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An error occurred.

Försök att titta på videon på
www.youtube.com eller aktivera JavaScript
om det är inaktiverat i din webbläsare.

”BMX-tjejer i Sverige” är ett initiativ från
min sida, Johan Waltari (ledare och
tävlingsansvarig inom SMK Uppsala
BMX), för att ge alla grymma tjejer i
landets alla BMX klubbar utrymme att
tipsa och inspirera varandra.
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Syftet med ”BMX-tjejer Sverige” är att
cyklister, ledare och föräldrar ska få
tips och verktyg för att !er tjejer ska
känna glädje och motivation för att
fortsätta med BMX Racing längre upp i
åldrarna.Via Youtube, Facebook och
Instagram kommer en serie med
videointervjuer att publiceras där både
längre samtal och korta pro"l inslag
kommer "nnas med. Intervjuerna jag
klipper kommer delas in i ämnen och
resultera i kortare "lmer på 7-10 min.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som
viljat vara delaktiga och speciellt till
Caroline Hindmo som är en grym
förebild och cyklist.
Gra"skpro"l och logo togs fram av
Madde på 9 Unit Studio som jag varmt
rekommenderar. http://www.9unitstudi
o.se

Musik: Baskery – Shut the Cat!ap

På lördag 10/12  släpps första avsnittet
av ”BMX tjejer i Sverige”. Hoppas ni
kommer att titta.

Tack för ordet

Johan Waltari
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