
 

Göteborgs bowlinglöfte satsar på VM guld 2018 
 

Sofia Myllymäki, 19 hemmahörande i Göteborg, 

spelande för Team X-Calibur BK har glänst i 

rampljuset den senaste tiden. Med en säsong i 

elitserien där hon hjälp laget till ett SM-slutspel 

med vinst i grundserien, uttagning till sveriges 

bruttotrupp inför NM 2017 och årets junior i 

Göteborg har vi valt att prata lite med henne.  

Hur ofta tränar du och vad tränar du på när du 

tränar? 

- Jag tränar 6 pass i veckan mellan måndag och 

torsdag, vanligtvis är det matcher eller tävlingar 

på helgen men är det inte de så brukar jag träna 

även på helgerna.  

När jag tränar tränar jag mest teknik och 

spärrspel för att optimera mitt spel.  

 

Vad är det svåraste med sporten bowling på din 

nivå? 

- Det mentala, det är svårt att träna på men det är 

en viktig faktor i sporten. Att kunna göra bra 

slag i viktiga läget är bland det svåraste.  

Detta händer oftast på matcher, tävlingar brukar 

det kunna vara avgjort lite tidigare.  

 

Vad är det lättaste med sporten? 

- Att hitta motivation till att träna då jag har 

tydligt uppsatta mål.  

 

Vilka tydliga mål har du? 

- Mitt stora mål är att ta hem ett VM-guld till 

Sverige under U21 VM i Detroit 2018 men ett 

delmål är själklart att komma med i truppen 

samt att spela min klubb X-calibur till ett SM 

guld i 8-manna lag nu i maj 2017.  

 

 

 

 

 

Vilket är ditt bästa bowlingminne genom din 

karriär? 

- Mitt bästa bowlingminne är min första match i 

ett SM slutspel med X-Calibur under 2016. Att 

stå där med alla supporters bakom 

som stod och sjöng, ”det var ett 

tillfälle där jag bara njöt”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Varför är bowling en så liten sport som det trots 

allt är? 

- För att folk som inte är insatt i bowlingen ser det 

som en hobby och förstår inte att det finns saker 

att träna på. De bara tror att man går det en 

fredagskväll, tar en öl och har kul med 

kompisarna.  

 

Hur tror du att din bowling kommer se ut i 

framtiden? 

- Det är väldigt svårt att säga men jag hoppas på 

att ha en plats i Team Sweden Damer, tävla 

internationellt samt att behålla en plats i både 

herrlaget Kabaré BS samt damlaget Team X-

Caliburs A-lag.  
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