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Norsk Hammeeting 10 år i 2017

LA1CU Karl Henrik Laache

I alle fall. Øyvind LA1KP hadde snakket med Bjørn 
LA2VNA på forhånd. Bjørn, som nå er LB2CG, Øivin 
LA2TNA og jeg som var formann i Gardermogruppen på 
dette tidspunktet fikk til et møte med LA1KP som var i 
hovedstyret i NRRL. Ideen var å lage et radioamatørar-
rangement som kunne samle mer enn det NRRL-dagene 
hittil hadde klart, og som kunne bli et ordentlig stor- 
arrangement slik Eskilstuna er for svenskene og Dayton 
Hamvention er for amerikanerne.

Øivin LA2TNA hadde kontakter i Letohallen, og hadde 
erfaring fra messer han hadde arrangert som aktiv i 
Røde Kors. HQ i NRRL ble kontaktet og var positive til 
ideen, og ville flytte generalforsamlingen sin hit sammen 
med hamfesten. Generalsekretæren, som inntil i fjor var 
Jan LB1G, og nå Bjørn LB7ZG, har vært en støtte for 
arrangementet og bistått på ulike måter, blant annet 
ved at hele butikken har vært flyttet opp til Letohallen.

Hele veien var medlemmene i Gardermogruppen posi-
tive. Det ville bli mange dugnadstimer med rigging, 
rydding, vakthold og parkering, og helt umulig å gjen-
nomføre uten medlemmene. Men medlemmene hadde 
trening både fra en nylig avholdt junkauksjon og fra 

Noen har snakket sammen… Slik begynner en del historier og vår historie 
begynte i 2007. Noen snakket sammen om en idé, og jeg er ikke sikker på 
hvem som hadde ideen først.

mange sambandsoppdrag. De var klare til å gjøre 
jobben. 

Vi gjorde avtale med Letohallen om leie, samtidig reser-
verte vi flere år fremover i tilfelle det ble vellykket. Vi 
kontaktet LA-DX-GROUP og hadde møte med Ragnar 
LA5HE og Arne LA7WCA, som var positive til å legge sitt 
DX-møte til Leto. Vi kontaktet Radiohistorisk forening 
som også var positive. Vi kontaktet også Permo for å 
høre om de ville komme til oss med butikken sin i helga. 
Det ville de, og har siden vært en solid bidragsyter. Vi 
hadde også med 1-2-3 Communication og Leia som 
utstillere. Etter hvert kom det også andre leverandø-
rer til, Norworld, Christech, Mastrant og Eidolon har alle 
vært med i flere år.

Vi mente at alt lå til rette for et bra arrangement, og 11. 
april 2008 åpnet vi arrangementet med junkauksjon, 
bruktsalg, eget kallesignal LN2G og med foredrag i det 
daværende hotellet. Det nye hotellet var under bygging, 
og støyen fra sveisinga av stålkonstruksjonene gjorde 
at HF var ganske håpløst, dessverre. Men vi hadde lot-
teri, og det har vi hatt i alle år siden, med premier som 
er gitt som sponsorgaver fra utstillere og andre.

Letohallen. Norsk Hammeeting har hatt fast tilhold her. Foto: LA4LN
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Det ble lagt et solid grunnlag for 
samarbeide allerede de første 
årene. NRRL, LA-DX-GROUP og 
Radiohistorisk forening har vært 
med helt siden starten, og vi må 
kunne si at dette har blitt norske 
radioamatørers hovedarrangement.  

Junkauksjon ble det bare første 
året, til gjengjeld har vi i alle årene 
etterpå hatt lisensprøve der til 
sammen omtrent 60 nye amatø-
rer har fått lisensen sin, og vi har 
hvert år hatt hamfest, med taler og 
ordensutdeling i DGNO der fortjente 
medlemmer har blitt hedret for sin 
innsats for amatørradiosaken.

Bordsalget har helt siden starten 
vært en av bærebjelkene i Ham-
meetinga. Her er det mulighet til å 
bytte ut godsaker. Noen har ganske 
sikkert kommet med ordre fra hjem-
mefronten om å redusere lageret, 
men har funnet nye godsaker som 
gevinsten er investert i. Som så må 
hvile litt i garasjen før de avdukes 
(eller bæres i hus etter mørkets 
frembrudd) etter en passende tid.

LN2G og i år LM10HAM har vært 
populære signaturer og det har 
vært kjørt mange tusen QSOer 
herfra med antennefundament fra 
TO Bull som velvillig har lånt ut en 
mobilkran.  

Jeg kan ikke nevne alle foredragene 
som har vært holdt her. Det er til 
sammen ca. 170 foredrag og debat-
ter, orienteringer og samrådinger i 
årenes løp.  Det har de siste årene 
gått greit å fylle opp dette program-
met, for det er mange som ønsker å 
dele kunnskapen med andre.  Noen 
må jeg likevel få fremheve, LA4LN har vært her og har 
delt av sin kunnskap hvert eneste år som den eneste med 
13 opptredender. Nest flest opptredender har LA7BO, 
Halvor som har holdt 12 foredrag eller orienteringer og 
LA2NI Kjell som 8 ganger har vært her og har bidratt 
med ny kunnskap om SDR. Mange andre, både innen- og 
utenlandske har også bidratt. Fra Sverige har vi vår egen 
trofaste Tilman SM0JZT som har bidratt med nytt innen 
selvbyggefronten, og fra USA har vi hatt W7EL som for-
talte om sitt program EZNEC for design av antenner.  

Ikke minst har samarbeidet med LA-DX-GROUP gitt oss 
mange høydepunkter fra etterspurte DXpedisjoner, jeg 
vil nevne TX5K Clipperton v/ OZ1IKY Kenneth, 3C7GIA 
v/ LA7GIA Kenneth, K4UEE Bob som var på Navassa 
K1N og mange mange fler. Norsk Radiohistorisk forening 
NRHF har bidratt med morsomme og interessante utstil-
linger av gammelt radioutstyr betjent av medlemmene 

i foreningen.  

Vi har hatt en stabil arbeidsgruppe som har hatt ansva-
ret for arrangementet, bestående av LA2TNA Øivin som 
har vært hovedkoordinator og ansvarlig for bestillinger, 
LB2CG Bjørn som har arrangert lisensprøven sammen 
med LA6TP Erik og Nancy fra Nkom, formannen i LA2G, 
Svein Erik LB7Q og undertegnede som har hatt ansva-
ret for foredragene. En stor takk til alle som har bidratt.  
Tilbakemeldingene vi får er utelukkende positive, det 
tar vi med tilbake til Gardermogruppens medlemmer, 
det er de som gjør jobben!

For norske radioamatører har Letohallen blitt en viktig 
arena der en både kan gjenoppfriske gamle bekjentskap 
og skaffe seg nye. Det er blitt det som initiativtagerne 
håpet på, nemlig den sentrale møteplassen for norske 
hams!

Hammeetingen har blitt en viktig arena for norske radioamatører. Her kan du få 

kjøpt det meste, både gammelt og nytt, og diskutert de fleste problemstillinger. 
Foto: LA1BP Lennart Berger.

Fra messehallen med bordsalg og stands for ulike leverandører.  

Foto: LA1BP Lennart Berger.


