
    Hamgram 
NNeewwsslleetttteerr  ooff  tthhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..    

wwwwww..ww00nnee..oorrgg                        ----  WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  ----      AAuugguusstt  22001133  
  

  

  

  

  

WWHHAATT::    AAuugguusstt  CClluubb  PPrrooggrraamm::    MMeellaanniiee,,  KKDD00NNTTMM,,  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  

ssuucccceessssffuull  WWSSUU  CCoolllleeggee  ffoorr  KKiittss  ccaammppss  wwhhiicchh  ffooccuusseedd  oonn  AAmmaatteeuurr  

RRaaddiioo  iinn  mmiidd  JJuullyy..  TThhee  ttwwoo  oonnee--wweeeekk  ccaammppss  ffoorr  kkiiddss  aaggee  99  tthhrroouugghh  

1133  wweerree  ffuunn  aanndd  iinnttrroodduucceedd  1188  yyoouunngg  ppeeooppllee  ttoo  hhaamm  rraaddiioo..  

MMaatttt,,  KKFF00QQ,,  mmaayy  aallssoo  ggiivvee  aa  rruunnddoowwnn  oonn  tthhee  cclluubb’’ss  UUHHFF  ccoonntteesstt  

ssttaattiioonn  aanndd  rreessuullttss  iinn  tthhee  AARRRRLL  UUHHFF  ccoonntteesstt  hheelldd  AAuugguusstt  33  &&  44..  

WWHHOO::    AAllll  aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  ppeerrssoonnss  

aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aatttteenndd..  

DDAATTEE::    TThhuurrssddaayy,,  AAuugguusstt  1155,,  22001133  

TTIIMMEE::    66::0000  PPMM  

WWHHEERREE::    CCoonnffeerreennccee  RRoooomm  BB,,  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  OOffffiiccee  BBuuiillddiinngg  ((ffoorrmmeerrllyy  ““AAnnnneexx””)),,  220022  WWeesstt  22nndd  SSttrreeeett,,  

WWiinnoonnaa,,  MMNN..    DDoooorrss  wwiillll  bbee  uunnlloocckkeedd  ffrroomm  66::4455  ttoo  77::1155  PPMM..    IIff  yyoouu  aarree  llaattee,,  pplleeaassee  ttrryy  tthhee  114466..664400  

rreeppeeaatteerr  ttoo  hhaavvee  ssoommeeoonnee  lleett  yyoouu  iinn..

http://www.w0ne.org/
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UPCOMING CLUB ACTIVITIES 

 Trempealeau Wildlife Refuge -- Special Event Station, K9P -- Saturday, Oct 19. 

 Jamboree on the Air – Saturday, Oct 19. 

 ARRL Sweepstakes (phone) – November 16-17. 

* * *  
Riverland ARC Swapfest 
>> THIS SATURDAY <<  

 

* * *   
TThhee  RRAARRCC  SSwwaappffeesstt  iiss  tthhiiss  SSaattuurrddaayy..    

DDoonn’’tt  mmiissss  iitt....  

  SSaattuurrddaayy,,  AAuugguusstt  1100  

  88::0000  AAMM  ttoo  NNoooonn  

  OOnnaallaasskkaa  CCoommmmuunniittyy  CCeenntteerr  

((551155  QQuuiinnccyy  SSttrreeeett))  

  BBrriinngg  yyoouurr  ““ssttuuffff””  ttoo  sswwaapp  aanndd  

ssoommee  $$$$$$  ttoo  ttaakkee  ssoommeetthhiinngg  rreeaallllyy  

nniiccee  hhoommee  wwiitthh  yyoouu!!  

  DDoooorr  pprriizzeess——mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  ttoo  

wwiinn..  
  

 
Item for Sale: 

 
2 meter glass mount antenna 

 Similar to MFJ #1738 

 New in package 

 $30.00 

 Contact Ken, N0JP 

 
  

WWAARRCC  iiss  oonn  FFaacceebbooookk,,  yyaa  kknnooww..   

https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
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MMoorree  oonn  FFiieelldd  DDaayy  22001133
  

HHeerree  iiss  aa  ssuummmmaarryy  ooff  FFiieelldd  DDaayy  22001133  rreeppoorrtt  ffrroomm  MMaatttt,,  KKFF00QQ,,  CChhaaiirr  ooff  tthhee  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee::  

  

  
TThhee  ssoommeewwhhaatt  aammbbiittiioouuss  AARRRRLL  FFiieelldd  

DDaayy  22001133  eeffffoorrtt  iiss  ffiinnaallllyy  oovveerr..    WWhhiillee  

tthhee  eevveenntt  wwaass  aa  ssuucccceessss;;  ii..ee..  ggrreeaatt  

ttuurrnnoouutt,,  nnoo  iinnjjuurriieess,,  ddaammaaggee  oorr  lloosstt  

ggeeaarr  tthhee  rreessuullttss  ffeellll  ffaarr  bbeellooww  

eexxppeeccttaattiioonnss..    WWhhiillee  ssoommee  mmaayy  ggeett  

hhuunngg  uupp  oonn  tthhee  lloowweerr  ssccoorree  tthhiiss  yyeeaarr  II  

hhaavvee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ffoollkkss  

tthhaatt  sshhoowweedd  uupp  ffoorr  bbootthh  sseettuupp  aanndd  

tteeaarr--  ddoowwnn  wwaass  aawweessoommee..    IInn  aaddddiittiioonn  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  gguueessttss  tthhaatt  ssttooppppeedd    bbyy  

wwaass  eeqquuaallllyy  iimmpprreessssiivvee..    AAss  aa  ggrroouupp  

wwee  ddiidd  mmaannyy  tthhiinnggss  rriigghhtt  aanndd  sshhoouulldd  bbee  pprroouudd  ooff  tthhaatt..  

  

WWhhiillee  II  ddiidd  nnoott  hhaavvee  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  AAPPRRSS  

eedduuccaattiioonnaall  ddeemmoo  II  tthhoouugghhtt  tthhee  eexxppoossuurree  wwaass  qquuiittee  ggoooodd..    AAnnyy  

ttiimmee  yyoouu  hhaavvee  aa  MMNN  SSttaattee  SSeennaattoorr  ttaakkiinngg  tthhee  ttiimmee  ttoo  llooookk  aatt  tthhee  

iiccoonnss  oonn  yyoouurr  ssccrreeeenn  iitt  iiss  aa  ggoooodd  ddaayy  ffoorr  aammaatteeuurr  rraaddiioo..  

  

RRoooomm  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt::  

  

TThhee  GGeett  oonn  tthhee  AAiirr  SSttaattiioonn  ((GGOOTTAA))  aaccttiivviittyy  rreeaallllyy  ssuurrpprriisseedd  mmee..    

WWhhiillee  tthheerree  wweerree  aa  ffeeww  ffoollkkss  tthhaatt  ssttooppppeedd  bbyy  ttoo  ooppeerraattee  vveerryy  ffeeww  

ccoonnttaaccttss  wweerree  mmaaddee  aanndd  iinn  ffaacctt  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

ccrreeddiitt  ooff  tthhee  GGOOTTAA  ssttaattiioonn  ((KKEE00XXII))  wweerree  nnoott  mmeett  tthhiiss  yyeeaarr..  

WWhhiillee  tthhee  nneeww  ssooffttwwaarree  ((NN11MMMM))  ddiidd  wwoorrkk  iitt  wwaass  nnoott  wwiitthhoouutt  

pprroobblleemmss..    SSeevveerraall  ttiimmeess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wweeeekkeenndd  tthhee  ttrraannsscceeiivveerr  

ccoonnttrrooll  wwaass  lloosstt  aanndd  nneeeeddeedd  ttoo  bbee  rree--iinnssttaalllleedd..    IInn  aaddddiittiioonn  tthheerree  

wweerree  nnoo  ddiiggiittaall  QQSSOO’’ss  aatttteemmpptteedd..      

  

TThhee  lloogg  tthhiiss  yyeeaarr  wwaass  eenntteerreedd  vviiaa  tthhee  bb44hh  WWeebb  ffoorrmm  oonn  JJuunnee  3300
tthh

..    

TThhee  bbaallaannccee  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  wwaass  ffiinnaallllyy  aacccceepptteedd  oonn  

JJuullyy  88
tthh

  dduuee  ttoo  mmaaiill  sseerrvveerr  iissssuueess  aatt  tthhee  lleeaagguuee  tthhaatt  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  

ddooccuummeennttss  hhaavviinngg  ttoo  bbee  sseenntt  iinn  nnoo  lleessss  tthhaann  ffiivvee  ttiimmeess..  

  

WW00NNEE  FFDD  22001133  SSccoorree  ssuummmmaarryy::  

  

22001133  wwaass  oonnee  ooff  tthhee  ffeeww  ((iiff  aannyy))  yyeeaarrss  tthhaatt  wwee  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aannyy  

8800MM  oorr  1100MM  pphhoonnee  ccoonnttaaccttss!!        II  ffiinndd  tthhiiss  rraatthheerr  ddiissttuurrbbiinngg  aass  wwee  

sshhoouulldd  hhaavvee  hhaadd  aa  ddeecceenntt  ssiiggnnaall  oonn  tthhoossee  bbaannddss..    SSiixx  mmeetteerr  

ccoonnttaaccttss  wweerree  aallssoo  mmuucchh  lloowweerr  tthhaann  iiss  ttyyppiiccaall  ffoorr  oouurr  sseettuupp..      

  

FFoorr  ccoommppaarriissoonn  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss::  

  

22001133  WW00NNEE  11,,994422  22AA  337733  22  MMNN  2244  

22001122  WW00NNEE  22,,228800  22AA  443399  22  MMNN  3300  

22001111  WW00NNEE  22,,447722  22AA  554488  22  MMNN  1144  

22001100  WW00NNEE  11,,558844  22AA  221177  22  MMNN  2255  

22000099  WW00NNEE  11,,338822  22AA  220077  22  MMNN  2211  

  

IInn  ssuummmmaarryy  tthhee  22001133  AARRRRLL  FFiieelldd  DDaayy  eexxeerrcciissee  wwaass  ssaaffee  aanndd  

ssuucccceessssffuull  bbuutt  lleeaavveess  aa  ggoooodd  aammoouunntt  ooff  rroooomm  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..    

TThhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ttaakkiinngg  aa  sseerriioouuss  llooookk  aatt  tthhee  22001144  eevveenntt  aanndd  

hhooppeeffuullllyy  ggeett  ssuuggggeessttiioonnss  ffrroomm  ootthheerrss  oouuttssiiddee  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ttoo  

mmaakkee  tthhee  nneexxtt  eevveenntt  eevveenn  bbeetttteerr..    7733,,  MMaatttt  KKFF00QQ

..  
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuullyy  88,,  22001133  aarree  bbeellooww..    MMiinnuutteess  ooff  tthhee  AAuugguusstt  

55  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg  wweerree  nnoott  yyeett  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhiiss  HHaammggrraamm  wwaass  rreelleeaasseedd..    
  

  

MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  JJuullyy  88,,  22001133  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrreesseenntt::  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  DDaann  ((WWKK00WW))  

BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  LLaannccee  ((KKBB00YYZZUU)),,  EErriikk  ((WWBB00YYZZUU))  

  CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

AAggeennddaa  

00..  MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  mmeeeettiinngg  

11..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

22..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

33..  OOtthheerr  iitteemmss  ttoo  bbee  aaddddeedd                                    

  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  

      MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  mmeeeettiinngg  wweerree  aapppprroovveedd  bbyy  vvooiiccee  vvoottee..    

  

TTrreeaassuurreerr’’ss  rreeppoorrtt  
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TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd..  TTrreeaassuurreerr  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  cclluubb  ddooeess  nnoott  hhaavvee  MMiinnnneessoottaa  SSttaattee  

TTaaxx  EExxeemmpptt  nnuummbbeerr..  MMaatttt  ddiidd  ccoonnttaacctt  tthhee  ssttaattee  ccoonnffiirrmm  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn..  IIff  bbooaarrdd  tthhiinnkkss  iitt  iiss  

wwoorrtthhwwhhiillee,,  MMaatttt  ccaann  ppuurrssuuee  tthhee  iissssuuee..  FFoorrmm  nneeeeddss  ttoo  bbee  ffiilllleedd  uupp  aanndd  sseenntt  ttoo  aauutthhoorriittiieess..  AAfftteerr  

ddiissccuussssiioonn  bbooaarrdd  ddiidd  eennccoouurraaggee  MMaatttt  ttoo  ppuurrssuuee  tthhee  SSttaattee  TTaaxx  EExxeemmpptt  aapppplliiccaattiioonn..  

    

CCoommmmiitttteeee  aanndd  ootthheerr  RReeppoorrttss  

LLaannccee  ((RReeppeeaatteerr  CCoommmmiitttteeee))  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  444400  RReeppeeaatteerr  iiss  nnoott  wwoorrkkiinngg..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  hhee  hhaadd  

nnoo  kknnoowwlleeddggee  tthhaatt  wwee  aallssoo  hhaavvee  aa  444400  rreeppeeaatteerr..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  444400  RReeppeeaatteerr  rraannggee  iiss  vveerryy  

sshhoorrtt  aanndd  ddrrooppss  oouutt  vveerryy  ffaasstt..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  444400  RReeppeeaatteerr  wwoorrkk  iiss  ddoonnee,,  tteelleemmeettrryy  wwiillll  bbee  

iinnssttaalllleedd..  EExxtteerrnnaall  AAnntteennnnaa  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  tteelleemmeettrryy..  

  

EErriikk  aanndd  MMaatttt  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  883355  RReeppeeaatteerr  ttoo  wwoorrkk  bbeetttteerr..  

  

BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  ffrroomm  MMaatttt..  RReeppoorrtt  hhaass  iinnffoo  oonn  jjuusstt  ccoommpplleetteedd  AARRRRLL  

FFiieelldd  DDaayy  22001133..  TThhee  aammbbiittiioouuss  FFiieelldd  DDaayy  wwaass  aa  ssuucccceessss  wwiitthh  ggrreeaatt  ttuurrnnoouutt..  WWiinnoonnaa  MMaayyoorr,,  MMNN  

SSttaattee  sseennaattoorrss  ppaaiidd  aa  vviissiitt  ttoo  FFiieelldd  DDaayy  ssiittee..  MMaatttt  hhaass  tthhee  FFiieelldd  DDaayy  SSccoorree  SSuummmmaarryy  iinn  tthhee  rreeppoorrtt..    

  

NNeexxtt  wwoouulldd  bbee  GGRRSSFF  ––  SSppeecciiaall  EEvveenntt  NN22BB  JJuullyy  1133--1144  aanndd  AARRRRLL  AAuugguusstt  UUHHFF  ccoonntteesstt  ––  AAuugguusstt  33--

44..  

  

JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  hhee  iiss  hheellppiinngg  nneeww  hhaammss  wwiitthh  AAnntteennnnaa  sseettuupp  aanndd  ootthheerr  ssttuuffff..  

BBooaarrdd  aapppprroovveedd  MMaatttt  ttoo  bbuuyy  ssoommee  ffiilltteerrss  tthhaatt  aarree  nneeeeddeedd..  

  

MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aarroouunndd  88  PPMM..  

    

  
  



  

TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

PP..OO  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877--77226644  

  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  

PPrreessiiddeenntt::    PPaauull  SScchhuummaacchheerr,,  KKØØZZYYVV  VViiccee  PPrreessiiddeenntt::    LLaannccee  TTaagglliiaappiieettrraa,,  KKBBØØYYJJUU  

ppsscchhuummaacchheerr@@wwiinnoonnaa..eedduu    llaanncceettaagg@@hhbbccii..ccoomm  

SSeeccrreettaarryy::      SSyyeedd  FFaarruuqquuee,,  AACCØØVVAA    TTrreeaassuurreerr::    MMaatttt  BBuurrtt,,  KKFF00QQ            

ssffaarruuqquuee@@yyaahhoooo..ccoomm    kkff00qq@@hhbbccii..ccoomm  

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      HHaarrrroo  HHoohheennnneerr  KKGG66RRLLMM    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            BBoobb  SSeeaaqquuiisstt  KKCC99IIWWEE  

  

  
DDuueess::    $$2255..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ppeerr  lliicceennssee  hhoollddeerr..  

$$3300..0000  ppeerr  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  ffoorr  aallll  lliicceennsseedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssaammee  ffaammiillyy  wwiitthhiinn  tthhee  

ssaammee  hhoouusseehhoolldd..  

DDuueess  sshhoouulldd  bbee  sseenntt  ttoo::    MMaatttt  BBuurrtt,,  TTrreeaassuurreerr,,  PP..OO..  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN  5555998877  

  
HHaammggrraamm  iiss  ppuubblliisshheedd  mmoonntthhllyy  bbyy  TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

DDiissttrriibbuuttiioonn  iiss  eelleeccttrroonniiccaallllyy  bbyy  eemmaaiill  aanndd  vviiaa  tthhee  WW00NNEE..oorrgg  wweebbssiittee..    

DDiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  bbyy  UUSSPPSS  iiss  aavvaaiillaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt..  

EEddiittoorr::  LLeenn  LLiittvvaann  ((KKCC00RRSSXX))  

PPlleeaassee  aaddddrreessss  ccoommmmeennttss  aanndd  HHaammggrraamm  ccoorrrreessppoonnddeennccee  ttoo::    LLeenn  LLiittvvaann  

2255556677  MMiinneerr  VVaalllleeyy  RRooaadd  --  WWiinnoonnaa,,  MMNN    5555998877      oorr  eemmaaiill  ttoo::    KKCC00RRSSXX@@aarrrrll..nneett  

BBooaarrdd  mmeeeettiinnggss  aarree  aannnnoouunncceedd  iinn  aaddvvaannccee  ((WWEEPPNNeett))..  

MMoonntthhllyy  cclluubb  pprrooggrraammss  aarree  hheelldd  oonn  tthhee  tthhiirrdd  TThhuurrssddaayy..  TThhee  ssuubbmmiissssiioonn  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  tthhee  

HHaammggrraamm  iiss  WWeeddnneessddaayy  ooff  tthhee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  cclluubb  pprrooggrraammss..  

WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  
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