
Konkurrence på www.ulfborgmarked.dk
Vind spændende præmier · 3 gavekort til byens butikker
Præmiesponsorer: 

Ulfborg Marked
Torsdag - fredag - lørdag - søndag

16. -  17. -  18.  og 19. august 2018 
v/Ringvejen

Kgl. priviligeret marked

Gratis
adgang

-afgift 30,- Går ubeskåret til følgende foreninger: Ulfborg Borgerforening, 
KFUM spejderne, Ulfborg Bys Skytteforening og Karate Klubben

P

 Ulfborg radio TV
 giTTe T.

der kan forekomme parkeringskontrol af Midt- og Vestjyllands PolitiP

SøndaG den 19. auGuSt
10.00   Markedspladsen,  

kræmmermarked og ølteltene åbner

10.00  Kom og se de flotte lastbiler 

10.00-14.00  Rabatkuponer til Mies tivoli afvikles. 
Rabatkuponer kan købes forud i  
lokalområdes butikker.

11.00 Mies tivoli åbner

13.00-17.00  Live musik med Skovfoged og nielsen

13.30  ulfborg-Vemb MC-Klub 
og Four Roses viser nye 
og gamle Mc’er frem 
amerikanerklubben  
viser skønne biler

14.00   Kåring af den flotteste lastbil

16.00  Store øltelt 
Vinderne af web-konkurrencen og lotteri 
udtrækkes

17.00 Markedspladsen lukker.  På gensyn i 2019.

 RabatKuPoneR Kan KøbeS hoS:
thorsminde:  . . . .  Min Købmand
Sdr. nissum: . . . .  daglibrugsen

Staby: . . . . . . . .   Min Købmand
ulfborg:. . . . . . . blomsterbiksen

øl og spiritus må ikke medbringes 

på markedspladsen

FRedaG den 17. auGuSt:
14.00   Markedspladsen, kræmmermarked  

og ølteltene åbner
16.00  Mies tivoli åbner
16.30   Lastbil Convoy kører  

igennem ulfborg 
18.00 - 23.00  damefrokost
21.00 - 01.45   Store øltelt 

Kæmpe markedsbal  
med FaMe  band     
– Gratis adgang

23.00 - 01.45   Lille øltelt. diskotek First Sound  
– gratis adgang

23.30  Lille øltelt Striptease
02.00  Markedspladsen lukker
02.15   bus afgår fra pladsen mod thorsminde via 

Vedersø Klit, Vemb, holstebro og Ringkøbing

vind sToRe gevinsTeR 
på p-billeTTen Sponsor: 

Vedersø Klitcamping

LøRdaG den 18. auGuSt:
07.00  heste og smådyrsmarked åbner på dyrepladsen
10.00   Markedspladsen, kræmmermarked og  

ølteltene åbner
10.00 - 02.00  Kom og se de flotte lastbiler
11.00  Mies tivoli åbner
13.00 - 17.00  Live musik Skovfoged og nielsen
18.30   Store øltelt, helstegt pattegris. Kom og spis 

med truckerne
22.00 - 01.45   Store øltelt.  

Kæmpemarkedsbal med  
ulfborg Rumstation og  
Foxy – gratis adgang

21.00   Lille øltelt.  
diskotek First Sound, 
– Gratis adgang

02.00  Markedspladsen lukker
02.15   bus afgår fra pladsen mod thorsminde via 

Vedersø Klit, Vemb, holstebro og Ringkøbing

arr. Ulfborg Markedsforening arrangerer Ulfborg Marked for 178. gang

MieS TiVoli 
fredag
lørdag
søndag

10 - 4 byggemarked

toRSdaG den 16. auGuSt:
19.00 - 22.00  alkohol fri ungdomsfest – dørene er åbne 

kl. 19.00 - 19.30. Præmier på indgangs-  
billetten. arr. ulfborg ungdomsskole

19.00  Store øltelt. Markedsbanko arr. aktivitets-
udvalget for ulfborg aktivcenter


