Velkommen til Russian Blue Klubbens guideline til køb af kat.
Eftersom du kigger på vores hjemmeside, går vi ud fra, at du er interesseret i vores race.
Russian Blue racen er lille i Danmark, derfor skal man typisk forvente nogen ventetid, før man kan
få sin drømmekilling.
Man er altid velkommen til at kontakte formanden for klubben, formand@russianblue.dk for råd og
vejledning, og det er typisk også her, man kan få at vide om og hvor der er killinger. Klubbens liste
over opdrættere er også et godt sted lige at tjekke.
Vi anbefaler selvfølgeligt at købe killing af en opdrætter, som er medlem af Russian Blue Klubben,
hvor vi altid står til rådighed med råd og vejledning fra vores medlemmer, hvoraf mange har lang
erfaring med opdræt af Russere, som vi kalder kattene i daglig tale.
Vi tilbyder alle nye killingekøbere 1 års gratis medlemskab af klubben. Klubben har en gruppe for
medlemmer på Facebook, hvor det er muligt at få ”her og nu” råd og vejledning. Fire gange om året
udgives det trykte vores trykte klubblad ”RusserBladet”, med artikler, som vedrører vores katte og
vores race. Vi forsøger hvert år at lave et medlemsarrangement, hvor det er muligt at gå dybere i
emner, som vedrører katte i almindelighed - vi vælger hver gang nogle aktuelle emner, typisk i
samarbejde med vores dyrlæge, Stig Feldballe, Skovlunde Dyrehospital.
Når man køber en killing i klubben, kan man være sikker på at alle killinger/voksne katte vokser
op/lever under ordnede forhold i forhold til det, vi som klub anser for god standard. Se: Hvad
lægger vi vægt på, her på hjemmesiden.
Man kan mange forskellige steder på internettet læse, at Russian Blue er en allergivenlig kat, dette
er desværre ikke korrekt! Hvis man har problemer med allergi og gerne vil købe en Russian Blue,
bør man altid besøge en opdrætter og sørge for at komme tæt på kattene, få godt med pels på
hænder og ansigt og man vil så meget hurtigt kunne vurdere, om man kan tåle race. Det er en meget
ulykkelig situation for både ejer og opdrætter og ikke mindst killing, hvis man køber en killing, og
efterfølgende må levere den tilbage igen, så sørg for at være helt sikker.
Det er af allerstørste vigtighed, at man altid besøger opdrætter (gerne flere gange), hvis man vil
købe en killing - dels for at se racen og opleve kattenes adfærd i deres hjemlige omgivelser samt for
at se forholdene som din måske kommende killing vokser op under. Hos en engageret opdrætter er
killingerne en del af familien og opdrætter har solid viden om racen i særdeleshed, om de aktuelle
killinger og deres forældre samt om kattehold i almindelighed – en seriøs opdrætter kan og vil
meget gerne svare på alle de spørgsmål, der måtte komme – og vil ligeledes spørge ind og sikre sig,
at køber er seriøs og villig til at leve op til de krav og det ansvar, man påtager sig, når man anskaffer
en kat.
En engageret opdrætter bruger rigtigt meget tid, energi og midler på arbejdet med - og
vedligeholdelsen af - et sundt opdræt, som på alle måder lever op til racens standard – det er tit en
livslang passion og derfor er en killing altid et dyrebart resultat af stor kærlighed til kattene og til

racen, viden, engagement og passion – og derfor er det vigtigt for opdrætter, at killing og køber
matcher.
Spørgsmål, som man skal overveje, inden man begiver sig afsted til opdrætter:
Hvorfor ønsker man en Russian Blue?
Hvilket køn kunne man tænke sig og hvorfor?
Kunne man evt. godt tænke sig selv at få killinger?
Hvordan har man tænkt sig at holde katten? Skal den være inde eller inde/ude? Løbegård, voliere,
indhegnet have? (Man skal vide, at en del opdrættere generelt ikke sælger deres katte til fritløb)
Hvad er inkluderet i prisen? (Det kan være meget forskelligt)
Skal man betale depositum? Hvor meget? Hvad betyder det? En ansvarlig opdrætter tager ikke
depositum, før man har været på besøg. Man skal i øvrigt være opmærksom på, at man kan kræve
depositum tilbage, hvis man fortryder sin reservation, jævnfør købeloven!
Hvordan skal man fodre killingen? Hvad er den vant til? Klubben anbefaler at vores opdrættere
fodrer med kvalitetsfoder for at sikre den bedste start på livet. Det er meget vigtigt at fodre med det
rigtige foder, ellers kan man senere hen få helbredsmæssige problemer. Derfor er det helt i orden at
spørge ind til fodring.
Hvilken kattebakke bør man have? Hvilket kattegrus?
Hvornår bør man gå til dyrlæge? Hvornår skal man vaccinere?
Hvordan skal man forholde sig, hvis man har små børn?
Hvordan skal man forholde sig, hvis man har en kat i forvejen?
Hvordan skal man forberede, at der kommer en killing i hjemmet?
Det er essentielt at få en god dialog køber og opdrætter imellem. Derved kan man få den bedste
vejledning.
Når killingen skal hentes, anbefaler vi, at køber og sælger underskriver en kontrakt. Heri står typisk
det, man er blevet enige om, og eventuelle krav som opdrætter har. Hvornår killingen er blevet
vaccineret og neutraliseret. Pasningsvejledningen, som er et krav, skal også medfølge.
Køb af killing er ALTID et spørgsmål om tillid – det er salget også.

