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MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr 
Gåvoprenumeration 50 kr
(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående
nummer och ange namn och adress.

RYSKA POSTEN

OMSLAGSBILD 
S*Skepparkrokens Qissinsky
Ägare: Anna-Lena Wennergren 
Uppfödare: Christina Sörman
Foto: Karin Johansson

MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 1/2009     årgång 32

NÄSTA NUMMER...
beräknas komma ut i slutet av juni.
Material till tidningen vill vi ha 
SENAST den 15 maj.

ANSVARIG UTGIVARE
Ann Bengtsson
0481 - 51 640

REDAKTION
Elisabeth Larsson
0523 - 702 71

Berit Arlebjörk
031 - 24 48 83

LAYOUT
Berit Arlebjörk

TECKNINGAR
Mary-Ann Andersson

TEXTER OCH PAPPERSBILDER
SKICKAS TILL
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
ryskaposten@
russianblueklubben.se

DIGITALA BILDER TILL
rpfoto@
russianblueklubben.se

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL
ryskaposten@
russianblueklubben.se

ADRESSÄNDRING MEDDELAS TILL

Iréne Tjärning, 
Rösebäcken 312, Bostället, 660 57 Väse 
054-83 14 67.
kassor@russianblueklubben.se

Ryska Postens inne-
håll publiceras och
lagras elektroniskt.
Den som sänder in

material anses 
medge sådan 

hantering.

Skicka med franke-
rat svarskuvert om 

insända fotografier
önskas i retur. 

Vi är annars tack-
samma om vi får 
behålla dem till 

bildarkivet.

Redaktionen 
förbehåller sig 

rätten att korta 
och redigera 

insänt material.
Redaktionen 

ansvarar ej för 
icke beställt 

material. 

För riktighet i 
sak och innehåll 

i publicerade 
artiklar och in-

sändare ansvarar 
respektive för-

fattare.

Åsikter och 
värderingar 

i brev, insändare 
och artiklar är 

skribeternas 
egna.

Tänk på 
att hålla en 

anständig ton i 
insänt material.

www.russianblueklubben.se
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Kattungeförmedlaren / avelshaneansvarig informerar. 
Ryssfest. Fyra generationer.
Förslag till förändring av RBK:s stadgar. 
Alexej har ordet
PRA upptäckt hos russian blue i Finland
Pixmas katter
Det ska vi fira!
Domarens favorit: russian blue
De blå pojkarna
Historien om vår Lisa
Mudhoneys Kismet
Bröderna Flisdjupet inte lika som bär
Kullabygdens Kassimirs minnespokaler
Cosack’s Ninotschka och Bäckelyckans Maljtjik Eduard
(N) Sydspissen Babushka
Årets jubilar – Mary-Ann Andersson
S*Skepparkrokens Divizna
Vänner som har lämnat oss
Fia rapporterar från Hönsinge
Jubilar nr 2
Kullinformation
Avelshanar 
Kåseri av Anna Mannheimer
Ryska Boden
Små blå hos Royalgrey. Semesterkatter.
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, 
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Så var det första numret av Ryska Posten 2009 färdigt och återigen har vi
fått in många trevliga berättelser om era katter. Det tycker vi är roligt och vi
hoppas att ni fortsätter att skicka in era historier och fina bilder. Alla med-
lemmar i klubben är lika välkomna med sina bidrag. Eftersom vi tycker att
ryssen är den vackraste, klokaste och mest påhittiga katten i världen så tror
vi det finns massor med roliga historier där ute.

Ibland har man kanske funderingar över varför ens katt beter sig på ett visst
sätt. Tveka inte att ställa sådana frågor via Ryska Posten. Vi kan skicka frå-
gorna vidare till styrelsen, avelshaneansvarig, avelsrådet, kattungeförmedla-
ren eller Ylva Stockelberg som svarar på kattfrågor i största allmänhet.
Situationer som när man nyss skaffat sin första kattunge, ska para för första
gången, ställa ut sin katt eller står inför sin katts första förlossning, gör att
många frågor hopar sig. Samma sak gäller när katten börjar bli gammal. Att
få tips och råd från andra är värdefullt och vi tycker att Ryska Posten ska vara
en naturlig mötesplats för frågor och svar.

Utöver berättelser från våra medlemmar har vi till det här numret fått låna
ett par texter från andra tidningar. Hittar du en intressant artikel i någon
annan tidning, tipsa oss gärna om det.
Från Finland har vi fått oroande nyheter om att ögonsjukdomen PRA nu
också har påträffats bland ryssar. På sidan 11 i tidningen kan du läsa om
detta.
I år kommer Russian Blue Klubbens årsmöte att hållas i Värnamo i slutet av
april. På sidan 4 hittar du kallelsen och på de följande sidorna finns bland
annat klubbens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen
som brukligt är vid den här tiden på året.
Vinnarna till Kullabygdens Kassimirs minnespokaler presenteras också i
detta nummer och Carina Nicklasson vill nu gärna ha nya sökande till nästa
års pokaler. Kullabygdens Kassimir var Carinas första ryss, till vars minne
hon har instiftat priset.

Glöm inte att fotografera era ryssar och skicka gärna de bästa bilderna till
oss. Vi behöver fina bilder till Ryska Postens omslag, helst i stående format,
och vackra bilder till nästa års fotokalender som bör vara i liggande format.

Berit och Elisabeth
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mörka årstiden har vänt mot ljuset och det börjar kännas
hopp om livet igen. Kanske det kan bli grillkväll på alta-
nen i år med? Eller en glass under äppleträdet när det
blommar. Vår lilla kisse Gina vill inte ha så svalt som här
är just nu i huset. Hon gömmer sig under täcken, ligger
uppe på datorn eller på modemet när det är igång. Kisse
Kristof vill gärna ligga nära var man än sitter. Inga rym-
ningsförsök när det är minusgrader ute. Han som gärna
tar en tur ut på garageuppfarten annars fast han inte får!
Jag längtar så efter lite värme och ännu ljusare tider. Men
det ska väl komma vad det lider... (Ursäkta det ofrivilliga
rimmet!)

När dagarna känns tunga så letar i alla fall jag efter ljus-
punkter. I min tillvaro har jag nyligen lärt känna en äldre
dam som lever ensam med sin katt, båda är mycket trevli-
ga. De har blivit en av mina ljusglimtar i vardagen! Katten
är en trefärgad hona, en huskatt. Båda har nått en hög
ålder men verkar leva i högsta välmåga sida vid sida. Eller
vi kanske ska säga som det är, katten Cissi ligger gärna i
mattes knä och blir kelad med där. Hon tittar lite föroläm-
pat på besökaren och tycker att matte inte ger henne den
uppmärksamhet som hon önskar. Men när man som katt
har nått en ålder av 15 människoår så får man väl ha lite
olater, eller vad tycker ni? Lite stel i tassarna kanske Cissi
är men ändå så pigg och tillgiven. 

Mötet med dessa två är en stor glädje för mig
och får mig att må bra. Jag önskar av hela mitt hjärta att
alla katter och deras ägare kan få ha det så bra tillsammans
som de har. De har en sådan gemenskap och verkar känna
varandra utan och innan. Var rädda om den vänskapen
om ni har den! Det är något helt fantastiskt när den finns.

Och så härligt att se en katt som mår som en drottning
trots en ganska hög ålder. Hur som helst så har jag funde-
rat över det här med livskvalitet när man har en katt eller
hund så nära inpå sig. Det ger kanske en högre livskvalitet
än man kan ana? Jag tror det i alla fall! Hoppas att de
äldreboenden som tillåter husdjur får fortsätta med det.
Med viss reservation för allergier då förstås.

I vår står styrelsen inför en del förändringar. Hur det
kommer att se ut i slutänden vet ingen ännu. Det känns
som att det är läge för mig att dra mig tillbaka lite och låta
andra få chansen att komma fram. Det viktigaste är ändå
att vi fortsätter att jobba för russian blue-rasen och den
skandinaviska typen som det står i våra stadgar. Jag är
medveten om att det är en liten ras och vi får jobba en hel
del för att få gehör inför andra raser. Min önskan är att vi
tar vara på kunskaperna hos dem i klubben som har haft
förmånen att ta del av kunnandet hos dem som en gång i
tiden startade RBK. Glöm inte bort den gamla kunskapen
och se sedan efter vad vi kan göra för att komma vidare i
arbetet som kan främja rasen. En önskan från hela mig!
Och på tal om stadgar, se till att vara med på årsmötet så
att vi kan få tillbaka de paragrafer som oturligt nog tap-
pades bort vid vårt extra årsmöte i Västra Frölunda i
höstas. Det är viktigt att de kommer tillbaka igen! 

Jag vill rikta ett tack till alla härliga människor som jag
stött på under tiden som ordförande. Ni ska veta att det
har fått de mindre roliga tillfällen som uppstått ibland att
kännas bra mycket mindre jobbiga för mig. Allt gott!

Ann

Min katts historia
Alla katter borde få sin historia berättad.
När våra katter lämnar oss tänker vi kanske tillbaka på
deras liv; hur de kom till oss, hur den första tiden var,
roliga minnen från åren som gått och andra saker som
hänt.
Skriv till Ryska Posten och berätta din katts historia!
Om den ska hinna komma med i nästa nummer vill vi
ha den senast den 15 maj.
Adressen kan du hitta på sidan 2.

KULLABYGDENS KASSIMIRS 
MINNESPOKALER

Alla ryssägare kan nu skicka in kandidater till minnespoka-
lerna för 2010. Kategorierna är som tidigare två: 
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare det utseendet, men självklart
kan alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din ryss är så speciell! Eller någon
annans ryss, som du känner och skulle vilja nominera.

Det är överhuvudtaget roligare med ”okända” ryssar; som
kanske aldrig, eller sällan, varit utställda eller använda i avel. 
Självklart har alla ryssar, kända som okända, lika stor chans
att vinna, och visst vore det väl roligt om just din ryss vann
en pokal?
Det går också bra att nominera någon annans ryss.

Enväldig jury och domare är Carina Nicklasson.

Senast 10/12 -09 önskar jag att få nomineringarna.
Papperskort skickar du till: 
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9, 
462 36 Vänersborg.
Digitala kort skickar du till: collusor@telia.com 
Glöm inte att skriva en text där du berättar varför du vill
nominera just din föreslagna ryss.

Rysskalender 2010
Nu är det dags att skicka
in bilder till nästa års foto-
kalender. Vi vill gärna ha nya
fina bilder på ryssar i alla åldrar.
Skicka helst originalbilden
utan någon beskärning och
tänk på att ju större bilden
är desto bättre blir den i
tryck. 
Skicka bilderna till rysskalender@russianblueklubben.se
Har du några frågor kan du skriva till samma adress.

Om du har många bilder är vi glada om du kan bränna
dem på en cd som du skickar till oss på adressen:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
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KALLELSE 
TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS

ÅRSMÖTE I VÄRNAMO 26 APRIL 2009

Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte 
kl. 13.00 söndagen 26 april i Värnamo i samband med
Dackekattens utställning i Värnamo Ishall, Aplarinken.

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
7. Fastställande av dagordningen

8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
8b. Styrelsens ekonomiska berättelse

9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet 
11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna

Motion från styrelsen angående stadgeändring
11b. Frågor väckta av medlemmar 
12. Behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret    
samt fastställande av årsavgift

13. Behandling av verksamhetsplan
14. Val av styrelse i enlighet med §20 

(Vice ordförande och kassör på en mandattid av 
två år samt tre ledamöter på en mandattid av ett år)

15. Val av revisorer samt revisorssuppleant 
16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en   

sammankallande 
17a. Övriga frågor 
18. Mötets avslutande

Välkomna!

Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:

1 jan - 29 april 29 april - 31 dec
Ordförande Ann Bengtsson Ann Bengtsson   
Vice ordförande Nils Werner    Nils Werner
Sekreterare       Carina Nicklasson Carina Nicklasson                
Kassör              Iréne Tjärning         Iréne Tjärning
Ledamöter        Eva Nilsson     Martin Hjertstrand

Stefan Karlsson  Stefan Karlsson    
Annika Möller   Annika Möller                     

Revisorer   Nils Birgander Nils Birgander
Patrik Johansson  Patrik Johansson

Revisorssuppleant Elisabeth Jacobs  Elisabeth Jacobs

Valberedning:
Sammankallande Jan Nilsson  Ywonne Johansson

Ywonne Johansson Jan Nilsson
Eva Smith-Meyer Karin Johansson

Medlemsantal
Medelsmantalet var 408 st den 31 december 2008.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Stenkullen 24 april 2008 med 25 medlemmar närva-
rande.

Extra årsmöte
Extra årsmöte hölls i Västra Frölunda 13 september 2008 med 30
medlemmar närvarande.

Nya stadgar
Nya stadgar har antagits efter omröstning dels vid ett ordinarie års-
möte och dels vid ett extra årsmöte.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret;
Tidaholm 26 januari, Vänersborg 14 juni och Tidaholm 11 oktober.

Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har
som tidigare bestått av Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. 

Hemsidan
Den nya hemsidan lades ut på adressen www.russianblueklubben.se
24 april. Hemsidan skapades av Elisabeth Larsson, som också är
webbansvarig för den.

Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2009 har färdigställts även detta år av Ryska
Postens redaktion, Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. Mary-Ann
Andersson bidrog även detta år med illustrationer.
Almanackan blev en ännu större succé än tidigare år, och vid årets
slut var 350 st sålda samt skänkta vid gåvoprenumerationer och till
kattungeköpare vars uppfödare skänker medlemskap i Russian Blue
Klubben. Många av klubbens medlemmar deltog med insända foto-
grafier.
Den ekonomiska vinsten blev betydande.

Medlemsmöten
Medlemsmöte har hållits i Stockholm 12 juli. 

Medlemsfester
Två ryssfester har hållits i Göteborg i april och september. Det blev
mycket trevliga och uppskattade tillställningar, som kommer att hål-
las igen under 2009.

Annonsering
Agria har annonserat i Ryska Posten under året. 

Kattungeförmedling
Kattungeförmedlare har varit Ywonne Johansson. Hon har även varit
samordnare för omplaceringar av vuxna russian blue som av olika
skäl har behövt byta hem.

Avelshanar
Ansvarig för avelshanerekryteringen har som tidigare varit Ywonne
Johansson. 

Medlemsåtervärvning
Under våren bedrevs en återvärvningskampanj av före detta med-
lemmar 
i Russian Blue Klubben. Kampanjen var framgångsrik, och 43 st före
detta medlemmar återvärvades till klubben.

Ann Bengtsson Nils Werner Carina Nicklasson       
Iréne Tjärning Martin Hjertstrand Stefan Karlsson                      
Annika Möller

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 
RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2008

Nytt från SVERAK

Nya SVERAK-regler vid överlåtelse gällande från den 1 janua-
ri 2009
* Vid överlåtelse ska katt vara ID-märkt.
* Uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse
fylla i ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller skri-
va ett egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska
sändas till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter
överlåtandet, för registrering av ny ägare.

Information från valberedningen.
Arbetet med att ta fram förslag till styrelse för kommande
verksamhetsår pågår. Förslag på ledamöter tas tacksamt
emot. Är du själv intresserad eller känner du någon som kan
tänka sig medverka i styrelsearbetet, hör då av dig till valbe-
redningen.

Valberedningens sammankallande: 
Ywonne Johansson, 
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se
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Närvarande: Martin Hjertstrand, Stefan Karlsson, Nils Werner
och Carina Nicklasson.

MÖTETS ÖPPNANDE
Till mötesordförande valdes Martin, till mötessekreterare valdes
Carina.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Förslag till dagordning godkändes av mötet.

FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
a) INFOTIDNING
Uppdatering och tryck av infotidningen diskuterades.
Karin Johansson och Lucie Macek har tillfrågats om att göra det
arbetet samt tackat ja. En första avstämning om hur arbetet går
görs i januari. 
Arbetet fortskrider. 

b) HEMSIDAN
Diskuterades att det vid årsmötet talades det om att skanna in
Ryska Postens förstasidor samt en del Ryska Posten.
Karin Johansson och Lucie Macek har erbjudit sig att göra detta.
Carina kollar med Elisabeth Larsson hur mycket som kan läggas
ut på hemsidan.
Arbetet fortskrider. Det finns mycket plats kvar på servern.

c) RYSKA BODEN
Nya förslag diskuterades, aktualiseras till hösten. Tidigare för-
slag tas upp vid nästa styrelsemöte. Förslag att ta fram en kort-
lek med foto av russian blue.
Kortleken faller ifrån då det måste beställas minst 1000 exem-
plar.
För att få fram nya t-shirts och tygkassar så behövde klubbmär-
ket vektoriseras, vilket nu är gjort. Beställningar på detta är nu
gjorda. 
I Ryska Boden finns nu muggar, matskålar samt musmattor som
kan fås med antingen klubbmärket eller foto av ens egen katt 

d) ÅRETS RYSS
Diskuterades att ta upp Årets Ryss längre fram och att då premi-
era skandinaviska ryssar, och kring vilka kriterier som kan använ-
das. Frågan diskuterades. Det känns viktigt att detta blir bra och
styrelsen funderar därför vidare.
Inget nytt om detta.

SKRIVELSER
Inga inkomna.

EKONOMI
Den är fortsatt god.

RYSKA POSTEN
Annonsör till Ryska Postens baksida.
Då Agria ännu inte lämnat något svar angående annonsering
under 2009 så kommer vi att söka efter en annan annonsör.

HEMSIDAN 
Ryska boden ska så småningom få en egen sida med länk i
menyn när det är klart vad som ska finnas där. 
Diskuterade att översätta delar av hemsidan till engelska, samt
en Vem gör vad-text? (som på sista sidan i RP).

RYSSALMANACKAN
Ryssalmanackan blev en ännu större succé i år, och fler exemplar
fick beställas på grund av det stora intresset.
Styrelsen tackar Berit, Elisabeth och Mary-Ann för deras fan-
tastiska arbetsinsats! 

BESLUT TAGNA VIA E-POST 
Att beställa 350 st almanackor.

KOMMANDE ÅRSMÖTE
Beslutas att årsmötet hålls i Värnamo 090426. 
Årsmöteshandlingar gjordes klara till RP nr. 1.
Styrelsen lägger ett kompletterande förslag till stadgeändringar.

ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Blandrasavel
Styrelsen fick e-brev från en annan rasring gällande problem
med blandrasavel och att många blandraser annonseras ut på
Blocket, samt förfrågan om samarbete rasringarna emellan
angående detta.
Då alltför få rasringar visat intresse för frågan så kunde inget
samarbete kring detta bedrivas.  

b) Hälsokommitté
Russian Blue Klubben fick förfrågan från en annan rasring att
samarbete i en hälsokommittée kring katters hälsa och sjukdo-
mar.
Beslutas att efterlysa intresserade via hemsidan.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Preliminärt i maj eller juni.

MÖTETS AVSLUTANDE
Martin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare Mötesordförande
Carina Nicklasson     Martin Hjertstrand

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I GÖTEBORG, 2009-01-31

Hälsokommitté

Russian Blue Klubbens styrelse har fått förfrågan om, samt
tackat ja till, att samarbeta med andra rasringar inom en hälso-
kommitté rörande katters sjukdomar. Styrelsen sökte därför via
hemsidan två personer (åtminstone till att börja med) som var
intresserade av att delta. 

De två som först hörde av sig var Jan Nilsson och Monica
Malmsten, som nu är utsedda till Russian Blue Klubbens repre-
sentanter i hälsokommittén. 
Russian Blue Klubbens styrelse 

Information om SVERAK:s rasråd

Ett rasråd för russian blue har bildats i SVERAK. Rasrådet är
öppet för alla som är medlemmar i en SVERAK-ansluten katt-
klubb. 
Medlemsavgift betalas per kalenderår och är för år 2009 50 kr
per rasråd som inbetalas direkt till SVERAKs bankgiro 630-
2962 eller plusgiro 63 02 96-2. Vid inbetalning - ange tydligt
vilket rasråd avgiften avser samt din klubbtillhörighet och even-
tuellt stamnamn.
Rasrådens viktigaste roll är att vara ett forum där man kan
diskutera rasspecifika frågor. I första hand hälsa, men även upp-
födning, utbildning, rasstandard och andra frågor.
Möjligheterna att utveckla rasråden är i det närmaste obegrän-
sade. 
På SVERAK:s årsmöte 2008 beslutades om en försöksorganisa-
tion där rasråd för de olika raserna bildas. I motionen som
bifölls av årsmötet stod bland annat:
Rasråden är, via Raskommittén, remissinstans i frågor rörande
den specifika rasen och har, via Raskommittén, motionsrätt och
förslagsrätt inom sin ras till SVERAKs styrelse och årsmöte.
Rasråden ska även hjälpa Hälsokommittén i sitt arbete med häl-
soprogram och hälsofrågor.
Medlemskap i Rasråd är öppet för enskild medlem i SVERAK-
klubb. Ansökan om medlemskap i ett Rasråd sker genom att
erlägga av årsmötet fastställd avgift. Rasrådet utser samordnare
mot SVERAK. Samordnaren utses bland dem som erlagt erfor-
derlig avgift under januari månad innevarande år.
Läs mer om rasrådet på SVERAK:s webbplats:
www.sverak.se/SVERAK/Om_SVERAK/Rasrad.htm

Isa njuter av lite sol genom fönstret.
Ägare: Christine Åkesson, Göteborg.
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Ekonomisk redovisning för Russian Blue Klubben

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

BALANSRÄKNING 2008-01-01--12-31

TILLGÅNGAR Not 2008 2007

Kassa 452,50 1 950,00
Plusgiro 13 450,46 14 757,33
Ikanobanken 53 332,29 47 857,13
Avelsfonden 1 23 987,49 23 173,13
Kundfordringar 3 000,00 3 675,00

Summa tillgångar 94 222,74 91 412,59

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 8 845,90 14 652,20
Övriga kortfristiga skulder 250,00 1 743,00

Summa kortfristiga skulder 9 095,90 16 395,20

Avsättning

Avelsfonden 1 23 987,49 23 173,13

Eget kapital

Ingående kapital 51 844,26 37 884,48
Redovisat resultat 9 295,09 13 959,78

Utgående kapital 61 139,35 51 844,26

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 94 222,74 91 412,59

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

RESULTATRÄKNING 2008-01-01--12-31

INTÄKTER 2008 2007 Budget 2008

Medlemsavgifter 58 550,00 58 550,00 58 000,00
Annonsintäkter 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Ryska Boden(kalendrar mm) 30 568,00 30 021,50 25 000,00
Porto 404,00 1 721,00 500,00
Övriga intäkter 714,83 6 200,10

Summa intäkter 93 236,83 99 492,60 86 500,00

KOSTNADER

Priser 3 823,00 1 506,00 2 000,00
Annonser 2 500,00 850,00 1 000,00
Medlemstidning 31 200,00 31 200,00 35 000,00
Inköp till Ryska Boden 10 000,00
Emballage RP 1 683,00
Tryckkostnader 13 638,00 15 137,50 30 000,00
Övriga föreningskostnader 2 610,00 7 124,00 3 000,00
Kontorsmaterial 1 854,00 1 468,00 2 000,00
Förbrukn.invent. 1 654,00
Postbefordran 22 795,40 25 534,58 28 000,00
Plusgirots avgifter 443,50 437,50 700,00
Reseersättningar 2 916,00 4 071,00 4 000,00
Lokalhyra mm 1 600,00

Summa kostnader 86 716,90 87 328,58 115 700,00

Ränteintäkter 2 775,16 1 795,76 1 000,00
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader 9 295,09 13 959,78 -28 200,00

Not 1 Avelsfonden

Ingående kapital 23 173,13
Ränta 814,36
Utgående kapital 23 987,49

Bokslutssammanträde den 31 januari 2009

Ann Bengtsson Nils Werner Carina Nicklasson
Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Iréne Tjärning Stefan Karlsson Martin Hjertstrand
Kassör

Annika Möller

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

Förslag till budget 2009

Medlemsavgifter 58 000,00
Annonsintäkter 2 000,00
Ryska Boden 40 000,00
Porto 500,00
Övriga intäkter 500,00

101 000,00

Priser -2 000,00
Annonser -2 000,00
Medlemstidning -35 000,00
Inköp till Ryska Boden -15 000,00
Tryckkostnader -30 000,00
Övr föreningskostnader -3 000,00
Kontorsmaterial -2 000,00
Postbefordran -26 000,00
Plusgirots avgifter -500,00
Reseersättningar -4 000,00
Lokalhyra mm -1 500,00

-121 000,00

Ränteintäkter 2 000,00

Ryssfest nära dig?
Tycker du att det vore trevligt med en ryssfest i din när-
het? Det är du inte ensam om! Vi vill försöka se till att
fler kan träffas över en bit mat, prata katt, prata om
annat, kanske visa bilder för varandra – helt enkelt ha
trevligt med andra ryssars hussar och mattar. 
Mejla martinhjertstrand@russianblueklubben.se
om du är intresserad så ska vi försöka ordna det. När vi
kommit en bit på väg läggs mer information ut på hemsi-
dan så att alla som vill ska ha möjlighet att kunna närva-
ra.
Med förhoppning om många ryssfester till våren/hösten!
Styrelsen/Martin H

De två bröderna Alexej och Nikolai bor tillsammans i
Eskilstuna hos sin ägare Peter Österberg.

Registreringsstatistik från SVERAK

År 2008 registrerades 72 st russian blue, 20 st färre än 2007.
Sex av dessa ryssar var importer och en ryss fick transfer för att
säljas till ett annat land/förbund.
Russian blue hamnade på nittonde plats på stambokstoppen.
På första plats ligger ragdoll med 1540 registrerade katter
2008.

Årets katt i SVERAK 2008
EC S*Limelight’s Kia, DSM blev etta bland de vuxna katterna
i kategori 3 och även etta bland seniorerna i kategori 3.
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Så var ytterligare ett år till ända och jag har summerat kull-
aktiviteten under 2008:

* 26 svenska kullar anmäldes till Russian Blue 
Klubbens kattungeförmedlare. Det är 93% av alla 
rysskullar jag känner till under året.

* I de svenska kullarna föddes totalt 76 ungar, 
vilket ger en medelstorlek på 2,9 ungar/kull.

* 1 kull rapporterades från Danmark (4 ungar), 
10 från Finland (31 ungar) och 3 från Norge 
(7 ungar).

Jag har också tittat lite på hur många avelsdjur som har använts
samt räknat ut den effektiva avelspopulationen under året: Till
de svenska kullarna har 18 hanar och 24 honor använts, dvs.
totalt 42 avelsdjur. Den effektiva avelspopulationen talar om
hur många avelsdjur detta motsvarar om alla hade använts lika
mycket. Jag fann att den effektiva avelspopulationen under året
bara skilde sig med en enda katt (effektiv avelspopulation = 41
katter). Det rekommenderas att försöka få upp den effektiva
avelspopulationen till närmare 200 katter, något som inte är
möjligt om vi inte ökar antalet kullar och därmed det totala
antalet katter i aveln. Däremot så anser jag det intressant att
skillnaden mellan den effektiva och den verkliga avelspopulatio-
nen inte är större. Detta betyder att vi använder många olika
kombinationer och därmed håller avelsbasen bredare. 

Jag fick en förfrågan om hur många av de födda ungarna som
går vidare i avel. För att svara på detta gick jag igenom kullarna
mellan 2001-2005 för att få lite statistik att utgå från.

Totalt så föddes 183 kullar under aktuell period. Det
blev 558 ungar i dessa kullar, vilket ger en medelstorlek på 3,05

ungar/kull. Under hela perioden varierade årsmedelstorleken
mellan 2,8 (2003) och 3,47 (2005). Av de födda ungarna har
t.o.m. 2008-12-31 163 använts i aveln, dvs. 29 %. Så svaret på
frågan hur stor andel av de födda ungarna som används i avel är
knappt en tredjedel. 42 % av de katter som går vidare i aveln
inom fem år har haft sin första kull året efter de föddes och näs-
tan lika många (40 %) efter det andra året. Femte året efter
födelseåret var det bara 2 % av katterna som debuterade i aveln.

Vi har vid flera tillfällen sagt att det är ont om avelshanar. För
att få en bra avelspopulation så rekommenderas det ofta att man
skall ha ca 20 hanar i avel och jag tycker vi ligger relativt bra till
där med våra 18. På så sätt verkar det faktiskt inte som om vi
har så ont om hanar. I skrivande stund finns det 25 hanar på
avelshanelistan för Sverige att välja på (ytterligare en handfull
fertila hanar känner jag till). Med tanke på antalet kullar som
föddes i fjol så verkar inte detta heller tyda på att det är ont om
hanar. Men det finns andra faktorer att ta hänsyn till också. Var
bor hanarna i förhållande till honorna? Det kan ju faktiskt vara
svårt att hitta en hane på lämpligt avstånd. Hur närbesläktade
är hanarna med varandra och honorna? I Ryska Posten nr 2 i
fjol så kunde jag konstatera att en av mina honor återfanns
inom de första tre generationerna på alla hanar i
Stockholmsområdet. Vilken typ vill man avla på? Den frågan
kan begränsa utbudet en hel del. Jag vill, trots att det faktiskt
finns fler hanar tillgängliga än vad som används, be alla uppfö-
dare om hjälp med unghanejakten och be alla hankattungekö-
pare överväga om inte deras hane skulle kunna få åtminstone
mjöligheten att användas i aveln.

Hälsningar
Ywonne Johansson
Kattungeförmedlare & avelshanelisteansvarig

Kattungeförmedlaren & avelshanelisteansvarig informerar

Ryssfest i väst
Ryssfest i väst planeras i Göteborg, lördagen 25/4
kl. 19.00.
Vi planerar att åter boka bord på restaurang
Sukhothai, Lilla Kyrkogatan 2/Drottninggatan 17,
som är en trevlig restaurang med god och billig
mat. Restaurangen ligger nära domkyrkan, och det
är samma restaurang som vi tidigare har träffats på.

Alla medlemmar hälsas välkomna! Man behöver
inte vara utställare eller uppfödare för att komma,
det räcker att man är medlem i Russian Blue
Klubben.
Ta gärna med äkta eller oäkta hälft, även om
hon/han inte är medlem i klubben.
Vi har det alltid väldigt trevligt och roligt på våra
träffar! Ni som inte känner så många i klubben får
nu ett bra tillfälle att träffa och umgås med era
klubbkamrater.

Kungsgatan
Kyrkogatan
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Södra Hamngatan

Centralstationen
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Anmälan görs
senast 12/4 till
Carina Nicklasson.
Antingen via tele-
fon 0521-607 26,
eller via e-post:
collusor@telia.com
.

Fyra generationer 

På utställningen i Örebro den 1 februari deltog fyra generationer 
ryssar. 
Äldsta katt och farmors mor till de två yngsta var S*Lambohof
Chatelaine Curie. Katt nummer två var Chatelaines dotter
S*Glasskatten’s Cherry Cool som hade med sin son Tsatitzas Reno 
och dessutom deltog Renos två döttrar Tsaritzas Zelda och Zolika.

Erik Hammervik med S*Lambohof Chatelaine Curie, Anna Ida Nilsson med
S*Glasskatten’s Cherry Cool, Eva Nilsson med Tsatitzas Reno, Christina
Linder med Tsaritzas Zelda och Linda Hörnqvist med Tsaritzas Zolika.
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Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbok-
föringsort.
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan dem som är intres-
serade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg.
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.

Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett för-
tjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till
rasens och/eller klubbens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familje-
medlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet eller brutit mot klubbens stadgar
kan uteslutas ur klubben av styrelsen.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Styrelsen delger medlemmen sitt beslut
inom tre veckor. Medlemmen har inte heller
rätt att på nytt ansöka om medlemskap.
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekono-
miska tillgångar, handlingar och övriga tillhö-
righeter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ.

Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Motioner till kommande årsmöte skickas
till styrelsen senast 31 december. Endast röstbe-
rättigade medlemmar i Russian Blue Klubben är
valbara till styrelse, revisorer och revisorssupple-
ant samt valberedningen. Kallelse ska skickas till
medlemmarna senast fjorton dagar före årsmö-
tet. Kallelsen ska innehålla dagordningen för
årsmötet. Dagordningen ska uppta följande
punkter:
1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse

b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ frågor väckta av styrelsen och/eller revi-
sorer

b/ frågor väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år
16/ val av valberedning bestående av tre perso-

ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är när-
varande och som varit medlem i två månader
en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revi-
sorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. När fler än
en person är föreslagen till en valbar post til-
lämpas alltid sluten omröstning.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 10% av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska
Posten.

Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kas-
sör och tre ledamöter utan namngiven funk-
tion. Mandattid för styrelseledamot med namn-
given funktion är två år. Ordförande och sekre-
terare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande
och kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre
ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett
år.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgi-
vare för Ryska Posten, samt webbredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
Internet.

Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revi-
sorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skick-
as till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisors-
suppleant kan, närhelst de under verksamhetså-
ret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordning-
en på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet
ska beslutas om hur klubbens ekonomiska till-
gångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska
disponeras.

Nuvarande stadgarFörslag till förändring av
RBK:s stadgar

På Russian Blue Klubbens årsmöte den
26 april, kommer styrelsen att lägga fram
ett förslag till förändring av klubbens
stadgar. Här bredvid presenteras nuva-
rande stadgar samt förslaget till föränd-
ring. Läs och jämför i de understrukna
paragraferna.  

Poker är kul. 
Här spelar jag med lillmatte Elvira.
Korthajen Leo

Vi har en urmysig russianbluekille som
heter Cortobelle’s Leo. Han är ett år
och familjens kelgris. 
Familjen Hammarström i Vallentuna

En hälsning från bröderna Maxi och
Mozart
Ägare: Ulla Berglund

Mischenka Maximilian och Mozart

CH S*Graymalkin’s Yearning Ofelia
Ägare: Susanna Gunnar

Nano 

Min katts historia
Alla katter borde få sin historia berättad.
När våra katter lämnar oss tänker vi kanske
tillbaka på deras liv; hur de kom till oss, hur
den första tiden var, roliga minnen från
åren som gått och andra saker som hänt.
Skriv till Ryska Posten och berätta din katts
historia!
Om den ska hinna komma med i nästa
nummer vill vi ha den senast den 15 maj.
Adressen kan du hitta på sidan 2.
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Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbok-
föringsort. 
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan de som är intres-
serade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg. 
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.

Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän. 
- Styrelsen äger rätt att pröva medlemskap.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett
förtjänstfullt sätt under längre tid har bidragit
till rasens och/eller klubbens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familje-
medlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet eller  brutit mot klubbens stadgar
kan uteslutas ur klubben av styrelsen. 
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Styrelsen skall skicka medlemmen sitt beslut
via rekommenderat brev till den adress med-
lemmen uppgivit. Har så skett anses medlem-
men vara delgiven beslutet fjorton dagar efter
att det har skickats. Medlemmen har inte heller
rätt att på nytt ansöka om medlemskap. 
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekono-
miska tillgångar, handlingar och övriga tillhö-
righeter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ. 

Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den
30 april. Motioner till kommande årsmöte skick-
as till styrelsen senast 31 december. Endast röst-
berättigade medlemmar i Russian Blue Klubben
är valbara till styrelse, revisorer och revisorss-
uppleant samt valberedningen. Kallelse ska
skickas till medlemmarna senast fjorton dagar
före årsmötet. Kallelsen ska innehålla dagord-
ningen för årsmötet. Dagordningen ska uppta
följande punkter:
1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse

b/ ekonomisk berättelse
9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ motioner väckta av styrelsen och/eller revi-
sorer

b/ motioner väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år 
16/ val av valberedning bestående av tre perso-

ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år 
17/ övriga frågor 
18/ mötets avslutande
§14 På årsmötet äger varje medlem som är när-
varande och som varit medlem i minst två
månader en röst. Röstning genom ombud är
inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revi-
sorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. När fler än
en person är föreslagen till en valbar post til-
lämpas alltid sluten omröstning. Vid lika röste-
tal har årsmötesordförande utslagsröst. Vid per-
sonval avgör lottdragning vid lika röstetal.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 10 % av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det. 
§19 Protokoll från årsmöte trycks i Ryska
Posten.

Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kas-
sör och tre ledamöter utan namngiven funk-
tion. Mandattid för styrelseledamot med namn-
given funktion är två år. Ordförande och sekre-
terare väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande
och kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre
ledamöter väljs varje år för en mandattid av ett
år. 
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår. Protokoll från styrel-
semöten ska redovisas i Ryska Posten.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har mötesordförande utslagsröst. 
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgi-
vare för Ryska Posten, samt webbredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
Internet

Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revi-
sorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skick-
as till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisors-
suppleant kan, närhelst de under verksamhetså-
ret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar. 
Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordning-
en på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet
ska beslutas om hur klubbens ekonomiska till-
gångar, handlingar och övriga tillhörigheter ska
disponeras.

Förslag till nya stadgar

Bild 1: FIN*Zarin Taika till vänster, 
FIN*Zarin Querida Mandi längst bak 
och FIN*Zarin Divina Commedia.
Bild 2: FIN*Zarin Querida Mandi.
Bild 3: FIN*Zarin Divina Commedia, 

“Diva”.
Bild 4: FIN*Zarin 4ever Primalux. 
Ägare: Francesco Cinque.

Bilder från FIN*Zarin

Ägare, uppfödare och foto: 
Sari Kulha, där inte annat anges.

1

2

3

4
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Nu ska ni få höra om årets stora händelse här – jag har fått en
lillasyster! Hon heter Kismet och är väldigt söt. Min vän Nurre
varnade mig och tyckte att jag skulle ha en fast tass gentemot
den lilla. Det tänkte jag ha också men hon är ju så liten och
söt... Och min gode vän Isaak varnade mig för att hon kanske
skulle äta upp alla mina lördagsräkor! Det oroade jag mig myck-
et över. Men hon tycker bäst om färska räkor och det äter inte
jag, så dem kan hon få.

Husse och matte gick och sade till mig att nästa vecka så kom-
mer det en lillasyster! Min förväntan var stor, för att inte säga
gigantisk, men hände det något? Nähä då, för matte – det våpet
– knockades av influensan och allt fick uppskjutas en dryg
vecka. Men så såg jag att matte stack iväg med buren (min bur!)
och jag anade illan list. Mycket riktigt; när matte kom hem så
satt där ett litet kryp i buren. 

Jag ylade lite respektingivande men brydde sig det lilla
krypet? Inte ett dyft. Hon bara lekte med husse och en vippa,
medan matte klappade mig. Henne gillar jag inget vidare, sade
jag, och ylade lite till. 

När vi skulle lägga oss på kvällen så la jag mig hos husse. Sedan
kom matte in och la sig – och med sig hade hon det lilla krypet!
I vår säng – egentligen min säng! Då ylade jag igen men sedan
försvann den lilla. Matte hade stoppat henne under täcket! Jag
låg och vaktade hela natten och höll kollen på allt. Krypet sov
som en liten gris under mattes täcke. Matte också, kan jag upp-
lysa intresserade om.

Nästa dag tyckte jag inte att krypet var så läskigt läng-
re, bara lite. Hon är så liten att man häpnar – vi häpnar alla tre!
Och fånig är hon också, men det hör väl åldern till. Vet ni vad
hon gjorde?
Husse hade tänt i braskaminen och då sätter han alltid igång
takfläkten, så att värmen sprider sig runtom i huset. Krypet
Kismet fick syn på takfläkten som gick runt, runt, runt...
Kismet tittade och hennes lilla huvud följde fläktens rörelse, tills
hon blev yr och kräktes på mattan! Synnerligen fånigt, men hon
blir väl också stor och duktig (som jag!) en vacker dag.

Några dagar senare skulle husse steka korv till middag. Han
satte stekpannan på spisen, satte på värmen, vände sig om för att
ta ut margarinet ur kylskåpet, vände sig sedan emot spisen igen
– och fick sig en duktig chock. I stekpannan låg Kismet! Den
hade inte hunnit bli varm ännu, och hon hade säkert flyttat på
sig (dummare kan hon väl inte vara?), men husse flyttade ögo-
naböj på henne.

Hon är snabb också, det lilla krypet. Jisses vilken fart hon har
när hon sprintar runt i huset! Och leker med alla leksaker hon
hittar. Även med mina (!) saker! Mina piprensare och min rosa
favoritmus som jag fick av Karin, Martin, Linus och Alexsi (tack
snälla för den!). Det gillar jag inte riktigt men hon är ju så

Alexej har ordet

liten... Lustigt nog har hon blivit sötare för varje dag, riktigt söt
är hon nu. 
Vi nosar på varandra, och vi har börjat sova nära varandra
också. Jag är en ansvarskännande storebror! Fast matte säger att
jag är krypets morfars bror, men det undrar jag ifall det kan
stämma.

Nyss var jag förresten i slagsmål, det var längesedan nu. Matte
släppte ut mig på morgonen, jag ville gå ut och göra toalett
(man är väl en renlig karl). Efter väl förrättat värv så tänkte jag
ta en sväng och kolla ifall Missan var vaken. Det var hon inte
men hennes dumme bror Bamse var på väg hem för att inmun-
diga sin frukost. Vi möttes på halva vägen och tjöt åt varandra.
Matte hörde tjuten och kom spurtandes. Iförd randig pyjamas
(det kunde varit värre – den kunde ha varit kanariegul) och
träskor, medan snön slaskade omkring henne. Bamse blev för-
stås jätteskraj (vem skulle inte blivit det, av den synen?) och
stack hem, medan matte fick bära hem mig. Sedan så åt matte
och jag frukost och hade det mysigt. 

Nu har Kismet skaffat sig en hobby också – att åka karusell!
Hon fick syn på att i lampan över köksbordet så hänger det en
liten papegoja av trä, som husse har fått från Ecuador. Den vill
hon fånga! Så hon hänger i lampan, som åker runt med henne,
medan hon slår efter papegojan. Barnsligt, vad?

Inatt var det kallt, fjorton minusgrader. Jag la mig hos husse och
sov gott, och under natten kröp Kismet ned till matte. Sedan
väckte jag alla på lördagsmorgonen klockan sex när jag ville gå
ut. Jag är så morgonpigg så och husse gick upp med mig.
Flickorna i huset låg och trynade till halv tio. Matte är så belå-
ten att hon har fått en flicka att liera sig med, hon har väl känt
sig i underläge gentemot Grabbarna Grus. 

Nu vill jag hälsa igen! Till min halvsyster Odessa. Stina, Alice,
Findus & Kezo. Svea & Fröja. Desmond. Klüzz, Ella &
Mackan. Och så vill jag tacka Isaak för alla trevliga brev! Och så
får vi väl hälsa till Kismets syskon också: Disentis, Mises &
Mascis. Quintessa, Minni & Emil. Samt till Kismets mamma
Diesel och pappa Boris. 

Snart är det vår igen, och vi längtar alla efter värme och solljus
nu. 

Hälsningar från Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten

Tillägg från matte:
Vi är nu många som är väldigt ledsna över beskedet att Alexejs
uppfödare Carita inte längre finns ibland oss och våra tankar går
till hennes familj. 
Carina Nicklasson
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Progressiv retinal atrofi (PRA) är en sjuk-
dom i näthinnan som har påträffats hos
en del kattraser och flera hundraser. Nu
har också fyra russian blue i Finland fått
diagnosen PRA. Dessutom har det
påträffats två osäkra fall av degeneration
(förtvining) av näthinnan.

PRA leder till total blindhet hos det
drabbade djuret. Det första symptomet är
nattblindhet, och uppkommer oftast i 2-
3-årsåldern. Ägaren kan tycka att det
PRA-drabbade djuret verkar klumpigt
och undviker att röra sig i en obekant
omgivning. Men för att diagnostisera
PRA krävs en specialist på ögonsjukdo-
mar.

En katt med PRA kan leva ett normalt liv
i en välkänd omgivning om man ställer
mat- och vattenskålar och kattoaletten på
ställen som är lätta att hitta och inte flyt-
tar på möblerna i onödan. Lyckligtvis
kommer andra sinnen med tiden att
kompensera för den förlorade synen.

Den PRA som har påträffats hos russian
blue orsakas troligtvis av en recessiv gen
som de drabbade katterna har ärvt från
sina båda föräldrar. Om sjukdomen inte
upptäcks hos en katt vid undersökning av
ögonen kan den ändå vara bärare av PRA,
dvs. bära på en sjuk gen. Undersökning
av ögonbottnen med oftalmoskop visar
om en katt är drabbad av PRA och/eller
har en annan typ av ögonsjukdom, men
avslöjar inte möjliga bärare av sjukdo-
men. Man kan bara utesluta bärare
genom att använda ett DNA-test som vi
tyvärr ännu inte har.

Det positiva är att avelsrådet i Finska
Russian Blue Föreningen samarbetar
med forskare i USA för att spåra PRA-
genen hos russian blue, för att på så sätt
få fram ett DNA-test för russian blue.
Forskarna har redan uteslutit möjligheten
att sjukdomen skulle orsakas av taurin-
brist, vilket kan ge liknande symptom på
näthinnan som PRA. De har också upp-

täckt att fallen av PRA hos russian blue
inte orsakats av den rdAc-mutation som
finns hos abessinier och somali. Detta
innebär att vi har att göra med en helt ny
mutation som kräver ett nytt DNA-test.

Vad som hittills har hänt
Finska Russian Blue Föreningen ordnade
en undersökning av ögonbottnen med
oftalmoskop den 7 februari 2009. Det
var totalt 26 russian blue-katter som del-
tog i undersökningen.

Resultaten av denna undersökning är
hoppingivande. Förutom ett känt fall av
ärftlig katarakt (HC) och fyra säkra och
ett osäkert PRA-fall upptäcktes bara ett
möjligt PRA-fall hos en äldre katt. De
flesta av de undersökta katterna uppvi-
sade normala resultat. Undersökningarna
utfördes av Sari Jalomäki, leg veterinär
och specialist på smådjurssjukdomar.
Jalomäki var nöjd med resultatet.
Situationen hade, enligt henne, varit
mycket oroande om fler sjuka katter hade
påträffats. Eftersom vi har att göra med
en recessiv sjukdom där sjuka gener kan
föras vidare i många generationer till dess
sjuka individer föds, var resultatet väntat.
Enligt Jalomäki borde fler katter i de
angripna katternas stamtavlor undersö-
kas. Hon stödde också idén att ordna fler
liknande undersökningar i framtiden.

Hos en majoritet av de undersökta kat-
terna påträffades normala förändringar i
ögonen: små vita prickar som är ofarliga.
Sex katter diagnostiserades med den lin-
drigaste formen av multifokal retinal dys-
plasi (MRD) i ett öga. Även om enstaka
näthinneveck inte bör vara farligt poäng-
terade Jalomäki att två katter med MRD
inte ska paras.

Det togs också blodprov på de flesta kat-
ter som deltog i undersökningen. Dessa
prov används för utvecklingen av ett
DNA-test för PRA. Forskarna har nu till-
räckligt med blod från friska katter, men
det behövs fortfarande blod från PRA-

drabbade katter. Naturligtvis är dessa
prov mycket viktiga för att få fram funge-
rande DNA-test i framtiden.

Förutom den nyligen genomförda första
ögonundersökningen har avelsrådet i
Finska Russian Blue Föreningen sam-
tyckt till att ordna 2-3 liknande under-
sökningar på andra platser i Finland och
att noggrant följa upp resultaten från
dessa.

Förslag till att minska PRA hos
russian blue
Till dess ett DNA-test för PRA är till-
gängligt för russian blue rekommenderar
vi starkt att man undersöker alla avels-
katter över 1,5 år med oftalmoskop (s.k.
ögonlysning eller ögonspegling). Om
katten får diagnosen PRA ska den under
inga omständigheter användas i avel. Om
katten är under 1,5 år bör föräldrarna
undersökas i stället. Ögonlysning är enda
sättet att upptäcka sjukdomar som PRA
och HC hos katter. Det rekommenderas
att man undersöker ögonen hos unga
katter då och då.

Vi vill be alla ägare, uppfödare och före-
ningar i de nordiska länderna och på
andra platser att ge oss information om
gamla eller nya fall av PRA, HC och
andra ögonsjukdomar hos russian blue.
Dessutom är forskarna tacksamma för
blodprov från alla drabbade katter.
Detta är en gemensam fråga för alla som
är intresserade av hälsotillståndet hos
vår ras!

Finska Russian Blue Föreningen 
Rasrådet

För mer information kontakta rasrådet
på e-postadressen 
rus.jalostustoimikunta@gmail.com 
eller Marianna Ripatti, ordförande i
Finska Russian Blue Föreningen.

Översättning: Elisabeth Larsson

PRA upptäckt hos 
russian blue i Finland

Nu är det dags att uppdatera lite om Pixmas katter. Panchinov fyllde ju sex år nu i
mars och han är fortfarande den goa killen som vi hämtade hos Christina i Skåne.
Hela vintern har han varit inne och velat gosa med oss. Panchi älskar att bli klappad
på magen och han vänder sig om så att vi verkligen når.  Han är också verkligen soci-
al och är inte rädd för främlingar, kanske lite avvaktande men inte rädd. Han är också
utekatt och gillar att leka med alla möss han hittar därute.  
Så har vi Marenka som är Panchis motsats. Hon är vettskrämd när det kommer främ-
lingar och kryper under sin favoritsoffa eller säng.  Men mot oss i familjen är även hon
en gosekatt även om hon inte kryper upp i soffor eller sängar. Hon slänger sig i luften
och vänder sig om så att vi kommer åt att gosa med henne på golvet och klappa
magen. Hon är även vår klagokatt och en bestämd dam. Jag tror bestämt att hon är
bortskämd. Marenka klagar tills hon får det hon vill och undrar säkert varför vi är så
slöa på att hitta det hon vill ha, vi borde veta eller?
Så Panchinov vår HV-katt GRATTIS i efterskott på din sexårsdag!

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

Det ska 
vi fira!

Grattis till mor och dotter!
Vi vill uppmärksamma att Barynia’s Hildur (Nobelle) torsdagen den 5 februari 2009 blev både
mamma och mormor. På förmiddagen födde hon sitt livs andra kull, fyra kryddiga krabater och
den stolta pappan Svartsjös Tabasco jublade i Björkhagen. 
Senare på kvällen fick hennes flicka från första kullen, den nyss 1 år fyllda Cortobelle’s Lisa, känna
moderslycka när hon fick tre sagolika sötnosar och pappan Alexej log Eskilstunas bredaste leende.
Grattis Cortobelle’s Carina Eriksson och 
Silverklon’s Victoria Andersson till sju nya ryssar.

Barynia’s Hildur (Nobelle) Cortobelle’s Lisa

Argentum’s Blå Nikita

S*Wynjas Elaiza

Legolas “Jerry”

Grattis Elaiza
Vi gratulerar Elaiza på 2-årsdagen den 12 februari
Ralf & Marika Svärd (Husse & Matte).
Elaiza säger grattis till sina kullsyskon och hälsar till 
uppfödaren Yvonne Torstensson & även till Alexej (Plutten)

Grattis Jerry!
7/4 fyller Legolas, kallad Jerry, 4 år! 
Gratulationer från Alexej & Carina Nicklasson

Grattis Argentum’s Blå Nikita!
4/3 fyller söta Nikita 7 år, hon är dessutom Fröken Juni i årets
ryssalmanacka!
Gratulationer från Alexej & Carina Nicklasson



En vecka efter att han flyttade in Ramses – 7 år
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S*Skepparkrokens Sonja

S*Mjukebo’s Birón – “Ramses”

S*Peggy Lane’s Izar GIC S*Skepparkrokens Gaia

Ett fång gratulationer från Norge
GIC S*Skepparkrokens Gaia fyllde 17 år den 29 januari. 
Hon är stammor till alla ryssarna i Buerlia (N).
IC Miruska, Maruscha, Maltsjik och Marsik, alla av Buerlia
(N), fyller 10 år den 5 maj.
EP&GIC Guldvingens Andi Andison fyllde 9 år den 2 janua-
ri. 
Och EC Oda av Buerlia (N) fyller 9 år den 17 april.
Eva Smith-Meyer gratulerar dem alla!

Foto: Hans Sonne Rasmussen

Grattis S*Peggy Lane’s Stella Adara, Nashira och
Izar (bilden) på 1-årsdagen den 25 mars 
önskar Kristina med familj!

Grattis S*Skepparkrokens Sonja!
11/2 fyller vår guddotter 1 år, som dessutom är Fröken
September i årets ryssalmanacka!
Gratulationer från Carina Nicklasson och Hugo Johansson 

Grattis, Ramses. Frisk, glad,
lekfull och tillgiven.
Uppfödare: Barbro Andersson. 
Ägare: Jan-Eric Ohlsson

Ramses – 14 årRamses – 12 år

Ramses 14 år
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- En russian blue ska vara en riktigt elegant, vacker och
mellanstor silvergrå katt med riktigt gröna ögon.

Så definierar den norska kattdomaren Anne-Gro
Edstrøm sitt ideal för rasen russian blue. Hon lägger till att
huvudet måste ha korta, raka linjer i den kil som formar det.

- Ryssens speciella huvudform börjar bakom ögonbry-
nen och därifrån går kilen med korta raka linjer fram mot
nosen. I profil ska även den starka hakan framträda men huvu-
det ska vara avlångt och uppfattas som platt, framhåller Anne-
Gro.

Hon betonar också att en russian blue inte får ha
runda ögon. De ska vara mandelformade och ha en karakte-
ristiskt intensiv grön färg.

- Ryssarnas öron har inte alltid motsvarat standarden.
I Skandinavien sitter öronen lite bredare isär, gärna lite lägre i
kilens hörn och i rak vinkel på sidorna. Standarden föreskriver
högre placerade öron. Denna detaljavvikelse brukar beskrivas
som den ”skandinaviska typen”. Det sägs att en russian blue ska
ha så tunna öron att man vid gott ljus ska kunna läsa tidning-
en genom deras öron, förklarar Anne-Gro.

Elegansen hos en russian blue syns framför allt i
kroppsformen. Kroppen ska vara lång med relativt långa ben
och små ovala tassar. Den avsmalnande svansen ska vara propor-
tionerlig gentemot kroppslängden.

- Pälsen hos en ryss ska vara kort och tät med en fin
struktur nästan som silke. Alla har dock inte lika tät päls som
föreskrivs i standarden där en plysch-struktur efterfrågas. På
70-talet liknades ryssens päls med sälens täta päls. Pälsfärgen
ska vara blågrå med ett fint silverskimmer. I Skandinavien har
vi vant oss vid en mer skiffergrå nyans medan det på kontinen-
ten är vanligare med en ljusare blå, nästan pastellblå färg. Jag
tycker att vi har gått över gränsen när pälsfärgen blir pastell-
artad. Idealet är en medelblågrå färg, menar Anne-Gro.

Andra vanliga fel som Anne-Gro upptäcker när hon
dömer ryssar är för lång nos, skidbacksliknande profil, blek
ögonfärg, alltför tätliggande päls eller för kompakt kropp.
Hellre vill hon se silverskimrande blå katter med gnistrande
gröna ögon.

Anne-Gro dömer på kattutställningar ett par-tre gånger per
månad. Oftast reser hon i Europa men hon har även dömt på
kattutställningar i Ryssland, USA och Malaysia.

- Jag har dömt rasen russian blue i 30 år. Utöver min
domarexamen har jag haft stor nytta av samtal med Marianne
och Bertil Stade som delat med sig av sina kunskaper om rasen.
Bertil har gjort skisser och Marianne har skickat anteckningar.
Jag är väldigt tacksam mot Bertil och Marianne för att de lärt
mig så mycket om den vackra russian blue-katten, säger Anne-
Gro.

Själv har hon pensionerade orientaliska korthårskatter.
Tidigare hade hon brittiska korthårskatter men Lace, en vit
grönögd oriental adopterade Anne-Gro när de båda möttes på
en kattutställning i Kalifornien 1997.

- Nu, tolv år senare, är hon fortfarande samma keliga
bebis som smälte mitt hjärta, säger Anne-Gro.

Fakta:
Enligt myten härstammar rasen russian blue från tsarfamiljens
blå katter. Däremot kan ryssen vara besläktad med den
liknande koraten som kommer från Sydostasien. I boken ”De
lefvande djuren på jorden” från 1903 hävdar författaren
Charles J Cornish att blå katter fördes från Kina, Indien och
Persien längs karavanvägarna in i det ryska imperiet. Enligt
Cornish blev de blå katternas fina pälsar en viktig biinkomst
för ryska bönder.

Från den tidens ryska exporthamn Archangelsk fördes
katterna till Storbritannien där de först kallades archangel blue
och sedan russian blue. Från början samavlades alla blå katter
men 1912 separerades brittiska och utländska blå korthårskat-
ter i två raser.

För att bevara ryssens särart importerades på 60-talet
nordiska avelshanar till England. I Sverige ställdes russian blue-
katter ut redan på den andra kattutställningen i maj 1947.

Domarens favorit:

russian blue
Tidigare publicerat i tidningen Kattliv

Skvallergränds Olga Alexandrovna

Marianne Stade med Skvallergränds Lara
Samtliga foton: Per Stade
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Så fort Nano (CH S*Graymalkin’s Year-
ning Ofelia) och Mir (IC S*Ärke Ängelns
Mir) hade parat sig första gången började
jag hoppas. Detta skulle, både vad gällde
stamtavla och utseende, bli den mest
skandinaviska kullen jag hittills fött upp.
Det var svårt att ha tålamod medan jag
såg de olika tecknen på dräktighet. Vid
tidigare kullar har Nanos mage växt en
hel del och trots att jag var säker på att
hon verkligen var dräktig, var jag lite oro-
lig med tanke på att magen var så liten.
Jag beslöt att röntga henne för att se om
det bara var en unge – för att vara beredd
på eventuella problem. Röntgen visade
två ungar och jag kunde andas ut. Dagen
för födseln kom och Nano fick två pojkar.
Allt gick bra och Anssi och jag beundrade
den lyckliga tilldragelsen.

Medan jag väntade på att ungarna skulle
födas läste jag Ryska Posten och fick då
till slut en idé om namn. Jag hade skrivit en artikel om mina synpunkter på den skan-
dinaviska russian bluekatten: Matter Of Heart (Skandinavisk russian blue - en hjärte-
fråga). Så den första ungen som föddes fick heta FIN*Susanssin Matter Of Heart. Det
tog några dagar innan jag kom på ett namn till den andra ungen i den här drömkul-
len, men snart stod det klart att de här pojkarna betydde hopp för mig: skandinaviskt
hopp. Så den andre pojken fick heta FIN*Susanssin There Is Hope.

Heart och Hope har varit som natt och dag vad gäller temperamentet. Heart är glad
och munter, busar alltid och far runt som en tornado eller orkan (det ligger i släkten).
Hope är allvarligare men också nyfiknare och koncentrerar sig mer på saker än vad
hans bror gör. Han bara kastar sig in i allt nytt utan att tänka. Trots att det här var vår
fjärde kull måste jag erkänna att jag kände mig som en ny uppfödare när det gällde
hur deras utseenden utvecklades. Ett långt tag liknade de inte alls våra tidigare katt-
ungar. Och jag tror aldrig att jag har sett en sådan blå pälsfärg på en kattunge som den
Heart har. Pälsen är inte grå, utan blå. Båda pojkarna har vackra mandelformade ögon
och mycket långa kroppar. Det kommer att bli mycket intressant att följa deras
utveckling i framtiden.

Även om vi bara hade två kattungar kändes det nästan som om vi hade tre. Nano har
varit hur lekfull som helst och sprungit med pojkarna som en gasell. Vi har skrattat
och sagt: ”Såg du hur hon hoppade?” så många gånger under de senaste månaderna.
Jag fick alltid påminna min man om att den tredje ”kattungen” kommer att stanna hos
oss när pojkarna flyttar. Jag undrar ibland hur en fertil hona på 3,5 år kan vara så aktiv
och full av energi, med ett så underbart sätt, så vänlig och tillgiven. Och Nano älskar
verkligen att vara mamma; så fort pojkarna var födda och hon hade gjort dem rena, la
hon sig i boet och såg så lycklig ut. Hon spann och gosade och det var så fint att se.

Heart och Hope har nu flyttat till sina nya hem. Heart stannade här i vår hemstad
Kotka hos Susanssin Beautiful as Puma. Det kommer nog att bli livligt i det hemmet
med två orkaner tillsammans. Hope bor hos ett trevligt par i mellersta Finland. Det

DE BLÅ
pojkarna

FIN*Susanssin Matter Of Heart och There Is Hope 
11 veckor gamla

S*Graymalkin’s Yearning Ofelia “Nano”
och FIN*Susanssin There Is Hope 

FIN*Susanssin Matter Of Heart 

finns inga fler katter där, men jag hoppas
att den blå magin ska verka som den gjort
i så många andra hem, så att han snart
kommer att få en blå vän.

Att ha två kullar i rad har varit mycket
speciellt för oss och jag tror att vi kom-
mer att njuta av lite lugn och ro ett tag
(så mycket det nu går att få när man bor
med en tornado och en orkan). Susanssin
Tiger that Purrs har just nu en kull i mitt
stamnamn och jag går och hälsar på dem
när det blir för lugnt hemma. Den stiliga
pappan heter FIN*Miminkan Leonid
(ägare Marja-Leena Merenkylä och upp-
födare Marjatta Vieru). Tigers kull är vår
femte kull, Fifth Edition, och ungarna
heter Susanssin Touch Of Joy, Feeling
Happy, Makes You Smile och Your
Sunshine. Fyra blivande orkaner växer i
boet. Det kommer att bli ett riktigt ovä-
der när de börjar springa runt med sina
tre hundvänner – ett hus fullt av skratt
hoppas jag!

Susanna Gunnar

Översättning: Elisabeth Larsson
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Jag vill gärna berätta historien om vår älskade
katt Lisa. För att på så sätt kanske kunna inspi-
rera någon att skaffa just en russian blue. För ni
som redan har en vet ju hur underbart det är!

För snart 3 år sedan gick vi igenom en separation
och jag och min dotter flyttade till ett radhus i
centrala Eskilstuna. Vi började om på nytt och vi
kände frihet och andades liv. Vi båda har alltid
älskat djur och har funderat på många tänkbara
djur. Men djuret ska trivas, ha sällskap och det får
inte bli ett egoistiskt val för oss människor, för att
vi vill ha sällskap bara när det passar oss. Hund var
uteslutet och vi kom in på linjen att eventuellt
satsa på en katt. Vi båda surfade omkring på inter-
net en lång period för att se vilka raser som finns
och hur de olika rasernas temperament är. Vi
skrev också ut bilder på raser som vi tyckte var
vackra. Ibland är det inte så lätt för mor och dot-
ter att samsas… Men vi jobbade på, letade infor-
mation, tog tid på oss. Detta skulle bli bra! Efter
all forskning om raser som vi gillade och passade
vår verklighet och vardag blev vårt gemensamma
val helt naturligt en familjetrogen russian blue
katt. Så vacker!

När vi väl bestämt oss verkade det nästan som om
varenda född unge redan var tingad! Men vår
chans dök upp i Sundbyberg och vårt första besök
hos Lisa och hennes bröder var klart en bekräftelse
att detta var helt rätt! Mamma Nobelle (Barynia’s
Hildur) mötte oss skeptiskt i hallen, så liten och
finlemmad. Sprang in till sina 6 veckor gamla
ungar för att skydda dem. Tänk att en av dem
skulle bli vår! Vi fick täta rapporter och bilder på
hur ungarna växte till sig. Vilken tid av längtan!
Det var som att vänta på julafton och tomten när
man var liten.

Historien om 

vår Lisa

6 veckor

6 
m

ån
ad

er

Den stora dagen var 5 april. Då hade
Lisa äntligen blivit mogen att flytta
från mor och syskon. En mycket
liten och mycket blyg Lisa satt i vår
hall i sin transportbur bra länge
innan hon skeptiskt vågade sig ut.
Mycket nya dofter, nya ljud, inga
kattsyskon… vad konstigt! Första
tiden gick det åt enormt med energi
att iaktta och ha koll på att Lisa
mådde bra och att hon skulle känna
sig hemma. Det tog lite tid för henne
att komma igång och äta ordentligt
och det är klart man blev orolig. Jag
var orolig för allt! Det var som att ha
en liten baby med allt ansvar som det
bär med sig. 

Lisa har alltid varit med oss,
tillsammans med oss. Har aldrig dra-
git sig undan. Lagar vi frukost så är
det klart att hon klättrar upp i våra
morgonrockar för att se vad vi sysslar

med. Ligger gärna på axlarna som en
liten pälskrage för att få närhet och
”vara med där det händer”! Hon lig-
ger gärna i vårt knä när vi kopplar av
framför TV:n på kvällen. Leksuget
finns alltid där. Och inleder inte vi
lek så visar Lisa tydligt själv när hon
vill leka. Då hämtar hon sin
älsklingsmus och lägger den synligt
framför en och sätter sig och tittar på
en med sina stora smaragdgröna
ögon…”Lek med mig!”

Lisa växer, blir större och klokare
men är fortfarande så graciöst vacker
och finlemmad. Ibland känns det
som om hon förstår vad man säger,
att hon tar det till sig och lär. Min
dotter och jag säger faktiskt flera
gånger om dagen hur glada vi är över
Lisa! Hon ger oss så mycket! 
När vi valde en katthona fick vi frå-
gan om vi hade tänkt använda henne
i avel. Nej, sa jag. Vi vill bara ha
henne som sällskapsdjur. Att vi valde
en hona var just för att de är något
mer finlemmade och fastnade för det
utseendet. Det var min inställning
länge. Men frågan dök upp igen och
igen. Lisa hade då börjat löpa och
gjort detta gång på gång regelbundet.
Jag började läsa mig till hur det är att
avla. Jag ställde frågor till Lisas upp-
födare och Russian Blue Klubbens
kattungeförmedlare. Helt plötsligt
hade jag ändrat inställning och det
kändes helt naturligt och roligt att ge
Lisa den chansen att få en kull ungar!

17 veckor



Tänk att få vara med om något så spännande! Fick napp
på en avelshane via kattungeförmedlare Ywonne. När
månadsskiftet november, december kom var det dags för
Lisa att löpa igen och Alexej kom på besök.

Detta var ju en upplevelse också! Stackars Alexej blev först
helt ratad av Lisa som visade minst alla sina tänder och
fräste åt honom så fort han kom i närheten! Var tvungen
att låsa in Alexej för sig själv så han hade möjlighet att få
äta, dricka och gå på toaletten. Lisa släppte honom inte
ur sikte! Men det rullade på. Efter en vaknatt, lite oro att
de skulle ha ihjäl varann, några samtal till Ywonne som
stöttade mig i detta, så var det plötsligt dags! 2 december,
sent på kvällen när jag kopplade av framför TV:n började
de små liven kuttra och ”prata” med varann. Alexej följde
efter Lisa och fortsatte kuttra, sedan var de igång. Äntli-
gen! 

Det kändes nästan lite sorgligt att behöva skicka hem
Alexej efter dessa dagar. Vår vardag blev som vanligt igen.
Efter ca 10 dagar märker jag att det ständigt var slut i
Lisas matskål. Fick fylla på hela tiden. Hennes matlust
hade ökat enormt och jag började misstänka att hon kan-
ske kunde vara befruktad. Köpte kattungefoder som är

lite rejälare och lät Lisa äta på. Är hon dräktig behöver
hon det. Märker att hon blir lite rundare, bröstvårtorna
tydligare och mer rosa än tidigare. Man håller utkik efter
alla tecken man kan! Nästa tecken på att hon kan vara
havande var att hon inte löpte i mellandagarna som hon
borde gjort om hon inte blivit befruktad och vid dryga 4
veckor efter parning åt hon inte riktigt lika mycket som
hon gjort tidigare. Ett tecken på illamående?! 
Det är en spännande tid vi har framför oss. Vi förväntar
oss få en liten kull i början av februari. Det känns jätte-
bra med den support vi fått från Russian Blue Klubbens
Ywonne! Känns tryggt att få stöd kring alla frågor som
dyker upp när allt sådant här är helt nytt för en! Det är
ett kanonbra nätverk för alla oss som har och funderar på
att skaffa en russian blue-katt. Jag vill gärna dela med mig
av erfarenheten när kullen fötts! Det får helt enkelt bli en
del 2! Önskar alla lycka till med sina fina katter!

Hälsar Victoria i Eskilstuna, 
numera S*Silverklon’s!
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Så blev det en ny ryss för oss i alla fall, vår tredje, efter
ett drygt år med bara en katt i huset.
Vi ville gärna ha en kompis till Alexej men skulle vi åka
till ett katthem, eller köpa en ryss till, eller välja en
annan ras?

När vi väl hade bestämt oss för en ryss till så ville vi gärna ha en
så nära släkting till Alexej som möjligt. Eftersom Alexej själv
tyvärr inte hann gå vidare i aveln så gick vi på hans kullbror
Lucifers linjer. Och i Göteborg planerades en parning med
Lusses dotter Diesel (S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora)
– så nära släkt vi kunde komma och inom närområdet dessut-
om.

Det blev en tids väntan på parning, dräktighet och
födsel. Den utvalde fadern heter Ussholmen’s Urax, kallad
Boris. En snäll och snygg kille som vi träffat, tillsammans med
hans människor Yasmin och Robert, då vi gjorde ett reportage
för Ryska Posten om hans butiksarbetande. 

31/10 föddes så kullen och ”vi var med” via sms. Den dagen
sprang jag runt på jobbet med mobiltelefonen i fickan och tyck-
te väl mest att patienterna störde verksamheten... Fyra ungar
föddes, och det visade sig vara en hane och tre honor.

Vi var hos Kismets uppfödare, Lucie och Martin, två
gånger för att välja men det var ju hur svårt som helst! Fast det
blev lätt då vår blivande lilla Kismet själv valde sin husse genom
att båda gångerna hoppa upp i Hugos knä.

Namnet fick vi själva vara med och ha önskemål om.
Eftersom vi ville ha ett vackert och ovanligt namn, precis som
Rapunzel hade, så dök Kismet upp i mitt minne. Det betyder
ödet på flera språk, till exempel på persiska, urdu och turkiska. 

Lilla Kismet är förstås alldeles underbar och helt bedårande!
Hon är så rolig, söt och oerhört trygg i sig själv och kommer
säkert att charma storebror Alexej med tiden. Han är så nyfiken
på den lilla men har nog inte riktigt förstått än vad den där lilla
katten har här att göra. Vi är noga med att inte glömma bort
honom genom att hålla på för mycket med Lillstintan (som hon
kallas just nu). 

Vi hade glömt hur roligt det är med en lekfull och
sprallig liten kattunge. Däremot så upptäcker vi skamset nog att
vi visst har dammsugit för dåligt under trånga utrymmen...
Dammet kommer fram nu när Lillstintan spurtar runt och tar
sig in under allting.   

Lillstintan har god aptit och låter sig väl smaka av
oxfärs, entrecote, makrill i tomatsås, färsk strömming, pastej
och annat gott. Det är roligt att kunna sticka till henne lite god-
bitar.

Vi är båda väldigt glada och tacksamma för att vi har fått för-
månen att få ta hand om denna ljuvliga lilla kisse, och tackar
Lucie och Martin för förtroendet.

Carina Nicklasson och Hugo Johansson

Mudhoneys Kismet
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En solig och vintrig januaridag för 4 år sedan hämtade vi hem
våra kattpojkar Chianti och Shiraz från uppfödare Lena i
Linköping. Vi hade träffat kissarna en gång innan dess, när de
var ca 5 veckor gamla och inte större än att de passade i handen.
Nu hade de vuxit på sig betydligt, de var nu 14 veckor och rik-
tigt kavata. Så startade vi färden hem till Stockholm. Mamma
Birka hade vid vårt första besök godkänt oss – ja det kändes fak-
tiskt så när vi satt och fikade med Lena och fyllde i de formulär
som ska till vid kattungeköp. Först klättrade Birka upp hos mig
och sen hos husse Torbjörn, snusade och nosade på oss och ver-
kade nöjd med att vi skulle ta hand om hennes pojkar. 

Chianti och Shiraz var två av fyra kattungar som föddes i Birkas
”vinkull” i oktober 2004. Deras kullsystrar hade fått namnen
Chablis och Chardonnay och namnen som Lena valt passade
oss mat- och vinälskare perfekt! Så det fanns ingen anledning att
hitta på egna namn för våra nya familjemedlemmar. 

Hemfärden förlöpte utan problem, efter några försiktiga jaman-
den somnade pojkarna i den nyinköpta kattburen på pläden
som doftade av mamma Birka och systrarna. Den hade vi läm-
nat kvar vid vårt första besök på Lenas inrådan. Väl hemma
hade vi läst att kattungar ska vänjas in i ett rum i taget, men det
tog inte lång tid förrän de undersökt bägge våningsplan i vår
lägenhet, hittat sin matplats, låda och sovkorg! Trappan som jag
trott skulle vara ett problem för dem klarade de galant och det
var också på de mittersta stegen som de tillbringade första nat-
ten, tillsammans och med perfekt överblick över sitt nya hem.

Lena hade för att skilja kissarna åt, klippt pälsen på
vänstra benet på Chianti och det fortsatte vi också med under
en period. Men det dröjde inte länge innan de utvecklade sina
olika personligheter så att det räckte med att lyfta upp dem för
att veta vem som var vem!

Vi upptäckte snabbt att de verkligen var olika i temperament
och uppförande. Chianti ville och vill fortfarande inte bli upp-
lyft och hållen i famnen. Det markeras med pip och jamande
och krånglande ur vårt grepp. Shiraz däremot hade och har inte
alls något emot det och satt gärna draperad på axeln med per-
fekt utsikt. Shiraz söker sig ofta till husses knä för kärlek och
somnar där ihoprullad som en liten kanelbulle. Chianti där-
emot vill gärna bli beundrad på håll men ska varje natt sova i
mattes knäveck. Det verkar uppfylla hans behov av närkontakt.
Byter matte ställning eller vänder på sig, flyttar Chianti sig till
sängänden där han väntar på grönt ljus igen dvs. att matte lig-
ger still så han kan återinta sin sovposition.  

Beslutet att skaffa katter hade långsamt växt fram då vi fick en
annorlunda livssituation genom jobbskifte. Före det hade vi i
många år bägge två varit på resande fot och levt ett oregelbun-
det liv. Inget som passade ihop med att ha husdjur! Men nu såg

alltså vardagen annorlunda ut. Jag hade också blivit rådd av min
tandläkare, när han provade ut den tredje bettskenan, att kan-
ske vore det bra att skaffa ett husdjur eller två för att stressa ner! 

Efter att vi bestämt oss för katt var det dags att hitta
en lämplig ras. Jag hade en viss förkärlek för helig birma och det
var utställningar där dessa förekom som vi besökte. Men vid ett
tillfälle inköpte maken Bonniers stora kattlexikon och gick
systematiskt tillväga för att hitta en kattras som passade. Storlek,
kynne, vård, temperament etc. noterades och till slut fastnade vi
för russian blue. Någonstans i mitt bakhuvud fanns också tan-
ken på att jag alltid tilltalats av helgrå katter och det passade ju
precis in på ryssen! Och de vackra gröna ögonen gjorde också
valet ännu lättare! 

Så började vi titta efter ryssar på kattutställningar. Vid
ett tillfälle träffade vi på ett ungt par med en ryss i utställnings-
buren och då vi försiktigt fick titta på den föll vi direkt. Vi fick
också ett kort med information om Russian Blue Klubben och
därmed upplysningar om kattungeförmedlare. Så började ”jak-
ten” på två kattungar, för även om min arbetssituation föränd-
rats, så är vi två heltidsarbetande och vi ville att de skulle ha säll-
skap av varandra. Vi fick napp ett par gånger men oftast för
endast en kattunge och vi ville gärna ha två från samma kull.
Till slut fick vi träff hos Lena i Linköping och då de två honor-
na var tingade bestämde vi oss för killarna. Och det är något vi
aldrig ångrat – det var meningen att dessa två brorsor skulle
hamna hos oss – det är vi helt övertygade om!

När det gäller personligheter så är de som sagts inledningsvis
helt olika. Där Shiraz är modig och kommer fram till främlin-
gar på besök med stolt hållning och svansen rakt upp i luften,
är Chianti rädd och gömmer sig gärna i matte och husses säng.
Där kan han ligga i timmar för att till slut somna och glömma
bort alla läskiga besökare. Matmässigt är Shiraz finsmakaren,
äter sparsamt vilket också märks på hans vikt. Chianti äter mer
och ibland får vi stoppa honom genom att avleda uppmärksam-
heten från matskålen. Vi har lärt oss några kommandoord som
väcker honom från ”mattransen”: Chianti vad gott det var - nu
räcker det! Då vaknar han liksom till, ruskar på huvudet, och
går bort från matplatsen. Om vi inte hinner göra det kan det
hända att han äter till han får upp hela portionen igen. 

Vatten dricker de bägge mycket men på olika sätt, Chianti ur
badrumskranen och gärna ur handen om det bjuds. Shiraz
dricker mer sällan och då mest ur vattenskålar eller i botten av
handfatet. Gräs är ständigt på odling i hemmet och det är spe-
ciellt Shiraz som med liv och lust rycker upp och mumsar i sig
grässtrån. Vi kallar honom vår vegetarkatt då han också kan få
för sig att salladsblad, bröd och fruktbitar smakar gott. Chianti
däremot kan lyssna sig till när paketet med rökt kalkon öppnas
på långt håll och blir förnärmad om det inte bjuds på en skiva
till frukost. Chianti vill också gärna avsluta brorsans portioner

Bröderna (Flis)djup(et) inte lika som bär!
Kissarna på elementet, 

Chianti till vänster och Shiraz till
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så det gäller att passa på och gömma undan
Shiraz portion, han vill äta i omgångar men
backar om brorsan kommer emellan. Det är
mest torrfoder som gäller, vi har provat allt
möjligt annat men de föredrar tonfisk som
alternativ och någon gång mattes ugnsstekta
kalkon! 

För det mesta är killarna överens men några
ggr i veckan ska de utmana varandra och
brottas lite. Det är främst Chianti som bjuder
upp till brottning, kastar sig på rygg framför
brorsan med svansen piskade. Shiraz tar detta
helt lugnt, sitter med svansen still och lägger
en tass på Chiantis bröst för att hålla ned
honom. Andra stunder kan man hitta dem på
elementet med tassarna om varandra, och
med huvudena lutade mot varandra. De hjäl-
per varandra med rengöring av öron och päls,
även om det oftast slutar med brottning och
vild jakt genom rummen! Men inte för länge,
strax efteråt kan man hitta herrarna ätandes
sida vid sida vid sina matskålar.

Våra pojkar har lyckligtvis klarat sig bra från
sjukdomar och skador. Vi etablerade redan
från start kontakt med ett djursjukhus dit vi
fortsatt ta kissarna för årliga undersökningar
och vaccinationer. Första gången jag hittade
en blodig liten tand ringde jag förskräckt till
veterinären, hade de nu slagits när vi var
borta så tänderna rök? Vad okunnig jag kände
mig när en lakonisk röst frågade hur gamla
kissarna var? Det var ju mjölktänderna som
jag hittat! Agrias försäkring har ju veterinär-
jour och dit har vi vänt oss vid några tillfäl-
len, en service som fungerat mycket bra. Det
är Chianti som har den mest omfattande
journalen hos veterinären. Riv- och skrapsår
på huvudet, getingstick och förstoppning har
vi sökt vård för men lyckligtvis aldrig något
riktigt allvarligt. Men veterinärbesök är aldrig
populära för dem, ett sjå att få in dem i
buren, ett pip och jamande hela vägen dit och
in i väntrummet. När vi sen ska återvända
hemåt så kliver utan protester in i kattburen
och är lugna och tysta. 

Våra killar strävar uppåt, ju högre desto bätt-
re! Står man i närheten av en hylla eller gar-
derob och inte passar på kan de komma
galopperande för att via vår rygg eller axel
kasta sig uppåt. Där sitter de sedan nöjda och
kan se ner på husse och matte. Det är helt
otroligt att se hur de planerar sina hopp för
att komma så högt som det bara går. 

Shiraz älsklingssysselsättning är lek, lek, lek!
Han kan sitta på undervåningen och ropa
efter oss och vill gärna springa efter möss,
snörbitar, laserpennan och rasa igenom pras-
seltunneln från IKEA gång på gång. Men
bara om han får leka själv! Kommer brorsan,
som han ju oftast gör när det blir stoj, blir
Shiraz förnärmad och avslutar lekandet! För
att sedan dyster ligga och betrakta sin eländi-
ga brorsa som obekymrat leker på. Sen kan
han åter ropa efter oss för en stunds lek när
brorsan tröttnat. Kommer inte husse eller
matte direkt hoppar han med förkärlek upp
på trappräcket för att långsamt balansera där,
mot stället där det är över 3 meter ner till gol-
vet. Han vet att det har effekt och leken kan
starta igen! Otaliga är de leksaker som
inköpts och provats men de tröttnar snabbt

på dem. Tunneln från IKEA är nog en favorit
och kan rekommenderas!
Shiraz gillar också att hämta byten för att tri-
umferande lägga dem framför husse och
matte. Utekatter kommer ju ofta med möss
och fåglar, vår herre har funnit att tvättkorg-
arna är fulla av byten som strumpor och
mattes trosor. Ett tag var det frekvent så att
det låg en rad av sådana från undervåningen
upp för trappan till andra våningen. Så var
det gäster på gång gällde det att snabbt kolla
in läget innan de släpptes in. När man häm-
tat byte vill man också ha en belöning, det
hör till. I killarnas fall är det kattmynta
pastiller. Det får man också när klorna klippts
eller pälsen borstats!

Rent utseendemässigt är det idag lätt att skil-
ja på dem. Shiraz är ljusare i färgen, längre,
slankare och mer muskulös än sin bror. Han
för sig stolt och elegant med svansen högt,
ögonen är mycket tydligt markerade och rik-
tigt smaragdgröna. Han är också otålig och
vill bli underhållen med lek, helst i timmar.
Shiraz kan också sitta och fundera ut hur
saker och fungerar, det senaste han kommit
på är hur man öppnar skåp och låder. Att
öppna dörrar är ingen konst och en av dagens
rutiner är att han ska kolla läget i gästbad-
rummet. Han sover mindre än sin bror och
sover oftast ensam på nätterna. Chianti är
mer ”kattsöt”, lite rundare (han väger också
2,5 hg mer än sin bror), rör sig mer hukande
med svansen för det mesta neråt. Han leker
gärna men är inte så ivrig som sin bror och
verkar mer tillfreds generellt sett. På nätterna
ska han som tidigare nämnts sova hos matte,
det är ytterst sällan man hittar honom någon
annan stans. Han har en speciell favoritplats
som han är ensam om och det är den lamm-
pälsklädda fåtöljen. Men bara om den står
framför TV:n och husse sitter i den. Då läg-
ger han sig på soffbordet och bokstavligen
”stirrar ut” husse… När fåtöljen står på sin
plats i ett hörn är den däremot inte intressant!

Våra killar har många favoritplatser där man
ofta finner dem. På vintern gärna ovanpå ele-
menten där de har en fin utsikt från sjätte
våningen ner på trafik och människor som
passerar! På sommaren är speciellt Shiraz för-
tjust i att ligga och sola sig, han ligger
utsträckt i fönstret på rygg för att få maximal
exponering av magen och håller sig på plats
med tassarna. Vår inglasade balkong är också
en favoritplats, där sovs det middag i bästa
stolarna och det är dit ut de vill först när de
vaknat på morgonen. De prövar varje dag,
även under vintern, och tittar förebrående på
oss när där är för kallt

Vi läste att russin blue var en av de minst för-
störande köttraserna och det stämmer absolut
på våra två! Inget i vårt hem har gått sönder
eller förstörts. Det är bara när det gäller klö-
sande som Chianti inte riktigt vill lära sig
använda klösträden utan använder sig av sof-
fan. När vi då säger till honom kan det hända
att Shiraz rusar fram till klösträdet och
demonstrerar för brorsan hur det ska använ-
das! Det renderar också en belöning!

De fyra åren med våra killar har gått fort och
de har bägge två varit en ständig källa till
glädje och kärlek för oss. Varje dag kommen-

terar vi och suckar över hur söta
de är, eller hur smarta och dukti-
ga de är. De är mycket pyssel med
dem men ett kärt besvär. Det
känns verkligen som dessa två
herrar var ämnade att få sitt hem
hos oss!

Annette Frejsjö

Kissarna tittar på kattdvd, Shiraz på 
bakbenen, Chianti sitter ner

Tripp trapp - Chianti på pallen,
Shiraz i leksakskorgen

Shiraz på matbordet
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Bästa skandinaviska look 2009 - hona
Priset tilldelas S*Cosack’s Ninotschka (Ninni) 
Ägare och uppfödare: Eva och Benny Widar
Motivering: Ninni är en riktigt vacker skandinavisk rysshona
med ett fantastiskt uttryck och underbara gröna ögon.

Bästa skandinaviska look 2009 - hane
Priset tilldelas Bäckelyckans Maljtjik Eduard (Morris)
Ägare: Eva och Benny Widar
Uppfödare: Evy och Håkan Nilsson
Motivering: Även detta år blev bästa skandinaviska ryss en
hane kallad Morris! En riktigt vacker senior som i december
2008 fyllde hela 18 år.  

Årets personlighet 2009
Priset tilldelas (N)Sydspissen Babushka 
Ägare: Hilde Kræmer Moe
Uppfödare: Anja och Ove Johansen
Motivering: Babushka är en stor personlighet, och den bästa
motiveringen är att läsa Hildes egen berättelse om henne.

Jag hälsar också till tidigare års pristagare och deras människor!
En extra tanke går till Missens människor, då denne vackre kisse
nu finns i katternas himmel. Och tack till Lars Johansson, som
gör pokalerna.

Här presenteras vinnarna av minnespokalerna för 2009. Även i år blev
priset för bästa skandinaviska look uppdelat på hona och hane, då det
blev svårt att välja och det är ju ganska stor skillnad på honor och
hanar. Enväldig domare och jury var Carina Nicklasson.

KULLABYGDENS KASSIMIRS  
MINNESPOKALER

Så var det februari igen och dags att
överlämna Kullabygdens Kassimirs
minnespokaler till de stolta prista-
garna! Detta år gick färden till Eva
och Benny Widar i Stenkullen. En
trevlig eftermiddag spenderades hos
Eva och Benny samt pristagarna
Morris och Ninni. Tack för te och
god morotskaka!

Morris (Bäckelyckans Maljtjik
Eduard) kommer från Evy och
Håkan Nilssons uppfödning, så även
detta år blev en av pristagarna en
Bäckelyckanskatt! Morris är son till
Cosack’s Nurejev (Nurre) och
Rådsbackens Quindy, så Eva och
Benny köpte tillbaka en son efter sin
vackre Nurre. Nurre, som gick till
katternas himmel 2006, porträtteras
fint i Ryska Posten nr. 2/06.

Eva och Benny såg ryssar för första
gången på en propagandautställning i
Göteborg. Där fanns BG Fältström
med sin rysshona Kizzy (Chagris
Jenny), och deras första ryss blev
Mistlurens Natasja.

Natasja fick tre kullar. Den
första kullen tillsammans med Harry
Scarry’s Watch That Man resulterade
i Cosack’s Nurejev, Nikolaj och
Natalie. Kull nummer två blev
Skogsdungens Adam pappa till och
där föddes Cosack’s Western Pearl
och Captain Morgan. Den tredje och
sista kullen hade Bäckelyckans
Maljtjik Ilija som pappa och där
föddes Cosack’s Blue Boy och
Ninotschka (Ninni).

Ninni stannade kvar hemma och blev
mamma till två kullar, båda med
Vatulands Nijinsky som pappa. I
första kullen föddes Cosack’s Ne-
fertite, som köptes av Marianne och

Sven Backström (Vatulands). I den
andra kullen föddes Cosack’s Nikita
och Ninja.

Morris är född 1990-12-18, och är
numera myndig. Han är en vacker
senior som hälsade mig välkommen
med buff och kel. Lite mager nu på
äldre dagar men en helt underbar
kisse! Han blev pappa till fem kullar.

Ninni var lite försiktigare och tyckte
nog att främmande besökare får man
nog kolla in lite först. Hon har ett
fantastiskt uttryck och underbart
gröna ögon! Ninni är född 1995-01-
21, och nyss fyllda 14 år. Trots att
hon är några år yngre än Morris så är
hon halvfaster till honom, då
Mistlurens Natasja var både hennes
och Nurres mamma.  

Morris stora intresse är mat
och han tigger gärna en smula. När
Eva skar upp morotskakan på disk-
bänken så ställde han sig på två ben
och drog med framtassarna mot
skåpsdörren, gång på gång så att
matte skulle uppmärksamma att här
fanns det någon som också var sugen!

Ingen av katterna vill sova i sängen
men Ninni kommer och lägger sig en
stund hos Benny när han har lagt sig,
sedan går hon ner till soffan på
nedervåningen och sover där. Då har
hon sagt godnatt på sitt sätt.

Det var verkligen roligt att få se två så
vackra och genomtrevliga skandina-
viska ryssar! Jag tackar för att jag fick
hälsa på familjen och önskar båda
kissarna försenade, men inte desto
mindre hjärtliga, gratulationer på
födelsedagarna!

Carina Nicklasson

Bästa skandinaviska look 2009 - hona och hane

Morris med pokaler

Ninni med matte Eva

S*Cosack’s Ninotschka (Ninni) 
och 

Bäckelyckans Maljtjik Eduard (Morris)
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Årets personlighet 2009 

Babushka ble født 22. juli 2004. For fem
år siden fant jeg ut at jeg var klar for å
kjøpe en ny russer. Lillegull var åtte år, og
jentene begynte å bli store.

Hun kom til oss seint en novemberkveld
– en søndag. Tidligere i november hadde
jeg vært i kontakt med eieren av en hel-
søster fra kullet før. Sydspissen Anja
skulle omplasseres og jeg hadde fått sett
nydelige bilder av henne. Hun ble
omplassert til noen i samme by. Men jeg
kunne ikke  glemme Anja. I hennes linjer
fant jeg mine egne russere,
S*Celebrindals Finarfin, som jeg kjøpte
av Ingrid Karlson, og (N)Amazing Blues
Harmony, som jeg kjøpte av Unni Brant.
Disse to var foreldrene til min Lillegull,
som jeg fortsatt hadde.  

Jeg må skrive noen ord om Harmony –
Møyfrid til daglig, for hun var litt av en
personlighet hun også. Hun kunne
hoppe opp på en dør fra gulvet. Det er
bra høyt for en liten kattepus. Hun
kunne også ”fly” forbi meg i sofaen i lett
svev og snappe servelatskiven min av
brødskiven jeg holdt i hånden, rett før jeg
tok meg en bit. Og ikke minst kunne
hun jage fluer ut av vinduet og flakse
etter selv, men ta kollbøtte i luften, huke
seg fast i karmen og jumpe inn igjen. De
to sistnevnte hendelsene hendte bare en
gang hver, men begge episoder var minn-
neverdige eksempler på at hun var en ekte
superkatt.  

Må si noen ord om Finarfin også. Finere
katt finnes ikke, tror jeg. Den fineste av
de fine mener jeg navnet hans må bety.
Og han elsket meg. Han kunne ligge
rundt halsen min, se meg dypt inn i
øynene, og love meg evig kjærlighet.
Hans kjærlige gener arvet Lillegull, som
også var en veldig elskelig katt.

Jeg tror det var Eva Smith-Meyer som
tipset meg om at det var en kattunge til
salgs og at hun var helsøster til Sydspissen
Anja, med de samme foreldrene.
Babushka var fire måneder og familien
lurte på om jeg ville kjøpe henne. De var
på flyttefot og ville ha et raskt svar. Jeg er
dårlig til å ta beslutninger under tids-
press, så det ble til at Babushka ble med
på flyttelasset nordover fra sydspissen på
Norge til sydspissen i Vesterålen:  Å. Det
er langt, og de måtte reise både med fly
og bil i mange mange timer. 

Jeg gikk fremdeles og telte på knappene.
Fordi hun var født på bryllupsdagen vår.

Fordi jeg vinner  en ”blå kattevin” på fre-
dagens vinlotteri på jobben. Et tegn fra
himmelen. Så bar det hjem fra jobben,
ringer Anja oppdretter og sier til henne:
ja, jeg vil ha Babushka. På søndagen rei-
ser Anjas far til Oslo etter å hjulpet til
med flyttelasset og Babushka blir med.
Dette stakkars kattekreket på fire måne-
der har nå reist land og strand rundt og
havner tilslutt her hos oss på Ås rett uten-
for Oslo denne søndagen. Jeg var så
spent. Jeg hadde ikke engang sett bilder
av henne. Ville dette bli et katta i sekken
kjøp? Jeg satt hjemme og ventet.
Mannen min hentet henne på
Gardermoen, kommer inn døra med
kattepusungen og åpner døren på buret.
Ut spankulerer denne madammen som
om hun aldri har gjort annet enn å bo i
dette huset. Hun snuser litt rundt og
finner fort matfatet. 

Hun er matglad, og mener også at mat er
en sosial ting. En lengre periode måtte
datteren min sitte sammen med henne og
holde henne med selskap. Hun spiste
ikke med mindre datteren vår satt der.
Da var hun fornøyd. Dette ble etterhvert
slitsomt for datteren min. Dette pågikk
veldig lenge uten at jeg var klar over det.
Jeg observerte bare at datteren min puslet
rundt pusen, og ofte satt på kjøkken- gul-
vet. Når jeg etter veldig lang tid ble klar
over at Babushka ikke ville spise med
mindre hun hadde selskap, sa jeg til dat-
teren min at det måtte hun ikke finne seg
i. ”Ja men hun spiser ikke”, sier datteren
min. Men hun måtte spise alene, og det
tok ikke lang tid før hun fant  ut at mat
måtte hun ha. 

En annen morsom historie om henne og
mat, er fra den første uken her hos oss.
Huskatten vår Sebastian, er en stor og
flott, hvit kastrert hannkatt. Han var fem
ganger større enn Babushka, minst. Ja, si
syv ganger, for hun var jo ei lita jente på
denne tiden. 4 måneder. Babushka
kommer inn på kjøkkenet og Sebastian
sitter og spiser. Hun går bort, setter seg
på rumpa og plasserer en bitte liten, men
bestemt pote på nesen til Sebastian. ”Nå
er det min tur til å spise”. Sebastian blir
så forbauset over frekkheten til den lille
damen, at han blir sittende måpende og
stirre på spetakkelet som forstyrrer han i
matfatet. Hun spiser uanfektet og lar seg
ikke merke av det. 

Babushka er som sagt veldig glad i unge-
ne. Av og til er jeg nesten sikker på at hun
tror hun enten er reservemammaen deres

eller storesøster. 
Akkurat nå sitter jeg i sofaen og

skriver dette. Ungene sitter ved siden av
meg. Da begynner de med sitt sedvanlige
spetakkel. De raser og kiler og kliper hve-
randre. Hyl og skrik. Da kommer
Babushka. Hun ser på dem med sine
store forundrede øyne. Hun ser både
interessert og undrende ut. Merkelig
uttrykk. Stor øyne og sitrende ører. Hun
prøver å komme imellom og lekebiter.
Den eldste småbiter hun i tåa og den
yngste i helen. Skal hun være med på
leken, eller synes hun at nå får det være
nok? Jeg lurer på hva som egentlig foregår
inne i hodet hennes. 

En tulleting jeg må fortelle om, er at jeg
og Babushka pleier å leke ”gjemt” og
”kom og finn meg”. Jeg springer fra busk
til busk og gjemmer meg, og hun kom-
mer settende etter.  Folk som ser meg, må
jo tro jeg er helt tussete. Ei 40 år gammel
kone spring fra busk til busk i hagen,
gjemmer seg, med katta springende etter.
Vi pleier også å springe om kapp fra
søppeldunken eller postkassene og inn til
huset. Hun følger meg bort, og så har vi
kappløp tilbake. Hun lar meg få et for-
sprang, men så langer hun ut i strak
galopp og vinner nesten bestandig. En
annen spesialitet er å hoppe i armene våre
når vi står opp om morgenen. Da skal
hun først ha kos, og så mat. 

Men det som er det mest utrolige med
henne er at hun spiller fotball. Ikke på et
stort fotball-lag riktignok. De er tre
stykker. Hun og døtrene mine. De er på
fotball-løkka her ved siden av oss og spil-
ler av og til. Da blir hun med dem bort.
Hun er jo med når det skjer noe her ved
huset. Hun sitter i kanten i gresset og ser
på at ballen flyr frem og tilbake. Når hun
ser en flott pasning hender det at hun
setter etter ballen som et skudd. Ofte
plasserer hun seg på midtbanen. Døtrene
mine sender pasninger frem og tilbake.

(N)Sydspissen Babushka
Fotballkatten og hundejageren vår, Babushka, er 5,5 år gam-
mel. Hun har nettopp blitt valgt til årets personlighet. Vi er vel-
dig stolte.  Vi foreslo henne av mange grunner. Mest fordi hun
elsker å være med døtrene mine på 12 og 14 år, og de aktivite-
ter de finner på både inne og ute. Når hun ikke ligger og koser
seg foran ovnen, som hun gjør det meste av dagen.

”Nå er det min tur
til å spise”

Forts.
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Når en ball kommer ligger hun helt rolig.
Hun er ballredd, så når den spretter rett
på henne, så fyker hun avgårde. Det vir-
ker som det er en sport for henne: Enten
springe etter ballen, eller prøve å springe
fra den. 

Hun er en morsom katt, men også en vel-
dig tøff og modig katt. Hun er en ekte
hundejager. Hun begynte i det små med
å ”jage” den gamle fuglehunden til nabo-
en ut av hagen... trodde hun. Hun fikk
veldig selvtillit av det. Jeg tror den hun-
den både var gammel og svaksynt. Han
tok noen ganger runden inn i hagen vår,
uten å oppdage Babushka. Men hun så
han og tok opp jakten, men da var han
allerede på vei ut. Hun etter i strak
galopp, men senker farten idet hun nær-
mer seg ham, og han er på vei over til seg
selv. Jeg tror aldri han ante at han ble
”jaget” ut av hagen, for han så henne
ikke. Men sånne fuglehunder (irsk setter)
kan være ganske forvirret i de søte hode-
ne sine.

Dette har bare ballet på seg, og nå får
ingen hund sette sin labb i hagen vår uten
at hun setter de vakre, grønne, strenge
øynene sine i dem og vokter dem med
argusøyne. Her en dag i sommer kom det
en dame og ei lita jente forbi  på gang-
veien med to hunder. Hundene var gans-
ke store . Babushka sitter på en stein i
hekken og ser på hundene med dette
blikket sitt. Vaktsom og stiv i kroppen.
Den lille jenta ser katten, men det gjør
ikke hundene. Hun misforstår, og sier
”se, katten vil hilse på hundene”. Så feil
kan man ta! Babushka var på hundejakt
og voktet sitt territorium, og de kunne

bare våge å hilse. Jeg er forresten glad for
hver hund som går forbi som ikke ser
henne.

En liten hvit Skotsk highlander-terrier
skjønte i sommer ikke sitt eget beste og
vimset inn hagen vår. Dette godtok ikke
Babushka. Det endte med vill hundejakt
rundt i hagen, under verandaen og under
huset. Borte var hunden, og hvor han ble
av, er et mysterium. Han sprang nok rett
hjem. Vi har sett han etterpå, og han så
ut til å være hel. Men maken til piping og
redselshyl fra en terrier har jeg ikke hørt
verken før eller siden.

Har man utekatt, så hender det av og til
at det går galt. Hun har vært hos dyrele-

gen en gang i forbindelse med en slåss-
kamp. Det var med en katt. Hun fikk et
bitt i forlabben og ei klo i endetarmsåp-
ningen. Det var en fæl historie, men
”enden” ble god. Det var en liten ”tapp”
som stakk ut. Veterinærene var superflin-
ke og brettet den inn igjen og sydde det
på. Jeg skjønner ikke hvordan de fikk det
til. Babushka var syk en måneds tid etter-
på med dårlig matlyst, men kom seg
deretter raskt og er blitt 100% bra igjen,
heldigvis. 

Av gledelige historier må jeg fortelle at
hun er mor til syv kattunger i oppdrettet
mitt (N)Troilltampen’s. Fem kattunger
med CZ Victor Happy Eyes og to katt-
unger med FIN*Startruck Corto
Maltese. Nå venter vi på at hun skal leve
opp til navnet sitt og bli bestemor. Såvidt
vi vet, har det ikke skjedd ennå.
Kattungene er solgt som kosekatter.

Vi må nok ordne det med bestemortitte-
len selv. Min store plan fremover er å
beholde en hunnkatt for videre avl.
Corto Maltese var tiltenkt bestefarsrol-
len, men så ble det jo bare to gutter her
hos oss nå sist. Vi får håpe det blir ei jente
neste gang.  Ønsket er en stor og flott
avlshunn. Hun vil ha noe å slektes på
fordi Babushka går for å være en kraftig
og muskuløs hunnkatt.  Det er jo moro
at folk som ikke har greie på katt, lurer på
om hun er helt utvokst ennå?

Masse russerhilsner fra oss til alle sam-
men 
fra Hilde Kræmer Moe

FIN*Susanssins Tiger That Purrs
med sina 4 ungar
1. Makes You Smile
2. Feeling Happy
3. Your Sunshine
4. Touch Of Joy

1 2

3 4

Uppfödare: Susanna Gunnar



23

Mary-Ann och hennes man Göran har
varit med i ryssvärlden i många år. När
Russian Blue Klubben skulle bildas så var
de med på ett möte, och Göran nämnde
för Marianne Stade (Skvallergränds) att
Mary-Ann ”klottrade lite” ... Marianne
nappade förstås på det vilket gav att
Mary-Ann har tecknat i Ryska Posten
från tidningens första nummer.

Hur är det då med Mary-Ann och
Görans egna katter?
Första katten i familjen var siamesen
Cinderella af Solitaire, Cindy kallad, från
Gunilla Bjuhrs uppfödning. Mary-Ann
och Gunilla var då arbetskamrater på
Cloettas reklamavdelning i Ljungsbro. På
den tiden bodde familjen i Linköping
men flyttade senare till Mantorp där de
ännu bor.

När de fortfarande bodde kvar i
Linköping så inträffade den så kallade
Tina-affären i Danmark, en liten flicka
som blev kidnappad. Cindy lät väldigt
mycket när hon löpte och en av gran-
narna sa senare att de hade misstänkt att
det var den kidnappade Tina som skrek
så!

När Cindy blev gammal och gick till
katternas himmel så kom ryssarna in i
familjen Anderssons liv. Först i form av
Guldvingens Alexander, från Else-Marie
Qvarnströms uppfödning. Äldsta dottern
Gabriella ville ha en egen katt och det
blev Nathalia af Solitaire. 

Else-Marie tyckte att de skulle
ställa ut Alexander, och även Nathalia,
och det gick bra. Alexander blev
åtminstone champion. Med dagens mått
mätt låter kanske inte det så mycket, men
på den tiden var det hård konkurrens på
utställningarna, många utställda katter
och betydligt färre utställningar att delta i.

Alexander åkte på parning till Marianne
och Bertil Stade i Västerås, som tyckte att
Alexander var lite mager och ville väga
honom. Så de stoppade, med stor möda,
in honom i en väska och satte honom på
vågen, men inte var han så mager visade
det sig. När Stades berättade detta så sa
Mary-Ann: Men varför gjorde ni inte så
här istället? Och så skramlade hon med
hushållsvågen varpå Alexander kom sät-
tandes i galopp, satte sig på vågen, såg
glad ut och vägde sig själv! Detta hade de
lärt honom för att kunna hålla koll på
hans vikt.

Alexander var duktig på att
öppna dörrar. En dag öppnade han dör-
ren till grytskåpet, vände rumpan till och
markerade. Då insåg Mary-Ann att det
nog var dags för kastrering och ringde till
veterinären: Vi måste få komma. Nu!

Med huset fullt av kvinnor (fru, tre dött-
rar och en honkatt) så var Göran och
Alexander lierade med varandra (den
tidens Grabbarna Grus). Men sedan kom
tyvärr den dagen då en av döttrarna blev
allergisk och katterna måste omplaceras. 

Nathalia fick ett nytt gott hem
och Alexander klarade sig förstås storartat
i sitt; först gjorde han nedervåningen till
sin, sedan övervåningen. Så körde han ut
huskatterna och lierade sig med jakthun-
darna, som han sov tillsammans med.

Mary-Ann och Göran har ägnat en hel
del tid åt att resa, tidigare med motorcy-
kel, bil och husvagn. Före 1996 var det
Europa som gällde, nuförtiden så är det
mera långväga resor: till exempel Borneos
djungler, Kuba, Vietnam, Laos,
Kambodja och Egypten. Motorcyklarna
är nu sålda till förmån för veteranmope-
der. 

Det sägs att ingen människa är oersättlig
men det finns undantag, och undantaget
här stavas Mary-Ann. Russian Blue
Klubben hurrar för dig, Mary-Ann; vi
hoppas att födelsedagen blir alldeles
utomordentligt trevlig och att du fort-
sätter att förgylla Ryska Posten, ryssalma-
nackorna och våra liv under många år till!  

Russian Blue Klubbens styrelse
Genom Carina Nicklasson

Årets jubilar

Mary-Ann Andersson
Mary-Ann är nog Russian Blue Klubbens mesta doldis;
få har sett henne men alla har sett hennes fantastiska
och roliga teckningar i Ryska Posten och i ryssalma-
nackorna. Dessutom uppnår hon under april månad
vuxen ålder.
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För drygt 20 år sedan, när mina barn
Joakim var 7 och hans lillebror Jonas var
3 år, bestämde vi oss för att skaffa en ny
katt. Den förra som var en mix bondkatt
+ Manx hade vi fått avliva 4-5 år tidi-
gare. Både Jonas och jag har astma och
läkarna rekommenderade därför att vi
inte skulle ha några djur … men en
gång kattägare …

Av en tillfällighet pratade jag om detta
med en arbetskamrat. Han berättade då
att hans fru, Christina Sörman, hade
kattuppfödning och att de hade två kat-
ter till salu. Vi bestämde att vi skulle köra
och titta på dem efter jul- och nyårshel-
gen. 

När vi kom fram
låg en katt och sov lugnt
under granen. Den
andra klättrade
omkring i den-
samma med full
fart.

-  Jag vill
ha den som hän-
ger i granen, sa
Joakim.

-  Då
tar jag den
andra, svarade
Jonas.

Jag fick då förklara för dem att
vi bara skulle ha en katt och att de fick
enas om vilken de ville ha. Det bestämdes
då att vi skulle ha den lilla tjejen som
hängde i granen. 

Christina hade ännu inte döpt kattung-
arna och plockade fram en lista med
några namnförslag för att vi själva skulle
kunna välja namn. Vi valde då att kalla
vår katt för Divizna. 
S*Skepparkrokens Divizna, född
881121, i det dagliga kallad Sissi, kom
till oss i slutet av mars 1989. Något vi
aldrig har ångrat.

De första 18 åren i hennes liv
bodde vi i Klippan. Hon var tänkt som
innekatt, men det gillades inte av denna
bestämda dam. Allt spännande fanns ju
ute. Efter något år och många rymningar
beslutade vi att hon skulle få gå ut när vi
var hemma. 

På dagarna när vi jobbade var
hon i tryggt förvar, sovande på någon av
sina älsklingsplatser. Dessa varierade
beroende på väderleken. Var det kallt och

ruggigt var det skinn-
fällen framför brasan
eller ovanpå värme-
pannan som gällde.
Vid varm väderlek
föredrog hon skinn-
stolen. 

Under dessa år har
det blivit en del slags-
mål och besök hos
veterinären för
omplåstring. Hon har
inte varit en katt som
gett med sig i första
taget och aldrig gått
undan i en fajt.
Grannens stora lång-

håriga hankatt råkade illa ut ett par gång-
er. Vid ett tillfälle när jag kom ut i ute-
rummet, som var hennes favoritplats när
vi var lediga på sommaren, tänkte jag:
Vem har släpat in en massa maskrosbollar
i uterummet? Sissi sov lugnt och stilla i
sin soffa. Det visade sig att det inte var
maskrosbollar utan hårtussar från den
stackars katten som kommit i hennes väg.
Om det var något andra katter inte fick
göra, så var det att gå in i hennes uterum.

För 3,5 år sedan började hon få problem
med sin lever och sina njurar. Hon blev
riktigt dålig och veterinären gav henne
max 50 % chans att överleva. Men som
sagt, hon var även här en fighter och kom
hem efter ett par dagar med en låda full
av medicin. Ett år senare var det dags
igen. Vi körde akut till djursjukhuset en
fredagskväll. När vi kommit en bit sa
Jonas.: Mamma, jag tror inte att hon
lever längre. Jag sa då åt honom att ta ut
henne ur buren och massera henne lite.
Plötsligt sa han: Nu andas hon igen. När
vi kom till djursjukhuset hade hon pigg-
nat till men levervärdena var dåliga igen.
Vi fick därför börja på en ny omgång
medicin. Sedan dess måste hon ha ett
”pulver” för sin lever som jag ger henne
uppblandat med lite vatten en gång per
dag.

För drygt 1,5 år sedan flyttade Sissi och
jag till Veberöd vid Lund i Skåne. Här
har hon fått uppleva totalrenovering och
tillbyggnad av hus samt att grannens fyra
katter springer runt på tomten och att
samma grannes tre stora hundar står och
skäller på henne vid staketet. 

Hon har anpassat sig bra och
hittat nya favoritplatser för sin vila. Hon
vill fortfarande gå ut, men i sällskap med
mig. Några fajter orkar hon nog, vid 20
års ålder, inte ta längre. Så vi går våra
rundor i den nya spännande trädgården
som är mer än dubbelt så stor som den
förra och dessutom till stor del är en
skogstomt. Här går hon omkring i lugn
och ro, sniffar lite och springer lite när
andan faller på. Att vi schaktat av en del
av tomten för att anlägga en ny gräsmat-
ta gillar hon däremot inte. Grus, som
denna del består av nu, är inte mysigt att
få in mellan trampdynorna. Hon längtar
nog till att det nya gräset växt upp. 

Varje kväll vill hon att jag ska sätta mig
och lägga en filt i knäet. Då hoppar hon
upp och lägger sig halvvägs på rygg för att
bli kliad på magen. Hon kan ligga så i
timmar, om bara jag vill och orkar hålla
på.

Annars är Jonas hennes favorit.
Han bor kvar i Klippan i en lägenhet och
tar hand om henne om jag till exempel
har semester. I somras stannade hon kvar
hos honom ett par veckor extra sedan jag
kommit hem. När jag kom och skulle
hämta henne, förstod hon genast vad
som var på gång. Snabbt längst in under
soffan. När hon är hos Jonas sover hon
med honom i hans säng på nätterna, det
gör hon inte hos mig. Dessutom är
bilåkning det absolut värsta hon vet. Hon
vet också att när Jonas kommer och häl-
sar på och lägger in sin väska i gästrumm-
met, gäller det att vara snabbt på plats när
sängöverkastet tas av. Sova med Jonas i
sängen är bland det mysigaste som finns.

Eftersom hon har problem med sin lever
måste jag köpa dietmat på djursjukhuset
till henne. Dock sitter hon varje dag vid
köksbordet när vi äter och hoppas på att
få någon liten godsak. Sin 20-årsdag

En liten berättelse 
om min katt

S*Skepparkrokens Divizna 
född 88-11-21
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GIP Bäckelyckans Maljtjik Iltje - ”Bisse”

Bisse har efter en tids sjukdom gått till katthimlen 
den 3/1 2009. 
Han var så snäll och tillgiven och matte Birgitta Bissmarck
saknar honom oändligt mycket.
På bilden ligger han bredvid sin pappa IP S*Tavarish Tristan,
kallad Nurre, som gick bort i december 2007.

Vänner som har lämnat oss

Strömkarlens Lomova Petrovna - ”Liten”

10/6 2008 fyllde Liten 20 år. I början av november tog så
hennes långa kattliv slut; Greta Berg förlorade sin vackra och
högt älskade ryss och till katternas himmel kom det en ny
ängel.
Carina Nicklasson

S*Smokey Joe’s Ebenizer - Missen
17/9 1990 - 19/1 2009

Vår älskade lille misse har fått somna in på Västra
Djursjukhuset i Göteborg. Hans dåligt fungerande njurar för-
sämrades och han blev alltmer trött och håglös. Efter råd från
veterinär tog vi det svåra beslutet att låta honom få somna in.
Vi saknar honom oerhört mycket. Han har varit en stor glädje-
källa i familjen och vi är så tacksamma för de 18 år vi fick till-
sammans med honom.
Ingrid Ekholm

S*Sinikoskas Nikolai 

gick hastigt bort i oktober 2008. 
Nikolai var en stor personlighet, en väldigt “kul” katt med
mycket charm och humor - allt var självklart med honom. 
Han blev 9 år gammal och var mycket älskad. Jag saknar
honom väldigt.
Cecilia Roth

firade hon med tonfisk och i julas hittade
hon en ny favorit, pepparkaka. Tidigare
har vi alltid firat hennes födelsedag med
skånsk spettkaka som är en annan onyt-
tighet som hon gillar, men som sagt, det
är en gång om året och vem äter inte
onyttigheter på sin födelsedag?

Joakim, som var den som valde katten i
granen, har numera två katter tillsam-
mans med sin sambo Jessica. En bond-
katt som heter Tassa och bengalen Niki.
De kommer också på besök, men då får

vi hålla dem separerade från Sissi. Andra
katter tolererar hon inte. De kan sitta på
varsin sida om en glasdörr och morra och
fräsa på varandra. Så Jonas har bestämt,
ingen ny katt för hans del, så länge Sissi
finns, och det hoppas vi givetvis att hon
kommer att göra länge än, även om det
känns som att hon har förbrukat en stor
del av sina nio liv.

Epilog
Torsdagen den 5 februari blev Sissi sjuk
igen. Jag åkte in med henne till djursjuk-

huset i Helsingborg på fredagen och det
visade sig att hon hade en stor tumör på
levern som tyvärr hade spridit sig. Jag
blev därför tvungen att ta beslutet att låta
henne somna in för alltid. Så tyvärr har
hon nu förbrukat alla sina nio liv. Jag har
begravt henne hemma i trädgården.

Madeleine Greén
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Hejsan!

Nu kommer det äntligen en liten rapport
igen från Hönsinge och mig, Fia! 

Det var länge sedan sist men vad kan jag
säga mer än att dagarna går så fort. Jag har
inte haft tid att sitta här och hålla matte
sällskap vid hennes dator. Det finns ju så
mycket annat att göra när man är katt!
Titta på fåglarna, till exempel på fasanen
som har hittat hit, den går nära fönstret
och visar oss att vi minsann inte kan nå
den! Men tänk om vi blev utsläppta vad vi
skulle jaga den då! Tror jag i alla fall … vi
är inte så jätteglada för att vara ute. Bara
lite i taget, ibland när det är fint väder. Det
har ju inte kommit så mycket snö här i
södra Sverige, den hade varit spännande
att gå ut i lite mer, men det kommer kan-
ske, det är ju bara februari.

Nu har vi fått golvvärme i köket, jag har
förstått att det heter så och skönt är det!
Jag har tydligen förstått det bättre än min
kompis Molly för hon ligger mest högt
uppe på något, jag ligger helst helt utsla-
gen på golvet nu! Eller ovanpå bänken när
diskmaskinen går, det är så ljuvligt varmt.

Vi får inte och brukar faktiskt
inte vara uppe på köksbänkar eller bord,
men ibland när ingen är i köket och disk-
maskinen går så tar jag min chans och
hoppar upp där och ligger där en stund,
men säg det inte till någon för jag vet att vi
inte får!

Molly fick ha tratt på sig en tid och det var
så skönt för mig, nu var jag nog elak men
då var hon tyst och stilla och det är hon
aldrig annars! Hon bara ska springa över-
allt och jaga mig, fast i och för sig, jag jagar
ju henne med och då är det är ganska

roligt. Faktiskt jätteroligt men ibland jagar
hon mig när jag inte vill och då blir jag
arg. Hon måste respektera att jag vill ha
lugn och ro ibland, eller att jag vill leka
själv med matte utan henne. Det vill man
ibland.

Sedan ska hon slicka mig i öro-
nen och det förstår jag inte. Jag klarar
tvättningen själv det vill jag inte ha hennes
hjälp med! Kanske vill hon bara vara snäll
men det är i alla fall så blött och slaskigt.

Vi har fått en tunnel nu att leka i och det
är så roligt, den prasslar rejält och vi
springer fram och tillbaka igenom den och
jagar varandra eller jagar bollar och möss
som matte kastar in där. Den leker vi i
varje dag så vi får ju motion med och har
vårt eget träningsschema. Vi hoppar,
springer, sträcker ut bakben och framben
ordentligt så vi blir riktigt långa och stili-
ga. Sedan har vi avslappning, den varar i
några timmar för det är ju viktigt att vila
och sova, samla nya krafter inför nästa
lopp.

Matte har en liten rolig film på sin dator
som handlar om katter som gör tokiga
saker, den är kul att titta på, både Molly
och jag brukar sitta och titta då. De kat-
terna ramlar ner i badkaret fullt med vat-
ten, de skrämmer varandra, jagar sin egen
skugga, välter ned brödrostar med mera.
Mycket kul faktiskt och lite tips får vi där
vad vi kan göra. Hi,hi! Och ibland vad
man inte ska göra med förstås.

Nu ser jag fram emot vår och sommar då
vi kanske ska få en rastgård ute i trädgår-
den så vi kan vara ute och hitta på en
massa. Då blir det ju utan selar och med
klätterträd. Det hade varit jättekul! Då kan
vi dessutom reta andra djur men de kan

inte få tag i oss, hi,hi! Vi ska kunna hoppa
högt upp och titta på fåglar. 

Hoppas det blir så, jag tror matte
har en hel del planer på hur hon vill att det
ska se ut så vi får största möjliga lyx däru-
te, så det blir nog god mat och godis i så
fall med. Och det blir inte farligt för oss
heller, vi har en stor otäck väg därute och
då slipper vi den när vi är inne i rastgår-
den, det är ju bra. 

Nu kan jag tyvärr inte hjälpa matte att
skriva mer för jag måste jaga min pip-mus
som ligger här och bara väntar på att jag
ska leka med den. Den är förresten min
roligaste leksak och den brukar jag gömma
i vår tunnel och sedan när Molly springer
in där så trampar hon på den så det piper
högt! Då blir hon nog lite rädd för det är
ju mörkt i tunneln med, men lite får hon
tåla hon är ju inte så liten längre.

Jag önskar er alla både fyrbenta och två-
benta en skön vår och sommar, vi hörs
snart igen, då ska jag ha mer kul att berät-
ta!

Hälsningar Fia
Barynia’s Sophia Luiniljeva
genom matte Anna-Lena Lindberg

Fia Molly

Russian Blue Klubben har fler jubilarer och
doldisar. Även den ena av våra båda emi-
nenta redaktörer uppnår vuxen ålder, dock
under maj månad.
Hon ville inte låta sig intervjuas men några
rader kan väl få vara med i alla fall? 

Vem är då denna alldeles speciella kvinna?
Berit bor i Göteborg med man och ryssen
Sassa. Dottern är numera utflyttad. Några
kullar blev det för Sassa, och även för Silver
(Skepparkrokens Jezjov) som numera finns
i katternas himmel.
Ibland så dyker Berit upp och förgyller
ryssfesterna för oss andra.
Hon sliter och släpar med sitt ordinarie

jobb och därtill med Ryska Posten och ryss-
almanackorna. Ständigt lika överhopad
med arbete som glad och skojfrisk!

Vad vore då våran klubb, vår fina tidning
och våra fina almanackor utan Berit? Bra
mycket fattigare!
Lika oersättlig som Mary-Ann är också
Berit. Och vi hurrar för dig, Berit, och
hoppas att även din födelsedag blir alldeles
fantastisk! Samt att även du fortsätter att
förgylla Ryska Posten,  ryssalmanackorna
och våra liv till under många år till!  

Russian Blue Klubbens styrelse
Genom Carina Nicklasson

Berit Arlebjörk – årets jubilar 2
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Sverige

31/10 1+1 (hane + hona)
Far: S*Ullaberras Nickolay Kirill
Sergej
Mor: S*Astraglus Blue Isadora
Uppfödare: S*GIGABLUES
Kristina Boström, Enskede Gård
08-39 53 23, 0708-93 01 99
hejkicki@hotmail.com

2/12 2+2
Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*Skepparkrokens Pavlina
Uppfödare: S*ÄRKE ÄNGELNS
Berince Skytt, Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
www.ärkeängelns.se

13/12 0+1
Far: S*Blåtussens Theo
Mor: S*Limelight’s Octavia
Uppfödare: S*HALMBYLUNDS
Systrarna Ekenberg, Uppsala
070-51 78 92
info@halmbylunds.dinstudio.se
www.halmbylunds.dinstudio.se

17/12 3+1
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Koroleva Severina
Valentina
Uppfödare. S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

18/12 2+2
Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*UllaBerras Olga Tsarina Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla & Bertil Lindstedt, Tyresö
08-770 78 59
ullaberras@telia.com

20/1 1+1
Far:S*Barynia’s Wilmer
Mor: S*Silivren Modesty Blaise
Uppfödare: S*ROYALGREY
Jenny Botters Lundberg, Göteborg
031-19 51 22, 0709-68 60 38
jenny.botters@comhem.se
www.royalgrey.se

5/2 4 st
Far: S*Svartsjös Tabasco
Mor: S*Barynia’s Hildur
Uppfödare: S*CORTOBELLE’S
Carina Eriksson, Sundbyberg
08-28 95 80, 073-700 78 94
rengenrange@hotmail.com

5/2 3 st
Far: Alexej
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91
victoria.andersson@mdh.se

Vecka 9  4 st
Far: FIN*Katzenhof Exciting Ethan
Mor: S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
martin.hjertstrand@gsn.se
www.dieselsmissar.blogspot.com

Norge

17/1 2+2
Far: (N)Nature’s Beauty Aris
Maximov
Mor: CH (N)Melkeveiens Cassiopeia
Uppfödare: ARGENTUM’S
Bodil W Schmidt, Sandefjord
+47 33 45 54 80 (säkr.17-21 + hel-
ger)
bakerkim@frisurf.no

Finland

30/12 2008 2+2
Far: FIN*Miminkan Leonid
Mor: FIN*Susanssin Tiger that Purrs
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+358 50 413 3932
susanna.gunnar@kymp.net

Sverige

Vecka 12
Far: S*Romanenko’s Maxinja Nazim
Mor: S*Koroleva Faina Eufimia
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Västra Frölunda
031-49 78 46, 073-046 82 85
czars.fairy@comhem.se

Vecka 13
Far: S*Wynjas Wincent
Mor: S*Kosmoskattens Kajsa
Uppfödare: S*KOSMOSKATTENS
Elisabeth och Nils Larsson
0523-703 71, Kungshamn
e.l@kosmoskattens.se
www.kosmoskattens.se

Kullinformation

FÖDDA KULLAR

VÄNTADE KULLAR PLANERAD PARNING
Norge

Far: S*Barynia’s Wilmer
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer, Sandefjord
+47-33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

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

FIN* Susanssins senaste kull - Fifth Edition 
Touch Of Joy, Feeling Happy, Makes You Smile och Your Sunshine.
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För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en bli-
vande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare in-
formation. 
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader. 
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar 
tillsammans med hankattsägarna. 
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar
S*Koroleva Odrian Maximalija (080421) EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
Avgift: Enl. ök. EC Maximiliam vom Salzbachtal (D) CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
Liselotte Hallengren IC S*Korleova Amalija Katerina S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
Tel: 0303-920 22 (Ytterby) S*Mischenka Petra
peter.hallengren@telia.com

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

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

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

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

FIN*Katzenhof Exciting Ethan (070630) FIN*Katzenhof Svante
Avgift: Enl. ök. FIN*Grindbacka Aleksei FIN*Hofnarrens Anastasija
Ägare: Maria Saverstam FIN*Katzenhof Wiki Kyina’s Northern Star-of-Katzenhof
Tel. 0730-734561 (Byske) PR FIN*Katzenhof Hilara

S*Grrr Chili Thai Giant (070221) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IP&IC Tsaritzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Robin Saverstam CH A*Flashpaw’s To My Delight Starchild Heartbreaker of Flashpaws
Tel: 0910-582417 (Norsjö) A*Flashpaw’s Vanity Fair

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

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

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

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

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

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

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

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

Avelshanar
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S*Ullaberras Nickolay Kirill Sergej (071219) IC FIN*Zarin Archie
Avgift: Enl. ök. S*Koroleva Sergej Valentin IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Marina Olsson GIC S*Ullaberras Olga Tsarina Joy IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
Tel: 08-717 33 88, 0708-92 68 82 (Nacka) IC S*Sephora’s Joy
marina@marinaolsson.se

S*Blåtussen’s Theo (080108)  S*Koroleva Egor Vasilij
Avgift: Enl. ök. CH Leon S*Bilberries Artimis Hebe
Ägare: Annika Hjelmsten CH S*Wildtbergs Reca Petyora CH S*Vatulands Yurij
Tel: 0702-82 02 60 (Uppsala) IC S*Zilarrezko Lady Rowena
annika_hjelmsten@hotmail.com

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

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

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

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland)

S*Skepparkrokens Panchinov (030304) EC S*Vatulands Nijinsky
Avgift: Enl. ök. Petrusjka Shai av Buerlia IC Jessie av Buerlia
Ägare: Åsa Heine S*Skepparkrokens Jelitza EC Fjodor Zar V. Rasputin
Tel: 0380 550949 (Nässjö) S* Skepparkrokens Catja
hia@citynetnassjo.se

S*Ridge Cat’s Morris (070619) Kastreringsvarning CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök S*Graymalkin’s Yawing Othello S*Romanenko’s Oxana
Ägare: Monica Lugnet S*Astragalus Silver Arwen Evenstar S*Saratovs Kristof
Tel. 0141-531 05 (Motala) EC Guldvingens Silver Zinnie
monica.lugnet@saabgroup.com

S*Barynia’s Wilmer (071017) S*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök. IC IC Tsaitzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry Cool
Ägare: Agneta & Peter Sjöö IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva S*Valinor’s Luinil
Tel 0490-107 42 (Västervik) S*Barynia’s Katinka Koritseva
agneta.sjoo@telia.com

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

S*Ussholmens Urax (041210) S*Saratovs Ivan Yashin
Avgift: Enl ök CH S*Vatulands Ivan Ivanitj S*Barynia’s Olga Nijinskaja
Ägare: Yasmin Sjöholm Sharine Severnaja av Buerlia(N) DK*Tanisjka’s Blue Castello
Tel. 031-16 02 98  (Göteborg) EC Oda av Buerlia(N)
www.baliesque.com

CH S*Vatulands Mikhail (060608) S*Valinor´s Legolas
Avgift: 600+600 S*Kandinsky´s Micha (N) Thorelin´s Petite Doris
Ägare: Karin och Patrik Johansson IC S*Cosack´s Nefertite IP & EC S*Vatulands Nijinsky
Tel: 031-423717 (Göteborg) IC S*Cosack´s Ninotschka
karin.johansson@class.gu.se

S*Saratovs Radozlav Dominik (070113) S*Limelight’s Jonathan
Avgift: 500+500 CH Aragon S*Aburma’s Catja av Iluin
Ägare: Helen Nilsson S*Saratovs Marcela Blazena S*Graymaklin’s Hamlet Tsarevitj
Tel: 035-188947  (Halmstad) S*Saratovs Chrissi Alissa
035.188947@telia.com

CH S*Romanenko’s Maxinja Nazim (070701) EC Erasmus v. Salzbachtal
Avgift: enl. ök EC GIC Maximiliam v. Salzbachtal(D) IC (NL)Djagilevs Odelia Rinska
Ägare: Maria Hedeklint EC S*Romanenko’s Axinja S*Limelight’s Nemo
Tel. 0340-27 92 92 (Varberg) CH A*Flashpaw’s Vision of Love
mhedeklint@gmail.com

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

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

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

(N)Thorelin’s Iwan (07) FIN*Bessemjanka’s Dirham
Avgift: Enl. Ök. (N)Nature’s Beauty Aris Maximov (N)Schillerström’s Sina Tsaritsa
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
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Vuxna hanar
(N)Schillerström’s Feropont (050304) Sherif from Alis (EST)
Avgift: Enl ök FIN*Bessemjanka’s Dirham FIN*Bessemjanka’s Balalaika
Ägare: Zoja Johannessen CH (N)Schillerström’s Geiza Optimus av Buerlia(N)
Tel: +47-90145236 BERGEN Argentum’s Blue Dana
zojajoha@online.no

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

Ymer av Buerlia(N) (060815)  IC Ray Rosa Glauca
Avgift: Enl. ök GIC Viktor Happy Eyes*CZ CH Florans Erakis
Ägare: Ege Fly Steensen IC Virgo av Buerlia(N) S*Saratovs Ivan Yashin
+47-33 33 38 70 EC Oda av Buerlia(N)DM
ege-s@online.no

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

Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök S*Saratovs Ivan Yashin
Ägare: Iver Erling Årva CH S*Vatulands Yurij S*Cosack's Nefertite
Tel: +47-90037541/22377511 EC Oda av Buerlia(N) S*Zilarrezko Andi
iver@tda.no EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

Finland
IC Antey (020402)
IC FIN*Aukerin Leevi Kaspar (041213)
FIN*Miminkan Igor (050124)
GIC FIN*Katzenhof Charmander Bulbis
CH FIN*Grindbacka Arian (060626)
IC FIN*Grindbacka Aleksei (060626)
FIN*Katzenhof Beloved Bravery (061219)
S*Ärke Ängelns Mir (070511)

Danmark
GIC DK*Smurfs Rosencrants Hamlet (030525)
DK*Brundahl’s Blue Sphinx (050606)
DK Malevitch Lucky Lips (2007-03)

Uppgifter om norska, finska avelshanar har hämtats
från de olika klubbarnas hemsidor. För ytterligare
information hänvisas dit:
www.russianblue.no
www.venajansiniset.net
www.suomenvenajansiniset.fi
www.russianblue.dk
www.cats-cats.dk/cats/russian-blue

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

Jag är inte en sär-
skilt erfaren
kvinna. Jag har
bara haft två. Min
förste, han var
svart. Smidig,
muskulös och lite
farlig. Han var
ingen hemmakille
precis utan stän-

digt ute på jakt. Han försvann ut sent på
kvällarna och kom ibland inte hem förrän
tidigt nästa förmiddag. Då var han sliten.
Ville bara äta och sova. Han var inte typen
som gillade att gosa och kela utan ville
helst sova i sin egen del av sängen. Men oj
vad jag älskade honom. Trots att han var
mycket vältränad och inte hade så mycket
som ett uns fett på sin smidiga kropp så
var han mycket förtjust i mat. Kokt torsk
och stekt lever kunde få honom att gå i
spinn. Men när vi skulle ut och resa då var
han inte så tuff. Herrejösses vad åksjuk
han var. Ibland kom vi inte längre än till
Skårskolan, och dit var det 25 meter,
innan han kräktes i bilen.

Han kom till oss när jag var fem
år och levde tills jag var 24. Det är en lång
tid i en flickas liv. Och i en katts. Han
hette Fidell. Om man klappade honom på
magen kunde han ligga död på rygg med
tassarna i vädret i nästan en minut och
femton sekunder. Man borde alltid ha en
katt.

Sen kom Signe! Hon flyttade
som fullvuxen hem till Lady C (som vid
den tidpunkten också var en fullvuxen
dam). Signe var en helt annan typ. Hon
ville inte jaga. Hon ville gå på promenad
och lukta på blommorna och kela. Signe
var tigerrandig och fluffig och påminde
mycket om den amerikanska filmstjärnan
Melanie Griffith, hon som ser ut som en
semla och är gift med Antonio Banderas.
Signe älskade människor. Förmodligen
var hon en väldigt omusikalisk katt för när
man visslade högt eller försökte sjunga
väldigt gällt så nästan dånade hon av njut-
ning. Hon var den perfekta publiken till
en liten aria. Då trampade hon med tas-
sarna och spann och trasslade nästan in sig
i sig själv av förtjusning. Men allra mest
älskade hon Lady C.

Om Signe hörde sin matte prata
ute på balkongen när hon själv var ute på
sin eftermiddagsrunda så klättrade hon
genast högst upp i äppelträdet utanför och
jamade för att vara närmre sin stora kär-

lek. Sen kunde hon naturligtvis inte
komma ner. Och kärleken var besvarad.
Om man kom förbi någon vardagkväll så
satt dom nästan alltid i knät på varandra i
soffan och såg på tv med varsin smörgås
och mjölk. Ibland försökte Lady C arbeta
hemifrån och satte sig vid matbordet med
alla sina viktiga papper. Då hoppade Signe
upp på bordet och slog kullerbyttor bland
manussidorna och la sig ner och sträckte
ut sig över hela bordet. Hon kunde bli
upp mot två meter lång när hon var på det
humöret.

Nu har det gått ganska många år
utan någon katt i min närhet men det är
som om kattminnena har fastnat i kropp-
pen. Jag kan när som helst framkalla den
varma doften av skog och mossa i pälsen
mellan öronen.

Och jag vet precis hur det känns
när en katt trampar runt i ens knä innan
den har hittat det perfekta stället att ligga
på. Jag vet precis hur en förolämpad katt
tittar på en. Lite från ovan trots att dom
knappt når en till anklarna. Och hur det
nästan inte låter någonting när katten
hoppar ner från sängen och landar på sina
mjuka tassar.

Man borde alltid ha en katt.

Anna Mannheimer

Annas kattkrönika publicerades först i
Göteborgs-Posten den 17 januari 2009  

När som helst kan jag känna den varma doften 
av skog och mossa mellan öronen
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ryska boden

Tygkasse 
Kassen är naturfärgad med ett

30 cm stort blått tryck av klubb-
bemblemet (utan lagerkrans).

Text RUSSIAN BLUE 
i en båge under. 

40:- + porto.
Jeansskjortor 

Finns i rött el. blått.
Samma tryck som på tygkassen. 

Enstaka storlekar finns. 
230:- + porto.Aktuell medlemsmatrikel

15:-/st inkl. porto.

Russian Blue
Informationstidning
20 sidor om rasens histo-
ria, standard, uppfödare
m m. 10:-/styck + porto.

Gamla nummer av RP
Tidningen har kommit ut
med fyra nummer per år
sedan 1978. Skänkes mot
portokostnad!

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

Matskål till katten
Porslin Ø12,6 x 5,2 cm med 
RBK-logo eller eget foto 
på fyra ställen.
195:- st + porto/frakt 29:-.

Musmatta
Rund eller fyrkant
med RBK-logo eller ditt eget foto.
149:- st + porto/frakt 29:-.

Mugg
Porslin med RBK-logo eller ditt eget foto.
129:- st + porto/frakt 29:-.

På gång
Kylskåpsmagneter!

Du kan beställa produkter med klubbens logotype i blått eller 
din egen bild på din katt. 
Din egen bild skickar du i jpg-format max 8MB. 
Beställning via e-post: ryskaboden@russianblueklubben.se 
eller till Berit Arlebjörk, Djurgårdsgatan 23a, 414 62 Göteborg

REA!

50% på kläder

JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann

Andersson.
Pris: 5:-/st + porto

För mängdrabatt 

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

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

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

1 2

3 4

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

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

För beställning av tygkassar, 
skjortor och gamla nummer av RP.
Tel. 054-83 14 67 Iréne Tjärning
kassor@russianblueklubben.se 

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

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

Tag en ryss i örat!

Nya produkter
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Det är med stor glädje som jag nu ska
presentera S*Royalgreys andra kull.
Den här gången fick Moddy (S*Silivren
Modesty Blaise) åka ända till Västervik
för att träffa otroligt fina S*Barynia’s
Wilmer. Där stannade hon i tre dygn
och detta möte resulterade alltså i två,
helt bedårande fina små blå. 

Vid förra födseln blev det ju kejsarsnitt
för Moddy, vilket gjorde att hon inte
ville veta av sina ungar på drygt fyra
dygn. Detta var givetvis ett stort oros-
moment för vår familj. Men vår oro var
helt obefogad visade det sig. Moddy
har varit en så bra mamma från allra
första stund. Förlossningen tog
tid, och från första tecknet på att det
”var på gång”, så tog det 40 timmar. Vi
var nog lika utmattade som lyckliga
både jag och Moddy när en hona och
en hane äntligen kom ut i dagens ljus.
Honan vägde 105 gram och killen 109
gram, ganska stora krabater med andra
ord.

I skrivande stund har de små hunnit bli
nästan fyra veckor och de har blivit rik-
tiga huliganer, men helt underbara
sådana. De skuttar runt för fullt i
inhägnaden som vi gjort i ordning i
vardagsrummet och blir alldeles till sig
av lycka när vi kommer in och sätter oss
för både mys och bus.  

Det är verkligen en upple-
velse, få förunnat, att vara med om det
kattuppfödare får vara med om. Från
den första tiden av dräktigheten då
man letar efter rosa spenar, lyckan då
man ser att de verkligen är rosa. Sen ser
man magen växa och får känna små
fosterrörelser. Slutligen får man vara
med under förlossningen och se dessa
underbara små varelser förvandlas från
döva, blinda och faktiskt ganska fula
krabater till små busfrön som bara blir
sötare och finare och coolare för varje
dag som går. Det är verkligen få för-
unnat och jag njuter av varje sekund!
Jag hade kunnat bosätta mig i deras
hage och bara förundrat sitta där
dagarna i ända och titta på deras nya
upptåg som de kommer på hela tiden.

Ett par veckor innan beräknad ned-
komst satt jag och läste det senaste
numret av Ryska Posten och fick då se
att Tassebos Nina Tintomara hade gått
bort. Jag fick aldrig möjlighet att träffa
vare sig henne eller hennes son Tassebos
Nikulin Tiger, men det jag har hört, är
att det var otroligt fina katter. Nikulin
Tiger är Moddys gammelmorfar och
Nina Tintomara således gammelgam-
mel farmor. Jag vet även att Tassbos
katter inte finns kvar i så många linjer,
och därför kände jag att detta var ett
bra tillfälle att hedra Tassebos uppföd-
ning. När vår kull sedan blev en hona
och en hane, tyckte jag att det var ett
tecken. Jag ringde Sig-Britt Gårdh och
frågade henne ifall hon skulle ta illa
upp ifall jag döpte våra katter efter
hennes katter. Sig-Britt blev nog ganska
rörd över frågan, och hade absolut inte
något emot att hennes guldklimpar
skulle få namnar.

Nu är det här inget jag har pratat med
de nya ägarna om, då vi inte har några
helt klara än, men om de inte har något
emot det så kommer våra fina blå att få
heta: Royalgrey Nina Tintomara och
Royalgrey Nikulin Tiger. Så nu har de
verkligen namn att leva upp till!

Om ni är nyfikna på fler foton av de
små så finns det på www.royalgrey.se.

Hälsningar Jenny Botters

Små blå hos
Royalgrey Nina Tintomara 4 veckor

Nukulin Tiger tvättar sig

Vi var på semester på en liten, liten grekisk ö
som heter Karpathos och som det brukar vara
i Grekland så var det fullt av katter och katt-
ungar både på hotellet och överallt runt
omkring. Underbara katter som man ville ta
med sig hem direkt och ge ett hem med trygg-
het och kärlek. Först vågade vi inte ens försö-
ka röra vid dem eftersom man ju inte vet vad
man drar hem till sin egen älskling där
hemma men vi frågade runt om det var ok
och när dagarna gick så gick det inte att låta
bli längre.

Vi matade dem varje dag och köpte
hem paket efter paket med kattungemat till
de små kattungarna och deras utsugna
mammor. De lärde sig snabbt att det var vi
som kom med maten två gånger om dagen
och höll helst till utanför vår dörr även när vi
bytte rum. Efter någon vecka gick det inte att
inte ge dem kärlek längre och de små kattung-
arna som, alla utom en, aldrig hade varit rörda
av en människohand innan, vande sig vid oss
och lät oss ta i dem. Vi var noga med att tvät-
ta händerna efter varje gång vi tagit i dem och
visst kändes det mycket bättre att få ge de
ömhetstörstande mammorna och de små söt-
skuttarna lite kel.

Några av kattungarna var väldigt
små och mådde inte helt bra så dem stödma-
tade vi och fixade ögondroppar men två av
dem förlorade vi tyvärr. Det var inte helt lätt
och ska jag vara helt ärlig så grät jag ordentligt
över särskilt den kattunge som jag ägnat mest
tid åt att stödmata, ge vatten och försöka hålla
ren. Min omvårdnad kom för sent och det
kändes så väldigt tungt att jag inte kunde göra
mer.

Karpathos är en liten ö med näst intill obe-
fintligt nattliv förutom restaurangerna. Det
var precis vad vi var ute efter och passade per-
fekt för oss. Men när mörkret lagt sig och
middagen redan var aväten så kände vi ibland
att lite variation till bokläsandet skulle vara
skönt. Då är det perfekt att ha med laptopen
på resan och vi hittade ett ställe där vi kunde
hyra filmer för EUR 1/dygn – oftast med eng-
elsk text men ibland utan. I den lilla fotobuti-
ken som hyrde ut filmerna fanns ägaren som
vi snart slog oss i slang med och fick lära oss
om föreningen Animal Welfare Karpathos
som grundades av tysk veterinär 2001 och
sedan fick sin lokala del 2005. Föreningen
kom till eftersom det fanns så många lösdri-
vande hundar på Karpathos och veterinären
såg till att hundarna blev kastrerade och steri-
liserade. 

Hon insåg snabbt att hon inte skul-
le kunna klara av det här arbetet själv och star-
tade snart den tyska delen av organisationen.
Idag kommer det veterinärer från Tyskland,
Holland och Danmark till Karpathos varje vår
och höst och kastrerar, steriliserar och
behandlar lösdrivande djur och tar dessutom
emot öbornas egna husdjur. De tar hand om
alla behövande djur idag och inte bara hun-
dar. De har en liten butik där de säljer olika
saker och där pengarna går till djurvård och
stödmatning. Man kan själv kontakta dem
om man känner att man kan avvara lite tid
under sin semester när man är där och de tar
även emot hjälp från icke-veterinärer. 

Vi kontaktade dem för att erbjuda
vår hjälp men just när vi var där så var det låg-

Semesterkatter
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STOCKHOLM 6 DECEMBER 2008
Domare: Glenn Sjöbom
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona TSARITZAS ZELDA
CAC Äg: Christina Linder

STOCKHOLM 7 DECEMBER 2008
Domare: Mira Fonsén
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona TSARITZAS ZELDA
CAC, NOM Äg: Christina Linder
CHAMPION

GÖTEBORG 6 DECEMBER 2008
Domare: Eiwor Andersson
6 utställda russian blue

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

Hona LIMELIGHT’S KIA
HP Äg: Kenneth Eklind

Klass 2 Europa Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Hansson & Johansson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACE, BIV, NOM  Äg: Kenneth Eklind

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hane KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Ex1 Äg: Liselotte Hallengren

Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex1 Äg: Kaija Merta

GÖTEBORG 7 DECEMBER 2008
Domare: Jarmo Räihä
12 utställda russian blue

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

Hona LIMELIGHT’S KIA
HP Äg: Kenneth Eklind

Klass 2 Europa Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO
HP Äg: Sonny Hansson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACE, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind

Klass 6 Internationell Premier
Hane SKEPPARKROKENS QISSINSKY
CAGPIB Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 7 Champion
Hane VATULANDS MIKHAIL
CACIB Äg: Karin och Patrik Johansson

Klass 9 Öppen
Hona FLISDJUPET’S CHARDONNAY
CAC Äg: Anne-Helene Johansson
CHAMPION

BARYNIA’S WILMA
Ex2 Äg: Karin och Patrik Johansson

Klass 10 Kastrat
Hane LIMELIGHT’S POTOMAC
CAP, BIV, NOM Äg:  

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hane KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Ex1, BIV Äg: Liselotte Hallengren
Hona Moy Almaz Zinly Tzarevna Anaztazia
Ex1 Äg: 
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex2 Äg: Kaija Merta

ÖREBRO 31 JANUARI 2009
Domare: Mira Fonsén
5 utställda russian blue

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

Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
HP, BIV, NOM  Äg: Kenneth Eklind

Klass 7 Champion
Hona ZARIN QUERIDA MAIA
CACIB Äg: Charlotte Bredberg

Klass 9 Öppen
Hona RIDGE CAT’S TINGELING
CAC Äg: Monica Lugnet

Klass 11 Junior (6-10 mån)
Hona KOROLEVA ODELIJA MAXIMALIJA
Ex1 Äg: Kaija Merta

ÖREBRO 1 FEBRUARI 2009
Domare: Thea Friskovec
9 utställda russian blue

Klass 2 Europa Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO
HP, BIV Äg: Hansson & Johansson
NOM, BIS

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona ROMANENKOS MAXINJA NAIDA
CACE, BIV, NOM  Äg: Hansson & Johansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona GLASSKATTEN’S CHERRY COOL
CAGCIB Äg: Eva Nilsson

Klass 6 Internationell Premier
Hane TSARITZAS RENO
CAGPIB Äg: Eva Nilsson

Hona LAMBOHOF CHATELAINE CURIE
CAGPIB, NOM  Äg: Erik Hammervik

Klass 7 Champion
Hona TSARITZAS ZELDA
CACIB Äg: Christina Linder

Klass 9 Öppen
Hona TSARITZAS ZOLIKA
CAC Äg: Linda Hörnqvist

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hane LIMELIGHT’S QUATRO
Ex1 Äg: Thomas Johnson

Hona CATULLUS’ BLÅ BELLIS
Ex1 Äg: Lena Hallström

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

CAP, CAPIB, certifikat för
CAGPIB, CAPE kastrater

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

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

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

alla BIS-katter tävlar mot varandra

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

Rättelse

Västra Frölunda 13 september 2008

Klass 12 
Koroleva Odelija Maximalija – Ex1, BIV, NOM

säsong för deras aktiviteter och de gjorde bara nödutryckningar.
Deras säsong drog igång på allvar först i slutet av augusti. De tar
tacksamt emot pengar och torrfoder och det finns keramikkrukor
för donationer i många butiker och på flera hotell. Självklart pas-
sade vi på att stoppa pengar i krukan hos vår vän med fotobuti-
ken. I butiken fanns inte bara ägaren utan också hans högt älskade
Elvira som var en svart skönhet som oftast sov högljutt snarkande
på affärsdisken.

Karpathos var katternas ö för oss. När min man fyllde år så åt vi
middag på en restaurang där vi blev servade inte bara av en ame-
rikansk-grekisk servitör, restaurangens härliga ägarinna, utan
också av restaurangkatten Huntress. När vi gick till den stora
stranden 5 minuter från vårt hotell så fanns det en synnerligen
välmående tabby på lunchrestaurangen vid stranden och på vägen
hem stannade vi ofta till på ett litet hotell och tog en after beach-
öl eller milk shake och umgicks med den långhårige röde katten

Paris. Överallt fanns det katter
och under tre veckor så hinner
man se ganska så många.
Underbart! När vi åkte hem så
lämnade vi vårt hotellrum med
ett brev på svenska och ett på
engelska, nog med kattmat för 3-
4 dagar och pengar för ett par
dagars mat till. Vi hoppas att de
som kom efter oss fortsatte att ta
hand om katterna utanför vårt
hotell!

Vi önskar ett gott liv 
åt alla katter.
Yasmin
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Anna Saverstam
Rotegatan 12
930 47  BYSKE

Sebastian Rundberg
Åvägen 6:216
412 50 GÖTEBORG

Torbjörn Andersson
Von Lingens väg 50
213 70 MALMÖ

Jessica Axtrup-Åqvist
Olav Persvägen 7
429 42 SÄRÖ

Nils Erik Eriksson
Berglinds väg 4
714 35 KOPPARBERG

Lena Hallström
Fridhemsgatan 12
361 33  EMMABODA

Ulla Blümer
Seldonsvägen 15
177 39  JÄRFÄLLA

Katja Frost
Bispeveien 829
N-3174 REVETAL
NORGE

Anna Hansen
Götalandsvägen 237
125 45 ÄLVSJÖ

Stefan Sundin
S. Fältskärsleden 5 A
802 80 GÄVLE

Lars Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM

Kristina Boström
Planterarvägen 17, 1 tr
120 48 ENSKEDE GÅRD

Carolina Seibel
Störtloppsvägen 1
129 46 HÄGERSTEN

Maria Yngvesson
Flöjtgatan 17
421 39 VÄSTRA FRÖLUNDA

Philip Nyströmer
Olof Thunmans väg 24
741 44 KNIVSTA

Lena Janerius
Alströmergatan 18
112 47 STOCKHOLM

Magnus Agnvik
Ystadsvägen 63, 2 tr
121 51 JOHANNESHOV

Anders Frejd
Fröslövsvägen 598
276 40 LÖDERUP

Mirjam Eladhari
Östgötagatan 55
116 25 STOCKHOLM

Jan Hjertstrand
Kyrkmässvägen 1
653 46 KARLSTAD

Åsa Kjellin
Liselundsvägen 11
146 54 TULLINGE

Liselotte Hallengren
Dannemarksgatan 44
442 52 YTTERBY

T Frejsjö
Gustav III:s Blvd 49
169 73 SOLNA

Christina Andersson
Djurgårdsgatan 23 A
414 62  GÖTEBORG

Thorvald Berglund
Gustafsbergsgatan 12 A
681 40 KRISTINEHAMN

Ronald Bonander
Per Thams gata 6
532 33 SKARA

Elvy Bang
Morik 305
471 95 SKÄRHAMN

Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 SANDEFJORD
NORGE

Birgitta Hjelm
Gränsvägen 318
163 52 SPÅNGA

Nya medlemmarKommande utställningar Adress- o. 
namnändringarSverige

April
04-05 Hallstahammar VRK
18-19 Surahammar KLÖS
18-19 Malmö SYDK
25-26 Värnamo DK
25-26 Östersund SÖK

Maj
02-03 Stockholm SC
16-17 Bohus SPIN
16-17 Märsta BIRKA
23-24 Bollnäs HÄK
23-24 Linköping LK

Juni
06-07 Sundsvall SUK
06-07 Örebro NERK
13-14 Umeå BJK
13-14 Ulricehamn ELK
27-28 Kalmar CK
27-28 Uppsala UK

Juli
04-05 Hässleholm SVISS
04-05 Karlstad VK
18-19 Stockholm JKK
18-19 Osby SkKK

Norge

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

Maj
02-03 Lørenskog LIRAK
09-10 Indre Østfold Smaalene
katteklubb
23-24 Nesna Polarkatten
23-24 KKMN

Juni
06-07 Bergen Hansakatten
13-14 Hamar Mjøskatten
20-21 Kristiansund
Vestkystkatten
27-28 Finnsnes Gisund
Katteklubb

Juli
04-05 Tromsø Ishavskatten
11-12 Arendal Agderkatten
18-19 Sunndalsøra
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S*Pixmas Olenya S*Barynia’s Wilma

Kasmira tycker om att dricka vatten direkt ut kranen.
Ägare: Olessia Stein

Foto: Karin Johansson

S*Kosmoskattens Kasmira 
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Ordförande
Ann Bengtsson
Harvarevägen 3
382 39 NYBRO
0481-516 40
ordforande@russianblueklubben.se

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

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

Kassör
Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 VÄSE
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se

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

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

Annika Möller
Högviltsgränden 3
226 52 LUND
046-30 58 85
annikamoller@russianblueklubben.se

Valberedningens sammankallande
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.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
Ann-Lis Lund
Duevej 113 
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05

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

Venäjänsinisemme
Monica Kyyhkynen
Trillakatu 3 A 18
FIN-02610 Espoo
tel. +358 40 5469488
monica.kyyhkynen@surok.fi

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

vem gör vad?
Avelshanar
Anmäl/ändra information om 
din avelshane till:

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

Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:

Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com

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

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

Kattungeförmedlare
Planerade parningar, väntade och 
födda kullar, meddelas till:

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

Medlemsregister
Nya medlemmar, namn- och adressändringar
eller utebliven Ryska Posten, meddelas till: 

Iréne Tjärning
Rösebäcken 312 Bostället
660 57 Väse
054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem 
meddelas till:

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

Utställningsresultat
Du som ställt ut din katt, skicka resultatet till:
ryskaposten@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga ryssars resultat.

STYRELSEN

Ylva Stockelberg svarar på
kattfrågor i Ryska Posten. 
Ta tillfället i akt och fråga
om saker som du undrar
över!
Skicka dina frågor till redak-
tionen så vidarebefordrar vi
dem till Ylva. Adress finns
på sidan 2. Du får gärna
skriva under signatur, bara
du uppger ditt namn till
redaktionen.

Fråga Ylva!
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660 57 VÄSE


