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Redaktionen

tycker

“Hur kan en av världens vackraste katter vara i det närmaste okänd utanför
de invigdas krets?” skriver Kajsa Berggren på sidan 6 i det här numret av
Ryska Posten. Det ger en verkligen en tankeställare! Vi som redan känner till
rasen tar den för given men vi är trots allt inte så många. Vi måste nog ta
alla tillfällen i akt att “marknadsföra” vår ras och det gamla skandinaviska
utseendet.
Vi kan på flera ställen i detta nummer läsa om “den klassiska FIFe-ryssens
utseende”. Det känns väldigt viktigt att fokusera på detta så att vi kan
behålla det rastypiska i FIFe:s standard – den gamla skandinaviska ryssen.
Ryssarnas utseende spretar ju en del numera och det verkar finnas en viss
oenighet i bedömningarna där olika förbunds standarder blandas. Beror det
på att vi mer och mer sällan ser den gamla typen med den underbara rysslooken?
Det är viktigt för alla uppfödare att veta åt vilket håll man strävar och då är
gamla nummer av Ryska Posten en liten guldgruva. Alla som vill titta på
gamla ryssbilder och lära sig mer kan beställa gamla nummer av tidningen.
Tidningarna är gratis, du betalar bara för portot. Det är väldigt roligt och
nyttigt att titta och jämföra och man bör nog plocka fram dessa bilder ofta
för det är en stor risk att man successivt vänjer sig vid ett förändrat utseende.
Alltför många katt- och hundraser har förändrats till oigenkännlighet på
ganska få år. Till vilken nytta? Hur kul är det att bli ihågkommen som den
som förstörde utseendet på den i vårt tycke vackraste katten i världen?
Berit och Elisabeth

Ordföranden

har ordet

I normala fall börjar man nog med att köpa en kattunge. För oss
tog det nästan fem år, men nu har hon hittat hit och hem. Och
vi har blivit flera erfarenheter rikare:
– att först gå och vänta på att få det där ordet ”Ja” från uppfödaren man tagit kontakt med
– att sen tycka att det borde finnas så många fler bilder på den
där lilla tjejen och varför får inte jag se dem???
– och till sist själva transporten hem
Så nu vet också jag hur du kände det en gång för länge sen, eller
kanske bara någon månad sen. Förhoppningsvis ska det göra att
vi också blir bättre som uppfödare, men för att kunna bli det så
måste den enda fertila hona vi har börja löpa nån gång. När
man introducerar en kattunge så kan det ibland tydligen gå lite
för bra med vänskapen, så nu har Disentis fått för sig att hon är
Miriams mamma. Det är väl bara att gilla läget, antar jag, och
vara glad åt att allt gått så väldigt smidigt. Dessutom räcker det
nog med ett litet yrväder här för tillfället…
Det där med transport är ett kapitel för sig. Göteborg-ÅboGöteborg samma dag visade sig vara hart när omöjligt,
åtminstone om man inte ville betala lika mycket för flygresan
som för katten. Därför blev det tåg till Arlanda. Rättare sagt så
var det tanken. En brand i Älvsjö gjorde att tågen stoppade i
Södertälje. När jag kom utrusande till taxifickan stod där redan

50-60 personer från två tidigare tåg. Ingen skulle till Arlanda,
men tack vare en väldigt trevlig växeltelefonist på Södertälje
Taxi löste det sig och jag kunde checka in med två minuters
marginal. Det var nog med drama för den resan, ansåg jag.
Flyget tillbaka till Sverige och taxin till övernattningen gick hur
smidigt som helst. Dagen därpå åkte Miriam och jag först spårvagn, följt av tunnelbana och sedan tåg i fem timmar via
Västerås och Örebro. Fördelen med det var att vi fick tid att lära
känna varandra lite och att Här & Där-tågen (som de kanske
inte längre kallas av SJ) fylls på och töms med jämna mellanrum, så lilla Miriam kunde ligga och studera en väldans massa
människor och gjorde dessutom stor succé hos de förbipasserande.
Nu gör hon alltså stor succé här hemma, även om ”mormor”
Diesel inte är lika förtjust som ”mamma” Disentis. Om hon
kommer göra succé även på utställningar låter jag vara osagt,
men vi ska i alla fall åka till några stycken under sommar och
höst. Vilka är inte bestämt än, och skulle Disentis börja löpa, bli
dräktig och få ungar så påverkar ju det också, men lite varstans
inte för långt från Göteborg ska det nog gå att träffa oss båda i
alla fall. Träffas vi inte på någon utställning (eller eventuell ryssfest) får jag passa på att önska här och nu att du får en sommar
fylld med solsken och blå katter.
Martin

Fotokalender 2011
Nu är det dax igen att skicka in foton på ryssar till
oss! Vi vill ha många bilder att välja på, så tveka
inte, utan samla ihop de bästa du har och skicka.
Vi vill helst ha originalbilder utan någon beskärning, förminskning eller annan ändring. Ju större
bilderna är, desto bättre blir de i tryck.
Kontakta Elisabeth på adressen
rysskalender@russianblueklubben.se om du har
flera bilder som tillsammas är för stora att
skicka med e-post, så kan du få hjälp att fixa
det på annat sätt.
Hit skickar du foton på cd:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Och med e-post:
rysskalender@russianblueklubben.se
Vi tar emot bilder hela sommaren, ända fram
till 30 september.
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Medlemsinfo
Årsmötesprotokoll 20100417
1. Mötets öppnande
Martin Hjertstrand öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 14 röstberättigade medlemmar.
3. Val av ordförande för mötet
Martin Hjertstrand valdes till ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet
Ywonne Johansson valdes till sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Nilsson och
B-G Fältström.
6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
Mötet fanns behörigen kallat.
7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor:
- Utdelning av pokaler,
- Information om nygammal prispokal
- Information om ryssfest.
8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och lades till
handlingarna.
8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
Jan Nilsson drog den ekonomiska berättelsen.
Resultatberäkningen har justerats pga. bokföringstekniska fel.
För 2009 fick klubben ett minusresultat på 4 493,95 kronor.
- Klubben har annonserat mer än budgeterat.
- Under 2008 gick klubben däremot med vinst så att klubben
blev skatteskyldig. Årsmötet föreslog att styrelsen överför
pengar till Avelsfonden om detta skulle ske igen.
9. Revisorernas berättelse
Patrik Johansson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna
förordade ansvarsfrihet för styrelsen efter att resultatberäkningen justerats.
Revisorernas berättelse innehöll även en revision av klubbens
förvaltning vilket inte stadgar tillåter. Årsmötet uppmanade
revisorerna att ta bort detta ur sin berättelse.
10. Frågan om ansvarfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarfrihet för 2009.
11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna
Styrelsen och/eller revisorerna hade inte väckt några frågor.
11b. Frågor väckta av medlemmar
Inga frågor väckta av medlemmar har inkommit.

12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
Martin Hjertstrand redovisade budgeten för 2010.
- Inköp av Ungdjur- och BIV-kokader har bugdeterats.
- Ökade annonskostnader har budgeterats.
- I tryckkostnader ingår PR, Kalendern och tryck av en ny
Infotidning.
- Önskemål om att arrangera en rysspecial årligen framfördes.
Då detta tar tid att arrangera justerades inte budgeten med en
post för detta.
13. Behandling av verksamhetsplan
Ingen verksamhetsplan var upprättad. Årsmötet gav i uppdrag
till avgående styrelse att redovisa en verksamhetsplan i RP nr 2.
14. Val av styrelse i enlighet med §20 (ordförande och sekreterare på en mandattid av två år, vice ordförande på en mandattid av ett år samt tre ledamöter på en mandattid av ett år).
- Till ordförande omvaldes Martin Hjertstrand.
- Till sekreterare valdes Karin Johansson.
- Till Vice ordförande valdes Benny Widar på fyllnadsval.
- Till ledamöter valdes Christina Linder, Ywonne Johansson
och Anna-Lena Wennergren.
15. Val av revisorer samt revisorsuppleant
Till revisorer omvaldes Nils Birgander och Patrik Johansson
och till revisorsuppleant valdes B-G Fältström.
16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en
sammankallande
Till valberedning utsågs Eva Nilsson, Veronica Nilsson och
Ann-Christine Johansson. Till sammankallande för valberedningen utsågs Veronica Nilsson.
17. Övriga frågor
- EP&EC S*Cosack’s Nurejevs minnespokal delades ut för
första gången till bästa klubbkatt under 2009. Pristagaren blev
CS Tsaritzas Zelda.
- S*Mistlurens Oksanas vandringspris delades ut senare till den
klubbkatt som gick bäst på årsmötesutställningen. Pristagare
blev S*Vatulands Marissa.
- Kabbarps vandringspris är på väg tillbaks till klubben.
Styrelsen funderar på hur man skall uppdatera kriterierna för
utdelningen av detta pris till dagens utställningsresultat.
- Martin Hjertstrand informerade om en ryssfest i Örebro den
5 juni och önskade alla välkomna dit.
18. Mötets avslutande
Martin Hjertstrand avslutade mötet och tackade alla för visat
intresse.
…………………………
Ywonne Johansson
Årsmötessekreterare
…………………………
Jan Nilsson
Justeringsman

…………………….
Martin Hjertstrand
Årsmötesordförande
…………………….
B-G Fältström
Justeringsman

Avtackning av avgående ledamöter
Nils, Stefan och jag valde att inte ställa upp
för omval vid årets årsmöte. Jag har avsagt
mig all avtackning från styrelsen men
uttryckt min önskan att få avtacka Nils och
Stefan.
Nils Werner
Nils och jag har följts åt i styrelsen sedan
2004. Nils valdes då till suppleant, för att
sedan bli ledamot och därefter vice ordförande. För Russian Blue Klubben (RBK) så
har Nils varit en oerhörd tillgång med sin
erfarenhet, sina kunskaper och sitt engage-
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mang. Rakryggat har han stått upp för
klubbens traditioner och ideal och därmed
även blivit den som oftast fått ta emot de
smällar som kommit.
Hos Nils bor nu Vatulands Yurij och
Melkeveiens Agena.
Stefan Karlsson
Stefan har varit ledamot sedan 2007. Han
har varit medlem i RBK sedan 2000, då han
köpte Zilarrezko Wilfred of Ivanhoe.
Wilfred är en vacker rysshane som jag haft
förmånen att få se i hemmiljö, han ställdes

även ut en del tidigare. Stefan har varit en
stor tillgång för styrelsen, bland annat
genom att se saker och ting med nya ögon.
Som idéspruta och samtalspartner så har
han varit ovärderlig.
Både klubben och styrelsen gör nu en stor
förlust i och med att Nils och Stefan inte
längre vill arbeta inom styrelsen. Tack för
allt ni har gjort under de här åren, och för er
vänskap!
Carina Nicklasson, avgående sekreterare.

Medlemsinfo
Revisionsberättelse för Russian Blue Klubben
Revisorerna har granskat bokföring och räkenskaper för år
2009.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision.
Vi har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad
försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga fel.
Vår revision ger oss rimlig grund för följande uttalanden.
Bokslutet har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för 2009 års räkenskaper.
Göteborg 2010-04-12
Nils Birgander
Patrik Johansson
Ansvarsfrihet för Russian Blue Kubbens styrelse
verksamhetsåret 2009
Revisorerna har granskat föreningens räkenskaper och det
finns enligt vår mening
ingen anledning till anmärkning, varför vi föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för år 2009.
Göteborg 2010-04-12
Nils Birgander
Patrik Johansson
Avgående styrelsemedlemmar
Vid årets val av styrelse så valde Carina, Nils och Stefan att
lämna styrelsearbetet. Carina har varit Russian Blue Klubbens
sekreterare i fem år och ledamot i ett år. Nils har varit klubbens
vice ordförande i tre år dess ledamot i två år och suppleant i ett
år. Stefan har varit RBK:s ledamot i tre år.
Vi i den nya styrelsen önskar de avgående styrelsemedlemmarna
fortsatt lycka och framgång i arbetet med russian blue.
Anna-Lena, Benny, Christina, Jan, Karin, Martin och
Ywonne

Russian blue-special
i Eskilstuna den 5 september
Mellansvenska Kattklubben kommer att anordna en ryss-special söndagen den 5 september i samarbete med Ryssfolket.
Utställningsinbjudan finns att läsa via SVERAK:s hemsida
(www.sverak.se) och publiceras också i tidningen Våra Katter.
En länk finns även på RBK:s hemsida.
I inbjudan finns information om var utställningen äger rum,
anmälningstider, domare m.m. Ett sådant arrangemang brukar innebära många utställda russian bluekatter samt att det
utöver den vanliga bedömningen anordnas specialklasser, till
exempel bästa rysslook, ögonfärg, päls eller typ. Även om
man kanske inte vill ställa ut sin katt så kan man ju passa på
att åka som besökare för att se många ryssar och träffa klubbmedlemmar. Vi russian blueägare brukar ha mycket trevligt
tillsammans på utställningarna. Jag hoppas få se många
utställda ryssar och ser fram emot att träffa gamla och nya
kattvänner.
Väl mött!

Några ord från kassören
Här kommer en korrigerad ekonomisk redovisning. Några felaktigheter jag gjort som oerfaren kassör har revisorerna hjälpt
mig rätta till. Det redovisade resultatet blev ett minusresultat
2009.
Har ni frågor angående den ekonomiska redovisningen, hör då
gärna av er till mig.
Jan Nilsson, kassor@russianblueklubben.se
RUSSIAN BLUE KLUBBEN
RESULTATRÄKNING

2009-01-31-2009-12-31

INTÄKTER

2009

2008

BUDGET 2009

Medlemsavgifter

57 600

58 550

58 000

Annonsintäkter

0

3 000,00

2 000,00

Ryska Boden (kalendrar mm)

27 387,00 30 568,00 40 000,00

Porto

734

404

500

Övriga intäkter

182,3

714,83

500

SUMMA INTÄKTER

85 903,30 93 236,83 101 000,00

KOSTNADER
Priser
Annonser
Medlemstidning
Inköp till Ryska Boden
Emballage RP
Tryckkostnader
Övriga föreningskostnader
Kontorsmaterial
Förbrukn. Invent.
Postbefordran
Plusgirots avgifter
Reseersättningar
Lokalhyra mm

1 075,00
4 100,00
31 690,00
11 583,00
0,00
12 722,50
6 970,00
923,50
818,00
20 245,21
499,50
0,00
500,00

3 823,00
2 500,00
31 200,00
0,00
1 683,00
13 683,00
2 610,00
1 854,00
1 654,00
22 795,40
443,50
2 916,00
1 600,00

SUMMA KOSTNADER

91 126,71 86 716,90 121 000,00

Ränteintäkter

729,46

Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

-4 493,95 9 295,09

2 775,16

2 000
2 000,00
35 000,00
15 000,00
0,00
30 000,00
3 000,00
2 000,00
26 000,00
500,00
4 000,00
1 500,00

2 000,00
-18 000,00

CH FIN*Miminkan Leonid
Ägare: Marja-Leena Merenkylä.
Uppfödare: Marjatta Vieru.
Foto: Susanna Gunnar.

Christina Linder
Utställningsredaktör
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3 veckor och gamla nog för att fundera över vad som finns utanför bolådan

De första skuggpantrarna har sett dagens ljus!
Jag tror jag var 11 år då jag för första
gången fängslades av denna vackra
katt. En kamrat hade två nobla ryssar
inkvarterade i det lilla kaptenshuset
nere i Skillinge. Nästa gång jag stötte
på en russian blue var under min studenttid i Lund. Efter det har jag fått
nöja mig med att se ryssar på bild. Så
var det faktiskt ända till dess Tesla
(Kärrmarks Amalija) kom in i våra
liv. Hur är det egentligen möjligt?
Hur kan en av världens vackraste
katter vara i det närmaste okänd
utanför de invigdas krets?

Bara några dagar gammal,
då går livet ut på att äta och sova

Inte tappar man väl sugen på att
leka bara för att man blivit trebarnsmor och har tuttvolanger på magen!
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Redan när vi i familjen planerade att bli med
katt var tanken att framöver försöka starta
uppfödning i liten skala. När Tesla väl funnit sig till rätta hos oss och blivit en i familjen började vi fundera på vad vårt framtida
stamnamn skulle vara. Ett av de förslag vi
kom fram till var ”skuggpantern”. Ryssarna
är ju definitivt panterlikt smidiga och gracila och så är de blågrå. Blå eller grå panter
förde bara våra tankar till pensionärsföreningar så då fick det bli skuggpantern i
stället!
Så var det då dags, Tesla som fyllt ett år började löpa som en klocka var tredje vecka. Jag
surfade runt på avelshanesidorna och på
Pawpeds, en internetsida med stamtavlor.
Jag kontaktade också flera kunniga personer
för att få tips och råd på vägen. Det var roligt
att få sådant stöd från folk som varit länge i
branschen!
Vårt val föll till slut på den tjusige Flax
Chaos. Han hade i och för sig redan en dam
på gång men kunde tänka sig en liten extra
flirt så där på vårkanten. Kruxet var bara det
att Smirre, som han kallas till vardags, bor i
Stockholm och Tesla i Umeå. Hur skulle det
gå att fixa med all logistik utan att kunna
vara helt säker på när höglöpet skulle infinna sig? Det gick bara fint! Smirres familj var
flexibla och det gick att fixa och trixa så att
jag kunde ta ledigt ett par dagar från jobbet.
Tesla uppförde sig helt enkelt exemplariskt
hela tiden. En resa till huvudstaden bah, vad
är väl det för en dam av värld! Praktkatt!
Väl hemma igen började vi spana på Tesla.
Kunde det ha gått vägen? Katterna fick ju
bara ett och ett halvt dygn tillsammans, tänk
om det var för kort tid! Tänk vad oerhört
dyrt det skulle bli om jag skulle behöva flyga
ner en gång till. Men så började det infinna
sig små tecken. Tesla som vanligtvis är ganska ointresserad av mat började småäta
mycket oftare än vanligt. Hon blev också

mer och mer kärvänlig med oss andra i
familjen. Så småningom märktes det att hon
lagt på hullet och att spenarna förändrats.
Då kunde jag andas ut! Sedan gick det
rasande snabbt, för vad är väl 9 veckor?
Morgonen den 23e april märkte vi att nu var
det allt dags. Tesla var orolig, jamade och
ville vara nära mig hela tiden. Jag installerade mig tillsammans med Tesla i en låda,
placerad på en säng, och först då kunde hon
varva ner och koncentrera sig på sitt värkarbete. Jag förväntade mig nog att det hela
skulle vara över på några timmar, men icke.
Klockan 00.04 på natten föddes Sievert.
Tesla fick med andra ord kämpa på länge.
Jag började oroa mig och surfade runt på alla
internetsidor som fanns om kattförlossningar och insåg då att det inte var helt ovanligt
att det drog ut på tiden. Så länge Tesla var
vid gott mod och verkade må bra så tänkte
jag låta naturen ha sin gång. Så vid midnatt
kom alltså den första ungen! Han kom med
svansen först och behövde lite assistans för
att ta sig ut. Strax därpå kom det två små grå
till, Gauss och Pascal! Teslas alla modersinstinkter fungerade perfekt, snart låg det tre
små avnavlade, tvättade och diande små
skuggpantrar med Tesla i lådan och ve mig
när jag ville lyfta bort någon kattunge för
vägning. De här ungarna var det uppenbart
Tesla som bestämde om.
Nu växer ungarna så att det knakar. Det är
förunderligt att se hur snabbt de utvecklas
och hur de från en dag till en annan börjat
spinna, stå på sina små vingliga ben, busa
med syskonen och nu senast kämpa sig ut ur
lådan för att raskt bli återbördad av en
beslutsam, icke allt för mild moder. Hela vår
familj njuter av att få följa denna spännande
resa med de tre små skuggpantrarna.
Kajsa Berggren

Var är brudarna?

Undrar jag och ser mig omkring. Matte har föreslagit att
jag ska locka med chips. Men ska det behövas, med min
personlighet och mina talanger? Jag vet precis hur man ska
göra, när det kommer damer på besök. Bildbevis för det
finns på min gammelmattes blogg kosmoskattens.se/katter/.
För nu är jag ordentligt könsmogen och skulle gärna vilja
ha dambesök. Matte säger att om det kommer några förfrågningar så ska hon göra en hjärtscanning och sedan låta
mig få ta emot besök. Men om inte någon flicka ringer
snart, så ringer hon veterinären för ett helt annat ärende.
Inte för att jag strilar överallt eller är odräglig på något
annat sätt. För jag är världens lugnaste och snällaste, trots
att jag är 100 procent hankatt, men hon tycker synd om
mig som ska gå och längta.

Gammelmatte var på besök i går och jag
hälsade ordentligt på henne. Hon hade
med sig massor av leksaker, bland annat
en rolig spindelmus som jag lekte jättemycket med. Jag gillade när den for in
under brudkistan, så jag fick lägga mig
raklång på mage med bakbenen sträckta
rakt ut. Gammelmatte blev orolig över
att det kanske inte var någon bra kroppsställning för mig. Men sådant gör jag hela
tiden.
Matte bara skröt och skröt om hur snäll
och mysig jag är. Gammelmatte blev faktiskt lite imponerad över att jag lät mig
hanteras lite hur som helst. Bland annat
tyckte hon det var kul att jag älskade att
bli kliad och masserad på magen. Hon
var också förvånad att jag inte så mycket
som petade på mattes blommor och små
plantor. Jag har förstås smakat lite på
ampelliljan och nosat på pelargonerna
och orkidéerna. Men de var inte i min
smak, så jag håller mig till min egen mat.
Enda gången som jag blir lite kinkig är
när matte klipper klorna på mig. Då sitter jag still medan hon klipper klorna på
tre tassar, men när hon kommer till den
fjärde så tar mitt tålamod slut. Då försöker jag smita, men matte trycker ner mig
i knäet och sedan tar hon raskt de sista
klorna innan jag hinner därifrån. Men
det bästa är efteråt, för då får jag mina
vitaminer. Jag älskar mina vitaminer och
skulle gärna äta många fler än de jag får
av matte. Men så har jag väldigt fin päls
också. Den är alldeles mjuk och silkig.
Alla älskar att klappa, rufsa, pussa och
gosa med min päls.

Det sägs att kärt barn har många namn,
så jag måste vara väldigt kär. Här hemma
kallas jag Lilla grisen, Gullegris,
Fjantman, Gosemissen, Myskatten och
Mysis av familjen och deras vänner. De är
så förtjusta i mig och jag finner mig tålmodigt i att de kramar, klappar och pussar mig. Deras allergiska vänner är överförtjusta då de antingen slipper ta medicin över huvud taget eller väldigt lite och
ändå kan klappa mig utan besvär. Matte
är också väldigt nöjd över att jag inte fäller katthår överallt. Ibland hittar de några
strån i soffan eller någon annanstans.
”Har Lotus fällt några strån?” frågar de då
och ser förvånade ut.
Som ni märker går livet sin gilla gång här
på västkusten och till sist vill jag bara
påminna om min blogg, som ni gärna få
ta en titt på.
lotus.resaochliteannat.se/#home
är adressen.
Tassliga hälsningar
Lotus
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Presentation av nya styrelseledamöter
Karin Johansson, sekreterare

Jag heter Karin Johansson och är Russian
Blue Klubbens nya sekreterare. Det har i
stort sett alltid funnits en eller två katter
vid min sida och det är bara att vara tacksam för att det blivit så för det är ju en
ynnest att leva med katter!
Det hela började med två bonnkatter
och fortsatte med raskatter. Att det blev
raskatt berodde på att mina kusiner hade
siameser. Jag blev intresserad och familjen började leta efter siameser i slutet av
70-talet. Vi fick kontakt med Eiwor
Andersson i Mölnlycke som har San-TRees uppfödning. Den första raskatten
blev inte en siames utan en Havanna-oriental, “Freddis”. Han charmade hela
familjen så till den grad att han kom hem
till oss före Dark Fiesta, som blev min
katt.
Vi ställde ut en del i slutet av 70-talet
och då såg jag också russian blue-katter
för första gången. Jag minns dem som en
liten och exklusiv ras. Bland alla de raser
jag tittade på så tyckte jag ryssarna var
spännande på något sätt. De såg vanliga
ut men hade ändå något speciellt över sig.
Nu så här efteråt förstår jag att jag uppfattat den där naturliga skönheten som
jag fortfarande tycker så mycket om hos
ryssar. Den gör dem unika som raskatter.
Det där speciella jag sett var nog utsöktheten i hela deras uppenbarelse och rysslooken, den lite stränga och ack så gåtfulla. Och så har jag alltid tyckt om solida katter och särskilt distinkt blå. Dessa
intryck har jag fortfarande av ryssar och
det är nog just den där mixen som gör
dem så tilldragande.
När jag flyttade hemifrån ville jag
skaffa mig en ny katt och att det blev
russian blue berodde nog på de ryssar jag
sett i slutet på 70-talet. Min första ryss
blev S*Smokey Joe’s Edison som jag
minns med stor värme. Han föddes 1990
och i den vevan gick jag också med i
Russian Blue Klubben. Edison fick en
kull med S*Skepparkrokens Katja och
det är jag väldigt glad över. Genom dottern Gaia har Edisons linjer gått vidare i
Norge och genom sonen Gorbie gick
hans linjer vidare i Sverige.
2006 föddes S*Vatulands Mikhail,
“Watson”, som blev min andra ryss tillsammans med min man Patrik. Edison
finns bakom i Watsons stamtavla. 2007
föddes S*Barynia’s Wilma och hon kom
hem till vår familj i januari 2008. Våren
2008 fick vi vårt stamnamnsbevis för
S*Kyanos russian blue. I slutet av maj i år
väntar Wilma sin första kull med
S*Catullus’
Blå
Bastian,
en
Stockholmskis. Vi bor själva i Göteborg
så vi tyckte det var bra att använda en
hane en bit ifrån och som dessutom inte
var använd tidigare i aveln. Det är bra för
avelsbasen.
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När det gäller avel så tycker jag det
viktigaste är att föda upp friska och sunda
katter, att gärna använda hanar som inte
frekvent använts tidigare samt förstås, att
föda upp ryssar som följer FIFe:s-standard som vi har här i Europa. FIFe-ryssar är väldigt karaktäristiska. De har en
lång och unik historia och de skiljer sig
mycket från t.ex. CFA-, TICA- och
GCCF-ryssar som har utvecklats i andra
delar av världen och har sina respektive
standarder. Om man är uppfödare så är
det nödvändigt att ha koll på flera standarder och inte bara FIFe:s även om man
enbart föder upp enligt FIFe, men det är
intressant för alla att ta del av de olika
förbundens standarder och deras respektive historia. Det ligger en stor utmaning
och tjusning i de olika förbundens olika
rysstyper, att klargöra dessa och att
renodla dem, för alla har definitivt sin
charm och skönhet.
Som uppfödare får man välja vilken
typ man föredrar och föda upp enligt den
och dess standard. Det går inte att få allt,
man får välja och genom att göra det så
visar man också respekt mot rasen, dess
historia och de andra uppfödarna. Jag är
inte särskilt intresserad av en massa
blandformer som jag tycker man ser en
hel del av idag, framför allt på FIFeutställningar. Ska man blanda så får man
blanda mycket varsamt. Det finns redan
tillräckligt många olika ryss-standarder
att välja bland och jag tycker vi ska värna
om de goda lokala viner vi redan har. Det
är ett ansvar vi alla har: uppfödare, ägare,
domare, domarelever. Den klassiska
FIFe-ryssen är det allra godaste röda
vinet, tycker jag: en njutning i sig.
Om man läser FIFe-standarden så får
man en ganska bra helhetsbild över hur
en FIFe-ryss ska se ut. FIFe:s standard
överensstämmer med den skandinaviska
russian blue-typen, där framför allt de
svenskfödda Blue Moon af Mölleby och
Skvallergränds Olga Alexandrovna fungerar som bra exempel. Jag tycker att dessa
två ryssikoner är särskilt tilldragande och
de har allt det jag tycker att en klassisk
FIFe-ryss ska ha.
Därför är det för mig naturligt och
självklart att försöka föda upp efter den
skandinaviska typen. Russian Blue
Klubben har sedan många år tillbaka som
mål att värna om den skandinaviska russian blue-typen. Det är ett mål som är
viktigt, inte minst idag när olika rysstyper, framför allt CFA och TICA ropar
högt, i Europa kanske framför allt genom
att lobba för att FIFe-standarden ska
ändras så att den närmar sig CFA- och
TICA-standarden. Vem för då FIFe-ryssens talan? FIFe-uppfödarna, FIFe-ryssägarna, FIFe-domarna, Russian Blue
Klubben, SVERAK, hela FIFe-kollekti-

Karin med Katjinis Katja

vet? Jag hoppas vi ska kunna göra något
bra tillsammans när det gäller både de
stora och de mindre frågorna. Det är
centralt att fråga sig vart man vill gå och
vart vi är på väg och varför.
Vi har ställt ut våra ryssar ganska sparsamt men vi gör det då och då. Wilma är
lite blyg på utställning så hon har fått
vara hemma ett tag. Watson tycker det är
okej och han har blivit IC ganska nyligen. Båda följer hellre med oss till landet
på helgerna och eftersom vi alla trivs där
så styr vi helst vår kosa dit. Jag går gärna
och tittar på utställning. Det bästa med
utställningar är definitivt att få se ryssar
och andra katter och att få träffa ryssvänner och andra kattintresserade. Sedan
är det ju viktigt att våra ryssar syns bland
allmänheten och utställningar är ett sätt.
Jag är personligen inte så förtjust i tävlingsmomentet, men tycker om ryssbedömningarna (jag tittar även gärna på
andra rasers bedömningar). Där kan man
se hur ens ryss bedöms av en domare
enligt FIFe:s standard och det är alltid
meningsfullt även om man får ta all
bedömning med en nypa salt. Fram till
att BIV:et tas ut tycker jag det är intressant och jag sätter värde på det som står
på bedömningssedeln. Panelerna och de
övriga uttagningarna tycker jag är mindre
intressanta. I det fallet är det så många
andra aspekter som spelar roll, som hur
katten visar upp sig eller den för dagen
aktuella modetrenden eller något annat
som inte i första hand relaterar till just
standarden.
Det är inte alltid de mest standardenliga katterna eller de man tycker är de
vackraste ryssarna som blir nominerade
och kommer till panel. Det känns också
märkligt att vitt skilda raser ska tävla mot
varandra. Vissa raser är ju mer uppseendeväckande än andra, som t.ex. bengalen

och många långhårskatter för att de ska
vara det och ryssen, som är en ras som har
en ”vanlighet” om än utsökthet över sig,
sticker inte precis ut (den står åtminstone
inte och ropar högt) och ska ju inte göra
det heller. Det är så den är och det är det
som är så tilldragande med den.
Det finns ju en risk att utställningssystemet, om inte tonvikten ligger på
standardöverensstämmelse, ”drar” alla
raser åt det extrema hållet för att alla
måste synas i tävlingen. Det får mig att
tänka på en musiktävling där blues, rock,
hårdrock, techno, jazz, klassiskt, och
olika länders folkmusik tävlar mot varandra. Om den extremt sköna blueslåten
eller den klara folksången får vara så särpräglad som den är i sin genre även i den
större ”tävligen” så köper jag konceptet.
Annars går jag hellre och lyssnar på blues
en hel kväll, på rock en annan osv.
Jag är öppen för det mesta, men jag
vill helst uppleva ryssen så nära dess rätta
natur som möjligt – och det är naturligtvis i hemmet, i det egna reviret. Jag älskar
att se ryssen i rörelse, det är en passion i
sig. Men som sagt, jag gillar ryssbedömningarna och mycket annat med utställningar också. Jag är överlag intresserad av
Russian Blue på många olika sätt men jag
är intresserad av en hel del annat också.
Det är inte så dumt att byta perspektiv
ibland för att se något.
Som sekreterare i RBK hoppas jag att jag
ska kunna ge en god service till er medlemmar och övriga styrelsemedlemmar.
Detta är ju en ny roll för mig inom RBK
så jag kommer nog att behöva lite tid för
att komma in i den här uppgiften. Min
förhoppning är att jag ska kunna vara en
samarbetspartner som liksom ni värnar
om våra älskade ryssar. För om det är
något vi kan göra så ska vi göra det tillsammans och jag hoppas vi ska ha det
roligt under tiden.

Ryssar på frimärken

Christina Linder
Christina Linder heter jag och är nyvald
ledamot i RBK:s styrelse. Min första russian blue Tsaritzas Ija skaffade jag 1985
och blev i samband med det medlem i
Russian Blue Klubben. Ryss har jag haft
ända sedan dess, förutom en period under
2007 när min gamla katt S*Sirius Once In
A Blue Moon gått bort och den nuvarande Tsaritzas Zelda tillverkades. Totalt
har jag haft fem ryssar, förutom redan
nämnda hade jag förr även S*Bleu
Cherie’s Benjamin och S*Sirius Sweet
Sugarpuss.
När jag i 20-årsåldern flyttat hemifrån
och skulle skaffa katt fastnade jag för russian blue via ett foto av Skvallergränds
Olga Alexandrovna i en bok, hon var så
vacker med sin silverblå päls och gröna
ögon. Därför blev det ryss och jag har
varit fast sedan dess.
Christina med Tsaritzas Zelda
Under senare delen av 80-talet födde jag
upp fem kullar under mitt stamnamn
S*Sirius, sedan blev det ett uppehåll pga studier. När studierna var avslutade var min
katt pensionerad men nu har jag kattungar i huset igen för första gången på 20 år, det
är Zelda som fått sin första kull.

Inom avelsarbetet så lägger jag just nu fokus på hälsofrågor. Ögonsjukdomar och allvarliga hjärtsjukdomar har upptäckts hos ryssar, och om de får fäste får vi problem
eftersom avelsbasen är så smal – alla nu levande ryssar i världen är mer eller mindre
släkt.
När det gäller utseendet på dagens ryssar så upplever jag ingen större skillnad sedan
den förra perioden jag var aktiv, då hade några katter nyligen importerats från USA
och England och använts i avelsarbetet (precis som på 60- och 70-talet). Det fanns
ljusa och mörka ryssar, sådana med låg öronställning eller en mer upprätt placering,
de som var blyga på utställning och sådana som var riktiga showkatter, eller ryssar
som trivdes bäst hemma och var underbara familjekatter - precis som nu. Dock tycker jag generellt att typen försämrats något med längre nosar, svagare vinkel över ögonbrynen, tendens till tättsittande ögon och avsaknad av den breda och flata skallen.
Några av er har träffat mig på kattutställningar vilket jag anser är ett utmärkt sätt att
träffa andra ryss- och kattägare, visa upp sin ras, få prata katt ohämmat och utbyta
erfarenheter samt lära sig mer om de olika raserna. Vi brukar ha mycket trevligt tillsammans.
Som ledamot i styrelsen hoppas jag främst kunna arbeta för ett konstruktivt samarbete ryssägare emellan. Det är också viktigt att lyfta fram och informera medlemmarna om hälsofrågor, och det vore trevligt om fler av RBK:s medlemmar träffas och
umgås exempelvis i samband med kattutställningar.

Ur
Birgitta Bissmarks
samling

Hona från Sirius kull född 31 mars
Ägare och uppfödare: Christina Linder

Karin Johansson
2010-05-18
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Alexej och Kismet har sista ordet
Alexej
Nu är jag trött på vintern! Så mycket snö
har jag inte sett förut, inte mina människor heller och definitivt inte Krypet.
Det har varit så tråkigt att knappt kunna
gå ut och inte ha något roligt att göra ute
heller. Matte såg när jag kravlade mig
fram över gräsmattan, bredbent som en
sköldpadda (mattes ord). Jag spretade
med tassarna och klorna för att fördela
tyngden, precis som med snöskor. När
det var som värst med snö och matte
skulle lägga ut fågelmat så fick hon pulsa
ut till fågelbordet, medan snön gick över
stövlarna och ned i dem. Matte morrade
åt detta. Vid påskhelgen kändes det äntligen att nu nalkades våren, nästan all snö
var borta då. När solen skiner så går jag
ut och bara njuter av tillvaron! Och nu är
verkligen all snö borta, det trodde jag
nästan inte.

Vi har haft objudet besök här: en helsvart
hankatt som satt på fönsterbläcket och
glodde in i huset. Jag fattade direkt vad
han var för en: en vivör! En lebeman! Han
var ute efter lillan!
Husse och matte, som ibland är mer än
lovligt fåniga, blev förtjusta i Svarten, som
de kallar honom. De var ute och kollade
in honom så att han inte var hemlös. Bah,
så tjock och välnärd som han var! Jag
tyckte direkt illa om hans svarta uppsyn,
fast ska jag vara helt ärlig så hade jag inte
gillat honom om han så hade varit blå
eller zebrarandig. Men husse och matte
tyckte att han var så trevlig och social. Jo,
jag tackar! Jag såg nog att han försökte
smita in i huset när husse och matte gick
ut och fraterniserade med honom. Det
skulle han bara ha vågat sig på...
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Kväll efter kväll dök han upp, och
kväll efter kväll fick han också vandra
hemåt med oförättat ärende. Alltmedan
han jamade sorgset, till mattes förtvivlan.
Människor, säger jag bara.
Faktiskt, det ska jag erkänna, var
Svarten så timid och trevlig att jag inte
kunde med att spöa upp honom. Matte
hittade oss på uppfarten en morgon, och
fruktade att nu låg Svarten riktigt illa till.
Jag morrade åt honom men han bara satt
där och såg förvånad och snäll ut, så han
fick slippa rammelbuljong.
Jag har ju ett visst, ska vi säga, specialintresse vad gäller fågelskådning. Sista
helgen i mars kom jag hem med en konstig fågel. Det tyckte ju inte jag men väl
husse och matte. De kände inte igen
fågeln och tittade i fågelböcker, men blev
inte klokare för det. Förutom att de
förstod att det var en flyttfågel.
Husse fotograferade fågeln och skickade kort till farbror Nils, som är ornitolog. Även han rev sig i huvudet och blev
inte riktigt klok på vad det var för sort,
möjligen en järnsparv. Påpekas skall här
att farbror Nils helst vill se fågeln levande
samt höra hur den låter. Han tyckte att
den på kortet var ganska tilltufsad. Vad
han nu kan ha menat med det?
I alla fall så skickade han kortet vidare
till en kollega, som är ännu styvare än vad

han är. Och nu vet vi att det minsann var
en järnsparv. Visst var det duktigt av mig
att hitta en sådan?
Kismet
Vår snälla tante Eva har varit här på
besök, det var skojigt! Hon vet minsann
hur man kliar en katt. Fast Virgo var inte
med den här gången för hon var hos sin
fästman i Göteborg.
Alexej tyckte att tante Evas bil var väldigt intressant. Han var nog rädd att
någon skulle stjäla den, för han låg på biltaket och vaktade den ordentligt.
Här ska ni få höra vad tante Eva sa om
Alexej!
När hon vaknade på morgonen och drog
upp persiennerna så fick hon se Alexej, på
väg hemåt genom trädgården. Tante Eva
hade aldrig förr sett en katt se så målmedveten ut, och gå med så bestämda steg.
Han såg ut som en grenadjär, sa hon. Det
visste jag inte vad det var så jag frågade
matte, och hon sa att det var en granatkastare. Då blev jag lite rädd – tänk om
Alexej skulle börja slänga granater
omkring sig! Men matte sa att grenadjärerna inte hade kastat granater på 400 år
och numera var gardessoldater. Det vet
jag inte heller riktigt vad det är men det
låter inte lika farligt. Och tante Eva kom
på att hon aldrig sett en grenadjär men
hon tänkte på vaktsoldaterna utanför det
norska slottet. Så Alexej ser nog ut som
en vaktsoldat, det var inte lätt med alla
svåra ord. Jag är ju så liten fortfarande.
Vet ni vad jag har fått för något? En lektunnel – och den är skojig! Istället för att
åka på årsmöte så åkte husse och matte
till Hisingen. De skulle titta på en utställning med gamla tavlor och sådant, vad
det nu är för skojigt med det, och så ville
jag ha en lektunnel - det hade jag nogsamt talat om för dem innan de åkte. De
hittade en jättefin som är nästan en meter
lång. Gissa om jag har det skojigt nu?

Även Alexej leker lite i den men
den är mest min! Husse funderar på att köpa en till och sätta
ihop så att det blir en jättelång
tunnel.
Och så fick jag ett fint halsband, för till sommaren så ska
jag få gå ut på egen tass.
Idag satt jag som ett tänt ljus
vid braskaminen – jag hörde
något därinne och det lät skojigt! Husse öppnade den ena luckan
och ut flög en humledrottning! Den ville jag ta men husse
fångade den och släppte ut den, han sa att den var viktig och
skulle få leva. Men den lät roligt, jag kanske hittar den till
sommaren igen?
Nu har vi katter och våra människor så mycket att syssla med
att vi nog inte har tid att skriva mera i Ryska Posten. Kanske
dyker vi upp igen i framtiden någon gång, vi får väl se. Och så
vill vi hälsa till alla våra vänner, både katter och människor –
ni vet vilka ni är!
Hälsningar från
S*Ryaklintens Alexej Astor, aka Plutten och
S*Mudhoneys Kismet, aka Krypet

Vatulands Isaak,

Isaak

Gina, Tina och Smarty

En lördag i mars åkte vi till Göteborg för att hälsa på Mirjana och Vuk, ryssen
Vatulands Isaak samt huskatten Gina och hennes (numera vuxna) ungar Tina och
Smarty. Mirjana och Vuks första katt, Grizella, var grå och liknade en ryss. Därför
blev det så småningom en russian blue i huset.
Isaak föddes hos Marianne och Sven
Backström, och var en i sjulingskullen som
föddes 2005. Vuk blev förtjust i Isaak så
fort han såg honom och så fick han flytta
hem till sin nya familj. De hade just då bytt
bostad så det var ett riktigt paradis för den
lilla kattungen med alla flyttkartonger och
hoprullade mattor som man kunde gömma
sig i.
I augusti 2008 brann det i fastigheten
och då fick familjen ett temporärt boende
under drygt ett år, men nu är de alla tillbaka hemma igen.
Som hos så många andra av oss så är det
katterna som styr mycket, och Vuk ägnar
två timmar varje morgon åt katterna.
Klockan 6 kommer Smarty och väcker sin
husse. Först sitter han på husses tofflor,
medan han låtsas sova. Sedan kommer han
upp i sängen, sätter sin nos emot Vuks näsa
och slutligen klappar han honom med tassen på kinderna. Då måste ju Vuk visa att
han är vaken och Smarty börjar då prata
(han jamar inte – han talar) och berätta om
hur hungrig han är och att mat det vill han
ha genast.
Här berättar Vuk själv: Varje morgon efter
jag har blivit väckt av Smarty och tar på
mig min morgonrock så går Isaak fram och
tittar frågande in i mina ögon: "Öppna
dörren till matsalen är du snäll. Jag vill
springa omkring lite!" När det är öppet
springer han och Smarty tillsammans som
två kaniner och leker på stora mattan i
matsalen som på ängen medan jag rakar
mig och duschar. Flickorna deltar inte i

leken. De sitter på var sin klösbrädas topp
och väntar på morgonmaten med uttrycket
i ögonen: Ah, de barnsliga pojkarna! Sedan
blir det mat, kattgodis till Isaak och Tina,
skinka för Smarty och "La vache qui ri" ost
för Gina. Efter det så får Smarty sin insulinspruta under Isaaks uppvaktning. Då är
kaffet bryggt och det är dags att väcka
matte till frukosten och morgonens GP!
Isaak och hans sex syskon träffade vi som
kattungar och det var ju alldeles fantastiskt
att få se en så stor kull. Mamma Mia
(FIN*Katzenhof Mariya) tog hand om
dem alla på bästa sätt. Isaaks kullbröder
Igor och Longfellow flyttade till Margit
Kjetsaa i Norge. Igor har haft stora utställningsframgångar och är Supreme
Champion. Ilycha blev liksom Isaak kvar i
Göteborg, Ivdel och Lela Do flyttade till
Stockholmsområdet. Den enda honan i
kullen, Iines-Mariya, flyttade till Katja
Impivaara (FIN*Sini-Ihmeens uppfödning) i Finland och fick en kull.

Gina

Tina

Det var väldigt roligt att få träffa de fyra
katterna, som jag hört så mycket om. Och
väldigt roligt att få återse Isaak – nu som en
stilig ung man i sina bästa år! Det är alltid
lika trevligt att få se vackra katter, i det här
fallet en ryss och tre huskatter. Stora personligheter är de alla fyra, precis som allas
våra katter – eller hur?
Vi tackar för besöket och den goda middagen!
Carina Nicklasson och Hugo Johansson

Smarty
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S*Kosmoskattens
S*Kosmoskattens uppfödning (Elisabeth och Nils Larsson) har
inte varit så produktiv genom åren. Det har blivit elva rysskullar på fjorton år, men första kullen från S*Kosmoskattens var en
birmakull. Däremot har Elisabeth haft stor betydelse för rasen
och för Russian Blue Klubben, dels genom sitt arbete i Ryska
Postens redaktion och numera även som webbansvarig för
klubbens hemsida, och dels genom sin egna fina hemsida som
lockar många nya ryssägare.
Elisabeth och Nils köpte sin första ryss S*Mistlurens Blå Embla
1994 av BG Fältström. Hon växte upp tillsammans med en birmakompis ur S*Kosmoskattens första kull. På Emblas ettårsdag
födde hon sin första kull och detta blev starten för
S*Kosmoskattens ryssuppfödning. (Embla fick totalt fyra kullar.) Ur denna kull fick S*Kosmoskattens Blå Beyla en kull, men
jag tror inte att några av hennes barn gick vidare i aveln i sin tur.
Ur Emblas andra kull behöll Elisabeth och Nils IC
S*Kosmoskattens Cassandra som vid ett tillfälle blev BOB på
en utställning, dvs. hon blev den bästa katten på hela utställningen. Cassandra fick fyra kullar.

S*Mistlurens Blå Embla flyttade till Orust 1994
och blev familjen Larssons första russian blue.

Ur Emblas tredje kull fick CH S*Kosmoskattens Diana en kull
och hennes dotter S*Sinikoskas Nikita gick vidare i aveln hos
S*Silivren. Nikita fick två kullar och ur hennes andra kull gick
båda honorna vidare i aveln. S*Silivren Lenora fick en kull
2009 och samma år fick S*Silivren Modesty Blaise sin andra
kull. I den senare kullen föddes S*Roylagrey Nikulin Tiger som
nu har flera honor på kö för parning.
I Cassandras första kull föddes S*Kosmoskattens
EkaterinaAksinja. Hon fick en kull med bara en hankattunge,
Nicolai. Nicolai fick i sin tur två kullar hos S*Saratovs. Ur den
första kom S*Saratovs Kristof, S*Saratovs Kesinja och
S*Saratovs Kristyna att gå vidare i aveln.
Kristof fick två kullar och tre av hans barn fick kullar
(S*Astragalus Silver Legolas, S*Astragalus Silver Arwen
Evenstar och S*Aburmas Gina av Fiona). Legolas fick en kull
och två av hans söner fick var sin kull (den senaste 2008) men
jag har inte sett någon av deras barn i aveln. Arwen Evenstar
fick två kullar och ur den sista fick dottern S*Ridge Cat’s
Mimmi sin första kull nu under våren. Inte heller sönerna ur
Ginas enda kull har jag sett användas i aveln. Detta gäller även
ungarna ur S*Saratovs Kesinjas enda kull.

S*Kosmoskattens Cassandra (Emblas dotter) blev BOB (Best in show
total) på utställning i mars 1997, inte ens 9 månader gammal.

S*Saratovs Kristyna såldes till Norge och fick tre kullar hos
(N)Ege Fly’s. Ur den första kullen kom (N)Ege Fly’s Gråpus att
få minst en kull. Hennes dotter (N)Bernhof Nastya har, vad jag
vet, fått tre kullar. En av hennes döttrar exporterades till
Danmark, där hon har använts i aveln men jag vet inte om
några av hennes barn går vidare. I Norge kom tre andra av
Nastyas ungar att användas i aveln ((N)Feropont Anfisa hos av
Pomona(N), (N)Feropont Augusta hos (N)Herits och
(N)Feropont Filimond som fick en kull hos (N)Russersølvet.
Både Anfisa och Augusta är själva fortfarande i aktiv avel,
medan Filimonds avkomma inte gick vidare. Även Anfisas son
Bolsjoj Dmitri av Pomona(N) används i avel.

och flera av hans barn har gått vidare i aveln. Ur hans första kull
exporterades S*Grrr Chili Red Torpedo till FIN*Hana-Bi i
Finland och S*Grrr Chili Thai Giant fick sin enda kull i början av 2009. En av Thais döttrar, S*Kärrmarks Amalija, fick sin
första kull vid bara ett års ålder. S*Peggy Lane’s Audrey
Hepburn, ur Renos andra kull, fick en kull 2008 och en annan
av Renos döttrar, S*Barynia’s Wilma, väntar just nu sin första
kull. Wilmas kullbror S*Barynia’s Wilmer fick en kull i
Finland, en kull i Norge och en kull i Sverige. Katter ur alla
dessa kullar har använts eller kommer att användas i aveln. I
Sverige har redan S*Royalgrey Nikulin Tiger flera parningar på
gång.

Cassandras andra kull bestod av en hane och en hona. Hanen,
S*Kosmoskattens Gulliver, fick en kull men inga av hans barn
gick i sin tur vidare. Honan, S*Kosmoskattens Blå Gina, stannnade kvar hemma.

Reno har också en framgångsrik utställningsmeriterad dotter
SC Tsaritzas Zelda. Zelda har haft framgångar på utställningsarenan, men i skrivande stund är hon mammaledig med sin första kull. S*Flisdjupet’s Legends dotter ur hans sista kull
(S*Gilleskattens Anina) fick tre kullar men bara en av hennes
ungar gick vidare i aveln. Det var S*Skepparkrokens Qissinsky
och han fick också tre kullar, men om någon av hans barn skulle gå vidare så måste det vara ur hans S*Swarovskijs-kull.

I Cassandras tredje kull föddes bl. a. S*Kosmoskattens
Herman. Herman fick två kullar, en i Sverige och en i Norge.
Ur den svenska kullen gick S*Flisdjupet’s Legend vidare i aveln
och ur den norske kullen (N)Pirium Alfa. Legend fick i sin tur
fyra kullar. Två av hans barn gick sedan vidare i aveln.
S*Akvamo’s Frodo fick två kullar och i hans andra kull föddes
IP&IC Tsaritzas Reno. Reno blev en betydelsefull avelshane
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(N)Piriums Alfas dotter (N)Ayor Anoshni Ariel, fick en kull
2007 med stamnamnet (N)Russersølvet. Tyvärr så gick ingen
av ungarna vidare.

S*Kosmoskattens Blå Gina, dotter till Cassandra.

FIN*Zarin Holly från Finland flyttade till Elisabeth och Nils 2005.
Hon parades med Blå Ginas barnbarn S*Porslinkattens Saffran
för att hämta upp de gamla linjerna från Kosmoskattens.

I S*Kosmoskattens Cassandras fjärde och sista kull föddes
S*Kosmoskattens Irina. Irina fick bara en kull, men två av
hennes söner Alexej och Nikolai står med på avelshanelistan.
Alexej fick två kullar med stamnamnet S*Silverklon’s i fjol.
Cassandras dotter S*Kosmoskattens Blå Gina fick bara en kull
som också bestod av en hane och en hona. Hennes son,
S*Kosmoskattens Jasper fick en kull och hans son
S*Porslinskattens Saffran kom att användas i aveln. Saffran fick
fem kullar. Tre av hans barn gick vidare i aveln. Två av dessa var
döttrar till Elisabeth och Nils finska importhona FIN*Zarin
Holly.
S*Kosmoskattens Blå Ginas dotter, S*Kosmoskattens Jasmin,
fick två kullar i Frankrike och hennes sista kull föddes i Sverige.
Jag vet inte hur det gick för hennes barn i Frankrike men ur
hennes svenska kull har två hanar gått vidare i aveln. I skrivande
stund väntas S*Catullus’ Blå Basitians första kull och
S*Catullus’ Blå Boris har fått en kull i Sverige och en annan
kull väntas i Finland. Ur den svenska kullen har den ena hanen
exporterats till Finland.
År 2005 importerade Elisabeth och Nils en hona från Finland
(FIN*Zarin Holly). Med henne börjar uppfödningens andra
del, då de inte längre hade någon avelshona kvar ur sin första
honkattlinje. Däremot valde de att para Holly med en av Ginas
sonsöner (S*Porslinskattens Saffran). Ur denna kull behöll de
S*Kosmoskattens Kajsa medan S*Kosmoskattens Klara köptes
av Eva Nilsson (Tsaritzas) och i Klaras första kull föddes SC
Tsaritzas Zelda. Zelda har haft framgångar på utställningsarenan, men i skrivande stund är hon mammaledig med sin första
kull.

S*Kosmoskattens Kasja ur Hollys första kull.

S*Kosmoskattens Kajsa fick sin första kull i fjol och även ur
denna kull har Elisabeth och Nils behållit en unge, en hane
denna gång (S*Kosmoskattens Leo).
Ywonne Johansson

S*Kosmoskattens Leo, son till Kajsa.
RYSKA POSTEN 2/2010
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Mer om

S*Kosmoskattens
Ywonne Johansson har ju skrivit i flera
nummer av Ryska Posten om en del olika
ryssuppfödningar; vad som har hänt med
avkommorna som har gått vidare i aveln
osv. Till det här numret av Ryska Posten fick
vi in en text från Ywonne om S*Kosmoskattens katter och deras avkommor. Jag
tänkte här försöka ge lite bakgrundsinformation om mig själv och S*Kosmoskattens,
ett stamnamn om innehas av mig och min
man Nils Larsson.
Hur det började
Jag har nästan alltid haft katt. Den första kattungen kom in i
vår trädgård när jag var fyra år och bosatte sig sedan hos oss. Det
var en svartvit hane som aldrig fick något riktigt namn, han
kallades bara “Pissen”, men han kom att betyda mycket för mig
och det var säkert han som fick mig att bli “kattmänniska”.
Katterna som fanns i mitt barndomshem efter honom hade
namn som Kickan, Tussie, Sötis, Tjockis och Lilla Blå. Lilla Blå
(eller Blue som han faktiskt också kallades) var inte blå utan
svart, men döptes efter sina blå kattungeögon. Jag tyckte mycket om svarta katter, men de finaste katterna tyckte jag ändå var
de grå. Helgrå katter var mycket sällsynta där jag bodde, och jag
drömde om att en gång ha en silvergrå katt.
I vuxen ålder
När jag hade gift mig och fått två barn och vi haft både kanin
och undulater i familjen, köpte vi en liten grå kattunge med vit
haklapp och vita tassar via en annons i Gula Tidningen. Äntligen hade jag fått min gråa katt! Det var en hona som vi kallade
Pussi.
Raskatter visste jag inte så mycket om, men en sommar när
vi åkte tåg från Stockholm till Göteborg och Pussi låg i mitt knä
i djurkupén blev den unge konduktören intresserad och tittade
närmare på vår fina katt. “Det här måste vara en russian blue”,
sa han. Pussi var ju ingen ryss, men pälsen var tydligen lik en
rysspäls. Konduktörens mamma var ryssuppfödare, så han visste hur en sådan päls såg ut, sa han. Vi blev intresserade och
läste i kattböcker om russian blue, vi såg bilder på
Skvallergränds Lara och Dimitrij och jag började drömma om
att en gång ha en sådan vacker katt.
Första raskatten
Ändå blev det inte en ryss nästa gång vi skaffade katt, även om
det blev en raskatt den här gången. Åren hade gått, vi hade nu
tre barn och efter tolv år i Stockholm hade vi flyttat tillbaka till
Bohuslän där jag växt upp. Vi hade tittat på många bilder i kattböcker och till slut fastnat för den blåmaskade birman. Pussi
hade vi fortfarande kvar, men hon började bli gammal och hade
en del krämpor. Den bedårande söta blåmaskade hankattungen
som vi till slut hittade var inte till salu, men det fanns en blåtabbymaskad hona som fick flytta hem till oss. Vi kallade henne
Clarissa.

Pussi som liten och stor

Vi ville gärna ha kattungar och Clarissa parades med den blåmaskade hanen som nu hade hunnit bli vuxen. Samtidigt var vi
mycket intresserade av russian blue och hade gått med i Russian
Blue Klubben och börjat läsa Ryska Posten.
Första kullen och första ryssen
Clarissa fick två ungar, Aslan och Azita och eftersom vi planerade att behålla lilla söta Azita ville vi gärna ha en liten rysshona som kunde bli hennes kompis. Det var inte lätt att hitta en
hona, men efter att ha sökt både länge och väl föddes det till slut
en liten flicka i Göteborg den 12 juni 1994, S*Mistlurens Blå
Embla.
Azita och Embla blev snabbt vänner. De var så otroligt söta tillsammans och de fick åka på en del utställningar och dela bur.
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Azita och Embla

Lenas boktips

Mitt intresse för uppfödning och utställning av birmor avtog dock
snabbt. Det var allför mycket att tänka på när det gällde preparering inför varje utställning; badning och föning och pudring och
borstning och jag vet inte allt! Och trots att helig birma var en stor Katten som en gång kallades Tusse av Arne Norlin
ras jamfört med russian blue var det näst intill omöjligt att hitta en och Gunna Grähs samt Kattbreven av Elsie
Johansson
avelshane.
Sommarlov och semester kan innebära att en del människor
Stamnamn och ryssavel
skaffar sig en katt eller flera. Själv kan jag då inte låta bli att
Våra barn var med vid valet av stamnamn och de var också med tänka på sommarkattens situation och låter dagens boktips bli
och valde namn till de första kullarna. Kosmoskatten är en en figur två böcker som egentligen vänder sig till barn och ungdom
i de tecknade barnfilmerna om Doktor Snuggels. men som kan/bör läsas av alla åldrar.
S*Kosmoskattens, som egentligen var vårt andrahandsval, registrerades i FIFe den 9 mars 1995.
Arne Norlin och Gunna Grähs:
Katten som en gång kallades Tusse
Embla blev tidigt könsmogen. Hon löpte regelbundet var tredje Den här boken vänder sig till yngre
vecka från det hon var sex månader. Hon parades redan när hon var barn, utan att för den sakens skull
tio månader med en oprövad hane och fick fyra ungar. Jag har all- vara en bilderbok. Här finns en liten
tid haft svårt att skiljas från kattungarna och en av Emblas söner katt som heter Tusse, eller kanske jag
fick stanna kvar hos oss. Nu hade vi fyra katter som sällskap i säng- bör säga att han kallades för detta
en; Clarissa, Azita, Embla och hennes son som vi kallade Pussi- namn. Under en hel sommar levde
Pojken. Pussi hade blivit sjuk och fått somna in strax efter att han ett bra liv med sina människor,
Embla kom till oss, hon var då 12 år.
men de svek honom och lämnade
honom ensam och övergiven när
Även från Emblas andra kull behöll vi en unge; Cassandra. Pappan hösten kom. Först blev han förvirrad,
till rysskull nummer två, S*Silverskimrets Aragorn, var också tidi- undrande, väntande och sökte dem
gare helt oprövad och det var så det kom att bli i fortsättningen. Vi överallt. Efter hand fann han sig i sin
valde nästan uteslutande hanar som inte tidigare hade några nya situation och kom att trivas, så
avkommor. Jag tycker det är ett bra sätt att bredda avelsbasen i en när sommaren återvände lät han sig
så liten ras som russian blue ändå är. Dessutom bodde sex av inte övertalas att bli någons ägodel,
hanarna i Stockholm, medan vi fanns på Västkusten, och det är han ville vara fri.
också ett bra sätt att få varierade stamtavlor på kattungarna.
Elsie Johansson: Kattbreven
Embla och Cassandra fick fyra kullar var och i början turades de Bok nummer två (som dessutom har
om att ha ungar. Cassandras dotter i G-kullen, Blå Gina, blev vår blivit film) vänder sig till något äldre
nästa avelshona. Efter ett par misslyckade försök med två hanar fick barn.
hon till slut, i juni 2003, två ungar. Då hade vi hunnit flytta lite Huvudpersonen, Annika, tvingas
längre norrut i Bohuslän till huset där vi bor nu.
lämna kvar sin lilla katt Mitzi vid
sommarstugan efter semestern. Hon
Import av rysshona
sörjer och hatar sina föräldar. En dag
I början av 2004 började jag fundera på att importera en avelsho- skriver hon ett brev till Mitzi, det försna eftersom jag tyckte det var svårt att hitta lämpliga hanar till ta kattbrevet, och det kom att bli fler.
Gina. Samtidigt som jag ville ha nytt blod ville jag inte ha ett allt- En jättefin, känslosam och stark bok!
för annorlunda utseende. Till slut bestämde jag mig för en kombination. Den mycket vackra finska honan FIN*Zarin Talita, som
har en blandad skandinavisk stamtavla, skulle paras med en hane Sist men inte minst vill jag rekomsom nyligen importerats från Tyskland. Blev det en hona i den mendera er att läsa Doris Lessings
kullen lovade Sari Kulha att jag skulle få köpa henne.
“Om katter”. Doris älskar katter
Det blev en spännande väntan. Den 20 december 2004 föddes passionerat och har levt med dem
kullen som bestod av en enda kattunge - en hona. Hon fick heta runt sig under så gott som hela sitt liv.
Holly efersom hon föddes i juletid. Några månader innan Holly Boken är en samling berättelser där
kom till Sverige hade Jordbruksverket ändrat införselreglerna för hon berättar om dessa underbara
katter från rabiesfria länder. Man kunde nu ansöka om att ta in en varelser som hon mött från både när
kattunge som var mellan 12 veckor och 3 månader, ingen rabies- och fjärran.
vaccinering behövdes längre.
Ta väl hand om alla era pälsklingar,
Holly parades med Ginas sonson och fick tre fina flickor; Klara, trevlig sommar!
Kajsa och Kasmira. Kajsa fick stanna kvar hos oss och i mars 2009 Lena
fick Kajsa fyra ungar. Nu har vi även en son till Kajsa i huset. Som
jag nämnde tidigare har jag alltid haft svårt att skiljas från kattungarna, men jag försökte verkligen att sälja Leo. Han var till och med
bortlovad i en vecka ungefär, men när den tilltänkta köparen
ändrade sig tog jag det som ett tecken på att också han skulle få
stanna kvar och det har jag verkligen inte ångrat. Trevligare kattpojke finns inte!
Nu har vi fyra ryssar i huset; Gina, som
blir tio år i oktober, och de tre generationerna Holly, Kajsa och Leo. Om det
kommer att bli någon mer kull från
S*Kosmoskattens vet jag inte. Det här
året ägnar vi åt andra saker, hur det blir
nästa år får vi se då.
Elisabeth Larsson
RYSKA POSTEN 2/2010
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Russian Blue Breeders Discussion Board
I slutet av maj i år startade ett internationellt forum på
Facebook på Internet för russian blue-uppfödare och alla
som är intresserade av russian blue. Syftet är att på ett
respektfullt sätt diskutera alla aspekter av russian blue.
Sidan kom till utifrån ett spontant behov av att diskutera
russian blue-frågor och att lära av varandra och att kunna
göra detta på ett och samma ställe. Yasmin Trok-Wijnands
öppnade sidan och hon är också forumets administratör.
Yasmin framhåller vikten av respektfulla diskussioner för
att kunna lära om rasen och varandra. Hon betonar särskilt
respekten eftersom den ibland saknas när uppfödare av olika

Huvud, ansikte, panna och öron på
Skvallergränds Olga Alexandrovna,
en av modellerna för en FIFe-russian
blue.
Ingeborg Urcia skriver i sin bok ”The
Russian Blue Cat” från 1972 på
sidan 35 om “de sju planen” i en
russian blue-katts ansikte: ”Standarder beskriver ibland ‘de sju planen’
som är tydliga i en russian blue-katts
ansikte, ett på toppen av huvudet, ett
som går ner från näsans övre del, två
på båda sidor om pannan, två på
båda sidor om käkarna och ett under
hakan. Detta betyder att russian
blue-kattens huvud inte består av
rundade kurvor utan av raka, kantiga
linjer.”
Urcias beskrivning påminner starkt
om hur den svenska FIFe-domaren
Helga Söderholm, som var en av
huvudexperterna på FIFe-ryssar
under 1980- och 1990-talen, beskrev
russian blue-huvudet. Hon pratade
om ”de strama rysslinjerna”. Dagens
FIFe-uppfödare och FIFe-domare
talar om det skulpturala FIFe-huvudet med distinkta linjer och plan.
För att få en bild så beskrivs ibland
det distinkt planade huvudet som
uthugget med en yxa och pannan
beskrivs som flat som ett hyllplan.

Sök på Facebook:
Russian Blue Breeders
Discussion Board.
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russian blue-typer möts i ord och i fysiska möten. Russian
Blue Breeders Discussion Board innehåller förutom diskussioner många bilder och illustrationer som jag tror kan
intressera många av Russian Blue Klubbens medlemmar.
Allt innehåll är öppet. För att hitta forumet sök på
Facebook: Russian Blue Breeders Discussion Board.
Här är ett exempel på ett av de inlägg som jag har lagt in
på forumet:
Karin Johansson

Om vi ser på bilderna av Olga Alexandrovna igen så kan vi observera att både
hennes huvud och ansikte är kilformat (jag använder mig av Ursias betydelse av
”ansikte” här). Detta kan lätt iakttas eftersom hon inte lyfter upp sin haka (Olga
A:s kilformade huvud/ansikte kan också ses på bilder som visar Olga A:s huvud i
profil). Om vi tar bort plan 3 och 4 från huvudet så skulle huvudet/ansiktet inte bli
kilformat utan triangulärt eller ganska triangulärt, öronen skulle bli lågt ansatta
på huvudet och formen på hela huvudet/ansiktet, om vi inkluderar öronen i en
sådan mental bild, skulle se triangelformade ut. Ett triangelformat huvud/ansikte
liknar siamesens/orientalens form på huvudet/ansiktet.

Bertil Stade, Olga Alexandrovnas uppfödare, berättade för mig att han tyckte att
Olga A:s öron var något för
utåtlutande/utåtställda på detta foto. Han
ville att de skulle vara något mer uppställda. Hennes öron är för övrigt vida vid
basen och stora och ganska spetsiga vilket
ger ett elegant intryck. Öronen är ansatta
ganska högt på huvudet men inte ”högt”
såsom öronsättningen på GCCF-ryssar,
och inte ”så mycket mot sidan som på
toppen av huvudet”, som CFA-standarden
föreskriver. Man skulle kunna säga att de är
ansatta i en “zon” som skiljer sig från både
GCCF- och CFA-ryssar och deras standarder. Och vad kan man säga om Olga
Alexandrovnas ögon? Att de är stora och
utrycksfulla och förunderligt själfulla.

Texten blev lång, men jag tyckte att fotot
var så illustrativt. Det finns ett behov av att
öka förståelsen så att alla lätt kan känna
igen ryssarna hos både GCCF, FIFe, CFA
och TICA. Det kan göras genom bilder,
illustrationer, teckningar etc. som kombineras med beskrivningar i ord. Dessa
beskrivningar bör alltid referera till de olika
standarderna. Ord som ”ansikte” och ”kil”
måste definieras på ett tydligt sätt. Jag ser
fram emot fler foton och illustrationer (och
reflektioner och idéer) som ger oss fler
exempel på ryssar från FIFe, CFA, TICA,
GCCF och andra förbund.
Foto: Eggerborns foto med tillåtelse från
Bertil Stade. Illustration och text: Karin
Johansson, april 2010.

På de två bilderna här under kan man se att
Skvallergränds Olga Alexandrovnas flata rysspanna är en distinkt yta som är som ett helt
plan, ett hyllplan eller en våning.
Foto: Per Stade

FIN*Miminkan Miriam

kommer från Marjatta Vierus uppfödning i Åbo. Marjatta
köpte sin första russian blue, S*Mistlurens Mirjam, från BG
Fältström 1988. Mirjam blev grunden för Miminkans ryssuppfödning och hon blev mamma till tre kullar.
Lilla Miminkan Miriam föddes i år i den trettonde Miminkankullen och nu har cirkeln slutits genom att hon har flyttat till
S*Mudhoneys uppfödning i sin stammors födelsestad,
Göteborg.

Noterat från årsmötet

Ägare och fotografer: Lucie Macek och Martin Hjertstrand

- EP&EC S*Cosack’s Nurejevs minnespokal delades ut för
första gången till bästa klubbkatt under 2009.
Pristagaren blev CS Tsaritzas Zelda.
- S*Mistlurens Oksanas vandringspris delades ut senare
till den klubbkatt som gick bäst på årsmötesutställningen. Pristagare blev S*Vatulands Marisa.
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Fråga Ylva!
Ylva Stockelberg svarar på kattfrågor i
Ryska Posten så ta tillfället i akt och
fråga om saker som du undrar över!
Skicka dina frågor till redaktionen så
vidarebefordrar vi dem till Ylva. Adress
finns på sidan 2. Du får gärna skriva
under signatur, bara du uppger ditt
namn till redaktionen.
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Förlossningsk
– uppfödning
Det är lätt att ta en lyckad förlossning för
faktiskt är helt problemfria. Jag har fött u
att det inte finns någon större lycka än att f
följa deras utveckling de första månaderna
senaste halvårets upplevelser, då jag tyvär
glädjefyllda hobby. Det är härligt att läsa o
viktigt att också berätta om vad som kan h
Tanken att den hållits vid liv för att de andra
skulle kunna födas levande gjorde sorgen lite
mindre.
Pikku tog det hela förvånansvärt bra och
efter att ha slickat den döda ungen en lång
stund lät hon oss ta bort den och lade sig
istället att vila. När hon fick nya värkar som
avtog efter 45 minuter utan resultat insåg vi
att resan till Bagarmossens djursjukhus var
oundviklig. Genom ultraljud konstaterades
att det fanns två ungar kvar i magen och att
de levde men att de fortfarande låg för långt
upp i livmodern för att vara på väg ut. Alltså
var det bara att åka hem igen och vänta.

Mor och dotter

Pikkus första kull
För två år sedan fick min hona Pikku
(FIN*Zarin Querida Maia) sin första kull.
Jag berättade om den även då problemfyllda
förlossningen i Ryska Posten 2/2008. Den
första ungen föddes normalt hemma, men
de två andra förlöstes med kejsarsnitt nästan
ett dygn senare och en liten flicka fick avlivas
pga gomspalt. De två pojkarna Cheops och
Chaos växte dock upp till underbara killar
och förlossningen var snart glömd.
Pikkus andra kull
När Pikkus andra kull planerades var jag
övertygad om att den första förlossningens
komplikationer berodde på förstagångsbesvär. Pikkus mamma, kullsyster och halvsystrar samt bröder har alla (så vitt jag vet)
haft okomplicerade förlossningar och fött
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friska ungar och även hennes tilltänkte,
S*SilverPixie’s Aleksey, kommer från linjer
som använts flitigt inom ryssaveln utan (för
mig kända) problem.
Fredag-lördag 13-14/11
Förlossningen började som den förra, dvs
väldigt långsamt med nästan ett dygn av förvärkar och oroligt bytande av boplats för att
avslutas med kraftiga krystvärkar i ca 1?
timme innan den första ungen kom ut. Det
var en flicka med stort navelbråck och trasig
moderkaka. Trots sina skador levde kattungen när den föddes, men den avled efter bara
någon minut. Man kan fråga sig varför en
sådan kattunge ska behöva födas levande.
Antagligen är det så att naturen är så finurligt konstruerad att om den här ungen hade
dött hade även de andra kattungarna dött.

Söndag 15/11 (varför sker alltid sånt här
på helger och nätter?)
Pikku var pigg och som vanligt. Hon åt och
satt i fönstret och tittade ut. Vi gjorde allt för
att få henne att komma på födslotankar igen.
Vi lämnade bort vår andra katt Diesel till
grannarna för att få lugn och ro, eftersom
han verkade vara den som var mest stressad.
Men icke. När det hade gått 18 timmar
sedan första ungen åkte vi till Bagarmossen
igen, nu med vetskapen om att det antagligen skulle sluta i kejsarsnitt. Jag var ledsen
och orolig och extremt trött efter två dygns
vakande. Jag hoppades att Pikku skulle
kunna föda fram ungarna med hjälp av
värkstimulerande dropp (oxytocin) eftersom ett snitt, förutom att det är ett stort och
riskfyllt ingrepp, även skulle innebära att
hon kastrerades. Det fanns då ännu inte riktigt i min föreställningsvärld att detta skulle
vara Pikkus, min drömkatts, sista kull.
Värkstimulerande dropp/
Oxytocinbehandling
Ultraljud och blodprover visade att Pikku
och ungarna var i god fysisk kondition och
Pikku fick dropp med oxytocin. Pikku var
lugn och visade inga tecken på smärta, men
allt eftersom tiden gick och inga värkar kom
blev vi mer och mer oroliga. Efter två timmmar rekommenderade veterinären ytterligare
ett dropp och efter omkring en halvtimme
satte äntligen värkarna igång. Problemet var
bara att ingen unge kom ut hur Pikku än tog
i. Efter över en timmes krystvärkar visade
det sig att en unge satt fast i födslokanalen
och inte gick att rubba. Nu var kejsarsnitt
oundvikligt men av någon anledning tog det
ytterligare två timmar innan Pikku kom på
operationsbordet, varför hon fick utstå onödigt lidande. Vid det här laget hade jag ändå
bestämt att Pikku skulle kastreras för att

omplikationer
i nöd och lust
given, eftersom de allra flesta förlossningar
pp ett tiotal kullar av olika raser och känt
å se små kattungar komma till världen och
livet. Därför vill jag dela med mig av det
fått uppleva baksidan med vår annars så
m alla lyckliga historier, men för mig är det
ända när det inte går riktigt som det ska.
slippa utstå något liknande igen. Det var en
situation jag inte önskar någon annan.
Men belöningen kom! Efter en timme nåddes vi av ett våldsamt pipande i korridoren
och sköterskan kom in med en pigg och
ilsken liten flicka i en filt. Vilken lycka! Åh
en flicka! Hon skulle få ta över efter Pikku
och bli vår nya avelshona! Kattungen som
suttit fast i födslokanalen, en liten pojke, var
död sedan länge. Han var fysiskt helt felfri
och normalstor varför ingen kunde förklara
varför han inte kom ut. Kanske var Pikku
för trång? Hade hon börjat stänga sig innan
hon fick droppet? Det får vi aldrig svar på.
Pikku tog omedelbart till sig sin lilla dotter
när hon nykastrerad vaknade ur narkosen
och vi var trots allt lyckliga men utmattade
när vi åkte hem.
Oxytocinbehandling eller kejsarsnitt?
I efterhand är det lätt att fråga sig om man
kunnat göra något annorlunda, men vad jag
har förstått var det som hände Pikku helt
oförutsägbart och mycket ovanligt. Man slits
emellan viljan göra allt som står till buds för
att få ut ungarna levande och att våga lita på
veterinärens ofta ganska ”krassa” inställning
att sätta honans hälsa främst, även om det
kan innebära att ungarna förloras. Min upplevelse är att veterinärer avråder från kejsarsnitt i det längsta, dels för att narkosen är
riskfylld både för honan och ungarna och
för att honan kan få problem vid anknytningen. Kejsarsnitt är förbehållet situationer
då honans liv är i fara.
Även vid förra förlossningen rekommenderades Pikku oxytocinbehandling men eftersom chansen var mycket liten att den svagare
av kattungarna skulle överleva den relativt
långa tid utdrivning med oxytocin tar, bad
jag om kejsarsnitt. Det faktum att den kattungen ändå inte överlevde (gomspalt och
svagt hjärta) gav mig en tankeställare.
Veterinärerna bedömde chanserna för den
att överleva så små att riskerna för Pikku
med ett kejsarsnitt var större, men ändå
utförde de ingreppet för att jag bad om det.
Jag är tacksam att Pikku har klarat två kejsarsnitt galant, men jag har förstått att det
inte heller är något man ska ta för givet.
Trots det som hände Pikku vill jag hävda att
det är viktigt att låta erfarna veterinärer
avgöra hur våra älsklingar ska behandlas
istället för att låta våra känslor styra i en situ-

Så här såg tassen ut när jag upptäckte det
vid 3 veckors ålder.

ation när man är trött och känslomässigt
engagerad och det är svårt att tänka snabbt
och klart. Jag tycker inte att det finns någon
anledning att avstå från oxytocinbehandling
och begära kejsarsnitt. Det är den primära
behandlingen vid avstannade förlossningar
och måste alltså betyda att den är framgångsrik.
S*Flax Deluxe och fultassen
Hur gick det då för den lilla? Kattungen
döptes till S*Flax Deluxe och växte sig allt
vackrare. När hon var drygt tre veckor upptäckte jag att någonting var konstigt med
hennes högra framtass. Det såg ut som om
hon saknade en tå och hade en tumme istället. Lux gjorde veterinärdebut när hon var 4v
gammal och röntgade den lilla lilla tassen.
Mycket riktigt kunde konstateras att ”pekfingret” var deformerat och att benen
saknade förbindelse, vilket kommer att innebära att Lux inte kan röra den eller dra in sin
klo. Redan första gången jag såg tån förstod
jag att Lux inte skulle kunna bli vår nästa
avelshona, och att det alltså inte skulle bli
fler kattungar hos S*Flax på länge.
Lux har haft tur och har ett litet symptom på
en allvarlig defekt i skelettbildningen. Hon
kommer att kunna leva helt normalt, men
kommer ev att behöva operera bort klon
som inte kan dras in. Eftersom defekten inte
beror på någon känd ärftlig defekt som tex
polydaktyli, och det faktum att hennes halvbröder redan hunnit få tretton felfria ungar,
måste ”felet” ligga hos Pikku själv. Det är
med stor sorg i hjärtat jag har förstått att
vackra Pikku inte varit lämpad för barnafödande, vare sig att utföra förlossningar eller
att producera friska ungar.
En intressant aspekt i detta är att veterinärerna inte avråder Lux från avel främst för
sin defekt, utan för sin mors förlossningskomplikationer. Tydligen är en individuell defekt som Lux tass sannolikt inte ärftlig, medan honors förlossningsegenskaper
däremot är starkt ärftliga. En erkänd kattveterinär ansåg att det hade varit olämpligt att
avla vidare på Pikku, även om hon hade fött
friska kattungar. Eftersom förlossningsegenskaper endast ärvs på mödernet finns det
ingen anledning att inte låta Chaos och
Cheops gå i avel.

Flax Deluxe 6 månader visar fultassen

Fultassen in action - inget fel på den jabben

Lärdomar
Hela den här processen har självklart varit
smärtsam, men jag har också lärt mig mycket. Dels konkret om katter naturligtvis, men
också en djupare insikt om vad avel innebär
och det ansvar det innebär att ha husdjur.
Som uppfödare har man ansvar att göra det
som är bäst för rasen även om det kan gå
emot ens egna drömmar. För mig personligen är det en stor förlust att Pikku inte får
fler kullar och att Lux kommer att kastreras
så snart hon blir könsmogen, men det är den
ofrånkomliga konsekvensen då avel går ut på
att förfina en ras, inte bara att skaffa gulliga
kattungar. Jag uppmuntrar fler uppfödare att
dela med sig även av sina tuffa upplevelser, så
att vi tillsammans kan göra kunskapsbasen
större och på så sätt kanske också förhoppningsvis förhindra olämplig avel.
I dagsläget har jag inga planer på att skaffa
en ny avelshona eftersom jag tror det dröjer
innan jag hittar en katt som är lika vacker
och kär som Pikku. Tack Sari, återigen, för
en väldigt speciell katt.
Charlotte Bredberg
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Samtal om russian blue
med Susanna Gunnar
En kort presentation av dig själv och din kattbakgrund
Jag heter Susanna Gunnar och ända sedan jag var liten har jag alltid haft katter. Jag köpte
min första russian blue sommaren 2002 och jag blev genast förälskad i rasen. Jag fick mitt
stamnamn Susanssin 18/5 2006 och hittills har jag haft sju kullar.
Vad betyder ryssen för dig?
Att se, att känna, att röra vid – det är vad russian blue är för mig. När man ser på en russian blue vet man att det är en mycket förnäm katt, den har en muskulös, men ändå elegant kropp, och den liknar nästan en liten panter när den går, hoppar eller bara sitter och
ser vacker ut. När man ser på en russian blue vet man att det är en intelligent och till och
med lite stolt katt. Ryssar förstår verkligen sitt eget värde och man känner respekt gentemot
dem när man ser dem. För mig är det den speciella rysslooken som får mig att känna på det
viset. Och när man rör vid katten känns pälsen som plysch och man vet, även om man
blundar, att det detta är en russian blue.

Grindbacka Aleksei

Vad är rysslook för dig?
Rysslooken syns bäst hos de skandinaviska russian blue-katterna – och en bra rysslook är
för mig starkt gröna, nästan mandelformade ögon och ett lite “argt” drag. Kort nos och brett
huvud behövs också. Öronen ska vara öppna vid basen och i harmoni med huvudstorleken,
hellre lite för stora än för små. Hur öronens placering ska vara är inte lätt att svara på, men
låt oss bara säga att de inte får likna kaninöron (rakt uppåtstående) eller vara för lågt sittande (orientaliska). Jag tror att när huvudet har den rätta formen, så hamnar även öronen
på något vis på rätt plats. Jag vill även se en kraftig haka hos min idealryss, med mycket
framträdande morrhårskuddar. När det gäller profilen kan jag “förlåta” om nosen inte är
helt rak, men den måste vara kort. Huvudet måste också ha ett djup – det måste finnas en
fin benstruktur och ett slags kraft i helhetsintrycket av huvudet. Och en riktigt bra vinkel
behövs för att få den rätta looken: kort nos och sedan det platta huvudet, ungefär dubbelt
så långt som nosen. Jag vill inte heller att ryssen ska vara extrem på något sätt, utan den ska
ha ett mycket balanserat huvud i fin harmoni: ögonen, öronen, bredden och så vidare.
Russian Blue Klubben har som mål att bevara den skandinaviska rysstypen.
Vad tycker du kännetecknar den?
Jag tycker att den skandinaviska ryssen är den som mest stämmer överens med beskrivningen i FIFe:s standardtext, och det jag har svarat på frågan om rysslook säger allt. Jag hoppas
verkligen att Russian Blue Klubben och de uppfödare som tycker om det skandinaviska
utseendet kommer att kunna bevara den skandinaviska typen och att de är beredda att ägna
mycket arbete åt det. Jag känner mig emellanåt ganska sorgsen när jag ser på ryssens situation – i synnerhet eftersom antalet skandinaviska russian blue minskar. Jag tror att uppfödarna verkligen måste anstränga sig för att vi ska få ha kvar denna fantastiska look och bevara den för kommande generationer. Visst behövs det ord, men framför allt behövs det handling. Jag hoppas även att Russian Blue Klubben kommer att fortsätta informera uppfödare,
russian blue-älskare och domare om rasens ursprung och historia. Vi ska vara mycket stolta över den och låta hela världen få höra om den skandinaviska ryssen – om man inte gör
något, kommer det inte att finnas några skandinaviska ryssar kvar.
Finns det någon eller några ryssar som du tycker överensstämmer med den
skandinaviska russian blue-typen, samt varför?
Jag tror att jag först skulle vilja nämna de katter som jag har träffat på riktigt, eftersom det
inte är samma sak att se på foton. IP FIN*Miminkan Julija har gång på gång gjort stort
intryck på mig. Hon har den rysslooken som jag verkligen älskar, ögonen är helt fantastiska
och huvudet är mycket balanserat. Hon har även mycket elegant kropp, till och med de små
tassarna. Jag tycker också att S*Coaster’s Blue Streak Bee, EC S*Sagolands Kapris och hennes dotter GIC FIN*Zarin Talita bör nämnas här – alla dessa tre katter har fått mitt hjärta
att hoppa till på grund av sin rysslook. Bland hanarna är GIC Grindbacka Aleksei en katt
jag verkligen måste nämna, och även CH&PR Bessemjanka’s Himalya har en mycket fin
rysslook. När det gäller foton har jag alltid beundrat katter från Barynia’s, Vatulands,
Kosmoskattens, Mistlurens och Tsaritzas. Min favorit från gamla foton är GIC
Skvallergränds Olga Alexandrovna – hon är verkligen speciell!
Vem eller vad har betytt mest för din syn på ryssar?
När jag började med den här hobbyn för åtta år sedan, köpte jag min första russian blue av
Sari Kulha. Hon berättade allt om skandinavisk russian blue. Jag minns att Sari var mycket frustrerad över att de skandinaviska ryssarna inte uppskattades på kattutställningar – och
under mina åtta år med ryssar har det enligt min åsikt bara blivit värre. När jag började min
uppfödning, och även före dess, hade jag Miminkas uppfödare Marjatta Vieru vid min sida.
Hon har gett mig så mycket information om vår ras historia och stöttat mig i allt jag gjort
och vi har haft så många diskussioner om rasen och hur den bör se ut. Det har varit fantastiskt. Marjattas första kull föddes för över tjugo år sedan, så hon vet verkligen vad hon
talar om. Jag tror alltså att de som har betytt mest för min syn på russian blue har varit Sari
(i början) och Marjatta (hela tiden). Men det finns många andra uppfödare och russian
blue-älskare som också skulle kunna nämnas här – det har förekommit så många diskussioner under dessa åtta år, det har framförts så mycket ideer, tankar och åsikter. Jag har lyss-
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FIN*Miminkan Julija

nat med vidöppna öron och noga studerat
Ryska Posten och finska tidningar för att
förstå rasen och jag tror att jag nu vet nu vad
jag tycker. Tack till er alla som varit med
mig under dessa åtta år.
Vad har du för förhoppning när det gäller
russian bluens framtid?
Trots att jag är en mycket optimistisk person
har jag insett att skandinaviska ryssar av bra
kvalitet inte kommer att finnas om tio år
om inte uppfödarna känner sig motiverade
att arbeta för att behålla dem. Visst finns det
uppfödare som värderar och omhuldar den
skandinaviska typen, men finns det tillräckligt många? Jag tror att vi behöver mycket
samarbete, samma mål och gemensamma
intressen, om vi vill behålla den skandinaviska typen levande och av god kvalitet.
Jag skulle också vilja att uppfödarna var
fullt medvetna om och följde FIFe:s standard när de föder upp russian blue. Jag
skulle vilja att domarna var stolta över de
katter som ser ut precis så som standarden
föreskriver. Jag undrar verkligen varför
FIFe-domare belönar CFA- eller TICA-ryssar på FIFe-utställningar. Jag tror säkert att
om jag tog en FIFe-katt till en CFA-utställning, så skulle domaren säga att det här inte
är vad standarden föreskriver om russian
blue. Jag tror verkligen att det är bra för
rasen att det finns olika standarder i olika
förbund, på så sätt finns det tillräckligt med
utrymme för alla slags russian blue, vilken
typ man än föredrar.
Översättning: Elisabeth Larsson

Presentation av nya styrelseledamöter
Ywonne
Johansson

Anna-Lena
Wennergren

Ywonne med Kosmoskattens Ludvig

Vill du först presentera dig med några korta ord?
Vad ska jag berätta som inte de flesta redan vet? Jag är ju med i vart och
vartannat nummer av Ryska Posten: på bild eller med texter och så sent
som i förra numret presenterades jag som årets första jubilar. Att jag bor
i Göteborg tillsammans med min bror, som dock studerar på annan ort
just nu, och arbetar som vårdbiträde på ett äldreboende kanske?
Hur länge har du varit medlem i Russian Blue Klubben?
Jag köpte min första ryss i september 1990 och blev medlem i RBK
samma höst, så det blir snart 20 år.
Berätta kort om dina katter
Hemma hos mig bor rysslandsimporten CH Frida Nevskaja samt två
unghanar från min egna uppfödning S*Wildtbergs Boris och
S*Wildtbergs Ag. Frida är en bestämd dam på nio år som anser att gammal är äldst och därför ska hon bestämma över pojkspolingarna. Boris
brukar hävda att all mat är hans, speciellt om det är något gott. Både
Frida och Boris är riktiga gosekatter som gärna vill kela med matte eller
andra människor, men Ag däremot nöjer sig med att ligga bredvid. Han
anser att jag får se men inte röra. Jag är nog framförallt till för att servera
maten. Sitt sociala behov får han tillgodosett av de andra två. Han blev
kvar hemma eftersom han helt enkelt inte gick att sälja.
Boris mor, tysklandsimporten IC Ondine v. Hirschbach, bor hos en
fodervärd. Tyvärr måste hon omplaceras och jag kan inte ta hem henne
då hon blev hunsad Frida tidigare när hon bodde hos mig. Hennes dotter S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine (Lika) är såld med bibehållen
avelsrätt. Hemma hos Anne-Helene bor säkert någon katt som jag står
som ägare av också.
Varför tycker du om just ryssar?
Efter att ha levt i ca 20 år med olika ryssar så kan jag inte komma på varför jag inte skulle tycka om denna smäckra och graciösa kattras även om
alla katterna är grå (blå). Å andra sidan så medför den enhetliga färgen att
andra drag kommer tydligare fram. Alla mina ryssar genom åren har varit
egna individer och personligheter. Jag har försökt att ha andra raser vid
sidan om, men kan bara konstatera att hjärtat finns hos ryssen och jag
skulle inte vilja byta ut rasen mot någon annan.
Bedriver du avel?
Mitt stamnamn är S*Wildtbergs och den 21 april var jag ”myndig” som
uppfödare, dvs. det var 18 år sedan den första S*Wildtbergs-kullen föddes. Carina Nicklasson räknade ihop 20 S*Wildtbergs-kullar, men jag får
det bara till 13. Jag har också haft en europékull och varit fodervärd åt en
S*Zilarrezko-kull (ryssar).
Jag planerar att ta flera kullar framöver, närmaste planerna är att Lika skall
paras med S*Koroleva Ondrej Maximiliam som hon lever tillsammans
med.
Vad tycker du är viktigast just nu i ryssaveln?
Vi har under de senaste 15 åren arbetat med att utpara en hel del. Nu
tycker jag att det är dags att ta vara på det vi har här hemma. Detta innebär inte att jag är emot nya importer och lån av avelshanar, men vi får inte
glömma det avelsmaterial som redan finns här. Vi bör också fundera på
vilken rysstyp vi ska ha i framtiden och hur vi når den. Vad är bra och vad
är mindre bra med de olika varianterna?

Jag heter Anna-Lena Wennergren och blev invald i
Russian Blue Klubbens styrelse som ledamot på årsmötet i Lidköping den 17:e april. Jag bor i Ängelholm med min man och våra två ryssar,
Skepparkrokens Nurejev och Skepparkrokens
Qissinsky. Jag har varit medlem i RBK sedan hösten
2000, när jag hittade rasen jag letade efter. Jag fick
vänta flera månader på min första ryss, som jag
köpte av Christina Sörman.
Jag hade flera år tidigare haft huskatter, men på
grund av allergi hos en av mina söner fick familjen
vara utan katt under många år. Jag såg en stålgrå
huskatt för många år sedan och det är tack vare
denna katt, som jag började intressera mig för ryssar. Det jag tycker bäst om hos ryssarna är pälsfärgen, de gröna ögonen och att de liknar en “vanlig”
katt.
Min äldsta katt Skepparkrokens Nurejev, kallad
Nurre, skrev jag om i förra numret av Ryska Posten,
när han hade fått Carina Nicklassons pris för bästa
skandinaviska look. Så jag tänkte berätta lite om
min andra katt Skepparkrokens Qissinsky. Qissi är
fyra år och den snällaste och mysigaste katt man
kan tänka sig. Qissi har blivit pappa till sju små
ryssar, två med Virgo av Buerlia i Norge och fem
med Koroleva Leonora Natasja i Sverige. Jag och
Qissi har varit på en del utställningar med början i
augusti 2007. Qissinsky blev Champion innan han
kastrerades. Sedan följde utställningar i kastratklass
och i april 2009 blev han Grand Internationell
Premier i Malmö. På de sista utställningarna blev
han mer och mer osäker, så efter GIP-titeln slutade
hans utställningskarriär. Jag tycker att det är trevligt
och lärorikt med utställningar. Jag har sett många
fina ryssar och andra katter och träffat många trevliga kattägare på utställningarna. Kattutställningar
är ett bra sätt att visa upp vår ras och jag skulle
gärna se att flera ställde ut sina katter.
Hälsoarbetet är ett område som det är viktigt för
styrelsen att prioritera. Många uppfödare kontrollerar redan sina avelskatter och det är viktigt att
fortsätta med detta. När det gäller ryssarnas
utseende, så föredrar jag katter med något mörkare
päls och jag tycker att riktigt gröna ögon är viktigt.
Jag har inget emot att pälsfärgen varierar, så länge
den inte blir för ljus, för då tycker jag att silverskimret försvinner. Jag tycker att det är viktigt att RBK
är en klubb för alla ryssägare, de som bedriver avel,
de som ställer ut och alla som älskar ryssarna.
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S*SIHANOUK’S
S*Sihanouk’s fick vad jag vet fyra kullar
mellan 1991 och 1999; två med
S*Gröndalens Bessie och två med hennes dotter S*Sihanouk’s Avalon. Tuulikki
Simu var innehavare till detta stamnamn,
eventuellt tillsammans med sin dotter
Pirita Simu. I den första kullen föddes
fem ungar, bl.a. Avalon. Enligt uppgift
från Pirita Simu såldes två av de andra
ungarna (S*Sihanuk’s Anton och
S*Sihanouk’s Alice) till Norge, där de
skulle ha fått avkomma. Jag frågade Eva
Smith-Meyer om hon visste något om
dessa. Hon berättade att de i alla fall ställdes ut en gång i Norge, som kattungar
och ägda av Pirita Simu. Jag kan bara
konstatera att de inte har ättlingar i aktiv
avel idag, varken i Sverige eller i Norge.
I PawPeds hittar jag ytterligare en av
Bessies ungar som inte tycks ha fått några
kullar. Nej, för att hitta S*Sihanouks’sättlingar får man gå utifrån två av
Avalons barn ur hennes sista kull;
S*Sihanouk’s Dallas och S*Sihanouk’s
Dante. I PawPeds återfinns även en
avkomma till Avalon ur hennes första
kull, men utan ytterligare ättlingar angivna.

S*Sihanouk’s Dallas – S*Bollers

Dallas köptes av Annika Boller
(S*Bollers) och fick vad jag vet, en kull
med den franske EC Opiom de la Mer de
Kara bosatt i Finland. Alla hennes tre
barn gick vidare. När jag skrev den
ursprungliga texten så hade jag inte sett
någon ättling till S*Bollers Ceasar
användas inom aveln på så lång tid att jag
avskrev hans linje som inte längre aktiv i
aveln. Men det skulle jag inte ha gjort.
Just som jag skickade iväg texten upptäckte jag nämligen att hans dotterdotter
S*Acromedor’s Anastasia just hade fått
sin första (?) kull (vid sex års ålder).
Hennes ägare behåller den ena av ungarna ur denna kull, så kanske lever linjen
vidare även i nästa generation.
S*Bollers Coscos behöll Annika och hon
fick tre kullar. Två av Coscos döttrar
(S*Bollers Nikita och S*Bollers Cerise)
har fött var sin kull (2007 respektive
2009).
Den mest betydelsefulla av Dallas barn
var sonen S*Bollers Dizzy. Han fick tre
kullar och två av hans barn fick varsin
kull.
S*Kosmoskattens Irinas söner Alexej
och Nikolai finns fortfarande på avelshanelistan. Alexej fick två kullar hos
S*Silverklon’s i fjol.
S*Skvalbergets Archans son S*Pelleus
Achilles Archie fick en kull hos S*Ärke
Ängelns. Honan CH S*Ärke Ängelns
Dina stannade kvar i uppfödningen.
Hon har hittills fått två kullar. Hennes
dotter S*Ärke Ängelns Kira bor i
Norrland hos S*Highmarks och sonen
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En förfrågan om S*Sihanouk’s-linjerna kom till klubbens dåvarande sekreterare
tidigare i år och vidare till mig. Ursprungligen skrev jag denna text som ett svar.
Jag fick tillåtelse att publicera en uppdaterad version av texten i Ryska Posten också.
S*Ärke Ängelns Qupin finns på avelshanelistan. Kiras kullbror S*Ärke Ängelns
Mir exporterades till Finland, där han har
fått kullar hos t.ex. FIN*Susanssin,
FIN*Habeeba’s och FIN*Andinan.
S*Pelleus Achilles Archies son S*Ärke
Ängelns Gorki fick två kullar och tre av
hans döttrar (S*Azkovska’s Irina
Prosorov hos S*Azkovska’s och
S*Azkovska’s Olga Prosorov hos
S*Molotov’s samt S*Barynia’s Hildur hos
S*Cortobelle’s) har använts i avel.
Hildurs dotter S*Cortobelle’s Lisa är
mor till ovan nämnda Alexejs kullar.
Dessutom har Hildurs ägare behållit
hennes dotter S*Cortobelle’s Malva.

S*Sihanouk’s Dante

Dante stannade hemma hos Tuulikki
Simu. Han fick bara en unge; IC
S*Glasskatten’s Cherry Cool (Sally),
men hon har varit mer produktiv än sin
far. Sally köptes av Eva Nilsson
(Tsaritzas) och Eva planerar för hennes
femte och troligtvis sista kull nu. Flera av
hennes barn har gått vidare i avel.
Tsaritzas Sarim fick två kullar. Till
Alexandra’s i Norge såldes en son till
honom (S*Blå Blixtens Gandalf) där han
gick i begränsad avel inom det egna katteriet. Idag finns en av hans döttrar samt
hennes son i avel där. En annan av
Gandalfs döttrar exporterades till Happy
Eyes*CZ i Tjeckien. Jag vet inte om eller
hur hon användes i Tjeckien. I Sverige
användes tre av Samirs barn ur den andra
av hans två kullar (t.ex. ovan nämda
S*Acromedor’s Anastasia).
Tsaritzas Semla (S*Sephora’s) fick en kull
på fyra ungar, av dessa gick tre vidare i
avel i tre olika länder.
S*Sephora’s Joby hamnade i Tyskland
(v. Hirschbach) Han fick några kullar
där. Jag vet inte exakt hur hans linjer är
spridda därnere. Men Brigitte Sommer
(v.Hirschbach) har två honor på sin tyska
hemsida som är barnbarns barnbarn till
Joby och det föddes en kull hos von
Majoma 2008, vars mor var ett barnbarn
till Joby. Till Sverige importerades Jobys
dotter IC Ondine v. Hirschbach
(S*Wildtbergs). Hon fick två kullar och
alla hennes fyra ungar har eller kommer
förhoppningsvis att användas i avel hos
S*Moy Almaz och S*Wildtbergs. Vi planerar att para hennes dotter
S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine
(Lika) under 2010. S*Wildtbergs
Dychtau Sentinela Ondine har hittills
bara fått en unge, som inte kommer att
gå vidare i avel. Ondines sonson
S*Wildtbergs Tolko Malo Zinij
Wozduch fick tre kullar och hans halvsyster S*Moy Almaz Zinij Tzarevna
Anaztazia (Iris) fick en kull i fjol och
nästa
planeras.
Ondines
son
S*Wildtbergs Boris är en lovande ungha-

ne som redan har parningsförfrågningar,
men jag avvaktar något innan han får
börja para. Joby har också en son (Paike
v. Hirschbach) som exporterades till
Finland. Där fick han flera kullar t.ex.
hos FIN*Susanssin, FIN*Zarin och
FIN*Kuukanjon. En ättling till honom
FIN*Miminkan Mirjam importerades
nyligen av S*Mudhoneys till Sverige.
S*Sephora’s Joe GNU hamnade i
Norge ((N)Pirum) där han fick två kullar.
Hans dotter CH (N)Melkeveien’s
Cassiopeia är avelshona hos Argentum’s
och hon väntar förhoppningsvis sin
andra kull nu.
S*Sephora’s Joy stannade i Sverige och
blev stammoder för S*UllaBerras. Hon
fick två kullar och fyra av hennes barn ur
den andra kullen användes i avel. Sonen
S*UllaBerras Luke Pjotr Gora fick två
kullar (varav den ene hos S*Gigablue’s)
2007. Den andra sonen S*UllaBerras
Valle Zjivago Astor fick en kull hos
S*Skepparkrokens 2007. Den tredje
sonen S*UllaBerra’s Viktor Vasiljev Petja
fick två kullar 2007-2008 hos S*Ärke
Ängelns respektive S*Peggy Lane’s. Hans
S*Ärke Ängels-barn (Kira och Mir) har
jag redan nämnt, medan IC S*Peggy
Lane’s Stella Izar återfinns på avelshanelistan. Joys dotter S*UllaBerra’s Olga
Tsarina Joy stannade kvar hos
S*UllaBerra’s-uppfödningen och har
ställts ut en hel del. Hon har fått tre kullar mellan 2007 och 2009. Hennes son
S*UllaBerra’s Nickolay Kirill Sergej fick
en kull hos S*Gigablue’s och för hans
dotter S*Gigablue’s Nike planerar man
den första kull nu. Ur Olgas andra kull
behöll hennes ägare honan S*UllaBerras
Zilvia Kia Olga.
Tsaritzas Soron fick en son Guldvingens
Blå Caecar, vars sondöttrar ur de två
S*Silverklon’s-kullarna
alltså
har
S*Gröndalens Bessie tre gånger bland
anfäderna.
Tsaritzas Athos, ur Sallys andra kull,
fick bara en kull och jag har inte sett
någon av hans barn i avel.
Tsaritzas Groucho, ur Sallys tredje
kull, fick två kullar i Skåne hos
S*Saratovs och S*Skepparkrokens. Hans
son S*Skepparkrokens Qissinsky har
ställts ut en hel del och han fick tre kullar; två hos av Buerlia(N) och en hos
S*Swarovsky’s. Eventuellt kan någon av
honorna ur den sistnämnda kullen vara
fertil, t.ex. hamnade en av dem,
S*Swarovsky’s Ami, hos en f.d. uppfödare (S*Styckjunkarens).
Den av Sallys avkommor som har betytt
mest i ryssaveln, vid sidan om Tsaritzas
Semla, är IP&IC Tsaritzas Reno. Han
fick, vad jag kan hitta fyra kullar. Ur hans
första kull exporterades S*Grrr Chili Red
Torpedo till Finland där han har fått
kullar hos bl.a. FIN*NorthernBlue och

Ryssarna
hos Nils Werner
Adde – Styckjunkarens Adalvard
Foto: Nils Werner
(fotot är scannat från RP nr 1/95)

Nils med Vatulands Yurij

Jag tror det var 1992 som Nils och Anna-Stinas första ryss,
Styckjunkarens Adalvard (Adde), föddes hos Ulla-Britt och
Michael Carlson. Adde fick tre kullar och kom att bli betydande via framförallt två av sina ungar, som blev stammödrar
till två nya ryssuppfödningar.
I hans första kull, tillsammans med Mistlurens Vera, föddes
Mistlurens Blå Embla. Hon kom att bli stammor för
S*Kosmoskattens russian blue-uppfödning och blev bland
annat mamma till den mycket vackra S*Kosmoskattens
Cassandra.
I kull nummer två, tillsammans med Mistlurens Ylva, föddes
fyra ungar: Herodes, Clarissa, Camilla och Carmen. Herodes
fick mig veterligen ingen avkomma, Clarissa flyttade hem till
sin pappa Adde, men fick inga kullar. Camilla, kallad Sessan,
stannade kvar hos BG Fältström och Katarina Granath och blev
mamma till Mistlurens Oksana. Jag minns att BG en gång sa
att hon var en av de tre hittills finaste Mistlurens-ryssarna. Den
fjärde honan, Carmen, kallad Nina, flyttade hem till Marianne
och Sven Backström och blev stammor för S*Vatulands ryssuppfödning.
I den tredje kullen, tillsammans med Wildtbergs Zwechowa,
föddes de fyra ungarna Moj Almaz, Ljubimitza, Moja Podarok
och Milaya. Såvitt jag vet är Milaya den enda som fått ungar,
men Moj Almaz (Min diamant) gav senare namn till AnneHelene Johanssons uppfödning Moy Almaz.

Från kullen med Zilarrezko Lady Rowena (S*Wildtbergs
uppfödning) gick fyra av de sex ungarna vidare i aveln: Reca
Lena (von Hirschbach i Tyskland), Reca Wolga
(FIN*Starstrucks), Reca Petyorah, kallad Saga (S*Blåtussens)
och Reca Ob som avelshane i Norge. Ob fick tillsammans med
(N)Stjernevindens Chi Tauri en kull med en blå ryss och två
maskade ungar. Lilla maskade (N)Melkeveiens Agena flyttade
hem till sin farfar/bestefar Yurij, och de är de bästa vänner underbara att se tillsammans.
Nils fick själv komma med namnförslag till sin blivande
kattunge, förbehållet att det skulle ha med astronomi att göra.
Nils, som är mycket intresserad av astronomi, började leta
namn men insåg snart att det fanns ett problem – de flesta stjärnor, solar, stjärnbilder och så vidare har mansnamn! Men så
lyckades han hitta en betastjärna på södra halvklotet vid namn
Hadar, som även kallas Agena. Och det låter ju feminint!
Den, för den skandinaviska russian blue-aveln, mest betydelsefulla av Yurijs ungar, är odiskutabelt Graymalkin’s Yearning
Ofelia, kallad Nano. Nano flyttade till Susanna och Anssi
Gunnar i Finland (FIN*Susanssin) och har med sitt vackra,
skandinaviska utseende fått många vackra avkommor.
Åtminstone några av dem har gått vidare i aveln, bland annat
Nanos dotter Susanssin Blue Miracle (Myy) som stannade kvar
hos familjen Gunnar.
Carina Nicklasson

Efter Addes bortgång köptes Vatulands Yurij och där slöts en
cirkel då Adde var Yurijs farfars morfar. Yurij fick fem kullar
med sammanlagt sjutton ungar. Två kullar hos Graymalkin’s,
en hos Wildtbergs, en hos Wynjas och en hos av Buerlia(N).

FIN*Hana-Bi. På hemmaplan fick hans kullbror S*Grrr Chili
Thai Giant en kull hos S*Kärrmarks i fjol. Ur Renos andra kull
har S*Peggy Lane’s Audrey Hepburn fått en kull hos
S*Gryphon Nordic. S*Barynia’s Wilma, ur Renos tredje kull, är
tänkt att bli urmoder till S*Kyanos ryssuppfödning i Göteborg
och hon väntar sin första kull nu. Hennes kullbror CH
S*Barynia’s Wilmer fick tre kullar; en i Finland hos
FIN*Andinan, en i Norge hos av Buerlia(N) och en i Sverige
hos S*Royalgrey. Ywonne av Buerlia(N) har placerats ut på
foder och det är tänkt att hon åtminstone ska få en kull innan
hon kastreras. S*Royalgrey Nikulin Tiger har nyligen börjat

para honor. I Renos sista kull föddes SC Tsaritzas Zelda. Zelda
är en mycket framgångsrik utställningskatt. Hon fick sin första
kull nu i vår, vilken utgör en nystart för S*Sirius ryssuppfödning.
Ywonne Johansson
Med tillstånd av Pirita Simu
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Foto: Östgöta Bild

Fototävling – look alike!

Blue Moon af Mölleby

– 60-talets vackraste ryss i Sverige
Har du en look alike?

Tävlingen fortsätter!
Har du tagit en bild där katten liknar
Blue Moon på någon av de tre bilderna
ovan? Finns det ryssar idag som ser ut
som Blue Moon?
Blue Moon af Mölleby kallades på sin
tid, i början av 1960-talet, "Sveriges
vackraste ryss". Har vi andra ideal idag,
eller är det inte så stor skillnad på dagens
ryssar och katten på de här cirka 50 år
gamla bilderna?
Skicka dina bidrag till
rpfoto@russianblueklubben.se
Eller om du har pappersbilder:
Elisabeth Larsson,
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn
Vi låter tävlingen löpa under hela året
och presenterar bidragen i varje nummer
av RP. Vinnare utses i nummer 4 /2010.
Priserna till de vinnande bilderna kommer bland annat från Ryska Boden.

Denna bild på Blue Moon är eventuellt tagen i Köpenhamn i oktober 1962.

I Russian Blue Breeders Associations
Newsletter, Special issue of RYSKA
POSTEN, March 1981 kan man på
sidan 14 läsa (artikel av Bertil Stade som
citerar Richard H Gebhardt, USA):

My best shorthair was the Russian Blue
female Champion “Blue Moon av
Mölleby”, owned by Mrs Essie Magnusson
of Sweden. “Blue Moon” is the most beautiful Russian Blue I have ever seen, with
eyes the color of emeralds and coat of wonderful texture. She was with kitten and
therefore not in her best condition; otherwise she would have been a likely Best in
Show.
(Richard H Gebhardt, “Our Cats” no
1/163: the Copenhagen show, October
1962.)
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Ett annat citat:

“Blue Moon is the most beautiful Russian
Blue I have ever seen”
(Richard H Gebhardt) (hämtat ur Special
issue of Ryska Posten, sid.2)
Året innan skrev Konrad Hirschman från
Tyskland så här (detta är också hämtat
från Bertil Stades artikel, sid 14):

Beyond my own duties I must mention
the Russian Blue “Blue Moon av
Mölleby”, the Best Shorthair Adult cat, as
well as the bluepointed Siamese “Blue
Ditte av Kashmir”, who was Best
Shorthair Kitten - two outstanding cats.

(Konrad Hirschman, ‘Racekatten’, no
1/1962: the Copenhagen show, October
1961)

Fototävling – look alike!
inkomna bidrag
FIN*Susanssin Your Sunshine
Foto: Susanna Gunnar

Blue Moon af Mölleby

FIN*Susanssin Your Sunshine

Två bidrag till lookalike-tävlingen från Karin Johansson.

Blue Moon af Mölleby

S*Catullus’ Blå Bastian

(foto: Karin Johansson)

Blue Moon af Mölleby

S*Kosmoskattens Kajsa

(foto: Elisabeth Larsson)

Karin Johansson har tatt disse to flotte bildene av (N)Sydspissen Babushka.
Hilde Kræmer Moe

Blue Moon af Mölleby

(N) Sydspissen Babushka (1)

(N) Sydspissen Babushka (2)

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

Grattis!

Gratulerer Cassie

((N)Melkeveiens Cassiopeia)
som fyller 5 år den 24.mai!
Vi vil samtidig ønske lykke til med nytt
kull!
Beste hilsen fra barndomshjemmet,
Karoline, mamma Chi og “onkel” Sirius.

Grattis Milou

(Grrr Levis Mikado Sidereus)
som fyller 5 år 15/7!
Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Jamusjkin

(S*Kosmoskattens Herman)
som fyller 9 år 17/6!
Carina, Hugo, Alexej och Kismet
Gammelmatte Elisabeth vill också skicka
en födelsedagshälsning till Jamusjkin.
Till Jamusjkin
Nu vår lille kisse du fyller nio år,
så en hyllning från oss alla från hjärtat
här du får.
Dina ögon är så gröna,
din mjuka päls den doftar gott.
Vår snälle goe Kosmoskatt, du är den
bäste vän vi fått.
Tack för att du finns här och nu.
Vi älskar dig Jamusjkin.
Lena, Stefan och Jonathan Zylberstein
samt din son Zjivago

Grattis till Vincent av Buerlia
som fyller 6 år 29/7!

Carina, Hugo, Alexej & Kismet

Grattis Izar!

S*Peggy Lane’s Stella Izar blev
Grand Internationell Champion
i Sundbyberg den 14 mars.
Kristina Svärdsten

Gorby 15 år

Gorby (Saratovs Eduard Benesch)
fyllde 15 år den 14/2.
Babushka

Vi tyckte det var så roligt att se Gorbys
bror Emil i förra numret av Ryska
Posten och önskar därför få med en bild
av vår gamle trotjänare. Gorbys största
intressen nuförtiden är att äta, sova och
kela.

Grattis till systrarna Sydspissen
Babushka och Betzy (Kola)
om fyller 6 år 22/7!

Carina, Hugo, Alexej & Kismet
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Kola

Hälsningar
Christine och Conny Nilsson

Kullinformation
FÖDDA KULLAR
Sverige
3/2 2010 0+2
Far: S*Limelight’s Quatro
Mor: S*Acromedors Anastasia
Uppfödare: S*ACROMEDORS
Reijo Korhonen, Stockholm
070-588 30 70
info@acromedors.se
www.acromedors.se

24/5 2010 2+1
Far: S*Catullus’ Blå Bastian
Mor: S*Barynia’s Wilma
Uppfödare: S*KYANOS
Karin och Patrik Johansson
031-42 37 17
info@kyanos.se
www.kyanos.se

6/3 2010 2+1
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*Azovska’s Olga Prosorov
Uppfödare: S*AZOVSKA’S
Anna Kask, Stockholm
08-623 06 84
anna_kask@yahoo.se

Norge

25/3 2010 2+1
Far: S*Mudhoneys Boris
Mor: S*Saratovs Romana Daniela
Uppfödare: S*SARATOVS
Henny Klöverberg, Landskrona
0418-48 11 24, 0768-95 45 46
henny.kloverberg@gmail.com
31/3 2010 2+2
Far: S*Flax Chaos
Mor: Tsaritzas Zelda
Uppfödare: S*SIRIUS
Christina Linder, Nyköping
0155-28 91 36, 070-291 98 00
christina.linder@comhem.se
www.siriusrussianblue.dinstudio.se
24/4 2010 3+0
Far: S*Flax Chaos
Mor: S*Kärrmarks Amalija
Uppfödare: S*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Umeå
070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
www.skuggpanter.blogspot.com
18/5 2010 2+1
Far: S*SilverPixie’s Aleksey
Mor: S*Koroleva Faina Eufimia
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Västra Frölunda
031-49 78 46
czars.fairy@comhem.se
web.comhem.se/czars.fairy

6/5 2010 0+1
Far: S*Mudhoneys Jasper
Mor: (N)Melkeveiens Cassiopeia
Uppfödare: ARGENTUM'S
Bodil W. Schmidt, Sandefjord
+47 334 554 80 (17-21 & lörd.
sönd.)
bakerkim@frisurf.no

VÄNTADE KULLAR
Sverige

Norge

Vecka 24
Far: S*Halmbylunds Siddharta
Mor: S*Koroleva Odelija
Maximalija
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

5 juni
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: (N)Sydspissen Babushka
Uppfödare: (N)TROILLTAMPEN’S
Hilde Kræmer Moe, Ås
+47 64 94 42 48
hildekm@online.no

PLANERAD PARNING

17/5 2010 3+3
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: Virgo av Buerlia(N)
Uppfödare: AV BUERLIA(N)
Eva Smith-Meyer, Sandefjord
+47 334 737 16, 469 410 32
eva.smith-meyer@sfjbb.net
www.smith-meyer.com

Sverige
Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Glasskattens Cherry Cool
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
013-14 78 75, 0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se

Finland

Far: S*Flax Chaos
Mor: S*Halmbylunds Lucia
Uppfödare: S*Noble Blue’s
Åke Qvarfort, Uppsala
018-50 77 01, 070-425 03 05
nobleblue@bredband.net
hem.bredband.net/NobleBlue

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

Far: S*Mudhoneys Jasper
Mor: S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna
Anaztazia
Uppfödare: Suzan Uhlén, Göteborg
031-41 06 11, 0702-24 15 24
suzan.uhlen@gmail.com

18/5 2010 2+1
Far: S*Catullus' Blå Boris
Mor: IC FIN*Hana-Bi Inari No Kami
Uppfödare: FI*HANA-BI
Marianna Ripatti, Helsingfors
+358 50 5874054
marianna.ripatti@pp.inet.fi
Rättelse
10/2 2010 0+3
S*Korloleva Leonid Nikolaj
S*Ridge Cat’s Mimmi
Annelie Bergström, Oxie
040-54 68 87
bergstrom.annelie@telia.com

Far: S*Royalgrey Nikulin Tiger
Mor: S*Mudhoneys Disentis
Uppfödare: S*MUDHONEYS
Martin Hjertstrand, Göteborg
031-701 05 13, 073-531 36 95
martin.hjertstrand@gsn.se
www.dieselsmissar.blogspot.com
Far: FIN*Hana-Bi Payaso che Grita
Mor: S*Gigablues Nike
Mor: S*Grrr Kallisto Nova Jelena
Uppfödare: S*GRRR
Anna och Maria Saverstam
+47 73 81 073 82
grrr@saverstam.com
http://www.saverstam.com/grrr/

Norge
Far: (N) Thorelin’s Iwan
Mor: (N) Feropont Augusta
Uppfödare: (N)KVITTLES
Kirsti Winter
+47 992 29 623
kirstiwin@hotmail.com
Far: S*Wildtbergs Boris
Mor: St. Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: ST. HANSHAUGENS
Katja Frost, Revetal
+47 333 960 92, +47 412 681 20
katj-f@online.no
www.st-hanshaugens.com

Alldeles färska små blå – 1 dygn gamla
Argentum’s Alexandra Kollentaj föddes den 6/5 hos
Bodil W. Schmidt (ARGENTUM’S) i Norge

S*Catullus’ Blå Bastian och S*Barynia’s Wilma har fått tre småttingar.
S*KYANOS (Karin och Patrik Johansson) första kull.
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Avelshanar
Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane
har de egenskaper som en blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson
om du vill ha mer information om avelshanar och hanelistan.
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader så att intresserade
honkattsägare i god tid kan planera eventuella parningar tillsammans med hankattsägaren.
Ywonnes adress finns på sidan 35.

Sverige
Vuxna hanar
Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Kallisto Sirius Dimitri (080227)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Ulrika & Lars Fahlgren
Tel: 0910-109 24 (Skellefteå)
l.fahlgren@hotmail.com

S*Svartsjös Grizzly
S*Grrr Luna Kisaki Siderius

S*Moy Almaz Ziniy Tzarevity Alexey (080229)
Avgift: Enl. ök.
S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
Ägare: Gunnel Svanberg
CH S*Flisdjupet's Chardonnay
tel: 0920-18106, 070-5982646 (Luleå)
gsvanberg@yahoo.se

S*Kärrmarks Gregorij
IC S*Mjukebo’s Dudinka
S*Glasskatten’s Calippo Merry X-mas
A Flashpaw’s To My Delight
GC Kaybrook's Sentinel of Tyuda (USA)
IC Ondine v. Hirschbach(D)
CH S*Saratovs Maximiliam Blazej
CH Felicia

Mitt (Län: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland)
Nikolai (060215)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Peter Österberg
Tel: 016-139626 (Eskilstuna)

Guldvingens Blå Caecar
S*Kosmoskattens Irena

Tsaritzas Soron
Guldvingens Viktoria
S*Bollers Dizzy
IC S*Kosmoskattens Cassandra

Sidensvansens Owiggo Wiggo (070120)
Avgift: enl ök
Ägare: Sirpa Korventie
Tel: 0220-16658 (Hallstahammar)

S*Astragalus Oceans Pollux
S*Sidensvansens Hexa Epoque

S*Adastra Costeau
EC Guldvingens Silver Zinnie
IC S*Limelight’s Harley
CH (N)Opuntia’s Boj Baba

EC S*Wynjas Wincent
CH S*Ärke Ängelns Dina

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia
S*Peleus Achilles Archie
S*Skepparkrokens Pavlina

S*Ärke Ängelns Qupin (080917)
Avgift: enl. ök.
Ägare: Malin och Jonas Larsson, Gävle
Tel: 026-25 25 32, 070-228 16 54
alfons99@spray.se

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Usurs Major av Buerlia(N) (031120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Daniela Enström
Tel: 0700-524565 (Stockholm)
daniela_e@volny.cz
S*SilverPixie’s Aleksey (080304)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Heléne Pettersson, (Solna)
Tel: 08-27 24 64
lars.bohlund@bredband.net
IC S*Peggy Lane’s Stella Izar (080325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Kristina Svärdsten
Tel: 08-770 28 82 (Tyresö)
peggylanes@svardsten.com
S*Flax Chaos (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Jaan & Anneli Hirsch (Stockholm)
Tel: 08-412 52 89, 070-553 18 18
anneli.hirsch@tengbom.se
S*Flax Cheops (080422)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Lina Överström (Stockholm)
lina.overstrom@gmail.com
S*Catullus' Blå Bastian (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Anna Hansen
Tel: 0734-449 65 32 (Älvsjö)
annah80@gmail.com
S*Catullus' Blå Boris (081008)
Avgift: enl. ök
Ägare: Camilla Patek
Tel: 0707-15 51 33 (Lidingö)
info@catullus.nu

S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)

IC S*Kameleonten’s Astrix
EC S*Saratovs Chrissi Alissa
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)DM

EC Maximillian v. Salzbachtal
IC S*Limelight’s Maya

EC Erasmus v. Salzbachtal
CH Djagilevs Odelia Rinska
S*Kärrmarks Gregorij
EC S*Sagoland’s Chili,DM

S*UllaBerras Viktor Vasiljev Petja
IC S*Romanenko’s Mazeba

PR & EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephoras Joy
CH & GIP S*Limelight’s Nemo
CH A*Flashpaw’s Vision of Love

S*Kandinsky’s Mischa
CH FIN*Zarin Querida Maia

S*Valinor’s Legolas
(N)Thorelin’s Petite Doris
GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM

S*Kandinsky’s Mischa
CH FIN*Zarin Querida Maia

S*Valinor’s Legolas
(N)Thorelin’s Petite Doris
GIP&IC Silverlock’s I Belive In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

GIP/IC Silverlock's I Believe In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM
Sebastian av Buerlia(N)
CH S*Kosmoskattens Blå Gina

IC FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin

GIP/IC Silverlock's I Believe In U
GIC FIN*Zarin Talita, DM
Sebastian av Buerlia(N)
CH S*Kosmoskattens Blå Gina

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

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (081218)
Ägare: Vladimir Vasilisson
S*Limelight’s Potomac
0707-74 34 54 (Solna)
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy
vladimir1@comhem.se

SW’07,EC Silvergrey Paragon Blue Fiver,DSM(USA)
EC S*Limelight’s Kia,DSM
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
IC S*Sephora’s Joy

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Koroleva Ondrej Maximalija (080421)
Avgift: Enl. ök.
Lena Kalmykova
Tel: 076-245 81 44 (Göteborg)
lena.kalmykova@gmail.com
S*Royalgrey Nikulin Tiger (090120)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Stina Otterberg
031-16 39 24 (Göteborg)
stina.otterberg@gmail.com
S*Kosmoskattens Lotus (090325)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anna-Lena Engström
073-809 17 37 (Kungsbacka)
anna-lena.engstrom@yahoo.se
S*Wildtbergs Boris (090711)
Avg. Enl. ö. k.
Ägare: Ywonne Johansson
(Göteborg)
wildtbergs@wildtbergs.se

EC Maximiliam vom Salzbachtal(D)
IC S*Korleova Amalija Katerina

EC Erasmus vom Salzbachtal (D)
CH Djagilevs Odelia Rinska (NL)
S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio
S*Mischenka Petra

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise

IP&IC Tsaritzas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva
S*Ussholmens Urax
S*Sinikoskas Nikita

EC S*Wynjas Wincent
S*Kosmoskattens Kajsa

CH S*Vatulands Yurij
EC S*Romanenko’s Anisia
S*Porslinskattens Saffran
FIN*Zarin Holly

S*Saratovs Radozlav Dominik
IC Ondine v. Hirschbach(D)

Aragon
S*Saratovs Marcela Blazena
CH S*Sephora’s Joby
CH Kassandra v. Hirschbach(D)

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
S*Koroleva Leonid Nikolaj (061005) Kastreringsvarning!!
Avgift: Enl. ök
CH Aragon
Ägare: Anna Steinwandt
IC S*Koroleva Amalija Katerina
& Andreas Fransson
Tel: 0455-10727 (Karlskrona)
schteinwandt@hotmail.com

S*Limelight’ Jonathan
S*Abruma’s Catja av Iluin
S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
S*Mischenka Petra

Norge
Vuxna hanar
Alexandra’s Blue Hampus (0705xx)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Anneke Fasting, Bergen
fiodda@hotmail.com

(N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita

GIC Victor Happy Eyes (CZ)
CH Regina av Buerlia(N)
S*Blå Blixtens Gandalf
(N)Thorelins Anastasia Blue

Zorro av Buerlia(N) (070617)
Avgift: Enl. ök
Ägare: Iver Erling Årva
Tel: +47-90037541/22377511
iver@tda.no

CH S*Vatulands Yurij
EC Oda av Buerlia(N)

S*Saratovs Ivan Yashin
S*Cosack's Nefertite
S*Zilarrezko Andi
EC Geisha av Buerlia(N)(DM)

GIC Viktor Happy Eyes (CZ)
CH (N)Feropont Anfisa

IC Ray Rosa Glauca
CH Florans Erakis
(N)Schillerström’s Feropont
(N)Bernhof Nastja

(N)Nature’s Beauty Aris Maximov
(N)Thorelin’s Yaritza

FIN*Bessemjanka’s Dirham
(N)Schillerström’s Sina Tsaritsa
(N)Subarasi Neko’s Kluzz
GIC Alexandra’s Tsarina Baratova

Bolsjoj Dmitri av Pomona (N) (071122)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Margaret Ann Moen
+47-220 95 77, +47-951 823 65 (Oslo)
margaret.moen@getmail.com
(N)Thorelin’s Iwan (07)
Avgift: Enl. Ök.
Ägare: Kristi Winthter
+47-755 140 40, +47-992 296 23 (Bodö)

Finland
IC Antey (020402)
IC FIN*Aukerin Leevi Kaspar (041213)
FIN*Miminkan Igor (050124)
GIC FIN*Katzenhof Charmander Bulbis
CH FIN*Grindbacka Arian (060626)
IC FIN*Grindbacka Aleksei (060626)
FIN*Katzenhof Beloved Bravery (061219)
S*Ärke Ängelns Mir (070511)
Bristol Nerthiana*CZ (090207)

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

Danmark

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

Har du en fin rysshane därhemma?
Anmäl honom till Russian Blue Klubbens
avelshaneansvarig Ywonne Johansson.
Hon kan berätta vad det innebär.
Adress finns på sidan 35.
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Vänner som har lämnat oss
Vackre Morris har gått till katternas himmel, efter en tids sjukdom.
Han får nu sova på vår lilla djurkyrkogård, tillsammans med flera
andra ryssar, huskatter och en hund.
Morris var en mycket vacker skandinavisk ryss, och han var en värdig
mottagare när han tilldelades Kullabygdens Kassimirs minnespokal.
Morris var också månadskatt i den första ryssalmanackan.
Det var så roligt att träffa Morris och få se det där speciella, vackra
uttrycket som bara finns hos de skandinaviska ryssarna. När man
träffar en katt i hemmet så får man också chansen att se dess personlighet och egenheter.
Att förlora sitt älskade djur är svårt. Har djuret varit sjukt så finns
trösten att det slipper må dåligt längre, men sorgen och saknaden blir
enorm. Det tar tid för den värsta, mest smärtsamma sorgen att gå
över.

Mistlurens Akilles - Morris

Vi vet hur högt älskad Morris var, och Luna är, av Ewa och Kent
– vi tänker på er!
Carina Nicklasson och Hugo Johansson

1990-08-02 – 2010-05-15

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

Kasse

T-shirt

Pris: 50 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr +
porto.

Pris: 90 kr + porto.
Kasse + tröja: 120 kr +
porto.

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

med Russian Blue
Klubbens logotyp.

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

Tag en ryss i örat!
Handgjort örhänge i sterling
silver. Modellen är efter ett
foto av Stenbergets
Milochka, född 1979.
Vill du ha ett par så får du
ett för vänster och ett för
höger öra. Vill du bara ha ett
så beställ höger eller vänster!
Ange också om du vill ha
skruvmekanism, annars får du till hål i örat.
Pris 120:-/styck,
(därav 25:- till RBK)
Giroinbetalningskort ligger i paketet!
(Katten kan även fås i större storlekar som brosch
eller hänge, skicka förfrågan per mejl, snigelpost
eller ring!)
Beställningsadress:
silverkatt@russianblueklubben.se
eller
Monica Malmsten, Turkosvägen 20,
282 32 Tyringe eller tel 0451-567 29
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Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

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

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

1

2

3

4

JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann
Andersson.
Pris: 5:-/st + porto
För mängdrabatt

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

Rea!

Jeansskjortor:
50 kr + porto

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

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

Beställ vykort hos Benny Widar, telefon 0302 – 231 27
eller e-post: bennywidar@russianblueklubben.se

Bildreportage från Billingebygdens Kattklubbs utställning
den 17 april 2010 i Lidköping
Domare: Lena Chapman
Resultaten från utställningen
finns att läsa på sidan 32.
Foto: Karin Johansson

S*Vatulands Mikhail (Watson) med husse Patrik Johansson
Foto: Katarina Kresak

S*Mistlurens Anita

S*Limelight’s Pocahontas

S*Wynjas Yang

S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova

S*Romanenko’s Anisia

S*Vatulands Marisa
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Utställningsnytt

förkortningar

Utställningsresultat

CAC, CACIB,
CAGCIB, CACS

certifikat för
fertila katter

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

CAP, CAPIB,
CAGPIB, CAPS

certifikat för
kastrater

SUNDBYBERG 13 mars 2010

MÄRSTA 4 april 2010

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*LIMELIGHT’S QUATRO
CAGCIB
Äg: Thomas Johnson
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Ex 2
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 2
Hane
HP

Domare: Francoise Milcent
4 utställda russian blue

Klass 8
Premier
Hona
FIN*KAIZAHRE RAINBOW DASH
CAPIB
Äg: Katri Kleemola
NOM, INTERNATIONELL PREMIER
Klass 9
Öppen
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CAC
Äg: Thomas Johnson
BIV, NOM

SUNDBYBERG 14 mars 2010
Domare: Ad de Bruijn
5 utställda russian blue
Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 5
Internationell Champion
Hane
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
CAGCIB
Äg: Kristina Svärdsten
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION
Klass 6
Hona
CAGPIB
NOM

Internationell Premier
FIN*KAIZAHRE RAINBOW DASH
Äg: Katri Kleemola

Klass 9
Öppen
Hane
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
CAC, BIV Äg: Thomas Johnson
NOM, CHAMPION,
Hona
CAC

S*PEGGY LANE’S STELLA ADARA
Äg: Irene Kidhall-Bragd

MÄRSTA 3 april 2010
Domare: Thea Friscovec
7 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 5
Hona
CAGCIB
NOM

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS HINDRA
Äg: Bernice Skytt

Klass 7
Hane
CACIB,BIV
EX 2

Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson
FIN*MIMINKAN LEONID
Äg: Marja Lena Merenkylä

Klass 12
Hane
Ex 1
Hona
Ex 1

32

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S ORION BY
SIDDHARTA
Äg: Meg Larkman
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
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Domare: Glenn Sjöbom
5 utställda russian blue

Klass 3
Hane
CACS
NOM

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS HINDRA
Äg: Bernice Skytt

Klass 7
Hane
CACIB

Champion
S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV
Äg: Thomas Johnson

Klass 12
Hona
Ex 1, BIV
NOM

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

MALMÖ 10 april 2010
Domare: Francoise Milcent
9 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP, BIV

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*LIMELIGHT’S NEMO
HP, NOM Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Klass 3
Hane
CACS
NOM

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Lotta Hallengren

Klass 4
Hane
CAPS

Grand Internationell Premier
DK*KIRSTEJN’S GREY WOLF BY MAXI
Äg: Vibeke Parsborg

Klass 7
Champion
Hona
JUMILLAS AURORA BOREALIS
CACIB
KIRSTEJN
NOM
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
INTERNATIONELL CHAMPION
Klass 8
Hona
CAPIB
BIV, NOM,

Premier
DK*KIRSTEJN’S IZABELLA BLUEDANE
Äg: Vibeke Parsborg
BIS

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*MUDHONEYS CHIANA
Äg: Ola Persson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hona
DK*KIRSTEJN’S JUVELA BLUEDANE
Ex 1
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
NOM, BIS
Klass 12
Hona
Ex 1
NOM

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

MALMÖ 11 april 2010
Domare: Jaana Jyrkinen
8 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP

Supreme Champion
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

EX
MB
B
HP
V
J
U
K
T
Disk
BIV
NOM
BIS

Excellent
Mycket Bra
Bra
Hederspris
Vuxen
Junior
Ungdjur
Kastrat
Totalt
Diskvalificerad
Bäst i variant
Nominerad till panel
Best In Show

BOX

Best in Opposite Sex

BOB

(t ex BIS vuxen kategori tre)
(tidigare BIM - Bäst i Motsatt Kön)

Best of the Best

alla BIS-katter tävlar mot varandra

Klass 2
Hane
HP, BIV

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 4
Hane
CAPS

Grand Internationell Premier
DK*KIRSTEJN’S GREY WOLF BY MAXI
Äg: Vibeke Parsborg

Klass 5
Hona
CAGCIB
NOM

Internationell Champion
JUMILLAS AURORA BOREALIS
KIRSTEJN
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen

Klass 8
Hona
CAPIB

Premier
DK*KIRSTEJN’S IZABELLA BLUEDANE
Äg: Vibeke Parsborg

Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*MUDHONEYS CHIANA
Äg: Ola Persson

Klass 11
Hona
Ex 1
BIV, NOM,

Junior 6 – 10 månader
DK*KIRSTEJN’S JUVELA BLUEDANE
Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
BIS

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

LIDKÖPING 17 april 2010
Domare: Lena Chapman
7 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 5
Hane
Ex 1

Internationell Champion
S*VATULANDS MIKHAIL
Äg: Karin & Patrik Johansson

Klass 9
Hona
CAC
Ex 2

Öppen
S*VATULANDS MARISA
Äg: Bengt-Göran Fältström
S*CZARS FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11 Junior 6 – 10 månader
Hane
S*WYNJAS YANG
Ex 1
Äg: Oskar Thorstenson
NOM, BIS
Hona
Ex 1

S*MISTLURENS ANITA
Äg: Liubov Queck

Domare:
2 utställda russian blue

Klass 1
Supreme Champion
Hona
S*LIMELIGHT´S POCAHONTAS
HP
Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA
Äg: Maria Yngvesson

Klass 3
Hane
CACS
Ex 2

Grand Internationell Champion
S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 12
Hona
Ex 1
BIV, NOM

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

UMEÅ 17 april 2010
Domare: Sirpa Lindelöf
1 utställd russian blue

Klass 7
Champion
Hona
(N)THORELIN’S YARITZA
CACIB
Äg: Elin Skaar
NOM, INTERNATIONELL CHAMPION

UMEÅ 18 april 2010-04-24
Domare: Marie Westerlund
2 utställda russian blue

GISLAVED 8 maj 2010
Domare: Glenn Sjöbom
4 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM,
HP

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
(N)THORELIN’S YARITZA
Äg: Elin Skaar

HP

Klass 7
Hane
CAC

Champion
FIN*HANA-BI PAYASO CHE GRITA
Äg: Anu Tolvanen

Klass 11
Hona
Ex 1
NOM
BIS, BOB

VÄSTERHANINGE 24 april 2010
Domare: Lone Lund
5 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*LIMELIGHT´S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 3
Hane
CACS
NOM
Ex 2

Grand Internationell Champion
S*PEGGY LANE’S STELLA IZAR
Äg: Kristina Svärdsten

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
S*ÄRKE ÄNGELNS RAISA
Äg: Bernice Skytt

Klass 12
Hona
Ex 1
BIV, NOM
BIS

Ungdjur 3 – 6 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

S*LIMELIGHT’S QUATRO
Äg: Thomas Johnson

VÄSTERHANINGE 25 april 2010
Domare: Marie Westerlund
5 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
BIS
S*ROMANENKO’S AXINJA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
S*ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson
Junior 6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

BOHUS 15 maj 2010
Domare: Barbro Helmer
7 utställda russian blue

BOHUS 16 maj 2010

Domare: Hans G Lindberg
4 utställda russian blue
Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Liselotte Hallengren

Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
ONDINE V. HIRSCHBACH
Äg: Ywonne Johansson

S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

SUNDSVALL 23 maj 2010
Domare: Marie Westerlund
1 utställd russian blue
Klass 9
Hona
CAC

Öppen
S*BARYNIAS SIGNE
Äg: Elisabeth Jacobs

TRELLEBORG 22 maj 2010
Domare: Alexey Schchukin
3 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 9
Öppen
Hona
S*MUDHONEYS CHIANA
CAC
Äg: Ola Persson
CHAMPION

Klass 1
Hona
HP
BIV, NOM,
HP

Supreme Champion
S*LIMELIGHT’S POCAHONTAS
Äg: Kenneth Eklind
BIS
S*ROMANENKO’S ANISIA
Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11
Hona
Ex 1
NOM, BIS

Klass 3
Hane
CACS

Grand Internationell Champion
S*KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA
Äg: Liselotte Hallengren

TRELLEBORG 23 maj 2010

Klass 9
Öppen
Hona
S*LIMELIGHTS’ PILAR
CAC
Äg: Liselotte Hallengren
CHAMPION
Ex 2
S*VATULANDS MARISA
Äg: BG Fältström
Klass 10
Hona
CAP

Kastrat
ONDINE V. HIRSCHBACH
Äg: Ywonne Johansson

Klass 11
Hona
Ex 1
NOM

Junior 6 – 10 månader
S*MISTLURENS ANITA
Äg: Liubov Queck

6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Domare: Marek Chadaj
3 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*LIMELIGHT’S NEMO
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Klass 7
Hona
CACIB

Champion
S*MUDHONEYS CHIANA
Äg: Ola Persson

Klass 11
Hona
Ex 1
NOM, BIS

6 – 10 månader
S*ROMANENKO’S OMEGA BY
SIDDHARTA
Äg: Kicka Johansson &
Sonny Hansson

Miminkans M-kull 10 veckor gamla
Far: CH FIN*Andinan Casimiro
Mor: CH FIN*Miminkan Klavdija.
Uppfödare: Marjatta Vieru.
Foto: Susanna Gunnar.

LIDKÖPING 18 april 2010
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Kommande utställningar

Nya medlemmar

Sverige

Mats Persson
Götgatan 14A
753 15 UPPSALA

Juli
3-4
3-4
17-18
31+1/8
31+1/8

Augusti
1
1
14-15
14-15
14-15
28-29

Norge
Kalmar CK
Karlstad VÄK
Stockholm JKK
Surahammar KLÖS
Varberg RHK
Surahammar KLÖS
Varberg RHK
Luleå NOS
Höganäs SKKK
Stockholm CCC
Gävle GEK

September
4-5
Eskilstuna MSK
4-5
Borås BK
25-26
Borlänge DÄK
25-26
Karlshamn MIN
Oktober
2-3
9-10

Norrköping ÖSTK
Höör FMK

November
6-7
Göteborg VK
6-7
Sundsvall SUK
13-14
Stockholm ALFA
December
4-5
Kungälv ÄK
12-3
Stockholm BIRKA

Juli
3-4
24-25
31+1/8

Trondheim KKMN
Skien TERAK
Molde Rosekatten

Augusti
1
14-15
28-29

Molde Rosekatten
Hamar Mjöskatten
Kristiansand SÖRAK

Peter Grundin
Milstensvägen 15
187 32 TÄBY
Christina Holmström
Tulpanvägen 8
274 50 SKIVARP

September
4-5
Langevåg Sunnmörskatten
11-12
Scandinavian Winner Show
2010
Moss Östfoldkatten
25-26
Tönsberg VERAK
Oktober
2-3
9-10

Charlotte Wiström
Haeffnersvägen 23
129 38 HÄGERSTEN
Anette Grafen-Silander
Gamla vägen 7
617 31 SKÄRBLACKA

Marja-Leena Merenkylä
Jahtilähteenkatu 8D 108
FIN-203 20 ÅBO
Finland
Hillevi Emas
Käräjätalonkatu 11
FIN-686 00 JAKOBSTAD
Finland
Anja Timonen-Mursu
Kaartinmutka 22
FIN-906 30 ULEÅBORG
Finland
Marjatta Vieru
Paavinkatu 24 C
FIN-205 40 ÅBO
Finland

Camilla Wiwe
Vingårdsgatan 13
117 58 STOCKHOLM

Solbergelva BURAK
Stavanger NORAK

November
6-7
Bergen Hansakatten
13-14
Oslo NORAK

Namn- och adressändringar

Frankrike
Oktober
30-31

FIFe World Show St Etienne

Meg Kentö Larkman
Lemmings väg 65
122 44 ENSKEDE
Åsa Heine
Bryggaregatan 3
570 23 ANNEBERG

Vad kan din ryss?

Evelinn Luthander
Kottestigen 5
247 51 DALBY

Kan din katt göra något ovanligt? Eller något vanligt på ett ovanligt
sätt? Vi vet att alla katter är speciella och det vore roligt om just du
ville berätta för Ryska Posten om din katts egenheter.

Anna Hansen
Franzéngatan 40
112 16 STOCKHOLM

V-P Tahvanainen och
Eija Sarkkinen
Valssikuja 1 B 19
FIN-405 20 JYVÄSKYLÄ
Finland
Kaisa Kinnarinen
Betaniankatu 12 A 7
FIN-208 10 ÅBO
Finland
Susanna Gunnar
Saarnitie 6
FIN-481 30 KOTKA
Finland

Välkommen att bli medlem i Russian Blue Klubben!
Alla som tycker om russian bluekatter bör vara med i Russian
Blue Klubben tycker vi. Medlem blir man genom att betala årsavgiften 150:- till PlusGironummer 430 52 40-6 samt ange

namn och adress. I medlemsavgiften ingår 4 nummer av Ryska
Posten/år. Ett bra sätt att lära sig lite mer om världens bästa
kattras.

Mor och barn
FIN*Susanssin Your Sunshine

ägare, uppfödare och fotograf: Susanna Gunnar.

FIN*Susanssin Golden Kings

födda 2/5 2010 (CH FIN*Andinan Casimiro x
FIN*Susanssin Your Sunshine), 4 veckor gamla.
Foto: Susanna Gunnar.
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Rasringar i våra grannländer

STYRELSEN

vem gör vad?

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

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

Avelshanar

Interessegruppen for Russian Blue
Ketty Grützmeier
tel. +45 48 25 47 55
matjora@mail.dk
FINLAND
Suomen Venäjänsiniset ry
Marianna Ripatti
Ansaritie 3 B 25
FIN-00350 Helsingfors
Tel. + 358 50 5874054
Marianna.ripatti@pp.inet.fi
Venäjänsinisemme ry
Satu Virtanen
satu.virtanen@elisanet.fi
NORGE
Den Norske Russian Blue Klubben
Bodil W Schmidt
Raveien 342
N-3220 Sandefjord
Tel. +47 33 45 54 80

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 Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
421 25 VÄSTRA FRÖLUNDA
ywonnejohansson@russianblueklubben.se
Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
christinalinder@russianblueklubben.se
Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM
0431-45 29 27
alwennergren@russianblueklubben.se

VALBEREDNINGENS sammankallande
Veronica Nilsson
mecky@comhem.se

Anmäl / ändra information om
din avelshane till:

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

Ger råd till uppfödare inför parning:

Elisabeth Jacobs (sammankallande)
Malungsgatan 19
821 30 Bollnäs
0278-191 30
e.jacobs@helsingenet.com
Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
wildtbergs@wildtbergs.se
Bernice Skytt
Nygatan 40
803 11 Gävle
026-12 58 28
berniceskytt@hotmail.com
Kattungeförmedlare

Planerade parningar, väntade och
födda kullar, meddelas till:

Ywonne Johansson
c/o Fredric Johansson
Mandolingatan 25
412 45 Västra Frölunda
076-816 40 11
kattungeformedlare@russianblueklubben.se
Skicka samtidigt information om kullen till:
webbansvarig@russianblueklubben.se
Medlemsregister

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

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

Katter som ev. behöver nytt hem
meddelas till:

Tipsa RP!!!
Har du läst eller hört om något roligt eller
intressant som du vill att Ryska Postens läsare
ska få ta del av? Tipsa i så fall redaktionen! Det
kan vara en tidningsartikel, något du hittat på
internet eller att du känner någon kattperson
som har något intressant att berätta men som
kanske inte själv vill ta kontakt med oss.
Redaktionen når du så här:
ryskaposten@russianblueklubben.se
eller
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

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

Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka
resultatet till:

Christina Linder
Östra Bergsgatan 24 A
611 34 NYKÖPING
070-291 98 00
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars
resultat.

Nästa deadline är den 15 augusti
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
N. Skeppspromenaden 15
417 63 GÖTEBORG

Kopiera gärna annonsen om du inte vill klippa sönder tidningen.

FÖRENINGSBREV

