


2

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2010
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr 
Gåvoprenumeration 50 kr
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Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående
nummer och ange namn och adress.
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som önskar Ryska Postens läsare en god jul.

MEDLEMSTIDNING FÖR
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NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av mars.
Material till tidningen vill vi ha 
SENAST den 15 februari.

ANSVARIG UTGIVARE
Martin Hjertstrand
031-701 05 13
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Elisabeth Larsson
0523 - 702 71

Berit Arlebjörk
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Mary-Ann Andersson
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Elisabeth Larsson
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Jan Nilsson
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Ryska Postens inne-
håll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in

material anses 
medge sådan 

hantering.

Skicka med franke-
rat svarskuvert om 

insända fotografier
önskas i retur. 

Redaktionen 
förbehåller sig 

rätten att korta 
och redigera 

insänt material.
Redaktionen 

ansvarar ej för 
icke beställt 

material. 

För riktighet i 
sak och innehåll 

i publicerade 
artiklar och in-

sändare ansvarar 
respektive för-

fattare.

Åsikter och 
värderingar 

i brev, insändare 
och artiklar är 

skribeternas 
egna.

Tänk på 
att hålla en 

anständig ton i 
insänt material.

www.russianblueklubben.se
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Nellie funderar
Scandinavian Winner Show
S*Sirius russian blue
Skogsdungens Boris har gått bort
Alexej och Kismet har ordet
Vad små flyttfärdiga ryssar redan kan
Eva Smith Meyer – av Buerlia(N)
Morris
Ett gammalt foto
Yasmin har katten som arbetskamrat
Boktips
Boråskattens utställning i Borås 5 september
Lotus berättar
Boktips
Susanssin på resande fot – del 2
Det ska vi fira!
Årets norska jubilar
Samtal om russian blue
Utställning i Tibro 10 oktober
Kullinformation
Avelshanar 
Ryska Boden
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, 
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

När vi skriver detta är det snart jul och vi kan ta paus från höstens arbete
med Ryska Posten och fotokalendern. Vi vill passa på att tacka alla som har
hört av sig efter att de fått kalendern i brevlådan. Det är mycket roligt att
kalendern är uppskattad bland medlemmarna. Men det finns fortfarande
kalendrar kvar, så passa på att beställa om ni inte redan har gjort det. Läs
mer på nästa sida om detta.

Vi vill också tacka alla som skickar in material till Ryska Posten. Hoppas
många medlemmar passar på att använda julledigheten till att författa
berättelser till kommande nummer. Vi vill också gärna få fina bilder på era
katter. Har man som jag (Berit) endast en gamling i huset, blir det förstås
inte så spännande bilder. Under den här mörka perioden sover min Sassa
nästan dygnet runt på sin värmedyna. Annat är det med kattungar, där är
det oftast ingen rast och ingen ro så fram med kameran och jaga! 

Till sist vill vi önska alla två- och fyrbenta en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

Berit och Elisabeth

Sassa på värmedynan fyllde 17 år i oktober.
Favoritsysselsättning: vila
Foto och ägare: Berit Arlebjörk

S*Flax Deluxe, 3 veckor har
däremot svårt att vara still.
Uppfödare och foto:
Charlotte Bredberg
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Hösten äter sommaren”

Nåja, här på västkusten får vi sällan någon frost och
skulle det snöa, vilket det faktiskt gjorde en morgon,
så försvinner den innan lunch. Regn har vi däremot
gott om. Men, det är klart, lite kallare har det ju blivit
och katterna söker upp de varma platserna här
hemma: det lilla elementet på övervåningen som även
fungerar som utsiktsplats, elementsängen i arbets-
rummet eller värmefiltarna i klätterträdet respektive
på den gamla stereobänken. Att ligga i mattes knä i
fåtöljen eller under husses ben i soffan går bra som
ombyte.

Disentis har ställts ut ytterligare några gånger och det
där med utställningar känns nog inte lika farligt för
varken henne eller oss längre. Hon protesterar visserli-
gen både mot att visa upp sig och att åka bil, så hen-
nes karriär är nog slut innan året är det, men att spen-
dera dagen i bur verkar hon åtminstone ta med ro.

Man får vara glad åt det lilla. På utställningar lär man
sig som nybörjare saker hela tiden. Två sådana exem-
pel är att man ska anmäla att katten har titelchans om
man inte vill sätta på sitt värsta Stomatol-leende och
att ställa ut en katt som börjat löpa samma morgon är
ingen vidare bra idé, så nu blir det p-piller i en månad
och efter nyår någon gång är tanken den att hon ska
få träffa en pojke igen. Tänk om man skulle behålla en
liten katt ur den kullen och börja ställa ut den innan
den fyller två år och nio månader… Då kanske man
dessutom skulle våga sig på långresor till Stockholm
och Skåne och andra ställen.

Har du ännu inte beställt kalendern för 2010 så gör
det innan den hinner ta slut!

Martin

Nu är ryssalmanackorna för nästa år tryckta 
och klara. Tack till alla som skickade in foton!

Så här beställer du:
E-post: collusor@telia.com
Telefon: 0521-607 26
Brev: Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 Vänersborg

Priset är 99 kr styck, inklusive porto. Köper
du fem behöver du bara betala för fyra.
Inbetalningskort följer med leveransen.

Russian Blue Klubbens 
fotokalender 2010
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M E D L E M S I N F O

Närvarande: Ywonne Johansson, Karin Johansson, Stefan Karlsson,
Martin Hjertstrand, Benny Widar och Sven Backström.

1. Martin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Röstlängden fastställdes som ovan.
3. Martin valdes till ordförande för mötet.
4. Sven valdes till sekreterare för mötet.
5. Karin och Ywonne valdes till justerare av protokollet tillika röst-
räknare.
6. Mötet ansågs vederbörligen kallat då kallelse fanns i RP 2/2009
7. Dagordningen fastställdes med tillägg för punkt 9, utdelande av
Mistlurens Oksanas vandringspris.
8. Motion från styrelsen angående stadgeändring. Motionen bifölls för
andra gången och de nya stadgarna gäller därmed med omedelbar ver-
kan.
9. Mistlurens Oksanas vandringpris delades ut till Karin, då Vatulands
Mikhail var den russian blue som gick längst på utställningen i sam-
band med Russian Blue Klubbens årsmöte i Värnamo i april.
10. Martin avslutade det extra årsmötet och tackade för visat intresse.

Martin Hjertstrand Sven Backström
Ordförande Sekreterare

Karin Johansson Ywonne Johansson
Justerare Justerare

Protokoll Russian Blue Klubbens extra 
årsmöte 2009-09-05 i Borås

Rättelse
I förra Ryska Posten blev det fel i texten om Greta
Berg på sidan 3.
Gretas första rysshona som hon köpte av May
Jacobsson hette Strömkarlens Aljosja Petrovna.
Senare köpte hon också Strömkarlens Lomowna
Petrovna (Liten). Liten gick bort förra hösten,
drygt 20 år gammal.

Allas vår vän och
russian blue-älskare
Sven Backström
(S*Vatulands) gick
hastigt bort natten
till den 29 november
under en akut hjärt-
operation. Sven, som
också var styrelsele-
damot i Russian Blue
Klubben, hade precis
börjat hämta sig efter sin
fru Mariannes 
bortgång tidigare i år och 
kommit igång med utställningar och foto-
grafering. Han hade planer på att ta en
kull med IC S*Cosack’s Nefertite. 
Vi kommer alla att sakna dig Sven.

Sorgebesked
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Valberedningen informerar
Tiden går fort och nu är det dags för Russian Blue
Klubbens medlemmar att tänka till om lämpliga
personer till nästa styrelse. Förslag på styrelserepre-
sentanter, sittande som nya, kan lämnas till någon
av oss i valberedningen:

Karin Johansson, 031-42 37 17, info@kyanos.se
Eva Nilsson, 013-14 78 75, eva@tsaritzas.se
Vivi Nilsson, 031-18 42 61 eller

God jul och gott nytt år
till alla medlemmar

önskar
Russian Blue Klubbens styrelse
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Hej, jag heter Nellie! Från början hette jag Mazeba – fint tyck-
te jag – men när jag flyttade till min familj, fick människorna
där för sig att byta namn på mig. (Tänk om någon skulle få för
sig att byta namn på dem – undrar hur det skulle gå!)

Jag tycker mycket om att sova. Helst ligger jag mitt i mattes
säng, så hon inte kan röra sig så mycket. Där har jag det top-
pen. Matte står ut med detta för jag är väldigt söt och så fort
hon klappar mig så spinner jag högt och då tror hon att jag
avgudar henne … tihi! Människor är riktigt lättlurade. Det
stora felet med matte är att hon aldrig vill gå och lägga sig på
kvällen. Jag brukar få sitta utanför sovrumsdörren och se
lidande ut en lång stund innan hon kommer. Oftast går hon
upp före mig på morgonen, men det gör ingenting för då får jag
hela den varma sängen för mig själv.

På sommaren brukar jag få gå ut i sele. Samma sak gäller där –
det gäller att se så söt och gullig ut som möjligt för då veknar
matte eller någon annan i familjen och tar fram selen. Jag har
märkt att om jag inte springer omkring så mycket, utan sätter
mig på en fläck och njuter av naturen, då får jag gå ut oftare.
Det blir väl inte så jobbigt för den som är i andra änden av
kopplet då. Det gäller att vara listig när man har med män-
niskor att göra!

Jag tycker om att jaga småkryp som kommer in i huset. Särskilt
roligt är det med dem som flyger omkring. Då får man hoppa
och skutta allt vad man orkar för att få tag på dem – en riktig
utmaning. När det kommer sådana där kryp med en massa ben
brukar jag bara jaga dem lite och sedan låta dem vara, för det är
så roligt att se mina människor skrika och hoppa och springa
iväg när de får syn på en sån.

När jag fyllde fem år fick jag en fin rosa leopardmönstrad råtta
av min familj. Det tyckte jag var en utmärkt present, för en
sådan råtta är väldigt bra att mata sina kattungar med. Jag bru-
kar jaga och fånga den och sedan jamar jag högljutt, så att ung-
arna ska komma och äta. Matte säger att jag inte har några små
ungar längre och hon kanske har rätt, för när jag ropar
”maaaaat” så kommer det bara en stor, klunsig hankatt!
Varifrån kom han? Matte har berättat för mig att det är min
son, men det kan inte stämma för han är ju mycket större än jag
och kan absolut inte vara någon av mina söta små ungar. När
han kommer brukar jag morra, fräsa och slå lite på honom så att
han ska gå undan. Det fungerar bra för det mesta.

När jag var yngre brukade matte och husse åka iväg med mig
till konstiga ställen där det satt massor av katter i burar. Jag fick
också en bur, som matte satte tyg på och inredde med och en
kattlåda och min korg. Jag brukade inte lägga mig i korgen,
utan tyckte det var mycket mysigare att krypa in bakom tyget,
så att ingen kunde se att jag var där. Med jämna mellanrum blev
jag ändå utsläpad ur buren och framburen till ett bord där det
satt en tant eller farbror som lyfte upp mig, tittade mig i ögo-
nen, kände mig på nosen och mätte min svans. Sedan skulle jag
stå där på bordet medan det skrevs något på ett litet papper. 

Jag förstod att matte gärna ville att jag skulle se så sti-
lig ut som möjligt, men det tyckte jag var onödigt för jag ville
bara tillbaka till min bur. Nu var det länge sedan jag behövde
åka iväg på något liknande, men jag tror att den där katten som
matte säger är min son brukar få åka på sånt, för ibland är han
borta hemifrån hela dagen. Då njuter jag lite extra här hemma.
En gång när han kom hem igen hade matte och husse med sig
något som de kallade en pokal. De var väldigt glada och min
”son” fick extra många klappar och pussar den kvällen.
Antagligen hade han stått på det där bordet och sett väldigt sti-
lig ut (precis som matte ville). Nåja, han kanske är min son i alla
fall … för stilig, det är ju jag också!

/Nedskrivet av matte (Kristina Svärdsten)

Nellie funderar

“När jag fyllde fem år fick
jag en fin rosa leopard-
mönstrad råtta av min
familj.”
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Östkatten var arrangör till årets Scandinavian Winner som hölls i
Nyköping. Det var ett välarrangerat arrangemang med feststäm-
ning. I samband med utställningen bjöd Christina Linder och Eva
Nilsson in till gemensam ryssfest för alla ryssägare och intresserade
av russian blue. Vi var flera som nappade på denna goda idé och
som i gemensam bil åkte upp till Nyköping för en trevlig helg.

Det var 11 russian blue utställda, tre vuxna hanar och två vuxna
honor, två kastrater, två juniorer samt två ungdjur. Domare var
Lena Chapman. Roligast att se bland ryssarna var PR& CH
FIN*Miminkan Julija från Finland. Julija var en mycket vacker och
uttrycksfull rysshona, som fick många uppskattande ord och blick-
ar från oss ryssintresserade. Tack Marja-Leena för att du bemödade
dig att resa hit från Finland så att vi kunde få se Julija! Bland de
vuxna rysshanarna gick CH S*Limelight’s Quatro längst. Han blev
även BIV och nominerades till panelen. Även FIN*Katzenhof
Jamie, en finsk import som bor i Norge, nominerades till panelen.
Bland de vuxna rysshonorna blev det GIC Tsaritzas Zelda som gick
längst. Hon var uppe för nominering men blev där slagen av en
brun burma. 

På lördagskvällen hade vi ryssfest på den indiska restaurangen
Tandoori House i centrala Nyköping. Maten var kryddig och god
och vi njöt av att samtala om russian blue hela kvällen. Efter restau-
rangbesöket hade vi en trevlig efterfest hemma hos Christina där
också Zelda var med på ett hörn. Det blev fortsatta skålar och sam-
tal om våra underbara ryssar. Vi tittade också i en av Christinas
kattböcker med snygga bilder av Per Stade. I boken fanns en bild
på Skvallergränds Olga Alexandrovna, som jag bara sett tidigare i
svartvitt. Det är märkligt, men Olga betraktar och berör oss fortfa-
rande med sin underbart själfulla blick! Som en ryss-världens Greta
Garbo. Att man kan se sådana blickar på ryssar än idag är en
hedersskänk som vandrat från generation till generation. Tack för
den och tack Christina och Eva för idén och inbjudan om en
gemensam ryssträff! Vi hade en toppenhelg tillsammans och vi
hoppas på flera sådana.

Karin Johansson

Ryssfest och 
Scandinavian Winner

Show 
19-20 september
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Foto: Karin Johansson
1. S*Vatulands Igor 
2. Tsaritzas Zelda 
3. FIN*Miminkan Julija 
4. FIN*Katzenhof Jamie
5. S*Limelight’s Pocahontas 
6. S*Romanenko’s 

Kalashnikov

7. S*Limelight’s Nemo
8. S*Wynjas Wincent 
9. S*UllaBerras Zilvia Kia 
10. S*Romanenko’s Kalinka
11. S*Limelight’s Quatro
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Jag har i samband med min ”återkomst”
som utställare och förhoppningsvis upp-
födare blivit ombedd att skriva några
rader här i Ryska Posten om min uppföd-
ning S*Sirius och min nya katt Tsaritzas
Zelda.

Christina Linder heter jag och har alltid
älskat och fascinerats av katter, när jag var
barn kunde jag inte passera en katt utan
att hälsa och bekanta mig med den. Vi
skaffade katt när jag var 9 år, en brun-
prickig bondkatt som hette Lisa, högt
älskad av alla i familjen. Tyvärr blev
mamma allergisk och Lisa avlivades.
Minns att jag föreslog pappa att mamma
skulle flytta istället, turligt nog så tyckte
han inte att den idén var så bra. Jag pas-
sade dock på att emellanåt ”låna hem”
grannarnas katter när mamma var på
jobbet.

När jag var 20 år och skaffat eget bo så
var det äntligen dags att köpa en egen
katt. En bok införskaffades, ”Katten” av
Kate Stierncreutz. Bland alla bilder på
fina katter så fastnade jag för en speciell,
katten på bilden var en russian blue och
hade gröna ögon och silvrig päls – men
det var uttrycket i det lilla kattansiktet jag
föll för. Nu började sökandet efter en
sådan honkatt, vilket inte var helt lätt i
norra Sverige 1985. Många turer senare
fann jag ”Tsaritzas” Eva Nilsson i
Linköping som hade en kull ryssungar
varav en hona. Efter att ha åkt till
Linköping och blivit godkänd så fick jag
en tid senare hämta lilla efterlängtade
Tsaritzas Ija.

Ija var en underbar katt, svaret
på mina drömmar tyckte jag. Under mitt
sökande efter en ryss så hade jag kommit
i kontakt med ett glatt gäng i SVERAK-
klubben Björkstakatten. Det var nog de
som fick mig att fundera på utställning
och uppfödning, och därför införskaf-
fades rysshanen Blue Cherie’s Benjamin.
Tyvärr hade han bara en testikel så han
fick istället bli en utmärkt mys- och lek-
farbror till kattungar, och en förträfflig
”kattungeförsäljare” eftersom han var helt
oblyg och glatt mötte alla besökare i dör-
ren.

Det blev en hel del kattutställningar
under 80-talets senare hälft, vi var ett
gäng utställare från norr som packade in
oss med katter och bagage i en ”skåpbil”
och for land och rike runt. Ofta åkte man
mitt i natten för att hinna fram till
utställningar i södra Sverige, ibland
Norge eller Finland. Vi hade så kul och
jag minns den tiden med värme. I gänget

fanns bland annat. uppfödare av perser,
cornish rex, chinchilla, birma, norsk
skogkatt, russian blue och abessinier.
Abessinierägaren från Sundsvall var för-
resten nära att köpa en ryssunge ur min
första kull, men blev istället en av våra
absolut mest framgångsrika aby-uppfö-
dare.

Eftersom jag var fattig student så gick jag
ofta assistent på utställningarna, och har
inget minne av att ryssarna var svårhan-
terliga i jämförelse med andra raser i kate-
gori III (korthårskatter). Däremot var
ganska många ryssar väldigt blyga och såg
mest ut som blå sköldpaddor på domar-
bordet. Själv har jag aldrig sett en ryss
skada någon domare eller assistent, men
har hört några få låta desto mer. Bland
annat min fina hane Benjamin (50 %
importlinjer), som var helt oblyg och
framåt hemma, började skrika som en
stucken gris på domarbordet. Jag häm-
tade honom givetvis direkt och hans
utställningskarriär blev kort.

Totalt blev det fem kullar med ryssungar
från min uppfödning under tiden 1987-
1990. Tsaritzas Ija fick sin första kull med
Rådsbackens Sergeij. En fin hona
S*Sirius Sweet Sugarpuss behöll jag själv,
medan hennes två bröder flyttade till
olika familjer i norr. Den honkatten
rönte ganska stora framgångar på utställ-
ningar, hon var en fantastisk och snäll
showkatt som riktigt njöt av att visa hur
fin hon var. En på den tiden mindre
lyckosam medtävlare gav henne öknam-
net ”svettsugarn”. 

Ija fick sedan en kull med
Benjamins bror Blue Cherie’s Benji, det
blev två hanar och en flyttade till södra
Sverige och en annan långt upp i norr.
Nästa kull var mellan S*Sirius Sweet
Sugarpuss och Watchthatman. Ja, han
hette så då för jag var först ut att använ-
da honom och blev lovad att han enbart
skulle få tre-fyra kullar. Hur det blev med
den saken vet vi ju alla, S*Harry-Scarrys
Watchthatman finns väl i de flesta ryssars
stamtavlor. I den kullen föddes två honor
och en hane, honan S*Sirius Once In A
Blue Moon ”Spedel” stannade hos mig,
hennes syster Wish Upon A Star flyttade
till sin ”morfar” Sergeij och S*Rim-
frostens i Gällivare medan hanen Sharp
Dressed Man flyttade till Marikatin’s
ryssuppfödning i Finland. Ija fick i
samma veva också en kull med ”Harry”
som resulterade i två honor och en hane,
hanen S*Sirius Semper Fidelis fick i sin
tur ett par kullar. Sista S*Sirius-kullen
från den perioden föddes 1990 när

”Spedel” fick två hanar med Tsaritzas
Borodin.

Nu följde en period av ”fattigdom” och
studier som gjorde att fokus flyttades från
kattutställning och uppfödning. När stu-
dierna omsider var avklarade så hade jag
”bara” Spedel kvar. Hon och jag fick näs-
tan 19 år tillsammans, hon var aldrig sjuk
en dag i hela sitt liv och blev ”sliten” först
det sista halvåret. Upp till 17 års ålder var
hon så snygg att hon kunnat ställas ut
och fortfarande lekfull. Hon dog mycket
hastigt en kväll i mars 2007, sannolikt av
en hjärnblödning. Jag låg på sängen och
höll henne i min famn när hon somnade
in för gott, efter lång och trogen tjänst.
Tårarna kommer när jag skriver detta,
det blev obeskrivligt tomt efter henne.

Men, kattlös kunde man ju inte
vara. ”Tsaritzas” Eva var redan kontaktad
i frågan efter att jag träffat den vackre
Tsaritzas Reno på en rysspecial/utställl-
ning i Linköping -06. Han hade ju nu en
snygg liten sambo hemma hos Eva,
S*Kosmoskattens Klara, och kattungar
planerades. Av någon outgrundlig anled-
ning så kunde Reno inte förmå sig att
para den desperat bedjande Klara, han
utförde dock sina tjänster på andra
gästande rysshonor. Eva gav efter minst
ett halvår upp och beställde med tungt
hjärta tid för kastrering. Men kvällen
innan Reno skulle till veterinären och bli
kastrat så parade han sig med Klara två
gånger. Det räckte. Den 30:e december
2007 kom det ett SMS från Eva att en
hona är född, oj så glad jag blev, min katt!
Sen kom det ett SMS till om en andra
hona, och då hade jag ju plötsligt två att
välja mellan vilket inte är fel.

Min nya lilla Tsaritzas-katt Zelda flyttade
hem till mig ganska exakt ett år efter att
Spedel dog, och ungefär 22 år efter att jag
hämtade min första ryss Ija hos Eva. I
början var det ganska omtumlande efter-
som Zelda var så förskräckligt busig och
påhittig, jag hade ju helt glömt bort hur
en liten kattunge är, och Spedel låg ju
mest som en skogaholmslimpa på sängen
den sista tiden. Nu har jag vant mig och
Zelda är lite mindre busig, jag älskar min
lilla katt och är så tacksam för att jag fått
henne. Tack Eva. Och Reno.

S*Sirius russian blue 
– en uppfödning från ”forntiden” på väg tillbaka

“S*Sirius Sweet Sugarpuss
var en fantastisk och snäll
showkatt som riktigt njöt
av att visa hur fin hon var”
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Nu hade jag väl tänkt ställa ut min nya
katt någon gång då och då, och lite katt-
ungar skulle det nog också bli. Men jag
hade ju helt glömt bort hur kul det var
med kattutställningar, alla gamla och nya
vänner man träffar, och så kan man ju
prata katt ohämmat en hel helg. Det har
bara rullat på med utställningarna och
det har faktiskt gått riktigt bra för Zelda.
Eftersom jag inte tänkte para Zelda för-
rän efter Scandinavian Winner Show
2009 i september här i Nyköping, så
passade jag på att anmäla henne till en
massa utställningar för att hon eventuellt
skulle hinna bli Supreme Champion.

Zelda är en snäll och tålmodig katt som
framför allt under sommaren fått följa
med på utställningar var och varannan
helg, men nu är hon i mål och blev
Supreme Champion den 3 oktober.
Under resans gång har hon hittills hunnit
träffa 18 olika domare, sina 8 certifikat
till Grand Internationell Champion-
titeln fick hon av 8 olika domare, och
sina 11 till Supreme Champion-titeln av
9 olika. Zelda har alltid fått fina bedöm-
ningar, men de domare som hittills valt
ut just henne till Bäst i Variant, nomine-
ring till Best In Show eller till Best In
Show, är mestadels från de nordiska län-

derna samt Ryssland.
Under december hoppas jag

innerligt att Zelda ska börja löpa, för nu
står kattungar högst upp på min önske-
lista – det blir 20 år sedan sist.
Och katten på fotot i boken som fick mig
att fastna för just en russian blue, det är
Skvallergränds Olga Alexandrovna, vars
själfulla uttryck fångar mig än idag.

Christina Linder

Tsaritzas Ija Tsaritzas ZeldaSkvallergränds Olga
Alexandrovna

Den en gång från Sverige importerade avelshanen Skogsdungens
Boris gick bort den 3/9 2009.
Boris föddes den 21/10 1992. Det var Tarja Kallioinen som
importerade Boris till Finland, men största delen av livet bodde
han hos Maija-Liisa Karkiainen (f.d. Korhonen) och hos henne
hade han det väldigt bra. Maikki började föda upp ryssar 1978,
då också den första honkattungen, Lilliputin Olga, föddes i
Finland.

De sista 2,5 åren av sitt liv tillbringade Boris i Helsingfors, hos
Ellen Ahonen. Ellen har fött upp ryssar med stamnamnet
Divalion. När Boris dog blev både Maikki och Ellen mycket leds-
na.
– Boris var en mycket speciell katt, mycket intelligent och kär-
leksfull. Han var väldigt social och blev otroligt fäst vid sina
människor, säger Ellen, under vars arm Boris sov sina sista år.
Efter Boris död rakade Ellen bort sina ögonbryn enligt gammal
egyptisk sed.

Skogsdungens Boris var en mycket vacker och stor katt, som med
sin mörkare pälsfärg representerade den gamla skandinaviska
russian bluekatten. 

Ellen Ahonen

Skogsdungens Boris har gått bort

En vän som har lämnat oss
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Alexej

Nu är det höst igen. Matte krattade ihop
32 skottkärror med löv idag, och jag fick
premiäråka skottkärran för säsongen –
jättekul! Matte körde och körde medan
jag först satt och sedan låg bekvämt och
hade det roligt. Rekommenderas till alla
katter! 

I september var vår tante Eva, från
Norge, här och hälsade på. Hon hade
med sig sin söta rysshona Virgo, för de
skulle åka på utställning till Borås. Det är
ju min hemstad så jag funderade på om
jag skulle följa med dem. Men det är nog
skönast att vara hemma ändå. 
Virgo bodde med tante Eva i gästrummet
så jag såg henne bara lite genom glasdör-
ren. Annars hade hon säkert tyckt att jag
är en stilig kille! 

Häromsistens stod det en stor älgtjur i
trädgården, och Kismet gjorde stora ögon
när hon fick syn på den. Själv är jag för-
stås van vid dylika varelser, men stor var
den. Och så har Kismet fått se en ekorre
också. Jag tror bestämt att det var samma
ekorrfröken som var här förra året, hon
som är lite korkad ifall ni minns? Istället
för att ta en säker väg från hasselbuskarna
(hon älskar hasselnötter) så tar hon en
genväg, vilket innebär att hon får springa
en bra bit över gräsmattan och är då helt
oskyddad. Så även denna dag. Från has-
selbuskarna till morellen, vidare till björ-
ken och sedan pinnade hon på över gräs-
mattan. Matte tog för säkerhets skull tag
i Kismets sele, men hon bara tittade och
gjorde stora ögon över denna konstiga

trädråtta med luden svans.
Och vet ni vad? Idag så kom det

en ekorrunge fram till fågelbordet.
Alldeles vit på magen var den. Gissa vem
som låg alldeles bredvid, under husvag-
nen, och spejade? Undertecknad! Men
den lille var på sin vakt fast det var roligt
att titta på den. Och jag har fortfarande
inte lyckats ta någon ekorre, ifall nu
någon undrar. 

Alla undrar förstås vad krypet Kismet har
för sig om dagarna? Hon busar och står i,
det lilla livet. För tillfället så har hon fnatt
på att hoppa upp på mattes och husses
axlar eller huvuden, och därifrån ta vidare
språng ut i världen. Eller rättare sagt så
högt upp hon kan komma, på skåp och
annat. Krypet hoppar från bänkar och
annat så bara för att visa hur man ska
göra så hoppade jag från golvet och upp
på en dörr. Husse blev imponerad och sa
att jag har krut i tassarna. Jajamän!

När matte duschade häromsistens så
kände hon sig plötsligt iakttagen. Mycket
riktigt, på duschkabinens kant (som inte
går ända upp i taket) satt Kismet och
glodde, och undrade varför matte
plaskade och stod i. När jag var liten kille
så älskade jag att plaska när mina män-
niskor hade duschat klart, men så intres-
serad av vatten är inte det lilla
krypet.

Jag tycker ju så
mycket om vissa dofter, husse
raklödder och schampo till
exempel. Nu använder
husse ett tandkrämsmär-
ke som jag gillar också,
kommer jag åt hus-
ses mun när han
borstar tänderna så
slickar jag i mig lite
av det. Kaffe där-
emot avskyr jag i
rinnande form,
men kaffepulver –
mums! Om kaffe-

burken står framme så stoppar jag ned
huvudet så att pulvret fastnar på nosspe-
geln – smaskens! 

Krypet är fortfarande ganska så barnslig.
Häromdagen fick matte se hur hon kröp
ihop uppe på spisbänken, för att sedan
långsamt smyga närmare spishällen där
husse hade ställt en stekpanna med lite
vatten i efter att han hade använt plattan.
Matte förstod först inte vad den lilla
smög på men sedan insåg hon att det var
på den i stekpannan liggande stekspaden.
Vad nu det skulle vara att smyga på!

Nu har husse och matte satt upp den
klätterställning jag hade som liten, den är
jättefin och går från golv till tak. Där satt
jag och mindes min barndom tills krypet
erövrade den. Hon har ju inga träd att
klättra i ännu så hon får väl ha den så
länge.  

Kismet
Nu ska ni få höra vad jag gjorde härom
natten: Jag fångade min första mus – i
köket! Jag hade hört musen springa uppe
på vinden två dagar i rad så jag var lad-
dad! När den kom in i köket, via skåpet
under diskbänken, så var jag beredd. Det
var en husmus, husse sa att den var 7-8
cm lång, så den var ganska stor. Husse
vaknade av att det var ett herrans hallå i
huset (enligt honom). När han kom upp
såg han att det var jag som levde rullan
med en (död) mus! Alexej satt i fönstret
och tittade på. Han tyckte nog att jag var
lite duktig. När husse kom upp på mor-
gonen fanns det bara två tassar kvar av
musen. Jag kan säga så här: Den var god!

Husse har en vän som är min egen far-
bror Sven. Han har bott i Milano i
många år och talar milanesiska som en
infödd. Från första stund som farbror
Sven såg mig så blev han helt betagen!
Han hade aldrig tidigare sett en så vacker
katt, det säger han varje gång han ser
mig. Och han tycker att jag ser så ädel

Alexej och Kismet har ordet



Sigrid, Sigfrid och Signe var nästan färdigutbildade kattungar
som snart skulle flytta till sina nya hem när den här listan skrevs
och det var inte lite de hunnit lära sig.

Till exempel:
känna igen ljudet av mattes bil 
möta matte vid dörren när hon kommer hem
komma när matte ropar på dem 
lägga sig precis där matte läser i tidningen eller boken 
stämpla hörnen i alla tidningar och böcker som ligger framme
åka rutschkana på bord med duk
inta sängen när det börjar bli läggdags för matte 
anordna ett rally i mattes säng kl. 02.30
anordna en brottningsmatch vid mattes kudde kl. 04.00
väcka matte en timma innan klockan ska ringa
dra ur kontakten till väckarklockan så att den inte ringer… 
klättra i gardinerna
jaga sopen när matte städar
fånga sopen när matte städar – gärna alla tre samtidigt
leka ”inte nudda golv” i vardagsrummet
titta på TV 
byta TV-kanal med fjärrkontrollen 
jaga markören på datorskärmen
leka med sladden så att musen far i golvet
använda okända kortkommandon på tangentbordet med 
oväntad effekt
gömma mjölkpaketflikar under mattan
bada leksaksmusen i vattenskålen
stoppa den blöta musen i mattes skor
hoppa ner i tvättstället när matte borstar tänderna
ta en tupplur i tvättstället
jaga svansen i badkaret
hoppa ner i badkaret när matte duschar
bita av garnet när matte stickar
hoppa efter stickorna när matte stickar
dra ur stickorna när matte inte stickar
lägga ut en snitslad bana med hjälp av mattes garnnystan
skyffla ut hälften av kattgruset utanför lådan
hjälpa till att plocka ur diskmaskinen 

… och listan kan göras mycket längre. 

Men… det finns sådant som små ryssar kanske inte vet - än!
Att locket på toalettstolen inte alltid är stängt…
Att spisplattor kan vara heta…
Att man kan klämma svansen eller en tass i dörren…
Att brinnande ljus är jättefarliga…
Att man kan sno in sig i hängande persiennsnören…
Att man kan sno in sig i handtagen på en handelskasse…
Att plastpåsar är jättefarliga…
Att man inte skall leka med trådar och garnstumpar för de kan lätt
hamna i magen…
Att krukväxter kan vara giftiga…

Även den här listan kan göras mycket längre! 

Elisabeth Jacobs
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och nobel ut att han kallar mig för altez-
za reale, det betyder ”Ers kungliga hög-
het”. När matte påpekade att mina förfä-
der höll till i Vinterpalatset så funderade
farbror Sven på om jag kanske var altezza
imperiale (Ers kejserliga höghet) istället?
Kommentar från Alexej: Jag är också söt
och nobel!

Ibland är jag lite busig, det här gjorde jag
en förmiddag: Slog ned en blomma –
krukan gick i kras. Slog ned ett (tomt)
glas – som gick i kras. Slog omkull radion
– den landade i kökssoffan och höll. Stal
samt åt upp husses friterade fläsksvålar –
gott! Husse sa att nu hade jag hittat på
nog med elände för en dag men jag
kunde nog ha hittat på lite till!

Men jag är duktig också. Vår
snälla tant Vivi var här och gjorde i ord-
ning utskicken av Ryska Posten tillsam-
mans med matte, då var jag maskot och
hjälpte till. Utan mig så hade det säkert
inte blivit så bra som det blev. Och så vill
jag tacka tant Vivi för alla fina leksaker –
speciellt mina blåa och mina rosa favorit-
möss!

Snart fyller jag 1 år, det ska vi fira! Och
lite senare så fyller Alexej 8 år, så då får vi
fira igen. Och så säger mina människor
att om ungefär två månader så är det
något som de kallar för jul. Det vet jag
inte vad det är men det blir säkert roligt!
Nu önskar vi alla katter och deras snälla
människor en bra höst!

Hälsningar från 
S*Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten
och S*Mudhoneys Kismet, aka Krypet 

Vad små flyttfärdiga ryssar redan kan
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En liten fågel viskade i mitt öra att Eva Smith-Meyer just har
jubilerat. Inte ska man prata om en dams ålder men 20 år som
kattuppfödare kan också firas.

Eva Smith-Meyer började sin uppfödning, med stamnamnet av
Buerlia(N), 1989 då hon tog två europé-kullar. Ur den andra
kullen sålde hon Blåmann av Buerlia(N) till Lizette Kemp.
Lizette hade den fantastiskt snälla rysshanen EP
S*Skepparkrokens Alexander. Jag kan anta att det var på det
sättet som Eva kom i kontakt med russian blue-rasen. I alla fall
så köpte Eva sin första ryss 1992 av Alexanders uppfödare
Christina Sörman. Det var IC S*Skepparkrokens Gaia som
flyttade till Eva på Buerlia.

Även om Eva började sin uppfödning med européer, och fortfa-
rande föder upp denna ras, så har tonvikten på Evas uppfödning
varit på ryssarna. Av hennes 31 kullar så är hela 21 rysskullar
och det är som ryssuppfödare jag känner Eva. Hennes uppföd-
ning har också haft stor betydelse för ryssaveln, framför allt i
Norge där alla katter som har fått eller väntar kullar under 2009
är ättlingar till Gaia. Men även i Sverige, som har ca sex gånger
fler kullar än i Norge, finns många Gaia-ättlingar (ca 75 % av
kullarna har henne bakom sig).

Ingen annan norsk ryssuppfödare har varit så aktiv; i aveln, på
utställningar och i sitt engagemang för rasen under så lång tid
som Eva. I flera år har Eva varit sekreterare i Den Norske
Russian Blue Klubben, för vars medlemsblad Tzar-Katten Eva
länge var redaktör. Hon är också kattungeförmedlare tillsam-
mans med Shirley Pedersen för denna klubb. Men även i
Russian Blue Klubben har Eva varit aktiv, dels som styrelseleda-
mot under en kortare tid och vid något tillfälle som deltagare i
valberedningen, utöver som enskild medlem. Evas engagemang
i rasens utveckling och diskussionerna kring rasens utseende är
också stort. Hon var nu senast drivande i Norge när det gällde
att motverka standardändringen som föreslogs för något år
sedan. Hon arbetar för den skandinaviska typen och vill inte få
alltför ljusa katter.

Av Buerlia(N) – från S*Skepparkrokens Gaia till Ywonne av
Buerlia(N)
Gaia fick två kullar innan hennes dotter EC Geisha av
Buerlia(N), den enda av Gaias barn som gick vidare i avel, tog
över som Evas avelshona. Geisha kom att användas flitigt i avel.
Hon fick sju kullar med totalt 27 ungar. Flera av dessa ställdes
ut och Geisha blev med tiden den första ryss i Norden som fick
titeln DM (Distinguished Merit). Mitt starkaste minne av
Geisha var det som utspelade sig när Hallands Nyheter (HN) en
junilördag 1998 på halva löpsidan hade texten ”Vad är
Geisha?”. Geisha hade två veckor tidigare kommit till Bua på
parningsbesök till min hane IC Lefkas Zeus. En hane som tyd-
ligen inte föll damen i smaken. Istället försvann Geisha ut
genom ett fönster och jag tillbringade de nästkommande två
veckorna med att leta efter henne. Eva skrev till HN, som gjor-
de en artikel om den förrymda katten från Varbergs vänskaps-
ort Sandefjord i Norge. Nästa dag återfanns Geisha tack vare
tidningens artikel. Vilken lycka för både mig och Eva. Som tur
var blev inte Geisha parad under detta äventyr.

Några år senare parade jag istället en av mina honor
med en av Geishas söner (Marsik av Buerlia(N)). Denna par-
ning var betydligt mer lyckad och i denna kull föddes
S*Wildtbergs Zerebro Chazmyne (S*Ryaklintens) som fick sex
ungar i sin första och enda kull. S*Ryaklintens Ninotchka Tess
exporterades till USA och S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio fick
tre kullar här hemma och av hans barn bör framförallt nämnas
IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij (S*UllaBerras),
S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora (S*Mudhoneys) och
IC S*Koroleva Amalija Katerina (S*Koroleva).

En av Geishas söner (IC Indigo av Buerlia(N)) ur hennes för-
sta kull exporterades till Steenbergs i Danmark. Jag såg Indigo

en gång på en utställning. Tyvärr kan jag inte säga att han impo-
nerade speciellt på mig. Jag upplevde honom mest som avelsha-
netunn, vilket kanske inte var så konstigt eftersom han också
var en flitigt använd avelshane. På PawPeds kan jag finna 58
avkommor till honom. Han fick kullar inte bara i Danmark
utan även i Finland och han ligger t.ex. bakom de därifrån
importerade katterna FIN*Zarin Holly, FIN*Zarin Querdia
Maia och FIN*Zarin Querido Qat. När jag sökte efter ättling-
ar till Indigo på PawPeds så fann jag att det fanns en (Ms Sunset
Milo of ChristaCats) som hade använts i avel i Canada. 

En annan av Geishas söner, Optimus av Buerlia(N),
återfinns bakom (N)Schillerstrøm’s-katterna. (N)Nature’s
Beauty fick en rysskull med (N)Schillerstrøm’s Sina Tsarista.
Hennes son (N)Nature’s Beauty Aris Maximov har fått några
kullar i Norge. (N)Schillerstrøm’s Ferapont namngav sin ägares
uppfödning (N)Ferapont, vars första kullar han också blev far
till.

Parallellt med Geisha tog Eva också tre kullar på hennes dotter
IC Jessie av Buerlia(N). Jessie var fodervärdsplacerad i
Strömstad. Hon fick totalt sju ungar. Hennes son Petrusjka
Shai av Buerlia(N) fick några kullar och han återfinns i dagens
stamtavlor via S*Skepparkrokens P-kull. S*Skepparkrokens
Panchinov fick några kullar hos S*Pixmas, S*Skepparkrokens
Pavlina lade grunden till S*Ärke Ängelns uppfödning, medan
S*Skepparkrokens Petrovna bara fick en kull med stamnamnet
S*Gilleskattens. Men ur den kullen köpte Christina Sörman
tillbaks en hona (S*Gilleskattens Anina). Anina blev t.ex. mor
till IP S*Skepparkrokens Qissinsky.

EC Oda av Buerlia(N) föddes i Evas åttonde russian blue-kull.
Oda kom att ta över som Evas avelshona efter sin mor. Även
Oda kom att användas en hel del i avel. Hon fick sex kullar med
totalt 24 avkommor innan hon överlämnade stafettpinnen till
sin dotter Virgo. Oda hade en del engelska linjer bakom sig;
dels var hennes farmor den mycket produktiva engelska honan
IC Anderida Felicité (som importerades till Sverige 1997 av
Jenny Oskarsson, tidigare Brandt) och dels var hennes morfars
far den tidigare till Sverige importerade engelska hanen EC
Globury Svengali. 

Det är nog Odas första kull som har haft mest betydelse, jämte
Virgo, för svensk och norsk ryssavel. Sebastian av Buerlia(N)
fick en kull hos S*Kosmoskattens. Hans dotter,
S*Kosmoskattens Jasmin (S*Catullus’) bodde till en början i
Frankrike och fick där två kullar innan hon med familj flyttade
hem till Sverige och fick sin sista kull här. S*Kosmoskattens
Jasper fick en kull och hans son, S*Porslinskattens Saffran, blev
bl.a. far till S*Kosmoskattens Klara och Kajsa. Klara köptes av
Eva Nilsson och blev i sin tur mor till SC Tsaritzas Zelda
(S*Sirius). Kajsa blev kvar hemma och har fått en kull. 

Sinika av Buerlia(N) fick några kullar. En hona ur hennes för-
sta kull exporterades till Finland (FIN*Katzenhof ) och CH
(N)Sydspissen Babushka, ur Sinikas andra kull, är
(N)Troilltampen’s nuvarande avelshona. Sharine Severnaja av
Buerlia(N) fick några kullar med stamnamnet S*Ussholmens.
Hennes döttrar S*Ussholmens Ursula (S*John Silver) och
S*Ussholmens Urix Lilla Blå (S*Lejonets och Vågens) har fått
kullar, men det verkar vara deras helbror S*Ussholmens Urax
som för denna linje vidare i avelsarbetet. Ur Odas sista kull
exporterades Ziri av Buerlia(N) till Danmark, men jag vet inte
hur det har gått för henne där. 

År 2000 köpte Eva en hane (GIP&IC Guldvingens Andi
Andison) av Else-Marie Qvarnström Han var halvbror till Oda
på fädernet. Eva kom att använda honom till två kullar med
Geisha och han är far till IC Queen Ann av Buerlia(N) (av
Pomona(N)) och CH Regina av Buerlia(N)
((N)BlueGargoyle’s). Tyvärr sprang Queen Ann bort i samband
med en utställning i Göteborg. Men hon ligger bakom katter

Eva Smith Meyer – av Buerlia(N)



13

från t.ex. (N)Ferapont. (N)Ferapont Anfisa är av Pomonas
nuvarande avelshona. Regina är fortfarande kvar i avel och
hennes ägare har behållit (N)BlueGargoyle’s Carlin. Carlins
helsyster IC (N)BlueGargoyle’s Ceridwen exporterades till
Tyskland (ZarenSilber). 

Andi fick också två andra kullar. En med Argentum’s Blå Iris
((N)Subarasi Neko’s) och en med Argentum’s Mitzar
((N)Stjernevindens). Totalt fick Andi 14 avkommor.
(N)Subarasi Neko’s Kluzz fick tre kullar och fem ungar. Utav
dessa kom tre att gå vidare i avel: (N)Ege Fly’s Gråpus (hos
(N)Bernhof ), (N)Thorelin’s Yaritza (hos (N)Thorelin’s) och
S*Kärrmarks Anastasia (hos S*Kärrmarks). (N)Bernhof Nastya
lade grunden till (N)Feropont, (N)Thorelin’s Ilona till
(N)Herits och (N)Thorelin’s Iwan har fått en kull med
(N)Feropont Augusta hos (N)Kvittles. (N)Subarasi Neko’s Pi
fick sex avkommor på två kullar. Hennes dotter (N)Pirium Alfa
fick en kull och hennes dotter (N)Ayor Anoshni Ariel har fått
en kull hos (N)Russersølvet. Argentum’s Mitzars
((N)Stjernevinden’s) dotterdotter (N)Melkeveiens Cassiopeia
fick sin första kull i början av året hos Argentum’s. Idag ligger
Andi Andison bakom två tredjedelar av avelshanarna i Norge
och, bortsett från hans systerdotter Virgo, bakom alla honor
som har fått/kommer att få kull under 2009 (som jag vet om).
I Sverige har bara en sondotter till Andi använts i aveln.

2003 exporterade Eva en hane, Odas son Ursus Major av
Buerlia(N), till Tjeckien. Jag vet tyvärr inte hur han användes i
Tjeckien. Jag har inte funnit några avkommor till honom i
PawPeds eller på olika tjeckiska uppfödares hemsidor. Men
enligt Daniela Enström (hans ägare) så var han avelshane där
nere. Daniela är gift med en svensk och förra året beslöt de att
flytta tillbaks till Sverige. Numera står Ursus på avelshanelistan.
Däremot så resulterade exporten av Ursus i att Eva fick kontakt
med uppfödare i Tjeckien, vilket i sin tur resulterade i att GIC
Victor Happy Eyes(CZ) importerades till Norge. Victor blev en
stor avelshane i sitt nya hemland, men kom inte att användas i
svensk ryssavel. Bland annat så blev Victor far till två av
Buerlia(N)-kullar. 

Ursus yngre helsyster, GIC Virgo av Buerlia(N), är Evas nuva-
rande avelshona. Hon är född 2004 och har hittills haft fyra
kullar med totalt nio avkommor. I sin första kull, efter GIC
Victor Happy Eyes(CZ), fick hon fem ungar men sedan har
hennes kullar varit ganska små (1-2 ungar). Ymer av
Buerlia(N) fick två kullar hos (N)Ege Fly’s och Yvette av
Buerlia(N) återupplivade den norska 80-talsuppfödningen St.
Hanshaugens. Katja Frost har behållit en av hennes döttrar.
Dessutom exporterades Yngve av Buerlia(N) till Steenbergs i
Danmark, där han fortfarande är aktiv i avel. 

Eva planerar just nu sin tjugoandra rysskull. Hon, liksom jag
och någon mer, väntar på att S*Royalgrey Nikulin Tiger ska bli
tillräckligt gammal för att para våra honor. Hon har också pla-
cerat en av de två honorna ur hennes förra kull (min namne
Ywonne av Buerlia(N)) hos en fodervärd. Ywonne kommer att
få åtminstone en kull har Eva berättat för mig.

Ywonne Johansson

För ett år sen kom du in i huset. Du rev ner blommor, kräktes
på mattorna och la rabarber på alla mina favoritplatser och
leksaker. Jag gjorde mitt bästa för att lära dig lite hyfs, men du
är fullständigt obildbar! En liten räka som tror att han är nåt!
Fast lite smårolig var du ju faktiskt då och då. En leksak som
faktiskt kämpade emot och som pep sådär vansinnigt roligt då
jag satte tänderna i dig. Sen var det ju ganska mysigt att ha en
varm kudde att sova på ibland och ha någon som tvättade mig
på det där svåråtkomliga stället bakom öronen. Och vem, om
inte du, skulle annars ha räddat mig från den där stora, farliga
grannkattungen som satt i blomlådan utanför nätet och ville äta
upp mig? Så på det stora hela är du kanske inte bara en odräg-
lig lillebrorsa. Du är min bästa kompis och roligaste leksak! Fast
lite galen i huvudet, det kommer du nog alltid vara Morris! 

/Theo

Morris gör min!

Morris och Theo sover

Morris
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En dag städade jag i min dator och när jag gick igenom bildfi-
lerna stötte jag på detta fotografi. Kortet är svartvitt och visar en
kvinna som håller i en katt på ett bord. Kortet verkar vara taget
på sommaren, eftersom kvinnan har tunna kläder på sig och ser
ut att vara solbränd. Kvinnan och katten är i mitten av bilden,
men det har även fastnat många detaljer runt omkring.

I bakgrunden kan man se två vita burar och siffrorna 479 på
den ena. Det ser ut att vara en logotyp på nummerlappen.
Bordet är gjort av någon slags spånplatta och ser inte ut att vara
särskilt stadigt. På bordet ser man en vit sprayflaska, papper, en
ringpärm, en mugg och en Jaffa-flaska. Ett vitt papper med text
är fasttejpat på bordet. “Morten P. Olsen” står det, och under
namnet står det “Norja”. Det är även mera text på pappret, men
det är svårt att tyda den. Underst ser det ut att stå RUS och
SOM n. Det framgår inte vem som har tagit kortet, men det
tycks vara skannat från en pappersbild.

När jag tittar på kortet grips jag av minnen. Katten på bilden är
min första russian blue, PR& EC FIN*Zarin Haroschij,
“Nikita”. Kvinnan på bilden är alltså jag. Bilden är tagen 31/7
1999 i Kabelfabriken i Helsingfors på SUROK:s (Finska
raskattföreningens) sommarutställning. Veckodagen var en sön-
dag. Bilden togs av Jukka Liukkonen och bilden är faktiskt
tagen med en gammal systemkamera.

Nikita är ungefär två och ett halvt år gammal och blev
Europa Champion. Bilden är tagen under bedömningen och
russian blue-katterna blev bedömda av den norske domaren
Morten P. Olsen. Jag minns Olsen som domare, han talade inte
mycket under bedömningen. Tydligen tyckte han ändå om
Nikita, eftersom katten även blev BIV och NOM. 479 måste ha
varit Nikitas nummer. Jag kommer ihåg att då, för tio år sedan,
satte assistenten kattens nummer i en trädställning på den kat-
tens bur vars tur det var att bli bedömd. Lidl hade inte ännu
kommit till Finland eftersom funktionärerna som förfriskning
njöt av den traditionella Jaffan.

Jag tror att det finns en katt i buren bakom min rygg.
Eller kastar blixten som användes en skugga på buren? En
skugga som man kan se en katt i? Om det är en katt i buren
måste den ha varit en russian blue. Jag kommer inte ihåg vem.
Min andra russian blue, Hector (S*Smokey Joe’s Hector) deltog
i samma utställning, men det är knappast han, eftersom han
tävlade i juniorklassen. Utställningskatalogen har jag redan
slängt, även om jag sparade dem länge då jag började med
utställningshobbyn. 

Nikita ser ut att vara lite förbryllad och tycks inte bry sig om sin
Europa Champion-titel! Sådan var Nikita på utställningar. En
stor och allvarlig pojke, som egentligen inte trivdes på utställ-
ningar, men som betedde sig korrekt - fastän blygt - i bedöm-
ningssituationen.

Jag kommer ihåg den svenska domaren Alva Uddin,
som alltid gav feedback om Nikitas öron, speciellt deras posi-
tion. “Ears: flarring”. Alva bedömde Nikita flera gånger under
dennes utställningskarriär och även om Alva tyckte att öronens
storlek var utmärkt, “fladdrade” dessa för mycket åt sidorna.
Dessa kommentarer harmade mig ofta. När vi ser på bilden nu,
skiljer de sig inte så mycket från öronen på russian blue-katter
idag. Speciellt med de amerikanska linjerna har många katter
idag Nikitas öron, “flarring ears”, men för tio år sedan var öro-
nen mer upprättstående. Det är sant.

På bilden syns Nikitas praktfulla kinder bra. Jag hade tur och
kunde hålla Nikita okastrerad tills han var över tre år gammal
och pojken har fortfarande – vid nästan 13-års ålder  – sina fina
kinder kvar. Vi kan också se på bilden att Nikita hade fint silver
på tassarna och benen. Silvertippingen har ökat med åren, vis-
serligen lär det finnas lite grått också. Bland annat Nikitas
morrhår har delvis blivit gråa. Annars har åren behandlat Nikita

skonsamt och pälsen är fortfarande i bra skick, tät och relativ
mjuk.

Jag kommer ihåg att jag förundrade mig över Nikitas
utseende när han kom till mig, jag jämförde det med standar-
den för russian blue. Jag kommer ihåg kattungen med lång
kropp, långa lemmar, lång svans och stora öron. Likheterna
med standarden kunde jag i början av min raskatthobby inte se.
“Var är vinkeln och den flata skallen? Vad betyder en bred kil?
Vad då gröna ögon  – kattens ögon är ju helt gula?” Nå, ögonen
fick slutligen en vacker grön färg och vinkeln och skallen
utvecklades till en utmärkt russian blue-profil och kilen hade till
sist inte heller något fel.

Nikita hade börjat sin utställningskarriär på samma Kabelfabrik
två år tidigare. Jag hade inte haft tankar eller planer på att stäl-
la ut min russian blue när jag skaffade honom som sällskap till
vår huskatt och oss. En het lördag i juli sommaren 1997 for vi
ändå med Jukka till denna hall till pojkens första utställning.
Klassen var junior. Medan Nikita var okastrerad deltog vi i flera
utställningar både i Finland och utomlands. Nikita blev
International Champion i Tallin och Grand International
Champion i Köpenhamn. Ibland blev Nikita BIV eller NOM,
men en stor utställningsstjärna var han aldrig. Bedömningarna
var alltid bra, även om vi ibland förlorade kampen om certifika-
ten. För 10-12 år sedan nådde russian blue sällan till panelen
och ännu mer sällan vann de. Det var ändå trevligt att gå på
utställningar med Nikita och även Europa-titeln fick vi över-
raskande fort på bara två år. Det fanns knappast tävling i klas-
serna, i synnerhet i de högre där Nikita ofta var den enda
okastrerade hanen. På den tiden fanns det knappast okastrerade
hanar på utställningar. De enda pojkarna, förutom Nikita, som

Ett gammalt foto



15

ofta var på utställningar under de här
åren var väl IP& IC Lion’s Jakun (upp-
född av Eija Kauppinen) och EC Rusalka
Ivan Nikiforovits (uppfödd av Veli-Pekka
Tahvanainen).

Samma år som Nikita blev
Europa Champion var han även
Venäjänsinisemme ry:s Årets ryss.

Nikitas föräldrar är EC DK*Tzaren’s
Krasnapolski och FIN*Zarin Balet.
Krasnapolski, “Andy” var en dansk hane
som kom på besök till Finland till
FIN*Zarin-katteriet två gånger i slutet av
1990-talet. Andy var en ståtlig katt och
kom från det berömda danska katteriet
DK*Tzaren’s (Leila Sørensen), som redan
har slutat med uppfödning. Andys stam-
tavla var dansk-svensk. Nikitas mor
Balet, “Safi” är en svensk-tysk kombina-
tion. Nikita föddes i en kull på fyra poj-
kar och flyttade till oss i mars 1997.
Nikita fick en kull med Sari Kulhas hona
Arina (CH Arina von Amorsbrunn), det
var tre pojkar som tyvärr inte användes
till avel.

Efter att Nikita blev Europa Champion
ställde jag ut honom några gånger som
kastrat och han fick även titeln Premier.
Då han fyllde sju år anmälde jag honom
ännu en gång till en utställning, den här
gången som veteran. Men åren som han
hade tillbringat hemma hade gjort sitt
och den blyga pojken hade blivit ännu
blygare och Nikita tyckte inte alls om
idén att återvända till utställningarna.
Nikita är en stor pojke och domaren
hade svårt att hålla honom, när han
bedömde den sjuåriga veteranen, som
hade tusen fötter och bråttom att komma
bort från bordet. Papperen flög, spray-
flaskan föll och det var tur att Nikita inte
fällde hela bordet. Veteranbedömningen
blev Nikitas sista uppträdande på en katt-
tutställning.

Idag, över tio år efter att kortet tagits är
Nikita en pigg pensionär som njuter av
ett lugnt liv hemma med sina kattvänner.
Med denna bild som jag nästan hade
glömt bort har jag gjort en resa tillbaka i
tiden till Nikitas utställningsår och erin-
rat mig de första åren av min raskatt-
hobby. Mycket ryms i våra gemensamma
år, ögonblicket som har förevigats i bil-
den är en del av det.

Marianna Ripatti
Översättning: Nina Roikonen

– Boris, som hetter Ussholmens Urax i
stamtavlan, fyllde fyra i december. Vi fick
honom när han var sexton veckor gam-
mal. Anledningen till att vi fick vänta var
att uppfödaren ville ställa ut kattunge-
kullen. Det är enda gången som han varit
på en kattutställning, berättar Yasmin när
jag träffar henne i butiken medan utför-
säljningen pågår.
Men Boris är ändå van att visa upp sig. I
flera år har han tillbringat flera dagar i
veckan i butiken Baliesques skyltfönster.
Där ligger han oftast på en filt som en av
butikens stamkunder tillverkat åt
honom. 
– Han är en väldigt social katt så det kan
hända att han hade trivts på kattutställ-
ningar men det var inte därför vi skaffade
honom. Vi ville helt enkelt ha en katt och
vi tittade på flera raser innan vi fastnade
för ryssens gröna ögon, förklarar Yasmin.
Eftersom rasen russian blue är ganska
liten behöver avelsbasen breddas genom
att så många bra hanar som möjligt
används i aveln. Då lille Boris fick beröm
för sitt utseende övertalade uppfödaren
Yasmin och hennes sambo Robert att låta
Boris förbli fertil så att han kunde provas
som avelshane.
– Jag var van vid fertila bondkatter som
skvätte överallt på landet där jag växte
upp så jag tänkte att det kunde aldrig gå
att ha en fertil hankatt i en lägenhet men
min kille tyckte vi kunde prova och det
har gått jättebra, konstaterar Yasmin.
Sedan dess har Boris blivit pappa till två
kullar, en i Göteborg och en i Frankrike.
Det var en svensk tjej bosatt i Lyon som
skickade hit sin hona för parning.
Resultatet blev fyra ungar som nu bor på
olika platser i Frankrike och Schweiz.
Yasmin brukar rapportera om Boris ätt-
lingar, dels på egna hemsidan www.bali-
esque.com, dels med bilder i butiksfönst-
ret. På hemsidan har Boris sin egen sida.
Där kan man bland annat se hans stam-
tavla och läsa om hans parningar och de
kullar som blivit resultatatet.
– Jag var rädd att han skulle ändra karak-
tär när han blev könsmogen och träffade

honor men han har förblivit samma här-
liga Boris och det är roligt att följa hur
det går för hans ungar, säger Yasmin
Frånsett honkatterna har Boris inte träf-
fat så många andra katter även om det
har hänt ett par gånger att kunder tagit
med sig sina katter för att hälsa på
honom.
– En gång kom en kille från grannbuti-
ken in med sin kattunge och då reagerade
han som om ungen var en hona. En
annan gång kom en kund hit med sin
kastrerade hankatt. Det gick bra för jag
höll Boris i famnen när han var här,
minns Yasmin.

KATT I SKYLTFÖNSTRET

Boris har för det mesta tagit det väldigt
lugnt och legat kvar på sin filt när nya
kunder kommit in i butiken. Många
kommer fram och vill klappa och små-
prata med honom och han låter dem
hållas. Ibland är det dock han som upp-
vaktar kunderna väldigt kärleksfullt.
– En gång försökte han till och med
hoppa upp på kundens rygg men hon
tyckte bara det var roligt att han tyckte
om henne. Många har kommit in regel-
bundet för att hälsa på honom och ofta
har de passat på att köpa någon ny katt-
grej jag fått in, berättar Yasmin.
Nästan alla kunder har uppskattat att det
har funnits en katt i butiken. För allergi-
kernas skull har Yasmin satt upp en var-
ningsskylt på dörren och hittills är det
ingen som klagat på att katten finns i
butiken.
– En del allergiker har till och med
kommit in för att de vill titta på katten
men de avstår från att klappa honom.
Det är många som kommer in för att för-
vissa sig om att Boris är en levande katt.
Han ligger oftast så still på sin filt i skylt-
fönstret att många tror att han är något
slags skulptur, säger Yasmin.
En butiksägare i samma område var till
exempel övertygad om att Boris var en
mekanisk katt som kunde röra på öro-
nen. En annan gång stod ett tonårsgäng

Yasmin har katten som arbetskamrat:

– Boris har trivts med mina kunder
Butikskatten Boris har flyttat till webben. Kunderna vid Olskrokstorget i
Göteborg saknar honom och Boris själv saknar nog också kunderna.
– Han trivdes jättebra i butiken men Boris kommer att fortsätta att vara min
arbetskamrat. Vi trivs i varandras sällskap, säger hans matte Yasmin Sjöholm.
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utanför fönstret och diskuterade om
Boris var en riktig katt. Till slut kom en
av dem in för att klappa katten och där-
igenom förvissa sig om att den var
levande.
– Det har till och med hänt att en påstru-
ken person kommit in och velat köpa
Boris. Han hade väldigt svårt att förstå
att katten inte var till salu när han låg i
skyltfönstret, minns Yasmin.
Yasmin har haft butiken i tre år och Boris
har varit med nästan hela tiden. Trots att
butiksdörren öppnas många gånger
under en dag har det bara hänt en gång
att han försökt gå ut. På fritiden går han
dock med husse och matte på promenad
iförd sele.
Däremot var han med om en olycka
under sin första sommar. En varm som-
marnatt råkade han ramla ut genom
fönstret från tredje våningen. När
Yasmin och Robert hittade honom på
gatan jamade han ynkligt men ett veteri-
närbesök visade att han hade klarat fallet
utan allvarligare skador.
Varje morgon när Boris kommit till buti-
ken har han fått tre kattgodisar. Ofta
händer det att han på eftermiddagen
tycker att han jobbat så bra att han är
värd ytterligare en ”löneutbetalning”. Då
brukar han springa till den låda bakom
disken där han vet att matte förvarar katt-
godisarna.
Till de dagliga rutinerna hör också att
nosa på eventuella nya föremål. I övrigt
ligger han och vilar i skyltfönstret eller på
någon annan favoritplats i butiken. 
– När det är för varmt i fönstret eller om
det kommer in små barn kan han dra sig
längre in i butiken. Men han gömmer sig
aldrig utan vill hela tiden ha koll på vad
som händer, förklarar Yasmin.

SÄLJER KATTPRYLAR
Butikens affärsidé är att sälja importera
balinesiska hantverksföremål. Många av
de små och stora skulpturer som finns i
butiken föreställer katter. Eftersom lokal-
hyran för butiken slukat för stor del av
intäkterna kommer dock Yasmin att
överföra verksamheten till en webbshop
och uteslutande satsa på mindre föremål
som går att skicka med posten.
– Tack vare Boris har många kattintresse-
rade människor hittat hit och tipsat
andra likasinnade. Därför har jag impor-
terat mer och mer kattsaker till dem, för-
klarar Yasmin.
Hon anar att Boris dock gärna skulle ha
stannat kvar i butiken. Visserligen
kommer han även fortsättningsvis ha
matte som ”arbetskamrat” men några
intressanta kunder lär inte komma på
besök hemma i lägenheten varifrån
webbshopen ska drivas.
– Jag tror han tycker det är långtråkigt att
vara hemma eftersom han är van att det
ska hända något. Visserligen kommer jag
att ha mer tid för honom när vi båda
arbetar hemma men vi har också pratat
om att kanske skaffa honom en kattkom-
pis, säger Yasmin och fortsätter:
– Visst är det många katter som klarar sig
ensamma på dagarna men jag tror att
många skulle må bättre om de som Boris
fick vara bland människor när de själva
vill.
Hon kan själv jämföra sin relation med
Boris med den hon hade med en siames-
hona för 20 år sedan. Siameshonan
Tailine fick vara hemma hela dagarna när
Yasmin jobbade och blev därför ganska
understimulerad.
– Hon var ganska krävande och skulle
följa med mig överallt när jag var hemma.

Om hon inte fick som hon ville kunde
hon hoppa upp på diskbänken och rulla
ut hela hushållsrullen. Boris är mycket
snällare än vad hon var men det kan
också bero på att jag är en bättre och mer
erfaren kattägare än jag var då, säger
Yasmin.
I Ryska Posten (klubbtidning för russian
blue-ägare) har Yasmin skrivit om att
Boris gillar att ligga på den bärbara
datorn när den är igång. Två gånger har
”Boris gjort sökningar på jobbsajter”,
skriver Yasmin och funderar i artikeln
bekymrat om Boris tycker han har för
dåligt betalt (Sex kattgodisar om dagen).
Man kan också undra vilka effekter Boris
förtjusning i datorn som viloplats kan få
för webbshopens kunder…

Text: Åke Steinwall
Foto: Yasmin Sjöholm

Tidigare publicerad i Kattliv

Mrs Chippys sista expedition:
den sällsamma dagboken skriven av
katten som medföljde Shackleton på
hans polarexpedition.
Av Caroline Alexander, teckningar av
W. E. How, översättning: Birgitta
Tingdal.

Det finns många spännande böcker
om våghalsiga resenärer och deras
expeditioner. En klassiker är Sir Ernest
Shackletons beskrivning av den ödes-
digra resan med skeppet Endurance
till Antarktis 1914-1915. Det som jag
vill tipsa om skildrar något som länge
varit okänt för alla slags läsare, näm-
ligen den fantastiska dagbok som
skeppskatten Mrs Chippy skrev.
Katten följde med sin husse, snickaren
Harry “Chippy” McNeish, från deras
hem i Skottland ut på denna resa. Det
här är en unik och vacker bok, en pärla
för alla kattälskare.

Lena Olsson-Zylberstein

Mitt andra boktips blir En katt till jul
av Amory Cleveland, en gammal godbit
som nuförtiden söks bäst via bibliotek
eller möjligtvis antikvariat.
Boken inleds med följande ord:
“Alla som någonsin har ägts av en katt vet
att det finns alla möjliga saker som har
med denna katt att göra som man aldrig
i hela sitt återstående liv kommer att
glömma. En sådan sak är minnet av förs-
ta gången man såg honom eller henne.”
Sedan får vi följa den sanna berättelsen
om katten som en julafton klev in i ung-
karlen Cleveland Amorys liv och hem.
Detta är något för dig som vill ha rolig
läsning i juletid, något som du kan le
igenkännade åt.

Lena Olsson-Zylberstein

Boktips – katter i litteraturen
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Nio ryssar var utställda och domare var
Jannick Renault från Frankrike. Två av
ryssarna var på utställning för första
gången, S*Kosmoskattens Ludvig och
S*Moy Almaz Ziniy Angel M (Tilly)
och det var roligt att få se dem och träf-
fa deras ägare. Ludvig tävlade i ung-
djursklassen och Tilly i juniorklassen.
Det fanns även en till junior, S*Czar’s
Fairys Yelena Nazimov. Dessa småttingar
var otroligt söta när de alla tre var på
bedömningsbordet och nyfiket kollade
in varandra. Tilly blev till sist BIV juni-
or/ungdjur och var uppe för nominering
men gick där inte vidare. 

De övriga ryssarna var 
Virgo av Buerlia(N), 
S*Limelight’s Pocahontas, 
S*Koroleva Odelia Maximalija,
S*Mudhoneys Disentis, 
Frida Nevskaja och 
S*Koroleva Odrian Maximalija. 

Alla ryssarna skötte sig fint och Ludvig
och Tilly som aldrig hade ställts ut förut
var jätteduktiga. Bland ryssarna gick
Odelia längst. Hon tog för sig på
domarbordet och gosade med allt som
kom i hennes väg, till och med den
franska domarens penna. Odelia blev
först bäst bland honorna, blev sedan
BIV och nominerades till panelen. Där
blev hon slutligen Best In Show vilket
medförde en munter ryssyra bland oss
som var där. 
Grattis Kaija och Odelia!

Karin Johansson

S*Koroleva Odelia Maximalija – Best in Show!

S*Czar’s Fairys Yelena Nazimov

Frida Nevskaja

Virgo av Buerlia(N) S*Kosmoskattens Ludvig

S*Mudhoneys Disentis

S*Moy Almaz Ziniy Angel M (Tilly)

Boråskattens utställning i Borås 5 september
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På allmän begäran och enträgen uppma-
ning från min matte ska jag nu sätta mig
ner och skriva några rader om mitt liv
som katt i Löjliga familjen (fast de vet
inte om att jag kallar dem det). Familjen
består av Matte, Husse, Stora M (13 år)
och Lilla M (8 år). 

Jag växte upp i Kungshamn med min
mamma och mina syskon Leo, Lilly och
Ludvig. Vi hade en bekväm tillvaro med
fri tillgång till mat, toa och andra förnö-
denheter. Hela dagarna och nätterna sov
och busade vi så mycket vi orkade. Det
var mycket karaktärsdanande. Jag tror
det var då jag lade grunden till min tuffa
attityd och mjuka personlighet. Det gäll-
de att visa syskonen vem det var som
bestämde men också att kel är viktigt. 

Ibland dök det upp okända människor
och tittade på oss, vilket minsann var
något att titta på. Men de försvann alltid
efter några timmar och så var besöket
överstökat. Men matte tillhörde de som
kom tillbaka och med sig hade hon Lilla
M. 

Efter en lugn bilfärd söderut
blev jag insläppt i ett helskumt rum! Det
varken såg ut eller luktade som hemma.
Jag blev väldigt ledsen och pep lite efter
mamma och mina syskon, men ingen
svarade. Då kände jag mig väldigt ensam.
Som tur var hittade jag några väldigt
mysiga lådor under sängarna med mjuka
och sköna kläder i, så där kröp jag in och
stannade. Matte hade satt in mat, vatten,
låda, klösbräda och några leksaker i sov-

rummet. Jag kröp fram under natten och
grät så hjärtskärande jag kunde för att få
komma hem igen. Men vid 3-tiden ville
jag i alla fall leka lite, så matte släpade sig
upp för att fylla på lite mat och sedan
lekte vi. Oj, vad vi lekte varje natt vid 3-
tiden. Matte muttrade något om att hon
förlorade sin skönhetssömn, men jag
märker då inte någon skillnad hur myck-
et hon än sover. 

Till slut bestämde jag mig för att familjen
dög att umgås med. Jag fick min matplats
i köket, lådan i grovköket och mina lek-
saker utspridda i hela huset. Jag vet inte
riktigt hur det gick till, men våra roliga
lekstunder mitt i natten tog slut och
matte tog åt sig äran att ha ”rättat till”
min ”dygnsrytm”. Jag har aldrig haft
några problem med den, men numer så
har jag rättat mig efter de tider som
familjen har. Men jag invaggar dem bara
i falsk säkerhet. 

Mina leksaker är en hel vetenskap för
min matte, hon har haft katt förut och
vill gärna vara experten. Fast det borde
väl vara jag? Jag har massor av leksaker,
till exempel möss som rör på sig och
pälsklädda möss. Men de som jag själv
tycker är roligast är piprensare och Gula
katten. Stora M har en gul gose-katt, som
jag har utsett till min ärkefiende. Den
brukar jag gå och bära i munnen, piska
upp och jaga runt i sängen (helst när
matte sover). Stora M har också stora gås-
fjädrar och de är helfestliga att leka med.
Matte tycker de är toppen att använda

Lotus 
berättar

Lotus och Gula katten
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när hon försöker väcka Stora M på morg-
narna. Då tar hon en fjäder och drar fram
och tillbaka över sängen. Jag tycker det är
kul med kuperat landskap och hoppar
glatt omkring bland sängkläderna. 

Men den allra, allra, allra roligaste saken
som jag någonsin har lekt med, var en
riktig mus! När vi var på landet första
gången såg matte att jag lekte som en
tokig med något i sovrummet och hon
trodde att det var min lilla pälsboll, som
jag fått av min människo-mamma
Elisabeth innan jag lämnade henne. Jag
for runt som en tokig, morrade och hade
jättekul! Men matte upptäckte förstås
efter en stund att det var en gammal, död
och förtorkad mus och då tog det roliga
slut. Det hjälpte inte ett dugg att jag bad
snällt eller skällde ut dem, musen
kastades ut i alla fall. Så det enda jag
kunde göra var att gå runt och nosa på
den ljuvliga doften och sedan sura resten
av kvällen. 

Annars tycker jag det är kul att sitta i
olika handfat och i badkaret och vänta på
att de ska sätta på kranen. Då dricker jag
eller leker med vattnet. En gång var jag så
koncentrerad på att leka med strålen att
jag inte märkte hur vattnet steg runt tas-
sarna. Någon fåne hade satt i proppen
och jag höll på att få mitt livs första bad. 

Mat är också intressant. Jag kräver att all-
tid få se och smaka på maten familjen har
på sina tallrikar. Ibland bara skakar jag på
huvudet, men någon gång är det så gott
att jag helt enkelt äter upp allt själv.
Matte och husse tävlar om att skämma
bort mig. Husse kom på att jag gillade
makrill, så han köpte massor av paket.
Då kontrade matte med tonfisk. Hon har

även kokat torsk (tråkigt) och köpt gris-
hjärta (gott). Kycklingen är rätt så okej,
men räkorna var en besvikelse. De är bara
goda utan skal och matte tycker att jag
minsann kan äta dem med skal och få lite
kalk i mig. Själv äter hon dem minsann
utan.

En av mina favoritplatser är att sitta på de
små knapparna som människorna trycker
på, det kallas visst dator. Då låter det så
skojigt om både datorn och människan
jag sitter hos. En gång skulle jag testa
själv att trycka med tassen (inte rumpan
som jag brukar) och kvalitén på den
datorn var då rena skräpet. Ett enda ynka
litet J råkade lossna när jag petade på det
med tassen (och kanske lite med klon)
och det gick tydligen inte att sätta tillba-
ka. Husse fick skicka iväg datorn någon-
stans för att hitta ett starkare J. 

En annan rolig sysselsättning är att försö-
ka hoppa och klättra så högt som möjligt

på dörrkarmarna. Men matte skriker så
varje gång jag gör det. Ganska irriterande
för oss båda. Men hon överraskade mig
en dag när hon kom hem med en takhög
klöspelare. Den har jag flängt uppför
några gånger och varje gång har matte
hjärtat i halsgropen. För med mina akro-
batiska språng tror hon alltid att jag ska
landa på skallen. Men jag är ju en smidig
kisse! 

Detta var lite om vad som händer hos
mig. Ta gärna en titt på min blogg
lotus.resaochliteannat.se 

Många tassliga hälsningar från 
Lotus på västkusten

Boktips – katter i litteraturen

This is the Russian Blue 
– så heter min favorit-kattbok. Den är
skriven av Ingeborg Urcia och utgiven
1983.

Jag köpte denna bok på en hundutställ-
ning (!) i början av 90-talet, långt innan
jag hade möjlighet att köpa en egen
ryss. Men ända sedan jag först läste och
tittade på bilderna i denna bok har rus-
sian blue varit min favoritras.

När jag nu läser denna bok
igen tycker jag att det är intressant att så
många skandinaviska katter och uppfö-
darnamn nämns. Ingeborg Urcia skri-
ver: “The lines from Sweden brought
the elegant, flat profile and the deep
emerald-green eyes. Now names like
Braheborg, Olsenburg, Belahoj and
Finlandia appeared in the pedigrees of
American Russian Blues. Int. Ch. Blue
Bell of Finlandia is another cat who can
be discovered in many prominent pedi-
grees.”

Tre skandinaviska katter som
hade särskilt stor betydelse för den ame-
rikanska aveln var, enligt Ingeborg
Urcia, Erosjina af Braheborg, Pavel af
Braheborg samt Katerina af Braheborg.
(Min gissning är att dessa var nära släkt
till Marisjka af Braheborg som
omnämns på sid. 8-9 i Ryska Posten nr
3/09.)

Jag tycker att många av kat-
terna på bilderna i boken har vad vi
kallar skandinavisk typ.
Hur som helst så är denna bok fortfa-
rande min favorit-kattbok och de vack-
ra katterna på bilderna i den illustrerar
för mig, på olika sätt, ”rysslooken”; som
bokens titel säger: This is the Russian
Blue.

Susanne Södergren
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31 juli 2009 Kotka - Hangö - Esbo
(378 km)
På fredag morgon körde vi mot Hangö,
Finlands sydligaste stad. Det var mitt
första besök där och det var spännande
att få se den lilla staden vid havet. Det
regnade mycket, men vi lyckades ta oss
dit. Det är Myys dotter, Susanssin Climb
The Walls ”Repekka”, som bor i Hangö.
Repekka bor med sin ägare Eve och de
två huskatterna Oona och Jantteri.
Repekka mötte oss vid dörren och ville
visa alla sina leksaker för oss. Anssi lekte
med henne och tyckte att hon var en rik-
tig orkan, precis som sin mamma. Jag
tror hon stal en bit av Anssis hjärta.

Repekka är en mycket charmig
flicka på ett år. Ögonfärgen är inte färdig,
men formen på ögonen är fin. Hon har
stora öppna öron och den rakaste nosen
av alla Susanssin-katterna. Pälskvaliteten
är också mycket bra, det kände jag när jag
lyfte upp henne i famnen. (Jag skickade
senare ett foto av henne till Marianna
Ripatti, FIN*Hana-Bi, och hon skickade
tillbaka ett foto av Repekkas farmor
Hana-Bi Primavera. De är väldigt lika
varandra. Och Primavera är enligt min
åsikt den absolut vackraste av Hana-Bi-
katterna – så jag är väldigt glad.) Det var
trevligt att höra hur glad Eve var över sin
lilla orkan, mini-Myy.

Vi körde från Hangö till Esbo för att
hälsa på Repekkas bror Susanssin
Curious By Nature ”Lellona”, som bor
tillsammans med Pirjo och ganska många
ormar. Pirjo föder upp kungspyton och
jag var lite orolig över att behöva träffa
alla ormarna. Men jag var modig och tit-
tade på dem genom glaset på terrariet och
de såg mindre ut än jag hade väntat mig.
Jag är väldigt glad att de sov! Lellona låg
under soffan, men när jag lekte med
honom kom han fram. Han är en myck-
et stor hane med väldigt muskulös kropp,
jättetjock mellanblå päls med fint silver-
skimmer. Huvudet är mycket brett och
öronen är stora och öppna. Tyvärr var
hans ögonfärg inte heller färdig, men
ögonen såg mörkgröna ut i mitten. Han
är en ganska bly hane, jag minns inte att
han var så blyg som kattunge. Han blev
glad över musen med kattmynta som han
fick och lekte med den på bordet. Pirjo
berättade hur mycket hon tycker om
honom och att höra det gör mig alltid så
glad.

Efter en lång dags bilkörning
och två kattbesök stannade vi hos vänner
i Helsingfors och övernattade där.

1 augusti 2009 Helsingfors - Esbo -
Grankulla - Kotka (198 km)
På lördagen körde vi och hälsade på
Susanssin Makes You Smile ”Jalo”, som
bor i östra Helsingfors. Han gick i träd-
gården i koppel när vi kom. Han var den
mest skandinaviska kattungen i kullen
och jag såg fram emot att få träffa honom
och se hur han hade utvecklats. Han var
så fin att jag inte kunde sluta beundra
honom. Underbar blå päls, bra uttryck
och en sådan profil! Men det bästa är
ändå hans härliga temperament och han

är mycket älskad av sin familj, Johanna,
Harri, och deras två barn Krista och Tatu.
Alla barnens vänner som kommer dit för
att leka med honom är också väldigt för-
tjusta. Jalo, som var sju månader gammal,
verkar också bli en stor pojke, han växer
fortfarande. Det är med glädje jag kan
meddela BG Fältström, som nämnde Jalo
i sin rysslook-artikel, att Jalo är lika
lovande nu som han var vid fyra måna-
ders ålder.

Nästa anhalt var Esbo där vi träffade Jalos
syster Susanssin Touch Of Joy ”Joy” som
också bor i en barnfamilj. För föräldrarna
Jan och Kati och barnen Oona, Olivia
och Oskar är Joy den allra första katten.
Joy är en riktigt typisk russian blue som
alltid deltar i det som händer i huset och
är glad över all uppmärksamhet hon får
från både barn och vuxna. 

När jag först klev in och fick
syn på Joy kunde jag inte tro mina ögon.
Hon var så lik sin mormor Nano och
även Nanos andra barnbarn Miminkan

Susanssin på resande fot
Del 2

Vi hade bestämt att besöka Susanssin-katterna i deras nya hem den här som-
maren. Det krävde ganska mycket planering och det blev många kilometer att
köra, men det var det värt. Det var så roligt att se hur glada och lyckliga både
katterna och ägarna var. Det fick oss att minnas varför vi föder upp russian
blue: inte bara för rasens skull, utan för att göra människor lyckliga, låta dem
få sin egen russian blue och uppleva tjusningen med de blå katterna. 
I förra numret av Ryska Posten fanns första delen av vår resedagbok, här föl-
jer andra delen.

Repekka – FIN*Susanssin Climb The Walls

Jalo – FIN*Susanssin Makes You Smile

Lellona – FIN*Susanssin Curious By Nature

Joy – FIN*Susanssin Touch Of Joy
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Klavdija. Vid sju månaders ålder hade Joy
redan vackra gröna ögon och underbar
mellanblå päls. Och Joy verkar, precis
som namnet antyder, ge mycket glädje åt
sin familj.

Efter besöket hos Joy körde vi till
Grankulla för att träffa den sista i kullen
”Fast and Furious”, Susanssin Catch Me
If U Can ”Kassu”. Kassu bor i en familj
med tre barn. De båda pojkarna är
knappt tre år gamla, så det var ett livligt
hem. Kassu brydde sig inte alls om poj-
karna som sprang omkring. Föräldrarna
berättade att de var så glada att Kassu
hade ett sådant bra temperament och
trivdes så bra med barnen. Ibland
önskade de dock att han kunde ha lite
mer av överlevnadsinstinkt i kontakten
med de livliga pojkarna. Dottern Anni,
som tyvärr var på konfirmationsläger när
vi var på besök, har tagit väl hand om
Kassu. Jag önskar att vi hade fått träffa
henne också. 

Kassu såg så fin ut med sina
stora öppna öron och gröna ögon. Han
hade utvecklats fint och till och med
nosen hade blivit rak. Han hade dessut-
om samma starka haka som syskonen. En
riktigt fin unghane, så allt var väl också i
Grankulla.

19 augusti 2009 Kotka - Lovisa - Kotka
(91 km) 
I den lilla staden Lovisa bor Susanssin
Feeling Happy “Hannes” med sina ägare
Noora och Topi och den gamla huskatten
Kuu. Hannes väntade på oss i glasveran-
dan. Jag blev lite förvånad för han hade
varit ganska blyg som kattunge. Noora
berättade att han väljer ut de besökare
som han vill träffa, de andra ser inte
röken av honom.

Hannes var en stor pojke,
mycket kraftigt byggd och han liknade
mest sin far Nallukka. Vi brukade kalla
honom Nallukka Junior när han var
liten, eftersom han var så lik sin far när
han var i samma ålder. Det märktes att
Topi, som tidigare inte hade varit någon
kattmänniska, var mycket förtjust i
Hannes. Han berättade att han till och
med hade berättat om Hannes på arbetet,
en sak som han aldrig hade trott att han
skulle göra. När Topi och Noora var på
segelsemester var de tvungna att ringa
varje kväll och höra att Hannes mådde
bra. Noora var glad att ha en katt som
vilade en stund i hennes knä när hon
kom hem från jobbet. Topi var förvånad
over hur atletisk Hannes är, hur fort han
kan springa och hur högt han kan hoppa.
Ja, sådan är ryssarnas tjuskraft.

Vi träffade alltså alla katterna ur
Susanssins ”Fast and Furious”-kull
(Hana-Bi Vesuvio x Susanssin Blue
Miracle) och de återstående av Susanssin
”Fifth Edition”-kull (Miminkan Leonid x
Susanssin Tiger that Purrs). Vi har inte
haft möjlighet att träffa Myys bröder från
Blue-kullen, eftersom jag varit sjuk, men
jag hoppas vi kan besöka dem när jag
känner mig lite bättre.

Det har varit så roligt att träffa
Susanssin-katterna och deras lyckliga
ägare. Det påminner mig om varför jag
har hållit på med uppfödning, för det är
ju inte bara glädje, utan mycket oro och
även sorg. När jag skriver detta har det
fötts sjutton Susanssin-katter. Myy bor ju
hos oss och Nanos nya små pojkar i höst-
kullen är fortfarande kvar hemma. De två
höstpojkarna föddes den 4 oktober och
allt gick bra. De heter FIN*Susanssin
Crispy Mornings och FIN*Susanssin
Plauful Leaves. De är underbara, men
ganska livliga, det vill säga små orkaner,
och det har skrattas mycket hos oss den
senaste tiden. Jag ska berätta mer om
dem i nästa Ryska Posten.

Susanssins uppfödning önskar er alla
God Jul och Gott Nytt År 2010! 

Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson

Kassu – FIN*Susanssin Catch Me If U Can

Hannes – FIN*Susanssin Feeling Happy
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Fira din katt med en annons i Ryska Posten!
Födelsedag, ny titel eller något annat.
Skicka en bild och några korta rader till 
Ryska Posten ”Det ska vi fira...” 
Adress finns på sidan 2.

Det ska 
vi fira!

Den 17 oktober fyllde våra busiga killar 5
år! Matte var för sen med hälsning till
förra numret men snälla och omtänk-
samma Carina med Kismet och Alexej
såg till att där ändå fanns en bild och en
grattishälsning - tusen tack för det!
På bilden befinner sig Shiraz och Chianti
på en av sina många utsiktsplatser, näm-
ligen matbordet! Bilden är så typisk för
deras temperament, Chianti i vila och
kontemplation och Shiraz på språng och
beredd på lek och spel!
Grattis älskade brorsor 
från matte och husse i Solna!

Grattis Raisa
S*Sirius vill gratulera Bernice och den
söta lilla S*Ärke Ängelns Raisa till fina
utställningsresultat.

Dette skall vi fira!

BIV + NOM
Ywonne av Buerlia(N) har gjort ære på
den hun er oppkalt etter: Ywonne
Johansson!
Den 17. oktober hadde hun sin første
utstilling, i kl. 12, med resultat Ex 1,
BIV.tot., NOM.
Ikke bare slo hun ut sin mor, men også
4 andre voksne russere, 3 svenske og 1
dansk!
Dette lover vel godt for framtiden? Hun
skal etter planen ha ett Buerlia-kull i
2010, etter det tilhører hun Annika
Haugvik. Gratulerer, Ywonne!   
Hilsner fra Eva og alle kattene i Buerlia

Grattis på födelsedagen Arty
(S*Hambylunds Lucia)! Stora damen nu
ju! 
Annika och Theo

Grattis Alexej!
Grattis till Alexej (Ryaklintens Alexej
Astor) och hans kullsyskon på 8-årsdagen
2/12! 
Husse, matte och Kismet.

Jag vill gratulera min gode vän Isaak
(Vatulands Isaak), som fyller 4 år 24/11.
Hälsningar Alexej 

Grattis Jasper 
(Mudhoneys Jasper), som fyller 1 år
24/2.
Moster Kismet, Alexej, husse och matte

Grattis Missja (Kandinsky’s Missja), som
fyller 6 år 13/11.
Carina, Alexej & Kismet
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Grattis S*Ryaklintens Alexej Astor och
S*Mudhoneys Kismet på födelsedagarna
den 2/12 och 31/10 önskar ryssvännen
Wilma, som också grattar sin hatthylle-
kompis S*Vatulands Mikhail (Watson)
till IC-titeln i somras.

Holly fyller 5
Grattis Holly på din femårsdag den 
20 december!
I år har du blivit mormor för andra
gången.
Puss från matte

Grattis på 14-årsdagen mormor Barynia’s
Katinka Koritseva, önskar Signe, Sigfrid
och Sigrid!

Även Carina, Alexej & Kismet vill gratu-
lera Katinka på födelsedagen.

Vill gratta mina blå älsklingar S*Pixmas
Lyuba och Lara som fyllde två år den
22/10. 

Flickorna vill i sin tur hälsa till den fina
herren S*Ryaklintens Alexej Astor som
fyller 8 år den 2/12 och till sin söta vän-
inna S* Mudhoneys Kismet som fyllde 1
år den 31/10

Veronica Nilsson
Lyuba till vänster och syster Lara till
höger.

Grattis Theo!
Stora fina Theo (S*Blåtussens Theo), nu
är du dubbelt så gammal som förra året!
Grattis på 2-årsdagen, önskar matte,
husse och Morris

Vi vill gratulera vår snälla pappa Boris (Ussholmens Urax), som fyller 5 år 10/12 och
vår fina mamma Diesel (Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora), som fyller 7 år 29/1.
Hurrar Mudhoneys Minni, Prinsen, Quintessa & Kismet

Grattis Fia (Barynia’s Sophia Luiniljeva),
som fyller 7 år 4/1.
Carina, Alexej & Kismet

Grattis Skepparkrokens Sonja!
11/2 fyller vår guddotter 2 år.
Gratulationer Carina, Hugo, Alexej &
Kismet

Grattis Wilfred (Zilarrezko Wilfred of
Ivanhoe), som fyller 10 år 6/1.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet
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Grattis Alexi (Saratovs Olga Alexis), som
fyller 5 år 1/1.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Yurij (Vatulands Yurij), som fyller
6 år 16/1.
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Vi är många som vill uppmärksamma att
Eva Smith-Meyer, som bor i Sandefjord i
Norge, uppnår mogen ålder. Eva är en
välkänd profil i nordiska russian blue-
sammanhang, både som uppfödare och
utställare. Hon har under många år varit
aktiv i Den Norske Russian Blue
Klubben, bland annat som sekreterare,
kattungeförmedlare och redaktör. 

Stamnamnet av Buerlia(N)
registrerades 1989 och samma år föddes
den första kullen, som var euopéer. 

1992 köpte Eva sin första ryss,
S*Skepparkrokens Gaia, från Christina
Sörmans uppfödning. Föräldrarna var
S*Skepparkrokens Catja och S*Smokey
Joe’s Edison. 1993 föddes den första ryss-
kullen hos Eva, med Gaia och
S*Tassamajas Andros som föräldrar.

Under åren har det hittills blivit 10 euro-
pékullar och 21 rysskullar. Alfabetet har
betats av och de senaste kullarna har Eva
”döpt fritt”.

Gaia omplacerades senare till
Evas väninna Fernanda Sparre Smith, då
hon inte trivdes så bra med husets övriga
katter. Dottern Geisha tog över som
avelshona och fick sammanlagt 6 st kul-
lar. Geisha var också den första nordiska
ryss som tog titeln DM.

Jessie fick 3 kullar, Oda fick 5
kullar och Virgo har hittills fått 4 kullar –
alla med stamnamnet av Buerlia, förstås.
Och vi tror nog att det kommer att bli
några kullar till.

Vi är många som har fått njuta av gästfri-
heten och den goda maten hos Eva, och
det är alltid lika trevligt att få ha Eva som
gäst.

Kära Eva: 
Många vänner har du fått genom åren
och vi vill nu hurra för dig på din födel-
sedag/gebursdag, även om du kommer
att rymma fältet just under högtidsda-
gen, och vi hoppas att din födelsedag blir
en riktigt härlig dag för dig!

Dina många vänner, genom 
Carina Nicklasson

P. S. Eva: Jag skriver inte en lång namn-
lista, du vet så gott vilka vi är ändå.

Årets norska jubilar

Här fortsätter artikelserien där olika personer svarar på frå-
gor om russian blue. Karin Johansson och Carina Nicklasson
har tagit fram frågorna och valt ut de personer som ska
intervjuas. Det är tänkt att det ska vara både ryssägare,
domare, domarassistenter, utställare och ryssuppfödare.

Här följer Kai Ruonalas svar.

En kort presentation av dig själv
Jag heter Kai Ruonala och är kattdomare och jag talar bland annat
finlandssvenska. Nuförtiden föder jag och min fru Ann-Charlotte
bara upp burmor, men tidigare födde vi också upp andra raser -
och förstås ryssar. Jag var ordförande i Suomen Venäjänsiniset
under flera års tid, speciellt under de svåra tiderna. Det är nu så
länge sedan vi födde upp “Kassaran-ryssar”, att dessa katter nästan
har försvunnit från nu levande ryssars stamtavlor, de finns endast
bland förfäderna.

Vad betyder ryssen för dig?
Jag har alltid haft känslan att rasen måste skyddas från främmande
inflytande. Standarden och tolkningen av den har varit under
diskussion hela den tid som jag har varit med i kattvärlden (25 år).
Det är viktigt att vi här i Skandinavien kämpar emot alla modefe-
nomen som försöker förstöra (inte “utveckla”) den gamla,
ursprungliga formen av russian blue.

Samtal om russian blue
Kai Ruonala med IC Saraitshikin Paolita (Neppi)
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Vad är rysslook för dig?
Russian blue är en korthårig katt som har glänsande dubbelpäls med ordentlig kon-
trast mellan den mellanblåa grundfärgen och silvertippingen. Den har muskulösa,
men eleganta, ben och muskulös kroppsbyggnad. Den har rak, kort nos med ordent-
lig vinkel i profilbrytning, med lång och bred platt topp på huvudet.

Öronen ska vara stora och öppna och sidolinjen stiger från halsens höjd näs-
tan vertikalt upp. Katten ska ha stark (djup) haka. Viktigast är nog de mandelformade,
djupt grönglänsande ögonen, som snett men stolt stirrar på dig och som speglar flera
århundraden av gammal visdom.

Russian Blue Klubben har som mål att bevara den skandinaviska rysstypen. Vad
tycker du kännetecknar den? Beskriv gärna från helheten till detaljerna
Jag är glad att klubben och de ansvariga uppfödarna har reagerat och försöker rädda,
vad räddas kan. Tyvärr är en hel del av utställarna bara ute efter “ära och ryktbarhet”
(och titlar). Jag upplever att utställningar nästan mest är till skada för rasen (detta gäl-
ler förstås också för andra raser). Det värsta är att det finns FIFe-domare som aktivt
håller på att propagera mot, och dömer mot, vad som till och med är skrivet i FIFe:s
standard för russian blue. Dessa domare känner inte till rasens och standardens histo-
ria, och det är mycket tvivelaktigt att döma enligt CFA-standarden. Jag önskar att
uppfödarna aktivt vägrar att acceptera sådana fenomen och säger det till dessa domare.
Till och med CFA-domarna jobbar bättre på FIFe-utställningar än dessa FIFe-domare.

Finns det någon, eller några ryssar, som du tycker överensstämmer med den skan-
dinaviska russian blue-typen samt varför (nu levande eller döda)?
“Stammodern” Olga (Skvallergränds Olga Alexandrovna) måste förstås nämnas. IC
FIN*Lion’s Jakun var på sin tid den absolut bästa hanen. Jag är fortfarande arg över
att domarna på Världsutställningen knappt tittade på honom och i stället valde en
muskelfattig britt av ministorlek som World Winner. Alla Mistlurens katter som jag
har sett är jättefina. Grattis BG. Säkert finns det andra också.

Vem eller vad har betytt mest för din syn på ryssar?
Som domarelev fick jag många goda råd, först och främst från Iiris Areva (Marikatin).
Marianne Stade (Skvallergränds) var min lärare många gånger.

Också andra domare och uppfödare har gett mycket. Vissa influenser har
varit positiva och en del har varit negativa. Viktigast (och häftigast) var diskussionerna
med andra domare då man måste kunna motivera sina åsikter (inte på så sätt att någon
domare i panelen säger till de andra att de här ryssarna inte alls ser ut så som ryssarna
borde).

Vad har du för förhoppningar när det gäller russian bluens framtid?
Jag anser att domarutbildningen är helt tokig. Den som inte kan och förstår lär den,
som inte vet!  SORRY!

“Man får inte klaga, men man kan nog gnälla och också skälla” (på ett trev-
ligt sätt, men ändå så att domaren vet att ägarna inte är nöjda). Man kan se att doma-
ren under bedömningen inte håller någon linje alls. Utställarna betalar för åsikter.
Man behöver inte acceptera sådana bedömningar som inte är enligt standarden. Bara
genom diskussioner kan man åstadkomma någon förändring.
Klubbens människor kan gärna “intervjua” domaren för Ryska Posten ifall domaren
följer någon annan standard än FIFe:s.

Jag önskar att bilden av den ursprungliga skandinaviska ryssen ska hållas klar i uppfö-
darnas minne. Detta trots att man ibland är tvungen att använda mindre typade kat-
ter och trots att den egna utställningsframgången skulle bli mindre betydande. Mest
borde man tänka på hela rasens bästa inom FIFe.

Bilder:
Kai Ruonala med IC Saraitshikin Paolita (Neppi) och 
Grindbacka Aksana på utställning i Vantaa 25/8 2007.
Foto: Heikki Siltala

Grindbacka Aksana



26

Tibro den 10 oktober
– en liten bildkavalkad från utställningen 

Domare: Eiwor Andersson
Foto: Karin Johansson

Utställningsreultat finns på sidan 32.

S*Koroleva Odelija Maximilija

S*Limelight’s Pocahontas

S*Vatulands Mikhail

FIN*Katzenhof Mariya

S*Wynjas Wincent
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Sverige

28/8 2009 5+0
Far: S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij
Wozduch
Mor: S*Flisdjupet’s Chardonnay
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson, Västra
Frölunda
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

4/9 2009 1+3
Far: S*Ussholmens Urax
Mor: S*Svartsjös Ana Dyrskaja
Uppfödare: S*BOGINJA’S
Linda Linddahl, Ljungskile
0522-302 67, 0707-20 22 97
rysslinda@hotmail.com

17/10 2009 0+4
Far: S*Saratovs Radozlav Dominik
Mor: S*Vatulands Marisa
Uppfödare: S*MISTLURENS
Bengt-Göran Fältström, Göteborg
031-13 31 73, 070-967 00 63

1/11 2009 1+2
Far: Alexej
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91, 016-15 37 24 (arb.)
victoria.andersson@mdh.se

5/11 2009 0+2
Far: S*Limelight’s Quatro
Mor: S*Ärke Ängelns Hindra
Uppfödare: S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
070-533 55 76
berniceskytt@hotmail.com
www.arkeangelns.se

7/11 2009 0+2
Far: S*Ussholmens Urax
Mor: S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna
Anaztazia
Uppfödare: Suzan Uhlén,
Göteborg
031-41 06 11, 0702-24 15 24
suzan.uhlen@gmail.com

15/11 2009 0+1
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: FIN*Zarin Querida Maia
Uppfödare: S*FLAX
Charlotte Bredberg, Stockholm
08-10 40 01, 0736-22 14 88, 0708-
36 66 88
charlotte@flaxkatter.se
www.flaxkatter.se

Norge

25/11 2009 3 st
Far: Bolsjoj Dmitrij av Pomona(N)
Mor: (N)Thorelin’s Iwona
Uppfödare: (N)HERITS
Heidi Strömberg, Skjetten
+47 63 84 15 43
heidistromberg@c2i.net

Kullinformation

FÖDDA KULLAR PLANERAD PARNING
Sverige

Far: S*Flax Chaos
Mor: Tsaritzas Zelda
Uppfödare: S*SIRIUS
Christina Linder, Nyköping
0155-28 91 36, 070-291 98 00
christina.linder@comhem.se
www.siriusrussianblue.dinstudio.se

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
martin.hjertstrand@gsn.se

Far: S*Koroleva Ondrej Maximalija
Mor: S*Wildtbergs Belucha
Sentinela Ondine
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson, Göteborg
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: Frida Nevskaja
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Johansson
wildtbergs@wildtbergs.se
www.wildtbergs.se

Norge

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyeer, Sandefjord
+47 33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

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

Sverige

31/12
Far: S*Catullus’ Blå Boris
Mor: S*Koroleva Amalija Katerina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

31/12
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*UllaBerras Olga Zarina Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla och Bertil Lindstedt, Tyresö
070-938 23 59, 070-780 07 19
ullaberra@telia.com

VÄNTADE KULLAR

En liten flicka ur S*Mistlurens kull i oktober 2009
Foto Karin Johansson

Kull från FIN*Hana-Bi (S*Grrr Kallisto Mira Nikita x
FIN*Susanssin Catch Me If U Can), född 11/8 2009. 
1 hane och 2 honor. 
Foto Anssi Gunnar, uppfödare Marianna Ripatti.
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För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en bli-
vande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare in-
formation. 
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader. 
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar 
tillsammans med hankattsägarna. 
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Cortobelle’s Mysak (090205) S*Halmbylunds Oberon
Ägare: Frida Skandevall, Lund S*Svartsjös Tabasco S*Sidensvansens Aquarelle
fridaskandevall@hotmail.com S*Barynia’s Hildur S*Ärke Ängens Gorki

IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Czar’s Fairy Yakov Nazimov (090319) EC/TGC Maxiilliam vom Salzbachtal(D)
Ägare: Beatrice Mahler (Stenungsund) CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim EC S*Romanenko’s Axinja
0303-77 79 94, 0705-61 01 61 S*Koroleva Faina Eufimia CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
beatrice.mahler@telia.com GIC S*Koroleva Severina Valentina

S*Kosmoskattens Leo (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Elisabeth Larsson S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
0523-702 71 (Kungshamn) FIN*Zarin Holly
info@kosmoskattens.se

S*Kosmoskattens Lotus (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Anna-Lena Engström S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
073-809 17 37 (Kungsbacka) FIN*Zarin Holly
anna-lena.engstrom@yahoo.se

S*Kosmoskattens Ludvig (090325) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Emma Carlsson S*Kosmoskattens Kajsa S*Porslinskattens Saffran
0370-928 27, 070-354 22 77 (Gnosjö) FIN*Zarin Holly
emmacarlsson7@hotmail.com 

S*Moy Almaz Blue Surprise (090503) S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
Avg. Enl. ö. k. S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij Wozduch CH Frida Nevskaja
Ägare: Anne-Helene & Ywonne Johansson CH S*Flisdjupet’s Chardonnay CH S*Saratovs Maximimiliam Blazej
wildtbergs@wildtbergs.se CH Felicia

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

S*Grrr Chili Thai Giant (070221) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IP&IC Tsaritzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Thory Saverstam CH A*Flashpaw’s To My Delight Starchild Heartbreaker of Flashpaws
Tel: 0918-107 50 (Norsjö) A*Flashpaw’s Vanity Fair

S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227) S*Kärrmarks Gregorij
Avgift: Enl. ök. S*Svartsjös Grizzly IC S*Mjukebo’s Dudinka
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren S*Grrr Luna Kisaki Siderius S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
Tel: 0910-109 24 (Skellefteå) A Flashpaw’s To My Delight
l.fahlgren@hotmail.com

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevity Alexey (080229) GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
Avgift: Enl. ök. S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev IC Ondine v. Hirschbach(D)
Ägare: Gunnel Svanberg CH S*Flisdjupet's Chardonnay CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
tel: 0920-18106, 070-5982646 (Luleå) CH Felicia
gsvanberg@yahoo.se

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)

Nikolai (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Österberg S*Kosmoskattens Irena S*Bollers Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Alexej (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Österberg S*Kosmoskattens Irena S*Bollers Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

Sidensvansens Owiggo Wiggo (070120) S*Adastra Costeau
Avgift: enl ök S*Astragalus Oceans Pollux EC Guldvingens Silver Zinnie
Ägare: Sirpa Korventie S*Sidensvansens Hexa Epoque  IC S*Limelight’s Harley
Tel: 0220-16658 (Hallstahammar) CH (N)Opuntia’s Boj Baba

S*Ärke Ängelns Qupin (080917) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: enl. ök. EC S*Wynjas Wincent EC S*Romanenko’s Anisia
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle CH S*Ärke Ängelns Dina S*Peleus Achilles Archie
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54 S*Skepparkrokens Pavlina
alfons99@spray.se

Avelshanar
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Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

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

S*Cortobelle’s Lazarus (080110) IP&CH Jumillas Born To Run
Avgift: Enl. ök. FIN*Starstruck’s Corto Maltese CH S*Wildtbergs Reca Wolga
Ägare: Nisse Eriksson S*Barynia’s Hildur S*Ärke Ängelns Gorki
Tel: 08-750 98 17, 073-301 96 79 (Kista) IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
kalkyl75@hotmail.com

S*SilverPixie’s Aleksey (080304) EC Erasmus v. Salzbachtal
Avgift: Enl. ök. EC Maximillian v. Salzbachtal CH Djagilevs Odelia Rinska
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna) IC S*Limelight’s Maya S*Kärrmarks Gregorij
Tel: 08-27 24 64 EC S*Sagoland’s Chili,DM
lars.bohlund@bredband.net

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

S*Flax Chaos (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18 GIC FIN*Zarin Talita, DM
anneli.hirsch@tengbom.se

S*Flax Cheops (080422) S*Valinor’s Legolas
Avgift: Enl. ök. S*Kandinsky’s Mischa (N)Thorelin’s Petite Doris
Ägare: Lina Överström (Stockholm) CH FIN*Zarin Querida Maia GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
lina.overstrom@gmail.com GIC FIN*Zarin Talita, DM

S*Catullus' Blå Bastian (081008) GIP/IC Silverlock's I Believe In U
Avgift: enl. ök IC FIN*Zarin Querido Qat GIC FIN*Zarin Talita, DM
Ägare: Anna Hansen IC S*Kosmoskattens Jasmin Sebastian av Buerlia(N)
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö) CH S*Kosmoskattens Blå Gina
annah80@gmail.com

S*Catullus' Blå Boris (081008) GIP/IC Silverlock's I Believe In U
Avgift: enl. ök IC FIN*Zarin Querido Qat GIC FIN*Zarin Talita, DM
Ägare: Camilla Patek IC S*Kosmoskattens Jasmin Sebastian av Buerlia(N)
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö) CH S*Kosmoskattens Blå Gina
info@catullus.nu

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

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

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421) EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
Avgift: Enl. ök. EC Maximiliam vom Salzbachtal(D) CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
Lena Kalmykova IC S*Korleova Amalija Katerina S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
Tel: 076-245 81 44 (Göteborg) S*Mischenka Petra
lena.kalmykova@gmail.com

S*Royalgrey Nikulin Tiger (090120) IP&IC Tsaritzas Reno
Avgift: Enl. ök. CH S*Barynia’s Wilmer IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
Ägare: Stina Otterberg S*Silivren Modesty Blaise S*Ussholmens Urax
031-16 39 24 (Göteborg) S*Sinikoskas Nikita
stina.otterberg@gmail.com

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

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

Norge
Vuxna hanar
(N)Nature’s Beauty Aris Maximov (050820) Sherif from Alis (EST)
Avgift: Enl ök FIN*Bessemjanka’s Dirham FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Ägare: Oddny Stokholm CH (N)Schillerström’s Sina Tsaritza (N)Pomor Igor Ostrovskij
Tel: +47-93451924 LÖRENSKOG CH (N)Schillerström’s Geiza

Alexandra’s Blue Hampus (0705xx) GIC Victor Happy Eyes (CZ)
Avgift:  Enl. ök. (N)BlueGargoyle’s Cernunnos CH Regina av Buerlia(N)
Ägare: Anneke Fasting, Bergen Alexandra’s Blue Tsarina Nikita S*Blå Blixtens Gandalf
fiodda@hotmail.com (N)Thorelins Anastasia Blue
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Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök S*Saratovs Ivan Yashin
Ägare: Iver Erling Årva CH S*Vatulands Yurij S*Cosack's Nefertite
Tel: +47-90037541/22377511 EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi
iver@tda.no EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122) IC Ray Rosa Glauca
Avgift: Enl. ök. GIC Viktor Happy Eyes (CZ) CH Florans Erakis
Ägare: Margaret Ann Moen CH (N)Feropont Anfisa (N)Schillerström’s Feropont
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo) (N)Bernhof Nastja
margaret.moen@getmail.com

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

Argentum’s Mika (20090117) FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. ök. (N)Natures Beauty Aris Maksimov CH (N)Schillerstrøm Sina Tsaritsa
Ägare: Bodil W. Schmidt CH (N)Melkeveiens Cassiopeia S*Sephoras Joe GNU
+47 33 45 54 80 (Sandefjord) (N)Stjernevindens Chi Tauri
bakerkim@frisurf.no

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

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

ryska boden

Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

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

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

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

JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann

Andersson.
Pris: 5:-/st + porto

För mängdrabatt 

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

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

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

1 2

3 4

Beställ vykort hos Carina Nicklasson, telefon 0521 - 607 26
eller e-post: collusor@telia.com 

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

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

Handgjort örhänge i sterling
silver. Modellen är efter ett
foto av Stenbergets
Milochka, född 1979.
Vill du ha ett par så får du
ett för vänster och ett för
höger öra. Vill du bara ha ett
så beställ höger eller vänster!
Ange också om du vill ha

skruvmekanism, annars får du till hål i örat.
Pris 120:-/styck, 
(därav 25:- till RBK)
Giroinbetalningskort ligger i paketet!
(Katten kan även fås i större storlekar som brosch
eller hänge, skicka förfrågan per mejl, snigelpost
eller ring!)
Beställningsadress:
silverkatt@russianblueklubben.se
eller
Monica Malmsten, Turkosvägen 20, 
282 32 Tyringe eller tel 0451-567 29

Tag en ryss i örat!

Rea!
Jeansskjortor: 
50 kr + porto

Gamla nummer
av RP
Tidningen har
kommit ut med fyra
nummer per år
sedan 1978.
Skänkes mot porto-
kostnad!
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STOCKHOLM 22 augusti 2009
Domare: Lone Lund
7 utställda russian blue

Klass 1    Supreme Champion
Hona        S*ROMANENKO’S AXINJA
HP           Äg: Sonny Hansson & 
BIV, NOM Kicka Johansson

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

Kicka Johansson

Klass 3    Grand Internationell Champion
Hona        TSARITZAS ZELDA
CACS       Äg: Christina Linder
Ex 2        S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY

Äg: Bertil & Ulla Lindstedt

Klass 11    Junior 6 - 10 månader
Hona S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1          Äg: Bertil & Ulla Lindstedt

Klass 12    Ungdjur 3 - 6 månader
Hane S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1          Äg: Thomas Johnson

Hona S*ROMANENKO’S KALINKA
Ex 1          Äg: Linda Hultkvist
BIV J+U

STOCKHOLM 23 augusti 2009
Domare: Glenn Sjöbom
9 utställda russian blue

Klass 1    Supreme Champion
Hona        S*ROMANENKO’S AXINJA
HP           Äg: Sonny Hansson & 

Kicka Johansson

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

Kicka Johansson

Klass 3    Grand Internationell Champion
Hona        TSARITZAS ZELDA
CACS       Äg: Christina Linder
BIV, NOM
Ex 2         S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY

Äg: Bertil & Ulla Lindstedt

Klass 5    Internationell Champion
Hane        S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB   Äg: Kristina Svärdsten

Klass 7    Champion
Hane        S*LIMELIGHT’S QUATRO
CACIB      Äg: Thomas Johnson

Klass 11    Junior 6 - 10 månader
Hona     S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1          Äg: Bertil & Ulla Lindstedt

Klass 12    Ungdjur 3 - 6 månader
Hane       S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1          Äg: Thomas Johnson

Hona    S*ROMANENKO’S KALINKA
Ex 1          Äg: Linda Hultkvist
BIV J+U

ESKILSTUNA 6 september 2009
Domare: Anne Gro Edström
9 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane     WYNJAS WINCENT
HP          Äg: Yvonne Torstensson

Hona    ROMANENKO’S AXINJA
HP, BIV,   Äg: Kicka Johansson & 
NOM Sonny Hansson

HP       LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

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

Sonny Hansson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona  TSARITZAS ZELDA
CACS  Äg: Christina Linder

Klass 5 Internationell Champion
Hane    PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB Äg: Kristina Svärdsten

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hona       ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Ex 1  Äg: Bernice Skytt
NOM

Klass 12  Ungdjur 3 - 6 månader
Hane     ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1     Äg: Thomas Johnson

Hona ROMANENKO’S KALINKA
Ex 1        Äg: Kicka Johansson & 

Sonny Hansson
BIV J+U, NOM

GÄVLE 12 SEPTEMBER 2009
Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*ULLABERRAS ZARINA JOY
CACS, BIV Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Klass 9 Öppen
Hona S*ÄRKE ÄNGELNS NEVA
CAC Äg: Maria Törnqvist Jonsson

Klass 11 Junior
Hona S*HALMBYLUNDS LUCIA
Ex 1 Äg: Åke Qvarfort
Ex 2 S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA

Äg: Ulla & Bertil Lindstedt
Ex 3 S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA

Äg: Bernice Skytt

GÄVLE 13 SEPTEMBER 2009
Domare: Elisabeth Raab Alvarsson
4 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*ULLABERRAS ZARINA JOY
CACS Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

Klass 9 Öppen
Hona S*ÄRKE ÄNGELNS NEVA
Dragen Äg: Maria Törnqvist Jonsson
CAC S*ÄRKE ÄNGELNS QUPIN

Äg: Jonas Larsson

Klass 11 Junior
Hona S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Ex 1, BIV Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

NYKÖPING 19-20 SEPTEMBER 2009
SCANDINAVIAN WINNER SHOW
Domare: Lena Chapman
11 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP Äg. Margit Kjetsaa
HP S*WYNJAS WINCENT

Äg. Yvonne Torstensson

Hona S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP Äg. Kenneth Eklind

Klass 2 Supreme Premier
HP S*LIMELIGHT’S NEMO

Äg. S. Hansson & K. Johansson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACS Äg. Christina Linder

Klass 7 Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
CACIB Äg. Thomas Johnsson
BIV, NOM

Klass 8 Premier
CAPIB FIN*MIMINKAN JULIJA

Äg. Marja-Leena Merenkylä

Klass 11 Junior 6-10 månader
Hona S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
Disk. Äg. Bertil Lindstedt
Ex 1 FIN*KATZENHOF JAMIE
NOM Äg. Margit Kjetsaa

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1 Äg. Thomas Johansson

Hona S*ROMANENKO’S KALINKA
Ex 1, BIV Äg. Linda Hultkvist

STOCKHOLM 3 oktober 2009
Domare: Karl Preiss
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona    ROMANENKO’S AXINJA
HP, NOM Äg: Kicka Johansson & 

Sonny Hansson
HP     LIMELIGHT’S POCAHONTAS

Äg: Kenneth Eklind

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

Sonny Hansson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona    TSARITZAS ZELDA
CACS        Äg: Christina Linder
SUPREME CHAMPION

Klass 5 Internationell Champion
Hane     LIMELIGHT’S QUATRO
CAGCIB Äg: Thomas Johnson

Ex 2      PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 9    Öppen klass
Hane      SILVERPIXIE’S ALEKSEY
CAC, Äg: Heléne Petersson
BIV, NOM  
Ex 2       FLAX CHAOS

Äg: Anneli & Jaan Hirsch

Hona     ÄRKE ÄNGELNS RAISA
CAC         Äg: Bernice Skytt

Klass 10   Kastratklass
Hane  PIXMAS LEONID
CAP         Äg: Marie-Louise Johnson

Klass 12  Ungdjur 3 - 6 månader
Hane       ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1     Äg: Thomas Johnson

Utställningsnytt förkortningar
CAC, CACIB, certifikat för 
CAGCIB, CACS fertila katter

CAP, CAPIB, certifikat för
CAGPIB, CAPS kastrater

EX Excellent
MB Mycket Bra
B Bra
HP Hederspris
V Vuxen
J Junior
U Ungdjur
K Kastrat
T Totalt
Disk Diskvalificerad
BIV Bäst i variant
NOM Nominerad till panel
BIS Best In Show

(t ex BIS vuxen kategori tre)
BOX Best in Opposite Sex 

(tidigare BIM - Bäst i Motsatt Kön)
BOB Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra
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Hona        ROMANENKOS KALINKA
Ex 1        Äg: Linda Hultkvist
NOM

STOCKHOLM 4 oktober 2009
Domare: Marianne Roth
10 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona       TSARITZAS ZELDA
HP            Äg: Christina Linder
HP ROMANENKO’S AXINJA

Äg: Kicka Johansson & 
Sonny Hansson

HP     LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

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

Sonny Hansson

Klass 5    Internationell Champion
Hane      PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB Äg: Kristina Svärdsten

Klass 9   Öppen Klass
Hane    SILVERPIXIE’S ALEKSEY
CAC         Äg: Heléne Petersson
BIV, NOM

Hona      ÄRKEÄNGELNS RAISA
CAC        Äg: Bernice Skytt

Klass 10  Kastratklass
Hane      BLÅTUSSENS MORRIS
CAP       Äg: Annika Hjelmsten

Klass 12 Ungdjur 3 - 6 månader
Hane      ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Ex 1         Äg: Thomas Johnson

Hona      ROMANENKO’S KALINKA
Ex 1       Äg: Linda Hultkvist

TIBRO 10 oktober 2009
Domare: Eiwor Andersson
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*WYNJAS WINCENT
HP Äg. Yvonne Torstensson

Hona S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg. Kenneth Eklind

Klass 5 Internationell Champion
Hane S*VATULANDS MIKHAIL
CAGCIB Äg. Karin & Patrik Johansson

Hona S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMILJA
CAGCIB Äg. Kaija Merta
Ex 2 FIN*KATZENHOF MARIYA

Äg. Sven Backström

GÖTEBORG 31 OKTOBER 2009
Domare: Vicky Nye
7 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*WYNJAS WINCENT
HP Äg. Yvonne Torstensson

Hona S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg. Kenneth Eklind

Klass 5 Internationell Champion
Hane S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CAGCIB Äg. Liselott Hallengren
Ex 2 S*VATULANDS MIKHAIL

Äg. Karin & Patrik Johansson

Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CACIB Äg. Sven Backström

Klass 9 Öppen
Hona S*MUDHONEYS DISENTIS
CHAMPION Äg. Martin Hjertstrand

Klass 11 Junior 6-10 månader
Hona S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Ex 1 Äg. Maria Yngvesson

GÖTEBORG 1 NOVEMBER 2009
Domare: Mira Fonsén
10 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*WYNJAS WINCENT
HP Äg. Yvonne Torstensson

Hona S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
HP, BIV Äg. Kenneth Eklind

Klass 5 Internationell Champion
Hane S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CAGCIB Äg. Liselott Hallengren
Ex 2 S*VATULANDS MIKHAIL

Äg. Karin & Patrik Johansson

Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CACIB Äg. Sven Backström

Klass 7 Champion
Hona S*MUDHONEYS DISENTIS
Disk. Äg. Martin Hjertstrand

Klass 9 Öppen
Hona S*KATJINIS KATJA
CAC Äg. Karin Hohner

Klass 11 Junior 6-10 månader
Hane S*KOSMOSKATTENS LEO
Ex 1 Äg. Elisabeth Larson

Hona S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Ex 1 Äg. Maria Yngvesson

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane S*WILDTBERGS BORIS
Ex 1, BIV Äg. Ywonne Johansson

NORGE
KRISTIANSAND 29 augusti 2009
Domare: Thea Friskovec
4 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACS Äg: Ulla & Bertil Linstedt

Klass 7 Champion
Hane S*VATULANDS MIKHAIL
IC Äg: Karin & Patrik Johansson

Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
IC Äg: Sven Backström

Klass 11 Junior 6-10 mån
Ex 1 S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
BIV Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

KRISTIANSAND 30 augusti 2009
Domare: Gianfranco Mantovani
4 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY
CACS Äg: Ulla & Bertil Linstedt

Klass 5 Internationell Champion
Hane S*VATULANDS MIKHAIL
CAGCIB Äg: Karin & Patrik Johansson

Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Sven Backström

Klass 11 Junior 6-10 mån
Ex 1 S*ULLABERRAS ZILVIA KIA OLGA
BIV Äg: Ulla & Bertil Lindstedt

TÖNSBERG 26 september 2009
Domare: Lena Chapman
5 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona    TSARITZAS ZELDA

Äg: Christina Linde
CACS, BIV, NOM
Ex 2     VIRGO AV BUERLIA

Äg: Eva Smith-Meyer

Klass 7  Champion
Hane     LIMELIGHT’S QUATRO
NOM, BIS  Äg: Thomas Johnson
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 11  Junior 6 - 10 månader
Hane  ARGENTUM’S MIKA
Ex 1        Äg: Bodil W. -Schmidt & Kim 

Christoffersen

Hona   ST.HANSHAUGEN`S BEATRICE
Ex 1    Äg: Katja Frost

TÖNSBERG 27 september 2009
Domare: Sara Ojaniemi
4 utställda russian blue

Klass 3 Grand internationell Champion
Hona   TSARITZAS ZELDA
CACS     Äg: Christina Linder
Ex 2       VIRGO AV BUERLIA

Äg: Eva Smith-Meyer

Klass 5   Internationell Champion
Hane    LIMELIGHT`S QUATRO

Äg: Thomas Johnson
CAGCIB, BIV, NOM

Klass 11 Junior 6 - 10 månader
Hane     ARGENTUM`S MIKA
Ex 1      Äg: Bodil W. & Kim Christoffersen

KVERNELAND 10 OKTOBER 2009
Domare: Thea Friskovec
2 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP, NOM Äg. Margit Kjetsaa

Klass 11 Junior 6-10 mån.
Hona FIN*KATZENHOF JAMIE
Ex 1 Äg. Margit Kjetsaa 

KVERNELAND 11 OKTOBER 2009
Domare: Thea Friskovec
2 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP, NOM Äg. Margit Kjetsaa

Klass 11 Junior 6-10 mån.
Hona FIN*KATZENHOF JAMIE
Ex 1 Äg. Margit Kjetsaa 

MOSS 17 OKTOBER 2009
Domare: Glenn Sjöbom
6 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona VIRGO AV BUERLIA (N)
CACS Äg. Eva Smith-Meyer

Klass 5 Internationell Champion
Hane S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
CAGCIB Äg. Liselotte Hallengren

Hona S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMLIJA
CAGCIB Äg. Kaija Merta
GIC

Klass 9 Öppen
Hane DK*KIRSTEJNS HUGO BLUE DANE
CAC Äg. Elvira Kostanda & 

Sergey Migalnikov

Hona S*KOROLEVA MARUSJA IVANA
CAC Äg. Elvira Kostanda & 

Sergey Migalnikov

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona YWONNE AV BUERLIA (N)

Äg. Eva Smith-Meyer
EX 1, BIV, NOM

MOSS 18 oktober 2009
Domare Karl Preiss
6 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP Äg. Margit Kjetsaa

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA

Äg. Kaija Merta
CACS, BIV, NOM
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Hona VIRGO AV BURLIA(N) 
EX 2 Äg. Eva Smith-Meyer

Klass 9 Öppen
Hane DK*KIRSTEJNS HUGO BLUE DANE
CAC Äg. Elvira Kostanda & 

Sergey Migalnikov

Hona S*KOROLEVA MARUSJA IVANA
CAC Äg. Elvira Kostanda & 

Sergey Migalnikov

Klass 11 Junior 6-10 månader
Hona FIN* KATZENHOF JAMIE
EX 1 Äg. Margit Kjetsaa

OSLO 7 november 2009
Domare: Anne Gro Edström
4 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona     TSARITZAS ZELDA

Äg: Christina Linder
HP, BIV, NOM

Klass 9  Öppen
Hane    BOLSJOJ DIMITRIJ AV POMONA

Äg: Margaret Ann Moen
CAC, CHAMPION

Ex 2       KIRSTEJNS HUGO BLUE DANE
Äg: Elvira Kostanda & 
Sergey Migalnikov

Hona    KOROLEVA MARUSJA IVANA
CAC     Äg: Elvira Kostanda & 

Sergey Migalnikov

OSLO 8 november 2009
Domare: Eiwor Andersson
2 utställda russian blue

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

Klass 7 Champion
Hane       BOLSJOJ DIMITRIJ AV POMONA
CACIB      Äg: Margaret Ann Moen

Danmark
ROSKILDE 8 augusti 2009
Domare: Marti Peltonen
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP Äg: Margit Kjetsa

Klass 9 Öppen
Hane VELVA’S GISMO OF MALEVITCH
CAC Äg: Maria Jensen

Hona MALEVITCH SAPPHIRE MARTINIE
CAC Äg: Charlotte Engvold

Klass 11 Junior 6-10 mån
Hona KATZENNEST GIA OF MALEVITCH

Äg: Charlotte Engvold
Ex 1, BIV, NOM

Klass 12 Ungdjur 3-6 mån
Hona JUMILLAS AURORA BOREALIS 

KIRSTEJN
Äg: D K Jensen & E Nielsen

EX 1, NOM

ROSKILDE 9 augusti 2009
Domare: J. Gustaitiene
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*VATULANDS IGOR
HP, BIV Äg: Margit Kjetsa

Klass 9 Öppen
Hona MALEVITCH SAPPHIRE MARTINIE
CAC Äg: Charlotte Engvold

Klass 10 Kastrat
Hona MALAIKA ZARZUELA
CAP Äg: Anne Nielsen

Klass 11 Junior 6-10 mån
Hona KATZENNEST GIA OF MALEVITCH
Ex 1, Äg: Charlotte Engvold
NOM, BIS
Ex 2 HESTIA

Äg: Susan Bilberg

HOBRO 14 NOVEMBER 2009
Domare: Mira Fonsén
3 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona (N)MELKEVEIENS CASSIOPEIA
CACIB Äg. Bodil W. Schmidt
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen
Hane DK SMURFS LOKE BY SPIKE
CAC Äg. Else B. Schrøder
CHAMPION

Klass 12 Ungdjur 6-10 månader
Hona DK BRUHNDAHL’S BLUE RANA 

RAPUNSEL
Ex 1, BIV Äg. Else B. Schrøder

HOBRO 15 NOVEMBER 2009
Domare: Fabio Brambilla
2 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona (N)MELKEVEIENS CASSIOPEIA
CAGCIB Äg. Bodil W. Schmidt

Klass 7 Champion
Hane DK SMURFS LOKE BY SPIKE
CACIB Äg. Else B. Schrøder

S*Katjinis Katja

S*Kosmoskattens LeoS*Koroleva Odrian Maximalija S*Wildtbergs Boris

Några bilder från VK:s utställning 
i Göteborg den 1 november
Foto Karin Johansson
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Mikael Öhgren
Parkvägen 13 G
513 33 Fristad

Anita Franzén
Artillerigatan 93, 5 tr
115 30 Stockholm

Veli-Pekka Tahvanainen 
Valssikuja 1 B 19
FIN-40520 JYVÄSKYLÄ
Finland

Christer Becker
Styrmansvägen 23
231 32 Trelleborg

Christine Berglund 
(f.d. Åkesson)
Hvitfeldsgatan 7A
411 20 Göteborg

Lena Höglund
Förstadsvägen  1A
531 54 Lidköping

Åke Qvarfort
Tegnérgatan 40A
752 27 Uppsala

Elisabeth Remmel
Sallerupsvägen 26A
212 18 Malmö

Elisabet Peterzén
B Barkmans väg 30
148 32 Ösmo

Sandra Gustafsson
Lundagatan 50
117 27 Stockholm.

Ivano Foti d’Inardo
Hörle Björkgården
331 92 Värnamo

Nya medlemmar

Namn- och 
adressändringar

Sverige

Januari
30-31 Örebro NERK

Februari
13-14 Mölndal GRK
14 Stockholm ALFA
27-28 Nyköping ÖSTK

Mars
13-14 Kristianstad MIN
13-14 Stockholm SK

April
10-11 Malmö SYDK
10-11 Hallstahammar VRK
17-18 Umeå BJK
17-18 Lidköping BIK
24-25 Stockholm PK

Norge

Februari
14-15 Bergen BERAK

Mars
21-22 Oslo NORAK

April
04-05 Trondheim
Trønderkatten
10-11 Stavanger Rorak
25-26 Jæren Jærkatten

Kommande 
utställningar

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

RUSSIAN BLUE I KATTALMANACKA

Nu finns det ett månadskort på russian blue-katter i katt-
maten Gourmets kattalmanacka för 2010!
Det är Ryska Postens ena redaktör, den eminenta fotogra-
fen Elisabeth Larsson (S*Kosmoskattens), som har vunnit
en plats där med ett fint foto av sina ryssar FIN*Zarin
Holly och S*Kosmoskattens Kajsa.

Om ni går in på dessa länkar kan ni titta på bilden.
http://gourmetoftheyear.se/ 
http://www.kosmoskattens.se/katter/?p=1197

Almanackan finns i de flesta större mataffärer, och fås på
köpet om man köper några burkar av kattmaten Gourmet.

Vi gratulerar Elisabeth till hennes bedrift  och är glada över
att ryssar syns i kattalmanackor!

Berit Arlebjörk & Carina Nicklasson

Ryssfest i väst

Lördagen den 24/10 var det dags för
årets sista ryssfest. När höstmörkret
började falla var det mysigt att gå till
Sukhothai, träffa ryssvänner och att äta
gott. Finns det någon thairestaurang i
Göteborg som har så god mat?!

Vi hoppas på fler ryssfester runt om i
landet. Martin Hjertstrand har skrivit
om detta i Ryska Posten men det har
hittills varit dåligt med gensvar. Passa
på ni alla som skulle vilja ha ryssfester i
era hemstäder; hör av er till Martin på
e-postadress 
ordforande@russianblueklubben.se 

Carina Nicklasson

CH FIN*Zarin Taika
Ägare och uppfödare: Sari Kulha
Foto: Charlotte Bredberg
Detta foto från ryss-specielen i Middelfart
kom tyvärr inte med i förra numret. Taika
nominerades till panelen och blev Champion.
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Ordförande
Martin Hjertstrand
Norra Ågatan 3
416 49 GÖTEBORG
031-701 05 13
ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande
Nils Werner
Papegojas väg 4
522 32 TIDAHOLM
0502-131 84
viceordforande@russianblueklubben.se 

Sekreterare
Carina Nicklasson
Södra Järnvägsgatan 9
462 36 VÄNERSBORG
0521-607 26
sekreterare@russianblueklubben.se

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

Ledamöter
Stefan Karlsson
Utby
461 91 TROLLHÄTTAN
0520-980 43
stefankarlsson@russianblueklubben.se

Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
bennywidar@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande
Karin Johansson
031-42 37 17
info@kyanos.se

Rasringar i våra grannländer

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

Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk

Finland
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi

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

vem gör vad?
Avelshanar
Anmäl / ändra information om 
din avelshane till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se

Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:
Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se 

Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com

Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och 
födda kullar, meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Skicka samtidigt information om kullen till:
webbansvarig@russianblueklubben.se

Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adress-
ändringar eller utebliven Ryska Posten,
meddelas till: 
Jan Nilsson
Norra Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG
031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem 
meddelas till:
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Utställningsresultat
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka
resultatet till:
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars resul-
tat.

STYRELSEN



BFÖRENINGS-
BREV

Avsändare/returadress: 
RYSKA POSTEN Jan Nilsson 
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG

Kopiera annonsen om du inte vill klippa sönder tidningen.


