
                      

 
 

INNEBANDY DAG  
HOS CABO SPORT AS 

 
Tirsdag 31. August 2004 fra kl. 16.00 til 19.00 inviterer Cabo Sport AS, Globall Sport og Polar 
pulsklokker deg og lagkameratene til en innebandy dag i butikken. 
Tommy Skjønsholt fra Globall Sport AS og Tunet IBK, vil presentere alle nyhetene fra Exel og 
Canadien. Han vil også hjelpe til med veiledning, skifting av blader og grip, samt bøying av blader. 
Dan Sødergren fra Polar Elektro og Tunet IBK vil presentere nyhetene fra polar pulsklokker og vil 
hjelpe klubbene til å trene riktigere og få mest mulig ut av treningen. 
 
Kom innom butikken for å se Trondheims desidert beste innebandy sortiment! 
Vi har alt innen innebandy og fører de beste merkene. Køller, baller, bagger, keeperutstyr, målbur, 
sko, pannebånd , svettebånd, drakter, treningsdresser, blader, grip, briller, beskyttelsesutstyr, capser, 
luer og hatter. 
 
Cabo sport AS har spesialisert seg på klubber og bedriftsidrett. Hvis klubben eller bedriftslaget ditt 
ikke har noen kjøpsavtale kan du ta en tur innom butikken så blir vi enige om et forslag.  
 

Innebandy tilbud: 
 

• Exel 380 V (95 & 101 cm)  -50% (Veil 999,-)  Nå kun kr. 499,- 
En spesialmodell fra Exel som kommer med et stivt ovalt skaft (25mm flex) med det populære 
X-Cat bladet og pro traction grip. Køllen er beregnet for elitespillere og gir harde og presise 
skudd samt bra ballkontroll. Gjelder så lenge lageret rekker. 
 

• Canadien Shooting Pullover  Veil 349,-   Nå kun kr. 225,- 
En tøff oppvarmings overdel med kort arm og en liten glidelås beregnet for innebandy. Den 
kommer i str. 140,150,160 og  XS-XL. Farge Sort. Denne prisen inkluderer Cabo trykk/logo 
(bestillingsvare) 
 

• Zone Draktsett (drakt og shorts) Veil 698,-   Nå kun kr. 250,- 
Lett og pustende draktsett som kommer i fargene hvit og sort. Str: S-XXL. Dette er et meget 
populært sett som kan brukes både som treningssett og til kamp. (Bestillingsvare) 

  
• Alle utgående modeller (køller, køllebagger og tilbehør) fra Exel, Canadien og Christian til 

40% rabatt. 
 

• I tillegg gis 30%  rabatt på årets sortiment fra Exel, Canadien, Christian og Zone.  
 

• Alle modeller sko 40% rabatt av veil pris. 
(Alle tilbudene gjelder kun på tirsdag31. September). 

 

Cabo Sport AS Brøsetveien 168 Telefon: 73 95 40 40 
 7084 Trondheim 
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