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Idag är det en skön augustidag då solen skiner och luften är frisk.
När RP 3 kommer ut om några veckor har det blivit höstmånad.
September och oktober brukar bli verkligt fina månader så vi
hoppas på det för hela landet. Ljuset är mjukt vid den här tiden på
året så passa på att fota era ryssar extra mycket och sänd in bilderna
till Ryska Posten! Det finns också fortfarande chans att sända in
bidrag till nästa års rysskalender (se mer info i tidningen) så passa
på att göra det också.
Vi i redaktionen vill särskilt tacka er som skickat in fina text- och
bildbidrag till detta nummer! Det har blivit ett blandat innehåll
om spännande resor, kullberättelser, bild- och sommarreportage
och lite annat smått och gott. Det har också fötts smått och gott
här hemma hos oss. För en vecka sedan födde Bibi två ungar och
nu vill vi bara få tid att njuta av dem (på bilden är de två dagar
gamla)! Det känns därför väldigt bra att kunna få lämna över stafettpinnen till Charlotte som ska layouta RP nr 3. Tack Charlotte!
Karin & Patrik

ordföranden har ordet

Då var sommaren över för det här året. En riktigt
bra sommar har det varit också, åtminstone för de
av oss som gillar sol och värme. Och händelserikt har
det varit. Våra egna kissars bravader på det privata
planet får jag be att återkomma med i kommande
nummer. Ytterligare några gråa hår har det blivit…
Men även inom katt- och ryssvärlden har det hänt
saker.

I slutet av maj hade FIFe sin årliga generalförsamling,
det här året i Madrid. FIFe är den övergripande internationella kattorganisation som vårt landsförbund SVERAK är anslutet till. Detta år fanns för tredje gången de
senaste åren ett förslag om vissa ändringar och förtydliganden av standarden för Russian Blue. 2008 fanns ett
förslag från Danmark, 2011 varsitt från Danmark och
Norge, och detta år ett från Norge. För tredje gången
röstades även detta förslag ned av generalförsamlingen
och Russian bluestandarden är alltså fortfarande intakt
sen tidigare. RBKs styrelse ansåg att detta förslag skulle
kunna innebära ett förtydligande av vissa oklarheter, och vice
ordförande Eva Nilsson och jag var på plats i Madrid för att ha
möjlighet att följa turerna på nära håll. Vi insåg ganska snart att
det fanns stöd för enskilda delar i förslaget men inte för förslaget
som helhet. När vi i dubbel bemärkelse landat från mötet här
hemma i Sverige igen så tror vi dock båda två att det var bäst det
som skedde. Eller inte skedde.
Det finns en klar och tydlig tanke bakom formuleringarna i den
befintliga standarden. Sedan 1965 har enbart mycket små justeringar gjorts. För mig visar det på styrka och stabilitet i både ras
och standard. Vissa tycker kanske att standarden måste ändras om
katterna förändras. Då kan man kanske invända att då har man avlat rasen bortanför och utanför standarden om den situationen ens
uppstår. Några tycker möjligen att man ska få göra lite som man
vill och känner för. För mig personligen var resultatet på FIFe´s
möte en uppmaning till oss alla att verkligen försöka förstå standardens intentioner och utveckla rasen inom den ram som anges.
Det finns mer möjligheter än man kanske först kan tro. RBK
skall framöver försöka vara lite mer aktiva på detta område för att
informera medlemmarna och använda Ryska Posten, hemsidan,
Facebook och andra kanaler för detta. Håll utkik.
Under sommaren har det också varit en del prat om hälsa inom
Russian Blue. Bland annat om ögonsjukdomen katarakt. Katarakt
fullt utvecklad innebär att ögats lins är till stora delar grumlig och
kattens syn påverkas förstås av detta. Några utvecklar blindhet.
Om man upptäcker detta i tid går det i vissa fall att operera ögat.
Det verkar finnas olika grader av problemet. En mer lindrig variant
som innebär att katten har prickar eller liknande i de centrala
delarna av linsen. Detta kan oftast bara upptäckas vid en speciell
lysning av ögat hos en specialist. Möjligen är denna variant stabil
och innebär inga problem för katten även på längre sikt. Sen finns
också en mer aggressiv variant som verkar utvecklas relativt snabbt
och under kort tid, och där linsen grumlas till stor del. Det verkar

vara företrädesvis unga katter som drabbas av detta. Denna variant
kan ofta upptäckas spontant av ägaren själv.
Om det finns ett samband mellan dessa två varianter, hur sambandet i så fall ser ut och i hur hög grad problemen är ärftliga är oklara
för närvarande. En uppmaning som kan vara lämplig för tillfället är väl att ägare till katter yngre än några år försöker hålla lite
uppsikt över sina katters ögon och vända sig till veterinär så fort
man upptäcker något som verkar onormalt med ögonen. I bästa
fall kanske man då kan förhindra att katten blir blind, om det nu
skulle vara något som är fel med ögat. Det är som sagt ett par unga
ryssar som drabbats av den här senare varianten.
Nämnas kan också att den vanligaste orsaken till katarakt är hög
ålder, skada eller sjukdom (diabetes).
SVERAK-klubben Ryssfolket håller ett seminarium i ämnet i
början på september under ledning av en erfaren veterinär specialiserad på ögonsjukdomar, och säkerligen kommer information
från seminariet i Ryska Posten till nästa nummer. Flera av RBKs
styrelseledamöter kommer att närvara på mötet. Information om
katarakt finns också på nätet att söka efter.
Traditionellt har Russian Blue alltid ansetts vara en frisk och sund
ras. Det gäller förmodligen fortfarande. Ett sätt att hålla rasen
sund och frisk på längre sikt är att ha ett så brett avelsmaterial som
möjligt. En del av detta är att använda så många avelsdjur som
möjligt i avel. För en del år sedan hade vi kanske 30-40 hanar i Sverige att tillgå i aveln. Numera är det kanske inte mer än 10-12. Det
finns förstås även hanar i andra länder men de är ofta belagda med
avelsrestriktioner för avkomman så då är inte mycket vunnet för
rasen som helhet. Så jag ber alla uppfödare och ägare till ännu ej
kastrerade hankatter att fundera på detta och kanske anmäla dem
till avel. Det blir både roligt och intressant, jag lovar! Anmälan kan
göras till Christer Persmark och Ywonne Wildtberg, adresser och
telefonnummer finns längst bak i tidningen.
Önskar avslutningsvis er alla en skön och avkopplande höst, även
om just denna tid brukar vara som mest hektisk med arbete, studier och andra aktiviteter. Glöm inte klappa era kissar bara.
BG Fältström

Tips om hur
dina katter
reser säkert och
bekvämt i bilen.
Köp en begagnad hundbur
på Blocket och
häng in
utställningshängmattan.
Vips har du en
kattlimousin!
Foto och ägare:
Charlotte Bredberg
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medlemsinfo
Skicka in era bästa ryssbilder före den 15
oktober, så kanske de kommer med i nästa
års fotokalender. Utan era foton blir det
ingen kalender!
Vi vill ha bilder från olika årstider –
vinter, vår, sommar och höst – gärna även
jul- och påskbilder.
Skicka bilderna till
rysskalender@russianblueklubben.se
utan att beskära, redigera eller behandla
dem på annat sätt innan. Digitala bilder,
fotograferade och sparade i högsta kvalitet
blir bäst.
Om ni undrar över något, skriv till adressen ovan, eller ring 0523-702 71.
Utan era foton blir det ingen kalender!
Elisabeth och Berit

Beställ din fotokalender för 2014!
Nu är det dags att boka 2014 års ryssalmanackor. Var gärna ute i god tid!

Beställ en eller flera almanackor genom att kontakta Patrik Johansson
på något av följande sätt:
patrik@kyanos.se
0708-937630 Amandas gård 11, 414 83 Göteborg
Skriv om hur många almanackor du vill boka och vart vi ska skicka dem.
Priset är 110 kr styck (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. De uppfödare som upprätthåller klubbens

gamla fina tradition att skänka medlemskap till sina kattungeköpare (50
kr per kattungemedlemskap) får gratis almanackor till dem.
Almanackorna planeras vara tryckta och klara för utskick under december månad.
Berit, Elisabeth och Patrik

Ryssfest i väst
Lördagen den 5e oktober är det dags för ryssträff här i väst. Nytt för
denna gången är att vi byter ställe till Tre Indier. Restaurangen ligger på
Skanstorget 5 i centrala Göteborg. Vill du titta på menyn i förväg kan
du hitta denna på www.treindier.se
Vi träffas som vanligt kl 19.00 Meddela senast 3 oktober om du kommer så att vi kan boka bord.
Maila till Patrik,
patrik@kyanos.se så att du kommer med i bokningslistan.

Barynia’s Vendy Darling väntar tålmodigt i kaffekorgen vid nätdörren
på att kanske denna gång få följa
med ut på äventyr.
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Blue Moon af Mölleby med kattunge på utställning 1963.
Tidningsklipp sparat och inskickat av Blue Moon’s ägare Essie Magnusson.

Barynia’s Vendy Darling skickar några bilder från sin sommar och vill berätta om när hon tog på sig
uppdraget som säkerhetskonsult när hon och matte Charlotte Bredberg byggde kattgård.
Kattgården fick successivt byggas säkrare och säkrare då konsulten hittade många brister...
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KATTKÄRLEK ÖVER GRÄNSERNA
- historien om Tomppa & Cremona

Text och foto (för Christers del av berättelsen): Christer Persmark och Inger Basth
Text och foto (för Birgittas del av berättelsen): Birgitta Puustinen

Blåtussen’s Mymlan, Too-ticki, Mumin & Lilla My 5 veckor gamla

Upprinnelsen till den här historien, det här äventyret, är egentligen Spinneriets utställning i Göteborg, våren 2012. Då g jorde
Cremona (S*Blåtussens Citta di Cremona) sin utställningsdebut. Bara 4 1/2 månad gammal lyckades hon charma sina domare
Sirppa Lindelöf och Eiwor Andersson till den grad att hon blev BIV och nominerad 2 dagar i rad.
Under utställningen talades det bland utställningskolleger om att åka över till den kommande stora rysspecialen i Vantaa
utanför Helsingfors. Vi blev tillfrågade om att följa med och varför inte ta med Cremona och samtidigt visa upp henne för våra
finländska vänner!
Tagna lite av stunden och glädjen, euforin över Cremonas
framgångar, bestämde vi oss för att åka med. Men det blev
utan Cremona den här gången då vi tyckte hon var lite för
liten och vi alldeles för oerfarna. Det fick bli som observatörer vi reste till Helsingfors. Vilken chans att få se så många
ryssar samlade på samma gång!!!!
Så det var bara att åka hem och planera. Boka och samordna
hotell, flyg och kattvakt. Allt med mycket kort varsel. Men
det gick bra och vid avresan vid Landvetter mötte BG, Karin
& Patrik, Ywonne (med Venus Verus) och Vivi (med Lowe)
upp. Fyllda av förväntan lyfte vi nu mot Helsingfors!!!
Helsingfors mötte verkligen upp. Med stor generositet och
värme blev vi mottagna. Och den varma sensommarsolen
bidrog med sitt! Och sedan så var det ju alla dessa underbara
russian blue-katter. Vi blev överväldigade av denna mängd
av så fantastiskt fina katter. Det var här någonstans, i den
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här atmosfären och omgivningen som tanken föddes, att
någon gång och på något sätt återkomma till Finland med
Cremona.
När sedan hösten glidit över i vinter och jul och nyår närmade sig, började våra tankar och planer ta ny fart. Cremona
började äntligen löpa och det hela gick över i en ny fas.
Vi började titta tillbaka på vad vi sett i Helsingfors och diskuterade fram o tillbaka valet av lämplig hane till Cremona.
Vår kunskap och vetskap var i stort sätt obefintlig angående
stamtavlor och linjer. Konsultation med uppfödarvänner i
både Sverige och Finland följde, som uppmuntrade och gav
råd och tips. Efter mycket studerande av sidor och bilder på
Internet och diskussioner oss själva emellan, föll första valet
på en väldigt stilig hane:
Janatuisen Daddy´s Boy!!!

Honom hade vi också sett och träffat vid utställningen i
Helsingfors och vi mindes honom som både väldigt vacker
och charmerande. Nu var det i slutet av januari och de första
kontakterna togs med Jaana (uppfödare) och Birgitta, där
Tomppa, som han kallas till vardags, bor tillsammans med sin
kullbror Hemppa. Det visade sig att de blev väldigt glada över
att vi ville komma över med Cremona. Vi hade utbyte med
info och bilder och de gillade vad de såg av Cremona.
Vi planerade att komma upp med Cremona i maj och försöka
tajma med hennes löp så gott det gick. Och möjligheter fanns
också att ordna för mötesplats i Helsingfors, då ju Tomppa
fanns i Joensuu. Så allting såg ju ljust ut så långt.
Men nu är det ju så ibland att allting blir ju inte alltid som
man tänkt sig. Så nu blev det så att möjligheterna för Tomppa
att komma till Helsingfors försvann av olika anledningar
och dessutom hade han börjat markera hemma hos Birgitta.
Det började bli lite bråttom. Då kom ett förslag. Om det
fanns möjlighet och om vi gick med på det så skulle vi kunna
komma upp med Cremona lite tidigare och låta henne resa
upp till Birgitta och Tomppa i Joensuu. Nu var det ju så att
Joensuu inte precis är en förstad till Helsingfors, utan det ligger en bra bit upp i östra Finland, närmare bestämt i Karelen.
Ungefär 50 mil upp mot ryska gränsen. Vi funderade lite,
men ganska snabbt bestämde vi oss. Hade vi kommit så här
långt kunde vi inte backa ur nu. Som tur var hade vi redan
påbörjat förberedelserna med vaccinationer och beställning
av pass. Så nu var det bara att få ett flyg som passade med våra
tider och som hade plats i kabinen för en katt. Allt löste sig
med en veckas marginal.
Den 5 april var det dags. Med spänning och en hel del fjärilar
i magen satte vi oss i bilen och körde mot Göteborg och
Landvetter. Cremona var ovanligt lugn i bilen, som om hon
kände att något stort var på gång. Hon skulle bara veta!!!!
Cremona charmade säkerhetspersonalen vid incheckningen
och det lugnade husse också påtagligt. Själva avfärden och
uppstigningen var inte populär, men hon lugnade sig efter ett
tag. Väl i luften fick jag tid att begrunda vad vi gett oss in på,
vad vi utsätter Cremona för. Men när jag såg Finland breda ut
sig under oss kändes det tryggt och jag förstod att Cremona
skulle bli välkomnad och väl omhändertagen av våra nya vänner. Landningen gick betydligt bättre och vid utgången stod
Keijo ( Jaanas man) och väntade för att transportera Cremona
vidare upp på vintriga vägar till först Kangasniemi där Jaana
stod redo för den fortsatta resan till Joensuu. För mig återstod
bara att ta nästa flyg tillbaka. Jag tänkte mycket på Cremona
och väntade redan på att få höra de första livstecknen och att
få en rapport på hur det gått. När jag kommit hem den kvällen, nästan 12 timmar senare, kom mailet: ”Allt gått bra och
Cremona fått träffa Tomppa för första gången.” Kan säga det
var med stor lättnad jag somnade den kvällen
Sedan följde några spännande veckor. Vi hade hela tiden
regelbunden kontakt via mail och bilder. Men vi överlåter den
delen av historien till Jaana och Birgitta.
S*Blåtussens
Christer och Inger

FIN Janatuisen Daddy’s Boy ”Tomppa”.

Tomppa och Cremona.

Cremona hos Tomppa i Joensuu, Finland
S*Blåtussens Citta di Cremona (ägare Christer Persmark)
från Varberg, Södra Sverige, kom på besök till Tomppa
(FI*Janatuisen Daddys Boy) i Joensuu. Resan var lång för
Cremona, med flyg från Sverige till Helsingfors, ungefär
250 km i bilen med Keijo Mäenpää till Kangasniemi och
slutresan på 210 km med Jaana Mäenpää till Joensuu.
Cremona var en duktig flicka under resan.
Under första kvällen bekantade sig Cremona med huset.
Hon inspekterade kattlådan och matplatsen. Hon var lite
blyg för hon rymde under sängen när jag rörde mig i vardagsrummet. Där kände hon sig trygg i den främmande
miljön. Jag släppte inte Tomppa fri under första natten
Cremona var hos oss. Jaana (Mäenpää) sov med Cremona
i vardagsrummet och Tomppa och Hemppa var med mig
i sovrummet. Gentlemannen tog lugna steg, Cremona
väste och morrade och de betraktade varandra nyfiket.
Tomppa var redan redo för henne, men Cremona visade
inget intresse, lekte svår att få så Tomppa lämnade henne
ifred. Under veckoslutet fortsatte det nyfikna betraktandet. Tomppa var begeistrad och Cremona var det inte alls.
På onsdagen började Cremona bli intresserad och jamade
högt, rullade runt på golvet och försökte väcka Tomppas intresse. Tomppa var inte intresserad längre. Jag tog
honom ibland med mig till Hemppa (Tomppas bror)
över natten i sovrummet. Ni kan säkert gissa hur roligt
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jag hade när jag såg på Cremonas beteende. Hon hade rumpan i vädret framför Tomppa och han tvättade Cremonas
ansikte, men var inte intresserad av annat. Jag började redan
bli lite desperat och försökte förklara för Tomppa ”Du måste
nu få till det, du har en vacker hona framför dig och du gör
ingenting.” Jaana lugnade mig. Hemppa kunde nog vara redo
för henne. Med en späd röst jamade han bakom dörren och
Cremona på andra sidan. De hade en hemlig konversation.
På lördagen åkte vi till Kuopio för en utställning. Vi resonerade med Jaana och kom fram till att det kunde vara bra för
dem att vara ifrån varandra ett tag så att elden tänds igen. Så
blev det också. Vi kom hem på söndag kväll och när pojkarna
hade ätit och druckit satte jag Tomppa i vardagsrummet.
Jag hann inte ens öppna dörren och såg att Cremona redan
väntade i hallen. Jag höll andan och stod stilla vid sovrumsdörren och följde situationen. När ingenting tycktes hända
så tänkte jag att nu måste vi hjälpas åt. Cremona gick runt
i cirklar som ett lyckohjul och Tomppa försökte och så
äntligen lyckades han. Allt var bra och jag suckade av lättnad.
Cremona var väldigt argsint efteråt, morrade och spottade
mot Tomppa. Stackarn var säkert lite förundrad över vad
som hände här. Tomppa och Cremona tillbringade sedan
hela natten tillsammans. På morgonen låg mattorna i en hög,
sängkläderna på golvet och blommorna utanför vasen. Vad
hade de gjort hela natten? Tomppa fick nog efter några dagar,
men för Cremona brann elden fortfarande. Jag satte inte på
TV:n alls under veckan utan observerade bara dessa två och
speciellt Cremona. Jag tror att det kommer att födas små blåa
Tomppor och Cremonor om 64 dagar.
På söndagen var det dags för Cremona att åka hem, med
”Tomppa” och souvenirer från Norra-Karjala i resväskan. Jaanas familj körde Cremona till Kangasniemi och på tisdagen
fortsatte resan till Helsingfors där Christer mötte oss för att
ta henne tillbaka hem till Sverige. Cremonas visit här hos oss
har varit intressant, spännande och rolig. Jag tyckte lite synd
om Hemppa som varit i arrest i två veckor. Han njöt nu så av
att få vara på tu man hand med mig och få all uppmärksamhet igen, men å andra sidan hade han nog också velat vara
med i leken.

Cremona och Too-ticki.

Cremona tillbaka i Sverige

Spänningen var stor den dagen när jag skulle hämta Cremona. Nu hade hon varit borta i drygt två veckor och det
kändes som en liten evighet. Hade hon förändrats något än?
Fanns det redan tecken?? Keijo, Cremonas chaufför, mötte
upp på Vantaa Airport och sedan vidtog sista etappen hem
till Varberg via Göteborg och Landvetter.
Reaktionen vid hemkomsten var anmärkningsvärd. Cremona fullkomligt kastade sig ur transportburen och for runt
som en furie i lägenheten. Jamade och skrek. Hon tog ingen
notis om vare sig oss eller mamma Saga som bara satt och
tittade och såg ut att undra: ”Vad är det som händer?” Efter
en stund satte Cremona sig vid diskbänken, som hon brukar
göra vid matdags. Men denna gång väntade hon inte, utan
hoppade helt sonika upp och började glupskt äta direkt ur
Birgitta Puustinen (översättning Alf Myreen) burken med mat. Hon var vrålhungrig. Vi har aldrig tidigare
sett henne äta på det viset. Vi visste sedan tidigare rapporter
från Birgitta att varken Cremona eller Tomppa ätit särskilt
mycket under de här veckorna. Vi vägde henne och hon
hade nästan gått ner ½ kilo!
Nåväl, de nästpåföljande veckorna var väldigt lugna. Cremona både sov och åt kopiöst mycket. Så det kändes som
ett första lite positivt tecken. Så när sedan spenar började
rodna och svullna lite så började vi känna oss lite försiktigt
optimistiska. Hela dräktighetstiden i övrigt var lugn och
problemfri. Hon gick stadigt upp i vikt och fram till tiden
för förlossning hade hon gått upp nästan 1,5 kilo, jämfört
med hennes normalvikt.
Vi förstod ganska snart att det helt säkert skulle bli mer än
en unge.

Cremona och ungarna.
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Kattungarnas föds
Den 19 juni, på 66:e dagen kom så ungarna. Fyra små underbara rubiner. Som förstföderska skötte Cremona sig helt
exemplariskt. Med bara lite hjälp och support från oss så
gick det hur bra som helst. Så efter bara några timmar infann
sig ron och digivandet fungerade problemfritt.
Nu sitter vi här med fyra underbara små kattungar. Mumin, Too-ticki, Mymlan och Lilla My fick bli deras namn.
Det blev ett självklart val för oss att sätta namn på dem
efter Tove Janssons figurer. I skrivande stund är kattungarna drygt fem veckor gamla och så fulla av liv, energi och
nyfikenhet. Vi vet också att det kommer att bli en svår stund
den dagen de åker till sina nya hem. Men helt lottlösa blir vi
inte, för en av dem kommer att få stanna hos oss.
Detta har varit en lång resa för oss alla och är väldigt glada
för att den gått att genomföra.
Vårt varma tack för detta till:
Jaana och Birgitta – Ni är fantastiska…finns inte ord!
Keijo – Cremonas eminente chaufför!
Och till alla andra berörda för uppmuntran och glada
tillrop!!

Blåtussens Too-ticki 7v.

Blåtussens Lilla My 5v

Blåtussens Mumin 7v.

S*Blåtussens Inger o Christer
Varberg 27/7 2013

Blåtussens Mymlan 7v.

Cremona med Blåtussens Mymlan 3v.
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S*TOREDYS midsommarkull
Foton: Lena Hallström

St. Hanshaugens Dana och FIN*Starstruck’s Jim Morrisons
(Poju) ungar föddes den 21 juni hos S*TOREDYS.
Det blev två honor och en hane. Honorna heter Midsummer Starshine och Midsummer Sunshine och hanen heter
Midsummer Moonshine.

S*Toredys Midsummer Moonshine & Starshine

Mamma Luna och pappa Poju

Tack Lena för bilderna som du sänt in till Ryska Posten!

S*Toredys Midsummer Moonshine, Sunshine & Starshine

S*Toredys Midsummer Moonshine

S*Toredys Midsummer Starshine
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DET SKA VI FIRA!

Grattis!

Grattis till Molotov's Riot-kull som fyllde 1 år 31/8!
Nospussar till Pussy Riot, Saga (Riot Grrrl), Axis
(Ruckus) & Sid (Havoc)
från Molotov's.

Den 4 september fyller Tsaritzas Groucho (Julius) nio år,
dvs drygt 50 människoår. Tiden har verkligen gått fort sedan han kom till oss som liten kattunge. Han är en riktig
personlighet som styr hela familjen med mer eller mindre
kraftfull silkestass. Tack Eva, för denna underbara katt!
Familjen Möller, Lund
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Essie Magnussons pris till Blue Moon af Möllebys minne
Texter: BG Fältström
Foton: Karin Johansson

Via de mångåriga ryssägarna och RBK-medlemmarna Monika Malmsten och Carina Nicklasson har Russian Blue Klubben fått
ett antal priser och bedömningssedlar som Blue Moon af Mölleby erövrade under sin utställningskarriär. Det är Essie Magnusson, Blue Moon´s ägare, som gett oss den stora äran och stora förtroendet att förvalta detta. Bland priserna märks en vacker
porslinsskål från Rörstrand med en blå katt i motivet som var den första utmärkelse Blue Moon fick under sin strålande utställningskarriär. Skålen är alltså nu 55 år gammal. Även ett antal vackra, gedigna och handg jorda kokarder finns bland priserna.
Och ett antal medaljer.
Den första tanken var att skålen skulle utgöra ett vandringspris att delas ut till en årlig vinnare. Styrelsen har funderat
och diskuterat och kommit fram till att det kan vara lite
riskabelt att hantera skålen på detta sätt. Inte nog med att
den skulle transporteras kanske långa sträckor flera gånger
under året, den skulle också husera tillsammans med en eller
flera ryssar under ett helt år. Så vi har tänkt om lite vad gäller
detta. Klubben kommer att införskaffa lämplig förvaring för
priserna och vi kommer att försöka visa upp dem då och då.
På rysspecialer till exempel. Kan vi hitta en helt säker förvaring så kan vi kanske åtminstone till en början låta priset
vandra runt under några år. I vilket fall kommer vi också att
ta fram ett pris som den årliga vinnaren får behålla. Vad det
blir har vi inte exakt bestämt ännu, men det kommer att bli
ett fint pris, och det kommer att påminna vinnaren om Essie
och hennes Blue Moon, till vardags kallad Sofie.
Vinnaren ja, hur ska priset delas ut? Essies egen önskan är
att priset ska tilldelas en katt som liknar Blue Moon i så hög
grad som möjligt. Medlemmar i RBK kan nominera sin egen
eller annan klubbmedlems katt genom att skicka in foto
(nytaget) till foto@russianblueklubben.se senast den 15
februari varje år med uppgifter om kattens namn och ålder
plus namn på ägare och fotograf. Inkomna förslag publiceras i Ryska Posten och såväl hanar som honor kan delta. Är
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ägare och fotograf inte samma person måste man förstås
stämma av med varandra först.
Via Monika och Carina, hälsar Essie att hon fortfarande
läser Ryska Posten från pärm till pärm och att hon glatt sig
mycket åt de look-a-like-foton som förekommit tidigare
med Sofie som förebild. Essie uppskattar också den årliga
almanackan väldigt mycket, och hon tycker att det vore roligt om ”flickorna som gör den ville utse vinnaren”. Styrelsen
har frågat ”flickorna”, och både Elisabeth Larsson och Berit
Arlebjörk har accepterat. Det bugar och tackar vi för.
En rasförening som Russian Blue Klubben ska inte bara
agera i nuet eller planera för framtiden utan också vårda
det historiska arv som vi har. En tävling i denna anda och
form stämmer utmärkt väl in i den paragraf i våra stadgar
som säger att vi ska verka för att bevara den skandinaviska
rysstypen. Det blir också en lite mer lättsam motvikt mot
de utmärkelser som är baserade enbart på utställningsresultat. Här kan varje ryss i varje hem, oavsett meriter och
bakgrund, ställa upp och delta och kanske vinna. Så skicka
in era foton med början nu så delar vi ut det allra första Essie
Magnussons pris till Blue Moons minne redan till nästa år.
Välkomna med era foton till mejladressen ovan.

Blue Moon af Mölleby
Russian Blue Klubbens märkeskatt framför alla andra är nog
Blue Moon af Mölleby, född 1958 och uppfödd av familjen
Sandstedt och ägd av Essie Magnusson (Tinnerdalens),
båda i Linköping. Det är med Blue Moon som den svenska
Russian bluekatten och aveln tar riktig fart och närmast
exploderar under 1960-talet. Blue Moon blir inte bara själv
mamma till 12 kullar och 28 kattungar mellan 1960 till
1969, många av hennes ungar går själva vidare i aveln och
ett antal nya uppfödare kommer till. Flera av dem i sig själva
mycket betydelsefulla. Om man radar upp dem så är det i
första generationen Porthällae, af Kallerstad, Evald Lindström (inget stamnamn), Kabbarps, Bobcat´s (USA), Astu,
Tornhagens och af Solitaire. I generationerna närmast efter
dem finns sedan bland annat Mistelgårdens, Tricolor, Dalecarlias, Skvallergränds, Tormes, Caitus, Pantheras, Fjällvinge
och Blue Velvet’s. Plus några till mindre kända namn. Den
fortfarande i högsta grad aktiva uppfödaren Elisabeth Jacobs
(Barynias) fick i slutet på 80-talet överta honan Blue Velvet’s
Katinka som hade Blue Moon som mormorsmor (3 generationer). Elisabeth har nu hemma hos sig Barynias Signe som
har Blue Moon sju generationer bakåt. Närmare än så går
nog inte att komma numera. Även Signes halvsystrar Hildur
(Cortobelle’s) och Wilma (Kyanos) är förstås på samma
avstånd.
Värd att nämna i detta sammanhang är förstås också Blue
Moons syster Blue Berry af Mölleby som i sin tur gav upphov till uppfödningen af Braheborg och via denna kommer
vi direkt till Guldvingens, aktiv från 1966 fram till för några
år sedan.
Även i USA fick Blue Moon en ofantligt stor betydelse. Ett
antal av hennes avkommor och ättlingar såldes dit. Hennes
dotter Tinnerdalens Njusia köptes av Bob och Fran Hazlett
(Bobcat´s). Njusia blev säsongen 1965-66 årets Russian
bluekatt tillsammans med hankatten Felinest Silver Dollar.
Året efter var Njusia ensam vinnare. Nämnde Silver Dollar
var via Tamara af Kallerstad och Tinnerdalens Blue Star
barnbarnsbarn till Blue Moon. Jackpot med andra ord!
Silver Dollar blev sedan en av de absolut viktigaste katterna i
den amerikanska ryssaveln och rysshistorien.

Blue Moon af Mölleby. Foto: Studio Östgötabild

Anledningen till intresset i USA för Blue Moon och hennes
ättlingar brukar tillskrivas det tillfälle när den amerikanske
domaren Richard Gephardt dömde Blue Moon på utställning här i Norden och rapporterade tillbaka till hemlandet
att hon var den vackraste Russian Blue han någonsin sett.
En annan sak som brukar tillskrivas Blue Moon och hennes
släktingar är den revidering av rysstandarden i FIFe som
gjordes 1965 där man bland annat skrev in att kilen skulle
vara kort, och även den distinkta konvexa vinkeln mellan
nos och panna, den så kallade ryssvinkeln. Så visst har vi
mycket att tacka Blue Moon för. Hon är och förblir en symbol för den Skandinaviska ryssen, den första FIFe-ryssen.
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Bilder insända av

Maria Enzell,
S*MOLOTOVS
på ”Riot-kullen”
som föddes 2012-08-31.
Föräldrar till kullen är
S*Molotov’s Hunky
Dory och Sunna Nordica Jarl Jimbo.
Fotona är tagna av Jonas
Andersson

Ryska Postens
redaktion tackar för
fina foton!
Sidensvansens Honda Elsinore ”Modesty” & Molotov’s Hunky Dory ”Doris”
Ägare Maria Enzell & Jonas Andersson

Molotov's Ruckus "Axis"
Ägare: Katarina Stenqvist
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Molotov's Havoc "Sid"
Ägare: Annette Granberg

Molotov's Pussy Riot
Ägare: Maria Enzell, Jonas Andersson & Marie Michl

RYSKA POSTEN 3-2013 15

Ryssar på grönbete
Text och foto: Karin Johansson

På morgonutflykt med Wilma

Den här sommaren med Wilma, Watson, Bibi och Inez har varit speciell för oss. Vi hade alla våra ryssar samlade på
landet en längre tid med S*Barynia’s Wilma som vår uppfödnings (S*Kyanos) stammor, och med två generationer
efter henne genom Bibi och Inez (S*Mistlurens Inez). Och snart skulle Wilma få kattungebarnbarn igen för den 15
augusti födde Bibi två nya russian blue-ungar till världen. I sommar har alla våra ryssar skapat sig sin egen tillvaro
på landet tillsammans med oss. Om vad de haft för sig, tänkte jag berätta lite om här.
I sommar fick vi möjlighet att träffa Wilma, Reno och Annosjkas dotter, lite mer än vanligt. Hon bor sedan mer än ett
år tillbaka hos min mamma i stan. Det var inget lätt beslut
att låta Wilma flytta men vi blev tvungna att hitta en lösning
då hon i samband med sin andra kull inte längre ville vara
kompis med Watson (de hade varit såta vänner tidigare). Vi
är glada att vi fann en sådan bra plats för henne där vi också
har möjlighet att träffa henne ofta. Det hela föll väl ut: Wilma trivs med att vara en ompysslad ensamkatt och mamma
trivs med Wilma! Våra andra ryssar är inte som Wilma: de
vill ha kattkompisar och det är intressant att studera dessa
olikheter mellan individerna.
När min mamma, som hade Wilma med sig till landet några
dagar, skulle resa tillbaka till stan föreslog vi att Wilma kunde stanna kvar med oss. Det innebar att hon fick en hel stuga
för sig själv med ”kattloft” och nätad altan så att hon kan gå
fritt mellan inne och ute. På mornarna ville Wilma ut och
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äta gräs och gå en kortare promenad och då tog jag henne
med ut i selen. Hon vandrade nästan alltid längs samma stigar och till ett ställe där det finns skogsödlor. De måste vara
ett av de bästa bytena för en ryss som längtar efter lite riktig
jakt. Wilma som alltid varit en mycket snabb jägare excellerar i jakt i vår lilla kattgrupp. Det är inte många flugor som
slinker förbi henne. Sista morgonen innan hon skulle resa
tillbaka till stan tog Wilma sin skogsödla som hon därefter
mycket stolt bar hem till ”sin stuga” varpå hon fick klappar
och beröm för bedriften. Då såg hon ändå stoltare ut. Wilma
tycker om sina människor och det var härligt för oss att få
träffa henne så mycket den här sommaren. Nu är hon i stan
igen och har kommit tillbaka till sina rutiner där: sover i det
soliga fönstret vissa timmar på dagen och har sina mys-, lek-,
mat/godisstunder. Wilma som aldrig varit någon ”knäkatt”
överraskar ibland min mamma med att hoppa upp och sova
en stund i hennes knä. Fridens känner vi.

Watson, Mischas och Neffis son, har sina rutiner på landet
och vi försöker inordna oss i dem. Eller rättare sagt så är
våra rutiner inflätade i varandras. Att katter verkligen kan
förhöja människors tillvaro är Watson är ett bra exempel
på. Han brukar ligga i fönstret på morgonen och särskilt de
dagar då morgonsolens första strålar är där. Sådana dagar
är det nästan alltid upptaget i det andra fönstret också - av
antingen Inez eller Bibi. Det är nog inte så synd om den som
inte får något fönster för tredje katt brukar sova uppe hos
oss på loftet. När vi kommer ner för lofttrappan brukar Watson sträcka på sig mot oss med ett belåtet uttryck: ”Kom
och klappa mig lite: ”Se så bra jag mår!” ser han ut att säga.
Efter lite klappar öppnar vi sedan dörren till den nätade
altanen. Vi tycker nog alla att det är lika härligt att gå ut
dit på morgonen, ut i den friska luften. Det luktar så gott i
Watsons päls när vi är på landet! Han har sina favoritplatser
på altanen: han sover i skuggan på fårskinnspälsen eller uppe
under takstolen på sitt ”kattloft”. Bibi har ett annat eget
litet ”loft” som Inez brukar låna ibland. Det är inte alltid så
populärt, men det är inte så synd om Inez heller för hon har
hittat ett alldeles eget ställe på altanen. Återkommer till det.

Bibi på altanen

Bibi, Wilmas och Nikos dotter, vad har hon haft för sig i
sommar? Den här sommaren (Bibis andra) har inte varit sig
lik,
för Bibi har varit dräktig för första gången. I juni
var hon på visit hos Nestor (S*Mistlurens Nestor) i Hälsingland. De fattade tycke för varandra och hon blev dräktig.
Bibis tillstånd och tjocka mage präglade hennes hennes
tillvaro en hel del i sommar. Hon har varit coolare, ätit mera
och oftare och hon har sovit mer än vanligt. Ibland har
hon nog tyckt det varit lite för varmt och då har hon sökt
skuggan och lagt sig på sidan på trasmattorna - precis som
mamma Wilma gjorde när hon väntade sina kullar. Bibis
dräktighet har skänkt henne en ny och lite hemlighetsfull
aura och en självklar och privilegierad plats i kattgruppen.
Det är vördnad och respekt som gäller. Vi människor har
försökt vara extra lyhörda för vad hon vill och behöver. Lite
Sheba tonfisk har det blivit varje dag som komplement till
torrfodret. ”Dyrt men absolut värt det!” har vi konstaterat
efter att ha iakttagit henne.

Watson myser vid bryggan

Jag vågar nog säga att 10-fikat nere vid bryggan är Watsons
höjdpunkt under dagen och det har med hela ”grejen” kring
fikat att göra. En stig går ner till sjön och Watson som går
i sele och lång lina brukar ta täten och inleda vandringen
stillsamt. Strax före stigen böjer av i en kurva brukar han
avsluta vår lilla vandring med att tokspringa de sista 60
metrarna ner till bryggan. Det händer nästan varje gång och
i stort sett exakt på samma ställe. Som kattvän och gammal
sprinter gör jag mitt bästa för att hänga med i hans tempo,
men jag har träskor, är människa och det går nedför. Det är
egentligen ett orättvist lopp men det är rätt roligt. Målet
är bryggan och när vi väl kommit fram så blir det tid för
återhämtning, vila, och för oss bad och fika. Watson lägger
sig utsträckt ner på sidan, antingen direkt på bryggan eller
på en badhandduk. Där ligger han och det finns inget han
hellre vill göra just då. Det verkar helt klart som om han
gillar den marina miljön och kanske uppskattar han kluckandet från bryggan lika mycket som vi. Vi stannar en timme
om vi känner för det. Fikat smakar himmelskt och Watson
höjer definitivt mysfaktorn.

Bibi luktar på stjärngräsblommor

I sommar har Bibi trivts väldigt bra med att bara vara på altanen. Hon har sovit mycket men emellanåt har hon roat sig
med jakt av flugor och insekter. Det blir nästan som en tävling mellan Bibi och Inez: vem fångar insekten först? Bibi
har nog varit den vassaste i sommar men Inez tränar upp sig.
Bibi har i år lärt sig att undvika getingar och humlor. Det
har inte Inez. På sina små utflykter ute i det fria har Bibi gått
ungefär samma stigar ner till ett ställe där det skuggigt. Där
har hon satt sig ner och lyssnat efter ödlor,
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insekter och sorkar. Ibland har hon lagt sig ner i gräset för
att vila. När man ropar på henne är hon väldigt duktig på
att följa med i kopplet. Det blev också lite av en rutin för
Bibi att besöka och undersöka den äldsta av stugorna en
stund när vi var ute på våra små utflykter. Där inne fanns
mycket dofter och annat intressant att upptäcka. Efter
en sådan här liten ”kattutflykt” var Bibi tillfreds med att
komma tillbaka till kattkompisarna på altanen igen, få lite
Sheba och gå och lägga sig och sova.

Inez har verkligen gillat att sova i sitt ”katt-tält” i sommar.
Det står på altanen och ser precis ut som ett människotält
som är tillverkat i kattanpassad storlek. Det har alla viktiga
detaljer som ett tält ska ha: är sytt i regntätt tyg, har drag-

Fröken Inez i sitt tält

Inez på grönbete

Inez, Wilmas sondotter, och dotter till ”Lowe” (S*Kyanos
Akaios) och S*Mistlurens Nora, har tillbringat sin första
sommar på landet. Hon är inte ett år gammal och hennes
favoritsysselsättningar i år har varit insektsjakt. Hon har
lärt sig fånga flugor och bromsar direkt med munnen och
är helt orädd när det gäller getingar och humlor. Vi har
hittat halvuppätna getingar i fönstren och känner igen
mönstret från Wilmas och Bibis första somrar här.

Watson

Vi kan däremot inte erinra oss att Watson varit lika ivrig på
att jaga insekter. Han verkar tämligen ointresserad av dem.
Kanske är det en skillnad mellan katthonor och katthanar?
En dag hörde vi att katterna var exalterade över något ute
på altanen. Det satt en ekorre på altantrappan och det verkade som om den ville in på altanen. Säkert hade den lärt
sig att det fanns lite gott att ta för sig av därinne, men det
var väl inte lika roligt nu när den fick syn på tre jaktlystna
russian blue-katter. Den utstötte några högljudda smackande ljud och drog till skogs igen och lika bra var väl det.
Det var inte så synd om den ekorren heller för skogen var
redan full av hasselnötter.

Wilma
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kedjor och myggnätsfönster på sidorna. Vi hade aldrig sett
något liknande innan vi fick det av vår vän Vivi, som i sin
tur fått det av en vän som jobbar på Poffas, en djuraffär intill
där hon bor. Kattältet hade tidigare använts som dekoration
i skyltfönstret och eftersom Vivi inte hade plats för det så
fick vi det. Jag tyckte direkt om det, men kände mig lite
tveksam till att någon av våra katter verkligen skulle använda
det – som tält att sova i. Vi kunde ju testa i alla fall för tältet
var ju oemotståndligt. Tusen tack Vivi: tältet blev en succé
och Inez älskar det! Det ger henne både skugga och skydd
från vind och regn ‒ och med det har hon skaffat sig ett eget
mysigt sovställe på altanen!
Karin Johansson S*Kyanos

Frågor till katter

 ullständigt namn: S*Valinor’s Celebrian
F
Tilltalsnamn: Plysch, Plyschan, Plyschungen, Lilla Gumman etc
Ålder: Fyller 12 år 30 oktober
Familj: Matte, husse samt lillmatte och lillhusse och gammelmatte
som hälsar på ibland.
Favoritmänniska: Jag älskar alla i min familj, helst en åt gången.
Måste jag välja blir det nog matte. Jag älskar att ligga på hennes
mage och bli kliad, då spinner jag högt.
Roligaste leksaken: Det var en vippa med en fjäder på. Tyvärr har
jag haft sönder den, men jag fyller ju snart år …
 ullständigt namn: S*Barynia’s Vendy Darling
F
Tilltalsnamn: Vendy, Vendylina, Vendy-Bus
Ålder: Fyller 1 år 15 november
Familj: Matte, min låtsaspappa Diesel, en stor svart jättesnäll katt,
och en tjock och sur tant som heter Pikku.
Favoritmänniska: Jag känner bara min matte, men min första
mamma Elisabeth tyckte jag också mycket om.
Roligaste leksaken: ALLT! Allt går ju att leka med och är supersuperskoj! En favorit jag aldrig tröttnar på är den randiga tunneln
med hål i. Det är väldigt skoj att reta Diesel eller Pikku när de
ligger i den. Och så flugor såklart.
Godaste maten: Räkor och annat fiskigt. Och salami och serranoskinka och såna dyra grejer. Och kattkyssar, fast dem får jag bara
när jag är på utställning, det är enda sättet jag kan tänka mig följa
med på sånt trams. Annars äter jag torrfoder i en stor bur med ett
hål som bara jag och Diesel kommer in i. Tji för Pikku!
Favoritsysselsättning: Att springa fort fort fort runt runt runt!
Upp och ned för klätterställningen. Och att jaga flugor! Då kastar
jag mig högt upp mot fönstren så att växter och annat far, eller
också hoppar jag rakt upp i luften och tar dem i lyra.
Bästa liggplatsen: Intill Diesel eller matte.
Favoritprogram på tv: Min matte tittar nästan aldrig på TV så jag
vet faktiskt inte. Men en gång satte vi på TVn själva på hög volym
när vi var ensamma hemma.
Var jag helst vässar klorna: Jag har inte hajat det där med vässning
än, jag förstår inte att det behövs. Matte tror att det har att göra
med att jag ofta ligger i omloppbana ca 1 m över golvet i hög fart

Godaste maten: Utan tvekan tonfisk. Fick jag välja skulle jag äta
det varje dag. Torrfoder går också bra. Jag är väldigt kräsen när det
gäller mat.
Favoritsysselsättning: Att lata mig. Jag älskar också att springa
fritt på landet. Jag är inte så bra på att jaga, men jag kan sitta länge
och spana på fåglar. Ibland kommer fåglarna nära, för att reta mig.
Då kryper jag ihop i attackläge och piskar med svansen. Efter en
stund brukar de flyga iväg och jag sitter ensam kvar. Matte brukar
säga att jag inte har någon riktig jaktinstinkt. Men jag kan säga att
jag faktiskt lyckades fånga en irriterande mygga, som jag sedan åt
upp.
Bästa liggplatsen: Det varierar. På soffan. I min familjs sängar,
men jag tycker inte om när de rör på sig. Då sticker jag iväg.
Favoritprogram på tv: Jag såg för ett tag sedan en film som hette
”Starens inre liv”. Den var intressant en stund, då det var mycket
närbilder och flaxande vingar.
Var jag helst vässar klorna: Hallmattan är en favorit, det tycker
min familj är helt ok.
Vad jag inte gillar: När det bullrar för mycket. Jag är lite rädd när
matte drar runt med dammsugaren, då brukar jag springa iväg och
gömma mig.
Vad jag önskar mig mest av allt: Får man säga två saker? Att få
massor med uppmärksamhet och kärlek från min familj. Att få
leva ett bra kattliv med många lata dagar och mycket tonfisk.
Något annat jag har lust att säga: Jag har ett speciellt förhållande
till vatten i glas. Står ett framme så går jag dit direkt. Jag borrar ner
huvudet i glaset och lapar lite vatten. Sen brukar jag putta lite med
tassen på glaset, så det kommer i gungning. Efter det tar jag sats
med tassen och smäller till så att glaset välter. Fascinerande att se
vattnet rinna ut. Sen är det bäst att snabbt dra iväg…
Vid pennan matte Charlotte Gustavsson

över alla möbler. Ibland hoppar jag dock upp och hänger mig på
Pikku och Diesels klösbräda för att visa att jag försöker.
Vad jag inte gillar: Att gå utanför dörren. Det är läskigt.
Vad jag önskar mig mest av allt: Att matte och Diesel kunde leka
lite mer med mig och att Pikku kunde få lite humor och vara med
på noterna när jag försöker skoja med henne.
Vid pennan matte Charlotte Bredberg
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House of Lords inkluderar en Lady
Text och foto: Susanna Gunnar

Längst fram från vänster: Susanssin Pledging Loyalty, ägare Jaana Björklund, Susanssin Mylady Blue, ägare Susanna Gunnar, bakom dem Susanssin Lord Of Land, ägare
Sara Heinonen. Längst till höger Susanssin Cream Of Noble, också ägare Sara Heinonen. Bakom honom Susanssin Blue Nobleman, ägare Saija Savolainen.

Äntligen var tiden inne. Det var dags för Susanssins åttonde kull att födas. Varför är det alltid så att de sista dagarna
är de svåraste, det blir en så lång väntan innan födseln verkligen sätter igång. Men till slut blir det dags. Det var
tisdag morgon alldeles efter sju då det började. På två timmar födde Pii ganska enkelt fem kattungar. Just det, fem
stycken! Jag väntade mig fyra, så den femte fick mig att le lite grann. Hur i hela världen fick det plats fem normalstora kattungar inuti Pii? Nå, det gjorde det. Jag hade en dröm innan kattungarna var födda att det skulle vara fem
pojkar, så kanske var det ett tecken. Som tur var så gick det inte precis så eftersom det till min överraskning, också blev
en flicka. En överraskning eftersom vi endast brukar få pojkar, som du kanske kommer ihåg när jag skrev artikeln om
kattungars namn.
Vilken känsla det var, att få kattungar efter tre år. Det
kändes fantastiskt. Pii var en naturlig mamma och tog hand
om kattungarna så bra. Vi älskade att sitta bredvid bolådan
och titta på dem. Det finns inget mer magiskt än doften av
nyfödda och att se hur stolt modern är.
När jag började leta efter en lämplig hona till Susanssins
High and Mighty var min främsta idé att hitta en hona vars
stamtavla hade honor som hade lätt att föda. Det var en
av anledningarna till att jag valde att fråga uppfödaren av
Bessemjankas’s, Tanja Häyrinen, om hon var intresserad av
att använda ”Mighty” till hennes hona Bessemjanka’s Manteli. Det var hon, så jag fick Pii, Mantelis och Mightys dotter,
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att använda i Susanssins uppfödning. Även om mina tidigare
honor har fött utan problem så har jag inte sett någon föda
så lätt som Pii - det var fantastiskt. Det enda problemet var
att moderkakorna inte kom ut tillsammans med kattungen.
Så i slutet hade vi fem kattungar men bara fyra moderkakor.
Jag blev orolig och ringde flera veterinärer och fick olika svar.
Jag frågade andra uppfödare, och fick även här olika svar.
Så jag fick välja hur jag skulle göra. Eftersom Pii mådde bra,
bestämde vi oss för att vänta, ta hennes temp tre gånger om
dagen och noggrant följa hennes tillstånd. Ingen moderkaka, men Pii mådde bra. Så till slut, en saknad moderkaka
eller inte, inget hände i det avseendet.

Efter födseln och oron efter ”den mest efterlängtade moderkakan” var det dags att tänka på namn. Ännu en gång, kalla
mig optimist, hade jag hoppats på fler honor. Du ser ju ovan
att om man bara får hanar, betyder det att det måste finnas
andra uppfödare som är villiga at hjälpa dig i ditt behov av
en hona. Piis vackra namn, Bessemjankas’s Paeonia, hade
inspirerat mig till att om det var tre honor skulle jag ge kullen namnet ”Hidden Garden” och använda kultiveringar av
pioner som namn. Men när det nu blev fyra hanar så tycke
jag att temat var lite för feminint. Det tog några dagar att
komma fram till ett tema som jag gillade men så fort jag
hade fått en idé så fanns det ingen återvändo. Den åttonde
Susanssin kullen är ”House of Lords- kullen” med Earl, Baron, Marquise, Duke och vi får inte glömma Lady. Susanssin
Blue Nobleman, Susanssin Pledging Loyalty, Susanssin Lord
of Land och Susanssin Cream of Noble, hela adeln i en och
samma kull, och vår länge efterlängtade hona heter Susanssin Mylady Blue. Jag ville använda ordet ”Blue” i namnen
också, för att detta är den första kullen där mina linjer finns
på bägge sidor, och för att hylla vår första Susanssin-kull,
Blue kullen. Jag hoppas att ”Lady” är en bit av historien men
också en del av vår framtid.
Eftersom Piis kattungar inte bodde hos oss men bara en fem
minuters åktur härifrån, ville jag vara med dem så mycket
som möjligt. Det var trevligt att ha dem så nära. Väldigt
tidigt kunde jag se deras olika temperament och utseende
och jag kunde lätt urskilja vem som var vem. Lord kom alltid och satte sig i mitt knä. Han är den som är mest ”blå” av
dem alla och jag fick använda all min viljestyrka för att inte
ta med honom hem. Loyalty var den som var mest social
och alltid var ute efter att gosa. Lady var den första att kliva
ut ur bolådan och hon är också en knäkatt. Blue och Cream
var de mest försiktiga, men också de som var mest lojala till
familjen. Cream den store jägaren var förvånansvärd, jag
har aldrig sett en kattunge med så stark instinkt och ingen
annan vågade ta hans byte.
Ungarna växte bra och vi kunde njuta av kattungetiden.
Njuta kanske är ett ord som jag använder för Piis hem kunde
även ibland kännas som en aning kaosaktigt med fem livliga
kattungar springande omkring som orkaner. Pii följde varje
rörelse de gjorde. Pii har också en huskatt som vän, Tico,
den stora vita, och Tico var lite rädd men samtidigt nyfiken på kattungarna. Snart började han regelbundet besöka
rummet med kattungarna. När ungarna var tillräckligt stora
för att undersöka världen utanför rummet följde Tico deras
rörelser försiktigt. Redan tidigt lärde sig kattungarna att
respektera den enorma vita katten och oftast kom de inte
allför nära honom. Men Tico hade också mjuka stunder då
han till och med försökte leka med kattungarna.
Jag var lite orolig hur jag skulle hitta bra hem till dem alla.
Till min överraskning så gick allting lätt till slut. När jag
skriver detta så är alla i sina nya hem och vi har också besökt
de flesta av dem. Först flyttade Loyalty. Han bor i Helsingfors med en gammal bengalkatt och han fick senare en russian blue vän. Loyalty är den mest sociala, människoälskande katten i kullen. Cream och Lord flyttade till samma hem
i Tampere och har det väldigt bra ihop där. Lady, vår Lady,

En av pojkarna ur House of Lords-kullen

stannade i Susanssins uppfödning men flyttade också till
närheten av Tampere för att bo med Susanssins Playful Leaves och Susanssins King of the Castle. Lady, nu mer känd
som Embla, är en förtjusande liten flicka och har enkelt
charmat sitt nya hem. Blue var den sista som flyttade och
han är den förste Susanssinkatten som bor i Åbo. Han är
den enda som vi inte hälsat på i sitt nya hem då han endast
varit där i några veckor. Vi hoppas kunna hälsa på i höst.
Jag är mycket tacksam till Tanja Häyrinen (FI*Besemjanka’s)
för all den tillit hon har givit mig, att hon lät mig få Pii och
att Besemjankakatter har haft en betydande roll bakom
Susanssins katter tidigare också. Jag är alltid glad över att
få samarbeta med Tanja. Tack till fadern till Piis kattungar,
Grindbacka’s Ehrenswärd ”Merlin” och hans ägare Kirsti
Halla-Seppälä. Jag är också för alltid tacksam till Piis hem.
Det var inte lätt att ha fem livliga kattungar hemma samtidigt tillsammans med en nyfödd bebis, men allt gick riktigt
bra till slut. Tack Henna, Toni och lilla Elli. Nu får ni njuta
av mänsklig bebis.
Jag har tänkt mycket på vad som kommer att hända härnäst
i Susanssins uppfödning och allt jag kan säga är att tiden får
utvisa detta. Jag hoppas att kunna fortsätta med aveln även
om jag funnit det mer utmanande än tidigare. Min dröm är
att ha en hona hemma hos oss och det har varit alltför länge
sedan vi hade en kull under vårt eget tak. Båda mina fodervärdar har varit jättebra men jag känner att det om möjligt
hade varit bra med några kullar här hemma Det hade varit
den bästa planen för oss nu. Våra katter börjar bli gamla,
Watti är 11, Milli blir 11 om några månader, Nano blir 8
och vår ”kattunge” Myy blir 7 – det blir kanske så inom en
nära framtid att Myy måste lämna sin roll som vår kattunge,
vi får se.
Susanna Gunnar
översättning Patrik Johansson
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Kronisk njursjukdom hos katt
- en studie om tidig diagnostik och diet

Här följer en artikel som tidigare är publicerad i Aby & Somaliringens tidning Labyrinten som behandlar kronisk njursjukdom.
Text: Audrey Lind, Aby & Somaliringen

I höstas var jag på en föreläsning på Blå Stjärnan i Göteborg och då berättade en veterinär att de hade påbörjat ett
forskningsprojekt om tidig diagnos och behandling av njursjukdomar hos katter. Intressant, tyckte jag och beslöt att
kontakta dem för att få mer information.
Jag fick träffa leg. veterinär Reidun Heiene som leder projektet här i Göteborg och i Oslo. Hon blev oerhört glad över
att Aby & Somaliringen intresserar sig för projektet och vill
sprida kunskap om det.
Bakgrunden är att njursjukdom är en vanlig orsak till att
äldre katter dör eller avlivas. Ofta kommer symtomen
smygande och utgörs av ökad törst, nedsatt aptit, avmagring
och kräkningar. När man som djurägare upptäcker sådana
symtom är skadorna på njurarna redan omfattande.
Idag saknas botande behandling för njursjukdom men
däremot kan förloppet bromsas med hjälp av rätt utfodring
och med medicinering. Det är därför av yttersta vikt att man
upptäcker en nedsatt njurfunktion så tidigt som möjligt i
förloppet.
Kan diagnostiken förbättras?
Njurarna och deras funktion kan undersökas med blodprover där man mäter antingen halten av nedbrytningsprodukterna kreatinin och urea eller njurens kapacitet att filtrera
blod (GFR) (se Faktaruta). Hos många katter med nedsatt
njurfunktion kan man också se förändringar på njurarna
med hjälp av ultraljud. Det finns dock även katter som har
förändringar som syns på ultraljud utan vare sig symtom på
njursvikt eller förhöjda njurvärden i blodet. Det är oklart
om förändringarna innebär en risk för utveckling av njursvikt eller om de kan ses som ett bifynd. Reidun berättade
att ett syfte med studien är att undersöka om förändringar
i njurarna som ses på ultraljud hos katter med normala

njurvärden kan vara ett tidigt tecken på en på sikt försämrad
njurfunktion. Njurfunktionen mäts med GFR vid upprepade tillfällen.
Kan prognosen förbättras med specialfoder?
I flera studier har man visat att protein och fosfatfattig diet
kan förlänga livet på katter med etablerad njursvikt. Än så
länge saknas det kunskap om det finns fördelar för katten
med att ge specialdiet i ett tidigt stadium av njursjukdom.
Forskarna vill därför också undersöka om utfodring med
protein- och fosfatfattig diet till katter med ultraljudsförändringar och nedsatt GFR kan bromsa upp eller till och
med förhindra fortsatt försämring av njurarnas funktion.
Förhoppningen är att kunna förlänga livet och öka livskvaliteten hos katter med njursjukdom.
Stor multinationell studie
Projektet kommer att bedrivas i Göteborg, Oslo och Bristol.
Reidun och hennes forskargrupp söker nu efter ägare till
litet äldre katter som vill bidra till forskningsprojektet.
Ambitionen är att få så många deltagare som möjligt i
studien. Reidun påpekade att fördelen för dem som deltar är
att katten genomgår en hälsokontroll och att man därmed
kan fånga upp olika sjukdomar. Studiens upplägg beskrivs
kortfattat på nästa sida.
Artikeln publiceras under medgivande av
Aby&Somaliringen samt artikelns författare.
Audrey Lind

Faktaruta 1.
Urinämne och kreatinin i blod
När man tar ett blodprov för att kontrollera njurvärden är det halten av
ämnena kreatinin och urea man mäter. Dessa ämnen är restprodukter
från nedbrytning av proteiner och ska hos en frisk patient utsöndras
via njurarna och urinen. Om mängden kreatinin och urea ligger över
gränsvärden säger man att njurvärdena är förhöjda vilket talar om att
njurfunktionen är nedsatt. Tyvärr har man visat att njurvärdena stiger
först när hela 75 % av njurfunktionen har gått förlorad, vilket gör
analys av blodprov med avseende på njurvärden till en relativt okänslig
metod för att upptäcka en nedsatt njurfunktion i tidigt stadium.
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Ultraljud
Hos många katter med nedsatt njurfunktion kan man se förändringar
på njurarna med hjälp av ultraljud. Det finns dock även katter som har
förändringar som syns på ultraljud utan vare sig symtom på njursvikt
eller förhöjda njurvärden i blodet. Det är oklart om förändringarna
innebär en risk för utveckling av njursvikt eller om de kan ses som ett
bifynd.
GFR-mätning i blod
Den bästa metoden för att kontrollera njurfunktionen är att mäta
njurarnas GFR (Glomerular Filtration Rate). GFR sjunker då njurfunktionen försämras. Mätning av GFR görs idag i huvudsak inom forskningen
och inte i den kliniska verksamheten på grund av höga laboratorie- och
analyskostnader. Blå Stjärnan är det enda laboratoriet i Europa som
rutinmässigt testar GFR på katt.

Vill Du och Din katt bidra till forskningen om förbättrad behandling av katter med njursjukdom?
Vi erbjuder katter äldre än 7 år, utan känd njursjukdom, en ultraljudsundersökning av njurarna till en rabatterad
kostnad på 500 kronor (ordinarie pris ca 1200 kronor). Om det finns förändringar på njurarna tar vi i samband
med besöket även ett blodprov (ca 300 kronor). Besöket förväntas ta mellan 30 och 60 minuter. Katter med
förändringar på njurarna som kan ses med ultraljud och som har normala njurvärden i blodprovet kommer att
erbjudas att delta i projektet. Katterna kommer att följas upp varje halvår vid fem tillfällen. Vid besöken försöker vi
fånga upp allt som kan påverka njurarna negativt bl.a. högt blodtryck, proteiner i urinen, och högt fosfor i blodet.
För att bedöma effekter av ett nytt specialfoder kommer katterna att lottas till antingen special- eller normalfoder,
bådadera speciellt framtagna för studien. Alla katter kommer att få fodret kostnadsfritt från Royal Canin under de
18 månader som utvärderingen pågår. Studien pågår redan i Göteborg och Bristol och kommer att starta i Oslo till
hösten
Om du är intresserad av mera information kan du vända dig till
Reidun Heiene på Blå Stjärnans djursjukhus eller till Nina Ottesen på Oslos Veterinärhögskola.

”Plysch”, S*Valinors Celebrian, är en av många katter som har fått kronisk njursvikt på äldre dar. Plysch blev riktigt dålig i maj 2013
men tack vare snabb och bra behandling under några dagar på Bagarmossens Regiondjursjukhus gick hennes kreatininvärden ned
och hon har varit pigg och rask igen hela sommaren. Frisk blir hon ju aldrig tyvärr men vi hoppas vi får ha henne några år till.
Här är Plyschs matte Charlotte Gustavsson på besök på sjukhuset och då var Plysch glad. Foto: gammelmatte Charlotte Bredberg

Plysch och hennes familj uppmanar alla som har möjlighet att ställa upp i studien ovan!
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Sommarbesök hos ryssuppfödare
Tack till Kajsa (S*Skuggpanterns), Elisabeth (S*Barynia’s), Eva (Tsaritzas) och Christer och Inger (S*Blåtussens) för att vi fick komma förbi
och träffa er och era ryssar i somras!
Hälsningar genom Karin Johansson (text och foto)

En av Skuggpanternsystrarna undersöker en ny leksak.
Foto: Patrik Johansson

Juno och Vesta (eller Vesta och Juno) i lill-mattes famn. Foto: Karin Johansson
Den andra systern i kullen. Foto: Patrik Johansson

Den 14 april i år födde ”Tesla” (S*Kärrmarks Amalija)
S*Skuggpanterns Juno och Vesta. När vi hälsade på hos
Kajsa och familjen den 4 juni var ungarna nästan två
månader. Pappa till kullen är ”Zilver” (S*Blåtussens
Citta di Collegno) och hans lill-matte Ida var med
vid besöket. De två ryss-systrarna charmade oss totalt.
Grattis Skuggpanterns till den fina kullen!

24 RYSKA POSTEN 3-2013

Mistlurens Nestor. Foto: Karin Johansson

Barynia’s Signe. Foto: Karin Johansson

Det blev ett kärt återbesök hos S*Barynia’s i Hälsingland i juni i samband med att vi lät vår Bibi träffa Nestor
(S*Mistlurens Nestor). Det var speciellt att få träffa Nestor
och Signe (S*Barynia’s Signe) igen och framför allt att få
träffa dottern Tingeling (S*Barynia’s Tingeling) för första
gången! Glömmer inte hennes blick. Vilken underbar ryssfamilj, hoppas vi ses snart igen!

Nestors och Signes vackra dotter Barynia’s Tingeling.
Foto: Karin Johansson

Det blev ett trevligt men kort besök hos Eva och Tsaritzas
i juli för vi skulle även hinna med några timmar i ”Gamla
Linköping” samma dag. Tack igen Eva för att vi fick komma
förbi med så kort varsel och tack Kjell för din guidning
via telefonen så att vi hittade rätt väg ut ur Linköpings alla
rondeller och vägomläggningar! Och på väg till och från
Tsaritzas körde vi förbi Guldvingens, som under många år
fött upp väldigt många russian blue-katter (163 st räknade
jag till när jag snabbt kollade i SVERAKs databas Findus!).
Det var verkligt roligt att få träffa Reno (Tsaritzas Reno),
Pärlan (Tsaritzas Blue Pearl) och Klara (S*Kosmoskattens
Klara) i hemmiljö! Klara hann jag tyvärr inte få någon
bild på. Vid vårt besök kunde jag se att vår Wilma verkligen liknar sin pappa Reno. Det gick också att se Sally
(S*Glasskatten’s Cherry Cool) tydligt i Reno och Pärlan.
Och nästa gång jag träffar Wilma så kommer jag att se Sally
även där för nu har jag tränat upp mitt ”Sally-öga”. Det här
med avel och att se släktskap är verkligen spännande!
Tsaritzas Blue Pearl ”Pärlan”. Foto: Karin Johansson
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Vårt sista uppfödarbesök var hos S*Blåtussens i Varberg den
11 augusti. Där fick vi träffa Saga (S*Wildtbergs Reca Petyora) och hennes dotter S*Blåtussens Citta di Cremona. Det
huvudsakliga målet för vårt besök var att få träffa Cremonas
och Tomppas (FIN Janatuisen Daddy’s Boy) Tove Janssonkull som föddes den 19 juni. De fyra helt bedårande russian
blue-ungarna hette Mumin, Too-ticki, Mymlan och Lilla My.
Grattis Christer, Inger och Birgitta och Jaana i Finland till en
verkligt fin och charmig kull!

Tsaritzas Reno. Foto: Karin Johansson

Cremona och ungarna.
Foto: Karin Johansson

Mymlan. Foto: Patrik Johansson

Mumin. Foto: Karin Johansson

Too-ticki. Foto: Karin Johansson

Lilla My. Foto: Karin Johansson
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S*ÄrkeÄngeln’s Leo. Foto: Peter Jonsson
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Avelshanar
Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en
blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Christer Persmark eller Ywonne Wiltberg 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. Christers och Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Barynia’s Peter Pan (2012-11-15)			
Avgift: Enl. ö. k.
S*Mistlurens Nestor		
Ägare: Peter Jonsson, Gävle
S*Barynia’s Signe		
070-582 72 52, peter@opejo.se			

S*Royalgrey Nikulin Tiger
S*Vatulands Marisa
S*Flax Cheops
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Avdotyas Klas (2012-11-11)			
Avgift : Enl. ö.k.
S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor		
Ägare: Namn: Alexander Alcovero
CH RIX Zvaigznes Amelia		
Tel: 072-725 92 42, Email: alexander.alcovero@gmail.com		

S*Limelight’s Potomac
SC S*UllaBerras Olga Zarina
IC LV*Elm’s Cat Grisha
CH Balta Roze Lola

Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Orchis Neotinea Ustulata (2012-02-08)			
Avgift: Enl. ö. k.
S*Mistlurens Nestor		
Ägare: Lina Öhrström, Umeå
S*Gigablues Nike		
lina.ohrstrom@gmail.com			

S*Royalgrey Nikulin Tiger
S*Vatulands Marisa
S*UllaBerras Nickolay Kirill Serge
S*Astragalus Blue Isadora

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

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Cortobelle’s Lisa
S*Flax Chaos
Tsaritzas Zelda

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Leo, (2011-05-05)							
Ägare: Sandra Gustafsson och 		
S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor
Erick Thunström, Stockholm		
S*Barynia’s Sigrid			
0707-48 87 88, sandra_g78@hotmail.com					

S*Limelight’s Potomac
SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy
S*Flax Cheops
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Rospinglan’s Billy The Kid (2011-06-16)			
Avgift: Enl. ö.k.
CH SE*Skuggpanterns Pascal		
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo
IC (N)Ferapont Anfisa		
0173-602 73, 070- 486 77 36			
jennysusanne.eriksson@spray.se		

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija
(N)Schillerstrøm’s Ferapont
(N)Bernhof Nastya

S*Molotov’s Rebel Rebel (2011-01-29)
		
Avgift: Enl. ö.k.
SC S*Romanenko’s Kalashnikov		
Ägare: Kalle Söber, Bergshamra
CH S*Azovska’s Irina Prosorov		
073-310 94 09, kalle@sobbes.se			

SC S*Koroleva Odrian Maximalija
EC S*Romanenko’s Axinja
S*Ärke Ängelns Gorki
CH S*Molotov’s Pretty Jaguar

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21)
		
Avgift: Enl. ö. k.
S*Royalgrey Nikulin Tiger		
Ägare: Margareta Sten, Stockholm
S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia 		
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com		

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise
S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
CH S*Flisdjupet’s Chardonnay

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.		
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna
S*Limelight’s Potomac		
0707-74 34 54 ,
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy		
vladimir1@comhem.se			
			

SW’07,EC Silvergrey Paragon
BlueFiver,DSM(USA)
EC S*Limelight’s Kia,DSM
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
C S*Sephora’s Joy

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)			
Avgift: Enl. ö.k.
S*Kyanos Akilles 		
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg
S*Wildtbergs Reca Petyora 		
comvecta@telia.com			

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Barynia’s Wilma
S*Vatulands Yurij
S*Zilarrezko Lady Rowena

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

Norge
Vuxna hanar
(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)					
Ägare: Victoria Wilhelmsen, Oslo		
S*Royalgrey Nikulin Tiger		
+47 412 364 86				
CH (N)Sydspissen Babushka		
victoria@wilhelmsen.no							

S*Barynia’s Wilmer
S*Silvren Modesty Blaise
(N)Thorelin’s Pax
Sinikka av Buerlia(N)

Letar du hane till din hona och inte hittar det du söker i avelshanelistan?
Lugn, det finns fler hanar som kan tänka sig träffa den rätta lilla ryssflickan!
Kontakta Ywonne Wildtberg på 0700-31 26 33 så har hon information om fler hanar som är fertila, men som av en eller annan
anledning inte finns med på den öppna listan.
Eller vill du att din rysspojke ska få chans att träffa den rätta, men inte vill erbjuda hans tjänster på den öppna listan?
Hör då av dig till Ywonne!

Kullinfo

För senaste information gällande
kattungar, se även på
Russian Blue Klubbens hemsida
www.russianblueklubben.se

Födda kullar

Planerade parningar

Sverige

Sverige

19/6 2013 1+3
Far: CH FI*Janatuisen Daddy’s Boy
Mor: S*Blåtussens Citta di Cremona
Uppfödare: S*BLÅTUSSENS
Inger Persmark-Basth och Christer
Persmark, Varberg
073-3941520, 0340-679375

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

15/8 2013, 2+0
Far: S*Mistlurens Nestor
Mor: S*Kyanos Bibi
Uppfödare: S*KYANOS
Karin & Patrik Johansson, Göteborg
031-423717, 073-9955128,
0708-937630
info@kyanos.se
www.kyanos.se

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

Hjälp till att hålla hemsidan uppdaterad!
Ni uppfödare som har kattungar till
salu, snälla hör av er till webmaster
så att hon kan uppdatera informationen på hemsidan. Det är viktigast
att meddela förändringar så att
informationen alltid är aktuell.
Maila till:
webbansvarig@russianblueklubben.se

September
Far: S*Wynja’s Jam-Jam
Mor: CH S*Koroleva Clara Felicia
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

Uppfödarrabatt på medlemskap
till kattungeköpare
Som uppfödare i Russian Blue
Klubben kan du bjuda dina
kattungeköpare på ett års medlemskap till det rabatterade priset
50 kr per kattungeköpare. Rabatten gäller ett medlemskap per såld
kattunge.
Betala in 50 kr per kattungeköpare till Russian Blue Klubbens
PlusGiro 430 52 40-6 och uppge
”uppfödarrabatt”. Skicka samtidigt ett mejl till kassören med följande information: såld kattunges
namn och registreringsnummer
samt köparens namn, adress och
telefonnummer. Gärna e-postadress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla
dessa uppgifter till kassören i
samband med att inbetalning görs
för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer
inte att återbetala uppfödare som
skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
Uppfödarrabatten på medlemskap
till kattungeköpare gäller även
för skänkt RBK-medlemskap till
ny medlem som tar hand om en
RBK-medlems omplacerade ryss.
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Utställningsnytt

Förkortningar

Utställningsresultat
Om du vill att din katts utställningsresultat ska stå med i Ryska Posten, skicka då
in det till oss på adressen: utställningsredaktor@russianblueklubben.se
VAASA, Poh-Kis, 11 maj 2013
Domare: Lone Lund
5 utställda russian blue

TAMPERE, Pirok, 26 maj 2013
Domare: Katia Pocci
10 utställda russian blue

Klass 9 Öppen klass
Hona
Zarin C’est la Vie
CAC
Äg: Sari Kulha

Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP
Äg: Sari Kulha

Klass 10 Kastratklass
Hane
Harmuan Anton Armas
CAP
Äg:

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin 4ever Primalux
CACS
Äg: Sari Kulha

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
Zarin Enchanting Emil
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Annamari
Pirttilathi
Hona
Meadowpaws Willow
EX1
Äg:

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

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
BlueLair´s Zina
EX1, NOM Äg: Päivi Oja
VAASA, Pho-Kis, 12 maj 2013
Domare: Anne Veland
2 utställda russian blue
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Meadowpaws Willow
EX1
Äg:
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
BlueLair´s Zina
EX1, NOM Äg: Päivi Oja
TAMPERE, Pirok, 25 maj 2013
Domare: Mira Fonsén
18 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Sari Kulha
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin 4ever Primalux
CACS Äg: Sari Kulha
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Miminkan Julija
CAPS
Äg: Marja-Leena Merenkylä

Klass 9 Öppen klass
Hona
Zarina C ést la Vie
CAC
Äg: Sari Kulha
CHAMPION
Klass 10 Kastratklass
Hane
Muskatz’s Bach
CAP
Äg:
Hona
Zarin Unique Chihiro
CAP
Äg:
Hona
Zarin Unique Kitsune
EX2
Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Hona Zarin Fiorella
EX1, BIV
Äg: Sari Kulha
Hona
Lolcat’s Meg
EX2
Äg: Kaisa Savolainen
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX3
Äg:
BOLLNÄS, Hälsingekatten, 25 maj 2013
Domare: Rolf Voehringer
3 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hane
Mistlurens Nestor
CAGCIB, BIV, NOM Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Barynia’s Peter Pan
EX1
Äg: Peter Jonsson
Hona
Barynia’s Vendy Darling
EX1, NOM Äg: Charlotte Bredberg

Klass 6 Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB, NOM
Äg:

BOLLNÄS, Hälsingekatten, 26 maj 2013
Domare: Beverly Elian
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen klass
Hona
Zarina C ést la Vie
CAC, BIV, NOM
Äg: Sari Kulha
Hona
Hana-Bi Zahir
EX2
Äg: Marianna Ripatti
Hona
Mistlurens Sonja
EX3
Äg: Marianna Ripatti
Hona
Zydroji feja Faina
EX4
Äg: Kaisa Kinnarinen

Klass 5 Internationell Champion
Hane
Mistlurens Nestor
CAGCIB, NOM Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 10 Kastratklass
Hane
Saraitshikin Everest
CAP
Äg:
PREMIER
Hona
Hana-Bi Taikatalvi
CAP
Äg: Marianna Ripatti
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Zarin Enchanting Emil
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Annamari
Pirttilathi
Hona
Zarin Fiorella
EX1
Äg: Sari Kulha
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX2
Äg:
Hona
Lolcat’s Meg
EX3
Äg: Kaisa Savolainen
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Harmuan Sasu Sydänkäpynen
EX1
Äg:
Hane
Hana-Bi Timur
EX2
Äg: Marianna Ripatti
Hona
Hana-Bi Liù
EX1, BIV, NOM Äg: Marianna Ripatti
Hona
Inkilee Miss Farkku-Suomi
EX2
Äg: Kaisa Kinnarinen
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GÖTEBORG, Spinneriet, 25 maj 2013
Domare: Stéphanie Serraï
1 utställd russian blue
Klass 9 Öppen klass
Hona
Koroleva Clara Felicia
CAC
Äg: Kaija Merta
GÖTEBORG, Spinneriet, 26 maj 2013
Domare: Jørgen Billing
1 utställd russian blue
Klass 9 Öppen klass
Hona
Koroleva Clara Felicia
CAC
Äg: Kaija Merta
CHAMPION
HYVINKÄÄ, Ery-Syd, 8 juni 2013
Domare: Lena Vencliková
19 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Saraitshikin HaveANiceDay
CACS
Äg: Sara och Viivi Viuha
SUPREME CHAMPION
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Kay Kamila
CAPS, BIV, NOM, BIS Äg: Sara och Viivi
Viuha

Klass 5 Internationell Champion
Hona
Saraitshikin Daydream
CAGCIB, BIV Äg: Sara och Viivi Viuha
Hona
Kirstejn’s Kastehelmi
BlueDane
EX2
Äg: Zhanna Laitinen
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Harmuan Mort Mussukka
CAGPIB
Äg:
Hona
Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB
Äg:
Klass 7 Champion
Hona
Zarin C’est la Vie
CACIB
Äg: Sari Kulha
Klass 8 Premier
Hane
Saraitshikin Everest
CAPIB, NOM
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hane
Romanenko’s Basilio
CAC, NOM Äg: Kaisa Savolainen & Kaisa
Kajanto
Hona
Shady-Lady’s Road Runner
CAC
Äg:
Hona
BlueKaramel Angelica
EX2
Äg:
Klass 10 Kastratklass
Hane
Blue-Bogomil vom
Salzbachtal
CAP
Äg: Sara och Viivi Viuha
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Tcarskii’dvorik My Saaga
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Zhanna Laitinen
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX2
Äg:
Hona
Katzenhof Cupcake of
Kaizahre
EX3
Äg: Kaisa Meriluoto
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Sini-Ihmeen Keisar
EX1, BIV
Äg:
Hona
Sini-Ihmeen Marimin
EX1
Äg:
Hona
Sini-Ihmeen Vipotiina
EX2
Äg:
Hona
Harmuan Siri Sydänkäpynen
EX3
Äg: Viivi Viuha
HYVINKÄÄ, Ery-Syd, 9 juni 2013
Domare: Natalia Sidorova
22 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hona
Saraitshikin HaveANiceDay
HP, BIV, NOM Äg: Sara och Viivi Viuha
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin 4ever Primalux
CACS
Äg: Sari Kulha
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Kay Kamila
CAPS
Äg: Sara Viuha
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Saraitshikin Daydream
CAGCIB
Äg: Vivvi Viuha
Hona
Kirstejn’s Kastehelmi
BlueDane
EX2
Äg: Zhanna Laitinen
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Harmuan Mort Mussukka
CAGPIB
Äg:
Hona
Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB, BIV, NOM, BIS Äg:
Klass 8 Premier
Hane
Saraitshikin Everest
CAPIB, NOM
Äg:
Hane
Kheyron’s Petrus
EX2
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hane
Romanenko’s Basilio
CAC, NOM Äg: Kaisa Savolainen & Kaisa
Kajanto
Hona
BlueKaramel Angelica
CAC
Äg:

Certifikat för vuxna katter:
CAC,CACIB, CAGCIB, CACS
Certifikat för kastrater:
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS
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)
BOB
Best of the Best
(Alla BIS katter tävlar mot var
andra)
Klass 10 Kastratklass
Hane
Blue-Bogomil vom
Salzbachtal
CAP
Äg: Sara och Viivi Viuha
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Tcarskii’dvorik My Saaga
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Zhanna Laitinen
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX2
Äg:
Hona
Lolcat’s Meg
EX3
Äg: Kaisa Savolainen
Hona
Katzenhof Cupcake of
Kaizahre
EX4
Äg: Kaisa Meriluoto
Hona
Harmuan Siri Sydänkäpynen
EX5
Äg: Viivi Viuha
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Sini-Ihmeen Tuikero
EX1
Äg:
Hona
Sini-Ihmeen Marimin
EX2
Äg:
Hona
BlueLair’s Zina
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Päivi Oja
Hona
Asolan Blu Kristmas
EX3
Äg:
STOCKHOLM, Birka, 8 juni 2013
Domare: Grazyna Laskowska-Malaga
1 utställd russian blue
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Molotov’s Pussy Riot
EX1
Äg: Maria Enzell
STOCKHOLM, Birka, 9 juni 2013
Domare: Marteinn Tausen
4 utställda russian blue
Klass 9 Öppen klass
Hona
Ärke Ängelns Just Jip
CAC, BIV, NOM, BIS Äg: Kristina Svärdsten
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Avdotya’s Klas
EX1
Äg: Alexander Alcovero
Hona
Avdotya’s Larisa
EX1
Äg: Kerstin Lundqvist
Hona
Avdotya’s Katja
EX2
Äg: Carolina Rörhl
TRELLEBORG, Sviss, 8 juni 2013
Domare: Yan Roca-folch
1 utställd russian blue
Klass 9 Öppen klass
Hona
Katiusjas Anya
EX1, ej cert Äg: Ing-Marie Holst
HANKASALMI, Kes-Kis, 15 juni 2013
Domare: Veikko Saarela
3 utställda russian blue
Klass 9 Öppen klass
Hane
Romanenko’s Basilio
CAC, BIV
Äg: Kaisa Savolainen
CHAMPION
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Lolcat’s Meg
EX1
Äg: Kaisa Savolainen

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Janatuisen La Vie En Rose
EX1
Äg: Jaana Mäenpää
HANKASALMI, Kes-Kis, 16 juni 2013
Domare: Mira Fonsén
4 utställda russian blue
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Starstruck’s Fortunata
CAGPIB
Äg: Katja Kurisjärvi
Klass 7 Champion
Hane
Romanenko’s Basilio
CACIB, BIV Äg: Kaisa Savolainen & K
Kajanto
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Lolcat’s Meg
EX1
Äg: Kaisa Savolainen
Hona
Hana-Bi Liù
EX2
Äg: Marianna Ripatti
BERGEN, Hansakatten, 15 juni 2013
Domare:
1 utställd russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Optimus av Buerlia
HP, NOM, BIS Äg: Karen S. Mikkelsen
BERGEN, Hansakatten, 16 juni 2013
Domare:
1 utställd russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Optimus av Buerlia
HP, NOM, BIS Äg: Karen S. Mikkelsen
ÖREBRO, Nerikes Kattklubb, 15 juni 2013
Domare: Alexey Shchukin
7 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Malevitch Splinters
Leonardo
HP, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind

Hona
HP

Limelight’s Pocahontas
Äg: Kenneth Eklind

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda
CAPS
Äg: Christina Linder
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Zarin Santa Rosa
CAGCIB
Äg: Yvonne Torstensson
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Blueudemonia’s Russian
Roulette
CAGPIB
Äg: Bernice Skytt
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX1
Äg: Yvonne Torstensson
Hona
Malevitch Tasty like a
raindrop
EX1, BIV
Äg: Maria Yngvesson
ÖREBRO, Nerikes Kattklubb, 16 juni 2013
Domare: Anna Wilczek
3 utställda russian blue
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Blueudemonia’s Russian
Roulette
CAGPIB
Äg: Bernice Skytt
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX1
Äg: Yvonne Torstensson
Hona
Malevitch Tasty like a
raindrop
EX1
Äg: Maria Yngvesson
NØRRE AABY, Jyrak, 22 juni 2013
Domare: Martti Peltonen
12 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hona
Malevitch Fly me to the
Moon, Jessie
HP
Äg: Maria Malevitch

Kommande utställningar
UTSTÄLLNINGAR I NORDEN			

1a anmäln dag

OKTOBER
5-6
Ljungbyhed		
För. Mästerkatten 8-7
5-6
Uppsala			
Uppsala Kattklubb 26-8
5-6
Kverneland, Norge		
RORAK
12-13
Kirkkonummi, Finland
URK
26-27
Ålborg, Danmark WORLD WINNER SHOW
1/7
NOVEMBER
2-3
Oslo, Norge		
3
Stockholm, Täby		
9-10
Kouvola, Finland		
16-17
Stockholm		
16-17
Bergen, Norge		
16-17
Hobro, Danmark		
23-24
Dal, Norge		
23-24
Åbo, Finland		

NORAK
Alfakatten
19/8
Ery-Syd, Drive-in show
BIRKA		
24/8
Hansakatten
JYRAK
Adelkatten
TUROK

DECEMBER
1
Köpenhamn, DK		
7-8
Göteborg		
7-8
Kuopio, Finland		
28-29
ej ännu fastställt, FI

Racekatten
Ädelkatten
ISROK
RUROK

JANUARI
4-5
Uppsala			
11-12
Vejle, Danmark		
11-12
Dal, Norge		
25-26
Köge, Danmark		
25-26
Lahti, Finland		

Fräset		
JYRAK
Adelkatten
Katteklubben
SUROK

FEBRUARI
8-9
Mölndal			
9
Ännu ej fastställt, DK
15-16
Jyväskylä, Finland		
15-16
Bergen, Norge		
15-16
Örebro			
22-23
Kristianstad		

GRK
Racekatten
Kes-Kis
BERAK
Nerk
Min Kattklubb

28/10

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
Jumillas Demasiado Corazón
CACS
Äg: Gudrun Dellwo
Hona
Kirstejn`s Juvela BlueDane
CACS
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
& Esben Nielsen
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Zarin Santa Rosa
CAGCIB
Äg: Yvonne Torstensson
Grand Internationell Champion
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Malevitch Arthur Pendragon
CAGPIB, NOMÄg: Henrik Vaabengaard
Hona
Malevitch Bella Swan
CAGPIB
Äg: Henrik Vaabengaard
Klass 7 Champion
Hona
Jumillas Alaska Forget me
not
CACIB
Äg: Gudrun Dellwo
Klass 9 Öppen klass
Hane
Romanenko’s Achimov
Kirstejn
CAC BIV
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Champion
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Kirstejn’s Odihambo
BlueDane
Ex1
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX2
Äg: Yvonne Torstensson
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn’s Pacha Achimov
BlueDane
Ex1, BIV, NOM Äg: Sonny Hansson
Hona
Jumillas Mixed up, Shook up
girl
Ex2
Äg: Gudrum Dellwo
NØRRE AABY, Jyrak, 23 juni 2013
Domare: Luis Coste
5 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin Santa Rosa
CACS, NOM Äg: Yvonne Torstensson
Klass 7 Champion
Hane
Romanenko’s Achimov
Kirstejn
CACIB
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX1, BIV, NOMÄg: Yvonne Torstensson
Hane
Kirtstejn’s Odihambo
BlueDane
Ex2
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn’s Pacha Achimov
BlueDane
Ex1, NOM Äg: Sonny Hansson
SKI, Smaalene, 23 juni 2013
Domare: María Rihová
1 utställd russian blue
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Keimilio’s Argentina
EX1
Äg: Renate Gulbrandsen
ARENDAL, Agderkatten, 29 juni 2013
Domare: Eiwor Andersson
2 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB, NOM, BIS Äg: Margit Kjetsaa

4/11

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Grrr Angelus Ananhel Rubin
Ex1
Äg: Tineke Verpaalen
ARENDAL, Agderkatten, 30 juni 2013
Domare: Thea Friscovec
1 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB
Äg: Marfit Kjetsaa
KALMAR, Calmare Kattklubb, 29 juni
2013
Domare: Yan Roca-Folch
4 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Koroleva Justina by Buddha
CACS
Äg: Kaija Merta
Klass 7 Champion
Hona
Koroleva Clara Felicia
CACIB
Äg: Kaija Merta
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Velour Akvamarin
EX1
Äg: Lena Hallström
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Sonny Hansson
KALMAR, Calmare Kattklubb, 30 juni
2013
Domare: Stephanie Serrai
2 utställda russian blue
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Velour Akvamarin
EX1
Äg: Lena Hallström
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, NOM Äg: Sonny Hansson
KARLSTAD, Värmlands KK, 29 juni 2013
Domare:
2 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Malevitch Splinters
Leonardo
HP, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX1
Yvonne Torstensson
KARLSTAD, Värmlands KK, 29 juni 2013
Domare:
1 utställd russian blue
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
Grrr Angelus Amitiel Safir
EX1
Sanna Noreklint
HERNING, Jyrak 6 juli 2013
Domare: Pia Nyrup
3 utställda russian blue
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Malevitch Bella Swan
CAPS,
Äg: Henrik Vaabengaard
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Malevitch Arthur Pendragon
CAGPIB, NOM Äg: Henrik Vaabengaard
Klass 9 Öppen klass
Hona
Malevitch She’s Got the
Look
CAC
Äg: Maria Malevitch
OULU, Porok, 6 juli 2013
Domare: Fabrice Calmès
7 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hona
Saraitshikin HaveANiceDay
HP, BIV
Äg: Sara och Viivi Viuha
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Kay Kamila
CAPS, NOM Äg: Sara Viuha
Supreme Premier
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hona
Meadowpaws Willow
CAC
Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Harmuan Benno Bärlein
EX1
Äg:
Hona
BlueLair’s Zina
EX2
Äg: Päivi Oja
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX1; NOM, BIS
Äg:
OULU, Porok, 7 juli 2013
Domare: Marteinn Tausen
10 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hona
Saraitshikin HaveANiceDay
HP
Äg: Sara och Viivi Viuha
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Klass 2 Supreme Premier
Hona
Katzenhof Quellchen
HP
Äg:
Hona
Saraitshikin Kay Kamila
HP
Äg: Sara Viuha
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hane
Andinan Constantino
CAPS
Äg:
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Saraitshikin Extraordinary
CAGPIB, GIP, BIV
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hane
Katzenhof Treasure
CAC
Äg:
Hona
Meadowpaws Willow
EX2
Äg:
Hona
Andinan Gretchen
CAC
Äg:
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
BlueLair’s Zina
EX1, BIV, NOM
Äg: Päivi Oja
Hona
Harmuan Belle Bärlein
EX2
Äg:
GÄVLE, Gestrica Kattklubb, 6juli 2013
Domare:
3 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hane
Mistlurens Nestor
CAGCIB, NOM Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Rospinglan’s Caspian
EX1, NOM Äg: Helena Nystad
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn´s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Sonny Hansson
GÄVLE, Gestrica Kattklubb, 7juli 2013
Domare:
4 utställda russian blue
Klass 5 Internationell Champion
Hane
Mistlurens Nestor
CAGCIB, NOM
Äg: Elisabeth
Jacobs		
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Rospinglan’s Caspian
EX1
Äg: Helena Nystad
Hona
Barynia’s Tingeling
EX1
Äg: Elisabeth Jacobs
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn´s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Sonny Hansson
FINNSNES, Gisund KK, 13 juli 2013
Domare: Karl Preiss, Østerrike
1 utställd russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP, NOM
Äg: Margit Kjetsaa
FINNSNES, Gisund KK, 14 juli 2013
Domare: : Louis Coste, Frankrike
1 utställd russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP,
Äg: Margit Kjetsaa
Stockholm, Järva KK, 20 juli 2013
Domare: Linda Knýova
9 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP,
Äg: Margit Kjetsaa
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda
CAPS
Äg: Christina Linder
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB
Äg: Marfit Kjetsaa
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Blueudemonia’s Russian
Roulette
CAGPIB
Äg: Bernice Skytt
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Klass 9 Öppen klass
Hona
Malevitch Tasty like a
raindrop
CAC, BIV, NOM, Äg: Yngvesson, Maria
Klass 10 Kastrat
Hane
Molotov’s Ruckus
CAP, BIV, NOM, BIS Äg: Katarina
Stenqvist
Hane
Sirius Watch That Man
Ex2
Äg; Peter Grundin
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Wynja’s Ace of Hearts
Ex1
Äg: Yvonne Torstensson
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, NOM Äg: Sonny Hansson
STOCKHOLM, Järva KK, 21 juli 2013
Domare: Yan Roca Folch, Frankrike
9 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP, NOM
Äg: Margit Kjetsaa
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB
Äg: Marfit Kjetsaa
Klass 6 Internationell Premier
Hane
Blueudemonia’s Russian
Roulette
CAGPIB, NOM Äg: Bernice Skytt
Klass 9 Öppen klass
Hona
Malevitch Tasty like a
raindrop
CAC, BIV, NOM, Äg: Yngvesson, Maria
Hona
Ärke Ängelns Just Jip
Ex2
Äg: Kristina Svärdsten
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Avdotya’s Klas
Ex1
Äg: Alexander Alcovero
Hona
Sapphire Twilight Nika
Ex1
Äg: Ilona Prokofjeva
Hona
Avdotya’s Katja
Ex2
Äg: Carolina Röhrl
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1, NOM Äg: Sonny Hansson
Helsingfors, Surok, 27 juli 2013
Domare: Fabio Brambilla
17 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP
Äg: Sari Kulha
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin 4ever Primalux
CACS
Äg: Sari Kulha
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Andinan Celestina
CAGPIB
Äg: Kaisa Savolainen
Klass 9 Öppen klass
Hane
Shady-Lady’s Demon
CAC, BIV, NOM Äg: Miia Suonkanta
Hona
Hana-Bi Biutiful
EX2
Äg: Marianna Ripatti
Hona
Dacats Vivian
CAC
Äg: Sari Kuhla
CHAMPION
Klass 10 Kastratklass
Hona
Hana-Bi Taikatalvi
EX2
Äg: Marianna Ripatti
Hona
Zarin C’est la Vie
CAP; BIV, NOM
Äg: Sari Kulha
Hona
Hana-Bi Zahir
EX3
Äg: Marianna Ripatti
Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
BluEudemonia’s Viking
Warrior
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Kaisa Meriluoto
Hane
Hana-Bi Timur
EX3
Äg: Marianna Ripatti
Hane
Zarin Enchanting Emil
EX2
Äg: Annamari Pirttilathi
Hona
Zarin Fiorella
EX1
Äg: Sari Kulha
Hona
Katzenhof Cupcake of
Kaizahre
EX2
Äg: Kaisa Meriluoto
Hona
Hana-Bi Liù
EX3
Äg: Marianna Ripatti

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Zarin Illyria
EX1
Äg:Sari Kuhla
Hona
Katzenhof Selestia
EX1
Äg:
Helsingfors, Surok, 28 juli 2013
Domare: Arja Martikainen
16 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP, BIV, NOM, BIS
Äg: Sari Kulha
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona
Zarin 4ever Primalux
CACS
Äg: Sari Kulha
SUPREME CHAMPION
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Andinan Celestina
CAGPIB
Äg: Kaisa Savolainen
Klass 7 Champion
Hane
Romanenko’s Basilio
CACIB
Äg: Kaisa Savolainen & Kaisa
Kajanto
Hona
Dacats Vivian
CACIB
Äg: Sari Kuhla
Klass 8 Premier
Hane
Kheyron’s Petrus
CAPIB
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hane
Shady-Lady’s Demon
CAC, BIV
Äg: Miia Suonkanta
Hona
Tcarskii’dvorik My Saaga
CAC
Äg: Zhanna Laitinen
Klass 10 Kastratklass
Hona
Hana-Bi Taikatalvi
CAP,
Äg: Marianna Ripatti
PREMIER
Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
Hana-Bi Timur
EX1
Äg: Marianna Ripatti
Hane
Zarin Enchanting Emil
EX2
Äg: Annamari Pirttilathi
Hane
BluEudemonia’s Viking
Warrior
EX3
Äg: Kaisa Meriluoto
Hona
Zarin Fiorella
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Sari Kulha
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Zarin Illyria
EX1, BIV, NOM
Äg: Sari Kuhla
Hane
Katzenhof Campino
EX2
Äg:
Hona
Zarin Illusia
EX1
Äg:
SKIEN, Terak, 27 juli 2013
Domare: Charles Spijker, Nederland
2 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP, NOM
Äg: Margit Kjetsaa
Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB
Äg: Margit Kjetsaa
SKIEN, Terak, 28 juli 2013
Domare: Helene Lis, Sverige
2 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Vatulands Igor
HP
Äg: Margit Kjetsaa

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Kirstejn’s Prinz Achimov
BlueDane
EX1
Äg: Merta Kaija
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1
Äg: Sonny Hansson
STOCKHOLM, Top Cat Club, 4 aug 2013
Domare: Maria Malevitch
3 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
Malevitch Splinters
Leonardo
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind
Klass 9 Öppen klass
Hona
Ärkeängelns Just Jip
CAC
Äg: Kristina Svärdsten
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Kirstejn’s Pascha Achimov
BlueDane
EX1
Äg: Sonny Hansson
VANDA, Rurok, 24 augusti 2013
Domare: Karl Preiss
16 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane
Hana-Bi Estrade Burton
HP
Äg:
Hane
Zarin Querido Mio
HP, BIV
Äg: Sari Kulha
Klass 5 Internationell Champion
Hane
Zlatomir Murdryi Rus
CAGCIB
Äg:
Klass 6 Internationell Premier
Hona
Andinan Celestina
CAGPIB
Äg: Kaisa Savolainen
Klass 7 Champion
Hane
Janatuisen Daddy’s Boy
CACIB
Äg:
Klass 9 Öppen klass
Hane
Shady-Lady’s Demon
CAC, BIV, NOM, BIS Äg: Miia Suonkanta
CHAMPION
Hane
Janatuisen Blue Heaven
EX2
Äg:
Hona
Hana-Bi Biutiful
CAC, NOM Äg: Marianna Ripatti
CHAMPION
Hona
Mistlurens Sonja
EX2
Äg: Marianna Ripatti
Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hona
Zarin Fiorella
EX1, BIV, NOM
Äg: Sari Kulha
Hona
Lion’s Unna
EX2
Äg:
Hona
Inkilee Miss Farkku-Suomi
EX3
Äg: Kaisa Kinnarinen
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Hana-Bi Mardi Gras
EX2
Äg:
Hane
Zarin Illyria
EX1, BIV, NOM
Äg:
Hona
Susanssin Mylady Blue
EX2
Äg: Susanna Gunnar
Hona
Hana-Bi Venezia
EX1
Äg:
VANDA, Rurok, 25 augusti 2013
Domare: Anne Veland
17 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona
Little Merlin’s Amanda
CAGCIB
Äg: Marfit Kjetsaa

Klass 2 Supreme Premier
Hane
Zarin Querido Mio
HP, NOM
Äg: Sari Kulha
Hona
Saraitshikin Kay Kamila
HP, BIV, NOM Äg: Sara och Viivi Viuha

STOCKHOLM, Top Cat Club, 3 aug 2013
Domare: Linda Knýová
4 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona
Kirstejn’s Kastehelmi
BlueDane
CAGCIB
Äg: Zhanna Laitinen

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda
CAPS, NOM Äg: Christina Linder
Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX1, BIV, NOM, BIS Äg: Yvonne
Torstensson

Klass 6 Internationell Premier
Hona
Andinan Celestina
CAGPIB
Äg: Kaisa Savolainen
Grand Internationell Premier
Klass 7 Champion
Hane
Janatuisen Daddy’s Boy
CACIB
Äg:
Hane
Shady-Lady’s Demon
EX2
Äg: Miia Suonkanta

Klass 9 Öppen klass
Hane
Janatuisen Blue Heaven
CAC
Äg:
Hona
Tcarskii’dvorik My Saaga
CAC, BIV, NOM Äg: Zhanna Laitinen
Hona
Mistlurens Sonja
EX2
Äg: Marianna Ripatti

Hona
EX2
Hona
EX3

Harmuan Belle Bärlein
Äg:
Sini-Ihmeen Marimin
Äg:

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Hana-Bi Mardi Gras
EX1, BIV, NOM ,BIS Äg: Marianna Ripatti
Hane
Harmuan Hans Hunajainen
EX2
Äg:

Klass 10 Kastratklass
Hona
Kaizahre Diamonds Are
4ever
CAP
Äg:
Hona
Hana-Bi Lumen taju
EX2
Äg:

ESKILSTUNA, MSK, 1 september 2013
Domare: Anne-Gro Edström
7 utställda russian blue

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
Sini-Ihmeen Tuikero
EX1
Äg:
Hona
Zarin Fiorella
EX1
Äg: Sari Kulha

Klass 1 Supreme Champion
Hane
Malevitch Splinters
Leonardo
HP
Äg: Kenneth Eklind

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

Hona
Ex1

Klass 5 Internationell Champion
Hane
Mistlurens Nestor
CAGCIB, BIV Äg: Elisabeth Jacobs
Grand Internationell Champion

SØRAK, Odderøyhallen 1.09.2013
Domare: Karl Preiss, Østerrike
2 utställda russian blue

Klass 9 Öppen klass
Hona
Ärkeängelns Just Jip
CAC
Äg: Kristina Svärdsten
Champion
Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane
Kirstejn’s Prinz Achimov
BlueDane
EX1, BIV, NOM
Äg: Kaija Merta
Hane
Wynjas Ace of Hearts
EX2
Äg: Yvonne Torstensson

Sapphire Twilight Nika
Äg: Ilona Prokofjeva

Klass 5 International Champion klasse
Hona IC N*Little Merlin?s Amanda
CAGCIB
Äg: Margit Kjetsaa
Grand Internationell Champion
Klass 9
Hona S*Grrr Angelus Ananhel Rubin
CAC
Äg: Tineke Verpaalen

ÅRETS RYSS I RBK 2013 Delresultat tom 4/8
Juniorer/ungdjur
		
Wynjas Ace of Hearts		

46p

Äg: Yvonne Torstensson

Malevitch Tasty like a Raindrop
Äg: Maria Yngvesson		
Barynia’s Vendy Darling 		

26p
24p
21p

11p

4p
2p
2p

2p

Molotov’s Hunky Dory 		

11p

2p

Kyanos Akaios 			

9p

2p

Vatulands Igor 			

9p

Äg: Margit Kjetsaa

Malevitch Tasty like a raindrop

9p

Koroleva Justina by Buddha 		

8p

Grrr Orchis Spiranthes Spiralis

4p

Katjiusas Anya 			

2p

Äg: Ing-Marie Holst

2p

Rospinglan’s Amalia Agnes Anna

2p

Äg: Susanne Eriksson

2p

Rospinglan’s Billy the Kid 		

2p

Äg: Susanne Eriksson

2p

Äg: Kerstin Lundqvist

Barynia’s Tingeling		

14p

Äg: Ellica Mellgren & Joakim Nyman

Äg: Maria Enzell

Avdotya’s Larisa			

Ärke Ängelns Just Jip		

Äg: Kaija Merta

Äg: Peter Jonsson

Molotov’s Pussy Riot		

4p

Äg: Maria Yngvesson

Äg: Veronica (Vivi) Nilsson

Barynia’s Peter Pan		

15p

Äg: Veronica ”Vivi” Nilsson

Peggy Lane’s Stella Izar		

Äg: Liselotte Hallengren

Vito di Marchesi 			

Zarin Santa Rosa 			

Äg: Maria Enzell

Sirius Watch that Man		

4p

17p

Äg: Kristina Svärdsten

Limelight’s Rafaela		

Äg: Kristina Svärdsten

Koroleva Clara Felicia 		

Äg: Yvonne Torstensson

Romanenko’s Kalashnikov 		

Äg: Lena Hallström

Cattegas Bea iCat			

9p

Äg: Peter Grundin

11p

47p

Äg: Kaija Merta

Limelight’s Quatro 		

Äg: Ilona Prokofjeva

Velour Akvamarin			

13p

Äg: Martin Åstrand

Äg: Kristina Svärdsten

Sapphire Twilight Nika		

Blueudemonia’s Russian Roulette

Äg: Thomas Johnsson

19p

Mistlurens Nestor			
Äg: Elisabeth Jacobs

Äg: Thomas Johnsson

Äg: Kaija Merta

Kirstejn’s Prinz Achimov BlueDane
Äg: Kaija Merta
ÄrkeÄngelns Just Jip		

22p

Äg: Bernice Skytt

Äg: Helena Nystad

Koroleva Isadora Gloria 		

Vuxna

Äg: Christina Linder

Äg: Charlotte Bredberg

Rospinglans Caspian 		

Kastrater
		
Tsaritza’s Zelda 			

Little Merlin’s Amanda		

2p

Äg: Margit Kjetsaa

2p

Äg: Elisabeth Jacobs

Poäng i vuxen-, ungdjur/junior- samt kastratklass
BIS
NOM
BIV
Cert 	
Ex 1 J+U

10 poäng
9 poäng
8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss
2 poäng
2 poäng

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

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
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Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.

1

2

3

4

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

T-shirt
med Russian Blue Klubbens logotyp.

5

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

Russian Blue Klubbens vykort

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

Pris per styck: 5 kr.
Mängdrabatt: 10 st - 40 kr, 25 st - 85
kr,
40 st - 120 kr, 50 st - 150 kr, 75 st - 210
kr,
100 st - 250 kr.
Porto tillkommer.
Vykorten är numrerade från 1 till 5.
Ange vilka, och hur många, vykort/
julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.
Beställ via e-post:
martin.hjerstrand@russianblueklubben.se
eller tel.:0735-313695
eller post:
Martin Hjertstrand
Gräddgatan 6
412 76 Göteborg

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

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

På DVD finns nästan alla nummer av Ryska Posten från nummer 2/79 till 4/90 samt det enstaka numret 3/94. Saknas gör de
allra första numren från 1978 samt nummer 1/79, 3/88, 3/89
och 2/90. En DVD kostar 100 kronor inklusive inrikes porto.
För beställning kontakta någon i styrelsen (kontaktuppgifter
hittar du på sidan 35).

Vid intresse av beställningar kontakta någon i styrelsen.
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Rasringar i våra
grannländer
Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Simon Soe Nissen
Stavlundvej 6
DK-2770 KASTRUP
formand@russianblue.dk
Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk

Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Sari Kulha
sari@zarin.net
+358 40 574 3788

Norge
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

Nya medlemmar
Helena Nystad
Liggargatan 27
754 20 UPPSALA
Annika Gedda
Schönfeldts gränd 1
111 27 STOCKHOLM
Gun Thornbald
Verkmästargatan 13
754 36 UPPSALA
Jessica Andersdotter
Hövdingagatan 5
126 52 HÄGERSTEN
Inga Dalenius
Valutav. 14 lgh 1101
12934 HÄGERSTEN
Anna Tengström
Skyttegatan 2B
456 61 SMÖGEN
Carina Folkesson
Björnemossegatan 38
548 32 HOVA

Styrelsen

Vem gör vad?

Ordförande
BG Fältström
Lasarettsgatan 1
411 19 GÖTEBORG
031-133173, 0709-670063
ordforande@russianblueklubben.se

Avelshanar
Anmäl/ändra information om din avelshane till:
Christer Persmark
ApeLviksvägen 7
432 53 VARBERG
0340-67 93 75, 073-394 15 20
avelshanar@russianblueklubben.se

Vice ordförande
Eva Nilsson
Nätvingestigen 40
587 29 LINKÖPING
013-14 78 75
viceordforande@russianblueklubben.se
Sekreterare
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 GÖTEBORG
031-42 37 17
sekreterare@russianblueklubben.se
Kassör
Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Ledamöter
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0700-31 26 33
ywonnewildtberg@russianblueklubben.se
Charlotte Bredberg
Gröndalsvägen 34
117 66 Stockholm
0736-22 14 88
charlottebredberg@russianblueklubben.se
Christer Persmark
Apelviksvägen 7
432 53 VARBERG
0340-67 93 75, 073-394 15 20
christer.persmark@russianblueklubben.se
Valberedningens
sammankallande
Veronica Nilsson
tel. 031-184261, 0767-786494

Avels- och hälsorådet
Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning.
Ywonne Wildtberg (sammankallande),
0700-31 26 33
Eva Nilsson, 013-14 78 75
Charlotte Bredberg, 0736 - 22 14 88
Martin Hjertstrand, 0735- 31 36 95
Du kan kontakta rådets medlemmar på deras
gemensamma e-postadress
avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se
Kullinformation - omplacering
Planerade parningar, väntade och födda kullar
samt omplacering av katter meddelas till:
webbansvarig@russianblueklubben.se
ryskaposten@russianblueklubben.se
Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adress-ändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:
Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
Russian blueinformation
Alla som har frågor om rasen russian blue som
sällskapskatt, avelskatt, utställnings-katt eller
annat vänder sig till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0700-31 26 33
info@russianblueklubben.se
Utställningar
Vi ber dig som ställt ut din ryss att skicka
resultatet till:
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.
För frågor kring utställning, kontakta gärna
Charlotte Bredberg 0736-22 14 88

Russian Blue Klubben
hälsar alla nya medlemmar
hjärtligt välkomna!
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