kända namnen! Tittar man ännu längre bak hittar man Anita of Finlandia
i åttonde led, Muzette of Rossia i nionde, Pierette of Rossia och
Longfellow of Annam i tionde. Längre än så kan man inte gå
tillbaka i Skandinaviens snart 70-åriga russian bluehistoria!

Katinkas första kull föddes den 2/12 1998 och var egentligen en
”beställning” från Vatulands. Marianne och Sven köpte Olga ur
kullen.
Far: GIP&EC S*Vatulands Nijinskij, Sverak 145794
Olga Nijinskaja, hona, Sverak 154206, gått i avel
EC Ostrov Nijinskij, hane, Sverak 154207 exporterad till
Norge, gått i avel
Ohleg Nijinskij, hane, Sverak 154208
Kull nr 2 föddes 7/1 2002
Far: S*Tailor Made’s Tiger Woods, Sverak 162686
Babusjka Tigrovka
Boris Tigrov
Beniamin Tigrov, död 2010
Kull nr 3 föddes 4/1 2003
Far: S*Valinor’s Luinil, Sverak LO168977
Barynia’s Sergej Luiniljev, gått i avel
Barynia’s Sascha Luiniljev
Barynia’s Serjosha Luiniljev
Barynia’s Sophia Luiniljeva
Kull nr 4 föddes 1/12 2003
Far: S*Valinor’s Luinil, Sverak LO68977
S*Barynia’s Alexander Luiniljev
S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva behöll jag och har gått i avel
Det kommer att ta tid att vänja sig vid ett liv utan Katinka, men
hon kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta.
Katinka fattas mig.
Bollnäs den 9/8 2010
Elisabeth Jacobs
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Fototävling – look-alike!
Tävlingen fortsätter!
Har du tagit en bild där katten
liknar Blue Moon på någon av de
tre bilderna ovan? Finns det ryssar
idag som ser ut som Blue Moon?

Vi låter tävlingen löpa under hela
året och presenterar bidragen i
varje nummer av RP. Vinnare utses
i nummer 4 /2010.
Priserna till de vinnande bilderna
kommer bland annat från Ryska
Boden.

Foto: Östgöta Bild

Skicka dina bidrag till
rpfoto@russianblueklubben.se
Eller om du har pappersbilder:
Elisabeth Larsson,
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

Blue Moon af Mölleby

– 60-talets vackraste ryss i Sverige
Har du en look alike?

Inkomna bidrag

S*Grrr Levis Mikado Sidereus
“Milou”
Foto Susanne Södergren

N*Sydspissen Betsy, kallad Kola
Ägare och foto: Elise Khatri

Iris – S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia
Foto: Nils Petter Nilsson

S*Cosack’s Nefertite
Foto Karin Johansson

24

RYSKA POSTEN 3/2010

FIN*Nouran Delphine
Foto: Monica Kyyhkynen

Vänner som har lämnat oss

Nicke - som vi minns honom

Nicke som ung hane

Nicke, Olga och Nisse tillsammans i
Strömstad

EP & IC Argentum’s Blue Nikolaj föddes i Sandefjord i Norge
den 29 juni 1996 i Bodil W Schmidts uppfödning, som är den
äldsta i Skandinavien. Hans far var den danske hanen EC
Marsik Matjora och hans mor den svenskfödda, vackra honan
GIP & EC Bäckelyckans Diebotjka Gavrila.
Det blev Marianne och Sven Backström i Göteborg
(S*Vatulands) som köpte Nicke, som han kallades till vardags.
De önskade sig en hane till sin uppfödning och en utställningskatt. Nicke blev både och, samt mycket mer. Framför allt
blev han en mycket älskad katt i sitt hem. Det var med en särskild värme som Marianne och Sven berättade något om
honom och vad han hittade på. Nicke fick minst två kullar. En
kull fick han med S*Mästersångarens Katinka och han blev
även far till till S*Mistlurens Carmens enda kull där Nijinsky
(Nisse), Blå Neva och Fröken Smilla föddes 1997. Sonen Nisse
kom att stanna kvar hos Marianne och Sven och de andra katterna. Far och son knöt starka vänskapsband och blev oskiljaktiga. Sven brukade säga att Nicke och Nisse var tighta som ler och
långhalm. När det var dags för mat så sprang de helt intill
varandra mot matskålen och om de var tvungna att svänga runt
något hörn så kunde det leda till akrobatiska nummer. Detta var
enda tillfället som kunde orsaka lite lätt irritation dem emellan.
Nicke var annars en mycket snäll katt som aldrig var krånglig.

Vi minns Argentum’s Blue
Nikolaj som en stor och
vacker rysshane. Här är han
tillsammans med domaren
Marianne Roth

Han lät sig villigt “manikyreras”. Sven vittnade dock om att
Nicke morrade en gång åt de andra katterna och det var när det
bjöds på rå kalkon. Det finns ju gränser! Nicke var också den
mest oknussliga katten när det gällde mat. Han åt allt som serverades.
I utställningssammanhang blev Nicke en ofta sedd ryss. Han
ställdes ut på 38 utställningar vilket resulterade i 10 BIS (Best
In Show) samt 10 nomineringar. Han fick omdömen av
domarna som “cool”, “attraktiv” och “ovanligt vacker” och han
fick beröm för sin fina päls “som man kunde skriva i” som en
domare uttryckte det. I mars 2009 i samband med Mariannes
insjuknande flyttade Nicke, Nisse och Olga (Barynia’s Olga
Nijinskaja), som är barnbarn till Nicke och dotter till Nisse, till
Mariannes bror Leif i Strömstad. Det var skönt för Nicke att få
bo hos Leif som han kände väl och att få vara med Nisse och
Olga. Alla trivdes väldigt bra tillsammans. Något de verkligen
gillade var att vara på balkongen på Vatuland och “sniffa” på
den västliga brisen. Nu i somras blev Nicke allt mer märkt av
sin ålder och den 26 juli somnade han in i hemmet fjorton år
gammal.
Karin Johansson

Sommarhälsning från Bella på Tjörn
Det är så härligt med semestern nu när
matte är ledig. Jag får vara ute flera
timmar varje dag. Sitter i min sele och
njuter av naturens härlighet, blommor,
fåglar, fjärilar, spindlar, små möss m m
m m. Jag har en plats under en buske
där matte ger mig friskt vatten i en skål
som jag allt som oftast inmundigar nu
när det är varmt. Vi tar även en promenad utefter vägen där jag kan undersöka
dofter från andra kompanjoner, oftast
katter som ej är av ryss-släktet. Jag är
väldigt nyfiken på dem men oftast lämnar de bara en doft som jag inandas. Nu
är det snart dags att få lite belöning i
form av två vitamintabletter och lite
mjuk kattmat, det får väl duga. Hoppas
att alla mina kattkompisar när och fjärran har det lika gott som jag och är lika
mycket älskade av husse och matte.
Matte Elvy Bang har tagit kortet på mig
och hjälpt mig att skriva.
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Akilles, Akaios och Akleja – Wilmas och Bastians ungar

20 mars. Bastian och Wilma blev goda
vänner under deras träff i Stockholm. Det
verkade som om de inte ville resa ifrån
varandra.

S*Kyanos Akleja-kull föddes den 24 maj i år och den var mycket efterlängtad. Det har
varit en rolig och lite omtumlande process från det att Wilma (S*Barynia’s Wilma) och
Bastian (S*Catullus’ Blå Bastian) träffades i Stockholm i mars till dess att alla ungarna
hittat sina nya ägare i augusti. Det har varit många utvecklingssteg som varit spännande
att följa, inte minst den två månader långa dräktigheten, förlossningen, digivandet,
kontakten mellan mor och ungar och ungarnas gradvisa och individuella utveckling. Så
roligt det har varit att få lära känna dem! Vi kallade vår kull “Akleja-kullen” eftersom det
är vår första kull, A-kullen, och för att ungarna föddes när aklejorna började blomma i
våras. Vi gav dem namnen Akilles, Akaios och Akleja. Akleja för att hon är vacker som
en vild blå akleja och Akilles och Akaios för att de är två små kämpar som tar sig över
alla tänkbara hinder och gärna mäter varandra i styrka. Akleja har inte dröjt med att ge
sig in i styrkemätningarna och alla tre har haft det väldigt roligt tillsammans under den
här tiden.
Genom följande bildreportage vill vi gärna dela med oss av något av det som vi upplevt de senaste fem månaderna tillsammans med katterna.
Karin & Patrik Johansson
S*KYANOS

17 juni. Akleja 25 dagar.
15 maj. Wilmas trivdes med sin dräktighet. Här är det ungefär 10 dagar kvar till
förlossning.

24 maj. Akilles vägs. Hans födelsevikt var
96 gram. Akleja vägde 101 och Akaios
102 g.

17 juni. Akilles 25 dagar med syskon och
Wilma.

24 maj. Den första ungen föddes kl 10.40
efter att vattnet gått 10 minuter tidigare.
Det var Akleja och hon kom ut med
huvudet först. Vi såg en liten näpen nos!
Wilma tvättade bort fosterhinnan, bet av
navelsträngen, åt upp moderkakan och
gav Akleja mjölk.

2 juni. Ungarna börjar öppna ögonen.
Från vänster: Akilles, Akaios och Akleja.

1 juli. Ungarna växte så fort. Här har de
börjat äta fast föda.

14 juni. Ungarna börjar allt oftare ta små
turer utanför bolådan. Här är det Akilles
som tittar ut.
24 maj. Alla ungarna ligger och diar.
Wilma är nöjd! Hon har varit en fantastisk förstföderska och digiverska som
anpassat sig fint in i moderskapet. Det
har gått så lätt! Det är som hon gjort det
förr.

17 juni. Akaios 25 dagar.
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2 juli. Det roligaste av allt har kanske
varit att få uppleva den fina kontakten
mellan Wilma och ungarna, inte minst
diandet med allt spinnande i samband
med det. Det tog bara någon dag innan
den första ungen började spinna när
Wilma gav ungarna mjölk och vi tror att
det var Akaios höga spinnande vi hörde.

Kullinformation
Ett tips!

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

FÖDDA KULLAR

PLANERAD PARNING

Sverige

Norge

Sverige

Norge

5/6 2010 3+0
Far: IC S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: CH S*Ärke Ängelns Dina
Uppfödare: S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
070-533 55 76, 026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
www.arkeangelns.se

9/6 2010 2+1
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: CH (N)Sydspissen Babushka
Uppfödare: (N)TROILLTAMPEN’S
Hilde Kræmer Moe, Ås
+47 48 20 79 83
hildekm@online.no
troilltampen.troilltampen.net

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
013-14 78 75, 0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se

Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: (N)St.Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: (N)ST.HANSHAUGENS
Katja Frost
+47 33 39 60 92
katj-f@online.no
www.st-hanshaugen.com

16/6 2010 3+1
Far: IC S*Halmbylunds Siddharta
Mor: GIC S*Koroleva Odelija
Maximalija
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
mudhoneysrussianblue.weebly.com
Far: S*Catullus’ Blå Bastian
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91, 016-15 37 24 (arb.)
victoria.andersson@mdh.se

21 juli. Mycket av kattungarnas vardag
handlade om olika slags lekar och om
klättrande. Ibland, när alla tre klättrat
upp i kläderna som ekorrar, så fick vi
kapitulera och lägga oss raklånga ner på
golvet. Kattungars klor är vassa och våra
ben hade många revor efter den här
sommaren.

23 juli. Leken innebär ständigt nya utmaningar. Allt nytt som ungarna stötte på i
sin miljö lekte de med och testade. Här är
det Akaios och Akleja som testar att
utmana varandra på altanräcket.

10 augusti. Vi fick mycket besök under
kattungetiden. Det var många som ville
träffa ungarna. Här är det Aklejas blivande ägare som lyfter hela kullen i sin
famn.

Den här bilden är en återblick från den 22
juli och vår semester. Alla ungarna sitter i
fönstret på landet. Det är Akleja som sover
till vänster i bild. I mitten sitter Akilles och
till höger Akaios. Vi önskar er lycka till i
era nya hem!

31 juli. Och så blev alla lite trötta. Här är
det Akleja som somnat på Patriks axel.

13 augusti. Det börjar bli dags för ungarna att flytta. Wilma sköter om dem och
ger dem mjölk in i det sista. Kanske sänder även Wilma en tacksam tanke till
Bastian i Stockholm, fadern till hennes
underbara ungar.
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Avelshanar
Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane
har de egenskaper som en blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Wildtberg
om du vill ha mer information om avelshanar och hanelistan.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader så att intresserade
honkattsägare i god tid kan planera eventuella parningar tillsammans med hankattsägaren.
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Sirius Silly Boy Blue (100331)
Avg. Enl ök.
Ägare: Mats Persson, Uppsala
Tel: 018-50 69 95/073-254 03 30
mattelatte77@hotmail.com

S*Flax Chaos
SC Tsaritzas Zelda

S*Kandinsky’s Mischa
PR&IC FIN*Zarin Querida Maia
IP&IC Tsaritzas Reno
S*Kosmoskattens Klara

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

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)
S*Ärke Ängelns Qupin (080917)
Avgift: enl. ök.
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54
alfons99@spray.se

EC S*Wynjas Wincent
CH S*Ärke Ängelns Dina

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

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Usurs Major av Buerlia(N) (031120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Daniela Enström
Tel: 0700-524565 (Stockholm)
daniela_e@volny.cz
CH S*SilverPixie’s Aleksey (080304)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna)
Tel: 08-27 24 64
helenep@comhem.se
GIC S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Kristina Svärdsten
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com
S*Flax Chaos (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm)
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18
anneli.hirsch@tengbom.se

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

IC S*Kameleonten’s Astrix
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)DM

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

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

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

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

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

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

S*Catullus' Blå Bastian (081008) Kastreringsvarning!!
Avgift: enl. ök
IC FIN*Zarin Querido Qat
Ägare: Anna Hansen
IC S*Kosmoskattens Jasmin
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö)
annah80@gmail.com

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

S*Catullus' Blå Boris (081008) Kastreringsvarning!!
Avgift: enl. ök
IC FIN*Zarin Querido Qat
Ägare: Camilla Patek
IC S*Kosmoskattens Jasmin
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö)
info@catullus.nu

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

S*Mudhoneys Prins Emil Jordgubbe (081031)
Ägare: Mirjam Palosaari Eladhari &
S*Ussholmens Urax
Rauno Palosaari
S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora
0739-38 22 82 (Stockholm/Visby)
mirjam@mimmi.net

CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Sharine Severnaja av Buerlia(N)
S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
IC S*Zilarrezko Lady Rowena

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (081218)
Ägare: Vladimir Vasilisson
S*Limelight’s Potomac
0707-74 34 54 (Solna)
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy
vladimir1@comhem.se

SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM(USA)
EC S*Limelight’s Kia,DSM
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)
Inga hanar inrapporterade
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Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Kosmoskattens Lotus (090325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anna-Lena Engström
073-809 17 37 (Kungsbacka)
anna_lena.engstrom@yahoo.se
S*Wildtbergs Boris (090711)
Avg. Enl. ö. k.
Ägare: Ywonne Wildtberg
0340-66 17 16 (Bua)
wildtbergs@wildtbergs.se

EC S*Wynjas Wincent
S*Kosmoskattens Kajsa

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

S*Saratovs Radozlav Dominik
IC Ondine v. Hirschbach(D)

Aragon
S*Saratovs Marcela Blazena
CH S*Sephora’s Joby
CH Kassandra v. Hirschbach(D)

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

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

Norge
Vuxna hanar
Alexandra’s Blue Hampus (0705xx)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anneke Fasting, Bergen
fiodda@hotmail.com
Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Margaret Ann Moen
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo)
margaret.moen@getmail.com
(N)Thorelin’s Iwan (07)
Avgift: Enl. Ök.
Ägare: Kristi Winthter
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö)

(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

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

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
(N)Schillerström’s Feropont
(N)Bernhof Nastja

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

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

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)
Bristol Nerthiana*CZ (090207)

S*Wildtbergs Boris i gröngräset
Ägare och uppfödare Ywonne
Wildtberg

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

Uppgifter om norska, finska avelshanar finns på de
olika klubbarnas hemsidor. För ytterligare information hänvisas avelshaneansvarig:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

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

PR&CH Zarin Dmitri Falalejevits
12/12 1995 – 19/6 2010, avled med anledning
av kroniska andningssvårigheter. Dmitri var min
första russian blue-katt. Jag blev så förtjust i
honom, att mina därpå följande katter var av
denna ras. Vi saknar Dmitri så djupt.
Anja Hietala
EP&IC Lion’s Misha, EP&EC Kassaran Pena,
kallad Petja och Kheyron’s Petrus

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

Kasse

T-shirt

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

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

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

Beställ via e-post: bennywidar@russianblueklubben.se
eller tel. 0302-231 27
eller post
Benny Widar, Olvers väg 51, 443 60 Stenkullen

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

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

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

1

2

3

4

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

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

Rea!

Jeansskjortor:
50 kr + porto

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

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

Beställ vykort hos Benny Widar, telefon 0302 – 231 27
eller e-post: bennywidar@russianblueklubben.se

Utställningsnytt

förkortningar

Utställningsresultat

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACS

certifikat för
fertila katter

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

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPS

certifikat för
kastrater

Sverige

Klass 9
Hane
CAC

Öppen
S*WYNJAS YANG
Äg: Oskar Thorstenson

Domare: Eiwor Andersson
4 utställda russian blue

Klass 11
Hane

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Ex 1

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S ORION BY
SIDDHARTA
Äg: Meg Kentö Larkman

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKEÄNGELNS HINDRA
Äg: Bernice Skytt

UPPSALA 8 maj 2010

Klass 7
Hane
BIV
Utställd i
Klass 8
Hane
Ex 1

Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson
fel klass/ej klassändrad
Premier
S*BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten

Hona

S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1
Äg: Kicka Johansson &
BIV, NOM Sonny Hansson

ÖREBRO 6 juni 2010

Domare: Donatella Mastrangelo
7 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

UPPSALA 9 maj 2010

HP

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS HINDRA
Äg: Bernice Skytt

Domare: Wendel Stoop
4 utställda russian blue

Klass 7
Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
BIV, NOM Äg: Thomas Johnson
Utställd i fel klass/ej klassändrad
Klass 8
Hane
CAPIB

Premier
S*BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten

ÖREBRO 5 juni 2010
Domare: Mira Fonsén
11 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
HP
HP
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Klass 3
Hane
CACS
Ex 2

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Liselotte Hallengren

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CAGCIB
Äg: Thomas Johnson
NOM, BIS

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CAGCIB
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM
Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

SKELLEFTEÅ 12 juni 2010
Domare: Lotte Borch
3 utställda russian blue
Klass 4
Hona
CAPS

Grand Internationell Premier
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
Äg: Ritva Manninen

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
FIN*ANDINAN CARMENCITA
Äg: Ritva Manninen

Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
S*LIMELIGHT’S PACHAMA
Äg: Christina Öhman

SKELLEFTEÅ 13 juni 2010
Domare: Satu Hämäläinen
3 utställda russian blue

Klass 4
Grand Internationell Premier
Hona
FIN*KATZENHOF QUELLCHEN
CAPS
Äg: Ritva Manninen
NOM, BIS
Klass 7
Champion
Hona
FIN*ANDINAN CARMENCITA
CACIB
Äg: Ritva Manninen
INTERNATIONELL CHAMPION, NOM, BIS

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

Klass 10
Hona
CAP

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

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra

Kastrat
S*LIMELIGHT’S PACHAMA
Äg: Christina Öhman

ULRICEHAMN 12 juni 2010
Domare: Lena Chapman
6 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM,
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
BIS
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1
Äg: Kicka Johansson &
NOM, BIS Sonny Hansson
Ex 2
S*MISTLURENS ANITA
Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Äg: Martin Hjertstrand

ULRICEHAMN 13 juni 2010
Domare: Glenn Sjöbom
6 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
NOM, BIS
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 2
Hane
HP

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

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Liselotte Hallengren

S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1
Äg: Kicka Johansson &
BIV, NOM, Sonny Hansson
BIS
Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Äg: Martin Hjertstrand
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UPPSALA 19 juni 2010

Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
Äg: Charlotte Bredberg

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Äg: Martin Hjertstrand

Domare: Glenn Sjöbom
2 utställda russian blue

Klass 2
Hane
HP

Supreme premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 3
Hane
CACS
SUPREME

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 5
Hane
CAGCIB
BIV, NOM,

Internationell Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson
BIS

Hona
CAGCIB

S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 1
Hane
HP

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 5
Hane
CAGCIB

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson
CHAMPION
Internationell Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

UPPSALA 20 juni 2010
Domare: Sirpa Lindelöf
4 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 5
Hane
CAGCIB
BIV

Internationell Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

Klass 8
Hane
CAPIB

Premier
S*BLÅTUSSENS MORRIS
Äg: Annika Hjelmsten

KALMAR 4 juli 2010
Domare: Yan Roca-Folch
5 utställda russian blue

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Klass 7
Hane
CACIB

Champion
S*GRRR LEVI MIKADO SIDEREUS
Äg: Susanne Södergren

Klass 9
Öppen
Hane
S*WYNJAS YANG
CAC, NOM Äg: Oskar Thorstenson
Hona
S*CATULLUS BLÅ BELLIS
CAC
Äg: Lena Hallström
CHAMPION

Ex 1

Grand Internationell Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 5
Hona
CAGCIB
Ex 2

Hona
HP

S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Internationell Champion
S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
Äg: Anna Kask
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 2
Hane
HP

Supreme premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
Äg: Anna Kask

Klass 11
Hona

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Domare: Lone Lund
7 utställda russian blue

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CAGCIB
Äg: Thomas Johnson
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Hona
CAGCIB

S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1
Äg: Kicka Johansson &
BIV, NOM Sonny Hansson

FORSHAGA 3 juli 2010

Klass 1
Supreme Champion
Hona
TSARITZAS ZELDA
HP
Äg: Christina Linder
BIV, NOM

Ungdjur 3 – 6 månader
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Äg: Martin Hjertstrand

FORSHAGA 4 juli 2010
Domare: Alexey Shchukin
1 utställd russian blue
Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
FIN*MIMINKAN MIRIAM
Äg: Martin Hjertstrand

Domare: Rolf Voehringer
4 utställda russian blue

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Lotta Hallengren

Klass 10 Kastrat
Hona
FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
CAP, NOM Äg: Charlotte Bredberg
Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
S*SIRIUS THE PRETTIEST STAR
Äg: Benny Widar

VARBERG 1 augusti 2010
VÄSTERHANINGE 17 juli 2010
Domare: Jaana Jyrkinen
7 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Hona
S*ROMANENKO’S ANISIA
HP
Äg: Yvonne Torstensson
NOM, BIS
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Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 3
Hane
CACS
NOM

VARBERG 31 juli 2010

Klass 12
Hona
Ex 1

Domare: Alexey Shchukin
7 utställda russian blue

VÄSTERHANINGE 18 juli 2010

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Ex 1, BIV Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Domare: Eiwor Andersson
1 utställd russian blue

SURAHAMMAR 31 juli 2010

Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP

Supreme Champion
TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CACS, BIV Äg: Lotta Hallengren
Klass 9
Öppen
Hona
S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
CAC
Äg: Maria Yngvesson
CHAMPION

Ex 1
BIV,
NOM,BIS

SURAHAMMAR 1 augusti 2010
Domare: Eiwor Andersson
5 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 2
Hane
HP

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

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS, BIV Äg: Thomas Johnson
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Ex 1,
NOM

HÖGANÄS 14 augusti 2010
Domare: Eiwor Andersson
3 utställda russian blue
Klass 3
Hane
CACS
SUPREME
Klass 7
Hona
CACIB

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Lotta Hallengren
CHAMPION
Champion
S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 10 Kastrat
Hona
FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
CAP, NOM Äg: Charlotte Bredberg
PREMIER

HÖGANÄS 15 augusti 2010

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Norge

Klass 7
Hona
CACIB

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

Ex 2

S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
Äg: Anna Kask

DAL 19 juni 2010

Klass 8
Hona
CAPIB
NOM

Premier
FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
Äg: Charlotte Bredberg

Domare: Arja Martikainen
2 utställda russian blue

LULEÅ 14 augusti 2010
Domare: Françoise Milcent
6 utställda russian blue

Klass 1
Supreme Champion
Hane
FIN*KATZENHOF HIGH FIVE
HP, NOM Äg: Mathias Schultze
Klass 6
Internationell Premier
Hona
FIN*KAIZAHRE RAINBOW DASH
CAGPIB
Äg: Katri Kleemola
BIV-K, NOM, BIS
Klass 8
Premier
Hane
FIN*ANDINAN CONSTANTINO
CAPIB
Äg: Sanna Kaisa Kuuselo
INTERNATIONELL PREMIER
Klass 10
Hane
CAP
PREMIER

Kastrat
FIN*ANDINAN CASIMIRO
Äg: Hillevi Emas

Hona
CAP
PREMIER

S*LIMELIGHT’S PACHAMA
Äg: Christina Öhman

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
FIN*KATZENHOF NOTHING
COMPARES
Äg: Mathias Schultze

Ex 1

LULEÅ 15 augusti 2010

Domare: Vesna Riznar-Resetic
6 utställda russian blue
Klass 1
Supreme Champion
Hane
FIN*KATZENHOF HIGH FIVE
HP
Äg: Mathias Schultze
NOM, BIS
Klass 6
Hane
CAGPIB
BIV-K

Internationell Premier
FIN*ANDINAN CONSTANTINO
Äg: Sanna Kaisa Kuuselo

Hona
FIN*KAIZAHRE RAINBOW DASH
CAGPIB
Äg: Katri Kleemola
GRAND INTERNATIONELL PREMIER, NOM
Klass 8
Hane
CAPIB

Premier
FIN*ANDINAN CASIMIRO
Äg: Hillevi Emas

Hona
CAPIB

S*LIMELIGHT’S PACHAMA
Äg: Christina Öhman

Klass 11
Hona

Junior 6 – 10 månader
FIN*KATZENHOF NOTHING
COMPARES
Äg: Mathias Schultze

Ex 1

JÄRNA 14 augusti 2010
Domare: Glenn Sjöbom
13 utställda russian blue

Klass 6
Internationell Premier
Hane
FIN*HANA-BI ESTRADE BURTON
CAGPIB
Äg: Kaisa Kinnarinen
BIV-K, NOM, BIS
Klass 7
Champion
Hane
FIN*HANA-BI LEKAN KWA AFRIKA
CACIB
Äg: Nina Roikonen
INTERNATIONELL CHAMPION, NOM
Klass 8
Premier
Hona
S*GRRR KALLISTO MIRA NIKITA
CAPIB
Äg: Nina Roikonen
INTERNATIONELL PREMIER
Klass 9
Hona

Öppen
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
CAC
Äg: Kicka Johansson &
BIV, NOM Sonny Hansson
Ex 2
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
Äg: Anna Kask
Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
S*LIMELIGHT’S KIA
Äg: Kenneth Eklind

Klass 11
Hona
Ex 1

Junior 6 – 10 månader
S*ACROMEDORS MILA
Äg: Reijo Korhonen

JÄRNA 15 augusti 2010
Domare: Sirpa Lindelöf
13 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Hona
HP

TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

Klass 2
Hane
HP

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

Domare: Donatella Mastrangelo
1 utställd russian blue
Klass 7
Champion
Hona
N*FERAPONT ANFISA
CACIB
Äg: Margaret Moen
INTERNATIONELL CHAMPION

DAL 20 juni 2010

Domare: Luigi Comorio
1 utställd russian blue
Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
N*FERAPONT ANFISA
Äg: Margaret Moen

PORSGRUNN 24 juli 2010
Domare: Anne-Gro Edström
1 utställd russian blue
Klass 3
Hane
CACS
NOM

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

PORSGRUNN 25 juli 2010
Domare: Aina Hauge
1 utställd russian blue
Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 3
Grand Internationell Champion
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM
Klass 4
Hane
CAPS

Grand Internationell Premier
FIN*SARAITSHIKIN ILLUSION
Äg: Susan Lindroos

Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
FIN*HANA-BI LEKAN KWA AFRIKA
Äg: Nina Roikonen

Hona
CAGCIB
Ex 2

S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
Äg: Anna Kask
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 6
Internationell Premier
Hane
FIN*HANA-BI ESTRADE BURTON
CAGPIB
Äg: Kaisa Kinnarinen
BIV-K, NOM, BIS
Hona
CAGPIB
NOM

S*GRRR KALLISTO MIRA NIKITA
Äg: Nina Roikonen

Klass 9
Hona

Öppen
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
Äg: Anna Kask

Klass 1
Hane
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Hona
HP

TSARITZAS ZELDA
Äg: Christina Linder

Ex 2

Klass 2
Hane
HP

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

Klass 11
Hona
Ex 1

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

CAC

Junior 6 – 10 månader
S*ACROMEDORS MILA
Äg: Reijo Korhonen

Årets
Russian Blue
Den 1 januari 2011 startar
Russian Blue Klubbens årliga
tävling för alla utställda ryssar,
Årets Russian Blue. Det blir fyra
olika tävlingsklasser och reglerna kommer att presenteras i
nästa nummer av Ryska Posten.
Ansvariga för tävlingen är
Benny Widar och Christina
Linder
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Kommande utställningar

Nya medlemmar

Sverige

Norge

Oktober
2-3
Norrköping ÖSTK
9-10
Hässleholm FMK
9-10
Uppsala UK

Oktober
2-3
Solbergelva BURAK
9-10
Stavanger NORAK

Anneke Fasting
Peter Ostbyesgata 33
N-3014 DRAMMEN
Norge

November
6-7
Göteborg VK
13-14
Stockholm JKK
December
4-5
Kungälv ÄK
11-12
Stockholm BIRKA
Januari
9
Uppsala UK
22-23
Sundsvall SUK
29-30
Örebro NERK

November
6-7
Bergen Hansakatten
13-14
Oslo NORAK
December
11-12
Dal Adelkatten

Frankrike
Oktober
30-31
FIFe World Show St Etienne

Birgitta Lindström
Jägarevägen 10
246 57 BARSEBÄCK
Raili Malmberg
Rådmansgatan 1
261 32 LANDSKRONA
Olav Traen
Mandalls gate 12
N-0190 OSLO
Norge

Barbro Tunvald
Olseängen 22
442 42 KUNGÄLV
Martin Åstrand
Öfwerströmsgatan 1
695 30 LAXÅ
Susanne Eriksson
Västra Hökhuvudsvägen 2
747 95 GIMO
Marie Louise Johnson
Nybodagatan 3 12 tr
171 42 SOLNA

Vad kan din ryss?

Namn- och adressändringar

Kan din katt göra något ovanligt? Eller något vanligt på ett ovanligt
sätt? Vi vet att alla katter är speciella och det vore roligt om just du
ville berätta för Ryska Posten om din katts egenheter.

Oskar Mattson
Johan Skyttes väg 272
125 34 ÄLVSJÖ

Välkommen att bli medlem
i Russian Blue Klubben!
Alla som tycker om russian bluekatter bör vara med i Russian Blue
Klubben tycker vi. Medlem blir man genom att betala årsavgiften
150:- till PlusGironummer 430 52 40-6 samt ange namn och adress.
I medlemsavgiften ingår 4 nummer av Ryska Posten/år. Ett bra sätt att
lära sig lite mer om världens bästa kattras.

Ann Marie Thornell
Sergels väg 10 B
217 57 MALMÖ
Helena Svedberg Nikula
Rolf Nikula
Badhusgatan 6 5tr
252 21 HELSINGBORG
Sebastian Rundberg
Rundradiogatan 27
421 35 VÄSTRA FRÖLUNDA

Linnea Wang
Granlia 4
N-6429 MOLDE
Norge
Ywonne Wildtberg
(f d Johansson)
Vallgrensv. 9
432 64 Bua
Ulla Virhage Lindstedt
Bingsjö Dalstugavägen 30
790 26 Enviken

FIN*Susanssin Crispy Mornings
Foto: Susanna Gunnar

S*Barynia’s Sigfrid “Sigge”

8 månader gammal, myser i favoritfåtöljen i
vardagsrummet.
Foto och ägare: Anna och Ivano Foti d’Inardo
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Kull från den finska uppfödaren NorthernBlue
(Far Susanssin There Is Hope och mor NorthernBlue
Ebba Eager).
Kattungarna är 12,5 veckor gamla.
Uppfödare: Kaisa Sirkko, foto Susanna Gunnar.

Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

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

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

Avelshanar

Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk
FINLAND
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi
NORGE
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

VICE ORDFÖRANDE
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
viceordforande@russianblueklubben.se
SEKRETERARE
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 GÖTEBORG
031-42 37 17
sekreterare@russianblueklubben.se
KASSÖR
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
LEDAMÖTER
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se
Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
christinalinder@russianblueklubben.se
Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM
0431-45 29 27
alwennergren@russianblueklubben.se

VALBEREDNINGENS sammankallande
Veronica Nilsson
mecky@comhem.se

Anmäl / ändra information om
din avelshane till:

Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se
Avelsråd

Ger råd till uppfödare inför parning:

Se nedan.

Kattungeförmedlare

Planerade parningar, väntade och
födda kullar, meddelas till:

Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Skicka samtidigt information om kullen till:
webbansvarig@russianblueklubben.se
Medlemsregister

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

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

Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:

Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Utställningsresultat

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

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.

Tipsa RP!!!
Har du läst eller hört om något roligt
eller intressant som du vill att Ryska
Postens läsare ska få ta del av? Tipsa i så
fall redaktionen! Det kan vara en tidningsartikel, något du hittat på internet
eller att du känner någon kattperson
som har något intressant att berätta men
som kanske inte själv vill ta kontakt
med oss.
Redaktionen når du så här:
ryskaposten@russianblueklubben.se
eller
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Nästa deadline är den 15 november

Russian Blue Klubbens Avels- och Hälsoråd
Russian Blue Klubbens styrelse vill lägga större fokus och vikt vid både avels- och
hälsofrågor och har som ett led i detta beslutat att samla en hel del av klubbens
olika funktioner under samma tak, samtidigt som nya funktioner tillförs.
Som vanlig medlem ska man kunna fråga och få svar på allt man tänkas kan och
förhoppningsvis även kunna hjälpa rådet med information om man, tyvärr, har
sådan för att vi ska kunna skapa oss en större och mer enhetlig bild över ryssarnas
hälsa.
Som uppfödare ska man, precis som tidigare, kunna få hjälp vid valet av hane till
sin hona eller har andra, rent allmänna, frågor.
Avels- och hälsorådet har skapats för ryssens och medlemmarnas skull och vår förhoppning är att kunna tjäna båda dessa syften.
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
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