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Medlemsavgifter för 2012            

Huvudmedlem            175 kr 
Familjemedlem   50 kr  
Gåvoprenumeration   50 kr 
(endast till veterinärer och djursjukhus)

Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6
Vill du bli medlem? Betala 175:- på ovan-
stående PG-nummer och ange namn och 
adress.

Nästa nummer...
Nästa nummer beräknas komma ut i 
slutet av juni. Material till tidningen vill 
vi ha senast den 15 maj.

Ansvarig utgivare 
Christina Linder 0155-28 91 36

Redaktion 
Elisabeth Larsson 0523-702 71
Berit Arlebjörk 031-24 48 83
Karin Johansson 031-42 37 17

Layout Berit Arlebjörk, Karin Johansson

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
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

Ryska Postens innehåll publiceras och lagras elektroni-
skt. Den som sänder in material anses medge sådan 
hantering. Skicka med frankerat svarskuvert om in-
sända fotografier önskas i retur. Redaktionen förbe-
håller 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 
insändare ansvarar respektive författare. Åsikter och 
värderingar i brev, insändare och artiklar är skribeter-
nas egna.Tänk på att hålla en anständig ton i insänt 
material.

RYSKA POSTEN
medlemstidning för  

Russian Blue Klubben
nr 1-2012     årgång 35

Adressändring meddelas till: 
Jan Nilsson, N. Skeppspromenaden 15,  
417 63 Göteborg, 031-47 51 46 
kassor@russianblueklubben.se

www.russianblueklubben.se

or
df

ör
an

de
n 

ha
r o

rd
et Styrelsen har haft en hel del att göra så här i slutet av året, 

vilket tar ganska mycket fritid i anspråk. Jag vill därför 
passa på att tacka övriga styrelsemedlemmar och klubbens 
andra medarbetare för en fin insats under 2011. Ett särskilt 
omnämnande förtjänar de som arbetar med klubbens an-
sikte utåt, nämligen Ryska Posten. Jag är omåttligt stolt 
över vår klubbtidning, som faktiskt fått riktigt fint beröm 
av en annan redaktion som varande den absolut bästa ras-
ringstidningen, helt i en klass för sig. Det tackar vi för! Fast 
mest av allt vill jag ändå tacka klubbens alla medlemmar 
med tillhörande kattsällskap, utan er vore vi ingenting.

Det kommande året innehåller en del höjdpunkter för den 
ryssintresserade. En av dem har redan ägt rum i Helsingfors 
under helgen den 21-22 januari då en av de finska rasring-
arna, Suomen Venäjänsiniset ry, anordnade ett seminarium 
för alla ryssvänner på lördagen samt en liten presentation av 
olika kattraser på söndagen. Det var ett bra initiativ med 
intressanta föreläsningar och en mycket trevlig gemensam 
middag på lördagkvällen. Jag önskar att ännu fler russian 
blue-uppfödare och ägare hade haft möjlighet att deltaga, 
inte minst för att det alltid är trevligt att träffa gamla och 
nya vänner som delar intresset för och kärleken till ryssen. 
En av seminariedeltagarna har åtagit sig att skriva ett referat 
som kommer att publiceras i Ryska Posten.

Nästa höjdpunkt blir lördagen den 14 april i Malmö, då 
SVERAK-klubbarna Sydkatten och Ryssfolket anordnar en 
Russian blue-special. Det väntas komma många ryssar och 
från några olika länder, så det är ett ypperligt tillfälle att se 
alla fina katter och träffa deras ägare. På kvällen kommer 
det att anordnas en gemensam middag, aktuell information 
om evenemangen kan man finna på Ryssfolkets hemsida.

Inte nog med det, jag har hört att det troligen kommer att 
anordnas ännu en Russian blue-special i Skandinavien i 
år. Inbjudan är inte klar än men förhoppningsvis till nästa 
nummer av Ryska Posten, vi kommer också att informera 
på hemsidan och via facebook-gruppen så snart vi får mer 
information från arrangörerna.

Förutom dessa mer omfattande höjdpunkter får man ju inte 
glömma de mer vardagliga, men ack så viktiga, såsom vär-
men från din egen ryss som vilar i knät, eller alla små rus-
sian blue-kattungar som kommer att födas under året och 
finna sina nya ägare. Och kanske flyttar någon av dem hem 
till Zelda och mig.

Christina

Ny lookaliketävling 2012Rådsbackens Antonina

Ett litet redaktionsord

Har du en lookalike eller en dubbelgångare till Antonina?
Har du tagit en bild där katten liknar Antonina på den här bilden? 
Skicka i så fall dina digitala bilder till: 
rpfoto@russianblueklubben.se 
och berätta vad ryssen på din bild heter.

Eller skicka pappersbilder till:  
Elisabeth Larsson   
Sjömärkegatan 17   
456 34 Kungshamn

Vi låter tävlingen löpa under hela året och presenterar de inkomna 
bidragen i varje nummer av Ryska Posten. Vinnarna utses i nr 1/2013. 
Priserna till de vinnande bidragen kommer bl.a. från Ryska Boden.

Läs mer om Antonina på sidan 22

Omslagsbild:
FI*Starstruck’s Greta Ekman
Uppfödare och ägare: Katja Kurisjärvi
Foto: Tommi Tanttu
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Ny lookalike-tävling - Rådsbacken Antonina
Medlemsinfo
Miamis förlossning
Tsaritzas - Eva Nilssons uppfödning
Inga - ryssen med hängande öra
Sune
S*Kyanos Berlinkull
Susanssins uppfödning - Satsa inte allt på ett kort
När fem blev sex
Solsemester eller finlandsresa
Vänner som lämnat oss. 
Resultat från lookalike-tävlingen 2011 
GIC Rådsbackens Antonina
Bröderna Wilmer och Linus
På besök hos FI*Susanssin
Hälsning från Prag
Russian blueseminarium i Helsingfors
Avelshanar
Kullinfo
Utställningsnytt
Årets russian blue 2011 preliminärt resultat
Nya medlemmar, adressändringar, kommande 
utställningar

Grattis!

Det ska vi fira!

Leo fyller 3
Grattispussar till mattes favoritpojke på 
3-årsdagen den 25 mars!
från matte Elisabeth

Här ligger Leo i samma igloo när han 
var 3 månader.

Så var ett nytt nummer av RP färdigt och det var väldigt roligt  
att åter få knåpa ihop en tidning. Karin och Patrik Johansson 
har varit med och ”lärt sig” lite om hur man gör och det är kul 
att ha någon att bolla idéer med. Några av sidorna har Karin 
gjort själv och snart gör de kanske ett helt eget nummer. Jag 
och Elisabeth brukar ha tät kontakt när det gäller inkommet 
material så att allt kommer på rätt plats. Hoppas vi har lyckats. 

Något jag särskilt glatt mig åt när det gäller det här numret är de 
många fina ryssbilder som ni medlemmar skickat in! Man blir så 

glad när man ser att den klassiska typen med det ursprungliga 
utseendet enligt FIFe-standarden fortfarande lever vidare. Titta 
på vackra Antonina här ovan! Hon levde mellan 1980-1993 och 
visst finns det ryssar i tidningen som liknar henne. Om ni inte 
har bläddrat igenom Ryska Posten från den tiden så försök att få 
tag i gamla nummer. Där finns bilder som ger mycket inspira-
tion. 

Med önskan om en bra vår till alla människor och katter.
Berit Arlebjörk

Grattis till Aklejas och 
Omars kull 
som föddes den 28 december och 
välkomna tillbaka S*Ackuratess som 
ryssuppfödare! 

Karin och Patrik

mailto:rpfoto@russianblueklubben.se
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medlemsinfo medlemsinfo

Statistik
2011 registrerades det 72 russian blue i SVERAK. 
Det är en ökning med 12 st. från året innan, då 
det endast registrerades 58 ryssar. 

Tidigare år: 
2000 – 66
2001 – 75
2002 – 83
2003 – 69
2004 – 100
2005 – 92

2006 – 112
2007 – 92
2008 – 72
2009 – 77
2010 – 58
2011 – 72

RUSSIAN BLUE KLUBBEN  

Förslag till budget 2012  

Medlemsavgifter  60 000,00    
Ryska Boden  30 000,00    
Porto   500,00    
Övriga intäkter  500,00    
Ränteintäkter  500,00    
   
Summa    91 500,00    
   

Priser/kokader  2 500,00    
Annonser   1 000,00    
Medlemstidning  32 000,00    
Tryckkostnader  23 000,00    
Kontosmaterial  2 000,00    
Postbefordran  25 000,00    
Plusgirots avgifter  500,00    
Reseersättningar  1 500,00    
Lokalhyra mm  1 000,00    
Övriga föreningskostnader 3 000,00    

Summa   91 500,00    

Russian Blue Klubbens medlemmar kallas till årsmöte ca 
kl 13.00 lördagen den 31 mars i samband med Stockholm 
Kattklubbs utställning i Alvik/Bromma, Gamla Tryckeriet, 
Gustavlundsvägen 149 B, Bromma.

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 förslag till hedersmedlemmar 
(Sig-Britt Gårdh, Essie Magnusson, Eva Nilsson och Bertil 
Stade).
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
(Ordförande och sekreterare på en mandattid av två år, vice 
ordförande på fyllnadsval på ett år samt tre ledamöter på en 
mandattid av ett år)

15. Val av revisorer samt revisorsuppleant
16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en 
sammankallande
17 Övriga frågor
a. prisutdelning för Årets Ryss i RBK för år 2011. Utdelas 
i kategorierna vuxen, junior/ungdjur och kastrater. Inga 
resultat har inkommit för kategorin senior/veteran.
b. utdelning av S*Cosack’s Nurejevs Minnespokal.
c. utdelning av S*Mistlurens Oksanas vandringspris till 
årsmötets bästa ryss
18. Mötets avslutande

Välkomna!

KALLELSE TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS ÅRSMÖTE 
I ALVIK/BROMMA 31 MARS 2012

Ryssfest i Väst
Russian Blue Klubben ordnar en ryssfest i Göteborg lördagen 
den 28 april kl 18. Vi planerar att boka bord på restaurang 
Sukhothai på Lilla Kyrkogatan 2. Alla medlemmar är 
välkomna. Ta gärna med make/maka eller sambo även 
om denne inte är medlem i klubben. Vi äter en bit mat 
tillsammans, umgås och pratar om ryssar. Ta gärna med dig 
några bilder på de blå familjemedlemmarna därhemma. Vi 
brukar alltid ha trevligt på våra medlemsträffar så passa på att 
anmäl dig till:
Karin Johansson (anmälan senast den 20 april)
Telefon 031-42 37 17 eller
sekreterare@russianblueklubben.se

Medlemsutflykt till Nordens Ark, Bohuslän
På önskemål från flera medlemmar så kommer utflykten till 
Nordens Ark, på Åby Säteri att upprepas. På denna djurens 
park finns ett 60-tal hotade djurarter, däribland amurtiger, 
snöleopard, europeisk vildkatt, lodjur och amurleopard. Många 
av dessa djur återanpassas till vilda förhållanden. Se mer 
information på www.nordensark.se. Planerad dag för utflykten 
är söndagen den 29 april. Vi samåker förmodligen med bilar. 
Anmälan till:
Karin Johansson (anmälan senast den 20 april)
Telefon 031-42 37 17 eller
sekreterare@russianblueklubben.se 

RYSSHELG I SLUTET AV APRIL

Tack!
Russian Blue Klubben tackar för de gåvor som 
inkommit till klubben under 2011.

Russian blue-special i Norge
Bilder från utställningen i Moss den 1 oktober 2011 då 
Den Norske Russian Blue Klubben firade 25-årsjubileum. 
Domare: Anne-Gro Edström.
Fotograf: Inger Haga

Kirtejn’s Laurela Blue Dane 
ägare Tomas Öberg

Mistlurens Nora
ägare BG Fältström

Kyanos Akaios
ägare Veronica Nilsson

Här ligger Hilding och sover 
(UllaBerras Astor Mio Pascal).  Ägare: Henrik Söderquist

Balansräkning 2011-01-01 - 2011-12-31

TILLGÅNGAR Not 2011 2010

Kassa 0 -150
Plussgiro 30 620,30 15 794,90
Ikanobanken 41 400,92 49 602,87
Avelsfonden 1 23 223,56 22 850,53
Kundfordringar 0 98,00

Summa tillgångar 95 244,78 88 196,30

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. 16 252,00 11 602,00
Övriga kortfristiga skulder 0,00 0
Utredningskonto 0,00 0

SummaKortfristiga skulder 16 252,00 11 602,00

Avsättning

Avelsfonden 23 223,56 22 850,53

Eget kapital

Ingående kapital 53 659,63 56 645,40
Årets resultat 2109,59 -4485,77
Utgående kapital 55 769,22 52 159,63

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 95 244,78 86 612,16

Russian Blue Klubben

RUSSIAN BLUE KLUBBEN
RESULTATRÄKNING
forts

Not 1    Avelsfonden 22 850,53
Ränta 373,03
Utgående kapital 23 223,56

Bokslutssammanträde

Martin Hjertstrand 

Benny Widar

Karin Johansson

Ywonne Wildtberg

Jan Nilsson

RUSSIAN BLUE KLUBBEN
RESULTATRÄKNING
forts

Not 1    Avelsfonden 22 850,53
Ränta 373,03
Utgående kapital 23 223,56

Bokslutssammanträde

Martin Hjertstrand 

Benny Widar

Karin Johansson

Ywonne Wildtberg

Jan Nilsson

RUSSIAN BLUE KLUBBEN

RESULTATRÄKNING                               2011-01-01-2011-12-31

INTÄKTER 2011 2010 BUDGET 2011 

Medlemsavgifter 50 435,16 55 950,00 58 000
Annonsintäkter 0,00 0,00 2 000,00
Ryska Boden (kalendrar mm) 17 201,15 20 372,00 40 000,00
Porto 140,00 0 500
Övriga intäkter 1900,00 2038 500

SUMMA INTÄKTER 69 676,31 78 360,00 101 000,00

KOSTNADER

Priser 1 973,00 3 374,00 2 000
Annonser 0,00 1 450,00 2 000,00
Medlemstidning 31 200,00 31 200,00 35 000,00
Inköp till Ryska Boden 0,00 0,00 15 000,00
Emballage RP 1 497,50 0,00 0,00
Tryckkostnader kalender/övrigt 13 017,50 13 260,00 30 000,00
Övriga föreningskostnader 1 600,00 7 285,00 3 000,00
Kontorsmaterial 896,00 1 098,00 2 000,00
Förbrukn. Invent. 323,75 0,00
Postbefordran 16 659,52 20 424,14 26 000,00
Plusgirots avgifter 457,50 465,00 500,00
Reseersättningar 740,00 676,00 4 000,00
Lokalhyra mm 0,00 0,00 1 500,00
Skatt 0,00 2 601,00 0,00
Datakostnader 0,00 1 353,75 0,00

SUMMA KOSTNADER 68 364,77 83 186,89 121 000,00

Ränteintäkter 798,05 341,12 2 000,00
Resultat efter finansiella 2 109,59 -4 485,77
intäkter och kostnader

Not 1 Avelsfonden 22850,56
Ränta 373,00
Utgåendekapital 23223,56

mailto:sekreterare@russianblueklubben.se
http://www.nordensark.se
mailto:sekreterare@russianblueklubben.se
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Närvarande: Martin Hjertstrand, Karin Johansson, Jan Nilsson, 
Benny Widar, Ywonne Wildtberg

1.  MÖTETS ÖPPNANDE
Benny förklarade mötet öppnat.

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände förslag till dagordning.

3. SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.

4.  ANSÖKNINGAR TILL AVELSFONDEN
Två stycken ansökningar inkomna. 
Beslut om att avslå Anna Saverstams ansökan med motiveringen 
att parningen inte inneburit några extraordinära utgifter i samband 
med resan. Styrelsen är i övrigt positiv till parningen med tanke 
på klubbens mål att främja den skandinaviska Russian Blue-typen.
Beslut om att bifalla ansökan från Patrik Johansson på 2000 kr med 
motiveringen att parningen i Berlin inneburit kostnader utöver det 
vanliga samt att denna parning tillför Russian Blue-stammen nya 
linjer. Pga jävsituation deltog inte Karin Johansson i beslutet och 
diskussionen kring denna ansökan.

5.  EKONOMI
Styrelsen gick igenom budgetförslag för år 2012.
Beslut om att en gåva på 250 kr från Jessica Persson placeras i Avels- 
och Hjälpfonden.

6.  RYSKA BODEN
Benny rapporterade om lagret. Ca 50 vykort har sålts i samband 
med julhelgen och ett antal RBK kassar och t-shirts.
Även i år har många medlemmar beställt RBK:s ryssalmanacka för 
2012 vilket innebär att försäljningen ser ut som tidigare.

7.  RYSKA POSTEN
Diskuterade och planerade för framtiden när det gäller arbetet med 
tidningen.

8.  RBK:S AVELS- OCH HÄLSORÅD
Ywonne Wildberg rapporterade om att frågor som dykt upp under 
året som t.ex. rådgivning kring att finna lämpliga hanar till sina 
honor.

9.  RBK:S INFORMATIONSTJÄNST
Ywonne rapporterade att telefonnumret som stått i Ryska Posten 
behöver ändras. Hon ombesörjer så att detta ändras.

10. BESLUT TAGNA VIA E-POST
Beslut om att årsmötet 2012 hålls i Stockholm lördagen den 31 
mars.
Beslut om att tidigarelägga manusstopp för Ryska Posten nr 1, 2012 
till 31 januari.

11. ÅRSMÖTET
Årsmötet kommer att hållas i Stockholm lördagen den 31 mars ca 
kl. 13 i samband med Stockholms Kattklubbs tvådagars utställning.
Beslut att under årsmötet föreslå Sig-Britt Gårdh, Essie Magnusson, 
Eva Nilsson och Bertil Stade och som hedersmedlemmar i Russian 
Blue Klubben.

12. ÖVRIGA FRÅGOR
A. Ryssfester
En medlemsträff i Göteborg planeras till lördagen den 28 april kl 
18.00. Det vore även positivt om fler ryssfester kan ordnas på andra 
orter i landet. Det är enkelt och roligt att gå ut och äta en bit mat 
tillsammans och få dela intresset för Russian Blue. Om intresse för 
detta finns så är medlemmar välkomna att ta kontakt med någon i 
klubbens styrelse.

B. Medlemsutflykt
På önskemål från medlemmar så planeras utflykten till Nordens Ark 
på Åby Säteri i Bohuslän att upprepas. Preliminärt datum för detta 
resmål är söndagen den 29 april. Om det finns andra önskemål om 
trevliga medlemsutflykter så hör av er till någon i styrelsen. 

C. Tack-blommor
Beslut om att blommografera en varsin blomgrupp till Elisabeth, 
Berit och Thomas som lagt ner mycket arbete med Ryska Posten 
och årskalendern under det gångna året.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Torsdagen den 26 januari 2012 i Göteborg.

MÖTETS AVSLUTANDE
Benny tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare   Mötesordförande
Karin Johansson   Benny Widar

Russian Blue Klubben har under verksamhetsåret bestått av:

  1 januari – 9 april  9 april – 31 december
Ordförande Martin Hjertstrand Christina Linder
Vice ordförande Benny Widar Benny Widar
Sekreterare Karin Johansson Karin Johansson
Kassör  Jan Nilsson Jan Nilsson
Ledamöter Ywonne Wildtberg Ywonne Wildtberg
  Anna-Lena Wennergren Anna-Lena Wennergren
  Christina Linder Martin Hjertstrand

Revisorer  Patrik Johansson Patrik Johansson
  Nils Birgander Lucie Macek
Revisorsuppleant B-G Fältström B-G Fältström

Valberedning:
Sammankallande Veronica Nilsson Veronica Nilsson
  Eva Nilsson Eva Nilsson
    Elisabeth Jacobs
Medlemsantal
Medlemsantalet var 354 st den 31 december 2011.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Malmö den 9 april med 14 medlemmar närvarande. 
Bästa Klubbkatt vid årsmötet och vinnare av Mistlurens Oksanas 
vandringspris blev S*Catullus’ Blå Bellis. EP&EC S*Cosack’s Nurejevs 
minnespokal tillföll i år SC S*Romanenko’s Kalashnikov.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret: 
Göteborg 2011-01-22, Borås 2011-08-28 och Göteborg 2011-12-27.

Ryska Posten
4 nummer av Ryska Posten har kommit ut. Tidningens redaktion har 
som tidigare bestått av Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson. Nya 
medarbetare är Thomas Ruuth och Charlotte Bredberg som hjälper till 
med layout. Layouten för RP 1/2011 har gjorts av Berit Arlebjörk och 
resterande nummer av Thomas Ruuth. Distributionen har skötts av 
Benny & Eva Widar. Karin Johansson har gått en helgkurs i program-
met InDesign för att i framtiden kunna arbeta med layout.

Hemsidan
Webbansvarig för hemsidan är som tidigare Elisabeth Larsson.

Facebookgrupp
Som administratör för facebookgruppen har Christina Linder tillkom-
mit, som nu delar uppgiften med Martin Hjertstrand. Gruppen är nu-
mera öppen för alla Russian Blue-vänner.

Ryssalmanacka
En ryssalmanacka för 2012 har färdigställts av Elisabeth Larsson och 
Berit Arlebjörk. Den 31 december 2011 hade hittills 221 almanack-
or för 2012 sålts. De skänks även vid gåvoprenumerationer samt till 
kattungeköpare vars uppfödare bjudit dem på ett medlemskap, hittills 
ca 50 st almanackor. Distributionen sköts av Karin Johansson

Annonsering
Tidningen Kattliv har annonserat på Ryska Postens baksida under året 
samt haft en länk på hemsidan. I gengäld har vi fått klubbannons i 
deras tidning samt några gåvoprenumerationer att lotta ut bland med-
lemmarna. Samarbetet kommer inte att fortgå under 2012.

Ryska Boden
Under året har det sålts ca 50 vykort samt ett fåtal vardera av tygkassar 
och T-shirts, ansvarig för Ryska Boden är Benny Widar.

Informationstjänst
Kattungeförmedlingen har ersatts av en informationstjänst som sköts 

av Ywonne Wildtberg, den innefattar såväl frågor om kattungar och 
avelshanar samt allmänna frågor om rasen och Russian Blue Klubben. 
Uppfödare kan i fortsättningen skicka information om planerade par-
ningar, väntade och födda kullar samt omplaceringar direkt till webb-
ansvarig och Ryska Postens redaktion för publicering på hemsidan och 
i tidningen.

Avelshanar
Ansvarig för nyrekryteringen av avelshanar är som tidigare Ywonne 
Wildtberg, med bistånd av Eva Nilsson.

Avels- och Hjälpfonden
Inga ansökningar om medel ur fonden har inkommit under året.

Avels- och Hälsorådet
Består liksom tidigare av Ywonne Wildtberg (sammankallande fr.o.m. 
årsmötet), Christina Linder, Eva Nilsson och Martin Hjertstrand. Rå-
det har under året bistått med vägledning till klubbmedlemmar som 
efterfrågat detta i samband med avelshanesökningar och parningar. 
Inga nya hälsofrågor har tillkommit under året, men en god nyhet är 
att ett forskningsprojekt har startat i USA rörande den ärftliga ögon-
sjukdomen HC/katarakt (starr). Svensk kontaktperson för projektet är 
vår mycket erfarna och internationellt välkända veterinär och ögonspe-
cialist Kristina Narfström. 

Utställning
Utställningskokarder har under året delats ut som hederspris till junio-
rer och ungdjur. Kokarderna inköptes för pengagåva som inkommit till 
klubben från Sig-Britt Gårdh ”Tassebos”. Till ny utställningsredaktör 
i klubben utsåg styrelsen Charlotte Bredberg, hon har sammanställt 
resultaten från bl.a. årets svenska FIFe-utställningar för publicering i 
Ryska Posten samt som underlag för tävlingen Årets Russian Blue. Sty-
relsemedlemmar har deltagit vid en stor Russian Blue Special i Finland, 
foton och referat har publicerats i tidningen. Styrelsemedlem har när-
varat vid Scandinavian Winner Show i Uppsala, och klubbmedlemmar 
har ställt ut katt på FIFe World Show som i år hölls i Polen.

Tävlingen Årets Russian Blue
Tävlingen bland klubbens ryssar har pågått fortlöpande under året 
och delresultat med utställda ryssar har presenterats i varje nummer 
av tidningen - från RP 4/2012 listas endast klubbmedlemmars katter. 
Vinnarna kommer att presenteras i Ryska Posten och prisutdelning sker 
på årsmötet 2012. Ansvariga för tävlingen och uträkning av resultat är 
Benny Widar och Anna-Lena Wennergren, reglerna är fastställda av 
styrelsen.

Medlemsaktiviteter
Två ryssfester har hållits, i Göteborg den 31 augusti och i Stockholm 
8 september. En utflykt till Nordens Ark anordnades, flera klubbmed-
lemmar deltog och referat samt foton har publicerats i tidningen.

Medlemsåtervärvning
Under våren bedrevs en återvärvningskampanj av före detta medlem-
mar, kampanjen var framgångsrik och 34 st före detta medlemmar 
återvärvades i klubben.

Medlemsnyvärvning
Styrelsen har beslutat att införa rabatterat pris för klubbens uppfödare 
som önskar bjuda sina kattungeköpare på ett medlemskap. Traditionen 
att bjuda sina köpare på första årets medlemskap i RBK verkar avtaga 
samtidigt som det ekonomiska läget förbistrats i många hushåll, styrel-
sen vill med denna rabatt försöka förbättra nyvärvningen av medlem-
mar till Russian Blue Klubben.

Christina Linder Benny Widar Karin Johansson 
Jan Nilsson Ywonne Wildtberg  Anna-Lena Wennergren 
Martin Hjertstrand

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2011

medlemsinfo medlemsinfo

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I GÖTEBORG,  2011-12-27

Påminnelse om betalning

Fotokalendern
Glöm inte att betala fotokalendrarna 
som ni har fått med posten! Kassören 
saknar fortfarande en del betalningar.

Medlemsavgiften
Till er som inte betalt medelemsavgif-
ten för 2012 - det är hög tid att be-
tala!
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1.  MÖTETS ÖPPNANDE
Benny förklarade mötet öppnat.

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände dagordningen.

3. FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
Föregående styrelseprotokoll genomgicks och godkändes.

4. SKRIVELSER
Ordförande Christina Linder har tagit upp frågan om RBK kan 
tänka sig att låta försäkringsbolaget Agria annonsera på Ryska 
Postens baksida som nu står till förfogande då annonsutbytet 
med tidningen Kattliv fått förändrade och sämre villkor. Mötet 
tyckte att 1200 kr skulle vara en lämplig avgift för en hel baksida 
på RP under förutsättning att annonsören utformar annonsen 
själv i tryckfärdigt original. Christina fortsätter att hålla 
kontakten med Agria.

Medlem Yvonne Torstensson har skickat ett mail och frågat 
om Ryska Postens jubileumsnummer nr 3 från 1998 kan få 
publiceras på en hemsida som inte ingår i RBKs verksamhet. 
Mötet beslutade att publicera jubileumsnumret på RBKs 
hemsida med möjligheten att länka till denna sida för den som 
så önskar. Karin tar vidare kontakt med RBKs webmaster.

5.  EKONOMI
Budget och verksamhetsberättelse är klara och kommer att 
publiceras i RP nr 1.

6.  RYSKA BODEN
Mötet diskuterade att det är viktigt att Ryska Bodens utbud 
syns i Ryska Posten och att det bör prioriteras särskilt då flera 
nummer nu saknat information om Ryska Bodens utbud. Om 
inte allt material som inkommer till redaktionen får plats i ett 
nummer så får det komma med i nästkommande nummer.
 
7.  RYSKA POSTEN
Diskuterade om utställningsresultat eventuellt ska publiceras på 
hemsidan.

8. BESLUT  TAGNA VIA E-POST
Beslut om att RBK inte annonserar i år i tidningen Kattliv samt 
att Kattliv inte annonserar på RPs baksida då vårt annonsutbyte 
fått förändrade villkor. Karin meddelar detta till Kattliv.

9. ÅRSMÖTET
Årsmötet kommer att hållas i Stockholm lördagen den 31 mars 
ca kl. 13 i samband med Stockholms Kattklubbs tvådagars 
utställning. Karin skriver årsmöteskallelsen till RP1.

NÄSTA STYRELSEMÖTE
I Nyköping, datum ännu ej bestämt.

MÖTETS AVSLUTANDE
Benny tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Mötessekreterare   Mötesordförande
Karin Johansson   Benny Widar

medlemsinfo

STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I GÖTEBORG,  2012-01-26

Närvarande: Martin Hjertstrand, Karin Johansson, Jan Nilsson, Benny Widar, Ywonne Wildtberg

I skrivande stund springer fyra kattungar omkring och busar 
runt och har hur kul som helst. Mamma Miami har heltidsjobb 
som barn-kontrollant. Vi bor i ett ganska stort hus, så de har 
stora ytor att utforska. 

Den 26/11 förra året tog allt sin början på allvar. Jag hade inrett 
ett rum till barnkammare, flera bolådor stod klara så att Miami 
skulle kunna välja ut den bästa platsen att föda på. Hon jamade 
hela natten, vankade av och an och höll i alla fall mig vaken 
nästan hela den natten. Trots sitt höggravida tillstånd öppnade 
hon de dörrar som var stängda bara för att tala om att hon nog 
ska föda snart.

27/11. Miami tvättade sig mest hela dagen, det gick nu tydligt 
att se att ungarna ”sjunkit ner”. Miamis mage har fått ett nytt 
utseende. Jag bestämde mig då för att flytta ner min sovplats till 
”barnkammaren” så att resten av familjen skulle få lite sömn. 
Miami tyckte att det var bra och blev lite lugnare.

28/11. Miami sov hela dagen och jag började bli lite mör efter 
två vaknätter. Efter ytterligare en vaknatt sa jag till Tore att det 
kanske är något som är fel. Miami hade rullat sig och velat att 
jag skulle vara vaken hela natten, och jag tänkte: ”Snart kommer 
de, snart kommer de väl!” Jag smekte henne över magen, men 
kände inga värkar.
Kanske hon inte kommer igång med värkarbetet, sa jag till Tore. 
Tror du vi måste ringa efter en veterinär? Det var ju precis rätt 
tid för förlossningen, så vi beslöt oss för att vänta, men jag kol-

lade upp att allt var i ordning med försäkring osv.

Miami gick och lade sig och somnade i en av bolådorna och jag 
kunde andas ut. Äntligen en lugn stund för mig själv. Jag ställde 
mig i rummet intill för att stryka, lyssnade hela tiden med ena 
örat för att höra om något var på gång. Ingenting hördes, allt ver-
kade vara lugnt och fridfullt. Jag hann stryka två gardinlängder 
och skulle precis gå för att hänga upp dem då Tore tog sig en titt 
in i barnkammaren.
 Här ligger ju två ungar! sa han. Nä, du skojar, sa jag och 
fortsatte hänga gardiner. Nä, jag skojar inte, det ligger två ungar 
här, sa Tore.

Jag trodde fortfarande att han lurades men gick ändå in för att 
se efter. Det låg tre ungar så fint och snuttade på Miami, alla 
tre avnavlade, en unge nästan torr och den sistfödda fortfarande 
alldeles blöt. Jag satte mig bredvid lådan med tårar i ögonen och 
beundrade Miamis fina prestation. Hon måste ha börjat föda 
då jag gick ut ur rummet. Hon som hållit mig vaken i tre dygn 
snuvade mig på hela upplevelsen. Jag som hade förberett mig 
med papper och penna för att notera varje unges nedkomst och 
vara beredd ifall hon skulle behöva min hjälp. Vad duktig hon 
hade varit!
 Medan hon låg där och diade de tre små kom den fjärde 
till världen av bara farten, det gick inte att se att hon överhuvud-
taget behövde hjälpa till eller krysta. Den fjärde ungen fick jag 
navla av ‒ känner mig hedrad ‒ och moderkakan orkade hon 
inte äta upp då hon redan ätit upp tre stycken.

Miamis förlossning

Det var en fantastisk upplevelse och det har varit en fantastisk tid. Jag hade haft på 
känn att Miami skulle bli en fin mor till sina ungar och jag är djupt imponerad av 
hennes instinkter och ansvarstagande. På nätterna vistas kattungarna fortfarande i sitt 
sovrum, då vi känner att det är en säkrare plats nattetid än att ha tillgång till hela huset. 
Så när jag kommer ner till köket står de redo att springa ut i världen.
 Vilken upptäckarglädje de har och vad mycket skoj de hittar på! Det är en 
sann fröjd att få följa dem, se hur de utvecklas och vilka personligheter de får.

Före jul var det många som ringde och ville tinga en kattunge, det såg ut som om vi 
skulle bli av med alla i ett huj! Vi hade folk som stod i kö. Kanske var de tänkta som 
julklapp, jag vet inte. Men om det nu var en impuls, kanske det var lika så gott att de 
droppat av, för man vill ju att ungarna ska komma till någon som fattat ett moget be-
slut. Så faktum är att vi fortfarande har två kattungar till salu. Jag hoppas att det inte 
ska bli något problem att bli av med dem då de är helt underbara. De är snart nio veckor 
nu och klara för leverans vecka  9.
Just nu är det tyst i huset, de fyra ungarna ligger i en hög och sover. Miami har lagt 
sig tillrätta på en lite mer avskild plats för att pusta ut medan hon inväntar nästa va-
kenperiod.

Med vänliga hälsningar 
familjen Lundquist i Linköping
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Jag blev till detta nr av Ryska Posten 
ombedd att skriva om vart Tsaritzas-
linjerna har tagit vägen, på samma sätt 
som jag tidigare har skrivit om andra 
uppfödares linjer. Men tyvärr fick jag ge 
upp. Eva Nilsson har nu varit aktiv i 30 år 
och en av hennes ursprungshonor (Bam-
Bam’s Glinka) ligger bakom alla kullar 
som föddes i Sverige och Norge under 
2010 och 2011, enligt vad jag kan få fram 
från Pawpeds. Hon finns oftast dessutom 
flera gånger bakom de olika kullarna. 
Så jag måste finna andra vägar för att 
beskriva Tsaritzas-linjernas betydelse för 
russian blue-aveln.

Eva Nilsson (Tsaritzas) började sin avel 
med två honor (Rådsbackens Bianca och 
Bam-Bam’s Glinka). Bianca återfinns 
i dagens stamtavlor bara genom sin son 
Tsaritzas Tropik. Han parades med 
Glinkas dotter Tsaritzas Pamina. De har 
tre ungar som fortfarande finns kvar i 
dagens stamtavlor: Tsaritzas Ija (S*Sirius), 
Tsaritzas Ismail och Tsaritzas Iosif.

Bam-Bam’s Glinka har ytterligare tre 
döttrar som fortfarande finns kvar i 
dagens stamtavlor. Tsaritzas Olesja 
(S*Limelight’s) återfinns via sin son 
S*Limelight’s Jolly Roger (Jameson). 
Jameson är ganska vanlig i dagens 
stamtavlor.

Tsaritzas Lidija blev bland annat mor 
till Mammgårdens Bill som Henny 
Klöverberg (S*Saratovs) köpte. En av hans 
döttrar (S*Rotogrip’s Blaise), som Henny 
också köpte, och Blaise ligger till grund för 
Hennys uppfödning. S*Saratovs-katter 
har haft stor betydelse för avelsarbetet i 
Norge dit Henny exporterade flera katter. 
Men även i Sverige är det vanligt med 
S*Saratovs-linjerna.

Tsaritzas Aniara (Grönviks) är den av 
Bam-Bam’s Glinkas döttrar som har 
avkomma i rakt nedstigande led (på 
mödernet). Hon blev mor till Grönviks 
Olga, vars dotter Mångsgårdens 
Marusjka blev mor till den välkända 
rysshonana GIC Anja. Anjas dotter EC 
S*Sagoland’s Chili (Pepsi) köptes av 

Kenneth Eklind (S*Limelight’s) och hans 
avelshonor är numera Pepsis dotterdotter 
SC S*Limelight’s Pocahontas och hennes 
dotter S*Limelight’s Roxana. Pocahontas 
kullsyster S*Limelight’s Pilar ligger till 
grund för Lotta Hallengrens uppfödning 
(S*Cattegas). Lotta har även behållit en 
dotter till Pilar (S*Cattegas Corona). En 
annan av Pepsis döttrar (S*Limelight’s 
Maya) ligger till grund för Jessica 
Ljungdahls (S*SilverPixie’s) uppfödning. 
S*SilverPixie’s Annushka bor kvar 
hemma hos Jessica.

En annan av Anjas döttrar (S*Sagoland’s 
Kapris) exporterades till Sari Kuhla 
(FI*Zarin) i Finland och blev en 
mycket betydelsefull avelshona där. 
2005 importerade Elisabeth Larsson 
(S*Kosmoskattens) en dotterdotter till 
Kapris vid namn FIN*Zarin Holly. 
Hollys mor var FIN*Zarin Talita. Holly 
fick en kull och Elisabeth behöll en av 
döttrarna (S*Kosmoskattens Kajsa). 
S*Kosmoskattens Klara ur samma kull 
köptes av Eva Nilsson som därmed fick 
en ny avelshona i rakt nedstigande led 
(på mödernet) till Bam-Bam’s Glinka. 
Även senare har ättlingar till Kapris 
importerats till Sverige (t.ex. Hollys två 
halvsyskon FIN*Zarin Querido Qat och 
FIN*Zarin Querida Maia) och så sent som 
i fjol importerade Yvonne Thorstensson 
(S*Wynjas) en dotterdotterdotter till 
Kapris (FI*Zarin Santa Rosa). Rosas 
mormor vara ovan nämnda FIN*Zarin 
Talita och hennes mor är FIN*Zarin 
Gilda.

Det verkar som om de flesta aktiva 
avelsdjuren i Sverige och Norge har 
Bam-Bam’s Glinka någonstans i sina 
stamträd. Som jag skrev inledningsvis 
så har hon funnits bakom alla kullar 
som föddes i Sverige och Norge under 
2010 och 2011. Endast en av de katter 
som användes under denna tid saknade 
henne i sin bakgrund, vad jag kan finna. 
Det är Nikolaj vom Zaren Silber. Hur är 
det då med de importer som har gjorts på 
senare tid och som ännu inte har börjat 

användas i avel? Svaret tycks vara att även de flesta av dessa har 
Bam-Bam’s Glinka bakom sig.

FI*Zarin Santa Rosa (S*Wynjas) har jag redan nämnt, då hon 
är i rakt nedstigande led (på mödrenet) en ättling till Glinka.  
 DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane (S*Fairy Kingdom’s) 
har Bam-Bam’s Glinka bakom framför allt sin svenske far, 
men även bakom sin mor. Hennes morfar (Maximilian vom 
Salzbachtal) är ett barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn till 
Glinka. Vad det gäller hennes svenske far så är det kanske inte 

konstigt att Glinka finns bakom hans svenska linjer, men hans 
amerikanske far är även han en ättling till Bam-Bam’s Glinka i 
14:e generationen.
 DK*Malevitch Hasta La Vista Zarina, DK*Malevitch 
Splinter’s Leonardo (Leo) och IT*Blu Eudemonia’s Russian 
Roulette (Enzo) har alla Bam-Bam’s Glinka bakom sina 
amerikanska anfäder. För de två Malevitch-katterna via Velva’s 
Gismo of Malevitch. Men för DK*Malevitch Hasta La Vista 
Zarina även via Mewsblu Sergei Simba of Brightlight och 
Velva’s Chloe of Ruskis. För Enzo är det via hans amerikanske 
far (Velva’s Super Light).
Zvaigznes Amelias bakgrund berättade jag om i en tidigare 
Ryska Posten. Bakom henne återfinns S*Sirius Sharp Dressed 
Man som var en dottterdotterson till Bam-Bam’s Glinka. Det 
är framför allt Tsaritzas Iosifs linje som via Finland har gått till 
USA, då hans dottersons dotterdotters sonson (FIN*Marikatin 
Adrian of Silverlock) exporterades dit. Men Glinka ligger även 
bakom t.ex. S*Ryaklinten’s Nintchka Tess of Wynterwynd som 
exporterades till USA år 2002.
 Nej, är det någon import som inte har Glinka bakom 
sig så skulle det vara den polska honan i Norge. Men det vet jag 
inte säkert då jag faktiskt inte kan hennes stamtavla ännu.

När jag gick igenom Pawpeds under hösten i fjol för att påbörja 
arbetet med denna text så fann jag kullar födda under 2010 och 
2011 i femton olika länder, förutom Sverige och Norge, som 
alla hade Bam-Bam’s Glinka bakom sig. Det var i Danmark, 
England, Finland, Frankrike, Polen, Portugal, Nederländerna, 
Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, 
USA, och Österrike. Totalt var det ett åttiotal kullar. Fler kullar 
och även länder kan ju ha tillkommit i slutet av förra året, men 
dem orkade jag inte leta reda på. Trots att Glinka återfinns 
bakom väldigt många katter världen över så får man leta ganska 
långt bak i stamtavlorna (närmare 10 generationer som minst, 
men lika gärna 20 generationer).

Idag har Eva två avelshonor, dels den tidigare nämnda 
S*Kosmoskattens Klara och dels en hona från egen uppfödning, 
Tsaritzas Blue Pearl (Pärlan) född 2011. Pärlans mor är i skrivande 
stund fortfarande fertil, men Eva har planer på att kastrera 
henne. Som redan nämnts, är Klara i rakt nedstigande led från 
Glinka (Bam-Bam’s Glinka, Tsaritzas Aniara, Grönviks Olga, 
Mångsgårdens Marusjka, Anja, S*Sagoland’s Kapris, FIN*Zarin 
Talita, FIN*Zarin Holly, S*Kosmoskattens Klara) men hon har 
naturligtvis flera anknytningar än så. Både Tsaritzas Olesja och 
Tsaritzas Pamina utöver Tsaritzas Aniara ligger bakom Klara. 
Även Blue Pearl (Pärlan) har flera anknytningar till Glinka, 
både via hennes svenska mor (IC S*Glasskatten’s Cherry Cool) 
och hennes finske far (FIN*Miminkan Leonid). Bakom Pärlan 
återfinns Tsaritzs Aniara, Tsaritzas Lidjia, Tsaritzas Olesja och 
Tsaritzas Pamina, dvs. alla fyra av Bam-Bam’s Glinkas döttrar 
som fortfarande har ättlingar kvar i russian blue-aveln av idag. 

Ywonne Wildtberg

Foto sidan 10-12: Eva Nilsson, Christina Linder och Elisabeth 
Jacobs

Tsaritzas 
– Eva Nilssons uppfödning

Bam Bam’s Glinka

Tsaritzas Olesja

Rådsbackens Bianca ”Fjuttan”

Eva och Pärlan

Kosmoskattens Klara

Tsaritzas Zelda

Förteckning över Tsaritzas kullar på nästa sida.
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Det hela började i augusti 2011 när jag 
märkte att Inga (Silverklon’s Bluebell) 
hade en ganska stor, blodfylld blåsa på 
sitt högra öra. Jag tänkte att örat skadats 
när hon lekte med Greta (Starstruck’s 
Greta Ekman), vilket hon brukade göra 
varje dag. Jag gick inte till veterinären på 
en gång, eftersom Inga lät mig röra vid 
blåsan och den växte inte heller i storlek. 
Jag hade ändå planerat att ta med Inga till 
veterinären veckan därpå eftersom hon 
skulle vaccineras och jag bad veterinären 
att titta på örat på samma gång.
 
Veterinären tänkte suga ut blodet med 
en spruta, men Inga ville inte samarbeta. 
När sprutspetsen rörde vid örat vände hon 
snabbt bort huvudet. Andra försöket gick 
bättre och veterinären lyckades göra ett 
hål i örat och suga ut den blodiga väts-
kan. Jag fick veta att det fanns en risk att 
örat skulle fyllas med blod igen, men jag 
tänkte inte så mycket på det just då.
 
Jag borde ha förstått att problemet med 
örat inte skulle vara över. Trots att Inga 
bara är tre år har hon haft fler hälsopro-
blem än andra katter har under hela sitt 
liv. När hon flyttade till Finland från Sve-
rige fick hon först en svår diarré. Vi fick 
besöka en specialistveterinär flera gånger 
för att bli av med den. Sedan opererades 
hennes navelbråck och eftersom det bil-
dades vävnadsvätska i området runt såret 
fick vi ta henne till veterinären två gånger 
för att få bort vätskan. 
 Därefter blev Ingas ena öga grått. 
Diagnosen var inflammation i hornhin-
nan och Inga behandlades med ögon-
droppar under lång tid. När hon kastre-
rades vid ett års ålder fick hon än en gång 
vätska i såret och fler veterinärbesök kräv-
des för att ta bort den.
 
Men tillbaka till problemet med örat. 
Efter första veterinärbesöket gick svull-
naden ner några dagar, men så började 
örat fyllas med blod igen. Vi observerade 
örat under ett par veckor och därefter tog 
Tommi med Inga till veterinären för an-
dra gången. Det var först då vi fick reda 
på att Inga hade en blodutgjutning i örat 
(s.k. blodöra). Eftersom det var andra 

gången vi sökte för detta beslöt den andra 
veterinären att ta till mer radikala meto-
der. Inga skulle sövas och flera hål skulle 
göras i hennes öra. Man skulle spruta in 
kortison och en knapp skulle sys fast för 
att pressa samman örat och förhindra att 
blod samlades där igen.

Så var planen. Och efter att ha gett Inga 
en spruta för att hon skulle somna för-
sökte veterinären sticka hål i hennes öra. 
Men Inga for upp, helt vaken! Hon fick 
då en ny spruta och samma sak hände! 
Då bestämdes att Inga skulle sövas med 
gas, men det hjälpte inte heller. Men Inga 
var nu så pass avslappnad att veterinären 
kunde sticka många hål i örat och pressa 
ut vätskan och blodet och därefter spruta 
in kortison. Eftersom det inte gick att 
söva Inga helt och hållet kunde knappen 
inte sys fast. I stället packades örat in i ett 
hårt bandage som förhindrade blodet att 
cirkulera fritt i örat.

När Inga kom hem fick hon vara i fred i 
badrummet. Mitt i natten vaknade vi av 
att hon hoppade på dörrhandtaget. Örat 
kändes då kallt, så vi beslöt att ta bort 
bandaget så att blodet kunde cirkulera 
igen. Jag är glad att vi var bestämda och 
att vi hade fyra händer, för det gjorde ont 
när vi rörde vid örat och Inga gillade inte 
alls att vi tog bort bandaget. Slutligen 

lyckades vi i alla fall få bort det och kunde 
släppa Inga lös.

Några veckor efter operationen var örat 
lite svullet och det såg inte så vackert ut. 
Nu när det har gått fyra månader är örat 
helt läkt, fast det står inte upp som det 
ska. Men jag struntar faktiskt i hur det ser 
ut, jag är bara glad att örat är bra igen efter 
de två ingreppen. (Eftersom det handlade 
om Inga trodde jag att det skulle behövas 
fler ingrepp.) Trots örats utseende tycker 
jag att Inga är en av de vackraste ryssarna 
– och dessutom en mycket ovanlig sådan: 
den första ryssen med ett hängande öra!

Katja Kurisjärvi
Översättning: Elisabeth Larsson 

– ryssen med hängande öra

Inga 

Blodöra är resultat av ett brustet 

blodkärl som gör att örat svullnar 

och fylls med blod. Vanligtvis orsa-

kas det av en skada eller av våld-

samt kliande. En större blodutgjut-

ning kräver kirurgisk behandling 

och kan lämna örat permanent 

vanställt.

Tsaritzas kullar  
Stamnamnet registrerades i februari 1982.
Första kullen föddes 11 april 1982.

RUSSIAN BLUE

Bam-Bam’s Glinka Född 1979-02-28 
Skvallergränds Jora Alexandrovitj 1981-01-22 0+1   O  (Bam-Bam’s)
Rådsbackens Andrej 1982-04-11 2+3   P
Rådsbackens Andrej 1983-11-26 0+2 A
Guldvingens Blue Bill 1984-12-29 2+1 L
Michenkas Bonzo 1988-01-26 1+1 O

Rådsbackens Bianca (Fjuttan) Född 1981-03-20 
(N)Ozettas Blue Tarashan 1984-06-15 2+2 T 

Tsaritzas Pamina (Mina) Född 1982-04-11 
Tsaritzas Tropik (Son till Fjuttan) 1985-09-05 2+1 I
S*Barynias Michka Nikitevitj 1987-05-12 1+2 J
Andrej (Från Stockholm) 1988-06-01 2+2 K
Andrej (Från Vadstena) 1990-06-04 2+2 M
S*Sirius Semper Fidelis 1991-10-23 1+1 N

S*Odessas Elektra (Ella) Född 1987-03-14 
Tsaritzas Jakobi (Son till Pamina) 1988-11-09 2+2 B
S*Lambohofs Bruce S 1993-08-01    2+1    F
S*Skogsdungens Didrik 1998-01-12 1+1 E

Tsaritzas Batumi (Tumi) Född 1988-11-09 
Guldvingens Blue Jim 1994-08-08 0+2 G

Tsaritzas Ninel Född 1991-10-23 
S*Romanenkos Rubik 1997-01-07   2+2     D

S*Glasskattens Cherry Cool (Sally) Född 01-04-19
S*Skepparkrokens Nikolaji 2002-08-21 2+1 S
S*Bagaregårdens Mereadoc 2003-08-24 3+0 Musketörer
(N) Thorelin´s Pax 2004-09-04 3+0 Bröderna Marx
S*Akvamos Frodo 2005-11-27 1+2 R
FIN*Miminkan Leonid 2011-02-16 0+1 Blue Pearl

S*Kosmoskattens Klara  Född 2006-03-25 
Tsaritzas Reno (Son till Sally) 2007-12-30 0+2 Z

EUROPE
S*Tabbylands Charisma (Pyret)                                Född 1982-11-06
Amos  1986-11-19 0+2 Prinsessorna (Kejsarsnitt)

22 registrerade kullar och 66 registrerade kattungar

2 kullar förlorade 
2 ungar med Glinka februari 1987: Troligen blodgruppsfel
1 unge (4 v) med Fjuttan januari 1986: Levern slutade fungera, avlivad.

Klara och Reno

Tsaritzas Blue Pearl

Paminas andra kull

Tsaritzas Batumi

Tsaritzas Tindra född 15 juni 1984 

Ryssflicka efter Fjuttan, 3 veckor

Kattungar förlorade i registrerade kullar
3 ungar, 3 olika kullar, navelbråck 1993, 1998, 2005
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Stockholm den 31 januari 2012

Ända sedan min barndom i Portugal har jag haft mycket glädje 
av djur av olika slag; höns, kaniner, hundar, katter, fåglar och till 
och med små lamm. Jag har dock alltid varit mest fascinerad av 
katter. Rovdjursinstinkten, lurpassandet, den ständiga nyfiken-
heten och hur ömt de vakar över sina ungar. Och allt detta på 
ett ständigt lika elegant och mycket vackert sätt som bara katter 
uppvisar. Oavsett om det handlar om vildkatter eller tamkatter!

För ungefär ett år sedan, när jag var i Sverige utan min familj 
och mina vänner, bestämde jag mig för att skaffa en kompis. Det 
fick inte vara vilken sorts kompis som helst. Och när jag letade, 
visade sig russian blue vara den mest perfekta kattras som jag nå-
gonsin kunde drömma om att ha vid min sida. Det var kärlek vid 
första ögonkastet! Jag började genast kontakta uppfödare över 
hela Sverige och i Portugal, Schweiz och Ryssland. 

I maj 2011 kontaktade ett ungt svenskt par mig och sa att de 
hade två små russian blue-kattungar och frågade om jag ville 
komma och titta på dem. Några veckor senare träffade jag en 
russian blue för första gången. Det var helt fantastiskt! Trots att 
två små ungar som behövde beskydd sprang omkring, välkom-
nade mamman mig, en främling, i sitt hem. Jag blev återigen 
förbluffad över kattens personlighet. Ryssarna är verkligen en 
mycket sällskaplig ras som måste bevaras. Jag ägnade ett par 
timmar åt att leka med de små kattungarna, tills de slutligen 
somnade i mitt knä.

Jag visste på förhand att detta att ha en russian blue som en vän 
för livet inte skulle vara någon lätt uppgift och därför var det här 

en fantastisk eftermiddag i sällskap med tre underbara ryssar. 
Några veckor senare blev jag kontaktad igen och fick då veta att 
jag hade blivit utvald att bli en av de där små kattungarnas nya 
familj. Jag minns att jag bara log och skrattade resten av den 
dagen.

I slutet av juli hämtade jag Sune, min nya bästa vän. Jag kommer 
att vara evigt tacksam mot Erick och Sandra för att de valde just 
mig för att ta hand om deras lille Sune. Sedan dess har vi haft 
många roliga stunder tillsammans, det är svårt att inte ha det, 
eftersom Sune är en mycket nyfiken och snäll rhyss som älskar 
att sitta på mina axlar och titta på allt jag gör. Hans sociala kom-
petens är större än min och han välkomnar alla mina vänner 
som om de vore hans egna vänner som han känt sedan länge. 
Sune är väldigt gullig och älskad i familjen. Han kan inte vara 
annat, när han ser på en med den där ömma, fantastiska blicken 
i sina gröna ögon.

Sune har vuxit upp till en mycket livlig, lekfull, snäll och vacker 
ryss. Jag kommer alltid att se honom som en liten kattunge, men 
trots det kommer han snart att nå en mer vuxen ålder och bli 
redo att para sig. Jag förstår till fullo behovet av att bevara och 
bredda genpoolen inom rasen och skulle därför vara mycket glad 
att få ha Sune som avelshane. Jag är säker på att hans stamtavla 
kommer att berika denna fantastiska kattras och att hans even-
tuella avkomma kommer att ärva hans allra bästa drag.

Hälsningar
Bruno Raposo
Översättning: Nils Larsson

”Det var kärlek 
vid första ögonkastet!”

SUNE
I augusti förra året reste Patrik med Wilma (S*Barynia’s Wilma) 
till Berlin där Thomas och Ines Kraul bor. De föder sedan länge 
upp russian blue-katter under namnet Elsenecks Russisch Blau. 
Vi träffade Thomas och Ines och deras ryssar för första gången 
2009 (RP nr 3, 2009). Från det mötet mindes vi deras hane EC 
Nikolaj vom Zaren Silber (Niko) som en stilig och cool hane. 
När det blev dags att leta partner till Wilmas andra kull så be-
stämde vi oss för Niko. Han är mycket obesläktad med Wilma, 
har gamla ryska och svenska linjer bakom sig (bl.a Guldvingens 
Blue Jim och Rådsbackens Antonina) och vi såg framför oss att 
Wilma och Niko skulle kunna få fina ungar. Eftersom Wilma 
löpte av efter flygresan till Tyskland så fick hon stanna kvar i 
Berlin hos Ines och Thomas. Efter ett antal veckor löpte hon 
om men löpet verkade vara svagt. Wilma och Niko gjorde heller 
inte mycket väsen av sig så utsikterna för att det skulle bli några 
ungar syntes oss små. Vi bestämde oss för att hämta hem Wilma. 
När Wilmas ljuver började växa så blev vi därför glatt överras-
kade och mycket tacksamma. Wilma och Niko hade trots allt 
funnit tycke för varandra!
 Wilma födde S*Kyanos Berlin-kull den 9 november 
2011 på em/kvällen. Hanen, som fått namnet Baryniov, kom 
ut först. Hans namn visar hans koppling till sin mamma vars 
stamnamn är Barynia’s. Wilma födde honom i den iglo som hon 
fått med sig hem efter vistelsen i Berlin. Även unge två, Bibi, 
föddes i denna iglo. Bibi betyder ”min älskling” på arabiska. Vi 

tyckte från början att det namnet passade henne perfekt och vi 
har bestämt oss för att behålla Bibi här hos oss. Vi förstod att 
Wilma hade en unge till kvar i magen och eftersom det började 
bli lite trångt i iglon och vi ville göra rent och torrt så flyttade vi 
över henne och ungarna i den bolåda vi iordningställt. Det tog 
inte lång tid och så födde Wilma unge nummer tre och det var 
Betty. Hon kom med bakdelen först, men hon trillade ut nästan 
lika lätt som sina syskon. Det tog ett tag innan vi var säkra på att 
Betty verkligen var en hona och det berodde förmodligen på att 
hon kommit ut med denna del först. Hon heter Betty för att vi 
tycker det är ett vackert namn till henne. Hon är en liten ögon-
sten. Vi är så glada över den här kullen och Wilma har skött om 
och älskat sina ungar lika mycket som förra gången. Nu önskar 
vi dem och deras nya ägare mycket glädje tillsammans!

Text och foto: Karin & Patrik Johansson

S*KYANOS 
Berlinkull

- Baryniov, Bibi, Betty -
Wilmas och Nikos ungar

S*Kyanos Baryniov

S*Kyanos Bibi

S*Kyanos Betty
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Det är fem år sedan min första kull 
föddes. Jag har lärt mig så mycket under 
dessa år och något av det viktigaste tror 
jag har varit att man aldrig ska begränsa 
sina valmöjligheter för den framtida aveln 
och bara satsa på en enda katt. Man vet 
aldrig vad som kommer att hända.

Efter att ha sökt länge och väl tog jag 
hem min första avelshona från Sverige. 
CH S*Graymalkin’s Yearning Ofelia 
”Nano” var ungefär vad jag letade efter. 
Nanos uppfödare, Henrik och Malin 
von Lochow, litade på mig, vilket jag nu 
förstår inte kan ha varit så lätt. Att sälja 
en avelskatt till ett annat land ‒ jag tror 

inte att jag ens nu är redo för det. Nanos 
stamtavla var viktigast för mig, men till 
min glädje såg hon också mycket bra 
ut. Hennes mycket blåa pals, de gröna 
ögonen, den kraftiga hakan och den 
eleganta kroppstypen har varit hennes 
bästa egenskaper. Hon kunde ha haft 
bredare huvud och större ögon, men man 
kan ju inte få allt. Jag har försökt att välja 
hanar till henne som har haft samma goda 
kvaliteter som hon och som dessutom 
uppvägde de detaljer hos henne som var 
mindre bra. Nanos inavelsgrad är 4,66 på 
tio generationer. Idealet för en rus Det var 
kärlek vid första ögonkastet! sian blue är 
en inavelsgrad på 3 eller lägre enligt vad 

jag har läst (räknat på 8-10 generationer). 
Bakom Nano finns det starka svenska 
linjer, finska linjer och en fjärdedel 
kommer från Österrike och Tyskland. 
Mitt främsta mål i uppfödningen har varit 
att stärka den klassiska russian bluetypen 
med bra rysslook.

Nanos första kull var med IP Paikea von 
Hirschbach ”Pate”. Pate kommer från 
Tyskland, men halva hans stamtavla 
består av svenska linjer. Han är för 
mig en intressant kombinaton av både 
skandinaviska och europeisk/amerikanska 
katter. Pates bästa egenskaper är hans 
stora öron, breda huvud och något arga 

utseende. Susanssins Blue-kull föddes 
i oktober 2006. Inavelsgraden på tio 
generationer är 4,64. Det blev två hanar 
och en hona. Den förstfödde hanen, 
Susanssin BlueDreamComeTrue, var 
mest lik sin far. Den andre hanen, 
Susanssin Blue Babble Boy, såg mycket ut 
som en klassisk stor hane med väldigt blå 
pälsfärg. Honan, Susanssin Blue Miracle, 
var en kombinaton av båda föräldrarna. 
Susanssin Blue Babble Boy fick en kull 
med Miminkan Julinka. Inavelsgraden 
på tio generationer är 3,11. Deras dotter, 
Miminkan Klavdija, har fått två kullar, en 
med Andinan Casimiro (två ungar) och en 
med den svenske hanen Mudhoneys Prins 
Emil Jordgubbe (fyra ungar). Klavdija 
liknar sin far och sin farmor Nano. När 
jag träffade Klavdija trodde jag att det var 
Nano som kom gående mot mig. Det är 
ännu osäkert om Klavdijas avkommor 
kommer att gå vidare i aveln.

Nanos andra kull var med den finske 
hanen PR&CH Bessemjanka’s Himalaya. 
Himalaya har mycket fin rysslook och 
mycket omväxlande stamtavla (till 
exempel svenska, franska och gamla 
finska linjer). Susanssin-kullen ”Big Cats” 
föddes i september 2007, två honor och 
en hane. Inavelsgraden på tio generationer 
är 3,06. Den förstfödda honan, Susanssin 
Tiger that purrs, valde jag som min nästa 
avelshona. Hon har mycket brett huvud, 
stora vackra öron, bra profil och mycket blå 
pälsfärg (saknar dock lite silverskimmer). 
Jag hade hoppats att hanen Susanssin Lies 
like a Lion skulle ha fått en kull, men så 
blev det tyvärr inte.

Den tredje Susanssin-kullen föddes i 
juli 2008. Kullens mor var IP Susanssin 
Blue Miracle, honan från min första kull, 
och far var Hana-Bi Vesuvio. Vesuvios 
stamtavla innehåller en blandning av 
katter från många olika linjer och länder. 
För mig var, vilket kanske inte är så 
förvånande, de svenska linjerna bakom 
honom mest intressanta. Inavelsgraden är 
här 3,00 på tio generationer. Det föddes 
två hanar och en hona i kullen. Endast en 
hane gick vidare i aveln, Susanssin Catch 
Me If U Can. Detta var lite olyckligt 
eftersom detta var en unik kull i Finsand. 
Varken Blue Miracle eller Vesuvio fick 
någon mer kull. Susanssin Catch Me If U 
Can fick en kull med Grrr Kallisto Mira 
Nikita, en hona från Sverige som ägs av 
Hana-Bis uppfödning. Kullen kallades 
Kwa Afrika-kullen och bestod av två 
honor och en hane. Som tur är har hanen 
Hana-Bi Lekan Kwa Afrika fått fyra 

kullar hittills. Jag hoppas att också honan, 
Hana-Bi Lindiwe Kwa Afrika, kommer 
att få en kull.

Nanos tredje kull, som var den fjärde 
Susanssin-kullen, fick namn med dröm-
tema. Far till kullen var den svenskfödde 
hanen Ärke Ängelns Mir, som har en 
mycket svensk stamtavla. Inavelsgraden 
på tio generationer är i den här kullen 
5,53. Det föddes endast två hanar. 
Susanssin Matter Of Heart hade en vit 
medaljong på bröstet och registrerades 
med avelsförbud. Hans bror Susanssin 
There Is Hope fick fyra kullar, men tyvärr 
blev det bekymmer i tre av kullarna, så 
ingen av hans avkommor kommer att gå 
vidare i aveln.

Den femte Susanssin-kullen föddes i 
december 2008. Mor till kullen var 
Susanssin Tiger that Purrs från min 
andra kull och far var Miminkan Leonid. 
Leonids stamtavla har gamla finska 
linjer, svenska linjer och även tyska linjer. 
Inavelsgraden på tio generationer är 3,62. 
Det föddes två honor och tre hanar. En 
hane var tyvärr dödfödd, han hade svalt 
fostervatten medan han väntade på sin 
tur att födas fram. Endast en av honorna, 
Susanssin Your Sunshine, har fört vidare 
linjerna från min uppfödning. Jag valde 
ut henne som min avelshona. Sunshine 
är en mycket bra kombination av båda 
föräldrarna med sitt breda huvud, gröna 
ögon, korta nos, kraftiga haka och mycket 
fina pälskvalitet. Kroppen kunde vara mer 
elegant och profilen borde vara rakare.

Den sjätte Susanssinkullen, Nanos sista 
kull, föddes i oktober 2009. Miminkan 
Leonid var också far till denna kull. Det 
här var första gången jag använde samme 
hane till två kullar, men jag var så nöjd 
med ungarna han fått med Susanssin 
Tiger that Purrs. Inavelsgraden här är 
6,22 räknat på tio generationer. Det 
blev två hanar i kullen och eftersom 
stamtavlan passar så bra för många finska 
avelshonor har de båda använts i aveln. 
Susanssin Playful Leaves fick en kull 
med Bessemjanka’s Manteli (fyra ungar) 
innan han kastrerades Förhoppningsvis 
kommer två av de ungarna att användas 
i aveln. Susanssin Crispy Mornings har 
hittills fått två kullar och förhoppningsvis 
kommer han att få en till innan han 
kastreras. Så den här extrakullen har varit 
mycket användbar för andra uppfödare 
och det gläder mig mycket.

Den senaste Susanssin-kullen föddes 

påsken 2010. Susanssin Your Sunshine 
fick tre hanar, Susanssin Golden Kings-
kullen. Far till kullen är Andinan 
Casimiro. Halva Casimiros stamtavla 
består av gamla svenska linjer. Där finns 
också franska, danska och holländska 
linjer. Inavelsgraden på tio generationer 
är 2,69. Två av hanarna kastrerades, en 
är fortfarande fertil; Susanssin High 
And Mighty. Förhoppningsvis får han 
åtminstone två kullar. En parning är 
planerad med Bessemjanka’s Manteli 
hösten 2011 och jag hoppas att hon får 
en hona som kan föra vidare Susanssins 
uppfödning i framtiden.

Susanssin Your Sunshine har varit en 
idealisk avelshona och jag hoppas att hon 
kommer att få en till kull. Hon parades 
med den svenske hanen Kyanos Akaios 
hösten 2011. Inavelsgraden skulle där 
bli 2,94. Denna kombination skulle 
kunna ge klassiska russian blue av bra 
kvalitet som skulle kunna föra Susanssins 
uppfödning vidare i framtiden. Vi får se 
vad som händer.

När man bara föder upp en eller två kullar 
om året och inte har så många avelshonor 
är det en utmaning varje gång något går 
fel. Idealet vore att ha åtminstone en plan 
B och en plan C, men helst också en plan 
D. Jag vill verkligen att alla ska ha klart 
för sig att man aldrig vet vad som kommer 
att hända när det handlar om katter. 
Var öppen för olika kombinationer. Det 
behövs så lite för att man ska inse att det 
inte finns någon katt kvar som kan föra 
ens uppfödning vidare.

FI*Susanssin
Susanna Gunnar
Översättning: Elisabeth Larsson

Satsa inte allt på ett kort 
– fem år med Susanssins uppfödning

Susanssin Golden Kings-kullen med 
mormor Susanssin Tiger that Purrs
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När Milkas tvåårsdag närmade sig och efter att ha suktat efter en 
snygg katthane var det äntligen dags att hitta en lämplig date åt 
henne. Att bli kattmor var en stor händelse för Milka, men även 
för Husse och Matte vars ögonsten skulle ta sitt nästa steg i livet.

Efter att ha studerat flera avelshanelistor fastnade vi för Vasi-
lij (S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor). Vi ringde upp Vasilijs 
familj för att någon dag senare träffas och lära känna varandra 
bättre. Det visade sig att Vasilij bodde endast 15 minuter bort 
vilket förenklade planeringen kring den stora händelsen. Vasilij 
gav ett väldigt fint intryck och det blev bestämt att det var ho-
nom Milka skulle träffa.
 Det skulle dröja några veckor innan Milka var redo och 
under tiden hann Vasilij nästan förlora hoppet, men en lördag i 
slutet av oktober ringde alla klockor och det var dags.  

Milka var till att börja med vaksam, reserverad och fräste när 
Vasilij närmade sig. För Vasilij, en erfaren gentlekatt, var det 
ingen brådska, han visste hur slipstenen skulle dras och lät Milka 
ta sin tid.
 Snart var Milka så nyfiken på Vasilij att hon lämnade 
sin gömma och tog det första steget. Under första natten landade 
ett par krukor på golvet med ett stort brak och ljud hördes från 
ovanvåningen. Spelet var igång, tärningen var kastad. 

Efter tre dagar började Vasilij längta hem och hämtades av sin 
familj. Milka blev lite besviken och ropade efter honom i ytterli-
gare några dagar innan hon tystade. 
 Husse och Matte tittade dagligen efter signaler om be-
söket varit lyckat, och efter ett par veckor märktes det att Milka 
skulle bli mamma. Gissa om Husse och Matte blev glada och en 
väntans tid började. 

Milka vägdes varje vecka och den vanliga maten byttes ut mot 
en mer näringsrik kattungemat. För att vara på den säkra sidan 
vid förlossningen bokades ett besök hos veterinären. Besöket gav 
mer pirr i magen för Husse och Matte än för Milka själv. Den 
stora händelsen var röntgen, där en bild på skärmen visade att 
hon bar på hela fem små ungar.
 Det var en glad överraskning då känslan var att antalet 
skulle blir färre, men som engelsmännen brukar säga: ”The more 
the merrier”. Alla tre blev oerhört glada och förväntansfulla. De 
sista veckorna före nedkomsten tillbringade vi extra mycket tid 
med Milka för att se till att hon mådde bra. Husse åkte hem 
varje lunch och Matte kom hem tidigt så att Milka skulle känna 
sig trygg.

Dagarna gick och det började närma sig. Under flera nätter vak-
nade Matte för att ge Milka mat och kontrollera att allt var okej. 

När fem blev sex
Milka blev alltmer orolig och från att 
ha sovit vid sänggaveln närmade hon sig 
Matte och lade sig alldeles intill. Kvällen 
innan födseln var Matte extra orolig och 
så tankespridd att hon lyckades glömma 
nycklarna på jobbet. Det blev att vänta i 
trapphuset tills Husse rusade hem för att 
låsa upp. Väl där fann de Milka sovande 
på sängen och med en yrvaken och frå-
gande blick undrade hon säkert varför 
denna inrusning.

Det var dock denna natt som skulle kom-
ma att bli en väldigt speciell natt för oss 
alla. Efter att ha vaknat flera gånger och 
flyttat boet alldeles intill sängen strök 
Matte handen över Milka för att kontrol-
lera att allting stod rätt till. Milka verkade 
lugn och utan att märka det somnade 
Matte för att plötsligt väckas av svaga 
ljud. Det lät inte som Milka, sömnen var 
som bortblåst och pulsen slog dubbelt. 
Där låg Milka med två små ungar som 
sakta och osäkert rörde på sig. 
 Tillfället var helt magiskt. Hus-
se vaknade också av uppståndelsen och 
värmedynan togs fram. Ungarna torkades 
varsamt och allt gjordes för att underlätta 
för nästa unge. Två var ute, tre återstod. 

Efter att den femte ungen kommit till 
världen var Milka och ungarna kvar i 

boet innan alla skulle flyttas till ett nytt 
torrt och rent bo. Ytterligare en timme 
passerade och när det var dags för förflytt-
ningen märkte vi att en till unge var på 
gång, en sjätte, en bonuskatt! 
 Under natten blev det inga fler 
timmars sömn för Husse och Matte. Även 
Milka var trött och låg med sina ungar 
som diade. För att underlätta fick hon sin 
mat placerad i boet. Trots det höga antalet 
kattungar såg Milka till att samtliga fick 
tillräckligt med mjölk och omtanke av 
kattmor. Alla ungar vägdes dagligen och 
samtliga uppvisar en utvecklingskurva 
som pekar rätt upp. 

Efter några dagar vågade Milka lämna 
boet och då tog Husse och Matte chansen 
att gosa med sin ögonsten. Men så fort ett 
pip hördes från boet var hon på väg och 
rusade som en komet till sina ungar.

Två veckor har nu gått och ungarna har 
öppnat ögonen och börjat intressera sig för 
världen utanför boet. Husse och Matte är 
verkligen imponerade av hur bra kattmor 
Milka är, hur omtänksam och kärleksfull 
hon är mot sina ungar. Hon har visat helt 
nya sidor av sin personlighet och det ver-
kar som att hon trivs i rollen som kattmor.
 Om någon vecka kommer en 
katthage att byggas och kattungarna 

kommer att få ett större utrymme för lek, 
vila och upplärning (exempelvis toalåda). 
Efterhand kommer de få träffa Husses och 
Mattes vänner och bekanta för att lära sig 
vara sociala och trygga katter. De kom-
mer att följa med på kortare och längre 
bilutflykter och lära sig att kloklippning 
inte alls är så hemskt som det kanske låter.

Milka och gänget vill skicka en varm 
hälsning till Vasilij och tacka för att han 
ville ställa upp som pappa! Gå in på Mil-
kas hemsida www.wix.com/sparris/milka-
page för mer info om Milka och ungarna.

Ilona Prokofjeva 
och Mikael Hemmingsen

”Tillfället var helt magiskt”

http://www.wix.com/sparris/milka-page
http://www.wix.com/sparris/milka-page
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Under en längre tid hade jag funderat på 
om jag inte skulle åka på en solsemester 
under denna vinter. Sol, bad och 
avkoppling. En chaterresa har jag aldrig 
varit på och inte kom jag iväg denna 
gången heller. Istället bar det av till 
rysseminariet i ett snöigt Helsingfors.

På morgonen torsdagen den 19 januari 
tog jag tåget från Göteborg till Stockholm 
för vidare resa med Viking Line till 
Helsingfors. Eftersom jag åkte själv så 
tillbringade jag en lugn kväll i min hytt på 
färjan. När jag kom fram till Helsingfors 
på fredagseftermiddagen fick jag ett sms 
från Katja Kurisjärvi, som jag skulle 
övernatta hos, med vägbeskrivning hem 
till henne. Bland annat stod det att jag 
från tåget skulle gå förbi ett köpcentrum 
och uppför en backe. Då det snöade och 
troligtvis hade gjort så ett tag var det i 
mitt tycke ganska mycket lös snö på gator 
och trottoarer. Inte skulle jag kunna dra 
min väska upp för den backen inte. Alltså 
gick jag in i köpcentrumet och köpte mig 
en pulka att lägga bagaget på. Nu blev det 
betydligt lättare att dra upp packningen 
för backen. Katja trodde dock att jag 
skämtade med henne när jag sa att jag 
hade köpt en pulka.

Hemma hos Katja fick jag träffa alla 
hennes hemmaboende katter. Det var 
Laiffi (CH Kuunkajon Candelifera) 
en rundnätt kastrerad hona och Katjas 
första ryss, Boa (GIP&CH Jumillas Born 
To Run) som även gärna pratade med 
besökande, Wolga (CH S*Wildtbergs 
Reca Wolga) som jag sålde till Katja 
2006 och som föredrar att tillbringa tiden 
på ovanvåningen, Inga (S*Silverklon’s 
Bluebell) som är en sondotterdotter till 
Wolga och som helst ville gömma sig i 
källaren när det kom besök samt Katjas 
fertila hona Greta (FI*Starstruck’s Greta 
Ekman) och hennes två små ungar (ca 2 

veckor gamla). Greta ville gärna vissa upp 
sina ungar och hon är en lugn mor som 
anser att det mycket väl går att lämna 
ungarna för att gå och äta i ett annat rum.

På kvällen levererades Holly (FI*Star-
struck’s Holly Goodhead) hem till 
Katja efter att ha varit på parning hos 
FI*Grindbacka Daniel. Jag följde med 
Katja hem till Hollys fodervärd och fick 
där även se FIN*Starstruck’s Energi. 
Energi brukar springa och gömma sig när 
det kommer främmande men vi hade tur 
och Katja fick till och med ett riktigt bra 
foto av honom.

Jag ska inte gå in på vad som togs upp 
på seminariet. Det hoppas jag att någon 
annan har skrivit om. Dock tyckte jag det 
vara både intressant, lärorikt och trevligt 
att få delta på detta seminarium. Det var 
också roligt att få träffa gamla och nya 
bekantskaper. En del hade jag tidigare bara 
haft kontakt med via mejl och Facebook. 
Efteråt följde jag med några av de andra 
svenska deltagarna till deras hotell för att 
göra oss i ordning inför kvällens supé. 
När vi kom till restaurangen var Katja 
redan på plats. En lång kväll med mycket 
kattprat låg framför oss. Trötta och slöa 
sent på kvällen iddes vi inte ta tåget hem 
utan delade en taxi.

På söndagen åkte jag och Katja samt 
Katjas barn hem till Katja Impivaara-
Ursin (FI*Sini-Ihmeen) och hennes 
katter. Huskatten Viivi lät barnen klappa 
henne där hon låg i bastun. Iines (CH 
S*Vatulands Iines-Mariya) däremot upp-
skattade inte små barns uppvaktning. 
Jag försökte ta ett foto på henne med 
min mobil men det blev inte bra. Även 
Katja Impivaara-Ursin hade kattungar 
som var ungefär lika gamla som Katja 
Kurisjärvis. Modern till FI*Sini-Ihmeen-
kullen var CH S*Mudhoneys Minni. 

Minni är uppfödd av Martin Hjertstrand 
och är ett barnbarn till IC S*Zilarrezko 
Lady Rowena som jag ägde. Rowena var 
dessutom mamma till tidigare nämnda 
Wolga. Hos Katja Impivaara-Ursin bode 
även Minnis son från föregående kull. 
Honom tyckte barnen det var mycket 
roligt att leka med, men jag vet inte riktigt 
vem som jagade vem.

På eftermiddagen släppte Katja Kurisjärvi 
av mig vid den lilla propagandautställ-
ningen som Suomen Venäjänsiniset ry 
också arrangerade. Där fick jag bland 
annat se Armi (FIN*Starstruck’s Fortu-
nata) som är en dotter till ”min” Wolga.

Från utställningen gick resan tillbaks till 
båten. I vänthallen stötte jag på Pirita 
”Pippi” Ouchterlony-Simu (S*Sihanouk’s) 
som också hade varit på seminariet och 
nu var på väg hem igen. Med båten reste 
också Christina Linder (S*Sirius), Eva 
Nilsson (Tsaritzas) och Elisabeth Jacobs 
(S*Barynia’s). Och tillsammans med de 
tre senare åt jag en god buffé innan vi alla 
satte oss och pratade om ditt och datt. Vi 
fem gjorde även sällskap till frukosten på 
måndagsmorgonen innan vi gick åt olika 
håll i Stockholm. Nu var resan nästan 
slut och det var bara för mig att ta tåget 
tillbaks till Västkusten. En stimulerande 
ryssresa blev det istället för solsemester 
denna vinter och pulkan lämnade jag 
kvar till Katjas pojkar.

Ywonne Wildtberg
S*Wildtbergs

Solsemester 
eller 
Finlandsresa

Ywonne med Wolga

Bilder på sidan 21 

Ywonne och Holly Goodhead

Mudhoneys Minni

Starstuck’s Fortunata

Starstuck’s Energi

Legolas ”Jerry”
2005-04-07 – 2011-11-14

Efter fem tunga dagar på Djursjukhuset i Malmö 
orkade vår älskade lille Jerry inte mer…

Så älskad och så saknad.
Annette, Bo och Jonas

Vänner som har lämnat oss

Resultat från lookaliketävlingen 2011
Vinnande bidrag bland inskickade foton som liknar 
bilderna på Skvallergränds Olga Alexandrovna.

Silverklon’s Bluebell ”Inga”
foto Katja Kurisjärvi

Barynias Signe
foto Elisabeth Jacobs

S*Kyanos Akilles
foto Karin Johansson

Anastasia av Pomona(N)
foto Lill Hahn

Vi gratulerar!
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Årets lookalike-tävling utgår från GIC Rådsbackens Antonina. 
Antonina föddes den 8 januari 1980. Hennes uppfödare var Ma-
rianne Nyman, som födde upp ryssar framför allt på 80-talet.

Antoninas föräldrar var IC Celemas Benjamin och GIC Råds-
backens Tanja. Tanja var dotterdotter till GIC Skvallergränds 
Olga Alexandrovna, vars kullbror Skvallergränds Igor Alex-
androvitj var Antoninas farfar. Deras far Fjällvinge Alexander 
återfinns ytterligare en gång bakom Antonina. Men hennes of-
ficiella stamtavla (de första fyra generationerna) innehåller även 
två importer: den amerikanske hanen Happy Days Kosack och 
den engelske hanen Jennymay Troika Beau. Antoninas kullbror 
var GIP&GIC Rådsbackens Andrej, som bland annat blev far 
till Tsaritzas Pamina.

Rådsbackens Antonina ägdes av Sig-Britt och Göran Gårdh och 
blev urmodern till deras uppfödning med stamnamnet Tasse-
bos. Antonina fick åtminstone tre kullar och två av hennes barn 
blev kvar hemma: IP&CH Tassebos Neverov och GIC Tasse-
bos Natasha. Av Antoninas barn gick fem vidare i avel. Det var 
utöver ovan nämnda Tassebos Nurejev, IC Tassebos Nikita och 
GIP&IC Tassebos Nikitin. Framför allt Nikitin användes flitigt 
och Antonina bör finnas bakom de flesta av dagens svenska rys-
sar.

Tassebos Natashas dotter, IC Tasssebos Nina Tintomara, stan-
nade också kvar hemma hos Sig-Britt och Göran och hon blev 
deras sista avelshona. I Pawpeds finner jag en kull efter henne 

som föddes 1992. Mig veterligen så var detta också den sista 
Tassebos-kullen och den bestod bara av en hane, EC Tassebos 
Nikulin Tiger. Nikulin Tiger stannade även han kvar i hemmet. 
Som en hyllning till Sig-Britt och Göran valde Jenny Botters 
(S*Royalgrey) 2009 att döpa sina två ungar till Nina Tintomara 
och Nikulin Tiger.

Sig-Britt och Göran Gårdh var aktiva i Russian Blue Klubben. 
De brukade bland annat ordna ett lotteri på klubbens årsmöten. 
Ännu kan vi som var med om detta lotteri stöna njutningsfullt 
bara vid tanken på detta lotteri. Det var många fina vinster. Jag 
tror faktiskt det var 25 vinster på 100 lotter, plus vinst på alla 
lotter som slutade med 0. Sedan var det en hemlig vinst som 
alla lotter, oberoende om de hade varit vinst- eller nitlotter, var 
med om. Hade man en lott och trots allt lyckats undkomma en 
vinst så fick man ett tröstpris. Ingen gick alltså lottlös från det 
lotteriet. Behållningen gick till ungdjurskokarder.

Det finns säkert mycket mer att berätta om GIC Rådsbackens 
Antonina och hennes ägare. Men detta är skrivet i hast och utan 
underlag från gamla Ryska Posten. Det finns en presentation 
av Tassebos uppfödning i jubileumstidningen, nr 3, 1998 och 
jag vet att jag har skrivit en utförligare genomgång om Tassebos 
Neverov, Nikita och Nikitin (tror att den också publicerades i 
jubileumstidningen). Så läs gärna mer där.

Ywonne Wildtberg

GIC Rådsbackens Antonina 

Rådsbackens Antonina “Tussan” 
ägdes av Sig-Britt och Göran 
Gårdh och blev urmodern till 
deras uppfödning med stam-
namnet Tassebos.

Wilmer jagar harkrankar

Wilmer 7 månader

Linus

En hälsning från våra två rysspojkar, S*UllaBerras Aleksey Wilmer 
Petja och S*UllaBerras Arfey Linus Alex, födda 2009-12-31. Wilmer 
älskar när det kommer främmande (inklusive hantverkare, de kan 
ju tänkas behöva en hjälpande tass). Linus däremot är försiktig och 
gömmer sig för att bara komma fram om det är någon han känner. 
De lägger sig vid fotändan av våra sängar när vi går och lägger oss, 
(ibland strax innan) och sover hos oss (stundtals under täcket) tills 
vi stiger upp. 

De förstår när vi säger «nu ska vi gå och sova», då skuttar de uppför 
trapporna till sovrummet. Vi har ett akvarium (kattsäkrat), det är 
deras TV. Om man säger «ska vi gå och mata fiskarna», så bär det av 
till akvariet i full fart. De har en liten klätterställning med två hyllor 
att sitta på framför akvariet och där kan de sitta i timmar för att se på 
fiskarna. Säger man frasen «kom får ni smaka», så får de bråttom till 
köket för att få en liten godbit av något slag. Säger man «ska vi titta 
på pippi», så springer de till fönstret där de kan se fågelbordet. «Vill ni 
gå ut» vet de förstås också vad det betyder. Vi har nätat in vår uteplats 
så det är bara att öppna dörren så de kan gå ut där. De trivs väldigt 
bra tillsammans och man ser att de har mycket glädje av varandra.     

Annette Grafen Silander 
och Ralf Silander

Bröderna 
Wilmer och Linus
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Milli värmer sig vid öppna spisen

Nano på den orientaliska mattan

Myy är dotter till Nano

Watti

Myy

På besök hos 

FI*SUSANSSIN
i Kotka, Finland

I samband med att Vivi Nilsson och jag åkte till Finland i 
januari för att delta på seminariet som den finska russian blue-
föreningen, Soumen Venäjänsiniset ry, arrangerade så hälsade 
vi på hos Susanna och Anssi i Kotka som har uppfödningen 
FI*SUSANSSIN. Susanna och Anssi mötte oss på flygplatsen i 
Helsingfors. Det var roligt att få träffas så snart igen och denna 
gång i Finland! Det hade kommit mycket snö och vi körde 
österut mot Kotka genom ett vinterlandskap med snötyngda träd. 
Susanna och Anssi har ganska nyligen flyttat in i ett äldre hus 
i Kotka som de renoverat. Det var en upplevelse att bara få se 
huset och det arbete som de lagt ner på det. Vi trivdes redan vid 
tröskeln! En värmande brasa och en underbart god middag kändes 
också mycket välkomnande. Vi bjöds sedan på den godaste soppa 
och bästa risotto som finns att uppbringa. Det var Anssi som var 
kocken den här gången, men vi har även förstått att Susanna lagar 
mycket god mat. Vi fick också träffa Milli (FIN*Zarin Yan Yan), 
Myy (FIN*Susanssion Blue Miracle), Nano (S*Graymalkin’s 
Yearning Ofelia) och Watti (FIN*Zarin Wyatt), de fyra ryssarna 
som bor med Susanna och Anssi. Så roligt det var att få träffa 
dem som vi bara hört och läst om tidigare i Ryska Posten. Vi fick 
till och med ynnesten att få sova med Nano under natten. Det 
var mysigt att vakna med henne sovande mot mitt knä. Susanna 
sa att Nano tyckte om att höra oss prata svenska. Hon är ju född 
och uppvuxen i Sverige 2005. Katter har gott minne och Nano 
kände nog igen den svenska språkmelodin. Tack Susanna och 
Anssi för att vi fick komma och hälsa på er och era vackra ryssar 
hos FIN*Susanssin i Kotka!  Hoppas vi ses snart igen!

Text och foto 
Karin Johansson

Den finska mjölken pryddes med en
folkloristisk katt

En hälsning från lilla Miminkan 
Princess Nadezjda och ryskfödda 
väninnan Katysha Sylphida från 
Prag där vi för närvarande bor med 
anledning av mattes arbete.

Birgitta Olofsson, Prag

Hälsning från Prag
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Den 21. januar 2012 var en vakker vinterdag i Helsinki. Den 
finske hovedstaden var dekket av et tykt lag med nysnø. Suo-
men Venäjänsiniset ry (Finska russian blueföreningen) arrang-
erte seminar om russian blue, det andre i rekken, i anledning 
klubbens 20 årsjubileum.

Alle som var interessert i russian blue, så vel dommere som opp-
drettere og katteeiere var invitert. Seminaret samlet et 30-talls 
engasjerte deltakere fra Finland, Estland, Sverige og Norge.

Formannen for Suomen Venäjänsiniset ry, Marianna Ripatti, 
innledet seminaret med en presentasjon av klubben og dens his-
torie. Det første kullet med russian bluekattunger i Finland ble 
født i 1964. I 1985 ble Rådbackens Ofelia importert fra Sverige. 
Denne katten blir ansett som grunnlaget for det finske oppdret-
tet av russian blue. Det ble hovedsakelig importert katter fra 
Sverige, men også fra andre land som for eksempel Tyskland, 
Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen.
 Oppdrettet av russian blue fikk et oppsving på 1990-tal-
let og Suomen Venäjänsiniset ry ble stiftet i 1992 for å støtte 
oppdrettet av russian blue og gjøre rasen kjent. På denne tiden 
ble det vanligere å se russian blue på katteutstilling. Nye opp-
drettere og økt import og eksport av katter preget 2000-tallet. 
Internett og mail har medført økt kontakt med oppdrettere i 
utlandet. 

Suomen Venäjänsiniset ry har profilert seg som en klubb for så 
vel oppdrettere som katteeiere. Marianna Ripatti viste bilder fra 
klubbens aktiviteter fra styremøter til presentasjonsutstillinger 
og den årlige sommerfesten ved havet. Klubben driver i tillegg 
kattungeformidling, holder avlshann-register og utgir medlems-
bladet Siniset Sanomat. Hun avsluttet sitt innlegg med noen 
utfordringer for fremtiden herunder utviklingen av rasen, helse-
spørsmål og antall avlshanner.

Biolog Jaana Tähtinen holdt så et meget interessant foredrag om 
oppdrett av russian blue i Finland fra et statistisk synspunkt. 
Plassen tillater kun at jeg gjengir et par hovedpoeng fra Jaanas 
foredrag. 
 Hun begynte med en rask innføring i genetikk. I en 
celle er det to kopier av hvert gen, ett fra far og ett fra mor. Disse 
variantene av samme gen kalles alleler. Hun definerte først stør-

relsen innavlskoeffisient, heretter COI, som de fleste sikkert har 
et forhold til fra Pawpeds.
Slektskap mellom katt X og Y defineres som antall av de samme 
nedarvede alleler i det totale arvestoffet som de har til felles. En 
kattunge arver 50 % av genene fra far og 50 % av genene fra 
mor. Delte alleler og slektskap til hver forelder er dermed 50 %. 
Innavlskoeffisienten til avkommet kan beregnes ved å dividere 
foreldrenes slektskap med 2. En krysning mellom foreldre og 
avkom som har 50 % felles alleler vil gi en COI på 50/2 = 25 
%, det samme som en krysning mellom helsøsken. En krysning 
mellom halvsøsken vil gi en COI på 25/2 = 12 %, det samme 
som en krysning mellom besteforeldre og barnebarn. En krys-
ning mellom fetter og kusine gir til sammenligning en COI på 
6,25 %.
 På spørsmål fra salen om det var korrekt at arveanlegg 
lenger tilbake enn 4 generasjoner ikke hadde noen betydning 
svarte Jaana at arveanlegg fra de siste 10 generasjonene var vik-
tigst. Det var nok flere enn jeg som har katter med Skvaller-
gränds Olga Aleksandrovna lenger tilbake enn 4 generasjoner 
som ble glad for å høre dette. Jaana presiserte samtidig at den 
mest skadelige innavlen var den i de nærmeste 5 generasjonene.

COI forteller ikke hele sannheten om innavl i katteavlen. Der-
som man krysser to katter som ikke er beslektet vil COI bli 0 
% selv om det har vært innavl på begge sider. Jaana definerte 
derfor nok en størrelse, Ancestor Loss Coefficient, heretter ALC, 
som uttrykker mulig genetisk variasjon i individet. ALC vil være 
invers av tap av genetisk variasjon. Når man beregner ALC er 
det høyeste tallet man kan få 100 % som indikerer at ingen av 
forfedrene forekommer på mer enn en plass i stamtavlen. Dette 
betyr at tap av genetisk variasjon er 0 %.

ALC er et mål på antall ulike forfedre på både mor og fars side. 
ALC beregnes ved å dividere virkelig antall ulike forfedre med 
det totale teoretiske antall forfedre over et antall generasjoner. 
Det er vanlig å benytte 5 generasjoner da innavl i de nærmeste 5 
generasjonene anses som mest skadelig.
 Dersom man går 5 generasjoner tilbake i stamtavlen er 
det maksimum 62 ulike forfedre. Dersom du kan telle 31 ulike 
forfedre fordelt på de 5 generasjonene gir det en ALC på 31/62 
= 50 %. Det betyr at halvparten av mulig variasjon i det totale 
arvestoffet har gått tapt. Jaana presiserte at oppdrettere bør be-
nytte både COI og ACL da disse tallene til sammen gir bedre 
informasjon.

Resultatet av innavl er at genetisk variasjon blir redusert. Effek-
tene av recessive genkombinasjoner kommer til syne fordi det 
blir flere homozygote alleler. Dette frembringer genetiske defek-
ter og sykdommer som tidligere har vært holdt i sjakk av friske 
alleler. Færre ulike alleler medfører også dårligere muligheter til 
å tilpasse seg endringer i miljøet.  Katteraser med smal gen-
pool har dårligere sjanse for å overleve i framtiden. 
Innavl kan føre til innavlsdepresjoner som kjennetegnes på re-
dusert kullstørrelse, redusert fødselsvekt, økt kattungedødlig-
het samt misdannelser. Videre kan det oppstå problemer med 
reproduksjon, langsommere vekst hos kattunger og at størrelsen 
på voksne dyr reduseres. Resistens mot sykdommer reduseres og 
allergier kan øke. 

Hvorfor har man så benyttet seg av innavl? Målet har vært å 
utvikle en konsistent kvalitet på kattene med en look som også 
gjenspeiler homogene kvaliteter. Det har vært et forsøk på å al-
lokere gode gener. Enkeltstående suksesser til innavlede kull har 
skapt en illusjon om at dette er en god avlsmetode. Man har 
konsentrert seg om utseende og glemt de andre genene. Innavl 
har i det lange løp vist seg å være en dårlig måte å avle på som har 
medført helseproblemer i mange hunde- og katteraser.
 Jaana avsluttet med å råde oss til å legge størst vekt på 
helse, dernest gemytt, fruktbarhet og utseende i oppdrettet.

Outi Niemi holdt så et foredrag om innsamling av helse- og av-
lsdata hos katt. Outi hadde erfaring med innsamling av data i 
korat-miljøet. Fordelene med innsamling av helse- og avlsdata 
for en rase er mange. Når det foreligger objektive helsedata blir 
det lettere for oppdrettere å evaluere sitt oppdrett og informere 
kattekjøpere om helserisiko i rasen. Det kan også bli raskere og 
lettere for veterinærer å stille riktig diagnose. Mange av DNA-
testene som nå foreligger har blitt utviklet med hjelp fra rase-
klubbene.
 Det er ofte vanskelig eller umulig å lage et utvalg som 
er representativt for populasjonen. I realiteten vil det være opp til 
katteeierne og oppdretterne om de vil delta i undersøkelsen eller 
ikke. Det er mulig at oppdrettere som har støtt på helseproblemer 
er overrepresentert blant respondentene. Dersom undersøkelsen 
ikke er anonym er det også en risiko for at respondentene ikke 
svarer sant på spørsmålene. Det er også viktig å tenke over al-
dersstrukturen til kattene i undersøkelsen, da mange sykdom-
mer først blir diagnostisert ved høy alder.

Outi avsluttet med å si at selv enkle beregninger og statistiske 
tabeller kan gi interessant informasjon. Helsedata kan besvare 
mange typer spørsmål, som for eksempel hvor mange prosent 
innen en aldersgruppe som har en gitt diagnose. Man kan også 
oppdage korrelasjon mellom en spesiell tilstand og andre ka-
rakteristika som alder, kjønn, farge og stamtavle. Avlsdata kan 
benyttes til å beregne gjennomsnittlig kullstørrelse og vekt, 
kattungenes overlevelsesrate og hyppigheten av problemer ved 
fødselen, for å nevne noe. 

Så var det tid for lunch. Vi fikk servert varmende kyllingsuppe 
med brød. Det ble også tid til å snakke med gamle kjente og 
stifte nye bekjentskap. Jeg synes det var spesielt hyggelig å bli 
kjent med Katja som eier S*Vatulands Iines-Mariya, kullsøster 
til min Igor. 

Etter lunch var det Kai Ruonalas tur til å snakke om standarden 
fra et dommerperspektiv. Kai har 20 års erfaring som dommer i 

Russian blueseminarium i Helsingfors

FIFe-domaren Kai Ruonala demonstrerar den distinkta ryss-
vinkeln och de raka linjerna i profilen.
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rige etter at amerikanske dommere hadde vært i Sverige og dømt. 
Blue Moon af Mölleby var en av kattene som hadde gjort et stort 
inntrykk. Iblant ble hele kull eksportert. De svenske kattene fikk 
stor betydning for den amerikanske typens utvikling. Etter denne 
importen har det vært ganske begrenset med nye linjer til USA. De 
senere år har den amerikanske russeren blitt utviklet i en mer ekst-
rem retning typemessig. CFA-standarden ble også endret på begyn-
nelsen av 2000-tallet.

Den kontinentale FIFe-russeren har blitt utviklet delvis parallelt 
med den skandinaviske (men noe senere) og inneholder engelske, 
skandinaviske og amerikanske linjer, samt noviser og andre raser, 
blant annet siameser og orientaler.

Det har i den senere tid vært en ekspansjon for amerikansk typede 
russere i Asia, spesielt i Japan og Korea og i enkelte land i Europa. I 
den senere tid har det også vært tendenser til at de mest ekstreme kat-
tene har vunnet på utstillinger. Dette gjelder for mange raser, ikke 
bare russian blue. Det er også nytt at ideer og meninger spres raskt 
via Internett og sosiale medier. 

BG gjennomgikk erfaringer fra FIFe:s generalforsamling i 2011 og 
presenterte en grundig SWOT-analyse for den skandinaviske rus-
seren blant mange andre informative foiler. (SWOT = Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threaths.) BG avsluttet sitt engasjerte 
innlegg med å oppfordre alle til å vise fram sine vakre russere på 
katteutstilling.

Karin Johansson fikk æren av å avslutte seminaret med sitt foredrag 
om russian blue og kunst. Hun viste mange flotte fotografier som 
fremhevet russerens naturlige skjønnhet. 

Etter en innholdsrik dag gikk vi ut og spiste middag på en av byens 
bedre restauranter. 
Mange takk til Suomen Venäjänsiniset ry for et vel gjennomført ar-
rangement!

Margit Kjetsaa
Foto: Karin Johansson och Pauli Araneva

FIFe. Han har tidligere oppdrettet russian blue, men har nå gått 
over til burmeser.
 Hvordan skal vi lese og forstå russian blue standarden? 
Kai begynte sitt foredrag med å minne oss om at standarden 
beskriver en PERFEKT katt og feil som skal være ekskluderende 
for cert.
 For det første skal katten ha en tydelig vinkel. Pannen 
skal være helt flat og nesen skal være rett og kort. Kombinasjo-
nen av en lang nese og en rund topp gir en dårlig orientaler! 
Hodet skal være bredt. Når du betrakter katten forfra skal den 
ikke se ut som en torsk du nettopp har fisket!
 Haken skal være markert/sterk. Når det gjelder vær-
hårsputene (morrhårskuddarna) så er det viktig at dommeren 
kjenner etter benstrukturen. Det skal ikke bukte innover bak 
værhårsputene. Det er ansett som feil. 
 Til forskjell fra GCCF standarden skal ørene til FIFe-
russeren ha bred base. Det skal også være bredt mellom ørene. 
Sett forfra skal ørene lute en aning utover. 
 Det er kun 10 poeng for form og farge på øyne. Fargen 
skal være intensiv grønn. Alle andre øyenfarger enn grønn er 
diskvalifiserende for certet. Øynene skal være litt skrå. Det ser 
man best når katten blunder.
 Pelsen skal være kort og plysjaktig.

Som siste sak ville Kai nevne farge. Standarden aksepterer kun en 
farge – blå. Alle andre farger er diskvalifiserende for cert.  Dom-
meren bør ta katten bort til vinduet for å se katten i solskinnet. 
Holder pelsen seg blå? Eller reflekterer pelsen rosa eller brunt? 
 En katteutstilling er en skjønnhetskonkurranse. Kat-
tens kondisjon vil variere over tid. Alle vil naturligvis gjerne 
vinne. Kai Ruonala er opptatt av å velge den katten som best 
oppfyller standarden, uansett hvem som eier katten er hvor den 
kommer fra.

BG Fältström overtok så for å snakke om fremtiden til russian 
blue i FIFe. Han begynte sitt foredrag med å redegjøre for de 
ulike typene av russian blue som finnes i dag. Disse deler til dels 
historie, men er i dag distinktivt ulike typer. Deretter redegjorde 
han i korte trekk for historien til russian blue i de ulike landene 
og de ulike forbundene. 

Rasen ble først utviklet i England for mer enn 100 år siden da 
blå korthårskatter kom til landet med handelsbåter fra Nord-
Russland. Etter andre verdenskrig var rasen russian blue nær 
utryddet. For å redde rasen paret man de få blå kattene som var 
igjen med siameser. 

BG fortalte om fire katter på 40-tallet som ble stamfedre for den 
skandinaviske FIFe-russeren slik vi kjenner den i dag – Pierette 
(blå med ukjent bakgrunn), Longfellow of Annam (brunmasket 
siameser), Hans af Bellahöj (blå, men halvt siameser) og Pan du 
Bois (blå med ukjent bakgrunn). Pierette var den første russian 
blue som ble registrert i Danmark i 1941. Hun fikk flere kull med 
Longfellow of Annam. En datter, Muzette of Rossia, ble mor til 
Anita of Finlandia som ble den første registrerte russian blue i 
Sverige. Fram til 1966 nedstammet alle russian blue i Norden 
utelukkende fra disse fire kattene. Årene fra slutten av 50-tallet 
til midten av 60-tallet kan anses å være den første gullalder for 
russian blue i Norden (Sverige) med nye oppdrettere, mange kull 
og stor oppmerksomhet internasjonalt. 

Det ble importert to katter fra England til Sverige på midten 
av 60-tallet. Etter en nedgang i antall oppdrettere på slutten av 
60-tallet og under 70-tallet kom det et nytt oppsving fra slut-
ten av 70-tallet. Den viktigste avlskatt gjennom tidene, Skval-
lergränds Olga Alexandrovna, ble født i 1974. Hun fikk hele 10 
kull i sin karriere. I perioden 1975-1985 ble det importert 10 
katter til Sverige hvorav 3 fra USA. Annen gullalder for opp-
drett av russian blue i Sverige var fra slutten av 70-tallet til første 
halvdel av 1990. Bakgrunnen for dette var stiftelsen av Russian 
Blue Klubben, mange nye oppdrettere og at man lykkes med å 
bevare den skandinaviske typen samtidig som man tok vare på 
de importerte kattene.  

I Danmark var oppdrettet av russian blue på slutten av 50-tallet i 
ferd med å forsvinne. Etter en liten opptur på 60-tallet holdt det-
te på å skje igjen på 70-tallet. På 80-tallet fikk det danske opp-
drettet et nytt oppsving med importer fra Sverige, USA, Eng-
land og Europa. På slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tallet var 
de danske russian bluekattene i høy grad engelsktypet (GCCF). 
De siste 5 årene har pendelen svingt til den andre ytterlighet og 
de danske russian bluekattene har blitt preget av amerikanske 
russere (CFA og TICA). To ganger de siste 5 årene har det inn-
kommet forslag fra Danmark til FIFes generalforsamling om å 
endre standarden på russian blue i den retningen.

I Finland eksploderte oppdrettet av russian blue på 90-tallet og 
Finland må nå anses som det ledende landet i Norden. I Fin-
land eksisterer den skandinaviske typen og CFA/TICA-typen 
side om side. 

USA importerte russian blue fra England allerede på slutten av 
40-tallet og utviklet sine første russere fra dem. Den første halv-
del av 60-tallet ble det importert 50-60 russian blue fra Sve-



30  RYSKA POSTEN 1-2012   RYSKA POSTEN 1-2012  31

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) Inga hanar inrapporterade

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Mudhoneys Avon Tourbillon (2010-11-16)   CH S*Barynia’s Wilmer
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silivren Modesty Blaise
Ägare: Anna Eskeby & Lars Hermanson CH S*Mudhoneys Disentis  S*Kandinsky’s Mischa
annaeskeby@hotmail. com, lars_hermanson@tele2.se  S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora

S*Kyanos Akaios (2010-05-24)   PR FIN*Zarin Querido Qat 
Avgift: Enl. ök S*Catullus’ Blå Bastian  IC S*Kosmoskattens Jasmin 
Ägare: Veronica Nilsson, Göteborg S*Barynia’s Wilma  IP &IC Tsartizas Reno 
031-18 42 61, 0767-78 64 94, mecky@comhem.se  IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
S*Mistlurens Nils (2010-10-27)   CH S*Barynia’s Wilmer 
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silivren Modesty Blaise 
Ägare: Ing-Marie Holst, Malmö S*Vatulands Marisa   S*Kandinsky’s Micha 
040-611 98 38, 0700-22 46 75, hingmarie@gmail.com  IC S*Cosack’s Nefertite

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

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

Norge
Vuxna hanar

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

(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)     S*Barynia’s Wilmer 
Ägare: Victoria Wilhelmsen, Oslo  S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silvren Modesty Blaise 
+47 412 364 86    CH (N)Sydspissen Babushka  (N)Thorelin’s Pax 
victoria@wilhelmsen.no       Sinikka av Buerlia(N)

St. Hanshaugens Cornelis (2010-11-02) kastreringsvarning    S*Saratovs Radozlav Dominik 
Avgift: Enl. ö. k.   (FIFe)CH&(WCF)CH S*Wildtbergs Boris  IC Ondine v. Hirschach(DE) 
Ägare: Maren Sælensminde, Oslo  St. Hanshaugens Beatrise  (N)Nature’s Beauty Aris Maximov 
+47 476 37 753, maren.saelensminde@gmail.com    Yvette av Buerlia(N)

Alexandra’s Blue       (N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Avgift: Enl. ö. k.   Alexandra’s Blue Hampus  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita
Ägare: Anneke Fasting, Drammen  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita  S*Blå Blixtens Gandalf 
fiodda@hotmail.com       (N)Thorelin’s Anastasia Blue

Avelshanar

Hallå alla ryssflickor!
St. Hanshaugens Cornelis bor i 
Oslo och vill väldigt gärna träffa en 
ryssflicka innan han kastreras.

Ägare: Maren Saelensminde
SE*Rospinglan’s Billy the Kid i snön
Ägare: Susanne Eriksson

Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avels-
hanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en 
blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Wildt-
berg om du vill ha mer information om avelshanar och ha-
nelistan. 

Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 
månader så att intresserade honkattsägare i god tid kan 
planera eventuella parningar tillsammans med hankatts-
ägaren. Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Unghanar

S*Molotov’s Rebel Rebel (2011-01-29)    SC S*Koroleva Odrian Maximalija 
Avgift: Enl. ö. k. SC S*Romanenko’s Kalashnikov  EC S*Romanenko’s Axinja 
Ägare: Kalle Söber, Bergshamra CH S*Azovska’s Irina Prosorov  S*Ärke Ängelns Gorki 
073-310 94 09, kalle@sobbes.se   CH S*Molotov’s Pretty Jaguar

S*Rospinglan’s Billy The Kid (2011-06-16)   S*Flax Chaos
Avgift: Enl. ö. k. CH SE*Skuggpanterns Pascal  S*Kärrmarks Amalija
Ägare: Susanne Eriksson, Gimo IC (N)Ferapont Anfisa  (N)Schillerstrøm’s Ferapont
0173-602 73, 070-769 24 13   (N)Bernhof Nastya
jennysusanne.eriksson@spray.se  

S*UllaBerras Astor Mio Pascal (2011-07-05)   S*Flax Chaos 
Avgift: Enl. ö.k. CH SE*Skuggpanters Pascal  S*Kärrmarks Amalija
Ägare Henrik Söderquist, Södertälje S*UllaBerras Zilvia Kia Olga  S*Limelight’s Potomac
08-550 682 15   SC S*UllaBerras Olga Zarina

S*Romanenko’s Sikorsky (2011-04-08)   CH Aragon
Avgift: 1000+1000 S*Koroleva Leonid Nikolaj  IC S*Koroleva Amalija Katerina
Ägare: Anna Saverstam, Umeå SC S*Romanenko’s Maxinja Naida, JW  EC Maximilian vom Salzbachtal
073-810 73 82, grrr@saverstam.se, www.saverstam.com  EC S*Romanenko’s Axinja

S*Koroleva Bela Amos (2011-04-27)   EC S*Wynjas Wincent
Avgift: Enl. ö.k. S*Kosmoskattens Lotus    S*Kosmoskattens Kajsa 
Ägare: Ulla von Lochow, Stockholm  GIC S*Koroleva Severina Valentina   IC FIN*Zarin Archie  
073-622 62 44, kastina83@gmail.com    IC S*Koroleva Amalija Katerina

Sune (2011-05-05)       S*Limelight’s Potomac
Avgift: Enl. ök.  S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy 
Ägare: Bruno Raposo, Solna  S*Barynia’s Sigrid   S*Flax Cheops 
070-266 98 02      IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva 
braraposo@gmail.com

Vuxna hanar

Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland) Inga hanar inrapporterade

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland) Inga hanar inrapporterade

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
S*Silverklon’s Simba (2010-11-11) Under en begränsad tid!   PR FIN*Zarin Querido Qat 
Avgift: Enl. ö. k. S*Catullus’ Blå Bastian  IC S*Kosmoskattens Jasmin 
Ägare: Caroline Bohlin, Nacka S*Cortobelle’s Lisa  Starstruck’s Corto Maltese 
0765-38 33 96, cbohlin@hotmail.se   Barynia’s Hildur

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21) Under en begränsad tid!  CH S*Barynia’s Wilmer 
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silivren Modesty Blaise 
Ägare: Margareta Sten, Stockholm S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia   S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev 
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com  CH S*Flisdjupet’s Chardonnay

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), daniela_e@volny.cz  EC Geisha av Buerlia(N)DM

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

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

GIC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05)   EC Maximiliam vom Salzbachtal 
Ägare: Thomas Johnsson, Solna EC S*Koroleva Odrian Maximalija  IC S*Koroleva Amalija Katerina 
08-83 3838, 0733-66 36 76 EC S*Romanenko’s Axinja  EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM  
j.thomas.j@comhem.se   CH A Flashpaw’s Vision of Love 

mailto:braraposo@gmail.com
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SVERIGE

UPPSALA, 22 oktober 2011 
Domare: Yan Roca Folch (FR)
6 utställda russian blue

Klass 7  Champion 
Hane  CH SE*Skuggpanterns Pascal
CACIB Äg: Susanne Eriksson

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane  SE*Rospinglan’s Alex Pascal Antonio
Ex3 Äg: Susanne Eriksson
Hane SE*Rospinglan’s Benjamin Pascal Bob
Ex2 Äg: Susanne Eriksson
Hane SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Ex1 Äg: Susanne Eriksson
Hona SE*Rospinglan’s Amalia Agnes Anna
Ex1 BIV Äg: Susanne Eriksson
Hona SE*Rospinglan’s Betty Anfisa Bella
Ex2 Äg: Susanne Eriksson

STOCKHOLM, 19 november 2011 
Domare: Lena Chapman (SE)
5 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Romanenko’s Kalashnikov
HP, NOM Äg: Thomas Johnsson

Klass 2  Supreme Premier
Hane S*Limelight’s Quatro
HP, NOM Äg: Thomas Johnsson

Klass 9  Öppen klass
Hona DK*Kirstejns Laurela BlueDane
CAC Äg: Thomas Öberg

Klass 10  Kastrat
Hona Tsaritzas Zelda
CAP Äg: Christina Linder 

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
Ex1, NOM Äg: Eva Nilsson

STOCKHOLM, 19 november 2011 
Domare: Catharinga Modahl-Nilsson (SE)
7 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Romanenko’s Kalashnikov
HP Äg: Thomas Johnsson

Klass 2  Supreme Premier
Hane S*Limelight’s Quatro
HP, NOM Äg: Thomas Johnsson

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
CACS, BIV, Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS

Klass 7  Champion
Hona S*Limelight’s Roxanne
CACIB,  Äg: Kenneth Eklind
NOM

Klass 9  Öppen klass
Hona DK*Kirstejns Laurela BlueDane
CH Äg: Thomas Öberg
CHAMPION

Klass 10  Kastrat
Hona Tsaritzas Zelda
CAP, NOM Äg: Christina Linder 

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
Ex1 Äg: Eva Nilsson

GÖTEBORG, 4 december 2011 
Domare: Loredana Fanelli (IT)
11 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Romanenko’s Kalashnikov
HP Äg: Thomas Johnsson

Klass 2  Supreme Premier
Hane S*Limelight’s Quatro
HP Äg: Thomas Johnsson

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
CACS, BIV Äg: Kenneth Eklind
Hona GIC S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova 
CACS Äg: Yngvesson, Maria

Klass 5  Internationell Champion
Hane IT*Blueudemonia’s Russian Roulette 
JW
CAGCIB Äg: Sonny Hansson
Hona S*Koroleva Justina by Buddha
CAGCIB Äg: Kaija Merta
Hona S*Limelight’s Roxanne
Ex2 Äg: Kenneth Eklind

Klass 7  Champion
Hona DK*Kirstejns Laurela BlueDane
CACIB Äg: Thomas Öberg

Klass 9  Öppen klass
Hona DK*Malevitch Hasta La Vista Zarina
CAC Äg: Lena Höglund
Hona  S*Wynjas Nova 
Ex2 Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona  FI*Zarin Santa Rosa 
Ex1 Äg: Yvonne Torstensson

UPPSALA, 7 januari 2012
Domare: Glenn Sjöbom (SE)
2 utställda russian blue

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hane  SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Ex1 Äg: Susanne Eriksson
Hona  SE*Rospinglan’s Amalia Agnes Anna
Ex1 Äg: Susanne Eriksson

UPPSALA, 8 januari 2012
Domare: Anna Wilczek (PL)
2 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  S*Ärke Ängelns Raisa
CACS Äg: Bernice Skytt

Klass 9  Öppen klass
Hona  S*Molotov’s Hunky Dory
CAC Äg: Maria Molotov

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hane  SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Ex1 Äg: Susanne Eriksson
Hona  SE*Rospinglan’s Amalia Agnes Anna
Ex1, BIV, Äg: Susanne Eriksson
NOM
Hona  S*Ärke Ängelns Darjeeling
Ex2 Äg: Bernice Skytt

Sverige

Vecka 46 2011 1+0 
Far: SC S*Romanenko’s Kalashnikov 
Mor: GIC S*Azovska’s Olga Pro-
sorov 
Uppfödare: S*AZOVSKA’S 
Anna Kask, Sollentuna 
08-623 06 84, 0708-18 98 25 
anna@azovskas.se 
www.azovskas.se

16/11 2011 3+1 
Far: S*Boginja’s Caspar Caunski 
Mor: CH S*Mudhoneys Disentis 
Uppfödare: MUDHONEYS 
Martin Hjertstrand, Göteborg 
0735-31 36 95 
vk-martin@hotmail.com 
 
29/11 2011 2+2 
Far: SC S*Peggy Lane’s Stella Izar 
Mor: SE*Ryssmuhrens Miami 
Uppfödare: Tore och Merja Lund-
quist, Linköping 
013-10 39 08, 070-250 27 78 
mer.lu@hotmail.com
 

28/12 2011 2+1 
Far: S*Mudhoneys Omar Houdini 
Mor: S*Kyanos Akleja 
Uppfödare: S*ACKURATESS 
Lennart Odeberg, Fjärås 
0708-34 14 00 
ackuratess@me.com 
www.ackuratess.se 
 
6/1 2012 2+1 
Far: S*Kyanos Akilles 
Mor: S*Wildtbergs Reca Petyora 
Uppfödare: S*BLÅTUSSENS 
Inger Basth och Christer Persmark, 
Varberg 
0340-67 93 75, 073-394 15 20 
christer.persmark@hotmail.com 
www.blatussens.dinstudio.se 
 
17/1 2012 4+2 
Far: S*UllaBerras Zomac Zjivago 
Astor 
Mor: RIX Zvaigznes Amelia 
Uppfödare: Ilona Prokofjeva och 
Mikael Hemmingsen, Stockholm 
073-346 79 73 
essingetorget@gmail.com 
www.wix.com/sparris/milka-page

 

11/1 2012 1+2 
Far: S*Silverklon’s Simba 
Mor: FIN*Miminkan Miriam 
Uppfödare: MUDHONEYS 
Martin Hjertstrand, Göteborg 
0735-31 36 95 
vk-martin@hotmail.com 
 
25/1 2012 1+1 
Far: S*Kyanos Akilles 
Mor: S*Mistlurens Agnes 
Uppfödare: Åsa Enarsson, Frillesås 
0340-65 71 81 
asa.enarsson@telia.com

8/2 2012 3+2 
Far: S*Mistlurens Nestor 
Mor: S*Gigablue’s Nike 
Uppfödare: S*GRRR 
Anna Saverstam, Umeå 
073-810 73 82 
grrr@saverstam.com  
www.saverstam.com

7/2 2012 0+2 
Far: IC S*Kyanos Akaios 
Mor: S*Vatulands Marisa 
Uppfödare: S*MISTLURENS 
Bengt Göran Fältström, Göteborg 
031-13 31 73, 070-967 00 63

Sverige

Far: Katzenhof Regulus 
Mor: DK*Malevitch Hasta La Vista 
Zarina 
Uppfödare: S*LUNDÅSEN’S 
Lena Höglund, Lidköping 
076-337 54 55 
lena@lundasen.se 
www.lundasen.se

Far: Katzenhof Regulus 
Mor: SC S*Koroleva Odelija 
Maximalija 
Uppfödare: S*KOROLEVA 
Kaija Merta, Ljung 
033-26 42 54, 070-675 34 85 
kaija.merta@telia.com 
www.koroleva.se

Far: SE*Burn Island Signar Vasil 
Mor: S*Kosmoskattens Klara 
Uppfödare: TSARITZAS 
Eva Nilsson, Linköping 
013-14 78 75, 0708-66 23 31 
eva@tsaritzas.se
 
Mars 2012  
Far: S*Romanenko’s Sikorsky 
Mor: S*Grrr Kallisto Nova Jelena 
Uppfödare: S*GRRR 
Maria Saverstam, Skellefteå 
073-810 73 82 
maria_saverstam@hotmail.com 
www.saverstam.com 
 

Juni 2012 
Far: S*Romanenko’s Sikorsky 
Mor: (N)Russersølvet Lansalott 
Uppfödare: S*EXANIMO I NORR, 
Umeå 
exanimoinorr@gmail.com 
www.saverstam.com

Sverige

16/2 
Far: IC IT*BluEudemonia’s Russian 
Roulette JW 
Mor: GIC S*Romanenko’s Omega 
by Siddharta JW 
Uppfödare: Kicka Johansson, 
Linköping 
013-555 85, 073-831 50 10 
kicka_65@hotmail.com

24/3 
Far: IC S*Kyanos Akaios 
Mor: S*Kärrmarks Amalija 
Uppfödare SE*SKUGGPANTERNS 
Kajsa Berggren, Partille 
070-605 72 65 
calamitykajsa@hotmail.com 
skuggpanter.blogspot.com

31/3
Far: Silverklon’s Simba 
Mor: S*Sirius The Prettiest Star 
Uppfödare: S*COSACK’S 
Eva och Benny Widar, Stenkullen 
0763-53 57 52 
benny.widar@telia.com

7/4 
Far: S*Silverklon’s Simba 
Mor: SC S*UllaBerras Olga Zarina 
Joy 
Uppfödare: S*ULLABERRAS 
Ulla och Bertil Lindstedt, Enviken 
072-535 53 74, 070-938 23 59 
ullaberras@tele2.se

Kullinfo
Födda kullar Väntade kullar

Planerade parningar

FI*Starstruck’s Inkerin Kuura (Frosty Inkeri) 
och Ivalon Valot (Lights of Ivalo)

Uppfödare är Katja Kurisjärvi. 
Mamma till de två små rysspojkarna är 
Strastruck’s Greta Ekman och pappa är 
Susanssin Crispy Mornings.

Förkortningar

Certifikat för vuxna katter: 
CAC,CACIB, CAGCIB, CACS

Certifikat för kastrater: 
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS

EX Excellent 
MB Mycket Bra 
B Bra 
HP Herderspris 
V Vuxen 
J Junior 
U Ungdjur 
K Kastrat 
T Totalt 
Disk Diskvalificerad 
BIV Bäst i varian 
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 var 
 andra)

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

FIN*Miminkan Luka Ben ”Killi”

Ägare:  Marja-Leena Merenkylä
Uppfödare: Marjatta Vieru
Foto: Susanna Gunnar.
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Styrelsen
Ordförande 
Christina Linder 

Östra Bergsgatan 24 A 

611 34 NYKÖPING 

0155-28 91 36 

ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande 
Benny Widar 

Olvers väg 51 

443 60 STENKULLEN 

0302-231 27 

viceordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare 
Karin Johansson 

Amandas gård 11 

414 83 GÖTEBORG 

031-42 37 17 

sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör 

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter 
Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Anna-Lena Wennergren 

Abborrgränd 19 

262 41 ÄNGELHOLM 

0431-45 29 27 

alwennergren@russianblueklubben.se

Martin Hjertstrand 

Norra Ågatan 3 

416 49 GÖTEBORG 

031-701 05 13 

martinhjertstrand@russianblueklubben.se

Valberedningens  
sammankallande 
Veronica Nilsson 

mecky@comhem.se

Vem gör vad?
Avelshanar 
Anmäl/ändra information om din  

avelshane till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

avelshanar@russianblueklubben.se

Avels- och hälsorådet 
Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning: 

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

0700-31 26 33

Christina Linder, 0155-28 91 36

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Martin Hjertstrand, 031-701 05 13

Du kan kontakta rådets medlemmar på 

deras gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation 
Planerade parningar, väntade och födda kul-

lar samt omplacering av katter meddelas till: 

Webbansvarig för russianblueklubben.se 

samt Ryska Postens redaktion. 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 
Nya medlemmar, namn- och adress-ändring-

ar eller utebliven Ryska Posten, meddelas 

till:  

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Russian blueinformation 
Alla som har frågor om rasen russian blue 

som sällskapskatt, avelskatt, utställnings-

katt eller annat vänder sig till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 Bua 

0700-31 26 33 

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat 
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 

resultatet till: 

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se 

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat.

Rasringar i våra
grannländer
Danmark 

Russian Blue Klubben Danmark 

Esben Nielsen 

Niels Hansens Vej 7 

DK-5500 MIDDELFART 

esben@russianblue.dk

Interessegruppen for Russian Blue 

Ketty Grützmeier 

tel. +45 48 25 47 55 

matjora@mail.dk

Finland 
Suomen Venäjänsiniset ry 

Marianna Ripatti 

Ansaritie 3 B 25 

FIN-00350 HELSINGFORS 

Tel. + 358 50 5874054 

Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry 

Sari Kulha 

sari@zarin.net

+358 40 574 3788

Norge 
Den Norske Russian Blue Klubben 

Bodil W Schmidt 

Raveien 342 

N-3220 SANDEFJORD 

Tel. +47 33 45 54 80

Kommande utställningar
SVERIGE

MARS
3-4 Örebro Nerikes Kattklubb
17-18 SVERAK:s årsmöte Borås         
31-0401    Stockholm Stockholms KK
    
APRIL
14-15   Umeå Björkstakatten 2-cert     
14-15    Malmö RYSSPECIAL Sydkatten
14-15    Stockholm Alfakatten         
21-22    Gislaved Dackekatten     
24-28 Östersund Storsjökatten  

MAJ
5-6 Alingsås Elfsborgskatten   
12-13 Stockholm  Speed Cat   
12-13 Falköping Billingebygdens KK
19-20 Bollnäs Hälsingekatten 
19-20 Göteborg Spinneriet  
24-25 FIFe:s Generalförsamling

JUNI
2-3 Skellefteå Solkatten  
2-3 Trelleborg Kattklubben Sviss 
2-3 Stockholm  Birka Kattklubb
16-17 Uppsala Uppsala Kattklubb
16-17 Mörrum Min Kattklubb  
30-1 Forshaga Värmlands Kattklubb
30-1 Kalmar Calmare Kattklubb 

NORGE 

MARS
12-13 Oslo NORAK

APRIL
16-17 Trondheim Trønderkatten
22-23 Kvernaland RORAK

MAJ
7-8 Lørenskog LIRAK

JUNI
4-5 Harstad HÅLKA
4-5 Bergen Hansakatten
18-19 Tromsø Ishavskatten

JULI
2-3 Arendal Agderkatten

DANMARK

MARS
10 Köpenhamn 1 dag 3 cert 
 DARAK, Katteklubben, Racekatten
31-1 Fredericia JYRAK

APRIL
21-22 Frederiks, Karup Katteklubben

MAJ
5-6 Ej bestämt Racekatten

JUNI
16-17 Vrå JYRAK

FINLAND

MARS
3-04 Kirkkonummi URK
17-18 Åbo TUROK

APRIL
14-15 Kuopio ISROK
28-29 Helsingfors RUROK

MAJ
5-6 Vasa POH-KIS
19-20 Tammerfors PIROK

JUNI
9-10 Hyvinkää ERY-SYD
16-17 Hankasalmi KES-KIS

Vuxna

S*Romanenko’s Kalashnikov:  41p
Äg: Thomas Johnsson 
BluEudemonia’s Russian Roulette: 38p
Äg: Sonny Hansson, Kicka Johansson, 
Bernice Skytt
Czar’s Fairy Yelena Nazimova: 29p
Äg: Maria Yngvesson
S*UllaBerras Antonina Agnes Olga: 25p
Äg: Susanne Eriksson
Koroleva Justina by Buddha: 25p
Äg: Kaija Merta
Tsaritzas Zelda: 20p
Äg: Christina Linder
S*Romanenko’s Omega by Siddharta: 17p
Äg: A-C Johansson
 

Juniorer/ungdjur

DK*Malevitch Hasta La Vista Zarina:  33p
Äg: Lena Höglund
Zarin Santa Rosa: 33p
Äg: Yvonne Torstensson
DK*Kirstejns Laurela Bluedane:  31p
Äg: Tomas Öberg
S*Toredys Scilla Siberica:  17p
Äg: Lena Hallström
Tzaritsas Blue Pearl:  15p
Äg: Eva Nilsson
S*Mistlurens Nora:  15p
Äg: Bengt Göran Fältström
S*Wynjas Nova:  14p
Äg: Yvonne Torstensson
S*Mistlurens Nestor:  11p
Äg: Elisabeth Jacobs
 
       
Kastrater

S*Limelight’s Quatro: 30p
Äg: Thomas Johnsson   
FIN*Zarin Querida Maia: 21p  
Äg: Charlotte Bredberg
Koroleva Justinus by Buddha: 13p 
Äg: Marie Dartgaard
Wildtbergs Boris: 13p
Äg: Ywonne Wildtberg
S*Limelight’s Pachama: 13p
Äg: Kicki Öhman
 
Inga utställda ryssar i senior/veteranklass 
under 2011

Preliminärt slutresultat 
i tävlingen 

Årets Russian Blue 2011

Poäng i vuxen-, ungdjur/junior- samt kastratklass
BIS 10 poäng
NOM 9 poäng
BIV 8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss
Cert  2 poäng
Ex 1 J+U 2 poäng

Högsta poängen av dessa fem varianter räknas, man får alltså inte 10 p för BIS, 
samt 2 p för cert och 8p för BIV om man nu haft turen att lyckas med alltihop. 
Resultat från max tre utställningar/katt tas med i tävlingen. Vid klassbyte med-
följer inte tidigare erhållna poäng. Vuxen eller kastrat kan även tävla i senior/
veteranklassen.

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

Myy (FIN*Susanssin Blue Miracle)

Ägare: Susanna Gunnar

Milli (FIN*Zarin Yan Yan) 

är nio år och har fått två vita morrhår.

Ägare: Susanna Gunnar

http://www.no-rak.no
http://www.tronderkatten.org/
http://www.rorak.no
http://www.lirak.net/
http://www.halogalandkatten.no/
http://www.hansakatten.webs.com/
http://www.ishavskatten.no/
http://www.agderkatten.net/
http://www.darak.dk
http://www.katteklubben.com
http://www.racekatten.dk
http://www.katteklubben.com
http://www.racekatten.dk
http://www.urk.fi
http://www.turok.fi
http://www.isrok.net
http://www.rurok.fi
http://www.ery-syd.net
http://www.keskis.net


FÖRENINGS-
BREVB

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

FI*Starstruck’s Inkerin Kuura och Ivalon Valot
Foto: Katja Kurisjärvi.

FI*Miminkan Princess Nadezjda och Katysha Sylphida
Foto: Birgitta Olofsson


