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Mtb Søren Svendsen Hent PDF Her er den første rigtig fede bog om at køre mountainbike i Danmark. Det er
sjovt at køre på mountainbike – og det er meningen med galskaben. Når du sætter dig op på en mountainbike,
er det sjældent for transportens skyld, men fordi du vil have den intense oplevelse, det er at smide din cykel

gennem alt slags terræn. Jo mere du ved om din mountainbike, og hvordan du håndterer den, jo større
oplevelser får du.

Bogen er fyldt med gode råd til både nybegyndere og til dig, der er at finde på din mountainbike i skoven
hver weekend. Du bliver klogere på alt fra cykel, udstyr, køreteknik, mtb-løb, ture, træning og på at begå dig

på sporene blandt de andre motionister i skoven.

Desuden finder du små indslag fra Malene Degn, Mads Christensen, Jesper Binzer og Nanna Kalinka Bjerke.

Stram kæden – og god tur!
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