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Behöver du logi, tag då kontakt 
med oss på Kristallen eller 
Lannavaara Lodge! 

Foto J-Å Fors SM Lannavaara, 2003

Sedan 1983 har vi här i Lannavaara anordnat 
Guldgrävardagar. Hos oss kan du gå i mineralmuseet med b 
la Sveriges först funna diamant eller känna på en av världens 
största fasettslipade sten. I år så är det stora och nya saker på 
gåmg så vi har flyttat tillbaka mineralmuseumet och butiken 
till de lokaler de var i för flera år sedan. Vi kommer att 
inviga de nya lokalerna på fredag så kom och var med så 
berättar vi om vad som är på gång hos oss.  I vår 
restaurangen kan du äta och njuta av trevlig samvaro med 
andra besökare. Och en helg som denna så kommer så klart 
de flesta hit för att titta på eller delta i guld och 
diamantvaskning. 

Söndagen den 24 juli

11.00 Veteraner, final
11.30 Klubbmästerskap ÖNG, final
12.00 Lunch serveras på Guldgrävarens Bar
13.00 Lag, final
13.30 Damer, final
14.00 Herrar, final
14.30 Lannavaara Open, final
15.00 VM Diamantvaskning, final
15.30 Prisutdelning

Tiderna för guldvaskningarna är preliminära.



Lördagen den 23 juli

10.00 Försäljning av hamburgare och 
fika påbörjas vid tävlingsplatsen

13.00-16.00 VM i vaskpannekastning, final direkt

10.30 Uttagstävlingar  i   
diamantvaskning  pågår hela dagen.

10.30 Herrar, uttagstävling
11.00 Damer, uttagstävling
11.30 Veteraner, uttagstävling
12.00 Klubbmästerskap, ÖNG,  uttagstävling 

12.00-14.00 Lunch serveras på Guldgrävarens Bar

14.00 Lannavaara Open , uttagstävling
14.30 Lagmästerskap, uttagstävling
15.00 Nybörjare, final direkt
15.30 Juniorer, final direkt
17.00 Estwing, final direkt
18.00 ÖNG årsmöte 
19.00 Middagsservering påbörjas i 

Guldgrävarens Bar

21.00-01.00 Pub kväll  Guldgrävarens bar

Program

Fredagen den 22 juli

16.00-21.00 Guldgrävarens Bar har öppet. 
Man kan köpa nybakade glödkakor och vi 
håller visning i de nyrenoverade lokalerna 
och serverar god middagsmat och gott fika.

19.00-21.00 Sekretariatet öppnar   

21.00-23.00     Speedovaskning 

21.00-24.00 Pub kväll fortsätter med hamburgare  och 
mys i ajtan nere på tävlingsområdet.


