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Lill-Micke har blivit stor
Sundbybergs Mikael Kanold på väg att erövra bowlingvärlden.
Europatoursegern nyligen har gett Mikael
Kanold blodad tand. Nu
siktar han mot världsrankingﬁnalen och
bowling-VM i Bangkok i
augusti.
Mamma Monica har redan bokat ﬂygbiljetten.

◗ Världsmästare
◗ Namn: Mikael Kanold.
◗ Familj: Mamma Monica,
pappa Per och syrran Annelie.
◗ Ålder: 23 år.
◗ Bor: I egen lägenhet i centrala
Sundbyberg, Mikael har nyligen
ﬂyttat hemifrån.
◗ Klubb: Sundbybergs bowlingklubb.
◗ Sysselsättning: Arbetar i
pappa Pers bowlinghall i Sundbyberg.
◗ Aktuell: Satsar stenhårt på
Europatouren efter segern i holländska Schietspoel nyligen.
◗ Främsta merit: UVM-guld i
tvåmannalag 2004.
◗ Last: Tv-spelet Footballmanager. ”Kan sitta lite för länge och
spela.”

Lill-Micke, som han kallas i Bowling-Sverige, är som vanligt på
plats i pappa Pers hall i Sundbyberg. Han är förkyld och lite trött,
journalister från i stort sett alla de
stora tidningarna har jagat honom
efter segern i holländska Schietspoel nyligen.
Segern är hans andra på Europatouren i år och hans största
någonsin med närmare 100 000 i
prispengar.
– Det är riktigt stort faktiskt. Nu
vill man spela alla tävlingarna.
Mikael Kanold ligger tvåa totalt.
De åtta främsta när samtliga tävlingar är spelade, går vidare till
världsrankingﬁnalen i Indonesien
i slutet av april, dit även de bästa
amerikanerna och asiaterna kommer.
Egentligen hade han inte tänkt
sig så mycket utlandsspel i år, det
kostar för mycket. Mellan 6 000
och 8 000 kronor per tävling i anmälningsavgift.
Men segern i Schietspoel har
gett klirr i kassan – och Kanold
har plötsligt råd att satsa mot
den prestigefyllda världsrankingﬁnalen. Prispengarna plöjs ner i
bowlingsatsningen, i nya klot och
tävlingsavgifter. Att leva på bowlingen är få förunnat, och 23-årige
Kanold är inte ens säker på att han
skulle vilja vara heltidsproffs.
– Nej, det är för trist att bara
bowla. Jag vill jobba också, inte
bara resa runt varje vecka.
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MIKAEL KANOLD

klubbkamraten Peter Sainio och
grottar ner sig ytmaterial, borrhål
och viktblock.

Få känner banorna i Sundbyberg som Mikael Kanold. I pappas bowlinghall har han hittat en vinnande ”sving”.
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Att pricka rätt är svårt.
Sundbybergsspelaren har spelat
i Schietspoel förr och hade redan
valt klot inför resan, när han ﬁck
ett infall och ringde ett par svensk-

ar som nyligen spelat på banorna.
– De sa att det var ”kortare olja”
och inte svängde så mycket som
det brukar. Så jag tog bort en boll
och satte in en som svängde lite

mer. Annars tror jag inte att jag
hade vunnit, säger Mikael Kanold.
Han tillbringar en hel del tid
i klotshopen i Sundbyberg hos

Men i slutändan är materialet
inte avgörande, menar han.
– Den som slår mest lika slag
brukar vinna.
Just nu är det Mikael Kanold
och rubriken känns given.
– Kanold slår igenom kanske.
Det känns lite så, att äntligen få
vinna en stor tävling. Särskilt som
det gått rätt tungt på sistone. Jag
har hela tiden varit bland de tio
främsta, men inte nått ända fram.
Förrän nu.
Största drömmen?
– Att vinna VM.
Han hoppas att komma med i
svenska landslaget redan till senior-VM i Thailand som avgörs i
augusti.
Mamma Monica Lingvall kommer att vara på plats.
Hon har fått en ﬂygbiljett till
Bangkok i 50-årspresent.
● Monika Ruborg
monika.ruborg mitti.se
tel 550 550 67

Åhberg nära pallen på friidrotts-SM

Sundbybergsbo klar för friidrotts-VM

FRIIDROTT Oskar Åhberg, Solna Friidrottsklubb, kom fyra på sin ”sämsta” distans 60 meter, vid helgens inomhus-SM för seniorer i Malmö. 18åringen klockades för 6,86, vilket är personligt rekord med två tiondelar.
Håkan Åhberg, pappa och tränare sedan åtta år, är minst sagt överraskad över insatsen.
– Det är en extremt bra tid. Särskilt eftersom 60 meter är mest på skoj.
Till helgen gör Oskar sin sista inomhustävling för säsongen – ungdoms-SM i Eskilstuna.

FRIIDROTT Mattias Claesson är klar för inomhus-VM i Valencia andra
helgen i mars. Sundbybergsbon satte svenskt årsbästa med 1.48,37 på
GE-galan i Globen nyligen, vilket är 0.15 sekunder under kvalgränsen.
Claesson låg sist i början av loppet men spurtade, sin vana trogen, till
sig en sjätteplats. Vann gjorde fjolårets världsetta från Kenya Wilfred
Bungei.
21-årige Mattias imponerade även på inne-SM i Malmö i helgen och
ledde 800-metersloppet från start till mål.

SO

Han har länge varit extremt lovande och debuterade i seniorlandslaget som 19-åring, men det
där brakgenombrottet har dröjt
– tills nu. En förklaring är den nya,
rakare svingen som tagit ett år att
nöta in.
En annan är ren tur.
Bowling är en riktig materialsport och det gäller att välja rätt
klot till rätt bana. Mikael Kanold
brukar ha med sig fem sex klot på
tävlingar utomlands. På plats har
spelarna bara tio minuter på sig
att ”bolla in” och välja klot.

”Det är för trist att
bara bowla. Jag
vill jobba också,
inte bara resa runt
varje vecka.”

