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Våra katter har alltid varit ytterst sällskapliga, vilket naturligtvis är väl-
digt trevligt. Ibland kan det dock vara mindre önskvärt, som nu, när jag 
sitter och jobbar med Ryska Posten-materialet vid datorn. Det är väldigt 
svårt att få något gjort med en kelsjuk ryss bredvid.

Just nu är det Kajsa som älskar matte så mycket att hon måste trippa runt 
tangentbordet hela tiden, spinna och prata, stryka sig och stångas. Och så 
vill hon bli klappad förstås. Och pussad. Om och om igen. Hon brukar 
som tur är lugna ner sig efter en stund och lägger sig då tillrätta mellan 
tangentbordet och bildskärmen. 

Det är värre med Holly och Gina. Deras specialitet är att oupphörligt 
stångas hårt mot handen som håller datormusen. Och sedan parkera sig 
rakt över både musen och sladden. Då är det stört omöjligt att göra någon 
nytta. Och alltid kommer de just när det är bilder som ska redigeras och 
musen måste användas.

Det var lättare förr, när bildskärmarna inte var platta. Då lade sig katterna alltid 
ovanpå bildskärmen och det enda som störde var en nedhängande tass eller svans.

Hur gör Leo då? kanske någon undrar.  Jo, han brukar numera bara gå 
förbi på skrivbordet och hälsa och går sedan snällt och lägger sig bredvid. 
När han var yngre lade han sig gärna över min ena axel och somnade där, 
men det var inte så bekvämt att sitta och jobba på det viset, så jag är glad 
att han numera lägger sig intill i stället.

Men nu till det jag egentligen skulle skriva: Tack alla ni som har skickat in texter 
och bilder till det här numret. Fortsätt med det! Och om ni vill att det ska bli en 
fotokalender även nästa år – skynda att skicka in foton till den! Just nu ekar det 
nämligen ganska tomt i den mappen i min dator som heter ”Rysskalender”. 

Hösthälsningar

Elisabeth Larsson
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Kosmoskattens Leo bredvid matte
Kosmoskattens Kajsa vid datorn
Uppfödare och foto: Elisabeth Larsson

Nu börjar det bli dags igen för lite höstmys efter som-
maren, jag hoppas ni alla har fått sköna dagar att plocka 
fram ur minnet under den kommande vintern.

Själv har jag varit ”gräsmatte” hela sommaren eftersom 
Zelda stannade kvar i Finland efter utställningen med 
den stora russian blue-specialen i början av juni. Min 
plan var att hon skulle bli kvar på smekmånad och träffa 
en utsedd finsk kavaljer, men Zelda har än så länge inte 
kommit i rätt stämning. Vi får väl se hur det går, hon är i 
skrivande stund kvar än.

Det har dock vissa fördelar att tillbringa semestern på 
olika håll. Zelda är en aktiv, busig, envis och klåfingrig 
katt så jag har tagit tillfället i akt att snickra och greja 
lite här hemma, utan att riskera ovälkommen ”hjälp” 
med sågar och borrar. Att jag sedan hade fläkten på vid 
balkongdörren eftersom det var nära 30 grader varmt 
var ingen bra idé, hela lägenheten var täckt av ett lager 
spån och trädamm. Fast det luktade gott, nysågat trä, 
och så blev jag tvungen att storstäda också. Bra att ha allt 
avklarat på en gång.

Jag har också kunnat sitta ner efter jobbet för att i lugn 
och ro koppla av med en bra bok och kaffe, utan att Zelda 
illmarigt sneglande ur ögonvrån sträcker sig och vässar 
klorna på den ärvda lampan. Och det spelar ingen roll om 

jag lekt med henne en halvtimme först, hon gör det ändå 
på pin kiv så fort jag satt mig tillrätta i fåtöljen. Det hon 
inte vet är att jag beställt en ny lampa, jag vill ju faktiskt 
inte att hon förstör den ärvda. Kanske står den nya lampan 
här när hon kommer hem, så snopen hon ska bli. Och 
säkert jag med för hon lär hitta på något annat bus istället.

Fast det är trist också. Ingen glad fyrbent figur som, ibland 
yrvaket, möter en i dörren när man kommer hem. Inga 
matskålar i köket. Ingen toalåda… fast den saknar jag 
kanske egentligen inte så mycket. Det är ingen som kom-
mer snabbt som en vessla från ingenstans och slinker in när 
man öppnar skåp och garderober. Det är inte lika mysigt att 
ligga på sängen och läsa utan någon som likt gubben i lådan 
envist sticker fram huvudet under boken, och det är tomt 
när man sätter på vattenkranar och ingen kommer för att 
peta i vattenstrålen och dricka lite. För att inte tala om hur 
tomt det är när man ska gå och lägga sig. Det är heller ingen 
som ser till att man inte sover för länge på morgnarna, senast 
kl. 6 bör man gå upp på lediga dagar tycker Zelda. Men jag 
håller ut ett tag till, hon har det bra i Finland och är ju bor-
trest i ett gott syfte. Med lite tur kanske vi får vinterkattun-
gar, det är det bästa som finns för att lysa upp den mörkare 
delen av året. Men saknar henne det gör jag.

Christina

Bilden på gäspande katt - foto Susanna Gunnar
Sillen får skugga av en hund. 

Ägare: Lill Hahn
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Medlemsinfo

Ny utställningsredaktör 

Hej!

Jag heter Charlotte Bredberg och är ny utställnings-
redaktör. Jag uppskattar om du som har den mest 
framgångsrika ryssen på varje utställning sänder mig 
ett mejl med ryssarnas resultat.

 
 
Jag bor i Gröndal i Stockholm och har sedan 2005 
stamnamnet S*Flax och har haft två små, men fina, 
kullar russian blue.

När jag var liten hade vi colourpoint perser hemma och 
jag har även fött upp två kullar ocicat och i min familj 
finns även birmor och ragdoll. 

På bilden ses jag med min första ryss ”Plysch” (IP 
Valinor’s Celebrian) som fyller 10 år 30 oktober 
2011. Efter många och hårda strider med min andra 
katt ”Pikku” (GIP IC Zarin Querida Maia), har Plysch 
tyvärr fått flytta till en ny familj här i Gröndal, där hon 
har det jättebra.

Pikku är nu även hon pensionerad från både avel och 
utställning och lever lycklig som lugn hemmakatt med 
rundad mage.

Hos mig finns också den kolsvarta, smått makalösa 
blandraskatten Diesel (brunmaskad siames x vit turkisk 
angora). Den viktigaste dagen i Diesels liv var den 
dagen i mars 2007 då hans prinsessa Pikku flyttade in 
och sedan dess älskar och skyddar han henne som sin 
dotter. Mot Pikku känner tålamodet inga gränser och 
Diesel sköter kärleksfullt hennes päls, öron och toalett-
städning och lämnar till och med sina räkor om Pikku 
ber om dem. 

Med tre härliga kastrater finns inga utsikter om  
kattungar, men med all säkerhet kommer S*Flax förr 
eller senare att återuppstå med en ny vacker rysshona 
som kan föra arvet från både Plysch och Pikku vidare, 
som var och en på sitt sätt är två av de allra vackraste 
russian blue jag någonsin sett.

 
Gåvoprenumeration
Vill du skänka en gåvoprenumeration och en foto-
kalender till din veterinärklinik?

Om du vill ge en gåvoprenumeration på Ryska Posten 
till en eller flera veterinärkliniker betalar du in 50 kr 
per veterinärklinik till Russian Blue Klubbens Plusgiro 
430 52 40-6, gärna i samband med att du betalar in 
din egen medlemsavgift. 

Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens 
namn och adress. Kliniken får förutom Ryska Posten i 
ett år också fotokalendern och ett brev där vi berättar 
att gåvorna är från dig.

Russian blue-special i Norge
Den Norske Russian Blue Klubben firar 25-årsjubileum 
och anordnar en ryss-special på Østfoldkattens  
utställning i Moss den 1 oktober.

Årets Russian Blue
Det är nu Benny Widar och Anna-Lena Wennergren 
som ansvarar för tävlingen.

Abrumas Fija 

(Misty)

Ägare och foto: 

Thomas Ruuth
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Beställ din  
fotokalender  

för 2012!

 
Nu är det dags igen att boka nästa års ryssalma- 
nackor. Var gärna ute i god tid! Beställ en eller flera 
almanackor genom att kontakta Karin Johansson 
på något av följande sätt: sekreterare@russian-
blueklubben.se

Telefon: 031-42 37 17

Vanlig post: Amandas gård 11, 414 83 Göteborg 

Tala om hur många almanackor du vill boka och vart  
vi ska skicka dem. Om du bokar en almanacka nu,  
går det bra att beställa fler längre fram.

De uppfödare som upprätthåller klubbens gamla fina 
tradition att skänka medlemskap till sina kattunge-
köpare får gratis almanackor till dem.

Priset är i år 110 kr (inklusive porto).

Liksom tidigare år kommer vi att ha ett paketpris. 

Köper du tre almanackor blir priset 273 kr och 
beställer du fem betalar du 364 kr.

Almanackorna ska vara tryckta och klara för utskick 
under december månad.

Berit, Elisabeth och Karin

Har du glömt att skicka in 
bilder till fotokalendern?

Kontakta Elisabeth så snart som möjligt via  

rysskalender@russianblueklubben.se  

– det kanske inte är för sent än!

Kasse med Russian Blue  
Klubbens logo 
Pris: 50 kr + porto

 
 
 
 
T-shirt med Russian Blue  
Klubbens logo 
Pris: 90 kr + porto 
(kasse + tröja 120 kr + porto)

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

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

Handgjort silverörhänge 
Ange om du vill ha för höger  
eller vänster öra (eller båda).  
Tala också om ifall du vill ha  
skruvmekanism, annars får du  
till hål i örat.
Pris 120 kr styck, varav 25 kr  
går till RBK. Inbetalningskort  
finns i paketet.
Finns även i större storlekar som brosch eller hänge.

Beställningsadress: 
silverkatt@russianblueklubben.se
Monica Malmsten, Turkosvägen 20,  
282 32 Tyringe, 0451-567 29

Ryska 
boden
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Klickerträning går att använda till 
mycket och erbjuder både nyttig 
hjärngymnastik för katten, samt är en 
utmärkt metod för att uppmuntra fysik 
aktivitet. Att lära katten apportera sin 
mat, använda diverse foder-labyrinter 
samt springa hinderbanor är ett roligt 
sätt att aktivera en bekväm innekatt. 

I det här avsnittet tänkte jag gå igenom 
några övningar som är roliga för både 
katt och människa. En del av tricken 
är mer inriktade på fysisk aktivering, 
medan andra är mer inriktade på att få 
katten att tänka till och klura lite. En del 
av tricken nedan förutsätter att katten, 
förutom att kunna grunderna i klicker-
träning också lärt sig ”följa pinne”, en 
övning som presenterades i förra numret.

Fånga godisbiten
Ett roligt sätt att få en stillasittande  
innekatt att röra lite på sig är att lära 
katten att springa efter och försöka fånga 
små godisbitar som kastas iväg. Det här 
är mina katters favoritlek och de älskar 
att få hoppa och jaga sin mat. Jag brukar 
kasta vanligt torrfoder, så de får en del av 
sin dagliga matranson på det här sättet. 
För att lära katten att springa efter matbi-
tar som kastas kan det dock vara bäst att 
börja med något som är mer intressant än 
det vanliga torrfodret. 

Vissa katter förstår genast tjusningen med 
den här leken, medan andra kväver lite 
mer träning. Själva tillvägagångssättet 
är väldigt enkelt. Kasta en godisbit mot 
katten, men låt den landa en bit ifrån.  
Då katten går och tar godisen klickar du. 
Ge ingen extra godisbit som belöning, 
utan det räcker med godisen du kastat. 
Fortsätt att kasta en godisbit i taget och 
klicka då katten tar dem. Försök se om 
det finns någon viss typ av kast som kat-
ten verkar föredra. Mina katter har alla 
olika favoriter. Theo gillar höga kast, så 
att han får hoppa högt upp i luften för 
att försöka ta lyra. De andra två gillar 

låga, snabba kast så att de får springa 
som tokar och vill gärna spela hockey 
över halva golvet också. 

Använda en foderlabyrint
Övervikt är något som inte är helt 
ovanligt bland innekatter och är ofta ett 
resultat av ett allt för bekvämt leverne. 
Maten är lätt att komma åt och den går 
fort att äta.  För att göra maten svårare 
att komma åt, samt att sänka ättakten 
kan jag rekommendera att prova någon 
typ av foderlabyrint eller foderboll. För 
en katt som inte är van vid att behöva 
jobba för maten kan det vara svårt att 
fundera ut hur de nya, konstiga sakerna 
fungerar. En klicker kan då vara ett bra 
stöd för att hjälpa katten förstå att den 
är på rätt väg, samt att hålla motiva-

tionen och intresset uppe.

Foderlabyrinter och foderbollar kan 
köpas i de flesta djuraffärer, men kan 
också lätt tillverkas hemma av gamla 

äggkartonger eller toarullar. Allt som på 
ett eller annat sätt gör att katten måste 
klura lite för att få sin mat är toppen!

Hoppa hinder
I den här övningen är det bra om katten 
kan ”följa pinne”. Det behövs också lite 
rekvisita i form av någon typ av hinder, 
exempelvis en liten rockring, en käpp 
eller liknande. Det går såklart att låta 
katten hoppa över en utsträck arm eller 
ett ben, men det underlättar helt klart 
att använda ett hinder. Låt hindret vara 
lågt i början och höj sedan succes-
sivt allt eftersom katten blir bättre på 
övningen. 

Led katten över hindret med hjälp av 
pinnen, klicka och belöna då den tar 
sig över det. I början kan du godkänna 

Klickerträning  
Del 2: Aktivering och tricks

Lägg märke till min handsignal, samt hur 
fokuserad Theo är på den

Theo tycker att det är jätteroligt att hoppa 
högt upp i luften och försöka ta lyra

Jag har den, jag har den!

Hopp genom rockringen
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även då katten kliver över hindret, 
eftersom den ändå kommer att tvin-
gas hoppa sen när hindret höjs. Helst 
ska katten såklart hoppa över hindret 
oavsett höjd, men huvudsaken är att 
den tar sig över. Då katten utan vidare 
låter sig ledas över hindret är det dags 
att börja höja. Höj en bit i taget så att 
svårighetsgraden stegvis ökas och katten 
tvingas hoppa för att ta sig över hindret.  
När tricket sedan sitter ordentligt, kan 
funktionen av pinnen flyttas över till 
lämpligt handtecken om så önskas. För 
mina katter använder jag två utsträckta 
fingrar, likt en scouthälsning, som kom-
mandotecken.

Hoppa hinderbana
En hinderbana är ett roligt sätt att motio-
nera och aktivera en innekatt.  Bygg en 
liten bana av några olika hinder, det mesta 
kan du göra av saker du hittar hemma. 
Blanda gärna hopphinder med en prassel-
tunnel och kanske ett slalomhinder. Titta 
på hundagility för att få roliga idéer till att 
utforma en rolig hinderbana.

Börja med att lära katten ta sig över de 
olika hindren vart och ett för sig, och 
sätt sedan samman dem till en kortare 
bana. Led katten runt banan, aning-
en med hjälp av ”pinnen” eller varför 
inte med en laserpekare. Om katten 
verkar gilla att springa hinderbanor kan 
svårighetsgraden ökas genom att bygga 
längre banor. Prova också att möblera 
om bland hindren, så att banan inte 
alltid ser likadan ut.

Sitta fint
Att sitta fint är ett enkelt trick, som går 
fort för de flesta katter att lära sig. För 
att lära in det här tricket underlättar det 
ifall katten kan ”följa pinne”.

Börja med att hålla pinnen ovanför 
huvudet på katten, så nära att katten 
utan vidare kan nudda den med nosen 
genom att sträcka lite på sig. Klicka och 
belöna då katten vidrör pinnen med 
nosen. Upprepa sedan övningen och 
flytta pinnen något högre varje gång, så 
att katten tillslut sitter på bakhasorna 
med framtassarna i luften. Då katten 

lärt sig sitta på hasorna är det dags att 
försöka få katten att sitta kvar så en 
stund. Vänta därför några sekunder med 
att klicka då katten satt sig tillrätta. När 
tricket sedan sitter ordentligt och katten 
sitter kvar på hasorna ett par sekunder, 
kan funktionen av pinnen flyttas över 
till ett handtecken om så önskas.

Kom ihåg att hålla alla träningssessioner 
korta och sluta innan katten hinner 
tröttna.

För fler idéer och roliga trix rekom-
menderar jag en stunds surfande på 
YouTube. En sökning på ”clicker cat” 
ger många träffar och det går att hitta 
instruktionsvideor på allt från att lära 
katten använda en strömbrytare till att 
inte tigga vid bordet. 

Annika Hjelmsten

S*Abrumas Gina av Fiona

Ägare: Ann Bengtsson

Foto: Hugo Johansson

Iris (S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia)

Foto: Suzan Uhlén
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I nummer 2/2011 av Ryska Posten 
berättade jag om min första ryss, Anje 
(1968-74). Här följer en presentation av 
ryss nummer två, Alej.

När min första ryss dog i förtid, inte 
ens sex år gammal, dröjde det inte länge 
innan jag tillsammans med mamma och 
pappa fattade beslutet att vi skulle skaffa 
en ny katt av samma ras. Vi var mycket 
förtjusta i russian blue-rasen och tyckte 
att det var en vacker, charmig och intel-
ligent katt vi hade haft. Även om Anje 
hade oklart ursprung, så var han en god 
representant för hur en russian blue såg 
ut på 1960-talet. Och med nästa ryss 
rådde det inga tvivel om stamträdet, 
skulle det visa sig.

Hösten 1974 fick vi kontakt med ryss-
uppfödaren Margret Lindblom i södra 
Stockholm. Hennes hona hade fått en 

kull på fyra ungar. 
Den vi valde hette 
Valientes Alexej, 
fick vi veta. Och när 
vi senare hämtade 
hem honom hade 
vi bestämt att han 
skulle kallas Alej. 
Det kändes mera 
bekvämt och mera i 
linje med den förra 
ryssen.

Återigen hade ett 
nytt äventyr börjat 
med att ta hand 
om en yster liten 

pälsboll. Jag tog ledigt ett antal veckor 
från jobbet så att Alej inte skulle behöva 
vara ensam den första tiden. Vi lärde 
känna varandra ordentligt under hans 
ungkattstid.

Bara någon vecka 
efter att vi hade 
hämtat hem Alej 
fick vi ett brev från 
SVERAK med en 
stamtavla. Om kat-
ters släktträd visste 
vi ingenting på den 

tiden. Men stam-
tavlan talade sitt 
tydliga språk: Alejs 
mamma var Astu 
Hanna (född 1971), 
pappan var Arch-
angelsks Vasil (född 
1970). Både mam-
man och pappan hade Guldvingens 
Musse till pappa. Såväl Vasil som Musse 
var internationella champions. Bakåt 
fanns många andra fina katter med 
olika meriterande utställningsresultat. 
Och nu, 37 år senare, vet jag också att 
dessa fina anor även var kända ryssar.

Vi märkte tidigt att Alej var ett utmärkt 
exemplar. Han växte upp till en stabil, 
lugn och snäll katt med en lagom dos av 
busighet. Bland Alejs hyss i tidiga  
 

år minns jag särskilt när han lekte 
kurragömma och hoppade in i någon 
bokhylla och gömde sig bakom böck-
erna. När man gick förbi hoppade han 
fram bland böckerna för att skrämmas. 
Eller hans envisa önskan att lägga sig på 
spisen för en tupplur. Inte så lämpligt 
alla gånger.

Vi fortsatte i några år att hyra landstäl-
let i Stockholms skärgård och Alej fick 
överta Anjes sele och lina. Lantlivet var 
lika spännande för ryss nummer två och 
inga incidenter med ormar eller gräv-
lingar inträffade. Men Alej var förvisso 
minst lika påhittig som föregångaren. 
Vi hade en transportbur av flätad pil 
med en dörr som stängdes med en hasp. 
Dörren hade ett glest rutmönster och 
det var inga problem för Alej att sticka 
ut en tass och peta upp haspen. Och 
sedan var det bara att kliva ut. Just detta 

hände ett antal gånger under åren, men 
Alej gick aldrig särskilt långt och kunde 
oftast hittas under någon närbelägen 
buske i bostadsområdet.

Drygt 20 år efter Alej har jag fått ett 
förnyat intresse för russian blue och har 
börjat titta på Alejs stamtavla med andra 
ögon. Helt nyligen fick jag reda på att 
hans pappa Archangelsks Vasil anses ha 
varit betydelsefull för den skandinaviska 
typen av rasen. Mer om detta finns att 

Den omständliga kvällstvätten var lika viktig på skärgårdsön som 
hemma i stan.

I unga år ville Alej ofta ligga på spisen för 
att vila, men den ovanan fick han snart 
sluta med.

Mina ryssar del 2

Alej fann tidigt sin favoritfåtölj. Här ville han ligga även om  
stolen var upptagen.
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läsa i Ryska Posten 3/2009. Där finns 
också bilder på Alejs farfar Guldvingens 
Musse och farfars mor Marisjka af 
Braheborg.

Exteriört var Alej ett praktexemplar 
och hade säkert kunnat nå framgångar 
på utställningar om vi hade haft några 
tankar åt det hållet. Han var mycket 
vacker och hade en skimrande stålblågrå 
päls. När jag nu bättre kan förstå hans 

stamtavla med alla välmeriterade anor, 
förstår jag också att det var en väldigt 
fin katt vi fick tag på den där höstdagen 
1974.

Jag har nyligen upptäckt en kanadensisk 
hemsida, russianblues.ca, som byggt 
släktträd kring alla registrerade russian 
blue, bland andra just Alej och hans 
anor. Där fick jag till exempel veta att 
Archangelsks Vasil fått 36 ungar med 
11 honor under åren 1972-76, varav sju 
med Alejs mamma Astu Hanna. Ingen 
av Alejs syskon tycks sedan ha fått några 
avkommor.

På denna internetsida har jag även hit-
tat en bild av Alejs farfars far Ohl av 
Olsenburg, men tråkigt nog har jag inte 
funnit någon bild på Vasil själv. Kanske 

någon i läsekretsen 
har någon bild av 
Archangelsks Vasil? 
Vill man titta när-
mare på Alejs släkt-
träd kan man gå till 
direkt till adressen 
http://russianblues.
ca/ShowPedExt.php?
u=amanda&db=russ
ianblue&i=2775.

Nyligen blev jag 
medlem i Rus-
sian Blue Klubben 
och genom Ryska 
Posten har jag 
fått ännu en aha-
upplevelse. Under 
förra året pågick i 

tidningen en look-a-like-tävling som 
byggde på Blue Moon av Mölleby 
(född 1958). Enligt presentationen av 
henne i Ryska Posten nr 1/2010 och 
2/2010 ansågs hon vara Sveriges vack-
raste ryss i början 
av 1960-talet. 
Sådant värmer mitt 
katthjärta eftersom 
hon var Alejs mor-
mors mormor!

Den nu pågående 
look-a-like-
tävlingen bygger 
på Skvallergränds 
Olga Alexandrovna 
(född 1974) och 
jodå, hon är också 
släkt med Alej, 
såsom ättling till 
Ohl av Olsenburg, 
Marisjka af Brahe-
borg, Guldvingens 
Musse och Blue 
Moon af Mölleby. 
Det är roligt med 
släktforskning!

Alej var en frisk 
katt och åldrades 

värdigt. Sedan sommarvistelsen i 
skärgården hade upphört i slutet av 
1970-talet fick han i stället då och 
då tillbringa en och annan vecka hos 
vänner och bekanta medan husse och 
matte var bortresta. Han tog alltid 
dessa avvikelser i rutinerna med  
jämnmod. Alej blev nästan på dagen 
16 år när det var dags att låta  
honom lämna detta jordeliv,  
sommaren 1990.

Vid det laget hade jag bildat familj på 
annat håll och i den familjen ingick en 
golden retriever, så någon ny ryss blev 
det inte efter Anje och Alej. Nu har jag 
och min hustru på äldre dagar flyttat 
ut till landet och på den nya bostads-
orten umgås vi mycket med flera 
norska skogkatter, men det är en helt 
annan historia.

Hasse Berglund

Foto samtliga bilder: Hasse Berglund

S*Valientes Alexej, 1976

Alej var en vacker ryss med fina anor och han poserade villigt 
framför kameran.
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Akleja är en bestämd katt, hon vet 
verkligen vad hon vill, och är det något 
som är fel, så är hon inte sen att berätta 
det. Något som hon ofta tjatar om nu i 
sommartider är att få komma ut och gå 
i trädgården. Hon vet att om hon tjatar 
och hoppar på dörrhandtaget till ytter-
dörren tillräckligt mycket, så kommer 

det någon och tar ut henne. Om dörren 
är olåst kan hon till och med öppna 
den och ta sig ut själv. Hon trippar 
omkring i trädgården i sin mörkgröna 
sele, som är hopknuten med en löplina, 
och doftar på blommorna, biter lite 
försiktigt i gräset, och snor in sig i det 

mesta; bordet, stolarna, hammocken 
och parasollet. Om det kommer någon 
gående utanför trädgården försöker hon 
ta sig in i huset igen, även om det inte 
alltid går så bra, eftersom hon har snott 
in snöret i så många saker, så att det inte 

räcker in längre. Om jag försöker lirka 
igenom henne mellan stolsben och  
annat protesterar hon och vill bara in.

Vi köpte en ny husvagn i våras, och 
funderade mycket på hur vi skulle göra 
med Akleja när vi skulle åka ut i den. 
När hon löper här hemma kommer det 
ofta en fläck på sängen, och i husvagnen 
skulle vi inte kunna stänga dörren till 
sängen, då det inte finns någon dörr att 
stänga. Dessutom skulle hon försöka 

rymma, trodde vi, eftersom hon tycker 
att det är så spännande att vara ute och 
kika. Till slut kom vi fram till att den 
bästa lösningen nog vore om vi kunde 
hitta någon som kunde ge henne mat 
och så när vi var borta.
Så kom helgen då vi skulle åka bort, och 
vi frågade en bekant om hon kunde  
tänka sig att passa Akleja över helgen. 
Det kunde hon inte. Hm, vad skulle vi 
göra nu? Stanna hemma, eller ta med 
Akleja, med risk att få en katt mindre 
och en förstörd husvagn? Vi tog  

chansen och åkte iväg med husvagnen 
på släp och Akleja i en bur. Hon hade 
fått nosa lite på husvagnen där hemma, 
och hon verkade gilla den. Kort sagt, hon 
var from som ett litet lamm i den. Hon 
älskar att gå på upptäcktsfärd bland alla 
hyllor, och att sedan sitta i fönstret och 
titta ut. Om man försökte ta ut henne 
blev hon rädd, där ute fanns så många 
ljud och lukter, och människor som hon 
inte kände igen. Vi blev väldigt lugnade 
av att hon varken förstörde husvagnen 
eller rymde, så vi kunde faktiskt ha dör-
ren till husvagnen öppen, och hon var 
kvar där inne.

Men modig som hon är, vågade hon sig 
ut steg för steg när vi satt i förtältet och 

betraktade henne. Hon tittade osäkert på 
oss, men när hon märkte att det bara var 
sådana som hon kände igen där vågade 
hon sig ut helt och hållet. För att vara på 
den säkra sidan slank hon in under hus-
vagnen, precis som hon gör hemma, fast 
hemma slinker hon in under sängen, inte 
under husvagnen! Hon började vänja sig 
lite vid att komma ut i förtältet. Att sitta 
i sele medan hon luktade på blommorna, 
eller sova i mitt knä, gick nästan lika bra 
som att vara i husvagnen. Fast inne i den 
var ju klart bäst.

När allt kommer omkring är hon nog gan-
ska nöjd med tillvaron som den är, även om 
den alltid kan bli bättre enligt henne.

Görel Odeberg

Bilder: S*Kyanos Akleja

en katt i husvagnen
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Matte och husse hade bestämt sig för att 
åka till Frankrike och stanna i Alperna och 
hälsa på vänner i Lyon över hela sommarse-
mestern. De insåg att de skulle sakna oss 
alldeles för mycket och att det skulle bli 
svårt att finna kattvakt för så lång tid, så de 
beslöt att vi skulle få följa med.

Under året hade alla handlingar och 
åtgärder för resa vidtagits och resan 
påbörjades en tisdag i juli. Allt började 
bra förutom att matte inte tränat Boris 
särskilt väl att åka bil, eftersom veter-
inären finns i huset vi bor i. Matte erkän-
ner i efterhand att detta inte var så bra.

Jasmin och Qat, som är vana resenärer, 
sa ingenting, men Boris desto mer. Han 
började jama och krafsa på mattan i 
buren och trycka med tassarna mot 
burdörren. Tre gånger lyckades han 
få upp den (en helt värdelös dörr med 
knappar som blivit för lätta att öppna…) 
och matte blev minst sagt stressad. Strax 
innan Jönköping fick därför matte sitta 
med armen bakom passagerarstolen och 
helt resolut hålla fast burdörren!

Matte och husse började därför över-
lägga om de skulle köpa en ny bur 
eller om det gick att surra fast dörren. 
I Jönköping träffade de husses far och 
han kom med sin bur, en tång och 
snören. Det hela löste sig genom att de 
bytte knappar med varandras burar. 

Efter lunch i Jönköping fortsatte färden 
vidare. Vid det laget hade Boris gett upp 
jamandet och krafsandet efter att coola 
pappa Qat grymtat till åt Boris några 
gånger och talat om att det är helt okej 
att åka bil. De satt i samma stora bur 
och höll varandra sällskap och det var 
nog mycket bra med facit i hand.

Resan gick över Öresundsbron, in i Dan-
mark, vidare med färja över till Tyskland  
 

och övernattning på bed and breakfast 
i norra Tyskland, på favoritstället där 
de gladeligen tar emot matte och husse, 
även om de kommer sent och med katter.

Nästa dag gick resan vidare genom 
Tyskland, Schweiz och Frankrike och 
vi kom fram på kvällen dit där vi skulle 
bo. Det visade sig att det var ett roligt 
hus med massor att utforska. Jasmin 
och Qat kände genast igen sig, medan 
Boris däremot sprang omkring, nosade 
och kollade in allt spännande överallt.

Både människor och katter älskade att 
vara där. Stora feta bergsflugor jagades 
flitigt, koppelpromenader bort till gran-
nen genomfördes, träning på den längs-
gående balkongen utanför huset utan 
koppel anordnades, långa sköna siestor 
i matte och husses säng och Qat åt mas-
sor av frodigt gräs (han äter gräs som en 
häst, precis som att det är godis!). Det 
var även mycket spännande att kolla in 
grannkatterna som gick utanför, eller 
fåglarna som satte sig på räcket utanför 
fönstren. Boris lärde sig även att dricka 
ur vattenkranen här. Han findricker 
precis som mamma Jasse, att jämföra 
med pappa Qat som ”fuldricker”, det 
vill säga stoppar in hela huvudet under 
kranen och låter vattnet skvala ner över 
hela huvudet och sen skakar på det så 
att vattendropparna flyger över hela 
spegeln. Efteråt står pälsen upp på hu-
vudet så han ser ut som en punkare.

I alperna var det var ganska svalt på nät-
terna med, vilket alla uppskattade. En 
dag fick vi åka med till Lyon där matte, 
husse, Jasse och Qat har bott tidigare. 
De hade fått låna en lägenhet där och 
tillbringade en långhelg i Lyon och häl-
sade på sina vänner. Nya utforskningar, 
nya lukter och miljöer, allt gick bara bra 
där med. Vädret var lagom varmt, inte 
som det brukar vara i Lyon i augusti, 

och tur var det tyckte matte.

En dag strax innan hemresan fick vi åka 
till en alpveterinär, som behandlar allt 
från hundar, katter och kor till getter. 
Vi skulle avmaskas och få hälsokontroll 
för hemresan utförd. Hos veterinären 
fick vi vänta i en och en halv timme 
innan vi fick komma in, för damen 
pratade så mycket hela tiden med sina 
patienters mattar och hussar. Vi satt 
mesta delen i bilen och väntade dock, 
för det lilla väntrummet var överfullt 
med alla andra patienter som hade fått 
tid kl 9.30 samtidigt den dagen och 
väntade på sin tur att komma in. Husse 
och matte förklarade för oss att detta 
nog var franskt veterinärmanér.

Inne i undersökningsrummet fick vi 
sen avmaskningstabletten som matte 
själv stoppade i oss efter att veterinären 
kom med en jättelång pincett att sätta in 
tabletten i munnen med. Matte förkla-
rade att det nog gick lättare och snabbare 
om hon själv gjorde det. Veterinären som 
nog inte var så van vid katter hade aldrig 
sett någon som avmaskat tre katter så 
snabbt och effektivt. Någon hälsokon-
troll var det inte tal om, vi var så fina, 
otroligt snälla och väluppfostrade, hade 
så blanka pälsar och var i så fin form, så 
för hennes del räckte det och hon skrev 
in i passet att allt var väl med oss.

Resan hem gick helt utan problem. Den 
gick så bra så nu pratar matte och husse 
om att vi kanske kommer att göra om 
den. Att resa med tre så underbara katter 
gick mycket lättare än de hade trott, har 
de sagt till oss. Men en sak är säker, det 
blir garanterat en ny stor kattbur till dess, 
med en dörr som inte går att få upp!

Hälsningar från de tre blå genom 

matte och husse Camilla och Jan

Tre blå på resande fot

S*Kosmoskattens Jasmin

FIN*Zarin Querido Qat

S*Catullus’ Blå Boris
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Alexej och Kismet har ordet!
Hej allihop! Det är Alexej som har tas-
sarna på tangentbordet! Krypet och jag 
har hört att ni saknar oss, så vi tänkte 
göra en tillfällig comeback och berätta 
lite om hur vi har det.

Så här var det förra året
Här var det massor av snö, och kallt 
också. Det var inte roligt alls att vara 
ute. Jag gjorde bara snabba toaletturer 
ut och lade mig under husvagnen. Där 
låg jag och spejade på fåglarna och på 
två ekorrar som har kommit hit – de är 
roliga att titta på!

Kommer ni ihåg vår farbror Sven, han 
som kallar Kismet för altezza reale? 
Han hälsade på oss men husse tyckte 
att det var så konstigt att Sven inte kom 
in – han gick runt bilen, tittade in och 
minsann pratade han inte för sig själv? 
Husse öppnade dörren och undrade 
vad som stod på? Katten (= jag!) var i 
bilen, meddelade farbror Sven, och han 
vägrade att komma ut!

Till slut tog han sin portfölj och en påse 
som han hade haft med sig – och vips så 
följde jag efter! Husse sa att det var som 
om Sven hade dragit mig i ett snöre.

Vet ni vad farbror Sven hade med sig i 
påsen? Räkmackor! Han blev tvungen 
att bjuda mig på en och då kom Krypet 
också. Jaha, sa farbror Sven, altezzan 
kanske också ville ha en räka? Det ville 
hon! Sedan fick husse och farbror Sven 
stänga dörren ut till glasverandan för 
att få äta ifred. Fast Krypet hängde i 
tassarna i glasdörren och glodde glupskt 
på dem!

Kommentar från Kismet:  
Man blir ju så sugen!
Förra sommaren åkte husse och matte 
på semester, och vår snälla tant Vivi 
bodde här och tog hand om oss. Mest 
tog hon hand om Krypet, jag är ju stora 
karln! 

Matte hade sagt till Vivi att om jag inte 
kom in på kvällen så skulle hon stänga 

dörren in till sovavdelningen och låta 
fönstret till sovrummet vara öppet så 
skulle jag hoppa in när det passade mig. 
Jag var inne i hyfsad tid på kvällarna, 
fast en natt kom jag inte hem alls – inte 
förrän kl. 7 på morgonen. Och stackars 
Vivi hade inte kunnat sova av oro förrän 
hon hörde mig hoppa in.

Men här ska ni få höra vad  
Krypet hittade på!

Jag hade hoppat in genom fönstret 
och lagt mig att sova i husses säng. 
Vid 5-tiden kom Krypet in, dörren till 
sovavdelningen hade gått upp, och får se 
att fönstret är öppet – och hoppar ut! 

Nu var goda råd dyra! Även om Krypet 
är fånigt och ofta till besvär så är hon 
en i familjen. Snabbtänkt som jag är 
så sprang jag in i gästrummet till Vivi, 
hoppade upp på hennes bröstkorg och 
skrek i högan sky. Vivi vaknade, och 
förstod snabbt att något var fel. Så ser 
hon att dörren är öppen och stänger 
genast sovrumsfönstret så att Krypet 
inte skulle kunna hoppa ut (och utanför 
var Kismet, men det visste ju inte Vivi). 
Snabbt hämtade hon nödlösningen – en 
påse med friterade fläsksvålar. Kismet 
kan inte motstå prasslet från påsen! Vivi 
prasslade men ingen Kismet kom, tills 
hon fick se att Krypet satt utanför på 
fönsterblecket och glodde in. Jag var 
förstås dagens hjälte och Krypet fick 
skämmas för sina upptåg.

Kommentar från Kismet:  
Det gjorde jag inte alls – det var 
skojigt att vara ute en sväng!

Vivis lugna semestervecka här blev inte 
så lugn som vi hade trott och hon skulle 

nog ha behövt en vecka till att vila upp 
sig på!  

Och så här har vi haft det i år

Alexej berättar

Både Krypet och jag nu har PetCom-
halsband. Det är halsband med sändare 
så att våra människor kan pejla var vi 
är någonstans. Halsbandet har en liten 
behållare, i storlek som det batteri som 
finns däri, och så är det en liten antenn 
som sticker upp. Halsbandet är inte 
tungt att ha på sig och det fungerar 
väldigt bra! 

Nu är sommaren här! Vi är glada för 

det, både Krypet och jag. Det var inte 
roligt alls med snön. När jag skulle jaga 
en hare så fick jag skutta över snön som 
en känguru, men den var för snabb för 
mig i alla fall. Nu sitter jag ofta och 
länge vid mina mushål och vaktar, rätt 
som det är så kommer det en mus. Jag 
kan lätt sitta en timme och bara vänta...

En kväll kom jag inte hem, och husse 
blev orolig. Han gick ut i den mörka 
kvällen med pejlen för att spåra mig. Jag 
satt i grannens vedskjul, visade det sig. 
Grannen har belysning på tomten som 
tänds när någon går där så husse fick 
smyga runt så att inte grannen skulle se 
honom – annars hade han nog undrat 
vad husse gjorde på hans tomt med en 
pejl! Grannen har skaffat en hankatt, 
och han är fertil – det gillar jag inte! Så 
där satt jag i vedskjulet och morrade – 
stor och farlig! Husse fick upp mig på 
axlarna och bar hem mig. Matte tyckte 
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att det var tur att husse inte mötte 
någon, vad skulle de ha trott i så fall? 
Husse med en morrande katt på axlarna 
och en pejl – de kanske hade trott att 
husse extraknäckte som TV-pejlare?!

Ibland så går jag ner och hälsar på min 
fästmö Missan. Hennes husse öppnade 
en gång fönstret och undrade vad som 
stod på? Där satt Missan på fönster-
blecket och jag satt i rosenhäcken, och 
så konverserade vi. Så ibland när jag 
försvinner ut så säger jag till mina män-
niskor: Ni kan söka mig i rosenhäcken 
hos Missan!

Kismet berättar
Nu är jag ute på egen tass, iförd 
pejlhalsband. Ni kan tro att jag har 
det skojigt! Det är så skönt att kunna 
springa så fort jag vill och riktigt kunna 
sträcka ut – jag njuter av det!

Första dagen jag var ute så var husse 
och matte med mig och kollade hur jag 
reagerade på friheten. Det var nog tur 
det för plötsligt kom Alexej – och han 
kände inte igen mig! Han trodde att jag 
var en främmande katt så han gjorde sig 

stor och farlig och såg verkligen skräck-
injagande ut. Alexej gick på sidan och 
såg ut som en sumobrottare – så stor var 
han! Jag gömde mig för säkerhets skull 
under husses bil tills han såg att det bara 
var lilla jag.

Nu leker vi tillsammans ute och har det 
skoj, och så jagar jag fjärilar! De fladdrar 
så roligt så jag kan inte låta bli. Och så 
har jag blivit en väldigt duktig jägare; 
jag tar både sork, möss, fåglar och ödlor.

Min moster tyckte förresten att pejl-

halsbandet såg roligt ut, med sin lilla 
antenn. Hon sa att jag såg ut som ”Min 
vän från Mars” – om någon kommer 
ihåg den gamla TV-serien?

Vet ni vad husse har lärt mig? När han 
kommer med pejlen så blir det ett klick-
ljud, och om jag kommer då så får jag 
godis – mjölklinser med kattmynta.  
Det älskar jag! Så när jag hör pejlen 
så kommer jag nu som skjuten ur en 
kanon!

Alexej är väldigt snäll och tar hand om 
mig, och är det någon fara å färde så 
jagar han hem mig. En dag såg husse 
hur jag kom i full karriär med Alexej 
efter mig. Och sedan såg husse att det 
gick två hundar lösa på vägen – det var 
väl duktigt av Alexej?

Nu önskar vi alla en bra sommar som 
aldrig tar slut!

Hälsningar från S*Ryaklintens Alexej 

Astor, aka Plutten och S*Mudoneys 

Kismet, aka Krypet

Argentum’s kull
Den 6 maj i år föddes två honor och 
två hanar hos Argentum’s uppfödning 
i Sandefjord. Mamman heter IC (N)
Melkeveiens Cassiopeia och pappan 
heter S*Kosmoskattens Lotus. De fyra 
ungarna heter Aramis, Castello, Karo-
line och Little Ball of Fur (Adina) och 
de har nu alla flyttat till nya hem.

Bildtexter att läsas medurs:

Ute på äventyr

Storebror Mika hjälper mamma  
Cassie och ungarna.

Mjölkskägg

Kattungelek

Trötta syskon
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Trots tidigare motgångar orkade jag resa 
mig och fortsätta jakten på en avelshane 
till Norrland. Min oro var ändå stor 
över om vi skulle lyckas hitta en fertil 
hane i tid. Skulle det då bli en hane som 
kändes rätt och inte bara en nödlösning?

Tidigare motgångar
I Ryska Posten 1/2011 berättade jag om 
hur svårt och dyrt det är att avla på en 
liten ras för oss som bor mycket avsides, 
arbetet med att hitta en lämplig hane 
och exempel på allt som kan gå fel. Det 
kan vara att vi sparar en hane i Norr-
land efter egen avel som det under  
uppväxten händer något tråkigt med. 
Det kan vara att köpa en hane, som 
visar sig vara en hona. Det kan vara att 
låna en hane, men trots alla ansträng-
ningar blir det inga kattungar.

Motivationen fick sig en törn i vintras, 
när vi efter stora ansträngningar fort-
farande inte hade någon avelshane här i 
Norrland. I vintras tänkte jag tidvis surt 
för mig själv: Nu skiter jag i det här! Nu 
blir det inga fler kattungar, för jag orkar 
inte med allt arbete med att fixa hane för 
parningar. När terminen på universitet 
var slut och jag återhämtat mig från 
halsböldsinfektionen som drabbat mig 
började jag under sommaren återvända 
till livet och orken för min största hobby, 
uppfödning av russian blue, kom åter.

Jakten på en avelshane fortsätter
I jakten på avelshane hade vi några viktiga 
variabler att beakta. Exempelvis så löper 
honorna med tre till fyra veckors mellan-
rum och hanen ska hinna besöka dem alla.

Inköpet av Lancelot som visat sig 
vara en Lansalott, ja en hona och inte 
en hane, medförde problem för oss i 

Skellefteå/Umeå. Vi fick tre honor med 
mycket skilda stamtavlor som alla ska 
paras och då blev det svårt att hitta en 
hane som inte är för nära besläktad med 
någon av honorna. Att ta en hane som 
inte kan para alla honor kändes fel.

Min kusin Maria som bor i Skellefteå 
har en hona efter vår uppfödning som 
heter Nova, hon har träffat en hane men 
utan resultat. Nu är Nova fyra år och 
tiden börjar rinna iväg för henne att få 
avkommor. Novas trygghet är matte 
Maria och hon är lite blyg. Nova är en 
smyglöpare, det är svårt att veta när hon 
löper. Maria tror därför att bästa alter-
nativet för dem är att hanen kommer på 
besök. Även jag och min hona Nike var 
redo för kattungar igen och den enda 
som längtar mer är Maria.

Nödlösningen

Att leta efter en ny passande hankat-
tunge skulle antagligen betyda att vi 
inte kunde para honorna förrän om 
kanske två år och det var inte accepta-
belt. Många uppfödare har kattungarna 
bokade redan innan de är födda, det 
är inte säkert att det föds någon hane i 
kullen och man kan ha svårt att i förväg 
lova vem som blir pappan.

Det är många osäkra kort när man ska 
köpa hane till parning. Det är bäst att  
ligga steget före och planera långsiktigt. 
Det fanns inga hankattungar till salu 
som passade våra honors stamtavlor när vi 
insåg att vi akut behövde en. Vi hittade en 
kull där det fanns en chans att köpa  
en hane som till och med var äldre än  
tre månader, men det gick om intet.  
Vi upptäckte att en bekant hade en  
hankattunge som kunde fungera, trots  

att släktskapet egentligen var lite för nära 
en av våra honor än vad vi önskar i vår 
avel, men den planen gick också om intet.

Tiden tickade iväg och Lansalott växte, 
så jag började överväga att försöka låna 
hit en hane igen. Det är lika kostsamt 
som att köpa en kattunge, men innebär 
mycket mer stress. Det är dessutom så 
att många avelshanar är kring året gam-
la och familjen vill oftast inte låna bort 
sin lilla ögonsten en längre tid, vilket är 
förståeligt! Det fanns ändå en hane som 
var flera år gammal och då är chansen 
att få låna honom större. När jag talade 
med ägarna så kunde de tänka sig att 
han fick ta en kort tripp till Norrland, 
men hanen bor på andra sidan landet 
och är även han lite för mycket släkt 
med en av våra honor än vad vi önskar. 
Jag såg inga andra alternativ för oss och 
vi började därför planera att åka med 
flyg för att hämta honom i september.

Tack Gud för Facebook!
Nu i skrivande stund, den 18 augusti, 
kan jag berätta att i söndags faceboo-
kade jag. Bara för att fördriva tiden lite 
satt jag och kollade runt på Facebook. 
Jag såg då att Romanenko’s uppfödning 
hade en kattunge till salu. Konstigt, 
tänkte jag. Den senaste tiden hade det 
mest varit bilder på vackre Enzo, deras 
nya avelshane, och inte prat om någon 
kommande kull. Vad är det här? tänkte 
jag och tittade i vanlig ordning nyfiket 
vidare på vad mina kollegor inom rus-
sian blue-uppfödningen höll på med.

Plötsligt förstår jag. Det är en kattunge 
som sålts en gång, men kommit tillbaka 
till uppfödaren och är drygt fyra månad-
er gammal. Det var en vecka sedan och 
kattungen är av hankön! Med våra honor 
blir stamtavlan inte för nära och med två 
av honorna dessutom i mitt tycke riktigt 
spännande! Kattungen ser fin ut och 
verkar på beskrivningen mycket trevlig. 
Det var precis vad vi behövde.

Med hjärtat i halsgropen över att han 
kanske redan blivit såld ringer jag till 
Kickan. Vi har träffats en gång, jag och 
Kickan, men känner till varandras kat-
ter genom Internet. Jag bönar och ber 
om att få köpa Sikke och Kickan verkar 

S*Grrr 
avel i Umeå, del 2
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glad över att få sälja honom till avel. Så 
blev det bestämt, mycket spontant, att 
deras kattunge S*Romanenko’s Sikorsky 
skulle flytta till Norrland som avelshane!

Det nya hoppet
På söndag bestämdes det och på måndag 
var jag sönderstressad. Familjen jag bodde 
med åkte till Sardinien på tisdagen och 
stressade över det, medan jag stressade 
över allt som skulle fixas för att hämta 
Sikke; veterinärbesiktning, finansiering, 
försäkring, pappersexercis, kattungemat, 
flyg, hundvakt och så vidare. Nog var jag 
även rätt uppspelt bara över spänningen 
att få träffa kattungen i verkligheten 
också, jag hade bara sett tre bilder på 
honom. Kickan hade berättat att Sikke var 
ett riktigt charmtroll och även nämnt att 
han hade fin ögonfärg.

På måndag eftermiddag panikshoppade 
jag en ny transportbur som speciellt är 
avsedd för att flyga med katt, jag tänkte 
att den gamla inte var tillräckligt fin 
och Sikke kanske inte ville åka i den. 
Så bäst att ta det säkra före det osäkra 
och se till att få hem Sikke. Nog för att 
vi har många kattleksaker och Sikke 
skulle säkert få med sig några, men jag 
var ändå tvungen att köpa en fin ny rosa 
kickeroo, bara till Sikke. När jag lugnat 
mig med shoppingen lyckades jag sova 
lite innan det bar av för oss alla på tisda-
gen. Hela resan kom att ta tolv timmar.

Jag bilade till Umeå och flög ned till 
Stockholm/Bromma där vi träffades och 
Sikke blev min. När vi öppnade buren 
och Sikke kom ut i mitt knä klappade 
jag honom lite, vilket belönades med 
ett spinnande ljud från Sikke. Pälsen 
var mjuk och ögonen redan till hälften 
gröna. Han är en vacker katt i mina 
ögon och jag kunde inte bli mer nöjd.

Sikke, som han kallas till vardags, har 
bollarna på plats, en viktig detalj värd 
att nämnas! Sikke sover i sängen, är en 
riktig knäkatt och har en motor i bröst-
korgen som brummar fint. Sikke är en 
snäll, lugn och fin katt i grunden, sam-
tidigt som han kan vara riktigt busig!

Nu ska vi inte ta ut segern i förskott, 
det är fortfarande saker som kan gå fel. 

Sikke kan visa sig vara infertil, honorna 
kan avvisa honom och det finns säkert 
mycket annat som kan gå fel. För till-
fället kan vi bara vänta, och till våren 
får vi se om hoppet förverkligas, med en 
massa kattungar som resultat.

En sommar i Skellefteå, en vinter i Umeå 
och en framtid som vi inte vet mycket om.

I sommar har jag och katterna varit på 
landet utanför Skellefteå och haft semes-
ter. Vi har bott i ett gårdshus som är fyra 
gånger så stor som lägenheten i Umeå. 
Katterna har sprungit upp och ner för 
trappen, jagat otyg i huset och spanat på 
allt spännande utanför fönstret. De har 
till och med rymt någon gång och varit 
ute på riktigt farliga äventyr, men lyck-
ligtvis hittat hem igen. I skrivande stund 
är sommaren slut och vi ska återvända 

till lägenheten i Umeå för att ta itu med 
sista vintern som studenter.

Vi hoppas på kattungar till våren, men 
hur livet kommer att se ut för oss i fram-
tiden vet vi inte. Var kommer jag att få 
jobb? Var kommer vi att bo? Hur kommer 
vi att bo? Vilka ekonomiska resurser kom-
mer jag att ha för att kunna förverkliga 
mina drömmar med uppfödningen? Vad 
händer med russian blue-uppfödningen i 
Norrland om jag flyttar? Endast tiden kan 
utvisa vad som händer, antar jag…

Maria har kämpat i två år med dubbelt 
boende. Hon har velat skapa ett liv för 
sig i Skellefteå, men tvingats arbeta i 
Norsjö. Nu har hon äntligen fått en fast 
tjänst i Skelleftehamn och får en mycket 
bättre levnadssituation. Grattis Maria!
Anna Saverstam

S*Romanenko’s Sikorsky
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Eva Nilsson beskrev det så bra i förra 
numret av Ryska Posten: ”Varför  
reser jag inte till Finland oftare…” Så 
kvickt och lätt flög jag till Helsingfors 
fredagen den 11 juni där Patrik, min 
man, mötte mig på flygplatsen. Han 
hade kommit till Helsingfors några 
dagar tidigare i arbete. Äntligen var det 
dags att komma till det sköna landet 
Finland!

Vi körde med vår hyrbil till Riihimäki 
ett par mil norr om Helsingfors där 
vi hade två övernattningar på hotell 
Scandic. På lördagen tog vi oss till 
Hyvinkäällä och Raskattföreningen 
SYD:s kattutställning där. Det var ryss-
special med över 60 russian blue-katter 
utställda den här helgen.

Först fick vi syn på Marianna som stod 
och pratade med Kaisa, Jussi och Nina. 
Så roligt att äntligen få träffa de finska 
vännerna med sina ryssar i Finland! 

Vi hade inte berättat för någon om vår 
resa så det blev extra roligt att ses så här 
spontant. Medan vi pratade så beund-
rade vi bland annat GIP& IC Hana-Bi 
Estrade Burton, och sedan tog det inte 
lång tid förrän vi fick syn på Christina 
som rest hit med sin SC Tsaritzas Zelda 
från Sverige. Christina var den enda 
utställaren från Sverige och hon hade 
inte heller någon aning om att vi skulle 
komma och hälsa på. Att ses här var lite 
utöver det vanliga. 

Det var en otroligt varm dag så svetten 
lackade i pannan hela dagen men 
vad gjorde det när vi hade så trevligt. 
Under denna utställningsdag så hann 
vi med att träffa många finska vänner, 
gamla och nya. Tack Marianna, Katja 
K, Katja I-U, Ville, Kaisa, Jussi, Susan, 
Susanna L, Mette, Nina, Anu, Kerstin, 
Sari och Pauli och alla för små trev-
liga pratstunder om russian blue och 
om fotografering! Det var flera som vi 

saknade som inte var på utställningen, 
och vi hade velat prata med flera som 
var där, men det var så mycket som 
hände den här dagen så tiden räckte 
inte riktigt till. Förhoppningsvis kan vi 
ses en annan gång snart igen. Allt kan 
ju heller inte göras på en dag.

Och ryssarna då? Jo, de var där i mäng-
der och så snygga de var! Allra mest 
imponerad blev jag av de något äldre 
ryssarna, den äldre ”starkare” gen-
erationen, och då menar jag också att 
dessa individer är starkare i kropps-
byggnaden, huvudena och typen. När 
FIFe-ryssen är som bäst så är den en 
utsökt kombination av styrka och 
elegans. Jag ser dem lite som olymp-
iska simmare eller simhoppare i typen, 
hanarna ska gärna ha lite Johnny 
Weissmuller över sig, och honorna Es-
ter Williams styrka och elegans i krop-
parna. Vi njöt av många blå olympier 
den här dagen! Det var imponerande, 

En Finlands-weekend med över 
60 russian blue-katter

Hana-Bi Estrade BurtonGrindbacka Daniel

Miminkan Igor

Grrr Kallisto Mira Nikita

Silverlocks I Believe in U Sini-Ihmeen Köppinen
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ja rent av hisnande att få se så många 
russian blue-katter på en och samma 
gång. Om jag minns rätt så var det 64 
stycken under lördagen när vi var där. 
Det var nästan så det ”breddade” över 
och det var inte lätt att hinna med att 
studera och fotografera alla ryssarna 
under bedömningarna som skedde 
samtidigt på två bord.

Det var två domare som dömde ryssarna 
och det var intressant att se och höra 
deras bedömningar. En av dem beto-
nade vikten av att russian bluen inte 
ska vara orientalisk i något avseende, 
vare sig i kroppstyp, huvudform eller 
silhuett. Detta står ju också tydligt i 
FIFe:s standard som under ”General” 
markerar ”Oriental” som ett fel. Det 
är ju ryssen som ryss och inte som en 
katt som liknar en oriental, som gör den 
unik. Jag ser detta domarutlåtande som 
en indikation på att ryssarna ibland blir 
lite för orientaliska i typen. Vi får vara 

uppmärksamma på det. Det var mycket 
svårt att slita sig från utställningen, man 
kunde liksom aldrig titta sig mätt, men 
det var varmt och vi behövde äta så vi 
lämnade utställningen någon gång på 
sena eftermiddagen. Vi fick en fantastisk 
dag i Hyvinkäällä och fick se mängder 
av fantastiska ryssar. Tack alla inblan-
dade, arrangörer, katter, utställare och 
vänner för en underbar dag! Kitos!!

Karin Johansson

Tsaritzas Zelda

Harald av Buerlia

Zarin Cioccolato al latte

Harmuan Siiri Söpönen

Zarin Querido Mio

Katzenhof High Five

Starstruck’s Greta Ekman

Zarin Vega
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Nu har jag åter varit på utställning i 
Finland tillsammans med min ryss- 
hona Zelda. Den här gången var det en 
stor russian blue-special som lockade 
med allt vad det innebär, såsom att få 
se mängder av vackra ryssar från olika 
länder och träffa deras ägare samt  
uppfödare. 

Torsdagen den 9 juni bar det av mot  
färjeterminalen i Stockholm, jag är 
ingen särskilt van resenär så lite pirrigt 
var det allt att åka iväg med katten som 
enda sällskap. Att komma på rätt färja 
visade sig vara enkelt. Med lite research 
innan via kartor på färjebolagets hem-
sida var det lätt att hitta och personalen 
på plats visade precis hur man skulle 
köra.

Zelda är en tacksam resenär och åker 
både bil och färja med nöje, hon verkar 
faktiskt tycka det är kul att komma iväg 
lite från den ganska enahanda varda-
gen som ensam innekatt. Vi hade som 
vanligt en bekväm fönsterhytt och resan 
var behag-lig, skärgården och havet var 
vidunderligt vackra i den ljusa sommar-
natten.

Väl framme i Helsingfors styrde vi 
kosan mot Hyvinkää någon timmes 
bilresa inåt landet där utställningen 
skulle vara. Hotellet Rantasipsi Sveitsi 
i Hyvinkää var mycket trevligt och låg 
i ett naturskönt område, men det var 

extremt varmt 
i Finland när 
vi kom fram på 
fredagen, nästan 
30 grader, och det 
inbjöd inte till 
några mer omfat-
tande aktiviteter 
den dagen. Zelda 
och jag åt lite  
mat och sedan 
vilade vi resten  
av kvällen.

På lördagen var 
det så dags för den stora russian blue-
specialen, gemensamt arrangerad av 
klubben ERY-SYD och Venäjäsinisemme 
ry som är en av de finska rasringarna. 
Det var ca 60 ryssar på plats!!! Jag har 
aldrig varit med om något liknande, 
det var fantastiskt. Dock var det väldigt 
svårt att hålla reda på vilken katt som var 
vem under bedömningarna, som skedde 
parallellt hos två olika domare, eftersom 
katterna var så många. Jag fick se så mån-
ga vackra russian bluekatter och träffade 
så trevliga uppfödare och stolta ägare, det 
var en upplevelse jag alltid kommer att 
minnas med värme. Värme ja… det var 
jobbigt med vädret, som att ha kattut-
ställning i en sauna. Det gick riktigt bra 
för min lilla pälsklädda prinsessa Zelda, 
bland alla dessa fina ryssar var hon en av 
de tre som slutligen tävlande om Bäst i 
Variant vuxen. Hon vann dock inte men 
jag är mäkta stolt ändå, inte minst över 
att hon sköter sig exemplariskt och är så 
snäll.

Utställningsresultaten från denna 
dag och vilka russian blue-katter som 
slutligen i denna stenhårda konkurrens 
korades till vinnare kan du som vanligt 
se i slutet av tidningen, missa inte det. 
Här kommer dock resultaten från  
specialklasserna:

Bästa russian blue: 
Shady-Lady’s Runaway

Bästa personlighet: 
Zarin Oh My God

Bästa ögon: 
Primalux Steven Stamkos

Bästa huvud: 
Katzenhof High Five

Bästa päls: 

Saraitshikin Paolita

På lördagskvällen efter utställningen 
hade klubbarna ordnat en galamiddag 
för domare och ryssägare, det var på 
hotellet där vi bodde. Maten var mycket 
god och bestod av tre dignande buf-
féer, en med kalla rätter, en med varma 
och en med desserter. Mums! Sällskapet 
var synnerligen trevligt och humöret på 
topp. På söndagen blev det sovmorgon 
och långsam hotellfrukost med trevligt 
sällskap innan avresan mot Helsing-
fors för att ta färjan hem senare under 
eftermiddagen. Jag är glad att jag hade 
min GPS, Helsingfors är en väldigt 
vacker stad men jag tyckte skyltningen 
var lite sparsam. Det var en fantastisk 
resa och det är så fint att åka med färjan 
och njuta av den vackra utsikten över 
havet och skärgården, speciellt sommar-
tid, men ack så skönt det var att komma 
hem igen efter detta härliga men tröt-
tande äventyr.

Nästa år ändras reglerna för rabies-
vaccination och det blir lite enklare att 
resa på utställning eller kanske parning 
med sin katt till andra länder än Norge. 
För närvarande tar hela processen från 
vaccination till kattpass vanligtvis ca  
6 månader och inkluderar blodprovskon-
troll. Förslaget som väntas träda i kraft 
vid årsskiftet innefattar vaccination och  
en karenstid på några veckor innan man 
får kattpasset, det går alltså mycket snab- 
bare och katten slipper provtagningen. 
Man upprepar sedan vaccinationen 
årligen för att passet ska vara giltigt. Jag 
rekommenderar det, man får en annan 
frihet som utställare och uppfödare.

Christina Linder

Utställning med stor russian blue-special  
i Finland den 11 juni

Tsaritzas Zelda

Foto Karin Johansson
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Finns det någon som känner igen 
den här fina russian blue-hanen och 
vet var han är uppvuxen och vilket 
som är hans stamnamn?

Mischa, som han kom att kallas, 
föddes i Göteborg i november 1985 
och såldes till Jonasson i Västra 
Frölunda. Han flyttade senare till 
Sandviken. Mischa blev 17 år gam-

mal och var en högt älskad ryss 
som utan koppel följde sina ägare 
på långa promenader. Han var en 
personlig katt och en skicklig jägare. 
Vid ett tillfälle kom han stolt hem 
med en nästan fullvuxen hare!

Mischas tidigare ägare har inte 
kvar stamtavlan och är nyfikna 

på hans bakgrund. Är det någon 
som kan identifiera Mischa och 
som kan berätta något om honom 
och hans eventuella kullsyskon 
och föräldrar så vore det mycket 
intressant. Hör i så fall av er till 
redaktionen.

MISCHA född 1985 i Göteborg

Vänner som har lämnat oss
Celebrindals Nenya 1993-09-25 – 2011-03-13

Nenya somnade stilla in vid 17,5 års ålder. Hon fick sin sjukdom snabbt 
och behövde inte lida.

Vår älskade katt gav oss många roliga minnen och var alltid oerhört  
kärleksfull. Saknaden är stor och Nenya kommer alltid att finnas kvar  
i våra hjärtan.

Vi är väldigt tacksamma för vår tid tillsammans.

Familjen BeckerKattunge ur FI*Miminkans N-kull.
Uppfödare: Marjatta Vieru 
Foto: Susanna Gunnar

Konsum Lidingö 18 augusti.

Foto: Camilla Patek
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Jag har med stort intresse följt diskus-
sionen om standarden för russian blue. 
På några få år har det kommit tre 
förslag till att ändra standarden. Jag kan 
inte låta bli att fråga mig varför. Första 
gången det kom ett standardändrings-
förslag skrev jag om min kärlek till den 
skandinaviska ryssen. Den kärleken 
finns fortfarande kvar och det är svårt 
att tro att den kommer att förändras – 
för mig kommer alltid ryssen, när den är 
som bäst, att vara av skandinavisk typ.

Till min stora glädje har det inte blivit 
några ändringar i standarden på grund 
av dessa förslag. Standarden är för mig 
grunden i min uppfödning. Det skulle 
bli väldigt svårt att fortsätta föda upp 
efter en ny standard. Jag skulle verkli-
gen behöva fundera mycket över den 
nya standarden och ta reda på vad den 
skulle betyda för min uppfödning. Mitt 
mål har varit att föda upp skandinaviska 
kattungar av god kvalitet och jag tror 
att jag i det stora hela har lyckats med 
det. Susanssin-katterna har rysslook. 
Några mer än andra. Jag har försökt 
välja hanar efter deras stamtavla och jag 
har alltid haft mitt mål i sikte.

Jag har funderat mycket över standard-
en och varför en del uppfödare känner 

ett behov av att ändra den. Det föds upp 
russian blue i många andra förbund än 
FIFe och uppfödarna där verkar mer 
nöjda med standarden – det har i alla 
fall inte förekommit några försök att än-
dra den. Eller hur? Det verkar som om 
de är ganska stolta över sin standard. 
Varför kan inte vi också vara det?

Russian blue har varit min hobby i nio 
år nu. Under dessa år har jag följt den 
stora förändringen av ryssarnas utseende 

– många uppfödare har börjat föda upp 
katter med ljusare pälsfärg, lägre sit-
tande öron, svagare hakor och rundare 
hjässor, och katterna är vanligtvis 
mycket mindre än tidigare. Vad jag har 
förstått har de flesta uppfödare valt en 
ljusare pälsfärg på grund av en föreställ-
ning om att pälskvaliteten blir bättre då. 
Jag vet inte om det är sant eller inte. Jag 
har känt på pälsar av mycket bra kvalitet 
där färgen är djupt blå, ja till och med 
riktigt mörkblå. Ett problem med den 
ljusa pälsfärgen är, enligt min åsikt, att 
silvertippningen inte syns så bra som på 
den mellanblå pälsfärgen (som stan-
darden föredrar), men även att pälsen 
inte ens är blå längre, utan ser skär eller 
lila ut när ljuset reflekteras i den. Hur 
ska vi kunna föda upp blå katter om 

pälsen inte längre är blå? Och när det 
gäller pälskvaliteten i allmänhet bekym-
rar det mig verkligen om pälsarna blir 
för ”mjuka”. Pälsen på en russian blue är 
väldigt speciell, helt unik och känns på 
ett särskilt sätt. Den ska reagera på ett 
särskilt sätt när man tar i den – och när 
den är alltför mjuk gör den inte det. 

Varför har färgen och kvaliteten på pälsen 
blivit så uppmärksammade? Jag tror att 
det huvudsakligen beror på att domarna 
verkar lägga så stor vikt vid det vid sina 
bedömningar. I rysskretsar talas det om 
”pälsdomare”, det betyder att typen inte 
betyder lika mycket som pälsen. Jag tycker 
också att ryssens pälskvalitet är viktig, den 
är unik och liknar inte pälsen på någon 
annan ras, den ger ryssen det utseende och 
den känsla rasen ska ha. Men pälsen ska 
aldrig vinna över typen. Russian blue är 
mest av allt en typkatt. Det är det som gör 
rasen så speciell.

Hur är det med öronen? Det är den delen 
av standarden som kan tolkas av läsaren. 
Men trots det kan jag inte förstå hur man 
kan få det till de stora, lågt sittande öron 
som har blivit alltmer populära. Lågt sit-
tande öron ger ryssen ett ganska oriental-
iskt utseende, vilket räknas som fel enligt 

Mina tankar om  

russian blue

FIN*Susanssin There Is Hope

FI*Susanssin KingOfTheCastle
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standarden. Trots att jag har funderat 
på varför dessa öron är så populära, har 
jag ingen aning. Men det kanske blir 
så: siamesernas öronställning såg ju helt 
annorlunda ut förr mot vad den gör idag. 
Jag tror jag har sett en liknande utveck-
ling hos abessinier och kanske jag en dag 
kommer att förstå, men jag kommer ändå 
aldrig att acceptera det.

Profilen, som ska skilja russian blue från 
alla andra raser, är det som oroar mig 
mest. Den platta skallen syns mer sällan, 
hakan blir mindre och mindre, nosen 
blir längre och var i all världen finns 
vinkeln? Till min glädje har jag sett bät-
tre profiler i år än förra året, så jag hoppas 
att det värsta är över nu. Det största 
problemet är nog att uppfödare och ägare 
inte längre vet hur en bra profil ska se ut. 
Jag har ofta hört folk prata om fin vinkel 
och kraftig haka, men när jag ser på kat-
ten saknar den bådadera. Jag tror att det 
dels handlar om att kunskapen saknas, 
men också att vi vant oss vid de här svaga 
profilerna, och det oroar mig. Även om 
det inte är lätt att få till en bra profil, är 

det ändå något som är 
möjligt och som man 
borde fokusera på. 

Folk verkar också vara 
lite blinda för de egna 
katternas fel. Det är 
visserligen mänskligt, 
men inte så bra när det 
handlar om uppfödning. 
Jag vet att jag ibland 
är lite hård mot katter 
från min uppfödning 
när jag jämför dem med 
standarden, men jag tror 
att man måste vara det 
för att lära sig att göra 
bättre ifrån sig nästa 
gång. Jag berättar för 
de nya ägarna hur bra 
kattungen ser ut jämfört 
med standarden och jag 
gör samma sak när jag 
hälsar på katterna när 
de är vuxna. Det har 
inget att göra med hur 
mycket de tycker om 
katten, men det är min 

skyldighet eftersom jag föder upp raskatter 
enligt en rasstandard. Russian blue ska 
enligt standarden vara en typkatt, varför 
väljer då en del uppfödare att strunta i det?

Vi bör också tänka på storleken på kat-
ten. Ryssarna blir mindre och mindre. 
Så borde det inte vara eftersom russian 
blue är en medelstor katt. Jag tycker att 
honorna bör väga 3-4 kilo och hanarna 
4-6 kilo. Jag tror också att vi håller på att 
förlora ryssens långa kropp. Ryssen ska 
ha en lång kropp som ser elegant ut med 
långa ben. Men när man lyfter en ryss är 
den ofta tung. Pantern kan se elegant ut, 
men är muskulös och i fin form.

Jag tror att jag har blivit mer öppen till 
sinnet de senaste åren, jag har lärt mig att 
se det vackra hos de katter som inte helt 
följer standarden. Speciellt i de detaljer 
som följer standarden, men också om 
katten har ett balanserat utseende och 
inte ser extrem ut. Genom att använda 
CFA- eller TICA-ryssar inom FIFe har 
vi fått fantastiskt fin ögonfärg, även hos 
mycket unga katter. Men det kan man se 

även hos de skandinaviska ryssarna, vissa 
utvecklas bara mer långsamt.

Jag har lärt mig att respektera de  
uppfödare som öppet deklarerar vad 
de strävar mot och vad de föredrar, 
även om det inte stämmer med FIFe:s 
standard. De är i alla fall öppna med 
sina åsikter. Utmaningen för mig är 
att förstå dem som inte riktigt ser sin 
russian blue eller erkänner vad för katt 
de egentligen har. Om man har en katt 
vars stamtavla innehåller tre fjärdedelar 
europeiska och amerikanska linjer finns 
det bara en procents chans att katten 
har en bra rysslook. Man måste se vad 
man har att jobba med för att kunna bli 
bättre och nå sitt mål. Jag respekterar 
uppfödare som har ett mål, även om 
det inte överensstämmer med mitt, men 
det är frustrerande när folk föder upp 
utan en idealbild framför sig. Man ska 
inte föda upp bara för att man vill ha 
kattungar. Alla uppfödare har ett ansvar 
mot rasen.

Jag tror att skälen till att en del upp-
födare har vänt ryggen åt den nuvarande 
standarden är många. Några värderar 
utställningsframgångar högre än his-
toria, några har valt att förbättra vissa 
detaljer (pälskvalitet, temperament, 
ögonfärg m.m.), några har inga direkta 
mål med sin uppfödning och några 
föredrar en sötare russian blue. Skälen 
är säkert fler än så. Men problemet är, 
att vad man än har för skäl påverkar 
det utseendet på våra katter. Störst 
påverkan skulle det bli om en liten 
grupp uppfödare skulle få ett förslag till 
standardändring antaget. Jag hoppas att 
många uppfödare från olika länder får 
tillfälle att diskutera de ändringar som 
föreslås om det verkligen finns ett behov 
att ändra standarden. Men jag ser ingen 
anledning till att förändra standarden 
för tillfället; det finns ryssar av bra 
kvalitet över hela Europa och i Skandi-
navien – med precis det utseende som 
den nuvarande standarden talar om!

Susanna Gunnar

Översättning: Elisabeth Larsson

FI*Susanssin Playful Leaves
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Två syskon som liknar sin far. Ryssmuhrens 
Miami äg: Merja och Tore Lundqvist i 
Linköping och Ryssmuhrens Breitling äg: 
Eva och Mikael Soldemark i Nacka. Föräl-
drar är S*Bollers Cerise och S*Flax Chaos. 
Uppfödare Malin och Christoffer Muhr

Ryssmuhrens Miami poserar snyggt fram-
för spegeln. En söt och sprallig flicka som 
förhoppningsvis väntar smått inom en snar 
framtid.

Ny familjemedlem  

Mistlurens Nestor

Ända sedan min Barynia’s Michka Nikitevitj (1985-1997) gick bort, har jag 
längtat efter att ha en rysshane igen. Kan det finnas något mysigare? Alla 
som har eller har haft en hane förstår vad jag menar. 

För några år sedan började jag på allvar leka med tanken att skaffa en hane 
igen. I början av året såg jag en bild på honom och jag blev såld direkt! 
Signes och min drömprins var född! Mistlurens Nestor! Jag åkte till Göteborg 
och hämtade honom i mars då han var fyra och en halv månad. 

Nestor charmade mig från första stund. Han är så snäll, mjuk, fin och till-
given. Han har också ett otroligt tålamod med Signe, som inte alls uppskat-
tade att få konkurrens om matte, och ändå var det lika mycket för hennes 
skull som han kom till oss! Hon som aldrig någonsin hade fräst visade att det 
kunde hon minsann! Och så svartsjuk sen, som hon var i början! Det visade 
hon tydligt genom att kissa på mitt duntäcke, som Nestor gjort till sitt...

Men det går bättre och bättre mellan Signe och Nestor. Redan från början 
har de lekt tillsammans och de har i varje fall aldrig bråkat på riktigt. Jag är 
alldeles säker på att de har stort utbyte av att vara två, när jag är borta! Det 
märks också tydligt hur trevligt de tycker att det är att vara ute tillsammans i 
trädgården i sele och rullkoppel.

Dagen innan Signe ska ha sitt p-piller är hon riktigt gullig mot honom. Då 
tvättar hon honom och är kelig värre. Dagen efter att hon fått sitt piller är 
det fräs igen och stackars Nestor fattar ingenting... eller gör han det? Han är 
i alla fall klok nog att alltid underkasta sig. För varje gång Signe nästan löper 
blir de mer och mer vänner även mellan pillren och det händer att de sover 
tillsammans i fåtöljen, så jag tror att det blir riktigt bra så småningom!

Jag tycker faktiskt att Nestor har stora likheter med min gamle Michka, och 
tittar man tillbaka nio och tio generationer kan man också hitta honom mer 
än en gång i Nestors stamtavla. 

Elisabeth Jacobs
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Det ska  
 vi fira!

Grattis!

S*Catullus’ Blå Boris 3 år
Matte och husse önskar gratulera världens 

gulligaste Boris på födelsedagen den 8 okto-

ber. Du är solstrålen och busfröet i vårt hem. 

Vi älskar dig så! Boris önskar samtidigt sända 

ett stort grattis till sina syskon Bastian, Bellis, 

Brio och Baltazar! Bellis och Lena gratuleras 

även för titlarna i Norge. Camilla och Jan

Holly hälsar
FIN*Zarin Holly skickar genom matte en 

hälsning till sina 22 ättlingar i Sverige och 

Norge och till sina släktingar i Finland.

Elisabeth

Grattis Igor!
EC S*Vatulands Igor blev Best in Show 

båda dagarna på Ishavskattens utställning i 

Tromsø i juni. Ägare: Margit Kjetsaa.

Grattis Sassa 19 år den  
10 oktober!
Vi, dina människor, älskar dig.matte Berit

Vi grattar Wilma på hennes 
4-årsdag den 17 oktober 
och tackar Elisabeth Jacobs på S*Barynia’s 

för förtroendet att hon fick komma till oss!

Karin, Patrik och Watson

FIN*Katzehof Mariya  
(eiere: Jarle Framnes og 
Olav Træen) 
oppnådde tittelen Supreme Champion på 

Ishavskattens utstilling i Tromsø lørdag 18. 

juni 2011. 

Jarle Framnes med Mariya og allround 
dommer Yan Roca Folch, Frankrike.  
Fotograf: Margit Kjetsaa

Avgår med flaggan i topp
Pikku (GIP IC FIN*Zarin Querida Maia) av-

lutade sin utställningskarriär med bravur då 

hon tog titeln Grand Internationell Premier 

och blev Best In Show på Linköpings Katt-

klubbs utställning 21/8 2011. Hon gratuleras 

av matte Charlotte Bredberg (som kommer 

att sakna utställningarna mer än Pikku).

Vi gratulerar till  
Little Merlin’s A-kull! 
Det var fint att få komma och hälsa på hela 

ryss-familjen i somras, tack Margit!

Karin och Patrik

(N)Little Merlin’s Amanda
(N)Little Merlin’s Augustine

Den 22 oktober fyller  
systrarna 
Pixmas Lara och Lyuba 4 år. 

Grattis Lara och Lyuba önskar Karin!
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Jag känner mig sviken

Kränkt och tom inombords

Att så simpelt bli ersatt

Av nån annan person 

Hur kan du så enkelt 

Bara glömma allt

Och lämna mig ensam

Så okänsligt och kallt

(Nanne Grönvall)

Här har det hänt saker i sommar, inte 
bra saker! Efter att ha levt ett behagligt 
ungkarlsliv med bra passning av mina 
människor och besök av dambekanta 
ibland, så har allt vänt till ren misär. 
Efter en av sina resor till Norge kom 
matte hem och sa att vi skulle bli fler 
i familjen. Jag brydde mig inte om att 

fundera så mycket på det, utan fortsatte 
att leva livets glada dagar och att vara 
utomhus så mycket som möjligt.

Men en dag kom tant Eva från Norge 
och hälsade på. Hon hade en liten fjant 
med sig, som de sa skulle bo hos oss. 
Usch! De sa att hon var min dotter, men 
jag hade inga som helst faderskänslor för 
henne. Jag var inte alls mogen att axla 
rollen som pappa och tyckte att det var 
bra som det var innan. Men matte sa 
att jag var tvungen att ta lite ansvar och 

inte bara ha en massa 

barn ute på bygden. 
Jag förstår inte alls 
problemet med det. 
Mycket bättre att ha 
dem där än hemma 
hos oss. 

När tant Eva åkt hem 
så glömde hon kvar 
den lilla Fjanten! Jag 
talade om vad jag 
tyckte om det, både 

till mina människor och till Fjanten. 
Men ingen av dem fattar ju någonting 
så jag gick omkring och surade. 
Försökte också att vara utomhus, för dit 
får hon inte gå fast hon vill. Ha ha ha!

Det värsta är att hon tar alla mina 
bästa ställen och lägger sig på, sängen, 

fönstret och min kudde! När jag kom-
mer och ska lägga mig så jagar jag bort 
henne. Men matte säger att Fjanten ska 
få egen kudde att ligga på. Hoppas det 
blir snart! 

Men nu accepterar jag i alla fall att vi 
har våra skålar bredvid varandra på gol-
vet. Hon tycker ändå inte om grishjärta 
(som är min favorit) så det får jag ha helt 

ifred. När hon får något gott så ställer 
matte det på bänken, så hon får äta 
ifred. Men när hon gått så äter jag upp 
resterna. Matte undrar om det är därför 
som jag börjar bli lite kraftigare. 

En fördel med att Fjanten kommit är 
att mattes perspektiv på saker och ting 
har förbättrats. Förr tyckte hon alltid att 
jag var en sådan klen liten gosse. Hon 
tyckte inte att jag vägde något alls, men 
så kom Fjanten som är en riktig liten 
fjäderviktare. Sedan dess tycker matte att 
jag är riktigt tung, muskulös och kraftig 
som en hankatt ska vara. Skönt att hon 
äntligen tog sitt förstånd till fånga.

Jag har kapitulerat och förstått att 
Fjanten ska stanna. Men jag har inte 
gett upp min personliga integritet ännu, 
så vi får se hur hösten blir.

Många bedrövliga hälsningar

Lotus

S*Kosmoskattens Lotus och Gaia av Buerlia berättar
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Hej!

Jag heter Gaia och är nu 8 månader. 
Jag föddes i Norge, men är sedan en tid 
tillbaka bosatt i Sverige.

En dag sa tant Eva att vi skulle hälsa 
på min pappa i Sverige. Jag visste inte 
riktigt vad en pappa var för något, men 
följde snällt med i alla fall. När vi kom 
fram så visade det sig att min pappa inte 
var särskilt trevlig, han fräste åt mig 
och sa att jag skulle ge mig av. Men jag 
brydde mig inte så mycket om honom, 
utan umgicks med människorna i 
familjen.

Människorna tycker att jag är ”för- 
tjusande” och har blivit allas lilla kel-
gris. De är helt fascinerade över att jag 
börjar spinna innan de kommer fram 
och klappar mig. Det är som om min  
kropp är förberedd på att det ska  
kelas och så börjar jag spinna. Jag  
tycker mycket om att kela och  
precis som min pappa tycker jag  
numer mycket om att få massage,  
särskilt magmassage!

Matte säger att jag är väldigt ”social”. 
Jag vet inte riktigt vad det betyder, men 
jag tycker om alla människor och hälsar 
dem gärna välkomna redan i dörren. 

Men jag fick ett hårt test i somras när 
en flicka med funktionshinder hälsade 
på familjen. Hon var mycket förtjust i 
mig, för jag var så mjuk och len. Men 
hon var något hårdhänt och höll fast 
mig medan familjen försökte lirka loss 
mig ur hennes famn. Men trots att jag 
tyckte att det var obehagligt så varken 
fräste eller rev jag, utan spjärnade bara 
emot lite. 

Jag jämförs ofta med min pappa, vilket 
kan bli lite tjatigt för han är han och jag 
är jag. Men människorna tycks finna 
något nöje i att hitta likheter, för jag 
får ofta höra att ”precis så gjorde Lotus 
också i den åldern” eller ”det här gillar 
Lotus också”. De har kommit fram till 
att vi båda gillar att leka i sängen och 
soffan, att båda dricker ur skålen på 
fönsterbrädan och vill smaka på allt som 
människorna äter. Men skillnaden är  
att jag är mycket tuffare!

Bland annat så vill jag så gärna vara 
utomhus, men det får jag inte! Men jag 
tycker det är helt okej att gå i sele och 
då får jag gå ut. I går fångade jag en 
gräshoppa – 4 gånger. Visserligen  
var det samma gräshoppa och den  
var lite groggy, men jag var mycket  
stolt!

Många hälsningar 

Gaia (Maia)

S*Kosmoskattens Lotus och Gaia av Buerlia berättar
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Födda kullar
Sverige

8/4 1+2 

Far: S*Koroleva Leonid 

Mor SC S*Romanenko’s Maxinja Naida JW 

Uppfödare: S*ROMANENKO’S  

A-C Johansson och S Hansson, Grebo 

013-555 85, 0738-31 50 10 

kicka_65@hotmail.com

4/5 2+1 

Far: S*Koroleva Ondrej Maximalija 

Mor: S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine 

Uppfödare: S*WILDTBERGS 

Ywonne Wildtberg, Bua 

(+46)0340-66 17 16, (+46)070-31 26 33 

wildtbergs@wildtbergs.se

15/6 2+3 

Far: CH SE*Skuggpanterns Pascal 

Mor: CH S*UllaBerras Agnes Antonia Olga 

Uppfödare: Susanne Eriksson, Gimo 

0173-602 73, 070-769 24 13 

jennysusanne.eriksson@spray.se 

www.susanneskaningard.se 

16/6 2+2 

Far: CH SE*Skuggpanterns Pascal 

Mor: IC (N)Ferapont Anfisa 

Uppfödare: Susanne Eriksson, Gimo 

0173-602 73, 070-769 24 13 

jennysusanne.eriksson@spray.se 

www.susanneskaningard.se 

 

 

28/6 2011 0+1 

Far: S*Flax Chaos 

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

5/7 1+2 

Far: SE*Skuggpanterns Pascal 

Mor: S*UllaBerras Zilvia Kia Olga 

Uppfödare: S*ULLABERRAS 

Bertil Lindstedt och Ulla Virhage Lindstedt, 

Enviken 

070-938 23 59, 070-780 07 19 

ullaberras@tele2.se 

7/7 1+2  

Far: SE*Skuggpanterns Pascal 

Mor: SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy 

Uppfödare: S*ULLABERRAS 

Bertil Lindstedt och Ulla Virhage Lindstedt, 

Enviken 

070-938 23 59, 070-780 07 19 

ullaberras@tele2.se

Planerad parning
Sverige

Far: SC FIN*Hana-Bi Payaso che Grita 

Mor: SC Tsaritzas Zelda 

Uppfödare: S*Sirius 

Christina Linder, Nyköping 

0155-28 91 36 

christina.linder@comhem.se

Kullinformation

S*Vatulands Igor med dottern (N)Little Merlin’s Amanda.

Ägare: Margit Kjetsaa, foto: Karin Johansson
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EC S*Vatulands Igor, ägare Margit Kjetsaa, foto Karin Johansson.

Endast ett bidrag har kommit till det här numret. 
Fortsätt att skicka in bilder till nästa nummer av Ryska 
Posten. Vi redovisar resultatet av tävlingen i nummer 
1/2012.

rpfoto@russianblueklubben.se är adressen du 
skickar bilden till om katten på ditt foto liknar Olga  
Alexandrovna på någon av de bilder som fanns med i 
RP nr 1/2011. Ägarna får ett pris från Ryska Boden.

Liknar din katt Olga Alexandrovna?

Lookalike-tävling
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Sverige
Unghanar

S*Mistlurens Nils (2010-10-27)  CH S*Barynia’s Wilmer
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger S*Silivren Modesty Blaise 
Ägare: Ing-Marie Holst, Malmö S*Vatulands Marisa  S*Kandinsky’s Micha 
040-611 98 38, 0700-22 46 75, hingmarie@gmail.com IC S*Cosack’s Nefertite

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

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

S*Silverklon’s Simba (2010-11-11) Under en begränsad tid!  PR FIN*Zarin Querido Qat
Avgift: Enl. ö. k. S*Catullus’ Blå Bastian IC S*Kosmoskattens Jasmin 
Ägare: Caroline Bohlin S*Cortobelle’s Lisa Starstruck’s Corto Maltese 
0765-38 33 96, cbohlin@hotmail.se  Barynia’s Hildur

Vuxna hanar

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

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland) Inga hanar inrapporterade

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

SE*Skuggpanterns Pascal (2010-04-24)  S*Kandinsky’s Mischa
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo S*Flax Chaos PR/IC FIN*Zarin Querida Maia 
0173-602 73, 070-769 24 13 S*Kärrmarks Amalija S* Grrr Chili Tai Giant 
jennysusanne.eriksson@spray.se  S* Kärrmarks Anastasia

Usurs Major av Buerlia(N) (031120)  IC S*Kameleonten’s Astrix
Avgift: Enl. ök. S*Saratovs Ivan Yashin EC S*Saratovs Chrissi Alissa 
Ägare: Daniela Enström EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi 
Tel: 0700-524565 (Stockholm), daniela_e@volny.cz EC Geisha av Buerlia(N)DM

GIC S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)  PR & EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Avgift: Enl. ök. S*UllaBerras Viktor Vasiljev Petja IC S*Sephoras Joy 
Ägare: Kristina Svärdsten IC S*Romanenko’s Mazeba CH & GIP S*Limelight’s Nemo 
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö), peggylanes@svardsten.com CH A*Flashpaw’s Vision of Love

S*Mudhoneys Prins Emil Jordgubbe (081031) CH S*Vatulands Ivan Ivanitj
Ägare: Mirjam Palosaari Eladhari &  S*Ussholmens Urax Sharine Severnaja av Buerlia(N) 
Rauno Palosaari S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio 
0739-38 22 82 (Stockholm/Visby), mirjam@mimmi.net IC S*Zilarrezko Lady Rowena

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (081218) SW’07,EC Silvergrey Paragon BlueFiver, DSM(USA)
Ägare: Vladimir Vasilisson  S*Limelight’s Potomac EC S*Limelight’s Kia,DSM 
0707-74 34 54 (Solna),  GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij  
vladimir1@comhem.se  IC S*Sephora’s Joy

GIC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05) EC Maximiliam vom Salzbachtal
Ägare: Thomas Johnsson, Solna EC S*Koroleva Odrian Maximalija IC S*Koroleva Amalija Katerina 
08-83 3838, 0733-66 36 76 EC S*Romanenko’s Axinja EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM  
j.thomas.j@comhem.se

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) Inga hanar inrapporterade

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Kyanos Akaios (2010-05-24)  PR FIN*Zarin Querido Qat
Avgift: Enl. ök S*Catullus’ Blå Bastian IC S*Kosmoskattens Jasmin 
Ägare: Veronica Nilsson, Göteborg S*Barynia’s Wilma IP &IC Tsartizas Reno 
031-18 42 61, 0767-78 64 94, mecky@comhem.se IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Kyanos Akilles (2010-05-24)  PR FIN*Zarin Querido Qat   
Avgift: Enl. ök S*Catullus’ Blå Bastian IC S*Kosmoskattens Jasmin 
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg S*Barynia’s Wilma IP & IC Tsartizas Reno 
031-18 42 14, 070-569 89 69, comvecta@telia.com IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

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.
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Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

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

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

Norge
Unghanar

Pyotr av Buerlia(N) (2010-05-17)  S*Barynia’s Wilmer
Kontakta Eva Smith-Meyer S*Royalgrey Nikulin Tiger S*Silvren Modesty Blaise 
+47 33 47 37 16 GIC Virgo av Buerlia(N) S*Saratovs Ivan Yashin 
eva.smith-meyer@sfjbb.net  EC Oda av Buerlia(N)

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

St. Hanshaugens Cornelis (2010-11-02)  S*Saratovs Radozlav Dominik
Avgift: Enl. ö. k. (FIFe)CH&(WCF)CH S*Wildtbergs Boris IC Ondine v. Hirschach(DE) 
Ägare: Maren Sælensminde, Oslo St. Hanshaugens Beatrise (N)Nature’s Beauty Aris Maximov 
+47 63 77 53, maren.saelensminde@gmail.com  Yvette av Buerlia(N)

Vuxna hanar

Alexandra’s Blue Hampus (0705xx)  GIC Victor Happy Eyes (CZ)
Avgift:  Enl. ök. (N)BlueGargoyle’s Cernunnos CH Regina av Buerlia(N) 
Ägare: Anneke Fasting, Bergen Alexandra’s Blue Tsarina Nikita S*Blå Blixtens Gandalf 
fiodda@hotmail.com  (N)Thorelins Anastasia Blue

(N)Thorelin’s Iwan (07)  FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. Ök. (N)Nature’s Beauty Aris Maximov (N)Schillerström’s Sina Tsaritsa 
Ägare: Kristi Winthter (N)Thorelin’s Yaritza (N)Subarasi Neko’s Kluzz 
+47-755 140 40, +47-992 296 23  (Bodö)  GIC Alexandra’s Tsarina Baratova

Bolsjoj Dmitrij av Pomona(N) 2007-02-22 (Kastreringsvarning) IC Ray Rosa Glauca
Avgift:  Enl. ök. GIC Victor Happy Eyes (CZ) CH Florans Erakis 
Ägare: Ine Kjelbye, Bergen IC (N)Ferapont Anfisa (N)Schillerström’s Ferapont 
+47 915 75 834, tkjelbye@hotmail.com  (N)Bernhof Nastya

Zorro av Buerlia(N) (2007-06-17) (Kastreringsvarning) S*Saratovs Ivan Yashin
Avgift: Enl. Ök. CH S*Vatulands Yurij IC S*Cosack’s Nefertite 
Ägare: Iver Erling Årva EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi 
+47 900 37 591, +47 22 37 54 11  EC Geisha av Buerlia(N),DM

Finland
Harald av Buerlia(N) 
SC FIN*Hana-Bi Payaso che Grita 
FIN*Hana-Bi Lekan kwa Afrika 
FI*Muskatz’s Allegro Maestoso 
FI*Starstruck’s Sir Hugo Drax 
FIFe CH Katzenhof Beloved Bravery

Estland
Totoro Grey Silk

Danmark
Katzenhof Regulus 
Sunna Nordica Jarl Jimbo Malevitch 
Katzenhof Kosmos 
CH DK Smurfs Loke by Spike 
IC Velva’s Gismo of Malevitch

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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Delresultat i tävlingen 
Årets Russian Blue 2011
Vuxen

S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV 41 poäng
Äg: Thomas Johnson

S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS 38 poäng
Äg: Kenneth Eklind

S*ULLABERRAS ANTONINA AGNES OLGA 25 poäng
Äg: Susanne Eriksson

DK*MALEVITCH SPLINTERS LEONARDO 21 poäng
Äg: Kenneth Eklind

TSARITZAS ZELDA 20 poäng
Äg: Christina Linder

FIN*HANA-BI PAYASO CHE GRITA 17 poäng
Äg: Anu Tolvanen

S*ROMANENKO’S OMEGA BY SIDDHARTA 17 poäng
Äg: Kicka Johansson & Sonny Hansson

JUMILLAS AURORA BOREALIS KIRSTEJN 15 poäng
Äg: Dorthe Kirstejn jensen & Esben Nielsen

S*KOROLEVA ODELIA MAxIMALIJA 15 poäng
Äg: Kaija Merta

PYOTR AV BUERLIA(N) 15 poäng
Äg: Eva Smith-Meyer

S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV 13 poäng
Äg: Anna Kask

S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA 13 poäng
Äg: Maria Yngvesson

S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR 13 poäng
Äg: Kristina Svärdsten

FIN*ANDINAN CARMENCITA 9 poäng 
Äg: Ritva & Jarmo Manninen

S*ACROMEDOR’S MILA 6 poäng
Äg: Reijo Korhonen

S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA 6 poäng
Äg: Kaija Merta

SE*SKUGGPANTERNS PASCAL 6 poäng 
Äg: Susanne Eriksson

S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA 4 poäng 
Äg: Anna Kask

S*BARYNIA’S SIGNE 4 poäng 
Äg: Elisabeth Jacobs

S*CATULLUS’ BLÅ BELLIS 4 poäng 
Äg: Lena Hallström

(N)FERAPONT ANFISA 4 poäng 
Äg: Susanne Eriksson

S*KYANOS AKAIOS 4 poäng 
Äg: Vivi Nilsson

ESTER 2 poäng 
Äg: Christina Holmström

S*SILVERPIxIE’S ANNUSHKA 2 poäng 
Äg: Jessica Ljungdahl

RIx*ZVAIGZNES AMELIA 2 poäng 
Äg: Ilona Prokofjeva

Ungdjur/junior

DK*MALEVITCH SPLINTERS LEONARDO 42 poäng
Äg: Kenneth Eklind

S*LIMELIGHT’S ROxANNE 36 poäng
Äg: Kenneth Eklind

DK*KIRSTEJNS LAURELA BLUEDANE 34 poäng
Äg: Tomas Öberg

DK*MALEVITCH HASTA LA VISTA ZARINA 33 poäng
Äg: Lena Höglund 

S*MISTLURENS NORA 24 poäng
Äg: BG Fältström

FIN*ZARIN SANTA ROSA 20 poäng
Äg: Yvonne Torstensson

SE*TOREDYS SCILLA SIBERICA 17 poäng
Äg: Lena Hallström

S*WYNJAS NOVA 13 poäng
Äg: Yvonne Torstensson

DK*KIRSTEJNS KAISLA BLUEDANE 11 poäng
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen & Esben Nielsen

S*MISTLURENS NESTOR  11 poäng
Äg: Elisabeth Jacobs

S*WYNJAS NOAH 6 poäng
Äg: Yvonne Torstensson

S*MOLOTOV’S HUNKY DORY 4 poäng
Äg: Maria Enzell

SE*SKUGGPANTERNS PASCAL 4 poäng
Äg: Susanne Eriksson

TSARITZAS BLUE PEARL 4 poäng
Äg: Eva Nilsson

S*CATTEGAS CORONA 2 poäng
Äg: Lotta Hallengren

S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA 2 poäng
Äg: Kaija Merta

S*LIMELIGHT’S RUDOLPH 2 poäng 
Äg:

SE*TOREDYS SCILLA VERNA 2 poäng 
Äg: Lena Hallström

Kastrat

S*LIMELIGHT’S QUATRO 30 poäng
Äg: Thomas Johnson

MAxIMILLIAN VOM SALZBACHTAL 19 poäng
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen & Esben Nielsen

S*KOROLEVA JUSTINUS BY BUDDHA 13 poäng
Äg: Marie Dartgard

FIN*ZARIN QUERIDA MAIA 13 poäng
Äg: Charlotte Bredberg

FIN*KATZENHOF QUELLCHEN 10 poäng
Äg: Ritva & Jarmo Manninen

S*LIMELIGHT’S PACHAMA 9 poäng
Äg: Kicki Öhman

S*KOROLEVA ODRIAN MAxIMALIJA 6 poäng
Äg: Lotta Hallengren

FIN*ANDINAN DELFINO 2 poäng 
Äg: Ritva & Jarmo Manninen

Poäng i vuxen, ungdjur/junior samt kastratklass

BIS 10 poäng 
NOM 9 poäng 
BIV 8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss 
Cert  2 poäng 
Ex 1 J+U 2 poäng

Högsta poängen av dessa fem varianter räknas, man får alltså inte 10 p för BIS, samt 2 p 
för cert och 8p för BIV om man nu haft turen att lyckas med alltihop. Resultat från max tre 
utställningar/katt tas med i tävlingen. Vid klassbyte medföljer inte tidigare erhållna poäng. 
Vuxen eller kastrat kan även tävla i senior/veteranklassen.

Poäng i senior/veteranklass,  
för katter över 7 respektive 10 års ålder 
5 poäng för vinst i senior- eller veteranklass 
1 poäng för varje slagen katt, oavsett ras och kön

Kommande utställningar
Sverige
September 
3-4  Göteborg   Västsvenska Kattklubben (24/6)          
10-11 SW i Sverige, Uppsala    Uppsala Kattklubb/Fräset (19/6)     
17-18 Eskilstuna Kat.utst.    Mellansvenska Kattklubben (23/6)    
29-30 World Show, Poznan, Polen      
Oktober
1-2 Borlänge 2-cert    Dalälvskatten (1/8)          
8-9 Lund   Föreningen Mästerkatten (11/7)        
15-16 Norrköping 2-cert    Östkatten (1/8)
22-23 Uppsala Kat.utst.    Uppsala Kattklubb (26/9 )     
November
5-6    Stockholm   Top Cat Club (12/9)       
19-20    Stockholm   Järva Kattklubb       
December
3-4    Västra Frölunda  Ädelkatten (3/10)
Första anmälningsdag inom parentes

Norge
September       
3-4 Langevåg  Sunnmörskatten
24-25 Tönsberg  VERAK
Oktober
1-2 Moss  Östfoldkatten
8-9 Kvernaland  RORAK
22-23 Solbergelva  BURAK

November
5-6 Oslo  NORAK
12-14 Bergen  Hansakatten
December
10-11 Dal  Adelkatten

Danmark
September   
3-4  Skørping  http://www.jyrak.dk  JYRAK 
25    http://www.racekatten.dk RACEKATTEN 
Oktober 
22-23 Kolding  http://www.katteklubben.com KATTEKLUBBEN
November
6 Strøby  http://www.darak.dk DARAK 
26-27 Vorbasse  http://www.jyrak.dk JYRAK
December
4 Köpenhamn   http://www.racekatten.dk RACEKATTEN 

Finland
September        
3-4  Tammerfors  http://www.pirok.org PIROK 
24-25 Kokkola  http://www.pohkis.org POH-KIS 
Oktober
8-9  Jyväskylä  http://www.keskis.net KES-KIS
November
19-20 Helsingfors   http://www.ery-syd.net ERY-SYD 
26-27 Åbo   http://www.turok.fi TUROK 
December
10-11 Vantaa  http://www.urk.fi URK 
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Sverige 
STOCKHOLM, ALFA, 30 april 2011 
Domare: Martti Peltonen (SE) 
5 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP BIV NOM BIS Äg: Thomas Johansson 
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona   S*Azovska’s Olga Prosorov 
CAGCIB   Äg: Anna Kask
Klass 7  Chamion
Hona  S*Azovska’s Wicked Cub Leia
CACIB  Äg: Anna Kask
Klass 9  Öppen klass
Hona  S*Acromedors Mila
CAC, CHAMPION Äg: Reijo Korhonen

STOCKHOLM, ALFA, 1 maj 2011
Domare: Grazyna Laskowska Malaga (PL)
5 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP, BIV, NOM Äg: Thomas Johansson 
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM, BIS Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona   S*Azovska’s Olga Prosorov 
CAGCIB, NOM Äg: Anna Kask
Klass 7  Chamion
Hona  S*Acromedors Mila
CACIB  Äg: Reijo Korhonen
Ex2  S*Azovska’s Wicked Cub Leia 
  Äg: Anna Kask

EKSJÖ, DK, 7 maj 2011
Domare: Thea Friscovec (SLO)
4 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP, BIV, NOM  Äg: Kenneth Eklind
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Romanenko’s Omega by 
Sidharta 
CACS   Äg: Sonny Hansson & A-C   
  Johansson 
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  S*Limelight’s Roxanne 
Ex1, NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind
Ex2  S*Wynjas Nova 
  Äg: Yvonne Torstensson

EKSJÖ, DK, 8 maj 2011
Domare: Jaana Jyrkinen (FI)
4 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP, NOM   Äg: Kenneth Eklind
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Koroleva Odelija Maximalija
CACS   Äg: Kaija Merta 
Klass 9  Öppen klass
Hona  S*Koroleva Justina by Buddha 
CAC  Äg: Kaija Merta
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  S*Limelight’s Roxanne 
Ex1, BIV,NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind

MARIESTAD, BIK, 14 maj 2011
Domare: Anne Veland (N)
13 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP  Äg: Kenneth Eklind
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Koroleva Odelija Maximalija
CACS, BIV, NOM Äg: Kaija Merta 
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson
Klass 9  Öppen klass
Hona  S*Koroleva Justina by Buddha 
CAC  Äg: Kaija Merta
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Odrian Maximalija
CAP  Äg: Lotta Hallengren

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo 
Ex1, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Hona  S*Cattegas Corona
Ex1  Äg: Lotta Hallengren
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Limelight’s Rudolph
Ex1  Äg: 
Hona  DK*Kirstejns Laurela Bluedane 
Ex1, BIV, NOM Äg: Thomas Öberg
Ex2  S*Wynjas Nova
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
  Äg: Lena Höglund
Ex4  S*Limelight’s Rafaela
  Äg: 
Ex  S*Limelight’s Roxanne
  Äg: Kenneth Eklind

MARIESTAD, BIK, 15 maj 2011
Domare: Helene Lis-Glader (SE)
9 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Koroleva Odelija Maximalija
CACS  Äg: Kaija Merta
SUPREME CHAMPION
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson
Klass 9  Öppen klass
Hona  S*Koroleva Justina by Buddha 
CAC, CHAMPION Äg: Kaija Merta
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  S*Mistlurens Nora
Ex1  Äg: BG Fältström
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
Ex1, BIV, NOM Äg: Lena Höglund
Ex2  S*Limelight’s Roxanne
  Äg: Kenneth Eklind 
Ex3  DK*Kirstejns Laurela Bluedane 
  Äg: Thomas Öberg
 
KRISTIANSTAD, MIN, 15 maj 2011
Domare: Marteinn Tausen (IS)
1 utställd russian blue
Klass 7  Champion
Hona  S*SilverPixie’s Annushka
CACIB   Äg: Jessica Ljungdahl 

BOLLNÄS, HÄK, 21 maj 2011
Domare: Anne Gro Edstrøm (IS)
4 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona   Tsaritzas Zelda 
HP, BIV   Äg: Christina Linder
Klass 7  Champion
Hona  S*Barynia’s Signe
CACIB  Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  S*Mistlurens Nestor
Ex 1  Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
Ex1  Äg: Eva Nilsson

BOLLNÄS, HÄK, 22 maj 2011
Domare: Marie Westerlund (SE)
2 utställda russian blue
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  S*Mistlurens Nestor
Ex 1, NOM  Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
Ex1  Äg: Eva Nilsson

GÖTEBORG, SPIN, 21 maj 2011
Domare: Steven Jones (N)
9 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP  Äg: Kenneth Eklind
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP BIV NOM BIS Äg: Thomas Johansson

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro 
CAPS  Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson
Klass 9  Öppen klass
Hane  S*Kyanos Akaios
CAC  Äg: Veronica Nilsson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane   DK*Malevitch Splinters Leonardo
Ex1  Äg: Kenneth Eklind
Hona  S*Mistlurens Nora
Ex1, BIV  Äg: BG Fältström
Ex2  S*Limelight’s Roxanne
  Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   DK*Kirstejns Laurela Bluedane
Ex1   Äg: Thomas Öberg

GÖTEBORG, SPIN, 22 maj 2011
Domare: Eiwor Andersson (SE)
13 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP BIV  Äg: Thomas Johansson
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
HP  S*Koroleva Odelija Maximalija
  Äg: Kaija Merta
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane    S*Limelight’s Quatro 
CAPS  Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
Ex1, ej cert  Äg: Maria Yngvesson
Klass 7   Champion
Hona   S*Koroleva Justina by Buddha
CACIB  Äg: Kaija Merta
Klass 9  Öppen klass
Hane  S*Kyanos Akaios
CAC  Äg: Veronica Nilsson
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Odrian Maximalija
CAP  Äg: Lotta Hallengren
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane   DK*Malevitch Splinters Leon-
ardo
Ex1, BIV  Äg: Kenneth Eklind
Hona  S*Mistlurens Nora
Ex1, BIV  Äg: BG Fältström
Ex2  S*Limelight’s Roxanne
  Äg: Kenneth Eklind
Ex  S*Cattegas Corona
  Äg: Lotta Hallengren
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   DK*Kirstejns Laurela Bluedane
Ex1   Äg: Thomas Öberg

ÖREBRO, NERK, 4 juni 2011
Domare: Martti Peltonen (SE)
10 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP, NOM, BIS  Äg: Thomas Johansson
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Romanenko’s Omega by Sid-
dharta 
CACS  Äg: Sonny Hansson & A-C   
  Johansson 
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane   DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo 
Ex1, NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind
Hona  S*Limelight’s Roxanne
Ex1   Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Wynjas Noah
Ex1  Äg: Lena Redberg
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
Ex1  Äg: Yvonne Torstensson
Ex2  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
  Äg: Lena Höglund
Ex3  S*Wynjas Nova 
  Äg: Yvonne Torstensson

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

Utställningsnytt
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Ex4  DK*Kirstejns Laurela Bluedane
  Äg: Thomas Öberg

ÖREBRO, NERK, 5 juni 2011
Domare: Glenn Sjöbom (SE)
9 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane   S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  S*Romanenko’s Omega by  
  Siddharta 
CACS  Äg: Sonny Hansson & A-C   
  Johansson 
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM, BIS Äg: Thomas Johansson
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane   DK*Malevitch  Splinters  
  Leonardo 
Ex1, BIV, NOM, BIS  Äg: Kenneth Eklind
Hona  S*Limelight’s Roxanne
Ex1   Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
Ex1, BIV, NOM, BIS Äg: Lena Höglund
Ex2  FI*Zarin Santa Rosa
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  S*Wynjas Nova 
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex4  DK*Kirstejns Laurela Bluedane
  Äg: Thomas Öberg

SKELLEFTEÅ, 4 juni 2011
Domare: Vera Vasileva (RUS)
1 utställd russian blue
Klass 8  Premier
Hona   S*Limelight’s Pachama 
CAPIB, NOM  Äg: Christina Öhman

STOCKHOLM, SC, 11 juni 2011
Domare: Anne-Gro Edström (NO)
10 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP BIV NOM  Äg: Thomas Johansson
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP  Äg: Kenneth Eklind
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane    S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  Azovska’s Olga Prosorov 
CAGCIB   Äg: Anna Kask
Klass 7  Champion
Hona  S*Acromedors Mila 
CACIB  Äg: Reijo Korhonen  
Ex2  S*Azovska’s Wicked Cub Leia 
  Äg: Anna Kask
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAP  Äg: Marie Dartgaard 
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters Leon-
ardo 
Ex1  Äg: Kenneth Eklind 
Hona  S*Limelight’s Roxanne 
Ex1 BIV NOM  Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  S*Toredys Scilla Verna 
Ex1  Äg: Lena Hallström

STOCKHOLM, SC, 12 juni 2011
Domare: Mira Fonsén (SE)
10 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalashnikov 
HP, NOM   Äg: Thomas Johansson
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP, BIV  Äg: Kenneth Eklind
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane    S*Limelight’s Quatro 
CAPS, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Azovska’s Olga Prosorov  
CAGCIB   Äg: Anna Kask
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Klass 7  Champion
Hona  S*Azovska’s Wicked Cub Leia 
CACIB  Äg: Anna Kask
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAP  Äg: Marie Dartgaard 
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo 
Ex1, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind 
Hona  S*Limelight’s Roxanne 
Ex1  Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  S*Molotov’s Hunky Dory

Ex1  Äg: Maria Enzell
Ex2  S*Toredys Scilla Verna 
  Äg: Lena Hallström

ALINGSÅS, ELK, 18 juni 2011
Domare: Jaana Jyrkinen (FI)
10 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP BIV NOM   Äg: Kenneth Eklind
HP  S*Koroleva Odelija Maximalija 
  Äg: Kaija Merta 
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova 
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson 
Klass 7  Champion
Hona  S*Koroleva Justina by Buddha 
CACIB  Äg: Kaija Merta
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Odrian Maximalija 
PREMIER (CAP)  Äg: Lotta Hallengren
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo 
Ex1 BIV NOM  Äg: Kenneth Eklind 
Ex2  BluEudemonia’s  
  Russian Roulette 
  Äg: S Hansson, A-C Johansson,  
  B Skytt
Hona  S*Limelight’s Roxanne
Ex1   Äg: Kenneth Eklind 
Ex2  S*Wynjas Nova
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  S*Mistlurens Nora
  Äg: BG Fältström 
Ex4  S*Cattegas Corona
  Äg: Lotta Hallengren
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
Ex1 BIV   Äg: Lena Höglund
Ex2  FI*Zarin Santa Rosa 
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  DK*Kirstejns Laurela BlueDane
  Äg: Thomas Öhberg
Ex4  Tsaritzas Blue Pearl 
  Äg: Eva Nilsson

ALINGSÅS, ELK, 19 juni 2011
Domare: Jaana Jyrkinen (FI)
10 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP   Äg: Kenneth Eklind
HP  S*Koroleva Odelija Maximalija 
  Äg: Kaija Merta 
Klass 5  Internationell Champion 
Hona   S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova 
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson 
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo
Ex1 BIV NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind 
Ex2  BluEudemonia’s Russian  
  Roulette 
  Äg: S Hansson, A-C Johansson,  
  B Skytt
Hona  S*Limelight’s Roxanne
Ex1   Äg: Kenneth Eklind 
Ex2  S*Wynjas Nova
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  S*Mistlurens Nora
  Äg: BG Fältström
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina
Ex1 BIV, NOM, BIS  Äg: Lena Höglund
Ex2  FI*Zarin Santa Rosa 
  Äg: Yvonne Torstensson
Ex3  DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
  Äg: Thomas Öhberg
Ex4  Tsaritzas Blue Pearl 
  Äg: Eva Nilsson

FORSHAGA, VÄK, 2 juli 2011
Domare: Charles Spijker (NL)
7 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP, BIV, NOM  Äg: Kenneth Eklind
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo
Ex1  Äg: Kenneth Eklind
Hona   DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
Ex1, NOM  Äg: Thomas Öhberg
Ex2  S*Limelight’s Roxanne 
  Äg: Kenneth Eklind
Ex3  DK*Malevitch Hasta La Vista  Zarina 
  Äg: Lena Höglund
Ex 4  S*Wynjas Nova 
  Äg: Yvonne Torstensson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   FI*Zarin Santa Rosa 
Ex1, NOM  Äg: Yvonne Torstensson

FORSHAGA, VÄK, 3 juli 2011
Domare: Marianne Kuipers-Kossen (NL)
7 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hona   S*Limelight’s Pocahontas
HP, NOM   Äg: Kenneth Eklind
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo
Ex1, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Hona   S*Limelight’s Roxanne 
Ex1  Äg: Kenneth Eklind
Ex2  DK*Malevitch Hasta La Vista  
  Zarina 
  Äg: Lena Höglund
Ex3  DK*Kirstejns Laurela BlueDane
  Äg: Thomas Öhberg
Ex 4  S*Wynjas Nova 
  Äg: Yvonne Torstensson
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   FI*Zarin Santa Rosa 
Ex1, NOM  Äg: Yvonne Torstensson

KALMAR, CK, 9 juli 2011 
Domare: Charles Spijker (NL)
2 utställda russian blue
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CAGCIB, NOM Äg: Maria Yngvesson
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  S*Toredys Scilla Verna
Dragen  Äg: Lena Hallström

KALMAR, CK, 10 juli 2011 
Domare: Karl Preiss (AT)
1 utställda russian blue
Klass 5  Internationell Champion 
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CAGCIB  Äg: Maria Yngvesson
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

STOCKHOLM, JKK, 16 juli 2011 
Domare: Marianne Kuipers-Kossen (NL)
9 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalashnikov
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Thomas Johansson
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP, NOM  Äg: Kenneth Eklind
Klass 2  Supreme Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro
HP, BIV, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 6  Internationell Premier
Hona   FIN*Zarin Querida Maia
CAGPIB  Äg: Charlotte Bredberg
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAP, PREMIER Äg: Marie Dartgard
Klass 9  Öppen klass
Hane  DK*Malevitch Splinters Leon-
ardo
CAC  Äg: Kenneth Eklind
Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona  S*Wynjas Nova
Ex1, NOM  Äg: Yvonne Torstensson
Ex2  S*Limelight’s Roxanne
  Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   FI*Zarin Santa Rosa 
Ex1  Äg: Yvonne Torstensson

STOCKHOLM, JKK, 16 juli 2011 
Domare: Lena Chapman (SE)
7 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalashnikov
HP  Äg: Thomas Johansson
Hona  S*Limelight’s Pocahontas
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 2  Supreme Premier
Hane   S*Limelight’s Quatro
HP, NOM  Äg: Thomas Johansson
Klass 3  Grand Internationell Cham-
pion 
Hona  S*Azovska’s Olga Prosorov
CACS  Äg: Anna Kask
Klass 6  Internationell Premier
Hona   FIN*Zarin Querida Maia
CAGPIB  Äg: Charlotte Bredberg
Klass 10  Kastrater
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAP, PREMIER Äg: Marie Dartgard
Klass 9  Öppen klass
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo
CAC, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona   S*Limelight’s Roxanne
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Ex1, NOM  Äg: Kenneth Eklind
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   S*Molotov’s Hunky Dory
Ex1  Äg: Maria Enzell

BORLÄNGE,  ASK, 23 juli 2011 
Domare: Charles Spijker (NL)
2 utställda russian blue
Klass 9  Öppen klass
Hane  DK*Malevitch Splinters  
  Leonardo
CAC, NOM, CHAMPION Äg: Kenneth Eklind
Klass  10 Premier
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAPIB  Äg: Marie Dartgard

BORLÄNGE, ASK, 23 juli 2011 
Domare: Helene Lis-Glader (SE)
1 utställd russian blue
Klass 10  Premier
Hane  S*Koroleva Justinus by Buddha 
CAPIB, NOM  Äg: Marie Dartgard

Norge
Trondheim, TRØND, 16 april 2011
Domare: Donnatella Mastrangelo (IT)
1 utställd russian blue
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   (N)Russersølvet’s Anna
Ex1, NOM   Äg: Frode Nilsen

Trondheim,  TRØND, 17 april 2011
Domare: Anne Veland (N)
1 utställd russian blue
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona   (N)Russersølvet’s Anna
Ex1, NOM   Äg: Frode Nilsen

Lørenskog, LIRAK, 7 maj 2011
Domare: Anne Paloluoma-Sundholm (FI)
2 utställda russian blue
Klass 3   Grand Internationell Champion 
Hona  FIN*Katzenhof Mariya 
CACS   Äg: Olav Træen & Jarle Framnes
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Kirstejns Laurela Bluedane 
Ex1   Äg: Thomas Öberg

Lørenskog, LIRAK, 8 maj 2011
Domare: Anne Gro Edstrøm (IS)
2 utställda russian blue
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  FIN*Katzenhof Mariya 
CACS   Äg: Olav Træen & Jarle Framnes
Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Kirstejns Laurela Bluedane 
Ex1, NOM, BIS Äg: Thomas Öberg

Tromsø, Ishavskatten, 18 juni 2011
Domare: Yan Roca Folch (FR)
2 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Vatulands Igor 
HP, NOM, BIS  Äg: Margit Kjetsaa 
Klass 3  Grand Internationell Champion 
Hona  FIN*Katzenhof Mariya
CACS,  Äg: Olav Træen og Jarle Framnes
SUPREME CHAMPION 
 
Tromsø, Ishavskatten, 19 juni 2011
Domare: Steven L. Jones (NO)  
2 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Vatulands Igor
HP, NOM, BIS  Äg: Margit Kjetsaa 
Hona  FIN*Katzenhof Mariya 
HP, NOM   Äg: Olav Træen og Jarle Framnes

Arendal, Agderkatten, 2 juli 2011 
Domare: Karl Preiss (A)
4 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalasnikov 
HP  Äg: Thomas Johansson
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane  S*Limelight’s Quatro 
CAPE  Äg: Thomas Johansson
Klass 9  Öppen klass
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAC, CHAMPION Äg: Eva Smith-Meyer 
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  Gaius av Buerlia(N)
Ex1  Äg: Eva Smith-Meyer 
Hona  Gaia av Buerlia(N)
Ex1  Äg: Eva Smith-Meyer 

Arendal, Agderkatten, 3 juli 2011 
Domare: Lone Lund (DK)
4 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane  S*Romanenko’s Kalasnikov 

HP, BIV, NOM, BIS  Äg: Thomas Johansson
Klass 4   Grand Internationell Premier
Hane  S*Limelight’s Quatro 
CAPE, NOM  Äg: Thomas Johansson
SUPREME PREMIER
Klass 7  Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CACIB  Äg: Eva Smith-Meyer 
Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  Gaius av Buerlia(N)
Ex1  Äg: Eva Smith-Meyer 
Hona  Gaia av Buerlia(N)
Ex1, NOM  Äg: Eva Smith-Meyer 

Finland
ÅBO 11 juni 2011
Domare: 
Eric Reijers, klass 1, 3, 7, 9 och 12
Arja Martikainen, klass 2, 4, 6, 8, 10 och 11
57 utställda russian blue
Klass 1  Supreme Champion
Hona  Tsaritzas Zelda
HP  Äg: Christina Linder
Klass 2  Supreme Premier
Hane  Saraitshikin Illusion
HP  Äg: Susan Lindroos
Hona  Zarin Vega
HP  Äg: Heidi & Janne Rand
Klass 3  Grand Internationell Champion
Hane  Hana-Bi Lekan Kwa Afrika
CACS  Äg: Nina Roikonen
Hona  Zarin Taika
CACS  Äg: Sari Kulha
Ex 2  Zarin 4ever Primalux
  Äg: Sari Kulha
Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane  Zarin Querido Mio
CAPS, BIV, NOM Äg: Heidi Suhonen
Ex 2  Silverlock’s I Believe In U
  Äg: Arja Aholehto
Ex 3  Hana-Bi Estrade Burton
  Äg: Kaisa Kinnarinen & Jussi  
  Lehtinen
Hona  Zarin Blue Billie Holiday
CAPS  Äg: Sari Kulha
Ex 2  Grrr Kallisto Mira Nikita
  Äg: Nina Roikonen
Klass 6  Internationell Premier
Hane  Katzenhof High Five
CAGPIB  Äg: Mathias Schultze
Ex 2  Zarin Cioccolato al latte
  Äg: Susanna Lavikainen
Hona  Harmuan Siiri Söpönen
CAGPIB  Äg: Susan Lindroos
Ex 2  Saraitshikin Paolita
  Äg: Juha Immonen
Klass 7  Champion
Hona  Ruskis Veroschka of Katzenhof
CACIB  Äg: Mette-Maaria Schultze
INTERNATIONELL CHAMPION
Klass 8  Premier
Hona  Zarin Misaki
CAPIB  Äg: Jenni Kotilainen & Olli   
  Heinonen
NOM
Klass 9  Öppen
Hane  Saraitshikin FlashForward
CAC, NOM  Äg: Pasi Kainiemi & Susanna  
  Syrjä
Ex 2  Harald av Buerlia
  Äg: Marianna Ripatti c/o Ville  
  Karvanen
Ex 3  Zarin Once Upon A Time
  Äg: Sari Laitinen
Hona  Kirstejn’s Kastehelmi BlueDane
CAC  Äg: Zhanna Laitinen
BIV-V, NOM, BEST IN SHOW
Ex 2  Harmuan Lempi Lutunen
  Äg: Viivi Viuha
Ex 3  Zarin Oh My God
  Äg: Sari Kulha
Ex 4  Zarin Momiji
  Äg: Sari Kulha
Ex  Katzenhof Olivia
  Äg: Mathias Schultze
Klass 10  Kastrat
Hane  LadyGray’s Aston
CAP  Äg: Anne Hakonen-Ohtonen
Ex 2  Harmuan Mort Mussukka
  Äg: Mikko Ahvenainen & Jori  
  Ikonen
Ex 3  Cattleyas Zelda No Iki-Iki
  Äg: Minna Lahtinen
Hona  Zarin Oh La La Laa
CAP  Äg: Riikka Huuskonen
Ex 2  Northernblue Ingrid
  Äg: M. Lahtinen & J. Lehmuskallio
Klass 11  Junior 6 – 10 månader
Hane  Grindbacka Daniel
Ex 1  Äg: Tina Mäkinen
Ex 2  Grindbacka Dennis
  Äg: Tea Hujanen

Hona  Shady-Lady’s Runaway
Ex 1  Äg: Kaisa Kajanto
BIV-J, NOM
Ex 2  Katzenhof Poker Face
  Äg: Kaisa Reponen
Ex 3  Katzenhof Poker Dice
  Äg: Mathias Schultze
Ex 4  Malevitch Fly me to the moon 
Jessie
  Äg: Maria Malevitch
Ex 5  Starstruck’s Greta Ekman
  Äg: Katja Kurisjärvi
Klass 12  Ungdjur 3 – 6 månader
Hane  Primalux Steven Stamkos
Ex 1  Äg: Francesco Cinque
BIV-U, NOM
Ex 2  Primalux Sindey Crosby
  Äg: Francesco Cinque
Ex 3  Saraitshikin Everest
  Äg: Minna-Taija Keränen
Ex 4  Katzenhof Regulus
  Äg: Mathias Schultze
Ex  Bessemjanka’s Nestor
  Äg: Kristiina Honkonen
Ex  Hana-Bi Pieni pala talvea
  Äg: Marianna Ripatti
Ex  Sini-Ihmeen Köppinen
  Äg: Katja Ursin-Impivaara & Leo  
  Ursin
Ex  Zarin Q-Unique
  Äg: Ulrica Väänänen
Ex  Zarin Runaway Dream
  Äg: Emmi Räsenen
Ex  Zarin Shamrock
  Äg: Sari Kulha
Hona  Primalux Sara Grahn
Ex 1  Äg: Francesco Cinque
Ex 2  Saraitshikin Extraordinary
  Äg: Minna-Taija Keränen
Ex 3  Hana-Bi Lumen taju
  Äg: Anja Hietala
Ex 4  Primalux Shannon Szabados
  Äg: Francesco Cinque
Ex  Hana-Bi Taikatalvi
  Äg: Ritta Laakso
Ex  Kaizahre Kawaii Ama
  Äg: Kaisa Reponen
Ex  Katzenhof Rana
  Äg: Mathias Schultze
Ex  Katzenhof Riegel
  Äg: Mathias Schultze
Ex  Katzenhof Ruchbach
  Äg: Mathias Schultze
Ex  Starstruck’s Holly Goodhead
  Äg: Katja Kurisjärvi

Förkortningar

CAC, CACIB,  certifikat för  

CAGCIB, CACS  fertila katter

CAP, CAPIB,  certifikat för 

CAGPIB, CAPS kastrater

Ex Excellent 

MB Mycket Bra 

B Bra 

HP Hederspris 

V Vuxen 

J Junior 

U Ungdjur 

K Kastrat 

T Totalt 

Disk Diskvalificerad 

BIV Bäst i variant 

NOM Nominerad till panel 

BIS Best In Show 

 (t ex BIS vuxen kategori tre) 

BOx Best in Opposite Sex  

 (tidigare BIM -  

 Bäst i Motsatt Kön) 

BOB Best of the Best alla BIS-katter   

 tävlar mot varandra
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Hälsingekattens utställning i  
Bollnäs 21-22 maj 2011
Bor man i Bollnäs måste man ju bara passa på 

och ställa ut! Det är ganska skönt att bara ha 

två km till utställningen och få sova hemma! 

Den här gången kunde jag ställa ut två kat-

ter – Barynia’s Signe i klass 7 och Mistlurens 

Nestor, som flyttade hem till oss i mars, fick 

debutera i klass 11.

Två till som ställde ut ryssar, var mina gamla, 

goda vänner Eva Nilsson och Christina Linder. 

Vi hör alla tre till den gamla stammen, som 

har fött upp ryssar i 25-27 år – Eva längst, 

och vi har känt varandra lika länge. Christina 

hade med sig Tsarizas Zelda i klass 1 och Eva 

hade Tsarizas Blue Pearl (som har smek-

namnet Pärlan) i klass 12. Pärlan fyllde tre 

månader bara en vecka tidigare.

Eva och Christina bodde hos mig och kom på 

fredagskvällen. Då hann vi inte mycket mer 

än att ställa i ordning gästrummen, installera 

katterna och äta lite mat.

På lördagen var det Anne-Gro Edström som 

dömde ryssarna. Pärlan och Nestor de-

buterade som utställningskatter och fick båda 

Ex1. Zelda fick HP och blev BIV. Signe fick sitt 

andra svenska CACIB och är därmed stoppad 

i Sverige. Alla fyra ryssarna visade upp bästa 

temperament och fick fina bedömningar.

På söndagen fick Signe alltså stanna hemma. 

Zelda var bara anmäld till lördagen, men fick 

sitta i sin bur ändå av praktiska skäl. Det var 

alltså bara Pärlan och Nestor som bedömdes, 

så det kunde inte bli något BIV. Marie West-

erlund dömde och hon tyckte mycket om de 

båda ungdjuren som fick Ex1 även av henne. 

De hade tufft motstånd i sina respektive 

klasser, men Nestor blev nominerad och jag 

blev nervvrak... Stackars Nestor, tänkte jag, 

första utställningen och skulle behöva utstå 

en panel, men det gick jättebra för honom. 

Assistenten höll inte ens i honom på bordet 

när han stod på bakbenen och lekte med 

domarnas vippor. Det var två ungdjur i klas-

sen – förutom Nestor en rex. Det kändes som 

att Nestor var en hårsmån från att bli BIS  

eftersom det måste bli en utslagsröst. Det 

blev Yan Roca-Folch som fick ge utslag-

srösten och han valde en god stund innan 

han slutligen bestämde sig för rexen. Både 

Pärlan och Nestor visade jättebra tempera-

ment på deras första utställning och vi ägare 

summerade utställningen som väldigt lyckad 

och välarrangerad, det var gott om plats, 

lugn och trivsam stämning och naturligtvis 

hade vi tre ryssägare väldigt trevligt tillsam-

mans de båda dagarna.

Elisabeth Jacobs

Foto samtliga bilder: Christina Linder

Tsaritzas Zelda blev BIVS*Barynia’s Signe i buren

Elisabeth med S*Mistlurens Nestor vid 
nomineringen

Eva med Tsaritzas Blue Pearl

S*Mistlurens Nestor i buren

Tsaritzas Blue Pearl i profil
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Styrelsen
Ordförande 
Christina Linder 

Östra Bergsgatan 24 A 

611 34 NYKÖPING 

070-291 98 00 

ordforande@russianblueklubben.se

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

Anna-Lena Wennergren 

Abborrgränd 19 

262 41 ÄNGELHOLM 

0431-45 29 27 

alwennergren@russianblueklubben.se

Martin Hjertstrand 

Norra Ågatan 3 

416 49 GÖTEBORG 

031-701 05 13 

martinhjertstrand@russianblueklubben.se

Valberedningens  
sammankallande 
Veronica Nilsson 

mecky@comhem.se

Vem gör vad?
Avelshanar 
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

Avels- och hälsorådet 
Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning: 

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

076-816 40 11

Christina Linder, 070-291 98 00

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Martin Hjertstrand, 031-701 05 13

Du kan kontakta rådets medlemmar på deras 

gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation 
Planerade parningar, väntade och födda 

kullar samt omplacering av katter med-

delas till: 

Webbansvarig för russianblueklubben.se 

samt Ryska Postens redaktion. 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 
Nya medlemmar, namn- och adress-

ändringar eller utebliven Ryska Posten, 

meddelas till:  

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Russian blueinformation 
Alla som har frågor om rasen russian 

blue som sällskapskatt, avelskatt, utställ-

nings-katt eller annat vänder sig till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 Bua 

0340-66 17 16 

076-816 40 11 

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat 
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 

resultatet till: 

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM

08-10 40 01

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se 

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat.

Rasringar i våra 
grannländer
Damnark
Russian Blue Klubben Danmark 

Esben Nielsen 

Niels Hansens Vej 7 

DK-5500 MIDDELFART

esben@russianblue.dk

Interessegruppen for Russian Blue 

Ketty Grützmeier 

tel. +45 48 25 47 55 

matjora@mail.dk

Finland 
Suomen Venäjänsiniset ry 

Marianna Ripatti 

Ansaritie 3 B 25 

FIN-00350 HELSINGFORS

Tel. + 358 50 5874054 

Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry 

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

IC FIN*Miminkan Leonid

Foto: Susanna Gunnar
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