
Tags: Skateboard bok pdf svenska; Skateboard ladda ner pdf e-bok; Skateboard e-bok apple; Skateboard epub books download; Skateboard
las online bok; Skateboard MOBI download

Skateboard PDF E-BOK

Anders Berglund

Författare: Anders Berglund 
ISBN-10: 9789185581658

Språk: Svenska
Filstorlek: 1289 KB



1

BESKRIVNING

Med miljontals utövare är skateboardåkning en av de populäraste sporterna i världen idag. Varför
fortsätter man att skata när man har blåmärken på benen? Hur kan en träplanka med svängningsmekanism
och fyra hjul beröra så många människor och ge så mycket glädje? Allt startade i 1950-talets Kalifornien.
Vi följer den turbulenta utvecklingen fram tills idag. Här lär du dig skateboardåkningens grunder, samt
vilken utrustning som är bra att ha. Du får även rekommendationer och råd för att förebygga skador. Allt
för att vara beredd för tricktipsen både för street- och rampåkning som illustreras med hjälp av detaljerade
fotosekvenser. Vi berättar hur skateboardåkning förändras under ett år i Sverige och du får kliva in i
Fryshuset skatepark där det aldrig är kallt. Här finns fota-filmareportage. Boken är också fylld med tips
och berättelser från skatare som exempelvis Sarah Meurle, Albert Nyberg, Nils Lilja och Magnus Fastbom
berättar hur det var att börja skata och ger tips samt sin syn på skateboarding.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sveriges största brädsportsmedia - Skateboard - Tacky.se

Hollywood är din kompletta butik med märkeskläder, märkesskor och med brädsport på nätet. Köp dina
streetkläder / streetwear online i vår webbshop!

Kompletta skateboards - Köp online här | Ridestore.se

Globe "Victims Of Paradise Micro" Komplett Skateboard 1059 kr 635 kr "Suveränt bemötande och
rekordsnabb leverans!" Henric L. - 2 months ago. Läs alla recensioner.

Street Skate spel - FunnyGames.se

Köp kompletta skateboards online från varumärken som Warp. Här har vi samlat alla våra skateboards
som du kan köpa online och du hittar en komplett skateboard ...
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SKATEBOARD

https://www.bo-fi.club/?p=SKATEBOARD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SKATEBOARD&ln=se
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