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Den officiella starten på renjuåret var som brukligt Blixt-SM med tillhörande
förbundsstämma, som gick av stapeln i Linköping. Vinnare av tävlingen blev Hannes
Hermansson. Förbundsstämman präglades av diskussioner kring de nya öppningsregler som
föreslagits på Internationell nivå. Stämman kom överens om att styrelsen ska enas om vilken
linje Sverige ska ha på RIF-mötet i samband med Lag-VM senare på våren, dock beslutas att
Sverige ej kommer att lägga in sitt veto i frågan.

Den 22-26 Mars spelades Renju SM i Stockholm. Stora SM vanns av Stefan Karlsson
efter en relativt jämn tävling. Många positiva överraskningar i resultatlistan fanns bland annat
en stark 2:a plats av Björn Eriksson, som senare kom att ge honom en plats i Sveriges Lag-
VM lag. Lilla SM vanns av Kristian Lindberg som gjorde en glädjande comeback. 2:a platsen
kneps av Björn Lind och dessa två herrar kvalificerade sig till Stora SM 2007.

Under hela våren fram till och med Lag-VM hölls aktiva diskussioner mellan RIF-
länderna kring förslagen till nya öppningsregler. I januari var 8 kandidater utvalda och dessa
skulle utvärderas och diskuteras på dessa möten som hölls på ”Online Renju Class”. Sveriges
inställning var väldigt öppen och vi strävade efter kompromisser ganska tidigt då det var
tydligt att det inte gick att enas om en kandidat att föreslå till RIF-mötet. När dessa
diskussioner nådde sitt slut fanns det två starka läger; förespråkare för Yamaguchi-reglerna
samt förespråkare för Tarannikovreglerna (och varianter av dessa). Det fanns även en skara
som var beredda att kompromissa med Jonssonreglerna som ligger mitt emellan de andra två,
däribland Sverige.

Den 30:e april startade Lag-VM i Tallinn där Sverige med Stefan Karlsson, Hannes
Hermansson, Björn Eriksson, Tord Andersson och Joachim Gaulitz hade stora förhoppningar
om goda resultat. Med som domare var även Peter Jonsson. Resultatet i turneringen blev en
besvikelse och laget slutade på en medioker 6:e plats framförallt på grund av ett väldigt svagt
andra bord. Finalen blev en uppgörelse mellan de stora giganterna Ryssland 1 och Estland 1,
där Ryssland 1 som vanligt via mycket imponerande analyserande innan ronderna vann. Den
5:e maj hölls RIF-mötet där röstning och diskussion kring nya öppningsregler skulle avslutas.
Som väntat var det stark majoritet för Tarannikovreglerna, men Japan utnyttjade sitt veto och
det kom inte till stånd ett beslut om nya öppningsregler. En ny grupp som ska undersöka
frågan igen tillsattes med Peter Jonsson i spetsen.

Den 21-27 Juli hade Sverige besök av en norsk spelare, Kjetil Nossum, som fick
renjuträning av Jönköpingsklubben. Det spelades även en vänskapsmatch mellan Linköping
och Jönköping (+Norge) i Linköping där Jönköping vann med 15-13.

Den 2-3 september spelades Wettercupen i Jönköping, turneringen vanns av Kristian
Lindberg som besegrade Hannes Hermansson i finalen på ett övertygande sätt.

Några veckor senare spelades EM med de Svenska deltagarna; Stefan Karlsson, Peter
Jonsson och Björn Lind. Bäst av dessa lyckades Stefan som slutade på en sjätteplats. Vinnare
blev Ando Meritee från Estland.

9-10 december spelades Lag-SM i Stockholm där det Estländska laget med f.d
världsmästaren Tunnet Taimla i spetsen vann tävlingen, före Jönköping som därmed blev
Svenska Lagmästare. Laget bestod av Martin Carlsson, Peter Jonsson, Kristian Lindberg och
Richard Sandström. Glädjande i denna turnering var att Torbjörn Blomstedt visade att han
snart tillhör de etablerade spelarna i Sverige i och med bland annat en seger mot A-VM
spelaren Andry Purk.

Den avslutande tävlingen på året med Svenskt deltagande var den traditionella
nyårstävlingen Tallinn Open. Svenska deltagare var Marcus Eriksson, Linnea Widman och
Torbjörn Blomstedt. Bäst lyckades Marcus som tog en 11:e plats.


