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Medlemsavgifter för 2012            

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

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

Nästa nummer...
Nästa nummer beräknas komma ut 
innan jul. Material till tidningen vill vi 
ha senast den 15 november.

Ansvarig utgivare 
Christina Linder 0155-28 91 36

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

Layout Karin och Patrik Johansson

Teckningar Mary-Ann Andersson

Texter och pappersbilder skickas till 
Elisabeth Larsson, Sjömärkegatan 17 
456 34 Kungshamn 
ryskaposten@russianblueklubben.se

Digitala bilder till
rpfoto@russianblueklubben.se

Utställningsresultat skickas till
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

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

RYSKA POSTEN
medlemstidning för  

Russian Blue Klubben
nr 3-2012     årgång 35

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

www.russianblueklubben.se
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Omslagsbild:
St. Hanshaugens Dairine
Uppfödare: Katja Frost
Foto: Rebecca Engen Isaksen
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Det ska vi fira
Ester och Nils del 2
Frågor till katter
Varför blir man russain blue-uppfödare
Historisk bakgrund: de första åren och 
förkrigsstandarden
S*Wildtbergs Priscus och Venus Verus - Mandas ungar
Rapport från Lotus och Gaia
Att fotografera katter
Russian blue-special i Helsingfors 
Kullinfo
Avelshanar
Delresultat Årets Russian Blue
Utställningsnytt
Ryska Boden
Nya medlemmar, adressändringar, kommande 
utställningar
Styrelsen, vem gör vad? Rasringar

Oj, så skönt det känns att skriva redaktionsordet efter att ha lagt 
ner en hel del arbete med layouten av Ryska Posten nummer 3. Nu 
kan den äntligen levereras och här är den!
    
Vi lär oss mer och mer i InDesigns ädla konst och även om ögo-
nen ibland blir röda av timmarna framför datorskärmen så är det 
roligt att färdigställa Ryska Posten. Att det är roligt beror på allt 
material som ni skickar till oss!  Så fortsätt skicka in för där det 
finns en russian blue finns det också alltid något att berätta. Och 
ni som ännu inte skickat in något - välkomna att göra det! Våra 
ryssar är ju både vackra, vänskapliga och påhittiga och det är alltid 
roligt att lära känna russian blue-katter genom Ryska Posten. Den 
är en anrik tidskrift som kommit ut sedan 1978. Kungliga biblio-
teket i Stockholm och universitetsbiblioteken i Umeå, Stockholm, 
Uppsala, Linköping, Lund och Göteborg arkiverar alla nummer 
och du hittar tidskriften i deras läsesalar. Vore det inte lite roligt 
att gå till något av dem, ta en god fika och sedan leta upp Ryska 
Posten och där hitta sin egen ryss på en sida. 

RP3 innehåller en härlig blandning av material: vi får lära känna 
många olika ryssar som avslöjar sina önskningar och favoritsyssel-
sättningar, vi får en inblick i hur det är att föda upp sin första kull 
och hur det är att vara uppfödare i England. Vi får också tips om 
hur man fotograferar ryssar. Och mycket mycket mer. 

Karin och Patrik 
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har nått medlemmarna. Hoppas ni alla tycker det är lika 
trevligt som jag gör, tidningen är alltid efterlängtad och lig-
ger inte oläst många minuter här hemma efter att posten 
hämtats. Jag skulle dock önska att fler medlemmar skickade 
in foton och berättelser om sina ryssar, gärna även att man 
tar tillfället i akt och skriver om något som känns angeläget 
eller aktuellt. Ryska Posten är till för klubbens alla med-
lemmar, cirka 400, så nog måste det finnas fler av er som 
kan bidra till att vår tidning fortsätter att vara intressant, 
underhållande, kanske stundom spännande, och med ett 
brett och varierat innehåll beträffande ämnen, ryssar samt 
”författare och fotografer ”.

I sommar har jag byggt spaljéer på balkongens sidor, där 
växer nu klematis på ena sidan och kaprifol på den andra, 
där finns även en praktfull syrenbuddleja. De här växterna 
har attraherat en hel del insekter, fjärilar och några fåglar 
till Zeldas förtjusning. Hon hukar i köksfönstret eller inn-
anför nätdörren och spanar på krypen, det är underhållning 
på hög nivå för en innekatt. Mest förbryllad ser hon ut när 
jag är ute på balkongen, då ser man det lilla blågrå ansiktet 
genom fönstret och två klotrunda ögon som intresserat föl-
jer varje rörelse.

Mina ryssar har alltid varit innekatter, ett par har tyckt om 
att gå ut i koppel, men mestadels har de varit fullt nöjda 
med inomhustillvaron och verkligen inte velat gå ut. Gi-
vetvis finns det olika uppfattningar om ifall det är lämpligt 
att ha en katt lösgående ute eller inte, och förutsättningarna 
ser också olika ut beroende på hur vi bor. För mig personli-
gen är det helt otänkbart att släppa ut mina älskade ryssar 
oavsett boende. I den lokala tidningen kan man dagligen 
läsa om bortsprungna eller tillvaratagna katter och om di-
verse kattungar som säljs för en skamligt billig peng, det 
minsta man kunde önska är att ägarna ser till att kastrera 
alla utegående katter – hanar som honor. Det är så sorgligt 
att läsa eller höra om de gånger utegående katter försvinner, 
överges, eller påträffas skadade eller döda, ett öde man inte 
önskar någon katt eller kattägare.
Var rädda om era ryssar, hoppas ni haft en fin sommar!

Christina

Fjällvinge Cosima, född 1975-04-26. 
En halvsyster till den mer kände Fjällvinge Alexander.

Cosimas far: Jennymay Troika Beau
Cosimas mor: Astu Fiona

Foto: Maud Bäckman (Tormes)

S*Limelight’s Rafaela ”Siri” har tagit plats  
i spjälsängen. 

Ägare: Martin Åstrand
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medlemsinfo

Fotokalender 2013
Glöm inte att skicka in bilder till nästa års rysskalender!

Det är nu hög tid att gå igenom årets foton och välja 
ut de bästa. Har du fina bilder på din ryss i liggande 
format, tveka inte att skicka dem till oss. Vi behöver 
många bilder att välja bland och vi vill gärna ha dem 
före den 15 oktober.

Skicka dina digitala bilder helt obehandlade, precis som 
de ser ut när de kommer från kameran. De bör inte vara 
beskurna, redigerade eller bildbehandlade på något sätt.

Skicka dina foton till  
rysskalender@russianblueklubben.se
Undrar du över något, skriv till samma e-postadress.

Postadress för bilder på cd:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

Ryssfest i väst
Lördagen den 27e oktober kör vi höstens ryssträff 
i Göteborg. Platsen för sammankomsten blir det 
anrika Suko Thai där så många av oss varit med på 
trevliga täffar.

För att vi skall kunna boka bord vill vi gärna att du 
meddelar senast 22e oktober att du tänker komma 
för att prata katt och uppleva en smak av Thailand.
Maila till Patrik så bokar han en plats åt dig,

patrik@kyanos.se

Beställ din 
fotokalender 

för 2013!
Nu är det även dags igen att boka nästa års ryssalma-
nackor. Var gärna ute i god tid! Beställ en eller flera alma-
nackor genom att kontakta Patrik Johansson på något av 
följande sätt:

patrik@kyanos.se

Telefon: 031-42 37 17

Vanlig post: Amandas gård 11, 414 83 Göteborg

Tala om hur många almanackor du vill boka och vart vi 
ska skicka dem. Om du bokar en almanacka nu, går det 
bra att beställa fler längre fram.

De uppfödare som upprätthåller klubbens gamla fina 
tradition att skänka medlemskap till sina kattungeköpare 
får gratis almanackor till dem.

Priset är 110 kr styck (inklusive porto).

Liksom tidigare år kommer vi att ha ett paketpris.

Köper du tre almanackor blir priset 273 kr och be-
ställer du fem betalar du 364 kr.

Almanackorna planeras vara tryckta och klara för utskick 
under december månad.

Berit, Elisabeth och Patrik

Det är ibland lite trixigt att få en ryss 
på bild.
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Catullus’ Blå Boris sitter på balkong-
en och studerar med stort intresse 
gräsklipparmannen som kör runt på 
sin gräsklippare, men den låter väl-
digt mycket, tycker han.

Foto: Camilla Patek

Catullus’ Blå Boris favoritplats är 
att sitta hos husse, antingen på 
hans axel eller i hans knä.

Foto: Camilla Patek

Johnsilver och S*Ussholmen’s Urzula har lagt 
beslag på lådan. S*Johnsilvers Desmond får 
inte vara med!

Foto och ägare: Jan Nilsson

S*Peggy Lane’s Stella Izar 
är duktig på att koppla av. 
Ägare och foto: Kristina 

Svärdsten

Vivi Nilsson med sin S*Kyanos Akaios 

Harmuan Siiri Söpöinen.Foton: K. Johansson
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DET SKA VI FIRA!

Grattis

Grattis Gina!
Kosmoskattens Blå Gina blir 12 år den 23 
oktober.
Foto: Elisabeth Larsson

Den 17 juni fyllde Ziri och Zorro av Buerlia 5 
år och en månad tidigare, på Norges national-
dag, fyllde de sex ryssarna i av Buerlias sjut-
tonde maj-kull 2 år. 
Försenade grattishälsningar kommer här från 
Eva och Pyotr (en av jubilarerna).

Pyotr av Buerlia gratuleras också till sitt fina re-
sultat på rysspecialen i Finland den 25 augusti, 
där han blev Grand Internationell Champion 
och BIV. Se fotot till höger. 

Maria Malevitch och hennes rysshona IC Ma-
levitch Fly Me To The Moon Jessie gratuleras 
till vinsten som bästa hona i Kategori III  på 
Scandinavian Winner Show i Norge den 9 sep-
tember, och därmed den fina titeln SW12 som 
läggs till kattens namn.

Christina Linder (som också tagit fotot 2010).

Ida Eriksson Åhs grattar sin katt Zilver, 
(S*Blåtussens Citta di Collegno) på 6 måna-
dersdagen den 6 juli 2012!

EC Vatulands Igor blev DVM 2 x BIS på Ishavskattens utställning 23 och 24 juni 
2012. Grattis hälsar matte Margit som också fotat.
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Vår älskade Isabella har lämnat oss 
I november 2011 upptäckte vi en liten, liten knöl på Isabellas 
mage och veterinären tyckte att vi borde ta bort den och 
undersöka vad det var. Det var en malign juvertumör, men 
eftersom vi upptäckt den så tidigt hoppades vi att det nu skulle 
vara bra. Redan tre veckor senare hittade vi en ny liten knöl på 
samma ställe. Ny operation. Vi hoppades att hon inte skulle 
få tillbaka den, men efter tre månader var det dags för en ny 
operation. Det hjälpte dock inte, och den 20/8 såg veterinären 
på röntgen att det tyvärr hade spridit sig till lungorna. På 
kvällen den 22/8 kom veterinären hem till oss, och Isabella 
somnade lugnt in i mattes knä innan det blev för svårt för 
henne. Vi kunde aldrig ana att det skulle gå så fort på slutet, 
och vi är glada att vi inte väntade med att låta henne somna in. 
De sista två dagarna var Isabella lite trött, men hon lekte lite 
med sin leksaksråtta, åt, och drack vatten från kranen. 

Hela sommaren fick hon vara på landet, där hon hade det 
skönt tillsammans med våra två andra katter, ungefär som 
alla tidigare somrar. Isabella gick som vanligt ut på en liten 
promenad morgon och kväll, och hon jagade nattfjärilar på 
altanen när mörkret lagt sig. Om dagarna sov hon gott under 
ett täcke i någon av våra sängar.
Isabella var den finaste, snällaste katt man kan tänka sig, och 
vi saknar henne oerhört mycket. Hon var försynt och stillsam, 
men ändå har det nu blivit så tyst utan henne. Hon var så 
tillgiven, och hon gav oss så många fina stunder under sina 
10 år!
 
Anna och Lennart, Stockholm

CH S*Kosmoskattens Isabella 13/5-2002 - 22/8-2012

Qats favoritsysselsättning på som-
maren är att gå ut och äta gräs. 
Inget är så gott som att få hugga 
tänderna i ett fint färskt grönt 
grässtrå!

Foto: Camilla Patek

Efter denna regniga, varma och 
fuktiga sommar fick Jasmin öron-
svamp och vi fick gå till veterinären 
som skrev ut droppar. Efter nog-
grann rengöring och behandling 
började det klia ännu mer i öronen, 
så matte fick sätta på den nyinköp-
ta SoftE-kragen. Den kändes i varje 
fall bättre än en plaststrut. Som tur 
var behövde Jasse bara använda 
den en dag, sedan slutade det att 
klia. Dropparna gjorde susen!

Foto: 
Camilla Patek
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När jag slutade berätta om Ester och Nils 
i förra Ryska Posten hade hallontuttarna 
precis visat sig och hela familjen var 
engagerade i Esters mage och dess tillväxt. 
Ester åt, vilade, åt, vilade, men fick sina 
tokrace som vanligt ibland. Så var det ända 
tills magen inte bara var stor utan gigantisk, 
i varje fall i Esters fall då magen var större 
än hon själv. Oftast var det position 
utsträckt på golvet som gällde. Vad gjorde 
då matte och husse under tiden, förutom 
att serva den växande fyrbeningen? Jo vi 
läste om nedkomst, kollade nätet om både 
det ena och det andra, gjorde i ordning 
en korg med mjuka trasor och annat som 
det sas var bra att ha. Då det var första 
gången för både oss tjänare och Ester var 
det minutiös planering som gällde, vilken 
givetvis sen inte höll.

Matte, som naturligtvis börjat ett nytt jobb 
i samma veva, fick informera där att det 
kunde tänkas att jag inte kom någon dag 
och att jag kunde ringa med kort varsel 
då min katt skulle föda. Många ögonbryn 
höjdes och jag kan svära på att de undrade 
vad i hela friden det var för en knäppskalle 
som kommit och behövde vara ledig för 
att katten skulle ha ungar. Nu behövde 
jag inte ta till ”akut” semester, 
för Ester var duktig och väntade 
till en fredagskväll efter jobbet 
med att berätta att det snart var 
tid (jo, jag vet att det var en ren 
tillfällighet att det blev så). 

De sista tio dagarna innan 
beräknad nedkomst var det 
mycket koll i Esters gump. 
Lite slem då och då, men inget 
hände och så fortsatte det 
fram till den 8 juni på kvällen 
när jag kom hem från jobbet. 
Ester mötte mig som vanligt i 
dörren och berättade högljutt 
att något var på gång. Fram och 
tillbaka över golven gick hon, in 
i sovrummet och ut igen. Inget 
var bra, lite mat gick ner och 
sedan tillbringade vi, dvs. Ester 
och jag, kvällen i min säng, där Ester låg 
utslängd och jag klappade om henne och 
konverserade. Natten var lite orolig, men 
det löste vi genom att bädda till Ester i 
en gammal docksäng, som vi trodde var 

perfekt, då hon inte visat något intresse för 
övriga iordningställda lådor. Inget hände 
på natten.

På morgonen hann maken och jag äta 
frukost innan Ester klockan nio berättade 
att nu var det snart dags. Men vart skulle 
hon ta vägen. Jo, givetvis till min säng. 
Ester har alltid känt sig trygg i våra sängar 

och därför hade jag inte hjärta att ”slänga” 
ut henne till en annan plats. Jag tänkte 
också på den kommentar som sonen alltid 
fällde när han kom hem i yngre dagar och 
såg ut som lerpölen attackerat honom: 

”Mor vi har tvättmaskin”. Så Ester 
stannade i min säng.

Förmiddagen började med att sonen 
försvann hemifrån (varför vet jag inte för 
han ringde sedan hela tiden för att höra 
hur det gick). Ester hade tilltagande värkar 
under en timme och nu i efterhand tänker 
jag att det måste ha sett helt sjukt ut 

med två vuxna människor med 
kamera, en katt och ett virrvarr 
av sängkläder samt en korg med 
diverse bra att ha-saker. Tur i 
varje fall att detta inte finns på 
bild.

Klockan 10.55 den 9 juni 2012 
anlände den första ungen med 
bakbenen först. Ester tyckte det 
var jättejobbigt och det förstår 
jag, då ungen var ganska stor. 
Det som är fascinerande är att 
en tamkatt har instinkter att ta 
hand om ungarna och allt bestyr 
som är i samband med födseln. 
Det är helt otroligt, och Ester 
skötte detta med bravur. 
 En timme senare var 
det dags igen och denna gång 
gick det snabbare och samma 

procedur med tvättning och avnavling 
gick enligt instruktionsboken. När allt var 
gjort och ungarna var renslickade beslöt 
vi oss för att flytta Ester och de två små 
till en bolåda försedd med värmedyna och 

Ester och Nils
del 2 Kattungarna

Vad vore livet utan kompostgaller och buntband



  RYSKA POSTEN 3-2012  9

rena bomullslakan så att den lilla familjen 
skulle få lugn och ro. Ester köpte detta helt 
och hållet och rengöringen av sängarna 
påbörjades. 
 Då allt var lugnt var det ett 
bra tillfälle att fixa lite i matväg till oss 
tvåbeningar varför jag glatt körde iväg 
till affären. Några fler ungar var det inte 
tal om trodde vi. Man ska inte tro så 
mycket, kunde jag konstatera när jag kom 
hem klockan 16 och hittade maken och 
svärsonen i full färd med att ställa i ordning 
i bolådan och samtidigt berätta att det har 
kommit en unge till. Ester var vid detta 
tillfälle ganska så tagen. Nu i efterhand har 
jag förstått att nummer ett tog stor plats, 
så även nummer två och när det lugnat ner 
sig så la sig nummer tre i rätt position och 
begav sig ut i stora världen. Hon är fortfarande 
liten, men naggande god.

En dos med laktosfri 
vispgrädde och en äggula 
bjöds Ester på, vilket hon 
villigt tog emot och drack 
upp och den lilla familjen 
lämnades ifred. Min tvätt 
fortsatte. Kattfamiljen var 
nu bosatt i vårt kontor, 
med kompostgaller i 
dörren samt hål så att 
Ester kunde ta sig ut 
om hon ville. Hon hade 
dock full tillgång till 
toalåda, mat och dryck 
inne på kontoret. 
 
Vår huskatt Pärlan har sina bestämda 
åsikter även hon, så hon var inte alls på 
humör att ta del av vad vi andra tyckte 
var så härligt, utan blängde surt på oss 
alla. Löjlig som man är tillbringade jag 
natten på kontoret tillsammans med den 
lilla familjen och hjälpte Ester när hon 
ville komma ut en sväng och sträcka på 
sig. Vägningen av ungarna gick bra trots 
att Ester var på hugget och kollade så allt 
gick rätt till. 
 En vecka förflöt efter nedkomsten 
och allt var lugnt. Plötsligt fick Ester för 
sig att det inte var bra att bo på kontoret 
vilket gjorde att hon resolut flyttade 
ungarna. Vart då? Jo, givetvis till min 
säng. Efter att vi två gånger flyttat ungarna 
tillbaka till bolådan och Ester flyttat dem 
till sängen igen, så togs beslutet: ”okej, de 
får stanna”. 

Första natten var det lite trångt (vi gamla 
hade glömt hur det var att ha barn mellan 
oss i sängen och nu hade vi fyra katter 
där). En skönt bäddad plastback med ett 

litet tält blev familjens boplats i fjorton 
dagar, ända tills en av ungarna, till Esters 
stora förtvivlan, beslöt sig för att ta sig 
över kanten på plastbacken. Då flyttades 
bolådan till sovrumsgolvet och en liten 
inhägnad bestående av gallergrindar som 
används för hamstrar sattes upp. Allt 
väl och det var perfekt för de små att på 
vingliga ben bege sig ut på upptäcktsfärd. 
Men ack den lycka som varar. Sent en 
kväll när det var läggdags var det dags igen 
(varför sker allting sent på kvällen eller 
mitt i natten?). En av de små upptäckte att 
det inte var så svårt att klättra över gallret, 
och kunde en kunde alla och snart vara 

alla tre på rymmen.
 Vad göra? Jo, ut i garaget, hämta 
in kompostgaller samt buntband och 
en provisorisk inhägnad var klar med 
en låg kant så att de små inte kunde 

försvinna ut genom hålen i 

kompostgallren. De hade inte fått 
in tekniken med klättringen så bra ännu, 
vilket var tur. 

Kattfamiljen fortsatte att leva ett lyckligt 
liv i vårt sovrum tills det var fullständigt 
kaos. Vår garderob var nämligen 
blockerad av kompostgaller som var 
svåra att flytta, så katterna fick flytta till 
kontoret igen. Katter, kompostgaller, 
buntband och genomskinlig vaxduk för 
att undvika klättring. Dörren förseglades 
med ytterligare kompostgaller samt ett 
hål i lagom höjd för Ester att hoppa in 
och ut genom. Ungarna fick toalåda, 
miniklätterställning, mat och leksaker och 
trivdes jättebra tills de upptäckte hur Ester 
försvann lite då och då.
 Då stängde vi dem ute från 
kontoret. Kök, uterum och tvättstuga 
barnsäkrades för tredje gången på tjugo 
år. Vilken värld, sa de små liven och tog 
allt i besittning till huskatten Pärlans stora 
förtret. Jag såg riktigt hur hon tänkte: 
okej Ester går väl bra, men inte de andra 

tre som är överallt. Stackars Pärlan. Fler 
toalådor placerades ut och det har gått bra. 
Dock blev det lite missöden vad det gäller 
nr 1, men det var olycksfall i arbetet. Vem 
har tid att springa på toa när man har som 
roligast! Nu uppsöks lådan med sådan fart 
när allt tränger på så det är inga problem. 
När det var varmt (det fanns faktiskt 
sådana dagar i sommar) fick de besöka 
uteute-rummet. Ja, det heter faktiskt så. 
Detta uteuterum ligger i anslutning till 
människornas uterum och tillhör katterna i 
familjen, med hyllplan utplacerade i lagom 
höjd för att hålla koll på trädgårdsgästerna 
i form av skator och duvor. Där finns ett 
klätterträd med rep för bättre klättring till 
andra våningen där ett formidabelt sovloft 
finns att tillgå (människorna har problem 
att få tag i oss där, berättar de tre) med 
ett litet hus samt filtar. Det bör tilläggas 
att vi, tjänarna i familjen, också får vara 
där och ta del av allt bus och utsikten över 

trädgården.

Vad händer nu? Jo, de tre 
kattungarna SE*Katiusjas 
Alexis, Antinko och Anya 
(Hilda, Boris och Agnes) har 
varit och fått sin första spruta och 
det gick bra. Det enda problemet 
var mamma Ester som inte gillar 
att åka bil och därför gömde sig 
under dynan i transportburen så 
ungarna kunde inte se vart de var på 
väg. Nu väntar de på att flytta efter 
det andra besöket hos veterinären. 
Stamtavlorna från SVERAK har 
kommit och matte blev jätteglad när 

hon fick kuvertet med posten. 

Vilka är de tre kattungarna? Hilda, 
storasyster, gillar bus, torrfoder och hatar 
våtfoder (vi har försökt allt från hemlagad 
kattmat till köpt, men har gett upp nu). 
Boris, bra karl reder sig själv, gillar bus, 
all sorts mat som finns att tillgå, hjälper 
gärna till som den dag han hjälpte dottern 
med bakning och la sig i hur man mjölar 
på bästa sätt Han kommer alltid först när 
det är något nytt att upptäcka. Agnes, 
minstingen, men ack så god, och liten blir 
ju stor. Hon är också med överallt och äter 
allt som Boris äter.

Skulle jag göra om detta igen? Absolut, det 
har varit mycket att lära och ta till sig, men 
vilken belöning det har varit att se dessa 
djur växa upp och hitta på alla bus och 
upptåg.  Nästa år får vi se…

Hälsningar från familjen Holmström, Pärlan, 
Ester, Hilda, Boris och Agnes i Skivarp
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FRÅGOR TILL KATTER

Fullständigt namn: UllaBerras Astor Mio Pascal
Eventuellt smeknamn: Hilding
Ålder: 1 år
Familj: Tilda 12 år, Agnes 7 år, Annukka och Henrik
Favoritmänniska: Annukka
Roligaste leksaken: Leker mest med hårsnoddar som 
jag gärna knycker från husets tjejer, de bär jag gärna i 
munnen. Och laserpekaren är rolig i någon eller max 
några minuter. 
Godaste maten: Tonfisk i vatten eller rökta räkor.
Favoritsysselsättning: Klättra i det två meter höga 
klätterträdet, ligga högt uppe och vakta flocken och jaga 
solkatter och flugor är skoj.
Bästa liggplatsen: I den varma sängen med matte, gärna 
på matte eller riktigt nära.  
Var jag helst vässar klorna: På ryamattan som jag inte 
får vässa klorna på. Annars på dörrmattorna.
Vad jag inte gillar: Att sitta instängd i reseburen på väg 
till stugan. Men väl där lever livet. 
Vad jag önskar mig mest av allt: Att bli ompysslad. Jag 
brukar vara med i lillmattes lekar, det händer att jag ligger 
i dockvagnen.
Något annat jag har lust att berätta: Jag brukar gå ut 
i sele men håller mig alltid nära mina människor. Jag är 
en lugn katt som kan vila i timmar och säger till när det 
borde vara läggdags om det blir för sent.

Fullständigt namn: S*Silivren Modesty Blaise 
Eventuellt smeknamn: Moddy 
Ålder: 6 år 
Familj: De jag bor med heter Jenny, Bengt, Sanna och 
Fanny. Sen har ju mina människor låtit mig träffa några 
killar med, eftersom de tycker att jag är så ofantligt fin. 
Dessa dejter har resulterat i tre kullar, även om jag inte har 
så mycket kontakt med de fyra första så är de tydligen mina 
barn... 
1:a kullen: S*Royalgrey Tatiana och S*Royalgrey Anastasia 
2:a kullen: S*Royalgrey Nikulin Tiger och S*Royalgrey Nina 
Tintomara 
3:a kullen: S*Royalgrey Wilda 
Favoritmänniska: Jag måste nog säga den där som kallar sej 
min mamma, annars blir hon nog lite lessen... Så jag säger 
Jenny. 
Roligaste leksaken: Leksak och leksak, men att få vara ute 
på balkongen är nog det mysigaste som finns. 
Godaste maten: Jag har tydligen blivit allergisk mot något så 
det enda jag får är Hills Z/D. Jag saknar min tonfisk i vatten 
som jag fick ibland. 
Favoritsysselsättning: Att bara ligga och njuta någonstans 
där Wilda inte hittar mig. 
Bästa liggplatsen: “Mammas” kudde. 
Favoritprogram på tv: Vem har tid att titta på tv när man 
har ett bångstyrigt barn hemma. 
Var jag helst vässar klorna: På min fina klätterställning. 
Vad jag inte gillar: När Wilda försöker få ner mig från 
tronen som högst i rang. När ska hon fatta att hon ska lämna 
mig i fred? Och varför, varför bor hon fortfarande kvar 
hemma? Mina människor har visst inte fattat att hon för 
länge sedan var mogen för att få egna människor.  
Vad jag önskar mig mest av allt: Tror nog att det får bli att 
Wilda flyttar. Även om hon är ganska så rolig ibland. 
Något annat jag har lust att berätta: Wilda brukar äta upp 
min mat. Är det så konstigt att jag är trött på illbattingen?
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Fullständigt namn: S*Kyanos Akleja
Eventuellt smeknamn: Det varierar
Ålder: 2+
Familj: Lennart, Kerstin, Agneta och Görel Odeberg
Favoritmänniska: Husse
Roligaste leksaken: Papperstuss i snöre
Godaste maten: Specific torrfoder
Favoritsysselsättning: Sova
Bästa liggplatsen: Uppflugen på en bokhylla några decimeter 
under taket
Favoritprogram på tv: Vi har ingen TV
Var jag helst vässar klorna: På husses sängöverkast
Vad jag inte gillar: Främlingar
Vad jag önskar mig mest av allt: Jag är nöjd och belåten då 
jag har det jag önskar
Något annat jag har lust att berätta: Jag trivs alldeles 
förträffligt i vår nya husvagn

Fullständigt namn: S*Royalgrey Wilda 
Eventuellt smeknamn: LilleKatt, men det börjar jag faktiskt 
bli lite trött på... Jag är ju faktiskt inte så liten längre. 
Ålder: Mina människor säger att min födelsedag är 28/10 
och då blir jag 1 år. Jag håller precis på att försöka klura 
ut vad födelsedag är för något... Ska man födas igen då? 
Det vill jag inte vara med om! Min mamma blev sjuk efter 
kejsarsnittet och försvann till doktorn på natten och eftersom 
jag var ensam unge i kullen var det hemskt ensamt... 
Familj: Min mamma Moddy så klart, sen har jag mina 
människor Jenny, Bengt, Sanna & Fanny. Sen har jag en 
fin pappa sägs det som heter Lowe (S*Kyanos Akaios), men 
jag träffade honom på en utställning en gång och jag tyckte 
att han såg lite hemsk ut så jag fräste till honom. Alla säger 
att jag är så lik min pappa, men jag vet inte jag. Min pappa 
tycker att utställningar är helt okej, men jag tycker inte alls 
att det är okej att de drar fram mig till ett bord där de ska 
slita och dra i mig. Och kan ni förstå hur mycket lukter det 
är där. Nej utställningar är inte nåt för mig! 
Favoritmänniska: Sanna och Fanny. 
Roligaste leksaken: En liten pappersbit som jag får 
apportera med! 
Godaste maten: Mammas mat. Jag vet att jag inte får äta där 
egentligen men det struntar jag i om ingen ser mig. 
Favoritsysselsättning: Reta mamma. Shit vad arg hon kan 
bli! 
Bästa liggplatsen: Högst upp på klätterställningen. Där har 
man bästa utsikten genom fönstret, både på andra katter 
(tänk, en del katter får gå lösa utomhus!) och flugor. 
Favoritprogram på tv: Jag tycker inte att det går så mycket 
spännande program där. Det är bättre att titta genom 
fönstret. 
Var jag helst vässar klorna: På klätterställningen. Nån gång 
har jag testat soffan, men dels var den inte lika bra och dels 
fick jag en avhyvling av mamma. 
Vad jag inte gillar: När dammsugaren åker fram. Gud vad 
den låter illa! Och utställningar! Fy sjutton! 
Vad jag önskar mig mest av allt: Att jag ska lyckas ta tronen 
av mamma. Tycker faktiskt att det är dags att jag ska få 
bestämma allt hemma! 
Något annat jag har lust att berätta: I sommar har jag 
varit jätteduktig. Mina människor tog med mig på min 
första långa biltur. Ända till Norrland åkte vi. 260 mil tur 
och retur! Men jag var stencool och låg bara och mös med 
lillmattarna i baksätet hela vägen.

Akleja i husvagnen. Den här bilden 
är tagen förra sommaren.

Foto: Karin Johansson
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Fullständigt namn: IC S*Romanenko’s Mazeba
Eventuellt smeknamn: Nellie
Ålder: 8 år
Familj: Min son Izar, kattkompisarna Peggy och Pixel, matte, 
husse och två “lill-mattar”.
Favoritmänniska: Matte (tror hon i alla fall) men jag tycker om 
alla människorna i min familj väldigt mycket.
Roligaste leksaken: Just nu - en grå tygråtta med rosa öron. 
Om jag kisar med ögonen och inte luktar på den så mycket 
känns det nästan som att den är en riktig råtta.
Godaste maten: Jag äter gärna torrfoder. Får jag tag i en oliv blir 
jag extra lycklig!
Favoritsysselsättning: Jag bara äääälskar att få gå ut på tomten 
i sele! Tyvärr har mina människor inte tid att gå ut med mig så 
ofta som jag vill.
Bästa liggplatsen: I en korg med filtar under en bänk i 
vardagsrummet. Där får jag vara i fred och njuta av livet och så 
har jag uppsikt över altandörren, så att jag är beredd i fall jag 
skulle få en chans att smita ut.
Favoritprogram på tv: Jag ser gärna på något djurprogram, men 
bara det rör sig på skärmen är jag nöjd.
Var jag helst vässar klorna: Det gör jag oftast på något av 
klösträden, men passar på ibland att vässa klorna på mattes säng 
(om hon sover vaknar hon då).
Vad jag inte gillar: Jag tycker inte om när min son Izar vill ligga 
och sova bredvid mig, eller tror att vi ska leka - då fräser jag åt 
honom. Ärligt talat förstår jag inte vad han fortfarande gör här! 
Borde inte han ha flyttat för länge sedan?
Vad jag önskar mig mest av allt: En kattgård på tomten, så jag 
skulle kunna vara ute mycket mer.
Något annat jag har lust att berätta: Jag brukar låtsas att jag 
fångar riktiga möss (fast jag vet att det är mina leksaksmöss). 
Sedan går jag omkring med bytet i munnen och ropar att det är 
mat. Jag har inga små kattungar längre, men jag måste ju kolla 
ibland. Izar har tydligen fattat att det inte är någon riktig mus, 
för han kommer inte längre när jag ropar.

På avelshanelistan

S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev är en pigg och alert 
rysshane, bosatt i det vackra Skåne. Han är nyfiken, 
påhittig och full av bus och gos och brukar ofta få beröm 
för sina smaragdgröna ögon. Han har varit på utställning 
två gånger och fått fina omdömen. Tyvärr blir han lite 
stressad av alla höga ljud och kan därför inte helt visa sin 
charm då, men han är vanligtvis väldigt sällskaplig och 
vill gärna vara med där det händer något. 

Carina Johansson

Kattmys - Lukash Alekseyev med kompisen Elmore
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St.Hanshaugens skottårskull
Den 10 juni 2012 föddes äntligen min fjärde kull! Föräldrar är 
St.Hanshaugens Beatrice och (N)Troilltampen’s Septimus.
 Det blev fyra fina friska flickor med en födelsevikt på 
cirka 100 gram som har följt varandra både när det gäller vikt, 
utseende och utveckling för övrigt. Det har varit väldigt roligt! 
Att få se små blå nystan födas och växa upp, det är verkligen något 
av det bästa i världen, den känslan blir jag aldrig trött på. Och det 
har varit mycket roligt att följa Dairine, Darcy, Dana och Deidre 
under deras första månader i livet. Nu är de snart elva veckor 
och fulla av upptåg. De har tagit huset i besittning och är precis 
överallt. Men då och då ligger de helt still och laddar batterierna
 Nu flyttar de snart och då blir det lugnt och stilla 
hemma hos oss igen. Det blir lite konstigt, men speciellt Zelda 

blir nog väldigt glad när kattungarna flyttar. Hon tycker inte alls 
om att vara mormor! Bea har, precis som förra gången, varit en 
fantastiskt duktig mamma för sina fyra små, och det är fint att se  
hur hon fortfarande visar omsorg, tvättar och diar dem.

Jag önskar att minst två av mina små skottårsflickor får gå vidare 
i avel, och samtidigt ska jag själv börja planera Beas nästa (och 
sista) kull. Det blir spännande!

Hälsningar från Katja

Översättning: Elisabeth Larsson

Min ryss Nikita

För drygt 10 år sedan kom hon in i mitt liv. Jag hade varit sjuk 
en hel del och min man föreslog att vi skulle skaffa ett husdjur. 
Konstigt nog blev det en katt - ingen av oss var kattvana. 
Tvärtom så var vi uppväxta med hund båda två. 
 Att det blev en ryss berodde nog en hel del på min 
man. Han hade en släkting som haft en grå katt med gröna 
ögon som hetat Ross. Ross var en riktig gosekatt. 

Vad Nikita gjort för mig under min sjukdomstid går inte att 
beskriva. Så förstående, så nära och vet precis när matte inte 
mår bra. Då finns hon hos mig i min säng. Och jag mår mycket 
bättre. 
TACK NIKITA (Argentum’s blue Nikita) 

Matte Pia Lindelöf
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Jeannine Parfitt, som bor i Oxford i England, såg i maj 2008 denna 

bild på en fotosida på internet och blev förälskad i de två katterna. 

Bilden föreställer FIN*Zarin Holly, 3,5 år och hennes dotter 

S*Kosmoskattens Kajsa, 2 år. I dag föder Jeannine och hennes man 

Jon själva upp russian blue under stamnamnet Wychwood. Här följer 

berättelsen om hur det gick till när de började sin uppfödarbana.

Varför blir man russian blue-uppfödare?

För många handlar det om att de blivit förälskade i en speciell 
katt och vill skaffa fler av samma sort. Andra älskar att umgås 
med sina katter och andra uppfödare och tycker om spänningen 
på kattutställningar. Några föds i familjer där man redan håller på 
med kattuppfödning och då känns det naturligt att fortsätta med 
familjens hobby. En del får höra talas om kattuppfödning av sin 
egen katts uppfödare, de älskar atmosfären bland uppfödarna vid 
kattutställningar och vänskapsbanden som knyts där och de blir 
sedan, som en följd därav, uppfödare själva.
 Och så har vi Wychwood. Det är en mycket liten 
uppfödning i Oxford, som brutit mot alla regler i ett land som 
domineras av russian blue som följer GCCF:s standard. En 
uppfödning där man fortsätter att blanda internationella linjer 
med TICA-standarden.
Så hur kom det sig att en arkeolog och en före detta bonde 
som blivit elefantskötare bestämde sig för att bli russian blue-
uppfödare?

Det var en märklig avvikelse från ämnet under studierna av textila 
vävnader i Kairo på 900-talet, då Jeannine först gick vidare till 
vävnader i det anglosaxiska England vid samma tid och därefter 

helt kort utforskade ämnet “katter med päls”. Det var då hon 
hittade bilder på russian blue-katter vid bildsökningar på Google. 
 När familjen miste sin älskade huskatt och det verkade 
omöjligt att någonsin älska igen, fann Jeannine fortfarande 
glädje i att forska om gamla vävnader och fick då en skymt av 
svårgripbara katter i arkeologiska fältrapporter.

Under deras två år långa sorgetid hade katthemmen i England 
bestämt sig för att sluta att placera ut katter i småbarnsfamiljer. 
Men vid det laget hade de redan bestämt att de ville ha en innekatt 
med naturligt utseende; en robust, frisk, korthårig sällskapskatt 
med gröna ögon! De kunde inte glömma de vackra russian blue-
katterna, men efter att de hade kontaktat flera brittiska russian 
blue-uppfödare gick två viktiga saker upp för dem: dels att de 
enda russian blue-katter som fanns tillgängliga i Storbritannien 
var uppfödda enligt GCCF:s standard och att man inte fick 
importera kattungar till Storbritannien.
Detta blev avgörande för Wychwoods framtid. Jon och Jeannine 
hade blivit hopplöst förälskade i bilder på russian blue-katter på 
internet, och alldeles speciellt i den gulliga bilden på FIN*Zarin 
Holly och S*Kosmoskattens Kajsa, tagen av Elisabeth Larsson. 

Malevitch Fancy Face Freja - Wychwoods stammor
Foto: PhotoCat*

Wychwood Anduril Pushkin
Foto: PhotoCat*
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De hade tyvärr ingen aning om vem som ägde dessa katter, men 
plötsligt stod skillnaden mellan ryssar på GCCF-utställningar 
och deras favoriter bland ryssar på internet helt klar för dem!

Efter att ha talat med flera erfarna uppfödare både på 
kattutställningar och vid besök hemma hos dem då de tittat på 
kattungar, insåg Jon och Jeannine att de själva hade erfarenheter 
av både uppfödning, genetik och djurskötsel. De hade även 
en förmåga att bygga sociala nätverk, vilket skulle vara en stor 
fördel när de satte igång med sin egen uppfödning av russian 
blue. Nu var bara frågan: från vem skulle de köpa sin stammor? 

Jeannine hade visserligen rest mycket under hela sin uppväxt 
och bott i många olika länder, men Jon hade bara lämnat 
Storbritannien tre gånger i livet, så en resa på fem timmar var 
verkligen lång för honom! Men som de gärna påpekar: “Varje 
litet steg fram till det att vi skaffade vår första avelshona var helt 
rätt och riktigt!” Och de visste att de skulle bli tvungna att resa! 
De fick dock väldigt tråkiga nyheter; den lilla honan som de hade 
bestämt sig för var tvungen att avlivas vid sex veckors ålder på 
grund av en icke ärftlig missbildning.

Efter ännu en sorgeperiod bestämde de sig för att göra ett 
sista försök att hitta en perfekt hona, och Jeannine skrev till 
tre olika uppfödare: Malevitch i Danmark eftersom de älskade 

Tio kattungar från två olika kullar (6+4)  Foto: Helmi Flick

Wychwood Felina Fairytale
Foto: Jeannine Parfitt

Talisker Harmony of Wychwood
Foto: Jeannine Parfitt

Wychwood Belaya - vår första avelshona från 
egen uppfödning. Hon är nu ”Regional Winner” 
i TICA och fyrfaldig Grand Champion.
Foto: PhotoCat
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Wychwood Arador Tolstoi - bor tillsammans med sin bror hos Storbritanniens ambassadör i Rumänien.
Foto: PhotoCat*

Wychwood Belaya 
Foto: Helmi Flick

skandinaviska ryssar, Flashpaws i Österrike eftersom de 
älskade Claudias vackra katter och Velva i USA eftersom den 
uppfödningen hade funnits så länge! Efter att de hade berättat 
om sin bakgrund och sin önskan att bli uppfödare, fick de först 
svar från Maria Malwevitch som erbjöd dem sin vackra hona 
Malevitch Fancy Face Freja, som var en beprövad avelshona. Ur 
Jons synvinkel var detta ett fantastiskt tillfälle att få en erfaren 
avelshona som skulle få alla deras drömmar att gå i uppfyllelse.
När Diane Doernberg med stamnamnet Velva och även Claudia 
Haslinger med stamnamnet Flashpaws, svarade att de också gärna 
ville sälja en hona till dem blev de mycket förtjusta, men de hade 
bestämt sig för att börja i liten skala, så de meddelade Diane och 
Claudia att de hade lovat Maria att köpa Freja och att de tänkte 
hålla det löftet.

Allt som nu behövdes var en trevlig hane som kunde hjälpa dem 
att få deras första kull med russian blue-kattungar. Detta var dock 
inte så lätt, det gick inte att besöka en avelshane i Storbritannien, 
eftersom införandet av en ny russian blue-standard inom GCCF:s 
territorium möttes med förfäran och misstro. Maria lät då Freja 
träffa sin egen hane och i Oxford födde hon den första TICA-
registrerade russian blue-kullen i Västeuropa. Frejas döttrar 
Wychwood Belaya och Wychwood Celissenya Celeste blev båda 
”Regional Winners”. Och nu växer en ny generation Wychwood-
honor upp i Storbritannien, redo att gå vidare i Frejas fotspår.

Översättning: Elisabeth Larsson

*Photocats fotografer är Valentina Koulagina 
och Anatoly Krassavine
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När sommaren är som bäst ger den oss 
möjlighet att göra sådant som man vill 
men som man inte riktigt hinner med 
annars. I mitt fall började jag läsa i en li-
ten blå handbok om russian blue-kattens 
historia som utgivits av Russian Blue 
Breeders Association, den engelska klub-
ben för russian blue. RBBA ger sedan 
många år bl.a. ut Russian Tails, som är 
ett nästan lika bra namn för en tidskrift 
om russian blue som Ryska Posten, tycker 
jag. Publikationsåret för den blå handbo-
ken är inte angivet men broschyren lär 
vara från slutet av 1970-talet alternativt 
1980-talet. Det jag läste var intressant så 
jag vill därför dela med mig av det. 

Handboken innehåller ett antal artik-
lar och jag fastnade särskilt för en text 
av miss F.H. Laughter och en av mrs E. 
Wyatt som tar upp detaljer om vår ras 
och dess tidiga historia. Innan jag återger 
delar av innehållet i dessa artiklar behövs 
dock några korta ord om arkangelskkat-
ter. Rasen russian blue har som längst 
kunnat spåras till Arkangelsk i Ryssland 
och slutet av 1800-talet. Arkangelsk var 
en viktig hamn för handel och trans-
port och ett antal blågrå katter kom från 
denna hamnstad till England med last-
fartyg vid den här tiden. Engelsmännen 
kallade dessa katter ”arkangelskkatter” 
och de värdesattes, började användas i 
aveln och ställdes ut på kattutställningar 
i England från slutet av 1800-talet. Från 
1930 användes en s.k. förkrigsstandard 
för arkangelskkatt inom det engelska 
kattförbundet GCCF (1948 blev russsian 
blue det officiella namnet för denna ras). 
Förkrigsstandarden beskriver i stora drag 
den ryss vi fortfarande känner igen i den 
standard som används idag för russian 
blue inom FIFe, det förbund som SVE-
RAK är anslutet till. Mrs E. Wyatt återger 
denna förkrigsstandard som jag ska åter-
komma till när jag ger en resumé av hen-
nes artikel. Först ska vi dock se hur miss 
F.H.Laughter beskriver russian bluen.

Miss F.H. Laughters artikel lyfter fram 
detaljer om vår ras som vi allt som of-
tast behöver påminna oss om: att den är 
mycket gammal, att den har ett naturligt 
ursprung samt att alla dagens russian 
blue-katter i grunden måste ha kommit 
från en svart katt. Genom sitt naturliga 
ursprung så skiljer sig därmed russian 
blue från raser som medvetet avlats fram 
av människan genom s.k raskorsningar 

och från raser som avlats på utifrån av-
vikelser såsom t.ex. nakenkatterna. 
 Laughter menar att namnet 
russian blue är missvisande eftersom det 
finns goda skäl att misstänka att rasen 
inte enbart kom från Ryssland. Jag citerar: 
“it was originally a sport from the black 
cats on the Continent.” Laughter går se-
dan över till att beskriva tabbymönstret 
som finns naturligt i vår ras. Det är det 
ursprungliga mönstret hos alla katter och 
en svart katt är egentligen en tabby utan 
inkluderande mönster-gen. Blå är en di-
lution av svart som dyker upp naturligt 
från en svart katt. Vi kan därför se både 
blå tabby-mönstrade katter och enfärgade 
blå katter utan mönster. Ett av de säk-
raste tecknen på en archangelsk-kattunge 
är dess tabbymönster då den föds. Detta 
mönster försvinner när katten blir äldre. 
Ett annat viktigt kännetecken är dess för-
måga att föda upp blåa avkommor vilket 
betyder att ungarna efter en blå hona som 
parats med en blå hane blir blå. 
 Det fanns enligt Laughter två 
typer av svarta katter på kontinenten: 
”the short, thickset, cobby type with 
round yellow eyes, and the slim, elonga-
ted, small-boned type with pointed heads 
and almond-shaped green eyes. From 
very early on, these cats would throw blue 
sports, as they are called, and these gra-
dually extended their range all over the 
Continent from Chartreuse to the Bal-
tic.” Och vidare: “The green-eyed blues 
were to be found mainly in the northern 
half of the Continent, and as the climate 
grew steadily more severe they were found 
to have beautiful thick, short, sleek hair 
which protected them from the rigours 
of the northern winter. These cats lived 
mainly in the woods, and made their 
homes with people only in the winter 
when food was scarce. Some of them were 
brought over to England at the end of the 
last century, and they became the earliest 
ancestors of present-day Russian Blues.” 
Under andra världskriget dog rasen näs-
tan ut men återskapades i England och 
Skandinavien bl.a. genom inkorsningar 
med siameser. De siameser som användes 
vid den här tiden såg mycket annorlunda 
ut än dagens siameser. I sin artikel beskri-
ver Laughter ryssen som den mest älsk-
värda av alla kattraser och att den sam-
tidigt är den svåraste av alla kattraser att 
avla på. 

Mrs E. Wyatt beskriver i sin artikel att 
russian blue-katterna var introducerade i 
England kring år 1870 och att de då var 
kända som archangelskkatter. Hon åter-
ger standarden för archangelskkatt från 
1930 och refererar till F.H. Laughter som 
tidigare skrivit om den i Russian Blue 
Journal 1972. Denna standard är så vitt 
jag känner till den första dokumenterade 
standarden för den katt som senare kom 
att kallas russian blue och den bör just 
därför spegla ”originalet” särskilt väl. Ni 
kan ju själva avgöra hur mycket denna 
standard som nästan är 100 år gammal 
liknar dagens FIFe-standard och ryss av 
år 2012.

Förkrigsstandarden lyder:
”Colour: bright blue, even throughout, 
and free from tabby markings or shadings, 
medium to dark blue and no white per-
mitted; Coat: very short, close and lust-
rous, and of a sealskin-like texture; Body, 
build and tail: body long, lithe and grace-
ful, in outline and carriage, with tail fairly 
long and tapering. The legs are decidedly 
longish and the feet are small, neat and 
rounded; Head and neck: the skull is flat 
and narrow, the forehead receding, and 
the face and neck are long, giving with 
the long, lithe body the desired snaky ef-
fect: Eyes: large and full, set rather wide 
apart, colour as vividly green as possible; 
Ears: rather large, wide at the base, with 
very little inside furnishings, skin of the 
ear transparent and not too thickly cove-
red with hair. The tips of the ears should 
be pointed rather than round.”

Karin Johansson

Referenser:
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tsar’, Handbook, Russian Blue Associa-
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30.5.68).

F. Simpson, Book of the cat, London, 
Paris & New  York 1903, 274-281 (se 
även http://www.biodiversitylibrary.org/
item/77491).

E. Wyatt, ‘Cats of yesterday’, Handbook, 
Russian Blue Association, 13-14.

Historisk bakgrund: de första åren och förkrigsstandarden 
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I början av april födde Manda (S*Wildtbergs Manda Kristina 
Cortovna) sina mycket efterlängtade ungar. Jag brukar säga att 
jag har väntat på dem i fyra år, d.v.s. sedan innan Manda ens 
själv var född. Här kommer berättelsen om Manda och hennes 
ungar.

Bakgrund

FIN*Starstruck’s Corto Maltese
2006 sålde jag en hona (CH S*Wildtbergs Reca Wolga) till Katja 
Kurisjärvi (FIN*Starstruck’s) i Finland. Lite drygt ett och ett 
halvt år senare plockade vi över Katjas hane FIN*Starstruck’s 
Corto Maltese, Wolgas son, till Sverige för att han här skulle 
para några honor. Corto parade tre honor under sin vistelse i 
Sverige. Det var den norska honan (N)Sydspissen Babushka 
(ägare Hilde Kræmer Moe, (N)Troilltampen’s), S*Wildtbergs 
Belucha Sentinela Ondine (Lika) samt S*Barynia’s Hildur (äga-
re: Carina Eriksson, S*Cortobelle’s). Tanken var att Katja skulle 
kunna köpa tillbaka ett barnbarn efter Corto.
 Totalt fick Corto åtta ungar och länge såg det ut 
som om bara S*Cortobelle’s Lisa (ägare: Victoria Andersson, 
S*Silverklon’s) skulle gå vidare i avel. Lisa fick sin femte kull nu 
under sommaren (1+0) och hennes son S*Silverklon’s Simba fick 
fyra kullar innan han kastrerades. Jag vet att Simba har barn 
som kommer att gå vidare i avel. Ur Lisas första kull fick Katja 
möjlighet att köpa en hona, men tyvärr visade det sig, efter att 
Katja hade fått hem henne, att Inga (S*Silverklon’s Bluebell) 
hade navelbråck.

Lika (S*Wildtbergs Belucha Sentinela Ondine)
Samma helg som Wolga flyttade till Finland anlände IC Ondine 
v. Hirschbach från Tyskland. Ondines far var en svensk hane 
(CH S*Sephora’s Joby) som jag hade hjälpt till att exportera till 
Tyskland. Ondines mor var en hona med mycket amerikanska 
linjer, vilket också syntes på henne. En hane (Paikea v. Hirsch-
bach) ur samma kombination som Ondine importerades till 
Finland. Jag tingade Ondine redan som kattunge, men p.g.a. 
av våra karantänsbestämmelser fick jag vänta nästan ett helt år 
innan hon kunde flytta till Sverige. Detta medförde att jag beslöt 
mig för att låta para henne redan i Tyskland. Valet föll på en 
amerikansk importhane (Kaybrook’s Sentinel of Tyuda). I Nor-
den har han, utöver de tre ungarna i min livmodersimportkull, 
även en son som importerades till Finland (Tyuda’s Tavais). Både 
Paikeas och Tavais linjer har börjat söka sig in till Sverige från 
Finland.

I min livmodersimportkull föddes en hane och två honor. Alla 
har gått i avel hos mig eller min syster Anne-Helene (S*Moy Al-
maz). Förhoppningsvis kommer en dotterson till hanen att få en 
kull snart. Dychtau, en av honorna ur livmodersimportkullen, 
har i dagsläget ingen avkomma i aktiv avel, men hon är fortfa-
rande fertil och vi tänker ta en eller två kullar till på henne. Den 
tredje ungen var Lika. Hon har haft två kullar hos sin fodervärd 
och kanske kommer hennes två döttrar (en ur varje kull) att få 
åtminstone en kull var.

S*Wildtbergs Manda Kristina Cortovna
Med denna bakgrund var Manda, med Corto som far och Lika 
som mor, intressant i avelsammanhang. Hon har en ganska 
ovanlig stamtavla med en hel del nya linjer. 
 När Manda var två år hörde hennes ägare, familjen 
Norell, av sig till mig och frågade om hon fortfarande kunde 
vara av intresse för mitt avelsprojekt med Katja. Eftersom Katja 
redan hade köpt en unge efter Lisa var kanske projektet avslutat 
för hennes del, men för min del fanns fortfarande en känsla av 
att bara ha kommit halvvägs. Självklart tillät jag att Manda pa-
rades. Jag försökte även hjälpa till att hitta en lämplig hane och 
valet föll på S*Royalgrey Nikulin Tiger. Det var Nikulins första 
parning och troligtvis hade inte Manda kommit riktigt i löp. 
Parningen misslyckades. Omständigheterna, med flytt och en 
dotter som blev allergisk mot katt, gjorde dels att avelsplanerna 
sköts upp och dels att Manda kom att omplaceras till en familj 
som var vänner till familjen Norell.

I vintras var det åter dags att fundera på att para Manda. 
Jag fick veta detta av Vivi Nilsson eftersom hennes hane IC 
S*Kyanos Akaios hade blivit utvald som partner till Man-
da. Återigen ställde jag mig positiv till att låta Manda få 
en kull. Men tyvärr misslyckades flera parningsförsök och 
jag trodde att det inte skulle bli någon kull trots allt. I slutet 
av januari var det återigen dags för parning, men Vivi åkte 
och tittade på Manda och sa: ”Hon löper inte tillräckligt, 
så jag tar inte emot henne. Hon måste krypa på golvet först.” 
 Någon dag senare kom budet: ”Nu kryper hon!” ”Ja, 
ja!” sa Vivi. ”Kom hit med henne så får vi se!” Varken jag eller 
Vivi trodde att det skulle bli något denna gången heller, så döm 
om min förvåning när Vivi ringde och uppspelt meddelade: ”De 
parar sig!”

Kullen
Den femte april föddes en hane medan Mandas fodervärdsmatte 
var ute ett ärende på staden. Allt verkade lugnt och förlossningen 
verkade ha gått bra. Jag åkte och tittade på det lilla underverket 
nästa dag. Eftersom fodervärdarna hade åkt bort så tittade fa-
miljen Norell till henne. I efterhand undrar jag över vad jag såg 

S*Wildtbergs Priscus & Venus Verus 

– Mandas ungar
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och inte såg. Jag sa att allt verkade lugnt och att det bara skulle 
bli en unge, så hela familjen valde att åka hem och sova. Nästa 
morgon när de kom tillbaka fanns det två ungar i boet. Vem lade 
dit den andra? Påskharen? Det var ju faktiskt påsk.
 Några dagar senare var jag och Anne-Helene där för 
att titta på de två ungarna och försöka könsbestämma dem. Jag 
hade redan sagt att den första var en hane. Nu konstaterade vi att 
vi uppfattade båda två som hanar. Så de två ”gladiatorerna” växte 
upp och fick heta Priscus och Verus. Priscus och Verus lär har 
varit två gladiatorer som slogs under invigningsfesten för Colos-
seum. De slogs så bra att matchen förklarades oavgjord och båda 
blev rikligt belönade, bl.a. med frigivning.
 När det var dags att registrera kattungarna visade det 
sig att ägarändringen på Manda låg kvar i hennes papper hemma 
hos Norells. Därmed blev hennes ungar S*Wildtbergs-katter de 
också. Inte mig emot!
 Men när det var dags för det första veterinärbesöket 
fick vi veta att vi hade fel. Verus var en Venus! Om jag ska vara 
ärlig så hade jag börjat tvivla själv. Det var bara en känsla jag 
hade. Jag hade ju inte sett katterna sedan de var nyfödda. Trots 
det så kom alltså inte könsbytet som en överraskning. Jag tror 
att jag såg fel för att jag inte VILLE att det skulle vara en hona i 
kullen. Efter alla turer runt Manda och hennes kull så visste jag 
att en hona skulle vara närmast omöjlig att avstå. Det var svårt 
nog att säga att jag inte skulle ha en av hanarna. Naturligtvis 
bestämde jag mig på stående fot: Venus skulle hem!
Den femte maj var jag, Vivi Nilsson och Karin och Patrik 
Johansson och tittade på ungarna. De var på ”landet”, en stuga 
mitt ute i skogen med utsikt över en sjö. Så vackert. Katterna 
var på den inglasade altanen under vårt besök. Båda ungarna 
var mycket nyfikna och framåt. De inspekterade oss och kastade 
sig med liv och lust in i vår lek med små pappersbitar att jaga. 
Priscus var livligare än sin syster och när en skogsmus kom in på 
altanen var det han som övergav papperstussarna. I förra numret 
av Ryska Posten finns en bild på Priscus och den lilla musen. 
Vilken liten jägare! Två månader gammal och fångade redan sin 
första mus. På Facebook duggade kommentarera tätt. Bl.a. skrev 
Marianna Rippati: ”After 70 years of purbred breeding a russian 
blue kitten still knows what is a mouse and how to catch it.” Ja, 
våra katter har en hel del instinkter kvar.
 Venus var helt klart en liten lady. Hon var lugnare än 
sin bror och mycket näpen. När jag hämtade henne berättades 
det att Venus ofta lät Priscus undersöka saker medan hon tittade 
på och drog lärdom av hans misstag. ”Om man går för nära lju-
sen bränner man morrhåren!” Det räckte att Priscus hade brända 
morrhår.

S*Wildtbergs Venus Verus – min nya avelshona
Så var det dags för Venus Verus (hon fick behålla sitt gladiator-
namn också) att flytta hem. Det var en söt och behaglig lite tös 
som satt på sin fodervärds axlar när jag kom. Att resa själv i en 
transportbur är som de flesta vet inte speciellt roligt. Men vi tog 
ett stopp och hälsade på mitt arbete. När jag stod med Venus i 
famnen gick brandalarmet. Jag hoppade till och tänkte: hur ska 
Venus ta detta? Men hon var helt lugn.
 Att introducera henne till våra andra katter har inte 
heller varit några som helst problem. Tja, de har väl kanske inte 
älskat varandra på en gång. Chardonnay tyckte hon var obe-
haglig och att bästa platsen var uppe på kylskåpet dit spektaklet 
inte nådde. Men det var ju bara tillfälligt som Chardonnay och 
Venus träffades. I skrivande stund står Venus och inspekterar 

dörren in till Anne-Helenes sphynxhane Berry, som är på besök. 
Berry verkar inte vara helt förtjust. 
 Till vardags lever Venus tillsammans med Frida 
och Elbrus. Elbrus är hennes favorit. Hon springer fram 
till honom och hälsar så fort han visar sig. Venus är ock-
så mycket social mot oss människor. Det spelar ingen roll 
vem som kommer på besök, det skall hälsas. Mammas ko-
mentar var: ”Du var en trevlig katt. Du kan få stanna!” 
 Venus Verus spinner mycket och högt. Till och med 
när hon var hos veterinären och fick rabiessprutan stod hon och 
spann hela tiden. Jag bara älskar detta lilla väsen!

Nu ser jag fram emot Venus Verus utställningsdebut. Det blir 
på rysspecialen i Finland i slutet av augusti. Stor debut med an-
dra ord; utlandsresa med flyg och ca 50 ryssar är anmälda till 
utställningen!

YwonneWildtberg 
S*Wildtbergs Russian Blue

Ywonne med sin Venus Verus på ryss-specialen i Helsingfors.

Priscus 
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Sov lilla Totte,  
nu varenda kotte,  
slumrar för timman den är sen,  
här får Totte ben.
 
Det är den vaggvisan matte vill sjunga för 
mig varje kväll. Men istället för att lägga 
mig ner och blunda så smiter jag ut och 
är ute hela natten. Matte säger att jag är 
som den värsta tonåring. Ute hela natten 
och sover hela dagen. Mellan klockan 04 
och 06 brukar jag sätta mig på altanen 
och skrika att hon ska släppa in mig. 
Snubblande och sömndrucken släpper 
hon in mig, under mycket muttrande. 
Men det är det värt, för det är så roligt 
och spännande att vara ute. Sedan får jag 
ju komma in, äta mat och rulla ihop mig. 
Livet är toppen!
 
Men när vi var på landet i somras, blev 
det ett himla liv. Husse har köpt sändare 
till mig och Lillfjanten som vi har på våra 
halsband, från pawtrax.co.uk. Då kan 
matte skicka en fråga till oss och vi skickar 
sms med position var vi är. Toppen, tycker 
hon. Jag är inte så förtjust över dosan som 
hänger på halsbandet, men är det priset för 
att få vara ute fritt så får det vara värt det. 
Men sändarna har alltid varit krångliga att 
ladda. Matte har fått vicka och rucka på 
kontakten för att få in laddaren i sändaren. 
Till slut gick hela kontakten sönder. Husse 
skrev till Pawtrax och klagade. Först skrev 
de att det var vårt eget fel och att de endast 
kunde erbjuda nya sändare, till ordinarie 
pris. Men det var matte inte intresserad av. 
Hon blev faktiskt ganska ilsken. Så efter 
en viss mejlväxling ändrade de sig och vi 
fick nya sändare och laddare, gratis. Då 
blev matte jätteglad. 
 

Men sändarna gick alltså sönder precis 
när vi skulle åka till landet. Matte blev lite 
orolig, men tänkte att vi har varit där förr 
och att vi borde ”känna oss hemma” där. Så 
hon släppte ut oss och jag stack iväg direkt. 
Där finns massor av spännande ängar, skog 
och lador att utforska. Näbbmöss fångades 
också. Men det var såååååå mycket att 
utforska att jag inte hann med det på en 
dag. Så medan jag hade fullt upp var det 
visst stor oro inne i huset. Matte hade gått 
runt och ropat på mig, varje timme. Men 
till slut blev jag hungrig och traskade hem. 
Då hade det gått nästan två dygn. När 
husse skulle slå sin morgondrill satt jag på 
trappan och skrek att han skulle släppa in 
mig. Gissa om jag blev bortskämd när jag 
kom in, klockan sex på morgonen. Mat 
direkt och sedan sova under täcket. Det 
var nog i den vevan som matte var ganska 
besk mot leverantören, vilket resulterade i 
nya sändare. 
 
För övrigt så har vi kommit över mitt 
lilla (enligt Familjen stora) kissproblem. 
Först fick jag åka till veterinären i våras. 
Hon hittade lite döda bakterier från en 
urinvägsinfektion, men annars var jag 
en frisk och fin katt. Medan matte satt 
i väntrummet läste hon boken ”Din 
katts beteende” av Susanne Hellman 
Holmström. Där stod bland annat att man 
ska ha en låda mer än antal katter. 
 Matte har alltid haft en låda 
per katt. Men nu införskaffade hon raskt 
en låda extra. Dessutom bytte hon strö. 
Hennes tidigare katter har tydligen nöjt 
sig med vad som helst och själv gillar hon 
pappersströet för det går att spola ner i 
toaletten. Men nu bytte hon till fin sand. 
Så när jag numer går på lådan ser det ut 
som om jag försöker gräva mig igenom 

Sahara. Med resultatet att det mesta av 
sanden hamnar utanför lådan. Ytterligare 
en sak för matte en muttra över. 
 Samtidigt drog de till med stora 
släggan och läste på om allt som kan göras 
för att undvika små olyckor. Matte läste 
att katter inte kissar där det luktar citron, 
därför ska man inte göra rent lådorna med 
citrondoftande rengöringsmedel. Det 
gör hon inte, hon använder såpa. Men 
anlade moteld och bombade soffan med 
citrondoft. Hon köpte även feromoner 
som ska sättas i eluttaget. De var inte 
gratis. Men husse hittade en leverantör i 
England som kostar lite mindre. Nu har vi 
haft dem i cirka fem månader och jag har 
faktiskt inte gjort utanför lådan en enda 
gång. Frågan är väl vilken av alla de olika 
åtgärderna som fungerade. Familjen bryr 
sig inte om vilket, de är bara nöjda att jag 
håller tätt, när jag ska. 
 
Men livet består även av olika trevligheter. 
När Stora M gick ut årskurs 9 hade hon en 
liten fest här hemma. Efteråt stod det en 
burk glass kvar och jag var ju tvungen att 
kolla om det fanns något kvar i den. Det 
gjorde det! 
 Jag och Lilltösen brukar även 
besiktiga bilen. Fast vi gör det på vårt eget 
sätt, det vill säga vi går över motorhuven 
och taken. Lillfjanten har en konstig 
böjelse för att sitta på backspeglarna, men 
det ser inte klokt ut. Själv sitter jag helst 
på taket och spanar över mina domäner. 
En annan grej jag gillar är att bara sitta i 
gräset. Ibland sitter jag där och tittar på 
matte och ibland biter jag lite på något 
grässtrå. Så på det hela taget är livet rätt 
okej. 
Hälsningar
UtomhusLotus

Rapport från Lotus och Gaia
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Barfota utan strumpor och skor,
ska jag vandra med dej,
ut till sommarn där vindarna bor,
till ros och förgätmigej.
Jag plockar smultron vid vägens kant
och trär sen upp dem på strån.
Det killar så skönt under foten min,
jag känner gruset med tån.
 
Här kommer en liten rapport från mig. 
Sången beskriver precis hur min sommar 
varit! Jag har njutit av att få gå fritt, ut och 
in genom dörren. Sedan har jag sprungit, 
nosat, strosat och lärt känna världen 
utanför. Jag har fångat en (eller två) 
näbbmöss och fått massor av beröm av 
Familjen. De var så stolta över mig. Men 
eftersom jag inte äter upp dem, så har Lilla 
M begravt dem någonstans i trädgården. 
 
Jag har så mycket att göra utomhus! Bland 
annat så hjälper jag matte att sköta hennes 
trädgårdsland. Hon och jag har inte riktigt 
samma åsikt om var och hur man ska 
gräva. Men hon lär sig nog så småningom. 
I alla fall så har ruccolan, spenaten, ärtorna 
och potatisen vuxit så det knakat. Att jag 
råkade gräva upp rödbetorna, dillen och 
lite andra grönsaker var ett olycksfall i 
arbetet. Matte hade satt dem där jag skulle 
gräva. Då går det ju som det går. En annan 
gång tömde matte en stor kruka och skulle 

plantera om växterna. Men innan hon 
kunde göra det, så var jag ju tvungen att 
kolla så den var okej. Jag kröp helt enkelt 
ner och hade en fysisk och en okulär 
besiktning. Den var okej (att sova i). 
 
Ibland stöter jag på grannens katt Gosan. 
Vi har inte riktigt bestämt om vi ska vara 
kompisar eller inte. Så för säkerhets skull 
fluffar jag upp mig när hon kommer i 
närheten. Jag säger och gör ingenting, men 
smyger sakta efter henne. Ibland sitter 
vi på lite avstånd och tittar på varandra, 
men mer än så blir det inte. Utom den 
gången jag och pappa hade jagat in en 
liten näbbmus under bilen. Då kom hon 
smygande och ville gärna vara med. Vi 
satte oss och punktbevakade musen. Matte 
hjälpte till med ett kvastskaft, men tänk 
vad näbbmöss har en fantastisk förmåga 
att krypa ner i gruset!
 
Annars har jag fullt upp inomhus också. 
Jag kollar så att tvätten sköts och sorteras 
rätt. Att para strumpor tycks vara den 
stora utmaningen, så medan matte gör det 
brukar jag ligga bredvid och peppa henne. 
Matte reser en del i sitt arbete och varje 
gång hon packar väskan så kontrollerar jag 
att det blir rätt. När jag lägger mig överst 
på packningen vet hon att det är okej.  
 

Varje lördag får jag ett litet piller. Matte 
säger att det är för att jag inte ska ”bli 
på det viset”, innan de har hittat en 
lämplig pojkvän till mig. Hon hade en 
favoritkandidat, en snygg kille med trevligt 
temperament. Men tänk, då var vi för nära 
släkt. Men matte tänker inte ge sig. Så det 
här blir lite som en kontaktannons.
 
Snygg tjej, med härlig päls och fantastiskt 
temperament söker en likasinnad pojke. 
Utseendet är inte det viktigaste (matte 
säger att jag är snygg för två), men han 
måste vara trevlig och kelig. Han får gärna 
vara lite stor, eftersom jag är så liten. (Men 
pappsen har blivit riktigt biffig och manlig 
efter kastreringen.) Han får gärna bo i 
Göteborgsområdet. 
 
Själv är jag helt obekymrad över Familjens 
planer och lever livets glada dagar tills 
vidare. 

Hälsningar
Gaia-maja

S*Kosmoskattens Lotus och Gaia av 
Buerlia(N)
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Samtidigt som jag blev förälskad i russian blue-katter blev jag 
också intresserad av att ta kattbilder. Jag måste ha det i generna, 
för min mamma har fotograferat så länge jag kan minnas. Mina 
föräldrar har hundratals fotoalbum hemma hos sig. Min man 
Anssi har också alltid varit intresserad av att fotografera, så det 
har varit ganska lätt att dela den här hobbyn.
 Vi började med en analog kamera och gick senare över 
till en enkel digitalkamera. Vi har haft Olympus µ zoom, Canon 
300V och vår första digitalkamera var en liten Ixus V2. Den 
första 
digitala systemkameran var en Canon 20D och nu har vi också 
Canon 5D Mark 1 med batterigrepp. Vi har också en liten Canon 
G9, men den används inte för kattfotografering.
 Vi har även köpt några Canon-objektiv; EF-S 18-55mm 
som vi fick tillsammans med kamerahuset, 50mm f /1.8, 28mm 
f/1.8 USM, 70-200mm f/4.0 L IS USM och Sigma EX24-60mm 
f/2.8.

Det är Anssi som köper all utrustning, jag skulle klara mig utmärkt 
med Canon 5D och 50mm-objektivet. Jag tror att man skulle 
kunna lägga ner mycket mer pengar på kameror och objektiv än 
vad vi har gjort, men för tillfället är vi ganska nöjda med det vi 
har. Det är också mycket billigare att köpa sådant utomlands, det 
har vi gjort ganska många gånger. Jag tror att om man verkligen 
anstränger sig, kan man ta väldigt bra bilder med en bra kamera 
och ett bra objektiv. Och övning ger färdighet!
 Varje gång man tar ett riktigt bra foto vill man ta ett 
ännu bättre. Men när det handlar om katter som fotomodeller 

kan man behöva ta så många som 300 bilder innan man lyckas få 
en enda bra bild. En del katter tittar bara bort från kameran, och 
ska man ta kort på flera katter samtidigt blir det ännu svårare. Att 
ta bilder på kattungar är en stor utmaning, speciellt om man vill 
att hela kullen ska se bra ut. Min man och jag har träffat ganska 
många kullar och nästan alltid har vi fått en bra bild på ungarna. 
Det är vanligtvis min man som står bakom kameran och jag är 
hans assistent. Jag vet att vi ser samma drömbild framför oss och 
jag vet åt vilket håll kattungarna ska titta om bilden ska bli bra.  
Jag tror att det största felet är att man håller en leksak för högt 
upp så att kattungarna tittar över kameran. Det bästa är om man 
är bakom kameran med leksaken.

Jag tycker att vi någon gång borde ta en fotoserie på oss själva när 
vi tar kattungekort – det ser säkert väldigt lustigt ut för andra. 
Jag gör vad som helst för att kattungarna ska titta åt rätt håll, 
olika ljud och leksaker är det som fungerar bäst, men man måste 
tänka på att inte använda den roligaste leksaken, för kattungarna 
kan lätt hoppa iväg för att nå den. Och det betyder oftast att de 
hoppar rakt upp på Anssis rygg. Det händer även med vuxna 
katter.

Vi har fyra kattmodeller hemma. Watti poserar alltid så bra, han 
är idealkatten när det gäller fotografering. Han visar upp sina 
olika sidor och sedan säger han tack och går sin väg. Milli hatar 
kameran och på tio år har vi kanske tagit tio bra kort på henne. 
Nano är för det mesta ganska samarbetsvillig och hon har varit 
Ryska Postens omslagsflicka flera gånger. Myy är en riktig diva, 

Att fotografera katter

I vanliga fall brukar inte fotografen vilja vara med på bild – inte ens till-
sammans med söta kattungar.

FIN*Zarin Wyatt – detta foto togs 2003 med vår 
första digitalkamera.
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Den här fotoserien är ett ganska bra exempel på vilka bilder man vanligtvis får 
när man försöker fotografera hela kullen samtidigt och dessutom tillsammans 
med mamman. De här bilderna togs 2008 på vår ”Fast and Furious”-kull. Anssi 
tog bilderna och vi lyckades faktiskt ta några bra bilder också.

om hon är på humör går det att fotografera henne, men annars 
blir det bara en bit av svansen som kommer med på bild.

Vi har tagit många kort hemma hos andra och på kattutställningar. 
Det händer så gott som aldrig att vi hälsar på katter utan att ha 
kameran med. Jag tycker att det är så roligt att skicka kort på någon 
annans katter till Ryska Posten eller Siniset Sanomat. Ibland låter 
jag inte ens ägaren se det bästa kortet eftersom jag skickar det till 
tidningen och vill att de ska få en rolig överraskning.

Bilder från kattutställningar visar jag också på Facebook. 
Vanligtvis är det inte jag som fotograferar där, jag vill hellre umgås 
med vänner och titta på de olika katterna. Det är Anssi som är vår 
utställningsfotograf. Han brukar göra ett bättre jobb där eftersom 
ljuset ofta är dåligt och han vet vilka inställningar som är bäst. Jag 
tar mest några närbilder i buren, inget mer.

När man visar bilder på internet spelar kvalitet och storlek inte 
så stor roll som när man publicerar bilder tidningar. Speciellt 
omslagsfoton måste vara i allra bästa kvalitet. Färgerna är också 
viktiga. Inuti tidningen är korten svartvita och då är det något 
lättare. Jag tycker inte om att använda blixt, men Anssi har lyckats 
ta bra kattfoton med blixt. Vi har en Canon 430EX II. Han riktar 
den aldrig rakt mot katten. Speciellt när det gäller sådana bilder 
måste man ställa in vitbalansen innan man publicerar bilderna. 
Jag älskar den inställningen, det får fotot att se så naturligt ut 
som möjligt.

När man fotograferar, och speciellt om man tar bilder i RAW-
format, måste datorn ha mycket minne. Jag har ingen lust att 
räkna hur många bilder vi har tagit de senaste tio åren, men det är 

väldigt många! Så det är bra att ha en extern hårddisk.

Att ta bilder handlar för mig om att få katten, oftast en russian 
blue, att se så bra ut som det bara är möjligt, utan att man ser 
felen som katten har. Jag ser alltid rasstandarden framför mig när 
jag fotograferar. Så för mig är det viktigt att få katten att se ut 
precis så som en russian blues ska se ut.
Har katten alltför lång nos försöker jag välja bästa möjliga vinkel 
för att få nosen att se lite kortare ut. Men jag tar också alltid ett 
foto som visar hur katten ser ut som helhet. För Anssi handlar 
det mer om atmosfären och själva känslan, inte om att likna 
standarden eller att få katten att se så perfekt ut som möjligt. Jag 
tycker att våra bilder alltid ser mycket olika ut, men under de här 
tio åren har Anssi förstås också mer och mer börjat tänka på hur 
katten ser ut. Det är inte hans syfte med bilden, men han har det 
ändå i bakhuvudet.

Jag är inte så duktig på kamerans alla olika inställningar, men jag 
har lärt mig någorlunda hur den fungerar. Anssi är bättre på det 
området – och eftersom han är ingenjör vill han gärna föreläsa 
för mig om saken, men jag fattar oftast ingenting, det låter mest 
som bla bla bla…

Nu ska jag till sist låta några exempelbilder visa vad jag menar.
Susanna Gunnar

Översättning: Elisabeth Larsson

FIN*NorthernBlue Ebba Eager på utställning 
med sin ägare och uppfödare Kaisa Sirkko 2009.
Anssi fångade ett underbart ögonblick i denna 
bild och det är en av mina absoluta favoritbil-
der från en kattutställning. Trots att det inte 
är ett perfekt foto älskar jag själva känslan det 
förmedlar.



24  RYSKA POSTEN 3-2012

Suomen Venäjänsiniset ry firar 20-årsjubileum i år. I januari 
anordnade klubben ett russian blue-seminarium och den 25 
augusti var det dags för rysspecialen i Helsingfors i samband 
med RUROK:s internationella  kattutställning. Eftersom vi 
förstod att detta skulle bli en russian blue-happening och en 
rolig weekend så var vi ett gäng från Sverige som  reste dit. Från 
Göteborg med omnejd kom Christer Persmark och Inger Basth, 
Ywonne Wildtberg, Bengt-Göran Fältström, Veronica Nilsson 
samt Karin och Patrik Johansson. Från östra sidan av Sverige kom 
Christina Linder och Eva Nilsson. Vi som kom från Göteborg 
träffades alla på Landvetter för att gemensamt flyga med Finnair 
till Helsingfors. Stämmningen var på topp och alla var spända på 
att få träffa våra finska vänner samt alla russian blue-katter som 
skulle ställas ut. På ankomstkvällen träffades vi alla på Scandic 
Crowns restaurang dit även Sascha och Marco (Russian Blue  di 
Marchesi) från Zürich hade kommit. 

På utställningsdagen fick vi som inte hade katter med oss lite 
sovmorgon. Efter en överdådig frukost på hotellet tog vi en buss 
till utställningslokalen. Det fullkomligt myllrade av vackra ryssar 
på utställningen. Femtiotvå stycken var anmälda och fyrtiotre var 
där. De flesta kom från Finland men fyra hade rest dit från Sverige: 
Christina var där med Tsaritzas Zelda, Eva med Tsaritzas Blue 
Pearl, Vivi med S*Kyanos Akaios och Ywonne med S*Wildtbergs 
Venus Verus. Eva hade rest från Norge med (N) Pyotr av Buerlia 
och Sascha och Marco från Schweiz med Unia di Marchesi. Två 
honor var svenska importer, S*Grrr Kalisto Mira Nikita och 
S*Mistlurens Sonja och en var tysk, Paikea von Hirschbak.

Kai Ruonala och Sirpa Lindelöf var domare. Kai dömde fertila 
och juniorier och Sirpa kastrater och ungdjur. När Kai kommit 
en bit in i bedömingen så uttryckte han med förtjusning att han 
nu  inte längre var orolig över den skandinaviska ryssens framtid. 
Han hade dem mitt framför sig och de var väl representerade i 
olika generationer. I de fertila katterna och i juniorerna kunde 

vi alla se återväxten. Den syntes även hos juniorerna som Sirpa 
dömde. Alla var mycket klassiska i typen. Bäst av alla russian blue 
gick den snart ettåriga honan Muscat’s Baiba som slutligen även 
blev Best In Show. Hon ägs av Eija Kauppinen, som sedan länge 
har Lions uppfödning i Finland. Baibas föräldrar är den norska 
hanen Harald av Buerlia (Pyotrs bror) och den finska honan 
Kheyron’s Perlie. Bästa fertia ryss blev Pyotr av Buerlia som också 
blev Grand International Champion. Tsaritzas Blue Pearl tog sitt 
certifikat i sin klass och det gjorde även Zapphire Twilight Gloria 
som blev Internationell Champion. Bäst i kastratklassen hanar 
blev Hana-Bi Estrade Burton som också blev BIV kastrat och 
nominerad till panel. Bästa kastrathona i tuff  konkurrens blev 
Tsaritzas Zelda och hon blev också nominerad till panel. Bästa 
ungdjurshona blev BlueKaramel Angelica och hanen Janatuisen 
Daddy Boy blev BIV ungdjur och nominerad till panel. Bäst 
bland juniorerna gick Shady-Lady´s Chayenne. Hon blev BIV 
junior och nominerad till panel. Cayenne hade en mycket snygg 
ryssprofil vilket inte är att förvånas över när fadern är Susanssin 
High and Mighty och modern Sapphire Twilight Gloria.

På lördagkvällen ordnade den finska russian blue-klubben med 
middag inne i Helsingfors. Restaurangen var vacket belägen vid 
Fölisöfjärden, 20 minuters gångväg från vårt hotell. Det blev 
en väldigt trevlig kväll med feststämning och det gemnsamma 
samtalsämnet var russian blue.

Vi tackade våra finska vänner för en fantasktisk dag och vi skålade 
i ett sista glas bubbel innan vi skiljdes åt.

Grattis till alla ryssar och tack alla som bidrog till att förgylla den 
här underbara dagen! Vi längtar redan till nästa gång vi ses. Och 
vi återvänder även gärna till den underbara staden Helsingfors. 

Kitos!

Namnen på ryssarna i den här artikeln hittar du på sidan 26.

Text & Foto Karin och Patrik Johansson

Russian blue-special i Helsingfors

1.



  RYSKA POSTEN 3-2012  25

2

3

4

5

6

7

11

12

13

158.

9

10 165

14



26  RYSKA POSTEN 3-2012

Uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare
Som uppfödare i Russian Blue Klubben kan du bjuda dina kattungeköpare på ett års 
medlemskap till det rabatterade priset 50 kr per kattungeköpare. Rabatten gäller ett 
medlemskap per såld kattunge.

Betala in 50 kr per kattungeköpare till Russian Blue Klubbens PlusGiro 430 52 40-6 
och uppge ”uppfödarrabatt”. Skicka samtidigt ett mejl till kassören med följande 
information: såld kattunges namn och registreringsnummer samt köparens namn, 
adress och telefonnummer. Gärna e-postadress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla dessa uppgifter till kassören i samband med att in-
betalning görs för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer inte att 
återbetala uppfödare som skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

Kullinfo

Födda kullar

Väntade kullar

Sverige

9/6 2012 1+2
Far: S*Mistlurens Nils
Mor: Ester
Uppfödare: SE*KATIUSJAS
Christina Holmström, Skivarp
0705-97 25 61
chho61@hotmail.com

23/6 2012 1+2
Far: IC IT*BluEudemonia’s Russian 
Roulette JW
Mor: IC S*Ärke Ängelns Hindra
Uppfödare S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
070-533 55 76
www.arkeangelns.se

3/7 2012 1+0
Far: S*UllaBerras Astor Mio Pascal
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91
victoria.andersson@mdh.se
silverklons.blogg.se

30/7 2012 2+1
Far: IC IT*BluEudemonia’s Russian 
Roulette JW
Mor: S*Ärke Ängelns Darjeeling
Uppfödare S*ÄRKE ÄNGELNS
Bernice Skytt, Gävle
070-533 55 76
www.arkeangelns.se

2/8 2012 3+1
Far: Sunna Nordica Jarl Jimbo 
Malevitch
Mor: GIC S*Koroleva Justina by 
Buddha
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se
 
11/8 2012 2+1
Far: GIC DK*Malevitch Splinter’s 
Leonardo
Mor: CH S*Limelight’s Pilar
Uppfödare: S*CATTEGAS
Lotta Hallengren, Ytterby
0706-53 16 90 
lotta.hallengren@telia.com

26/4 2012 1+1
Far: S*Kyanos Akaios
Mor: S*Wildtbergs Manda Kristina 
Cortovna
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Kontakt: Anders Norell, Västra 
Frölunda
070-925 65 90
anders.norell@gmail.com

Sverige

Slutet av vecka 35
Far: Sunna Nordica Jarl Jimbo Ma-
levitch
Mor: CH S*Molotov’s Hunky Dory
Uppfödare: MOLOTOV’S
Maria Enzell, Stockholm
08-686 66 41, 0708-62 76 51
maria@molotovs.se
www.molotovs.se

6/10
Far: S*Kyanos Akaios
Mor: S*Mistlurens Nora
Uppfödare: S*MISTLURENS
Bengt-Göran Fältström, Göteborg
031-13 31 73, 070-967 00 63

Hjälp till att hålla hemsidan uppdaterad!
Ni uppfödare som har kattungar till salu, snälla hör av er till webmaster så att hon 
kan uppdatera informationen på hemsidan. Det är viktigat att meddela förändringar 
så att informationen alltid är aktuell. 
Maila till webbansvarig@russianblueklubben.se

Russian blue-katterna på
sidorna 24-25 är:

ingressbilden: (N) Pyotr av Buerlia 

1. FI Hana-Bi Biutiful
2. Tsaritzas Zelda
3. Tsaritzas Blue Pearl
4. FI Muskatz’s Baiba
5. FI Hana-Bi Lumen taju (Vickan)
6. FI BlueKaramel Angelica
7. FI Shady Lady’s Chayenne
8. S*Kyanos Akaios
9. FI Janatuisen Daddy’s Boy
10. Hana-Bi Estrade Burton
11. FI Miminkan Julija
12. S*Mistlurens Sonja
13. CH Unia di Marchesi
14. FI Grindbacka Elwa
15. FI Starstruck’s Fortunata
16. Kheyron’s Perlie
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Sverige
Unghanar

S*Cosack’s Sir Vivor (2012-03-29)      S*Catullus’ Blå Bastian
Avgift: Enl. ö. k.   S*Silverklon’s Simba   S*Cortobelle’s Lisa
Ägare: Anna Sverstam, Umeå S*Sirius The Prettiest Star  S*Flax Chaos
073-810 73 82, grrr@saverstam.com   Tsaritzas Zelda

S*Grrr Orchis Neotinea Ustulata (2012-02-08)   S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k. S*Mistlurens Nestor  S*Vatulands Marisa
Ägare: Lina Öhrström, Umeå S*Gigablues Nike  S*UllaBerras Nickolay Kirill Serge
lina.ohrstrom@gmail.com   S*Astragalus Blue Isadora

S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis (2012-02-08)     S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k    S*Mistlurens Nestor   S*Vatulands Marisa
Ägare: Ellicka Mellgren och  S*Gigablues Nike   S*UllaBerras Nickolay Kirill Sergej
Joakim Nyman, Solna       S*Astragalus Blue Isadora
Elica.Mellgren@gmail.com, 076-942 76 69

S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)   S*Catullus’ Blå Bastian 
Avgift: Enl. ö. k. S*Kyanos Akilles   S*Barynia’s Wilma 
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg S*Wildtbergs Reca Petyora   S*Vatulands Yurij
comvecta@telia.com   S*Zilarrezko Lady Rowena

Finland
Unghanar

Starstruck’s Jim Morrison (2012-03-25), tillgänglig i början av 2013  GIC Hana-Bi Lekan Kwa Afrika 
Avgift: Enl. ö. k. Grindbacka Daniel  Grindbacka Clara 
Ägare: Noora Härkönen, Björneborg,Finland Starstruck’s Holly Goodhead  Koroleva Grigorij Blue Prince
kontakta uppfödaren Katja Kurisjärvi, katja@starstrucks.net  Starstruck’s Fantazija

Vuxna hanar

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

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

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
Leo, (2011-05-05)       S*Limelight’s Potomac
Ägare: Sandra Gustafsson och   S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor SC S*UllaBerras Olga Zarina Joy
Erick Thunström, Stockholm  S*Barynia’s Sigrid   S*Flax Cheops
0707-48 87 88, sandra_g78@hotmail.com     IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljev

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

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

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

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

Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 
månader så att intresserade honkattsägare i god tid kan 
planera eventuella parningar tillsammans med hankatts-
ägaren. Ywonnes adress finns på sidan 35.
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SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21) Under en begränsad tid!  CH S*Barynia’s Wilmer
Avgift: Enl. ö. k. S*Royalgrey Nikulin Tiger  S*Silivren Modesty Blaise
Ägare: Margareta Sten, Stockholm S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia   S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com  CH S*Flisdjupet’s Chardonnay

Usurs Major av Buerlia(N) (2003-11-20)   IC S*Kameleonten’s Astrix
Avgift: Enl. ök. S*Saratovs Ivan Yashin  EC S*Saratovs Chrissi Alissa
Ägare: Daniela Enström, Stockholm EC Oda av Buerlia(N)  S*Zilarrezko Andi
Tel: 0700-524565, daniela_e@volny.cz   EC Geisha av Buerlia(N)DM
   
S*UllaBerras  Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.   SW’07,EC Silvergrey Paragon 
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna S*Limelight’s Potomac  BlueFiver,DSM(USA)
0707-74 34 54 ,  GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy  EC S*Limelight’s Kia,DSM
vladimir1@comhem.se   PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
   C S*Sephora’s Joy

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

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

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

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

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

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

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

Norge
Vuxna hanar

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

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

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

Alexandra’s Blue       (N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Avgift: Enl. ö. k.   Alexandra’s Blue Hampus  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita
Ägare: Anneke Fasting, Drammen  Alexandra’s Blue Tsarina Nikita  S*Blå Blixtens Gandalf
fiodda@hotmail.com       (N)Thorelin’s Anastasia Blue
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Juniorer/Ungdjur
BLÅTUSSENS CITTA DI CREMONA: 22 p
Äg: Christer Persmark
ROSPINGLAN’S BILLY THE KID : 16 p
Äg: Susanne Eriksson
ROSPINGLAN’S AMALIA AGNES ANNA: 14 p
Äg: Susanne Eriksson
BLUEOYSTER’S BIANCA: 14 p
Äg: Ann-Christine Johansson
ROYALGREY WILDA: 6 p
Äg: Jenny Botters Lundberg
MUDHONEYS JULIER: 6 p
Äg: Caroline Bohlin
ROSPINGLAN’S BETTY ANAFISA BELLA: 2 p
Äg: Susanne Eriksson
KYANOS BIBI:  2 p
Äg: Karin Johansson

Kastrater
LIMELIGHT’S QUATRO: 27 p
Äg: Thomas Johnsson
TSARITZA’S ZELDA: 20 p
Äg: Christina Linder
LIMELIGHT’S RAFAELA: 12 p
Äg: Martin Åstrand
KATZENHOF QUELLCHEN: 9 p
Äg: Ritva Manninen
KOROLEVA ODRIAN MAXIMALIJA: 2 p
Äg: Liselotte Hallengren
MIMINKAN LEONID: 2 p
Äg: Marja-Leena Merenkylä

Vuxna
ZARIN SANTA ROSA: 34 P
Äg: Yvonne Torstensson
ROMANENKO’S KALASHNIKOV: 30 P
Äg: Thomas Johnsson
VATULANDS IGOR: 23 P
Äg: Margit Kjetsaa
KOROLEVA JUSTINA BY BUDDHA: 18 P
Äg: Kaija Merta
CZAR’S FAIRY YELENA NAZIMOVA: 14 P
Äg: Maria Yngvesson
TSARITZA’S BLUE PEARL: 14 P
Äg: Eva Nilsson
LITTLE MERLIN’S AMANDA: 14 P
Äg: Margit Kjetsaa
MISTLURENS NESTOR: 13 P
Äg: Elisabeth Jacobs
KIRSTEJNS LAURELA BLUE DANE: 11 P
Äg: Thomas Öhberg
ÄRKE ÄNGELNS RAISA: 6 P
Äg: Bernice Skytt
MOLOTOV’S  HUNKY  DORY: 6 P
Äg: Maria Enzell
KYANOS AKAIOS: 6 P
Äg: Veronica Nilsson
MIMINKAN MIRIAM: 6 P
Äg: Martin Hjertstrand
PYOTR AV BUERLIA: 4 P
Äg: Eva Smith-Meyer
KYANOS AKLEJA: 4 P
Äg: Lennart Odeberg
ANDINAN EINAR: 4 P
Äg: Ritva Manninen
ROSPINGLAN’S AMALIA AGNES ANNA: 2 P
Äg: Susanne Eriksson
MIMINKAN PRINCESS NADEZJDA: 2 P
Äg: Birgitta Olofsson

Årets Russian Blue 2012 - delresultat t.o.m. 8/7 2012

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

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

Poäng i senior/veteranklass, för katter över 7 respektive 10 års 
ålder

5 poäng för vinst i senior- eller veteranklass
1 poäng för varje slagen katt, oavsett ras och kön

Med på listorna:

S*Blåtussens Citta di Cremona 
till vänster och 

Tsaritzas Blue Pearl till höger 
i bild.

Bilderna är från Spinneriets 
utställning den 19 maj.

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

Förkortningar

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

Certifikat för kastrater: 
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS

EX Excellent 
MB Mycket Bra 
B Bra 
HP Herderspris 
V Vuxen 
J Junior 
U Ungdjur 
K Kastrat 
T Totalt 
Disk Diskvalificerad 
BIV Bäst i varian 
NOM Nominerad till panel 
BIS Best In Show  
 (t ex BIS vuxen kategori tre) 
BOX Best in Opposite Sex  
 (tidigare BIM- Bäst i Motsatt  
 Kön)BOB Best of the Best 
 (Alla BIS katter tävlar mot var 
 andra)

Skellefteå, 2 juni 2012
Domare: Satu Hämäläinen
2 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Harmuan Moria Mussukk
CAGCIB  Äg: Päivi Oja

Klass 7  Champion
Hane  FI*Andinan Einar
CACIB  Äg: Ritva Manninen och 
 Jarmo Väänänen

Stockholm, 2 juni 2012
Domare: Fabrice Calmès
4 utställda russian blue

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

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

Klass 7  Champion
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CACIB  Äg: Eva Nilsson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  SE*BlueOyster’s Bianca
Ex 1  Äg: Kicka Johansson

Trelleborg, 2 juni 2012
Domare: Charles Spijker
4 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion
Hane  DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
HP BIV  Äg: Kenneth Eklind
NOM BIS

Klass 7  Champion
Hona  DK*Malevitch Sweet Scarlet
CACIB  Äg: Maria Malevitch
Internationell Champion

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  DK*Kirstejn’s Maxine BlueDane
Ex 1 NOM  Äg: Dorthe Kirstejn Jensen & 
BIS Esben Nielsen

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Just Smile
Ex 1 NOM  Äg: Maria Malevitch

Skellefteå, 3 juni 2012
Domare: Glenn Sjöbom
2 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Harmuan Moria Mussukka
CAGCIB  Äg: Päivi Oja

Klass 7  Champion
Hane  FI*Andinan Einar
CACIB  Äg: R. Manninen och J. Väänänen
Internationell Champion

Stockholm, 3 juni 2012
Domare: M Tausen
4 utställda russian blue

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

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

Klass 7  Champion
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CACIB  Äg: Eva Nilsson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  SE*BlueOyster’s Bianca
Ex 1  Äg: Kicka Johansson

Trelleborg, 3 juni 2012
Domare: Alexey Shchukin
3 utställda russian blue

Klass 7  Champion
Hona  DK*Malevitch Fly Me To The Moon  
 Jessie
CACIB  Äg: Maria Malevitch

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  DK*Kirstejn’s Maxine BlueDane
Ex 1 NOM  Äg: D-K Jensen & E. Nielsen
BIS

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Just Smile
Ex 1 NOM  Äg: Maria Malevitch

Uppsala, 16 juni 2012
Domare: Alexey Shchukin
6 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champon
Hane  S*Vatuland’s Igor
HP  Äg: Margit Kjetsaa

Klass 2  Supreme Premier
Hona  FI*Katzenhof Quellchen
HP  Äg: R. Manninen och J. Väänänen

Klass 7  Champion
Hona  (N)Little Merlin’s Amanda
CACIB BIV  Äg: Margit Kjetsaa
Internationell Champion

Klass 8  Premier
Hona  Tsaritzas Zelda
CAPIB NOM Äg: Christina Linder

Klass 9  Öppen klass
Hona  FI*Miminkan Miriam
CAC  Äg: Martin Hjertstrand

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Mudhoneys Julier
Ex 1  Äg: Caroline Bohlin

Uppsala, 17 juni 2012
Domare: Kai Ruonala
6 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champon
Hane  S*Vatuland’s Igor
HP BIV  Äg: Margit Kjetsaa

Klass 2  Supreme Premier
Hona  FI*Katzenhof Quellchen
HP NOM  Äg: R. Manninen och J.Väänänen

Klass 5  Internationell Champion
Hona  (N)Little Merlin’s Amanda
CAGCIB  Äg: Margit Kjetsaa

Klass 8  Premier
Hona  Tsaritzas Zelda
CAPIB  Äg: Christina Linder
Internationell Premier

Klass 9  Öppen klass
Hona  FI*Miminkan Miriam
CAC  Äg: Martin Hjertstrand
Champion

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Mudhoneys Julier
Ex 1  Äg: Caroline Bohlin

Forshaga, 30 juni 2012
Domare: Alexey Shchukin
2 utställda russian blue

Klass 7  Champion
Hona  FI*Miminkan Miriam
CACIB  Äg: Martin Hjertstrand

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  SE*BlueOyster’s Bianca
Ex 1 NOM BIS Äg: Kicka Johansson

Kalmar, 30 juni 2012
Domare: Helene Lis
4 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell  Champion
Hona  DK*Malevitch Hungry Eyes
Ex 1  Äg: Maria Malevitch
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Ex 2 S*Czar’s Fairy Yelena    
 Nazimova
  Äg: Maria Yngvesson

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
CAGCIB BIV Äg: Yvonne Torstensson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Just Smile
Ex 1 NOM BIS Äg: Maria Malevitch

Forshaga, 1 juli 2012
Domare: Stéphanie Serraï
1 utställd russian blue

Klass 7  Champion
Hona  FI*Miminkan Miriam
CACIB  Äg: Martin Hjertstrand

Kalmar, 1 juli 2012
Domare: Eric Reijers
4 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  DK*Malevitch Hungry Eyes
CACS  Äg: Maria Malevitch
 S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
Ex 2  Äg: Maria Yngvesson

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
CAGCIB  Äg: Yvonne Torstensson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona  DK*Malevitch Just Smile
Ex 1 BIV  Äg: Maria Malevitch
NOM BIS

Västerhaninge, 7 juli 2012
Domare: V Isakov
5 utställda russian blue

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

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

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  S*Ärke Ängeln’s Raisa
CACS  Äg: Bernice Skytt

Klass 6  Internationell Premier
Hona  Tsaritzas Zelda
CAGPIB NOM Äg: Christina Linder

Klass 9  Öppen klass
Hona  FI*Miminkan Princess Nadezjda
CAC  Äg: Birgitta Olofsson

Västerhaninge, 8 juli 2012
Domare: Vera Vasilieva
5 utställda russian blue

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

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

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona   S*Ärke Ängeln’s Raisa
CACS  Äg: Bernice Skytt

Klass 6  Internationell Premier
Hona  Tsaritzas Zelda
CAGPIB  Äg: Christina Linder

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Mudhoneys Julier
Ex 1  Äg: Caroline Bohlin

Helsingborg, 11 augusti 2012
Domare: Anna Wilczek
6 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion
Hane  DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
HP  Äg: Kenneth Eklind

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
CAGCIB BIV Äg: Yvonne Torstensson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  S*Blåtussen’s Citta di Cremona
Ex 1  Äg: C. Persmark & I. Persmark-Basth

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  S*Limelight’s Saladin
Ex 1 BIV  Äg: Kenneth Eklind
NOM
 S*Limelight’s Shiloh
Ex 2  Äg: Kenneth Eklind
 S*Wynjas Jam-Jam
Ex 3  Äg: Yvonne Torstensson

Helsingborg, 12 augusti 2012
Domare: Maria Malevitch
2 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CACS  Äg: Maria Yngvesson
Supreme Champion

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Miminkan Miriam
ej bedömd Äg: Martin Hjertstrand

Luleå, 25 augusti 2012
Domare: Vesna Riznar-Resetic
2 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Zarin Magnolia
CAGCIB  Äg: Päivi Oja

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hona  S*Grrr Orchis Calypso Bulbosa
Ex 1  Äg: Siv Gregorsson

Luleå, 26 augusti 2012
Domare: Helene Lis
1 utställd russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona  FI*Zarin Magnolia
Ex 1  Äg: Päivi Oja

NORGE

Bergen, 2 juni 2012
Domare:
2 utställda russian blue

Klass 2  Supreme Premier
Hane  Optimus av Buerlia(N)
HP NOM  Äg: Karen S. Mikkelsen

Klass 5  Internationell Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAGCIB  Äg: Eva Smith-Meyer

Bergen, 3 juni 2012
Domare:
2 utställda russian blue

Klass 2  Supreme Premier
Hane  Optimus av Buerlia(N)
HP NOM  Äg: Karen S. Mikkelsen

Klass 5  Internationell Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAGCIB  Äg: Eva Smith-Meyer

Ski, 16 juni 2012
Domare:
3 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona  S*Limelight’s Roxanne
CAGCIB  Äg: Kenneth Eklind

Klass 7  Champion
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
CACIB  Äg: Yvonne Torstensson
Internationell Champion

Klass 10  Kastrat
Hona  (N)Troilltampens Jenna
CAP  Äg: Hilde Kraemer Moe

Ski, 17 juni 2012
Domare: Eiwor Andersson
2 utställda russian blue

Klass 7  Champion
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CACIB  Äg: Eva Nilsson
Internationell Champion

Klass 10  Kastrat
Hona  (N)Troilltampens Jenna
CAP  Äg: Hilde Kraemer Moe

Arendal, 7 juli 2012
Domare: 
1 utställd russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAGCIB  Äg: Eva Smith-Meyer
NOM

Arendal, 8 juli 2012
Domare: 
1 utställd russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAGCIB  Äg: Eva Smith-Meyer
NOM

Nesna, 14 juli 2012
Domare:
1 utställd russian blue

Klass 10  Kastrat
Hona  (N)Thorelin’s Yaritza
CAP NOM  Äg: Elin Skaar

Nesna, 15 juli 2012
Domare:
1 utställd russian blue
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Klass 10  Kastrat
Hona  (N)Thorelin’s Yaritza
CAP NOM  Äg: Elin Skaar

Skien, 28 juli 2012
Domare: Karl Preiss
3 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CACS BIV  Äg: Maria Yngvesson

Klass 5  Internationell Champion
Hane  IT*BluEudemonia’s Russian Roulette
CAGCIB  Äg: Sonny Hansson och Bernice Skytt

Klass 7  Champion
Hona  FI*Miminkan Miriam
CACIB  Äg: Martin Hjertstrand
Internationell Champion

Skien, 29 juli 2012
Domare: Anne-Gro Edström
3 utställda russian blue

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova
CACS BIV  Äg: Maria Yngvesson

Klass 5  Internationell Champion
Hane  IT*BluEudemonia’s Russian Roulette
CAGCIB  Äg: Sonny Hansson och Bernice Skytt
Grand Internationell Champion
Hona FI* Miminkan Miriam
CAGCIB  Äg: Martin Hjertstrand

Trondheim, 4 augusti 2012
Domare: Karl Preiss
1 utställd russian blue

Klass 7  Champion
Hane S*Mistlurens Nestor
CACIB  Äg: Elisabeth Jacobs
Internationell Champion

Trondheim, 5 augusti 2012
Domare: Thea Friskovec
1 utställd russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Mistlurens Nestor
CAGCIB  Äg: Elisabeth Jacobs
NOM BIS

FINLAND
Vanda, 25 augusti 2012
Domare: Kai Ruonala (Klass 5, 7, 9, 11) och Sirpa 
Lindelöf (Klass 2, 4, 6, 8, 10, 12)
43 utställda russian blue

Klass 2  Supreme Premier
Hane  Hana-Bi Estrade Burton
HP BIV  Kaisa Kinnarinnen & Jussi Lehtinen
NOM
Hona  S*Grrr Kallisto Mira Nikita
HP Nina Roikonen

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane Paikea von Hirschbach
CAPS Mai Kortelainen
Hona  Harmuan Siiri Söpönen
CAPS Susan Lindroos
 Miminkan Julija
Ex 2 Marja-Leena Merenkylä

Klass 5  Internationell Champion
Hane  Pyotr av Buerlia(N)
CAGCIB Eva Smith-Meyer
BIV 
Grand Internationell Champion
 S*Kyanos Akaios
Ex 2  Äg: Vivi Nilsson
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CAGCIB  Äg: Eva Nilsson

Klass 6  Internationell Premier
Hane  Miminkan Leonid
CAGPIB Marja-Leena Merenkylä
Hona  Tsaritzas Zelda
CAGPIB NOM Äg: Christina Linder
Hona  Starstruck’s Fortunata
Ex 2 Margareeta Häkkinen

Klass 7  Champion
Hona  Sapphire Twilight Gloria
CACIB Kaisa Kajanto
Internationell Champion
 Hana-Bi Kätketty Kukka
Ex 2

Klass 8  Premier
Hane  Zarin Shamrock
CAPIB Tuja & Jari Antitila
 Hana-Bi Lekan kwa Afrika
Ex 2 Nina Rojkonen
Hona  Hana-Bi Inari No Kami
CAPIB Kaisa Kinnarinen

Klass 9  Öppen klass
Hona  Muskat’z Baiba
CAC Eija Kauppinen
NOM BIS
Hona  Harmuan Iida Ihanainen
Ex 2 Sari Miettinen
 Kheyron’s Perlie
Ex 3 Paulina Raninen
 Bessemjanka’s Lydia
Ex 4 Jirka Stellberg
 Unia di Marchesi
Ex

Klass 10  Kastrat
Hane  Muskat’z Bach
CAP Lea Said
 Grindbacka Daniel
Ex 2 Tiina Mäkinen
 Hana-Bi Payaso che Grita
Ex 3 Anu Tolvanen
 Bessemjanka’s Nestor
Ex 4 Kristiina Honkonen
 Miminkan Luca Ben
Ex Marja-Leena Merenkylä
Hona  Hana-Bi Lumen Taju
CAP Anja Hietala

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  Janatuisen Daddy’s Boy
Ex 1 BIV Jaana Mäenpää
NOM
 NorthernBlue Jungle Boy
Ex 2 Niklas Roschier-Holmberg
 Grindbacka Edwin
Ex 3 Sanna Padua
 Janatuisen Blue Heaven
Ex 4 Birgitta Puustinen
 Inkilee Huvitus
Ex Kaisa Kinnarinen
 Grindbacka Ehrenswärd
Ex Kiris Halla-Seppälä
Hona  BlueKaramel Angelica
Ex 1 Jirka Stellberg
 Hana-Bi Biutiful
Ex 2 Marianna Ripatti
 S*Mistlurens Sonja
Ex 3 Marianna Ripatti
 Grindbacka Elwa
Ex 4 Marja-Leena Rantala

 Bessemjanka’s Paeonia
Ex Susanna Gunnar 
 Inkilee Punakaneli
Ex Kaisa Kinnarinen

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  Shady-Lady’s Naga Morich
Ex 1 Kaisa Kajanto & Arttu Ollikainen
Hona  Shady-Lady’s Chayenne
Ex 1 BIV Kaisa Kajanto
NOM
 S*Wildtbergs Venus Verus
Ex 2  Äg: Ywonne Wildtberg
 Starstruck’s Jane Bonham
Ex 3 Katja Kurisjärvi

Vanda, 26 augusti 2012
Domare: Sebastian Pruchniak
18 utställda russian blue

Klass 2  Supreme Premier
Hane  Hana-Bi Estrade Burton
HP Kaisa Kinnarinen & Jussi Lehtinen

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona  Zarin 4ever Primalux
CACS Sari Kulha

Klass 5  Internationell Champion
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CAGCIB  Äg: Eva Nilsson
Hona  Ruskis Veroschka of Katzenhof
Ex 2 Mette-Maria Saarela

Klass 6  Internationell Premier
Hona  Tsaritzas Zelda
CAGPIB Äg: Christina Linder
BIV

Klass 7 Champion
Hona  Hana-Bi Kätketty Kukka
CACIB Kaisa Kinnarinen

Klass 8  Premier
Hane  Hana-Bi Lekan kwa Afrika
CAPIB Nina Roikonen

Klass 9  Öppen klass
Hane  Sunnanordica Oberon
CAC BIV Sari Kulha
NOM
Hane  Imica Sora of Kaizahre
Ex 2 Kaisa Reponen
Hona  Harmuan Iida Ihanainen
CAC Sari Miettinen

Klass 10  Kastrat
Hane  Bessemjanka’s Nestor
CAP Kristiina Honkonen

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane  Inkilee Huvitus
Ex 1 Kaisa Kinnarinen
Hona  Hana-Bi Biutiful
Ex 1 BIV Marianna Ripatti
NOM
 S*Mistlurens Sonja
Ex 2 Marianna Ripatti
 Inkilee Punakaneli
Ex 3 Kaisa Kinnarinen

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane  Katzenhof Severino
Ex 1 BIV Mette-Maaria Saarela
 Zarin Blue Velvet
Ex 2 ingen uppgift
Hona  Katzenhof Sinderine
Ex 1 Mette-Maaria Saarela
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Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 50 kr + porto
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

T-shirt
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 90 kr + porto
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

Beställ via e-post: 
martin.hjerstrand@russianblueklubben.se
eller tel.:0735-313695
eller post:
Martin Hjertstrand
Gräddgatan 6
412 76 Göteborg

Russian Blue Klubbens vykort
Pris per styck: 5 kr.

Mängdrabatt: 10 st - 40 kr, 25 st - 85 
kr, 

40 st - 120 kr, 50 st - 150 kr, 75 st - 210 
kr,

100 st - 250 kr.
Porto tillkommer.

Vykorten är numrerade från 1 till 5. 
Ange vilka, och hur många, vykort/

julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.

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 Russian Blue 
Klubben).
Giroinbetalningskort ligger i paketet. 
Katten kan även fås i större storlekar som 
brosch eller hänge. 
Beställningsadress: 
silverkatt@russianblueklubben.se
Monica Malmsten, Turkosvägen 20,
282 32 Tyringe, 0451-567 29.

1 2

3 4

5

S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis 
”Skruvax” finns på unghanelistan. 
Ägare: Ellicka Mellgren och Joakim 
Nyman, Solna.

Leo finns på aveshanelistan. 
Ägare och foto: Sandra Gustafsson och Erick 
Thunström, Stockholm
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Nya medlemmar

Kommande utställningarNamn- och adressändring

Elin Mukka

Murklevägen 4

374 40 KARLSHAMN

Daniel Andersson

Änggatan 12

596 33 SKÄNNINGE

Ingrid Jonsson 

Vasagatan 57 C

722 18 VÄSTERÅS

Sonja Eriksson 

Jan Ivarssons väg 3  

444 45 STENUNGSUND

Ulla Berglund

Kleva Strandväg 15, 

386 60 MÖRBYLÅNGA

Ewa Wijk Stenström

Kjellbergsgatan 6

411 32 GÖTEBORG

SVERIGE

SEPTEMBER
15-16 Göteborg, VK
29-30 Borlänge,DÄK

OKTOBER
6-7 Norrköping, ÖSTK
6-7 Umeå, ASK
13-14 Uppsala, UK
20-21 Stockholm, ALFA

NOVEMBER
3-4 Gävle, GEK
17-18 Stockholm, BIRKA

DECEMBER
8-9  Västra Frölunda, ÄK

NORGE 

SEPTEMBER
22-23 Solbegelva, BURAK
29-30 Ålesund, Sunnmörskatten

OKTOBER
20-21 Moss, Östfoldkatten

NOVEMBER
3-4 Bergen, Hansakatten
10-11 Oslo, NORAK
24-25 Gardemoen, Adelkatten

DANMARK

SEPTEMBER
23 Köge, Racekatten

OKTOBER
20-21 Årslev, Katteblubben

NOVEMBER
4 Ströby, DARAK
17-18 Vissenbjerg, JYRAK

DECEMBER
2  Naerum, Racekatten

FINLAND

SEPTEMBER
15-16 Tammpere, PIROK
22-23 Kuopio, ISROK

OKTOBER
6-7 Kirkkonummi, URK

NOVEMBER
3-4 Helsingfors, ERY-SYD
10-11 Seinäjoki, POH-KIS
24-25 Turku, TUROK

DECEMBER
29-30  Ej bestämd, RUROK

FI*Starstruck’s Jim Morrison, Janis Joplin och 
Jane Bonham.

Kullens far är Grindbacka Daniel (det är hans 
enda kull). Mor är Starstruck’s Holly Good-
head (det är också hennes enda kull). 

Foto: Tommi Tanttu
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Styrelsen
Ordförande 
Christina Linder 

Östra Bergsgatan 24 A 

611 34 NYKÖPING 

0155-28 91 36 

ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande 
Eva Nilsson 

Nätvingestigen 40 

587 29 LINKÖPING 

013-14 78 75 

viceordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare 
Karin Johansson 

Amandas gård 11 

414 83 GÖTEBORG 

031-42 37 17 

sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör 

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter 
Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Anna-Lena Wennergren 

Abborrgränd 19 

262 41 ÄNGELHOLM 

0431-45 29 27 

alwennergren@russianblueklubben.se

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01 

charlottebredberg@russianblueklubben.se

Valberedningens  
sammankallande 
Veronica Nilsson 

mecky@comhem.se

Vem gör vad?
Avelshanar 
Anmäl/ändra information om din  

avelshane till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

avelshanar@russianblueklubben.se

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

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

0700-31 26 33

Christina Linder, 0155-28 91 36

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Martin Hjertstrand, 031-701 05 13

Du kan kontakta rådets medlemmar på 

deras gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation 
Planerade parningar, väntade och födda kul-

lar samt omplacering av katter meddelas till: 

Webbansvarig för russianblueklubben.se 

samt Ryska Postens redaktion. 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 
Nya medlemmar, namn- och adress-ändring-

ar eller utebliven Ryska Posten, meddelas 

till:  

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Russian blueinformation 
Alla som har frågor om rasen russian blue 

som sällskapskatt, avelskatt, utställnings-

katt eller annat vänder sig till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 Bua 

0700-31 26 33 

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat 
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 

resultatet till: 

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se 

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat.

Rasringar i våra
grannländer
Danmark 

Russian Blue Klubben Danmark 

Esben Nielsen 

Niels Hansens Vej 7 

DK-5500 MIDDELFART 

esben@russianblue.dk

Interessegruppen for Russian Blue 

Ketty Grützmeier 

tel. +45 48 25 47 55 

matjora@mail.dk

Finland 
Suomen Venäjänsiniset ry 

Marianna Ripatti 

Ansaritie 3 B 25 

FIN-00350 HELSINGFORS 

Tel. + 358 50 5874054 

Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry 

Sari Kulha 

sari@zarin.net

+358 40 574 3788

Norge 
Den Norske Russian Blue Klubben 

Bodil W Schmidt 

Raveien 342 

N-3220 SANDEFJORD 

Tel. +47 33 45 54 80

Starstruck’s Jim Morrison som kallas Poju 
bor i Björneborg,Finland
Poju finns med på unghanelistan.
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