innehåll
Medlemsavgifter för 2013
Huvudmedlem
Familjemedlem
Gåvoprenumeration

175 kr
50 kr
50 kr

(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

Omslagsbild:
FIN*Zarin Wyatt ”Watti”
Uppfödare: Sari Kulha
Foto: Anssi Gunnar

Nästa nummer...
Nästa nummer beräknas komma ut i
slutet av mars. Material till tidningen
vill vi ha senast den 15 februari.
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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
Karin & Patrik Johansson, Amandas gård 11
414 83 Göteborg
ryskaposten@russianblueklubben.se
Digitala bilder till
rpfoto@russianblueklubben.se
Utställningsresultat skickas till
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se
Ryska Postens innehåll publiceras och lagras elektroniskt. Den som sänder in material anses medge sådan
hantering. Skicka med frankerat svarskuvert om insända fotografier önskas i retur. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.
Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. För
riktighet i sak och innehåll i publicerade artiklar och
insändare ansvarar respektive författare. Åsikter och
värderingar i brev, insändare och artiklar är skribeternas egna.Tänk på att hålla en anständig ton i insänt
material.

Adressändring meddelas till:
Jan Nilsson, Monsungatan 55
417 66 Göteborg, 031-47 51 46
kassor@russianblueklubben.se
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redaktionen har ordet

medlemstidning för
Russian Blue Klubben
nr 4-2012 årgång 35
Tack för mig
Ryska Posten har funnits i mitt liv sedan början av nittiotalet.
Först var den en vanlig medlemstidning, men snart började jag
hjälpa Berit Arlebjörk att på datorn skriva in de handskrivna
texter som medlemmarna skickat till tidningen. Några år
senare, 1997, blev jag officiellt en del av redaktionen.
Nu är det dags för nya friska krafter att ta över redaktionsjobbet och jag önskar den nya redaktionen lycka till. Men ni blir
inte av med mig helt och hållet förstås, jag fortsätter som webbansvarig för Russian Blue Klubbens hemsida och kanske även
med fotokalendern, om det blir någon 2014. Nästa års kalender
är redan klar.
Vi hörs!
Elisabeth Larsson

ordföranden har ordet

Som flera av klubbens medlemmar troligen noterat förekommer det sedan ett antal år diskussioner om att ändra
russian blue-standarden i FIFe, och SVERAK som de flesta av landets ryssuppfödare är anslutna till är dess svenska
dotterorganisation. Det är framför allt beskrivningen av
öronens placering som orsakar de livligaste diskussionerna, och har så gjort så länge jag kan minnas. I standarden
står att läsa beträffande öronens placering: set vertically to
the head. Vad menas då med det? Ja, det är just där skon
klämmer. Några menar att det betyder att öronen ska vara
placerade uppe på huvudet, många tolkar det istället såsom att örats yttre linje ska vara vertikal. En hel del andra
tolkar det som att öronen ska vara vertikalt placerade mot
kattens huvud, som ju är lätt rundad, och öronen tillåts
därför vara placerade lite lägre ner. Vem har rätt då? Ja,
säg det... under alla dessa år har inget gemensamt synsätt
hittills kunnat uppnås varken hos domarkåren eller uppfödarna inom FIFe, som ju omfattar många andra länder
förutom Sverige.

Tyvärr leder dessa olika uppfattningar om hur en bra
FIFe-ryss ska se ut till en del konflikter, det är både tråkigt
och onödigt. Att dela in sig i ett ”vi och dom” leder inte
till något positivt alls. Det riskerar att försvåra eventuella
samarbeten, exempelvis beträffande hälsofrågor och utbyte av avelslinjer, något som i längden gagnar oss alla och
inte minst katterna. Oavsett vilket utseende man tycker är
vackert hos en russian blue bör man respektera andra som
kanske har en helt annan uppfattning. Vi får helt enkelt
acceptera att uppfödare tycker olika och lära oss leva med
det, för vem har egentligen rätt beträffande vilken ryss i
FIFe som är den korrekta?
Som slutkläm på dessa allvarsord påminner jag om att
Russian Blue Klubben är en rasring och alltså inte ansluten till FIFe eller SVERAK, och jag uppmanar klubbens
uppfödare att i godan ro fortsätta föda upp precis sådana
ryssar som just ni tycker är vackra.
Christina

Vad händer? De senaste åren har det vid två tillfällen lämnats in förslag på standardändringar till FIFe:s generalförsamling (årsmöte), hittills har det inte resulterat i att
några ändringar genomförts även om det varit nära. Nu är
det dags igen, det måste gå två år innan nya standardförslag får lämnas in så vi får nog vara beredda på att det till
vårens generalförsamling kan dyka upp förslag från olika
länder. I ett land vet jag att två förslag redan lämnats in,
med samma resultat som i Sverige för ett par år sedan, båda
bordlades. Återstår att se ifall förslag även läggs fram från
andra håll.

Akilina och husse Mats
Furucrona önskar god jul
till Ryska Postens läsare.
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medlemsinfo

Fotokalendern 2013

Ni som inte redan har beställt en kalender har fortfarande
chansen! Passa på att ge bort några i present till kattvänner
ni känner. Det brukar vara mycket uppskattat.
Bilderna är som vanligt i A4-storlek och upphängd på väggen blir kalendern dubbelt så stor. Mary-Ann Andersson har
gjort nya, fina illustrationer till varje månad. Priset för en
kalender är 110 kr, inklusive porto. Vill du köpa fler än en
är priset 273 kr för 3 kalendrar och 364 kr för 5 kalendrar.
Uppfödare som skänker medlemskap i Russian Blue Klubben till sina kattungeköpare får gratis almanackor till dessa.
Valberedningen informerar
Valberedningen har börjat sitt arbete inför
Russian Blue Klubbens årsmöte. Mandatperioden löper ut för följande styrelseposter:
vice ordförande, kassör och tre ledamöter.
Dessutom ska två revisorer och en revisorsuppleant väljas. Förslag kan lämnas till
någon i valberedningen.
Veronika Nilsson mecky@comhem.se,
Elisabeth Jacobs rysskatten@hotmail.com,
Jenny Botters jenny.botters@comhem.se
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Beställ via e-post till patrik@kyanos.se eller ring 031-42
37 17. Det går också att skicka ett vanligt brev eller vykort
till:Patrik Johansson, Amandas Gård 11, 414 83 Göteborg.
Vi vill tacka alla som skickade in foton till kalendern! Det
kom in hela 175 bidrag i år och det har varit både roligt och
svårt att välja ut de bilder som vi tyckte passade bäst. Det är
ju mycket som ska stämma både vad gäller motiv och bildkvalitet och i år har konkurrensen varit ovanligt hård. Men
28 av de bilder som inte blev utvalda till månadsbilder finns
med i tre bildgallerier i kalendern.
Elisabeth och Berit

medlemsinfo
Information om RBK:s Facebookgrupp
Den svenska Russian Blue Klubben på Facebook. Ett komplement till hemsida och tidning beträffande medlemsinformation, samt en möjlighet för medlemmar att träffas på nätet
och på ett enkelt sätt kunna diskutera aktuella ämnen. Denna
grupp är öppen för alla att läsa, men medlemskap gäller endast
för betalande medlemmar i den svenska rasringen Russian
Blue Klubben.
På styrelsemötet i augusti beslutades att enbart erbjuda klubbens betalande medlemmar medlemskap i Facebookgruppen,
detta på grund av att många personer från mer avlägsna länder
börjat posta irrelevanta foton och diverse reklam för egna
uppfödningen i gruppen – detta är inte syftet, det finns ett
otal mer internationella grupper på Facebook som man kan
använda till dylikt.

att vara mer strikta beträffande medlemskap i Facebookgruppen och bara ta med er som betalar medlemsavgift till Russian
Blue Klubben. Vi försöker göra det med hjälp av medlemsmatrikeln men det är ändå inte helt lätt, ingen läggs till utan att
man själv begärt att få gå med, däremot kan det hända att vi
missar att ta bort någon som inte är medlem i klubben. Vi ska
göra så gott vi kan.
Välkomna att titta in i vår Facebookgrupp och det vore trevligt om ännu fler RBK-medlemmar hittade dit.
Styrelsen

Även om det däremot kan vara mycket trevligt att ha med
medlemmar ur våra grannländers rasringar i Facebookgruppen, kom styrelsen fram till att detta blir för inkonsekvent,
och var ska då gränsen dras. Därför kommer vi från årsskiftet

Ryska Posten ersätter tidigare infotidningar och -broschyrer
Vid styrelsemötet i augusti beslutades att använda restexemplar av vår trevliga och innehållsrika klubbtidning Ryska Posten istället för att arbeta fram en ny infotidning, en
uppgift som ingen i nuläget har möjlighet att åta sig. Hädanefter kommer således Ryska
Posten att användas istället för de infobroschyrer och infotidningar som tidigare fanns.
Klubbmedlemmar som vill beställa exemplar av Ryska Posten att dela ut på utställningar
kan höra av sig till någon i styrelsen. Önskar man en ”skylt” (se foto) att ha ovanpå utställningsburen så kontakta Christina Linder, ram eller hållare får man dock ordna själv.
Skylten består helt enkelt av två A4 ark, på bilden i en plexihållare köpt på ett mindre
kontorsvaruhus. På det viset är skylten väl synlig med RBK:s logga på baksidan också,
den är lätt att se för utställare och besökare precis som de gamla gröna infobroschyrerna
var för er som minns dem – man såg direkt var ryssarna fanns.
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medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RUSSIAN BLUE KLUBBEN I HELSINGFORS, 2012-08-24
Närvarande: Karin Johansson, Christina Linder, Eva Nilsson och Ywonne Wildtberg
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Christina förklarade mötet öppnat.
2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Mötet godkände dagordningen.
3. FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL
Föregående styrelseprotokoll genomgicks och godkändes.
4. SKRIVELSER
Inga skrivelser inkomna.
5. RYSKA POSTEN
Beslut om att utforma en enhetlig grafisk profil/layout för Ryska Posten som ska följas av de som arbetar med tidskriften.
Berit Arlebjörk är tillfrågad och tar fram en sådan grafisk profil.
Med fördel görs även en lista med återkommande inslag i Ryska Posten såsom Ryska boden, uppfödarrabatten etc. som minnesstöd för den som gör tidningen.
6. HEMSIDAN
Beslut om att webmaster tar bort uppgifter om födda kullar från hemsidan från det att kullen är 3 månader om uppfödaren inte
har meddelat att kattunge/kattungar fortfarande är till salu. Denna rutin börjar gälla från och med år 2013.
7. RBKs FACEBOOKGRUPP
Beslut om att enbart Russian Blue Klubbens medlemmar är medlemmar i facebookgruppen. Gruppen är öppen så tillvida att alla
övriga facebook-användare kan se vad som publiceras där. Christina Linder förbereder information att lägga ut på facebook-gruppens sida och i Ryska Posten.
8. INFOTIDNING OCH INFOSKYLT
Då ingen har hört av sig eller har tid att utarbeta en infotidning för RBK just nu så diskuterades alternativa sätt att informera om
rasen och klubben.
Beslut om att gamla Ryska Posten nummer används av RBKs medlemmar att dela ut gratis till intresserade i samband med kattutställningar. Medlemmar som önskar dela ut gamla nummer av Ryska Posten kan höra av sig till någon i styrelsen så försöker
vi lösa det. Vill ni göra en infoskylt att ha bredvid tidningarna ovanpå utställningsburen med RBK:s logga väl synlig (se bild på
annan plats i tidningen), hör av er till Christina Linder. Ram eller hållare får man dock ordna själv.
9. NÄSTA STYRELSEMÖTE
I Nyköping, datum ännu ej bestämt.
10. MÖTETS AVSLUTANDE
Christina tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Mötessekreterare			Mötesordförande
Karin Johansson			

Christina Linder
Varmt tack Elisabeth för allt arbete du lagt ner i
Ryska Postens redaktion! Vi tackar även Berit som
gjort layouten under så många år! Ni är ett oslagbart team som levererar kvalitet, känsla och glädje.
Klubben bugar och tackar för alla underbara
nummer av Ryska Posten! Nu hoppas vi att ni kan
fortsätta att göra Russian Blue Klubbens mycket
uppskattade årskalendrar.
Styrelsen
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medlemsinfo
Fråga Ylva Stockelberg
Ylva Stockelberg svarar på dina kattfrågor i Ryska Posten.
Ylva har skrivit flera kattböcker, bl. a. ”Kattuppfödning: avel
och genetik” och ”Din innekatt: aktivering och skötsel”.
Skriv till:
ryskaposten@russianblueklubben.se, så vidarebefordrar vi
din fråga till Ylva.
Du får gärna skriva under signatur, men låt redaktionen få
veta vem du är.

Redaktionsmedarbetare sökes!
Russian Blue Klubben söker en ny redaktionsmedarbetare som
kan överta de uppgifter som Elisabeth Larsson tidigare haft
i samband med produktionen av vår medlemstidning Ryska
Posten som kommer ut med fyra nummer per år. Arbetet är
ideellt och innebär bland annat följande:
Att ta emot texter och bilder som medlemmarna skickar in till
tidningen. Det mesta kommer till Ryska Postens två e-postadresser.
Ta emot material till tidningen från styrelsen och klubbens
olika funktionärer.
Försöka hitta material på annat sätt, t.ex. i tidningar och på
internet.
Samla, sortera och gå igenom materialet som kommit in innan
det skickas vidare till den medarbetare som gör tidningens layout.
Du bör vara bra på svenska språket, så att du kan rätta eventuella språkfel och vid behov korta och redigera insända texter.

S*Molotov’s Hunky Dory.
Ägare Maria Enzell & Jonas Andersson
Foto: Jonas Andersson

Ryska Posten har funnits sedan 1978 och har gjort sig känd som
den bästa katttidskiften i landet. Det är både roligt och lärorikt
att jobba i Ryska Postens redaktion. Tidskriften är mycket uppskattad bland våra medlemmar och läsare. Om du känner dig
intresserad av dessa uppgifter och/eller har frågor kring det så hör
av dig till
sekreterare Karin Johansson på tel. 031-423717 eller
sekreterare@russianblueklubben.se.

S*Sidensvansens Honda Elsinore.
Ägare Maria Enzell
Foto: Jonas Andersson
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DET SKA VI FIRA!
Grattis!

Grattis på 1-årsdagen!
2013-01-17 fyller SE*Avdotya’s första kull 1 år.
Stort grattis till pojkarna Basse, Franklin, Lukas och Sören och tjejerna Piffi och Pöffi!
Önskar mamma Milka och Milkas matte och husse

Grattis Lucas (S*Mudhoneys Hoddle-Waddle) som fyllde 1 år
16/11-2012!
Många kramar från matte Annette och hussarna Bosse och
Jonas!

Grattis Sacha, S*UllaBerras Ville Gregorij Alex - på 7-årsdagen
den 21 december!
Många grattispussar från matte Monica

Grattis Kyanos Berlinkull på ettårsdagen den
9 november!
Önskar Karin, Patrik,
Wilma och Watson
Baryniov har flyttat till
Elsenecks Russisch Blau i
Berlin och Betty och Bibi
bor i Göteborg
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DET SKA VI FIRA!

Vår äldsta hona Milli fyllde 10 år i början av november. Hon är en glad flicka som älskar allt som är
varmt. Vi älskar henne så mycket!
Kramar och pussar från Susa, Anssi, Arvo, Watti,
Nano och Myy.

Den 17 oktober fyllde våra älskade pojkar S*Flisdjupet’s Shiraz
och Chianti 8 år. Pojkarna utvecklar sina respektive personligheter och blir alltmer tillgivna och keliga. Chianti, som vi från
början inte ens fick hålla i, kryper nu gärna upp för en gosestund
i mattes eller husses knä och sover troget hos matte varje natt.
Shiraz är nyfiken på vad som serveras matte och husse till middagsmat och vill gärna smaka och se om det är något som passar honom. Den regniga sommaren till trots har de njutit på den
inglasade balkongen och därmed utvecklat sin fågelspaningsteknik.
Kram och grattishälsningar från matte och husse Frejsjö i Solna!

Catullus’ Blå Bellis gratuleras i efterhand på 4-årsdagen av matte Lena!
Foto: Karin Johansson

Har den äran Pii, som fyller ett år i början av januari!
Kära hälsningar från alla oss hos Susanssin.
Pii (Bessemjanka›s Paeonia) är nio månader gammal på bilden.
Uppfödare: Tanja Häyrinen
Ägare: Susanna Gunnar.

Grattis Barynia’s Wilma (till vänster på bilden) på 5 årsdagen den 17 oktober!
Önskar Karin, Patrik, Watson (till höger) och Bibi.
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FRÅGOR TILL KATTER

Fullständigt namn: FIN*Zarin Holly
Eventuellt smeknamn: Holly-Bolly (Det är bara matte som
kallar mig det.)
Ålder: 8 år
Familj: Jag bor hos matte och husse och där bor också min dotter Kajsa, min dotterson Leo och äldsta katten i huset, Gina.
Sedan har jag två andra döttrar som jag knappt kommer ihåg,
de heter Klara och Kasmira. Och så har matte visat mig kort på
en dotterdotter som heter Zelda och tydligen är berömd för att
hon är så vacker. Inte så konstigt med mig som mormor, kan
man tycka! Mina föräldrar bor i Finland, där föddes jag också.
För att komma till matte och husse fick jag åka både bil, buss
och två flygplan. Det minns jag inte så mycket av, för då var jag
bara en liten kattunge.
Favoritmänniska: Det är nog matte, men jag tycker om alla
människor, bara jag får lära känna dem. Jag är väldigt sällskaplig, säger matte.
Roligaste leksaken: Jag leker inte så mycket. Leka får de andra
katterna i huset göra bäst de vill. Jag tycker att de ser ganska
fåniga ut när de rusar omkring efter bollar och papperstussar.
Godaste maten: Jag tycker om det mesta, men blötmat är
särskilt gott.
Favoritsysselsättning: Att ligga och ha det skönt på varma
platser. Till exempel i solen, på ett värmeelement eller under ett
täcke. Men jag gillar också att sitta i ett fönster och titta ut.
Bästa liggplatsen: I mattes knä, för där är det också varmt.
Favoritprogram på teve: Allt med djur.
Var jag helst vässar klorna: På soffornas armstöd och ryggstöd. Matte har resignerat, hon får faktiskt skylla sig själv som
köpte soffor vars tyg ser ut precis som en klösbräda.
Vad jag inte gillar: Bilar som stannar utanför huset med hantverkare i. Ibland kommer det högljudda och bullriga män med
konstiga apparater som väsnas i flera timmar, ja i flera dagar
ibland. Sådant gillar jag inte!
Vad jag önskar mig mest av allt: Att jag fick slicka matte i
ansiktet hela tiden. Hon smörjer nämligen in sig med en kräm
som jag inte kan motstå. Jag förstår inte varför matte lyfter
bort mig när jag är så snäll mot henne!
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Fullständigt namn: Blåtussens Morris
Eventuellt smeknamn: Världens finaste Morris brukar det bli
till vardags, eller Prinsen. Fast ibland kommer mattes kompis
över och hon envisas med att kalla mig Spetan eller Tunnisen.
Men det säger hon nog bara för att hon är avundsjuk på att
jag är så snygg och slank. Hon väger säkert minst dubbelt så
mycket som jag. Hon är nog till och med större än Theo!
Ålder: 4 år.
Familj: matte Annika, brorsan Theo och plastsyrran Skrynklan
Favoritmänniska: Klappa mig och jag älskar dig för alltid!
Roligaste leksaken: Min Da Bird-vippa! Jag kan hoppa hur
högt som helst när den kommer fram!
Godaste maten: Det enda som kan slå nykokt torsk är nog gräs.
Långa, saftiga grässtån! Mm... jag får inte nog!
Favoritsysselsättning: Min röst är väldigt vacker tycker jag, så
jag brukar roa mina människor med att prata med eller sjunga
för dem. Tyvärr är de i regel väldigt otacksamma, eller så förstår
de sig helt enkelt inte på musik!
Bästa liggplatsen: Elementsängen, helt klart!
Favoritprogram på teve: Jag tittar inte så mycket på TV, men
jag tycker väldigt mycket om att sitta på TV-bänken precis
framför.
Var jag helst vässar klorna: Soffan, men då blir matte helt
tokig på mig. Så jag brukar faktiskt hålla mig till klösträden.
Vad jag inte gillar: Snabeldraken!
Vad jag önskar mig mest av allt: Kanske chansen att stå på
en stor operascen någonstans… Men i väntan på det så vill jag
också leka i Theos utegård.

Blåtussens Theo och kompisen Morris.

Theo och Morris

Fullständigt namn: Blåtussens Theo
Eventuellt smeknamn: Theo eller Theo-Theo får jag väl heta
oftast. Jag har en del snuttepluttiga namn också, men de är så
pinsamma att jag nog inte vågar berätta.
Ålder: 5 år
Familj: min matte Annika, brorsan Morris och plastsyrran
Skrynklan.
Favoritmänniska: Fiskgubben! (aka mattes pappa, mattes
kommentar) Han bjuder alltid på fisk eller hummer!
Roligaste leksaken: Snören! Åh, jag älskar snören… Jag kan
springa runt och jaga dem hur länge som helst, eller bara ligga
och filla på en snörstump som sitter fast någonstans.
Godaste maten: Fiskgubbens nykokta småtorsk eller varför
inte en liten hummerklo eller två? När vi är och hälsar på fiskgubben, så kliver han alltid upp klockan 5 på morgonen och
kokar frukostfisk åt oss. Under tiden sitter jag och Morris som
tända ljus på en stol och väntar. Sen sitter vi tillsammans alla
tre och äter frukost. Fast… fiskgubben brukar vilja ha varmt
svart vatten i en mugg. Konstigt!
Favoritsysselsättning: Då jag inte sover letar jag oftast efter
snören att leka med. Lås in era nystan och rullar när jag på jakt,
annars rullar jag ut dem över hela huset!
Bästa liggplatsen: Min elementsäng är hysteriskt bra! Fast…
helst sover jag såklart i sängen med mattes ben som huvudkudde. Och jag tycker ju väldigt bra om att sova på ryggstödet
till soffan också, därifrån har jag så himla bra utsikt över hela
lägenheten. Och i mattes ryggsäck förstås! Den är nog nästan
bäst… om det nu inte varit för min igloo.
Favoritprogram på teve: Min insektsfilm! Men matte tog bort
den efter att min skruttiga lillasyster envisades med att använda
klorna på skärmen.
Var jag helst vässar klorna: Mitt stora, stora klösträd i vardagsrummet! (Säger jag i alla fall när matte hör, men egentligen
tycket jag bäst om mattorna.)

Fullständigt namn: Barynia’s Sophia Luiniljeva
Eventuellt smeknamn: Fia
Ålder: 9 år
Familj: Matte Anna-Lena, Husse Magnus, Molly (abessinier 8
år), Sandy och Sigge (hundar).
Favoritmänniska: Matte
Roligaste leksaken: Mynta-mus eller annan leksak med mynta.
Godaste maten: Kalkon från Ingelsta som jag får av matte och
husse ibland.
Favoritsysselsättning: Titta på fåglarna utanför, mysa i soffan,
leka med leksakerna, ligga i mattes knä och prata med henne om
allt.
Bästa liggplatsen: Elementkorgen
Favoritprogram på teve: Animal Planet
Var jag helst vässar klorna: Faktiskt på klösbrädorna mest. En
av de nya köksstolarna var jag tvungen att inviga några gånger
och där blev ett hål - oj! Men man kan ju inte alltid vara lydig!
Vad jag inte gillar: Höga ljud, sirener och människor som
springer fram och ska klappa eller lyfta upp mig när jag inte
själv vill.
Vad jag önskar mig mest av allt: Att få en ny och ännu roligare
klösbräda till jul! Och att kunna få en lugn helg utan hundarna
kanske. Och att vara med i Ryska Posten förstås!

Vad jag inte gillar: När Skrynklan sätter igång och vill leka
när jag ska sova. Då huffar och puffar jag för att visa hur jobbig
hon är. Sen brottar jag ned henne och jagar henne över hela
lägenheten några varv, det är jätteroligt! Eller jag menar… jättejobbigt.
Vad jag önskar mig mest av allt: En utegård! Jag älskar att
springa, fort och långt! Jag är jättesnabb! Några gånger har
matte tagit med mig till sitt jobb, där de har stora kringbyggda
innergårdar. Där kan jag springa runt i gräset och röja hur
mycket jag vill! Wihoo!
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En solskenshistoria

På semester med våra vänner Wildtbergs Reca Petyora (Saga) och Blåtussens Citta Di Cremona
Text och Bild: Inger Persmark Basth & Christer Persmark
En dag i våras satt vi som vanligt och planerade semestern. Allt
var frid och fröjd och vi bestämde att resa till Norrland för att
besöka mina föräldrar. Vi hade gjort denna resa många gånger
förut, men då utan katter. Så vad gör vi med dem när vi inte
längre har vår ordinarie kattvakt som för några veckor sedan
flyttade utomlands. Kattpensionat var inte aktuellt just då, vi
hade inte så bra erfarenhet av det. Men efter moget övervägande
beslöt vi oss för att pröva att ta med oss katterna på denna hundramilafärd.

panik utan att matte och husse märkt någonting.
Då Cremona rastats en stund satte vi på Saga hennes
sele och hon tog några försiktiga steg och smakade på gräset. Nu
måste vi stanna vid närmaste butik och köpa en ny sele.
Cremona pep och jamade om vart annat fast vi sprayat, tydligen
hjälpte det inte, så efter två försök struntade vi i det.

Sagt och gjort, vi köpte en sele till och en ny transportbur till
Cremona, då mor tycker att dottern är jobbig ha inpå sig. Veterinären föreslog att vi skulle spraya med Feliway i transportburarna vid behov, för att eliminera åksjuka. Saga har tidigare
visat tecken på detta och hon gillar heller inte att gå i sele, vilket
Cremona uppskattat mycket på hemmaplan.
Vi packade bilen, åt frukost (även katterna fick mat, något som
vi senare ångrade) och startade vår resa. Lite nervöst var det om
hur det skulle utveckla sig. Vi var förberedda på många stopp
och kanske skulle vi vara tvungna att övernatta någonstans på
vägen
Självklart kräktes Saga efter bara 15 minuter, så det var
bara att stanna och städa buren. Efter någon timma kände vi
lukt av urin och avföring. Dags att stanna igen. När vi tog ut
Saga märkte vi att hon hade försökt leka Houdini och försökt
krångla sig ur selen hon hade på sig. På något sätt hade hon fått
frambenen under selen vid halsen så den klämts fast nere vid
höften. Vi fick inte av den utan fick klippa upp den med en klosax som enda tillgängliga medel. Stackare, hon hade säkert fått
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Saga på promenad i strandgräset

Nu körde vi i tvåtimmarspass med ordentliga raster och så småningom framemot eftermiddagen, somnade Cremona och Saga
låg tyst i flera timmar, så vi körde på och så fortsatte resan upp
med flera raster. Vi tyckte att resan gick skapligt, bättre än vi
förväntat!

”Titta jag vågar ju!”

I stugan vi bodde i trivdes båda katterna. På den inglasade verandan satt de och tittade ut på allt som rörde sig, fåglar som flög
och båtar som körde förbi. De jagade flugor och kollade (med
respekt) in alla getingar. Stugan ligger fantastiskt vackert. Just
utanför dörren finns en vik med sandstrand och små klippor.
Det dröjde sedan inte länge förrän bägge ville komma
ut och utforska allt det nya som de hade sett inifrån stugan. Och
nu accepterade även Saga kopplet och selen. Hon hoppade och
sprang på klipporna och stranden, men aktade sig väldigt noga
för vattnet. Men det var väldigt spännande med alla nya intryck
för dem båda, dofter och ljud som de aldrig upplevt tidigare.
Men nu ska ni få höra, lilla fröken Cremona (6 månader) tyckte
allt var nytt och spännande. Hon närmade sig stranden. Oj, vad
var det som rörde sig, en våg, kan man gå där? Försiktigt doppade hon ena tassen och slickade av den. Doppade tassen igen
och där fick hon stöd på en sten. Hon fortsatte med nästa tass på
samma sätt och gick sen längre ut i vattnet och vid varje lyft skakade hon en tass. Men hon tyckte det var jätteroligt med vattnet.
Varje dag ville hon ner i vattnet fast det inte var så varmt, bara
16-17 grader. Jag har alltid hört att katter skyr vatten, nu tror jag
inte på det längre, jag har bildbevis!

Cremona har alltid varit fascinerad av vatten och hoppar gärna
upp på diskbänken, tittar på strålen, smakar lite då vi spolar och
doppar gärna tassen i vårt vattenglas om hon kommer åt!
Efter tio underbara dagar var det dags för hemresan. Vi hade lärt
oss en läxa, så nu gav vi ingen mat till katterna och rastade dem
fyrtio minuter innan de placerades i burarna.
Saga kräktes inte, men mådde illa och fradgade. Nu
var det hennes tur att pipa och gnälla. Det blev många stopp på
vägen, fram med katt-toan och vatten, maten fick bara Cremona
äta av.
När vi kört ungefär halva sträckan stannade vi på en
mycket fin och trevlig rastplats. Då tog jag Cremona på egen
upptäcktsfärd. Under tiden fick Saga lite ro och gick på lådan
ordentligt. Cremona gick också dit senare. Nu äntligen somnade
Saga lugn och avslappnad och sov i flera timmar. Cremona hade
fått sina behov tillgodosedda, så hon sov också riktigt länge.
När vi sent omsider, mycket trötta och nöjda, kom hem rusade
katterna runt och var säkert lyckliga över att vara hemma igen.
Saga åt massor och ingen somnade på de närmaste timmarna.
Vi kommer att göra om resan nästa år, för det var inte
alls så jobbigt som vi trodde och Cremona vill säkert bada igen!
Vid datorn satt Blåtussens matte Inger och husse Christer.

Cremona vid stranden
Saga på strandklipporna
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Katter för kiddies av Ylva Stockelberg
Ylva Stockelberg har skrivit boken ”Katter för kiddies” där barn får
lära sig mer om katter.
Vill du vinna ett eget exemplar av boken? Skriv då till vinnenbok@
russianblueklubben.se före den 1 februari 2013, så är du med i utlottningen. Skriv namn och adress på den som du vill ska få boken.
Här kommer ett utdrag ur Katter för kiddies.
Hur vet man vad katter vill?
Katter ”pratar” både med kattord/läten, kroppen och lukter. De
kan sända iväg en doft så att andra katter kan uppfatta den. Den
starkaste doftsignalen är okastrerade hanars urinmarkering. Det
är urin och ett doftämne som blandas. Man säger att katten strilar. Andra katter kan känna lukten i upp till två veckor.
Katter ger också möbler, kattkompisar och oss människor dofter genom att stryka sig mot oss. De byter dofter med
andra katter i familjen och med oss och visar att vi är en del av
gruppen. Katten sprider också sin doft över pälsen när den tvättar och putsar sig.

Hur vill katter leka?
Katter tycker om att klättra och hoppa. De tycker också om att
gömma sig och plötsligt hoppa fram och anfalla någonting som
rör sig på marken eller i luften. De kan också anfalla något som
ligger stilla och sätta fart på detta.
De lekfulla slagsmålen är första leken för kattungarna.
De hoppar på varandra, de slår till och de håller fast varandra
med frambenen och sparkar med bakbenen. Vid cirka fyra veckors ålder leker de ta fatt med varandra.
Katter ”talar” mest med svansen. Katters svansställning talar om
för oss vad katter vill.
* Svansen kröker sig mjukt nedåt och sedan uppåt igen vid
svanstippen. Det betyder att katten signalerar att den mår bra
och är nöjd med tillvaron.
* Katter håller svansen helt upprätt med svanstippen lodrätt när
de hälsar. Kattungar hälsar så på kattmamman. Katter hälsar så
på sin familj.
* Katten håller svansen instucken mellan benen, då känner den
sig blyg.
* Svansen hålls nedsänkt och är borstig. Katten visar att den är
rädd.
* När kattens svans piskar våldsamt så är den arg och irriterad.
* Katten håller svansen krökt och borstig. Den gör sig stor i avskräckande syfte. Även pälshåren på ryggen är resta.
* Katten rusar iväg med svansen i en båge efter sig när den vill
leka.
Katten har en hel del olika läten, här är några.
* Fräset. Katten är rädd.
* Morrande. Katten är arg.
* Jamandet. Katten vill ha uppmärksamhet. När katten pratar
med människan säger katten mjau.
* Spinnandet. Katten är nöjd. Katten kan också spinna när den
har ont. Katter spinner när de är lugna men de kan göra det för
att lugna ned sig.
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Hur gör man egna leksaker till katter?
Katter kan spela fotboll med en pingpongboll. Man kan också
göra bollar av papper; tidningspapper, silkespapper eller godispapper kan man krama till en boll och som prasslar när katten
leker med bollen.
Katter brottas gärna med lite större ”byten”. Bra ”byten” är ett litet mjukisdjur eller en hoprullad socka.
Katter gillar att leka med snoddar eller snören som rör
sig. Var alltid försiktig med snören och garnnystan. Katten har
bakåtliggande taggar på tungan som är perfekta för pälsvården
men som kan vara dödligt farliga om katten får leka med garn.

Den kan då automatiskt svälja ner snöret bit för bit och det kan
orsaka svåra skador i tarmarna. Det som ofarligt kan ersätta garn
och snören är badrockssnodd eller läderskosnöre. Man kan röra
lädersnöret eller knyta fast det i sitt skärp så att katten kan jaga
det när man går omkring. Man kan även knyta fast någonting i
det, kanske en tom trådrulle. Leksaken kan man slänga och katten kan hämta den.
Man kan också göra en kartong till katten med olika
hål där den kan sticka in tassen och försöka fånga upp leksaker
eller godis. Man kan slänga några få torrfoderbitar på golvet och
låta katten jaga eller leta efter dessa. Du kan gömma dig bakom
ett hörn och vifta med ett spö med en hängande leksak.
Många katter tycker om att peta ner småsaker från ett
bord eller fönsterkarm. Eller att fånga lätta saker i luften. Man
får kontrollera hur katten leker med småsaker. De kan vara farliga om katten vill äta upp dem.
Man kan själv göra en wellpapprulle som katten kan
leka tittut i. Några silkespapper eller stora tidningar på golvet
kan få katten att försöka ta sig under dem.
Vatten kan roa katter under lång tid. Det kan vara en
droppande kran som fångar deras intresse. Man kan lägga leksaker i en balja, eller i badkaret, med lite vatten så att de flyter runt

och rör sig. Katten kan även försöka fånga upp dem och lyfta
dem över kanten.
En papperskasse från affären kan bli kattens leksak om
man klipper av handtagen, så att den inte sticker in huvudet där,
fastnar och blir rädd när den inte kommer loss. Man kan skrapa
lite på utsidan i botten av kassen så att katten kan jaga detta ljud.
Om man har relativt tunna mattor som trasmattor, så
ligger dessa ofta i veck av kattens rusher – perfekt att gömma sig
bakom om man är katt. Man kan låta dessa ligga kvar ett litet
tag för katten att leka med. Man kan lägga en duk eller lakan på
ett bord så att den räcker ända ner till golvet och skapa ett spännande gömställe för katten.
Katter vill ofta sitta högt och ha en bra utkiksplats. När
katter klättrar uppåt har den hjälp av klorna och bakbenen driver katter uppåt. När de ska ner har de inte alls denna hjälp av
klorna och bakbenen utan får mer hasa än klättra ner. Katter
behöver mycket större svängrum för att hoppa ner. Ofta tar den
stöd med frambenen på vägen ner.

En epok är över
Allt har en början. Och till slut även ett slut. Efter 15
år som redaktör för Ryska Posten så tackar nu Elisabeth
Larsson för sig. Jag skulle tro att för de flesta i klubben så
är Elisabeth tillsammans med Berit Arlebjörk helt enkelt
synonym med tidningen. Det har känts så tryggt och säkert, tidningen har alltid kommit i tid och innehållet har
alltid varit varierat, läsvärt och välredigerat. Jag vet vilket
jobb som ligger bakom varje nummer som kommer ut.
Material ska fram, senfärdiga skribenter jagas på, innehåll ska redigeras och passas in etc etc. Undrar vad du ska
göra med all tid du nu får över…
Själv lärde jag känna Elisabeth och hennes man Nils
sommaren 1994 när de hörde av sig och var intresserade
av att köpa den lilla rysshona jag hade till salu just då.
Det var Mistlurens Blå Embla som inom kort flyttade till
Orust och blev kompis med två Birmakatter och sedan
stammor till Kosmoskattens ryssuppfödning. Eftersom
jag tillbringade flera somrar på Orust under 90-talet så
blev det också en del besök hos Elisabeth och Nils och
deras tre döttrar. Även dessa tog del i kattvärlden. Joanna
var under några år i mitten på 90-talet delaktig i Ryska
Posten som layoutare och redigerare, och hon blev även
fodervärd för Ryssgårdens Fanny. Teresa passade flera
gånger mina katter när vi var på resande fot och bodde
med dem. Hon gjorde också en del teckningar och serier
för tidningen. Konstnärlighet finns i hela familjen. Den
mest kända ryssen från Kosmoskattens är nog Cassandra,
en dotter till Embla, som 1997 i Göteborg blev Best in
Show totalt, dvs bäst av alla katter på hela utställningen.
Även vid sidan av Ryska Posten har Elisabeth varit ovärderlig för Russian Blue Klubben. Hon har varit ansvarig

för RBKs fullständigt fantastiska almanacka. Till stor
glädje för många, inklusive mig själv. Jag har hört ryktas
om att Elisabeth förhoppningsvis kommer att fortsätta
ta del av den. Det tackar vi för. Jag kan bara ana vilket
ofantligt slit och antal timmar det ligger bakom. Även
hemsidan har Elisabeth ansvarat för under ett antal år.
Alltid aktuell och uppdaterad och till stort gagn för klubben. Vi är alla tacksamma att du vill fortsätta med den.
För hela klubbens räkning så vill jag framföra ett stort,
stort tack till dig Elisabeth för allt arbete med Ryska Posten. Ett stort tack även till familjen som stöttat.
BG Fältström

Mislurens Embla med Kosmoskattens C-kull
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Allt går inte alltid på räls…

Text och Bild: Yvonne Torstensson, S* Wynjas
Wynjas uppfödning är av den småskaliga sorten, d v s någon kull
vart eller vartannat år. Molly, (Romanenko’s Anisia) min första avelshona har fått tre kullar. Förlossningarna har gått relativt bra
även om det ibland varit lite långdraget. Men vid den tredje kullen
kunde jag notera att Molly hade det betydligt jobbigare än vid de
två första, kanske för att hon var i sämre fysisk kondition efter att
då ha levt som ensam katt en längre tid och inte rört på sig lika
mycket som tidigare. Jag beslutade mig därför att kastrera henne och
istället gå vidare med hennes dotter ur sista kullen, Wynjas Nova.
Dessutom har jag också nu en ny unghona från Finland som också
är tänkt för någon eller ett par kullar.
Nova träffade sin utvalde kavaljer Silverklon’s Simba under en
intensiv helg i slutet av februari. Att hon var dräktig visade sig
rätt snart men hon gick inte upp speciellt mycket i vikt och jag
kunde konstatera att det troligtvis rörde sig om två, kanske tre,
kattungar. När förlossningen närmade sig kände jag mig inte
alls lika nervös som vanligt. Jag tycker det är underbart när de
små liven anlänt och ligger där tuttande och mysande men har
alltid lite smått ångest inför själva förlossningen. Den största anledningen till det är att vi här i Örebro inte har någon jourklinik
utan alla veterinärer jobbar kontorstid. Kvällar och helger är det
Strömsholms djursjukhus som gäller, elva mil bort, så det är för
mig en stressfaktor. Men den här gången tänkte jag att jag har
en ung stark hona i superkondition så de här ungarna lär nog
”ploppa ut” utan bekymmer. Ack vad man kan bedra sig…
Förlossningen var beräknad till runt valborgsmässoafton och det
verkade synnerligen bra med tanke på lite lediga dagar däromkring. Men både valborg och första maj passerade utan att något
hände. Nåväl, det kan ju dröja ett par dagar extra så ingen panik
ännu. Men när Nova så visade lite tecken på att något var på
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gång så blev jag glad. För att sedan bli bekymrad på allvar när
det påbörjade värkarbetet plötsligt försvann. När sedan Kenneths Poca som var parad efter Nova redan fått sin kull några
dagar tidigare så gjorde det mig ju inte direkt lugnare. Konsulterade andra uppfödarkollegor både via mail och facebook och
råden var minst sagt motstridiga.
Men själv kände jag att det nog var dags att ringa veterinären.
Efter helgerna visade det sig dock att det var tvärfullt hos varenda veterinär här i Örebro och till slut fick jag napp i Katrineholm som ligger på rätt nära håll. Jag åkte dit med Nova som
blev röntgad och ultraljudad. Det konstaterades att det var två
ungar som enligt ultraljuden verkade må bra och veterinären
tyckte därför att jag skulle åka hem och vänta ett tag till. Jag
var inte helt bekväm med det då jag tyckte det började dra ut
på tiden och hade i färskt minne hur en uppfödarvän för inte så
länge sedan förlorade en kattunge då det väntades för länge med
kejsarsnitt på veterinärens inrådan. Så dagen efter försökte jag
åter få hjälp på de vanliga kliniker jag brukar anlita här i Örebro.
Men blev närmast avsnäst som en hysterika och bestämde mig
för att försöka ha lite is i magen.
När torsdag den 3 maj kom utan att några kattungar anlänt kände jag att jag inte ville gå in i helgen utan att ha fått ut kattungarna. Ringde åter till Katrineholm och blev lovad att de skulle
ta ut ungarna med planerat kejsarsnitt på fredagsmorgonen om
inget hänt då. På torsdagseftermiddagen började dock saker
hända. Nova fick tydliga småvärkar och slempropp och några
rosa droppar började visa sig. Oj vad glad jag blev. Äntligen…
Värkarbetet tilltog under kvällen och allt verkade normalt. Jag
vet ju att öppningsskedet kan ta tid så kände mig full av tillförsikt att vi nog skulle ha småttingarna ute innan morgonen.

Men sent på kvällen började Nova få allt större blodblandade
flytningar och hon hade fruktansvärda krystvärkar som gick
som konvulsioner genom hela hennes lilla kropp trots att jag
med blotta ögat kunde se att båda ungarna fortfarande låg kvar
uppe på sidorna och inte flyttat sig ner i födslokanalen. När hon
började krysta ut vad som såg ut som bitar av moderkaka blev det
att ringa akut till Strömsholm och förklara läget. De sa åt mig att
åka på en gång så skulle de göra klart för operation. Vid det här
laget började klockan närma sig midnatt och jag ringde i panik
min dotter som genast sa att hon skulle klä på sig och vänta i
trappuppgången så jag kunde plocka upp henne på vägen. Jag
ville ju ha någon som kunde sitta hos Nova under den långa
bilfärden. Dessutom var jag själv mycket glad för hennes sällskap
och stöd. Man känner sig rätt liten och ensam i sådana här lägen.

Nu kunde jag också konstatera att det var en hona och en hane.
De vägde båda 95 gram och verkade starka och livskraftiga med
rejäla röstresurser. Nu var klockan runt åtta på morgonen och vi
blev äntligen utskrivna och kunde börja hemresan. Måste säga
att trots skräckupplevelsen vi varit med om så kändes det underbart skönt att hamna just på Strömsholm. Både veterinären och
djursjukvårdaren var underbara och tog hand om både Nova och
oss på ett fantastiskt empatiskt och respektfullt sätt vilket kändes extra skönt efter de tveksamma veterinärkontakter jag haft
i veckan. Varför det blev så här vet vare sig jag eller veterinären.
Men bägge moderkakorna hade lossnat och enligt veterinären
hade ungarna inte klarat sig mer än högst någon kvart till. Så det
var i grevens tid de kom ut.
Under hemresan började den lilla tjejen få till sugtekniken och åt
och smaskade med stor lust. Det tog betydligt längre för den lilla
hanen att lära sig suga ordentligt och han halkade lite efter i vikt
de första dagarna men gick ändå stadigt uppåt om än lite så jag
valde att inte stödmata. Däremot började ett omsorgsfullt arbete
att försöka få i Nova mat och vätska. Hon var inte intresserad av

Wynjas JamJam

Runt halvtvå anlände vi äntligen till Strömsholm med stackars
Nova. Där blev ny röntgen som kunde konstatera att ungarna
inte krockat utan låg kvar i varsitt horn, precis som jag redan
sett. Ett ultraljud visade att bägge ungarna åtminstone levde
ännu. Efter diskussion med veterinären beslutades att vi skulle
försöka en omgång med värkstimulerande dropp för att se om
något hände. Man vill ju ändå gärna undvika kejsarsnitt om det
går. Men Nova reagerade inte märkbart på droppet och veterinären ville då helst ta ut ungarna så fort som möjligt så Nova försvann in till operation och Agnes och jag försökte vila en stund i
väntrummet. Jag hoppades på att någon av ungarna skulle klara
sig men var inte helt hoppfull. När så djursjukvårdaren kom ut i
väntrummet med två små pipande blöta knyten inlindade i papper så var glädjen stor. Agnes och jag kallades in som ”kuvöser”
och satt med varsin kattunge under tröjan och gnuggade och
värmde dem medan Nova blev hopsydd och väckt ur narkosen.
Nova vaknade inte riktigt så bra ur narkosen som hon borde
så veterinären ville att vi skulle stanna några extra timmar för
att ha henne under observation. Kattungarna behövde lite i sig
så djursjukvårdaren kom med lite tillägg i en spruta som Agnes
och jag försiktigt matade i de små. När så Nova kom tillbaka
så började ett omsorgsfullt arbete att öppna de små munnarna
och försöka klämma ihop dem runt en tutte så de skulle komma
igång att suga. Det blev ju inte lättare av att Nova som vaknat ur
narkosen för att hitta två pipande råttor som hon inte ville veta
av i buren, var närmast rädd för dem.

det alls utan hade helt tappat matlusten. Då hon med mycken
möda kunde övertalas att äta lite recovery uppblandat med vatten ur min hand så fick vi de första dagarna in en rutin där jag
matade henne på morgonen innan jobbet. Sedan fick jag åka
hem på lunchen och mata och även ställa klockan mitt i natten
för att gå upp och mata. Jobbigt, ja visst, men jag insåg att det
skulle vara ännu jobbigare att mata upp två kattungar varannan
timme dygnet runt om hon skulle sina. Efter några dagar började hon tack och lov att äta själv igen och kattungarna mådde bra
och gick upp, om än inte lika mycket som mina kattungar brukar göra men ändå inom en normalskala. Så efter ett par veckor
tordes jag andas ut och kunde se att det nog skulle gå bra. Nova
hade vid det laget också knutit an till kattungarna och tog väl
hand om dem. Dock prövade hon mattes tålamod efter några
veckor genom att börja flytta runt kattungarna i lägenheten och
jag fick springa runt och leta hysteriskt efter dem på alla möjliga
konstiga och inte speciellt säkra platser. Så det blev till att låsa in
henne i kattrummet största delen av tiden.

Kattungarna utvecklades till ett par härliga, starka och livliga
små krabater som mumsade köttfärs och kattmat med stor matlust och lekte och sov däremellan. Den här kullen var en J-kull
och jag hade länge tänkt att om det blir en hane i kullen ska
han få heta Jam-Jam. Beslutade mig för att fortsätta på godistemat och döpa tjejen till Jelly-Bean. Hon kallades dock mest för
Bönan och hon är den livligaste kattunge jag haft i någon kull
hittills. Fyra veckor gammal klättrade hon över inhägnaden till
lekhagen för att upptäcka världen och jag fick höja höjden på
staketet till långt över det dubbla. Hon for runt som en liten propeller och jag fick bygga ut lekhagen rejält för att världen skulle
bli stor nog för min Böna. Brorsan Jam-Jam var lite lugnare och
försiktigare men naturligtvis en sprallig och busig liten kattunge
med. Som vanligt fäste jag mig otroligt vid den lille killen och
det var tufft att skiljas från honom.
Bägge kattungarna var för ovanlighetens skull beställda redan
innan parningen. Bönan flyttade hem till sin kastrerade morbror
Noah och han älskar idag sin lilla systerdotter över allt annat och
tar otroligt väl hand om henne. Jam-Jam flyttade till Skåne och
lever där som en älskad och bortskämd liten charmknutte. Han
har t o m redan inlett en skådespelarkarriär och kommer kanske
att synas på tv tillsammans med komikerduon Anders och Måns
framöver. Jag förstod nog att han skulle bli något alldeles speciellt min lille Jam-Jam som har de största ögon jag sett. Det enda
som oroar mig är att han ska försvinna till Hollywood om han
fortsätter sin karriär. Jag tycker Skåne är nog långt bort...
Yvonne Torstensson
S*Wynjas
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Bildkollage från VK’s utställn

Wildtbergs Dychtau Sentinela Ondine
Limelight’s Siobhan

Blåtussens Citta di Cremona
Wildtbergs Venus Verus

Mudhoneys Omar Houdini

Malevitch Splinters Leonardo
Miminkan Miriam
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ning 15-16 september

Koroleva Odrian Maximalija

Foton: Karin Johansson

Mudhoneys
Avon Tourbillon

Kyanos Bibi

Lundåsen’s Amazing Blue Girl

Blåtussens Citta di Collegno

Kyanos Betty

Kyanos Akleja
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Standarden – att ändra eller inte ändra
Jag vet inte hur det är inom andra raser, men hos russian blue
verkar standarden alltid vara ett populärt samtalsämne. Mest
handlar det om ifall den nuvarande FIFe-standarden bör ändras och i så fall vilka delar det rör sig om. Hur ska man tolka
standarden? Var ska öronen sitta? Våra sociala medier gör också
att det är lättare att diskutera detta. När man läser gamla Ryska
Posten kan man se att de diskussioner vi har nu också fanns i
tidningen förr om åren. Är detta bra eller dåligt? Möjligen både
och. Det händer kanske att man skriver saker förhastat i sociala
medier, men å andra sidan kan man få svar på en gång i stället
för om tre månader. Om du har möjlighet, läs gärna gamla Ryska Posten från 1988 för att se hur mycket standarden diskuterades redan då, och detta fortsätter än i dag. När ska det ta slut?
Varför behöver vi då en rasstandard? Jo, den berättar för oss hur
katten ska se ut, vad som kännetecknar en russian blue. Och det
handlar bara om utseendet, inte om temperamentet. Vi håller
säkert alla med om att hur ryssarna än ser ut, är våra blå vänner
helt underbara och de har tagit en stor plats i våra hjärtan. Om
man väljer att föda upp den katt man gillar mest och struntar i
standarden, är den då ändå en russian blue?
De flesta russian blue-uppfödare i Skandinavien är anslutna till
FIFe (Fédération Internationale Féline). Det är ett raskattförbund som grundades 1949 och till FIFe hör i dag 44 kattförbund, som SVERAK i Sverige och Kissaliitto i Finland. Det
betyder att de har valt att följa FIFe:s regler, till exempel när
det gäller rasstandarder och kattutställningar. Det finns förutom FIFe också andra förbund som har egna rasstandarder som
till exempel CFA och TICA. Båda dessa förbund har haft några
kattutställningar i Finland, men de flesta kattutställningar som
hålls i Finland är FIFe-utställningar. Många uppfödare i Finland kan lätt ta med sig sina russian blue-katter till vilket förbunds utställning som helst och ha framgång där. Beror det på
att de olika standarderna är så lika? Eller beror det på att de kan
tolkas på så många olika sätt? Eller förhåller det sig så att det inte
är standarden som domaren grundar sin bedömning på utan vad
han eller hon föredrar? Eller beror det på att vi föder upp katter
som passar CFA:s eller TICA:s standarder?
Jag kan inte påstå att standarderna är lika. Bara genom att ta
en snabbtitt på CFA:s standard kan man hitta många olikheter:
kilen – medium i CFA, kort i FIFe;
öronen – ”placerade brett isär, lika mycket åt sidan som uppepå
huvudet” i CFA:s standard, ”placerade vertikalt mot huvudet” i
FIFe:s;
ögonen – runda (CFA), mandelformade (FIFe);
och pälsfärgen – klarblå, ljusare nyanser föredras (CFA), blågrå,
mellangrå färg med silverskimmer föredras (FIFe).
Alla dessa detaljer gör ganska stor skillnad i en russian blues
utseende.
När det nu finns så många organisationer och olika standarder
att välja mellan, varför finns det då ett behov att ändra den nuvarande FIFe-standarden för russian blue? Om du som uppfödare
föredrar en annan rysstyp, varför inte börja föda upp i CFA eller
TICA? Beror det på bristen på kattutställningar? Hur många
av oss uppfödare kan erkänna att vi föder upp katter för att ha
framgång på utställning? Man behöver alltså inte ansluta sig till
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någon annan organisation eftersom man kan ha framgång även
på FIFe-utställningar då standarden kan tolkas på så många
olika sätt? Eller som man ibland tyvärr hör från olika domare:
“Standarden säger … men jag föredrar…” Så när allt kommer
omkring handlar inte bedömningen om att följa standarden,
utan om vad domaren föredrar. Och i så fall – varför behöver vi
en standard över huvud taget? En del uppfödare föder inte upp
enligt standarden och en del domare dömer inte efter standarden. Varför finns det ett behov av att ändra den om den ändå
inte är bindande? Är det för att stödja och bekräfta det som vissa
uppfödare och domare gör?
Personligen har jag inte tyckt att det funnits någon anledning
att ändra standarden. Men den här ständigt pågående diskussionen om de olika tolkningssätten av den nuvarande FIFe-standarden har fått mig att fundera över om den verkligen behöver
förändras. Behöver den bli tydligare och med mindre utrymme
för olika tolkningar? Kanske. Men jag undrar verkligen om den
någonsin kan bli tydlig nog. Det finns ju lika många åsikter
som det finns människor. Ska de som är mest högljudda eller
de som jobbar hårdast få bestämma hur den nya versionen ska
vara? Vem har rätt? Och varför är det alltid de nordiska länderna
som vill ändra standarden och inte övriga Europa? Jag måste
påminna om att det finns gott om vackra ryssar både i Skandinavien och i övriga Europa som ser ut precis så som standarden
säger – klassiska ryssar.
Om man tittar på foton på gamla ryssar från Skandinavien och
från USA, vilka har då förändrats mest om man jämför med dagens ryssar? I mina ögon är de amerikanska ryssarna ännu mer
extrema i dag än de var tidigare. Men det finns också extrema
katter på FIFe-utställningar. Och mest oroande är det med ryssar av orientalisk typ med nästan vit päls. Dessa katter kan ändå
bli Best in show på FIFe-utställningar – hur i all världen är det
möjligt?
Jag anser att dessa olika standarder i olika förbund ger en möjlighet för uppfödare att välja den standard som de tycker representerar den typ av russian blue som de föredrar. Inom den standarden kan man välja vilka mål man har som uppfödare och vilka
detaljer man eventuellt vill inrikta sig på. Allt det som FIFe:s
nuvarande standard för russian blue innehåller gör att ryssen får
ett annat utseende än ryssar i andra förbund. Och även om jag
verkligen älskar de gamla skandinaviska ryssarna inser jag att
ryssarna i Europa ser helt annorlunda ut. Därför har jag börjat
använda uttrycket klassisk russian blue i stället, för jag tycker
att ryssarna i andra förbund är lite för extrema på ett eller annat sätt. FIFe-ryssen är för mig den mest balanserade, den mest
harmoniska och den representerar för mig en katt som inte finns
i något annat förbund. Alla FIFe-uppfödare borde sätta värde
på det.
Jag tycker att Marianne och Bertil Stade uttryckte det bra i Ryska Posten nummer 1 1989: ” Det är viktigt att standarden inte
bara beskriver den katt som just nu är på domarbordet utan den
ideala katt, som vi strävar mot i våra avelsprogram. Eftersom vi
alla föder upp ryssar, borde vi kunna ena oss om samma grundprinciper och vi hoppas att detta är ett steg i den riktningen.”

Dessa diskussioner om standarden kan orsaka stor osämja bland
russian blue-folket. Vi är inte speciellt samarbetsvilliga och sanningen är den att det både i Finland och i Sverige finns två olika
föreningar för russian blue. Ibland känns det som att det finns
minst två olika grupper med uppfödare. Vad betyder det för vår
lilla ras? Mycket. Det gör att vi har färre hanar att välja på vid
parningar, vilket i slutändan kan betyda kattungar med mindre
livsduglighet och olika hälsoproblem. Jag tror att meningsskiljaktigheterna mest handlar om olika åsikter om standarden, för
om en kattunge dör eller andra problem inträffar tvekar vi inte
att hjälpa till, att dela sorgen och även glädjeämnena. Kärleken
till en russian blue är stark – oavsett vilken typ vi själva tycker
mest om.

På sin hemsida (www.sverak.se) anger SVERAK
att
en standard är ”en slags norm för hur den perfekta
katten ska se ut.”
och
”individuell beskrivning av varje kattras”

Susanna Gunnar, översättning Elisabeth Larsson

Norskan som blev
svensk

Luna

Luna och Bellis

Text och foton: Lena Hallström

Dana föddes i Revetal, en bit utanför Oslo. Dit skulle det ta
lång tid med tåg från de småländska skogarna. Det löstes genom att Katja och hennes man tog med sig Dana till Göteborg.
Där möttes vi en lördag i september. Det var första gången jag
såg Dana live. Hon mötte min blick och konstaterade bara att
jag var trevlig innan hon fortsatte leka.
Den tid som vi väntade på att tåget hem skulle avgå
tillbringade vi med att ordna det sista. Medan vi människor
pratade sysselsatte Dana sig med sitt. Till synes obekymrad om
sina nya omgivningar. Dana fick nu byta tilltalsnamn. Hos mig
kommer hon att heta Luna, måne på latin. Ett vackert ord passande en russian bluehona.
På tåget hem fick vi sällskap av en boxer, inga problem
med stora hundar, sa Luna. Hon tyckte mer att de kunde leka.
Resan gick fint där hon efter lite lek, inte med hunden dock,
somnade i mitt knä.

Väl hemma fick Luna ett eget rum. En lång resa och att lämna
sin familj kan trötta ut vem som helst, Luna sov gott den natten. Ljud och lukter bryr sig inte om stängda dörrar. Luna och
Bellis talades vid från början. Första dagarna såg de varandra
genom varsin transportbur när jag städade. Lagom till helgen
öppnade jag helt enkelt dörren och hoppades på det bästa.
Sedan dess är det bara vid ett fåtal tillfällen som jag har särat på
dem. Luna är en kattunge med all dess energi, nyfikenhet och
upptäckarglädje. Det blev lite väl intensivt för Bellis ibland.
Luna tog snabbt sitt nya hem i besittning. Inte mycket bekymrar den unga damen. Vi går ofta ner till den lokala djurbutiken/
djurkliniken och hälsar på. Besöken är lika uppskattade av
personalen som av Luna. Bellis har tagit hennes ankomst med
ro. Hon ger Luna lektioner om livet här, inklusive hur vi helst
dricker. Sedan Luna flyttade in händer det mer och det har
livat upp oss gamla tjejer. Vi får se när det dras ner på takten.
Men några kattungemånader har hon nog kvar, vår lilla norska.
Vi har tillbringat en helg på hotell alla tre. Helt okej även
med skällande hundar runt omkring. Nästa utmaning är en
utställning. Spännande att se vad hon tycker om det. Om det
äventyret och säkert andra kan berättas nästa gång.
Ha det gott alla
ryssvänner!

Bellis

Efter en tuff vår för mig och Bellis visste jag att vi behövde
sällskap. Bellis verkade sakna en kattkompis. Sökandet efter
en ryss som skulle passa oss började. Jag hade sett att det fötts
en kull i Norge som intresserade mig. Men jag var för sent ute
enligt den norska russian blue klubbens hemsida. Alla tjejerna
var redan reserverade.
Senare fick jag veta att det inte längre var så. En hona
sökte fortfarande efter det rätta hemmet. Jag kontaktade då
Katja Frost som är uppfödare till kullen. Jag erbjöd hennes St.
Hanshaugens Dana ett hem hos mig och Bellis. Erbjudandet
godkändes och planerna på när och hur Dana skulle åka från
Oslo i Norge till Emmaboda i Sverige inleddes.
Att Bellis skulle gilla att få sällskap var jag säker på,
då hon inte verkade trivas som ensamkatt. Men hur berättar
man för sin katt att vårt lugna hem strax kommer invaderas?
En liten kattunge sitter ju sällan still.
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Grattis Sassa - 20 år!
Den 10 oktober var det födelsedagsfest. Det är inte varje dag
man firar 20-årig kattfödelsedag, men Sassa tog det med ro
som vanligt. Lite extra godsaker slank ner och sedan var det
dags att ta en tupplur.
Tre saker är viktiga i Sassas liv just nu. Sova, äta och gå på toa.
Mycket mer hinner hon liksom inte med. Förutom att äta godis
förstås! Det godaste godiset är Anti Hairball-tabletter. De är så
goda så de är värda att anstränga sig för.
Sassa har en liten klös- klätterstolpe som hon inte använt på flera
år. Vässa klorna är inte prio ett längre. En dag ser vi henne sakta
kämpa sig uppför stolpen och upp på en bänk där dessa godisar
förvaras. Luktsinnet verkar vara intakt. Eftersom besväret var
mödan värd, har stolpen kommit till heders igen. Någon gång
per dag segar hon sig upp och blir belönad med godsaker. Jättebra motion, tänker matte.

med. Även en väldigt liten katt tar väldigt stor plats på det sättet,
men som kattmatte är det bara att gilla läget.
Att äta ensam är inte så roligt längre, tycker Sassa. Hon verkar
göra det mest för att hålla sig vid liv. Om jag följer med henne
till matskålen är det mycket roligare och godare. Hon sneglar
hela tiden på mina fötter så att de står kvar bredvid henne. Om
fötterna försvinner slutar hon snart att äta, letar upp mig och
sträcker sig uppför mina ben för att bli buren. Att få maten serverad på sängen är allra bäst och helst ska matte hålla i skålen
medan hon äter. Jag gör det ibland, men helst vill jag att hon går
till matplatsen så hon får röra på sig. Man får se upp så att man
inte ”skämmer bort” på ett sätt som i längden gör mer skada än
nytta. Jag märker att hon både ser och hör sämre så det är nog
det som göra att hon helst vill vara nära någon hela tiden.
Dricka vatten är jätteviktigt. Sassa har alltid ett vattenglas stående intill sin sovplats så att hon lätt kan ta sig dit och dricka. Jag
”vattnar” henne också ofta genom att hålla fram ett vattenglas.
Varje gång dricker hon mycket och länge. Hon hade urinvägsinflammation för några år sedan och jag blev ombedd att se till att
hålla dricka-kissa-systemet igång. Sedan dess har jag sett till att
hon dricker ordentligt och hon har inte haft några fler problem
utan verkar må bra av att dricka mycket och hålla sig varm.

Klösträdet

Att sova är förstås favoritsysslan. Alla katter sover mycket, men
en 20-åring sover nästan hela tiden. Sassa har en egen mjuk
kudde i soffhörnan där hon tillbringar den mesta tiden. Helst
med ett litet täcke över sig och med matte bredvid sig. Bredvid
matte blir ju mest på kvällen förstås. Då startar hon motorn och
spinner och spinner och jag njuter när jag märker att hon trivs
och har det gott. På natten kryper hon gärna ner under mattes
täcke och på katters vis tar hon den plats hon tycker sig behöva.
Det betyder att hon lägger sig tvärs över sängen i stället för längs
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Vatten...

Sassa har med ålderns rätt blivit lite lat. Det märks att hon är stel
i lederna, framtassarna är nedsjunkna och balansen är inte vad
den en gång var. Hon hoppar upp i soffor och sängar där hon
får tag med klorna men den där klätterkatten som brukade sitta

uppe på dörrkanten finns inte längre. Jag förstod aldrig hur hon
kunde ta sig dit. Jag försöker i alla fall att få henne att promenera
runt i lägenheten så hon inte stelnar till helt och hållet. Allra
helst vill hon då gå bredvid någon. Vi brukar gå runt i sakta mak
och efter en stund kan hon komma upp i en liten snabb lunk.
Det blir dock mer och mer sällan som hon kör ett ”kattrace”
efter toabesök. Sassa har fått glucosamintabletter under flera år
nu. Jag började med det när jag märkte att hon började halta och
det gick faktiskt över efter ett tag. Sedan dess får hon en tablett
varje dag och det verkar hålla hennes leder i någorlunda form.

I bilen på semester

mal och man får acceptera att åldern tar ut sin rätt. Är man
motsvarande 93 människoår så får man ha lite skavanker och
så länge hon klarar alla basala nödvändigheter och vi märker att
hon njuter av livet så är allting bra. Hon är pigg och glad och
nyfiken (när hon är vaken) och var som vanligt med på den långa
bilresan till Nordnorge i sommar. Nästan 500 mil i bilen t/r men
hon tycker det är mysigt att få vara med. Eftersom sova är en helt
okej syssla så är det inga större problem, och att övernatta på nya
ställen varje natt under resan går också jättebra. Så länge man
har en sovplats, matskål och toalett med sig är allt lugnt. Väl
framme vid huset spatserar hon direkt till ytterdörren och väl
inne direkt till platsen där matskålen brukar stå. Hon verkar ha
en inprogrammerad GPS och har hela tiden superkoll på var hon
är. I somras var det däremot inte lika roligt att gå ut så det blev
bara korta besök ute på altanen och sedan in i sängvärmen igen.

...och Glucosamin

Sedan ett halvår får hon också lite aloe veradryck varje morgon.
Aloe vera ska göra gott för mage och slemhinnor och jag märkte
att hon blev mycket lugnare och gladare. Hon tycker det är jättegott så vi fortsätter med det.

Vi är glada och tacksamma för varje dag som vi får umgås med
Sassa och hoppas och önskar att hon får fortsätta att vara frisk så
vi får mysa tillsammans många år till.
Kram lilla gumman
Berit Arlebjörk

Lek är egentligen inget för gamla damer, tycker Sassa men då
och då kan hon kasta ut en tass för att fånga ett snöre eller något
som retas framför ögonen på henne. Det är mycket mysigare
att hänga över mattes axel och ”gå” runt och titta och nosa på
saker. Att slåss med husse är däremot det allra roligaste. Sassa
hänger över mattes arm och fäktar och slår med framtassarna
mot husses retsamma händer. Tassarna går som små trumpinnar
och man märker att hon tycker det är jätteroligt och det är bra
motion!
Pälsvården är numera minimerad till att tvätta sig om nosen och
kanske lite på framtassarna. Det betyder att hon då och då får
hjälp med att hålla resten av kroppen fin. Att bli kammad och
avtorkad med en varm fuktad duk är kalas. Får hon dessutom
lite massage efter ryggraden är lyckan total.
Nu kanske allt det här låter som att hon är väldigt skruttig och
dålig men så är det faktiskt inte. Hon är inte sjuk, bara gamRYSKA POSTEN 4-2012 23

En mycket efterlängtad kull
Det här är det längsta kull-uppehåll jag haft sen jag började föda
upp russian blue 1985. Senast var det Barynia’s Signe, Sigrid och
Sigfrid som föddes, den 1 juli 2009! Meningen var att Signe skulle
föra linjen vidare, men det kom att dröja ända till 15 november i
år, nästan 3,5 år.
Först var det svårt att hitta en hane som passade när Signe blev
gammal nog att paras. Därför kom Mistlurens Nestor hit i mars
2011, men då var han ju kattunge. På höstkanten skulle Signe
och Nestor ha kunnat få para sig, om jag inte hade haft en resa
till Kalifornien inplanerad i september – oktober, så de måste
vänta tills jag kom hem igen. Men då, när det inte längre fanns
några hinder, ville inte Signe att Nestor skulle para henne! Kanske hon tyckte att han var hennes son, för hon hade ju adopterat
honom tidigare? Inte för att det brukar vara något hinder... Men
i stället stod hon i fönstren och spanade efter den vackra röda
hanen som brukade patrullera vår tomt ibland!
Det kom att ta nästan ett år av omväxlande hopp och misströstan. Det såg så omöjligt ut att jag började fundera på att skaffa
en till, passande hona till Nestor! Men i augusti började Signe
och Nestor trots allt para sig! Jag trodde knappt mina ögon och
höll andan för att inte störa. Den gången blev inte Signe dräktig,
men hon löpte igen två veckor senare och då hade de inga som
helst problem att komma igång.

Tiden för födseln beräknade jag till 10-11 november, men då
visade Signe inga tecken på att föda. De flesta av mina honor har
fött efter 65 – 67 dygns dräktighet, men här blev det 69 dygn
och inget hände fortfarande. Jag åkte med Signe till Hudiksvalls
Smådjursklinik för att de skulle göra en bedömning av hur det
låg till. Ett ultraljud visade att de små hjärtana slog alldeles lagom fort för att man skulle kunna konstatera att ungarna mådde
bra. Sen röntgade vi och såg dels att det låg tre kattungar så fint
där, men att de fortfarande låg ganska långt fram, alltså inte i
utdrivningsläge. Därför tyckte veterinären att vi skulle åka hem
igen (ca 8 mil). På natten var Signe väldigt orolig och låg mest på
min arm och spann högt. Hon hade lite flytningar och jag kunde
känna sammandragningar, men inga riktiga värkar. Jag själv var
förstås väldigt orolig vid det laget.
Nästa morgon, dygn 70 efter parningen, åkte vi till Hudik igen.
Signe och jag fick eget rum så att hon kunde gå lös. Veterinären kom med ultraljudsutrustningen med jämna mellanrum och
kollade att ungarna fortfarande mådde bra. Signe låg mest och
hade sammandragningar, blodiga flytningar men fortfarande
inga riktiga värkar. När klockan var 15 måste vi ta ett beslut.
Veterinärerna rådgjorde med varandra och med mig, men de
kände nog att de inte kunde ta ansvar för att skicka hem oss
igen, utan det blev bestämt att Signe skulle snittas. Bättre att
göra det, när alla fortfarande mådde bra, än att vänta tills det
blev akut, resonerade vi!
Det kan ju hända att Signe hade fött normalt om jag vågat vänta
lite till, men det får jag aldrig veta. I Hudik har de inte dygnetruntjour, så jag hade varit tvungen åka ända till Uppsala, ca 18
mil, om något tillstött under natten. Det svåraste som finns är
att ta beslut om hur man ska göra vid sådana här tillfällen! Förmodligen får jag inte heller någon ersättning från försäkringsbolaget eftersom de tolkar det som förebyggande åtgärd, men
jag ska i alla fall överklaga beslutet! Huvudsaken är trots allt att
det gick bra och att både Signe och hennes tre små ungar lever
och mår bra!
Jag funderade förstås på hur Signe skulle vara som mamma, när
hon inte födde naturligt och det dessutom var hennes första kull,
men hon tog sig an ungarna direkt när vi kom hem och hon fick
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ligga i sin bolåda med dem. Jag tror till och med att modersinstinkten vaknade till liv under hemresan, trots att hon fortfarande var påverkad av narkosen, för hon jamade så oroligt när
hon hörde ungarna pipa där de låg innanför min tröja för att de
skulle hålla sig varma.
Det är stor lycka att få ha en liten kattfamilj hemma igen! Jag
kan inte se mig mätt på ungarna där de ligger och diar och Signe
ser så lycklig och stolt ut. Pappa Nestor har inte fått träffa sina
ungar än, och han kommer att få vänta med det några veckor
till, men Signe har varit nere och hälsat på honom ett par gånger.
Han är väldigt nyfiken och sitter utanför hennes dörr ibland.
Undrar hur mycket han förstår med ledning av nya ljud, dofter
och rutiner?
I skrivande stund har jag fortfarande inte bestämt några namn
på pojken och de två flickorna, som idag är åtta dygn. Jag har
lite funderingar om man på något vis kan få med Blue Velvets i
deras namn efter min första hona i den här linjen, Blue Velvet’s
Katinka, som är deras mormors mors mormor, född 1979.
Text & foto: Elisabeth Jacobs, Barynia’s

Look-alike 2012 - Rådsbackens Antonina
Karin Johansson har
i de här look-alike
bilderna fokuserat på
likheten i den kantiga huvudformen och
öronens utseende och
placering.
Foton: Karin Johansson

S*Vatulands Igor

FIN Miminkan Julija

Modellen för årets look-alikeRådsbackens Antonina, född
1980

CH Unia di Marchesi

FI Blue Karamel Angelica

FIN Hana Bi Inari et Kami
S*Kyanos Akleja

FI Shady-Lady’s Chayenne

S*Mistlurens Nestor

FI Miminkan Miriam

Tsaritzas Blue Pearl
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Kullinfo
Födda kullar
Sverige
31/8 2012 2+2
Far: Sunna Nordica Jarl Jimbo Malevitch
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
2/10 2012 2+2
Far: S*Romanenko’s Sikorsky
Mor: S*Grrr Kallisto Nova Jelena
Uppfödare S*GRRR
Maria Saverstam, Skellefteå
0730-68 06 15
maria_saverstam@hotmail.com
www.saverstam.com
9/10 2012 1+2
Far: IC S*Kyanos Akaios
Mor: IC S*Mistlurens Nora
Uppfödare: S*MISTLURENS
Bengt-Göran Fältström, Göteborg
031-13 31 73, 070-967 00 63
www.mistlurens.se

15/11 2012 1+2
Far: IC S*Mistlurens Nestor
Mor: CH S*Barynia’s Signe
Uppfödare: S*BARYNIA’S
Elisabeth Jacobs, Bollnäs
070-537 85 01
barynias.blogspot.se
www.barynia.com/russian_blue
9/11 2012 1+0
Far: GIC IT*BluEudemonia’s Russian
Roulette JW
Mor: IC FI*Zarin Santa Rosa
Uppfödare S*WYNJAS
Yvonne Torstensson, Stora Mellösa
(Örebro)
070-397 88 28
yvonne_torstensson@hotmail.com
www.wynjas.se
30/11 2012 2+3
Far: SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Mor: CH S*UllaBerras Agnes Antonia Olga
Uppfödare: SE*ROSPINGLAN’S
Susanne Eriksson, Gimo
070-486 77 36
jennysusanne.eriksson@spray.se
www.rospinglans.hemsida24.se

Ungar ur Molotov’s Riot-kull.
Uppfödare: Maria Enzell
Foto: Jonas Andersson

S*Molotov’s Havoc.
Ägare Anette Granberg
Foto: Jonas Andersson

11/11 2012 2+2
Far: S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor
Mor: CH RIX Zvaigznes Amelia
Uppfödare: SE*AVDOTYA’S
Ilona Prokofjeva och Mikael Hemmingsen,
Stockholm
essingetorget@gmail.com
www.wix.com/sparris/milka-page

S*Molotov’s Ruckus.
Ägare Katarina Stenqvist
Foto: Jonas Andersson

Mistlurens-kullen
född den 9 oktober
Foto: Karin Johansson
Wynjas Ace of Hearts
Foto: Ywonne Torstensson

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
inbetalning görs för att rabatten och medlemskapet ska gälla. Klubben kommer inte
att återbetala uppfödare som skickar in felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
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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

Avelshanar

Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en
blivande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Wildtberg om du vill ha mer information om avelshanar och hanelistan.

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

Sverige
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)			
Avgift: Enl. ö. k.
S*Mistlurens Nestor		
Ägare: Lina Öhrström, Umeå
S*Gigablues Nike		
lina.ohrstrom@gmail.com			

S*Royalgrey Nikulin Tiger
S*Vatulands Marisa
S*UllaBerras Nickolay Kirill Serge
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

Finland
Unghanar
Starstruck’s Jim Morrison (2012-03-25), tillgänglig i början av 2013		
Avgift: Enl. ö. k.
Grindbacka Daniel		
Ägare: Noora Härkönen, Björneborg,Finland Starstruck’s Holly Goodhead		
kontakta uppfödaren Katja Kurisjärvi, katja@starstrucks.net		

GIC Hana-Bi Lekan Kwa Afrika
Grindbacka Clara
Koroleva Grigorij Blue Prince
Starstruck’s Fantazija

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

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija
(N)Schillerstrøm’s Ferapont
(N)Bernhof Nastya

S*Romanenko’s Sikorsky (2011-04-08)			
Avgift: 1000+1000
S*Koroleva Leonid Nikolaj		
Ägare: Anna Saverstam, Umeå
SC S*Romanenko’s Maxinja Naida, JW		
073-810 73 82, grrr@saverstam.se, www.saverstam.com		

CH Aragon
IC S*Koroleva Amalija Katerina
EC Maximilian vom Salzbachtal
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)			
Avgift: Enl. ö.k.
CH SE*Skuggpanters Pascal		
Ägare Henrik Söderquist, Södertälje
S*UllaBerras Zilvia Kia Olga		
08-550 682 15			

S*Flax Chaos
S*Kärrmarks Amalija
S*Limelight’s Potomac
SC S*UllaBerras Olga Zarina

S*Molotov’s Rebel Rebel (2011-01-29)
		
Avgift: Enl. ö. k.
SC S*Romanenko’s Kalashnikov		
Ägare: Kalle Söber, Bergshamra
CH S*Azovska’s Irina Prosorov		
073-310 94 09, kalle@sobbes.se			

SC S*Koroleva Odrian Maximalija
EC S*Romanenko’s Axinja
S*Ärke Ängelns Gorki
CH S*Molotov’s Pretty Jaguar

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21) Under en begränsad tid!		
Avgift: Enl. ö. k.
S*Royalgrey Nikulin Tiger		
Ägare: Margareta Sten, Stockholm
S*Moy Almaz Ziniy Tzarevna Anaztazia 		
070-147 85 96, margaretasteen1203@gmail.com		

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise
S*Wildtbergs Elbrus Sentinel Ondinev
CH S*Flisdjupet’s Chardonnay
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Usurs Major av Buerlia(N) (2003-11-20)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Daniela Enström, Stockholm
Tel: 0700-524565, daniela_e@volny.cz

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

S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna
S*Limelight’s Potomac
0707-74 34 54 ,
GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy
vladimir1@comhem.se
GIC S*Romanenko’s Kalashnikov (2009-04-05)
Avgift: Enl. ök.
EC S*Koroleva Odrian Maximalija
Ägare: Thomas Johnsson, Solna
EC S*Romanenko’s Axinja
08-83 3838, 0733-66 36 76
j.thomas.j@comhem.se

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

SW’07,EC Silvergrey Paragon
BlueFiver,DSM(USA)
EC S*Limelight’s Kia,DSM
PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
C S*Sephora’s Joy
EC Maximiliam vom Salzbachtal
IC S*Koroleva Amalija Katerina
EP&CH S*Limelight’s Nemo, DSM
CH A Flashpaw’s Vision of Love

Sydöst (Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland) Inga hanar inrapporterade
Västra Götaland, Halland)
S*Mudhoneys Avon Tourbillon (2010-11-16)
Avgift: Enl. ö. k.
S*Royalgrey Nikulin Tiger
Ägare: Anna Eskeby & Lars Hermanson
CH S*Mudhoneys Disentis
Göteborg
annaeskeby@hotmail. com, lars_hermanson@tele2.se

CH S*Barynia’s Wilmer
S*Silivren Modesty Blaise
S*Kandinsky’s Mischa
S*Zilarrezko Wilda Miona Therese Gora

S*Kyanos Akaios (2010-05-24)
Avgift: Enl. ök
S*Catullus’ Blå Bastian
Ägare: Veronica Nilsson, Göteborg
S*Barynia’s Wilma
031-18 42 61, 0767-78 64 94, mecky@comhem.se

PR FIN*Zarin Querido Qat
IC S*Kosmoskattens Jasmin
IP &IC Tsartizas Reno
IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)
Avgift: Enl. ö. k.
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg
comvecta@telia.com

S*Catullus’ Blå Bastian
S*Barynia’s Wilma
S*Vatulands Yurij
S*Zilarrezko Lady Rowena

S*Kyanos Akilles
S*Wildtbergs Reca Petyora

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)
S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev (2010-05-18)
Ägare: Carina Johansson, Genarp
CH S*SilverPixie’s Aleksey
040-41 30 59 och 0737-55 35 00
S*Koroleva Faina Eufemia
cj@tele2.se

EC Maximiliam vom Salzbachtal
IC S*Limelight’s Maya
CH S*Saratovs Maximiliam Blaze
GIC S*Koroleva Severina Valentina

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

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

Norge
Vuxna hanar
Pyotr av Buerlia(N) (2010-05-17)
Kontakta Eva Smith-Meyer
+47 33 47 37 16
eva.smith-meyer@sfjbb.net
(N)Troilltampen’s Septimus (2010-06-09)
Ägare: Victoria Wilhelmsen, Oslo
+47 412 364 86
victoria@wilhelmsen.no

S*Royalgrey Nikulin Tiger
GIC Virgo av Buerlia(N)

S*Royalgrey Nikulin Tiger
CH (N)Sydspissen Babushka

S*Barynia’s Wilmer
S*Silvren Modesty Blaise
S*Saratovs Ivan Yashin
EC Oda av Buerlia(N)
S*Barynia’s Wilmer
S*Silvren Modesty Blaise
(N)Thorelin’s Pax
Sinikka av Buerlia(N)

St. Hanshaugens Cornelis (2010-11-02) kastreringsvarning
Avgift: Enl. ö. k.
(FIFe)CH&(WCF)CH S*Wildtbergs Boris
Ägare: Maren Sælensminde, Oslo
St. Hanshaugens Beatrise
+47 476 37 753, maren.saelensminde@gmail.com

S*Saratovs Radozlav Dominik
IC Ondine v. Hirschach(DE)
(N)Nature’s Beauty Aris Maximov
Yvette av Buerlia(N)

Alexandra’s Blue
Avgift: Enl. ö. k.
Ägare: Anneke Fasting, Drammen
fiodda@hotmail.com

(N)BlueGargoyle’s Cernunnos
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita
S*Blå Blixtens Gandalf
(N)Thorelin’s Anastasia Blue
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Alexandra’s Blue Hampus
Alexandra’s Blue Tsarina Nikita

Årets Russian Blue 2012 - delresultat t.o.m. 18/11 2012
Vuxna
Zarin Santa Rosa: 34p
Äg: Yvonne Torstensson
Romanenko’s Kalashnikov: 30p
Äg: Thomas Johnsson
Vatulands Igor: 23p
Äg: Margit Kjetsaa
Koroleva Justina by Buddha: 18p
Äg: Kaija Merta
Czar’s Fairy Yelena Nazimova: 16p
Äg: Maria Yngvesson
Tsaritzas Blue Pearl: 14p
Äg: Eva Nilsson
Little Merlin’s Amanda: 14p
Äg: Margit Kjetsaa
Mistlurens Nestor: 13p
Äg: Elisabeth Jacobs
Ärke Ängelns Raisa: 13p
Äg: Bernice Skytt
Kirstejns Laurela Blue Dane: 11p
Äg: Thomas Öhberg
Wildtbergs Dychtau Sentinela Ondine: 11p
Äg: Anne-Helene Johansson
Molotov’s Hunky Dory: 6p
Äg: Maria Enzell
Kyanos Akaios: 6p
Äg: Veronica Nilsson
Miminkan Miriam: 6p
Äg: Martin Hjertstrand
Pyotr av Buerlia: 4p
Äg: Eva Smith Meyer
Kyanos Akleja: 4p
Äg: Lennart Odeberg
Andinan Einar: 4p
Äg: Ritva Manninen

Poäng i vuxen-, ungdjur/junior- samt kastratklass
BIS
NOM
BIV
Cert
Ex 1 J+U

10 poäng
9 poäng
8 poäng, med 1 p tillägg för varje slagen ryss
2 poäng
2 poäng

Juniorer/ungdjur
Blåtussens Citta di Cremona: 22p
Äg: Christer Persmark
Rospinglan’s Billy The Kid: 16p
Äg: Susanne Eriksson
Rospinglan’s Amalia Agnes Anna: 14p
Äg: Susanne Eriksson
Ärke Ängelns Golden Delicious: 13p
Äg: Bernice Skytt
Ärke Ängelns Just Jip: 12p
Äg: Bernice Skytt
Ärke Ängelns Keepsake: 11p
Äg: Bernice Skytt
Royalgrey Wilda: 6p
Äg: Jenny Botters Lundberg
Mudhoney’s Julier: 6p
Äg: Caroline Bohlin
Kastrater
Tsaritza’s Zelda: 30p
Äg: Christina Linder
Limelight’s Quatro: 28p
Äg: Thomas Johnsson
Limelight’s Rafaela: 21p
Äg : Martin Åstrand
Koroleva Odrian Maximalija: 13p
Äg: Liselotte Hallengren
Katzenhof Quellchen: 9p
Äg: Ritva Manninen
Romanenko’s Kalashnikov: 6p
Äg: Thomas Johnsson
Miminkan Leonid: 2p
Äg: Marja-Leena Merenkylä

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

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.
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Utställningsnytt

Förkortningar

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
ESKILSTUNA, 2 september 2012
Domare: Martti Peltonen
11 utställda russian blue
Klass 1
Supreme Champion
Hane
S*Romanenko’s Kalashnikov
DISK PGA TEMP Äg: Thomas Johnson
DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
JW, HP
Äg: Kenneth Eklind

Klass 12
Ungdjur 3-6 månader
Hona
S*Limelight’s Siobhan
EX1, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
S*Koroleva Clara Felicia
Ex2
Äg: Kaija Merta
S*Wildtbergs Venus Verus
Ex 3
Äg: Ywonnw Wildtberg

GÖTEBORG, 16 september 2012
Klass 2
Supreme Premier
Hane
S*Limelight’s Quatro
HP, BIV, NOM, BIS Äg: Thomas Johnson
Klass 3
Hona
CACS

Grand Internationell Champion
GIC S*Ärke Ängelns Raisa
Äg: Bernice Skytt

Klass 6
Hona
CAGPIB

Internationell Premier
Tsaritzas Zelda
Äg: Christina Linder

Klass 7
Champion
Hane
CH FI*Katzenhof Sebastian
CACIB, BIV, NOM, BIS Äg: Annamari Pirttilahti
Hona
CH FI*Habeeba’s Beloved Beata
CACIB, Internationell Champion
Äg: Annamari Pirttilahti
Klass 8
Premier
Hona
S*Limelight’s Rafaela
CAP, Premier Äg: Martin Åhstrand
Klass 11
Hane
Ex1
Hona
Ex 1
Klass 12
Hona
Ex1

juniorer 6-10 månader
S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis
Äg: Elica Mellgren
SE*BlueOyster’s Bianca
Äg: Kicka Johansson
Ungdjur 3-6 månader
S*Wynjas Jelly-Bean
Äg: Yvonne Torstensson

GÖTEBORG, 15 september 2012
Domare: Marianne Roth
11 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP, BIV

Supreme Champion
DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
JW
Äg: Kenneth Eklind

Domare: Eric Reijers
13 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP, NOM

Supreme Champion
DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
Äg: Kenneth Eklind

Klass 5
Hona
CAGCIB

Internationell Champion
IC FI*Miminkan Miriam
Äg: Martin Hjertstrand

Klass 6
Internationell Premier
Hane
IP SC S*Koroleva Odrian Maximalija
CAGPIB, NOM Äg: Lotta Hallengren
Klass 9
Hane
CAC
Hona

Öppen klass
S*Mudhoneys Avon Tourbillon
Äg: Anna Eskeby
S*Wildtbergs Dychtau Sentinela
Ondine
CAC, BIV, NOM Äg: Anne-Helene Johansson
S*Kyanos Akleja
Ex 2
Äg: Lennart Odeberg
S*Kyanos Betty
Ex 3
Äg: Tommy Åhs
S*Kyanos Bibi
Ex 4
Äg: Patrik Johansson
Klass 11
Hane
Ex 1
Hona
Ex 1

juniorer 6-10 månader
S*Blåtussens Citta di Collegno
Äg: Tommy Åhs
S*Blåtussens Citta di Cremona
Äg: Christer Perrsmark

Klass 12
Ungdjur 3-6 månader
Hane
S*Limelight’s Sebastian
EX1, BIV, NOM Äg: Kenneth Eklind
Hona
S*Wildtbergs Venus Verus
Ex 1
Äg: Ywonnw Wildtberg
S*Lundåsens Amazing Blue Girl
Ex 2
Äg: Lena Höglund

Klass 5 Internationell Champion
Hona
IC FI*Miminkan Miriam
CAGCIB
Äg: Martin Hjertstrand

BORLÄNGE, 29 september 2012

Klass 8 Premier
Hane
PR SC S*Koroleva Odrian Maximalija
CACIB, Internationell Premier
Äg: Lotta Hallengren

Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*Limelight’s Quatro
Äg: Thomas Johnson

Klass 3
Hona
CACS

Grand Internationell Champion
GIC S*Ärke Ängelns Raisa
Äg: Bernice Skytt

Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
IC S*Mistlurens Nestor
Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 6
Hona
CAGPIB

Internationell Premier
Tsaritzas Zelda
Äg: Christina Linder

Klass 10

Kastratklass

Klass 9
Hane
CAC
Hona

Öppen klass
S*Mudhoneys Avon Tourbillon
Äg: Anna Eskeby
S*Wildtbergs Dychtau Sentinela
Ondine
CAC, NOM Äg: Anne-Helene Johansson		
S*Kyanos Akleja
Ex 2
Äg: Lennart Odeberg
S*Kyanos Bibi
Ex 3
Äg: Patrik Johansson
Klass 11
juniorer 6-10 månader
Hona
S*Blåtussens Citta di Cremona
Ex 1
Äg: Christer Perrsmark
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Domare: Glenn Sjöbom
6 utställda russian blue

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)
Hane
CAP

S*Romanenko’s Kalashnikov
Äg: Thomas Johnson

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3-6 månader
S*Lundåsens Amazing Blue Girl
Äg: Lena Höglund

BORLÄNGE, 30 september 2012
Domare: Alexey Schukin
6 utställda russian blue
Klass 3
Grand Internationell Champion
Hona
GIC S*Ärke Ängelns Raisa
CACS, Supreme Champion Äg: Bernice Skytt
Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
IC S*Mistlurens Nestor
Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 12
Ungdjur 3-6 månader
Hane
S*Ärke Ängelns Fortune
Ex 1
Äg: Bernice Skytt
Hona
S*Ärke Ängelns Golden Delicious
Ex 1, BIV, NOM
Äg: Bernice Skytt
S*Ärke Ängelns Honey Crunch
Ex 2
Äg: Bernice Skytt
S*Lundåsens Amazing Blue Girl
Ex 3
Äg: Lena Höglund

NORRKÖPING, 6 oktober 2012
Domare: Helene Lis
6 utställda russian blue
Klass 1
Hane
HP, NOM

Supreme Champion
DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
JW
Äg: Kenneth Eklind

Klass 5
Internationell Champion
Hona
Limelight’s Roxanne
CAGCIB, Grand Internationell Champion
BIV
Äg: Kenneth Eklind
Klass 6
Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda
CAGPIB, NOM Äg: Christina Linder
Klass 11
Hona
Ex 1
Klass 12
Hane
Ex 1
Ex 2

juniorer 6-10 månader
SE*BlueOyster’s Bianca
Äg: Kicka Johansson
Ungdjur 3-6 månader
S*Limelight›s Shiloh
Äg: Kenneth Eklind
S*Romanenkos Basilio
Äg: Sonny Hansson

NORRKÖPING, 7 oktober 2012
Domare: Ad de Bruijn
3 utställda russian blue
Klass 6
Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda
CAGPIB, NOM Äg: Christina Linder
Klass 11
Hona
Ex 1

juniorer 6-10 månader
SE*BlueOyster’s Bianca
Äg: Kicka Johansson

Klass 12
Hane
Ex 1

Ungdjur 3-6 månader
S*Romanenkos Basilio
Äg: Sonny Hansson

Klass 10
Hane
CAP, NOM
Hona
CAP

Kastratklass
CH FI*Lolcat´s Oskari
Äg: Anne Helenius
IC FI*Katzenhof Lavanya
Äg: Anne Helenius

Klass 11
Hane
Ex 1

juniorer 6-10 månader
S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis
Äg: Joakim Nyman

Klass 12
Hona
Ex 1

Ungdjur 3-6 månader
Ärke Ängeln’s Golden Delicious
Äg: Bernice Skytt

SOLLENTUNA, 18 november 2012
Domare: Grazyna Laskowska-Malaga
10 utställda russian blue

Domare: Luigi Comorio
1 utställd russian blue

Klass 2
Hane
HP

Klass 11
Hona
Ex 1

Klass 4
Grand Internationell Premier
Hona
GIP/SC Tsaritzas Zelda DVM
CAPS, BIV, NOM, BIS Äg: Christina Linder

UPPSALA, 14 oktober 2012

juniorer 6-10 månader
SE*Skuggpanterns Elsa
Äg: Pippi Ouchterlouny- Simu

STOCOKHOLM, 21 oktober 2012
Domare: Mira Fonsén
4 utställda russian blue
Klass 2
Hane
HP

Supreme Premier
S*Limelight’s Quatro
Äg: Thomas Johnson

Klass 6
Internationell Premier
Hona
Tsaritzas Zelda, DVM
CAGPIB, Grand Internationall Premier
BIV
Äg: Christina Linder
Klass 10
Hane
CAP

Kastratklass
S*Romanenko’s Kalashnikov
Äg: Thomas Johnson

Klass 11
Hane
Ex 1

juniorer 6-10 månader
S*Grrr Orchis Spiranthes Spiralis
Äg: Elica Mellgren

GÄVLE, 3 november 2012
Domare: Helene Lis
4 utställda russian blue
Klass 12
Hane
Ex 1, BIV
Ex 2
Hona
Ex 1
Ex 2

Ungdjur 3-6 månader
Ärke Ängeln’s Keepsake
Äg: Bernice Skytt
Ärke Ängeln’s Ivory Snow
Äg: Bernice Skytt
Ärke Ängeln’s Just Jip
Äg: Bernice Skytt
Ärke Ängeln’s Golden Delicious
Äg: Bernice Skytt

SOLLENTUNA, 17 november 2012
Domare: Sebastian Pruschniak
7 utställda russian blue
Klass 4
Grand Internationell Premier
Hona
GIP/SC Tsaritzas Zelda DVM
CAPS, BIV, NOM, BIS Äg: Christina Linder
Klass 5
Hane
CAGCIB

Internationell Champion
IC FI*Lolcat´s Rasputin
Äg: Hanna Turkki

Klass 7
Champion
Hona
CH FI*Lolcat´s Alexandra
CACIB, Internationell Champion
Äg: Kaisa Savolainen

Klass 5
Hane
CAGCIB
Hona
CAGCIB

Supreme Premier
S*Limelight’s Quatro
Äg: Thomas Johnson

Internationell Champion
IC FI*Lolcat´s Rasputin
Äg: Hanna Turkki
IC FI*Lolcat´s Alexandra
Äg: Kaisa Savolainen

WORLD WINNER SHOW ZAGREB
27-28 oktober 2012
Domare: Luigi Comorio och Charles Spijker
7 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane
GIC Silverlake Marunarae
CACS, BIV, NOM
GIC Yucatan Of Blue Shadows*Si,
JW
Ex 2
Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona
GIP GIC Kind Of Blue Nobody Else
CAPS
Klass 5 Internationell Champion
Hona
NW11 IC Blue Target Silver Storm
JW
CAGCIB, BIV, NOM
RS* Singidunum Bjanka
Ex 2
Klass 7 Champion
Hona
JW CH Kind Of Blue Symphonie
CACIB
Klass 9 Öppen klass
Hona
Annabell Blue’s Contess Snow
Queen
CAC

Klass 10
Kastratklass
Hane
S*Romanenko’s Kalashnikov
CAP, Premier Äg: Thomas Johnson
CH FI*Lolcat´s Oskari
Ex 2
Äg: Anne Helenius
Hona
IC FI*Katzenhof Lavanya
CAP
Äg: Anne Helenius

Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hane
Malevitch Keep Smiling
Ex 1, BIV, NOM
Bambina Blue Plavi San
Ex
Valnika Luna For Russicat (CFA)
Ex

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Ärke Ängeln’s Just Jip
Ex 1, BIV
Äg: Kristina Svärdsten
Ärke Ängeln’s Golden Delicious
Ex 2
Äg: Bernice Skytt
St Hanshaugens Dana
Ex 3
Äg: Lena Hallström

Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hane
Archangelsk Talfryn Lord Of The
Dance
Ex1
Hona
A Flashpaw’s Miracle
Ex 1, BIV, NOM
Archangelsk Tarantella Del 		
Gargano
Ex 2

NORGE
STAVANGER, Scandinavian Winner Show,
8-9 september 2012
Domare: Jörgen Billing
7 utställda russian blue
Klass 1 Supreme Champion
Hane
DK*Malevitch Splinter’s Leonardo
JW
HP, NOM
Äg: Kenneth Eklind
S*Vatuland’s Igor
HP
Äg: Margit Kjetsaa
Klass 5 Internationell Champion
Hona
DK*Malevitch Fly Me To The Moon
Jessie SW’12
Ex 1, CAGCIB, BIV,
NOM, BIS, Äg: Maria Malevitch
NW11 IC Blue Target Silver Storm
JW
Ex2
Äg: Manuela Centamore
Little Merlin’s Amanda
Ex 3
Äg: Margit Kjetsaa
Klass 11 juniorer 6-10 månader
Hona
DK*Malevitch Just Smile JW
Ex 1
Äg: Maria Malevitch
Klass 12 ungdjur 3-6 månader
Hona
Irina Ullo Kokkino*PL
Ex 1
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Kommande utställningar

SVERIGE
DECEMBER
8-9
JANUARI
5-6
19-20
FEBRUARI
2-3
10
23-24
MARS
2-3
9-10
30-31
APRIL
13-14
20-21
27-28
MAJ
4-5
4-5
11-12
11-12
18-19
Kattklubb
18-19
25-26
25-26
NORGE
FEBRUARI
16-17
MARS
23-24
APRIL
6-7

Västra Frölunda,Ädelkatten
Uppsala , Fräset		
Stockholm, Järva Kattklubb
Örebro, Nerikes Kattklubb
Mölndal, Göteborg Raskattklubb
Kristianstad, Min Kattklubb
Nyköping, Östkatten
Stockholm, Speedcat
Stockholm, Stockholms Kattklubb
Umeå, Björkstakatten
Malmö, Sydkatten
Östersund, Storsjökatten
Värnamo, Dackekatten
Västerås, Västerås Kattklubb
Ulricehamn, Elfborgskatten
Uppsala, Uppsala Kattklubb
Falköping, Billingebygdens
Domsjö, Örnsköldskatten
Bollnäs, Hälsingekatten
Göteborg, Spinneriet		

Bergen, BERAK
Trondheim, Trønderkatten
Fredrikstad, Östfolkatten

MAJ
4-5
25-26
DANMARK
DECEMBER
2
JANUARI
12-13
26-27
FEBRUARI
9-10
MARS
3-4
16-17
23-24
RACEKATTEN
MAJ
5
FINLAND
DECEMBER
29-30
22-23
JANUARI
19-20
FEBRUARI
16-17
MARS
2-3
23-24
APRIL
13-14
27-28
MAJ
11-12
25-26

Lørenskog, LIRAK
Averøy, Vestkystkatten

Nærum, RACEKATTEN
Brædstrup, JYRAK
Køge, KATTEKLUBBEN
Helsingør ,RACEKATTEN
Nykøbing Falster, DARAK
Fredericia, JYRAK
Herning, KATTEKLUBBEN/

Viby, RACEKATTEN

Ännu ej fastställt, RUROK
Kuopio, ISROK
Lahti, SUROK
Jyväskylä, KES-KIS
Ännu ej fastställt, URK
Turku, TUROK
Ännu ej fastställt, ISROK
Ännu ej fastställt, RUROK
Ännu ej fastställt, POH-KIS
Tampere , PIROK

Vänner som lämnat oss
IC S*Kameleonten’s Astrix, född
15/4 1996, har fått somna in i dag
25/9 2012.
Hälsningar Magnus Andersson Borås

Hälsning från Mimmi

S*Mudhoneys Juliana, kallad Mimmi, 9 månader gammal.
Ägare och foto: Gunilla Myrinder
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Rättelse från RP 3-2012
I förra nummret förekom två bilder som skulle föreställa Starstruck’s Jim Morrison.
Bilderna var dock på Starstruck’s Honey Ryder som av misstag letat sig in i tidningen.
Nedan är de bilder som skulle publicerats.
Jim finns med på avelshanesidan

FIN*Starstruck’s Jim Morrison

Boktips!

Kattens favoritlekar av Jackie Strachan
Hej!
Matte har köpt en bok som heter
“Kattens 50 Favoritlekar”, och nu ska
jag bland annat träna mig på att spela
fotboll som ni ser på bilderna från
boken här.
Fotboll har jag redan, och många
andra bollar också. Ni kan se mig med
några av bollarna i min bollsamling på
bilden som jag bifogar. Jag har ju ett
stort bollintresse.

Den roligaste boll-leken tycker jag är
när matte sätter sig med hela bollsamlingen i famnen och rullar en boll i
taget genom min lektunnel medan jag
lurpassar vid andra sidan och försöker
fånga dem när de kommer rullande
Hälsningar Milou
P.S. Matte (Susanne Södergren) har
tagit bilderna.
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Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.

1

2

3

4

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

T-shirt
med Russian Blue Klubbens logotyp.

5

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

Russian Blue Klubbens vykort

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.

Nya medlemmar
Birgitta Wieweg
Ahrenbergsgatan 24B
41673 Göteborg.

Anneli Bohman
Lärkvägen 12
133 38 Saltsjöbaden

Charlotte Gustafsson
Matrosbacken 8
117 65 Stockholm
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Beställ via e-post:
martin.hjerstrand@russianblueklubben.se
eller tel.:0735-313695
eller post:
Martin Hjertstrand
Gräddgatan 6
412 76 Göteborg

Namn- och adressändring

Per Lindström
Belfragegatan 34 C
462 37 Vänersborg

Felicia Strand
Snickaregatan 6 C
852 39 Sundsvall

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.

Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg

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

Styrelsen

Vem gör vad?

Ordförande

Avelshanar

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
Monsungatan 55
417 66 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

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 kullar 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-ändringar
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.
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Avsändare/returadress:
RYSKA POSTEN Jan Nilsson
Monsungatan 55
417 66 Göteborg

B

FÖRENINGSBREV

Greta och alla andra Starstruck’s-katter önskar er alla en riktigt god jul!
Bild: FI*Starstruck’s Greta Ekman, foto Tommi Tanttu.

