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Barn- och utbildningsförvaltningen  

Katedralskolan 

Skara kommun 

532 88 Skara 

Telefon 0511-326 00 www.katedralskolan.nu 

katedralskolan@skara.se 

Org nr 212000-1702 

Bankgiro 214-7296 

Cykelgymnasiet i Skara RIG/LIU 2021 

Nedan kan du läsa de frågor som skall besvaras vid ansökan. Förbered gärna 
dina svar. 

OBS! Ansökan skall göras på skara.se/cykelgymnasiet

1.Försäkran och godkännande!
Jag försäkrar att denna ansökan görs av, tillsammans med, eller i samråd med min vårdnadshavare.
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnar är sanningsenliga.
Jag försäkrar att jag är medveten om skillnaden mellan RIG och LIU. Läs mer på 
2.Ansökan! 
SCF och skolan samarbetar vid antagningsprocessen. Skolan ansvarar för antagningen. Skolans beslut kan inte 
överklagas. 
De som bedöms ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kommer erbjudas RIG-plats. 
LIU-platser erbjuds i första hand till de RIG-reserver som angivit LIU som alternativ. Du kan ange båda alternativen(RIG 
kommer i 1:a hand och LIU som 2:a hand)
Jag ansöker till RIG - Cykel Skara(10 platser)
Jag ansöker till LIU - Cykel Skara(0-3 platser)
3.Förnamn 
Ange ditt svar
4.Efternamn 
Ange ditt svar
5.Personnummer(ÅÅÅÅMMDDXXXX) 
Värdet måste vara ett tal
6.Gatuadress
Ange ditt svar
7.Postnummer 
Värdet måste vara ett tal
8.Ort 
Ange ditt svar
9.Mobilnummer 
Värdet måste vara ett tal
10.E-post 
Ange ditt svar
11.Vårdnadshavare - Förnamn 
Ange ditt svar
12.Vårdnadshavare - Efternamn 
Ange ditt svar
13.Vårdnadshavare - epost 
Ange ditt svar
14.Vårdnadshavare - mobil 
Värdet måste vara ett tal
15.Planerad utbildning vid Cykelgymnasiet i Skara
OBS! Detta är inget bindande val utan en intresseanmälan. Skolvalet görs i början på februari 2021.
Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt och social arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad och byggnadsplåt 
El- och energiprogrammet, elteknik
Handel- och administrationsprogrammet, handel och service
Vård- och omsorgsprogrammet 
Ekonomiprogrammet, ekonomi
Naturvetenskapliga programmet, natur 
Samhällsvetenskapliga programmet, beteendevetenskap
Teknikprogrammet, information och mediateknik
16.Vad är det som gör att du planerar att välja just detta program?
Ange ditt svar
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17.Ungefär hur många timmar i veckan har du lagt ner på studier så här långt? 
Värdet måste vara ett tal 
18.Betygspoäng(senaste betyg) 
Värdet måste vara ett tal 
19.Hur planerar du att sköta dina studier vid en eventuell flytt till Skara? 
Vid ett riksidrottsgymnasium är kombinationen av elitidrott och studier viktig. Hur planerar du att sköta studiedelen. 
Ange ditt svar 
20.Hur förbereder du dig inför en eventuell flytt till Skara? 
Utöver hård träning och studier måste städning, tvättning, handling, matlagning mm skötas. Beskriv hur du tror att det 
skulle fungera för dig? hur du skulle förbereda dig om du blev antagen?  
Ange ditt svar 
21.Vilken/vilka discipliner tävlar du regelbundet i 
Landsväg 
MTB 
CX 
22.Vilken anser du vara din huvuddisciplin 
Landsväg 
MTB 
CX 
23.För du regelbundet träningsdagbok? 
ja 
nej 
24.Har du någon tränare just nu? 
ja 
nej 
25.Beskriv hur du tränat fram till nu 
Hjälpfrågor; var ligger tonvikten? andra idrotter? själv eller med andra? hur ser vinterträningen ut? planerat eller 
spontant? 
Ange ditt svar 
26.Hur många pass i veckan tränar du? 
Värdet måste vara ett tal 
27.Hur många timmar i  veckan tränar du? 
Värdet måste vara ett tal 
28.Hur ser dina träningsplaner ut inför nästa säsong 
Ange ditt svar 
29.Beskriv hur du hanterar framgång och motgång 
Hjälpfrågor;  har du någon som du kan prata med? förälder? tränare? kompisar?  
Ange ditt svar 
30.Vilka är de starkaste drivkrafterna till varför du håller på med din idrott? 
Ange ditt svar 
31.Självskattning! 
Vilka är din dina styrkor och svagheter. Ange nedan var du tycker att du passar in. 
Sådär Ok Bra Grym Världsklass 
Tekniskt      
Psykologiskt      
Taktiskt      
Kondition/Uthållighet      
Snabbhet/Explosivitet      
Fysisk styrka      
32.Vad är du särskilt bra på? 
Ange ditt svar 
33.Vad vill du förbättra? 
Ange ditt svar 
34.Vilken är din målsättning till nästa säsong? 
Ange ditt svar 
35.Vilken är din målsättning på längre sikt? 
Ange ditt svar 
36.Varför skulle Cykelgymnasiet i Skara vara ett bra alternativ för dig? 
Ange ditt svar 
37.Resultat SM(detta år) 
Ange Placering/Var tävlingen gick/Typ av tävling/ Antal startande/Kommentar 
Ange ditt svar 
38.Övriga resultat(detta år) - rangordna dina bästa resultat 
Ange Placering/Var tävlingen gick/Typ av tävling/ Antal startande/Kommentar 
Ange ditt svar 
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39.Kommentar säsongen(detta år) 
Ange ditt svar 
40.Resultat SM(förra året) 
Ange Placering/Var tävlingen gick/Typ av tävling/ Antal startande/Kommentar 
Ange ditt svar 
41.Övriga resultat(förra året) - rangordna dina 10 bästa resultat 
Ange Placering/Var tävlingen gick/Typ av tävling/ Antal startande/Kommentar 
Ange ditt svar 
42.Kommentar säsongen(förra året) 
Ange ditt svar 
43.Övriga upplysningar 
 
Är det något annat som du vill att vi skall veta om dig så passar du på att skriva det nedan.  

 


