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Information kring lokal idrottsutbildning(LIU) för cykel i Skara 

Bakgrund: 
Vid Katedralskolan i Skara finns sedan 1981 landets enda riksrekryterande cykelgymnasium(RIG). 
Här går varje år ca 25-35 MTB- och landsvägscyklister från hela Sverige. Dessa får chansen att 
kombinera sin cykelsatsning mot eliten med studier.  

Det är Riksidrottsförbundet(RF) som ansvarar för riktlinjerna och dimensioneringen av 
riksidrottsgymnasieverksamheten. RF bestämmer antalet platser per idrott och även hur platserna 
fördelas mellan könen. Svenska cykelförbundet (SCF) har under perioden 2023-2026 tilldelats 
totalt 30 platser med en fördelning av minst 40% till det ena könet. Dessa 30 platser har SCF 
förlagt till Cykelgymnasiet i Skara. En RIG-elev har möjlighet att förlägga sina studier på 3 eller 4 år. 
Det gör att det totala antalet elever i verksamheten kan variera över åren. 

Katedralskolan i Skara har även en lokal idrottsutbildning(LIU) för cykel. Vi kan erbjuda 
ytterligare ett antal lovande cyklister att ta del av de möjligheter som finns vid Cykelgymnasiet i 
Skara.  Cyklisten antas i 2 steg; först till LIU och därefter till utbildningen. Antalet platser varierar 
från år till år beroende på antalet RIG-elever kommande läsår. 

OBS! Elev som INTE har antagits till LIU (cykeldelen) har inte heller möjlighet att delta vid 
cykelaktiviteterna även om eleven antas till någon av Katedralskolans utbildningar.  

Likheter och skillnader mellan de olika utbildningsformerna beskrivs i tabellen nedan.  

Område LIU-lokal idrottsutbildning RIG-riksidrottsgymnasium 

Ansökan cykeldelen Görs via skara.se/cykelgymnasiet Görs via skara.se/cykelgymnasiet 

Rangordning och 
antagningskrav på 
cykeldelen 

Skolan och SCF kommer att rangordna alla 
sökande efter samma principer. För att bli 
erbjuden en plats skall man bedömas kunna 
utvecklas så att man som senior kan uppnå 
internationell elit. Man skall dessutom 
bedömas vara på en sådan nivå att man kan 
tillgodogöra sig den utbildning som genomförs 
vid skolan. Skolan ansvarar för antagningen. 

Skolan och SCF kommer att rangordna alla 
sökande efter samma principer. För att bli 
erbjuden en plats skall man bedömas kunna 
utvecklas så att man som senior kan uppnå 
internationell elit. Man skall dessutom 
bedömas vara på en sådan nivå att man kan 
tillgodogöra sig den utbildning som genomförs 
vid skolan. Skolan ansvarar för antagningen. 

Antal platser  Antalet platser kan komma att variera mellan 
olika läsår. Platsantal kommer att beslutas i 
december/januari beroende på antalet RIG-
elever och LIU-elever som beräknas finnas vid 
skolan nästa läsår. 

Under perioden 2023-2026 finns totalt 30 
platser, 40/60 i procentuell fördelning mellan 
könen. 

Det ger ca 10 platser/år 

Cykeldelen En LIU-elev och en RIG-elev får samma 
rättigheter och skyldigheter. Det kommer inte 
göras några skillnader utan det ställs samma 
krav och ges samma tillgång till tränare 

En LIU-elev och en RIG-elev får samma 
rättigheter och skyldigheter. Det kommer inte 
göras några skillnader utan det ställs samma 
krav och ges samma tillgång till tränare 
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utrustning, lokaler mm oavsett om man antas 
som en LIU-elev eller RIG-elev.  

utrustning, lokaler mm oavsett om man antas 
som en LIU-elev eller RIG-elev. 

Schema Schemat anpassas efter träningstiderna. Schemat anpassas efter träningstiderna. 

Kurser som ingår i 
cykeldelen av 
utbildningen och 
anpassning av 
studieplanen 

Idrott och hälsa 1 – specialisering, 100p 
Idrott och hälsa 2 – specialisering, 100p 

Innehållet i kurserna ovan samläses med 
kurserna för RIG-eleverna.  

Kurserna ovan ges som elevens individuella 
val. 

Specialidrott 1, 100p 
Specialidrott 2, 100p 
Specialidrott 3, 100p 
Tävlings och träningslära 1, 100p 
Tävlings och träningslära 2, 100p 
Tävlings och träningslära 3, 100p 
Ledarskap, 100p(gäller vid 4 år) 

Kurserna ovan ges som elevens individuella val 
samt som delar av programfördjupningen och 
får endast ges till elever vid RIG. 

Längd på 
utbildningen 

3 år 
En LIU-elev läser utbildningen i samma takt 
som övriga elever inskrivna på utbildningen 
dvs på 3 läsår. 

3-4 år 
En RIG elev har vid behov möjlighet att justera 
studieplanen och förlänga utbildningen med 
ett 4:e läsår. 

Besked om 
antagning cykel 

Meddelas i januari Meddelas i januari  

Ansökan 
programmet/skolan 

Ansökan till skolan görs via antagningskansliet 
i hemkommunen.  

Viktigt att ange Katedralskolan i Skara som ett 
av valen. 

Ansökan till skolan görs via antagningskansliet 
i hemkommunen. 

Antagning på 
programmet/skolan 

För sökande från: 
Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 
Tidaholm, Töreboda gäller 1:a hands 
mottagning dvs elev konkurrerar på samma 
villkor som övriga elever i regionen dvs med 
slutbetyget från åk9. 

För övriga gäller: 
2:a hands mottagning: 
Eleven erbjuds plats på programmet OM det 
finns platser över när regionens egna elever 
antagits. Om fler elever konkurrerar om dessa 
överblivna platser avgör slutbetyget från åk9. 
Därför är det viktigt att ange flera alternativ. 

1:a-hands mottagning: 
Elev konkurrerar på samma villkor som övriga 
elever i regionen dvs med slutbetyget från 
åk9. 

Program öppna för 
cyklister. 

BF 
BA 
EE 
FS 
VO 
EK 
NA 
SA 
TE 

BF 
BA 
EE 
FS 
VO 
EK 
NA 
SA 
TE 
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Besked om 
antagning till 
utbildningen/skolan 

Skickas ut i början på juli. Skickas ut i början på juli. 

Möjlighet till 
inackordering 

 
Hemkommunen är inte skyldig att betala ut 
inackorderingsbidrag.  

Det är dock möjligt att söka bidrag för dagliga 
resor via sin hemkommun. 

 
Hemkommunen är skyldig att betala 
inackorderingsbidrag. Det söks via 
hemkommunen.  

 

Om du har frågor så är du välkommen att ta kontakt med Ola Wannberg, verksamhetsledare för 
RIG/LIU vid Cykelgymnasiet i Skara. Mer information om Cykelgymnasiet, skolan och dess 
program finner du på katedralskolan.nu. 
 

Ola Wannberg 
Administrativ chef Katedralskolan 
Ansvarig Cykelgymnasiet 
ola.wannberg@skara.se 
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