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Ägare och foto: Christina Linder
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Gåvoprenumerationer till 
veterinärkliniker
Vill du ge en gåvoprenumeration av Ryska Posten till din veterinärklinik 
betalar du in 50 kr till Russian Blue Klubbens PlusGirokonto 430 52 
40-6, gärna i samband med att du betalar in din egen medlemsavgift.

Glöm inte att samtidigt meddela veterinärklinikens namn och post-
adress. 

Kliniken får förutom Ryska Posten i ett år också en fotokalender och 
ett brev där vi berättar att de fått en gåvoprenumeration av dig.
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När du får Ryska Posten i din brevlåda tänker 
du kanske inte på hur tidningen blir till och 
hur många olika saker som måste fungera för 
att det ska bli en tidning och för att den ska 
komma till medlemmarna på utsatt tid, fyra 
gånger per år.

När det var dags att layouta detta num-
mer fick vi en påminnelse om hur viktiga 
alla länkar i den långa kedja som gör Ryska 
Posten är. Berit blev akut sjuk och kunde inte 
arbeta vid datorn och eftersom det är hennes 
jobb att göra layouten var vi tvungna att hitta 
någon annan som hade de kunskaperna 
och samtidigt hade möjlighet att hjälpa till, 
vilket inte var så lätt. Men när du läser detta 
betyder det att vi hittade en ersättare som 
har hjälpt oss med tidningen. Kanske blev 
den försenad, men vi är ändå glada att det 
blev en Ryska Posten nr 4/2010.

Kanske någon som läser det här skulle ha 
lust att rycka in när vi behöver hjälp. Hör i 
så fall gärna av dig till oss!  Vare sig du är 
duktig på layout eller bara vill hjälpa till att leta 
material till tidningen.

Hur går det då i vanliga fall till att göra ett 
nummer av Ryska Posten?

Jo, vi försöker först hitta material på olika 
sätt; i tidningar, på Internet osv. Det händer 
att vi hittar intressanta artiklar, men har svårt 
att komma i kontakt med författarna för att få 
tillstånd att ta med dem i tidningen.
Vi kontaktar olika personer som kan ha 
intressanta saker att berätta, vi kontaktar 
medlemmar i klubben och ber dem skriva, 
men tyvärr är det inte många som nappar 
och verkligen skriver något.

Det är några personer som skickar in mate-
rial till varje nummer och det är naturligtvis 
viktigt att de håller tiden. Kattungeförmed-
laren skickar aktuell information om kullar 
och dessutom om avelshanar eftersom hon 
också sköter den biten. Utställningsredaktö-
ren skickar in utställningsresultat, kommande 
utställningar och kanske något utställnings-
reportage. Sekreteraren skickar protokoll och 
annan information från styrelsen. Kassören 
skickar listor över nya medlemmar och 
namn- och adressändringar. Ordföranden 
skickar en text till ”ordförandeordet”.

Det är viktigt att varje person gör det han 
eller hon ska och det är också viktigt att 
medlemmarna hjälper till med material. Så 
tveka inte, utan skicka in texter och bilder till 
nästa nummer.

När manusstopp är passerat går Elisabeth 
igenom allt material, språkgranskar texterna, 
ser till att eventuella engelska texter blir 
översatta till svenska, gör i ordning bilderna 
och gör några förslag till omslag. Ordnar 
sedan allt material i olika mappar och skickar 
till Berit.

Har det i god tid före manusstopp kommit 
in texter som passar att illustrera med teck-
ningar skickar Elisabeth dem till Mary-Ann 
som gör sina roliga illustrationer som hon 
sedan skickar direkt till Berit.

När Berit har fått allt material, både texter, 
foton och teckningar, är det dags att börja 
montera allt i ett layoutprogram i datorn. 
Det är ett pussel att få bilder och texter på 
plats i ”lagom” storlek. Bilderna beskärs 
och bearbetas så de kan tryckas. Texterna 

stilsätts med olika typsnitt och storlek. Det är 
ett hantverk som tar lång tid innan allt sitter 
där det ska. Ibland får man göra om sidorna 
många gånger innan allt fått plats och för-
hoppningsvis ser trevligt ut för läsaren.   

Innan tidningen skickas till tryckeriet går vi 
igenom allt mycket noggrant och försöker 
upptäcka fel som vi rättar. Och när tidning-
arna sedan är tryckta skickas de till den 
person som ska lägga dem i plastkuvert och 
klistra på adressetiketter som skrivits ut efter 
en aktuell medlemsmatrikel. När allt är klart 
lämnas tidningarna till posten och eftersom 
de skickas som B-post tar det vanligtvis 
tre vardagar innan ditt exemplar av Ryska 
Posten landar i din brevlåda.

Det är alltså mycket som ska klaffa, och var 
och en måste göra sitt, för att tidningen ska 
bli klar i tid. Just till nummer 4 är det särskilt 
viktigt att allt går som det ska, så att Ryska 
Posten hinner komma ut före jul. Posten har 
ju särskilt mycket att göra då med all julpost, 
så det är bra om tidningarna kan skickas till 
medlemmarna i god tid före jul.

Vi hoppas att några av er som läser det här 
har lust att skriva något till nästa nummer 
eller skicka foton på era katter till oss! Har ni 
fina bilder i stående format kanske de kan 
hamna på omslaget.

God jul och gott nytt år önskar
Berit och Elisabeth

Redaktionen har ordet

Ordföranden har ordet

Hur gick det sen?
Förhoppningsvis sitter du nu med en tidning i din hand och det är några dagar kvar till jul. Tidningen ser kanske lite annorlunda ut än vanligt då 
vi dels har saknat lite material och har fått improvisera lite och dels för att två nya händer helt ofrånkomligt kanske har satt sitt avtryck på utse-
endet. Tack för förtroendet att få göra detta nummer av RP! Det har varit väldigt roligt och lärorikt och jag vill be alla läsare att ha överseende 
med ev små fel och konstigheter här och var eftersom det är första gången jag provar på layout-jobbet.

   God jul och Gott Nytt År önskar Charlotte Bredberg

Kanske är det lite överdrivet att jämföra våra 
sinnen med våra ryssar, men det är i vårt 
sinne, i samklang med (nästan) alla våra sin-
nen ryssen fullbordas.

Hörseln. En smygande katt, en katt i full fart, 
en katt som bara flyttar sig under täcket, två 
katter som leker med varandra... Och maten. 
Själv föredrar jag ljudet som Hill’s ger, men 
det mesta går bra för att göra mig nöjd. Lju-
det av katterna när de äter torrfoder får hela 
mig att sjunka ned i stillhet och lugn.

Synen. En kattunge i full färd med att jaga en 
fjädervippa, en äldre katt som förnöjt sover 

i solljuset. Och tusen andra bilder man kan 
måla upp för sitt inre eller se i sin vardag.

Känseln. Pälsen mot din hand, huvudet 
som stryks mot dig, tassarna som trampar 
din mage när katten mår bra och din kropp 
används som liggunderlag.

Doften. Borra ned näsan i kattens päls och 
insup doften. Visst är väl ändå ryssens doft 
speciell och så mycket bättre än alla andras?

Smaken. Nåja, alla våra sinnen kanske inte 
går att nämna...

Det är hur som helst resultatet av alla dessa 
sinnesintryck som skapar ryssen, som ska-
par just din ryss. De är naturligtvis olika för 
alla, men samtidigt helt lika. Och därför är det 
också så svårt att i ord beskriva en ryss. Men 
du vet. Det går inte att ta miste på.

Julen är här och förhoppningsvis kan man 
se snö och halka som något man måste ha 
för att komma i rätt sinnesstämning, att det 
också är något av alla de ingredienser som 
behövs för att man ska kunna säga ”Nu är 
det jul!” För inte räcker det väl med bara Kalle 
Anka på tv?

Martin



4  RYSKA POSTEN 4/2010

Ni som glömt att beställa en fotokalender, 
passa på innan de tar slut!

Pris
1 kalender 99 kr
3 kalendrar 273 kr
5 kalendrar 364 kr

Beställ via e-post: sekreterare@
russianblueklubben.se
Ring: 031-42 37 17
Beställ via vanlig post: Karin Johansson, 
Amandas gård 11, 414 83 Göteborg

Tack till alla som skickade in foton! 

Russian Blue Klubbens 
fotokalender för 2011
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Roliga miner

Har du foton på din katt när den gör roliga miner? 

Skicka dem då till oss på adressen rpfoto@rus-
sianblueklubben.se.

FI*Miminkan Miriam får inleda denna serie. 
Foto: Marjatta Vieru

Saratovs Eduard Benesch - Gorby
1995-02-14 - 2010-11-11 
 
Vår underbara lille rysspojke har fått resa till katthimlen. Efter 
konstaterad kronisk njursvikt var vi tvingade att ta det hemska 
beslutet att låta Gorby få somna in. Det känns så fruktansvärt 
tomt, men han slipper må dåligt och fick ett bra liv i över 15 år av 
oss som älskade honom över allt annat. 

 
Christine och Conny Nilsson

Vänner som har lämnat oss

Nytt hem sökes!

Pyotr av Buerlia (N) - har något viktigt att säga!

Född på självaste 17e maj och dryga 6mån gammal 
letar Pyotr efter ett nytt hem. 

Kontakta uppfödaren Eva Smith-Meyer
+47 33 47 37 16 
eva.smith-meyer@sfjbb.net 

PS Pyotr finns också med på unghanelistan i Norge DS 
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Vårt sökande efter en kattunge påbörjades. Vi letande på internet 
och kontaktade flertalet av dem som hade kattungar att erbjuda. 
Men det visade sig att samtliga ungar antingen redan var sålda el-
ler tingade. Någon vidare lust att vänta hade vi inte och när alterna-
tivet att importera från ett annat land dök upp, såg vi vår chans. Vi 
hade nämligen hittat en liten söt kattflicka hos en uppfödare i Riga 
i Lettland. Henne kunde vi få om vi gillade varandra. 

Vi reste till Lettland en kall februarihelg och besökte uppfödaren 
Aldis Tihonovs med hela familjen i Riga. Och där var hon, vår lilla 
flicka endast ett par månader gammal. Vi föll genast för henne, 
men att direkt ta med henne hem till Sverige gick inte. Vår långa 
resa att få Milka till Stockholm började. 

Lettland är inte ett rabiesfritt land, vilket innebar att hon behövde 
vaccineras mot rabies och testas efter 120 dagar. Vi ordnade ett 
tillfälligt hem för henne hos släktingar i Riga, där hon fick bo fram till 
augusti. Det blev många turer till Lettland under våren och somma-
ren för att besöka henne och förbereda henne för den stora flytten.

Så i slutet av augusti fick vi svar från veterinären och Milka var 
klar för resan, efter fyra långa månader av väntan. Det skulle bli 
en flygresa Riga – Stockholm. Hon skötte sig exemplariskt och 
charmade vakterna på flygplasten, varken rädd eller orolig. Tullkon-
trollen på Arlanda gick smidigt, tjänstemannen skannade henne för 
att säkerställa rätt identitet, kontrollerade hennes EU-pass och att 
rabiesvaccin fanns med ett godkänt analysresultat. 
När vi kom hem till lägenheten var hon först lite blyg och gömde 
sig under sängen så fort vi hade stigit innanför dörren. Det dröjde 
dock inte länge förrän hon hade undersökt samtliga hörn och vrår i 
hemmet och markerat att det nu även var hennes. Hon är en riktig 
glädjespridare och när vi kommer hem efter långa arbetsdagar är 
det alltid trevligt att mysa med henne. 

Vi tycker att Milka är ett riktigt praktexemplar av russian blue och 
kommer att delta i flera kommande kattutställningar. Hennes debut 
var i Frölunda i november månad. Det gick riktigt bra och hon be-
lönades med två CAC. 

Husse Mikael och matte Ilona

Milka - 
Ingen lätt historia att importera 
russian blue från Lettland

I slutet av 2009 bestämde vi oss för att utöka vår familj 
med en kattmedlem. Efter att ha tittat på flera olika raser 
föll vi slutligen för russian blue. Det var flera faktorer som 
lockade oss, dels att rasen är social och passar bra som 
innekatt och inte minst det vackra utseendet.

Att tänka på om du ska flyga med en katt

• Reglerna skiljer sig avsevärt från flygbolag till flygbolag.
• Vissa flygbolag tillåter inte djur.
• De som tillåter djur har vanligtvis begränsningar på hur många djur 
som får vara med i kabinen. Om du planerar ta med djur i kabinen, 
få alltid bekräftat från flygbolaget att djuret får plats.
• Vanligtvis får djuret inte väga mer än 4 eller 5 kg (det varierar från 
flygbolag till flygbolag). Om djuret väger mer får det åka i bagage-
utrymmet.
• Flygbolagen har även tydliga begränsningar gällande burens stor-
lek. Kontrollera detta. Vi hade en bur som vi bar katten i till och från 
flyget, och bytte till en mindre och mjuk bur under själva flygningen.
• Om man flyger med SAS går det att beställa biljett via hemsidan 
och direkt efteråt ringa till SAS och be dem lägga till en djurbiljett. 
SAS kommer även att bekräfta inom 24 timmar om djuret får plats 
eller ej. Då alla SAS-biljetter kan avbokas inom 24 timmar efter be-
ställningen kommer du att ha möjlighet att avbeställa din biljett ifall 
katten inte får plats.

Att tänka på om du ska importera en katt (eller ett annat djur)

• Kolla Jordbruksverkets krav för import som kan variera beroende 
på om du importerar från:
o Ett land inom EU eller utanför EU
o Ett nordiskt land 
o Rabiesfritt land eller inte
o Andra kontinenter
o Storbritannien och Irland kan ha egna bestämmelser
• Kolla om djuret behöver sitta i karantän eller inte.
• Kolla med Tullverket om dokumentation för import. Det kan vara 
så att man måste vara i kontakt med en veterinär i ursprungslandet 
för vaccination, hälsointyg eller diverse analyser.
• Kolla behov av särskild vaccination och ID märkning.
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Vi kallar honom Leo Messi, oftast bara Leo. 
Sedan en tid tillbaka fullkomligt rasar tänderna 
ur munnen på honom och han ser ut som vär-
sta ”ettagluttaren”. Tandfen ger som vanligt i 
vår familj 10 kronor för varje tappad tand. Leo 
ska köpa leksaker för pengarna. Hittills har 
tandfen bara fått en enda tand, de andra har 
Leo käkat upp. Frågan är nu, ska han få stå-
larna ändå? Förhandlingarna pågår, tänderna 
kommer ju ändå ut igen i toan, så tandfen kan 
ju hämta dem där, om hon nu så gärna vill 
ha dem.

Leo går nämligen på vattenklosetten här 
hemma. Det är mer praktiskt så. Jag köpte 
Litter Kwitter efter sommaren, när vi flyttade 
hem från landet, och Leo har accepterat att 
det är på toaletten man uträttar sina behov 
när man är i stan. Han lärde sig snabbt, det 
tog bara fyra veckor. En gång kunde han dock 
inte motstå frestelsen att kissa i en hög ny-
tvättade kläder som låg i soffan. Den snälla 
tanten på Litter Kwitters instruktions-DVD sä-
ger att man får räkna med att sådant händer 
och att man inte ska bli arg. Jag blev ändå 
lite irriterad måste jag erkänna, och sa till Leo 
att så här kan vi inte ha det. Sedan gav jag 
honom extra mycket närhet och kärlek så att 
han skulle känna att jag fortfarande tyckte att 
han är världens bästa katt och sedan dess 
har det inte hänt igen. På landet går han på 
”svängdörrsdass” men nästa sommar ska vi 
installera kattlucka, och då får han nog sköta 
toalettbestyren utomhus. Verkar ju vansinnigt 
att gå in i den där lådan och kissa när man 
springer ute nästan hela dagarna.

Något som vi inte riktigt var beredda på när vi 
köpte katt var att vår tvåochetthalvtåring blev 
lite svartsjuk. Hon tyckte inte alls att det var så 
kul att hela släkten snackade om Leo. Morfar 
fångade löjor och tyckte att det var så roligt 
att titta på när Leo lekte med dem. Leo sov 
i storasysters säng och till och med mormor, 
som är helt ointresserad av djur, läste en bok 
om katters beteende. Ingen  hade någon som 
helst förståelse för Matilde när hon drog Leo i 
svansen - tvärtom. Inte fick hon bära honom 
heller. Gråt och tandagnissel. 

Det konstiga är att Leo ändå verkligen gillar 
Matilde, han söker ofta upp henne, lägger sig 
under hennes lilla bord när hon sitter och ritar 
och ligger tålmodigt kvar när hon vill kramas. 
Han är minsann inte den som är långsint. Det 
verkar som om han förstår att hon är liten. 
Hon är ju rolig att vara med också, för hon 
vill alltid leka, och oftast är hon väldigt snäll 
och säger ”Åh, vilken duktig katt” så fort Leo 
gör ett konststycke. Jag undrar om han helt 
enkelt tycker att hon ger lite spänning i varda-
gen. Han markerar bara lätt med tänderna när 
han tycker att hon är för närgången. Det finns 
gott om ställen dit han kan klättra upp så att 
hon inte når honom, men han har sannerligen 
ett psyke som få.

Jag funderar lite på att anmäla Leo till avels-
hanelistan, har förstått att det är viktigt att 
bredda avelsbasen. Vi får väl se hur det fung-
erar här hemma när han blir könsmogen, men 
visst vore det roligt om han kunde få en kull, 
eller flera.

Linda R Swirtun
                     

Skuggpanterns Sievert - 
”Leo Messi”

Efter att Kajsa Berggren skrev om sina 
små Skuggpantrar i nummer två och tre av 
Ryska Posten vill jag nu skicka en liten rap-
port om hur det går för Sievert, ”den coola 
killen med pondus”. Han väger i skrivande 

stund, vid fem månaders ålder, 3,2 kilo och 
jag, som inte riktigt kan föreställa mig hur 

stor han kan bli (har aldrig haft katt tidigare) 
börjar darra lite på manschetten, vi får väl 

se var det slutar. 

P.S Femåriga Leia, som går på Matildes förskola, har nu berättat för mig att om man äter upp 
en tand så får man bara drömma glada drömmar (så att man ler stort). Då kommer tandfen på 
natten och ser gluggen. Det avgjorde saken. Jag har nu beställt leksaker. D.S



8  RYSKA POSTEN 4/2010

Söndagen den 5 september anordnades en ryss-
special i samarbete med arrangerande klubben 
Mellansvenska Kattklubben och Ryssfolket. Det 
var hela 19 fina russian blue-katter på plats och 
flera av dem kom från Finland. Som vanligt var det 
en välarrangerad utställning av MSK, och dagen 
blev mycket trivsam. Ryssfolket hade ordnat med 
ett informationsbord där russian blue-intresserade 
och besökare kunde ställa frågor och se på foton, 
det såldes även ryssinspirerade tröjor, muggar och 
annat smått och gott.

Vi hade turen att få den finska domaren Sara Oija-
niemi, som även föder upp russian blue-katter, och 
kanske därför kan utgöra något av en specialist på 
rasen. Hon dömde först de vanliga klasserna, de 
resultaten finns som vanligt på utställningssidorna i 
slutet av tidningen. Efter det var det dags för spe-
cialklasserna, här följer de resultaten:

Bästa russian blue: S*Limelight’s Kia
Bästa rysslook: S*Azovskas Irina Prosorov
Bästa päls: S*Limelight’s Pocahontas
Bästa kropp: S*Romanenko’s Kalashnikov
Bästa ögon: S*Romanenko’s Omega by Siddharta

Jag tror vi alla var mycket nöjda med dagen, och 
Sara Oijaniemi gjorde en mycket fin insats med så 
många ryssar att döma i de olika klasserna. Det 
var förstås extra kul att få träffa våra gäster från 
Finland och se deras vackra katter. Den finske kas-
trerade hanen FIN*Zarin Querido Mio är en av de 
snyggaste russian blue jag sett, han blev sedan 
Best of the Best/BOB, vilket innebär att han blev 
den totalt bästa korthårskatten på hela utställ-
ningen. Det gick även bra för den ”finsk-italienska” 
skönheten FIN*Zarin 4ever Primalux som blev Best 
in Show och slog alla andra vuxna korthårshonor, 
och S*Limelight’s Kia som blev Best in Show av de 
kasterade honorna.

Och hur gick det för min egen Zelda då? Jo, lite 
måste man ju få skryta, även om hon inte kom 
med bland toppkatterna. Våra finska gäster tyckte 
att Zelda var vacker, vilket förstås är glädjande ef-
tersom deras katter är bland mina favoriter. Doma-
ren valde också länge mellan Zelda och vinnande 
honan 4ever, innan hon bestämde sig för vilken av 
de två som skulle bli bästa rysshona – inte illa i den 
konkurrensen må jag säga.
Jag vill slutligen tacka alla för en väldigt trevlig dag, 
tack Ryssfolket för ett bra initiativ att anordna den-
na uppskattade ryss-special, och stort grattis till 
dagens alla fina resultat!

Christina Linder

Utställning med ryss-
special i Eskilstuna

IC Zarin 4ever PrimaLux, foto Christina Linder. Bästa fertila rysshona och BIS vuxen hona.

GIP Zarin Querido Mio, foto Christina Linder PR & EC Limelight’s Kia, foto Christina Linder
Bästa ryss totalt och BIS kastrathona.

SC Limelight’s Pocahontas, foto C Bredberg
Bästa päls och 3e bästa fertila rysshona.

IC S*Romanenko’s Omega by Siddharta, foto C 
Bredberg. Bästa ögon.

PR S*Azovska’s Irina Prosorov, foto C Bredberg
Bästa rysslook.
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Först var SC S*Romanenko’s Maxinja Naida JW

Naidas föräldar är EC S*Romanenko’s Axinja och EC Maximillian von 
Saltzbachtal.
(Se bilder på Naida och hennes föräldrar till höger)

För att få titeln JW ska katten erövra 5st Best in Show som ungdjur 
och/eller junior. Naida fick titeln i Norge 2008-04-05. Vi fick en jättefin 
pokal av den arrangerade klubben samt att vi själva hade med lite 
champagne och firade med våra vänner. Naida blev alltså den första 
russian blue-katten i Sverige som fick den titeln. Det är extra kul då det 
är vår egen uppfödning. Naida är en social härlig katt, aktiv och ska 
vara med där det händer saker. Hon gillar att vara högt upp, såsom att 
sitta på dörrkant, sitta på gardinstång eller någon annan hög höjd. Hon 
är en otroligt vacker dam i sina bästa år. Hon är 3,5 år ung och har fått 
många utmärkelser på utställningar. 

Naida har fått en kull där det blev 4 ungar, 2 hanar och 2 honor. Tyvärr 
så fick inte denna kull en bra start, de föddes på dag 59 och Naida fick 
inte igång mjölk förrän dag 4. Den första ungen, en hona, avled tyvärr 
dagen efter. Men nu började det en tid av stödmatning. Grabbarna 
ökade relativt normalt strax efter att Naida fick igång mjölk, men tjejen, 
Omega, fick jag stödmata i 6 veckor, varannan timme dygnet runt.

IC S*Romanenko’s Omega by Siddharta JW var den andra ryssen 
i Sverige att ta titeln Junior Winner.
                                                                       
Omegas föräldrar är SC S*Romanenko’ Maxinja Naida JW och IC 
Halmbylunds Siddharta.
(Se bilder på Omega och hennes föräldrar till höger)

Omega tog sin titel på Elfsborgskattens utställning 2010-06-12.  Detta 
är stort för oss som uppfödare. Omega är en mycket aktiv katt, gillar 
att sitta i min famn hela tiden, hon ska alltid vara med mig när jag hål-
ler på och pysslar i hemmet. Hon är den mest aktiva katt jag sett, hon 
leker och försöker få igång de andra katterna ideligen, men de vill inte 
alltid, så då kan hon få lite däng för att hon är så på.  Men hon sys-
selsätter sig mycket själv. På ryss-specialer som vi ställt ut våra katter 
på har både Naida och Omega vunnit ”Bästa ögonfärg”. Båda två har 
mycket fin grön, djup och intensiv färg. Omega har något bättre färg. 
Omega går det också bra för på utställningar, hon fick 7 BIS, 16 NOM 
och 11 BIV, varav 9 är BIV-T som ungdjur och junior. Hon går redan i 
klass 5 och har endast några få cert kvar till Grand Internationell Cham-
pion. Tyvärr så är hon en storlek för liten, och det har med hennes 
start i livet att göra. Men det kommer hon att växa ifatt och man får ge 
henne den tiden.

Vi vill även tacka Dorthe Kirstejn Jensen och Esben Nielsen för att vi fått 
låna era fina hanar till våra tjejer.

Text och foto: Kicka Johansson

Endast två ryssar i Sverige har blivit Junior Winner

Naida med dottern Omega
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Ryssfest 

Lördagen den 6 november träffades en 
skara ryssvänner på restaurang Suk-
hothai i Göteborg till mycket god mat 
och dryck. Träffen blev väldigt skandi-
navisk/nordeuropeisk då vi gästades av 
Olav och Jarle från Oslo och Ilona som 
ursprungligen kommer från Litauen. Det 
var roligt att träffa nya och gamla vänner 
och att titta på foton av våra älsklings-
ryssar. 
Karin Johansson
Foto: Jarle

Årets Russian Blue

Tävlingen Årets Russian Blue startar den 1 januari 2011 och 
pågår årligen från 1 januari – 31 december. Prisutdelning sker 
i samband med RBK:s årsmöte och vinnarna presenteras i 
Ryska Posten.

Tävlingen omfattar följande fyra klasser: vuxen, kastrat, 
ungdjur/junior samt senior/veteran.

Kattens ägare ska vara medlem i RBK. Om det finns fler 
ägare till katten ska alla vara medlemmar i RBK för att katten 
ska få delta i tävlingen såvida inte ägarna har en uppfödning 
tillsammans och innehar samma stamnamn alternativt är 
sammanboende/gifta.

Endast resultat från SVERAK:s utställningar och som 
publicerats i Ryska Posten räknas. Utställarna ansvarar själva 
för att korrekta resultat via e-post fortlöpande inkommer till 
utställningsredaktören, dock senast 31 december aktuellt 
tävlingsår. Den som skickar in resultat från en utställning 
ska ta med namn, tävlingsklass och fullständiga resultat för 
samtliga utställda russian blue, samt uppgifter om katternas 
ägare, domare, utställningsort och datum. För ryssar som 
tävlar i senior- eller veteranklass ska resultat och lista över 
samtliga slagna katter i klassen skickas in.

Resultat från Scandinavian Winner Show, World Show eller 
utställningar utanför Sverige räknas inte, ej heller resultat 
från svenska utställningar organiserade av andra förbund än 
SVERAK/FIFe.

 
POÄNG i vuxen, ungdjur/junior samt kastratklass

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

Max tre resultat räknas. Vid klassbyte medföljer inte tidigare erhållna 
poäng. Vuxen eller kastrat kan även tävla i senior/veteranklassen.

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

Tävlingsansvariga är Benny Widar och Christina Linder

IP FI*Miminkan Julija
Uppfödare: Marjatta Vieru Ägare: Marja-Leena Merenkylä
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Jag tänkte beskriva vad den skandinaviska russian blue-typen inne-
bär för mig, och personligen tycker jag det en utseendefråga snarare 
än vilka katter som finns i stamtavlan – även om det ena tenderar att 
hänga samman med det andra.

Den skandinaviska russian blue-typen är en medelstor muskulös men 
graciös katt, och hanarna ska vara större än honorna. Den har medi-
umblå päls med silverskimmer, och är inte extrem på något vis utan 
påminner utseendemässigt fortfarande mycket om de ursprungliga 
svenska ryssarna. Huvudet och typen är drag som särskiljer ryssen 
från andra blå korthårskatter, den raka nosen och den breda flata skal-
len, som tillsammans bildar den distinkta och väl synliga vinkeln över 
ögonbrynen. Ögonen ska vara gröna. 

Till skillnad från många andra kattraser ser den skandinaviska ryssen 
i stort sett ut som sina ursprungliga svenska förfäder, och har under 
åren inte utvecklats i samma extrema riktning som exempelvis andra 
raser eller andra förbunds ryssar. Den skandinaviska russian blue-ty-
pen påminner alltså i mycket stor utsträckning om ”originalversionen”.

Titta på fotona, har du också en russian blue som påminner om dessa 
katter? De här ryssarna representerar skandinavisk typ för mig, beakta 
att det är mellan ca 20 och 60 år sedan dessa katter föddes.

Om man har möjlighet att titta på olika internetsidor så tycker jag att 
man lätt ser skillnaden mellan skandinaviska ryssar jämfört med:
* CFA-ryssar: www.russianbluebc.org/Current_RW.htm (scrolla ner en 
bit på sidan)
* TICA-ryssar: www.russianblue.org/tica/
* GCCF-ryssar: www.russianblue.org.uk/pics1.html

Christina Linder

Den skandinaviska russian bluetypen – 
vad är det?

Cosack’s Nurejev, foto Hans Sonne Rasmussen

Karin Olsson med Anita of Finlandia, foto PAN Studio

Skvallergränds Olga Alexandrovna, 
foto Eggeborns foto

Andruschka av Olsenburg, 
foto Harry Holmström

Celemas Benjamin

Rådsbackens Antonina
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I förra numret satt jag och trånade efter flickor, men sedan dess har det minsann 
hänt saker. Först blev matte helt galen och tog med mig till veterinären igen. Där 
blev jag lagd på sidan och nerkletad med någon kall och läskig gegga. Även om 
jag var arg som ett bi och hjärtat slog så hårt att det höll på att hoppa ur kroppen, 
så låg jag alldeles, alldeles stilla. Matte höll mig och veterinären förde en manick 
fram och tillbaka över bröstet på mig. Han tyckte jag var jätteduktig som låg helt 
still och inte sa ett pip. Efteråt skulle jag vägas och lades i en skål. Det var lika bra 
att ligga still där med, tänkte jag. Matte tycker jag är en ganska liten kille, så gissa 
om hon blev förvånad när det visade sig att jag vägde 3,8 kg. 

Efter den pärsen, som matte kallade hjärtscanning, var det tydligen fritt fram för 
flickorna att komma. Först kom Lexi, en fin liten dam som tog matte med storm. 
Matte tyckte att hon var en mycket kelig och trevlig bekantskap. De brukade sitta 
och kela med varandra i soffan. Lexi klättrade gärna upp i ansiktet på matte. 

Jag var väldigt nyfiken på henne, men första gången jag kom fram och hälsade 
fick jag en örfil! Jag blev så rädd att jag sprang baklänges och rakt in i väggen. 
Helt förvirrad smög jag därifrån. Men sedan blev det minsann andra tongångar 
och då blev det roligt! Första gången jag fick komma till ordentligt var jag så ivrig 
att det blev lite tokigt. Matte blev orolig och funderade på om jag behövde någon 
form av vägledning. Men det bara fnös jag åt. Jag visste så klart hur det skulle 
gå till, jag behövde bara lugna ner mig lite. Sedan bevisade jag för allihop att det 
inte var några problem. För att övertyga dem ordentligt så parade vi oss minst 20 
gånger. Sedan slutade matte äntligen räkna! Det var några intensiva dagar och 
mot slutet låg jag och Lexi mest och sov eller vilade oss. När hon åkt så sov jag 
ett dygn och sedan blev jag som vanligt igen. 

32 096 Lexi & Lotus vilar

S*Kosmoskattens Lotus får besök

Dröm om kärlek, när du somnat i kväll
Dröm om lycka och en vän som är snäll
Dröm dej bort från problem och komplex
Dröm om sex, dröm om sex, dröm om sex

(Galenskaparna och After shave)

Lotus och Lexi vilar tillsammans.
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När jag fått vila mig ett tag så kom Ywonne på besök, ända från Norge. 
Hennes matte var visst någon gammal bekant till matte, så de satt uppe 
och pratade om kvällarna. Ywonne var väldigt blyg och blyga katter får 
alltid bo i mattes sovrum. Där hände samma sak som med Lexi. När 
jag skulle hälsa på henne fick jag en örfil! Jag blev lika rädd som förra 
gången, simmade ryggsim och ramlade ner från sängen. Men efter ett 
tag så blev det minsann fart på oss.

Eftersom Ywonne var lite blyg så gjorde vi det oftast under sängen, 
till mattes förtret så hon inte kunde kontrollera vad vi gjorde. Därför 
roade vi henne med att vara på sängen på natten. Då använde vi matte 
som startblock och sedan rusade vi runt genom huset och tillbaka till 
sängen där vi landade på matte. Vi orkade springa ungefär 20 varv per 
natt, ungefär vid 2-3-tiden. Vi hade jätteskoj! Matte gnällde lite, men det 
störde inte oss.
Matte var väldigt imponerad av Ywonnes svans. Den var längre än min! 
Faktiskt så tyckte matte att vi var väldigt lika utseendemässigt och en 
gång tog hon fel på oss! Tur att jag hade halsband på mig, så hon kun-
de skilja oss åt, annars hade hon väl skickat iväg mig till Norge. Matte 
tyckte Ywonne var som en fotomodell, så graciös och slank. Hon var 
även kelig när blygheten hade släppt. Ofta låg de i sängen och kelade 
med varandra. Ywonne pussade matte i ansiktet med sin blöta nos. 

Men när Ywonne var på besök strilade jag två gånger och då verka-
de det ett tag som om det skulle bli slut på flickbesöken. Men så fort 
Ywonne åkt hem, blev jag som vanligt och har inte släppt en droppe. 
Då kanske jag får behålla kulorna ett tag till. Nu har vi också fått rap-
porter från båda flickorna att de börjar bli runda om magen, äter mycket 
och har svullna bröstvårtor. Så vi väntar med spänning på vad som 
kommer i december. Det kanske blir både lussekatter och julklappar?

Hälsningar
Lotus från Västkusten

http://lotus.resaochliteannat.se/#home

Lexi vilar Ywonne i fönstret

Ywonne sträcker sig i fönstret

Lotus vilar ut efter dambesöken
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Situationen nu
Ögonundersökningarna av russian blue bör-
jade på hösten 2008, då ett PRA-fall upp-
täcktes. Efter det har vi fortsatt undersöka 
våra katters ögon. Massundersökningar har 
ordnats i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleå-
borg och Kuopio. I dessa och andra under-
sökningar som klubben har fått kännedom 
om har det hittills undersökts sextiosex katter. 
Situation just nu är att åtta katter har ögon-
bottenförändringar (PRA), varav en har klas-
sisk PRA och de andra kräver uppföljning av 
symptomen. Linsförändringar (katarakt) har 
upptäckts på tjugotvå katter, varav sju har mi-
nimala förändringar. Femton av de undersökta 
katterna hade fullständigt friska ögon. Ett eller 
två kataraktfall har krävt operation.

En katts ögon kan undersökas på två olika 
sätt: med indirekt oftalmoskopi (ögonspeg-
ling) eller ERG (elektroretinografi).  Vid ögon-
spegling får katten ca. 30 minuter före under-
sökningen ögondroppar som vidgar pupillerna 
och med hjälp av ljus och en lins undersöks 
ögonbottnen och linsen. Vid ögonspegling 
kan förändringarna normalt ses på katter från 
1,5 års ålder. Medfödda ögonförändringar 
kan observeras redan på åtta veckor gamla 
kattungar, men progressiva och framåtskri-
dande sjukdomar kan oftast inte ses på en 
ung katt.

Vid elektroretinografi kan förändringarna i ögo-
nen ses betydligt tidigare än vid oftalmoskopi. 
Vid ERG mäts funktionen av fotoreceptorer 
(stav- och tappceller) och undersökningen 
görs under narkos. Vid undersökningen sätts 
“kontaktlinser” i kattens ögon, dessa förorsa-
kar en kraftig ljussensation och ögoncellernas 
respons mäts med hjälp av elektroder. ERG-
undersökningar har utförts på abessinier och 
somali men inte på russian blue.

Näthinnan
Näthinnan befinner sig i bakre delen av ögat 
och bildas av ögonens celler som förnimmer 
ljus (stav- och tappceller) som tillsammans 
med nervcellerna formar den plattaktiga nät-
hinnan. Nervcellerna sammansluter och bildar 
till slut synnerven.

Näthinnan har en snabb blodcirkulation och 
ämnesomsättning.  Många sjukdomar påver-
kar blodcirkulationen och därmed näthinnan. 
Störningar i blodcirkulationen kan förorsaka 
lokal syrebrist och celldöd. Näthinnan har en 
begränsad förmåga att förnya sig och dess 
cellers påverkan på varandra är betydande.
Förändringar av näthinnan kan förutom av 
ögonsjukdomar även förorsakas av trauma, 
strålning, främmande föremål, diverse infek-
tioner, tumörförändringar och toxiska orsaker 
(liljeväxter, enrofloxacin). Även högt blodtryck, 
taurinbrist, anemi, A- och E-vitaminbrist och 
olika enzymbrister kan förorsaka förändringar 
i näthinnan.

PRA
PRA (progressiv retinal atrofi) är en benämning 
på många olika, antagligen eller bevisligen, 
ärftliga sjukdomar, då ögonens fotorecepto-
rer krymper. PRA har konstaterats på över 
hundra hundraser och flera kattraser. PRA är 
symmetriskt, vilket betyder att båda ögonen 
insjuknar.

De typiska första symptomen är skymnings-
blindhet, försiktighet och ovillighet att hoppa 
och röra på sig i mörker. PRA leder till fullstän-
dig blindhet. Åldern vid vilken sjukdomen bör-
jar skiljer sig mellan raser och typer av PRA. 
Vid dysplastisk PRA börjar symptomen i ung 
ålder, sjukdomen framskrider fort, förändring-
arna är medfödda och ERG ger diagnostiska 
resultat på en kattunge som är endast några 
veckor gammal. I den mer sällsynta varianten, 
degenerativ PRA, börjar sjukdomen senare 
och framskrider långsammare.

PRA är en smärtfri sjukdom för katten och det 
finns ingen behandling. Ärftligheten är normalt 
oberoende av kön och recessiv. Katter med 
PRA får inte användas i avel. Dysplastisk PRA 
är en recessiv rodcone-(stav- och tappceller)
degeneration hos abessinier och somali (re-
tina degeneration in Abyssinian cat, rdAc) och 
påminner kliniskt sett om människors retinitis 
pigmentosa och hundars PRA. De kliniska 
symptomen börjar vid 1,5-2 års ålder. PRA 
förorsakas av genmutationen CEN290 som 
har hittats hos många kattraser.

PRA och russian blue
Under två års tid har förändringarna i ögonen 
inte framskridit. Man har hos russian blue inte 
hittat genmutationen CEN290 och katternas 
taurinhalt har varit inom referensramen. Va-
rifrån kommer då sjukdomen PRA? Kan det 
vara problem vid utnyttjandet av taurin? Eller 
är det en annan genmutation? Är sjukdomen 
progressiv? För att få mer kunskap måste vi 
få mer information och fler katter måste un-
dersökas. Alla katter som har de minsta för-
ändringar som tyder på PRA måste uppföljas 
aktivt. Uppföljning är mycket viktig!

Linsen
Ögats lins är en glasartig vävnad som bildas 
av protein och släpper igenom ljus. Linsens 
ämnesomsättning görs genom ögonens glas-
kroppsvätska. Linsen har ingen egen blodcir-
kulation. Nukleus är ögonens äldsta del och 
den har formats tidigt i fosterstadiet. Linsens 
kärna grumlas med åldern, det är normalt och 
brukar börja vid ca sju års ålder. Ögats lins 
undersöks med biomikroskopi.  Ett smalt ljus 
riktas mot kattens öga och med hjälp av en 
optik kan man förstora strukturen och under-
söka den.

Katarakt
Katarakt (grå starr, HC) är en grumling i ögats 
lins som inte släpper igenom ljus. Katarakt är 

ärftligt om det inte finns någon annan orsak 
som kan konstateras som ansvarig för föränd-
ringarna.  Andra orsaker till katarakt kan vara 
kattens ålder (en gammal katt), foder (bristfäl-
ligt foder speciellt i fosterstadiet), diabetes, 
trauma, en massiv inflammation, annan dege-
neration av ögat och därav beroende sekun-
där katarakt (t.ex. PRA eller linsluxation).

Ärftlig katarakt kan finnas i ett öga eller i båda 
ögonen och förändringarna kan utvecklas vid 
olika tidpunkter. Ärftlig katarakt kan finnas 
redan vid födelsen eller den kan utvecklas 
senare och den leder ofta till blindhet. Ärft-
lig katarakt har upptäckts hos över hundra 
hundraser. Katarakt nedärvs oberoende av 
kön och recessivt. Till en början förorsakar 
katarakt inga smärtor men längre fram föror-
sakar den en kronisk inflammation i ögat och 
ger smärtor åt djuret. Katarakt kan behandlas 
med en operation och katten kan få en synte-
tisk lins insatt.

Katarakt hos russian blue
Hos ryssar befinner sig kataraktförändring-
arna i linsens kärna. Den upptäckta föränd-
ringen är ofta en sfärisk förtätning i vilken man 
kan urskilja en Y-form. Hos en del av katterna 
har förändringen kunnat ses även med blotta 
ögat. Vid detta skede verkar katarakten inte 
framskrida hos de flesta katter. Å andra sidan 
kan förtätningarna försämra kattens synför-
måga. Två kataraktfall har framskridit till kor-
tikalkatarakt, och åtminstone en av dessa 
katter har opererats. Uppföljning av alla katter 
som misstänks eller konstateras ha katarakt 
är viktig. Om det på ögonspeglingsrapporten 
har ritats något på ögonbilden, rekommende-
ras en ny ögonspegling om 12-24 månader. 
Det är viktigt att få veta om katarakt framskri-
der hos russian blue eller om den beter sig 
på annat sätt. Uppföljning är mycket viktig! Till 
uppföljningen behövs även katter som har en-
dast ringa förändringar. Förändringar har upp-
täckts hos många katter så det ser ut som 
att det inte är tillfälligheter utan att sjukdomen 
finns. Det verkar inte finnas någon förbindelse 
mellan katarakt och PRA och sjukdomarna 
förorsakas av olika geners mutationer. Om 
ärftligheten vet man inte mycket, inte heller 
hos hundar, men det antas att katarakt ned-
ärvs recessivt. Eftersom det baserat av ögon-
speglingarna ser ut som att katarakt är vanligt 
förekommande hos russian blue finns det 
troligen även rikligt med bärare av genen. Två 
sjuka får inte sättas tillsammans i avel, om en 
sjuk katt används i avel måste partnern vara 
undersökt och frisk.

Kaisa Kinnarinen
Översättning: Nina Roikonen

Källa: Ärftliga ögonsjukdomar hos katter: nät-
hinna- och linsförändringar, Sari Jalomäki, 
26/09 2010 (Föreläsning)

Suomen Venäjänsiniset ry:s hälsodag i Helsingfors:
Ärftliga ögonsjukdomar hos katter; retina- och linsförändringar

Suomen Venäjänsiniset ry:s avelsråd arrangerade en hälsodag i 
Helsingfors den 26/9 2010. Veterinär Sari Jalomäki (specialist på 
smådjur och ögonsjukdomar) höll en föreläsning om ögonsjukdomar, 
framför allt om retina- och linsförändringar.
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Kristina Narfström är veterinär, svensk spe-
cialist i hundens och kattens sjukdomar samt 
europeisk ögonspecialist. Genom forsknings-
arbete blev Kristina doktor i veterinärmedinsk 
oftalmologi, därefter docent och sedan pro-
fessor vid SLU i Uppsala. Hon har sedan 30 
år forskat kring PRA på katt, doktorsavhand-
lingen handlade om PRA hos abessiner, och 
hon och hennes kollegor har upptäckt och 
publicerat två viktiga gendefekter hos katt 
(CEP290 och CRX-mutationer). Idag innehar 
hon adjungerade professurer i oftalmologi, 
veterinärmedicinsk oftalmologi och biologisk 
ingenjörsvetenskap, samt har även blivit pro-
fessor emerita vid University of Missouri, USA.

Sedan 6 månader tillbaka är Kristina åter bo-
satt i Sverige, och vi har turen att få samar-
beta med henne beträffande ögonsjukdomar 
hos russian blue. Hon har indirekt varit invol-

verad med både de misstänkta PRA-fallen 
och kataraktfallen i Finland via Vet. Sari Ja-
lomäki. Sari Jalomäki har bland annat samlat 
blod från de berörda katterna, fryst ned och 
skickat till Kristina för vidare analysarbete hos 
en av hennes forskningskollegor i USA. När 
nya ögonsjukdomar upptäcks i en ras har 
Kristina Narfström den kompetens som krävs 
för att utreda och bedöma dessa, hon kom-
mer att arbeta tillsammans med Sari Jalomäki 
i denna viktiga fråga.

Kristina undersöker gärna så många som 
möjligt av russian blue-katterna själv, vi kan 
kanske också få specialpris om många rys-
sar ögonspeglas samtidigt. Hon är dessutom 
intresserad av att få ta del av ögonundersök-
ningsresultat gjorda hos andra veterinärer. 
Klubbmedlemmar får då skicka kopior på 
resultaten till RBK för vidare befordran, enligt 

önskemål från Kristina själv.

Vill du boka tid för ögonspegling av din katt 
hos Kristina kan du göra det antingen på 
Djurakuten i Stockholm 08-30 19 00, eller hos 
Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg 031-65 
35 00. Hon finns tillgänglig vissa dagar hos 
respektive djursjukhus.

Har du en russian blue som uppvisat någon 
sorts förändringar på ögat i samband med 
ögonspegling, kontakta då Kristina Narfström, 
antingen via Russian Blue Klubben eller något 
av djursjukhusen där hon är verksam.

Mer information om Kristina Narfström hittar 
du här: www.vmth.missouri.edu/lco

Christina Linder

Goda nyheter angående ögonundersökning och forskning

Russian Blue Klubbens styrelse vill lägga 
större fokus och vikt vid både avels- och häl-
sofrågor och har under sommaren 2010 som 
ett led i detta beslutat att instifta ett Avels- och 
hälsoråd, vilket ersätter det gamla Avelsrådet. 
Det nya rådet kommer att arbeta tillsammans 
i alla frågor och beslut, samt rapportera till 
RBK:s styrelse. 
Samtliga medlemmar kan vända sig hit med 
olika frågor främst inom området avel och 
hälsa, vi hjälper även till vid val av hanar och 
ger råd om lämpliga parningar, klubben kom-
mer också att arbeta för att fler av våra ryssar 
används i avel som ett led i att bredda den 
befintliga avelsbasen.

Avels- och hälsorådet tar tacksamt emot all 
information om utförda hälsokontroller, eller i 
värsta fall obduktionsresultat, för att på så sätt 
kunna kartlägga hälsostatusen hos rasen rus-
sian blue och bidra till en positiv utveckling. Vi 
behöver kopior på veterinärintygen av utförda 
hälsokontroller, exempelvis beträffande HCM, 
PRA och HC (starr/katarakt), för att ha säkra 
underlag för vår information. Dessa dokument 
kommer även att ligga till grund för de besked 
som klubben och ansvarig för avelshanelistan 
kan förmedla till intresserade.

Avels- och hälsorådet har skapats för ryssens 
och medlemmarnas skull och vår förhoppning 

är att kunna tjäna båda dessa syften. Precis 
som Russian Blue Klubben har rådet som mål 
att verka för bevarandet av den skandinaviska 
russian bluetypen, och vi ställer oss positiva till 
samarbete med andra klubbar och organisa-
tioner för att värna om och främja hälsan hos 
alla russian bluekatter.

Vi som ingår i Avels- och hälsorådet är Chris-
tina Linder (sammankallande), Eva Nilsson, 
Ywonne Wildtberg och Martin Hjertstrand.

Du når oss alla via
avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Russian Blue Klubbens Avels- och hälsoråd

Start är det jul igen...  
Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig jul och ett gott nytt år!  
Annika, Theo och Morris
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Russian blue har ibland beskrivits som katten 
för konnässören (= finsmakaren, kännaren). 
På ytan en blyg, försynt, försiktig katt, men 
med en underbar personlighet när man lär 
känna den närmare. Utseendemässigt gör 
den inte heller mycket väsen av sig, korthå-
rig, enfärgad utan mönster, enbart i blått, inga 
extrema detaljer. Ryssen har traditionellt attra-
herat KATT-älskare snarare än mer tävlingsin-
riktade personer. Man kan förstås vara både 
och. Det kanske ska tilläggas för säkerhets 
skull…

Länge har rasen existerat i relativ undan-
gömdhet. En väl bevarad hemlighet för oss in-
vigda. Det har förstås funnits utställningsstjär-
nor genom åren, men ryssarna har historiskt 
inte prenumererat på Best in Show-vinster. 
Fast det tror jag har mer att göra med ryssens 
relativa obemärkthet jämfört med andra mer 
spektakulära raser än med att ryssarna har 
hållit lägre klass. Det har funnits för få ryss-
konnässörer bland domarna. Russian blue är 
en svår ras att döma säger en del domare. 
Just på grund av att den är medium i många 
avseenden och inte ska vara extrem åt något 
håll. 

På senare år har russian blue hamnat mer i 
fokus. Några katter har varit väldigt fram-
gångsrika på utställningsscenen. Det har 
också kommit fram några uppfödare som har 
satsat mycket offensivt, delvis med nytt avels-
material, företrädesvis amerikanskt. Detta inte 
specifikt för Sverige, utan kanske snarare mer 
i andra europeiska länder. Russian blue verkar 
rentav ha blivit en trendig ras på olika sätt. 

Även standarden har hamnat i fokus under 
senare år. För två år sen var ett förslag på 
ändring av standarden uppe på FIFe:s ge-
neralförsamling men röstades ner. Nu är det 
dags igen, kanske. Det finns ett nytt förslag 
från Danmark som ni kan läsa om härintill som 
kommer att föras fram i det danska förbundet 
för att sedan eventuellt föras fram till FIFe. Ett 
antal svenska uppfödare, men även från an-
dra länder, har arbetat fram ett annat förslag 
som mer betonar den traditionella ryssens ut-
seende. Detta förslag kommer att föras fram i 
flera SVERAK-klubbar för att förhoppningsvis 
i slutändan nå till FIFe. Vi anser att det danska 
förslaget stadfäster en mer extrem tolkning av 
ryssens utseende, både jämfört med nuva-
rande standard och jämfört med vårt förslag. 

Ett tvisteämne är raden i standarden om att 
mellanblå(grå) pälsfärg föredras. För mig och 
för många andra med många års erfarenhet 
av rasen är begreppet mellanblå(grå) inte 
något problem. Det ska inte tolkas som en 
beskrivning av en exakt specifik nyans utan 
som en markering att färgen inte bör vara vare 
sig alltför ljus eller alltför mörk. Om det bara 
står att färgen ska vara blå(grå) så ska enligt 
FIFe:s regler de ljusa nyanserna automatiskt 
föredras. Eftersom ryssen ska ha ett distinkt 
silverskimmer så bör enligt min mening inte 
pälsen vara för ljus eftersom kontrasten mel-
lan grundfärgen och silverskimret då inte blir 
lika tydlig. Detta är sannolikt den historiska 
bakgrunden till varför man har valt att ange att 
mellanblågrå färg ska föredras. Det vore synd 
att ändra detta.

Ett annat tvisteämne är öronställningen. Vi 
har valt att göra en försiktig modifiering av 
befintlig text och att lägga till en punkt i fel-
listan vad gäller öronställningen. Vi anser att 
såväl engelska ”tulpanöron” som amerikanska 
utåtriktade öron är fel. Vi vill ha ett mellanting 
som är ack så svårt att beskriva i ord. Att den 
yttre öronlinjen ska sitta vertikalt mot huvudet 
innebär för mig att linjen sitter vinkelrätt mot 
huvudet, som är lite snedställt och inte helt 
i horisontalplanet just där öronansättningen 
sker. Det innebär att den yttre linjen på örat är 
vinklad något utåt från vertikalplanet. För att 
ge lite töjmån så har vi valt att även inkludera 
att den yttre linjen kan vara ”nästan vertikal 
mot huvudet”. Varken vår nya text eller texten 
i nuvarande standard beskriver att öronen i sig 
ska vara vertikala i förhållande till horisontal-
planet. Dessa öron finns inte hos FIFe-ryssen. 
Jag håller med om att det här är svårt. Men 
hellre det än att göra det lätt för sig och tillåta 
i princip vilken öronställning som helst. Det 
krävs såväl kunskap som erfarenhet för att 
korrekt kunna bedöma en russian blue. Det är 
inget fel i det. Russian blue kan vara en svår 
ras och en utmaning som sagt.

Sammanfattningsvis så anser jag att vårt för-
slag innebär ett förtydligande av standarden 
men att vi inte gör några större förändringar i 
beskrivningen av ryssens utseende. Ska man 
ändra i en standard ska det ske med varsam-
het, försiktighet och med stor känsla för rasen 
och dess historiska utveckling. Vi som skrivit 
förslaget vill att den ska ha kvar sina särdrag, 
en medium katt i de flesta aspekter, och inte 
utvecklas mot den orientaliska katten typmäs-
sigt. Vi fokuserar också på den traditionella 
typen med det speciella kilformade huvudet 
i den generella standardtexten. Den delen av 
texten är helt ny och ett krav numera om en 
standard ska ändras. Det vore olyckligt om 
priset för uppmärksamhet är att rasen måste 
utvecklas i en mer extrem riktning i olika avse-
enden. Det borde finnas utrymme för russian 
blue även annars. 

Så vill jag också uppmana alla som är intres-
serade i frågan att engagera sig i SVERAK:s 
rasråd för russian blue där standarden kom-
mer att diskuteras, och där också någon form 
av rådgivande omröstning kommer att ske. 

Sedan skulle jag också önska, oavsett hur 
det eventuellt går i slutändan, att vi alla inser 
att allas åsikter, kunskaper och katter behövs 
även i framtiden. Vi kan alla bidra till att rasen 
fortsätter att blomstra som den gjort nu i snart 
70 år här i Norden. I en liten ras som russian  
blue har vi inte råd med split och söndring. 

Vid pennan,
BG Fältström, S*Mistlurens

Till höger är (uppifrån) tre bilder på historiska ryssar 
från 50-talet (Andruschka av Olsenburg), 60-talet 

(Tinnerdalens Blue Baby) och 70-talet (Skvaller-
gränds Olga Alexandrovna). 

Alla tre har den önskvärda öronställning som vårt 
förslag sätter på pränt – Outer lines set vertically or 

nearly vertically to the head. 
Även den nutida rysshanen S*Flax Chaos uppvisar 
den öronställning som beskrivs i standardförslaget.

 

Förslag till ny standard för russian blue
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Förslag till ändring av FIFe-standard för russian blue

Förslag till ny standard

General The Russian Blue is a firm and muscular, yet graceful, cat of medium size. It has a characteristic 
sculptural head with straight lines, and green eyes.
The coat is blue, double and with a distinct silver sheen.

Head Shape Short wedge, skull long and flat. In profile forehead and nose form a convex angle at the same level as the 
eyebrows.

Forehead Straight

Nose Straight

Whisker pads Prominent

Chin Strong

Ears Shape Large and rather pointed, wide at the base. The skin of the ears is fine and transparent, the inside hardly 
covered with hair.

Placement Outer lines set vertically or nearly vertically to the head
Set vertically to the head

Eyes Shape Large and almond in shape; set wide apart.

Colour Vivid green

Neck Long and straight

Body Structure Fairly long body, medium bone structure but graceful in outline and carriage.

Legs Fine and fairly high

Paws Small and oval

Tail Fairly long and tapering to a point

Coat Structure Short, dense and very fine; standing up like plush; soft and silky. Double coat. The texture and appearance of 
the coat is very different from those of any other breed.

Colour Blue-grey, even and clear, with a distinct silver sheen
Medium blue-grey preferred. 
Medium blue-grey with a silver sheen preferred.

Nose leather Blue-grey

Paw pads Dark lavender

General oriental type

Head square head
round head

Ears narrow or flared ear placement

Eyes round eyes
yellowish tone in the eye colour

Body cobby or thick set

Tail too broad at the base

Coat flat lying coat
tabby markings, bars or shading (“ghost markings”) 
all other colours than blue. 

Head general shape, profile, nose, jaws and teeth, forehead, chin. placement and shape of ears. 25 p

Eyes shape and colour 10 p

Body shape, size, bone structure
height of the legs and shape of the paws
tail and its length

30 p

Coat colour 10 p

quality and texture, length 20 p 

Condition 5 p

Faults

Scale of points

Motivering till de föreslagna 
ändringarna

Sammanfattning: Den föreslagna uppda-
terade standardtexten är menad att ge en 
tydligare beskrivning av den sedan över 60 
år existerande russian bluekatten inom FIFe. 
Syftet är att bevara rasen russian blue som 
en ”medium” och välbalanserad katt.

General: Den allmänna beskrivningen skall 
med några få ord beskriva vad som är 
utmärkande för rasen. Det skall i princip vara 

möjligt att känna igen en typisk russian blue 
sedd enbart som en siluett genom ett fönster 
eller bakom en gardin. Vi anser att den 
föreslagna texten beskriver denna typ av katt.

Ears: Den justerade texten tillsammans med 
de föreslagna felen är menade att förtydliga 
den redan existerande korrekta öronställ-
ningen för en russian blue inom FIFe, och att 
klart skilja den från CFA, TICA och GCCF. 
Texten beskriver en öronställning i balans 
och harmoni med huvudet i övrigt, och inte 
extrem på något vis.

Body/Legs: Vi föreslår att lägga till ordet 
fairly (=ganska) till både kropp (fairly long) och 
ben (fairly high) till standardtexten. Detta för 
att klart skilja russian blue från den orienta-
liska katten.

Coat – colour: Silver sheen (silverskim-
mer) nämns två gånger i den nuvarande 
standarden. Eftersom det är ett uttalat krav 
i standarden föreslår vi att uttrycket tas bort 
där det nämns tillsammans med föredragen 
färgnyans.

Fet stil = Ny text  Överstruken text = text som föreslås tas bort
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FiFe______________________________________________Russian Blue_Russisch Blau_Bleu Russe_______________________________________________   __________ 

Russian Blue  

Russisch Blau                            RUS 

Bleu Russe 

Generel/ 
 

 The Russian Blue distinguish  itself as a cat 
with a firm and muscular long body, with a 
double coat with silver sheen, and green 
eyes. 

Die Russisch Blau charakterisiert sich als 
eine  Katze mit einem festen,  muskulösen 
und langen Körper,  einem doppelten Fell  
mit Silberglanz und grünen Augen. 
 

Le Bleu Russe se distingue comme un chat 
au corps long, ferme et musclé, à la fourrure 
double avec un reflet argenté et aux yeux 
verts. 

Head/ 
Kopf/ 
Tète 

Shape/ 
Form/ 
Forme 

Short wedge, skull long and flat. In profile 
forehead and nose form a convex angle at the 
same level as the eyebrows. 

Kurzer keil, langer und flacher schädel. 
Im profil bilden stirn und nase  ein konvexen 
Winkel in Höhe der Augenbrauen 

Courte et cunèiforme, cràne long et plat,  
De profil, le front et le nez forment un  
angle convexe au niveau des sourcils 

Forehead/ 
Stirn/ 
Front 

Straight. Gerade Droit 

Nose/ 
Nase/ 
Nez 

Straight. Gerade Droit 

Wisker pads/ 
Schnurrhaarkissen/ 
Babines 

Prominent. Stark betont Proèminentes 

Chin/ 
Kinn/ 
Menton 

Strong Kräftig Fort 

Ears/ 
Ohren/ 
Oreilles 

Shape/ 
Form/ 
Forme 

Large and rather pointed, wide at the base. 
The skin of the ears is fine and transparent,  
the inside hardly covered with hair. 

Groß und ziemlich zugespietzt, weit am 
Ansatz. 
Die haut die Ohren ist dünn und 
durchsichtig, die innenseite kaum behaart. 

Grandess et assez pointues, larges a la 
 base. 
La peau des oreilles est fine et transperante, 
L´intèrieur a peine couvert de poils   

Placement/ 
Platzierung/ 
Emplacement 

Set vertically to the head, seen from the side. 

Viewed from the front the outer line of the 
ear continues the one of the face. 

Von der Seite aus betrachtet vertikal zum Kopf 
gesetzt. Von vorne gesehen folgt die äußere 
Linie der Ohren die des Gesichts. 

Vues de profile, placées verticalement sur le 
crâne. Vues de face, la ligne extérieure de 
l'oreille continue celle de la face.  

Eyes/ 
Augen/ 
Yeuz 

Shape/ 
Form/ 
Forme 

Large and almond in shape; set wide apart. Groß und mandelförmig; weit auseinander 
gesetzt. 

Grands, en forme d`amande, largement 
ecartès.   

Color/ 
Farbe/ 
Couleur 

Vivid green. Lebhaft grün. Vert Vif. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Neck/ 
Hals 
Cou 

 Long and straight Lang und gerade Long et droit 

Body/ 
Körper/ 
Corps 

Structure/ 
Struktur 

Long body, medium bone structure. but 
graceful in outline and carriage. 

Langer Körper, medium mittelstarker 
Knochenbau, jedoch graziöser Wuchs und 
gesamteindruck 

Corps long. L`ossature est moyenne,  
mais le port  et la silhouette sont 
gracieux  

Legs/ 
Beine/ 
Pattes 

 
 
 

Fine and high Fein und hoch Fines et hautess 

Paws/ 
Pfoten/ 
Pieds 

Small and oval Klein und oval Petit et ovales 

Tail/ 
Schwantz/ 
Queue 

 Fairly long and tapering to a point. Ziemlich lang und spitz zulaufend Relativement longue, s´effilant jusq`a´ 
son extrèmitè.   

Cout/ 
Fell/ 
Fourrure 

Structure/ 
Struktur 
 

Short, dense and very fine; standing up like 

plush, soft and silky.  

Double coat.  

With sufficient undercoat to give a slight lift. 

The texture and appearance of the coat is 
very different from those of any other breed. 

Kurz, dicht und sehr fein; plüschartig 
aufstehend, weich und seidig. 
Doppeltes Fell mit genügend Unterwolle um 
einen leichten  Auftrieb zu geben. 
Die Textur und das Aussehen des Fells 
unterscheiden sich wesentlich von dem 
anderer Rassen 

  Courte, dense et très fine, dressée comme 
de la peluche; douce et soyeuse . 
Fourrure double. 
Avec un sous-poil suffisant pour  soulever 
légèrement la fourrure. 
La texture et l´apparence de la fourrure sont  
très différentes de celles des autres races.   

Colour/ 
Farbe/ 
Couleur 

Blue-grey, even and clear, with a distinct 

silver sheen.  

Medium blue-grey with a silver sheen 
preferred. 

Blaugrau, gleichmäßig und rein; mit 
deutlichem Silberschimmer. 
Mittleres blaugrau mit Silberschimmer wird 
bevorzugt. 

 Gris-bleu, unie et nette avec un reflet rgenté 
distinct. 
La prèfrèrence allant au gris-bleu moyen 
avec  Un reflet argentè 

Nose leather/ 
Nasenspiegel/ 
Truffe 

 Blue-grey. Blaugrau Gris-bleu 

Paw pads/ 
Fußballen/ 
Coussinets 

 Dark lavender Dunkel lavendel Lavande foncè 

Black underlined letters new text 

Red letters deleted  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Förslag till standardändring från Danmark
Här nedan redovisas även det danska förslaget till standardändring i sin oförfalskade helhet.
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Motivation for change: 
    
Generel /  
Allgemeine/ 
Général 

If we today modify a standard, it must 
start with a general description of the 
breed. 

Wenn wir heute einen Standard 
modifizieren, 
muß man mit einer generellen 
Beschreibung der Rasse beginnen. 

Si nous modifions un standard aujourd'hui, 
celui-ci doit commencer par une description 
générale de la race. 

Ears/ 
Ohren/ 
Oreilles 

The aim with our proposal is to have a 
clear definition of the ear placement.  
 
 
 
As regards the current standard 
especially “set vertically to the head” is a 
controversial question between judges 
and breeders. Some judges say that it is a 
front view but others say that obviously 
it is seen from the side (profile). 
 
 
 
In our opinion our proposal gives a clear 
definition of the ear placement. 
 

Ziel dieses Vorschlags ist es, eine klare 
Definition über die Platzierung der Ohren 
im Standard der  Russisch Blau  zu 
erreichen. 
 
Der derzeitige Standard, welcher besagt, 
“die Ohren sitzen vertikal zum Kopf”,  ist 
eine ständige kontroverse  Frage zwischen 
Richtern und Züchtern. Einige Richter 
betrachten die Ohren von vorne, andere 
betrachten die Katzen von der Seite (im 
Profil) um sich über den Sitz der Ohren 
ein Urteil zu bilden. 
 
Unserer Meinung nach gibt dieser  
Vorschlag eine klare Definition zum Sitz 
der Ohren. 

Le but de notre proposition est de donner 
une définition claire de l’emplacement des 
oreilles. 
 
 
En ce qui concerne le standard actuel, c’est 
en particulier "placées verticalement sur le 
crâne" qui fait l’objet d’une controverse 
entre les juges et les éleveurs. Certains juges 
disent que c'est une vue de face, tandis que 
d'autres disent qu’il est évident que c’est 
une vue de côté (de profil). 
 
 
Nous pensons que notre proposition donne 
une définition claire de l’emplacement des 
oreilles 

Coat/colour 
Fell / Farbe 
Fourrure / couleur 

By deleting the word “medium” and only 
write “blue-grey” discussions are 
removed regarding what colour “medium 
blue-grey” is 

Mit der Streichung des Wortes “medium” 
in der Farbdefinition “medium blaugrau” 
werden zukünftig Diskusionen über die 
Definition der Farbe   “medium blaugrau” 
vermieden. 

En supprimant le mot "moyen" et en 
écrivant seulement "gris-bleu", nous 
éliminons les discussions sur ce que la 
couleur " gris-bleu moyen" est vraiment. 
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Faults/ 
Fehler/ 
Fautes 

General/ 
Allgemein/ 
Gènèralitès 

• Oriental type • Orientalischer typ • Type oriental 

Head/ 
Kopf/ 
Tète 

• Square head  
• Round head 

• Viereckiger kopf 
• Runder kopf 

• Carrèe 
• Ronde 

Eyes/ 
Augen/ 
Yeuz 

• Round eyes. 

• Yellowish tone in the eye colour. 
• Runde augen 
• Gelblicher Ton in der augenfarbe 

• Ronds 
• Une nuance jaumatre dans la couleur 

Body/ 
Körper/ 
Corps 

• Cobby or thick set. • Gedrungener oder dick gebauter Körper  • Massif ou ramassè 

Tail/ 
Schwantz/ 
Queue 

• Too broad at the base. • Allzu breit am ansatz • Trop èpaisse à la base  

Cout/ 
Fell/ 
Fourrure 

• Flat lying coat 

• Tabby markings, bars or shading, 

               (”ghost markings”) 

• All other colour than blue 

• Flach anliegendes fell 
• Tabbymusterung, Streifen oder 

Schattierungen ("Geisterzeichnung")  
• Alle andere Farben als Blau 

• Couchèe 
• Marques tabby, rayures ou marques 

fantòmes 
• Toute autre couleur que bleu  

 

Black underlined letters new text 

Red letters deleted  
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FiFe________________________________________________Russian Blue_Russisch Blau_Bleu Russe_____________________________________________   __________ 

Scale of points / Punkteskala / Èchelle des points 

Total  Points/ 
Punkte 
100 

Head/ 
Kopf/ 
Tète 

General shape, profile, nose, jaws and 

teeth, forehead, chin. 

Placement  and shape of ears. 

Allgemaine Form, Profil, Nase, Kiefer 
Und Gebiß, Stirn, Kinn 
Plazierung und Form der Ohren 

Forme, gènèrale, profil, nez, machories et 
denture, front, menton,  
emplacement et forme des oreilles  

25 

Eyes/ 
Augen/ 
Yeuz 

Shape and colour. Form und Farbe Forme et couleur 10 

Body/ 
Körper/ 
Corps 

Shape, size, bone structure. Height of 
the legs and shape of the paws, tail 
and it's length. 

Körperbau, Größe, Knochenbau, Höhe 
der Beine und Form der Pfoten 
 
Schwantz und Schwantzlänge 

Structure, taille, ossature,  
hauteur des pattes et forme des pieds 
 
Longueur et forme de la queue  

30 

Cout/ 
Fell/ 
Fourrure 

colour Farbe Couleur 10 

Quality and texture, length. Qualität und Textur, Länge Qualitè et texture, longueur   20 

Condition/ 
Kondition 

   5 

 

Black underlined letters new text 

Red letters deleted  
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Marjatta hade med sin fina Kaisa (CH 
FI*Miminkan Klavdija) och Marja-Leena sin 
mycket vackra Julija (IP FI*Miminkan Julija) 
och Julijas son Nallukka (IC FI*Miminkan Leo-
nid). Så vår resa hade en perfekt inramning: 
goda vänner och fina katter.

Vi kom fram till Uppsala i tid på söndagsmor-
gonen. Stackars Kaisa hade mått illa i bilen 
(något hon säkert ärvt av sin far, för Kaisas 
far är Susannsin Blue Babble Boy och han blir 
alltid mycket åksjuk), men det behövdes bara 
lite avtvättning så var allt okej igen. 

Vi började med att göra i ordning burarna, 
både Marjatta och Marja-Leena hade blåvita 
burskynken till sina katter och Myy hade ett 
rosa. Jag var tvungen att gå till sekretariatet 
och kontrollera att Myy stod med i rätt klass 
och som hona – för hon stod som hane i in-
bjudan och dessutom i fel klass. Marja-Leena 
och jag kunde även anmäla att Nallukka och 
Myy hade chans att ta titel – väldigt spän-
nande!

Efter detta var det dags att träffa våra svenska 
vänner. Jag blev så glad att få träffa Christina 
Linder (S*Sirius), som genast gav mig en stor 
kram. Och att få se hennes vackra Zelda i 
verkligheten var dagens höjdpunkt för mig. 
Zelda (SC Tsaritzas Zelda, uppfödare Eva 
Nilsson) var ännu vackrare i verkligheten än 
jag hade trott – hon har en sådan fantastisk 
profil, stora ögon och fin ryss-look. Hon fick 
mitt hjärta att slå dubbelslag. Det är därför 
som jag är så förtjust i skandinaviska ryssar 
– de är en hjärtesak för mig, som jag brukar 
säga. 

Zeldas son S*Sirius Silly Boy Blue var också 
där, en unghane på lite över sex månader. 
Han såg väldigt stor ut och hade en mycket 
vacker mellanblå färg på pälsen. Han var 
mycket lik en tonåring, med stor kropp och 
ett huvud som inte riktigt hunnit med i utveck-
lingen. Men enligt min erfarenhet (femton av 
tjugo Susannsin-katter har varit hanar) kom-
mer huvudet att utvecklas senare – och jag är 
ganska säker på att den här pojken kommer 
att bli mycket stilig när han blir stor. Jag hop-
pas verkligen att jag får chansen att se honom 
som vuxen.

En resa att minnas

Ända sedan i somras hade jag vän-
tat på att det skulle bli oktober så 
att vi skulle få åka till Sverige. Mina 
kära vänner Marjatta (FI*Miminkan) 
och Marja-Leena hade bett mig följa 
med dem till en kattutställning i Upp-
sala. Så lördagen den 9 oktober gav 
Myy (IP FI*Susanssin Blue Miracle) 
och jag oss iväg på vår långa resa 
från Kotka till Åbo och sedan med 
båt till Stockholm, för vidare färd till 
Uppsala nästa morgon. 

Sedan träffade jag Kicka och Sonny från 
S*Romanenko’s – jag var glad att kunna visa 
dem Myys stamtavla där Romanenko’s Oxa-
na finns. Jag såg också deras hona Omega 
(IC S* Romanenko’s Omega by Siddharta). 
Hon var en sådan liten hona – Kicka sa att 
hon är en bonsaikatt, så liten är hon. Omega 
och hennes syskon föddes alldeles för tidigt, 
så jag tycker att det är ett under att de över-
levde. Omega har fantastiska mandelformade 
ögon som är väldigt gröna – och ögonen för-
blev mandelformade under hela utställningen. 
Ibland får ju ryssar runda ögon på utställning, 
även om ögonen är mandelformade hemma.

GIC S* Romanenko’s  Kalashnikov var ock-
så där med sin ägare Thomas Johnsson. 
Kalashnikov blev Best In Show vid dagens 
slut – grattis både till Thomas och uppfö-
darna. Thomas hade även IC S*Limelight’s 
Quatro (uppfödare Kenneth Eklind) med på 
utställningen och man kunde genast se att 
Kalashnikov och Quatro hade samma katter 
i stamtavlan, de båda avslappnade pojkarna 
påminde verkligen om varandra. Enda katt-

FIN*Susanssin Blue Miracle, ”Myy”, njuter i utställningsburen.

SC Tsaritzas Zelda.

IC FI*Miminkan Leonid, ”Nallukka”, hos Sirpa på domarbordet.
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unge på utställningen var SE*Skuggpanterns 
Pascal – en mycket söt och lekfull pojke med 
mycket mörkt blå pälsfärg.

Jag var också glad att få träffa Eva (Tzaritzas) 
– jag har beundrat hennes uppfödning sedan 
jag började med den här hobbyn. Hon vet 
verkligen hur en skandinavisk skönhet ska se 
ut. Jag träffade även Yvonne (S*Wynjas) och 
hade många intressanta samtal med henne 
också. Det var mycket trevligt att prata med 
svenska uppfödare och höra deras tankar om 
rasen och om hälsoläget.

Den här kattutställningen i Sverige var mycket 
speciell på många sätt för mig. Stammodern 
i Susanssins uppfödning, CH S*Graymalkin’s 
Yearning Ofelia ”Nano”, kommer från Sverige, 
så det var väldigt trevligt att låta hennes äldsta 
dotter komma dit. Dessutom fyllde Myy fyra år 
på utställningsdagen och det betyder att även 
min uppfödning fyllde år, eftersom Blue-kullen 
var min första kull. Så det blev en ganska 
känslosam dag, måste jag säga. 
 

Men jag hade inte tid att vara alltför känslo-
sam, eftersom jag var nervös för att visa upp 
Myy. Senaste utställningen i Finland var inte så 
trevlig, Myy var nervös då, vilket hon vanligtvis 
inte är, så jag var lite orolig. Men det hade jag 
inte behövt vara, hon var sitt gamla jag igen. 
Man kan inte påstå att hon uppför sig väl, 
eftersom hon är så högljudd hela tiden, men 
sådan är hon hemma också, så det är egent-
ligen ingen skillnad. Domaren Sirpa Lindelöf 
tyckte mycket om Myy, särskilt hennes mycket 
fina pälskvalitet. Myy å sin sida tyckte bättre 
om Sonny, det var han som var assistent åt 
domaren. Myy tycker alltid bättre om män än 
kvinnor. Sirpa skrev som helhetsintryck om 
Myy: Aktiv sjungande dam – vilket är en gan-
ska snäll och träffande beskrivning, tycker jag.

Efter bedömningen var det dags att fira: både 
Nallukka och Myy fick sina titlar och Julija och 
Kaisa sina certifikat. Jag tror att Julija fick den 
bästa komplimang jag kan tänka mig, när 
Christina pratade om hennes vackra utse-
ende. Rosa mousserande vin spilldes ut på 

golvet, men lite hamnade i kopparna också 
och vi skålade med våra vänner från Sverige. 
Och sedan var det dags att lasta in katterna i 
bilen och bege sig tillbaka till Stockholm och 
Finland.

Det var en sådan fantastisk resa – jag vill verk-
ligen åka till Sverige igen , vi fick ett sådant 
varmt välkomnande och hade så mycket att 
prata om! Tack så hemskt mycket allesam-
mans och jag hoppas vi träffas igen nästa år!

Tack, Marjatta och Marja-Leena och de fina 
Miminkan-katterna. Jag åker gärna på utställ-
ning med er igen – ni är det bästa sällskap jag 
kan tänka mig!

Kramar och god jul till er alla!

Susanna och Myy
FI*Susanssin

Översättning: Nils Larsson

SC Romanenko’s Kalashnikov, ”Kito”, Best in Show. SE*Skuggpanterns Pascal. IP FI*Miminkan Julija

CH FI*Miminkan Klavdija, ”Kaisa”, hos Sirpa på domarbordet.
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Fina Gina har fyllt 10 år

Vår äldsta katt S*Kosmoskattens Blå Gina 
blev tio år den 23 oktober. Gina är morfarsfar-
mor till vår yngsta katt Leo, och hon är farfars-
mor till Leos mamma Kajsa som också bor 
hos oss.

Gina är pigg och lekfull. Hon tycker om att 
vara nära och ligger gärna i någons knä. Nu 
på vintern gillar hon att ligga och värma sig på 
värmeelementen, men när det är varmare ute 
är favoritplatsen den inhägnade altanen.

I sin ungdom deltog Gina på en hel del utställ-
ningar och hon blev Champion redan när hon 
var 11 månader gammal. Hon fick alltid myck-
et beröm av domarna för sitt temperament 
och sin fina pälskvalitet. När ett cert återstod 
till IC flyttade vi och jag kunde inte längre få 
skjuts till utställningarna. Gina är dock lika 
glad för det - så väldigt roligt är det ju inte att 
åka bil land och rike runt om man är katt!

Matte Elisabeth och Gina vill hälsa till Ginas 
barn Jasper och Jasmin och till deras barn!

Grattis Petrus!
 
Grattis PR FI*Kheyron’s Petrus till Premier-
titeln i Vanda den 21 augusti 2010! 
Ägare är Anja Hietala och uppfödare är Outi 
Nurmi. 
Fortfarande, vid 2 års ålder, är Petrus lika 
nyfiken, livlig och ivrig att leka som en ung 
katt. Han hoppar ofta upp på ett skåp, som 
är 190 cm högt, och samma sak är det med 
hatthyllan och badrumshyllan. Sedan river 
han ner saker som finns där. Ofta hoppar han 
också upp på min rygg. Han bekantar sig 
med alla människor som han träffar och han 
har blivit god vän med EP&IC Lion’s Misha, 
som är över 12 år gammal.

Ägare: Anja Hietala Foto: Studio Adessa

Det ska vi fira!
Fira din katt med en annons i Ryska Posten! Födelsedag, ny titel eller något annat. 
Skicka en bild och några korta rader till Ryska Posten. Adress finns på sid 2.

Grattis Theo! 

8 januari fyller vår fina, snälla S*Blåtussens 
Theo 3 år! 
Stort grattis från Annika, Morris och Skrynklan

Plysch har fyllt 9år! 

30 oktbober fyllde min fina, snälla Plysch,   
S*Valinor’s Celebrian, 9 år och bjöd gammel-
matte på räkkalas i sitt nya hem hos sin nya 
familj Charlotte, Hasse, Jonathan och Hanna.   

Grattis från alltid matte Charlotte B.

Grattis Pikku, Mandi, Mio och Qat - lika vackra som lika!

Stort grattis till en mycket framgångsrik syskon-kvartett som fyller 4år den 27e december! Särskilt grattis till Mio som tog den hem oerhört 
ärofyllda titeln BOB i Eskilstuna 5/9 och till Pikku som blev BIS två dagar i rad på NORAKs utställning i Oslo 13-14 november.

Kvartetten heter, fr v, IP&IC Zarin Querida Maia, äg Charlotte Bredberg, S*Flax, IC Zarin Querida Mandi, äg Sari Kuhla, FIN*Zarin, GIP Zarin 
Querido Mio, äg Heidi Suhonen, PR Zarin Querido Qat, äg Camilla Patek, S*Catullus. Tillsammans har de ett helt kompani barn och barnbarn.

Grattis!
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Vinbröderna 6 år!

Flisdjupet’s Shiraz och Chianti fyllde 6 år den 17 oktober 
– de utvecklar sina respektive personligheter varje dag! En 
ny värld öppnade sig för pojkarna i somras när vi kunde 
sätta upp skyddsglas på vårt terrassräcke sex trappor 
upp. Favoritplatsen att vara på tillsammans med matte och 
husse varma sommarkvällar. 

Grattis från matte och husse i Solna!

Grattis Nöpö 13år!

Stort grattis till vår gamla kattherre Nöpö (FIN*Miminkan 
Hamilkar), som den 15 november fyllde 13 år! 
Puss och kram från matte Marjatta, bästisen Julinka, lilla 
Kaisa och alla vänner.

Grattis Lux 1år! 

Lillskruttan (S*Flax Deluxe) har blivit stor! Världens sötaste 
tjej grattas på ettårsdagen den 15e november av uppfö-
daren Charlotte och hälsar till matte Åsa & husse Martin.

Vinnaren av barnboken ”Katter för kiddies” heter 
Tove Otterberg och är 4 år. Hon har gjort en 
väldigt fin teckning av sin katt. Ögonen är gröna, 
precis som de ska vara på en russian blue, men 
det syns tyvärr inte på den svartvita bilden här i 
tidningen. 

Teckningstävlingen 
avgjord!

Så här beskriver Tove sin teckning: ”Våran katt 
Nikulin när han sträcker sig och fjäskar”.

Ett hederspris vill vi gärna skicka till Ida Åhs som 
är 7 år. Ida har gjort en jättefin teckning som 
föreställer familjens kattunge Akilles på toppen 
av klätterställningen.



24  RYSKA POSTEN 4/2010

Bildreportage från Väst-
svenska Kattklubbens ut-

ställning den 6-7 november
foto: Karin Johansson

Domare på lördagen: Karl Preiss
Domare på söndagen: Anne Veland

S*Koroleva Justina  by Buddha

S*Kyanos AkaiosSirius the Prettiest Star

S*Wildtbergs Boris

S*Miminkan Miriam

Katzenhof Mariya
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S*Kyanos Akilles

S*Koroleva Odelija Maximalija

Limelight’s Kia S*Mistlurens Anita

RIX Zvaigznes Amelia

S*Kyanos Akleja

S*Romanenko’s Omega by Siddharta
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Fototävling - lookalike

Här kommer de sista bidragen i lookalike-
tävlingen. Vi hinner inte utse några vinnare i detta 
nummer, utan presenterar dem i nummer 1/2011.

Blue Moon af Mölleby vs S*Royalgrey Nikulin Tiger

Blue Moon af Mölleby  vs S*Svartsjös Ana Dyrskaja

Blue Moon af Mölleby vs Tsaritzas Zelda

Blue Moon af Mölleby vs S*Blåtussens MorrisBlue Moon af Mölleby vs S*Wynja’s Wincent

Blue Moon af Mölleby vs S*Silivren Modesty Blaise Blue Moon af Mölleby vs Miminkan Julija
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Blue Moon af Mölleby  vs S*Svartsjös Ana Dyrskaja

Julhälsning från Malva m familj

Nyblivna mamman S*Cortobelle’s Malva (t v) 
skickar några bilder för att berätta hur lycklig 
hon var när hon träffade sin S*Ullaberras Zomac 
Zjivago Astor. Den 7/12 föddes 3 fina ungar på 
rekordsnabba 45 minuter! 

Kosmoskattens Leo visar upp sig

Lille Leo, 1 månad och 16 dagar gammal, är 
januaripojke i Gourmets kattalmanacka för 2011.
Och matte Elisabeth Larsson, som tog bilden, fick en 
fin klocka i present.
Idag är Leo en drygt 1½ år kelig och go’ kastrat som 
bor kvar hemma hos mamma.
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S*Koroleva Grigorij Blue Prince, 
”Griksu”  

6,5 månader på bilden.

Griksu kommer snart att paras 
med Starstruck’s Elektrina och 

Starstruck’s Fantazija. 

Ägare: Katja Kurisjärvi, 
Foto: Tommi Tanttu. 

S*Sirius Silly Boy Blue
”Knut”

Är ny på unghanelistan

Ägare: Mats Persson. 
Foto och uppfödare: Christina Linder

Ursus Major av Buerlia (N)

7-årige avelshanen Ursus myser i soffan 
hemma i Stockholm och skickar en jul-

hälsning till alla söta ryssflickor.

Ägare: Daniela Ekström 
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FÖDDA KULLAR

Sverige

21/10 3 ungar
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia
Uppfödare: Suzan Uhlén, Göteborg
031-41 06 11, 0702-24 15 24
suzan.uhlen@gmail.com

27/10 2+1
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Vatulands Marisa
Uppfödare: S*MISTLURENS
BG Fältström, Göteborg
070-967 00 63

5/11 0+2
Far: SC S*Koroleva Odrian Maximalija
Mor: CH S*Limelight’s Pilar
Uppfödare: S*CATTEGAS
Lotta Hallengren, Ytterby
0303-920 22, 0706-53 16 90
peter.hallengren@telia.com

11/11 1+1
Far: S*Catullus’ Blå Bastian
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-643 02 91, 016-15 37 24 (arb.)
victoria.andersson@mdh.se

15/11 2 ungar
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: CH S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
mudhoneys@bahnhof.se
www.mudhoneysrussianblue.weebly.com

5/12 3   ungar
Far: (N)Thorelin’s Iwan
Mor: S*Gigablues Nike
Uppfödare: S*GRRR
Anna & Maria Saverstam, Umeå
(Kan levereras till Stockholm eller Göteborg.)
073-810 73 82
grrr@saverstam.com
www.saverstam.com/grrr

6/12 3 ungar
Far: S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor
Mor: S*Cortobelle’s Malva
Uppfödare: S*CORTOBELLE’S
Carina Eriksson, Sundbyberg
073-700 78 94
rengenrange@hotmail.com

Norge

2/11 2+3
Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: St.Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: ST.HANSHAUGENS
Katja Frost
+47 33 39 60 92
katj-f@online.no

VÄNTADE KULLAR

Sverige

6/12
Far: SC S*Koroleva Odrian Maximalija
Mor: EC S*Romanenko’s Anisia
Uppfödare: S*WYNJAS
Yvonne Torstensson, Stora Mellösa
019-44 53 14
yvonne_torstensson@hotmail.com
www.wynjas.se

vecka 1 2011
Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: CH S*Catullus’ Blå Bellis
Uppfödare: S*TOREDYS
Uppfödare: Lena Hallström, Emmaboda
0471-467 77
lena_hallstrom@hotmail.com

Norge

15/12
Mor: CH Ywonne av Buerlia(N)
Far: S*Kosmoskattens Lotus
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer, Sandefjord
+47-33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
Fodervärd: Annika Haugvik, Sarpsborg
+47-99 33 77 57
annika.haugvik@getmail.no 

PLANERADE PARNINGAR

Sverige

Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: CH Frida Nevskaja
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Ywonne Wildtberg, Bua
wildtbergs@wildtbergs.se

Parning i januari 2011
Far: SC S*Romanenko’s Kalashnikov
Mor: S*Kärrmarks Amalija
Uppfödare: S*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Umeå
090-13 90 77, 070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
www.skuggpanter.blogspot.com

Far: SC S*Romanenko’s Kalashnikov
Mor: CH S*Azovska’s Irina Prosorov
Uppfödare: S*MOLOTOV’S
Maria Enzell, Stockholm
070-498 20 38
maria@molotovs.se
www.molotovs.se

Kullinformation

Nyblivna kattmamman S*Gigablues Nike.

Ägare: Anna Saverstam, S*Grrr 
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Sverige
Unghanar

SE*Skuggpanterns Pascal (2010-04-24)     Farfar: S*Kandinsky’s Mischa
Avgift:    Far: S*Flax Chaos   Farmor: IP/IC FIN*Zarin Querida Maia
Ägare: Susanne Eriksson   Mor: S*Kärrmarks Amalija   Morfar S* Grrr Chili Tai Giant
Tel: 0173-602 73, 070-769 24 13 (Gimo)     Mormor S* Kärrmarks Anastasia
Email: jennysusanne.eriksson@spray.se         
 
SE*Skuggpanterns Sievert (2010-04-24)     Farfar: S*Kandinsky’s Mischa
Avgift:    Far: S*Flax Chaos   Farmor: IP/IC FIN*Zarin Querida Maia
Ägare: Linda R Swirtun   Mor: S*Kärrmarks Amalija   Morfar S* Grrr Chili Tai Giant
Tel: 070-854 15 53 (Stockholm)      Mormor S* Kärrmarks Anastasia
Email: linda.r.swirtun@gmail.com      

S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev (2010-05-18)     Farfar: EC Maximiliam vom Salzbachtal 
Avgift:    Far: CH S*SilverPixie’s Aleksey  Farmor: IC S*Limelight’s Maya
Ägare: Carina Johansson   Mor: S*Koroleva Faina Eufemia  Morfar: CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
Tel:        Mormor: GIC S*Koroleva Severina Valentina
Email: cj@tele2.se

S*Sirius Silly Boy Blue (2010-03-31)     Farfar: S*Kandinsky’s Mischa
Avgift:    Far: S*Flax Chaos   Farmor: IP/IC FIN*Zarin Querida Maia
Ägare: Mats Persson   Mor: Tsaritzas Zelda   Morfar: IP/IC Tsaritzas Reno
Tel: 018-50 69 95, 073-254 03 30 (Uppsala)      Mormor: Kosmoskattens Klara
Email: mattelatte77@hotmail.com

Vuxna hanar

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

Inga hanar inrapporterade

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

Inga hanar inrapporterade

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

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
Email: daniela_e@volny.cz

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
Email: 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)  IP&IC 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
Email: anneli.hirsch@tengbom.se

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
Email: mirjam@mimmi.net   

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

Avelshanar

Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane
har de egenskaper som en blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Wildtberg
om du vill ha mer information om avelshanar och hanelistan.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader så att intresserade
honkattsägare i god tid kan planera eventuella parningar tillsammans med hankattsägaren.
Ywonnes adress finns på sidan 35.
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SC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05 )     EC Maximiliam vom Salzbachtal
Avgift:    EC S*Koroleva Odrian Maximalija  IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Thomas Johnsson   EC S*Romanenko’s Axinja  EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM
08-83 3838, 0733-66 36 76 (Solna)      CH A*Flashpaw’s Vision of Love
Email: j.thomas.j@comhem.se
 

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

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
Email: anna_lena.engstrom@yahoo.se

Sydöst (Län: Östergötland, Kalmar, Gotland)

Inga hanar inrapporterade

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 & Andreas Fransson  IC S*Koroleva Amalija Katerina  S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio  
Tel: 0455-10727 (Karlskrona)      S*Mischenka Petra
Email: schteinwandt@hotmail.com  
      

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

(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)     S*Barynia’s Wilmer
Avgift: Enl. ök.    S*Royalgrey Nikulin Tiger    S*Silvren Modesty Blaise
Kontakta HIlde Kramer Moe  CH (N)Sydspissen Babushka  (N)Thorelin’s Pax
Tel: +47 48 20 79 83       Sinikka av Buerlia(N)
Email: hildekm@online.no
    

Vuxna hanar

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

(N)Thorelin’s Iwan (07xxxx)      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

Finland
Avery Heart’s Choice (2008-01-09)
FIN*Hana-Bi Lekan kwa Afrika (2009-08-11)
FI*Susanssin Crispy Mornings (2009-10-04)
Totoro Grey Silk (2010-01-22)
FIN*Lolcat’s Oskari (2010-02-11)

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

   Uppgifter om norska, finska och danska avelshanar finns på de olika klub-

barnas hemsidor. För ytterligare information hänvisas avelshaneansvarig:

www.russianblue.no

www.venajansiniset.net

www.suomenvenajansiniset.fi

www.russianblue.dk

www.cats-cats.dk/cats/russian-blue
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GÄVLE 28 augusti 2010
Domare: Lena Chapman
6 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
HP Äg: Thomas Johnson

Hona TSARITZAS ZELDA
HP Äg: Christina Linder

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
CAGCIB Äg: Bernice Skytt

Klass 9 Öppen
Hona S*BARYNIA’S SIGNE
CAC Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane S*SIRIUS SILLY BOY BLUE
Ex 1 Äg: Mats Persson

GÄVLE 29 augusti 2010
Domare: Martti Peltonen
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
HP Äg: Thomas Johnson

Hona TSARITZAS ZELDA
HP Äg: Christina Linder

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

Klass 9 Öppen
Hona S*BARYNIA’S SIGNE
CAC Äg: Elisabeth Jacobs
CHAMPION

BORÅS 4 september 2010
Domare: Glenn Sjöbom
6 utställda russian blue

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

Klass 9 Öppen
Hona S*MISTLURENS ANITA
CAC, BIV Äg: Liubov Queck

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane PYOTR AV BUERLIA(N)
Ex 1 Äg: Eva Smith-Meyer

Ex 2 HARALD AV BUERLIA(N)
  Äg: Eva Smith-Meyer

Hona S*SIRIUS THE PRETTIEST STAR
Ex 1 Äg: Benny & Eva Widar

Ex 2 ISABELLA AV BUERLIA(N)
 Äg: Eva Smith-Meyer

ESKILSTUNA 5 september 2010
Domare: Sara Ojaniemi
19 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
HP Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM

HP S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
 Äg: Lotta Hallengren

Hona TSARITZAS ZELDA
HP Äg: Christina Linder

HP S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
 Äg: Kenneth Eklind

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

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane FIN*SARAITSHIKIN MINI
CACS Äg: Kai Koskimies & Kirsi Männistö

Ex 2 S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
 Äg: Thomas Johnson

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*ZARIN 4EVER PRIMALUX
CAGCIB Äg: Francesco Cinque
NOM, BIS

Ex 2 S*AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
 Äg: Anna Kask

Klass 6 Internationell Premier
Hane FIN*ZARIN QUERIDO MIO
CAGPIB Äg: Heidi Suhonen
GRAND INTERNATIONELL PREMIER
BIV-K, NOM, BIS, BOB

Klass 7 Champion
Hane S*SILVERPIXIE’S ALEKSEY
CACIB Äg: Helene Pettersson

Hona S*AZOVSKA’S IRINA PROSOROV
CACIB Äg: Maria Enzell

Klass 8 Premier
Hona FIN*ZARIN QUERIDA MAIA
CAPIB Äg: Charlotte Bredberg

Klass 9 Öppen
Hane S*WYNJAS YANG
CAC Äg: Oskar Thorstenson
CHAMPION

Hona S*ROMANENKO’S OMEGA BY   
 SIDDHARTA
CAC Äg: Kicka Johansson &
 Sonny Hansson

Ex 2 S*AZOVSKA’S WICKED CUB LEIA
 Äg: Anna Kask

Klass 10 Kastrat
Hona S*LIMELIGHT’S KIA
CAP Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS

Ex 2 S*SIDENSVANSENS HONDA 
 ELSINORE
 Äg: Maria Enzell

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane S*SKUGGPANTERNS PASCAL
Ex 1 Äg: Susanne Eriksson

KARLSHAMN 26 september 2010
Domare: Lone Lund
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona S*KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
CACS Äg: Kaija Merta

Klass 10 Kastrat
Hona S*LIMELIGHT´S KIA
CAP Äg: Kenneth Eklind
PREMIER, NOM

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona S*KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA
Ex 1 Äg: Kaija Merta

NORRKÖPING 2 oktober 2010
Domare: Marie Westerlund
5 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
HP Äg: Thomas Johnson

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

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS Äg: Thomas Johnson

Klass 7 Champion
Hona S*ROMANENKO’S OMEGA BY 
 SIDDHARTA
CACIB Äg: Kicka Johansson & 
BIV, NOM Sonny Hansson

Klass 8 Premier
Hona S*LIMELIGHT’S KIA
CAPIB Äg: Kenneth Eklind

NORRKÖPING 3 oktober 2010
Domare: Mira Fonsén
3 utställda russian blue

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

Klass 7 Champion
Hona S*ROMANENKO’S OMEGA BY 
 SIDDHARTA
CACIB Äg: Kicka Johansson & 
 Sonny Hansson
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 8 Premier
Hona S*LIMELIGHT’S KIA
CAPIB Äg: Kenneth Eklind

Utställningsnytt

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

Komplettering av tidigare utställningsresultat:
I Örebro den 6 juni 2010 blev 

S*LIMELIGHT’S NEMO även BIS.
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UPPSALA 10 oktober 2010
Domare: Sirpa Lindelöf
10 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane S*LIMELIGHT’S QUATRO
HP Äg: Thomas Johnson

Hona TSARITZAS ZELDA
HP Äg: Christina Linder

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona S*ROMANENKO’S OMEGA BY 
 SIDDHARTA
CAGCIB Äg: Kicka Johansson & 
 Sonny Hansson

Klass 6 Internationell Premier
Hona FIN*MIMINKAN JULIJA
CAGPIB Äg: Marja-Leena Merenkylä

Klass 7 Champion
Hane FIN*MIMINKAN LEONID
CACIB Äg: Marja-Leena Merenkylä

Hona FIN*MIMINKAN KLAVDIJA
CACIB Äg: Marjatta Vieru

Klass 8 Premier 
Hona FIN*SUSANSSIN BLUE MIRACLE
CAPIB Äg: Susanna Gunnar
INTERNATIONELL PREMIER

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane S*SIRIUS SILLY BOY BLUE
Ex 1 Äg: Mats Persson

Klass 12 Ungdjur 3 – 6 månader
Hane S*SKUGGPANTERNS PASCAL
Ex 1 Äg: Susanne Eriksson

UTSTÄLLNINGAR EJ FIFe 

WCF (ej FIFe/SVERAK)
VARBERG 23 oktober 2010
Domare: Katherine Cadury
1 utställd russian blue

Klass 13 Öppen
Hane S*WILDTBERGS BORIS
CAC Äg: Ywonne Wildtberg
Domarens bästa hane
Bästa vuxna korthårshane
Bästa vuxna korthår totalt

 
VARBERG 24 oktober 2010
Domare: Regine Appelt
1 utställd russian blue

Klass 13 Öppen
Hane S*WILDTBERGS BORIS 
CAC Äg: Ywonne Wildtberg
Domarens bästa hane
Bästa vuxna korthårshane
Bästa vuxna korthår totalt

UTSTÄLLNINGAR I NORGE

KRISTIANSAND, NORGE, 28 augusti 2010
Domare: Eva Wieland Schilla
3 utställda russian blue

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Klass 9 Öppen
Hona FIN*KATZENHOF JAMIE
CAC Äg: Margit Kjetsaa

KRISTIANSAND, NORGE, 29 augusti 2010
Domare: Thea Friscovec
3 utställda russian blue

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Klass 9 Öppen
Hona FIN*KATZENHOF JAMIE
CAC, BIV Äg: Margit Kjetsaa
SCANDINAVIAN WINNER SHOW
MOSS, NORGE 11-12 september 2010
Domare: Martin Kabina
7 utställda russian blue

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

HP S*LIMELIGHT’S QUATRO
 Äg: Thomas Johnson

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

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CACS Äg: Thomas Johnson

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Klass 9 Öppen
Hona S*ROMANENKO´S OMEGA BY   
 SIDDHARTA
CACIB Äg: Kicka Johansson & 
 Sonny Hansson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona FIN*KATZENHOF NOTHING 
 COMPARES
Ex 1 Äg: Mathias Schulze

SOLBERGELVA, NORGE 2 oktober 2010
Domare: Kai Ruonala
4 utställda russian blue

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Ex 2 (N)FERAPONT ANFISA
 Äg: Margaret Moen

Ex 3 S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
 Äg: Bernice Skytt

SOLBERGELVA 2 oktober 2010
Domare: Charles Spijker
4 utställda russian blue

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

Klass 5 Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CAGCIB Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

Ex 2 S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
 Äg: Bernice Skytt

Ex 3 (N)FERAPONT ANFISA
 Äg: Margaret Moen

OSLO, NORGE 13 november 2010
Domare: Glenn Sjöbom
2 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CACS Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Klass 8  Premier
Hona FIN*Zarin Querida Maia
CAPIB,  Äg: Charlotte Bredberg
NOM, BIS
IINTERNATIONELL PREMIER

OSLO, NORGE 14 november 2010
Domare: Aleksey Schuchkin
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona FIN*KATZENHOF MARIYA
CACS Äg: Olav Traeen & Jarle Framnes

Klass 6  Internationell Premier
Hona FIN*Zarin Querida Maia
CAGPIB,  Äg: Charlotte Bredberg
NOM, BIS 

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona N*Troiltampens Jenna
Ex 1 Äg: Hilde Kramer Moe
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Sverige

Januari
8 -9 Uppsala UK/FRÄS
22-23 Sundsvall SUK
29-30 Örebro NERK

Februari
12-13 Mölndal GRK

Mars
5-6 Gävle GEK
26-27 Stockholm SK

April
9-10 Malmö SYDK
9-10 Stockholm BIRKA
9-10 Umeå BJK
16-17 Hallstahammar VRK
23-24 Sundsvall MEK
30-1/5 Stockholm ALFA
30-1/5 Östersund SÖK

Norge

Januari
29-30 Strömmen LIRAK

Februari
19-20 Bergen BERAK

Mars
12-13 Oslo NORAK

April
16-17 Trondheim Trönderkatten
23-24 Kvernaland RORAK

Richard Aveng 
Fågelbacksgatan 13 b
211 44 MALMÖ

Carina Eriksson 
Logdansvägen 44 2 tr 
174 42 SUNDBYBERG

Kerstin Degerman
Bränningsberget 13 A 3
02320 ESBO
FINLAND

Susanna Gunnar
Saarnitie 6
48130 KOTKA
FINLAND

Katarina Albihn
Hameau de Cormanon 2, 
1752 Villars-sur-Glâne, 
Fribourg
SCHWEIZ

Bengt Göran Fältström
Lasarettsgatan 1, 2 tr
411 19 GÖTEBORG

Namn- och adressändringar

Anders Karlsson
Östra Bergsgatan 25
611 34 NYKÖPING

Linda Rundgren-Swirtun
Lindhagensplan 45
112 43 STOCKHOLM

Ida Ericsson-Åhs
Björkedalsgatan 3
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA

Lennart Odeberg
Rossaredsvägen 641
439 72 FJÄRÅS

Lisa Stål
Brantingsgatan 33  2 tr
115 35 STOCKHOLM

Adrian Ulvsgärd
Utsättaregränden 71
226 47 LUND

Niclas Saptovis
Tunvägen 22
170 68 SOLNA

Merja Lundqvist
Lektorsgatan 3 B
582 35 LINKÖPING

Essie Magnusson
Plommonvägen 5
277 31 KIVIK

Ilona Prokofjeva
Essingetorget 37
112 66 Stockholm

Nya medlemmarKommande utställningar

Flax och Charlotte Bredberg önskar god jul genom Flax Deluxe, vilse i glittret julen 2009.
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Boksluts- och bokföringskunnig medlem sökes

Finns det någon medlem i Russian Blue Klubben som kan bistå vår kassör 
som samarbetspartner i boksluts- och bokföringsfrågor?
 
Hör gärna av dig till Jan Nilsson
kassor@russianblueklubben.se

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:
Eva Nilsson,  013-14 78 75, eva@tsaritzas.se
Vivi Nilsson, 031-18 42 61 eller mecky@comhem.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

Styrelsen

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

VICE ORDFÖRANDE
Benny Widar
Olvers väg 51
443 60 STENKULLEN
0302-231 27
viceordforande@russianblueklubben.se
 
SEKRETERARE
Karin Johansson
Amandas gård 11
414 83 GÖTEBORG
031-42 37 17
sekreterare@russianblueklubben.se

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

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

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
christinalinder@russianblueklubben.se

Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM
0431-45 29 27
alwennergren@russianblueklubben.se
  

VALBEREDNINGENS sammankallande
Veronica Nilsson
mecky@comhem.se

Vem gör vad?

Avelshanar
Anmäl / ändra information om 
din avelshane till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
avelshanar@russianblueklubben.se

Avels- och hälsoråd
Ger råd till uppfödare inför parning:
Christina Linder (sammankallande) 
Eva Nilsson
Ywonne Wildtberg
Martin Hjertstrand
Du når alla via: 
avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och 
födda kullar, meddelas till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

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

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

Omplaceringar
Katter som behöver nytt hem 
meddelas till:
Ywonne Wildtberg
Vallgrens väg 9
432 64 Bua
0340-66 17 16
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se

Utställningsresultat
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 
resultatet till:
Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars resultat.
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN c/o Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15
417 63 Göteborg

FÖRENINGSBREV


