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Medlemsavgifter för 2012            

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

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

Nästa nummer...
Nästa nummer beräknas komma ut i slu-
tet av september. Material till tidningen 
vill vi ha senast den 15 augusti.

Ansvarig utgivare 
Christina Linder 0155-28 91 36

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

Layout Karin och Patrik Johansson

Teckningar Mary-Ann Andersson

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

Digitala bilder till
rpfoto@russianblueklubben.se

Utställningsresultat skickas till
utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

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

RYSKA POSTEN
medlemstidning för  

Russian Blue Klubben
nr 2-2012     årgång 35

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

www.russianblueklubben.se
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Nu är våren äntligen här igen! Fågellivet i grönområdet 
utanför är på topp till både Zeldas och min förtjusning, 
även några rådjur och ett gäng harar har vi minsann sett. 
Och idag fångade Zelda årets första fluga, den såg ut att 
smaka mycket gott … stackarn. Vi är också glada för att 
Zelda numera är mormor. Hennes första och än så länge 
enda barnbarn, ”Putte”, föddes i slutet av mars så honom 
ska jag åka och hälsa på om ett par veckor, det ska förstås 
bli väldigt roligt.

Sedan jag skrev sist har rysspecialen i Malmö ägt rum, 
det var en trevlig och välorganiserad utställning, förutom 
oss svenskar hade det kommit ryssägare med katter från 
Finland, Norge, Danmark, Tyskland och Italien. Vi rus-
sian blue-ägare hade en toppendag tillsammans och på lör-
dagkvällen var det gemensam middag. Jag kan verkligen 
rekommendera er alla att vara med vid en rysspecial, det 
är så roligt att träffa andra ryssägare och se alla katterna. 
Ryssarna kan vara lite olika när det gäller typ, pälsfärg och 
öronställning men alla har sina kvalitéer. Jag upplever dessa 
variationer som berikande för rasen och för mig som upp-
födare, sedan kan man ju förstås diskutera utseendet kon-
tra standarden men det överlåter jag åt andra. Russian Blue 
Klubben är ju faktiskt en fristående rasring och inte knuten 
just till SVERAK och FIFe, så alla är välkomna i klubben 
oavsett vilken kattorganisation man tillhör. Dock är det 
som jag skrivit tidigare den skandinaviska typen som väger 
tyngst här enligt klubbens syfte och stadgar.

Den skandinaviska typen ja. Den ligger mig varmt om hjär-
tat sedan min debut i ryssvärlden 1985, jag har under åren 
sett många fantastiskt fina katter av utomordentlig skandi

navisk typ. Med bred skalle, kort nos, lätt utvinklade öron, 
stora uttrycksfulla gröna ögon och silvrig päls. Och ryss-
look! Tyvärr har dessa bra exempel på skandinavisk typ 
blivit allt mer sällsynta, idag har de flesta ”skandinaver” 
enligt min smak alltför lång nos, öronen sitter lite för högt 
och detta ger katterna ett avlångt ansikte när man ser dem 
framifrån. Förr var långnostheten ett gissel, alla uppfödare 
visste att det var lika svårt att avla bort som det är att kom-
ma undan en envis broms i en kohage i augusti. Ska man 
överhuvudtaget kunna bevara den goda skandinaviska ty-
pen måste de ”skandinaviska” uppfödarna av idag ha detta i 
åtanke, och helst undvika att para två långnosta ryssar med 
varandra. För den som är osäker finns en utomordentlig 
bild på Russian Blue Klubbens hemsida under avdelningen 
historia, allra längst ner på den sidan finns ett foto på Blue 
Moon af Mölleby. Så ska ansikte, ögon och öron helst vara 
på en riktigt bra skandinavisk ryss. Nosens längd från nedre 
ögonkanten motsvarar i stort sett bredden mellan ögonen, 
det kan man som uppfödare ha som ett riktmärke tycker 
jag. Och nej, min kära Zelda lever precis som de flesta av 
dagens ryssar inte upp till detta, men såsom alla andra rys-
sar är hon vacker ändå. Jag inser att detta prat om vikten 
av kortnosthet kan upplevas som kritik, men det är helt 
enkelt för att jag tycker det har stor eller kanske till och 
med avgörande betydelse för bevarandet av den ursprung-
liga skandinaviska typen. Jag välkomnar insändare i ämnet 
från klubbens medlemmar, eller kanske en diskussion i vår 
facebookgrupp.

Missa nu inte att åka till rysspecialen i Finland den 
25 augusti, och ha en riktigt skön sommar!

Christina

Omslagsbild:
S*Graymalkin’s Yearning Ofelia
Ägare och foto: Susanna Gunnar
Uppfödare: Henrik von Lochow
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Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Nya hedersmedlemmar
Årets ryssar i Russian Blue Klubben 2011
Ester och Nils
Klicker träning Del 3, Beteendeproblem
En hilsen fra Adina
På besök hos Nisse och Leif i Strömstad
Det ska vi fira
Mine tre jenter
S*Wildtbergs linjers spridning
Vem är Mio?
Look-alike-tävlingen 2012 
Historien om Pii - FI*Bessemjanka’s Paeonia
Ryssspecial på Sydkattens utställning i Malmö 14 april
Avelshanar
Kullinfo
Utställningsnytt
Ryska boden
Nya medlemmar, adressändringar, kommande 
utställningar
Styrelsen, Vem gör vad? Rasringar

De här fina fågelskådarna heter från vänster till höger:  
ÄrkeÄngelns Darjeeling «Lilly», ÄrkeÄngelns Raisa och Skepparkrokens Pavlina.

Ägare och foto: Bernice Skytt

Äntligen kan vi själva skriva redaktionsordet. Efter att ha fått vara 
med på ett hörn av Ryska Posten nr 1, 2012 så har vi nu fått äran 
att göra hela nummer 2. 

Det hela började hösten 2010 när Berit Arlebjörk råkade ut för 
en ihållande värk i nacken som inte gav med sig. Vi var tvugna 
att hitta en ersättare för Berit så att tidningen skulle kunna ges 
ut. Först så ryckte Charlotte Bredberg snabbt in och gjorde nr 4, 
2010. Därefter så har Thomas Ruut gjort nr 1 till 4, 2011. Under 
våren 2011 hade vi gått några kurser i programmet InDesign, som 
används för att göra tidningen, så att vi skulle kunna avlösa Berit, 
Thomas och Charlotte. När så nr 1, 2012 skulle sättas samman var 
Berit åter frisk och ville att vi skulle göra numret ihop. Efter att 
ha haft en genomgång på Berits jobb så gick vi hem och började 
jobba med några artiklar och listor. Det var dock Berit som gjorde 
det mesta av jobbet. 

När nu nr 2 för i år skulle plockas ihop så sa Berit bestämt att nu 
fick vi allt göra hela nummret själva. Så här är det nu! Det har varit 
riktigt roligt men även en utmaning då det gäller att komma ihåg 
alla funktioner och små trick som gör att text och bilder hamnar 
rätt. Det känns bra att vi nu är några personer som kan hjälpas åt 
för att producera Ryska Posten till alla er medlemmar.

Vi hoppas att sommaren har tagit fart på riktigt när ni nu läser 
detta och att ni njuter av läsningen lika mycket som vi gjorde när 
vi satte samman den! 

Karin och Patrik
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medlemsinfo medlemsinfo

Medarbetare sökes
Russian Blue Klubben söker en person med gedigen er-
farenhet av rasen, som kan arbeta med utformning och 
sammanställning av klubbens nya informationstid-
ning, främst beträffande text och innehåll då vi redan 
har folk som kan göra layouten. Styrelsen och övriga 
medarbetare har svårt att få tiden att räcka till även för 
detta omfattande arbete, och önskar därför hjälp av 
någon klubbmedlem som kan åta sig jobbet. Precis som 
allt annat arbete i klubben sker detta helt på ideell basis.

Gott stöd i arbetet finns via äldre exemplar av RBK:s 
infotidningar samt jubileumsnummer av Ryska Posten. 
Du som eventuellt är intresserad kan höra av dig via 
mejl till styrelsen, vi kommer att vara noggranna med 
att du har erfarenhet i ämnet och är väl insatt i de svens-
ka ryssarnas historia.

Styrelsen kommer att granska/godkänna allt material 
med rätten att korrigera, och har det övergripande an-
svaret för innehållet.

Fotokalender 2013
Vi vet att många är glada över vår fotokalender med fina 
bilder på ryssar. Den är rolig att ha på väggen hemma 
och rolig att ge bort i present till släkt och vänner.

Vi började redan 2005 att göra en fotokalender för Rus-
sian Blue Klubben. 2006 kom alltså den första av hittills 
sju rysskalendrar.

Vi hoppas kunna göra en kalender även för 2013, men 
då behöver vi er hjälp! Så sätt i gång att skicka in bilder 
till nästa års kalender. Vi behöver foton precis som de 
ser ut när de kommer från kameran. Inte beskurna, 
redigerade eller bildbehandlade på något sätt.  Digitala 
bilder fotograferade i högsta kvalitet blir bäst. 

Har du några frågor om detta så hör av dig till oss.

E-postadress för bilder och frågor:  
rysskalender@russianblueklubben.se

Telefon: 0523-702 71

Bilder på cd och pappersbilder skickas till: 

Elisabeth Larsson 
Sjömärkegatan 17 
456 34 Kungshamn

Årsmötesprotokoll för Russian Blue 
Klubben, Stockholm, 2012-03-31

1. Mötets öppnande
Christina Linder öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigade medlemmar: Lena 
Hallström, Martin Hjertstrand, Thomas Johnson (punkt 8b-10), 
Eva Nilsson, Jan Nilsson, Karin Johansson, Patrik Johansson och 
Christina Linder.

3.  Val av ordförande för mötet
Christina Linder valdes till ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet
Karin Johansson valdes till sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Eva Nilsson och Patrik 
Johansson.

6. Frågan om mötet har blivit behörigen kallat
Mötet fanns behörigen kallat.

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.

8a. Styrelsens verksamhetsberättelse
Det var inga frågor kring styrelsens verksamhetsberättelse som är 
publicerad i Ryska Posten nr 1 och den lades till handlingarna.

8b. Styrelsens ekonomiska berättelse
Jan Nilsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen som 
godkändes av mötet.

9. Revisorernas berättelse
Patrik Johansson läste upp revisorernas berättelse. 

10. Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011.

11a. Frågor väckta av styrelsen och/eller revisorerna
Motion från styrelsen angående förslag till hedersmedlemmar (Sig-
Britt Gårdh, Essie Magnusson, Eva Nilsson och Bertil Stade)
Årsmötet beslutade att anta dessa mångåriga medlemmar som bistått 
klubben på en mängd olika sätt som hedersmedlemmar i Russian Blue 
Klubben.
 
11b. Frågor väckta av medlemmar
Inga frågor väckta av medlemmar har inkommit.

12. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret samt 
fastställande av årsavgift
Jan Nilsson redovisade budgeten för 2012. Budgeten fastställdes och 
godkändes av årsmötet.
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 175 kr för huvudmedlem 
från och med år 2012 och att låta de övriga medlemsavgifterna 
kvarstå på samma nivå som tidigare (Familjemedlem 50 kr, 
gåvoprenumeration 50 kr, ett års huvudmedlemskap som gåva från 
uppfödare till köpare av kattunge 50 kr).
 

13. Behandling av verksamhetsplan
Den nya styrelsen får i uppdrag att fastställa verksamhetsplanen.

14. Val av styrelse i enlighet med § 20 (ordförande och sekreterare på 
en mandattid av två år, vice ordförande på fyllnadsval på ett år samt 
tre ledamöter på en mandattid av ett år).
- Till ordförande valdes Christina Linder
- Till vice ordförande valdes Eva Nilsson
- Till sekreterare valdes Karin Johansson
- Till ledamöter valdes Anna-Lena Wennergren, Ywonne Wildtberg 
och Charlotte Bredberg.

15. Val av revisorer och revisorsuppleant
Till revisorer valdes Patrik Johansson och Lucie Macek och till 
revisorsuppleant valdes B-G Fältström.

16. Val av valberedning bestående av tre personer varav en 
sammankallande
Till valberedning utsågs Veronica Nilsson, Elisabeth Jacobs och Jenny 
Botters.
Veronica Nilsson utsågs till valberedningens sammankallande.

17. Övriga frågor

a. prisutdelning för Årets Russian Blue i RBK för 2011. 
Bästa vuxen utdelades till S*Romanenko’s Kalashnikov.
Bästa junior/ungdjur delad vinst till DK Malevitch Hasta La Vista 
Zarina och FIN Zarin Santa Rosa.
Bästa kastrat till S*Limelight’s Quatro.
b. utdelning av S*Cosack’s Nurejevs minnespokal
S*Cosack’s Nurejevs minnespokal delades ut för tredje gången till 
bästa klubbkatt under 2011. Pristagaren blev FIN Zarin Querida 
Maia.
c. utdelning av S*Mistlurens Oksanas vandringspris till årsmötets 
bästa ryss.
S*Mistlurens Oksanas vandringspris delades ut till den klubbkatt 
som gick bäst på årsmötesutställningen. Pristagare blev S*Limelight’s 
Quatro.
d. Infotidningen/infobroschyren
Christina Linder meddelade att hon inte hinner med att göra RBK:s 
infotidning och eventuellt inte infobladet. Christina kontaktar 
webmaster som lägger ut en förfrågan på hemsidan om det finns 
någon medlem som kan tänka sig att göra detta arbete. Allt material 
måste sedan godkännas av styrelsen. Medan arbetet pågår kan 
kvarvarande nummer av Ryska Posten användas istället och delas ut 
på utställningar samt till intresserade, klubbmedlemmar kan kontakta 
Benny Widar som har tidningslagret.

18. Mötets avslutande
Christina Linder avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Karin Johansson   Christina Linder
Årsmötessekreterare   Årsmötesordförande

    
Eva Nilsson   Patrik Johansson
Justeringsman   Justeringsman

Russian blue-special i Finland
På RUROK:s kattutställning den 25 augusti i Vanda 
kommer Suomen Venäjänsiniset ry att anordna en 
ryss-special med särskilda klasser för ryssarna utöver de 
vanliga FIFe-klasserna.

Specialklasser: förälder plus barn, bästa profil, bästa 
päls, bästa ögon och charmigaste katt.

Mer information finns här:  
http://www.russianblueklubben.se/vanda.pdf

Eller kontakta Marianna Ripatti på telefon  
+ 358 50 5874054 eller skicka e-post till  
puheenjohtaja@suomenvenajansiniset.fi

S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev är med på avelshanelistan.
Ägare: Carina Johansson
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VERKSAMHETSPLAN FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2012

medlemsinfo medlemsinfo

Medlemsantal 
Klubben hoppas bibehålla eller öka medlemsantalet i och med 
den medlemsnyvärvning som möjligen sker efter införandet av 
uppfödarrabatt på medlemskap till kattungeköpare.

Årsmöte 
Årsmöte den 31 mars 2012 i Stockholm.

Styrelsemöten 
Styrelsen kommer enligt stadgarna att ha minst tre 
protokollförda möten under året.

Styrelsen övrigt 
Medlemmar av styrelsen närvarar vid Russian Blue seminarium 
i Finland 21 januari,  vid SVERAK-klubben Ryssfolkets 
Russian Blue Special i Malmö den 14 april samt vid ytterligare 
en Russian Blue Special som planeras i Finland under slutet av 
augusti.

Ryska Posten 
4 nummer av klubbtidningen Ryska Posten planeras utkomma. 
Karin Johansson har introducerats i redaktionsarbetet efter 
kursen i InDesign som hon gick under 2011 med bidrag från 
RBK.

Hemsidan 
Webbansvarig sköter som vanligt uppdateringar av löpande 
information. Innehållet på hemsidan behöver smärre 
uppdateringar, gärna även översättas till engelska. På grund av 
tidsbrist ligger detta arbete nere för tillfället.

Facebookgrupp 
Gruppen kommer även fortsättningsvis, och gärna i större 
omfattning, användas till att delge medlemmar och andra 
intresserade diverse klubb- och ryssinformation.

Ryssalmanacka 
Vi hoppas Berit Arlebjörk och Elisabeth Larsson under 
hösten kan färdigställa den mycket fina och uppskattade 
ryssalmanackan även för år 2013. Ny medarbetare behövs som 
tar över arbetet med beställningar och utskick av kalendrarna.

Annonsering
Klubben kommer som vanligt ha en radannons i varje nummer 
av SVERAK:s tidning Våra Katter. Innehållet har uppdaterats 
med aktuell medlemsavgift och kontaktuppgifter.
Styrelsen har ännu inte funnit någon lämplig annonsör efter att 
samarbetet med tidningen Kattliv upphörde vid årsskiftet.

Informationstjänst
Kommer under året finnas till hands och bistå såväl 
klubbmedlemmar samt ryssintresserade med diverse 
information.

Informationsmaterial
Arbetet med en ny infotidning samt broschyr har i stort 
sett legat still under 2011 p.g.a. tidsbrist i kombination med 
arbetets stora omfattning. Målet för 2012 blir att i första hand 
iordningställa en ny uppdaterad broschyr, samt försöka hitta 
någon klubbmedlem som kan tänka sig påbörja det ideella 
arbetet med infotidningen. Tills detta är klart kan klubbens 
medlemmar rekvirera överblivna nummer av Ryska Posten från 
Benny Widar och dela ut exempelvis på utställningar.

Avelshanar
Klubben planerar även fortsättningsvis hjälpa uppfödare med 
att lista tillgängliga hanar.

Avels- och Hjälpfonden
Styrelsen kommer att handlägga och besluta i eventuella 
inkomna ärenden, med visst bistånd från Avels- och 
Hälsorådet, dock fattas beslutet av styrelsen.

Avels- och Hälsorådet
Rådet kommer även fortsättningsvis att bistå 
klubbens medlemmar med vägledning i samband med 
avelshanesökningar och parningar, samt efter bästa förmåga 
hålla medlemmarna uppdaterade i för rasen aktuella 
hälsofrågor.

Utställning
Utställningskokarder kommer då möjlighet finns under 
året att delas ut som hederspris till juniorer och ungdjur. 
Utställningsredaktören sammanställer resultaten från bl.a. 
årets svenska FIFe-utställningar för publicering i Ryska Posten 
samt som underlag för tävlingen Årets Russian Blue. Flera 
klubbmedlemmar kommer att närvara vid en Russian Blue 
Special i Malmö som arrangeras av SVERAK-klubbarna 
Ryssfolket samt Sydkatten, foton och referat planeras publiceras 
i Ryska Posten. Medlemmar planerar besöka en Russian Blue 
Special i Finland under sensommaren.

Tävlingen Årets Russian Blue
Den nya tävlingen bland klubbens ryssar har för första gången 
pågått fortlöpande under 2011 och det årets vinnare kommer 
att presenteras i Ryska Posten, prisutdelning sker på årsmötet 
2012. Tävlingen nystartas varje årsskifte och fortsätter under 
2012.

Medlemsaktiviteter
Målsättningen är att bjuda in till minst två ryssfester dit alla 
Russian Blue vänner är hjärtligt välkomna, helst på olika håll i 
landet.

Revisionsberättelse

Vid klubbens årsmöte som denna gång hölls i Stockholm lörda-
gen den 31 mars utsågs enhälligt Essie Magnusson, Bertil Stade, 
Sig-Britt Gårdh samt Eva Nilsson till hedersmedlemmar i Rus-
sian Blue Klubben. Som motivering och underlag för beslutet 
ligger den insats dessa personer gjort för vår kattras russian blue, 
både såsom uppfödare samt genom sitt stora engagemang för ra-
sen och även inom klubben.

Essie Magnusson med stamnamnet Tinnerdalens var ägare till 
den legendariska rysshonan Blue Moon af Mölleby. En katt som 
på sin tid var välkänd för sin skönhet bland domare och ryss-
uppfödare världen över, som då samt även av många i dag anses 
representera skandinavisk typ när den är som bäst. Blue Moon 
fick flera kullar, vars ättlingar idag finns över hela världen, inte 
minst i Nordamerika dit många svenska ryssar då såldes.

Bertil Stade var tillsammans med sin framlidna maka Mari-
anne välkända profiler inom ryss- och kattvärlden främst på 
70- och 80-talet. De födde upp russian blue under stamnamnet 
Skvallergränds, och deras vackra katter var kända för sin utom-
ordentliga typ. Marianne var FIFe-domare och lärde på sin tid 
upp många av oss nya uppfödare och domare i den svåra konsten 
att känna igen ett riktigt bra rysshuvud. Bertil och Marianne var 
även med och startade Russian Blue Klubben 1977, och Bertil 
var under många år en mycket engagerad redaktör för Ryska 
Posten.

Sig-Britt Gårdh med make Göran, som tyvärr gick bort för 
några år sedan, spred en mycket välkomnande och varm stäm-
ning på utställningarna och i olika ryss-sammanhang under 
80- och början av 90-talet. Deras uppfödning hette Tassebos 
och katterna var bland den tidens absolut bästa. Göran var den 
duktigaste assistent jag någonsin mött, och då har jag en del 
riktigt bra att jämföra med. Sig-Britt brukade bland annat ord-
na mycket uppskattade lotterier där vinsten skänktes till olika 
goda ändamål – bland annat kokarder till alla utställda smårys-
sar. Ännu idag får klubben då och då ett bidrag från Sig-Britt, 
pengarna används till att köpa kokarder som delas ut till ryssar i 
utställningsklass 11 och 12, en påminnelse om att alla katter är 
fina och som en liten uppmuntran till nya utställare.

Eva Nilsson med stamnamnet Tsaritzas är till skillnad från fö-
regående hedersmedlemmar fortfarande i högsta grad verksam, 
både som utställare och uppfödare samt på olika vis inom klub-
ben. Hon har fött upp russian blue sedan 1982, alltså i 30 år, 
och är den idag aktiva svenska uppfödare som hållit på längst 
av alla. Eva har sedan starten haft ett stort engagemang, var 
under många år redaktör för Ryska Posten och har även varit 
med i styrelsen på olika positioner. Hennes långa erfarenhet och 
kunskaper som uppfödare, samt om rasen och ryss-Sverige är 
ovärderliga.

Christina Linder

Nya hedersmedlemmar i Russian Blue Klubben

Revisionsberättelse för Russian Blue klubben, 2011 
års bokslut. Vi har granskat årsredovisningen och 
bokföringen i Russian Blue klubben för år 2011. Det är 
styrelsen och kassören som har ansvaret för ekonomin 
och räkenskapshandlingarna.Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och bokföringen på grundval 
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. 
Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 
att årsredovisningen och bokföringen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
styrelsens och kassörens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och kassören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och bokföring samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen och bokföringen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen kan 
beviljas ansvarsfrihet.
 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan.
Årsredovisningen och bokföringen har, med det 
undantag som anges nedan, upprättats i enlighet med 
redovisningspraxis. Den ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat. 
Vår enda anmärkning är att det i bokföringen saknas 
fakturor/kvitton för vissa kostnadsposter. Det handlar 
om tjänster som bevisligen har beställts av föreningen 
och utförts och de redovisade kostnaderna framstår 
som rimliga. Vi betvivlar därför inte att kostnaderna 
finns men för att bokföringen skall vara korrekt skall de 
kunna spåras. 
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen och beviljar 
styrelsens ledamöter och kassören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2011.

Göteborg den 28 mars 2011

Revisorer för Russian Blue klubben

Lucie Macek  Patrik Johansson
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Vuxna

S*ROMANENKO’S KALASHNIKOV  
Äg: Thomas Johnsson 

 
Juniorer/Ungdjur

DK*MALEVITCH HASTA LA VISTA ZARINA   
Äg: Lena Höglund

FI*ZARIN SANTA ROSA   
Äg: Yvonne Torstensson

 
Kastrater

S*LIMELIGHT’S QUATRO  
Äg: Thomas Johnsson   

 
 Inga resultat i senior/veteranklass under 2011  

 
Russian Blue Klubben gratulerar alla  
vinnande katter (och deras ägare också, 
förstås)!

Slutresultat 2011

Årets ryssar i Russian Blue Klubben 2011

Thomas Johnsson med S*Limelight’s Quatro.  
Foto: Karin Johansson

DK*Malevitch Hasta La Vista Zarina, mera 
känd som Snöret, är en helt underbar liten ryssfröken 
med massor av röj och upptåg i kroppen. Att bli 
Årets Russian Blue i Russian Blue Klubben har inte 
förändrat sättet på henne något nämnvärt, förutom en 
lite fisförnämare attityd mot oss tvåbenta och en aptit 
som gräver stora hål i mattes börs.  Är man vacker och 
fått pris för det ska man väl behandlas därefter, anser 
Snöret. Att Snöret även blev Årets Katt i kategori 3 i 
Billingebygdens Kattklubb gjorde ju inte saken sämre. 
För tillfället är hon dock en smula lugnare än vanligt för 
hon har blivit stolt mor till fyra runda och goa bebisar.

Lena Höglund

På bilden har Snöret, förutom sina egna ungar, fått ta hand om tre 
birmabebisar, som också finns i hemmet. Foto: Lena Höglund 

FI*Zarin Santa Rosa – en finsk prinsessa…
Med anledning av att Rosa tillsammans med Snöret (DK*Malevitch 
Hasta La Vista Zarina) delar förstaplatsen i Årets Russian Blue junior/
ungdjur så kommer här en liten presentation.

FI*Zarin Santa Rosa föddes hos Sari Kulha i katteri Zarin i Helsingfors 
den 17 februari 2011. Hon var ett av tre syskon, de övriga systern Santa 
Monica och brodern Shamrock. Alla tre kattungarna är döpta efter orter 
längs Route 66 i USA. Detta för att pappa heter IT*Primalux Route 66. 
Han är från Italien med japanskt/amerikanskt påbrå. Mamma är Zarin 
Gilda som är finsk med skandinaviska och europeiska linjer. Så Rosa är 
en i min smak alldeles lagom blandning av olika linjer.

Jag hämtade Rosa precis innan hon blev tre månader gammal och vi 
flög från Helsingfors till Norrköping den 16 maj 2011. Hon skötte sig 
alldeles utmärkt och låg lugnt och tyst i sin lilla väska under flygsätet. 
I Norrköping bytte vi till bil och fortsatte de cirka tio milen hem 
till Stora Mellösa. Där skedde en märklig förvandling och den lilla 
söta kattungen förvandlades till en morrande och rytande tiger som 
halvt skrämde livet ur de övriga katterna hemma. Efter någon dag var 
dock lugnet återställt och nya vänskapsband knutna. Rosa och hennes 
styvsyster Wynjas Nova blev strax superkompisar och har sedan dess 
farit fram som två små tornados som ibland driver både matte och min 
kastrathona Molly till vansinnets rand…

Lite lugnare har det dock blivit på sistone. Småflickorna börjar bli stora 
och har lugnat sig lite. Rosa har gjort bra ifrån sig på utställningar och 
har några BIV med sig under sitt första år. Hon blev dock lite stökig en 
period och uppförde sig inte helt exemplariskt på domarborden. Nu går 
det bättre och bättre igen och troligtvis var det lite hormonell osäkerhet 
som spökade. I våras toppade hon sin utställningskarriär med att bli 
Best In Show på NERK:s utställning i Örebro. Då var matte både stolt 
och tårögd. Mest för att Rosa lugnt och stilla satt i assistentens armar på 
den stora scenen med skrålande musik och otaliga korthårsdomare som 
skulle klämma och vända och vrida. Nu blir det inte så förskräckligt 

tätt mellan utställningarna 
då matte försöker hinna med lite annat på helgerna också. Och så måste 
Rosa snart utomlands för att få ett utlandscert i klass 7.

Rosa är en riktig liten diva, eller prinsessa… Hon förstår själv att hon 
är finare än oss andra på S*Wynjas och gör klart för oss att hennes 
kungliga börd självfallet innebär att det är hon som bestämmer. Och 
för det mesta blir det så. Men med tiden har hon knutit väldigt starka 
band med sin nya matte och hon är en glad och mycket tillgiven tjej 
med stor personlighet som spinner bara man tar i henne. Hennes stora 
passion här i livet är fjädervippor och därför mutar jag henne alltid med 
en ny vippa på utställningar. Hon får själv välja den i någon försäljares 
monter och det är mycket populärt. Hennes samling av fjädervippor 
börjar bli rätt ansenlig.

Yvonne Torstensson

FI*Zarin Santa Rosa. Foto: Annette Karlsson

Juniorer/Ungdjur
ROSPINGLAN’S BILLY THE KID: 16 p
Äg: Susanne Eriksson
ROSPINGLAN’S AMALIA AGNES ANNA:  14 p
Äg: Susanne Eriksson
ROYALGREY WILDA:  2 p
Äg: Jenny Botters Lundberg
ROSPINGLAN’S BETTY ANAFISA BELLA:  2 p
Äg: Susanne Eriksson

Kastrater
LIMELIGHT’S RAFAELA: 10 p
Äg: Martin Åstrand
KOROLEVA ODRIAN MAxIMALIJA: 2 p
Äg: Lotta Hallengren

Vuxna
ZARIN SANTA ROSA: 14 p
Äg: Yvonne Torstensson
MISTLURENS NESTOR: 11 p
Äg : Elisabeth Jacobs
ÄRKE ÄNGELNS RAISA: 4 p
Äg: Bernice Skytt
MOLOTOV’S  HUNKY  DORY: 4 p
Äg: Maria Enzell
PYOTR AV BUERLIA: 4 p
Äg: Eva Smith Meyer
KYANOS AKAIOS: 2 p
Äg: Veronica Nilsson
ROSPINGLAN’S AMALIA AGNES ANNA: 2 p
Äg: Susanne Eriksson

Årets Russian Blue 2012 - Resultat t.o.m. 29/4 2012

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

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

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

5 poäng för vinst i senior- eller veteranklass
1 poäng för varje slagen katt, oavsett ras och kön
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Först på torsdagen var de båda ensamma hemma. Allt hade varit 
bra när Ing-Marie gick till arbetet, men när hon kom hem på 
eftermiddagen var Nils borta och kvar var Ester som gick och 
letade efter honom. Långt om länge hittades Nils under bad-
karet där han inte varit sedan han var liten kattunge. Nils var 
utarbetad och behövde lugn och ro. 

När Nils väl var ute igen var det inga soliga miner längre mellan 
honom och Ester, utan fräs och morr. Nils tog sin tillflykt under 
sängen. Jag och Ing-Marie beslutade då att det var tid att hämta 
Ester så att Nils fick lite lugn och ro. 

Parningsavtal och betalning utförda, beslut om eventuell om-
parning hade reglerats och jag packade ihop alla sakerna, stop-
pade Ester i transportburen och körde hem. Väl hemma blev 
Ester utfräst av huskatten Pärlan och fick ta emot en tass eller 
två, men det blev lugnt efter två dagar. Nu var Ester och jag 
förhoppningsvis i väntans tider och nästa steg var ”hallontut-
tarna” som jag läst om skulle vara ett bevis på att kärleksmötet 
var beseglat. Ester var lika knasig som vanligt, men hade kanske 
lite mer åsikter än hon brukade. Efter cirka fyra veckor fick jag 
se ”hallontuttarna” när Ester visade upp magen för mig. Sedan 
har de bara växt och växt. Magen börjar också bukta ut och på 
en smal katt är det ju ännu mer uttalat. Jag fick börja läsa om 
vad som väntar mig, meddela Nils att han varit duktig och att 
avkomman är att vänta vecka 23. 

Ester äter mer än vanligt och det känns som hon alltid är hung-
rig. Jag har gjort färdigt lite olika platser till henne i huset. Än 
så länge har hon inte visat något intresse för att välja plats, men 
det kommer säkert och mest troligt är nog att hon väljer en egen 
plats. Nils väntar eventuellt på en ny dam, men det är inga pro-
blem, för nu vet han hur man gör!

Christina Holmström

Koppleriverksamheten började i oktober 2011 med hjälp av 
Ywonne Wildtberg i Avels- och hälsorådet med lite tankar om 
vem som kunde bli Esters tilltänkte, hur långt jag var beredd att 
köra och så vidare. Samtidigt hade S*Mistlurens Nils matte Ing-
Marie Holst och lillhusse Gabriel tagit steget och lagt ut en bild 
på Nils under rubriken avelshanar på Russian Blue Klubbens 
hemsida. Kunde Nils vara en lämplig kavaljer? undrade Ywonne. 
Javisst, sa både jag och Ester. För det första tyckte Ester att han 
såg jättetrevlig ut, och jag som chaufför för verksamheten sa att 
det inte var några problem att köra till Malmö. Vi bor cirka fyra 
mil bort, i lilla Skivarp. Snart satte en febril mejl- och telefonak-
tivitet mellan Malmö och Skivarp igång.

Ester gick för tillfället på p-piller så det var bara att sluta med 
dessa, men löpet lät vänta på sig. Jag ville att Ester skulle löpa 
en gång innan parning och efter cirka två månader satte löpet 
igång. Nils hade dock berättat att i slutet av januari 2012 hade 
han inte möjlighet att bistå med sina Casanovatalanger. Typiskt 
nog så löpte Ester en andra gång i slutet av januari. Sedan hände 
ingenting och jag, det vill säga matte, var helt övertygad om att 
några kattungar skulle det nog inte bli. Jag fick istället försöka 
mig på lite pappershantering i ärendet. Jag kom fram till, ef-
ter att jag brevledes och via telefonsamtal varit i kontakt med 
diverse kunniga personer i ämnet, att kattavel är ingenting för 
amatörer. Men skam den som ger sig! Jag tror att jag fattat galop-
pen nu (kanske).

Ester började löpa i slutet av mars 2012 och det blev genast ett 
telefonsamtal till Malmö och Nils. Javisst, Ester var välkommen. 
Jättekul, men hur skulle jag klara av att vara utan Ester och hen-
nes knasiga upptåg och samtal! Jag packade in katten i en trans-
portbur med snuttefilt, egen mat, både torrfoder och våtfoder, 
skålar, toalåda med eget strö och godis. Ester äter/dricker bara 
såsen i påsarna (Nils är även en såsälskare), men ibland slinker 
några bitar ner också. Jag kände mig som handelsresande i di-
verse varor inklusive katt. 

 
Vi kom så fram till Malmö och familjen Holst och blev väl om-
händertagna. Nils hade smitit in i garderoben där han har sin 
favoritplats, högt och lagom mörkt. Perfekt eftersom Ester då 
kunde utforska lägenheten i egen takt. Både Ester, Nils och de-
ras ägare var nybörjare i denna koppleriverksamhet. Läser man 
böcker så står det att det ska vara en erfaren hane till ovan hona 
och vice versa, men Ester och Nils hade ”övervakare”. 

Problemet som uppstod sen var att få Nils att ”komma ut ur gar-
deroben”, men efter viss övertalning av matte och lite handgrip-
ligheter så kom Nils ut. Han måste ha fått en chock av att se en 
höglöpande honkatt som till råga på allt såg ut precis som han. 
Men köksbordet gav ett perfekt skydd och uppe på bordet hade 
han koll på vem som smög omkring på golvet och åt maten som 
stod framme. Efter några timmar hos familjen Holst var det med 
tungt hjärta jag körde iväg, samtidigt som jag visste att Ester var 
i goda händer och tassar.

När jag ringde Ing-Marie dagen efter hade Ester och Nils börjat 
ta kontakt och senare på dagen hade de varit i riktig närkontakt, 
även om det hade varit lite fumligt i början. Jag lämnade Ester 
en måndag och från tisdag och framåt pågick älskog lite varstans 
i lägenheten. De sov ihop, busade, hittade nya platser att sova på, 
använde Nils toalåda i vilken hon både rullade sig och gjorde vad 
som skulle göras där. En eloge till Nils tjänare som tömde och 
städade lådan mer än vanligt. 

Ester och Nils
När jag ser namnen tillsammans tycker jag att det låter som ett gammalt strävsamt par som snart 
ska fira diamantbröllop. Dock ska man inte lura sig av detta, då det bakom namnen döljer sig två 
russian bluekatter i sina bästa år, det vill säga båda är födda 2010.

Nils tittar på Ester som ligger på sin snuttefilt. 
Lillhusse Gabriel är med.  Foto Ing-Marie Holst

Ester. Foto Christina Holmström

Ester. Foto Christina Holmström

Nils och Ester. Foto Ing-Marie Holst

Hälsning från Prag

Här i Prag där jag arbetar deltog lilla FI*Miminkan Prin-
cess Nadezjda härom veckan för första gången i kattut-
ställning, i Star Cat Show Praha, och fick EX 1 och CAC.

Birgitta Olofsson
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Klickerträning är inte bara för att träna underhållande cirkus-
konster, utan är även ett bra hjälpmedel för att stärka redan 
existerande beteenden. Som många nog har märkt går det sällan 
att få en katt att sluta med en dålig vana genom att banna den, 
istället får det ofta motsatt effekt. All uppmärksamhet är bra upp-
märksamhet. En annan metod är att försöka ignorera de oönskade 
beteendena, medan de önskvärda uppmuntras i hopp om att dessa 
så småningom ska ta över. 

I många fall kan det vara svårt att lära en katt vad den inte får 
göra, eftersom de flesta katter är ögontjänare och bara är lydiga 
när det passar dem. Ta problemet med katter på bordet. Vilken 
katt går inte upp där så fort matte eller husse vänder ryggen 
till? Okej, det finns säkert flera snälla och lydiga katter där ute, 
men mina tre tillhör i regel inte den gruppen. Det är däremot 
betydligt lättare om man kompromissar lite och istället försöker 
lära dem att hoppa NED från bordet. Det betyder ju såklart att 
de fortsätter gå upp där så fort du vänder ryggen till, men glider 
å andra sidan ner från bordet igen likt oljade sälar när de får 
syn på dig.

Ersätta oönskade beteenden 
Klickerträningen kan alltså användas för att vänja katten av 
med ett oönskat beteende genom att ersätta det med ett nytt, 
mer önskvärt. Då min först katt, Theo, var liten var han väldigt 
mammig och tyckte att det var helt fruktansvärt att bli lämnad 
ensam. När jag skulle gå ut blev han otroligt stressad. Han 
klamrade sig fast vid mina byxben, väskan och allt han kunde 
få klorna i, medan han skrek i högan sky. Att gå till skolan, trä-
ningen eller bara ut med soporna blev en utmaning, då jag var 
tvungen att försöka smita iväg utan att han såg mig gå. Det var 
mer än en gång jag fick ringa och säga att jag tyvärr skulle bli 
sen, eftersom katten inte släppte ut mig. Det blev som en ond 
spiral. Det blev jobbigare och jobbigare för honom när jag skul-
le gå hemifrån, eftersom hans utbrott i sig orsakade en massa 
stress och obehag som byggde på den negativa upplevelsen. 

Så en dag såg jag ett TV-program där en hundcoach tränade 
bort en hunds separationsångest med hjälp av klickerträning. 
Hundcoachen försökte göra stunden då matte gick hemifrån 
till något positivt och trevligt, så att hela situationen avdramati-
serades och blev mindre jobbig. Kan man lära hundar kan man 
väl lära katter, tänkte jag och satte igång. Metoden nedan fung-
erade jättebra för Theo och mig, men alla katter är ju individer 
så det går ju inte att säga att det kommer fungera för alla.

Bota separationsångest 
För att Theo inte skulle stressa upp sig så när jag gick hemifrån, 
ville jag få honom att fokusera på något annat än mig. Därför 
bestämde jag att han skulle få en liten uppgift att utföra varje 
gång jag gick ut.

Det första jag gjorde var att köpa en pall som jag tog hem och 
ställde i hallen. Med godis och klicker redo väntade jag på att 
Theo skulle komma och provsitta den (vilken katt kan motstå 
att undersöka ett nytt föremål som kommer in i huset?). Så 
snart Theo hoppade upp på pallen klickade jag, belönade med 
godis och gosade sedan med honom så länge han satt kvar på 

den. Då han hoppat ner ställde jag undan pallen i en garde-
rob. Den här övningen upprepade vi sedan ett antal gånger de 
kommande dagarna. Anledningen till att pallen sattes undan 
emellan träningstillfällena, var för att Theo inte skulle gå och 
sätta sig på den då jag inte var med och tappa intresset för den, 
då ingen kom med godis. Så för att pallen skulle fortsätta vara 
något intressant, ställde jag bara fram den just för övningarna. 
Det tog inte lång tid förrän Theo kom springande så snart jag 
tog fram pallen ur garderoben. Sitta och bli ompysslad är ju 
jättemysigt!  

Nästa steg blev att börja kombinera pallen med att gå ut en 
sväng. Jag började övningen som vanligt, men slutade gosa med 
Theo innan han hunnit ner från pallen och smet snabbt ut ge-
nom dörren. I början gick jag bara korta turer, till soprummet 
eller ett varv runt huset för att han inte skulle hinna känna sig 
övergiven. Ett par gånger fick jag gå i strumplästen, då jag inte 
vågat chansa på att låta Theo förstå vad som var på gång genom 
att ta på mig skorna. Efter ytterligare ett par dagar fasade jag ut 
klickern och godiset och belönade bara med beröm och klap-
par.

Övningen funkade helt fantastiskt bra för oss och Theos små 
utbrott slutade helt. Istället sprang han och satte sig på pallen 
för att bli gosad med varje gång han hörde att jag var i hallen. 
Än idag är Theo väldigt förtjust i pallar. Han har en egen pall 
som han brukar sätta sig på och ropar när han vill ha uppmärk-
samhet eller bli gosad med. 

Förstärka önskvärt beteende 
Klickerträningen underlättar inte bara när det gäller att lära in 
nya beteenden, utan fungerar utmärkt för att förstärka befint-
liga. Tycker du att det är väldigt gulligt när katten ligger och 

rullar sig på golvet och önskar att den gjorde så oftare? Klicka 
och belöna varje gång du ser att katten rullar sig och du har 
snart en katt som tenderar att ligga på rygg framför dina föt-
ter jämt och ständigt. Samma teknik funkar även med slicka 
sig om nosen, jama, klösa i klösträdet eller vilket beteende som 
helst som du vill förstärka. 

Det kan även vara bra en bra teknik att ta till för att minska 
eventuella problem vid förändringar gällande kattlådan, till 
exempel vid introduktion av ny sand, byte till träpellets eller 
andra liknande förändringar. Klickerträningen gör det tydligt 
och lätt för katten att förstå vad det är du vill att den ska göra.

Äta fint vid bordet 
Jag inser att just det här nog inte anses vara ett önskvärt be-
teende av många, men det är en av min och Theos små kom-
promisser. Han håller sig borta från bordet när vi äter, om han 
får sitta med oss. Där sitter han snällt, på sin egen stol med 
huvudet strax över bordskanten och iakttar oss. När han vill ha 
mat petar han mig, eller vem som nu är hans bordsgranne för 
dagen, på armbågen med tassen, varpå han får en smakbit.

En gång då vi skulle bjuda på hummer, blev det så många 
gäster att stolarna tog slut. Att Theo inte skulle vara med vid 
bordet var uteslutet, och ingen av gästerna ville sitta på golvet, 
så då fick vi komma på en annan lösning. Jag la ett pappersark 
på bordet och visade Theo att han skulle sitta på det och hålla 
tassarna innanför kanten. Eftersom han redan innan hade ett 
mycket fint bordskick, tog det inte många minuter innan han 
förstod. Den middagen satt Theo snällt på sitt pappersark bred-
vid min tallrik. Han tog inte ett steg utanför pappret på hela 
kvällen, trots att bordet runt honom var fullt av goda skaldjur. 
Fast självklart petade den lilla tassen nästan oupphörligt på min 
arm, men det kan jag knappast klandra honom för. Hummer är 
ju mycket godare än kattmat!

Annika Hjelmsten

Klickerträning Del 3: Beteendeproblem

Och vart tror du att du är på väg? Theo vaktar så att inte 
middagen försöker rymma.

Theo petar med tassen och talar om att han vill ha en smakbit.

Morris påstår bestämt att han aldrig hört något om att katter 
inte skulle få vara på bordet.
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Da Matmors morfar var ung, sang man en sang som gikk omtrent sånn: 
«Jeg er nordmann født i Sverige, Danmark er mitt fedreland, 
jeg snakker russisk som en jøde, skjønt jeg er en engelskmann.» 
 
Først og fremst er jo dette beviset på at mennesker er veldig 
rare dyr, men sekundært illustrerer det hvor vanskelig det er å 
si hvor man er fra. Jeg, for eksempel, er fra Sandefjord, en liten 
by sør-øst i Norge. Så da er jeg jo norsk. Men pappaen min, en 
gjenganger her i Ryska Posten, Lotus, er jo svensk, og jeg er nå 
engang en russisk blå. Så det er litt vanskelig å vite hva jeg er. 
Men, som Matmor sier, det er ikke så viktig hvor man kommer 
fra (Matmor driver med slektsforskning, så jeg har ingen tro på 
at hun faktisk mener dèt). Det er mye viktigere å vite hvem man 
er, og ettersom de fleste av dere sannsynligvis ikke vet hvem jeg 
er, må jeg jo presentere meg! 

Dere får forøvrig unnskylde at jeg skriver på norsk – Matmor har 
ikke lært meg svensk, og jeg fikk det jo ikke inn med morsmel-
ken, ettersom kattemama Cassie jo er norsk. Men jeg håper dere 
forstår meg.

Jeg er altså Adina, eller Argentum’s Little Ball of Fur, og ble 
født 6. mai 2011. Da jeg var tolv uker gammel, kom Mamor 
og Mamma (Mamma er moren til Matmor, og det er Mamor 
som eier meg) i en bil og kidnappet meg. Jeg hadde gjemt meg 
innunder en stol hos oppdrettermamma Bodil, men disse fæle 
skapningene avslørte meg, og noen timer senere var vi på plass i 
Oslo, hvor jeg visstnok skulle bo og trives.

Det tok litt tid før jeg aksepterte disse nye levekårene, langt 
borte fra mor, onkel og søsken, men jeg fant meg nå etterhvert 
til rette sammen med de to menneskene og den nye storebro-
ren min, som er en hamster ved navn Aspik. Menneskene hadde 
visst planlagt at han og jeg skulle bli gode venner, men det har 
vist seg at Aspik, som er en sart sjel, ikke setter pris på at jeg 
dasker til ham med poten, så nå har menneskene gitt opp dét 
prosjektet. Matmor mener at jeg har gitt ham permanente arr på 

sjelen, og prøver å finne en ny familie til Aspik, men jeg håper 
hun mislykkes – jeg har nemlig veldig sansen for storebror!

Han er imidlertid bare våken på natten, gjerne fra kl. 2 og utover, 
så jeg må finne på andre ting å gjøre enn å stirre inn i buret hans 
mesteparten av tiden. Det er heldigvis ikke noe problem: jeg er 

ekspert på å sove, og har lagt beslag på den beste plassen i sofaen 
(dersom Mamma sitter der, er jeg raskt på pletten om hun reiser 
seg for å hente noe), samt Matmors fineste pyntepute, noe begge 
menneskene synes er helt greit, ettersom jeg er så bedårende. Jeg 
er imidlertid ikke fullt så bedårende når jeg gjør ugang, som 
her i gården hovedsakelig går ut på å klore på teppene for å få 
oppmerksomhet (jeg vet egentlig at jeg skal bruke klorepinnene 
og klatretreet til kloring), traske rundt på kjøkkenbenken, sette 
meg fast i kablene bak TV-en, balansere på Aspiks bur eller på 
dusjkabinettet (et par ganger har jeg endt opp på innsiden av du-
sjveggene midt på natten, og vært nødt til å gråte helt til Mamma 
har våknet og reddet meg), eller sitte på det store skapet i stua 
(Mamma ble litt sur på meg da jeg veltet en krystallysestake, 
knakk et stearinlys i to og lagde hakk i parketten).
Heldigvis er det mye ugang jeg kan gjøre uten å få skjenn også, 
som for eksempel å stjele Matmors sminkekoster og -svamper 
(de er så morsomme å ha i munnen!), rive ned penner fra sa-
longbordet og blande meg inn i gaveinnpakking og andre ting 
som innbefatter snorer og papir. Dessuten har jeg lært Matmor 
og Mamma at det beste er å føye meg, så etter mye arbeid fra 
min side har jeg oppnådd aksept for å ligge på toppen av ba-
deromskapet (hvor det er deilig og varmt!) og sitte på Mammas 
smykkeskrin, som står på en bokhylle jeg egentlig ikke får lov 
til å gå på…

Alt i alt har jeg det veldig bra, og ifjor høst var jeg på min første 
utstilling som kattunge i Moss, hvor jeg ble NOM, og jeg har 

hørt rykter om at det blir ny utstilling på meg i løpet av året, så 
det blir nok interessant! Matmor må bare vente til jeg har fått 
på plass grønnfargen i øynene, sånn at hun kan sy matchende 
burpynt til meg, sier hun.

Jeg er forresten veldig flink til å underholde meg selv, og når 
Menneskene sover, og ikke lar seg vekke av at jeg hopper gjentat-
te ganger mot soveromsdørene (det er ikke alltid jeg får døren 
opp, og aller helst vil jeg jo at Menneskene skal åpne døren for 
meg), hender det at jeg finner leker de har gjemt bort. Men-
neskene vet nemlig ikke at sånne små tomater gjør seg veldig 
godt som leketøy, og oppbevarer dem gjerne på kjøkkenbenken. 
Derfra har jeg flere ganger hentet dem, og sparket fotball i løpet 
av natten. Kjempemoro! Matmor og Mamma er nå engang men-
nesker, og forstår seg ikke på kreativ lek, så de fokuserte heller på 
at det hadde vært minst fem tomater i boksen, og at de bare fant 
igjen tre. Etter nitid leting fant Mamma en til, og to uker senere 
fant hun nummer fem i en mørk krok hun ikke hadde nådd da 
hun vasket gulvet. Da var den ganske muggen, men de vet frem-
deles ikke om, og eventuelt hvor, jeg kan ha gjemt en mulig sjette 
tomat… Makt til den firfotede!

Og, sånn før jeg runder av: jeg har en blogg, akkurat som pappa 
Lotus, og der skriver jeg om ting som skjer i hverdagen, spen-
nende opplevelser, nye leker, mat og andre saker, i tillegg til at 
jeg legger ut bilder av meg selv (begge deler med Matmors hjelp). 
Adressen dit er www.KattenAdina.net, og det er også mulig å 
like meg på facebook, hvor jeg opererer under www.facebook.
com/KattenAdina .

En hilsen fra Adina

Adina.

Katten i luften är  
S*Molotov’s Hunky Dory ”Doris” 
och katten i grönskan är  
S*Sidensvansens Honda Elsinore  
”Modesty” 
Ägare: Maria Enzell & Jonas Andersson 
Foto: Jonas Andersson

S*Molotov’s James M, ”Boris” 
Ägare: Rikard Norrgård, Foto: Maria Enzell

S*Molotov’s James M, ”Boris” 
Ägare: Rikard Norrgård, Foto: Maria Enzell

http://www.KattenAdina.net
http://www.facebook.com/KattenAdina
http://www.facebook.com/KattenAdina
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Vi kände längtan att träffa Nisse och Leif igen så jag, Patrik och 
Katarina åkte till Lilla Vatulandsgatan en solig lördag i slutet av 
mars i år. Nisse (S*Vatulands Nijinsky) visade tydligt att han 
tyckte att det var hög kvalitet på livet i Strömstad. Visst hade 
han blivit lite smalare och nog syntes det att åldern började ta 
ut sin rätt (14 år), men han var fortfarande pigg och vital. Nisse 
blev till exempel mycket intresserad när han förstod att det var 
lamm som Leif skulle grilla och det var mer än en munsbit som 
Leif skar upp till honom. Det var så varmt den här dagen att 
vi kunde sitta ute på den härliga balkongen med utsikt ut mot 
havet. Nisse tyckte tydligen att det var några grader för kallt 
så han tittade bara ut där som hastigast. Det var nog varken vi 
eller solen som lockade ut honom utan grillångorna! Leif hade 
gjort i ordning en jättegod förrätt med gravad makrill som han 

själv dragit upp och medan vi satt där ute och kalasade på den så 
tittade vi på fotografier som Leif hade letat fram på Mariannes 
och Svens tidigare ryssar: Nicke (Argentum’s Blue Nikolaj), Olga 
(S*Barynia’s Olga Nijinskaja), Neffi (S*Cosack’s Nefertite), Mia 
(FIN*Katzenhof Mariya) – och Nisse förstås. Vilken underbar 
samling ryssar! Neffi bor idag hos Katarina och Mia bor i Oslo. 
Av bilderna att döma så förstod vi hur mycket Marianne och Sven 
och katterna varit ute på Vatulands och hur skönt de hade haft 
det tillsammans med Leif. Tack Leif och Nisse för en underbar 
dag, en utsökt middag och för att vi också fick bli delaktiga i den 
sköna Strömstadstillvaron! 

Text och foto:  
Karin Johansson

På besök hos Nisse och Leif i Strömstad

Nisse tar igen sig på kvällen efter kalaset.

DET SKA VI FIRA!

Til tross for alderen er Sacha den mest lekne av kattene våre. 
Hun liker å sove ved en varm ovn til værhårene krøller seg 
og hun benytter enhver sjanse til å stjele kaffe. 
Sacha hilser til venner og slektninger i Skandinavia. 
Ägare och foto: Margit Kjetsaa

De första tio åren har varit underbara och vi ser fram emot de 
kommande tio åren. Vi älskar dig! 
Susa, Anssi, Milli, Nano och Myy

Kosmoskattens K-flickor har fyllt 6!

Den 20. februar 2012 feiret Sacha sin 
11-årsdag!

Grattis till vår Watti som fyller 10 år  
i början av april!

Bessemjanka’s Pioni “Pii”, 6 veckor gammal. Uppfödare: Tanja Häyrinen. Ägare: Susanna Gunnar. Foto: Anssi Gunnar

S*Kosmoskattens Kajsa och hennes två systrar Klara och 
Kasmira fyllde 6 år den 25 maj. Oj, så fort tiden har gått!  
Kajsa skickar hälsningar till sina systrar.

Grattis
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Det er en ære å få bo sammen med en Russer. Å bo sammen med flere 
er også gøy, men på mange måter utfordrende. Selv bor jeg og fami-
lien nå sammen med tre russerjenter; Zelda (Yvette av Buerlia(N), 
snart 6),  Bea (St.Hanshaugens Beatrice, 3, datter av Zelda) og 
lille Netti ( Alexandra’s Blå Netti, 6 måneder). De er alle tre sterke 
personligheter og har sine særtrekk, som katter flest. Utfordringen for 
oss på to, er å få dem til å fungere sammen i hverdagen her hjemme.

Zelda er mors og fars lille (store) skatt. Hun kom til oss fra Eva 
Smith-Meyer i 2006, og var, for min del, en lenge etterlengtet 
katt og en slags oppfølging av min fascinasjon for russeren fra 
80-tallet. Dessuten er hun etterkommer av kattene jeg hadde 
den gang, og dermed føltes det helt riktig at hun kom til oss. 
 Hun er en meget bestemt dame som vet nøyaktig hvor-
dan hun vil ha ting. Som liten var hun veldig leken og kom godt 
overens med både Sorba labrador og Herkules huskatt. I årene 
som fulgte ble hun utsatt for diverse påkjenninger… Hun rømte 
og var bort i 4 døgn da hun var 7 måneder gammel. Hun hadde 
nok sittet fast mellom noe tømmer, for hun luktet kvae og var 
tørr og mager da hun endelig kom hjem. Hva hun må ha følt av 
sult og frykt, kan vi bare tenke oss. Vi var utrolig lettet og glade 
for at hun klarte å komme seg hjem til slutt.

Året etter ble hun drektig etter et møte med en stor, sort hann-
katt i nabolaget. Svangerskapet gikk fint, men det ble en tøff fød-
sel som foregikk på klinikk med kirurgene klare til keisersnitt i 
bakgrunnen. Hele 6 flotte, vakre kattunger fikk hun. Tøffere ble 
det da vi oppdaget at hun ikke hadde melk, og det oppdaget vi 
for sent. Tross iherdig flaskemating, døde alle 6 kattungene i tur 

og orden iløpet av de neste 2 ukene. Da fulgte det iherdig stell av 
Zelda i rekonvalesenstiden og selvsagt helsemessig kartlegging 
med blodtyping og diverse tester. Hun mistet litt av gnisten etter 
denne opplevelsen, følte jeg.

Da vi hadde kartlagt at det ikke var blodtype som var årsaken, 
bestemte jeg at vi skulle prøve å få henne drektig igjen. Denne 
gangen med en nøye utvalgt russergutt. Det ble Nature’s Beauty 
Aris Maksimov – en skikkelig kjekkas! Svangerskapet var også 
denne gangen normalt, og fødselen lettere enn sist. Det ble 5 
kattunger. Men en av dem var dødfødt med hjernebrokk.. Dette 
hadde jeg kun sett på bilder før, men heldigvis for meg at jeg 
hadde sett nettopp de bildene, så jeg skjønte hva det var! De 4 
andre virket friske og fine. Etter 10 dager begynte plutselig en 
av ungene å tape vekt samtidig som han beveget seg veldig rart 
– rundt og rundt uten mål og mening. Ny tur til dyrlegen, der 
konklusjonen var uklar. Men kattungen ble raskt dårligere, og 
jeg bestemte meg for å avlive ham og sende ham til obduksjon. 
Det viste seg å være hydrocephalus (vannhode). 

Etter dette bestemte jeg meg for at Zelda ikke skulle få flere kull, 
og at jeg ville kastrere henne så fort kattungene var levert. Sam-
tidig ble avgjørelsen tatt om å beholde Bea fra dette kullet. Hun 
var født først, var størst og viste stor livskraft. Håpet var at hun 
skulle ta over for sin mor som avlshunn her hjemme.

I etterkant av Zeldas siste kull, måtte vi avlive både Sorba (al-
derdom) og Herkules (kreft i kjeven), og dette ble traumatisk for 
Zelda.. Jeg utsatte kastreringen for å minske stresset på henne 

i denne perioden. Det var likevel tydelig at hun var svært på-
virket av alt hun nå hadde vært gjennom. Det ble en vanskelig 
tid, noe jeg har skrevet om før. Zelda fikk aggressive tendenser. 
Særlig mot Bea, men også mot oss. Hun beit blant annet Trond 
til blods ved en anledning.. Stakkars Zelda. Og stakkars oss. 
 Jeg konfererte både dyrleger, atferdsterapeuter og dyre-
tolker. Jeg vurderte avliving. En aggressiv katt er ikke hyggelig 
å ha i hus. Samtidig blødde hjertet mitt for Zelda. Hun hadde 
gått gjennom så mye. Jeg ville så gjerne hjelpe henne. Men alt 
har en grense. Kastrering ble foretatt, og Zelda fikk mer frigang 
utendørs. Atferden hennes endret seg gradvis til det bedre. Noe 
som også endret seg, var vekten! Hun gikk opp 1200 gram på 
6 uker! Snakker om dårlig oppfølging fra en eier som absolutt 
burde vite bedre!

Vel, hvordan er det med Zelda i dag? Zelda er vår lille ”særkatt”. 
Hun kommer og går som hun vil. Er i alle møbler og på alle 
bord. Hun koser med oss når hun vil selv. Hun ligger inntil oss 
i seng og sofa, men velger alltid selv når. Ingen av oss løfter på 
henne, det føles fortsatt for risikabelt. Turer til dyrlegen gjøres 
helst ikke. Å håndtere henne ved transport og i klinikk, er en 
svært vanskelig øvelse. Endelig har jeg begynt å slanke henne! 
Etter 6 uker på slankefôr, ser vi at det virker! Det har vært ut-
fordrende mot de andre kattene i huset, men vi har klart å få en 
mateordning som fungerer ganske bra. Hun veide nesten 6,5 kg! 
Målet er 4 kg, og det kommer nok til å ta en stund. Men skal 
Zelda fortsette å leve et godt liv, er det eneste rette 
å få henne ned i vekt!

Bea er en bekymringsløs dame! Eller, hun er kan-
skje mer en ungjente? Hun er glad og fornøyd, er 
familiens kosepus og lar seg villig bære på ”baby-
måten” fortsatt. Hun snakker mye, trives i høy-
den, er kresen i matveien (i motsetning til sin 
mor) og er en utrolig søt pus! Hun har en type 
”happy-go-lucky”-innstilling til livet og mener 
selvfølgelig at det meste bør dreie seg om henne. 
         Vi lurte på om hun var moden nok til å 
bli mor i 2010 og bestemte oss for å prøve. Pap-
pan til kattungene ble S*Wildtbergs Boris – en av 
de fineste hannene jeg har sett, og med et aldeles 
herlig gemytt! Han kom og bodde her en periode, 
og resultatet ble 5 flotte, friske kattunger! St. Hans-
haugens C-kull. Denne gangen gikk liksom alt på 
skinner – svangerskapet var normalt, fødselen gikk 
helt etter boka, og alle ungene vokste friske og fine 
opp. Det var en herlig tid for oss! Bea var en fan-
tastisk flink mor og vokste veldig med oppgaven. 
Vi vurderte nok en gang å beholde en hunnkatt fra 
kullet, men lot ”fornuften” seire og fant nye eiere 
til alle 5. Etter utfordringene mellom Zelda og Bea, 
var vi ikke klare for noe nytt kattedame-drama her 
i huset!

Etter dieperioden ble Bea fryktelig tynn. Jeg tror hun var 
nede i 2,5 kg. Og hun hadde dårlig matlyst. Det ble å lokke 
henne med alskens ulik mat for å finne ut hva vi kunne fris-
te henne med. Løsningen ble Shiba supreme filet.. Det ene-
ste hun glupskt kastet i seg. Ironisk nok er vel dette den kat-
tematen med minst fettinnhold, da det kun inneholder 
renskåret kylling, and eller tunfisk, men hun spiste i hvertfall! 
 Jeg tror Bea syntes det var greit at ungene reiste, og til-

standene her i huset roet seg veldig da alle ungene var levert. Bea 
og Zelda er ikke perlevenner, men tolererer hverandre og lever i 
en slags uskreven overenskomst om ditt og mitt.

Sensommer 2011 begynte vi å tenke på neste kull, og jeg bes-
temte meg for å bruke Alexandra’s Blue Hampus denne gangen. 
En herlig flott gutt som fortsatt ikke er kastrert. Han bodde her 
store deler av september, og vi trodde veldig på et kull! Jeg så jur 
som vokste, Bea ble mer kosete, og var akkurat som ved siste 
drektighet. Men hun vokste ikke så mye som forventet mot slut-
ten, så jeg ble etter hvert i tvil. Da ble det røntgen, og bildene 
kunne avsløre en helt tom livmor. Hva som har skjedd, er ikke 
godt å si. Hun kan ha vært drektig og abortert/resorbert, eller 
det kan ha vært et slags innbildt svangerskap. (Det var nok JEG 
som var mest innbildt!) Vi vet jo at begge kattene har gitt avkom 
tidligere, men det kan ha skjedd noe med Bea relatert til forrige 
svangerskap og fødsel. Det kan også være at ”kjemien” mellom 
de to rett og slett ikke stemmer. (Sånn er det jo for oss mennesker 
i blant også.) 

Vi bestemte oss for å prøve igjen, siden de to nå kjente hverandre 
litt og egentlig var en bra match. Hampus bodde her store deler 
av januar og februar nå i år, og de var sammen gjennom 2 løpe-
tider. (Jeg ville ikke sende ham hjem før jeg visste om hun hadde 
blitt drektig på første løpetid.) Denne gangen hadde jeg konfe-
rert med fertilitetsekspertene på jobben som rådet meg til å ta en 

tidlig ultralyd for å avsløre om det VAR fostre eller ikke. Så ved 
ca 4 ukers antatt drektighet bar det av gårde til ultralyd-damen. 
Der ble det nok en gang fastslått: TOMT. Jeg skal innrømme at 
jeg ble skuffa. Jeg hadde håpet så veldig på dette. Men sånn er 
det jo i denne ”bransjen”. Tid, tålmodighet, planlegging, mer 
tålmodighet.

Plan B ble å finne en annen hann. Samt å tenke på anskaffelse av 

Mine tre jenter
Text och bilder: Katja Frost, mars 2012

Bea

Netti. Foto: Rebecca Engen Isaksen
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egen avlshann. Det siste litt mer usikkert, fordi jeg fortsatt friskt 
minnes hvordan det var å ha fertile hannkatter i hus – noe jeg 
prøvde til gagns på 80-tallet! En noe mer C-aktig plan holdt jeg 
foreløpig for meg selv, og mer om den siden. Per i dag har jeg en 
avtale med eieren til (N)Troilltampens Septimus om at Bea skal 
få møte ham ved neste løpetid. Lykkes vi ikke med å få henne 
drektig denne gangen, tror jeg at jeg kastrerer henne, så hun slip-
per de hersens p-pillene!
Bea trives nå med sin ”dronningtilværelse” og virker totalt upå-
virket av mine iherdige planer om å få henne drektig. Hun trives 
med å være litt ute nå på våren, og hun har begynt å spise ”Sen-
sitive Stomach”-fôr fordi hun har hatt perioder med oppkast. 
Dette fôret har akkurat passe små kuler til at hun gidder å spise 
det. Kattungemat går også an, men da må det være chunks! El-
lers snoker hun til seg litt av slankefôret til Zelda i ubevoktede 
øyeblikk. Det får hun ikke lov til, for hun er absolutt slank nok! 
(3,2 kg – noe jeg har jobbet for å få henne opp til.) Dessuten 
trenger Zelda sine daglige 50 gram selv!

Gjennom mitt bekjentskap med Hampus og eieren hans, An-
neke Fasting, fikk jeg hilse på lille, crazy Netti! En nydelig liten 
jente fra ett av Annekes kull høsten 2011, som var planlagt til 
videre avl. En kombinasjon av mitt ønske om å ha kattunger og 
Annekes behov for å redusere antall katter i huset, gjorde at vi 
inngikk en fôrvertsavtale om Netti. I februar kom hun hjem til 
oss. Og hun kom som en virvelvind!! Fart og spenning er nok 
mellomnavnet hennes, for hun er virkelig høyt og lav i ordenes 
rette forstand! Foreløpig har hun sitt eget rom, for de to andre 
jentene liker henne absolutt ikke noe særlig, noe de viser med all 
mulig tydelighet..

Netti har de grønneste øynene, og hun er bare 6 måneder! Jeg 
får ikke sett meg mett på henne! Hun har også en fantastisk 
pels og er en fryktløs og modig liten krabat. Hun virker utrolig 
sterk mentalt, har en enorm apetitt, både på livet og maten, er 
veldig sosial og prater masse. Hun klatrer i gardiner, apporte-
rer lekemus og løper slalåm mellom beina våre. Det er uvant å 
måtte subbe når jeg ferdes rundt henne, og uvant plutselig å ha 
en kattunge som sitter som en borrelås i buksebein eller på rygg 
og skulder! De andre her hjemme synes at hun er slitsom og i 
veien, men jeg bærer over med dem. Dette er mitt ”prosjekt”, og 
jeg har veldig tro på det!

Nesten samtidig som vi fikk Netti i hus, fikk vi også Aida – en 
sort labradorvalp som skal bli førerhund. Bea og Zelda er sjok-

kerte og bruker nok litt tid på å tilgi oss dette ”stuntet” med 
dobling av dyr. Men Netti og Aida er blitt perlevenner og leker 
veldig godt sammen. Når de to voksne damene er såpass nega-
tive, er det godt for disse to små at de har hverandre, tenker jeg! 
Vi må selvsagt passe på dem når de leker, for Aida vokser fort og 
kan komme til å skade Netti med sin klumsete oppførsel. Men 
Netti er en uredd heltinne som har funnet alle slags triks for å 
erte Aida og gjemme seg for henne når det blir for voldsomt. De 
to deler både leker og godbiter, og det er utrolig gøy å observere 
dem!

Livet med tre russerjenter er aldri kjedelig. Det byr også 
på en del praktiske utfordringer. Hvem er ute og inne? 
Ikke slipp ut Netti! Har Bea kastet opp igjen? Hvor mange 
gram har Zelda spist i dag? Sett maten til Bea i badekaret! 
 Det største spørsmålet for meg nå, er imidlertid: Når 
begynner Bea å løpe igjen? Tidligere løp hun hver 3. uke, men 
etter sist svangerskap, har hun tatt seg lange pauser. Kanskje hun 
er blitt kjip på eggene sine?

Ellers møter dere meg ikke på utstillinger. En veloverveid av-
gjørelse jeg tok 2 år tilbake da jeg stilte ut Bea for første og siste 
gang. Jeg synes ikke utstillinger er moro lenger, og kattene mine 
liker det ikke i det hele tatt! Jo, jeg synes det er gøy å møte andre 
russerfolk, men jeg trives rett og slett ikke med å være utstiller! 
Jeg har mange begrunnelser for det, men jeg velger heller å se til-
bake på tida mi som utstiller på 80-tallet med glede, og nå anse 
meg selv som en ung utstillingspensjonist!

Dette var en liten rapport fra St.Hanshaugens nå på vårparten. 
Jeg håper å komme sterkere tilbake med rapporter om kommen-
de kull!

Katja Frost, Mai 2012

Siden jeg skrev dette, har Bea vært på besøk hos Septimus, og jeg 
er rimelig sikker på at Bea er drektig nå. I så fall blir det kattung-
er i begynnelsen av juni, og en meget aktiv sommer for oss!

Zelda

S*Wildtbergs linjers spridning

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om olika uppfödares linjes 
spridning i rysspopulationen. Eftersom det nu är 20 år sedan jag 
hade min första kull vill jag passa på att berätta om mina egna 
linjers spridning i ryssvärlden.

Min första ryss var GIC Soyinka (född 1990). Hon fick tre kul-
lar med totalt åtta avkommor. Två av dem kom att gå vidare i 
avel och återfinns bakom många av dagens ryssar, framför allt i 
Sverige men även utomlands. Dock så återstår bara linjerna från 
Soyinkas son, GIP&EC S*Wildtbergs Tzar Rurik i kombination 
med hennes dotter GIC S*Wildtbergs Zwechowas linjer. Detta 
eftersom de enda ättlingar efter Rurik som fortfarande har ätt-
lingar kvar i avel är hans sonsöner S*Wildtbergs Winzenth och 
Oliwer. Deras mormor var Zwechowa. 

Zwechowa fick fyra kullar med totalt 11 ungar. Två av hennes 
döttrar EC S*Wildtbergs Milaya och S*Wildtbergs Zerebro 
Chazmyne (Tess) har fortfarande ättlingar kvar i avel. Milaya 
var mor till ovan nämnda Winzenth och Oliwer. Dessa två ha-
nar fick en kull var. Winzenths dotter S*Coaster’s Blue Streak 
Bee (Bia) exporterades till Finland och ligger till grund för 
FI*Hana-Bi. Oliwers dotter CH Felicia kom att bli en av de två 
ursprungshonorna hos S*Flisdjupet’s.

Tess fick en stor kull på sex ungar och honan S*Ryaklintens 
Ninotschka Tess exporterades till USA och man hittar henne i 
Pawpeds som S*Ryaklintens Ninotschka Tess of Wynterwynd. 
Jag har insett att om jag någon gång skulle vilja ha en hona i rakt 
nedstigande led från Soyinka så måste jag över Atlanten.

De katter som har haft störst betydelse för att Soyinkas linjer 
har spridit sig är nog ovan nämnda Bia, IP&IC Tsaritzas Reno 
(Felicias sonsonson) och S*Ryaklintens Lucifer Astor Mio. Reno 
skrev jag om i förra numret av Ryska Posten, så hans betydelse 
för dagens ryssavel lämnar jag därhän. Lucifer fick fyra kullar 
med totalt 14 ungar. Tre av hans ungar har satt spår i dagens 
rysstamtavlor. De är IP&EC S*Zilarrezko Petja Gora Therese 
Dikij (hos S*UllaBerras), S*Zilarrezko Wilda Miona Therese 
Gora (hos S*Mudhoneys) och IC S*Koroleva Amalija Katerina 
(hos S*Koroleva).

2002 tog jag emot IC S*Zilarrezko Lady Rowena som en om-
placeringskatt. Till en början var jag fodervärd för henne och 
därmed registrerades hennes första kull under stamnamnet 
S*Zilarrezko. Rowena var en mycket produktiv hona som fick 11 
ungar jämt fördelat på sina två kullar. Utav hennes ungar åter-
finns idag fem i stamtavlor från tre olika länder. Ur hennes första 
kull gick ovan nämnda S*Zilarrezko-katter vidare i avel här i Sve-
rige, vilket också CH S*Wildtbergs Reca Petyora (S*Blåtussens) 
ur hennes andra kull gör. I Norge har hennes dotterdotter (N)
Melkeveiens Safira Mimosa just fått sin första kull. Och i Fin-
land utgör Rowenas dotter CH S*Wildtbergs Reca Wolga grun-
den för Katja Kurisjärvis uppfödning (FI*Starstruck’s). Wolga 
var inte Katjas första avelshona, men hennes nuvarande är ätt-
lingar till Wolga. Två av Wolgas söner har ättlingar här i Sverige. 
FIN*Starstruck’s Corto Maltes lånade jag tillbaks och lät para 
en av mina honor. Hans dotter S*Wildtbergs Manda Kristina 
Cortovna har just nu sin, troligtvis enda kull, medan hennes 
halvsyster S*Cortobelle’s Lisa i skrivande stund väntar sin femte 

kull. Lisas son S*Silverklon’s Simba fick några kullar innan han 
kastrerades. Den andra av Wolgas söner som har ättlingar i Sve-
rige är FIN*Starstruck’s Coran Barbaari, eftersom han är farfar 
till Tsaritzas Blue Pearl.

2005 beslöt jag och Anne-Helene att vi skulle köpa in en ättling 
till Milaya. Det blev hennes sondotterdotter CH S*Flisdjupet’s 
Chardonnay. Chardonnay har hittills fått fyra kullar med to-
talt 12 ungar. Men det är bara en av dem S*Moy Almaz Ziniy 
Tzarevna Anaztazia som har gått vidare i avel. Förhoppningsvis 
kommer åtminstone hennes son SE*Burn Island Signar Vasil att 
få någon kull. Själv planerar jag att ta ytterligare någon eller 
några kullar på Chardonnay.

Nästa rysshona som flyttade in till mig var IC Ondine v. Hirsch-
bach från Tyskland. Hon kom som ettåring strax innan hon 
födde sin första kull. Ondine fick bara två kullar innan hon 
kastrerades men alla hennes fyra barn gick vidare i avel. Hen-
nes son ur första kullen blev far till ovan nämnda S*Moy Al-
maz Ziniy Tzarevna Anaztazia. Medan hans ena kullsyster blev 
mor till ovan nämnda S*Wildtbergs Manda Kristina Cortovna. 
De andra två av Ondines barn har ännu inga avkommor som 
har använts i avel. Men Ondines dotter S*Wildtbergs Dychtau 
Sentinela Ondine, som numera bor hos mig kommer med all 
sannorlikhet att få någon mer kull. Vi får se hur dessa linjer ut-
vecklar sig längre fram.

Idag har jag ytterligare en rysshona, men hon kan mest ses som 
ett sidospår. Det är den ryska importen CH Frida Nevskaja. Ty-
värr så har hon inga avkommor som längre finns kvar i aktiv 
avel. Visserligen är hon själv fortfarande fertil vid 11 årsålder 
men de senaste åren har hon inte blivit dräktig trots att hon lev-
de tillsammans med Ondines son PR&(FIFe)CH&(WCF)CH 
S*Wildtbergs Boris.

Ywonne Wildtberg 
S*Wildtbergs Russian Blue 

S*Wildtbergs Reca Petyora ”Saga”. Foto: Karin Johansson

S*Mistlurens Sonja och Siri
Födda 2 februari 2012
Foto: Karin Johansson
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Vem är Mio?  
Går det att identifiera en påstådd 
20-årig rysshane?

Den 28/4 hade Russian Blue Klubben en inte så välbesökt, men 
lika trevlig som vanligt, Ryssfest i Väst. Någon gång under kväl-
len frågade Martin Hjertstrand mig om jag kunde identifiera en 
20-årig rysshane nere i Skåne. Martin hade just sålt en kattunge 
till en familj som påstods ha en sådan herre (Mio) hemma, men 
några papper fanns inte tillgängliga. Oftast när man hittar en så-
dan katt handlar det om en rysslik huskatt och antagligen gjorde 
det även vid detta tillfälle.
 
Nu tog vi i alla fall och funderade lite på vilka kullar som hade 
fötts för 20 år sedan. Enligt uppgift så skulle Mio bli 20 i maj. 
Från minnet tog jag fram två kullar som var födda i april 1992 
och ytterligare en som var född i maj. I SVERAK:s stamtavle-
bas FindUs finns ytterligare en kull som föddes i maj det året, 
men den kullen gick på export. Så, skulle Mio vara en renra-
sig russian blue-hane född på våren 1992 så borde han vara ur 
någon av de tre första kullarna. I dessa kullar fanns totalt sex 
hanar, S*Mistlurens Lucifer, S*Mistlurens Leo, S*Mistlurens 
Ljosha, S*Wildtbergs Zwechow, S*Wildtbergs Zwechowitj och 
S*Lambohof Bruce S. 
Det gick några dagar och så plötsligt så slog det mig att S*Wildtergs 
Zwechowitj faktiskt hade flyttat ner till Skåne. Skulle det kunna 
mot förmodan vara så att Mio var Zwechowitj. Trots att jag myck-
et väl visste att oftast när det dyker upp katter som påstås vara  
ryssar så är det förmodligen bara rysslika huskatter, blev jag 
mycket uppspelt över tanke att det kanske handlade om Zwecho-
witj.

Vem var då Zwechowitj?
Zwechowitj var en av ungarna i min första kull för 20 år se-
dan. Han såldes men kom i retur efter två veckor p.g.a. påstådd 
allergi. Jag sålde honom ånyo, men efter tre veckor hämtade  
Anne-Helene tillbaks honom, återigen p.g.a. påstådd allergi. Vi 
placerade då honom hos vår mamma som vi redan visste var 
pälsdjursallergiker. Hon menade att det gick väl an så länge det 
handlade om hennes sjukdomsbild men om vår halvbror Axel 
skulle utveckla allergi skulle saken komma i ett annat läge. Na-
turligtvis fick Axel sitt första astmaanfall någon vecka senare, 
men Zwechowitj stannade kvar i två år, tror jag. Därefter blev 
han omplacerad till Skåne och jag tappade därmed kontakten 
med honom. 
Zwechowitj var en herre med bestämda åsikter: toalådan gick 
bara att användas en gång innan den behövdes göras ren, bastu 
och brasa var trevliga inslag i tillvaron som man gärna kunde 
tala om när det var dags för. I det andra hemmet hade Zwecho-
witj varit så skygg att de hade varit tvungna att stänga ute ho-
nom i den inglasade balkongen för att veta var han var när Anne-
Helene kom. Men redan första kvällen hos mamma så vägrade 
han flytta på sig från soffan när det kom besök. En gång smet 
Zwechowitj och var bort i 2,5 månader. Jag skämdes eftersom 
jag hade försökt förflytta honom utan transportbur just när två 
bussar körde förbi. Dessutom så sa Axel: ”Om man inte kan ha 
en katt så säger man att han har sprungit bort.” 

Tillbaks till Mio
Mio var en herre som nog hade haft ett tufft liv innan han flyt-
tade in hos sin nuvarande familj. De berättade att han hade en 
knöl på bröstet eftersom han hade en revbensfraktur som hade 
läkt fel. Dessutom ömmade han över ena bakbenet. Hade han 
blivit påkörd eller vad hade hänt honom? Hans tidigare familj 
hade fått ett sladdbarn som aldrig kom överens med katten. 
Detta medförde att Mio tillslut hade fått flytta ut i garaget, där 
han fick mat. Tydligen föredrog han en grannfamilj framför 
sin egen och tillbringade allt mer tid på deras altan. Grannarna 
byggde honom en isolerad koja som han övervintrade i under 
två års tid. Under dessa två år ådrog han sig kattsnuva och en 
ögoninfektion, som grannfamiljen lät behandla. Efter två år sa 
Mios ägare till sina grannar att om de ville så kunde de överta 
Mio, eftersom han ändå aldrig var hemma. Han var nämligen 
hela tiden hos grannarna, som bestämde sig för att ta in Mio. 
Vid detta tillfälle var Mio redan 14 år gammal.

Mio var en mycket social herre när han kände sig trygg i hem-
met. Det hade visserligen tagit bortåt ett år innan han hade ac-
cepterat att bli klappad. Men när han väl hade flyttat in i den 
nya familjen så fick han sin egen stol. Var det någon som satte sig 
på denna stol så fick den räkna med att ha en katt i knät. ”Sitter 
du på min stol så sitter jag på dig!” Men om Mio träffade på sina 
gamla ägare när han var ute sprang han och gömde sig.

Kunde Mio vara Zwechowitj?
När jag kom att tänka på att Zwechowitj hade flyttat ner till 
Skåne frågade jag Martin om Mio hade några särskilda känne-
tecken. Hade han t.ex. någon ID-märkning. Det visade sig att 
Mio hade en vit fläck på bröstet och var ID-märkt med en tatu-
ering i örat. En vit fläck? Inte kan det vara en renrasig russian 
blue om han har en vit fläck, tänker nog många. Jo, faktiskt så 
kan det hända att ryssar inte bara får några enstaka vita hår un-
der hakan utan även riktiga vita medaljonger. Zwechowitj hade 
en sådan och även han var ID-märkt med en tatuering i örat.
Men, nej! Det var med all sannolikhet inte Zwechowitj. Vid när-
mare kontroll av ID-märkningen tycktes det stå B1 29. På den 
tiden var, om jag minns rätt, första bokstaven länsboksstaven för 
var ID-märkningen var gjord. Zwechowitj borde ha haft ett N 
som första bokstav. Jag har funnit en av våra andra tidiga katters 
ID-märkning, från samma veterinär, och den började med NM. 
Jag vet inte om det var en besvikelse eller en lättnad att konsta-
tera att Mio inte var Zwechowitj. Tanken att efter alla dessa år 
åter få kontakt med Zwechowitj var svindlande men samtidigt 
önskade jag inte att Zwechowitj skulle fått det liv som Mio levt. 
Däremot den ålderdom Mio till slut fick. En familj som månade 
om honom redan innan han var deras och såg till att han fick 
veterinärvård även om hans ägare sa om hans ögoninfektion: 
”Han ser alltid ut så där!” En familj som var villig att ge även en 
gammal herre på 14 år flera lyckliga år till. Tack för det och lycka 
till med er nya lilla ryss!
Jag funderade på att åka ner och hälsa på, men två veckor efter 
ryssfesten blev Mio sjuk och fick somna in. Därmed kommer vii 
aldrig att få veta vem han var. Troligtvis bara en rysslik huskatt, 
men som flera andra rysslika huskatter kom han att introducera 
sina sista ägare till vår ras.

Ywonne Wildtberg

Nanne som liten. Foto: Karin Johansson

Nanne 2011-01-04 – 2012-02-07

 
Fly on the wings of love, 

Fly baby fly, 
Reaching the stars above, 

Touching the sky.

Lena Hallström

Look-alike 2012 - Rådsbackens Antonina
Här är modellen för årets look-alike tävling, Rådsbackens Antonina. 
Har du tagit en bild som liknar Antonina på den här bilden kan du 
skicka in den till Ryska Posten.
Berätta vad ryssen på din bild heter och skicka digitala bilder till:
rpfoto@russianblueklubben.se

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

Tävlingen löper över året där inkomna bidrag publiceras i Ryska 
Posten. Vinnaren kommer att presenteras i nr 1/2013.
Priser till de vinnande bidragen kommer bl.a. från Ryska Boden.

Inkomna 
bidrag

Jag tycker att min Milou (S*Grrr Levis Mikado Si-
dereus) är lik sin farmors morfars farmors mormor 
GIC Rådsbackens Antonina på denna lilla bild.

Ägare och foto: Susanne Södergren

Diesel är född 2003 och har Rådsbackens Antoni-
na som närmast i sjunde led bakåt i sin stamtavla. 

Ägare och foto: Lucie Macek 
Bilden är insänd av Karin Johansson
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För ett år sedan tog vi med den ende fortfarande fertile hanen 
från min senaste kull till en utställning i Åbo. Jag hoppades att 
han skulle få excellent i bedömningen så att han skulle kunna 
bli pappa till några kullar. Hans namn är Susanssin High And 
Mighty och vid den tiden var han ungefär ett år gammal. Han 
luktade verkligen som en fertil hane, ja, hela bilen luktade och 
på utställningen märkte jag att folk inte ville stå nära vår bur. 
Jag tyckte mycket om Mighty, hans huvud var så fint; brett med 
perfekt öronställning, kort nos, kraftig haka och tillräckligt 
djup. Ögonfärgen kunde ha varit bättre, men ögonen såg ut att 
bli grönare. Hans största fel var pälsen, han hade inte mycket 
underpäls och på grund av hormonerna var pälsen i dålig 
kondition. Men huvudet gjorde att jag verkligen ville ha hans 
avkomma i min egen uppfödning. Dessutom var han den enda 
kvarvarande fertila katten från Sanis (CH FI*Susanssin Your 
Sunshine) senaste kull och jag ville också ha en avkomma efter 
henne i min uppfödning.

Efter utställningen började jag söka bland de fertila honorna 
i Finland. Föregående vinter hade jag besökt Suvi och Marko 
som hade Tanja Häyrinens (Bessemjanka’s) N-kull hemma 
hos sig. Mor till kullen var FI*Bessemjanka’s Manteli och far 
var FI*Susanssin Playful Leaves ”Maxwell” från vår Nanos 
(CH S*Graymalkin’s Yearning Ofelia) sista kull. Det var fyra 
fina kattungar. Suvi hade berättat att det fanns en chans att 
Manteli kunde få en kull till om rätt hane stod att finna. Jag 
gjorde en provparning i Pawpeds mellan Manteli och Mighty 
och gilla resultatet. Inavelsprocenten på tio generationer blev 
1,73. Egentligen hade jag velat ha fler skandinaviska katter 
i stamtavlan, men jag visste att man inte kan få allt man vill. 
Och dessutom kunde en hona med den kombinationen lättare 
paras med en bra klassisk russian bluehane med skandinavisk 
stamtavla. Jag hade också bestämt att om jag skulle köpa en hona 
från en annan uppfödare vill jag vara säker på att honorna i den 
linjen varit bra på att föda.

Jag skrev till Tanja och frågade om hon ville gå med på att para 
Manteli med Mighty och om jag i så fall skulle få köpa en hona 
till avel från deras kull. Tanja svara JA samma dag! Och jag tror 
att hon också tyckte att det var en spännande kombination. Och 
det var så vår lilla blå flicka kom till, i alla fall i teorin – som 
en gnista i uppfödarnas ögon. Det tog lång tid innan Manteli 
började löpa och kunde paras, sedan blev det en ny väntan för 
att se om hon var dräktig och ännu längre för att se om det fanns 
en hona till oss. Som tur är är jag van att vänta när det handlar 
om uppfödning.

I början av januari födde Manteli tre ungar och där fanns en 
flicka till oss. De fick namn efter blommor; Petunia, Prunus och 
Paeonia. Lilla Paeonia kallades Pioni hemma hos Suvi, men för 
oss var hon Pii från första början. Pii är inspirerat av talet pi från 
matematiken, precis som Watti, Milli, Nano och Myy. Först var 
det meningen att Pii skulle bo hos oss, men på grund av det 
oväntade tillskottet till vår familj som väntas nu till sommaren 
var vi tvungna att tänka om. Så jag började leta efter ett bra hem 
till Pii i vår hemstad Kotka.

När Pii var 15 veckor hade jag ännu inte hittat något hem till 
henne, så hon fick flytta hem till oss i väntan på ett nytt hem. 
Som tur var tog det bara två veckor innan hon kunde flytta till 
ett eget hem, bara tio minuters väg från oss. Det var dock med 
blandade känslor som jag lämnade henne, för jag hade blivit 
mycket förtjust i henne under den korta tid hon bodde hos 
oss. Pii hade allt; hon liknade både Nano och Myy. Hon älskar 
människor, vill vara så nära som möjligt och tar sig dit hon vill 
till varje pris. Hon vill gärna ligga på halsen och trots att hon är 
så liten blir det svårt att andas, hur kommer det då inte att bli 
när hon blir stor. Precis som kattungar brukar vara är Pii väldigt 
nyfiken och full av energi och hon vill vara med hela tiden. Om 
man kastar en leksak kommer hon tillbaka med den, precis som 
en hund. När hon lekt ett par timmar ville hon ligga i knät och 
blir väldigt irriterad om hon inte får ligga kvar, så på det viset 
är hon lik sin farmors mormor Nano. Vad gäller röstresurserna 
däremot är hon mer lik vår Myy. Det var värst! tänkte vi när vi 
först hörde henne jama.

Pii har också en mycket klassisk rysslook som jag är glad över. 
Hon är en lovande kattunge och tiden får utvisa hur hon kommer 
att utvecklas. Kroppstypen är elegant, vilket jag tycker mycket 

om (mina honor är ganska stora och efter kastreringen ser de inte 
riktigt så eleganta ut som jag skulle önska), och svansen är lång 
och smal. Ögonen håller på att bli gröna och har fin mandelform. 
Öronställningen är också bra. Jag undrar verkligen hur profilen 
kommer att bli, eftersom nosen just nu är lite för lång och hakan 
borde vara kraftigare (jag är van vid mycket kraftiga hakor). 
Huvudet är fortfarande runt men jag tror att vinkeln är på väg. 
Pälsen är mellanblå med mycket vackert silverskimmer och den 
är väldigt silkeslen för att vara en kattungepäls. På det hela taget 
tycker jag om balansen och harmonin.

Piis har en helt förtjusande personlighet och hon skulle ha passat 
bra in i vår familj. Hon är speciell för mig eftersom hennes 
farmor Sani och hennes farmorsmor Tikru (FIN*Susanssin 
Tiger that purrs) är de enda katterna från sina kullar som har 
gått vidare i aveln. Tirku föddes i min andra kull, så Nano är 
Piis farmors mormor. Susanssins uppfödning började ju med 
Nano. Pii har också Bessemjanka’s-katter i sin stamtavla ända 
tillbaka till Tanjas första kull. Hon är också en kombination 
av Bessemjanka’s linjer eftersom FIN*Bessemjanka’s Himalaya 
”Hiski” är Tikrus far. Jag är väldigt glad och tacksam för att 
Tanja och Suvi har gjort detta möjligt och jag hoppas verkligen 
att Pii kan få åtminstone en Susanssin-kull och om det passar 
bättre i tiden då, så kanske en dotter till Pii kan flytta hem till 
oss. Jag vågar inte hoppas på för mycket eftersom det av någon 
anledning har fötts ganska många Susanssin-hanar, bara sex 
honor av tjugo ungar hittills.

Pii bor nu med ett trevligt ungt par och en stor åttaårig vit 
hankatt som heter Tico. Pii och Tico blev vänner efter ett par 
dagar och efter en vecka tillsammans tvättade Tico Piis öron och 
han verkar jätteglad över att ha fått en ny blå vän. Nu väntar vi 
på att Pii ska växa och jag har redan börjat leta efter en hane till 
henne. Jag hoppas att hon kan få ungar nästa år, det är alldeles 
för länge sedan den senaste Susanssin-kullen föddes.

Detta var historien om hur Pii kom till oss och jag hoppas kunna 
berätta mer om henne när hon blir större. Under tiden lovar jag 
att skicka foton på henne till tidningen.

Susanna Gunnar  Översättning: Elisabeth Larsson

Historien om Pii – FI*Bessemjanka’s Paeonia

FI*Bessemjanka’s P-kull, uppfödare Tanja Häyrinen. Från vänster: Prunus, Paeonia och Petunia.  
Mor: FI*Bessemjanka’s Manteli. Far: FI*Susanssin High And Mighty. Foto: Anssi Gunnar.

Pii
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Äntligen var det dags för den efterlängtade 
resan till Malmö för att träffa nya och 
gamla vänner, både tvåbenta och fyrbenta. 
Själv reste jag med tåg och utan katt och 
anlände till hotellet sent på fredagkvällen. 
Efter en lång resa var det underbart att 
upptäcka många kända och kära ansikten 
i baren, ta en drink och slappna av. 

Hotellet, Ibis, hade renoverade fräscha 
prisvärda rum och utsikt mot Turning 
Torso och Öresundsbron (förutom just 
från mitt rum som hade en ”vi-renoverar-
vepa” framför fönstret…) Lördagen bjöd 
på varmt vårväder och eftersom hotellet 
låg vägg i vägg med utställningshallen var 
det bara att traska över med sin katt. Ett 
väldigt lyckat arrangemang. Personligen 
tycker jag att hallen och ryssarnas 
placering kändes rymlig och välplanerad 
och det var nära till domarbordet. 
Samtidigt var det så många vackra katter 
att titta på och trevliga människor att 
prata med att jag knappt lade märke till 
det runtomkring. ”Alla” var där och det 
var tjockt med publik kring ryssarnas 
domarbord. Många ryssvänner hade rest 
långt bara för att titta.

32 ryssar var på plats från Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Tyskland och Italien. 
Domare var Martti Peltonen, en riktig 
ryssälskare som lätt fick alla katter att 
slappna av på bordet. Konkurrensen 
var benhård och Martti hade ett nästan 
hopplöst jobb att rangordna alla de katter 
som höll toppklass. Det var underbart att 
se så många vackra ryssar på samma gång 
och Martti gjorde verkligen ett fantastiskt 
jobb och personligen tycker jag att ”rätt 
katt vann”. 

Bland åtta kastrater blev FIN*Zarin 
Querido Mio BIV och NOM. Med ögon 
man kan drunkna i tog han också hem 
titeln ”Bästa ögon”, ingen liten bedrift 
med tanke på hur många oerhört vackra 
ryssögon som fanns representerade. 
De allra ljuvligaste ögonen tyckte jag 
personligen Mios systerson PR FIN*Zarin 
Misaki hade, men så är jag väl också lite 
partisk eftersom jag ”tillhör familjen”. IP 
GIC FIN*Saraitshikin Kay Kamila JW 
blev bästa kastrathona, en mycket lugn 
och stabil hona med underbar päls och ett 
lätt maskulint uttryck. PR SC S*Koroleva 
Odrian Maximalija var ende svenske 
kastraten på plats och fick tyvärr stryka 
på foten i konkurrensen om certet mot 
PR FIN*Zarin Entusiasmo. Det fanns tre 

juniorer och fyra ungdjur och bäst bland 
dem blev FI*Harmuan Iida Ihanainen (kl 
11) och DK*Kirstejn’s Maxine BlueDane 
(kl 12), två riktigt söta godingar. Lilla 
Maxine blev dessutom BIS-U. Lilla 
S*Royalgrey Wilda blev tyvärr skrämd 
och fick gå tillbaka till buren utan 
bedömning, men förutom detta hade alla 
katterna nerver av stål, då det var mycket 
väntan och ett gäng siameser som hojtade 
i högan sky alldeles intill ryss-bordet.

Av 17 vuxna katter var bara 5 hanar och 
SC DK*Malevitch Splinters Leonardo JW 
blev bästa hane. Från Norge var CH Pjotr 
av Buerlia representerad, en fantastiskt 
go och fin kille som vann det kanske 
finaste priset av alla – Domarens favorit. 
Martti sa att maken till snäll kille (2 år 
och fertil) hade han aldrig träffat, Pjotr 
spann hela tiden på domarbordet. Det var 
också roligt att se S*Czars Fairy Lukash 
Alekseyev, också 2 år, som var extremt lik 
sin pappa S*Silverpixie’s Aleksey. 

Trots tolv vuxna honor och en så snygg 
hane som Leo hane fanns det inget tvivel 
om vart BIV:et för bästa vuxna ryss 
skulle gå. Dagens stora vinnare, som 
alla viskade om och ingen sett förut, 
var en italiensk skönhet som hette CH 
IT*Bluetarget Silver Storm JW och hon 
var i en klass helt för sig. Inte nog med 
att hon var en fulländad ryss-skönhet, 
så hade hon också ett temperament som 
nog ingen någonsin sett hos en ryss på 
utställning. Lojt låg hon på mattes axlar 
som gick runt med henne i hallen och 
lika lugnt studerade hon de andra katter 
hon konfronterades med. När hon stod på 
domarbordet hoppade hon bestämt upp i 
mattes famn. En vackrare, kärleksfullare 
och tryggare katt får man leta efter. Silver 
och hennes charmiga matte Manuela tog 
fullständigt alla med storm! Förutom 
cert, BIV-V, NOM och Bästa Ryss och 
Look blev Silver naturligtvis även BIS-V.  
En gladare ägare har jag nästan aldrig sett 
och ögonen tårades när hon med Silver 

Rysspecial på Sydkattens utställning i Malmö 14 april

CH IT*Bluetarget Silver Storm JW med sin ägare Manuela Centamore

DK Kirstejn’s Maxine BlueDane

S*Czars Fairy Lukash Alekseyev

CH Pjotr av Buerlia

IP GIC FIN*Saraitshikin Kay Kamila JW med matte  
Sara Ojaniemi

DK*Kirstejn’s Juvela BlueDane med matte Dorthe Jensen

PR FIN*Zarin Misaki med uppf Sari Kuhla i bakgrunden

SC DK*Malevitch Splinters Leonardo JW hos domaren 

CH S*SilverPixie’s Annoushka hos domaren

GIP FIN*Zarin Querido Mio”Silver” på matte Manuelas axlar tackar för BIS

på axlarna vinkade till publiken från 
panelen. Såna ryssar vill vi se fler av!

Andra honor jag vill nämna är de sex 
flickorna från Kirstejn’s: Juvela, Kaisla, 
Laurela (kl 5), Leonita (kl 9) och 
Naomi och Maxine (kl 12), alla mer 
eller mindre släkt med varandra via 
b.la. Maximiliam v. Salzbachtal och 
Halmbylunds Siddharta, och jag skulle 
vilja säga att det är ett släktskap som 
syns. Alla är nätta, mycket feminina, har 
grym ögonfärg och ljuvlig pälskvalité. 
Lilla Naomi, 5 månader gammal, vann 
dessutom priset för Bästa Päls. 

En svensk hona som var kul att se 
var CH S*SilverPixie’s Annoushka. 
Inte alls lik sin bror Aleksey och med 
riktigt schysst rysslook men ack så liten. 
Förhoppningsvis ska en kull råda bot 
på den saken. I klass 9 vann slanka, 
feminina, vackra DK*Malevitch Sweet 
Scarlett och hon tog även hem titeln 
Bästa Kropp. 

Så var bedömningarna över och jag 
tror alla var lika nöjda och uppfyllda av 
alla intryck som jag. På kvällen var vi 
25 personer som åt en enkel men god 
middag i hotellrestaurangen och njöt av 
samvaron. Ett gäng avslutade kvällen 
med bl. a. rosa bubbel på Sonnys 
hotellrum.

Tack för en helt fantastisk helg och allas 
underbara vackra katter!

Text och foto: 
Charlotte Bredberg
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Sverige
Unghanar

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

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

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

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

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

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

Vuxna hanar

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

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

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

Usurs Major av Buerlia(N) (031120)   IC S*Kameleonten’s Astrix 
Avgift: Enl. ök. S*Saratovs Ivan Yashin  EC S*Saratovs Chrissi Alissa 
Ägare: Daniela Enström EC Oda av Buerlia(N)  S*Zilarrezko Andi 
Tel: 0700-524565 (Stockholm), daniela_e@volny.cz  EC Geisha av Buerlia(N)DM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norge
Vuxna hanar

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

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

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

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

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

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

Priscus, gladiator eller råttfångare?

Precis som en av de första romerska gladiato-
rerna vid namn Priscus har här hans namne 
S*Wildtbergs Priscus hamnat i kamp med ett 
vilddjur. Till skillnad från de romerska gladiato-
rernas vilda djur så är detta vildjur en skogsmus 
som gömt sig ute på altanen där S*Wildtbergs 
Priscus och hans syster Venus busade som bäst. 
När en av leksakerna hamnat under en filt och 
skulle plockas fram dök plötsligt denna mus 
upp. Priscus var inte sen med att ta upp kampen 
med inkräktaren. Han fick en kort stund visa 
sina talanger i jakt innan den förskräckta musen 
kunde smita ut.

S*Wildtbergs Priscus med sitt byte
Foto: Patrik Johansson

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

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

Utställningsnytt

SVERIGE

ÖREBRO, 3 mars 2012
Domare: Glenn Sjöbom (SE)
9 utställda russian blue

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

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

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
Supreme  Äg: Kenneth Eklind
Champion 
CACS,  BIV, NOM
Hona S*Ärke Ängelns Raisa 
CACS Äg: Bernice Skytt

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

Klass 9  Öppen klass
Hona  FI*Zarin Santa Rosa
CAC Äg: Yvonne Torstensson
Hona Tsaritzas Blue Pearl 
Ex2 Äg: Eva Nilsson

Klass 10  Kastratklass
Hane S*Wynjas Noah 
CAP Äg: Lena Redberg
Hona S*Limelight’s Rafaela
CAP, BIV Äg: Martin Åstrand
NOM

ÖREBRO, 4 mars 2012
Domare: Jarmo Räihä (FI)
6 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Romanenko’s Kalashnikov
HP Äg: Thomas Johnsson
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
HP,  BIV, Äg: Kenneth Eklind NOM, BIS

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

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

Klass 9  Öppen klass
Hona  FI*Zarin Santa Rosa 
Champion Äg: Yvonne Torstensson
CAC, NOM, BIS
Hona Tsaritzas Blue Pearl 
Ex2 Äg: Eva Nilsson

STOCKHOLM, 31 mars 2012
4 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Romanenko’s Kalashnikov
HP Äg: Thomas Johnsson
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
HP, NOM, Äg: Kenneth Eklind
BIS 

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

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

STOCKHOLM, 1 april 2012
3 utställda russian blue

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

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

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

UMEÅ, 14 april 2012
Domare: Marie Westerlund
5 utställda russian blue

Klass 7  Champion
Hona FI*Habeebas Adorable Ayoka
CACIB, BIV
Internationell Champion

Klass 9  Öppen klass
Hane S*Mistlurens Nestor
CAC Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Ex1 Äg: Susanne Eriksson
Hona SE*Rospinglan’s Amalia Agnes Anna
Ex1 Äg: Susanne Eriksson
Hona SE*Rospinglan’s Betty Anfisa Bella
Ex2 Äg: Susanne Eriksson

MALMÖ, 14 april 2012
Domare: Martti Peltonen (SE)
32  utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane  GIC DK*Malevitch Splinters Leonardo 
JW, HP Äg: Kenneth Eklind
NOM 

Klass 2  Supreme Premier
Hane  DK*Kirstejn’s Grey Wolf by Maxi
HP Äg: Vibeke Parsborg

Klass 3  Grand Internationell Champion
GIC  FIN*Saraitshikin HaveANiceDay
CAGCIB Äg: Sara Viuha

Klass 4  Grand Internationell Premier
Hane  FIN*Zarin Querio Mio
CAPS, Äg: Heidi Suhonen
BIV-K, NOM
Hona   DK*Kirstejn’s IzaBella BlueDane 
CAPS Äg: Vibeke Parsborg

Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica, Nilsson
Hona DK*Kirstejn’s Juvela BlueDane
CAGCIB Äg: Dorthe & Espen Jensen
Hona S*Limelight’s Roxanne
Ex2 Äg: Kenneth Eklind
Hona  DK*Kirstejn’s Kaisla Bluedane 
Ex3  Äg: Dorthe Kirstejn Jensen
Hona DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
Ex4 Äg: Thomas Öberg

Klass 6  Internationell Premier
IP GIC  FIN*Saraitshikin Kay Kamila JW
CAGPIB, Äg: Viivi Viuha
NOM

Klass 7  Champion
Hane Pyotr av Buerlia(N)
CACIB Äg: Eva Smith- Meyer
Hona IT*BlueTarget Silver Storm JW
CACIB, Äg: Manuela Centamore
BIV-V, NOM, BIS
Hona  FI*Zarin Santa Rosa 
Ex2 Äg: Yvonne Torstensson
Hona S*SilverPixies Annoushka
Ex3 Äg: Jessica Ljungdahl

Klass 8  Premier
Hane PR FIN*Zarin Entusiasmo
CAPIB Äg: Hannele Rämö
Hane S*Koroleva Odrian Maximalija
Ex2 Äg: Lotta Hallengren
Hona FIN*Zarin Misaki
CAPIB Äg: Jenni Kotilainen

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

Förkortningar

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

Certifikat för kastrater: 
CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS

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

Kullinfo

Födda kullar Väntade kullar
Sverige

25/1 2012 0+2
Far: S*Kyanos Akilles
Mor: S*Mistlurens Agnes
Uppfödare: SE*RÖDSKÄRS
Åsa Enarsson, Frillesås
0340-65 71 81
asa.enarsson@telia.com

19/2 2012 1+3
Far: IC IT*BluEudemonia’s Russian 
Roulette JW
Mor: GIC S*Romanenko’s Omega 
by Siddharta JW
Uppfödare: SE*BLUEOYSTER’S
Kicka Johansson, Linköping
013-555 85, 073-831 50 10
kicka_65@hotmail.com
www.blueoysters.se

27/3 2012 0+1
Far: IC S*Kyanos Akaios
Mor: S*Kärrmarks Amalija
Uppfödare SE*SKUGGPANTERNS
Kajsa Berggren, Partille
070-605 72 65
calamitykajsa@hotmail.com
skuggpanter.blogspot.com

29/3 2012 1+0
Far: S*Silverklon’s Simba
Mor: S*Sirius The Prettiest Star
Uppfödare: S*COSACK’S
Eva och Benny Widar, Stenkullen
0763-53 57 52
benny.widar@telia.com

31/3 2012 2+2
Far: Katzenhof Regulus
Mor: DK*Malevitch Hasta La Vista 
Zarina
Uppfödare: S*LUNDÅSEN’S
Lena Höglund, Lidköping
076-337 54 55
lena@lundasen.se
www.lundasen.se

5/4 2012 3+1
Far: FI*Katzenhof Regulus
Mor: SC S*Koroleva Odelija Maxi-
malija
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

6/4 2012 1+1
Far: S*Kyanos Akaios
Mor: S*Wildtbergs Manda Kristina 
Cortovna
Uppfödare: S*WILDTBERGS
Kontakt: Anders Norell, Västra 
Frölunda
070-925 65 90
anders.norell@gmail.com

9/4 2012 1+2 
Far: S*Silverklon’s Simba
Mor: SC S*UllaBerras Olga Zarina 
Joy
Uppfödare: S*ULLABERRAS
Ulla och Bertil Lindstedt, Enviken 
(Dalarna)
(Kan levereras till Stockholm)
072-535 53 74, 070-938 23 59
ullaberras@tele2.se

4/5 2012 1+1
Far: S*Silverklon’s Simba
Mor: S*Wynjas Nova
Uppfödare: S*WYNJAS
Yvonne Torstensson, Stora Mellösa
019-44 53 14, 070-397 88 28
yvonne_torstensson@hotmail.com
www.wynjas.se

27/5 2012 2+1
Mor: S*Ärke Ängelns Onega 
Far: Sune
Uppfödare: SE*LILLMYRAN’S
Marianne Myrin, Björklinge 
Uppsala
073-382 91 91
tanaz@hotmail.se

Norge

30/4 2012 1+0
Far: S*Kyanos Akaios
Mor: (N)Melkeveiens Mimosa 
Safira
Uppfödare: Ludmila och Klara 
Elena Totland, Oslo
ludmilat@student.hf.uio.no

Sverige

Vecka 23
Far: S*Mistlurens Nils
Mor: Ester
Uppfödare: SE*KATIUSJAS
Christina Holmström, Skivarp
0705-97 25 61
chho61@hotmail.com

Vecka 27
Far: S*UllaBerras Astor Mio Pascal
Mor: S*Cortobelle’s Lisa
Uppfödare: S*SILVERKLON’S
Victoria Andersson, Eskilstuna
070-634 02 91
victoria.andersson@mdh.se
silverklons.blogg.se

Norge

10 juni
Far: (N)Troilltampens Septimus
Mor: St.Hanshaugens Beatrice
Uppfödare: ST. HANSHAUGENS
Katja Frost, Revetal, Norge
+47 333 960 92, +47 412 681 20
katj-f@online.no
www.st-hanshaugens.com

Sverige

Far: GIC Malevitch Splinter’s Leo-
nardo
Mor: CH Limelight’s Pilar
Uppfödare: S*CATTEGAS
Lotta Hallengren, Ytterby
0706-53 16 90
lotta.hallengren@telia.com

Far: Sunna Nordica Jarl Jimbo 
Malevitch
Mor: GIC S*Koroleva Justina by 
Buddha
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se

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

mailto:
mailto:kicka_65@hotmail.com
http://www.blueoysters.se
mailto:calamitykajsa@hotmail.com
http://www.skuggpanter.blogspot.com
mailto:benny.widar@telia.com
mailto:lena@lundasen.se
http://www.lundasen.se
mailto:kaija.merta@telia.com
http://www.koroleva.se
mailto:anders.norell@gmail.com
mailto:ullaberras@tele2.se
mailto:yvonne_torstensson@hotmail.com
http://www.wynjas.se
mailto:ludmilat@student.hf.uio.no
mailto:chho61@hotmail.com
mailto:victoria.andersson@mdh.se
http://silverklons.blogg.se/
mailto:katj-f@online.no
http://www.st-hanshaugens.com
mailto:lotta.hallengren@telia.com
mailto:kaija.merta@telia.com
http://www.koroleva.se/
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Klass 7 Champion
Hane S*Mistlurens Nestor
CACIB Äg: Elisabeth Jacobs

BOLLNÄS, 20 maj 2012
Domare: Olga Komissarova
2 utställda russian blue

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

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

GÖTEBORG, 19 maj 2012
Domare: Eiwor Andersson
 8 utställda russian blue

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

Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica, Nilsson

Klass 9  Öppen klass
Hona Tsaritzas Blue Pearl
CAC, BIV Äg: Eva Nilsson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona S*Kyanos Bibi
Ex1 Äg: Karin & Patrik Johansson
Hona S*Royalgrey Wilda
Ex2 Äg: Jenny Botters-Lundberg

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona S*Blåtussens Citta di Cremona
Ex1, BIV,  Äg: Christer Persmark & Inger Basth
NOM 

GÖTEBORG, 20 maj 2012
Domare: Sirpa Lindelöf
 8 utställda russian blue

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

Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica, Nilsson

Klass 9 Öppen klass
Hona  Tsaritzas Blue Pearl
CAC, Champion Äg: Eva Nilsson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona S*Kyanos Bibi
Ex1, NOM Äg: Karin & Patrik Johansson

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona S*Blåtussens Citta di Cremona
Ex1, BIV Äg: Christer Persmark & Inger Basth
NOM
Hona  S*Mistlurens Sonja
Ex2 Äg: BG Fältström
Hona  S*Mistlurens Siri
Ex3 Äg: BG Fältström

Klass 9  Öppen klass
Hane S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev
Ex2 Äg: Carina Johansson
Hane Djagilevs Prince Florimund Timor
CAC Äg: Martina Latzke
Hona DK*Malevitch Sweet Scarlett
CAC Äg: Maria Malevitch
Hona DK*Kirstejn’s Leonita BlueDane
Ex2 Äg: Martina Latzke
Hona  S*Molotov’s Hunky Dory
Ex3 Äg: Maria Enzell
Hona S*Ärke Ängelns Belle 
Ex4 Äg: Pål Wöllner Hanssen

Klass 10  Kastrat
Hona FI*Harmuan Lempi Lutunen
CAP Äg: Sari Miettinen

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona FI*Harmuan Iida Ihanainen
Ex1, Äg: Sari Miettinen
BIV-J, NOM
Hona Dacats Vivien
Ex2 Äg: Sari Kuhla
Hona Alba Blue Sweetest China Girl
Ex3 Äg: Elise Buchardt

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hona DK*Kirstejn’s Maxine  BlueDane
Ex1, BIV-U, NOM Äg: Dothe & Espen Jensen
Hona DK*Kirstejn’s Naomi  BlueDane
Ex2 Äg: Dothe & Espen Jensen
Hona Amy-Adele von Salzbachtal
Ex3 Martina Latzke
Hona S*Royalgrey Wilda
Ej bedömd Äg: Jenny Botters-Lundberg
 
UMEÅ, 15 april 2012
Domare: Karl Preiss
5 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona FI*Habeeba’s Adorable Ayoka
CAGCIB Äg: 

Klass 9  Öppen klass
Hane S*Mistlurens Nestor
CAC, NOM Champion Äg: Elisabeth Jacobs
Hona SE*Rospinglan’s Amalia Agnes Anna
CAC Äg: Susanne Eriksson

Klass 11  Juniorer 6-10 månader
Hane SE*Rospinglan’s Billy The Kid
Ex1, BIV, NOM Äg: Susanne Eriksson
Hona SE*Rospinglan’s Betty Anfisa Bella
Ex1 Äg: Susanne Eriksson

GISLAVED, 21 april 2012
2 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
HP,  NOM, BIS Äg: Kenneth Eklind

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

GISLAVED, Dackekatten, 22 april 2012
2 utställda russian blue

Klass 5  Internationell Champion
Hona S*Limelight’s Roxanne
CAGCIB Äg: Kenneth Eklind
Hona S*Korlovea Justina by Buddha
Ex2 Äg: Kaija Merta

ALINGÅS, 5 maj 2012
Dommare: Glen Sjöbom
8 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS 

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova 
CACS Äg: Maria Yngvesson
Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica, Nilsson
Hona S*Korlovea Justina by Buddha
GIC Äg: Kaija Merta

Hona S*Limelight’s Roxanne
Ex2 Äg: Kenneth Eklind
Hona DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
Ex3 Äg: Tomas Öhberg

Klass 9  Öppen klass
Hona S*Kyanos Akleja
CAC Äg: Lennart Odeberg

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona S*Royalgrey Wilda
Ex1 Äg: Jenny Botters-Lundberg

ALINGÅS, 6 maj 2012
Dommare: Alexey Schukin
10 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane  DK*Malevitch Splinters Leonardo JW
HP, BIV Äg: Kenneth Eklind
NOM, BIS 

Klass 3  Grand Internationell Champion
Hona S*Korlovea Justina by Buddha
CACS Äg: Kaija Merta
Hona S*Czar’s Fairy Yelena Nazimova 
Ex2 Äg: Maria Yngvesson

Klass 5  Internationell Champion
Hane  S*Kyanos Akaios
CAGCIB Äg: Veronica, Nilsson
Hona S*Limelight’s Roxanne
CAGCIB Äg: Kenneth Eklind
Hona DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
Ex2 Äg: Tomas Öhberg

Klass 9  Öppen klass
Hona FI*Miminkan Miriam
CAC Äg: Martin Hjertstrand
Hona S*Kyanos Akleja
Ex2 Äg: Lennart Odeberg

Klass 11  Juniorer 6-10 månader 
Hona S*Royalgrey Wilda
Ex1 Äg: Jenny Botters-Lundberg

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona S*Blåtussens Citta di Cremona
Ex1  Äg: Christer Persmark & Inger Basth

SOLLENTUNA, 12 maj 2012
Domare: Jaana Jyrkinen
4 utställda russian blue

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

Klass 8  Premier
Hane FIN*Miminkan Leonid
CAPIB Äg: Marja-Leena Merenkylä
Internationell Premier

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

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane S*Mudhoneys Julier
Ex1 Äg: Caroline Bohlin

SOLLENTUNA, 13 maj 2012
Domare: Yan Roca-Folch
1 utställda russian blue

Klass 12  Ungdjur 3-6 månader
Hane S*Mudhoneys Julier
Ex1 Äg: Caroline Bohlin

FALKÖPING, 12 maj 2012
Domare: Helene Lis-Glader
8 utställda russian blue

Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Vatulands Igor DVM
HP Äg: Margit Kjetsaa

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

Klass 5  Internationell Champion
Hona DK*Kirstejn’s Laurela BlueDane
CAGCIB Äg: Tomas Öhberg

Klass 7  Champion
Hona FI*Zarin Santa Rosa
CACIB,  Äg: Yvonne Torstensson
BIV, NOM 
Hona (N)Little Merlin’s Amanda
Ex2 Äg: Margit Kjetsaa

Klass 9  Öppen klass
Hona Tsaritzas Blue Pearl
CAC Äg: Eva Nilsson
Hona S*Kyanos Akleja
Ex2 Lennart Odeberg

Klass 10  Kastrat
Hona S*Limelights Rafaela
CAP Äg: Martin Åstrand

FALKÖPING, 13 maj 2012
Domare: Anne-Gro Edström 
6 utställda russian blue
 
Klass 1  Supreme Champion 
Hane S*Vatulands Igor DVM
HP, BIV, NOM Äg: Margit Kjetsaa

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

Klass 5  Internationell Champion
Hona K*Kirstejn’s Laurela BlueDane
CAGCIB, NOM Äg: Tomas Öhberg

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

Klass 9  Öppen klass
Hona S*Kyanos Akleja
CAC Äg: Lennart Odeberg 
Hona Tsaritzas Blue Pearl
Ex2 Äg: Eva Nilsson

BOLLNÄS, 19 maj 2012
Domare: Glenn Sjöbom
2 utställda russian blue

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

Ryska Boden
Kasse
med Russian Blue Klubbens logotyp.
Pris: 50 kr + porto
Kasse + tröja: 120 kr + porto.

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

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

Russian Blue Klubbens vykort
Pris per styck: 5 kr.

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

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

100 st - 250 kr.
Porto tillkommer.

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

julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.

Handgjort örhänge i sterling silver 
Modellen är efter ett foto av Stenbergets 
Milochka, född 1979.
Vill du ha ett par så får du ett för vänster 
och ett för höger öra. Vill du bara ha ett 
så beställ höger eller vänster. Ange också 
om du vill ha skruvmekanism, annars får 
du till hål i örat.
Pris 120:-/styck, (därav 25:- till Russian Blue 
Klubben).
Giroinbetalningskort ligger i paketet. 
Katten kan även fås i större storlekar som 
brosch eller hänge. 
Beställningsadress: 
silverkatt@russianblueklubben.se
Monica Malmsten, Turkosvägen 20,
282 32 Tyringe, 0451-567 29.

1 2

3 4

5

mailto:silverkatt@russianblueklubben.se
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Styrelsen
Ordförande 
Christina Linder 

Östra Bergsgatan 24 A 

611 34 NYKÖPING 

0155-28 91 36 

ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande 
Eva Nilsson 

Nätvingestigen 40 

587 29 LINKÖPING 

013-14 78 75 

viceordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare 
Karin Johansson 

Amandas gård 11 

414 83 GÖTEBORG 

031-42 37 17 

sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör 

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter 
Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Anna-Lena Wennergren 

Abborrgränd 19 

262 41 ÄNGELHOLM 

0431-45 29 27 

alwennergren@russianblueklubben.se

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01 

charlottebredberg@russianblueklubben.se

Valberedningens  
sammankallande 
Veronica Nilsson 

mecky@comhem.se

Vem gör vad?
Avelshanar 
Anmäl/ändra information om din  

avelshane till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

avelshanar@russianblueklubben.se

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

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

0700-31 26 33

Christina Linder, 0155-28 91 36

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Martin Hjertstrand, 031-701 05 13

Du kan kontakta rådets medlemmar på 

deras gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation 
Planerade parningar, väntade och födda kul-

lar samt omplacering av katter meddelas till: 

Webbansvarig för russianblueklubben.se 

samt Ryska Postens redaktion. 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 
Nya medlemmar, namn- och adress-ändring-

ar eller utebliven Ryska Posten, meddelas 

till:  

Jan Nilsson 

Norra Skeppspromenaden 15 

417 63 GÖTEBORG 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Russian blueinformation 
Alla som har frågor om rasen russian blue 

som sällskapskatt, avelskatt, utställnings-

katt eller annat vänder sig till: 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 Bua 

0700-31 26 33 

info@russianblueklubben.se

Utställningsresultat 
Vi ber dig som ställt ut din katt att skicka 

resultatet till: 

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

08-10 40 01

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se 

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat.

Rasringar i våra
grannländer
Danmark 

Russian Blue Klubben Danmark 

Esben Nielsen 

Niels Hansens Vej 7 

DK-5500 MIDDELFART 

esben@russianblue.dk

Interessegruppen for Russian Blue 

Ketty Grützmeier 

tel. +45 48 25 47 55 

matjora@mail.dk

Finland 
Suomen Venäjänsiniset ry 

Marianna Ripatti 

Ansaritie 3 B 25 

FIN-00350 HELSINGFORS 

Tel. + 358 50 5874054 

Marianna.ripatti@pp.inet.fi

Venäjänsinisemme ry 

Sari Kulha 

sari@zarin.net

+358 40 574 3788

Norge 
Den Norske Russian Blue Klubben 

Bodil W Schmidt 

Raveien 342 

N-3220 SANDEFJORD 

Tel. +47 33 45 54 80

Nya medlemmar Kommande utställningar

Namn- och adressändring

Pirita Ouchterlony-Simu
Haglunda 15
740 12 KNUTBY

Susanne Eriksson
Hällövägen 18
121 32 ENSKEDEDALEN

Johan Halse
Sandhamnsgatan 5
115 40 STOCHOLM

Christer Wolfgang
Haletorpsvägen 6
422 43 HISINGS-BACKA

Thomas Danielsson
Banergränden 41
226 48 LUND

Steven Biles
Porsvägen 328, 
192 48 SOLLENTUNA

Henrik Törnberg
Bränningevägen 7 
120 54 ÅRSTA

Lukas Grimfors
Skytteholmsvägen 24
171 44 SOLNA

Gabriella Lundholm
Pepparvägen 38
123 56 FARSTA

Sophie Landberg
Västanvägen 18
302 37 HALMSTAD

Susanne Moström 
Östralnäs 138  
894 91 SJÄLEVAD

Claes Platon
Basunvägen 41
434 47 KUNGSBACKA

Gunilla Myrinder
Hörbyvägen 41
243 34 HÖÖR

Anders Norell
Tigerstigen 17
426 72 VÄSTRA FRÖLUNDA

Jenny Ekman Duse 
Ekuddsvägen 25, 5tr
131 38 NACKA

Ulla Berglund
Strandväg 15
386 60 MÖRBYLÅNGA

Swea Westberg
Kvarnvägen 9, 2tr
821 43 BOLLNÄS

SVERIGE

JUNI
2-3 Skellefteå, Solkatten
2-3 Trelleborg, Kattklubben Sviss
2-3 Stockholm , Birka Kattklubb
16-17 Uppsala, Uppsala Kattklubb
16-17 Mörrum, Min Kattklubb
30-1 Forshaga, Värmlands Kattklubb 
30-1 Kalmar, Calmare Kattklubb
30-1 Sundsvall, Sundsvalls Kattklubb 
 
JULI
7-8 Stockholm , Järva Kattklubb   
  
AUGUSTI
11-12 Helsingborg, Skånes Kattklubb
25-26 Luleå , Norrskenskatten
 
SEPTEMBER
2 Eskilstuna, Mellansvenska Kattklubben
15-16    Göteborg, Västsvenska Kattklubben
29-30  Borlänge, Dalälvskatten 

OKTOBER
6-7    Norrköping, Östkatten 
6-7 Umeå, Absolut Kattklubb 

NORGE 

JUNI
4-5 Harstad, HÅLKA
4-5 Bergen, Hansakatten
9-10 Finnsnes, Gisund
16-17 Ski, Smaalene
18-19 Tromsø, Ishavskatten
JULI
7-8 Arendal, Agderkatten
14-15  Nesna, Polarkatten
28-29 Porsgrunn, TERAK

AUGUSTI
4-5 Trondheim
25-26 Kristiansand, SØRAK

SEPTEMBER
8-9 Stavanger, SW, RORAK
22-23 Solbergelva, BURAK
29-30 Ålesund, Sunnmørskatten

DANMARK

JUNI
7 Herning, JYRAK

SEPTEMBER
23 Køge, RACEKATTEN

FINLAND

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

JULI
7-8 Kempele, POROK 
14-15 Pori, PIROK
28-29 Helsingfors, SUROK

AUGUSTI
25-26 Vanda, RUROK

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

S*Munhoneys Avon Tourbillon är 
med på avelshanelistan.

Ägare: Anna Eskeby. 
Foto: Karin Johansson.

Besök från Emmaboda!

En helg i början av maj besökte 
Lena Hallström Göteborg med 
sin S*Catullus’ Blå Bellis.
Lena ville komma och besöka 
ryssvänner och ryssar i Göte-
borg med omnejd. Det blev en 
trevlig helg och här är några 
bilder på Bellis.

Foto: Karin Johansson



FÖRENINGS-
BREVB

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