
TILL NYBLIVNA RUSSIAN BLUE-ÄGARE 

 

RUSSIAN BLUE KLUBBEN VILL GRATULERA TILL DEN NYA FAMILJEMEDLEMMEN 

 

Russian Blue Klubben 

Russian Blue Klubben bildades 1977 för att främja intresset för rasen russian blue, i synnerhet 

den skandinaviska typen. Som medlem får du bland annat klubbens tidning Ryska Posten och 

tillgång till både avelshanelistans och kattförmedlingens tjänster. KLUBBEN ÖNSKAR DIG 

VÄLKOMMEN SOM NY MEDLEM! 

 

Russian blue – en liten ras 

Russian blue är en liten ras i Sverige. För att kvalitén ska bibehållas i fråga om hälsa, 

temperament och rasstandard måste avelsarbetet bedrivas på ett genomtänkt och medvetet 

sätt. Varje frisk katt inom rasen utgör en viktig del av den totala genbanken för russian blue. 

Om en katt kastreras utan att först ha fått åtminstone någon kull har den kattens unika 

genuppsättning gått förlorad för all framtid. Varje katt som inte används i avel innebär alltså 

en förlust för hela rasen. Det enklaste sättet att bredda avelsbasen är att använda så många 

hankatter som möjligt i avel. Men även honkatter måste användas för att fler kombinationer 

ska bli möjliga. Du tror kanske att det bara är speciellt utvalda och meriterade katter som bör 

bli avelsdjur och att en sällskapskatt inte har något att bidra med, men det är just de katter som 

används vid enstaka parningar som är mest värdefulla när man vill bredda avelsbasen. 

DÄRFÖR HOPPAS VI ATT DU SKA FUNDERA PÅ ATT LÅTA DIN KATT FÅ MÖJLIGHET ATT BLI 

FÖRÄLDER INNAN DU LÅTER KASTRERA DEN. 

 

Hur går det till? 

Russian Blue Klubben har en lista över nordiska avelshanar och unghanar. Om du kan tänka 

dig att låta din hankatt para någon eller några honor ska du anmäla den till listan. Det som 

krävs av din hankatt är att han är frisk och vaccinerad, samt intyg som visar att han ej har eller 

har haft navelbråck och att han har normal testikelstatus, dvs. båda testiklarna i pungen. 

Dessutom skall han vara ID-märkt antingen med chip eller med tatuering. Några andra tester 

eller intyg brukar normalt inte krävas av en katt som inte är en flitigt använd i avel. 

För en hona gäller att även hon skall vara frisk och vaccinerad, samt ha intyg som visar att 

hon ej har eller har haft navelbråck samt att hon är ID-märkt antingen med chip eller med 

tatuering. Några andra tester eller intyg brukar normalt inte krävas om hon inte ska paras 



utomlands. Däremot måste ägaren vara med i en kattklubb där man kan registrera kattungarna. 

Russian Blue Klubben är en rasring och registrerar inte kattungar. 

Om det blir aktuellt med en parning brukar det ofta vara den löpande honan som kommer hem 

till hanen men andra alternativ förekommer också. Om du tar emot en katt på parning så 

ansvarar du för husrum och omvårdnad de dagar (vanligtvis upp till en vecka) som den 

besöker dig. En kattparning kan verka våldsam. Honan brukar skrika eller morra och slå efter 

hanen när själva parningen är gjord. Därefter rullar hon sig febrilt, för att nästa sekund vara 

villig igen. 

Hankattägaren får betalt för parningen oftast i form av en s.k. språngavgift, plus en summa för 

varje levande kattunge som föds. Som kvitto på betald parningsavgift räknas 

parningsbevis/registreringsanmälan. För att få registrera kattungar i SVERAK krävs två 

exemplar av denna, som ska vara påskrivna av både hankattägaren och honkattägaren. 

 

Mer information 

I Ryska Posten och på klubbens webbplats, www.russianblueklubben.se, står vem som är 

ansvarig för Russian Blue Klubbens avelshanelista och kattförmedling. Kontakta dessa eller 

någon i styrelsen om du vill veta mer. Telefonnummer och adresser till alla finns i Ryska 

Posten  och på webbplatsen. 

 

Vid en eventuell omplacering hjälper kattungeförmedlaren till att hitta ett nytt hem Glöm inte 

att även kontakta kattens uppfödare. 

 

LYCKA TILL MED DIN KATT! 

kattungeformedlare@russianblueklubben.se

avelshanar@russianblueklubben.se  

www.russianblueklubben.se
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