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Medlemsavgifter för 2014 

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...
Ryska Posten nr 1 beräknas komma ut 
i slutet av mars. Material till tidskriften 
vill vi ha senast den 15 februari.

Ansvarig utgivare 
BG Fältström

Redaktion
Karin Johansson 031-42 37 17
Patrik Johansson 0708-937630

Layout Karin och Patrik Johansson

Teckningar Mary-Ann Andersson

Texter och pappersbilder skickas till 
Karin & Patrik Johansson, Amandas gård 11, 
414 83 Göteborg

Digitala texter till
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 4-2013     årgång 36

Adressändring meddelas till: 
Jan Nilsson, Monsungatan 55
417 66 Göteborg, 031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

www.russianblueklubben.se

Omslagsbild:
FIN*Miminkan Leonid ”Nallukka”, 7 veckor
Ägare: Marja-Leena Merenkylä
Uppfödare: Marjatta Vieru
Foto: Marjatta Vieru
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Redaktionen har ordet
Ordföranden har ordet
Medlemsinfo
Det ska vi fira
Vänner som lämnat oss
Vår import Velour Akvamarin, CZ
En god kattjul
Jag log mot mig själv i spegeln
Dags att bli mamma?
Hitta Blue Moons look-a-like!
Badkarskatten Jasse
Berättelsen om Grayhan Setzer
Frågor till katter
Styrelsepresentationer
Bilder från arkiven
FIFe rasseminarium om russian blue i Malmö 
4 april 2014.
Bilder från arkiven. Avelshanar
Kullinfo
Utställningsnytt
Utställningsnytt forts. Adressändringar. Nya 
medlemmar.
Kommande utställningar. Årets Russian Blue 
- delresultat.
Ryska boden
Styrelsen, vem gör vad? Rasringar

Det är tre månader sedan sist. Och det är tre månader mellan manus-
stoppen till Ryska Posten. Det är ganska lätt att hålla reda på dem. Det 
är den 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november som vi senast 
vill att ni skickar in ert material till oss på redaktionen. Manusstoppen 
är viktiga att hålla för att vi ska få fram vår RP i tid till medlemmarna 
och för att vi ska kunna jobba med någorlunda arbetsro. För er som 
är ute i god tid finns även chansen att få sin artikel illustrerad av vår 
proffsiga tecknare Mary-Ann Andersson. Om material sänds in för sent 
är det inte säkert att det kommer in - så för allas skull, sänd in allt 
material i tid!

Tack alla som bidragit till detta nummer! Vi har fått in extra många 
grattishälsningar och även några hälsningar till fyrbenta vänner som 
lämnat oss. Att leva med katt ger oss människor mycket glädje men 
också en stor sorg när de  inte finns bland oss längre. En artikel berät-
tar om en tjeckisk rysshane som flyttat till Sverige och en ger oss tips 
på julgott till katterna och lästips så att vi kommer i julstämning. Med 
mera med mera. 

Tre månader är också den period man som uppfödare får tillsam-
mans med kattungarna. Den tiden känns obarmhärtigt kort med tanke 
på hur kär man hinner bli i dem. Bibis små pojkar, Tourmalet och Ga-
libier, har nu flyttat och även om vi vet att de kommit till goda hem så 
känns det så tomt. Något vi lärt oss är att ta vara på tiden med katterna 
- medan vi har den! Med en bild på kattungarna önskar vi er en riktigt 
god jul och ett gott nytt år!                       Karin & Patrik
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maren. Det känns alldeles nyss. Nu är det snart dags att 
hälsa vintern välkommen. I nordligare delar av Sverige än 
Göteborg är den väl kanske redan här. För egen del väntar 
jag gärna ett tag till. Det finns ju en anledning till att jag 
bott och trivts i Göteborg i 30 år nu. Sol och hav på som-
maren och vågrätt regn på vintern…

Hos oss har det numera nästan blivit en tradition med 
den årliga kullen kattungar i oktober. Det här är fjärde 
gången de senaste fem åren. Den 22 oktober fick Nora sin 
andra kull. En hane och en hona blev det. Och på tal om 
tid så går kattungetiden väldigt snabbt så det gäller att 
njuta av kattungarna den korta tid man har dem. På drygt 
en månad har de nu utvecklats från små hjälplösa knyten 
till små minikatter som prövar att äta själva, gå på små 
upptäcktsfärder och bekanta sig med oss och med omvärl-
den. Om ytterligare ett par månader är det dags för dem 
att ge sig ut i stora världen. Då kan de allt de behöver för 
sin nya tillvaro.

Den här tiden är ofta en bra tid att försöka sälja 
kattungar. Leverans i början på året passar många. Jul-
stöket är avklarat och semestern ligger en bit fram i tiden. 
Just i år har antalet intresserade varit väldigt stort. Många 
mejl, sms och telefonsamtal har kommit. Det har tidvis 
varit svårt att hänga med och svara på alla. För min egen 
del så vill jag gärna prata direkt med eventuella köpare så 
gärna en första kontakt via mejl eller sms, men sedan bru-
kar jag be om att de ringer upp för ett fortsatt samtal om 
rasen i allmänhet och om våra katter i synnerhet, och för 
att berätta om sig själva. Jag antar att de flesta av er resone-
rar ungefär likadant.

Om det ökade antalet intresserade i år beror på att fler 
fått upp ögonen för Russian Blue så är ju allt gott och väl. 
Men utan att ha några exakta sifferbelägg för det i skrivan-
de stund så har jag ändå en bestämd känsla av att det fötts 
klart färre rysskullar i år jämfört med de närmast föregå-
ende åren. Det skulle kunna förklara det till synes ökade 
intresset. Framtiden får utvisa om det är det ena eller det 
andra. Likaså får vi se om den eventuella minskningen av 
födda kullar är en tillfällighet eller en start på en trend. 

Om det är det senare så är det allvarligt. Vi är en liten ras 
och därmed sårbara. Å andra sidan är vi också därigenom 
utsatta för slumpen i högre grad. Om några uppfödare 
slutar eller av olika anledningar inte kan eller vill ta en 
kull ett visst år så kan det relativt sett påverka en numerärt 
liten ras betydligt mer än en stor. Låt oss hoppas att det är 
det sistnämnda om jag nu skulle ha rätt i min förmodan 
om minskningen av antal kullar. Vi får återkomma med 
mer exakt information längre fram när vi kan summera 
året som gått.

En sak som jag oavsett trender eller inte tycker behöver 
vara mer i fokus är nyrekryteringen av uppfödare. Alla 
vi som är uppfödare nu har alla en gång i tiden tagit vår 
första kull. En del kanske av en ren tillfällighet, andra 
kanske redan då med den uttalade tanken att fler kullar 
skulle följa. Tänk tanken nu att ingen av oss hade tagit 
den kullen. Det hade nästan inte märkts alls direkt då, 
men tänker vi oss fram i tiden till idag så hade Russian 
Blue som ras inte existerat. Tänker vi ytterligare framåt i 
tiden så måste någon gång alla vi som är uppfödare idag 
vara ersatta av andra uppfödare om rasen alls ska fortsätta 
existera. 

Så om vi uppfödare märker att någon av våra köpare är 
lite intresserad och sugen på att testa att ta en kull ungar 
på sin hona, så kanske vi ska uppmuntra och stötta detta 
och försöka hjälpa till med goda råd och annat som be-
hövs. Om vi bedömer att katten för övrigt är lämplig att 
få kattungar förstås. Vem vet, det kan vara nästa stjärn-
uppfödare vi hjälper på traven. Och om inte så behöver 
rasen även alla andra. Det är bredden som skapar toppen, 
inte tvärtom. Och, handen på hjärtat, så farligt svårt eller 
jobbigt är det inte att ta eller ha en kull kattungar. Mest 
av allt är det fantastiskt roligt och spännande. Det är som 
att bevittna ett litet mirakel varenda gång. Och välkomna 
även med frågor till oss alla i styrelsen om detta eller om 
något annat.
Avslutningsvis önskar jag och hela Mistlurenfamiljen er 
alla en riktigt God jul och Gott nytt år.

BG
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Fotokalendern 2014
Ni som inte redan har beställt en kalender har fortfarande chan-
sen! Passa på att ge bort några i present till kattvänner ni känner. 
Det brukar vara mycket uppskattat.

Bilderna är som vanligt i A4-storlek och upphängd på väggen 
blir kalendern dubbelt så stor. Mary-Ann Anderson har gjort 
nya, fina illustrationer till varje månad.

Beställ en eller flera almanackor genom att kontakta 
Patrik Johansson på något av följande sätt:
skicka ett mail till: patrik@kyanos.se, ring: 0708-937630 eller 

skriv till: Amandas gård 11, 414 83 Göteborg
Medela hur många almanackor du vill boka och vart vi ska 
skicka dem.

Priset är 110 kr styck (inklusive porto). Liksom tidigare år kom-
mer vi att ha ett paketpris. Köper du tre almanackor blir priset 
273 kr och beställer du fem betalar du 364 kr. De uppfödare som 
upprätthåller klubbens gamla fina tradition att skänka medlem-
skap till sina kattungeköpare (50 kr per kattungemedlemskap) 
får gratis almanackor till dem. 

medlemsinfo

Valberedningen informerar
Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför Russian Blue 
Klubbens årsmöte år 2014. Mandatperioden löper ut för 
följande styrelseposter:
ordförande (2 år), sekreterare (2 år) och tre ledamöter(1 år). 
Dessutom ska två revisorer och en revisorsuppleant väljas 
(1 år). Förslag kan lämnas till någon i valberedningen.

Veronica Nilsson, tel. 031-184261, 0767-786494
Elisabeth Jacobs, rysskatten@hotmail.com
Jenny Botters, jenny.botters@comhem.se

Russian Blue Klubbens Facebook-grupp

RBK-medlemmar - ni har väl inte missat att klubben också 
har en Facebook-grupp! Välkomna alla som inte redan hittat 
dit! För att komma in behöver man ha ett eget Facebook-kon-
to och sedan är det bara att söka på ”Russian Blue Klubben”. 
Vår facebook-grupp är ett komplement till RBKs hemsida. 
Här lägger vi ut medlemsinformation och kommunicerar 
med varandra. Det går också att lägga ut bilder. Gruppen 
är öppen för alla att läsa, men medlemskap gäller endast för 
betalande medlemmar i den svenska rasringen Russian Blue 
Klubben. 

Välkomna! 

Stort tack Sig-Britt Gårdh!
för gåvan till Russian Blue Klubben som 

ska användas till ungdjurskokarder!

Information om katarakt hos russian blue
I september hölls en föreläsning och ett seminarium om 
katarakt hos russian blue. Under seminariet beslutades det 
att ett forskningsråd skall bildas. För närvarande medverkar 
Russian Blue Klubben i rådet genom kontaktpersonerna 
Eva Nilsson och BG Fältström. Tanken var att detta RP-
nummer skulle innehålla information från detta seminarium. 
Tills forskningrådet enats om vilken information som gäller 
avvaktar vi med publicering.
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medlemsinfo
STYRELSEMÖTE I RBK I GÖTEBORG, 2013-09-08
Närvarande: Charlotte Bredberg (punkt 1-8), BG Fältström, Eva Nilsson, 
Karin Johansson, Jan Nilsson (punkt 4-15), och Ywonne Wildtberg

1.  MÖTETS ÖPPNANDE. BG Fältström öppnade mötet.

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes av mötet.

3.  ANSVARSPOSTER STYRELSEN/FUNKTIONÄRER
•  Finns beskrivna i Ryska posten nr 2.
•  Benny Widar har valt att avsluta sitt uppdrag att räkna samman resultaten 
för tävlingen Årets Russian Blue varvid klubben behöver hitta en ersättare, se 
vidare punkt 6.
•  Styrelsemedlemmarna kommer att presentera sig i de kommande numren av 
Ryska Posten. Först ut (till RP 4/2013) är BG, Charlotte, Christer och Ywonne. 
Planen är att övriga i styrelsen presenterar sig i RP 1/2014.

4.  GÅVOR TILL RBK FRÅN ESSIE MAGNUSSON
•  RBK har av hedersmedlem Essie Magnusson fått ett antal priser som Blue 
Moon av Mölleby vunnit under sin utställningskarriär (kokarder från 50-talet, 
prismedaljer och en Rörstrand-skål). Det finns också en önskan hos Essie 
att RBK anordnar en ”look-alike”-tävling i Ryska Posten till Blue Moon av 
Möllebys minne. Mer info om detta i Ryska Posten nr 3.
•  BG kontaktar Essie Magnusson och tackar för de generösa gåvorna till 
klubben och tar även kontakt med Monica Malmsten och Carina Nicklasson 
och tackar dem för deras medverkan att detta blev möjligt.
•  Beslut om att förvalta och förvara gåvorna från Essie Magnusson till Blue 
Moon av Möllebys minne hos kassör Jan Nilsson tills vidare. Klubben kommer 
att ombesörja att gåvorna förvaras säkert (för att minimera risken att de går 
sönder) och att de kan visas upp på t.ex. kommande rysspecialer och i samband 
med andra klubbaktiviteter. Jan undersöker alternativ för förvaring/visning och 
införskaffar lämplig sådan.
•  Beslut taget om att införa en ”look-alike”-tävling i Ryska Posten till Blue 
Moon av Möllebys minne med Elisabeth Larsson och Berit Arlebjörk som jury 
och med start från Ryska Posten 4/2013.

5.  RYSKA POSTEN
•  Kort genomgång av rutinerna kring arbetet med Ryska Posten. För att 
arbetet ska gå smidigt och tidningen komma ut till medlemmarna i tid är det 
nödvändigt att alla håller RPs deadlines. 
•  Redaktionen behöver större kapacitet för lagring av RP material i hårddisk. 
Beslut om att redaktionen får införskaffa extra hårddisk till en kostnad av ca 
2000 kr.  
•  Beslut om att blommografera till Benny & Eva Widar som uppskattning för 
att de sköter distributionen av RP.
•  Gamla överexemplar av Ryska Posten förvaras nu hos Christina Linder och 
Benny & Eva Widar. Styrelsen undersöker möjligheter till att hyra ett fristående 
förvaringsutrymme.

6.  ADMINISTRERING AV TÄVLINGEN ÅRETS RUSSIAN BLUE
Benny har avsagt sig uppdraget att räkna samman resultaten. Mötet bestämde 
att Karin hör med Christer Persmark om han kan ta över uppgiften efter Benny. 
Notering efter mötet: Christer har svarat ja, vilket innebär att 
utställningsredaktör Charlotte Bredberg och Christer Persmark nu ansvarar för 
administreringen av Årets Russian Blue.

7.  AVELSHANELISTAN
Christer och Ywonne arbetar med avelshanelistan. Christer, Ywonne och 
Charlotte uppdaterar avelshanelistan i Ryska Posten 3/2013 så att den blir så 

aktuell som möjligt. Ywonne ser till att Christer får inloggningsuppgifter till 
avelshaneadressen.

8.  AVELS- OCH HÄLSORÅDET
•  Rådets medlemmar är för närvarande Ywonne Wildtberg (sammankallande), 
Eva Nilsson och Martin Hjertstrand. Rådets uppgifter finns beskrivna i Ryska 
Posten 4/2010 och på hemsidan.
•  Beslut om att välja in Charlotte Bredberg till avels- och hälsorådet. Ywonne 
fortsätter att vara sammankallande. 
•  Ywonne, Eva och Charlotte informerade från seminariet om ögonsjukdomen 
katarakt som Ryssfolket anordnade 7 september. Mer info om detta planeras till 
Ryska Posten nr 4/2013.

9.   FACEBOOK
•  Jan sköter administrationen med förfrågningar om medlemskap i RBK-
gruppen. 
•  Förslag om att göra mer reklam för Facebook-gruppen i Ryska Posten och 
på hemsidan. 
•  Kort diskussion följde om Facebook-gruppen ska fortsätta vara öppen eller 
om den enbart ska vara öppen för RBKs medlemmar - eller om vi ska ha en 
klubbsida på Facebook som ett alternativ. Frågan bordlades tills vidare.
 
10.  HEMSIDAN
•  Texten om Russian Blue-historik behöver kompletteras, både vad gäller 
längre tillbaka i tiden och närmare i tiden. BG och Ywonne kollar upp det och 
förbereder text/bildtillägg.
•  Styrelsen uppmuntrar medlemmarna att sända in nytagna bilder till webb-
master för eventuellt införande i ny/nya albumsidor med den befintliga album-
sidan kvar. 

11.  UPPFÖDAR-/DOMARSEMINARIER
Frågan om att RBK arrangerar ett uppfödar-/domarseminarium var uppe på 
styrelsemötet redan i december 2012. Mötet diskuterade hur vi kan gå vidare 
med detta. Beslut om att BG och Eva jobbar vidare med att RBK ordnar ett se-
minarium med fokus på FIFe standarden och där ev. någon eller några domare 
är inbjudna som talare.  

12.  RBKs INFOTJÄNST. Frågan bordlades tillsvidare.
 
13.  ÖVRIGT
a.  En ryssfest i Göteborg är inplanerad 5 oktober kl. 19. 
b.  RBK hade en klubbannons (helsida) med i katalogen för Scandinavian Win-
ner- utställningen i Norrköping 14-15 september.
c.  Det har sedan länge kommit in önskemål (från medlemmar och styrelsemed-
lemmar) om att de ”gröna bladen” ska återuppstå som informationsmaterial för 
rasen och klubben – att användas i samband med kattutställningar mm. Karin 
fick i uppdrag att förbereda ett sådant uppdaterat informationsblad tryckt på 
”rätt” grönkolorerat papper och i liggande A4, som vikt blir en fyrsidig A5-
folder. Mötet kom fram till att den befintliga texten i stort kan vara som den är 
och att det förmodligen räcker med smärre justeringar.

14.  NÄSTA STYRELSEMÖTE
Linköping förslogs som nästa plats för möte (hemma hos Eva), datum ej fast-
ställt.

15.   MÖTETS AVSLUTANDE
BG avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mötessekreterare   Mötesordförande
Karin Johansson   BG Fältström
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DET SKA VI FIRA!

Grattis!

 
Marjatta Vieru, uppfödare av FIN*Miminkan i Finland sedan 
1990, har skickat in flera grattishälsningar till Miminkan-ryssar 
som fyller år den närmaste tiden.

Först ut är Nöpö, ”The Grand Old Man”, i Miminkan-familjen. 
Alla de yngre Miminkan-ryssarna är hans ättlingar, se uppslaget.’

Grattis Nöpö (FIN*Miminkan Hamilkar) på 16-årsdagen den

15 november önskar matte Marjatta, Julinka, Kaisa och lilla Sisu!

Grattis Nöpö på  16-årsdagen!

Kaisa och hennes syskon är 10 år yngre än Nöpö. Miminkan 
Klavdija (Kaisa), Klavdei (Laku), Klarisa (Lara) och Kassian 
(Sumu) fyller 6 år den 27december. 

Grattis på födelsedagen önskan Marjatta och
Miminkan kattsläktingar!

FIN*Miminkan Kassian, Sumu.FIN*Miminkan Klavdija, Kaisa, och hennes tre 
syskon fyller 6 år den 27 december, grattis!
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Hyvää syntymäpäivää
Miminkan kissat! 

Grattis Nallukka (Miminkan Leonid) , Killi (Mi-
minkan Luka Ben) och syster Lilli (Lilija Flora) på 
6-årsdagen den 11 januari önskar Marjatta och 
släktingar på Påvegatan.

FIN*Miminkan Klarissa, Lara. FIN*Miminkan Klavdei, Laku.

FIN*Miminkan Leonid, Nallukka, fyller 6 år den 11 januari. Han syns även 
som kattunge på omslaget till detta nummer av Ryska Posten.

Grattis ”brorsan” Luka Ben!
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VI HAR FLERA ATT FIRA!

Grattis!

 Grattis till Sputnik S*Kärrmarks Andrej 
som fyller fem år den 30 januari!

Hälsar gör husse och matte (Cecilia i 
Kiruna).

Hej!

Skickar en bild på lilla Simba i favoritföljen. 
Hans mamma och pappa är Iris: S*Moy Al-
maz Iziniy Tzarevna Anaztatia och Boris: 
S*Ussholmens Urax (ni hittar Boris här tvärs 
över sidan och det finns mer att läsa om honom 
på sidorna 18-19). 

Hälsa alla ryssar från Simba!

Hälsningar

Anne-Marie Nyman, Svanskog

S*Mudhoneys Hoddle-Waddle (Lucas) 
fyllde 2 år den 16 november.

Stort GRATTIS från 

Annette, Bosse & Jonas
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Jag vill också fira min nya ryssflicka Hana-Bi Venezia, 
Iza, som är sjunde generation efter Siri. Iza är född i 
Finland hos Marianna Ripatti 4/4 2013 och på bilden är 
hon 6 månader.

MVH

S*Coaster ś Catharina o Clara Theve

Vi vill fira vår, Catharinas och Claras första russian blue-
katt Mischenka Mirjam alias Siri som fyller 18 år den 
11/11. Tack för alla år och ett stort tack till min granne 
Anna Santesson som låter Siri tillbringa sin ålderdom hos 
henne.

MVH

S*Coaster ś Catharina och Clara Theve

Grattis Siri (Mischenka Miriam)!

Hurraa Iza (FIN*Hana-Bi Venezia)!

Vi vill med jubel, klang och trumpeter 
gratulera vårt Borisbarn (S*Ussholmens 
Urax) på 9-årsdagen 10/12!

/Sonen Caspar, Robert & Yasmin

Husse och matte Christer & Inger Persmark vill gärna gratulera våra 
katter: 
 
S*Wildtbergs Reca Petoyra SAGA som blir 8 år den 9 jan 2014 
 
S*Blåtussens Theo som blir 5 år den 8 jan 2014 

S*Blåtussens Citta di Cremona som blir 2 år den 6 jan 2014 
S*Blåtussens Citta di Collegno ZILVER som blir 2 år den 6 jan 2014 
och S*Blåtussens Citta di Catanzaro IGOR som också blir 2 år den 
6 jan 2014 

Grattis Vito di Marchesi på ettårsdagen 
den 14 november!
Matte Vivi, Patrik & Karin
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Vänner som lämnat oss

Vår älskade Opal av Buerlia har tyvärr lämnat oss, 13,5 år gam-
mal.

Hon föddes den 17/4.00 och somnade in den 17/10-13 i mitt knä
med mina barn Angelica och Tommy nära. Hon fick cancer.

Hon var en fantastisk underbar, vacker, snäll och tillgiven katt,
Väldigt älskad av hela familjen. Vi saknar henne enormt mycket.

Ingela Årstrand med familj 

Så lite vi vet! I siste nummer av Tzar-Katten sto det om de 
fine resultatene till Optimus av Buerlia på Hansakattens 
utstilling i Bergen i juni. BIS både i kl. 2 og som veteran. 
Gode 2 måneder senere har han gått over Regnbuebroen. 
Det eneste man kan trøste seg med, er at det ikke ble noen 
lang lidelse for ham.

Optimus var født 17, april 2000. Han ble en ekte bergen-
ser, og reiste mye på utstillinger. Svært ofte sammen med 
søster Oda og grandonkel Andi Andison, som bare er 3 ½ 
måned eldre. Oda hadde ”fødselsperm” rett som det var, 
men Optimus og Andi holdt følge og konkurrerte i flere år, 
med Optimus et hestehode foran. Begge ble GIC og EP, og 
Optimus var også Årets ryss kastrat i Russian Blue Klubben 
i Sverige i 2003, etter å ha vært nr. 2 både i 2001 og 2002. 
Han hadde 18 DB/NOM, 4 BIS og 1 BOX.

Han var også Årets Hansakatt, men mest og best av alt var 
han mammas gutt hjemme. Han var en snill og flink store-
bror for Wici da han kom 5 år senere. Det ble et stort tomt 
rom etter Optimus da han fikk sovne inn 24. August 2013.

Karen Mikkelsen
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Göteborg den 10/10 2013

Min lilla Sassa

Idag är det din födelsedag mitt lilla hjärta. Du skulle ha fyllt 21 
år, men du finns inte längre hos oss.

Jag ville så gärna ha dig kvar, men jag ville inte att du skulle ha 
ont. Jag ville inte att du skulle ha värkande ben och ont i tand-
köttet. Jag visste inte om du hade det. Du verkade nöjd, men 
din värld blev mindre och mindre, liksom promenaderna. Du 
ville helst ligga på din värmekudde i mattes säng, du skyndade 
dig dit efter besöken vid matplatsen och toaletten. Du hade 
en pall vid sängen så du kunde hoppa upp och ned. Du sov 
mycket, men du var glad när du var vaken och vi kunde kela.  

Jag ville så gärna ha dig kvar, men nu vilar du i slänten ner mot 
sjön där du for som en pil när dina ben var unga och pigga. 

Du var så vacker med fin päls och i ovanligt god kondition för 
din ålder. Det sa även veterinären som skrev ut smärtstillande 
till dig. Jag ville så gärna ha dig kvar, men jag ville inte att du 
skulle behöva göra regelbundna kontroller hos veterinären. Jag 
ville att du skulle få vara hemma i lugn och ro men jag ville inte 
att du skulle ha ont. 

Som vanligt var du med på vår långa bilresa till Nordnorge 
under sommaren. Du trivdes med att ha både matte och husse 

bara en tasslängd ifrån dig under resans många dagar. Det var 
fint att vi kunde vara så mycket tillsammans under de lediga 
veckorna.

Jag ville så gärna ha dig kvar och jag ville inte att du skulle be-
höva dö bara för att du var gammal. Jag trodde att du skulle bli 
gammal och sjuk men du blev inte sjuk, du blev bara gammal.

Jag ville så gärna ha dig kvar, men började se små tecken, jag 
fick onda aningar. Jag ville inte riskera ett dramatiskt sjukhus-
besök och ett ovärdigt slut. Vad vet man om livet?
Jag ville så gärna ha dig kvar, men var tvungen att ta ett beslut.

Vi hade en mysig förmiddag den sista dagen tillsammans. Vi 
låg bredvid varandra och pratade och du fick äta vilka godsaker 
du ville. Jag försökte vara glad, jag ville inte att du skulle ha en 
ledsen matte hos dig. 

Du somnade i vår säng med ditt huvud på min kudde.

Jag ville så gärna ha dig kvar...  

Din matte

Text och bild: Berit Arlebjörk

Vänner som lämnat oss
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Vår import Velour Akvamarin,CZ (alias Simba)
Text: Ywonne Wildtberg

Bakgrund
För ca två år sedan när jag pratade med Lena Hallström sa 
hon att hon funderade på att importera en hane. Jag sa väl just 
då ungefär ”lycka till” Men något senare hörde jag av mig till 
henne igen och frågade hur det gick med hennes funderingar 
om en importhane. Det var nämligen så att jag hade hittat en 
kull i Tjeckien på Internet som jag fann intressant. 

Mamman, Beatrix Queen Blue Orchid, CZ (Queeny) hade 
en äldre stamtavla med katter inom de första fyra generatio-
nerna födda redan på 80- och 90-talet. Bland annat fanns här 
tre olika Guldvingens-katter: Guldvingens Blue Jim (född 1984 
efter Tassebos Nurejev och Blue Pride’s Half a Tick), Guldving-
ens Silver Jamilla (född 1995 efter S*Limelight’s Jolly Roger 
och Guldvingens Blue Sussie) samt Guldvingens Blue Pontus 
(född 1996 efter Silverlock’s Shostakovich och Guldvingens 
Silver Anja). Fadern hade yngre linjer med bland annat Silver-
grey Paragon Blue Fiver bakom sig. Jag sa till Lena att om hon 
var intresserad av denna kull så kunde jag tänka mig att samäga 
hanen. Lena blev glatt överraskad. Hon hade nämligen själv 
också hittat denna kull på Internet och blivit intresserad.

Så vi kontaktade uppfödaren Irina Vanžurová (Akvamarin, 

CZ) och fick löfte om att köpa en eventuell hane ur den kullen.
Kullen föddes den 10 december och bestod av en hona och 

en hane. Hanen skulle döpas till Ungus och vi gladde oss alla åt 
vår tänkta nyförvärv. Men den 2 januari 2012 fick jag ett mejl 
från Irina som beklagande meddelade att Ungus hade avlidit 
i en olyckshändelse. Troligvis förolyckades båda kattungarna 
för inte heller honan nämndes på Irinas hemsida och nästa 
kull, som var en orientalkull döptes till namn på U (Irina går 
efter alfabetet). Vi fick i alla fall löfte om att få stå först i kön 
till nästa kull om cirka ett år - om vi vi fortfarande var intres-
serade.

Ny kull nya förhoppningar
I månadsskiftet oktober/november fick Lena veta att Queeny 
var på parning och jag skriver till Irina och förnyar vårt intresse 
för en pojke efter henne. Denna gång var den tilltänkta den 
tyske hanen Czar Pyotr von Rhiannon. Hans stamtavla är till 
största delen kontinental (tysk/holländsk) men hans morfar, 
Katzenhof Indiana, kommer från Finland. Så började återigen 
den förväntansfulla väntan på att en kull skulle födas. Skulle 
det gå vägen denna gång? Skulle det bli någon hane?

Simba. Foto: Kicki Thenberg. Onsala Foto.
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Den 2 januari, exakt ett år efter dödsbeskedet angående 
Ungus, föddes Queenys ungar. Det blev tre hanar och en hona. 
Så nu kunde vi börja planera igen för att få hem en ny avels-
hane. Irina skickade bilder på de tre pojkarna, men det är alltid 
svårt att välja utifrån bilderna. Jag vet att jag reagerade kraftigt 
på en av bilderna. Killen hade alldeles för lång nos för min 
smak. ”- Nej, den ungen skulle det i alla fall inte vara.”

En dag såg jag att Irina hade skrivit ut kattungarna namn 
på sin hemsida. De tre pojkarnas namn skulle bli Velour, Velvet 
och Velveten. Jag sms:ade till Lena och frågade vad hon före-
drog: velour, velvet eller velveten. Då hon inte fick information 
om varför jag frågade började hon förklara sin inställning till 
tygerna. För mig så stod namnet Velour ut. Det fick mig att 
tänka på ”velourpappa”. På Wikipedia, vilket inte är en säker 
källa men ända beskriver det jag fick i huvudet, kan man läsa 
om ”Velourman”:

Velourman eller velourpappa är en lätt nedsättande benäm-
ning på vad som uppfattas som en ”mjuk” man, i kontrast mot en 
mer traditionell, ”hård” manlighet. Termen uppkom på 70-talet 
då det mjuka tyget velour var populärt i en viss typ av unisexmode. 
Benämningen syftade dels på mannenns mjukare sätt, vilket kunde 
ta sig uttryck i hans engagemang i hushåll och barnskötsel men 
även i hans förhållningssätt till konfliktlösning, dels på att den 
typiske velourpappan bar velourkläder. Ordet används mer sällan 
idag. 

Inte kunde vi väl köpa en velourpappa heller? Velour råkade 
också just vara kattungen på fotot med den långa nosen. 
”- Nej! Inte han!!!”

Första besöket
Vi bestämde oss i alla fall för att åka ner till Prag och titta på 
ungarna när de var cirka två månader. Det borde ju vara lättare 
att välja när man var på plats. Dessutom skulle vi ju i lugn och 
ro kunna lära känna både katterna och Irina innan leverans. 
Ingen av oss hade varit i Prag tidigare så helgen skulle natur-
ligtvis även innehålla viss sightseeing. Tyvärr så regnade det så 
smått större delen av helgen. Men en rundtur i staden hann vi i 
alla fall med.

Vi valde att flyga från Kastrup och dit hade vi båda direkt-
tåg. Nåja, jag fick ju ta bussen in till Varberg för att nå tåget. 
Hallandstrafiken har ett samarbete med Öresundstågen så jag 
kunde köpa biljetten från Bua till Kastrup på bussen. Buss-
chauffören tittade konstigt på mig när jag bad att få en biljett 
dit. ”- Kastrup” sa han förvånat. ”- Ja, till Kastrup” upprepade 
jag. Kastrup är väl i alla fall inte en liten okänd håla, men det 
är klart att de flesta resor från Bua går nog inte till Kastrup.

På flygplatsen i Prag mötte Irina och hennes dotter oss. Irina 
pratar inte mycket engelska så dottern fick agera tolk. De körde 
oss till botellet, som de hade bokat rum till oss på. Ett botell 
är en båt förtöjd vid en kajplats i floden. Det fungerar som ett 
hotell.

Efter lite mat åkte vi med Irina för att titta på kattungarna. 
Inte var det lättare att välja när vi var på plats. Den ena hanen 
var liten och söt, den andre hade mindre öron och ögon, den 
tredje var långnost. De två sistnämnda var lite större och visade 
upp sig lite mer än lillebror som snart hade avpolletterats. Men 
vem av de andra två? Skulle vi satsa på mindre öron/ögon eller 
lång nos?

Vi återvände även på lördagseftermiddagen för att titta på 
kattungarna. Även om vi trodde att vi hade bestämt oss på 

fredagskvällen så velade vi fram och tillbaks på lördagen. Vem 
skulle vi välja? Valet visade sig inte vara vårt över huvud taget. 
Velour valde oss! Både på fredagen och på lördagen somnade 
han i Lenas famn eller knä, men även på den medhavda res-
väskan. Han var den förste att vilja leka med oss. Även om han 
sprang efter Queeny och tiggde mjölk så var han snabbt med 
oss ut ur lägenheten när vi skulle gå på lördagen.  
”- Glöm inte mig! Jag skulle ju med er!”
”- Inte nu! Nästa gång!”

Så hade vi alltså valt att köpa en långnost velourpappa. Just det 
som jag inte ville ha! Här ska man köpa en avelshane och så 
blir det en velourpappa. Vi döpte kvickt om honom till det mer 
maskulina namnet ”Simba” efter lejonkungen!

Hemresan
I maj var det dags att hämta hem Simba. Det föll på min lott 
att utföra detta uppdrag. Jag fick för mig att jag nu bara ville 
åka fram och tillbaka utan några övernattningar så jag bokade 
ett flyg från Kastrup på fredagsmorgon och åter på kvällen. Att 
köra bil från Varberg till Kastrup borde ju inte vara några större 
problem, eller?

På onsdagen gick bilen sönder och jag insåg att jag var 
tvungen att ta tåget istället. Fann ut på Hallandstrafikens 
hemsida att bussen från Bua skulle gå vid 20-tiden på tors-
dagskvällen. Men missade totalt att just denna torsdag var 
Kristihimmelsfärdsdagen. När jag kom ner till busshållplatsen 
så förstod jag att bussen hade gått för länge sedan och att tåget 
skulle gå om knappt en halvtimme. Ringde en vän till familjen 
som snabbt skjutsade in mig. Sprang till biljettautomaten, som 
var ur funktion. Vidare in i väntsalen och fram till nästa biljett-
automat. Även den var ur funktion. Då sprang jag vidare bort 
mot spåret och fick vänta ett ögonblick vid bommarna, och 

Hemma hos Irina när vi hälsar på. Foto: Lena Hallström
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sedan över spåret och upp på tåget genom första bästa dörr. En 
konduktör klev på efter mig för att vinka av tåget och till henne 
mer eller mindre skrek jag:
”- Automaterna var ur funktion och jag har inte kunnat få nå-
gon biljett! Vad gör jag!” 
”- Gå och sätt dig så tar vi det strax.”

Jag fick en biljett på räkning och eftersom båda automater-
na hade varit ur funktion slapp jag straffavgiften, men å andra 
sidan missade jag Hallandstrafikens rabatt på resan.

Så kom jag fram till Kastrup vid 23-tiden och satte mig att 
vänta. Flyget gick ju inte förrän flera timmar senare. Vad gör 
man på en flygplats i 8-9 timmar mitt i natten? Jag lyckades 
slumra en timme men det var allt. Människor kom och gick så 
det fanns i alla fall något att titta på. Stamtavlefreak som jag är 
fördrev jag en del tid med det på samma sätt som andra löser 
korsord skulle man kunna säga.

På tåget hade jag varit ute och läst informationen om min 
flygtur och fått för mig att jag skulle checka in mig redan där. 
Men då var man tvungen att skriva ut biljetten och på tåget 
hade jag ju ingen skrivare till hands. Detta medförde att jag 
inte heller kunde lösa flygbiljetten via biljettautomaterna på 
Kastrup utan var hänvisad till en infokassa. Där frågade de 
om hunden som jag hade med mig. Skulle den bara vara med 
på tillbakavägen? Hunden och hunden? Det var ju en katt jag 
skulle hämta och ja, den skulle bara vara med från, inte till 
Prag.

Så kom jag i alla fall på flyget och landade väl i Prag. Reg-
net öste ner så det inspirerade mig inte till att gå ut från ter-
minalen. Det var ca tre timmar tills jag skulle möta Irina och 
avsluta köpet. Ny väntan med andra ord. När tiden började 
närma sig tog jag ut köpeskillnaden. Irina hade angett priset i 
Euro men automaten lämnade bara ut tjeckiska kronor. Hur 
mycket skulle jag nu betala? Var det meningsfullt att ta ut 
tjeckiska kronor och växla över dem till Euro för att betala en 
tjeckisk person som troligtvis skulle behöva växla tillbaka dem 
till tjeckiska kronor? Eftersom det gick nästan tre tjeckiska kro-

nor på en svensk krona så blev det ganska mycket pengar som 
jag fick ut. Vilken känsla att gå omkring med alla dessa pengar. 
Hjälp!!! Samtidigt som jag visste att det inte var så mycket som 
det kändes som.

Efter lite letande och ett telefonsamtal så fann jag Irina och 
hennes svärson, som var med som tolk denna gång. Nu började 
tiden rinna ut inför hemresan så det blev ett kort samtal. De 
följde mig till flyget men innan jag kunde checka in var jag ju 
tvungen att betala för Simbas biljett. Var hade SAS sitt försälj-
ningskontor? Nähä, det var till Lufthansa jag skulle vända mig. 
Så in genom säkerhetskontrollen med katten i famnen. Han 
skötte sig utmärkt till Irinas lättnad och vi vinkade adjö.

Den här gången så var det inget direktflyg till Kastrup utan 
vi skulle byta plan på Gardemoen. Vilken sicksackresa: Prag-
Oslo-Köpenhamn-Varberg (norrut-söderut-norrut).  
”- Nej, detta orkar jag inte med längre. Jag tar tåget!”

Så jag lät helt enkelt bli att vänta in flyget till Kastrup från 
Gardemoen utan gick och tog tåget till Oslo central och däri-
från vidare till Göteborg. På tåget kunde jag ju också släppa 
ut Simba ur transportväskan. Han hade suttit i den länge 
nog, tyckte han, när vi var cirka en timme från Göteborg. Jag 
konstaterade att han då hade suttit i den i ungefär 10 timmar. 
Så sista timmen till Göteborg fick han sitta i min famn. Väl i 
Göteborg mötes vi av mina goda vänner Mari och Jimmy Beau-
sang och fick övernatta hos dem.

Denna resa för att hämta hem Simba tog mig 26 timmar och 
jag hade bara lyckats slumra totalt i fyra av dem. Så det kändes 
skönt att få sova ut, men efter åtta timmars sömn väckte Char-
donnay (CH S*Flisdjupet’s Chardonnay, som bodde hos Mari 
och Jimmy) mig. Hon ville ha mat och inte att alla människor 
skulle sova.

När jag kom till arbetet vid ettiden sa jag till mina arbets-
kamrater att jag var för trött för att hantera mediciner men 
annars ok.

Simbas profil. Foto: Lena HallströmSimba första dagen i Emmaboda. Foto: Lena Hall-
ström
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Simba blev kvar hos Mari och Jimmy i några dagar innan han 
fick följa med hem till mig, där han stannade ytterligare några 
dagar innan vi kunde avsluta resan hem till Lena i Emmaboda.

Simba
Så vem är nu Simba?
Utseendemässigt så har han börjat växa i sin nos. Visst syns det 
att han har ett kontinentalt ursprung. Öronen är högre ansatta 
än vad vi vanligvis är vana vid. Ögonen kanske är något små, 
men fina i formen. Ögonfärgen kommer med tiden. Han är en 
stor och välväxt kille. Jag tycker hans päls är en av hans största 
tillgångar. Den är så mjuk. Jag vill bara ta i honom hela tiden. 
Pälsfärgen är ljusare än våra honor, men inte extremt ljus.
 
Utställningskatt? Tja, han tycker nog att det finns annat som är 
roligare än utställningar. Det tar ett tag innan han har slagit sig 
till ro i utställningsburen och han är lite sprattlig hos domaren. 
Inte heller tycker han längre om att sitta i en transportbur. Han 
tröttnade väl efter resan till Sverige.

Naturligtvis så har han försökt att leva upp till sitt stamtav-
lenamn. Det märks att Irinas dotterson var en flitig gäst under 
tiden ungarna växte upp. Jag har sett hur han och Amelie (Ma-
ris dotter) har lekt till gemensam stor glädje. 

En av Lenas honor, Luna (St. Hanshaugens Dana) fick ung-
ar drygt en månad efter att Simba flyttade in. I uppfostran av 
hennes ungar har han försökt ta så aktiv del som han bara har 
tillåtits. Han är mycket förtjust i Lunas dotter Star (S*Toredys 
Midsummer Starshine).

Simba är helt enkelt en ljuvlig, sällskaplig och rolig katt som 
deltar aktivt i alla ens sysslor oberoende om de handlar om lek, 
hushållsgöromål eller bara att umgås.

Avelshane? Ja, han har nog förstått att det var därför han flyt-
tade till Sverige. Redan innan han var 10 månader gammal 
föddes hans första kull. Det var en stor överraskning, inte bara 

för att han var så ung utan även eftersom kullen var stor (6 
ungar). Men berättelsen om Simbas och Bellis (IC S*Catullus’ 
Blå Bellis) ungar får Lena själv berätta om vid ett annat tillfälle  
om hon vill.

Ywonne Wildtberg

Simba, nästan 9 månader gammal. Foto: Karin Johansson

Simba ca halvåret gammal. Foto: Lena Hallström
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En god kattjul
Text och foto: Susanne Södergren

”Ty julen är härlig för stora och små…” 
– för små katter också! 

Underbara dofter, spännande prydnader att försöka få ner 
från granen, julmys, julbus, julklappar och god mat.

Julklappar vill vi förstås ge våra katter. Men de reagerar inte alltid 
som matte eller husse hade tänkt sig. Det händer att de inte bryr 
sig om julklappen ifråga utan föredrar kartongen den låg i, och 
pappret och snöret. Min egen katt Milou har en favoritjulklapp 
som egentligen inte var hans – nämligen den tomma kartongen 
till en leksak som ett barn fick i julklapp förra året. Den tomma 
kartongen har roat honom i ett år nu – barnets leksak gick däre-
mot sönder ganska snart.

”Om jag vore bekant med kejsaren, skulle jag be honom befalla, att 
alla den dagen skulle kasta ut korn till fåglarna, och att alla som 
hade djur i sina stall skulle ge dem särskilt gott foder den dagen, av 
kärlek till det i krubban lagda nyfödda Jesus-barnet” 

så sade ofta den helige Franciskus av Assisi (1182-1226). Och 
nog vill vi fortfarande – sjuhundra år senare – ge djuren lite extra 
gott på julafton!

Julgodis till katten
Här är ett förslag på något gott till katten vid jul: Blanda bredbar 
leverpastej med hackade räkor. Rulla till mumsiga bollar och sätt 
en bit torrfoder på toppen.

Ur ”Kattägarens kokbok” kommer följande recept:

Fannys mix till jul

50 g ris (torrvikt)
20 g majskorn
1 tsk benmjöl
3 tabletter Procat
1 tsk majsolja
200g julskinka

Koka riset i ca 20 min. Blanda i majskornen.
Tillsätt benmjöl och Procat och rör ner majsoljan.
Avsluta med julskinkan. Smaskens!
 
Fler recept på hemlagade läckerheter att bjuda katterna på till jul 
(och annars också!) finner man på dessa sajter: 

www.katter.nu
www.petplace.com/cats/homemade-treats-for-your-cat
www.simplypets.com/pet-recipes/cat/treat/305 

Milou firar jul

Lova-li har bakat kattpepparkakor.
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Tips på jul-kattböcker

Jag vill också tipsa om några trevliga jul-kattböcker, som passar 
för barn och vuxna att läsa tillsammans under julhelgen.

Först och främst vill jag rekommendera den engelske veterinären 
James Herriots fina bok En julkatt. Det är den sanna och gri-
pande berättelsen om katten Debbie som tillsammans med sin 
kattunge kommer till fru Pickering och hennes bassethundar på 
julafton. Boken är vackert illustrerad av Ruth Brown.

Vill man läsa något humoristiskt så har Sven Nordqvist skrivit 
två julböcker om Pettson och katten  Findus. De heter Tomtema-
skinen och Pettson får julbesök.

En annan trevlig bok är Gösta Knutssons Pelle Svanslös och jul-
klappstjuvarna.

En underbar julbok, som visserligen inte har en katt som 
huvudperson men där en katt (Esmeralda) finns med, är Elsa 
Beskows Petter och Lottas jul. Katten Esmeralda träffar vi för 
första gången i boken Tant Brun, Tant Grön och Tant Gredelin, 
som är den första av fem böcker i serien om de tre tanterna. Där 

får vi veta hur Tant Grön finner en liten kvarglömd kattunge i en 
lada och hur Tant Brun samma dag träffar de båda föräldralösa 
barnen Petter och Lotta. Både katten och barnen flyttar hem till 
tanterna och hunden Prick, som blir bästa vän med Esmeralda.

Petter och Lottas jul, den sista boken i serien, handlar om 
julförberedelser och julfirande hemma hos tanterna. På första 
sidan får vi veta att när julpepparkakorna bakades ville Prick 
”nödvändigtvis baka med, därför fick han en liten degklump han 
också. Men den satte han i halsen, och då skrattade Esmeralda åt 
honom. Hon skrattade inte så det hördes, men Lotta såg det tydligt 
på hennes min.” Också vi ser det tydligt på Elsa Beskows bild! 
Det finns fler små katter på bilderna i denna underbara julbok.

Milou med Dog/Cat Spinny som han fick i 
julklapp förra året.

Katten Esmeralda skrattar när lilla Prick sätter peppar-
kaksdegen i halsen. (Detalj från en illustration i ”Petter 
och  Lottas jul” av Elsa Beskow)

En illustration från ”Petter och Lottas jul” av Elsa Beskow

En av Sven Nordqvists julböcker om Pettson 
och katten Findus
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Jag log mot mig själv i spegeln
Text och foto: Yasmin Sjöholm

Att leva med katt är något som vi i RBK har gemensamt och 
som vi har blivit mästare på. De flesta av oss har nog blivit 
väckta mitt i natten av en katt som tycker att ”nu är det lekdags 
och att sova kan man göra en annan gång, i alla fall inte just nu 
när det tråkigaste som finns är att sova.”

Den enda lösningen vi själva har hittat på problemet med 
att få en känguruhoppande katt i sängen att vara still är att 
lägga armen om tokstollen och hålla honom nära tills han spin-
ner för allt vad han förmår och kroppen slappnar av. Samme 
kille gillar oftast att bli buren som ett spädbarn i famnen och 
spinner så båda våra kroppar vibrerar i takt. Så rätt som det är 
tänds en glimt i ögat och en tass med halvt utfällda klor lappar 

till mitt ansikte, helst över munnen. Klorna är välklippta och 
ingen ansats görs ändå för att klösa. Det är bara bus men jag 
hajar ändå till – njut och bus ligger så nära varandra.

Ett annat bra exempel är ”matspridaren” som ruskar på hu-
vudet medan han äter torrfoder så att halvtuggade småbitar 
flyger åt alla håll. All blötmat måste naturligtvis lyftas ur den 
grunda skålen och läggas på olika ställen på golvet för varje 
tugga. Minst 10% om inte mer av blötmaten når aldrig magen 
utan ligger i en halvcirkel runt 
matskålen i olika stadier av 
intorkning. Har man en gång 
slutat äta på ett ställe så åter-
vänder man inte dit igen utan 
tar en ny tugga och sprider ut. 

Den andre kissen gör sitt 
bästa för att ”rensa” i röran 
men har sin egen teknik att 
få i sig blötmat, nämligen att 
slicka upp maten mot bort-
kanten av skålen tills den till 
slut faller ut bakom skålen 
eller, om den står tillräckligt 
nära väggen, skvätter upp 
på väggen och lägger sig lite 
snyggt på golvlisten. Den ma-
ten blir kvar där tills jag läg-

Caspar (S*Boginja’s Caspar Caunski

Pappa Boris (S*Ussholmens 
Urax)C

as
pa

r
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ger mig på knä och torkar rent vägg och golv. Det behöver väl 
inte nämnas att tio minuter senare ser det likadant ut igen...

Nu när hösten är här är det jaktsäsong. Det har det i och för 
sig varit hela sommaren. Jakt på småkryp har en betydligt 
längre jaktsäsong än på älg och rådjur och är heller inte reg-
lerad alls utan det är bara att köra på tills man är nöjd. Men 
åter till höstjakten. Hos oss är tillgången god på flugor modell 
större och så länge de inte flyger så där irriterande högt uppe 
under taket så är allt tillåtet (enligt katterna). I fönstren är det 
särskilt lockande att göra vilda jaktsprång och om det råkar 
stå en blomkruka eller annat i vägen när de landar så är ju 
inte det kattens fel eller? Vi har nu en soffa stående nedanför 
vårt ena fönster i sovrummet och där har de två blomkrukor 
vi har på fönsterbänken hamnat mer än några få gånger. Lite 
jord och blad stryker med men krukorna har hållit tills för ett 
par veckor sedan när den ena, som består av en kruka ovanpå 
ett ”porslinsställ”, antagligen föll på sig själv och en bit gick ur 
stället. Det gick ypperligt att bara sätta ihop delarna så länge… 
undrar om och när jag kommer att få tummen ur att trycka dit 
lite lim - för en tungt landande kattkropp till tål den nog inte i 
nuvarande skick.

Vi är också vana vid att det även i den helt nyöppnade byt-
tan med crème fraiche finns ett katthår. Det borde vara omöj-
ligt, men det är en självklarhet i ett kattägt hushåll. Vi har våra 
mattallrikar i två stora lådor i ett underskåp i köket och mellan 
tallrikarna samlas det katthår. Dammsugarröret far runt mel-
lan tallrikshögarna med jämna mellanrum för att få bukt med 
problemet. Vi är så vana vid att katthår tillhör dieten nu att 
ingen av oss höjer på ögonen om det ligger några strån på tallri-
ken när vi lagt upp maten. Själv har jag kommit till det stadiet 
att jag inte ens plockar bort dem från min egen tallrik längre 
även om jag ser dem, om det inte är en hel tuss alltså. Äh, ett 
par katthår rensar säkert magen. När det kommer folk på besök 
får man verkligen skärpa till sig och se till att man plockar bort 
minsta lilla strå innan gästerna får syn på dem.

Vi fick besök av goda vänner i somras, en hel familj på fyra 
personer, två av dem väldigt små. Oj, nu gällde det att tänka 
till. Vi har ett gästrum med en dubbelsäng och ett annat rum 
som används som kontor samt ett stort utrymme ovanför trap-
pan där vi hade en säng stående som fungerade som dagbädd. 

Hur skulle vi lösa sängsituationen? Kunde vi bära ner dagbäd-
den och få in den i det ganska trånga kontoret eller kunde den 
stå kvar där den var och så fick en av de vuxna sova där? Hur 
skulle det gå med katterna? Dessa kattovana personer skulle 
nog inte reagera lika positivt som vi på att en katt hoppade upp 
i sängen mitt i natten för att kolla läget och kanske vilja ligga 
och gosa eller promenera runt på den stackars människan. Nej 
det skulle inte gå.

Kontoret fick vi också stryka som alternativ men efter 
mycket mätande så kom vi på att vi med skohorn kunde få in 
även den sängen i gästrummet och ändå få plats med gästernas 
resesäng för lillkillen. Puh, nu kunde alla sova kattfritt! När 
det första natten var läggdags för barnen smet såklart en katt in 
och under en av sängarna. Detta händer bara inte! Hur ska vi 
få ut katten så att vi kan stänga dörren. Rummet är fullt med 
sängar och väskor och manöverutrymmet är minimalt. Med 
lock, pock och lite list senare är rummet äntligen kattfritt!

Nästa dag möter den andra katten som varit i vårt sovrum 
plötsligt barnen och paniken är total. De är så LÄSKIGA! Nu 
ska det betonas att dessa barn är de lugnaste och mest välupp-
fostrade barn man kunde drömma om. Men det hjälper INTE. 
Katten är så rädd så att han knappt vet vart han ska ta vägen 
och håller sig undan allt vad han kan så länge som de fasanfullt 
skrämmande barnen är framme. 

Den första katten, som vi nämnt tidigare är lite tveksam 
till barn, frossar nu istället i barnen. Han kastar sig på golvet 
framför dem och låter dem klappa sig både framlänges och 
baklänges. Han visar magen och spinner, eller som min syster-
son som är lite äldre än de här barnen säger: morrar, men han 
är glad. Då är man stolt kattmamma. Jag viskar till honom när 
vi får en stund över och han hänger över min axel: ”Du är fan-
tastisk min skatt!”

Livet med katt är ändå så mycket bättre än det här, men 
jag har alldeles avsiktligt ansträngt mig för att inte ta med allt 
gull och mys. Det känner ju vi till ändå, eller hur? Vi som lever 
med våra änglakatter varje dag och är så älskade av dem och får 
LOV att älska DEM så mycket som vi bara kan.

Jag står i badrummet och gör mig redo för att gå hemifrån, ler 
mot mig själv i spegeln och får plötsligt syn på katthåret som 
sitter på sniskan över en framtand. Jag har just pussat en av 
mina älsklingar. Är det inte dags att ge en av dina en puss?/

Yasmin

Boris
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Jag hade hittat en fin hane till Luna. Men han skulle inte vara 
fertil så länge. Skulle det vara värt att para Luna innan hon ens 
var ett år gammal? Hon hade kroppen, men hur var det med psy-
ket - var hon vuxen uppgiften? Jag visste ju inte om hon skulle 
hålla löpet från Emmaboda i Sverige till Björneborg i Finland. 
Jag chansade och åkte. Vi åkte tåg, båt och bil för att ta oss till 
Poju och hans ägare.

De fick bekanta sig med varandra över natten med stängd 
dörr emellan sig. Poju kallade och Luna svor tillbaka. På mor-
gonen släpptes de unga tu ihop. Om det var kärlek vid första 
ögonkastet vet jag inte. Men de förstod snart vad de skulle göra 
tillsammans. De satsade hårt hela dagen. På kvällen hade Lunas 
ork tagit slut och hon mådde dåligt. Beslutet togs att vi skulle 
åka hemåt.

Skulle det räcka med en dags parningar? De hade ju hunnit 
med 8-9 stycken så vi hoppades. Hem gick det bra. Luna löpte 
hårt i någon vecka, sedan blev hon jättedålig. Kan katter bli il-
lamående första tiden under dräktigheten? Luna mådde inte bra 
men verkade samtidigt inte sjuk. Tre veckor efter parningen såg 
jag det vi alla hoppades på. FI*Starstruck ś Jim Morrison och 
St.Hanshaugens Dana skulle bli föräldrar!

Lunas dräktighet
Luna hade ingen lätt dräktighet. I början mådde hon dåligt och 
efter halva dräktigheten blev hon dålig igen. Inte så att jag först 
oroade mig. Jag visste ju inte om det var en reaktion som var 
normal för henne. Tre veckor innan hon födde såg jag att hon 
hade flytningar. Då tog vi det inte lugnt längre utan åkte in akut 
och kollade upp både mor och barn. De tre i magen levde och 
verkade aktiva så vi satte Luna på medicin för att råda bot på 
infektionen hon hade.

Födsel och första tid
Om dräktigheten varit en prövning var själva födseln en barnlek. 
Jag märkte knappt när hennes riktiga värkar satte igång. Det 
enda som hände var att hon lade sig på sidan, stönade några 

gånger och så var nummer ett ute. Hon avnavlade och tvättade 
honom själv. Medan hon på samma sätt födde sin första dotter 
lånade jag pojken och vägde honom. Så gjorde jag med de två 
tjejerna som kom sedan också. Vilken lycka att allt hade gått bra! 
De små växte och frodades hos sin mamma. De första veckorna 
var, eller verkade, allt bra. 

Vecka 3 till 9
När de började röra sig mer märkte jag att något inte var ok. Ha-
nen och den ena honan fortsatte stadigt öka i vikt och lärde sig 
röra sig och senare äta utan problem. Men hur var det fatt med 
den lilla honan? Hon växte förvisso, rörde sig bra och åt massor. 
Men något kändes fel. Ju längre tiden gick desto mer uppenbart 
blev det. Hon är inte frisk. Men vad var problemet och gick det 
att medicinera? Hon hade inte samma energi som sina syskon, 
gick inte alls upp så mycket som hon borde. Efter några gånger 
då hon synbart fick jobba för fullt med andningen tog jag med 
henne till veterinären. Honan, som jag döpt till Sunshine, var en 
solstråle. Hon var lugn och snäll genom hela undersökningen. 
Veterinären såg inget konstigt: utvändigt är Sun frisk. Men när 
hon lyssnade på hjärtat hörde hon ett kraftigt blåsljud. Det var 
inte andningen som var problemet utan hjärtat. Vi bokade di-
rekt tid för ultraljud i Kalmar. Veterinären talade om att lilla 
Suns hjärta inte fungerade normalt och att det bara var en tids-
fråga innan det inte skulle orka slå längre. 

Torkel Falk är erkänt duktig men jag ville verkligen vara säker 
på att Sun inte kunde få någon hjälp. Så en resa till Stockholm 
och ett nytt ultraljud bokades. Nu skulle ännu en specialist säga 
vad han trodde. Tyvärr bekräftade Lennart Nilsfors bara att Sun 
inte hade någon chans. För att slippa resan hem och en tid av 
osäkerhet om hur länge hon skulle klara sig, avlivades Sun på 
den kliniken 9 veckor gammal. 

Moonshine och Starshine
Tiden närmast efter blev svår för mig och för Luna. Hon letade 
några dagar men accepterade sedan att hon bara hade två ungar. 

Dags att bli mamma?
 Text: Lena Hallström, S*Toredys

Starshine Moonshine. Foton: Karin Johansson
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Sunshine. Foto: Lena Hallström

Moon och Star blev däremot som förbytta. Deras lekar blev hår-
dare och längre och de slogs mer. Först blev jag orolig men insåg 
att de hållit tillbaka för sin systers skull. Båda katterna hade hem 
som väntade på dem. Så nu var det bara en fröjd att se dessa två 
växa till sig ordentligt. 

Moon och den unga Simba (den tjeckiske hanen som Ywonne 
berättar om på sidan 12-15) blev riktiga lekkamrater. Deras le-
kar var mycket underhållande. Star lekte mest med Luna som 
gladeligen gav sig in i jaga-lekar med sin dotter. Att se de två må 
bra och leva livet gjorde att jag var glad att jag gjort resan med 
Luna. Jag gladdes också åt att hon på ett så självklart sätt fann 
sin mammaroll. 

Moon var en hane redan tidigt. Star var en graciös tjej. Båda 
kattungarna passar utmärkt i sina nya familjer som är glada för 
sina nya katter. Moon blir en bortskämd kastrat i Stockholm. 
Star en bortskämd fertil tjej i Göteborg. 

Sunshine
Vad som orsakade Suns hjärtfel vet vi inte. Diagnosen är DCM 
eller Dilaterad Kardipomyopati. Tillståndet orsakas ofta av tau-
rinbrist. På en del raser har man funnit släktskap mellan flera 
drabbade katter. Då Luna under stora delar av dräktigheten inte 
var vid bästa hälsa kan det vara ett resultat av näringsbrist. Säker 
kan jag ju inte vara så både Suns mamma och syster kommer 
definitivt att hjärtundersökas med ultraljud innan avel. 

Denna kull har lärt mig att oavsett hur man planerar och job-
bar för friska katter så finns inga garantier.

Lena Hallström, S*Toredys

Hitta Blue Moons look-a-like!
Från och med hösten 2013 hedrar Russian Blue Klubben minnet av 
den legendariska Blue Moon af Mölleby genom en look-a-liketävling. 
Blue Moon syns till höger här i bild.

Har du en ryss eller känner du en ryss som liknar Blue Moon af 
Mölleby i så hög grad som möjligt? Helhetsintrycket är viktigt och  
det kan vara något i looken, formen eller uttrycket som påminner 
om henne. Tveka inte att skicka in om du ser någon likhet.

Medlemmar i Russian Blue Klubben kan nominera sin egen eller 
annan klubbmedlems katt genom att skicka in ett nytaget foto till 
foto@russianblueklubben.se senast den 15 februari varje år med 
uppgifter om kattens namn och ålder plus namn på ägare och foto-
graf. Inkomna förslag publiceras kontinuerligt i Ryska Posten och 
såväl hanar som honor kan delta. Är ägare och fotograf inte samma 
person stämmer man av med varandra först. Juryn består av Elisa-
beth Larsson och Berit Arlebjörk och ett pris kommer att delas ut till 
vinnaren. 

Lite historik
Blue Moon af Mölleby kallades till vardags Sofie. Hon föddes 1958 
i Linköping hos familjen Sandstedt och ägdes av Essie Magnusson 
(Tinnerdalens). Blue Moon räknas av många som världens vackraste 
russian blue.

Blue Moon blir den första ryssen som registreras inom FIFe, Fédéra-
tion Internationale Féline. Det är med henne som den svenska russi-
an bluekatten och aveln riktigt tar fart och närmast exploderar under 
1960-talet. Blue Moon blev själv mor till 12 kullar och 28 kattungar 
och många av hennes ungar går själva vidare i aveln och bygger upp 
russian bluestammen. 

För Russian Blue Klubben är 
Blue Moon af Mölleby närmast 
en ikon, en idealryss att efter-
sträva.

Som första mål i Russian Blue 
Klubbens stadgar §2 står att 
klubben ska:

”verka för bevarandet av den 
skandinaviska russian blue-
typen.” 

Blue Moon är ett mycket bra 
exempel på en russian blue av 
balanserad/klassisk skandina-
visk typ med bland annat kort 
kil och distinkt konvex vinkel 
mellan nos och panna, den så 
kallade ryssvinkeln. Öronen 
är ganska stora och upprätta, 
öppna vid basen, tunna och 
nästan genomskinliga. Päls-
färgen är blå med ett kontra-
sterande silverskimmer.

Blue Moon af Mölleby är och 
förblir en symbol för den skan-
dinaviska ryssen, den första 
FIFe-ryssen.

Har du eller har du sett en Blue Moon look-a-like nyligen?
Anta utmaningen och maila in era bildförslag (mailadress till vänster)!

Forts. på artikeln Dags att bli mamma?

Blue Moon af Mölleby.
Foto: Studio Östgötabild
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Badkarskatten Jasse
 Text och foto: Camilla Patek

Här kommer några  bilder på vår härliga badkarskatt Jasse 
(S*Kosmoskattens Jasmin) som har börjat bli rätt krävande vad 
gäller service från utskänkningsställena för vatten.

Förut var det vatten från handfatet på gästtoaletten eller i bad-
rummet flera gånger per dag, men nu är det nya att sitta och titta 
uppfodrande i badkaret och vänta på att vi ska sätta på dusch-
munstycket. Detta är husses påhitt. Han sätter på kranen i tid 
och otid och glömmer den gärna.

Antingen sitter Jasse redan i badkaret bakom duschdraperiet el-
ler så kommer hon springande så fort någon av oss närmar oss 
badrummet.

Ibland dricker hon direkt från duschmunstycket och får vatten 
över hela ansiktet och i pannan eller så sitter hon och tokstirrar 
på vattnet som rinner. Det kan ta ett bra tag innan hon bestäm-
mer sig för om hon ska dricka från duschen eller inte. Om vatt-
net är ljummet spelar ingen roll, Jasse dricker i varje fall. ”Same 
procedure” flera gånger per dag!

Ibland undrar jag om hon ens dricker från vattenfontänen eller 
någon av de andra vattenhålen i hemmet. Just nu tror jag det är 
duschen i badkaret som gäller och det är därför det ska ske så 
ofta.

I vilket fall som helst är vi tacksamma för en så pigg 10-åring 
som fortfarande busar massor, får sina tokryck och springer fram 
och tillbaka eller ligger på mattes mage och spinner så högt hon 
bara kan.

 Vi vill samtidigt passa på att önska er alla en underbar lugn och 
skön jul och ett riktigt gott nytt år!

 Camilla, Jan, Jasse, Qat och Boris

Jasse vet att rinnande vatten är det godaste.
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Berättelsen om Grayhan Setzer

Text och foto: Sture Melin

Här kommer en berättelse att glädja sig åt under jul-
helgen om en upphittad russian blue-liknande katt 
som fått ett nytt hem under kallaste vinterperioden.

En tidig vintermorgon 2009 gick Iréne som vanligt iväg till sitt 
arbete. Efter att ha gått en bit såg hon något som rörde sig i en 
snödriva. Där låg en kattunge, smutsig och förfrusen. Hon tog 
upp den och höll den emot sig så den skulle få värme. Kattungen 
fräste och spottade först, men lugnade sig och tryckte in nosen 
mot värmen. Iréne gick hem igen och tog in katten i badrummet 
där hon virade in den i en frottéhandduk så att han skulle få upp 
värmen. Trampdynorna var svarta och förfrusna. Han var också 
väldigt hungrig så han fick tonfisk att äta. Han var så utsvulten 
så han bet i burken. När kattungen ätit så fick han ligga invirad 
i handduken igen. Han fick en skål vatten och en låda sand. 
Sedan somnade han.

Kattungen fick vara instängd i badrummet eftersom vi har två 
andra katter. På kvällen när Iréne och jag kommit hem från våra 
arbeten låg han fortfarande och sov. Vi tog upp honom i soffan 
så att våra två katter fick bekanta sig med honom. Vår svarta 
katt, som heter Norrman Tjoms, visade stor omtanke och tog 
hand om honom. Tjoms blev som en pappa och uppfostrade den 
lille kattungen. Vår andra katt, Miss Silkie Way, som är en hon-
katt var också go mot honom. Vi beställde tid hos veterinär som 
undersökte honom och sa att allt var ok med honom. Då fick 
vi också veta att han är en Russian Blue. Han fick stanna hos 
oss och vi gav honom namnet Grayhan Setzer efter gitarristen i 
Stray Cats; Brian Setzer, och förnamnet blev Grayhan eftersom 
han är grå. Det är en härlig katt, pratsam och rolig och vacker att 
se på med sin silverskimrande päls. Han betraktar fortfarande 
Tjoms som sin förälder och söker ofta upp honom och styker sig 
emot och buffar lite med huvudet. Det har varit otroligt rörande 
för oss att se katternas beteende och hur de vuxna katterna tog 
emot honom, se bilderna. 

Hälsningar Sture och Iréne

Ryska Posten tackar Sture Melin för 
berättelsen och bilderna och för att ni 
(människor och katter) tagit så väl hand 
om Grayhan Setzer när han som mest 
behövde det! 

Vi önskar Grayhan och hans vänner en 
riktigt god jul!
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Fullstängit namn: S*Wynjas Wiwi

Eventuellt smeknamn: Tösa

Ålder: 6 år

Familj: Husse & Matte & kattkompisarna Bamse (röd 
huskatt)& Serina (Russian Blue).

Favorit människa: Husse & Matte

Roligaste Leksaken: En liten strumpa med kattmynta i.

Godaste maten: Färska räkor.

Favoritsysselsättning: Leka & jaga med Bamse & Serina.

Bästa liggplatsen: I husses säng under täcket.

Favoritprogram på TV: Naturprogram med fåglar och andra 
djur.

Var jag helst vässar klorna: På klätterställningens pelare.

Vad jag inte gillar: Dammsugaren.

Vad jag önskar mig mest av allt: Slippa åka till veterinären.

Vid pennan: Marika och Ralf Svärd

FRÅGOR TILL KATTER

Fullständiga namn: S*Blåtussens Citta di Collengno

Eventuellt smeknamn: Zilver

Ålder: snart 2 år

Familj: Ida, Tommy och Betty

Favoritmänniska: Tommy

Roligaste leksaken: En fjäder

Godaste maten: Nötkött och räkor

Favorit sysselsättning: Spana på fåglarna.

Bästa liggplatsen: Ovanför akvariet.

Favoritprogram på tv: Jag tittar inte på tv!

Var jag helst vässar klorna: Mattan

Vad jag inte gillar: Att vara på utställning

Vad jag mest önskar mig: Mer räkor

Vid pennan: Ida Åhs
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Styrelsen presenterar sig

Christer Persmark heter jag och har blivit ombedd att skriva en 
liten presentation av mig själv.

Jag bor i Varberg tillsammans med min fru Inger och våra 
två ryssar, Blåtussens Citta di Cremona & Blåtussens Mymlan.
Till vardags jobbar jag på på ortopedkliniken på Varbergs sjuk-
hus och har så gjort i större delen av mitt liv.

I mån av tid i övrigt lyssnar jag gärna på musik från jordens 
alla hörn. Litteratur och film ligger mig också varmt om hjär-
tat.

När jag tillfrågades om att ta en plats i styrelsen var jag lite 
tveksam då jag inte har någon större erfarenhet av föreningsliv 
och än mindre av styrelsearbete.

Känner att jag är här för att lära, men hoppas också kunna 
få tillföra lite av mina erfarenheter av vår underbara ras.

Vi har också uppfödning i en liten skala, S*Blåtussens. Nå-
got vi brinner för, både min fru och jag. 

Ywonne Wildtberg

Född: 1970 
Bor: i Bua utanför Varberg. 
Familj: Mor, en syster, två bröder och en boxertik (Wiktoria) 
Haft ryss sedan: 1990 
Nuvarande ryssar: CH Frida Nevskaja, S*Wildtbergs Elbrus 
Sentinel Ondinev och S*Wildtbergs Venus Verus samt samä-
gare till Velour Akvamarin, CZ. 
Stamnamn: S*Wildtbergs sedan 1992. 
Kullar: 17 st, varav en EUR. Dessutom så har jag varit foder-
värd åt en S*Zilarrezko-kull. (På FB skrev jag vid något tillfälle 
21 rysskullar men då räknade jag med Anne-Helenes (S*Moy 
Almaz) fyra).

Jag är ledamot i Russian Blue Klubbens styrelse sedan några år 
och har flera olika förtroendeuppgifter inom klubben:

Jag har hand om klubbens informationstjänst. Hit kan man 
vända sig om man har div. frågor om rasen. Jag försöker besva-
ra dem efter bästa förmåga. Tyvärr så arbetar jag oregelbundet 
så det är inte alltid så lätt att få tag i mig per telefon.

Jag är sammankallande i klubbens Avels- och Hälsoråd. 
Tyvärr så har det inte varit så många frågeställningar som kom-

mit in till rådet. Vi kan ge råd och tips om avel i stort, inför 
parningar och i hälsofrågor. Vi följer naturligtvis utvecklingen 
inom katarakfrågan. Rådet bildades 2010 och i RP nr 3 det 
året presenterades det. I presentationen står det bl.a. ”Avels- och 
hälsoprådet tar tacksam emot all information om utförda häl-
sokontroller, eller i värsta fall obduktionsresultat, för att på så 
sätt kunna kartlägga hälsostatusen hos rasen russian blue och 
bidra till en positiv utveckling. Vi behöver kopior på veteri-
närintygen av utförda hälsokontroller, exempelvis beträffande 
HCM, PRA och HC (star/katarakt), för att ha säkra underlag 
för vår information. Dessa dokument kommer även att ligga till 
grund för besked som klubben och ansvarig för avelshanelistan 
kan förmedla till intresserade.”

Sedan många år har jag varit ansvarig för avelshanelistan. 
Ansvaret är numera delat med Christer Persmark. Till oss kan 
man anmäla sina ung-/avelshanar. Man kan också ställa frågor 
om att ha avelshane och vad det innebär att sätta upp sin hane 
på avelshanelistan. Honkattägare kan vända sig antingen till 
oss eller till avelsrådet för information och frågor i samband 
med planerad parning. Jag brukar skriva provstamtavlor i excell 
(6 generationer) samt skriva ihop ett worddokument med info 
om de olika hanarna och de tänkta parningarna. Mycket finns 
här att läsa och mer skulle det kunna bli om mer information 
kom in till Avels- och Hälsorådet.

Så hör gärna av er till mig med både information och fråge-
ställningar. Så delar jag med mig av min erfarenhet. Kontakt-
uppgifter finns längst bak i Ryska Posten och på Russian Blue 
Klubbens hemsida.

Charlotte Bredberg

Styrelseledamot sedan 2012. Är utställningsredaktör och ingår 
i Russian Blue Klubbens Avels- och Hälsoråd.

Jag är snart 40 år och bor i Gröndal i Stockholm tillsam-
mans med ryssarna Pikku (Zarin Querida Maia) 7 år, hennes 
son-dotter-dotter Vendy (Barynia’s Vendy Darling), 1 år och 
vår charmör, den oefterhärmlige svarte pantern Diesel (bland-
ras siames-turkisk angora). Till kattfamiljen hör också min 
första ryss Plysch (Valinor’s Celebrian) 12 år, som bor hos en ny 
familj här i Gröndal, min pojkväns tre ryssar Ärke Ängelns Ilja, 
Ärke Ängelns Leo och Barynias Peter Pan, samt min mammas 
birma och min brors ragdoll.

Katter har alltid varit livsviktigt för mig. Kärleken till och 
förståelsen för katter är något medfött, trots att jag växte upp 
i en familj med en tax, var det ändå något alldeles speciellt 
mellan mig och katter. När jag var 12 fick jag min första katt, 
Missan, en colourpoint perser, som jag sparat till själv. Som 
barn kan vara i den åldern hade jag läst på ALLT om katter. 
Missans utställningskarriär blev mycket kort då det uppenbara-
des för mig att perserkatter med nos inte är önskvärda. Hennes 
avelskarriär likaså. Men en kull med 4 lurviga colourpoints 
hann hon få och sedan dess har att sätta små kattungar till livet 
varit det som ger mig den allra största lyckan i livet.

Att det blev ryss för mig är en ren slump. När Missan dog 
17 år gammal 2001 bestämde jag mig för att ocicat var rasen 
jag ville ha, men så såg jag en radannons i Sydsvenskan om en 

Vi låter några i styrelsen presentera 
sig i detta nummer av Ryska Posten. 
Målet är att övriga i styrelsen presen-
terar sig i nästa RP-nummer. Först ut 
är Christer...
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Russian Bluehona till salu. Russian Blue? Jag hade aldrig sett en 
ryss eller läst något nämnvärt om dem. Jag vet inte vad det var 
som fick mig att åka och titta, men ni vet hur det är.. Åker man 
och tittar på en kattunge så finns det ingen återvändo. Plysch 
hade blivit avbokad av en uppfödare sedan det visat sig att hon 
hade navelbråck och plötsligt satt jag alltså med en katt av ”fel” 
ras som inte fick användas i avel. Plysch blev en mycket älskad 
sällskapskatt och 1½ år senare flyttade min efterlängtade ocicat 
Vespa in.

Mitt stamnamn S*Flax fick jag 2005 då min första ocicat-
kull föddes. Innan dess hade det fötts ett antal kullar i familjen, 
birmor, huskatter och så Plysch’s kärlekskull 2004 med mam-
mas birma. Vi har upplevt både uppfödningens ljusa och mörka 
sidor. 2006 ställde jag ut ocicatkullen och lät Plysch, nybliven 
kastrat, följa med för skojs skull. Det var första gången jag såg 
andra ryssar och plötsligt såg jag Plysch i en helt ny dager och 
min lilla askunge var en röst från att bli BIS! Den dagen föränd-
rades hela mitt kattintresse – fr o m dess är det bara ryssar som 
gäller! Jag förstod vilket djup och komplexitet denna ras rym-
mer i och med sitt subtila utseende och sin långa historia och 
skandinaviska härstamning, och jag gick från att vara en någor-
lunda normal kattintresserad tjej till att bli en riktig nörd. 

2007 flyttade Pikku (betyder liten/lilla på finska) hit från 
Sari Kuhla i Helsingfors och hon är fortfarande den vackraste 
ryss jag vet. Med visst besvär fick Pikku två kullar (S*Flax Cha-
os och Cheops och S*Flax Deluxe) och det skulle dröja ända till 
i våras innan en av hennes ättlingar flyttade in här. Nu hoppas 
vi att lilla Vendy är beredd att ta över stafettpinnen och att det 
föds många och vackra Flax-kattungar de närmaste åren. De 
första förhoppningsvis redan till våren.

I mitt ”vanliga liv” är jag arkitekt med egen verksamhet. Jag 
är intresserad av kultur, arkitektur och inredning och att vara i 
ute i naturen, sommar- som vintertid. När jag är ledig reser vi 
med katterna till sommarstugan utanför Halmstad och snickrar 
och målar. 

Charlotte Bredberg

Guldvingens Molly. Född 1966-05-16

Bilder från arkiven

Celemas Benjamin. Född 1977-05-24Smokey Joe’s Felicia. Född 1996-01-05. Foto: M. Backström
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FIFe rasseminarium om Russian Blue 
i Malmö 4 april 2014 kl. 18-20

I början av april nästa år sker något så ovanligt som ett enskilt 
domarseminarium ägnat specifikt åt Russian Blue. Dessutom 
på svensk mark. Arrangör är FIFe Breed Council för Russian 
Blue i samarbete med SVERAK och Sydkatten som arrangerar 
utställning i Malmö den efterföljande helgen. För att ta det 
från början så är SVERAK det svenska kattförbundet som i sin 
tur är anslutet till det internationella förbundet FIFe (Fédéra-
tion Internationale Féline). För varje ras finns inom FIFe ett 
Breed Council som är öppen för enskilda personer, aktiva inom 
FIFe, som uppfyller vissa kriterier för rasen. Det går att söka 
dispens om man inte skulle uppfylla allt som krävs, till exempel 
skall man som uppfödare ha haft minst tre kullar under de 
senaste fem åren. En del, även mycket erfarna uppfödare, lyckas 
inte alltid med det. I FIFe Breed Council för Russian Blue finns 
för närvarande ett tjugotal medlemmar, en hel del från Sverige 
och övriga nordiska länder.

På årets generalförsamling för FIFe, som jag för övrigt tog del 
av som besökare, röstades en motion igenom att flytta ett antal 
raser från utställningskategori tre till kategori fyra. Det kom-
mer att ske med start 2016. Kategori tre har innehållit i princip 
alla korthårsraser inklusive syskonraser (abessinier/somali) 
förutom siames och oriental som tillhör kategori fyra. Kategori 
tre har med åren blivit alltmer ohanterlig då alla nya godkända 
korthårsraser hamnat i den kategorin. För att få bättre balans 
utställningsmässigt har man alltså bestämt att en del raser byter 
kategori. Russian Blue, tillsammans med en del andra lite slan-
kare och elegantare raser kommer att flyttas till fyran.

Det framgår inte av inbjudan till seminariet om det finns nå-
gon specifik anledning eller syfte med seminariet, mer än att 

den är öppen för alla domare, domarelever och uppfödare inom 
FIFe. Med tanke på den kommande kategoriflytten finns det 
väl dock anledning att tro att just detta blir det primära bak-
omliggande temat. Att visa upp Russian Blue för domare och 
domarelever i kategori fyra, och att diskutera hur man skall se 
på vår ras i sin nya utställningsomgivning. Vad skiljer en Rus-
sian Blue från en blå Oriental? I FIFe ś standard för Russian 
Blue står explicit omnämnt att orientalisk typ är ett generellt 
fel hos en rastypisk ryss. Vad innebär det? Förhoppningsvis 
ges det möjlighet att diskutera detta under seminariet. Liksom 
andra frågor. Till exempel hur vi skall se på FIFe-ryssen jämfört 
med andra typer av ryssar. Inte minst den amerikanska som 
förekommer flitigt i många länder numera. Och inte minst 
hur vi skall se på FIFe-ryssen i sig själv. Vad betyder de olika 
saker som omnämns i standarden? Den korta kilen, öronens 
placering, medium benstruktur, medelblå pälsfärg, tydligt sil-
verskimmer och så vidare. Denna till synes enkla lilla blå katt 
rymmer många saker att bemästra både som uppfödare och 
som domare.

Har ni vägarna förbi Malmö i april och är intresserad av fram-
tiden för Russian Blue tycker jag absolut att man skall fundera 
på att delta på seminariet. Jag vet inte var man drar gränsen för 
uppfödare – har varit, är för tillfället eller kommer kanske att 
bli. Hör med någon av kontaktpersonerna. Russian Blue har en 
lång historia i Sverige och i övriga Norden. Vi har ett stort arv 
att förvalta och försvara.

BG Fältström
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S*Grrr Angelus Rafael Opal

(mer information om Opal och andra
längtande rysshanar på sidorna 29-30)

Tassebos Nurejev, 13 veckor på bilden. Född 1982-10-18. 
Foto: Göran Gårdh

Archangelsk Csaba. Född 1972-11-21. Foto: Per Stade Tassebos Nurejev, här 4 veckor och på taket på sin kattlåda.
Foto: Göran Gårdh

Bilder från arkiven

Ny hane på
avelshanelistan:
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Avelshanar
Det är bra om alla tillgängliga hanar anmäls till RBK:s avelshane-
lista. Kanske just din hane har de egenskaper som en blivande 
ryssmamma letar efter. Kontakta Christer Persmark eller Ywonne 
Wildtberg om du vill ha mer information om avelshanar och ha-
nelistan. 

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

Sverige
Unghanar

(N) Thorelin’s Quatro (2012-12-28)      S*Royalgreys Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k.   (N) GIC Pyotr av Buerlia  (N) GIC Virgo av Buerlia
Ägare: Angelica Forsström, Stockholm (N) Thorelin’s Izadora   (N) Natures Beauty Aris Maksimov
073- 965 70 76, angel_friends@hotmail.com     (N) IC Thorelin’s Yaritza

Vuxna hanar

Norr (Län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland)
S*Grrr Angelus Rafael Opal (2012-10-02)   S*Koroleva Leonid Nikolaj
Avgift: Enl. ö. k. S*Romanenko’s Sikorsky  S*Romanenko’s Maxinja Naida 
Ägare: Robin Saverstam, Skellefteå S*Grrr Kallisto Nova Jelena  S*Svartsjös Grizzly
Uppfödare: Maria Saverstam, 073-0680615   S*Grrr Luna Kisaki Sidereus
maria_saverstam@hotmail.com

S*Barynia’s Peter Pan (2012-11-15)   S*Royalgrey Nikulin Tiger
Avgift: Enl. ö. k. S*Mistlurens Nestor  S*Vatulands Marisa
Ägare: Peter Jonsson, Gävle S*Barynia’s Signe  S*Flax Cheops
070-582 72 52, peter@opejo.se   IC S*Barynia’s Annosjka Luiniljeva

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

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

Öst (Län: Uppsala, Stockholm, Södermanland)
S*Avdotyas Klas (2012-11-11)   S*Limelight’s Potomac
Avgift : Enl. ö.k. S*UllaBerras Zomac Zjivago Astor  SC S*UllaBerras Olga Zarina
Ägare: Namn: Alexander Alcovero CH RIX Zvaigznes Amelia  IC LV*Elm’s Cat Grisha
072-725 92 42, alexander.alcovero@gmail.com   CH Balta Roze Lola

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

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- 486 77 36   (N)Bernhof Nastya
jennysusanne.eriksson@spray.se  

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

SE*Burn Island Signar Vasil (2010-10-21)    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

S*UllaBerras  Zomac Zjivago Astor (2008-12-18)
Avgift: Enl. ök.   SW’07,EC Silvergrey Paragon 
Ägare: Vladimir Vasilisson, Solna S*Limelight’s Potomac  BlueFiver,DSM(USA)
0707-74 34 54 ,  GIC S*UllaBerras Olga Tsarina Joy  EC S*Limelight’s Kia,DSM
vladimir1@comhem.se   PR&EC S*Zilarrezko Petja Gora ThereseDikij
   C S*Sephora’s Joy

Väst (Län: Västra Götaland, Halland)
S*Blåtussens Citta di Collegno (2012-01-06)   S*Catullus’ Blå Bastian 
Avgift: Enl. ö.k. S*Kyanos Akilles   S*Barynia’s Wilma 
Ägare: Tommy Åhs, Göteborg S*Wildtbergs Reca Petyora   S*Vatulands Yurij
comvecta@telia.com   S*Zilarrezko Lady Rowena
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Letar du hane till din hona och inte hittar det du söker i avelshanelistan? 

Lugn, det finns fler hanar som kan tänka sig träffa den rätta lilla ryssflickan! 

Kontakta Ywonne Wildtberg på 0700-31 26 33 så har hon information om fler hanar som är fertila, men som av en eller annan 

anledning inte finns med på den öppna listan.

Eller vill du att din rysspojke ska få chans att träffa den rätta, men inte vill erbjuda hans tjänster på den öppna listan? 

Hör då av dig till Ywonne! 

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

Betala in 50 kr per kattungekö-
pare till Russian Blue Klubbens 
PlusGiro 430 52 40-6 och uppge 
”uppfödarrabatt”. Skicka samti-
digt ett mejl till kassören med föl-
jande information: såld kattunges 
namn och registreringsnummer 
samt köparens namn, adress och 
telefonnummer. Gärna e-post-
adress också om sådan finns.
Uppfödaren måste skicka in alla 
dessa uppgifter till kassören i 
samband med att inbetalning görs 
för att rabatten och medlemska-
pet ska gälla. Klubben kommer 
inte att återbetala uppfödare som 
skickar in felaktiga eller ofullstän-
diga uppgifter.

Uppfödarrabatten på medlemskap 
till kattungeköpare gäller även 
för skänkt RBK-medlemskap till 
ny medlem som tar hand om en 
RBK-medlems omplacerade ryss.

Kullinfo
Födda kullar

Planerade parningar

Hjälp till att hålla hemsidan upp-
daterad!
Ni uppfödare som har kattungar till 
salu, snälla hör av er till webmaster 
så att hon kan uppdatera informa-
tionen på hemsidan. Det är viktigast 
att meddela förändringar så att 
informationen alltid är aktuell. 
Maila till:

webbansvarig@russianblueklubben.se

För senaste information gällande 
kattungar, se även på 

Russian Blue Klubbens hemsida
www.russianblueklubben.se

Sverige

22/10 2013 1+1
Far: S*Blåtussens Citta di Collegno
Mor: IC S*Mistlurens Nora
Uppfödare: S*MISTLURENS
BG Fältström, Göteborg
070-967 00 63

24/10 2013, 4+2 (3+1)   
Far: Velour Akuamarin, CZ
Mor: IC S*Catullus’ Blå Bellis
Uppfödare: S*TOREDYS
Lena Hallström, Emmaboda
073-425 91 44
toredys@hotmail.com

3/11  2013 2+2  (2+2)
Far: S*Wynja´s Jam-Jam
Mor: CH S*Koroleva Clara Felicia
Uppfödare: S*KOROLEVA
Kaija Merta, Ljung
033-26 42 54, 070-675 34 85
kaija.merta@telia.com
www.koroleva.se
Sverige

Far: S*Cosack’s Sir Vivor
Mor: Tsaritzas Blue Pearl
Uppfödare: TSARITZAS
Eva Nilsson, Linköping
0708-66 23 31
eva@tsaritzas.se
tsaritzas.blogspot.com 

Far: Sunna Nordica Viggo Mortensen
Mor: DK*Malevitch Tasty like a 
raindrop
Uppfödare: S*CZAR’S FAIRY
Maria Yngvesson, Göteborg
031-49 78 46
czars.fairy@comhem.se
web.comhem.se/czars.fairy

Far: S*Czar’s Fairy Lukash Alekseyev
Mor: S*Mudhoneys Juliana
Uppfödare: Gunilla Myrinder, Höör
070-521 05 11
g.myrinder@gmail.com

Far: S*Cosack’s Sir Vivor
Mor: S*Grrr Kallisto Nova Jelena
Uppfödare: S*GRRR
Anna och Maria Saverstam,
Skellefteå
073-810 73 82
grrr@saverstam.com
www.saverstam.com

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

Norge
Vuxna hanar

Alexandras Blue Anon (2012-11-12)   Alexandras Blue Hampus
Ägare: Anneke Fasting, Drammen Alexandras Blue Magic  Alexandras Blue Tsarina Nikita
+47 90 16 94 24,  S*Saratovs Tereza Eliska  S*Mudoneys Boris
fiodda@hotmail.com   S*Saratovs Romana Daniela

(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)

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

Förkortningar
Certifikat för vuxna katter: 

CAC,CACIB, CAGCIB, CACS

Certifikat för kastrater: 

CAP, CAPIB, CAGPIB, CAPS

EX Excellent 

MB Mycket Bra 

B Bra 

HP Hederspris 

V Vuxen 

J Junior 

U Ungdjur 

K Kastrat 

T Totalt 

Disk Diskvalificerad 

BIV Bäst i variant 

NOM Nominerad till panel 

BIS Best In Show  

 (t ex BIS vuxen kategori tre) 

BOB Best of the Best 

 (Alla BIS katter tävlar mot var 

 andra)

SVERIGE

KRISTIANSAND, 31 augusti 2013
Domare: Dietmar Sagurski
1 utställd russian blue

Klass 9 Öppen klass
Hona Grrr Angelus Ananhel Rubin
CAC  Äg: Tineke Verpaalen

KRISTIANSAND, 1 september 2013
Domare: Karl Preiss
2 utställda russian blue

Klass 5 Internationell Champion
Hona Little Merlin’s Amanda
CAGCIB Äg: Margit Kjetsaa
GRAND INTERNATIONELL CHAMPION

Klass 9 Öppen klass
Hona Grrr Angelus Ananhel Rubin
CAC  Äg: Tineke Verpaalen

LULEÅ, 31 augusti 2013
Domare: Fabio Brambilla
1 utställd russian blue

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Rospinglan’s Caspian
Ex1 Äg: Helena Nystad

LULEÅ, 1 september 2013
Domare: Elin Hoffner
1 utställd russian blue

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Rospinglan’s Caspian
Ex1 Äg: Helena Nystad

NORRKÖPING, Östkatten, 14-15 sep 2013
SCANDINVIAN WINNER SHOW
Domare: Glenn Sjöbom
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane Malevitch Splinters Leo-  
 nardo 
HP, BIV, Äg: Kenneth Eklind
NOM
Hona Malevitch Fly me to the   
 Moon, Jessie
HP, NOM Äg: Maria Malevitch

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Blue Target Silver Storm
CACS Äg: Manuela Centamore
Hona Malevitch Sweet Scarlet
Ex2 Äg: Maria Malevitch

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona Tsaritzas Zelda 
CAPS Äg: Christina Linder

Klass 6 Internationell Premier
Hane Blu’Eudemonia’s Russian 
Roulette 
CAGPIB, Äg: Bernice Skytt
NOM

Klass 7 Champion
Hona Blue Oyster’s Bianca
CACIB Äg: Kicka Johansson
Hona Tcarskii’dvorik My Saaga
Ex2 Äg: Zhanna Laitinen

Klass 9 Öppen klass
Hane Wynjas Ace of Hearts
CAC Äg: Yvonne Torstensson
Hona Malevitch Tasty like a Rain- 
 drop
CAC Äg: Maria Yngvesson

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Rospinglan’s Caspian
Ex1 Äg: Helena Nystad
Hona Barynia’s Vendy Darling
Ex1 Äg: Charlotte Bredberg

BORLÄNGE, 28 september 2013
Domare: Anna Wilcek
3 utställda russian blue
Klass 3 Grand Internationell Champion

Hane Mistlurens Nestor
CACS Äg: Elisabeth Jacobs
Hona Zarin Santa Rosa
CACS, BIV Äg: Yvonne Torstensson

Klass 9 Öppen klass
Hona Barynia’s Tingeling
CAC Äg: Elisabeth Jacobs

BORLÄNGE, 29 september 2013
Domare: Stephanie Serrai 
2 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hane Mistlurens Nestor
CACS Äg: Elisabeth Jacobs

Klass 9 Öppen klass
Hona Barynia’s Tingeling
CAC Äg: Elisabeth Jacobs

VÄSTRA FRÖLUNDA, 28 september 2013
Domare: Ad de Bruin
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane Malevitch Splinters Leo-
nardo 
HP, BIV,  Äg: Kenneth Eklind

Klass 9, Öppen klass
Hane Vito di Marchesi
CAC Äg: Veronica Nilsson
Hona Cattegas Bea I-Cat
CAC Äg: Lotta Hallengren
Hona Koroleva Isadora Gloria
Ex2 Äg: Kaija Merta

Klass 10, Kastratklass
Hane Kyanos Akaios
CAP Äg: Veronica Nilsson

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Kirstejn’s Prinz Achimov
Ex1, BIV Äg: Kaija Merta
Hane Velour Akvamarin
Ex2 Äg: Lena Hallström och   
 Ywonne Wiltberg
Hona Sapphire Twilight Nika
Ex1 Ilona Prokofjeva

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane Blåtussen’s Mumin
Ex1 Äg: Christer Persmark
Hona Blåtussen’s Lilla My
Ex1 Äg: Christer Persmark
Hona Blåtussen’s Mymlan
Ex2 Äg: Christer Persmark
Hona Blåtussen’s Too-ticki
Ex3 Äg: Christer Persmark

VÄSTRA FRÖLUNDA, 29 september 2013
Domare: Eric Reijers
6 utställda russian blue

Klass 9, Öppen klass
Hane Vito di Marchesi
CAC Äg: Veronica Nilsson
Hane Blåtussens Citta di Collegno
Ex2 Äg: Tommy Åhs
Hona Cattegas Bea I-cat
CAC Äg: Lotta Hallengren
Hona Kyanos Betty
Ex2 Äg: Tommy Åhs

Klass 10, Kastratklass
Hane Kyanos Akaios
CAP, NOM Äg: Veronica Nilsson

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Kirstejn’s Prinz Achimov
Ex1, BIV Äg: Kaija Merta

TUNE, 29 september 2013
Domare:
1 utställd russian blue

Klass 4, Grand Internationell Premier
Hane Malevitch Arthur Pen-  
 dragon
CAPS Äg: Henirk Vabengaard 

LJUNGBY, 5 oktober 2013
Domare: Linda Knyova
6 utställda russian blue

Klass 3 Grand Internationell Champion 
Hona Koroleva Justina by Buddha
CACS Äg: Kaija Merta

Klass 7 Champion
Hona Malevitch Tasty like a rain-
 drop
CACIB, BIV, Äg: Maria Yngvesson
NOM

Klass 9 Öppen klass
Hane Wynjas Ace of Hearts
CAC  Äg: Yvonne Torstensson
Hona  Katiusjas Anya
EX1, ej cert   Äg: Ing-Marie Holst

Klass 10, Kastratklass
Hona   Molotov’s Pussy Riot
CAP   Äg: Dan Bohman

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Kirstejn’s Prinz Achimov
Ex1 Äg: Kaija Merta

LJUNGBY, 6 oktober 2013
Domare: Helene Lis
2 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona Malevitch Tasty like a rain-
 drop
CACIB Äg: Maria Yngvesson

Klass 9 Öppen klass
Hane Wynjas Ace of Hearts
CAC,   Äg: Yvonne Torstensson
CHAMPION

STOCKHOLM, 3 november 2013
Domare: Jaana Jyrkinen
7 utställda russian blue

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona Tsaritzas Zelda 
CAPS, Äg: Christina Linder
NOM

Klass 10 Kastratklass
Hane Molotov’s Ruckus
CAP Äg: Katarina Stenqvist
Hane Sirius Watch That Man 
Ex2 Äg: Peter Grundin

Klass 9 Öppen klass
Hane  Rospinglan’s Caspian 
CAC, BIV, Äg: Helena Nystad
NOM, BIS
Hona Barynia’s Vendy Darling
CAC Äg: Charlotte Bredberg
Hona Sapphire Twilight Nika
Ex2 Äg: Ilona Prokofjeva
Hona Avdotya’s Larisa
EX3  Äg: Kerstin Lundkvist

STOCKHOLM, 16 november 2013
Domare: Eiwor Andersson
3 utställda russian blue

Klass 10 Kastratklass
Hane Sirius Watch That Man
CAP Äg: Peter Grundin

Klass 9 Öppen klass
Hona Sapphire Twilight Nika
CAC Äg: Ilona Prokofjeva

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hona Hana-Bi Venezia
Ex1, NOM Äg: Catharina Theve

STOCKHOLM, 17 november 2013
Domare: Elisabeth Raab-Alvarsson
2 utställda russian blue

Klass 9 Öppen klass
Hona Sapphire Twilight Nika
CAC Äg: Ilona Prokofjeva
Hona Avdotya’s Larisa
EX2  Äg: Kerstin Lundkvist

NORGE

TÖNSBERG, 28 september 2013
Domare: Martin Kabina
2 utställda russian blue

Klass 9, Öppen klass
Hane Grrr Angelus Michael Onyx
CAC Äg: Linnea Wang

Klass 10, Kastratklass
Hane  Pyotr av Buerlia
CAP, NOM Äg: Eva Smith-Meyer

TÖNSBERG, 29 september 2013
Domare: Ulrika Eriksson
2 utställda russian blue

Klass 9, Öppen klass
Hane Grrr Angelus Michael Onyx
CAC, Äg: Linnea Wang
CHAMPION

Klass 10, Kastratklass
Hane  Pyotr av Buerlia
CAP Äg: Eva Smith-Meyer

OSLO, 2 november 2013
Domare: Karl Preiss
2 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona Argentum’s Little Ball of Fur
CACIB Äg: Renate Gulbrandsen

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hona Keimilio’s Argentina, 
Ex1 Äg: Renate Gulbrandsen

OSLO, 3 november 2013
Domare: Jörgen Billling
2 utställda russian blue

Klass 7 Champion
Hona Argentum’s Little Ball of Fur
CACIB Äg: Renate Gulbrandsen

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hona Keimilio’s Argentina, 
Ex1 Äg: Renate Gulbrandsen

FINLAND

SEINEJOKI, 28 september 2013
Domare:Sirpa Lindelöf
8 utställda russian blue
Klass 2 Supreme Premier
Hane Hana-Bi Estrade Burton
HP, BIV Äg: Kaisa Kinnarinen
NOM

Klass 6 Internationell Premier
Hona Starstruck’s Fortunata
CAGPIB Äg: Margareeta Häkkinen

Klass 9 Öppen klass
Hona Meadowpaws Willow
CAC BIV, Äg: Merja Luukkonen
NOM
Hona Andinan Gretchen
EX2  Äg: Ritva Manninen
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Klass 10 Kastratklass
Hane Harmuan Anton Armas
CAP Äg:

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Janatuisen Le Vagabond
EX1 Äg: Sanne Ikola
Hona Janatuisen La Vie en Rose
EX1 Äg: Jaana Mäenpää
Hona Inkilee Miss Suvisilmä 
EX2 Äg: Kaisa Kinnarinen

SEINEJOKI, 29 september 2013
Domare:Charles Spijker
8 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hane Hana-Bi Estrade Burton
HP, BIV,  Äg: Kaisa Kinnarinen
NOM

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hane Andinan Constantino
CAPS Äg: Sanna Kaisa Kuuselo

Klass 6 Internationell Premier
Hona Startruck’s Fortunata
CAGPIB Äg: Margareeta Häkkinen

Klass 9 Öppen klass
Hona Meadowpaws Willow
Ex2 Äg: Merja Luukkonen
Hona Andinan Gretchen
CAC  Äg: Ritva Manninen

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Janatuisen Le Vagabond
EX1 Äg: Sanne Ikola
Hona Janatuisen La Vie en Rose
EX1, BIV Äg: Jaana Mäenpää
Hona Inkilee Miss Suvisilmä 
EX2 Äg:

KIRKKONUMMI, 12 oktober 2013
Domare: Glenn Sjöbom
7 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hane Zarin Querido Mio
HP Äg: Heidi Suhonen

Klass 9 Öppen klass
Hane Zarin Enchanting Emil 
CAC Äg: Annamari Pirtilahti
Hona Zarin Fiorella 
CAC BIV  Äg: Sari Kulha
Hona Harmuan Belle Bärlein
EX2 Äg: Viivi Viuha

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Zarin Illyria 
EX1 BIV, Äg: Sari Kulha
NOM
Hona Sini-Ihmeen Marimin 
EX1 Äg: Katja Impivaara-Ursin

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hane Cheeky-rascal Popeye
EX1  Äg:

KIRKKONUMMI, 13 oktober 2013
Domare: Lone Lund
9 utställda russian blue

Klass 2 Supreme Premier
Hane Zarin Querido Mio
HP Äg: Heidi Suhonen

Klass 5 Internationell Champion
Hona Kirstejn’s Kastehelmi B  
 BlueDane
CAGCIB Äg: Zhanna Laitinen

Klass 7 Champion
Hona Tcarskii’dvorik My Saaga
CACIB Äg: Zhanna Laitinen

Klass 9 Öppen klass
Hona Zarin Fiorella 
CAC BIV  Äg:
Hona Harmuan Belle Bärlein
EX2 Äg: Viivi Viuha

Klass 10 Kastratklass
Hona Kaizahre Diamonds Are 
4Ever
CAP Äg: Kajsa Meriluoto

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Zarin Illyria 
EX1 BIV,  Äg: Sari Kulha
NOM, BIS
Hona Kind of Blue Virgin
EX1 Äg: Sari Kulha

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona Harmuan Hilma Hunajainen
EX1 Äg: Viivi Viuha

KOUVOLA, 9 november 2014
Domare: Vladimir Isakov
12 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona Saraitshikin HaveANiceDay
HP, BIV, Äg. Sara Viuha
NOM

Klass 2 Supreme Premier
Hona Saraitshikin Kay Kamila
HP, BIV, Äg: Sara Viuha
NOM

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona  Saraitshikin Extraordinary
CAPS  Äg: Minna-Taija Keränen

Klass 5 Internationell Champion
Hona Saraitshikin Daydream
CAGCIB  Äg: Sara Viuha

Klass 6 Internationell Premier
Hane Harmuan Mort Mussukka
CAGPIB, Äg:
NOM

Klass 7 Champion
Hane Winter-Blaze Mazoji Arka
CACIB, Äg: Zhanna Laitinen
NOM, INT. CHAMPION

Klass 9 Öppen klass
Hona Saraitshikin Candy Apple
CAC Äg: Sara Viuha
Hona Harmuan Belle Bärlein
EX2

Klass 10 Kastratklass
Hane Blue-Bogomil vom Salzbach- 
 tal
CAP Äg: Sara och Viivi Viuha
PREMIER
Hona Saraitshikin Caramel Corn 
CAP  Äg:

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hona Sini-ihmeen Marimin
EX1 Äg: Katja Impivaara-Ursin
Hona Harmuan Heike Hunajainen
EX2 Äg:

KOUVOLA, 10 november 2014
Domare: Anne Paloluoma
19 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hona Saraitshikin HaveANiceDay
HP  Äg. Sara Viuha

Klass 2 Supreme Premier
Hona Saraitshikin Kay Kamila
HP, BIV, Äg: Sara Viuha
NOM, BIS
Hane Saraitshikin Illusion
HP Äg: Susan Lindroos

Klass 4 Grand Internationell Premier
Hona Saraitshikin Extraordinary
CAPS Äg: Minna-Taija Keränen 
Hona Harmuan Siiri Söpönen
Ex2 Äg: Susan Lindroos

Klass 5 Internationell Champion
Hona Bessemjanka›s Nesha
CAGCIB  Äg:
Hona Saraitshikin Daydream
Ex2  Äg: Sara Viuha
Hane Winter-Blaze Mazoji Arka 
CAGCIB Äg: Zhanna Laitinen
  
Klass 9 Öppen klass
Hane Hana-Bi Timur
CAC  Äg: Riitta Laakso
Hona Harmuan Belle Bärlein
CAC BIV,  Äg: Viivi Viuha
NOM, BIS

Klass 10 Kastratklass
Hane Bessemjanka’s Prunus
CAP Äg: Suvi Salonranta
Hona Bessemjanka’s Nadenka
CAP Äg: 

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Bessemjanka’s Qookie
Ex1 Äg: Pia Pitkänen
Hona Sini-ihmeen Marimin
EX1, BIV, Äg: Katja Impivaara-Ursin
NOM
Hona Bessemjanka›s Qaramell
EX2  Äg:
Hona Janatuisen La vie en rose
EX3  Äg: Jaana Mäenpää

DANMARK

ÅLBORG, World Winner Show, 26-27 
september 2013
Domare: Gianfranco Mantovani
19 utställda russian blue

Klass 1 Supreme Champion
Hane Malevitch Splinters Leo-
nardo 
HP Äg: Kenneth Eklind

Klass 3 Grand Internationell Champion
Hona Malevitch Sweet Scarlet
CACS Äg: Maria Malevitch
Hona Oksana Z Szafiru
Ex2 Äg: Ewa Cybulska
Hona Kirstejn`s Juvela BlueDane
Ex3  Äg: Dorthe Kirstejn Jensen  
 & Esben Nielsen

Klass 4, Grand Internationell Premier
Hane Malevitch Arthur Pen-
 dragon
CAPS Äg: Henirk Vaabengaard

Klass 5 Internationell Champion
Hona Vaabengaard Padmé 
 Amidala
CAGCIB Äg: Henrik Vaabengaard
Hona Kirstejn’s Leonita BlueDane
Ex2 Äg: Martina Latzke

Klass 7 Champion
Hane Trekuorii Parsifal
CACIB, BIV, Äg: Susanna Pedratti
NOM
Hane Wynjas Ace of Hearts
Ex2 Äg: Yvonne Torstensson
Hane Shady-Lady’s Demon
Ex3 Äg: Miia Suonkanta
Hona Malevitch Tasty like a Rain-
 drop
CACIB, BIV, Äg: Maria Yngvesson
NOM

Klass 8 Premier
Hane Ludwik Ullo Kokkino
CAPIB Äg: Aneta Wieczorek

Klass 9 Öppen klass
Hona Kind of Blue Twilight
CAC Äg: Susanna Pedratti
Hane Kirstejn’s Odihambo   
 BlueDane
CAC Äg: Dorthe Kirstejn Jensen  
 & Esben Nielsen

Klass 10 Kastratklass
Hane Romanenkos Achimov 
 Kirstejn
CAP, BIV, Äg: Dorthe Kirstejn Jensen 
NOM & Esben Nielsen

Klass 11 Juniorer 6-10 månader
Hane Kind of Blue Timothy
Ex1, BIV Äg: Alberta Molare
Hane Blue Mystery Rosa Glauca
Ex2 Äg: Linda Knyova
Hane Earl-Edmund von Salzbach- 
 tal
Ex3 Äg: Martina Latzke

Klass 12 Ungdjur 3-6 månader
Hona Trinity Ullo Kokkino
Ex1, NOM Äg: Aneta Wieczorek

Mats Furucrona
Stenvägen 35A
64731 Mariefred

Ingalill Hällsten
Klostergatan 39 B
633 52 Eskilstuna

Madeleine Greén
Östra Blomstergatan 20
264 34  KLIPPAN

Ewa Wijk Stenström
Kjellbergsgatan 6
411 32 GÖTEBORG

Pia Albihn
Grönvägen 1 D, 7 vån
232 32 ARLÖV

Suzan Uhlen
Djurgårdsgatan 24
414 62 GÖTEBORG

Adressändringar
Cecilia Magnusdotter
Solheimsgata 5b
0267 Oslo
Norge

Anna Säkkinen
Rönnäsvägen 30
34133 Ljungby

Johan af Geijerstam
Heleneborgsgatan 7a
117 31 Stockholm

Emma Haraldsson
Ankarvägen 27 
973 41 Luleå

Nya medlemmar

Russian Blue Klubben 
hälsar alla nya medlemmar 

hjärtligt välkomna!
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Ungdjur/Junior
Kirstejn’s Prinz Achimov BlueDane 35
Kaija Merta 
Wynjas Ace of Hearts  31
Yvonne Torstensson  

Malevitch Tasty like a Raindrop   22
Maria Yngvesson 

Barynia’s Vendy Darling   21
Charlotte Bredberg 

Rospinglans Caspian    21
Helena Nystad   

Koroleva  Isadora Gloria   19
Kaija Merta   

ÄrkeÄngelns Just Jip   11
Kristina Svärdsten 
Hana-Bi Venezia   9
Catharina Theve 
Sapphire Twilight Nika  6
Ilona Prokofjeva   
Velour Akvamarin   4
Lena Hallström   
Cattegas Bea iCat   2
Liselotte Hallengren   
Vito di Marchesi    2
Veronica (Vivi) Nilsson  
Barynia’s Peter Pan   2
Peter Jonsson   
Molotov’s Pussy Riot   2
Maria Enzell   
Avdotya’s Larisa   2
Kerstin Lundqvist   
Barynia’s Tingeling   2
Elisabeth Jacobs   
Blåtussen’s Mumin   2

Christer Persmark   
Blåtussen’s Lilla My   2
Christer Persmark   

Kastrater
Tsaritza’s Zelda    27
Christina Linder   
Blueudemonia’s Russian Roulette 13
Bernice Skytt   
Kyanos Akaios    11
Veronica “Vivi” Nilsson  
Limelight’s Quatro    9
Thomas Johnsson   
Romanenko’s Kalashnikov   4
Thomas Johnsson   
Limelight’s Rafaela    2
Martin Åstrand   
Sirius Watch that Man    2
Peter Grundin   
Peggy Lane’s Stella Izar    2
Kristina Svärdsten   
Molotov’s Pussy Riot   2
Dan Bohman   

Vuxna
Malevitch Tasty like a raindrop  39
Maria Yngvesson 
Mistlurens Nestor   29
Elisabeth Jacobs 
Zarin Santa Rosa    21
Yvonne Torstensson 
Koroleva  Clara Felicia   15
Kaija Merta 
Ärke Ängelns Just Jip   15
Kristina Svärdsten 
Molotov’s  Hunky  Dory   11
Maria Enzell 
Vatulands Igor    11
Margit Kjetsaa 
Rospinglans Caspian    11
Helena Nystad 
Kyanos Akaios    9
Veronica “Vivi” Nilsson 
Koroleva Justina by Buddha   6
Kaija Merta 
Grrr Orchis Spiranthes Spiralis   4
Ellica Mellgren & Joakim Nyman 
Little Merlin’s Amanda  4
Margit Kjetsaa 
Barynia’s Tingeling   4
Elisabeth Jacobs 
Vito di Marchesi    4
Veronica (Vivi) Nilsson 
Cattegas Bea iCat     4
Liselotte Hallengren 
Wynjas Ace of Hearts  4
Yvonne Torstensson 
Sapphire Twilight Nika  4
Ilona Prokofjeva 
Katjiusas Anya    2
Ing-Marie Holst 
Rospinglan’s Amalia Agnes Anna  2
Susanne Eriksson 
Rospinglan’s  Billy the Kid   2
Susanne Eriksson 
Barynia’s Vendy Darling   2
Charlotte Bredberg 

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

ÅRETS RUSSIAN BLUE I RBK 2013  Delresultat t.o.m november

Kommande utställningar

SVERIGE
DECEMBER
7-8 Västra Frölunda Ädelkatten
JANUARI
4-5  Rasbo  Fräsets Kattklubb
18 Sollentuna Järva Kattklubb
FEBRUARI
8-9 Mölndal  Göteborgs Raskattklubb
15-16 Örebro  Nerikes Kattklubb
22-23 Kristianstad Min Kattklubb
MARS
8-9 Stockholm  Stockholms Kattklubb
22-23 Nyköping  Östkatten

NORGE
JANUARI
11-12 Dal  Adelkatten
FEBRUARI
15-16 Bergen  BERAK
MARS
15-16 Arendal  Agderkatten

FINLAND
DECEMBER
7-8 Kuopio  ISROK
28-29 Kirkkonummi RUROK
JANUARI
25-26 Lahti  SUROK
FEBRUARI
15-16 Jyväskylä  KES-KIS
MARS
01-02 not yet fixed URK
15-16 Kokkola  POH-KIS

DANMARK
DECEMBER
1 København RACEKATTEN
JANUARI
11-12 Brædstrup  JYRAK
25-26 Køge  KATTEKLUBBEN
FEBRUARI 
9 Vordingborg RACEKATTEN
MARS
8-9 Copenhagen DARAK
15-16 Årslev  KATTEKLUBBEN
29-30 Hedensted JYRAK



34  RYSKA POSTEN 4-2013

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

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 6. 
Ange vilka, och hur många, vykort/
julkort du vill beställa.
Blanda som du själv vill.

1 2

3 4

5

Gamla nummer av Ryska Posten säljes
Gamla nummer av Ryska Posten finns att köpa. De innehåller 
bl.a. historik om klubben och rasen, foton samt annat som kan 
vara intressant och stundom rent av underhållande att ta del 
av för den ryssbitne. De äldre numren är av en mycket enkel 
kvalité beträffande tryck och bilder, inte heller numren från 
90-talet når upp till dagens goda standard men kan ändå vara 
mycket väl värda att läsa om man är vetgirig och intresserad.

På DVD finns nästan alla nummer av Ryska Posten från num-
mer 2/79 till 4/90 samt det enstaka numret 3/94. Saknas gör de 
allra första numren från 1978 samt nummer 1/79, 3/88, 3/89 
och 2/90. En DVD kostar 100 kronor inklusive inrikes porto. 
För beställning kontakta någon i styrelsen (kontaktuppgifter 
hittar du på sidan 35).
Det finns även en del papperstidningar från de lite äldre år-

gångarna på 80- och 90-talet fram till 2004 ungefär. Årgång-
arna är inte kompletta och det finns varierande antal kvar av 
varje ex. Dessa säljes för 10 kronor/tidning plus frakten på 99 
kronor i inrikes paket upp till 2 kilo, det blir cirka 15 tidningar 
beroende på antal sidor och papperskvalité. Endast en sådan 
beställning per medlem och principen ”först till kvarn” gäller. 

Vid intresse av beställningar kontakta någon i styrelsen.
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Styrelsen
Ordförande 

BG Fältström 

Lasarettsgatan 1

411 19 GÖTEBORG

031-133173, 0709-670063

ordforande@russianblueklubben.se

Vice ordförande 

Eva Nilsson 

Nätvingestigen 40 

587 29 LINKÖPING 

013-14 78 75 

viceordforande@russianblueklubben.se

Sekreterare 

Karin Johansson 

Amandas gård 11 

414 83 GÖTEBORG 

031-42 37 17 

sekreterare@russianblueklubben.se

Kassör 

Jan Nilsson 

Monsungatan 55 

417 66 Göteborg 

031-47 51 46 

kassor@russianblueklubben.se

Ledamöter 

Ywonne Wildtberg 

Vallgrens väg 9 

432 64 BUA 

0700-31 26 33 

ywonnewildtberg@russianblueklubben.se

Charlotte Bredberg 

Gröndalsvägen 34 

117 66  STOCKHOLM 

0736-22 14 88 

charlottebredberg@russianblueklubben.se

Christer Persmark

Apelviksvägen 7

432 53 VARBERG

0340-67 93 75, 073-394 15 20

christerpersmark@russianblueklubben.se

Valberedningens  

sammankallande 

Veronica Nilsson 

tel. 031-184261, 0767-786494

Vem gör vad?
Avelshanar 

Anmäl/ändra information om din avelshane till: 

Christer Persmark

ApeLviksvägen 7

432 53 VARBERG

0340-67 93 75, 073-394 15 20

avelshanar@russianblueklubben.se

Avels- och hälsorådet 

Ger bl.a. råd till uppfödare inför parning. 

Ywonne Wildtberg (sammankallande),  

0700-31 26 33

Eva Nilsson, 013-14 78 75

Charlotte Bredberg, 0736 - 22 14 88

Martin Hjertstrand, 0735- 31 36 95

Du kan kontakta rådets medlemmar på deras 

gemensamma e-postadress  

avels.och.halsoradet@russianblueklubben.se

Kullinformation - omplacering 

Planerade parningar, väntade och födda kullar 

samt omplacering av katter meddelas till: 

webbansvarig@russianblueklubben.se 

ryskaposten@russianblueklubben.se

Medlemsregister 

Nya medlemmar, namn- och adress-ändringar 

eller utebliven Ryska Posten, meddelas till:  

Jan Nilsson 

Monsungatan 55

417 66 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

Utställningar 

Vi ber dig som ställt ut din ryss att skicka 

resultatet till: 

utstallningsredaktor@russianblueklubben.se

Vi vill gärna ha samtliga utställda ryssars  

resultat. 

För frågor kring utställning, kontakta gärna 

Charlotte Bredberg 0736-22 14 88

Rasringar i våra
grannländer
Danmark 

Russian Blue Klubben Danmark 

Simon Soe Nissen 

Stavlundvej 6 

 DK-2770 KASTRUP

formand@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
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