Info om racen og klubben

Russian
Blue
Klubben
Foto: Kattefotografen

Velkommen
i Russian Blue klubben
Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om klubben til nye medlemmer, men
samtidigt også give oplysninger til de som gerne vil vide mere om racen Russian Blue.
Vi fortæller lidt om klubben og meget om, hvordan en russer er. Det er begrænset,
hvor meget vi kan skrive i denne folder, så du skal huske på, at du altid er velkommen
med spørgsmål eller kommentarer til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
Det kan være om russeren som race, ernæring, aktivering, sundhed og sygdom
eller hvad det nu måtte være. Og husk der findes ingen tåbelige spørgsmål, kun
dumme svar.

Malevitch Top Hat Benjamin
på Racekattens udstilling
Køgehallen 2018.
Foto: Susanne Bondrop

Redaktør: Maria Malevitch .Grafisk design: Susanne Bondrop . Fotos fra medlemmerne . Tryk:LFtrykteam

God fornøjelse, Bestyrelsen

Malevitch Yippee-Ki-Yay Ludwig nyder livet. Ejer: Kirsten Nybye
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Hvorfor en
Russian Blue

Russerens
personlighed

For os der har Russian Blue, er den selvfølgelig katten
over alle katte. Der kan vel ikke være diskussion om, at
russeren, som den kaldes i daglig tale, er smuk og ikke
mindst elegant – også i sine bevægelser.
Men lige så væsentlig er dens væremåde og temperament. Hvis du synes at følgende beskrivelse passer på dine
forventninger til din kat, så er russeren noget for dig.

www.russianblue.dk
info@russianblue

Sirius Fly on the wings of love.
Ejer: Christina Linder

En russers personlighed kan være meget forskellig fra kat til kat, men ofte ligger den
tæt op af det, de fleste forstår ved “en rigtig kat”. Den er meget selvstændig, men
samtidig er den kærlig og tæt knyttet til sine mennesker. Den er ikke påtrængende i
sin kærlighed, men opnår dén kontakt og opmærksomhed russeren har brug for, ved
indirekte og elegant manipulation.
Man nyder, når den kommer for at kæle, og ellers nyder man at betragte den, når
den leger eller bare ligger og hygger sig og ser bedårende ud. Russeren følger tit
sine udvalgte mennesker rundt i boligen og “hjælper” gerne med rengøring, madlavning og andre gøremål.
Den kan også underholde sig selv, om end mange af de mere halsbrækkende og dog
elegante “kunster” synes at være kreeret med henblik på et opmærksomt publikum.
Hvis man er meget væk hjemmefra, er det bedst at anskaffe to killinger (hvis man da
ikke i forvejen har dyr i huset). Arbejdet er næsten det samme, men glæden er mere
end dobbelt så stor! At se to katte, der jagter hinanden i leg, putter sammen eller
vasker hinandens ører samtidig er glæder, der er forbeholdt de heldige, der har mere
end én kat. Man behøver heller ikke være bange for, at kattene “får nok af hinanden”
og glemmer deres mennesker. I de fleste tilfælde får man nærmest mere kontakt med
sin kat, når den får en “kollega”. Man kommer også til at kende den bedre, idet den
viser flere sider af sin personlighed i samspil med den anden kat.
Mange begynder også med en killing og får endnu en ½ -1 år senere.

Dyrlæge Stig Feldballe i sit flotte, nye dyrehospital
på Skovlunde Byvej 94.
Nye kunder får rabat på første besøg på Skovlunde
Dyrehospital
Russer Klubben får ofte gode råd af Dr. Stig i
medlemsbladene, hvor man kan stille spørgsmål til
dyrlægen. Derudover lægger Stig Feldballe lokaler og
viden til, når klubben arrangerer medlemsmøder.
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Kirsten Nybye med Malevitch Yippee-Ki-Yay Ludwig
favnen.

Skovlunde Byvej 94
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Aktivitetsniveau
Russeren er en intelligent og legesyg kat, der bliver ved med at være glad for at lege
til langt op i alderen. Det er ikke usædvanligt – men somme tider upraktisk – at den
kan åbne døre, og det virker som om, at den forstår sine menneskers sindsstemning –
ofte lidt før, menneskene selv bliver bevidst om den. En russer er meget nem at have
og er generelt sund og robust. Der er ingen pelspleje, men russeren kan som regel
godt lide at blive børstet for hyggens skyld! Det er en renlig, næsten sippet kat. Hvis
man giver russeren seletræning fra lille, er den god til at gå i snor, men aldrig som
en hund. Det er katten, der bestemmer ruten. Når der kommer gæster, går mange
russere. Man skal så blot lade katten være i fred, og efter kort tid vil nysgerrigheden
overvinde forsigtigheden. Ud over nysgerrigheden vil også chancen for beundring og
opmærksomhed lokke russeren frem. Bag det tilsyneladende reserverede ydre gemmer der sig hos de fleste russere en lille primadonna. Russeren nærmer sig langsomt,
og hvis den accepterer gæsten, kan den godt finde på at lægge sig hos vedkommende.
At vinde en russers venskab er som et få et ridderslag.

Malevitch YES we can
Pinky Vespa.
Ejer: Christina Linder

Malevitch YippeeKi-Yay Ludwig
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Sirius Fly on the wings of love
og Malevitch YES we can Pinky
Vespa. Ejer: Christina Linder

Killingekuld fra 2012 ved
spisetid. Ejer: Vibeke Parsborg

Nova bliver fejret.
Ejer: Sarah Riis

Malevitch Yippee-KiYay Ludwig

Russerens udseende
Hovedindtrykket af en russer er en middelstor,
elegant kat, hvor hannen er noget større end hunnen. Den er slankere end de fleste huskatte, men mere
muskuløst bygget end f.eks. siameseren. Benene er høje,
pelsen er kort, tæt og blå med sølvskær.
Har man lejlighed til at se en russer
“live”, opdager man, at
elegancen også slår igennem i
bevægelser og adfærd. At se en huskat
fange en flue kan i sig selv vække en
vis beundring, at se en russer gøre det
nærmer sig en kunstnerisk oplevelse.
Pelsen er velouragtig og let opretstående på
grund af russerens helt enestående pelsstruktur,
hvor dækhår og underpels er lige lange. Denne
pelsstruktur kendes ikke hos andre racer end
russeren.
Øjnene er smaragdfarvede, mandelformede
og meget udtryksfulde. Det særlige, intense
“russerblik” har gjort mangen en ejer genert
under omklædning. Øjnene med deres form og
farve udgør sammen med den særlige pelsstruktur
nogle af de vigtigste kendetegn ved en russer.

Herunder: Malevitch Hasta
la Vista Baby, alias Nova på
altanen. Ejer: Sarah Riis

Tv. Musikalske venner:
Malevitch Yippee-Ki-Yay Ludwig

Foto:
Kattefotografen
Malevitch She’s got the look.
Ejer: Maria Malevitch.
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Han– eller hunkilling

Hvem er vi

Når man først har truffet beslutningen om, at man ønsker at købe en Russian Blue killing, melder det næste spørgsmål sig: Skal det være en han- eller en hunkilling?
Så længe killingerne er små, er der ikke den store forskel, men efterhånden som
de bliver ældre, bliver forskellene tydeligere. Der kan nemlig være forskel på hanog hunrusseres temperament. Klubben anbefaler at drøfte dette nærmere med de
opdrættere, man vælger at besøge
Nogle opdrættere, sender ikke deres killinger hjemmefra før de en blevet neutraliseret/kastreret. Det kan ske, når de er ca. 12–14 uger gamle. På den måde tager
opdrætteren ansvar for sine kattes fremtid, og køberne får så at sige en færdig ”pakkeløsning”. Hvilken holdning opdrætteren har til dette, kan man forhøre sig om hos
de enkelte opdrættere. For at have et ordentlig sammenligningsgrundlag er det i øvrigt altid en god idé at kontakte flere opdrættere, inden man vælger killing. De fleste
opdrættere modtager gerne besøg efter aftale, fordi det er det optimale at møde en
”russer” på hjemmebane. Man kan se kontaktoplysninger til klubbens opdrættere, på
klubbens hjemmeside. Og så er det vigtigt aldrig at købe en killing, der er sky eller
en killing, der helbredsmæssigt ikke er 100 procent i orden. Ansvarlige opdrættere
sælger aldrig en killing, der ikke er helt rask. Killinger må ikke forlade opdrætter før
de er min. 12 uger!

Russian Blue Klubben er Danmarks eneste specialklub under Felis Danica for Russian
Blue med ca. 90 medlemmer. Vi lægger vægt på, at alle føler sig velkomne, både
opdrættere, udstillere og ikke mindst ganske almindelige russerejere. Klubbens
bestyrelse hjælper gerne nye russerejere til rette, hvad enten det drejer sig om udstillinger, opdræt eller almindelige dagligdags spørgsmål i forbindelse med kattehold.
Klubben anviser killinger gratis og rådgiver gerne nye interesserede killingekøbere.
Klubben eller nogle af dens medlemmer er til stede på stort set samtlige internationale katte udstillinger i Danmark Alle medlemmer får tilsendt medlemsbladet ”Russer
Bladet” 2 - 4 gange årligt.

Malevitch Rainy Day og Malevitch Stormy Night. Ejer: Vibeke Parsborg

Kirstejns Grey Wolf by Maxi har fundet en
dejlig stol med hynde. Ejer: Vibeke Parsborg
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Sirius Fly
on the wings of love.
Ejer: Christina Linder

Malevitch Yippee-Ki-Yay Ludwig med
et godt greb om tommelfingeren.
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Medlemsfordele

www.russianblue.dk

Medlemskab: Det årlige kontingent udgør DDK 180,-. Du kan annoncere din avlshan
eller dine killinger på klubbens hjemmeside, endvidere kan alle opdrættere gratis
annoncere deres opdræt. Nye killingekøbere er gratis medlem af klubben det første
år. Medlemmer meldt ind efter den 1. september er medlem indtil 31. december året
efter.
Medlemsblad: Alle medlemmer modtager 3 gange årligt klubbens medlemsblad,
Russer Bladet, der udover faste artikler, udstillingsresultater, oversigt over avlshanner
og fødte kuld, kommende udstillinger, også indeholder interessante artikler skrevet
af medlemmerne eller af bladets redaktion. I bladet kan man endvidere se, hvordan
den aktuelle bestyrelse er sammensat, samt hvilke opgaver der bliver varetaget af
de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Nye og mindre erfarne medlemmer kan her se,
hvem de kan rette henvendelse til, når de har problemer eller konkrete spørgsmål.
Alle medlemmer er velkomne til at skrive en artikel – kort eller lang – blot den er af
interesse for katteejere i almindelighed eller russerejere i særdeleshed. Redaktionen
modtager også meget gerne fotos af medlemmernes russere til offentliggørelse i
Russer Bladet.

Killingeliste

Russeren Malevitch Hasta la Vista Baby (i daglig tale Nova) og datteren Freja nyder
udsigten og hinanden i vindueskarmen. Ejer: Sarah Riis

Malevitch Hasta la Vista Baby (Nova) undersøger nysgerrigt havelivet på altanen i
Søborg. “Det er vist ikke kattegræs ...” Ejer: Sarah Riis
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Som medlem kan du tilmelde dine killinger på klubbens killingeliste, der bliver
offentliggjort på klubbens hjemmeside, dels trykkes og udleveres på mange af de
internationale udstillinger. Killingeafgiften betales of opdrætter, og udgør dkk 55,- pr.
killing.

Avlshankattelisten

Som medlem har du mulighed for gratis, at få din fertile han på listen over avls-hanner, som bringes både på klubbens hjemmeside og i Russer Bladet.

Opdrætterannonce

Som medlem har du mulighed for at annoncere på klubbens hjemmeside. Denne
service er gratis. Køber man en killing hos en af klubbens opdrættere, får man et års
gratis medlemskab of klubben.

Årligt kontingent dkk180,-

Danske Bank . Reg.nr. 1551 . Konto.nr. 3417484

Stairways to
heaven:
Maria Malevitchs
amerikanske
russer,
Velva’s Singing
in the Rain
– også kaldet
Rainey.
Foto: Susanne
Bondrop

