
 

 

Skara Cykelklubb 1995 

Skara CK bildades 1995, närmare bestämt den 28 feb av 
Micke ”Cykel-Micke” Gustafson och Claes Rehn. Under 
åren har ett antal duktiga cyklister tävlat för Skara CK 
men den mest namnkunnige är Glenn Magnusson som 
också vann Skara Elit GP ett par gånger i slutet på 90-
talet och början på 2000-talet. Klubben hade under ett 
par år en satsning på eliten med hjälp av bl.a Jan-Åke Ek 
med duktiga cyklisten Henrik Åbom, senare landslagscyklist, som främste 
amatöråkare. Kristian Wejshag drog senare ihop ett gäng äldre f.d. cyklister och 
började tävla i seniorklassen i Sverige.  
 
Seniorerna är dagens B-klassare, dvs den klass som tävlar under elitklassen, ett 
härligt gäng som cyklade för att ha kul men som satsade rätt så mycket på att lyckas 
i seniorklassen /seniorcupen. Kristian Wejshag och elitcyklisten Alexander Wetterhall 
tränade en hel del ihop och på dessa pass började de skissa på att starta ett 
proffslag vilket mynnade ut i Tre Berg. Första året körde proffskillarna i Tre Berg för 
Skara CK när de tävlade i bl.a SM men till säsongen 2016 hade Wejshag m.fl startat 
en ny klubb i Skara, nämligen Tre Berg CK. Det var i samband med bildandet av Tre 
Berg CK som diskussionerna gick om att lägga ner Skara CK. Då Bosse Olsson och 
Jonas Kvarnemo fick reda på detta bildades en ny styrelse för att Skara CK 
tillsammans med Cykel-Micke Gustafson På så sätt garanterades att klubben kommer 
att leva vidare. Idag bedrivs mest motionsverksamhet med bl.a testcykelträning 
Friskolan Metis gymnastiksal och organiserade träningar två kvällar i veckan året 
om.  
 
  
I början av Skara CK’s liv fanns en stor ungdomsverksamhet med så många som 20-
30 cyklister på träningarna (vilket är mycket för att vara lilla sporten cykel), mycket 
tack vare att Cykel-Micke propagerade för cykel i yrket som idrottslärare, och att 
Claes Rehn drev cykelaffären tillsammans med Cykel-Micke. Det blev en naturlig 
samlingspunkt. Klubben hade ett gäng ungdomar som tävlade på främst MTB och för 
senior- och elitsatsningen var det landsvägcykel som gällde. 
 
 Anledningen till att klubben bildades var att man ville arrangera ett cykellopp i stan, 
Skara Elit GP, med tanke på att vi har cykelgymnasiet i Skara. Claes Rehn var 
tidigare elev på Cykelgymnasiet, och mellan åren 2000-2003 arbetade Cykel-Micke 
som lärare/tränare på gymnasiet. En av eleverna på skolan var bl.a silver-Emma. 
Skara Elit GP blev väl mer eller mindre en succé, mycket tack vare att Glenn 
Magnusson lyckades vinna ett par etapper på Giro d’Italia och klubben fick hem 
honom för att köra Skara GP. En stor del till Skara GP’s succé har också den numera 
kända speakern Roberto Vacchi varit, som första året ringde till Glenn live under 
själva Skara GP då han precis vunnit sin första etappseger på Girot. Åren efter 
planerades Skara GP in efter Glenns tävlingsprogram så han skulle kunna komma 
hem för att köra loppet. 
 
  
Detta är en del av Skara Cykelklubbs historia 
  
Cykelhälsningar 
Micke ”Cykel-Micke” Gustafson KONTAKT:Tel: 0511 202 20  
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