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RIG i Skara knyter till sig flera duktiga cykelspecialister
Riksidrottsgymnasiet (RIG) vid Katedralskolan i Skara har varit ett
cykelgymnasium i drygt 35 år. Listan på framgångsrika cyklister som varit
elever på skolan kan göras lång. Nu får studenterna på Katedralskolan ännu
större möjligheter till utveckling med ett nytt upplägg på utbildningen och
nytillskott av kompetens till lärarkåren. Anders Ljungberg, Svenska
Cykelförbundets förbundskapten för mountainbike och före detta proffscyklist
har anställts för att ansvara för MTB-verksamheten.
Under Anders Ljungbergs ledning lyckades mountainbikelandslaget ta hela 12
mästerskapsmedaljer. Sverige fick dessutom sin allra första OS-medalj i grenen
mountainbike genom Jenny Rissveds som knep OS-guldet i somras.
”Vi är extremt glada över att Anders Ljungberg ansluter sig till oss i Skara. Vi har
under åren lyckats skola många duktiga MTB-cyklister och vi kommer nu att med
Anders hjälp kunna höja nivån ytterligare vilket känns helt fantastiskt. Hans unika
kompetens och erfarenhet av MTB på alla nivåer kommer att garantera att vi kan
fortsätta att utvecklas och leverera en utbildning i världsklass.” säger Ola Wannberg,
ansvarig för Cykelgymnasiet på RIG i Skara.
Anders Ljungberg utgör, tillsammans med exproffset och tränaren Lars Wahlqvist,
skolans grundbemanning för cykelverksamheten. Lars ansvarar för verksamheten som
helhet samt för utvecklingen på landsvägsidan medan Anders ansvarar för MTBområdet. Därutöver får RIG förstärkning av ett ”specialistkompetens-team” bestående
av personer med stark koppling till cykelsporten. Dessa kommer att arbeta i olika
omfattning utefter de behov som finns inom ramen för utbildningen. Specialistteamet
består bland annat av; proffstränaren Mattias Reck; landsvägsproffset Alexander
Wetterhall(fd elev); massören och coachen Linda Linhart(fd elev); den mentala
coachen Lars Ekberg; och sjukgymnasten Björn Andersson(fd elev).
”Det blir mycket spännande att se hur mycket nytillskotten Mattias Reck och
Alexander Wetterhall kan tillföra verksamheten. Det är alltid roligt när f.d.
cykelgymnasieelever vill vara med och utveckla verksamheten. Nu har vi fått till en
mix med tränarkompetens och proffscyklister från den absoluta världseliten och med
vår erfarna ledarstab så kommer detta att blir riktigt bra. Vår målsättning är att ha
ett heltäckande team kring eleverna som kan stötta dem inom alla områden på bästa
sätt och med denna extremt kompetenta bemanning kan det inte bli bättre”, säger Ola
Wannberg.
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