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MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2008
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr 
Gåvoprenumeration 50 kr
(endast till veterinärer och djursjukhus)

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

RYSKA POSTEN

OMSLAGSBILD
FIN*Zarin Donatello, 5 veckor gammal
Ägare och foto: Sari Kulha

MEDLEMSTIDNING FÖR
RUSSIAN BLUE KLUBBEN

nr 2/2008     årgång 31

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

ANSVARIG UTGIVARE
Ann Bengtsson
0481 - 51 640

REDAKTION
Elisabeth Larsson
0523 - 702 71

Berit Arlebjörk
031 - 24 48 83

LAYOUT
Berit Arlebjörk

TECKNINGAR
Mary-Ann Andersson

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

DIGITALA BILDER TILL
rpfoto@
russianblueklubben.se

UTSTÄLLNINGSRESULTAT
SKICKAS TILL
ryskaposten@
russianblueklubben.se

ADRESSÄNDRING MEDDELAS TILL

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

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

material anses 
medge sådan 

hantering.

Skicka med franke-
rat svarskuvert om 

insända fotografier
önskas i retur. 

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

bildarkivet.

Redaktionen 
förbehåller sig 

rätten att korta 
och redigera 

insänt material.
Redaktionen 

ansvarar ej för 
icke beställt 

material. 

För riktighet i 
sak och innehåll 

i publicerade 
artiklar och in-

sändare ansvarar 
respektive för-

fattare.

Åsikter och 
värderingar 

i brev, insändare 
och artiklar är 

skribeternas 
egna.

Tänk på 
att hålla en 

anständig ton i 
insänt material.

www.russianblueklubben.se
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Ordföranden har ordet, Rysskalender 2009
Medlemsinfo
Samarbete inom RBK. Brev till SVERAK.
Vackra Chatelaine
Tassebos uppfödning. 
Kassimirs minnespokal. Nya djurskyddsregler. 
Molotov’s Sammy Davis Jr - Samir
En vän som lämnat oss. Foton.
Skandinavisk russian blue - en hjärtefråga
Vänner som har lämnat oss. Brev från Maj Jacobsson.
Det ska vi fira!
Alexej - ingen maskbärare
Vårt stamnamn - S*Kyanos
Först kom Cheops - och sen blev det Chaos!
Djurambulans i Västra Götaland
Att ha fertil hane hemma
Infertilitet hos hankatt
Har du Sveriges äldsta ryss? Fråga Ylva!
Foton
Ryssfest i väst. Tzaritsas Groucho. Lunas ungar.
Insemination skulle underlätta raskattaveln
Ryska boden
Kullinformation
Avelshanar 
Utställningsnytt
Kommande utställningar. Nya medlemmar, 
adressändringar, m m.
Rasringar. Styrelsen. Vem gör vad?

Gör som Alexej – ät frukost i det gröna!
Redaktionen önskar trevlig sommar.



3

O
rd

fö
ra

n
d

en
 h

ar
 o

rd
et Försommaren är här och jag har haft

min årliga dust med björkpollen.
Misstänkte att det var mycket ”skräp” i
luften, för till och med katterna har
nyst. Det kan väl kanske bero på dålig
städningsinsats från oss tvåbenta, men
jag vill inte tro det. Jag städar väl inte
illa? Men med katter i huset är det inte
heller långt mellan dammråttorna.
Och det är ju konstigt att det alltid ska
vara så mysigt för en katt att bädda ner
sig i stryktvätten. Det är ju alltid katt-
hår överallt! Och då är det ju ändå
korthårskatter vi talar om. En hundä-
gande vän sa till mig en gång: ”Man
vet att man har husdjur när man hittar
hundhår i ett margarinpaket som är
precis nyöppnat. Det liksom bara finns
där...”

En ny standard för rasen russian blue
är under diskussion. Styrelsen försöker
att hålla sig uppdaterade med hur
diskussionerna går. De flesta av dem vi
har talat med inom Russian Blue
Klubben önskar att den ”skandinavis-
ka typen” ska behållas, men det finns
även synpunkter och önskemål om för-
nyelse. Frågorna kring detta är inte
över ännu och vi jobbar vidare med
ämnet. I samband med detta vill vi i
styrelsen tacka Marianne Backström,
B-G Fältström och Karin Johansson
för det arbete de lade ner kring att

forma skrivelsen till SVERAK. Karin
och vår sekreterare la ner många tim-
mar på att ringa runt till uppfödare
och medlemmar vilket gav många
namn som skrev på skrivelsen för att
bevara den skandinaviska looken.
Tack!

I samband med årsmötet valde Eva
Nilsson att inte stå till förfogande för
omval till styrelsen. Det är en stor för-
lust för oss att vi förlorat hennes erfa-
renhet av klubben och russian blue,
men vi har förhoppningar att hon inte
stängt dörren för oss för all framtid.
Tack för denna tid i styrelsen Eva, och
välkommen tillbaka när tid och tillfäl-
le känns bättre! 

Jag vill också passa på att hälsa vår nye
styrelseledamot Martin Hjertstrand
välkommen. Vi hoppas verkligen att
du ska känna dig välkommen in i ”het-
luften”. Martin kommer att få presen-
tera sig själv vid tillfälle i tidningen.

Russian Blue Klubbens hemsida på
Internet är omgjord och Elisabeth
Larsson har tagit över ansvaret att
sköta denna sida. En hemsida föråldras
enormt snabbt och har därför en oer-
hört kort livslängd. Vår gamla hemsida
hade vi inte haft länge men den kändes
redan passé. Vi hoppas att denna hem-

sida ska hänga i ett tag och önskar
Elisabeth lycka till med jobbet. Har du
kära läsare möjlighet att använda
Internet så titta gärna lite på hemsidan!
Den har funnits på Internet sedan 27
april och många har redan varit inne
och kikat på den, men fler besökare är
naturligtvis välkomna!

Det talas om ett husdjurs lugnande
effekter på den stressade nutidsmän-
niskan. Jag kan bara säga att jag inte
vet hur jag skulle ha överlevt senvin-
tern och våren utan våra katter. Har jag
stressat så går det inte an att fortsätta
den stilen när man kommer hem.
”Kisse” (S*Saratovs Kristof ) saknar
verkligen sin matte och kräver minst
en kvarts kelande när jag kommer
hem. När man har kliat honom en
stund så får man ju en naturlig paus
och terapi för en trött hjärna. Kisse är
specialist på att känna på sig att vi inte
mår bra och ska gärna vara sjuksköter-
ska. Vi bara måste klappa honom och
han ska ligga nära den sjuke. Visst är
väl katter ett gott sällskap? Njut av era
katter och var rädda om er!

Ann

Nu är det dags att skicka in bilder på ryssar
till nästa års fotokalender!
Vi tar emot bilder hela sommaren, ända fram
till 30 september.

Digitala bilder bör vara i så hög upplösning
som möjligt, alltså så stora som möjligt.
Skicka därför helst originalbilden.
Tänk på att bilderna i kalendern är i liggande
format, så därför passar sådana bilder bäst.
Om du vill skicka många digitala bilder är det
bra om du har möjlighet att bränna dem på
en cd som du skickar till oss.
Digitala bilder skickas till e-postadress: 
rysskalender@russianblueklubben.se
Pappersbilder av god kvalitet och cd-skivor
skickas till:
Elisabeth Larsson
Sjömärkegatan 17
456 34 Kungshamn

RUSSIAN BLUE KLUBBENS FOTOKALENDER 2009
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M E D L E M S I N F O

KALLELSE 
TILL RUSSIAN BLUE KLUBBENS 
EXTRA ÅRSMÖTE I MÖLNDAL 

13 SEPTEMBER 2008

Russian Blue Klubbens medlemmar
kallas till extra årsmöte kl. 13.00 lör-
dagen 13 september i Mölndal i sam-
band med Västsvenska Kattklubbens
utställning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika 

rösträknare
6. Frågan om mötet har blivit behö-

rigen kallat
7. Fastställande av dagordningen
8. Frågor väckta av styrelsen
Motion från styrelsen angående 
stadgeändring

9. Mötets avslutande

Välkomna!

Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbok-
föringsort. 
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan de som är intresse-
rade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg. 
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.

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

Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Motioner till kommande årsmöte skickas
till styrelsen senast 31 december. Endast röstbe-
rättigade medlemmar i Russian Blue Klubben är
valbara till styrelse, revisorer och revisorssupple-
ant samt valberedningen. Kallelse ska skickas till
medlemmarna senast fjorton dagar före årsmö-
tet. Kallelsen ska innehålla dagordningen för
årsmötet. Dagordningen ska uppta följande
punkter:

1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse

9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ motioner väckta av styrelsen och/eller revi-
sorer
   b/ motioner väckta av medlemmar
12/ behandling av budget för det kommande
verksamhetsåret samt fastställande av årsavgift
13/ behandling av verksamhetsplan
14/ val av styrelse i enlighet med § 20
15/ val av två revisorer samt revisorssuppleant
på mandattid av ett år 
16/ val av valberedning bestående av tre perso-
ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år 
17/ övriga frågor 

18/ mötets avslutande

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

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

Revision
§24 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§25 Årsmötet väljer två revisorer och en revi-
sorssuppleant för granskning av klubbens
räkenskaper. Protokoll från styrelsemöten skick-
as till revisorer och revisorssuppleant löpande
under verksamhetsåret. Revisorer och revisors-
suppleant kan, närhelst de under verksamhetså-
ret så önskar, ta del av ekonomiska handlingar.

Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§26 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§27 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen
på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska
beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgång-
ar, handlingar och övriga tillhörigheter ska dis-
poneras.

Förslag till nya stadgar

Motion till Russian Blue
Klubbens extra årsmöte

Motion om eventuellt nya antagna 
stadgar (skall tas beslut om för andra
gången)

Russian Blue Klubbens styrelse

Revisionsberättelse för 
Russian Blue Klubben

Vi har granskat bokföringen och bokslu-
tet samt styrelsens förvaltning för år
2007.

Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltning-
en. Vårt ansvar är att uttala oss om årsre-
dovisningen och förvaltningen på grund-
val av vår revision.

Vi har planerat och genomfört redovis-
ningen för att i rimlig grad försäkra oss
om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel och anser att vår revision
ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Bokslutet har upprättats i enlighet med
god redovisningssed. 

Mot förvaltningen och föreningens verk-
samhet finns enligt vår mening inte
anledning till anmärkning varför vi före-
slår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
år 2007.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen samt
överför balanserat resultat kronor
13.959,78 i ny räkning.

Göteborg 2008-04-22

Nils Birgander                          
Patrik Johansson 

EP & IC Kassaran Pena ”Petja”.
Ägare: Anja Hietala. Uppfödare: 
Kai Ruonala. Foto: Studio Adessa.
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M E D L E M S I N F O

Namn, säte och mål
§1 Klubbens namn är Russian Blue Klubben.
Klubbens geografiska säte är kassörens folkbok-
föringsort. 
§2 Russian Blue Klubben har som mål att:
- verka för bevarandet av den skandinaviska
russian bluetypen.
- främja intresset för russian blue.
- främja samarbetet mellan de som är intresse-
rade av russian blue.
- verka för att avel och uppfödning bedrivs med
ansvar och omsorg. 
- verka för en god katthållning bland klubbens
medlemmar.
§3 Klubben utger medlemstidningen Ryska
Posten som ett redskap för målen i § 2.

Medlemskap
§4 Medlemskap är öppet för varje kattvän.
§5 I klubben finns följande medlemskap:
- Huvudmedlem.
- Familjemedlem, till vilken räknas nära anhörig
till huvudmedlem, och bosatt på samma adress
som huvudmedlem.
- Hedersmedlem, som utses av årsmötet efter
förslag från klubbens styrelse (styrelsen). Detta
medlemskap kan tilldelas person som på ett för-
tjänstfullt sätt under längre tid har bidragit till
rasens bästa.
§6 Årsavgiften för huvudmedlem och familje-
medlem bestäms av årsmötet och gäller för
nästkommande kalenderår. Hedersmedlem
betalar ingen avgift. Årsavgiften betalas vid
inträde i klubben. För ny medlem som inträder i
klubben efter den 30 september gäller avgiften
även för följande kalenderår. Årsavgift som inte
är betald senast den 1 mars medför uppsagt
medlemskap.
§7 Huvudmedlem och hedersmedlem får Ryska
Posten. Medlem kan skänka prenumeration till
veterinärer och djursjukhus enligt av årsmötet
fastställd avgift.
§8 Medlem som uppenbart skadat klubbens
verksamhet kan uteslutas ur klubben av sty-
relsen. Underlag till beslut om uteslutning  ska
skickas till medlemmen för yttrande innan
beslut fattas. Yttrande ska ha kommit in till sty-
relsen senast tre veckor från det att medlem-
men tagit del av underlaget till beslut.
§9 Beslut om uteslutning får fattas endast om
minst fem av styrelsens ledamöter är eniga.
§10 Om utesluten medlem begär ska frågan
underställas nästa årsmöte. Medlemmen kvar-
står då i klubben tills så har skett. Ärendet ska
finnas upptaget på dagordningen i kallelsen till
årsmötet. Begäran ska ha kommit in till sty-
relsen senast tre veckor från det att medlem-
men tagit del av beslut om uteslutning
§11 Medlem som lämnat eller uteslutits ur
klubben äger ingen rätt till klubbens ekono-
miska tillgångar, handlingar och övriga tillhö-
righeter. Medlemmen kan inte heller få tillbaka
betalda avgifter.
§12 Klubbens beslutande organ är årsmöte och
styrelse. Årsmötet är högsta beslutande organ. 

Årsmöte
§13 Ordinarie årsmöte ska hållas i samband
med internationell kattutställning senast den 30
april. Kallelse ska skickas till medlemmarna
senast fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen
ska innehålla dagordningen för årsmötet.
Dagordningen ska uppta följande punkter:

1/ mötets öppnande
2/ fastställande av röstlängd
3/ val av ordförande för mötet
4/ val av sekreterare för mötet
5/ val av två justeringsmän tillika rösträknare
6/ frågan om mötet blivit behörigen kallat
7/ fastställande av dagordningen
8a/ styrelsens verksamhetsberättelse
b/ ekonomisk berättelse

9/ revisorernas berättelse
10/ frågan om ansvarsfrihet
11a/ frågor väckta av styrelsen och/eller reviso-
rer

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

ner varav en sammankallande på mandattid av
ett år 
17/ övriga frågor
18/ mötets avslutande

§14 På årsmötet äger varje medlem som är när-
varande och som varit medlem i två månader
en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten.
§15 Till beslut kan endast tas upp ärenden som
angivits i kallelsen. Beslut fattas med enkel
majoritet, om inget annat sägs i stadgarna.
§16 Styrelseledamot ska inte delta i beslut om
ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revi-
sorssuppleant.
§17 Ärenden avgörs genom öppen omröstning
om inte sluten omröstning begärs. Personval
sker alltid genom sluten omröstning. Vid lika
röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst.
Vid personval avgör lottdragning vid lika röste-
tal.
§18 Extra årsmöte sammankallas av styrelsen
om den anser att medlemmarna bör besluta i
särskilt viktiga frågor eller då minst 20 av
klubbens medlemmar med angivande av skäl
begär det.
§19 Protokoll från årsmöte skickas till samtliga
medlemmar. Årsmötesprotokoll ska föras som
ett beslutsprotokoll.

Styrelse
§20 Klubbens styrelse består av sju ledamöter;
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
och tre ledamöter utan namngiven funktion.
Mandattid för styrelseledamot med namngiven
funktion är två år. Ordförande och sekreterare
väljs varje jämnt årtal. Vice ordförande och
kassör väljs varje udda årtal. Övriga tre ledamö-
ter väljs varje år för en mandattid av ett år.
Styrelsen konstituerar sig själva.
§21 Styrelsen ska ha minst tre protokollförda
möten per verksamhetsår. Dessa ska vid minst
två tillfällen äga rum i samband med internatio-
nell kattutställning. Beslut från styrelsemöten
ska redovisas i Ryska Posten. Protokoll från sty-
relsemöten skickas till medlem efter förfrågan.
§22 Styrelsen kan fatta beslut om minst fyra av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har styrelsens ordförande utslagsröst.
§23 Styrelsen utser redaktion och ansvarig utgi-
vare för Ryska Posten, samt webredaktör och
ansvarig utgivare för klubbens hemsida på
internet.

Medlemsmöten
§24 Medlem har rätt att kalla till medlemsmöte
i Ryska Posten. 
§25 Styrelsen ska arrangera minst två medlems-
möten per verksamhetsår i samband med inter-
nationell kattutställning. Inbjudan till dessa
medlemsmöten ska finnas i Ryska Posten minst
två veckor före mötesdagen. Dessa möten ska
protokollföras.
§26 Protokoll eller anteckningar från medlems-
möten skickas till styrelsen.

Revision
§27 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar perioden från och med den 1 januari
till och med den 31 december.
§28 Årsmötet väljer två revisorer och en revi-
sorssuppleant för granskning av klubbens för-
valtning och räkenskaper. Protokoll från styrel-
semöten skickas till revisorer och revisorssupple-
ant löpande under verksamhetsåret. Revisorer
och revisorssuppleant kan, närhelst de under
verksamhetsåret så önskar, ta del av såväl eko-
nomiska som andra handlingar.

Ändring av stadgar och klubbens upplösning
§29 För ändring av klubbens stadgar krävs
beslut om detta på två på varandra följande
årsmöten varav minst ett är ordinarie årsmöte.
Förslaget till stadgeändring ska vara upptagen
på dagordningen i kallelsen till mötet.
§30 För klubbens upplösning krävs beslut om
detta på två på varandra följande årsmöten
varav minst ett är ordinarie årsmöte. Beslutet
måste fattas med minst två tredjedels majoritet
vid varje mötestillfälle. Frågan om klubbens
upplösning ska vara upptagen på dagordningen
på kallelsen till mötet. På det sista årsmötet ska
beslutas om hur klubbens ekonomiska tillgång-
ar, handlingar och övriga tillhörigheter ska dis-
poneras.

Nuvarande stadgar Tack...
RBK:s styrelse har skäl att tacka flera per-
soner! Vi har svårt att hitta ord för hur
tacksamma vi är att det finns eldsjälar i
vår klubb!

Ett varmt tack till Marianne Backström,
B-G Fältström och Karin Johansson för
det arbete ni la ner på skrivelsen till SVE-
RAK angående rasstandarden. Ni gjorde
en strålande insats! Även ett tack till våra
telefontjejer som ringt upp uppfödare
och medlemmar; Karin Johansson (igen!)
och sekreterare Carina. Utan er hade det
inte blivit så många underskrifter!

Elisabeth Larsson vill vi tacka för det
jobb hon lagt ner på att framställa en ny
hemsida. Utan dig hade vi inte ens sett
att den behövde förnyas. Du är en ovär-
derlig skatt för oss!

Någon som sällan får ett tack för allt jobb
som hon lägger ner för klubben är vår
avelshane- och kattungeförmedlare
Ywonne Johansson. Har ni tillfälle att se
det bildspel som hon och hennes syster
Anne-Helene satt ihop om russian blue-
katten så gör det! Det är meningen att det
ska turnera runt på utställningar om det
bara går! Tack för alla timmar du satsar på
vår klubb Ywonne!

Eva som avgick ur styrelsen ska också ha
ett varmt tack! Din insats är också värde-
full. Vi får väl utnyttja dig som konsult?
Inga dyra arvoden bara...

Inget tack är mindre än de andra och
ingen rangordning finns. Vi är evigt tack-
samma!

RBK:s styrelse genom
Ordförande Ann Bengtsson.

12 – 13/7 har Järva Kattklubb utställ-
ning i Haninge, Hanvedens Idrottsplats.
Russian Blue Klubben (RBK) kallar till
medlemsmöte lördagen 12/7, prelimi-
närt kl. 13.00. 

Ywonne Johansson kommer att vara
ansvarig för medlemsmötet. 
De frågor som medlemmarna önskar ta
upp ska vara Ywonne till handa senast
5/7.
E-postadress: kattungeformedlare@russi-
anblueklubben.se 
Tel. nr: 0768 -  16 40 11.

För mer information; kontakta Ywonne
eller någon i styrelsen, eller se vår hemsi-
da.

Medlemmarna hälsas välkomna!
Russian Blue Klubbens styrelse 

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE 
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M E D L E M S I N F O

1.   Vice ordförande Nils Werner hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.

2.   Röstlängden fastställdes till 25 röstberättigade medlemmar: Iréne
Tjärning, Ywonne Johansson, Birgitta Bissmarck, Karin Johansson,
Patrik Johansson, Marianne Backström, Sven Backström, Sonny
Hansson, Eva Nilsson, Christina Linder, Yvonne Torstensson, Kenneth
Eklind, Kaija Merta, Jan Nilsson, Martin Hjertstrand, Lucie Macek,
Hugo Johansson, Eva Smith-Meyer, Anna-Lena Wennergren, Benny
Widar, Anna-Stina Elmersson, Nils Werner, Ann-Christine Johansson,
Nils Birgander och Carina Nicklasson.

3.   Till årsmötets ordförande utsågs Nils Birgander.

4.   Till årsmötets sekreterare utsågs Carina Nicklasson.

5.   Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Sven Backström och
Benny Widar.

6.   Mötet ansågs ha blivit vederbörligen kallat.

7.   Dagordningen fastställdes.

8a. Verksamhetsberättelsen för Russian Blue Klubben godkändes med
korrigeringen att höstens ryssfest hölls i september och inte i oktober.

8b. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs och godkändes.
Frågan ställdes om medlemstidningen Ryska Posten skulle kunna göras
om till en webbtidning istället för, som nu, vara en papperstidning?
Mötet gav ett unisont nej till detta. Ryska Posten är en oerhört fin och
uppskattad tidning, och andra rasringar har den som ett föredöme.
Årsmötessekreteraren ombads att skriva in i protokollet att vi tackar
redaktörerna Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson för en mycket bra
tidning som uppskattas av alla!  

9.   Revisionsberättelsen föredrogs, och föreslog årsmötet att ge sty-
relsen ansvarsfrihet.

10. En medlem yrkade att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet och läste
upp en motivering som lades till handlingarna. Ansvarsfrihet för sty-
relsen beviljades. Fem medlemmar reserverade sig.

11a. Motion från styrelsen om stadgeändringar. Motionen bifölls av
årsmötet, efter sluten omröstning. Sju medlemmar reserverade sig.

11b. Motioner från medlemmar: inga inkomna.

Röstlängden fastställdes till 24 personer, då en medlem var tvungen att
gå.

12. Kassör Iréne Tjärning redovisade budgeten för kommande verk-
samhetsår. Budgeten fastställdes och godkändes av årsmötet.
Beslut togs om oförändrad medlemsavgift för 2009:
Huvudmedlem 150 kr
Familjemedlem 50 kr
Gåvoprenumeration 50 kr 

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan:
Medlemstidningen Ryska Posten ska utkomma med fyra nummer.
Avels- och kullinformation samt kattungeförmedling: information om
detta i Ryska Posten och på hemsidan
Ryssalmanacka görs även för 2009, den ska bli lika fin som den för
2008.
Medlemsfesterna i Göteborg fortsätter. Medlemsfester i övriga landet
uppmuntras fortfarande!
Den nya hemsidan sjösätts efter årsmötet.
Uppfödarbrevet och kattungebrevet görs klart.
Ryska Boden utökas.
Rasbord kommer att anordnas vid utställning i Örebro i juni, förhopp-
ningsvis även på flera orter under året.

14. Val av styrelse:
Valdes Ann Bengtsson till ordförande (omval 2 år)
Valdes Carina Nicklasson till sekreterare (omval 2 år)
Valdes Annika Möller till ledamot (omval 1 år)
Valdes Stefan Karlsson till ledamot (omval 1 år)
Valdes Martin Hjertstrand till ledamot (nyval 1 år)

15. Val av revisorer:
Valdes Nils Birgander till revisor (omval 1 år)
Valdes Patrik Johansson till revisor (omval 1 år)
Valdes Elisabeth Jacobs till revisorsuppleant (omval 1 år)

16. Val av valberedning:
Efter sluten omröstning, då flera kandidater fanns, så valdes Karin
Johansson, Ywonne Johansson och Jan Nilsson. 
Ywonne Johansson utsågs av årsmötet till sammankallande

17a. Övriga frågor:
Olika förslag till Ryska Boden diskuterades.
Den gamla utställningsmontern diskuterades; den är svårfraktad i per-
sonbil på grund av sin storlek. Förslag till hur Russian Blue Klubben
istället kan synas på utställningar:  
Digital monter, roll-ups, informationsbladen - de så kallade blå bladen,
rasbord med bildspel.
Frågan ställdes om medlemmar ska kunna ge bort en gåvoprenumera-
tion, utan medlemskap, till vänner och bekanta? Som det är nu är det
enbart veterinärer och djursjukhus som kan få en gåvoprenumeration,
och tidningen är egentligen en medlemstidning. Styrelsen tar upp frå-
gan vid kommande styrelsemöte.
Förslag att höra med Agria, ifall de annonserar på Ryska Postens bak-
sida även för 2009, angående eventuell medlemsrabatt.    

17b. Prisutdelning till Årets Ryss genomfördes:
Fertil:
1. DK*Kirstejns Blue Emanushka
1. S*Limelight´s Kia
1. S*Limelight´s Pocahontas
1. Maxillian vom Salzbachtal
1. DK*Paragon Blue Virtue Lunar Lullaby
1. S*Romanenkos Maxinja Nadia
1. Silvergrey Paragon Blue Fiver
1. Silverlock´s I Believe In U 
Kastrat:
1. Silverlock´s I Believe In U
2. S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij
3. S*Lambohof Chatelaine Curie
3. Limelight´s Nemo
3. (N) Pomor Oksana 
Veteran:
1. S*Lambohof Chatelaine Curie

18. Årsmötesordföranden tackade för visat intresse och förklarade års-
mötet avslutat.

Nils Birgander Carina Nicklasson
Årsmötesordförande Årsmötessekreterare 

Sven Backström          Benny Widar
Justeringsman             Justeringsman

Årsmötesprotokoll för Russian Blue Klubben, Stenkullen 2008-04-26

Förslaget till standardändring från Danmark

Till föreningens uppfödare har Russian Blue Klubbens styrelse
skickat ut en förfrågan om vad uppfödarna ansåg om förslaget
– alltså huruvida man var för eller emot förslaget om en
ändring av den nuvarande standarden för russian blue. 

Vi redovisar här statistik för styrelsens förfrågan av de inkom-
na svaren (siffrorna har avrundats).

Nej till förslaget:      75, 6 %
Ja till förslaget:         8, 1 %
Avstår från att svara: 16, 2 % (varav en inte förstod frågan)

Russian Blue Klubbens styrelse
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Till:
Peter Buer, RAK-ordförande 
Eiwor Andersson, RAK-ledamot 1
Michael Edström, RAK-ledamot 2
Kopia:
Martti Peltonen, FIFes Judges & Standards Commission
Alva Uddin, Hederspresident FIFe/SVERAK
Eva Porat, SVERAK-delegat FIFes GA 2008
Stellan Spetz, SVERAK-delegat FIFes GA 2008

Skrivelse angående Felis Danicas förslag på föränd-
ringar i russian bluestandarden (se bil.1) till FIFes
GA år 2008.

Vi, russian blueägare och uppfödare, vänder oss mot Felis Danicas
motion av följande skäl:

Vi anser att förslaget, istället för att stärka och klargöra FIFe-russian
bluens kännetecken, snarare innebär ett närmande gentemot CFA-
standarden. Det gäller både kroppstypen och pälsen. Om förslaget går
igenom riskerar FIFe-russian bluen att snabbt utplånas eftersom det
med stor sannolikhet skulle leda till ytterligare ökad import av russian
blue från CFA. Det är inte svårt att hitta paralleller inom andra raser.

Vi anser också att en så genomgripande standardändring som föreslås
bör ha en grund i uteblivna utställningsframgångar för rasen. Så är inte
fallet. Det går ofta mycket bra för russian blue på utställningar vilket
visar att de uppfyller dagens standard i hög grad. Behovet av en så
omfattande standardändring som föreslås finns alltså inte.

Vi ser ingen anledning till att integrera felen i själva standardtexten. I
förslaget saknas också en motivering för detta. Dessutom har några fel
utelämnats. Man har även placerat in felet ”Oriental type” under
”Body” och därmed missat att orientalisk typ är ett fel som avser hela
katten, inklusive huvudet.

Att flytta fem poäng från kroppstypen till pälsen anser vi sänder fel sig-
naler till uppfödare och domare. I all synnerhet som de förändringar
som föreslås avseende pälsen innebär att den i stort sett beskrivs som
vilken annan dubbel korthårspäls som helst. Russian bluen inom FIFe
karaktäriseras av såväl en distinkt typ med lång historia bakåt i tiden (se
nedan), som en alldeles speciell päls väl beskriven i nuvarande standard.
Detta riskerar att slås i spillror om föreslagen standardändring går ige-
nom.

Russian blue fanns som etablerad ras redan före FIFes bildande. Efter
andra världskriget avlades den fram parallellt i Sverige/Danmark och
England. FIFes första standard för rasen var en direktöversättning av
GCCFs standard till franska och tyska. Denna standard låg nära dåti-
dens siamesstandard vilket medförde att man på den europeiska konti-
nenten samavlade russian blue med siames i den tidiga orientalaveln.
År 1965 beslutades dock att ändra standarden så att de specifika
raskännetecknen för russian blue tydligare skulle framgå. Det är
huvudsakligen den standard vi känner idag och det står klart, via
domarberättelser, att det var dåtidens svenska russian blue som stod
som modell för standardändringarna.

Under 1960-talet byggdes rasen upp i övriga delar av världen med
hjälp av huvudsakligen svenska och engelska russian blue. Det har upp-
stått typskillnader  mellan de olika förbunden allt eftersom tiden gått
och utifrån tolkningar av respektive standarder. I Sverige har uppfö-
darna bemödat sig om att bevara utseendet från tidigare decennier.
Detta har visat sig vara en framgångsfaktor och under senare år har
svenska russian blue exporterats till Spanien, Tyskland, USA, Tjeckien,
Schweiz, Frankrike och de övriga nordiska länderna. Avelshane från
Sverige har använts i Estland.

På den europeiska kontinenten samt i viss mån även i Danmark och
Finland har man under cirka en femårsperiod istället avlat på importer
från CFA vilket har påverkat typen. Detta motiverar inte en standard-
ändring enligt den utformning som föreslagits. 

Vi, russian blueägare och uppfödare, vädjar till er att hjälpa oss i vår
strävan att få Felis Danicas motion avslagen på FIFes GA. Vi vill sam-
tidigt understryka att vi generellt inte är motståndare till standardför-
ändringar. Men vi anser att dessa i så fall måste ske i bred samstäm-
mighet FIFe-uppfödare och FIFe-domare emellan.

Göteborg den 8/4 2008

De två senaste numren av Ryska Posten (RP) har tagit upp att
några danska uppfödare lagt ett förslag på standardändring för
russian blue inom FIFe. Detta förslag gick igenom i det danska
förbundet motsvarande vårt SVERAK. I RP nr 1 2008 sidan 18
går att läsa i detalj hur det danska förslaget ser ut med tillhö-
rande motivering. Vi är många som sedan det kom till vår
kännedom reagerat kraftigt mot detta förslag, dess innehåll och
formulerade motivering. Förslaget avviker väsentligen på flera
viktiga punkter när det gäller vår ras’ karaktäristika. Jag vet att
jag inte är ensam om att vilja kunna få dela livet med en russian
blue av skandinavisk typ även i en framtid eftersom denna typ
inte har något i övrigt att önska. Jag har Skvallergränds Olga
Alexandrovna, född 1974, framför ögonen och hon stämmer
väldigt bra med FIFe:s nuvarande standard. Olga A. är elegant
och har en lång kropp med ett ”sheen” över sina konturer och
sin muskulatur. Hon har dessutom en karaktäristisk blågrå färg
och välplacerade stora öron. Ögonen är gåtfullt gröna i en varm
nyans som harmoniserar med den blågrå pälsfärgen. I sin helhet
utstrålar hon naturlig skönhet, elegans och grace. Varför skulle
man vilja göra så stora justeringar på en sådan standard? Jag
väntade på att flera än jag skulle reagera mot det danska försla-
get och reaktioner kom, äntligen.

Det positiva som hände var att initiativ togs från flera håll
inom RBK. Styrelsen skickade ut en öppen förfrågan till upp-
födare om hur de ställde sig till det danska förslaget. Samtidigt
hörde medlemmar av sig till styrelsen för att tala om att de ville
göra något åt saken. Det hela utvecklade sig till att en skrivelse
som riktade sig till SVERAK och dess ledamöter och de delega-
ter som skulle sändas till FIFe:s generalförsamling i maj i år. Vi
ville tala om för SVERAK och FIFe att vi är många i Sverige
som vill behålla standarden för FIFe-russian bluen, som ser det
unika med den, och som därför absolut inte vill få det danska
förslaget godkänt. Eftersom vi visste att vi var många som vär-
nar om den skandinaviska/svenska typen så ville vi att det också
skulle synas, men det var bråttom. Vi hade bara några få dagar
på oss att formulera skrivelsen och kontakta medlemmar och
russian blueägare för att höra om de ställde sig negativa till för-
slaget och ville delta i skrivelsen med sina namn. Vi gjorde så
gott vi kunde och tog kontakt med så många vi hann och mäk-
tade med den korta tid vi hade på oss. 184 namn samlades ihop.
Vilket gensvar! Tack Marianne Backström och BG Fältström
som författade skrivelsen där undertecknad var med på ett hörn
och där Elisabeth Larsson såg över språket, och tack alla ni russ-
sian blueägare, medlemmar och uppfödare som ville delta i det
här samarbetet när jag och Carina Nicklasson ringde runt och
kontaktade. Tillsammans utgör vår grupp en mångfald av rus-
sian blue-intresserade över hela landet med en lång erfarenhet
och ett stort engagemang för den här rasen. Det var väldigt
roligt att prata med er och i samtalen blev det påtagligt att vi
gjorde något positivt och viktigt tillsammans för den klassiska
FIFe-ryssen. 

Karin Johansson

Starkt samarbete inom Russian Blue Klubben
(RBK) för den skandinaviska russian bluetypen

Brev från Russian Blue Klubben
Här följer brevet där RBK vädjar att få Felis Danicas motion avslagen
på FIFes GA. Angående hänvisningen till Bil. 1 (det danska förslaget)
så finns denna på sidan 18 i RP nr 1 2008.  

Tack!
Jag vill tacka Karin Johansson och Carina Nicklasson för det
fantastiska arbete ni la ner i samband med klubbens skrivelse till
SVERAK med anledning av det danska förslaget om standard-
ändringar för russian blue. Efter att jag hade pratat med Peter
Buer (ordförande i SVERAK:s raskommitté) fredagen den 4
april och det stod klart att vi i stort sett bara hade en helg på oss
hann ni ändå kontakta nästan hälften av klubbens medlemmar. 
Ett varmt känt tack även till alla ni klubbkamrater som ställde
sig bakom skrivelsen utan att ha sett den. Ett sådant förtroende
känns mäktigt.

Marianne Backström
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Denna underbara varelse (och nu pratar
jag om katten igen, om Erik ursäktar!) har
fullständigt knockat mig. Om du har hört
ett rykte om att någon rörs till tårar när
Chatelaine visas upp så kan jag avslöja att
det är sant, och att denna ”någon” det är
jag (eller åtminstone en av oss, jag blir
inte ett dugg förvånad om vi är fler!). Det
där gråtfenomenet har fått mer än en
domare att dra slutsatsen att jag skulle
vara den lyckliga ägaren, de ler så rart mot
mig. Smickrande och lite pinsamt, men
tårarna är alldeles äkta!

Första gången jag såg henne såg jag inte
mycket av henne. Hon låg, sin vana tro-

gen, gömd under bädden och snoozade
tills det var dags att göra sitt på domar-
bordet. Cool som en katt, en vanlig dag
på jobbet. Så har det varit vid varje utställ-
ning jag sett henne, utom en gång när
hon hade dottern med sig. Då förstod
hon vad situationen krävde: Publiken vill
se kattungen och då måste mamma vara
ett gott föredöme.

Chatelaine har något som slår till rakt i
magen på mig utan att ta omvägen via
förnuftet. Hon är förvisso inte en alldeles
perfekt ryss (om Erik ursäktar igen).
Profilen kunde t ex vara bättre och det
sägs att franska domarögon har skymtat
spökringar på svansen. Men hon är en
lady av kolossalformat och en sällsynt
lyckad blandning av karisma och inte-
gritet. Jag har sett henne tala klarspråk
med domare, oerhört dräpande men all-
tid lika korrekt och civiliserat: 

- OK, du är lite skraj för ryssar, skämmas
borde du!
- OK, du vet inte hur man håller i en rik-
tig rysslady, och vet du vad: jag gillar inte
dina äckliga tanthänder heller, men jag
låter dig hållas för jag är en riktig lady och
det är INTE du! 

Missförstå mig rätt. Hon uppför sig alltid
som den lady hon är. Aldrig ett ont ord.
Men ingen kan som Chatelaine visa med
hela kroppen vad hon tycker om en
domare som inte vet hur man håller i en
ryss… och samtidigt ändå vara vacker. På
samma helhjärtade sätt blommar hon upp
i händerna på den som fattat vad det hela

handlar om. Jag har sett magiska ögon-
blick när domarens ansikte blivit ett enda
lyckligt leende, och då ler Chatelaine still-
samt tillbaka mot hela världen. 

Det är ingen självklarhet att en katt alls
vill ställas ut. Att ryssar vill det är ibland
ännu mindre självklart. En del katter gör
det med glädje för att de vill ha uppmärk-
samhet, beröm och godis. Men
Chatelaine, hon gör det för vår skull…
eller om rätt ska vara rätt, snarare för
husses. Hon är ingen mes, tro mig (för
några år sedan såg jag henne leva rövare
med huskatten i hemmet och det var inte
någon tebjudning…). Hon skulle när
som helst kunna dra all världens väg och
tala om att hon står högt, högt över detta
mediokra tidsfördriv som kallas kattut-
ställning. Men när jag ser in i de där gröna
ser jag att hon gör det här för oss som
älskar en riktig rysslady och då älskar hon
oss tillbaka! Det är då som mina tårar
kommer.

Tack Erik, för att du fortsätter att ställa ut
denna underbara lilla veteran utan ålder!

Annette Karlsson

Bilder från Russian Blue Klubbens 
jubileumsutställning 2007
Foto: Elisabeth Larsson

Vackra Chatelaine
Årets ryssveteran – igen!
Lovsång till en lady som helt saknar ålder

S*Lambohof Chatelaine Curie var en av de första katter jag stötte på när jag började
surfa runt i jakten på en russian blue. Jag undrade hur en kille kan vara funtad som
kallar sin katt ”Vackra Chatelaine”?! Idag vet jag bättre. Inget kan vara mer begrip-
ligt!

Eik och Chatelaine

Chatelaine – en riktig lady!
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Lätt som en plätt tänkte jag och svarade
utan att tveka ja på denna förfrågan.
Senare började jag fundera på hur jag
skulle lägga upp det hela och har våndats
ganska ordentligt. Det har skrivits en hel
del om Tassebos uppfödning i tidigare
nummer av RP och då inte minst av Sig-
Britt Gårdh själv. Att överträffa Sig-Britt
i formuleringskonst låter sig bara inte
göras.

Mitt första möte med Tassebos uppföd-
ning var, liksom för många andra, genom
Ryska Postens informationsskrift som
tillsändes alla som skickade in de ”gröna
bladen”. Omslaget pryds av Eivor
Rasehorns foto av den otroligt vackra
GIC Tassebos Natascha. När Sven och
jag var och hämtade vår första ryss i bör-
jan av 1995 fick vi en genomgång av kat-
terna i stamtavlan. Glädjestrålande utro-
pade jag till Sven : ”Titta Natascha finns
med”. Det var tyvärr fel Natascha. Hon
hade stamnamnet Rådsbackens och inte
Tassebos men sådant förstod jag mig inte
på då.

Jag skulle kunna ha satt rubriken
”Tassebos uppfödning…liten men nag-
gande god” på denna text. För kvantitets-
mässigt var Tassebos uppfödning väldigt
liten. Men ändock…det finns flera
Tasseboryssar som satt markanta spår i
den svenska rysshistorien. Främst natur-
ligtvis de hanar som föddes efter den först
avelshonan, den underbart vackra
Rådsbackens Antonina, med Marianne
Nymans amerikanska import Starcameon
Centaurus som far. Både Tassebos Nikita
och Tassebos Nikitin finns många gånger
bakom dagens ryssar med svenska stam-
tavlor. Dessa linjer finns även spridda
över stora delar av världen. I jubileums-
numret (RP 3/98) finns en finns en gedi-
gen presentation av Tassebos uppfödning
skriven av Ywonne Johansson som detal-
jerat redogör för linjernas spridning.

Idag kan vi glädjas över att även den

senare linjen via Rådsbackens Antonina,
Tassebos Natascha, Tassebos Nina
Tintomara och via hennes son Tassebos
Nikulin Tiger lever vidare. Och då främst
via de två sista kullarna Tiger fick som var
med Skepparkrokens Jelitza som
mamma. I den först kullen föddes
Skepparkrokens Kaschmir. Den linjen
finns kvar i Norge och glädjande nog
lever den vidare även här i Sverige genom
Jenny Botters Lundbergs uppfödning
S*Royalgrey som nyligen fått sin första
kull. I den andra kullen blev
Skepparkrokens Laika stammor till
S*Bagaregårdens uppfödning. Den linjen
kommer att leva vidare i Christina
Linders nygamla uppfödning S*Sirius
samt i Karin och Patrik Johanssons nya
uppfödning S*Kyanos. Jag vill här tilläg-
ga att Tassebos Nikulin Tiger var den ena
av två rysshanar hittills som hade titeln
EP&EC, en fantastisk bedrift.

Personligen hade jag förmånen att få
träffa Sig-Britt och Göran flera gånger.
Första gången var i Göteborg för tio år
sedan. Jag imponerades av deras engage-
mang för Russian Blue Klubben och
deras fantastiska lotteri på årsmötena.
Vinsten från lotterierna gick till ungdjurs-
kokarder. Det känns sorgligt att traditio-
nen inte gått vidare men med tanke på de
mängder av priser som dukades upp så är
jag inte förvånad. Att lägga ner så myck-
et tid och kraft som Sig-Britt och Göran
gjorde är det inte många som mäktar
med idag.

Tassebos uppfödning representerar
främst för mig en oändlig kärlek till kat-
ten och då till ryssen i första hand. Att
läsa Sig-Britts kärleksfulla berättelser är
en njutning och de kommer för alltid att
leva kvar.

Marianne Backström

Tassebosbos uppfödning…..
tassavtryck i den svenska rysshistorien

Med anledning av Göran Gårdhs bortgång blev jag tillfrågad om jag
kunde tänka mig att skriva om Tassebos uppfödning i Ryska Posten.

Sig-Britt och Göran Gårdhs fina lotteri 
före och efter!

Alla ryssägare kan nu skicka in kandidater
till minnespokalerna för 2009.
Kategorierna är som tidigare två: 
Bästa skandinaviska look
De äldre ryssarna har oftare det utseendet,
men självklart kan alla ryssar vara med.
Årets personlighet
Berätta om varför just din ryss är så speci-
ell! Eller någon annans ryss, som du kän-
ner och skulle vilja nominera.

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

Enväldig jury och domare är Carina
Nicklasson.

Senast 20/12 -08 önskar jag att få nomi-
neringarna.
Papperskort skickar du till: 
Carina Nicklasson, Södra Järnvägsgatan 9,
462 36 Vänersborg.
Digitala kort skickar du till:
collusor@telia.com 
Glöm inte att skriva en text där du berättar
varför du vill nominera just din föreslagna
ryss.

KULLABYGDENS KASSIMIRS
MINNESPOKALER

Den 1 maj 2008 trädde Jordbruksverkets
föreskrifter och allmänna råd om hållande
av hund och katt i kraft. De nya djurskydds-
bestämmelserna kommer att ge hund- och
kattägare, samt verksamheter med hund
och katt, tydliga regler och praktiska råd
om hur en bra och ansvarsfull hund- och
katthållning uppnås.

Här är några av nyheterna i de nya
reglerna som gäller katter. 

Hundar och katter ska få tillsyn minst två
gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade
hundar och katter ska ses till oftare.
Hundar och katter ska få sitt behov av soci-
al kontakt tillgodosett.
Hundar och katter får inte förvaras i bur
utom vid vissa specifika tillfällen (på ut-
ställningar, tävlingar och prov, träning inför
tävling, i samband med jakt och i samband
med transport).
Boxar, rastgårdar och andra förvaringsut-
rymmen för katter ska ha miljöberikning
såsom hyllor, klösanordningar och göm-
ställen.
Kunskapskraven för den som driver ett
hunddagis, katthem eller ett hund- eller
kattpensionat förtydligas.
En tik eller en honkatt som har förlösts två
gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis
inte användas i avel.

Hela föreskriften L 102 kan läsas på
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Nya djurskyddsregler för
hund och katt
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Samirs ägare Birgitta Jensen
berättar:
Uppvuxen med först hundar, sedan
”bondkatter”, som alltid kunnat gå ut,
tvekade jag vad jag skulle välja. En blixt-
förälskelse i en elva månaders shibatik, en
låg japansk spets, som såg ut som en räv-
unge, gjorde inte valet lättare! Ändå finns
det ingenting trivsammare och samtidigt
självständigare än en katt. Lyckan är en
bra bok, ösregn och en katt, som spinner
vid ens fötter. Alltså katt! Men innan jag
skaffade katt, ville jag att påbörjade stam-
byten och renovering av hela vårt stora
område, vilka pågick i två år, skulle vara
avslutade. Ljudnivån var enorm. Eftersom
jag dessutom passade på att byta till en
lägenhet med bättre läge, fick jag bo i en
barack i ett år.

På TV varnade då en veterinär vid
Animalen i Södertälje folk för att skaffa
katter som inte passar som innekatter.
Det skrivs ur antidepressiva mediciner till
alldeles för många katter i stan, berättade
hon. Välj en raskatt som trivs med att vara
innekatt, löd hennes råd. Dessutom
berättade min tandläkare att deras norska
skogkatt börjat protestkissa ner hela
lägenheten, dit de flyttat från en villa.
Varje morgon i närmare ett halvår hjälptes
hela familjen åt att täcka sängar, soffor
m.m. med byggplast...

Med en lärares – även om pen-
sionerad – hela grundlighet använde jag
ombyggnadstiden till att prenumerera på
Labyrinten (Aby-somaliringen) och Ryska
Posten samt gick med i Top Cat Club,
som anordnade föredrag.

Abessiniern tyckte jag var vack-
rast men den krävde tydligen kattsällskap,
eller helst, att få vara utekatt på grund av
sin livlighet. En burma hade jag då och då

utanför mitt fönster, men den lämnade
mig oberörd (förlåt alla burmaälskare!).
Valet föll följaktligen på en ryss.

Sommaren 2005, då lugnet i
området åter lägrat sig, såg jag i Ryska
Posten att Molotov’s hade tre hankattung-
ar till salu. Jag ringde till Maria Enzell och
anmälde mitt intresse. Så småningom fick
jag komma och titta på dem. Två var
redan tingade och den tredje var en liten
”ful ankunge” med för lång nos, stora
öron och långa ben, som fick honom att
se ut som en liten groda, då han hoppade
omkring.

Samir berättar: 
Vi föddes samma dag som Gustav Vasa
minsann, den 12:e maj, mina bröder och
jag – fast 2005. Många kom och tittade
på oss och lekte med oss. Mina bröder,
Frank Sinatra och Dean Martin, var ett
par riktiga bråkstakar och större än jag, så
när de försvann efter tolv veckor drog jag
en lättnadens suck! Nu hade jag min
mamma och bonuspappa alldeles för mig
själv. Men efter nästan en vecka började
jag oroa mig. Tänk, om ingen ville ha
mig!

När tretton veckor hade gått,
satte dock Maria in mig i kattburen och

hon och Jonas, hennes sambo, körde iväg
med mig till en liten lägenhet på
Kungsholmen. Där var allt förberett inför
min ankomst: mat, leksaker och en låda
med litet använd sand hemifrån. Jag triv-
des direkt och började leka och sedan äta.
I tre veckor stannade matte och jag i stan,
innan hon satte in mig i kattburen för att
åka ut till hennes – numera vårt – lant-
ställe. 

Första gången jag fick gå ut på
riktigt var det tur att matte satt på trappan
bredvid mig, eftersom det var ruskigt
otäckt: Det blåste rätt ordentligt och hela
världen rörde sig. På himlen for molnen i
full fart, så jag blev alldeles snurrig. De
stora björkarna och alla buskarna, liksom
det höga gräset, svajade. När jag så små-
ningom lugnat ner mig, kände jag en ljuv-
lig, oemotståndlig doft av färskt gräs och
började ”beta” för fullt. Matte fick något
förbryllat över sig då och undrade om det
fanns någon inkorsning av kanin långt
tillbaka...

Allt eftersom tiden gick vande jag mig vid
det mesta ute i naturen och tyckte det var
roligt med allt man kunde hitta på där
och jag blev också mycket modigare. Inte
bara gräshoppor, utan sorkar och möss,
fångade jag och matte berömde. Men
människor är konstiga: när jag fångat
någonting med fjädrar på och jamade på
matte för att hon skulle säga att jag varit
duktig, gick hon bara förbi, trots att jag
ropade på henne igen. ”Hennes” små
sandödlor saknar hon också, liksom en
del grodor. När jag av misstag huggit in
på en padda (usch!) och började få litet
fradga runt munnen, tyckte jag allt att
matte såg litet skadeglad ut, inte alls med-
kännande! Jag fångade också en koppar-
orm och åt upp nästan hälften. Detta oro-

Molotov’s Sammy Davis Jr - ”Samir”

Samir 11 veckor

Foto: Birgitta Jensen



till landet så fort jag kunde följande dag.
Ingen katt satt och väntade på mig eller
kom när jag ropade. Som en muslimsk
böneutropare stod jag sedan varje halv-
timme och ropade på Samir så det hördes
över hela byn minst. Jag höll på till kl. 4 på
morgonen, utan resultat. Gick utmattad
och lade mig och vaknade klockan halv
åtta, öppnade genast dörren och började
ropa, och se, då kom Samir inspringande
och åt. Sedan sov vi ytterligare några
timmar, varpå Samir ville gå ut igen, men
bemöttes av mitt obevekliga ”glöm det!”.
Därpå stoppades han in i sin bur och så
påbörjades resan hem – igen!

Nu var Samir ett och ett halvt år och jag
tyckte att han såg riktigt fin ut. De långa
benen rörde sig lika elegant som hos en
rashäst och nosen hade han vuxit i. När
Maria skulle ställa ut en halvbror till
Samir, kom vi överens om att det skulle
vara roligt att få en bedömning även av
Samir. Maria blev sjuk, men hon och
Jonas ställde ändå upp och skjutsade oss
till Fryshuset. Det var den 12:e november
2006.

Både Samir och jag tyckte att all-
ting var överväldigande och Samir trivdes
inte, det märktes. Maria lotsade oss vant
till rätt bur, som Jonas började göra i ord-
ning. Så småningom blev det Samirs tur.
Maj-Britt Stein var domare och berömde
honom mycket. Samir var snäll, men dar-
rade, då jag tog honom. Jag fick också en
stor blå kokard, vars innebörd var helt
okänd för mig. Döm om min förvåning
då Maria förklarade att han blivit nomine-
rad!
När jag senare fick det skriftliga omdömet,
var det bättre än jag någonsin vågat hopp-
pas på: ”Excellent” på alla punkter, även
pälsen. Och under ”Allmänt intryck” stod:
Excellent lovely (med rött hjärta runt)
gent!

Den ”fula ankungen” hade utvecklats till
en svan!

Birgitta Jensen
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ade matte, som inte var säker på om jag
även skulle försöka anfalla huggormar,
som det tidigare funnits gott om på tom-
ten.

En dag blev jag biten av ett bi
eller en geting på ”kinden”, så att mitt
huvud blev dubbelt så stort. Eftersom det
är 3 mil till veterinären och matte har
körkort, men ingen bil, såg hon till att
gadden var borta, och baddade mig sedan
i timmar med våta bomullstussar från fry-
sen, tills svullnaden började lägga sig.

På landet finns också kattmynta och
andra nepetasorter i en rabatt. Jag brukar
jama vädjande till matte – jag är en myck-
et pratsam katt – för att få en örtterapibe-
handling d. v. s. hon gnider in hela mig
med mynta – gissa om jag spinner – och
sedan skrattar hon och säger, att jag luktar
som en polkagris.

Att skrämma matte är jättero-
ligt! När hon går mellan våra två små stu-
gor brukar jag attackera hennes stövlar
bakifrån och sedan rusa förbi i full fart,
vilket får henne att skratta. Riktigt för-
skräckt blev hon däremot när hon satt på
sin tunga (cirka 240 kg), bullriga
åkgräsklippare och jag dök upp ungefär
tre meter framför henne i det höga gräset
för att sedan störta iväg. Hon trodde att
jag legat och sovit där, men jag bara lekte
och gjorde samma sak om och om igen.

Första dagen på landet undviker matte
mig. Jag är en fertil hane i mina bästa år
och avskyr doften av andra katter m.m. så
jag går omkring och är arg med raggen
rest och svansen yvig tills jag har återtagit
större delen av mitt revir. Därefter är jag
ute hela nätterna och tidigt på morgonen
när matte vaknar till släpper hon in mig
och efter det att jag ätit vill jag (med
fästingar och allt, mattes kommentar)
sova en stund under hennes varma täcke.
Ett par gånger bara har jag varit borta så
länge att matte blivit orolig och letat och
ropat på mig.

Att åka till stan och bli innekatt tycker jag
inte alls om, även om det är i slutet av
oktober eller senare. Förra hösten hade
matte beställt taxi hela vägen till stan – ca
10 mil. Då matte har riktig storstädning
och byter mattor m.m., blir jag alltid
misstänksam. Efter att jag hade ätit myck-
et och det regnade ”cats and dogs” släppte
matte ut mig, fyra timmar innan taxin
skulle komma. Vad matte inte visste var
att jag hade en plan. Så mycket som hon
tycker om mig, var jag alldeles säker på att
hon skulle stanna kvar, om jag inte kom
hem. Matte ropade alltmer förtvivlat.
Taxin kom och chauffören, som själv
hade fått åka tillbaka till Hälsingland efter
deras katt, ropade lika intensivt. Till min
stora fasa satte matte bara ut en öppnad
tonfiskburk, innan hon åkte iväg. Usch,
vad jag kände mig ensam och besviken!

Birgitta berättar:
Eftersom jag hade en läkartid dagen därpå
hade jag inget val. Naturligtvis sov jag
dåligt på natten och tog sedan bussen ut

Samir och Birgitta på utställning
Foto: Jonas Andersson

GIP FIN*Zarin Yan Yan “Milli” 
på balkongen. 
Ägare och foto: Susanna Gunnar

En vän som lämnat oss

Troilltampens Ilke
Foto: Hilde Kræmer Moe

LINUS

Vår älskade Linus, Guldvingens Silver
Boy har lämnat oss.
Han föddes 1/1 1992 hos Else-Marie
Qvarnström och flyttade in hos oss 27/3
1992.Den 27/5 2008 var vi tvungna att
ta det svåra beslutet att avliva honom,
efter en tid sjukdom.

Älskad och saknad
Björn och Monica Andersson
Finspång
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För mig är russian blue helt enkelt en
katt som har mellanblå päls och något
som kanske en del människor skulle
kalla en lite barsk uppsyn. Man ser på
en russian blue med beundran och
respekt. För mig har den skandina-
viska ryssen denna look – rysslooken.
Det är den skandinaviska ryssen som
för mig symboliserar rasen.

Den senaste tiden har ryssens utseende
diskuterats mycket. Vad som står i
FIFe:s nuvarande standard och om
denna standard ska ändras. Det jag här
skriver är mina åsikter om detta. Det
står var och en fritt att tycka vad ni
vill. Jag har tänkt mycket på den här
saken och jag har verkligen mycket
svårt att förstå varför standarden ska
ändras för att gynna en mer ameri-
kansk typ av russian blue. Om man
vill föda upp ryssar med det utseendet
kan man göra det inom CFA. Jag ser
inte alls någon anledning till att ändra
FIFe:s standard. Jag har funderat över
varför uppfödare i Finland föder upp
ryssar av amerikansk typ. Beror det på
att de vill vinna på utställningar, eller
handlar det om pälsen? Jag kan bara
gissa, den verkliga anledningen känner
jag inte till. Om uppfödare väljer att
föda upp katter som inte följer stan-
darden, ska man då ändra på standar-
den? Jag menar så här: Om vi föder
upp vita katter med gula ögon, ska vi
då ändra standarden eller skapa en ny
ras som kallas ”russian white”?

Jag menar inte att det är något fel med
den amerikanska typen av russian
blue. Det jag har sett och det jag för-
står om den typen är att det är myck-
et söta katter. De verkar ha ganska bra
pälskvalitet (några har dock för mjuk
päls), bra temperament och bra ögon-
färg. Men när man ser på dem, känner
man då samma respekt som man gör
för de skandinaviska ryssarna – har de
rysslooken? Tyvärr inte.

Jag menar inte att vi inte ska använda
amerikanska ryssar i vår uppfödning,
nytt blod är ibland mycket värdefullt,
och dessa katter har många goda egen-
skaper som vi kan använda för att
bevara vissa komponenter i vår upp-
födning. Men vi ska vara mycket för-

siktiga så att vi inte förlorar ryssens
viktiga särdrag, rysslooken. Det är den
som gör russian blue så speciell. Eller
har vi redan förlorat den? Det blir svå-
rare och svårare att hitta en katt med
bra rysslook i Finland, i alla fall till
avel. Enligt min åsikt är rysslook och
mellanblå päls det som mest skiljer
den skandinaviska och den amerikan-
ska ryssen åt. Mer erfarna uppfödare
har ofta sagt till mig att typen är vikti-
gast hos russian blue och med typen
följer rysslooken. Hur kan vi då föda
upp katter som saknar detta?

Naturligtvis har jag märkt att många
domare på kattutställningar verkar
föredra den amerikanska typen och
det verkar som att detta påverkar
rasen. Men varför ska vi bry oss om
vad vissa domare föredrar? Jag vill
gärna tro att uppfödarna är de som vet
mest om ryssar, det är uppfödarna
som är experterna, inte domarna. Jag
tror att man måste känna till rasens
historia för att veta hur den ska se ut.
Och till min glädje finns det många
domare som känner till och förstår
rasen mycket bra.

Jag har många gånger undrat varför
det har blivit så här. Varför det talas
om att ändra standarden. Varför vi i
Finland och de andra nordiska län-
derna föder upp ryssar av amerikansk
typ. Beror det på att uppfödarna har
blivit förtjusta i den amerikanska
typen? Eller beror det på att man för
att vinna på utställningar måste ha just
en sådan typ av katt som domarna gil-
lar? Och att uppfödarna naturligtvis(?)
vill föda upp katter som det går bra för
på utställning? I så fall betyder det att
domarna säger åt oss hur russian blue
ska se ut. Eller beror det bara på att det
är lättare att föda upp amerikanska
ryssar? Att det är en mycket större
utmaning att föda upp den skandina-
viska typen med rysslooken och alla
dess beståndsdelar.

Jag har läst förslaget till standardän-
dring och jag håller absolut inte med.
Först och främst finns det ingen
anledning att sätta felen inne i själva
standardtexten, det finns ju redan en
lista över fel. Jag tycker inte att stan-

Skandinavisk russian blue – en hjärtefråga

Jag blev förälskad i russian blue för sex år sedan när jag såg Sari Kulhas
vackra hona Kapris (EC S*Sagolands Kapris,DM). Jag tappade nästan
andan – hur kan en katt vara så vacker! Ända sedan dess har russian blue
legat mig varmt om hjärtat. Och trots att de är så otroligt vackra är ändå
det bästa med dem att de får en att känna sig så speciell, de är verkligen
riktiga vänner. Men nu tänker jag inte skriva om deras fantastiska tempe-
rament, utan om deras utseende, vilket är en hjärtefråga för mig.

darden ska ändras för att en del uppfödare har
fött upp katter som inte följt standarden. Och
varför ska uppfödarna i ett enda land kunna
ändra standarden? Borde vi inte göra det till-
sammans? Då skulle kanske åsikterna vara helt
annorlunda. Och om man ger fler poäng för
pälskvaliteten, så att den blir likvärdig med
huvudet (typen) får det uppfödarna att tänka
mer på pälsen än på typen. Vi har redan sett
exempel på det.

Jag vet med säkerhet att många uppfödare vär-
desätter den skandinaviska typen. Det är tid att
handla nu och inte bara prata. Snart kan det
vara så att de enda katterna som har kvar ryss-
looken är de gamla kastraterna. I de nordiska
länderna har vi varit nöjda med ryssarnas
utseende i många år. Naturligtvis kan vi behö-
va arbeta med pälskvaliteten, men när det gäl-
ler typen, finns det ingen anledning att ändra
på den. Jag menar att det är vårt ansvar, vi som
föder upp dessa vackra katter, att anta utma-
ningen. Kommer vi att göra det, eller kommer
vi att låta den skandinaviska ryssen dö ut?

För mig finns det ingen annan look än den
skandinaviska. Den ligger mig varmt om hjär-
tat.

Susanna Gunnar 
FIN*Susanssin

Översättning: Elisabeth Larsson

S*Sagolands Kapris 
Foto: Sari Kulha
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Alltför snart efter Nickys bortgång för-
lorade vi också Arina. Hon fick en
elakartad juvertumör som mycket
snabbt växte sig alltför stor och spred
sig till lymfkörtlarna. Det fanns inget
som kunde hjälpa vår tappra Arina.
Hon fick somna in måndagen den 14
april, strax efter sin 15-årsdag.

Arina kanske inte hade ett utseende
som till alla punkter stämde in på stan-
dardbeskrivningen för russian blue,
men hon hade en underbar personlig-
het!

Arina var vår lilla polis som mycket
ofta fanns i händelsernas centrum och
försökte säga åt de andra katterna vad
som var rätt och vad som var fel. Men
de andra brydde sig inte så mycket om
hennes morranden, för egentligen
brydde hon sig inte så mycket om vad
de gjorde, hon pratade bara. Arina var
aldrig någonsin arg, hon var en myck-
et vänlig och snäll liten katt.

Alltför snart

En solig söndag i maj blev katthimlen en blå
ängel rikare och jag en kompis fattigare. 
Men oj vilken kompis han har varit, min
älskade S*Adastra Fazer Fantastrix. En alldeles
fantastisk katt! Fazer blev för en tid sedan svårt
sjuk i diabetes men kryade på sig och fick
några lyckliga veckor innan nya komplikatio-
ner tillstötte. Den 4 maj 2008 fick han somna
in för gott, lugnt och stilla i min famn på
Regiondjursjukhuset Strömsholm. Hans liv
blev alldeles för kort, bara 7,5 år, men i mitt liv
har han spridit ljus och värme hela vägen!

Tack till veterinär Lotta Öhman på
Strömsholm som lyckades med det omöjliga:
att göra den allra svåraste stunden så varm och
vacker!

Var rädda om er, varandra och katterna!

Annette Karlsson 

Farväl Fazer Fantastrix

Vänner som har lämnat oss

Fazer, som vi minns honom

Hon tyckte om andra katter,
men ännu mer tyckte hon
om människor! Och de
tyckte om henne. Om Arina
satt på klätterställningen
och tittade ut genom fön-
stret när det ringde på dör-
ren började hon morra och
sprang in under soffan. Men
så fort hon hörde att det var
människor som kom på
besök kom hon fram och
hälsade på dem, det spelade
ingen roll om hon kände
dem eller inte. Arina hop-
pade upp på deras axlar och
la sig där med huvudet på

ena axeln och bakbenen på den
andra, precis som en kattboa. Och så
buffade hon med huvudet och
spann.

Hon var en riktig finsma-
kare, hon ville alltid smaka på godsa-
kerna vid kaffebordet, en bit av en
mjuk kaka, ett kex eller något annat
bakverk…

Hon var känslig och lyhörd
och förstod om jag var ledsen. Då
kom hon till mitt knä och la fram-
tassarna på mina axlar, stångades och
spann. Precis som om hon ville
trösta mig och säga: ”Oroa dig inte,
allt kommer att bli bra”. Den snälla
lilla katten.

Lycklig resa till regnbågsbron, min
lilla vän, till de gröna ängarna och
solskenet. Där kan du springa efter
fjärilar och fånga flugor med dina
bästa vänner Nicky och Nadja.

Sari Kulha
Översättning: Elisabeth Larsson

Börja med att läsa Marianne Backströms texter på
sidorna 11 och 19 i Ryska Posten nr. 1/08.

Jag blir så ledsen när jag läser och upptäcker att dans-
karna vill ändra rysstandarden. 
Vi uppfödare på 70- och 80-talet arbetade stenhårt för
den skandinaviska looken. På tidigt 80-tal hade många
ryssar för runda ögon med gult i, för ljus päls och var
för nära släkt. Släkt närmare än tredje led gav ofta
hjärtfel, dåliga njurar, ungar utan analöppning, för få
eller för många tår.

Min import från Storbritannien, Globury Svengali,
hade en svensk import i åttonde led. Svengali importe-
rades för att få fram grönare ögon, tjockare päls och
större kroppsstorlek, vilket den tidens brittiska ryssar
hade. Öronen var heller inte så upprättstående som nu.

Nu väljer jag att påpeka detta för att inte många års
avelsarbete ska gå till spillo. Uppfödare: tänk er för hur
ni förvaltar arvet efter den skandinaviska ryssen.
Djuren skall vara friska och leva ett lugnt liv. De katter
som är nervösa skall inte ställas ut eller avlas på.

May Jacobsson, Strömkarlens 

Bästa ”ryssvänner”!
Strömkarlens uppfödning:
Skvallergränds Jora x Mon Amies Laika: 7 kullar
Globury Svengali x Mon Amies Laika: 3 kullar
Globury Svengali x Strömkarlens Jorsja: 1 kull

Till höger: Mon Amies Laika

Nederst till vänster: 
Skvallergränds Jora

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

Det ska 
vi fira!

Den 17 oktober fyllde våra fina pojkar 
Shiraz och Chianti (S*Flisdjupet’s) 3 år! 
Till vardags kallade Storskrutt och Lillskrutt. På bilden ligger
de på sin älskade utsiktsplats på vår inglasade balkong. Grattis
i efterskott hälsar matte och husse Annette och Torbjörn
Frejsjö i Solna.

Kuvertet med nedanstående foto och grattishälsning hamnade underst
i högen av ditt och datt och glömdes bort tills det var dags för vårstäd-
ning på skrivbordet. Vi ber tusen gånger om ursäkt! 
Red.

STRÖMKARLENS LOMOVA PETROVNA
Det är sant som det sägs om ryssarna – de blir bara vackrare ju
äldre de blir.
10/6 fyllde Strömkarlens Lomova Petrovna, kallad Liten, 20 år.
Liten kommer från May Jacobssons uppfödning, och bor hos
Greta Berg (Bräckans) i Vänersborg.
Gratulationer till det vackra födelsedagsbarnet!
Carina Nicklasson

Grattis Regina!
Vi gratulerarar 

CH Regina av Buerlia 
på 7-årsdagen den 18 juli. 

Hälsar Linnea och Karin 
som var på tillfälligt besök hos

Bluegargoyle’s i maj.

S*Kosmoskattens K-flickor 
fyllde 2 år den 25 maj.

Grattis från mamma Holly och Kajsa till Kasmira och Klara!
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Grattis Peggy!
Vi vill fira vår underbara Peggy (S*Krogabros Mandelblom)
som fyllde 7 år den 11 maj.
Stort grattis från din familj 
och kattkompisarna Nellie och Pixel!
Foto: Malin Svärdsten

S* Peggylane’s Ralph Lauren, kallad Kenzo, 
blev Premier på utställningen i Stockholm den 10 maj.
Ägare: Helene Ahlström

Grattis vår älskade sötnos Kasmira!
Matte och husse gratulerar S*Kosmoskattens Kasmira som
fyllde 2 år den 25 maj tillsammans med sina systrar Kajsa och
Klara. Vi passar på och hälsar och tackar uppfödaren,
Elisabeth Larsson för allt stöd och omtanke!
Olessia & Anders

Anja Hietala vill gratulera sin russian blue 
EP&IC Lion’s Misha
som fyllde 10 år den 25 maj 2008. På fotot som är taget av
Pauli Araneva syns Misha med sin uppfödare Eija Kauppinen.

Grattis Watson!
Vatulands Mikhail fyllde 2 år den 8 juni. 
Detta firades med strömming.
Karin, Patrik och Wilma.
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Våren började med att Alexej (Ryaklintens Alexej Astor) skulle
avmaskas. Eftersom Plutten är envisare än en fastspikad åsna så
såg Matte framemot avmaskandet med bävan och fruktan. 
Husses kommentar: Undrar vem som har präglat honom?!
(Matte, som känner Husse rätt väl vid det här laget, vet nog vem
som har gjort det.) Många är de katter som Matte med van och
säker hand har avmaskat och medicinerat under åren. Eftersom
Matte trots allt är lite (hrm) envis så har det alltid gått vägen.
Tills Alexej kom.

När Alexej hade dubbelsidig mellan-
öronsinflammation, och skulle
medicineras stup i kvarten, så blev
Matte nästan vithårig över en natt.
Och tro mig – jag kan alla knep vid
det här laget!  

Ge tablett i munnen:
omöjligt. Inte ens med Alexej invi-
rad i ett badlakan går det. 

Krossa en tablett, röra ihop
med smör och kleta på tassen/fram-
benet: Alexej tittade på sitt framben
med äckel och avsmak. Sedan tittade
han på Matte, och jag förstod vad
han tänkte: Om du tror att jag tän-
ker äta det där så är du helt rudis!

Ge tablett i godsaker: inte
en chans.

Smula i maten: ja, ibland –
om det inte smakar något speciellt så
kan han nedlåta sig till att äta en del.

Dock så fann Matte ett
avmaskningsmedel som var i oral
pasta. Det gick vägen.

Matte har nu fått information om ett avmaskningsmedel som
man droppar i nacken – det låter nästan för bra för att vara sant!
Visserligen kände Matte till detta medel sedan tidigare men
hade hört att det medlet inte tog bandmask. Det gör det och
Matte ser fram emot nästa avmaskning med ett leende på läp-
parna.

I januari kom det sorgebud. Då ringde Monica, Alexejs pappa
Filtons (Kameleontens Astor) matte och meddelade att Filton
hade gått till katternas himmel, efter en kort tids sjukdom.
Matte hade förmånen att på en utställning få träffa Filton,
Alexejs halvsyster Busan (Bagaregårdens Tigerlilja) samt deras
människor Monica och Kurt-Ola. Med vår huskatt Rapunzels
bortgång färskt i minnet var det inte svårt att förstå sorgen och
saknaden. Den sista dagen kommer alltid för tidigt.

Till påsk blev det snökaos och snön vräkte ner i helt osannolika
mängder. Ingen i huset var glad åt detta, speciellt inte Alexej. I
2 dm snö är det inte så lätt att spatsera fram, man får skutta
istället, insåg Plutten. Husses kommentar inför skuttandet:
Titta! Nu hoppar han som en känguru! Matte kan intyga att
vissa likheter fanns.

Matte har ju länge misstänkt att Alexej har en förvrängd jag-
uppfattning vilket gör att han tror sig vara en stor och farlig
panter. Nyligen inkom nya bevis för denna tes: Alexej jagade tre
(3!) rådjur på gården! När snön vräkte ner igen så var all fågel-
mat slut. Husse hällde ut havre på och nedanför fågelbordet. En

del fåglar, till exempel gulsparvar, tycker om havre. Det gör
rådjur också.

Alexej ligger gärna på lur nära fågelbordet, och gjorde
även så när rådjuren kom. Efter ett tag så kunde han inte hålla
sig längre: plötsligt sprang Alexej fram som om han tänkte jaga
rådjuren. De tittade först förbryllat på honom men pinnade
sedan snabbt iväg. Om de nu tog honom för en panter eller ej
får vara osagt. Alexej såg i alla fall stolt och belåten ut! Husse,
som alltid ser möjligheter i allt, utbrast: En drevkatt! Jag kanske
kan träna honom till att ställa rådjur? Bockjakten börjar inte
förrän i augusti så det finns gott om tid! Sedan kan jag skriva
om honom i Svensk Jakt och tala om vilken outnyttjad resurs
russian blue är i jaktsammanhang!

Ibland kommer det en främmande katt på Alexejs gård. Det tål
inte Plutten. Gården är hans och bara hans, basta! En kväll
hörde Husse Alexej svära och förbanna en grannkatt, och Husse
gick ut för att plocka in sin Plutt. Husse rapporterade att Alexej
hade varit så arg att han inte vågade ta i honom. Enligt Husse
såg Alexej, med raggen på ända, ut som en draködla! När kat-
ten försvann så blev Alexej snäll och lugn igen och följde med
in för ett kvällsmål. Husses kommentar: Att han ska bli så arg
bara för att en annan katt går över gården! Mattes svar: Vad
skulle du själv tycka om det rände en massa löst folk omkring
på gården? Husse insåg poängen, och Matte kunde ånyo kon-
statera vem Plutten är präglad på.

Nu håller snön på att smälta bort,
och tack och lov för det. Plutten
behöver inte skutta som en kängu-
ru och våren nalkas med språng.
Den ser vi framemot. 

Carina Nicklasson  

P. S.
Matte vill också passa på att tacka
alla läsare som hör av sig efter
Alexejhistorierna. Det uppskattas,
och det är verkligen roligt att så
många av klubbens medlemmar
har humor. Utan humor blir man
bitter och förgrämd och det är
sannerligen ingenting att sträva
efter.

ALEXEJ 
– ingen maskbärare
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Redaktionen ville blåsa liv i en artikelse-
rie som tidigare förekommit i Ryska
Posten med namnet ”mitt stamnamn”
och vi blev tillfrågade att skriva lite om
vårt. När vi nu antagit utmaningen så får
vi väl börja med att ge lite bakgrund till
det hela.

För lite drygt två år sedan började vi fun-
dera på att återigen skaffa oss en russian
blue-katt. Det hade nu gått några år
sedan Smokey Joe’s Edison lämnat oss
efter 13 fina år tillsammans. Efter att ha
besökt några kattutställningar bestämde
vi oss. Nu var det tid att finna en ny blå
vän. Vi kom i kontakt med Marianne och
Sven Backström (Vatulands) och det
visade sig att de hade en kull på gång.
Det fanns dessutom en koppling i stam-
tavlan till Edison. Vi önskade oss en hane
eftersom vi hade Edison nära i våra tan-
kar och han var så speciell på många sätt.
I början av juni 2006 när vi skulle vecko-
handla på den tråkiga stormarknaden
ringde Marianne och berättade att deras
Cosack’s Nefertite hade fått en hona och
en hane. Så roligt har det aldrig tidigare
varit på en stormarknad! 

Vi blev godkända som matte
och husse till Vatulands Mikhail som av
oss kallas för Watson. När Watson kom
hem till oss så blev vi varse att vi glömt
hur busiga kattungar är. Han klättrade
överallt och gärna i gardinerna och kruk-
växternas rankor. Med Watson kom
också ett förnyat intresse för russian blue
och genom honom har vi fått många
positiva kontakter med russian blue-
människor.

När Watson började få parningar började
våra funderingar kring en egen hona i
familjen. Detta skulle ju innebära att vi
kunde prova att försöka låta dem få katt-
ungar. Under hösten 2007 började vi lite

mer aktivt att leta efter en lämplig hona.
Vi sökte ganska brett och hade funde-
ringar på en hona från Finland, när vi
fick ett tips om att Elisabeth Jacobs
(Barynia’s) i Bollnäs hade en kull med en
hona och en hane. Vi kände till Barynia’s
sedan långt tillbaka och visste att
Barynias-katterna är väldigt vackra.
Tanken på att få en Hälsingekatt lockade
också eftersom Karin är en äkta Hälsing. 

Karin tog en första kontakt med
Elisabeth för att berätta att vi var intress-
serade av hennes hona. Det visade sig att
Elisabeth planerade att behålla lilla
Wilma då hon bar på linjer som Elisabeth
var mån om att bevara för framtida avel.
Vi hoppades därför inte alltför mycket på
att vi skulle få köpa Wilma. I början av
januari i år fick vi till vår glädje ett mail
där Elisabeth frågade om vi fortfarande
var intresserade. Nu gick det plötsligt
upp för oss att vi faktiskt skulle kunna
förverkliga våra tankar på en uppfödning.
Efter att ha tittat på stamtavlan igen och
när vi sett några bilder på Wilma så
bestämde vi oss för henne om nu
Elisabeth accepterade oss. 

I slutet av januari åkte vi upp
till Bollnäs för att hämta lilla Wilma. Det
var riktigt häftigt att få besöka Elisabeth
och träffa hennes vackra russian blue-
katter Barynia’s Katinka (Wilmas mor-
mor), Barynias Annosjka (Wilmas mor)
samt Wilma så klart. Elisabeth var väldigt
gästvänlig och lät oss sova över två nätter
i hennes hem. På så sätt fick vi chans att
bekanta oss med varandra och det hela
var väldigt trevligt.

Under våren började vi fundera på stam-
namn. Det var inte helt lätt att hitta ett
passande namn då vi ville att namnet
skulle ha en speciell betydelse och då
många namn redan är upptagna. Andra
uppfödare engagerade sig i oss och gav

oss goda förslag och detta tyckte vi var
generöst. Vi har flera speciella kopplingar
till Grekland och det kändes därför
naturligt att hitta ett namn med grekisk
anknytning som också relaterar till rus-
sian blue. En ansökan med fyra olika för-
slag skickades in till SVERAK. Det var
med spänning som vi öppnade kuvertet
med svaret för vi visste ju inte om vårt
mest önskade namn skulle godtas. 

Det är underbart att öppna post
med goda nyheter. Vårt stamnamn blev
som vi ville, S*Kyanos! Namnet är ett
grekiskt ord som på modern grekiska
betyder ”blå”. På svensk-grekiska skulle
man kunna säga ”blånos”. Vår grekiska
vän säger att kyanos är färgen av ”the
Ocean” och förtydligar genom att säga
”the deep Ocean”. Detta gillade vi särskilt
eftersom vi tycker om den djupa gråblå
färgen hos russian blue med ett kont-
rastrikt ”silversheen”. De gröna ögonen
är lika viktiga och vi försöker lyfta fram
den här harmonin på vårt visitkort.

Kyanos är ett gåtfullt ord som
har anor långt tillbaka i tiden. I Iliaden
betecknar det bland annat en mörkblå
emalj som särskilt användes för att pryda
rustningar och Aristoteles använder ordet
för att beskriva en fågel som man tror är
blåtrasten, Turdus cyanus. Ca. 1600-
1100 f.Kr, under den grekiska bronsål-
dern, sa mykenarna ku-wa-no och ku-
wa-no-wo-ko-i, cyanus-worker. Med en
liten glimt i ögonvrån tänker vi på oss
tillsammans med Wilma och Watson
som ku-wa-no-wo-ko-i.

Karin och Patrik Johansson, S*Kyanos

Skriv till Ryska Posten du också och
berätta varför du valde just ditt 
stamnamn!
Red.

Vårt stamnamn
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Familjen samlad, ungarna 3 veckor gamla. Cheops tv.

Den 22e april blev Pikku (FIN*Zarin Querida Maia) mamma
och S*Flax första, mycket efterlängtade, rysskull såg dagens
ljus. Pappa till kullen är Kandinsky’s Mischa, en mycket trev-
lig gentleman som bor i Göteborg. Att valet föll på Mischa var
allt annat än en slump. Ni som har läst min tidigare artikel i
Ryska Posten vet att min ögonsten heter Plysch och att jag än
idag sörjer att hon inte kan få barn. Mischa är, fann jag efter
mycket hjälp av Ywonne Johansson, Plysch närmaste fertila
släkting, nämligen hennes brorson, och då var valet inte svårt.
Mischa visade sig sedan även vara både snygg och framför allt
väldigt väldigt charmig. 
Som de flesta vet är ju Pikku halvamerikan och kanske Sveriges
mest typade och ljusaste (?) hona just nu. Till alla som förfasar
sig över Pikkus utseende vill jag lugnande säga att jag är väl-
digt medveten om detta och det är inget jag planerar att
renodla. Mitt incitament att gå över från ocicat till ryssavel var
just den förfäran jag kände då jag upptäckte att den gamla
skandinaviska rysstyp som Plysch representerar mer eller min-
dre har försvunnit. Jag tror att Pikku har en del att tillföra
både på öron och ögon och huvudfronten och det ska bli
spännande att se hur den här kullen blir.

Först kom Cheops – och sen blev det CHAOS!

Så vad blev det då, den 22e april?
För att göra en lång historia kort blev det,
efter mycket om och men, tre små blå,
två pojkar och en flicka, men den lilla
flickan fick fara till Nangijala bara några
timmar gammal. Hon hade gomspalt, det
lilla hjärtat. 

Att det inte var en lätt förloss-
ning kanske ni redan insett? Det började
bra, Storebror (numera Cheops) kom till
världen kl 04.15 efter en hemsk kamp för
Pikku som hade starka krystvärkar i över
en timme. Nu var det bra, tyckte Pikku.
Hon pysslade om lillen och hade det gott
och visade inga tecken på värkar. Tiden
gick och jag talade med Sari och
Djursjukhuset om vart annat. Vi skulle
försöka undvika kejsarsnitt i det längsta
eftersom både hennes syster och mamma
haft samma beteende och allt slutat väl
till slut. Efter tolv timmar började det
dock kännas olustigt och jag kände fort-
farande två som sparkade där inne. Kl 17
åkte vi till djursjukhuset och blev direkt
omhändertagna. Pikku blev röntgad och
man gjorde ultraljud och mycket riktigt,
där fanns två stycken kvar, men en låg

helt på tvären och hade dåliga hjärtljud.
Om denna skulle ha en chans att klara sig
var det akut kejsarsnitt som gällde. Det
var en hemsk situation, särskilt då jag
varit med om kejsarsnitt med komplika-
tioner, men det var naturligtvis inget att
välja på. Men som sagt, lillflickan klarade
sig ändå inte, hon var antagligen svag
från början. Sorgligt men sant. 

Pikku fixade som tur var kejsar-
snittet och narkosen galant och hade inga
problem att knyta an till gossarna. Hon
har varit en exemplarisk mamma redan
från början och verkar lycklig och harmo-
nisk. Lillebrorsan Chaos (döpt efter det
undantagstillstånd han kom till världen
under) var – trots att han är 14 timmar
yngre än sin bror – redan från början den
starkaste, men hade lite problem att dia i
starten, men sen när han väl fattat
galoppen så sög han så hårt att han kunde
hänga kvar när Pikku reste sig! Han för-
vånade också oss alla med att öppna ögo-
nen bara fem dagar gammal!

Idag, vid fem veckors ålder, har
de börjat utveckla personligheter och
Cheops är nu den störste och mest fram-

fusige samtidigt som Chaos är bäst på att
spralla och hoppa. Cheops är ljusare i fär-
gen och lite knubbigare i ansiktet, men
det är omöjligt att säga vem som kommer
att likna mamma eller pappa. Cheops är
en riktig gullegris som kryper upp i knät
på vem som helst som sätter sig på golvet.
Han älskar uppenbarligen människor och
kommer springandes och pipandes så fort
man visar sig. Chaos är lika orädd han,
men gillar mer att sitta och titta och fun-
dera och busa för sig själv. Han blir nog
en mycket självständig katt, precis som
Pikku.

Cheops 3,5 v. Ska ta lyra…

Chaos 3,5 v.

… och där satt den!
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Jag hade hoppats att Diesel (vår fan-
tastiske halvsiames) skulle bli extrapappa
och lekfarbror till ungarna, men så har det
inte blivit – än i alla fall. Han har varit
med och övervakat det hela från början
men tar det mycket försiktigt med ung-
arna. Han är alltid med, så ungarna kän-
ner honom väl, men de bryr sig inte så
mycket om varandra. Men snart när ung-
arna börjar busa på riktigt, då tror jag inte
Diesel kommer vara sen att lära dem ett
och annat trick!

Plysch däremot har det inte lätt.
Förutom att hon aldrig gillat Pikku nåt

vidare, så hatar hon bebisar. Första fyra
veckorna gick bra, honorna höll sig på var
sin kant i lägenheten och bara Plysch
slapp se de pipande små eländena så upp-
förde hon sig. När kattungarna var 4v fick
Pikku den märkliga idén att flytta dem till
badrummet – Plysch heligaste plats! Hon
la helt sonika pojkarna en halvmeter från
Plysch och gick därifrån! Jag vet inte vem
som var mest chockad, jag, Plysch eller
pojkarna! De hade ju aldrig mött en
otrevlig typ tidigare i sina korta liv och
här var någon som lät som en mindre
drake! Efter ett dygn gav Plysch upp sin
älskingsfilt och drog – bara för att möta
en Pikku som plötsligt förvandlats till en
furie! Herregud vilket slagsmål det blev!
Och när äntligen Pikku var inlåst gav sig
Diesel på Plysch i rena förskräckelsen…
Så nu lever vi med låsta dörrar (Pikku
öppnar alla dörrar…) sedan en vecka och
jag försöker dela min uppmärksamhet
mellan mina egensinniga flickor. Pikkus
modersinstinkt har slagit till på allvar och
hon får mord i blicken så fort hon ser
Plysch. Vi får hoppas att det lugnar ner sig
när hormonerna går tillbaka till det nor-
mala.

Men ännu har jag en och en
halv månad kvar med dessa ljuvliga små
nallar! Jag njuter varje dag och tv:n har
inte varit på mycket sedan de kom. Men
ändå så kan jag inte låta bli att redan läng-
ta till nästa kull…

Hälsningar 
Charlotte Bredberg och Flaxkatterna

Chaos 1 mån

Cheops 1 mån

Chaos 1mån i full karriär framåt!

Följande information har vi fått låna från Djurambulansens hem-
sida www.djurhjalp.se.
Denna djurambulans är den första som inte är ett kommersiellt
drivet företag, utan en ideell förening. Just nu har den Västra
Götaland som upptagningsområde, men det finns planer på att
utöka detta område så fort resurserna tillåter.

Vi är en grupp personer som oroas över den brist på resurser som
finns i samhället idag när det gäller att ta hand om och hjälpa djur
som inte har förmånen att leva i ett tryggt hem. Det kan vara
herrelösa husdjur eller djur där husse eller matte inte har råd att ge
sina djur den vård och trygghet som krävs.

Detta har nu resulterat i en nystartad förening, hemsida och medi-
al uppmärksamhet. I början har vi ingen möjlighet att hyra in
hjälp och det medför naturligtvis att det mesta arbetet kommer att
ske på ideell basis. Trots detta behövs det ekonomisk hjälp för att
kunna utveckla föreningen till något riktigt bra. Först ska djuram-
bulansen garanteras drift och personal. Därefter kommer vi att
utveckla hjälpen undan för undan. Vid överskott för föreningen
kommer detta att användas för att hjälpa de värst utsatta djuren.

Djurambulansens viktigaste uppgift är att rädda liv och minska
djurens lidande vid en olycka. Genom Djurambulansens existens
säkerställs en korrekt hantering av ett stressat eller skadat djur. I
samarbete med räddningstjänst och polis täcks hela Göteborgsre-
gionen in, vilket även leder till en god hjälp och avlastning för
dessa organisationer.

Som ideell förening är Djurambulansen knuten till ett nätverk av
veterinärer, djursjukvårdare och djurvårdare som är vana vid han-

tering av förolyckande och stressade smådjur. Vi finns tillgängliga
dygnet runt via SOS alarm eller på journummer 0733-999 112.
Bilen är utrustad för akut djurlivräddning och transport av sjuka
eller skadade djur, och dessutom besiktigad och godkänd för trans-
porter upp till åtta timmar.

Tack vare stödmedlemmar och associerade medlemmar kan
Djurambulansen finnas till. Den drivs enbart via medlemsavgifter,
donationer, sponsorer och gåvor – helt utan vinstintresse. 

Ett medlemskap i Djurambulansen kostar 150 kr per år (eller mer
för den som vill). Som tack får du ett nyhetsbrev 2 ggr/ år, med-
lemskort och transport av ditt smådjur 2 ggr/år vid akut sjukdom.
Du kan betala ditt medlemskap eller sätta in ett bidrag på plusgi-
ro 46 17 86-6 eller bankgiro 802 539-5447. Uppge ditt namn och
din adress.

Jerker Lundin/Webbansvarig

Djurambulans i Västra Götaland
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Vilken hankattunge som till slut blir
avelskatt vet man sällan i förväg! Nästan
vilken hane som helst kan komma ifråga
för enstaka parningar och några blir
också avelshanar eftersom den allmänna
nivån på de skandinaviska ryssarna är hög
och behovet är stort. Det behöver inte
alls vara en stjärna, även relativt medel-
måttiga katter behövs för aveln. Detta
gäller både hanar och honor. Men i prak-
tiken är det bristen på hanar som är den
stora flaskhalsen. 

Observera att fertila hanar fort-
sätter att fungera som härliga familjekat-
ter, i alla fall tills de är fullvuxna. Skulle
det med tiden visa sig att de har det för
jobbigt på något sätt med sin manlighet
får de kastreras och fortsätta som harmo-
niska kastrater. Vi vill illustrera allt detta
genom att berätta lite hur vi själva hal-
kade in på att bli avelshaneägare.

Vi var hyfsat kattvana, men nu skulle vi
ta ett stort steg: Köpa vår första alldeles
egna katt, en katt som skulle trivas som
innekatt och som vi kunde ställa ut. Vår
första raskatt. En ryss förstås! Vi fick
snart bra kontakt med en kunnig och
hjälpsam uppfödare. Vi fick första tjing
på val av kattungarna i kullen, två killar.
En sades vara trolig blivande utställ-
ningskatt. Den andre var mindre, blyg,
men ändå mer social. Vi valde den socia-
le och ställde ut honom ändå. Valet av
”lillebrorsan” har vi aldrig ångrat! Han är
och har alltid varit en älskad och kär
familjekatt, och med tiden blev han en
vacker, maffig maskulin hane och började
dessutom komma före ”storebrorsan” på
utställningarna.

Muskis, som vi kallar honom, blev med
tiden Champion samt flera gånger BIV
(en gång för självaste Eric Reijers som var
storförtjust). En stor prestation tycker vi,
eftersom han både är en mycket blyg ryss
och dessutom ogillar att bäras. Men han
tyckte i alla fall att det var helt okej att
vara i utställningsburen.

Muskis var en vacker ryss redan
som unghane. Uppfödarna ”flockades”
vänligt intresserade utanför hans utställ-
ningsbur. En av de mest namnkunniga
sa, citerat fritt ur minnet: ”Den kanske
bäste unghanen i Skandinavien just nu.
Speciellt huvudet är jättefint”. Vad skulle
vi göra? Det var bara att ”för allas bästa”
ställa Muskis till förfogande som avelsha-
ne. Speciellt som han visade sig vara en
duktig uppvaktare och parare och dessu-
tom mycket vänskaplig mot besökande
honor. Rena nöjet att observera!  Men
tyvärr blev det i själva verket inte alls
många parningar av. Fastän listan på pre-
liminära överenskommelser tycktes vara
lång, rent av fulltecknad, rann flertalet ut
i sanden. 

Muskis var fertil och tillgänglig
jourhavande avelshane i nästan tre år.

Efter en tid fick han sällskap av en son,
den karske och sociale Vagis. Vi ställde
bara ut Vagis en gång, i vår lokala klubb,
där han fick fint omdöme trots att han
inte alls var en lika vacker unghane som
sin far. När pappan inte längre orkade
med att vara fertil hane, fick sonen över-
ta stafettpinnen. Men den harmoniske
kastraten Muskis, med en numera förnöjt
vajande svans, förblev en välvillig revir-
hävdare. Vilket innebar att Vagis slapp att
bevaka reviret och därmed slapp den
oron i alla fall. Vi såg nog Vagis närmast
som en förlängning av sin far. Och kan-
ske sågs han så också av klubbens exper-
ter, eftersom ett antal honor blev
rekommenderade till parning med
honom, trots att ingen av dem hade sett
honom live.

Nå, även Vagis visade sig vara
en mycket duktig, effektiv, men snäll
parare under sina nästan två år som fertil,
också han fick jättefin avkomma som
säkerligen ser just honom som sin anfa-
der. Som fullvuxen blev till slut även den
genomsnälle Vagis en vacker rysshane,
med den grymma rysslooken som extra
krydda. 

Vi hade således en identitet som
avelshaneägare i flera år. (Och därmed
dåligt med nattsömn pga. höga jaman-
den, men det tog vi! De var ju i övrigt
fina familjemedlemmar.) Våra praktiska
erfarenheter har kompletterats via flitigt
deltagande på olika kattforum, samtal
med andra avelshaneägare, samt föreläs-
ningar.

Saker som vi funderade över och 
som kan vara bra att känna till:

Är katthanar extra aggressiva? Det kan
de kanske vara. Våra var det dock inte,
inte heller de rysshanar vi känner till.
Någon enstaka gång kunde de protestera
och ge oss försiktiga varningsnafs, men
alltid åtföljda av vänliga slickanden. Vi
har ALDRIG blivit utsatta för avsiktliga
bett eller avsiktliga rivningar eller ens all-
varligt menade hot. Och det har heller
aldrig de besökande honorna blivit, inte
ens de som låglöpte vid ankomsten.
Enstaka pliktskyldiga fräsanden som
mest. Eventuella aggressioner inriktas
alltså enkom mot katter, framför allt
främmande katter som inkräktar på revi-
ret, inte mot människor. Vi tror att detta
är rätt generellt. Till exempel att döma av
det vi läst om omhändertagna hemlö-
singar.

Strilar/pinkar de? Detta är normalt inget
stort problem hos ryssar förrän de är fullt
utvuxna vid ca 16-24 månaders ålder.
Men senare kan det bli värre. De kan
dock ströstrila fr.o.m. de är könsmogna.
Speciellt om de känner lukt av fertila
katter utifrån eller någon annan konstig
lukt – hos oss var det fårpäls som brukade

pinkas in. Andra raser kan ofta strila så
snart de blivit könsmogna. 

Hur tar jag bort lukten när katten strilat
eller pinkat? Tvätta av med såpa, som är
en bra grundtvätt i kattsammanhang.
Kombinera med avtvättning med
utspädd ättiksprit. Det finns numera
även sprayer baserade på biologiska ned-
brytningsenzymer. Själva urinen luktar
starkt fr.o.m. att de blivit könsmogna, så
du måste sköta kattlådorna noggrannare
än annars. Tips: Ha gärna en extra låda,
så har du en liten extra gardering mot
olyckshändelser.

Oro? Mycket vanligt, ja typiskt, också
hos vuxna hanar som mår ganska bra
med sin manlighet, till exempel vår Vagis.
En del bara lite grann, andra mer… De
söker efter en hona. Kollar oroligt av revi-
ret. Jobbar med munnen och tungan.
Kan få dålig aptit och magra av!  Som
tidigare antytts brukar det inte vara så
farligt innan de är fullvuxna. Den fertile
hanen jamar alltid en hel del och klart
högre än kastrater.

Vad kan man göra mot oron?
Feliway (trygghetsferomonet). Köpes hos
veterinär eller via Djurapotek. Fungerar
bra i många sammanhang. Vi tror att det
är användbart även för fertila hanar i och
med att det ger en känsla av trygghet,
minskar stresskänslan och därmed även
behovet att kontrollera reviret. Re-
kommenderas, kan inte skada men kan
hjälpa. Tyvärr var den inte så vanlig på
vår tid.
P-spruta. Fungerar, men har biverkning-
ar, det kan bland annat bli fula bölder
(t.o.m. dödsfall har förekommit) eller
kala fläckar vid insprutningsstället.
Rekommenderas inte, då är p-piller min-
dre farliga, om än bökigare.
P-piller. Lite besvärligt, men det fungerar.
Vissa biverkningar kan finnas, speciellt
vid längre användning. Kan vara värt att
prova för att köpa tid. Den kanske säkrast
fungerande lösningen. Observera dock
att vissa kattmänniskor menar att p-pil-
ler/p-spruta i omedelbar anslutning till
parning medför ökad risk för fosterska-
dor. Rekommendationen är parning först
på andra löpet. Detta gäller honor, men
möjligen gäller detta även hanar?
Bachs droppar. Ett slags homeopatiskt
preparat. Låter som hokus-pokus, men
KAN fungera, berättar en del kattägare.
Clomicalm. Ursprungligen framtaget för
hundar mot separationsångest, men har
ibland hjälpt även katter, med bland
annat piss-problem.

Blir oron och avmagringen påfallande,
tiden går och inget hjälper, bör avelsha-
nen kastreras.
Se upp om han dessutom blir dålig på att
dricka. Du måste se till att han får i sig

Att ha en fertil hane hemma
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vatten, alldeles speciellt under varma
somrar.  Tips: En vattenfontän kan fun-
gera.

Vaccinationer och provtagning? De van-
liga vaccinationerna mot kattpest och
kattsnuva är viktigast och i praktiken de
enda som är obligatoriska i Sverige. Men
läget kan ändras snabbt, t.ex. om det
dyker upp en känd smittkälla i rysskret-
sar. Till exempel: FIV, FeLv, chlamydia
eller rabies.  Saken har periodvis diskute-
rats i rysskretsar och rekommendatio-
nerna som sådana för vaccinering respek-
tive provtagning kan komma att ändras.

Du som träffar andra katter
måste iaktta extra försiktighet. Att hjälpa
hemlösingar är förvisso en Gudi behaglig
god gärning, men inte på bekostnad av
dina hemmakatter. Du ska i så fall vara
oerhört noggrann. God hygien, steril-
tvätt, klädombyte, samt karantän och
veterinärundersökning i aktuella fall är
givna minimiåtgärder. Och även extra
vaccinationer/provtagningar, både av den
adopterade hemlösingen och din egen
katt innan den möter andra avels-
katter/raskatter. Undvik helt enkelt såda-
na risker om du sysslar med avel eller
aktiv utställningsverksamhet. ”Better safe
than sorry”.

Avmaskning: Vid behov. Vilket innebär
att flertalet innekatter aldrig behöver
avmaskas.

Bad: Vid behov. Vilket innebär att många
innekatter aldrig behöver bada. Men det
är bra att du tränar på detta ibland. Om
inte annat kan ju din hane få fettsvans.
En del hanar luktar mer än andra och
behöver alltså badas då och då. Deras kiss
kan t.ex. ibland skvätta upp mot buken.
Våra gossar skötte dock själva sin person-
liga hygien exemplariskt så de behövde
aldrig något extra bad.

Vad är fettsvans? Det är talgkörtlar vid
svansroten som spökar. Speciellt fertila
hankatter kan få det ibland. Prova med
att tvätta med Yes som ju är extra bra på
att lösa fett och ändå relativt skonsamt. I
extra besvärliga fall kan det bli aktuellt
med en antibiotikakur. 

Kindkuddar. Fertila hanar brukar få mar-
kerade kindkuddar. De kan bli rätt stora
hos vissa individer. Detta är på intet sätt
sjukligt, och de brukar tillbakabildas när
hanen kastrerats.
Även nacken och pälsen där brukar bli
lite tjockare.

Allergier: Tänk på att fertila hanar (och
kattungar) är svårast att tåla för allergiker.
Det finns många tips för en allergiker
som vill leva med katt, men det är en
annan historia.

Provtagning för icke smittsamma till-
stånd. Några av de vanligaste är blod-
gruppering, HCM/RCM (hjärtfel), PKD
och CIN (njur-sjukdomar), PRA (nät-
hinneförtvining). Numera finns även bra

test för mask-genen (=CPC).
Ryssarna har inte haft problem

med skilda blodgrupper. Rasen har inte
heller haft problem med ärftliga sjukdo-
mar, så vitt vi vet. Så dessa tester, fastän
potentiellt nyttiga, är inte nödvändiga i
dagsläget. Men rekommendationerna
kan ändras i framtiden. 

Mask-genen då? Colourpoint är
ingen sjukdom, därför finns det ingen
anledning att panikslaget jaga den. Men
det är inte lämpligt att låta kända mask-
bärare para med varandra. Så ett billigt
och enkelt genomförbart CPC-test fyller
faktiskt en funktion.

Hälsotest. Du måste ha veterinärintyg
på att testiklarna är nere i pungen, och att
det inte finns något navelbråck. Hanen
måste dock vara minst 6 månader gam-
mal när detta undersöks. I Norge krävs
dessutom en hjärtundersökning av
hanen. En noggrann avlyssning med ste-
toskop räcker. Det är kanske enklast och
bäst om du låter veterinären göra en van-
lig hälsoundersökning, men ber att han
eller hon skriver i en extra tydlig anteck-
ning att hjärtat undersökts utan
anmärkning, samt fyller i på avsedd plats
på stamtavlan om testikel- och navel-
bråckstatus. Enklare hälsotest t.ex. i sam-
band med vaccinering är aldrig fel.
Många veterinärer gör detta rutinmässigt.

Avelshaneägarens ansvar för aveln. Det
är honornas ägare, uppfödarna, som
aktivt väljer hane. Det är alltså i första
hand deras ansvar att välja en lämplig
hane till honan. Vi gjorde ingen aktiv
marknadsföring utom att vara med på
avelshanelistan i Ryska Posten, och så
utställningarna då. De honor som kom
till oss var allesammans ägda av etable-
rade uppfödare eller hade fått rekom-
mendation av en sådan. Alla hade vidta-
lat oss i förväg. I det läget var vår och
honans ägares jämförelse av stamtav-
lorna, katternas egenskaper, utseende etc.

mest en mysig stund tillsammans. En
trevlig ritual och en del av nöjet med par-
ningen. Men du kan också bli tillfrågad
av en helt oerfaren uppfödare, eller t.o.m.
en icke kattklubbansluten privatperson
med en rysshona som visserligen har
stamtavla, men utan några som helst
meriter.

Här kan du rådfråga klubbens
avelshaneansvariga eller en etablerad
uppfödare du litar på. Accepterar du
denna parning, hjälper du givetvis till så
gott du kan med dina kunskaper, för-
medlar kontakt med Russian Blue
Klubben och/eller en lämplig kattklubb.
Det kan även komma förfrågningar om
oregistrerade parningar, t.ex. med husis-
honor. Avböj vänligt men bestämt. SVE-
RAK tillåter inte sådant.

Förfrågningar och kö. Honkattsägare
brukar höra sig för i förväg. Uppfödarna
tillfrågar ofta flera tänkbara hanar. Både
”idealhanen” och ”en reservhane” ifall
idealhanen inte kan just när det är dags.
Det innebär för dig att en del förfråg-
ningar rinner ut i sanden. Vill man gar-
dera sig kan man dock skriva kontrakt.
Det är inte vanligt, men det förekommer.
Får du flera förfrågningar bör du göra en
preliminär kölista. Men förlita dig inte på
listan för mycket och håll inte alltför stelt
på den, annars kan det bli så att din hane
i slutändan knappt får några parningar
alls... 

Hur du gör rent praktiskt när honan väl
är hemma hos dig berättar vi i annan arti-
kel i nästa nummer.

Stefan och Lena Zylberstein 
Frågor och synpunkter välkomnas till 
stefanzylberstein@yahoo.se

Puss på dig älskling! S*Vatulands Mikhail och FIN*Zarin Holly

Foto: E Larsson
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Kunskapen om reproduktionsstör-
ningar hos hankatter är ännu begrän-
sad. När en huskatt är steril är det nog
mycket ovanligt att det upptäcks. När
det däremot gäller raskatter som
används i kontrollerad avel upplevs
det som ett stort problem om den till-
tänkte avelshanen inte producerar
några kattungar.

Oförmåga att para – psykologiska orsa-
ker
Det är inte säkert att det blir någon par-
ning bara för att man sätter ihop en
löpande honkatt med en hankatt.
Utebliven parning har i regel psykolo-
giska orsaker snarare än något fysiskt fel
på katterna. Katter är revirbundna djur
som känner sig tryggast i sin egen invan-
da miljö. När man flyttar en katt känner
den sig ofta osäker i den nya miljön. Två
katter som sätts ihop kan dessutom
känna sig osäkra på varandra till en bör-
jan. Denna osäkerhet kan göra att hanen
inte vågar försöka para eller att honan
bestämt avvisar hanen på grund av rädsla.
Om katterna bara får lite tid på sig bru-
kar det i regel bli parning till slut. Om
båda katterna är oerfarna kan det dock ta
längre tid än om åtminstone den ena
katten vet vad det är frågan om. En ung
oerfaren hankatt som tidigare har fått
stryk av en honkatt i samband med par-
ning kan bli så rädd att han inte vågar
försöka para för lång tid framöver. Ibland
förekommer det att en katt av någon
anledning vägrar att para en viss individ
trots att det går bra med andra katter.
Sådana personliga preferenser kan man
inte göra mycket åt. Om uppfödaren är
mycket angelägen om just den kombina-
tionen kan artificiell insemination över-
vägas. Uteblivna parningar kan också
bero på att honkatten inte börjat löpa på
allvar utan bara förlöper. Om man väntar
en eller två dagar kommer den riktiga
höglöpningen igång och hon kommer
troligtvis att acceptera hankatten.

Oförmåga att para - fysiska orsaker
Ibland kan det finnas en bindvävssträng
mellan kattens förhud och penis som gör
att hanen inte kan genomföra en par-
ning. Denna upptäcks med en enkel
undersökning. Ofta kan man dock behö-
va ge ett lätt lugnande medel för att
kunna utföra denna inspektion. Katten
behandlas genom ett enkelt kirurgiskt
ingrepp där strängen tas bort. Det före-
kommer ibland att en hankatt är för kort
jämfört med honan för att både ta ett
nackgrepp och genomföra en parning
samtidigt. Om katterna accepterar det,
kan man hjälpa till genom att hålla
honan i nackskinnet. Det är dock inte
alla katter som går med på den typen av
inblandning. En katt som har smärta i
rygg eller höfter kan vara ovillig att para
på grund av att smärtan förvärras.

Ibland kan hårringar samlas

runt kattens penis och göra att han får
svårt att para. I regel tvättar katten bort
dem själv men ibland måste de plockas
bort efter att man har gett lugnande
medel.

Dålig parningsvillighet
Vissa hanar saknar intresse för att para.
Så vitt man vet är dessa hanar helt nor-
mala i övrigt och har helt normala hor-
monnivåer. Det är bara intresset som
saknas. Detta är inget man vill behandla
eftersom god könsdrift är en viktig egen-
skap hos ett avelsdjur. Vid utredning av
dålig parningsvillighet görs en noggrann
klinisk undersökning samt en inspektion
av kattens könsorgan. Man kan även ta
spermaprover och blodprover för hor-
monanalys. Om ingenting onormalt hitt-
tas och rutinerna runt parningen verkar
optimala så är det sannolikt en fråga om
dålig könsdrift.

Kromosomavvikelser
Det är väl känt att sköldpaddsfärgade
hankatter i regel har någon form av kro-
mosomavvikelse. I normala fall är det
enbart honkatter som kan bli sköld-
paddsfärgade. Det behövs två X-kromo-
somer för att sköldpaddsfärg ska kunna
uppstå, en X-kromosom med anlag för
röd färg (och dilutionerna av rött) och en
med anlag för icke-röd färg (det vill säga
svart och dilutioner av svart). Normalt
har honkatter två X-kromosomer och
hanarna har XY. Det förekommer dock
avvikelser från den normala kromosom-
uppsättningen. På kliniken såg vi en
svartsköldpaddsfärgad cornish rex-hane.
Denna katt hade ett mer feminint
utseende än en normal hane av samma
ras. Det spermaprov som togs innehöll
inte en enda spermie. Ett blodprov för
kromosomanalys visade att de flesta cel-
lerna hade kromosomuppsättningen
38,XX vilket är en helt normal honlig
kromosomuppsättning. Några få celler
hade istället kromosomuppsättningen
57,XXY, det vill säga en trippel  kromo-
somuppsättning (en katt har normalt 2 x
19 kromosomer). Denna avvikande kro-
mosomuppsättning har troligtvis upp-
stått genom att ett ägg först blivit befruk-
tat med två spermier, vilket lett till en
trippel kromosomuppsättning. Därefter
har det bildade embryot smält samman
med ett normalt honligt embryo. I nor-
mala fall kan inte ägg befruktade med två
spermier utvecklas vidare, men genom
sammansmältningen med ett normalt
embryo kunde denna cellinje finnas kvar.

Att avvikelser i könskromoso-
merna är kända i samband med sköld-
paddsfärgade katter innebär inte att de är
begränsade till katter med denna färg.
Däremot visar färgen att katten sannolikt
har ett kromosomfel vilket har lett till att
just dessa hanar blivit föremål för under-
sökningar med avseende på kromosom-
avvikelser. En brun burma kom in till kli-

niken för att han hade parat fyra honor
som inte blev dräktiga. Denna hane hade,
precis som den sköldpaddsfärgade katten
ovan, betydligt mindre testiklar än nor-
malt. Inte heller denna hankatt produce-
rade några spermier. Ett blodprov visade
kromosomuppsättningen 39,XXY, det
vill säga en extra X-kromosom i varje cell.
Alla sköldpaddsfärgade hanar är inte ste-
rila. Ibland kan till exempel två hanliga
embryon smälta samman till en individ.
Man får då en katt som har en normal
kromosomuppsättning men cellerna
kommer ursprungligen från två individer.
Detta gör att det kan finnas både X-kro-
mosomer med anlag för röd färg och X-
kromosomer med anlag för icke-röd färg.

Dålig spermakvalitet
Kattens testiklar börjar i regel producera
spermier vid runt sju till åtta månaders
ålder. Detta sammanfaller med puberte-
ten när testiklarna även börjar producera
testosteron. Det typiska hankattsbeteen-
det börjar då också uppträda som en följd
av förhöjda testosteronnivåer. Testoste-
ronet gör även att urinen får den speciel-
la lukt som är utmärkande för fertila han-
katter.
Spermieproduktion kan inte ske i
kroppstemperatur. Detta är orsaken till
att testiklarna är belägna i pungen utan-
för bukhålan där temperaturen är lägre
än inne i kroppen. Testiklarna anläggs
dock i bukhålan under fosterstadiet men
har i regel vandrat ner till pungen när
katten föds. Ibland kan dock en eller två
testiklar bli kvar i bukhålan. En sådan
testikel kommer att producera testoste-
ron men inga spermier Det finns olika
orsaker till att en normalt nedvandrad
testikel ändå inte producerar spermier
eller producerar för få eller dåliga spermi-
er. Olika sjukdomar och miljöfaktorer
kan orsaka tillfälliga skador i testiklarna.
Om hanen har parat flera honor som går
tomma finns det anledning att misstänka
att hans spermiekvalitet kan vara dålig.
Om dessa honor dessutom bevisligen är
fertila genom att de fått ungar med andra
hanar stärks misstanken ytterligare.
Testiklar som är mindre än normalt eller
har mjukare eller hårdare konsistens än
normalt leder också till misstanken att
fertiliteten är nedsatt.

Testikelhypoplasi
Testikelhypoplasi är medfött och innebär
att testikeln är underutvecklad. Kromo-
somavvikelserna som beskrevs tidigare i
artikeln kan vara en orsak till testikelhy-
poplasi. En annan orsak kan vara en katt-
pestinfektion tidigt i kattungens liv. Ofta
kan man dock inte hitta orsaken till pro-
blemet. Hypoplasin kan vara total med
helt avsaknad spermieproduktion eller
partiell där delar av testiklarna fortfa-
rande fungerar. Vid total testikelhypopla-
si är testiklarna märkbart mindre än nor-
malt. Eftersom detta är ett medfött till-

Infertilitet hos hankatt
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stånd kan det inte förbättras.

Testikeldegeneration
Testikeldegeneration (tillbakabildning av
testikeln) är till skillnad från testikelhy-
poplasi förvärvad och inte medfött. Det
innebär att en katt med testikeldegenera-
tion tidigare kan ha haft kullar. Man kan
säga att testikeldegeneration är en reak-
tion på en negativ påverkan, till exempel
bitskador, allmän sjukdom, hög feber
eller vissa mediciner. Ofta kan man inte
hitta den bakomliggande orsaken. Till
skillnad från testikelhypoplasi så kan
testiklarna hämta sig från en testikeldege-
neration om den inte varit för allvarlig.
Vid allvarlig testikeldegeneration ersätter
bindväv de spermieproducerande cellerna
och testiklarna blir små och hårda. Ju
längre tid katten har haft problem desto
mindre är sannolikheten att han blir bra
igen. Är testiklarnas storlek eller kon-
sistens förändrad är prognosen dålig. Om
man inte ser någon förändring i testiklar-
nas storlek eller konsistens kan det vara
värt att vänta ett par månader upp till ett
år för att se om fertiliteten återhämtar sig.
För att skilja mellan testikelhypoplasi och
testikeldegeneration måste man undersö-
ka testiklarna i mikroskop efter kastra-
tion. Inte ens då går det alltid att se skill-
nad.

Mediciner kan påverka spermieproduk-
tionen negativt
Hos katt finns det ytterst lite dokumen-
tation om hur olika mediciner påverkar
fertiliteten. Genom att jämföra med det
man vet om andra djurslag och människa
kan man misstänka att vissa läkemedel
har en negativ effekt även på katter. Det
är ganska vanligt att avelshanar behandlas
med progestagener, det vill säga samma
preparat som ges som p-medel till hon-
katter. Orsaken är att man vill dämpa ett
oönskat hankattsbeteende för att kunna
hålla katten i avel ytterligare en tid. I en
studie på SLU såg vi att andelen defekta
spermier efter en tid ökade hos hanar
som fick progesteronpreparatet Covi-
nan®. Hos hanar som har en bra sper-
makvalitet från början är denna förän-
dring troligen inte så stor att det påverkar
deras fertilitet. Det är känt att hankatter
som behandlats med Covinan ® fortsätt-
ter att producera kattungar. Det är dock
möjligt att katter som redan har en dålig
spermakvalitet kan bli infertila en tid
efter Covinan®-behandling. Denna
effekt är sannolikt övergående. Behand-
ling med testosteron ökar inte fertilite-
ten, tvärtemot vad man skulle kunna tro.
Testosteron produceras av celler i testi-
klarna vilket gör att koncentrationen av
testosteron är betydligt högre i testiklarna
än i blodet. När man injicerar testosteron
blir koncentrationen i blodet högre än
normalt. Kroppen luras att tro att det är
dags att minska den egna produktionen
från testiklarna. Det innebär att testoste-
ronkoncentrationen lokalt i testiklarna
blir lägre än normalt vilket är negativt för
spermieproduktionen. Cimetidin och
klorpromazin är läkemedel som man

ibland ger för att minska illamåendet hos
katter vilka har sjukdomar som framkal-
lar kräkning (till ex-empel njursjukdo-
mar). Dessa mediciner kan påverka sper-
mieproduktionen negativt. Diuretika,
det vill säga mediciner som ökar urinut-
söndringen, kan hämma bildningen av
testosteron och ge minskad spermiepro-
duktion hos människor.

Näringsbrist eller vitaminöverskott kan
ge infertilitet
Katter som äter en välbalanserad diet
drabbas normalt inte av näringsbrist eller
överskott av vissa ämnen. Man bör dock
komma ihåg att vissa näringsämnen min-
skar under lagring. Därför är det viktigt
att kontrollera bäst-före-datum på foder-
förpackningen. Katter som äter mycket
lever får i sig för mycket vitamin A. Över-
skott av vitamin A ger en mängd symtom
och leder dessutom till testikeldegenera-
tion som katten inte kan tillfriskna ifrån.
Motsatsen, brist på A-vitamin, är också
skadlig. Katter kan i motsats till många
andra djurslag inte omvandla betakaroten
(rött färgämne, förekommer till exempel
i morötter) till retinol (vitamin A), utan
behöver färdigt vitamin A. Brist på vita-
min A kan ge minskad könsdrift och
nedsatt spermieproduktion. Experimen-
tellt har man sett att brist på essentiella
(livsnödvändiga) fettsyror kan ge min-
skad könsdrift och underutvecklade testi-
klar.

Spermaprov
Genom att ta ett spermaprov kan man
kontrollera om katten har spermiepro-
duktion och om de spermier han produ-
cerar rör sig normalt och ser normala ut.
För provet ska kunna tas måste katten
sövas. Man tar sedan spermaprovet
genom att stimulera de nerver som styr
utlösningen med en svag elektrisk ström.
Eftersom katten är sövd är detta helt
smärtfritt och inga biverkningar har setts
efter själva spermasamlandet. Man mäter
volymen på det samlade provet, vilken
brukar vara mycket liten (0,01 ml till 0,2
ml). Spermiekoncentrationen räknas ut
och man kan då räkna ut totalantalet
spermier. I ett mikroskop ser man hur
stor andel av spermierna som rör sig.
Slutligen fixerar man en del av provet för
att göra en mikroskopisk bedömning av
spermiernas utseende. Spermier med
olika fel är i regel inte befruktningsdugli-
ga. Det finns alltid några spermier som är
onormala men ju högre andel avvikande
spermier som finns desto större är sanno-
likheten att katten är infertil. En katt
med nedsatt fertilitet behöver inte vara
helt steril. Det kan även vara så att han
får enstaka normala kullar blandat med
onormalt små kullar och helt tomma
honor. Det är fortfarande okänt exakt
hur stor andel normala spermier en katt
ska ha för att anses ha normal fertilitet.
Man vet att många kattdjur har en väl-
digt hög andel onormala spermier jäm-
fört med andra djurslag, men uppenbar-
ligen kan de ändå fortplanta sig. Enligt
litteraturen har tamkatter normalt en

relativt hög andel normala spermier.
Enligt vår erfarenhet är det dock vanligt
att även tamkatter har en hög andel avvi-
kande spermier i jämförelse med andra
djurslag. Eftersom kunskapen om han-
katter fortfarande är begränsad tolkas
svaret med försiktighet. Om katten är
helt steril är det i regel lätt att se det på
provet men det är svårare att veta om fer-
tiliteten är något nedsatt. Sannolikt har
en katt med en hög andel normala sper-
mier större chans att få stora kullar och
fler dräktiga honor än en katt med en låg
andel normala spermier. Det har hänt att
en misstänkt infertil katt haft normala
prover och bedömts som fertil vilket
senare bekräftats genom normala kullar.

Övriga orsaker till dålig fertilitet
Ibland förekommer det att en katt har
normal spermieproduktion och parar
normalt men att hela eller delar av ejaku-
latet (spermadosen) går baklänges in i
urinblåsan. Detta kallas retrograd (det
vill säga baklänges) ejakulation. Orsaken
är att urinrörets inre mynning är för
slapp under utlösningen. En perserhane
som hade parat sex honor i elva löpning-
ar utan att någon blev dräktig kom in till
kliniken och sövdes för spermaprov. Två
prover togs under samma narkos men
inga spermier fanns i dem. Ett urinprov
togs och visade sig innehålla en stor
mängd spermier. I normala fall går alltid
en liten del av ejakulatet in i blåsan. Man
kan alltid hitta spermier i urinen hos en
hankatt som just har parat. Men när alla
spermier går den vägen kan det naturligt-
vis inte bli några kattungar. Ingen
behandling är känd hos katt eftersom
detta är det enda hittills beskrivna fallet.

Sammanfattning
Oftast kan ingen behandling förbättra
fertiliteten hos en hankatt. I regel hand-
lar det antingen om att avvakta och
hoppas på självläkning eller att konstate-
ra att katten inte kommer att fungera
normalt i avel och kastrera den. Om man
kan hitta en bakomliggande orsak till
problemet kan man försöka rätta till det.
En stressfri miljö och välbalanserad diet
är den bästa förebyggande behandling
man kan ge.

Eva Axnér
Veterinärmedicine doktor Eva Axnér 
arbetar vid Institutionen för obstetrik 
och gynekologi vid Sveriges Lantbruks-
universitet i Uppsala.

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

Fråga Ylva!
Fråga till Ylva:
Silverskimret hos russian bluekatterna beror ju på att hårstråna
är ljusa/ofärgade i toppen. 
Kan du förklara det lite närmare? 
Varför ser man det bäst på huvud och ben?
Finns det andra raser med silverskimmer?

Ylva svarar:
Olika mängd melanin (färgämne) förs in i hårstrået under
hårets utväxt och åstadkommer de bandade hårstråna hos agou-
tikatter. Jag gissar att det är liknande fenomen som ger den lju-
sare färgen i toppen av ryssens (solida) päls. 

Man ser det lättast där håren är korta, antagligen för att den
ljusa delen är proportionellt större där. När jag kollar ett foto av
en blå burma ser den lika silvrig ut på tassarna.

S*Sidensvansens Lomelindi “Elsa”, 16 år.
Ägare och foto: Anna Frimodig

Sydspissens Babushka
Foto: Hilde Kræmer Moe

HAR DU SVERIGES ÄLDSTA RYSS?
Vi märker att många ryssar blir riktigt gamla och det skulle vara
roligt att få veta hur många gamla ryssar vi har idag. 
Skicka in ett kort eller brev till Ryska Posten med uppgift om
namn och ålder på din senior samt vem du själv är. Väldigt
gärna även ett foto på katten men om du inte har det så med-
dela oss i alla fall. Kanske just du har den äldsta ryssen! 

OK, vi låter våra grannländer delta också!!  :-) 

Snälla alla som har ryssar över 17 år, meddela oss. Vem vet, vi
kanske till och med kan tigga till oss ett litet pris till äldsta kis-
sen från RBK:s styrelse. 
Vi vill ha ditt brev senast den 15 augusti.

Red. 

S*Graymalkin’s Yearning Ofelia “Nano”
Ägare och foto: Susanna Gunnar
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Puma och Tiger på utställning i Helsingfors
FIN*Susanssin Beautiful as Puma 
Ägare: Satu Aronen

FIN*Susanssin Tiger that Purrs 
Ägare: Susanna Gunnar

Watson och Wilma 
S*Vatulands Mikhail o. S*Barynia’s Wilma

Ägare: Karin o. Patrik Johansson

Hans Lindberg håller Hana-Bi Fidelia. 
Fidelias ägare är Anu Tolvanen. 
Foto: Pauli Araneva. 

Hana-Bi Estrade Burton
med ägaren Kaisa Kinnarinen. 
Burton resultat på lördagen: 
Ex1, BIV och NOM. 
Foto: Pauli Araneva.

Hana-Bi Estrade Vivien 
med sin ägare och uppfödare
Marianna Ripatti. 
Viviens resultat på söndagen:
Ex1, BIV och NOM. 
Foto: Pauli Araneva.

Foton tagna på RUROK:s utställning i Helsingfors 26 och 27 april 

S*Skepparkrokens Sonja
Ägare och fotograf: Monica Malmsten

Wynjas Wilma
- Dimma

Ägare och fotograf: 
Ellen Nilsson

Foto: Karin Johansson
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RYSSFEST I VÄST

På kvällen efter Russian Blue Klubbens årsmöte,
lördagen den 26/4, var det dags för årets första ryss-
fest. Även denna gång på restaurang SukhoThai i
centrala Göteborg, som har god och mycket pris-
värd mat. 
Vi blev 19 st. som även denna ryssfest tillsammans
åt en massa god mat, pratade katt och hade det
himla trevligt! 

Nästa ryssfest blir preliminärt i slutet av oktober.
Alla medlemmar hälsas välkomna då!
Tänk vad roligt om ringarna kunde sprida sig och
medlemmar i andra delar av landet också kunde
ordna ryssfester, det är alltid roligt att träffas och
prata katt. 

Carina Nicklasson
Vimmelfoto: Hugo Johansson

Jag är så tacksam för den här snygge kil-
len, från Eva Nilssons uppfödning. I
stamtavlan heter han Tzaritsas Groucho,
men vi kallar honom Julius (eftersom det
var Groucho Marx riktiga namn). Han
tillhör inte de mest framfusiga, men är en
katt som vinner i längden. Främlingar – i
synnerhet män och hantverkare (!) göre
sig icke besvär, men de personer han en
gång tagit till sitt hjärta är han evigt tro-
gen. Dock håller han en viss förnäm
distans. Det är inte vem som helst som
blir godkänd. Turligt nog är han ”min”
katt, men just idag, när jag kommit hem
efter en kortsemester i Paris, är jag inte
särdeles populär. Han håller sig på sin
kant tills det blir natt – då vet jag att jag
att någon rullar ihop sig vid mina fötter i
sängen.

Hälsningar
Annika Möller

27/2-08 fick min Luna (S*Grrr Luna Kisaki Sidereus) sin
första kull. Det blev två pojkar och två flickor. Den här
tiden med kattungarna har varit toppen! De är så härliga!
Från första början har alla ungarna varit ganska olika.
Pojkarna är små mysburkar som älskar att gosa, medan
flickorna hellre busar.

Nästa vecka ska dock de första flytta. S*Grrr
Kallisto Sirius Dimitri kommer att flytta till en barnfamilj
här i Skellefteå. Brorsan S*Grrr Kallisto Orion Vasilij ska
flytta till Sollefteå och bo med pappa S*Svartsjös Grizzly.
Ena flickan, S*Grrr Kallisto Nova Jelena behåller jag själv,
medan systern S*Grrr Kallisto Mira Nikita så smånigom
flyttar till Finland och uppfödaren Marianna Ripatti.

Maria Saverstam

Tzaritsas Groucho – Julius

Lunas ungar
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Text: Åke Steinwall

Eva har själv fött upp helig birma, och
trots att det är en av Sveriges största katt-
raser, så tycker hon att avelsbasen lätt blir
för snäv även inom den.

– Det är svårt att få tag i nya bra
avelshanar eftersom många är släkt med
varandra. Visserligen är det många som
importerar nya
avelshanar för att
föra in nya linjer i
aveln men det förblir ändå en obalans
mellan hanar och honor eftersom det är
så krävande att hålla en avelshane i
hemmet.

En avelshane är svår att hålla som säll-
skapskatt eftersom den ofta vill revirmar-
kera för att hävda sin ensamrätt till de
honor som finns i hemmet. De som ändå
har avelshanar håller dem ofta i egna rum
eller i uthus för att slippa odören från
revirmarkering i det egna hemmet.

– Med tanke på de problemen
så vore det väldigt bra om man kunde
börja inseminera honkatter som man gör
med så många andra djurarter som
människan bedriver avel med.
Insemination av fryst och sedan upptinad
sperma är den dominerande metoden
inom aveln av nötboskap men inom katt-
avel är det ännu ganska oprövat. Eva tror
dock inte att insemination kommer att
ersätta naturlig parning men i vissa situa-
tioner, till exempel för att bredda avelsba-
sen, kan insemination bli ett komple-
ment.

RÄDDA HOTADE KATTDJUR
I första hand måste det forskas fram fun-
gerande metoder för att rutinmässigt
kunna konservera sperma och inseminera
den. Sådana metoder behöver utvecklas
både för tamkatt och
för vilda, ofta
utrotningshotade
kattdjur. Inom den
forskning som finns har ofta tamkatten
använts som modelldjur kring frågor som
rör hur man ska kunna bevara hotade
kattdjursarter.

– När det gäller vilda kattdjur
är det mycket svårare att arrangera par-
ningar. Sätter man ihop en hanne och en
hona kanske de slår ihjäl varandra. Men
med en fungerande inseminationsmetod
skulle fler vilda kattdjurshonor kunna
paras, förklarar Eva. Hon har själv varit
med i ett försök att inseminera en amur-
leopardhona på djurparken Nordens Ark
i Bohuslän. Det blev tyvärr inga ungar av
det försöket men det finns sperma infryst
från deras avelshane så det kan bli nya

försök. Det finns väl-
digt få renrasiga
amurleoparder kvar
så den infrysta sper-
man är värdefull. 

– Vad jag
vet har ännu ingen
insemination på leopard lyckats medan
de genomförs rutinmässigt på geparder.
På Nordens Ark var både hanen och
honan lite gamla så det kan ju ha försäm-
rat chanserna, säger Eva.

Det stora problemet när det
gäller insemination av katter och kattdjur
är dock deras annorlunda ägglossning.

Till skillnad från
andra djurhonor
som har äggloss-
ning med regel-

bundna mellanrum får honkatten
ägglossning i samband med parningen.
Ägglossningen utlöses av hormoner som
frisätts vid parningen.

– Man kan injicera hormoner
som liknar de hormoner som frisätts vid
en naturlig parning, förklarar Eva. 

THAILÄNDSKT SAMARBETE
Bland annat behöver man veta mer om
hur man ska kunna avgöra att honkattens
ägg är tillräckligt mogna för att en
befruktning ska ske och vilket läge i pro-
cessen som är optimalt för insemination.

– Här i Uppsala studerar vi
honornas ägglossningscykel och så samar-
betar vi med forskare på ett thailändskt
universitet. Det är väldigt roligt för där
finns flera arter av vilda utrotningshotade
kattdjur och de forskar därför väldigt
aktivt om kattdjurens fortplantning. Vi
har haft en thailändsk forskarstudent,
Kaywalee Chatdarong, här som forskat
kring den optimala tiden för insemina-
tion på huskatt.

Målen med studien var att jäm-
föra dräktighetsresul-
taten, dels vid olika
tidpunkter för inse-
minering, dels mellan
inseminering genom vaginan eller direkt
i livmoderhalsen. 

– Men om tinad sperma inse-
minerades via en specialdesignad kateter
direkt in i livmodern så blev hälften av
honorna i studien dräktiga. Vi har fått
fram kattungar efter inseminering här i
samband med Kaywalees forskning. Då
användes en hormonspruta för att sätta
igång ägglossningen.

– Det har varit rätt svårt att
utveckla en kateter som når ända in i liv-
modern på en honkatt. Deras organ är ju
väldigt små. Men Kaywalee har lyckats
utveckla en användbar kateter.

Vid inseminering är katten till-
räckligt ”drogad” för att ligga stilla
medan katetern förs upp i livmodern.
Ingreppet medför ingen smärta men en
vaken katt skulle ändå inte tolerera att
någon för in ett plaströr i kroppen. 

– Det behövs mer forskning
innan vi har tillräckligt bra resultat för att
kunna erbjuda rutinmässiga inseminatio-
ner. Här på SLU inseminerar vi enstaka
honkatter som ägs av intresserade svenska
uppfödare. Hittills har vi fått en dräktig-
het efter inseminering med färsk sperma,
berättar Eva.

Den sperma som används i
forskningen tas ur bitestikeln i samband
med att en hankatt kastrerats.

– Vi sparar fryst sperma på
direkt uppdrag från en del uppfödare
som vill bevara gener efter en kastrerad
avelshane. Det kostar knappt 3000 kro-
nor för att frysa en dos sperma vilket är
mycket billigare än motsvarande tjänst på
hund, konstaterar Eva.

Visionen är att fryst sperma ska
kunna säljas över världen för att hålla
olika kattraser sunda även om populatio-
nen i varje enskilt land
är liten. Det blir också
mycket billigare och
enklare att importera sperma än att köpa
och transportera hem en avelshane. 

– Genom import av sperma får
man en större genetisk variation än om
man importerar en avelshane. Eftersom
det kostar mycket pengar att importera
en avelshane så används de ofta lite för
mycket, menar Eva.

Dessutom minskas spridningen
av smittsamma sjukdomar. Det är inte
ovanligt idag att smitta sprids vid parning
när två katter från olika hushåll möts. Eva
tror dock inte att en framtid med rutin-
mässig inseminering kommer att öka
möjligheterna att experimentera fram
nya kattraser.

– Det är nog effektivare att göra
detta genom vanliga parningar.

Först publicerad i tidningen Kattliv 
nr 3/2008.

Insemination skulle underlätta raskattaveln 
– Idag förekommer endast naturlig parning mellan tamkat-
ter men kattaveln skulle underlättas, särskilt inom små raser,
om man istället kunde inseminera honkatten.
Det säger Eva Axnér, som forskar på Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala, om katters och katt-
djurs fortplantning.
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ryska boden
Tygkasse 
Kassen är naturfärgad med ett
30 cm stort blått tryck av
klubbemblemet (utan lager-
krans). Text RUSSIAN BLUE 
i en båge under. 
40:- + porto.
Jeansskjortor 
Finns i rött el. blått.
Samma tryck som på tygkassen. 
Enstaka storlekar finns. 
230:- + porto.

Aktuell medlemsmatrikel
15:-/st inkl. porto.

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

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

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

REA!

REA!

50% på kläder
JULKORT!
Tecknat av Mary-Ann Andersson.
Pris: 5:-/st + porto
För mängdrabatt 
se vykort nedan.

NYA  Vykort
4 olika motiv.
Pris: 5:-/st + porto

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

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

1 2

3 4

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

För beställning:
Kontakta Iréne Tjärning på 
tel. 054-83 14 67
kassor@russianblueklubben.se 
eller adress på sidan 35.

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

Dolce VitaCioccolato al LatteFIN*Zarin Ancora Insieme

FIN*Zarins nya tillskott

Till vänster ligger Ancora ur Gildas kull. I mitten sitter Ciccolato, mamma heter
Talita och längst till höger sitter mamma Taikas lilla Dolce Vita.
Ägare och foto: Sari Kulha  
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Sverige

4/3 2+1
Far: Maximillian v. Salzbachtal(D)
Mor: S*Limelight’s Maya
Uppfödare: S*SILVERPIXIE’S
Jessica Ljungdahl, Vejbystrand
0431-190 31
jessica.ljungdahl@telia.com

27/3   2+2
Far: S*Ullaberras Viktor Vasiljev 

Petja
Mor: S*Romanenko’s Mazeba
Uppfödare: S*PEGGY LANE’S
Kristina Svärdsten, Tyresö
08-770 28 82
kristina@svardsten.com

28/3   3+0 
Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: S*Ussholmens Ursula
Uppfödare: S*JOHN SILVER
Jan Nilsson, Göteborg
031-47 51 46
ajh@telia.com 

7/4   0+1
Far: S*Vatulands Mikhail
Mor: Lexi
Uppfödare: Karin Hohner, Lerum
0302-155 15

16/4   2+0
Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: S*Silivren Modesty Blaise
Uppfödare: S*ROYALGREY’S
Jenny Botters Lundberg, Göteborg
031-19 51 22, 0709-68 60 38
jenny.botters@comhem.se

21/4   2+2
Far: Maximillian v. Sazlbachtal(D)
Mor: S*Koroleva Amalija Katerina
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Alingsås
0322-172 42, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com

22/4   2+0
Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: FIN*Zarin Querida Maia
Uppfödare: S*FLAX
Charlotte Bredberg, Stockholm
08-10 40 01, 0736-22 14 88
charlotte@flaxkatter.se
www.flaxkatter.se

Norge

6/4  0+4 
Far: Ymer av Buerlia(N)
Mor: S*Saratovs Kristyna
Uppfödare: (N)EGE FLY’S
Ege Fly Steensen, Sem
ege-s@online.no

Finland

5/3 3+2
Far: FIN*Zarin Querido Mio
Mor: FIN*Zarin Gilda
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788
sari@zarin.net
www.zarin.net

27/3 2+1
Far: FIN*Saraitshikin Mini
Mor: FIN*Zarin Grace
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788
sari@zarin.net
www.zarin.net

3/4 2+0
Far: DK*Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Talita
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788
sari@zarin.net
www.zarin.net

7/4 2+2
Far: DK*Tender Beauty Blue Balder
Mor: FIN*Zarin Taika
Uppfödare: FIN*ZARIN
Sari Kulha, Helsingfors
+358 40 574 3788
sari@zarin.net
www.zarin.net

7/5 1+1
Far: S*Grrr Chili Red Torpedo
Mor: Hana-Bi Yemajá Lukumi
Uppfödare: FIN*HANA-BI
Marianna Ripatti
+358 50 5874054
marianna.ripatti@pp.inet.fi

Sverige

29/5
Far: Leon
Mor: S*Ussholmens Urix Lilla Blå
Uppfödare: Kristina Wahlberg,
Göteborg
031-22 46 93, 031-20 11 70
kristina@nordstansmassageklinik.se

4/6
Far: S*Molotov’s Sammy Davis Jr
Mor: S*Peggy Lane’s Audrey
Hepburn
Uppfödare: S*GRYPHON NORDIC
Helene Ahlström, Stockholm
08-42 01 42 01, 0768-71 00 17
helene.ahlstrom@telia.com

Finland

26/6
Far: S*Ärke Ängelns Mir
Mor: Katzenhof Quellchen
Uppfödare: FIN*ANDINAN
Ritva Manninen och Jarmo
Väänänen
+ 358 44 7193516
andinan@gmail.com

Kullinformation

FÖDDA KULLAR VÄNTADE KULLAR PLANERAD PARNING
Sverige

Far: S*Limelight’s Potomac
Mor: S*Azovska Irina Prosorov
Uppfödare: S*MOLOTOV’S
Maria Enzell, Hägersten
08-6856641
maria@molotovs.se
www.molotovs.se

Far: S*Kandinsky’s Mischa
Mor: FIN*Zarin Holly
Uppfödare: S*KOSMOSKATTENS
Elsabeth och Nils Larsson
0523-702 71, Kungshamn
info@kosmoskatten.se
www.kosmoskattens.se

Finland

Far: Hana-Bi Vesuvio
Mor: Susanssin Blue Miracle
Uppfödare: FIN*SUSANSSIN
Susanna och Anssi Gunnar
+ 358 50 4133932
susanna.gunnar@kymp.net

Lillfröken Katja
som blev resultatet av Lexis och Watsons andra möte.
Född 7/4-08. Foto: Karin Johansson

Troilltampens Murtagh
Foto: Hilde Kræmer Moe

S*Peggy Lane’s Stjärnkull 
Från vänster Adara, Nashira och Izar. 
De föddes den 25 mars och på bilden är de tre veckor gamla. 
Foto:  Malin Svärdsten
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För att valfriheten skall bli så stor som möjligt, är det bra om alla tillgängliga hanar
anmäls till RBK’s avelshanelista. Kanske just din hane har de egenskaper som en bli-
vande ryssmamma letar efter. Kontakta Ywonne Johansson så ger hon dig vidare in-
formation. 
Under rubriken unghanar har vi med hanar som är ca 6-12 månader. 
Intresserade honkattsägare kan på så sätt i god tid planera eventuella parningar 
tillsammans med hankattsägarna. 
Ywonnes adress finns på sidan 35.

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

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

S*Svartsjös Grizzly (021119) EC Opiom de la Mer de Kara
Avgift: 400+500 S*Kärrmarks Gregorij CH Thorelin’s Kaljinka Amalija Blue
Ägare: Niklas Lundström IC S*Mjukebo’s Dudinka S*Sagoland’s Kummin
Tel. 0620-513 13 (Sollefteå) GIC Gullaby’s Katja

S*Grrr Chili Thai Giant (070221) s*Akvamo’s Frodo
Avgift: Enl. ök IC Tsaritzas Reno IC S*Glasskatten’s Cherry-Cool
Ägare: Robin Saverstam CH A*Flashpaw’s To My Delight SC Starchild’s Heartbreaker
Tel: 0918-10750/070-6619041 (Norsjö) CH A*Flashpaws Vanity Fair
www.saverstam.com/grrr

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

Nikolaj (060215) Tsaritzas Soron
Avgift: Enl. ök. Guldvingens Blå Caecar Guldvingens Viktoria
Ägare: Peter Östberg S*Kosmoskattens Irena S*Boller’s Dizzy
Tel: 016-139626 (Eskilstuna) IC S*Kosmoskattens Cassandra

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

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

S*Wynjas Wincent (070212) S*Saratovs Ivan Yashin
Avgift: 600+600 CH S*Vatulands Yurij IC S*Cosack’s Nefertite
Ägare: Yvonne Torstensson EC S*Romanenko’s Anisia S*Limelight’s Nemo
Tel: 019-445314 (Örebro) CH A*Flashpaw’s Vision of Love

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)

S*Ullaberras Luke Pjotr Gora (051221)
S*Ullaberras Viktor Vasiljev Petja (051221) S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
Avgift: Enl. ök. IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij IC S*Zilarrezko Lady Rowena
Ägare: Elenie Alexandrakou CH S*Sephora’s Joy S*Barynia’s Sergej Luiniljev
Tel: 08-7169122 Tsaritzas Semla
Mobil: 076-1094040
alexandrakou@telia.com

S*Halmbylunds Oberon (060624) S*Ryaklinten’s Lucifer Astor Mio
Avgift: Enl ök IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese Dikij IC S*Zilarrezko Lady Rowena
Ägare: Maria Håkansson CH S*Limelight’s Octavia S*Svartsjös Glenn Pichachu
070-4538053 (Stockholm) EC S*Limelight’s Kia DSM
maria.hakansson@vasakronan.se

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

S*Blå Vattnets Mons Esquilinus (060722) S*Astragalus Silver Legolas
Avgift: Enl ök. CH S*Molotov’s Dean Martin CH S*Sidensvansens Honda Elsinor
Ägare: Tore Lundquist S*Acromedor’s Alexandra Tsaritzas Sarim
Tel: 013-103908 (Linköping) Agnes
0708-502778, 0702-502778
tore.lundqvist@coil.akzonobel.com eller merja.lundqvist@telia.com

Avelshanar
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S*Flisdjupet’s Congac (070112) S*Graymalkin’s Hamlet Tsarevitj
Avgift: enl. ök S*Saratovs Maximiliam Blazej EC S*Saratovs Chrissi Alissa
Ägare: Susanna Borg & Dan Romanenko Felicia S*Wildtbergs Oliwer
Tel: 0382-14446, 0703-631702 (Sävsjö) Askungen

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)

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

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

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

S*Ridge Cat’s Morris (070619) CH S*Vatulands Yurij
Avgift: Enl. ök S*Graymalkin’s Yawing Othello S*Romanenko’s Oxana
Ägare: Monica Lugnet S*Astragalus Silver Arwen Evenstar S*Saratovs Kristof
Tel. 0141-531 03 (Motala) EC Guldvingens Silver Zinnie
monica.lugnet@saabgroup.com

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

Syd (Län: Kronoberg, Blekinge, Skåne)

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

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

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

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

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

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

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

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

STOCKHOLM 22 mars 2008
Domare: Luigi Comorio
6 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona PARAGON BLUE VIRTUE LUNAR 

LULLABY
CACE Äg: Allan Kastberg
BIV, NOM, BIS
Ex 2 ULLABERRAS OLGA ZARINA JOY

Äg: Ulla och Bertil Lindstedt

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån. )
Hane ULLABERRAS TOLYA KASPAR 

VALENTIN
Ex 1 Äg: Ulla och Bertil Lindstedt
Ex 2 ULLABERRAS NICKOLAY KIRILL SERGEJ

Äg: Ulla och Bertil Lindstedt

Hona    ULLABERRAS MAWA SMYGA OLGA
Ex 1   Äg: Ulla och Bertil Lindstedt
Ex 2    ULLABERRAS MASHA LORA ZARINA

Äg: Ulla och Bertil Lindstedt

STOCKHOLM 23 mars 2008
Domare: Elisabeth Raab-Alvarson
6 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona   PARAGON BLUE VIRTUE LUNAR 

LULLABY
CACE  Äg: Allan Kastberg
BIV, NOM, BIS       

Klass 9 Öppen
Hona SIDENSVANSENS AQUARELLE
CAC Äg: Oskar Mattsson

Klass 10 Kastrat
Hane PEGGY LANE’S RALPH LAUREN 
CAP Äg: Helene Ahlström

Klass 11 Junior (6-10 månader)
Hane RIDGE CAT’S MORRIS
Ex1 Äg: Monica Lugnet

Hona PEGGY LANE’S AUDREY HEPBURN
Ex 1 Äg: Helene Ahlström
Ex 2 RIDGE  CAT’S TINGELING

Äg: Monica Lugnet

UMEÅ 29 mars 2008
Domare: Martin Kabina
3 utställda russian blue

Klass 9 Öppen
Hona ÄRKE ÄNGELNS KIRA
CAC Äg: Anne-Sofie Högmark
Ex 2 LIMELIGHT’S PACHAMA

Äg: Christina Öhman

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hane KATZENHOF EXCITING ETHAN
Ex 1 Äg: Saverstam

UMEÅ 30 mars 2008
Domare: Yan Rocca-Folch
2 utställda russian blue

Klass 9 Öppen
Hona ÄRKE ÄNGELNS KIRA
CAC,NOM Äg: Anne-Sofie Högmark
Ex 2 LIMELIGHT’S PACHAMA

Äg: Christina Öhman

JÖNKÖPING 29 mars 2008
Domare: Hanne Sofie Sneum
8 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona LIMELIGHT’S KIA
HP, BIV, Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS

ROMANENKO’S AXINJA
HP  Äg: Sonny Hansson

Klass 5 Internationell Champion
Hona KOROLEVA SEVERINA VALENTINA 
CAGCIB Äg: Keija Merta   

Klass 7 Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CACIB Äg: Ywonne Torstensson

Klass 9 Öppen
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CAC Äg: Kenneth Eklind
Ex 2 SARATOVS RUZENA DIANA

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hane MALEVITCH FANCY FACE FONZIE
Ex 1 Äg:
Ex 2 RIDGE CAT’S MORRIS

Äg: Monica Lugnet

Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
EX 1 Äg: Sonny Hansson
BIV, NOM, BIS
Ex 2  RIDGE CAT’S TINGELING

Äg:  Monica Lugnet

STOCKHOLM 12 april 2008 
Domare: Nurit Pahl
2 utställda russian blue

Klass 9 Öppen
Hane GRRR LEVIS MIKADO SIDEREUS 

Äg:  Susanne Södergren
CHAMPION

Klass 12 Ungdjur
Hane PIXMAS LEONID
Ex 1 Äg: Marie-Louise Johnson

MALMÖ 12 april 2008
Domare: Thea Friscovec
11 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona LIMELIGHT’S KIA
HP Äg: Kenneth Eklind

ROMANENKO’S AXINJA
HP Äg: Sonny Hansson

Hona PARAGON BLUE VIRTUE LUNAR 
LULLABY

HP, BIV-T, NOM  Äg: Allan Kastberg

Klass 3 Grand International Champion
Hane MAXIMILLIAN V SALZBACHTAL

Äg: D Kirstejn Jensen &E Nielsen
EUROPA CHAMPION

Klass 5 Internationell Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Klass 6 Internationell Premier
Hane ALBA BLUE PRINCE AF ELVERHÖJ
CAGPIB Äg: Elisa Buchardt

Klass 7 Champion
Hona ALBA BLUE STARDUST DOLCE VITA

Äg: Elisa Buchardt
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS

Äg: Kenneth Eklind
CHAMPION

Klass 10 Kastrat
Hane SKEPPARKROKENS QISSINSKY
CAP Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hane HALMBYLUNDA SIDDHARTA
Ex 1,NOM Äg: D Kirstejn Jensen &E Nielsen

Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex 1 Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson

STOCKHOLM 13 april 2008 
Domare: Lotte Borch
5 utställda russian blue

Klass 6 Internationell Premier
Hona VALINOR’S CELEBRIAN
CAGPIB Äg: Charlotte Bredberg

Klass 9 Öppen
Hona AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
BIV-T,NOM Äg: Anna Kask
Ex 2 PEGGY LANE’S GRACE KELLY

Äg: Christina Jannert
Ex 3 SIDENSVANSENS AQUARELLE

Äg: Oskar Mattson & 
Sabina Jonestrand

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån.)
Hona SVARTSJÖS CAYENNE
Ex 1,NOM Äg: Oskar Mattson & Linda Kling

MALMÖ 13 april 2008
Domare: Glenn Sjöbom
10 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hane MAXIMILLIAN V SALZBACHTAL
HP     Äg: D Kirstejn Jensen &E Nielsen

Hona LIMELIGHT’S KIA
HP Äg: Kenneth Eklind

ROMANENKO’S AXINJA
HP    Äg: Sonny Hansson

Klass 5 Internationell Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Hona  ALBA BLUE STARDUST DOLCE VITA
CAGCIB Äg: Elisa Buchardt

Klass 6 Internationell Premier
Hane  ALBA BLUE PRINCE AF ELVERHÖJ
CAGPIB Äg: Elisa Buchardt

Klass 7 Champion
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CACIB,NOM  Äg: Kenneth Eklind

Klass 10 Kastrat
Hane SKEPPARKROKENS QISSINSKY
CAP Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hane HALMBYLUNDA SIDDHARTA
Ex 1, Äg: D Kirstejn Jensen &E Nielsen
BIV-T, NOM, BIS               

Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex 1 Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson

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

CAP, CAPIB, certifikat för
CAGPIB, CAPE kastrater

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

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

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

alla BIS-katter tävlar mot varandra
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STOCKHOLM 26 april 2008
Domare: Marie Westerlund
2 utställda russian blue

Klass 10 Kastrat
Hane ULLABERRAS VILLE GREGORIJ ALEX
CAP   Äg: Monica Andersson

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån.)
Ex 1 PIXMAS LEONID

Äg: Marie-Louise Johnson

STOCKHOLM 27 april 2008
Domare: Ad de Bruin
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona   AZOVSKA’S OLGA PROSOROV
CAC  Äg: Anna Kask

STENKULLEN  26 april 2008
Domare: Berta Nemcova
4 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Hona  KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
CAGCIB Äg: Kaija Merta

Klass 10 Kastrat
Hane SKEPPARKROKENS QISSINSKY
PREMIER Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hona  ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex1   Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson
BIV-J, NOM, BIS

STENKULLEN  27 april 2008
Domare: Eric Reijers
5 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hane   WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Hona  KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
CAGCIB Äg: Kaija Merta

Klass 8 Premier
Hane  KEPPARKROKENS QISSINSKY
CAPIB Äg: Anna-Lena Wennergren

Klass 11 Junior (6-10 mån.)
Hona  ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex1   Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson
BIV-J, NOM

KOROLEVA FAINA EUFIMIA
Ex 2 Äg: Maria Yngvesson

VADSTENA 3 maj 2008
Domare: Anne-Gro Edström
10 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona LIMELIGHT’S KIA
HP  Äg: Kenneth Eklind

ROMANENKO’S AXINJA
HP  Äg: Sonny Hansson

Klass 5 Internationell Champion
Hane  WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Hona  KOROLEVA SEVERINA VALENTINA
CAGCIB Äg: Kaija Merta

Klass 6 Internationell Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB Äg: Kenneth Eklind
NOM

Klass 7 Champion
Hona LIMELIGHT’S POCAHONTAS
CACIB Äg: Kenneth Eklind
NOM

Klass 9 Öppen
Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
CAC Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson

Klass 10 Kastrat
Hane TSARITZAS RENO
CAP Äg: Eva Nilsson

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån.)
Hona TSARITZAS ZELDA
Ex 1     Äg: Christina Linder

TSARITZAS ZOLIKA
Ex 2 Äg: Eva Nilsson

STOCKHOLM 10 maj 2008
Domare: Yan Roca-Folch
1 utställd russian blue

Klass 10 Kastrat
Hane PEGGY LANE’S RALPH LAUREN
PREMIER                 Äg: Helene Ahlström
NORGE

STRØMMEN 27 januari 2008
Domare: Steven Jones
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen
Hona Melkeveiens Mimosa Safira
CAC Äg: Ludmila och Klara Elena Totland

TRONDHEIM 15 mars 2008 
Domare: Fabio Brambilla 
4 utställda russian blue

Kl. 5 Internationell Champion
Hona AYOR ANOSHNI ARIEL
CAGCIB Äg: Frode Nilsen

Kl. 12 Ungdjur (3-6 mån.)
Hane BALTHASAR
Ex 1  Äg: Frode Nilsen
BIV, NOM, BIR
Ex 2 MELCHIOR

Äg: Frode Nilsen
Ex 3 CASPAR

Äg: Frode Nilsen

Kullklass
Domare: Vesna Riznar-Resetic 

Äg: Frode Nilsen
3:e plats (av 5 kullar)

TRONDHEIM 16 mars 2008 
Domare: Vesna Riznar-Resetic
4 utställda russian blue

Kl. 5 Internationell Champion
Hona (N) AYOR ANOSHNI ARIEL
CAGCIB Äg: Frode Nilsen

Kullklass
Domare: Marie Westerlund

Äg: Frode Nilsen
4:e plats (av 4 kullar)

OSLO 5 april 2008
Domare: Eiwor Andersson
6 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane VATULANDS IGOR
CACE, BIV Äg: Margit Kjetsaa

Klass 7 Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CACIB Äg: Yvonne Torstensson
INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 8 Premier
Hane LIMELIGHT’S NEMO
CAPIB Äg: Sonny Hansson
INTERNATIONELL PREMIER
BIS

Klass 9 Öppen
Hona FERAPONT ANFISA
CAC Äg: Margaret Ann Moen

Klass 11 Juniorer (6-10 mån.)
Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex 1 Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson

Klass 12 Unddjur (3-6 mån.)
Hane BOLSJOI DMITRIJ AV POMONA
Ex 1 Äg: Margaret Ann Moen     
NOM  

Seniorklass
Domare: Eiwor Andersson

Hona SUBARASI NEKO’S SASHA
2 av 3 Äg: Margit Kjetsaa

OSLO 6 april 2008
Domare: Elisabeth Raab Alvarsson
7 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane VATULANDS IGOR
CACE Äg: Margit Kjetsaa
BIV, NOM

Klass 5 Internationell Champion
Hane WYNJAS WINCENT
CAGCIB Äg: Yvonne Torstensson

Klass 6 Internationell Premier
Hane  LIMELIGHT’S NEMO
CAGPIB Äg: Sonny Hansson
BIS

Klass 9 Öppen
Hona FERAPONT ANFISA
Ex 2 Äg: Margaret Ann Moen
CAC SYDSPISSENS BABUSKHA

Äg:: Hilde Kræmer Moe

Klass 11 Juniorer (6-10 mån.)
Hona ROMANENKO’S MAXINJA NAIDA
Ex 1, BIS Äg: Sonny Hansson & A-C Johansson

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån.)
Hane BOLSJOI DMITRI AV POMONA
Ex 1 Äg: Margaret Ann Moen

Seniorklass
Domare: Alfred Wittich

Hona SUBARASI NEKO’S SASHA
2 av 2 Äg: Margit Kjetsaa

LILLESTRÖM 10 maj 2008 
Domare: Per Hilfling-Olesen
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane  VATULAND’S IGOR
CACE Äg: Margit Kjetsaa

Klass 7 Champion
Hona LIMEMLIGHT’S POCHAHONTAS
CACIB Äg: Kenneth Eklind
BIV, INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen
Hona FERAPONT ANFISA
CAC Äg: Margaret Ann Moen

LILLESTRÖM 11 maj 2008 
Domare: Angelika Kneifel
3 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane VATULAND’S IGOR
CACE, NOM  Äg: Margit Kjetsaa

Klass 5 Internationell Champion
Hona LIMELIGHT’S POCHAHONTAS
CAGCIB, BIV Äg: Kenneth Eklind

Klass 9 Öppen
Hona FERAPONT ANFISA
CAC Äg: Margaret Ann Moen
CHAMPION

NESNA 10 maj2008 
Domare: Jaana Jyrkinen
2 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona (N)Thorelin’s Yaritza
CACIB Äg: Elin/Thore Skaar/Nilsen

Klass 11 Juniorer (6-10 mån.)
Hona THORELIN’S ISADORA
Ex 1 Äg: Elin/Thore Skaar/Nilsen

NESNA 11 maj 2008 
Domare: Hanne Sofie Sneum
1 utställd russian blue

Klass 11 Juniorer (6-10 mån.)
Hona THORELIN’S ISADORA
Ex 1 Äg: Elin/Thore Skaar/Nilsen
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Anna-Lena Wennergren
Abborrgränd 19
262 41 ÄNGELHOLM

Torbjörn Andersson
Sjöbladsvägen 41
213 70 MALMÖ

Maj-Britt Andersson
Prilyckegatan 87
425 32 HISINGS KÄRRA

Maria Bruce
Harrievägen 6
241 93 ESLÖV

Nils-Erik Eriksson
Nya vägen 6160
714 35 KOPPARBERG

Jeanette Malm
Kattkroksvägen 70
374 91 ASARUM

Marie Hellberg Gardner
Karlavägen 64 A
114 49 STOCKHOLM

Marika Svärd (f.d. Fernblad)

Kerstin Degerman
Aallonmerkki 4 C 45
FIN-02320  ESPOO
FINLAND

Jaana Mäenpää
Syvälahdentie 23
FIN-51200 KANGASNIEMI
FINLAND

Annamari Pirttilahti
Aittolammentie 5 B 4
FIN-70780 KUOPIO
FINLAND

Ann-Lis Lund
Duevej 113, 2 th
DK-2000 FREDRIKSBERG
DANMARK

Annelie Bergström
N P Skölds väg 23
238 41 OXIE

Anna Haern
Gotlandsresan 44
757 54 UPPSALA

Kristina Halling
Sandbrovägen 40
183 30 TÄBY

Fredrik Sjöström
Åkerbyvägen 290
187 38 TÄBY

Pernilla Hammarström
Svampskogsvägen 118
186 55 VALLENTUNA

Dimostenis Syruiopoulos
Lyrikgatan 12
703 72 ÖREBRO

Gunnel Svanberg
Box 252
971 08 LULEÅ

Christer Fredriksson
Lingonvägen 10
186 45 VALLENTUNA

Sven Andersson
Turkosvägen 20
282 32 TYRINGE

Joakim Prahl
Södra Stenbocksgatan 116
252 44 HELSINGBORG

Maria Jönsson
Ardennergatan 18 G
271 37 YSTAD

Annika Hjelmsten
Flogstavägen 33 B
752 73 UPPSALA

Tomas Hörnqvist
Sjöbacksvägen 7
663 41 HAMMARÖ

Heidi Strömberg
Ragnhild Jölsens vei 38 D
N-2006 LÖVENSTAD
NORGE

Mette Dam
Uitdammerdorpsstraat 1
NL-1153 PR. UITDAM
NEDERLÄNDERNA

Elin Fredriksson
Gregorianska gatan 53
415 09 GÖTEBORG

Monica Kyyhkynen
Trillakatu 3 A 18
FIN-02610  ESPOO
FINLAND

Nya medlemmarKommande utställningar Adress- o. 
namnändringarSverige

Juli
12-13 Stockholm JKK
26-27 Stockholm CCC

Augusti
09-10 Heby KLÖS
16-17 Kristianstad MIN
23-24 Kungsör MLK
23-24 Varberg RHK

September
06-07 Eskilstuna MSK
13-14 Luleå NOS
13-14 Göteborg VK
27-28 Svenljunga BK
27-28 Borlänge DÄK

Oktober
04-05  Norrköping ÖSTK
04-05 Lund SkKK
11-12 Tibro BIK
18-19 Stockholm SC

Norge

Juli
05-06 Tromsø Ishavskatten
19-20 Sunndalsøra KKMN
26.27 Porsgrunn TERAK

Augusti
09-10 Molde Rosekatten
16-17 Kristiansand SØRAK
30-31 Scandinavian Winner
Show Østfoldhallen

September
06-07 Arendal Agderkatten
20-21 Ålesund Sunnmørskatten
27-28 Tønsberg VERAK

Oktober
04-05 Moss Østfoldkatten
11-12 Sandnes RORAK
18-19 Solbergelva BURAK

Skicka utställnings-
resultaten till Ryska Posten!
Du som har varit på utställning med din
katt, skicka in resultaten från utställningen
till Ryska Posten. 
Anteckna samtliga ryssars resultat innan du
lämnar utställningen, t.ex. i utställningskata-
logen vid deras namn. Skriv sedan in resulta-
ten exakt så som de står i ”utställningsnytt” i
Ryska Posten och skicka dem till 
ryskaposten@russianblueklubben.se

Här kan du se exempel på hur du ska skriva. 

STOCKHOLM 1 januari 2008
Domare: Anna Andersson
5 utställda russian blue

Klass 1 Europa Champion
Hona BLÅKATTEN LILLA BLÅ
HP Äg: Barbro Bengtsson

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane BLÅKATTEN BLÅMAN
CACE Äg: Bibbi Bolin
EUROPA CHAMPION

Klass 10 Kastrat
Hane BLÅKATTEN BENGT
CAP Äg: Buster Berg

BUSKATTEN EGON
Ex2 Äg: Dora Dimming

Klass 12 Ungdjur (3-6 mån)
Hona BUSKATTEN FANNY
Ex1 Äg: Conny Carlsson
NOM, BIS

Har du sett att Russian Blue Klubben
har fått en ny hemsida?
Så här ser den ut och adressen är densamma som
tidigare: www.russianblueklubben.se.
Välkommen att besöka oss där!
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Ordförande
Ann Bengtsson
Harvarevägen 3
382 39 NYBRO
0481-516 40
ordforande@russianblueklubben.se

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

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

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

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

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

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

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

Rasringar i våra grannländer

Danmark
Russian Blue Klubben Danmark
Kurt Holst
Finsens vej 61, 1.th
DK-2000 Fredriksberg
Tel. +45 38 33 04 93
info@russianblue.dk

Specialklubben for Russian Blue af 1990
Winnie Egalia Lykkesteen
Klintholm Havnevej 28, Magleby
4761 Borre-Mön
Tel. +45 55 81 97 47
catmamma@vip.cybercity.dk

Interessegruppen for Russian Blue
Ann-Lis Lund
Duevej 113 
DK-2000 Köpenhamn
tel. +45 38 60 21 05

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

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

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

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

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

Avelsråd
Ger råd till uppfödare inför parning:

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

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

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

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

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

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

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

Omplaceringar
Katter som ev. behöver nytt hem 
meddelas till:

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

Utställningsresultat
Du som ställt ut din katt och ”gått längst” 
av ryssarna, meddelar totalt resultat från 
tävlingen till:

ryskaposten@russianblueklubben.se

STYRELSEN

Ingen ny rasstandard
Det blev ingen ny rasstandard för rus-
sian blue i FIFe. I alla fall inte den här
gången. Det danska förslaget reviderades
något på plats i Slovakien där FIFe:s
Generalförsamling hölls i slutet av maj,
men det blev till slut 13 ja- och 21 nej-
röster.

Presstopp!



BFÖRENINGS-
BREV

Avsändare/returadress: 
RYSKA POSTEN Iréne Tjärning 
Rösebäcken 312, Bostället 
660 57 VÄSE


