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Styret i Sibirkattens Venner 
Leder: Mari Lunde 
Nestleder: Elin Lundberg 
Sekretær: Elin Heggdal 
Kasserer: Tone Christensen 
Styremedlem 1: Kitty Stangeland Øvstebø  
Styremedlem 2: Merete Kjeilen 
Varamedlem 1: Kristin Bolme 
 

Redaksjonen: Elin Lundberg  
  Gunhild Skjørdal Jahr 
  Tone Christensen 

 

Sibirkattens Venner (SiV) er en rasering 

for sibirkatt(inkluderer ikke NEM). Hos 

oss kan alle som har interesse for 

sibirkatt bli medlem. 

At vi er en rasering betyr at vi jobber for 

rasen sibirkatt. Vi omtaler oss gjerne som 

en klubb, og vi ble stiftet 26.08.2006. 

Vi er tilknyttet NRR og har medlemmer 

fra Norge og Sverige. 

Vi jobber for 

 gode vilkår for sibirkatten, katteeiere 
og det å ha katt gjennom å: 

 vekke og fremme interessen for 
sibirkatt 

 sunn og målrettet avl av sibirkatt 

 å informere og gi kunnskap om 
kattehold 

 en bred avlsbase 

 et internasjonalt samarbeid med 
andre raseklubber for sibirkatt 
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Styret 2015/2016 
Leder, Mari Lunde 

Jeg bor i Porsgrunn, er gift og 
har fire barn. Jobber som 
rektor på en ungdomsskole i 
Skien kommune. 

Jeg har hatt katter siden jeg 
flyttet hjemmefra som 19 
åring, men første 
rasekatt(Norsk skogkatt) fikk 

vi kun til kos. Det var først i 2012 etter at vi fikk 
vår første sibirkatt, at interessen for avl og 
oppdrett ble tent. 

Jeg ble medlem i rasekattklubben Terak og nå har 
jeg oppdrett under NO*Rødrev og egen 
hjemmeside. Jeg har pr.d.d 7 katter i mitt 
oppdrett. Begge hannkattene deler jeg med to 
andre oppdrettere og tre av hunnkattene mine 
bor hos fórvert. Så langt har jeg hatt seks kull og 
det er moro og spennende å få delta i utvikling og 
sosialisering av kattungene. For oss hjemme blir 
de som en del av familien og det er like tøft hver 
gang de drar 

Jeg deltar endel på katteutstillinger og møter 
andre katteinteresserte, hyggelige mennesker og 
ikke minst sibirkatteiere. Det er viktig for meg å 
være en del av dette miljøet og å samarbeide 
med andre sibirkatt-oppdrettere. 

Jeg har vært i styret til Sibirkattens venner siden 
2013. PawPed kurs er tatt for økt kunnskap om 
kattehold, genetikk m.m. 
 

Kasserer, Tone Christensen 
Jeg bor på Sola i Rogaland. 
Utdanningen min er utdatert, 
men har vært innenfor regnskap, 
markedsføring, data, søm med 
tegning/form og farge. 

Katt er jeg vokst opp med men 
flere år har vært uten katt da min mann er 
allergisk. Jubelen var stor her i huset da vi ble 
oppmerksom på rasen Sibirkatt våren 2011, og 
kort tid etterpå hadde vi en 14 mnd gammel 
sibirhann som tilfeldigvis fortsatt var fertil.  

Da ble det to Pawped kurs, flere utstillinger i 
Norge og utlandet og deretter oppdrett under 
stamnavnet NO*Asoras. En katt er blitt til noen 
fler og så langt har tre kull blitt født her i huset. 
Det første som fórvert for (N) Siberikos. 

I foreningen har jeg hatt styreverv siden 2013.

Nestleder, Elin Lundberg 
(Styremedlem I - 31.07.16) 

 Jeg heter Elin Lundberg og 
driver oppdrettet 
NO*Grensedalen. 

Vi har 8 voksne sibirkatter 
boende fast hos oss. Jeg er 
gift med Odd og har to barn, 
og jobber som pedagog i 
barnehage.  

Sibirkatten er en viktig del av vårt familieliv, og vi 
bruker all tid vi har til overs på dem. Utstilling er 
en viktig del av dette, og vi stiller ut så ofte vi kan. 

Vi har regelmessig kull her hjemme. 
Det er ingenting som er så trivelig som å ha 
småsibirer løpende rundt. Vi arbeider med å avle 
rasetypiske sibirkatter, og planlegger våre 
parringer ut fra det. 

Men det viktigste for oss er likevel alle de 
menneskene vi gleder med et nytt 
familiemedlem, derfor vektlegger vi at alle katter 
fra Grensedalen skal være gode familiekatter og 
bruker mye tid på å sosialisere dem.  
 
Sekretær, Elin Heggdal 

Jeg fikk min aller første 
sibirkatt i 2010 og har siden 
da vært medlem i 
sibirkattens venner samt 
vært testhjem. Det siste året 
har jeg også deltatt mer 
aktivt i formidlingen, som 
ansvarlig for testhjem-

formidlingen sammen med Linda Drewes. 

Etter at vi fikk vår første katt har ting tatt litt av 
for min del. En katt ble til to og to ble til tre osv. 
Nå har jeg et lite oppdrett med navnet 
NO*Heggdalkatten. Jeg har hatt 5 kull så langt. 
Jeg synes det er veldig gøy å stille ut kattene 
mine, samt møte masse koselige folk fra både 
Norge og Sverige.  

Jeg har tidligere måtte takke nei til å stille opp 
som medlem i styret i SIV på grunn av jobb samt 
videreutdanning. Men nå er tiden inne for å trå til 
litt.
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forts. styret 2015/2016
Styremedlem I, Kitty Stangeland Øvstebø 
(Nestleder -31.7.16) 

 Jeg er fra Sandnes i 
Rogaland, er gift og har to 
flotte tenårings jenter. 
Jobber full tid som 
Koordinator innenfor lønn.  

Vår første Sibirkatt fikk vi 
påsken 2010. En stor og flott sort pus som vi 
skulle ha som kosekatt. Vi skulle ikke ha flere 
katter, men jeg ble bitt av basillen og så ble det 
både stamnavn og flere katter i vårt katteri. 

Vårt oppdrett NO*Keylakatt har pr idag 5 
jentepuser og 1 fetil hannkatt. Flere kattungekull 
har det også blitt i katteriet vårt i løpet av årene.  

Hele familen storkoser seg med våre firbente 
venner og vi prøver så langt vi kan å delta på så 
mange utstillinger som mulig.  

Etter at vi startet oppdrettet har vi også fått en 
Golden Retriver tispe som går utrolig godt 
sammen med kattene.  

 

 

 

Styremedlem II, Merete Kjeilen 

Jeg er fra Sotra, 20 
minutter fra Bergen. Jeg 
er samboer og har 2 
voksne gutter. 

Vi fikk vår første Sibir i 
mars 2011. Prøvde oss 
på utstilling. Dette gav 
mersmak og vi fikk vår 
andre Sibir høsten 2011. 

I mai 2014 fikk vi stamnavnet No*Soltrollet . Vi 
har nå 8 voksne Sibirer boende hjemme og har 
kull med jevne mellomrom. Vi jobber for å avle 
sunne, friske og sosiale kattunger. 

Varamedlem I, Kristin Bolme 

Jeg bor i Rindal på Nord-Møre 
sammen med min voksne sønn 
og våre katter. Jeg er utdannet 
sosionom og jobber ved NAV 
Rindal som veileder. 

Det var mer eller mindre 
tilfeldig at jeg havnet borti Sibir-rasen. Jeg har 
vokst opp med huskatter, og har selv eid flere 
huskatter. Etterhvert kom lysten på en rasekatt, 
som jeg kanskje etterhvert kunne stille ut. Fant ut 
at dette var en ny rase, og tenkte at det kunne 
være spennende og være med å bygge rasen her i 
landet. Det var på dette tidspunktet ikke 
kattunger å oppdrive i Norge. Heldigvis ble jeg 
tipset om en søt sølv jente i Sverige, og I juni 
2005 hentet jeg min første sibir S*Dust&Dawn 
Cleopatra hos Madelene Stumsner. Hun nyter nå 
sin pensjonist-tilværelse hos min mor. 

Hjemme har jeg for tiden 5 katter. Jeg har også 
noen katter som bor hos forvert. Jeg elsker å dra 
på utstilling, det er både sosialt og lærerikt. Jeg 
fikk registrert mitt oppdrett (N) Siberikos i 2006. 
Jeg synes det er spennende å drive med avl med 
alt hva det innebærer. Man blir aldri utlært, det 
er helt sikkert. 

Jeg er nestleder og utstillingssekretær i 
Katteklubben Midt-Norge (KKMN), og jeg har 
også tidligere hatt flere verv i 

Sibirkattens venner. 

 

Varamedlem II, Gunhild Skjørdal Jahr 

Jeg er 36 år, bor i Søgne på 
Sørlandet og er lærer i 
barneskolen. Sammen med 
mannen har jeg en syvåring 
og to sibirkatter. Jeg har det 
siste halvannet året hatt 
kattene med på noen 
utstillinger og blitt kjent med 

hyggelige katteeiere og oppdrettere fra 
sibirmiljøet. Som medlem i styret ønsker jeg å 
bidra til å bevare et godt miljø i Sibirkattens 
venner og fremme et sunt kattehold. 

 

Forts.  Styret vårt 2013/14  
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Sibirkattens Venner 
2006 - 2016  

Tenk at det allerede er 10 år siden Sibirkattens 
venner ble stiftet 26.8.06. Stiftelsesmøtet ble 
holdt på SW i Letohallen og vi var noen ihuga 
sibirfolk som var samla der. Jeg skulle egentlig 
ikke være der, men allierte meg med Lill Kristin 
Dalhaug så jeg fikk dele rom med henne. Det var 
kjempeartig å komme ned og være med på 
stiftelsen uten at noen viste det. Jeg og mine 
katter er jo virkelig en del av sibirhistorien i 
Norge, så jeg måtte jo bare dit.  
Sibirhistorien i Norge er ikke lang, og jeg er så 
heldig å ha fått vært med nesten fra starten. Den 
første sibirkatten kom til Norge i 2001 og det 
første kullet ble født i 2002. 

Min sibirhistorie startet høsten 2004 da jeg så en 
liten notis i Dagbladet og sibirkatter og deres 
allergivennlighet. Jeg ble helt i fyr og flamme og 
begynte å sjekke ut om det var mulig å få  tak i en 
sånn katt. Den gangen – tenk det – i 2004 – 
hadde vi ikke Facebook, men vi hadde jo internett 
og et søk på nettet førte meg til Sverige. Barna 
mine var allergiske og pga det måtte jeg slutte 
med NFO noen år tidligere, men katteinteressen 
var ikke borte og jeg øynet muligheten.  Barna 
måtte jo testes og jeg tok dem med til Sverige for 
å finne et testhjem. 
Etter hvert kom jeg i kontakt med noen 
oppdrettere i Sverige. Var ikke mange av dem der 
heller, men jeg fikk lovnad på ei jente og hun kom 
til oss 18.12.04. S*Knjaze Uljana var en av de 
første sibirkattene i Norge.  
Det var mer en stas i heimen og det gikk ikke lang 
tid før jeg bestemte meg for å børste støvet av 
mitt ”gamle ” stamnavn fra 1988, (N) Einhaugens. 

 

Måtte jo også ha en hannkatt. Det var 
ikke bare å låne seg en hanne da, så jeg fant 

endelig en rød hanne i Skellefteå.  IC S*Sibericat 
Mauritz kom til oss sommeren 2005 og ble pappa 
til vårt første kull sommeren 2006 – 4 flotte 
hanner. Så Sibirkattens venners jubileumsår er 
mitt aller første kull Sibirsk katt 10 år.  

Så litt tilbake til 
klubben. Den 
første tiden var vi i 
Norge en del av 
den svenske 
klubben – 
Sälskapet sibirisk 
katt. Det ble også 

dannet en forening i Norge, men der var det bare 
noen få som var med og den eksisterer heller ikke 
i dag.  

Etter et besøk i Sundsvall hos Eva Gunnarson 
våren 2006 var vi på besøk hos Katrin Lundgren 
og da ble det mye snakk om forening og utvikling 
av rasen vår. Vi snakket også om at det burde 
dannes en forening i Norge. Da jeg kom hjem 
snakket jeg med de andre – ikke mange den gang 
– og vi ble enige om å stifte Sibirkattens venner.  

Jeg har sittet i styret i 7 av de 10 årene SIV har 
eksistert. Nå kjennes det greit ut å ikke være med 
i styret, men jeg er fortsatt aktiv i kattemiljøet og 
kommer nok til å være det i mange år enda. 

Noen av de som startet med sibirkatt i Norge 
holder ikke på lenger, men vi er da noen som 
fortsatt var med fra starten og det er bra.  

Jeg bruker å si at i begynnelsen så viste vi nesten 
hva alle som hadde sibirkatt spiste til middag 
hver dag. Vi få som hadde sibirkatter hadde mye 
kontakt og det var en veldig minnerik tid. Det var 
dessverre også en del negative ting da som nå, 
men i det store og hele en fin tid. På utstilling 
vakte sibirkattene stor oppsikt og etter hvert som 
rasen ble litt kjent var det mange som kom på 
utstillinger for å se dem og snakke med oss som 
hadde sibirkatter. Det var ikke alle dommere som 
var like begeistret for rasen. De skjønte liksom 
ikke hvorfor vi skulle ha enda en skogkattrase når 
vi hadde MCO og NFO.  
 
     forts.  - >
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forts. Sibirkattens Venner 2006 - 2016
I dag er det ingen som sier noe sånt lenger. 
Sibirkatt har blitt en veldig populær rase både 
blant oppdrettere og kosekattkjøpere og  de gjør 
det godt på utstilling. Vi i Norge har fått mye 
skryt av at vi har gjort en god jobb med rasen. 

Det er jo utrolig spennende å få være med på 
utviklingen av en for oss ny rase og vi har nok 
mye å jobbe med enda. Samarbeid er viktig og 
nødvendig for rasens beste. Når jeg tenker tilbake 
så var vi nok veldig flink til det i starten, men da 
hadde vi jo så få katter at det ikke var noen 
annen mulighet. I dag er det lettere å importere å 
få nye linjer. Den gangen måtte de kattene som 
kom fra Russland sitte i karantene. Nå holder det 
med en rabiesvaksine og helsesertifikat og en 
sjekk av grenseveterinæren på Gardermoen. Det 
er mye som har endra seg på disse årene, mye til 
det bedre, noe kanskje til det verre. 

I dag kan vi velge og vrake i katter, i starten 
kunne vi ikke det. Ville vi ha en katt så måtte vi ta 
det vi fikk og jobbe ut fra det. Da ble ikke alltid 
type det som ble valgt først.  

Det er mye å glede seg over med rasen vår, men 
det som jeg synes er mest synd er at SIB og NEM 
ble søskenraser. Skulle virkelig ønske at de fikk 
være hver sin rase og at de ikke kunne blandes. 
Jeg gleder meg stort over at NEM ikke ble SIB 33 
på FiFes GF i mai 2016. Det gir oss mulighet til å 
jobbe videre med å skille rasene.  

Nå gleder jeg meg til mange gode år med 
sibirkatter og godt samarbeid med andre 
oppdrettere både i Norge og utlandet. Da vi fikk 

FB ble det mye enklere å ha kontakt verden 
rundt. Nå skjønner man nesten ikke hvordan vi 
klarte oss uten. Det er viktig for rasen at vi 
samarbeider på tvers av landegrensene og sprer 
og deler linjer som best vi kan.  

Sibirkattens venner vokser og det er en stor jobb 
og drifte den. Alt gjøres på frivillig basis til beste 
for medlemmene og kattene våre.  Jeg håper at 
mange vil engasjere seg i årene framover så vi 
kan ta vare på foreningen vår og at den kan 
utvikles i takt med tiden.  

Sibirkatter er kjent for å være allergivennlige og 
det var det som gjorde at også jeg  ble engasjert i 
denne rasen. Til å begynne med var man kanskje 
noe vel ivrig på å promotere rasen som 
allergivennlig. Etter 12 år med rasen er det vel 
ikke bare jeg som har sett at det er ganske mange 
som reagerer på dem også og at et besøk i 
testhjem ikke er noen garanti for at det skal gå 
bra. Gledelig er det at mange tåler dem også. Før 
måtte man reise langt for å komme til testhjem 
og selv var vi jo i Sverige, men i dag ønsker folk 
seg testhjem i nærheten der de bor. Det er ikke 
alltid enkelt å få til, så man skulle jo ønske seg at 
enda flere kattungekjøpere ville bli testhjem. Da 
hadde det vært lettere å få til flere testbesøk hos 
forskjellige katter.   

Til slutt vil jeg gratulerer Sibirkattens venner med 
jubileet og masse lykke til i årene framover .  
Sibirhistorien i Norge har bare så vidt begynt og vi 
er nok mange som gleder oss til fortsettelsen. 

Jeg bruker å si – BEST I LAG – og det håper jeg vi 
kan fortsette med. 

 
      av Randi Heggdal - (N) Einhaugens 

Norges første kull Sibirsk katt 
2001 fikk Lindevoll's sin første Sibirkatt, "Lisa" (IC 
S*Knjaze Vasilisa) og i 2002 ble Norges aller første 
Sibirkattkull født. Det var 6 unger. En av dem, 
S*Lindevoll's Sashenka, ble den første norske Sibirkatt 
som gikk helt til topps og tok høyeste tittel: Europa 
Champion. Den neste var hennes kullsøster, 
S*Lindevoll's Sahsha, som ble Europa Champion 14 dager 
etter.
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Sibirkattens Venner - en klubb for medlemmer med interesse for Sibirsk katt 
Gjennom årene har mange bidratt i SiV. 

Personer som på sin fritid uten kompensasjon har tilrettelagt for aktiviteter og annet. 
 
 26.08.2006 interimstyret  

Leder Kristin Bolme Nestleder Randi Heggdal 

Kasserer Lill-Kristin Hansen Sekretær Åse R. Schaug - S.Tjernstrøm 

Styremedl. 1 Camilla Fjeldberg (avl/helse) Styremedl. 2 Solveig Iglebæk (avl/helse) 

Vara 1 Magny Eggestad (avl/helse) Vara 2 S.Tjernstrøm - Åse R. Schaug 

11.02.2007 Leder Camilla Fjeldberg Nestleder Randi Heggdal 

Kasserer Lill-Kristin Hansen Sekretær Kristin Bolme 

Styremedl. 1 Julie Nordlien Styremedl. 2 Solveig Iglebekk 

Vara 1 Åshild Andreassen Vara 2 Madelene Stumsner 

10.02.2008  

Leder Sissel Johansen Nestleder Ola Erik Gorostuen 

Kasserer Lill Kristin Hansen Sekretær Camilla Fjeldberg 

Styremedl. 1 Siren Helene Kristiansen Styremedl. 2  

Vara 1 Julie Nordlien Vara 2 Janne Kingren 

12.03.2009 Leder Ola Erik Gorostuen Nestleder Randi Heggdal 

Kasserer Lill Kristin Hansen Sekretær Monica Sotberg 

Styremedl. 1 Siren Helene Kristiansen Styremedl. 2 Guro Nystuen 

Vara 1 Julie Nordlien Vara 2 Astrid Lenvik 

05.10.2010 Leder Randi Heggdal Nestleder May-Britt Nordeide 

Kasserer Kristin Post Sekretær Monica Sotberg 

Styremedl. 1 Synnøve Settemsdal Styremedl. 2 Marit Fodnes Klingvall 

Vara 1 Anne E. Helseth Vara 2 Kristin Løken 

20.10.2011  

Leder Randi Heggdal Nestleder Kristin Bolme 

Sekretær Kirsti Østlyng Kasserer Marit Fodnes Killengreen 

Styremedl. 1 Kitty Stangeland Øvstebø Styremedl. 2  

Vara 1 Tiril Thorshaug Eide Vara 2 Kirsten Werner Landsnes 

11.10.2012 Leder Randi Heggdal Nestleder Kitty Stangeland Øvstebø 

Kasserer Inger E. Eriksen Kongsskog Sekretær Kirsti Østlyng 

Styremedl. 1 Tonje S. Holmgren Styremedl. 2 Elin Lundberg 

Vara 1 Linda Drewes Vara 2 Helen Aandal 

03.10.2013 Leder Randi Heggdal Nestleder Kitty Stangeland Øvstebø 

Kasserer Tone Christensen Sekretær Linda Drewes 

Styremedl. 1 Elin Lundberg Styremedl. 2 Kari Granaas Hansen 

Vara 1 Synnøve Settemsdal Vara 2 Mari Lunde 

14.10.2014 Leder Randi Heggdal Nestleder Kitty Stangeland Øvstebø 

Kasserer Tone Christensen Sekretær Kirsti Johnsen 

Styremedl. 1 Elin Lundberg Styremedl. 2 Kari Granaas Hansen 

Vara 1 Synnøve Settemsdal Vara 2 Mari Lunde 

04.03.2015 Leder Mari Lunde Nestleder Kitty Stangeland Øvstebø 

Kasserer Tone Christensen Sekretær Kirsti Johnsen 

Styremedl. 1 Elin Lundberg Styremedl. 2 Merete Kjeilen 

Vara 1 Kristin Bolme Vara 2 Gunhild Skjørdal Jahr 

14.10.2015 Leder Mari Lunde Nestleder Kitty Stangeland Øvstebø 

Kasserer Tone Christensen Sekretær Elin Heggdal 

Styremedl. 1 Elin Lundberg Styremedl. 2 Merete Kjeilen 

Vara 1 Kristin Bolme Vara 2 Gunhild Skjørdal Jahr 

 
Gjennom årene 26.08.2006 - 26.08.2016 er det også 

mange som har lagt ned mye arbeid og bidratt til vårt medlemsblad Sibirposten. 
Vi har også en testhjemformidling som krever mye innsats fra mange personer på deres fritid. 

En stor takk til dere alle (ingen nevnt - ingen glemt)
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Sibirkattens venner i dag 
Vi er i dag den største raseringen for rasekatter i 

Norge, med 253 medlemmer hvorav 66 

sibirkattoppdrettere. Vi ønsker å være en 

interesseorganisasjon for eiere og andre som er 

genuint opptatt av den vakre sibirkatten. Vi ser at 

interessen for katten og vår rasering har økt jevnt 

de siste årene og da spesielt de to siste. Vi 

benytter ofte forkortelsen SiV 

for vår forening. 

Sibirkattens venners verdier: 

 Kjærligheten til sibirkatten er selve 
grunnpilaren i SiV. Vi har falt for 
sibirkattens egenskaper, type og 
personlighet, og som alle katteeiere vet 
så får vi også mye kjærlighet tilbake. Alt 
vi gjør i klubben er tuftet på kjærligheten 
til sibirkatten og at vi vil det aller beste 
for kattene våre og rasens utvikling. 

 Kunnskap om kattehold, helse og avl er 
sentralt i SIV, og vi jobber for nødvendig 
kunnskap om dette slik at vi kan 
opprettholde en sunn og rasetypisk 
sibirkattebestand. Vi legger stor vekt på 
åpenhet og gjensidig tillit slik at kunnskap 
og erfaringer deles. Kosekatteiere, nye 
oppdrettere og mer erfarne oppdrettere 
skal føle at de både kan bidra og lære ved 
å være medlemmer. Klubben skal 
oppmuntre til dette gjennom aktiv 
jobbing for økt kunnskap som alle 
medlemmer kan dra nytte av. 

 Engasjementet i SiV er et resultat av at vi 
brenner for sibirkatten og at vi gjennom 
klubben samarbeider på tvers i hele 
landet. Dette skaper et fellesskap og en 
tilhørighet som er en styrke for klubben 
og for hvert enkelt medlem. 

Vi jobber for gode vilkår for sibirkatten, 

katteeiere og det å ha katt gjennom å: 

 vekke og fremme interessen for sibirkatt 

 jobbe for sunn og målrettet avl av 
sibirkatt 

 informere og gi kunnskap om kattehold 

 jobbe for en bred avlsbase 

 jobbe for et internasjonalt samarbeid 
med andre raseklubber for sibirkatt 

I dag har vi mange medlemmer som bistår 

klubben slik at vi får til de verdier som er satt. Vi 

har et styre som har det overordnede ansvaret. 

Her er det leder, nestleder, kasserer, sekretær, to 

styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret er 

på valg og blir konstituert ved årsmøte. Vi har 

ca.10 møter i året, og referat blir lagt ut på 

hjemmesiden vår og på FB gruppen. Her tar vi 

opp små og større saker som angår raseringen. 

Vi har egen hjemmeside: 

http://www.sibirkattensvenner.no og egen lukket 

gruppe på Facebook. Frem til 11.februar 2015 for 

1 år siden var gruppen på FB åpen for alle, også 

ikke medlemmer. Styret valgte da at denne 

gruppen kun skulle glede våre medlemmer, slik at 

vi fikk til enda bedre dialog og samarbeid ut ifra 

våre retningslinjer og verdier. 

 
Styret jobber for å promotere klubben og har 

eget stort banner samt informasjons brosjyre 

Brosjyre som blir delt ut av testhjem til  de 

familier som ønsker å teste seg i tillegg til at vi har 

stand på de største utstillingene her i Norge.  

Vi kommer også til å få ny spalteplass i Aristokatt( 

NRR sin egen rasekatthefte) til høsten samtidig 

som raseringen vår fyller 10 år. 

Sibirkattens venner har en rekke tilbud til både 
medlemmer og ikke medlemmer. Deler av 
populariteten til sibirkatten skyldes at den kan 
være allergivennlig. Det viser seg at flere tåler vår 
katt, og ønsker å kjøpe nettopp denne rasen av 
den grunn. På bakgrunn av dette fata har SiV 
opprettet egen testhjemformidling.  

forts.  - >

http://www.sibirkattensvenner.no/
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forts. Sibirkattens Venner i dag 
Hva gjør klubben i dag? 
Testhjemformidlingen 
I gjennomsnitt administrerte vi 85 testhjem 
fordelt på hele landet. Kravet til testhjemmet er 
at de ikke skal ha noen andre dyr enn sibirkatt. 
Erfaringer over flere år viser at mange tåler 
sibirkattene, mens andre tåler dem ikke. De som 
får en allergisk reaksjon kan både få det mens 
testbesøket pågår, eller det kommer senere. Ved 
usikkerhet anbefaler vi alltid at personen besøker 
testhjemmet en gang til eller oppsøker et annet 
testhjem. Etter et slik testbesøk mottar man en 
anmodning om å svare på et spørreskjema som 
omhandler allergisk reaksjon etter besøket. Ut fra 
dette har vi opp gjennom årene kunnet føre 
statistikk over hvor mange som tålte sibirkatten. I 
tidsperioden 25.4.2010 til 10.12.2015 fikk vi inn 
842 skjemaer. Der svarte 47 % at de ikke fikk noen 
reaksjon. Av de som reagerte på sibirkatten 
hadde 33 % en mildere reaksjon enn på andre 
katter.Det har blitt lagt ned en formidabel jobb i 
testhjemformidlingen. 

Medlemsblad 
SiV har eget medlemsblad. Sibirposten kommer 
ut 2 ganger i året digitalt med informasjon om 
Sibirsk katt, oppdatering rundt nytt innen 
regelverk fra Mattilsynet og NRR relatert til katt, 
tips til kattehold og informasjon om utstilling etc.  

 
Informasjonsbrosjyre 
Vi har også en brosjyre med informasjon om 
raseringen, om sibirkatten og ikke minst hva det 
vil si å kjøpe en rasekatt (viktigheten med 
stamtavle). Denne har vi med på utstillinger til 
publikum som skulle være interessert samt at alle 
testhjem og oppdrettere kan gi den ut til 
kattungekjøpere/testere. 

Raseseminar  
Annethvert år arrangerer vi raseseminar med 
varierende tema for våre medlemmer. Det har 
blant annet vært ulike tema innen genetikk og 

avl, preparering av pels til utstilling og om 
katteatferd og kattehold. 

HCM-liste 
I SIV har vi en egen HCM-liste i tillegg til PawPeds 
sin internasjonale database. HCM (Hypertrofisk 
Cardiomyopati) er en arvelig hjertesykdom som 
utvikler seg langsomt. Oppdrettere bør derfor ta 
HCM sjekk av katten sin flere ganger i løpet av 
kattens levetid for å unngå at HCM går videre i 
arv. De første kattene som ble registrert i listen er 
fra 2006. Denne listen er et tilbud til alle 
sibirkatteiere, uavhengig av medlemskap! 
Sammen ønsker vi å bekjempe denne 
sykdommen og med det avle på friske dyr. 

Fadderordning 
SIV er en av Norges største rasering til tross for at 
rasen er så ung i Norge. Raseringen har jobbet 
hardt for å være en ring hvor det er rom for både 
oppdrettere og medlemmer som har kosekatter. 
Vi har fadderordning hvor det er mulig for 
uerfarne utstillere å sende mail til SIV hvor de 
ønsker veiledning og støtte på utstilling. Det er 
ingen tvil om at sibirkatten sees oftere og oftere 
på utstillinger i Norge. Oppdretterne i SiV 
samarbeider svært godt for å fremme raseriktige 
katter med godt gemytt og god helse. 

Katteformidling 
På hjemmesiden vår har vi egen katteformidling. 
Denne administreres av en person i styret. Her 
kan klubbens oppdrettere legge ut annonse på 
kull planlegge, kull ventes, kattunger til salgs og 
forvert søkes. Under avlshanner og katter til 
omplassering har alle medlemmer mulighet for å 
annonse.  

I tillegg har vi egen fane på hjemmesiden vår som 
heter Sibirkatt ønskes. 
Via denne linken kommer en til et 
utfyllingsskjema hvor en kan skrive hvorfor en tar 
kontakt og hva en ønsker. Deretter er det en i 
styret som har ansvar for å svare på mail og 
koordinere liste over mulige kattungekjøpere. 
Denne listen blir oppdateres jevnlig og legges ut 
på en lukket gruppe på FB for oppdrettere som er 
medlem av Sibirkattens venner. Dette er en super 
ordning- de som ønsker kattunge får rask kontakt 
med de oppdrettere som har ledig kattunge og 
oppdrettere slipper å annonsere. 
     Mari Lunde  
            Leder



 10 

Testhjemformidlingen
Sibirkattens Venner fyller 10 år og i 

denne forbindelsen ønsker jeg å se på 

testhjemsformidlingen sin utvikling.  

I 2006 startert vi  med å ha uorganiserte testhjem 

rundt om i landet., men det var ikke før i januar 

2010 at dette arbeidet ble organisert av klubben. 

I begynnelsen var det litt tilfeldig og uorganisert. 

Man hadde en liste på hjemmesiden med navn og 

telefonnummer til dem som tok i mot besøk. 

Testhjemmet ble kontaktet direkte av personer 

som hadde hørt om Sibirkatten og avtalte da et 

besøk eller at testhjemmet formidlet besøket 

videre til andre testhjem i nærheten, noe som 

førte til at man ikke kunne følge dem opp eller 

kunne føre noe statistikk på hvor mye dette 

tilbudet ble brukt. 

I oktober 2009 ble det vedtatt at man skulle 

kanaliserer alle testhjemforespørsler gjennom en 

felles testhjem-mail. Det var Lill Kristin Hansen og 

Ola Erik Gorostuen som ble de første 

testhjemansvarlige og dems oppgave var å 

koordinere testhjemordningen på vegne av 

klubben. 

Formålet var at klubben skulle bli mer synlige for 

testhjemmene og dermed kunne vi følge dem 

opp bedre. Klubben skulle få en bedre oversikt 

over hvor mye aktivitet det egentlig var i de 

forskjellige distriktene, som igjen betydde  at man 

kunne aktivt  jobbe med flere testhjem der 

behovene oppstod. I tillegg ble det innført et 

frivillig testhjemsjema/evalueringssjema som gir 

klubben en god kunnskapsdatabase på sikt og 

dette startet 1. januar 2010. På denne måten har 

man kunne se hvor allergivennlig Sibirkatten er 

og om det er forskjell på kjønn, fertil/kastrat, 

voksen/kattunge. 

Fra testhjemformidlingen startet opp så har vi 

hatt et mål og det er å hele tiden styrke 

testhjemtilbudet. Det vil si at vi klarer å holde på 

dem vi allerede har, og klarer å få inn nye i 

områder med stor etterspørsel eller hvor det er 

få testhjem slik at  de vi har ikke får så stor 

belastning. Vi har heldigvis fått hjelp av 

oppdrettere som oppmuntrer kattungekjøpere til 

å bli testhjem, og av testhjemmene som snakker 

varmt om det å være testhjem slik at testerne 

ønkser å starte opp som testhjem om de er så 

heldig å kunne få en egen Sibirkatt.  

I 2011 var testhjemformidlingen godt etablert og  

Synnøve Settemdal overtok for Monica Sotberg, 

mens Ola Erik Gorostuen fortsatte den gode 

jobben.  

Det var først nå at det ble godt kjent ute blant 

folk  -at Sibirkatten kunne være allergivennlig for 

noen og  etterspørselen økte. Man så nå 

endringer i testhjemformidlingen fra det å være  

en sped begynnelse  til å bli et av klubbens 

viktigste tilbud.  

I 2010 hadde vi kun noen få spredte testhjem i 

Norge, mens i dag har vi  rundt 74 stykker som 

bytter på å være aktive. Noen av disse 

testhjemmene har vært mer eller mindre aktive 

siden oppstart.  I 2011 hadde vi ventelister på 

besøkende, mens nå har vi kun hatt ventelister i 

nord- og sør-Norge i små perioder pga at vi ikke 

har hatt testhjem der. Pr dags dato har vi  ingen 

på venteliste takket være alle som stiller opp for 

oss og gjør en super jobb. 

Men vi trenger stadig flere, testhjem, så om du 

kunne tenke deg å stille opp for oss så send en 

mail til testhjem@gmail.com.  Spesielt  trenger vi 

testhjem i Nord-Norge, Østfold og Agderfylkene. 

Frem til 17 juli 2016 har vi hatt 202 forespørsler 

og dessverre er detmørketall over alle de som 

ikke har fått testet seg pga mangel på testhjem. 

Dette håper vi å få gjort noe med. 

forts.  - >

Linda Drewes                 Silje Mari Dale 
Ansvarlig for testhjemformidlingen vår2016 
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forts. Testhjemformidlingen
Vinteren 2011 kom Linda Drewes inn i 

testhjemformidlingen etter at Ola Erik Gorostuen 

hadde sittet alene en stund og siden pågangen 

stadig økte var det greit å være to.  

Høsten 2013 sluttet Ola Erik i formidlingen og det 

var dype fotspor å fylle etter så mange år i 

formidlingen  

Etterspørselen fortsatte å øke så høsten 2014 sa 

Elin Heggdal ja til å hjelpe Linda Drewes i 

testhjemformidlingen. Der var hun frem til hun 

begynte i styret i 2015, og Silje  Mari Dale 

erstattet hennes plass.  Så totaaltsett har 

formidlingen vært nokså stabil siden oppstart, da 

det hele tiden har vært en person som har sittet 

der i  en lang periode.  

Vi startet også en egen Facebook side i 2015 for 

testhjemmene rnndt om i landet, slik at vi skulle 

få bedre kontakt og kjennskap til hverandre 

samtidig som vi kan ta opp ulike situasjoner, 

spørre hverandre om tips og råd og dele både 

positive og negative erfaringer. Og føle mer et 

samhold selv om vi bor på hver vår kant av 

landet. 

Som de fleste vet så koster det 200kr å komme til 

et besøk hos et testhjem, men dette er  helt 

frivilig om man tar i mot eller ikke. Grunnen til at 

man startet med dette var for å få ned 

avlysninger av avtaler samt at testhjemmene fikk 

litt igjen for å bruke sin fritid  til dette. Dessverre 

ser man at avlysningene har økt igjen, men nå har 

også samfunnet endret seg med året, slik at vi har 

måtte bli mer tydelige i mailen vi og 

testhjemmene sender ut. 

Testhjemformidlingen har økt gradvis, og det har 

blitt en veldig viktig del av SiV. Det er ofte her 

den første kontakten med Sibirkatten oppstår og 

det er her testerne får informasjon om rase, 

oppdrettere, å eie en katt og ikke minst få testet 

ut evt allergi. De siste årene har vi dessverre hatt 

noen useriøse oppdrettere, og mange testere tar 

kontakt etter endt besøk da de har hørt om at  

det ikke alltid er like trygt å kjøpe av den  de har 

funnet på egenhånd. Testhjemmene har vært 

flinke til å informere under besøkene og 

responsen og ikke minst positive 

tilbakemeldinger har vokst enormt de siste årene.  

Til dere som tar i mot testbesøk utenom klubbens 

testhjemsformidling har vi en oppfordring om å 

be dem svare på spørreskjemaet som ligger på 

hjemmesiden vår. Vi ønsker å samle inn flest 

mulig testresultater – både positive og negative 

for å få erfaringstall på hvordan det har gått på 

testhjembesøkene. Det er derfor vi ønsker at all 

formidling skjer gjennom oss slik at vi får en mer 

nøyaktig database med tanke på hvor mange som 

bruker dette tilbudet, hvilke områder og ellers 

oppfølging og informering til evt nye Sibireiere.  

Ved å oppfordre testerne til å sende inn skjemaet 

i etterkant av besøket opplyser vi også om at 

Sibirkatten ikke er allergivennlig for alle. På 

denne måten kan man også forebygge kjøp av 

Sibirkatt som fører til omplassering grunnet 

allergi i etterkant.  

I perioden 11.12.15 til 30.04.16  fikk vi inn 911 

svar,  og resultatet er at 47%  fikk ingen reaksjon. 

33% av de som reagerte hadde en mildere 

reaksjon på Sibirkatt.  

Her kan dere se resultatene fra 
spørreskjemaene fra 2010 – 2016:  
Vi skal jobbe videre med dette for å få en 
best mulig oversikt, og er derfor avhengig av 
at flest mulig svar kommer inn. 
Silje og Linda ønsker alle en riktig god høst.
 
Linda - Testhjemformidlingen 
 
 

Kilder: Lagret data fra SiV, Ola Erik Grostuen og Marit Fodnes Killengren
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Gratulerer Sibirkattens Venner 
med jubileet.

Jeg har vært dommer i noen år (siden 1977) 

og har sett mange nye raser bli godkjent. 

Jeg skal ikke legge skjul på at jeg var mer 

enn SKEPTISK da det ble snakk om at 

Sibirkatten skulle godkjennes. 

Var det virkelig plass til en ny naturkatt? 

Vi hadde jo både Norsk Skogkatt og 

Maine Coon. Mitt aller første møte med 

en Sibir var i Moskva i 1990 før den 

ble godkjent. Om jeg ikke kunne se 

på dem og komme med en 

uttalelse? Jeg ble pr presentert med 

noen illsinte katter jeg ikke en gang 

kunne ta i og ivrige russere som kom 

med i allefall 3 forskjellige standarder - på 

russisk!!!!!! Så veldig mye fikk jeg ikke ut 

av det møtet. Rasen ble godkjent og jeg 

skulle få dem på dommerbordet. Jeg fikk 

ikke de første kattene på bordet til å 

samsvare med den standarden jeg 

hadde. Og jeg tenkte: at dette får jeg 

ikke til. Skulle jeg få rett likevel? Til 

jeg dømte et sted i Nord-Sverige, der 

kom ÅPENBARELSEN. Jeg skulle 

dømme gruppe 3 og fikk mange 

kattunger i klasse 12. Den ene finere 

enn den andre. Det var en fornøyelse å 

dømme og jeg frydet meg. Kullet ble 

Beste Kull kat. 2 og den kattungen jeg 

til slutt nominerte ble BIS. Derfra har 

det bare vært en fornøyelse å dømme 

Sibir. 

Det VAR plass til nok en naturkatt. De 

hadde ingenting med NFO eller MCO 

å gjøre. Når nye raser blir godkjent 

kan det ta litt tid før bredden kommer. 

Å få til mange jevne og bra katter. Men 

når det gjelder Sibir kom den bredden 

fort, fort. Jeg har ofte tenkt på hva som 

ligger bak dette. Det er ikke bare flaks 

med avlsmaterialet. Jeg tror det er 

mange flinke oppdrettere med blikk 

for dette OG at dere samarbeider 

godt sammen. Jeg synes dere har 

fått fram så flotte typer og pelser. 

Imponerende. Flinke til å stelle 

kattene for show også. Bak 

           dommerbordet er det lett å 

fornemme stemningen blant 

utstillerne. Jeg fryder meg når jeg 

dømmer Sibir. Mitt inntrykk er at 

dere gleder dere på andres vegne 

når noen vinner. Det gjør min jobb 

mye lettere. Fortsett sånn. Det er 

veldig ofte jeg kan velge Sibir både 

når jeg nominerer og når jeg 

stemmer i panel. Det har vært 

MAAAAANGE flotte katter i årene 

som har gått. Ingen nevnt – ingen 

    glemt. Og flere blir det. Jeg 

ønsker Sibirkattens Venner 

mange fine år framover med like 

gode resultater og like flotte 

katter. 

 
 

               Klem fra Karina Bjuran
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Et tilbakeblikk 
- fra NRRs Aristokat 1990 

 

Norsk dommers inntrykk 
av den sibirske 

skogkatten

 
Da jeg dømte i Moskva i februar ble jeg 
presentert for den sibirske katten.  Den skulle 
være et motstykke til norsk skogkatt. Jeg var 
ganske spent, for noe hadde jeg hørt på forhånd. 
Den skulle være en STOR kattetype med 
semilanghårs pels. Alle fargevarianter var tillatt 
på pelsene, med matchende øyenfarge. Jeg 
hadde også hørt at de hadde et ganske ”strengt” 
humør. 

 Alt gikk så fort, jeg skulle nemlig ikke dømme 
dem, men ble tauet bort til en del bur i hui og 
hast. Jeg ble vist en del eksemplarer, og ble 
overrasket over størrelsen. De var på langt nær så 
store som jeg trodde, selv ukastrerte hanner. Tror 
de hadde registrert ca. 60 stk. Det var ikke veldig 
mange ledd bak i stamtavlen ennå. Det minnet 
meg mye om den gangen skogkatten startet sitt 
møysommelige arbeid for å bli registrert som 
egen rase. 

Det er et langt lerret å bleke. 

 Hodeformen på de jeg så, var en mellomting 
mellom norsk skogkatt og Maine Coon. De jeg så 
hellet mest til skogkatten. Russerne var veldig 
opptatt av sin ”nasjonalhelligdom” og har en 
klokketro på at de skal bli klassifisert som egen 
rase en gang i ikke for fjern fremtid. Jeg ba om å 
få en standard på engelsk, hvis noe slikt fantes. 
Det fikk jeg imidlertid aldri. 

 MIN mening om denne katten etter det LILLE 
JEG SÅ AV DEN, er om det er plass til ennå en 
semilanghårsvariant som er så lik to andre 
allerede eksisterende raser? Se det er ikke opp til 
meg å avgjøre De må få jobbe mer med katten, 
og det er FIFe som har det siste ordet i denne 
saken. Men at det var pene og interessante 
katter, det er sikkert. 

 
av Karina Bjuran  
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KKMN Trondheim 2016 
Katteklubben Midt-Norge holdt utstilling 9. og 10. juli 2016. På lørdag ble det avhold Rase BIS for sibirkatter 
med til sammen 53 deltakende sibirer. Det var burløst panel, noe som fungerte veldig bra. Det ble delt ut 6 

BIS, 1 BOB, beste senior og for beste veteran. 

Nominerte i Rase BIS  

Kattunger 4-7 måneder: 

(N) Siberikos Vivaldi 
Eier: Kristin Bolme (NO) KKMN 
Oppdretter: Kristin Bolme  

NO*Heggdalkatten Fenris 
Eier: Randi Heggdal (NO) WEBK 
Oppdretter: Elin Heggdal 

(N) Siberikos Victoria Kashmir 
Eier: Kristin Bolme (NO) KKMN 
Oppdretter: Kristin Bolme  

NO*Lindviksmoen Ariel 
Eier: Mona Eggen (NO) VESTK 
Oppdretter: Mona Eggen  

Ungdyr 7-10 måneder: 

(N) Nordskjæret's Teeqo Prinzen 
Eier: Nina Ivarsson (SE) BJK 
Oppdretter: Synnøve S. Settemsdal  

NO*Heggdalkatten Juno 
Eier: Elin Heggdal (NO) ØSTFO 
Oppdretter: Elin Heggdal 

Janis Joplin Noche Blanca -E 
Eier: Mona Eggen (NO) VESTK 
Oppdretter: Tatyana Alalykina 

S*QuarkenCat Domino 
Eier: Pernilla Helmersson (SE) SUK 
Oppdretter: Pia Kaartinen 

Fertile hunner: 

SC (N) Nordskjærets Dinah DVM 
Eier: Synnøve S. Settemsdal (NO) VESTK 
Oppdretter: Synnøve S. Settemsdal  

SC S*AmiliiSibiri´s Tsarevna Gloria DVM 
Eier: Britt Ellénius (SE) SÖK 
Oppdretter: Britt og Cassandra Ellénius 

IC (NSolstorms Magda min Midtsommernattsdrøm JW 
Eier: Sissel J. Doe (NO) POLAR 
Oppdretter: Sissel J. Doe  

IC S* Lince's Albea 
Eier: Bernt Olsson (SE) SUK 
Oppdretter: Christina Eriksson 

Fertile hanner: 

SC (N) Siberikos Illuzion DVM, DSM 
Eier: Jan Kolpus (NO) ADELK 
Oppdretter: Kristin Bolme  

CH S*Zjillas Innokentij Kastanov 
Eier: Kicki Wiksten (SE) HÄK 
Oppdretter: Eva Thorvaldson Åhman 

CH (N) Siberikos Sonny 
Eier: Monika Sundt (NO) KKMN 
Oppdretter: Kristin Bolme 

Kastrater hunner: 

SP SC Camilla Onix Gloria DSM 
Eier: Kristin Bolme og Monika Sundt (NO) KKMN 
Oppdretter: Tatyana Alekseeva 

IP (N) Einhaugens Mille Mari Napoleonsen 
Eier: Karin B. Martinussen (NO) WEBK 
Oppdretter: Randi Heggdal 

NO* Keylakatt Cora 
Eier: Malin Aas Berg (NO) TRØND 
Oppdretter: Kitty S. Øvstebø 

Kastrater hanner: 

SC DVM Juliy Manchzhury RU 
Eier: Christina Eriksson (SE) SUK 
Oppdretter: Natalya Khomyak 

GIP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM 
Eier: Tove Ljungberg (SE) SÖK 
Oppdretter: Melissa Favaretto  

Eny Rys od Kròlowych*PL 
Eier: Oddrun Oldervik / Inger M. Haugen (NO) VESTK 
Oppdretter: Marta Ziemianska
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forts. Rase-BIS KKMN Trondheim 2016 
BIS Kattunger 4-7 måneder: BIS Ungdyr 7-10 måneder: 

  
NO*Heggdalkatten Fenris NO*Heggdalkatten Juno 
Eier: Randi Heggdal (NO) WEBK Eier: Elin Heggdal (NO) ØSTFO 
Oppdretter: Elin Heggdal  Oppdretter: Elin Heggdal 
 
BIS Fertil hann: BIS Fertil hunn: 

   
SC (N) Siberikos Illuzion DVM, DSM  SC S*AmiliiSibiri´s Tsarevna Gloria DVM 
Eier: Jan Kolpus (NO) ADELK  Eier: Britt Ellénius (SE) SÖK 
Oppdretter: Kristin Bolme  Oppdretter: Britt og Cassandra Ellénius 
Her på bildet sammen med dommer  Zvezdan Memedov 
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forts. Rase-BIS KKMN Trondheim 2016  

BIS Kastrat hunn: BIS Kastrat hann: 

  
IP (N) Einhaugens Mille Mari Napoleonsen GIP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM 
Eier: Karin B. Martinussen (NO) WEBK Eier: Tove Ljungberg (SE) SÖK 
Oppdretter: Randi Heggdal  Oppdretter: Melissa Favaretto 

Han tok også BOB der han fikk 3 stemmer, 
og 

            IP (N) Einhaugens Mille Mari Napoleonsen 
            Eier Karin B. Martinussen, fikk 1 stemme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     GIP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DSM DVM 
     med eier Tove Ljungberg 
     ble også beste senior  
 
 
 

SP SC Camilla Onix Gloria DSM ble beste veteran. 
eies av Kristin Bolme og Monika Sundt  
Her avbildet sammen med Monika Sundt. 
GIP/GIC S*Dust & Dawn Cleopatra ble nummer to. 
Eier er Kristin Bolme.
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Titler til sibirer under lørdagens utstilling: 

 
Kristin Bolme med SP/GIC S*Dust & Dawn Cleopatra 
som ble Supreme Premier 

 
Synnøve S. Settemsdal med SC (N) CarilloCat Filos 

som ble Supreme Champion.

SC (N) CarilloCat Filos, 

Supreme Champion 

IC S*Lince´s Dolcezza, 

Internasjonal Champion 

IC S*Lince´s Giganti, 

Internasjonal Champion 

PR SC Juliy Manchzhury*RU DVM, 

Premier 

IC S*AmiliiSibiri´s Rozetta, 

Internasjonal Champion 

GIP SC Laguna Syberiana Izzy Babylovic DVM, DSM, 

Grand Internasjonal Premier 

IC S*Zjillas Innokentij Kastanov, 

Internasjonal Champion 

IP S*Klockarbackens Tor, 

Internasjonal Premier 

PR NO*Keylakatt Cora, 

Premier 

SP GIC S*Dust&Dawn Cleopatra, 

Supreme Premier 

GIC S*Lince´s Albea, 

Grand Internasjonal Champion 

CH (N) Solstorms Kitty Purry, 

Champion
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Bilder av noen av sibirene som var på utstillingen     Foto: Synnøve S. Settemsdal, Randi Heggdal og Elin Heggdal  

 
Og noen øyeblikksbilder av dommere og katter         Foto: Synnøve S. Settemsdal, Randi Heggdal og Elin Heggda 
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Jubileumshelgen 
- en helg for historiebøkene 

Helgen 23. og 24. januar var det tid for 

jubileumshelg for Sibirkattens Venner. 10 års 

jubileet ble feiret med seminar og festmiddag på 

Park Inn Hotel ved Gardermoen.  

Alle Sibirkattens Venner medlemmer var 

invitert til feiringen av vårt første decennium 

som rasering i Norge. Og ca 30 kvinner (og 

noen få menn) stilte opp på lørdagen klar for å 

lære og prate katt med gode venner. 

L

ørdagen startet med seminar ved Norges egen 

Mister Katt; Bjarne Braastad. Han hadde en 

grundig og interessant gjennomgang av 

hvordan vi kan forstå menneskets beste venn 

(nei, ikke Lassie men Mons så klart). Det ble en 

forelesning hvor vi lærte mangt og mye. 

Seminardeltakerne ble til slutt ekspert på å 

snakke katt - viktig å ikke si mjaaaau hvis man 

mener mjauuuu.  

Etter endt forelesning var det tid for en 

velfortjent pause som noen benyttet til å mingle 

og bli kjent med nye folk - mens andre tok en 

aldri så liten powernap på rommet.  
 

Når kvelden led på var det tid for Sibirkattens 

Venner 10 års jubileums festmiddag. 

Her ble det servert en nydelig 3 retters middag - 

og når den gode maten kunne nytes i godt 

selskap ble det fort en uforglemmelig aften. 

Praten gikk lett om traktor drag-racing under 

hele måltidet (neida, det gikk i katt - og bare 

katt). Etter måltidet fortsatte praten utover 

kvelden, til folk stupte i seng - og noen kom til 

og med ned igjen og fortsatte praten. 

 

Søndagen var vi klar til helgens andre 

forelesning - og nå fikk vi alle på pelsen. Det var 

tid for å lære om pelsstell av landets beste i sitt 

fag, Gudrun Sørenssen Wulff. Hun og Svein kom 

med full pakke om  hvordan man steller pels fra 

a til å. Vi fikk en gjennomgang som var full av 

Gudruns årelange erfaring, inklusiv 

anbefalinger av produkter og detaljert 

vaskeliste. Det ble en svært nyttig dag. 

 
Jubileumshelgen ble en minnerik helg, og jeg er 

er sikker på at jeg har alle med meg når jeg retter 

en stor takk til styret i SIV som stod for en vel-

regissert  jubileumsmarkering. 

av Jarle Viken, NO*Fredtun 

bilder av Elin Heggdal, NO*Heggdalkattens  

 

En takk til Kattens og Ipet for gaver til deltagerne 
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Å være testhjem 
Vi har en 7 år gammel Sibirkatt som 

heter Anouscha.  

Far i huset er veldig allergisk mot katt, 

men over snittet katteglad. Vi kjøpte 

Sibirkatt etter at vår sønn som da var 11 

år, hadde funnet ut om 

allergivennligheten på internett og 

funnet annonsen på finn.no.  Vi viste 

ikke at det var noe som het Sibirkattens 

Venner, og at det fantes testhjem. Det 

var stor lykke i vår familie da vi skjønte 

at far ikke reagerte. Vi tenkte at siden 

det var en rasekatt ville vi få omplassert 

den om han hadde reagert.  Da vi fant ut 

at det var en ordning med testhjem, meldte vi oss 

med en gang. Håpet var at flere kunne oppleve 

den samme gleden av å ha katt i huset som oss.  

Vi har opp igjennom hatt mange testbesøk, og 

truffet mange hyggelige mennesker. Vi har hatt 

folk som har gått ut av døra vår og grått av glede 

da de skjønte at de kunne ha katt. Vi har hatt de 

som har tuslet skuffet ut etter 5 minutter. Folk er 

hyggelige og viser stor respekt. Noen ganger har 

vi måttet smile litt av konstellasjonen mor og 

datter ønsker seg katt veldig, og far er allergisk og 

gjerne utsettes for tvangstesting. Andre ganger 

har vi opplevd at voksne som var allergisk ikke 

har reagert, men at et barn man ikke viste var 

allergisk begynner å klø i øynene. Vi opplever at 

Sibirkatten har blitt mer allment kjent på disse 

årene. Folk har lest seg opp før de kommer, og 

stiller gode spørsmål.   

Annoucha er dronningen i vårt hus, og av den 

typen katt som ikke snakker med hvem som 

helst. Men når det kommer testbesøk, er det som 

hun skjønner at hun skal på jobb. Vi lar henne 

ligge i en stol, og ber de som skal teste seg sette 

seg på en krakk og kose med henne. Og da ligger 

hun stille der, og lar seg kose med og sniffes på. 

Det eneste hun ikke liker er sterk parfymelukt, da 

stikker hun under sofaen. 

 

Vår erfaring er at halvparten av de som kommer 

til oss mener de ikke er allergiske, mens resten er 

usikre eller helt klart allergiske. Et paradoks er at 

vår sønn som nå er student, og ikke var allergisk 

da han bodde hjemme, nå reagerer veldig når 

han kommer hjem.  Så dette med allergi er rare 

greier. 

Overordnet synes vi det er positivt å være 

testhjem. Folk er hyggelige. Vi har vært med fra 

før vi tok betaling, og synes nok det var litt 

ubehagelig å skulle ta imot penger. Nå synes jeg 

egentlig det er greit, det er realt for de som 

kommer at de gir noe tilbake. Vi bruker pengene 

til forsikring og god mat til katten. Min mann 

morer seg med å si at pengene er jo ikke til han, 

de er til katten.  Også må de besøkende gi 

tohundrelappen til katten. Det er noen barn som 

har synes det har vært litt stas.  

 

av Kristin Oftedal 

(N)Guildion Anouscha 
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Sibirkatter med 
Best i Show 

Volga Onix Gloria *RU 
ble BIS i klassen 7-10 på Lirak 24. april 2016.  
I tillegg ble det også BIV 
Med eier Anette Kristensen 

 

PR (N) Einhaugens Mille Mari Napoleonsen 
ble BIS kastrat begge dagene på Vestkystkattens 
utstilling i mai 2016 
Eier Karin Beate Martinussen 

 

ASTA NAS od Kròlowych*PL 
ble BIS voksen på VKK sin utstilling 21.mai 
eier Hege Akerø 

SC Gess Rys od Królowych*PL JW DVM 
ble BIS Voksen på Berak sin utstilling 20.2-16 
Han fikk også BIV dagen etter. 
Med eier Elin Lundberg 

 

SC (N) CarilloCat Filos 
ble BIS voksen på Adelkatten 30.01.16, 
begge dagene på Trønderkatten i mars, 
på Lirak sin utstilling 24. april 2016 
og 15.5.16 på Vestkystkatten sin utstilling. 
Eier Synnøve Settemsdal 

 

IC NO*Tundrapaw's Eddie 
ble BIS Voksen 5. juni på Hålka sin utstilling  
Eier Helen Aandal 
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Tittelkatter 
SC (N)Vestavind I was made for lovin`you 
ble Supreme Champion på VKKs utstilling i mai 
Eier Renate/Jarle Viken 

 
IC NO*Vinduskarmens Belladonna 
ble Internasjonal Champion i Sverige på Spinnerets 
utstilling i mai. Hun ble Nominert begge dager 
Eier Tiril T. Eide og fórvert Ann Olaug Vorren 

 
IC*Edalunds Elvira 
ble International  hampion på 
Smaalenenes utstilling juni 2016 
Med eier Tiril Thorshaug Eide 

GIC NO*Tundrapaw's Eddie 
ble Grand International Champion på Poroks 
utstilling i Finland 3 juli 2016 
Eier Helen Aandal  

 
SC (N) Nordskjærets Dina DV 
ble Supreme Champion 1     1  på 
Vestkystkattens utstilling  
Eier Synnøve Settemsdal 

 
SC (N) CarilloCat Filos 
ble Supreme Champion 10.07.16 på KKMN 
Eier Synnøve Settemsdal 

 
CH Sibirpoten's Amelia 
fikk sitt 3. cert 7/8 på TERAK og er nå champion 
Eier Anette Kristensen  
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Vi gratulerer 
Tsar 10 år 

GIP S*Staffansgårdens Tsar, født 19-2-2006 

 
Jeg hadde lenge ønsket meg katt og kom over et 
bilde av en svartsølv sibirkatt som jeg syns var 
veldig fin. Jeg hadde blitt kjent med Camilla 
Fjeldberg som drev oppdrett med maine coon og 
sibirkatt ikke så langt fra oss. Hun skulle låne denne 
katten til ett kull og vi hadde håpet på en hannkatt 
etter han. Det viste seg at det ikke klaffet helt 
mellom dem så det ble ingen kull. 

Jeg fortsatte å lete på nettet og kom over en 
voksen sølvhann på en svensk side. Jeg kontaktet 
eier Gunilla Wikstrøm som fortalte at hun hadde et 
kull etter han der det var ledig 2 sølvgutter. Det ble 
sendt bilder av de og jeg var helt fortapt. Vi skulle 
få bestemme navn og vi prøvde å finne et russisk 
guttenavn. Gunilla ble nok litt utålmodig og ga han 
navnet Tsar midlertidig. Navnet syns vi var helt ok 
så det ble til han ble hetene Tsar. Gunilla var en av 
de to oppdrettere som innførte de 10 første 
sibirkattene til Sverige. Jeg syns det var litt stas at 
akkurat vår lille gutt skulle få navnet 
Staffansgårdens Tsar av henne.  

 
Jeg hadde blitt med i et sibirkattforum og fått 
bekreftelse på at Tsar var fin. To oppdrettere 
kontaktet meg og var interessert i å låne han i avl 
etterhvert. En uke før vi skulle få han hjem ringte 

Gunilla og spurte om vi fremdeles var interessert i 
å kjøpe han da kullet hadde vært hos veterinær og 
det ble oppdaget at det bare var den ene 
testikkelen som hadde kommet ned hos Tsar. 
Lettelsen var stor da det ikke var noe verre. 
Vi hentet han på Landvetter i Gøteborg en lørdag i 
mai der han kom sammen med 2 søsken og 
datteren til Gunilla. 

Mannen min hadde sagt at vi ikke skulle ha noe 
katt på soverommet 
om natta- noe som 
ble brutt allerede 
samme natt (og 
fremdeles 10 år 
etter).  

Tsar fant ut at det var jeg som var menneske hans 
og startet med å kosetråkke på meg som også 

gjøres 10 år etter. 
Tsar gikk uten 
problemer i bånd, 
han var med på 
båttur og gikk frivillig 
inn i reiseburet da det 
ble sett på som noe 
spennende skulle 

skje. I august bygde mannen min en kattegård der 
det både var et kattehus med plass til kasse og en 
dam med fisk. Fiskene brydde han seg ikke noe om 
men han foretrakk å drikke fra dammen fremfor 
skål som jeg satt ut. 

Det hende han kom seg ut på verandaen vår og 
flere ganger klatret han opp i et tre. Han var/er 
usikker i høyden og da måtte han lures ned på en 
planke eller ved at en av sønnene våre måtte klatre 
opp å hente han.  

Han ble kastrert da han var 6 måneder da 
testikkelen ikke hadde kommet ned. Det var et 
ukomplisert inngrep, men testikkelen hadde aldri 
kommet ned av seg selv sa veterinæren. Jeg fant ut 
på nettet at det var ekstra viktig å kastrere da en 
testikkel i buken gjør at katten er mer yr enn elles 
pga varmen og det øker sjansen for kreft. 

 
  forts. ->
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forts. Vi gratulerer Tsar 10 år 
Da Tsar var 8 måneder skulle han på sin første 
utstilling på Østfoldkatten.  

 
Jeg hadde høye forhåpninger for han var verdens 
fineste syns jeg. Skuffelsen var stor da han ikke 
engang ble nominert. Jeg måtte på flere 
utstillinger for å få andre til å bedømme han. 

Han var på 2 utstillinger i løpet av året som gikk 
der han fikk bra bedømminger. Ett år etter den 
første utstillingen var det utstilling på 
hjemmebane igjen. Denne gangen ble han 
nominert og ble slått med en stemme for å bli 
BIS. Hannkatten som vant hadde blitt BIS flere 
ganger. Jeg var kjempe stolt og måtte fortsette 
med utstilling. 

 
Jeg stilte han ut 2-3 ganger i året. Etter det jeg 
husker var han oppe til nominering hver gang, 
han fikk 5 NOM men han ble aldri BIS. Høsten 
2012 var han på sin siste utstilling og ble GIP. Da 
besluttet jeg å pensjonere Tsar og heller gå på 
utstilling uten katt da Tsar ikke likte å kjøre bil og 
heller ikke å være på utstilling da han hadde vært 
utekatt i 4 år og syns det var mer interessant å 
være ute på jakt eller rulle seg på asfalten når 
været var bra. 

Han har blitt eldre og litt klokere og glemmer seg 
ikke like fort bort som da han var liten. Men det 
har hendt at han har klatret i trær allikevel, men 

han kommer ned selv bare at han må bruke litt 
lenger tid enn de andre kattene våre. 

Hjemme er han sjef over kattesøstrene sine 
sibirkatten Mina (11)og maine coonen Ivana (7), 
og vil han spise alene rekker det å kaste et blikk 
på de andre så forstår de at han vil ha matro. 

Ute derimot er han ikke like tøff. Han prøver å 
gaule som en mann til fremmede katter uten at 
de bryr seg så veldig mye om han. Mina som er 
eldst og minst er den som må ordne opp ved å 
skyte rygg og se skummel ut. Da blir Tsar straks 
litt tøffere og da kan også han bli med på å jage. 
Jeg kaller han pysepus.  

 
Kattene får gå fritt ute hele døgnet og hele året. 
Tsar bryr seg ikke noe særlig om kuldegrader når 
han må på do, da må foretrekker han å gå ut. Han 
kommer med gaver alt fra ekorn, flaggermus, fugl 
og mus. Heldigvis er det enten dødt eller levende 
og uskadd så dyrene kan reddes og slippes ut.  

 
Tsar er glad i mennesker.  Har vi gjester vil han 
ligge på deres fang eller ligge i deres seng hvis de 
overnatter. 
Andre katter er han ikke like glad i. Kattesøstrene 
er ok, men ikke noe mer. Tsar er en katt med mye 
personlighet som vi er veldig glad i.  
 

av Lise Arneberg 
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En bestevenn 

Alle fortjener en bestevenn. 
En å dele gleder med, men som også lytter når 
noe er vanskelig. En å dele fritiden med enten det 
er ute eller inne på en uværsdag. En som synes 
du er den ene spesielle som det er verdt å være 
med. 
En som synes du er den beste i verden. 

For noen er dette ikke en selvfølge. 

De har kanskje begrenset mulighet for å bevege 
seg rundt når de andre skal på tur eller leke. 
Det kan være de ikke får bli være med eller de 
selv velger det bort. Hvor lett er det å ikke få det 
til, eller alltid komme sist. Må det et hjelpemiddel 
til for å komme seg rundt, kan dette være en 
begrensning i seg selv. 

De har kanskje vansker sosialt og føler seg ensom 
sammen med andre. De forstår ikke alltid hvorfor 
de andre ler og blir usikker på om det er dem det 
blir ledd av. De forsøker en vits men blir ikke 
forstått. Hvorfor de andre ser opp i himmelen og 
på hverandre er vanskelig å forstå. 

De har kanskje større behov for fysisk kontakt 
enn alderen tilsier. Det er ikke lett når en er 
utrygg, usikker eller har stort behov for fysisk 
kontakt. Omverden kan oppleve det som 
annerledes og rart og trekker seg unna. Det føles 
vondt når man ikke forstår. 

 

De er ikke helt som de andre og sliter med 
aksept. 

De har kanskje ingen i nærheten å være med eller 
kanskje de rundt må velges bort. 

Da er det godt med en der hjemme. 
Som er der og har tid til å lytte. Synes det du har 
å si betyr noe og som med store øyne følger med. 
Som blir med deg der du synes turen skal gå. 
En venn som er der når kroppen ikke vil og med 
et dunk eller murr sjekker at du har det bra. 
En som gir og vil ha kontakt. 

 
Det beste av alt 
Du vil at din beste venn har det bra. Å finne frem 
litt mat gjør deg glad. At en bestevenn også kan 
trenge ro forstår du jo. Kanskje det ikke alltid er 
like greit, men dere lærer begge to. Dere vokser 
og trives i lag i godt samspill til felles glede og 
utvikling. Med årene blir dere eldre og ting går 
lettere. 

 
Livet blir godt og en bestevenn gjør det enklere. 
En venn andre misunner og gjerne vil høre om. 

 
 

En venn som er der når du trenger det som 
synes 

du er gull verdt. 
En venn som venter på DEG. 

Jo mer du gir jo mer får du igjen 
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Den Sibirske katten 
i ulike farger og mønster 
sånn litt for enhver smak 

Fargene 

Sibirske katter kommer i en rekke farger. Håper 
dette kan være en hjelp til å forstå hva som 
menes med de ulike fargenavn som nevnes i 
forbindelse med rasen. Der finnes ytterligere 
fargevarianter, men disse er sjeldne og blir derfor 

ikke tatt med. Vil også nevne at fargene stort sett 
forandres etter som katten blir eldre ved at 
mønster blir svakere ettersom det dekker større 
område på en større katt og forskjellen mellom 
mørke og lyse farger blir noe mindre. 

    
  tabby  tigret   spottet 
 Den finnes både med og uten hvit og også i solid/ensfarget uten mønster. 
 Det er mest vanlig med mønster og da tabby, tigret eller spottet. 
 Tigret kan også bli omtalt som makrell og spottet som brutt makrell.  

Mønster 

Sibirkatten kommer i stripet (makrell), spotted 
(stripene er delt) eller tabby (sirkler/sommerfugl). 
Alle disse mønstrene (agouti) vil ha "M" i pannen, 
striper på bena og flekker på magen. Sibirkatten 
kan også være i solide farger (dvs. ingen mønster  

eller mer korrekt er deres genetiske mønsteret 
skjult eller maskert av fargen) som svart/brun 
eller blå. Solid farge kombinert med sølv genet 
kalles Smoke. Hos røde katter vil alltid mønster 
skinne igjennom. 

 
Smoke kattunge  

 
Klassisk Tabby kattunge  

 
Klassisk Tabby kattunge 

 
Stripet kattunge (Mackerel) 

 
Stripet kattunge (Mackerel) 

 
Spotted kattunge (Broken Mackerel) 
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Øyenfargen 

til Sibirsk katt varierer fra brunlig gul til ganske så 
intens grønn. Alle er like vanlig eller uvanlig og  

har ingen sammenheng med pelsfarge. Kun blå 
øyne som ikke er så vanlig og kun fås på helhvite 
katter. 

Solid/ensfarget kattunger 
n, ny, a, ay, d, e, f, fy, 

Ensfargede Sibirsk katter finnes også. Det er også 
mulig å få ensfarget kattunge der begge to 
foreldrene er mønstrede. Da menes det at 
mønsteret er skjult og viser kun ensfarget 
sort/brun, blå,  rød, krem eller hvit. Katten vil   

fortsatt genetisk ha mønster men dette er skjult 
under den heldekkende fargen. Hvis katten i 
tillegg har gen for sølv ender du opp med fargen 
Smoke som på bildene.

 
Smoke kattunge ns 

 
Smoke kattunge ns 

 
Smoke kattunge ns 

Sort (brun) agouti kattunger 
n 22, n 23 og  n 24 

 
Sort tabby kattunge SIB n 22 

 
Sort stripet kattunge SIB n 23 

 
Sort spotted kattunge SIB n 24 
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Skilpadde farget kattunger 
f, f 22, f 23, f 24, g, g 22, g 23, g 24 

Skilpadde fargede katter er nesten uten unntak 
hunnkatter da hankatter er en farge og ikke to. 
De har områder med rødt i en sort/brun, blå eller 
sølvfarget pels med eller uten hvitt. De røde 

områdene kan variere i størrelse, antall og 
plassering. En skilpadde farget hunnkatt kan litt 
etter fargen til hannkatt gi avkom i fargene rød, 
sort/brun og også skilpadde fargede jenter. 

 
Rødsølv tabby kattunge ds 22 

 
Skilpadde stripet kattunge f 23  

 
Sølvskilpadde tabby kattunge fs 22 

 

Golden sibirkattunger  
ny 22, ny 23 og ny 24, ay, ay 22, ay 23, ay 24, fy, fy 22, fy 23, fy 24, gy, gy 22, gy 23, gy 24 

har en gylden farge med aprikos til gylden farge 
ved hårroten. De er vanskelig å avle frem 
ettersom genetikken bak golden i skrivende stund 
ikke er funnet. De er avviker fra golden som  

finnes hos rasen perser og har ofte en klarere 
gylden farge med rosa neselær og sorte 
poteputer. Denne fargen har flere ulike varianter 
fra nokså lys nesten strågul til mørk nesten varm 
brun. 

 
Golden tabby kattunge SIB ny22 

"Theo" 3 uker 

 
Golden tabby kattunge SIB ny22 

"Theo" 6 uker 

 
Golden tabby kattunge SIB ny22 

"Theo" 9 uker  

 
Golden stripet kattunge SIB ny23 

 
Golden stripet kattunge SIB ny23 

 
Blågolden tabby gy 22 
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Sølvfargede sibirkattunger 
ns, ns 22, ns 23, ns 24, as, as 22, as 23, as 24, ds, ds 22, ds 23, ds 24,  
fs, fs 22, fs 23, fs 24, gs, gs 22, gs 23, gs 24, es, es 22, es 23, es 24 
Sølv kommer i alle varianter av agouti mønster. 
Sølvfargen oppstår når et gen undertrykker 
fargen ved roten av hårene og da fremstår 
hårene her som sølv (hvit). Katten fremstår da 
som med sølv (hvit) underpels. De fleste 

sølvkatter er sortsølv ns, men der er også blåsølv, 
rødsølv og kremsølv. I tillegg kommer variasjoner 
fra lyst til mørkt. Noen sølvkatter kan ha uønsket 
rufisme som fremstår som områder med 
rødlig/gyllen pels. 

 
Rødsølv tabby kattunge ds 22 

 
Sølv stripet kattunge ns 23  

Sølv spotted kattunge ns 24 

Blå og krem kattunger  
a, a 22, a 23, a 24, e, e 22, e 23, e 24, g, g 22, g 23, g 24 

Blå og krem farger er et resultat av et gen som 
bleker/endrer fargen. Sort endres til en mer 
gråblå farge og rød til krem. Disse fargene 

oppstår ikke så ofte da begge foreldrene må ha 
dette genet for at fargene skal oppstå. 

 
Blå tabby kattunge n 22 

 
Blå tabby kattunge n 22 

 
Blågolden tabby kattunge ny 22 
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Sibirske kattunger med hvitt 
 01, 02, 03, 09 

Hva menes det når det nevnes "med hvitt" eller 
"og hvit" for pelsfargen på en katt. 
I sammenhengen med pelsfarger menes det at 
pelsen har noen områder med hvit farge. Dette 
kan være hvite sokker eller ulike mengder hvitt 
hvor som helst på katten fra en liten hvit flekk 

under poten til ganske så mye. Mye tillegg til 
fargen av hvitt har fått sine egne betegnelser: 
Van står for over 75% med hvitt, Harlekin mellom 
50% og 75% hvitt mens Bicolor fra 25% til 50% 
med hvitt. 

     
  Van 01  Harlekin 02  Bicolor 03 
 

Hvis endel hvitt er plassert i området ved nesen 
blir gjerne neselæret rosa i farge og over tærne 
fører hvitt til rosa tredeputer. (For mønstrede Sibirsk 

katt regnes ikke hvitt like under nesen og litt på haken som 

med hvitt.) Plassering og mengde hvitt variere og 
også i samme kull, men de vil ofte arve 
tilsvarende til foreldrene. 

 
Sølv spottet med hvitt kattunge 

ns 03 24  
Golden spottet med hvitt kattunge 

ny 03 24 

 
Sort spottet med hvitt kattunge 

n 09 24 

 
Sort tabby med hvitt kattunge 

n 09 22 

 
Sølv stripet med hvitt kattunge 

ns 09 23  
Sort stripet med hvitt kattunge 

n 09 23 

 

Fritt oversatt med tillatelse fra Snowgum Siberians, Australia 
http://www.siberiankittens.com.au/SiberianCatColours.html 
Alle foto er tatt av dem og viser avlskatter i deres eie eller kattunger levert  



 31 

Bildecollage  
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forts. Bildecollage 
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Nye Sibirposten 
I forbindelse med jubileet har styret hatt Siri Katrine Tokle til å utforme nytt design til kommende 

Sibirposten utgaver. Her presentert med 10 åringen GIP S*Staffansgårdens Tsar. 
 

 


