
CFA Standard Russian Blue (RUS)  
 

Generelt 
 

Den gode showkatten er i god fysisk form, muskuløs og oppvakt. 

Hode 
 
 
 
 
 

Myk, middels kile, verken lang og avsmalnende eller kort og 
massiv. Snutepartiet er avstumpet, og en del av den totale kilen, 
uten overdrevet klype eller værhårsbrudd. Toppen av skallen lang 
og flat i profilen, sakte nedover til litt over øynene, og fortsetter i 
en svak nedadgående vinkel i en rett linje til nesetippen. Ingen 
nesebump eller stopp. Lengden på hodets topp skal være større 
enn lengden på nesen. Ansiktet er bredt på tvers av øynene på 
grunn av bredt avsatte øyne og tykk pels. 

Snuten Myk, flytende kile uten fremtredende eller innklemte 
værhårsputer. 

Ører Ganske store og brede ved bunnen. Spissene er mer spisse enn 
avrundede. Huden på ørene er tynn og gjennomskinnelig, med 
lite behåring. Utsiden av øret er lett dekket med kort, veldig fint 
hår, med skinn som viser seg gjennom. Sett langt fra hverandre, 
like mye på siden som på toppen av hodet. 

Øyne Satt langt fra hverandre. Avrundet i form. 
 

Hals Lang og slank, men fremstår som kort på grunn av tykk pels og 
høy plassering av skulderblad. 

Nese middels lang 
 

Hake Vinkelrett på nesetippen og jevnt under haken. Verken svak eller 
overdrevent massiv. 

Kropp Finbenet, lang, fast og muskuløs; smidig og grasiøs i kontur og 
torso uten å være rørformet i utseende. 

Bein Lange og fine bein 
 

Poter Små, litt avrundet. Tær: fem foran og fire bak. 
 

Hale Lang, men i forhold til kroppen. Tilspisset fra en moderat tykk 
base. 

Pels Kort, tett, fin og plysj. Dobbel pels skiller seg ut fra kroppen på 
grunn av tetthet. Den føles distinkt myk og silkeaktig. 

DISKVALIFISERENDE Knekk eller unormal hale. Medaljong eller hvit flekk. Feil antall 
tær. Enhver annen farge enn blå. Lang pels. 

FARGE Gjennomgående klar og jevn, blå farge. Lysere nyanser av blått 
foretrekkes. Bekyttelseshår tydelig sølvtupp som gir katten en 
skinnende glans eller skinnende utseende. Det bør noteres en klar 
kontrast mellom grunnfarge og tipp. Fri for tabbymarkeringer. 

Neseskinn: Skifergrå 

Poteputer: Lavendelrosa eller lilla 

Øyefarge: Livlig grønn 

 

 



 

POENG 
 

 

Hode og Hals 20 
 

Kropp 
 

20 

Øyne form 5 
 

Ører 5 
 

Pels 
 

20 

Farge 20 
 

Øyefarge 10 
 

TOTALT 
 

100 

 


