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AApprriill  PPrrooggrraamm  ––  AApprr..  1166  

  
 

 

WHAT:  March Club Program:  Skywarn Training 2015.  Dan Goltz WK0W, a certified Skywarn trainer, 

will lead this year’s training session for Winona County.  The session is suitable for Skywarn newcomers or 

those who need the recommended two-year refresher.  The training is open to the public, so a good number 

of non-hams is expected to be there. 
  

DATE & Time:  Thursday, April 16, 2015 – 6:30 PM  (Note the early start time.) 

WHO:  All amateur radio operators and other interested persons are encouraged to attend.  

WHERE:  Tandeski Center, MN State College-Southeast Technical, 1200 Storr’s Pond Rd, Winona. 

 

  LLiikkee  uuss  oonn  FFaacceebbooookk   

 

http://www.w0ne.org/
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MMaarrkk  KKEE00DDXXII  bbeeiinngg  ccoonnggrraattuullaatteedd    

bbyy  DDaann  WWKK00WW  

Welcome New Amateur Radio Operators 

 
CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  tthhee  ffoouurr  nneeww  hhaamm  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  

oobbttaaiinneedd  tthheeiirr  lliicceennsseess  tthhiiss  wweeeekk  vviiaa  tthhee  cclluubb’’ss  lliicceennssiinngg  

ccoouurrssee  aanndd  VVEE  tteessttiinngg  sseessssiioonn  ccoonndduucctteedd  oonn  MMaarrcchh  3300..  
  

MMaarrkk  SSiimmoonn----KKEE00DDXXII  ((GGeenneerraall))    

JJuussttiinn  JJoohhnnssoonn----KKEE00DDXXJJ  ((TTeecchh))    

MMiikkee  BBuutteennhhooffff----KKEE00DDXXKK  ((GGeenneerraall))    

KKrriisshhnnaa  PPaalleeppuu----KKEE00DDXXLL  ((TTeecchh))  

  

  

LLeett’’ss  wweellccoommee  tthheemm  iinnttoo  

tthhee  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  SSeerrvviiccee  

aanndd  ccooaacchh  tthheemm  aass  tthheeyy  

eexxpplloorree  tthhee  ffaasscciinnaattiinngg  

wwoorrlldd  ooff  hhaamm  rraaddiioo..  

  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ffoouurr  

nneeww  lliicceennsseeeess,,  oonnee  

ootthheerr  ccaannddiiddaattee  tteesstteedd  

uunnssuucccceessssffuullllyy  ffoorr  

TTeecchhnniicciiaann  aanndd  

aannootthheerr  ppeerrssoonn  tteesstteedd  

uunnssuucccceessssffuullllyy  ffoorr  

uuppggrraaddee  ffrroomm  TTeecchh  ttoo  

GGeenneerraall..  

  

TThhaannkkss  ttoo  tthhee  nniinnee  

vvoolluunntteeeerr  eexxaammiinneerrss  

hheellppiinngg  wwiitthh  tthhee  tteesstt  

sseessssiioonn..    TTwwoo  

ccaannddiiddaatteess  aasskkeedd  ttoo  

hhaavvee  tthhee  tteesstt  qquueessttiioonnss  

aanndd  aannsswweerr  cchhooiicceess  

rreeaadd  ttoo  tthheemm,,  ssoo  tthhee  aaddddiittiioonnaall  VVEEss  wweerree  ppuutt  ttoo  ggoooodd  uussee..
  

  

MMiikkee  KKEE00DDXXKK  bbeeiinngg  
ccoonnggrraattuullaatteedd  bbyy  PPaauull  KK00ZZYYVV..  
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SSeeaarrcchh  aanndd  RReeccoovveerryy  OOppeerraattiioonn    

PPllaannnneedd  ffoorr  SSaattuurrddaayy,,  AApprriill  1188  
  

TThhee  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  SShheerriiffff’’ss  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  

ccoonndduuccttiinngg  aa  sseeaarrcchh  aanndd  rreeccoovveerr  ooppeerraattiioonn  oonn  

SSaattuurrddaayy,,  AApprriill  1188,,  aanndd  hhaass  aasskkeedd  tthhee  WWiinnoonnaa  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  ccoommmmuunniittyy  ttoo  aassssiisstt  aass  ppoossssiibbllee..    

TThheerree  aarree  mmuullttiippllee  aaggeenncciieess  iinnvvoollvveedd,,  SSOOAARR,,  

WWAARRCC,,  DDiivvee  RReessccuuee,,  DDNNRR,,  ttrraaiinneedd  ccaaddaavveerr  ddooggss  

aanndd  hhaannddlleerrss  ffrroomm  vvaarriioouuss  llooccaattiioonnss,,  aanndd  ppoossssiibbllyy  

ootthheerrss..  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonn  aass  iiss  ccuurrrreennttllyy  

uunnddeerrssttoooodd  iiss  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  llooccaattee  aanndd  rreeccoovveerr  

rreemmaaiinnss  ooff  aa  vviiccttiimm  ooff  aa  bbooaattiinngg  aacccciiddeenntt..    TThhee  

rreeaassoonniinngg  ttoo  ssttaarrtt  aatt  tthhiiss  ttiimmee  ooff  tthhee  sseeaassoonn  iiss  ttoo  bbee  

aabbllee  ttoo  sseeaarrcchh  bbeeffoorree  wweeeeddss  ggrrooww  uupp  aanndd  mmaakkee  

sseeaarrcchhiinngg  ddiiffffiiccuulltt..  

TThhee  ppllaann  ffoorr  aammaatteeuurr  rraaddiioo  iiss  nnoott  oonnllyy  ttoo  pprroovviiddee  

bbaacckkuupp  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  bbuutt  ttoo  pprroovviiddee  aaddddiittiioonnaall  

sseeaarrcchheerrss  ttoo  ccoommbb  iissllaannddss  aanndd  sshhoorreelliinnee  ffoorr  aannyy  

ssiiggnn  ooff  tthhee  vviiccttiimm..    PPaarrttiicciippaannttss  sshhoouulldd  bbee  ddrreesssseedd  

aapppprroopprriiaatteellyy  ffoorr  tthhee  wweeaatthheerr----iitt  wwiillll  bbee  ccoolldd  oonn  tthhee  

rriivveerr..    BBrriinngg  gglloovveess  aanndd  aa  ppeerrssoonnaall  ffllooaattaattiioonn  ddeevviiccee  

iiff  yyoouu  hhaavvee  oonnee..    AAmmaatteeuurrss  wwiillll  wwaanntt  aa  hhaannddhheelldd  

rraaddiioo,,  aanndd  eexxttrraa  bbaatttteerriieess..  

AAtt  tthhiiss  ttiimmee,,  tthhee  eexxaacctt  bbeeggiinnnniinngg  ttiimmee  aanndd  ssttaaggiinngg  

aarreeaa  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  aannnnoouunncceedd..    IItt  iiss  bbeelliieevveedd  tthhaatt  

tthhee  sseeaarrcchh  aarreeaa  wwiillll  bbee  nneeaarr  DDrreessbbaacchh,,  MMNN..    IIff  tthhee  

wweeaatthheerr  iiss  tthhrreeaatteenniinngg,,  tthhee  ooppeerraattiioonn  wwiillll  lliikkeellyy  bbee  

ppoossttppoonneedd..  

AAss  wwiitthh  aannyy  ooff  tthheessee  aaccttiivviittiieess,,  aa  ppeerrssoonn  iiss  oonnllyy  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ggiivvee  tthhee  ttiimmee  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee,,  aalltthhoouugghh  iiff  

yyoouu  aarree  oonn  aann  iissllaanndd  yyoouu  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  lleeaavvee  

uunnttiill  tthhee  bbooaatt  ccoommeess  ttoo  ttaakkee  yyoouu  bbaacckk  ttoo  sshhoorree..  

AAnnyyoonnee  wwiilllliinngg  aanndd  aabbllee  ttoo  aassssiisstt  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  DDaann  

GGoollttzz,,  WWKK00WW,,  ttoo  mmaakkee  hhiimm  aawwaarree  ooff  yyoouurr  aavvaaiillaabbiilliittyy  

ffoorr  ppllaannnniinngg  ppuurrppoosseess  aanndd  ttoo  bbee  cceerrttaaiinn  tthhaatt  yyoouu  

rreecceeiivvee  ffiinnaall  ddeettaaiillss  aass  tthheeyy  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee..
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SSppeecciiaall  EEvveenntt  SSttaattiioonn  WW11NN  iiss  OONN  ffoorr  SSaattuurrddaayy  &&  

SSuunnddaayy,,  AApprriill  1188  &&  1199..  

  
WWiinnoonnaa,,  MMNN——tthhee  ttoowwnn  tthhaatt  ssaavveedd  iittsseellff..      

  

TThhaatt’’ss  tthhee  tthheemmee  ooff  tthhee  ssppeecciiaall  eevveenntt  ssttaattiioonn  

oonn  AApprriill  1188  aanndd  1199..    TThhee  ssttaattiioonn,,  uussiinngg  ccaallll  ssiiggnn  

WW11NN,,  ccoommmmeemmoorraatteess  tthhee  hheerrooiicc  eeffffoorrtt  ooff  

vvoolluunntteeeerrss  ttoo  mmiinniimmiizzee  ddaammaaggee  dduurriinngg  tthhee  

ggrreeaatt  fflloooodd  ooff  11996655..    AAnndd  tthhee  WWiinnoonnaa  aarreeaa  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  ccoommmmuunniittyy  ddiidd  iitt’’ss  jjoobb——

pprroovviiddiinngg  vvaalluuaabbllee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aassssiissttaannccee  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eemmeerrggeennccyy..  

  

AAtt  tthhiiss  ttiimmee  iitt  iiss  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  oonnee  

llooccaattiioonn  wwiillll  bbee  ooppeerraattiinngg  WW11NN  dduurriinngg  tthhee  ttwwoo  

ddaayyss  ooff  tthhee  eevveenntt..    IItt  iiss  hhooppeedd  tthhaatt  aannootthheerr  

hhaamm  rraaddiioo  ssiittee  ((oorr  mmoorree))  wwiillll  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  

aaccttiivviittyy  bbeeffoorree  tthhee  wweeeekk  eenndd  aarrrriivveess..  

  

NNeeww  hhaamm  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aass  wweellll  aass  eexxppeerriieenncceedd  

ooppss  aarree  iinnvviitteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee..    TThhee  ccuurrrreenntt  ssiittee  iiss  

tthhee  hhoommee  ooff  MMaatttt  BBuurrtt,,  KKFF00QQ,,  aatt  229922  VVaalllleeyy  OOaakkss  

DDrriivvee,,  WWiinnoonnaa..    MMaatttt  hhaass  ccoommmmiitttteedd  ttoo  hhaavvee  aatt  

lleeaasstt  ttwwoo  ttrraannsscceeiivveerrss  ggooiinngg  ffoorr  tthhee  eevveenntt..    HHee  ccaann  

hhaannddllee  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  ooppeerraattoorrss  aanndd  vviissiittoorrss  iinn  

hhiiss  sshhaacckk..  

  

AAddvveerrttiizzeedd  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn  aarree  1144::0000  ttoo  2222::0000  

UUTTCC  ((tthhaatt’’ss  99::0000  AAMM  ttoo  55::0000  PPMM  CCDDTT))  bbootthh  ddaayyss..    

PPlleeaassee  lleett  MMaatttt  kknnooww  iiff  yyoouu  ccaann  ppaarrttiicciippaattee  ssoo  tthhaatt  

hhee  ccaann  bbee  ssuurree  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  ooppeenn  ssppoott  ffoorr  yyoouu  

oonn  oonnee  ooff  tthhee  rriiggss  oorr  llooggbbooookkss..  

  

SSppeecciiaall  eevveenntt  ssttaattiioonnss  aarree  aa  ggrreeaatt  wwaayy  ttoo  hhaavvee  

rreellaaxxeedd  ffuunn  wwiitthh  hhaamm  rraaddiioo  aanndd  ttoo  eennjjooyy  tthhee  

ccoommppaannyy  ooff  ffeellllooww  eenntthhuussiiaassttss  ooff  tthhee  hhoobbbbyy..    MMaannyy  

ooff  uuss  eennjjooyy  cchhaassiinngg  ssppeecciiaall  eevveenntt  ssttaattiioonnss,,  ssoo  

ooppeerraattiinngg  WW11NN  iiss  aa  ggoooodd  wwaayy  ttoo  ggiivvee  bbaacckk  ttoo  tthhee  

hhoobbbbyy..  

  

BBee  cceerrttaaiinn  ttoo  ccoonnttaacctt  MMaatttt  aanndd  lleett  hhiimm  kknnooww  wwhheenn  

yyoouu  ccaann  ttaakkee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoommee  bbyy  hhiiss  hhoouussee  

aanndd  ppaarrttiicciippaattee..    ((OOhh  yyeess,,  aanndd  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  ggrreeaatt  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  ttrraaddiittiioonn——bbrriinngg  ttrreeaattss..))
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NNooww  YYoouu  CCaann  HHaavvee  YYoouurr  DDXXCCCC  SSuubbmmiissssiioonnss  

CChheecckkeedd  RRiigghhtt  HHeerree  iinn  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy!!
  

  

DDaakkoottaa  DDiivviissiioonn  DDiirreeccttoorr  

GGrreegg  WWiiddiinn,,  KKØØGGWW,,  hhaass  

rreecceennttllyy  aappppooiinntteedd  WWiinnoonnaa  

AARRCC  mmeemmbbeerr  MMiikkee  CCiizzeekk,,  

WWØØVVTTTT,,  aass  aa  DDXXCCCC  CCaarrdd  

CChheecckkeerr..    MMiikkee  hhaass  bbeeeenn  

iinnvvoollvveedd  wwiitthh  tthhee  ffiieelldd  

cchheecckkiinngg  pprrooggrraamm  ssiinnccee  iittss  

bbeeggiinnnniinngg  iinn  tthhee  eeaarrllyy  11999900ss  

wwhheenn  hhee  wwaass  lliivviinngg  iinn  tthhee  

WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC  aarreeaa..    HHee  rreettiirreedd  aanndd  hhiiss  ffaammiillyy  

mmoovveedd  ttoo  SStt  CChhaarrlleess  MMNN  llaasstt  ssuummmmeerr..    MMiikkee’’ss  wwiiffee  

SSuussaann,,  KK33SSMMCC,,  iiss  aa  sscchhooooll  tteeaacchheerr  iinn  RRoocchheesstteerr..  

  

TThhee  AARRRRLL  ffiieelldd  cchheecckkiinngg  pprrooggrraamm  pprroovviiddeess  LLeeaagguuee  

mmeemmbbeerrss  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  hhaavvee  QQSSLL  ccaarrddss  ffoorr  aallll  

AARRRRLL  aawwaarrddss  cchheecckkeedd  llooccaallllyy  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  ttoo  mmaaiill  

tthheeiirr  ccaarrddss  ttoo  LLeeaagguuee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  NNeewwiinnggttoonn..    

DDiivviissiioonn  DDiirreeccttoorrss  mmaayy  aappppooiinntt  aa  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  

qquuaalliiffiieedd  aammaatteeuurrss  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ddiivviissiioonn  aass  HHFF  AAwwaarrddss  

MMaannaaggeerrss  ((ffoorr  WWoorrkkeedd  AAllll  SSttaatteess)),,  VVHHFF  AAwwaarrddss  

MMaannaaggeerrss  ((ffoorr  VVUUCCCC)),,  oorr  DDXXCCCC  CCaarrdd  CChheecckkeerrss,,  

wwhhoo  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  cchheecckk  ccaarrddss  ffoorr  aallll  AARRRRLL  aawwaarrddss;;  

DDXXCCCC,,  VVUUCCCC,,  WWAACC  aanndd  WWAASS..  

  

CCoommpplleettee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  AARRRRLL  aawwaarrddss  pprrooggrraamm  

iiss  oonn  tthhee  LLeeaagguuee  wweebb  ssiittee::  

  FFoorr  DDXXCCCC::  hhttttpp::////wwwwww..aarrrrll..oorrgg//ddxxcccc      

  FFoorr  VVUUCCCC::  hhttttpp::////wwwwww..aarrrrll..oorrgg//vvuucccc    

  FFoorr  WWAACC::  hhttttpp::////wwwwww..aarrrrll..oorrgg//wwaacc    

  FFoorr  WWAASS::  hhttttpp::////wwwwww..aarrrrll..oorrgg//wwaass    

  

FFoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aannyy  AARRRRLL  aawwaarrddss  aanndd  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  pprroocceessss,,  MMiikkee’’ss  ccoommpplleettee  ccoonnttaacctt  iinnffoo  iiss  

iinncclluuddeedd  bbeellooww  aanndd  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  AARRRRLL  wweebb  ssiittee  

hheerree::  hhttttpp::////wwwwww..aarrrrll..oorrgg//ddxxcccc--ccaarrdd--cchheecckkeerr--sseeaarrcchh    

  

MMiikkee  CCiizzeekk  WWØØVVTTTT  

PPOO  BBooxx  661166  

SStt  CChhaarrlleess  MMNN  5555997722--00661166  

550077  442211--55449955  ((cceellll))  

mmggcciizzeekk@@hhbbccii..ccoomm    

http://www.arrl.org/dxcc
http://www.arrl.org/vucc
http://www.arrl.org/wac
http://www.arrl.org/was
http://www.arrl.org/dxcc-card-checker-search
mailto:mgcizek@hbci.com
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  AApprriill  66,,  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrreesseenntt::    JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  LLaannccee  ((KKBB00YYJJUU))  ,,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  ,,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  HHaarrrroo  ((KKGG66RRLLMM)),,  DDaann  ((WWKK00WW)),,  LLeess  

((KK00BBAADD)),,TToomm((WW00MMKK))  

  

  CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

AAggeennddaa  

  

00..  SSeeccrreettaarryy’’ss  RReeppoorrtt  

11..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

22..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

33..  OOtthheerr  IItteemmss  

PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

SSeeccrreettaarryy’’ss  RReeppoorrtt//MMiinnuutteess  

  

MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  oonn  hhaanndd..  DDaann  mmeennttiioonneedd  hhee  llooookkeedd  oovveerr  aanndd  ffoouunndd  nnoo  iissssuueess..  DDaann  mmoovveedd  aa  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg..  LLeess  sseeccoonnddeedd..  PPaauull  ttooookk  lliittttllee  ttiimmee  tthheenn  ttoo  rreeaadd  tthhrroouugghh  tthhee  MMiinnuutteess..  TThheerree  wweerree  nnoo  

ddiissccuussssiioonnss  ffuurrtthheerr  oonn  tthhee  MMiinnuutteess..  MMiinnuutteess  wweerree  tthheenn  aapppprroovveedd  uunnaanniimmoouuss..  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

  

TTrreeaassuurreerr  HHaarrrroo  wwaass  pprreesseenntt  ffoorr  tthhee  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt..  LLeess  mmoovveedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  oonn  hhaanndd..  DDaann  sseeccoonnddeedd  

tthhee  mmoottiioonn..  TTrreeaassuurreedd  rreeppoorrtt  wwaass  tthheenn  aapppprroovveedd..    

AAllssoo  aavvaaiillaabbllee  wwaass  aa  lliisstt  wwiitthh  nnaammee  ooff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ppaaiidd  tthhee  aannnnuuaall  dduueess  aanndd  wwhhoo  ddiidd  nnoott..  

  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

  

DDaann  ffrroomm  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  ffiirrsstt  pprreesseenntteedd  hhiiss  rreeppoorrtt..  CCoommmmiitttteeee  hhaadd  aa  mmeeeettiinngg  tthhaatt  wwaass  wweellll  aatttteennddeedd  aanndd  

ddiissccuusssseedd  uussee  ooff  WWiittookkaa  TToowweerr..  DDuurriinngg  tthhaatt  mmeeeettiinngg  ccoommmmiitttteeee  pprreeppaarreedd  aa  ppllaann..    LLeess  aanndd  DDaann  pprreesseenntteedd  tthhee  ppllaann  ttoo  MMiikkee  
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PPeetteerrssoonn..  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  wwhhoollee  hheeaarrtteeddllyy  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  ppllaann..  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  ttoolldd  LLeess  aanndd  DDaann  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  ppuurrcchhaassee  ooff  

aannyytthhiinngg  wwee  tthhiinnkk  wwee  mmaayy  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  WWiittookkaa  pprroojjeecctt  wwoorrkk..  AAllssoo  JJuunnee  1133tthh  iiss  sseett  tteennttaattiivveellyy  ffoorr  aa  jjooiinntt  eexxeerrcciissee  wwiitthh  tthhee  

DDiivvee  aanndd  RReessccuuee  tteeaamm,,  uuttiilliizziinngg  iinncciiddeenntt  ccoommmmaanndd  aanndd  bbeeiinngg  aa  sshhoowwccaassee  ooff  AAPPRRSS  ccaappaabbiilliittyy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  hhaass  ttwwoo  

AAPPRRSS  ccaappaabbllee  rraaddiiooss  aavvaaiillaabbllee..    SSiinnccee  tthhaatt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  MMiikkee,,  DDaann  aanndd  LLeess  hhaadd  aannootthheerr  ccoouuppllee  ooff  mmeeeettiinngg  wwiitthh  MMiikkee..  MMiikkee    

bbooookkeedd  TTaannddeesskkii  CCeenntteerr  oonn  1166tthh  ooff  AApprriill  ffoorr  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg..  AAllssoo  MMiikkee  ppllaannss  ttoo  vviissiitt  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss  CCoouunnttyy  SSttoorraaggee  ffaacciilliittyy  

ttoo  llooccaattee  dduupplleexxeerrss  ffoorr  tthhee  rreeppeeaatteerr  wwee  hhaavvee..  DDaann  tthhiinnkkss  hhee  mmiigghhtt  hhaavvee  iitt  bbyy  nnooww..  AAnndd  tthheessee  wwiillll  bbee  ffoorr  cclluubb’’ss  ttoo  hhaavvee..  

AAnnootthheerr  tthhiinngg  MMiikkee  hhaass  iiss  SSoollaarr  PPaanneell  tthhaatt  wwiillll  aallssoo  bbee  ddoonnaatteedd  ttoo  cclluubb..  DDaann  tthhiinnkkss  SSoollaarr  PPaanneell  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  kkeeeepp  

bbaatttteerriieess  cchhaarrggeedd  uupp..  DDaann  rreepplliieedd  ttoo  PPaauull’’ss  qquueessttiioonn  tthhaatt  tthheerree  iiss  AACC  aavvaaiillaabbllee  iinn  WWiittookkaa  TToowweerr  bbuutt  SSoollaarr  PPaanneell  ccoouulldd  aallssoo  bbee  

uusseedd  ffoorr  wwhhaatteevveerr  wwaayy  wwee  nneeeedd..  DDaann  ddiidd  nnoott  kknnooww  iiff  MMiikkee  hhaadd  llooccaatteedd  tthhee  VVHHFF  AAnntteennnnaass  ((PPaauull’’ss  qquueessttiioonn))..  LLeess  mmeennttiioonneedd  

hhee  ppllaannss  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  DDaann  ccoommiinngg  FFrriiddaayy  aanndd  bbrriinngg  tthhee  dduupplleexxeerr  ((iiff  aavvaaiillaabbllee))  aanndd  aallssoo  tthhee  rreeppeeaatteerrss  ttoo  WWiittookkaa  TToowweerr..  LLeess  

wwiillll  cchheecckk  iiff  aallll  tthhee  nneeeeddeedd  ccaabblleess  aarree  tthheerree..  LLeess  ppllaann  ttoo  mmaarrkk  tthhee  dduupplleexxeerrss..  DDaann  aallssoo  ppllaannss  ttoo  mmeeaassuurree  ttoo  ffiinndd  wwhhaatt  ssoorrtt  ooff  

rrooppeess  aanndd  ppuulllleeyyss  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  ttoowweerr..  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  aallssoo  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  ssppaacciinngg  ooff  tthhee  AAnntteennnnaass  oonn  tthhee  ttoowweerr  

cclluubb  ssuuggggeessttiinngg..  LLeess  tthhiinnkkss  tthheerree  mmaayy  bbee  aaddddiittiioonnaall  ppllaann  ttoo  ppllaaccee  ssoorrtt  ooff  NNaattiioonnaall  BBrrooaaddbbaanndd  ttyyppee  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  ttoowweerr..  JJoohhnn  

ssuuggggeesstteedd  bbuuyyiinngg  ggoooodd  qquuaalliittyy  ppuulllleeyyss  aass  hhee  hhaass  bbaadd  eexxppeerriieennccee  bbuuyyiinngg  cchheeaapp  oonneess..  MMaarriinnee  ggrraaddee  oonneess  aarree  tthhee  bbeesstt..  LLaannccee  

eemmpphhaassiizzeedd  wwee  sshhoouulldd  ppllaann  ttoo  ggoo  uupp  tthhee  TToowweerr  oonnccee..  JJoohhnn  tthheenn  sshhaarreedd  hhiiss  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  ppuulllleeyyss..    

  

PPaauull’’ss  rreeppoorrtt  wwaass  tthheenn  nneexxtt..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  iitt  wwaass  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  LLiicceennssiinngg  CCllaassss  sseessssiioonn..  WWee  hhaadd  ffoouurr  oouutt  ooff  ffiivvee  ppaasssseedd  

tthhee  tteessttss..  OOuutt  ooff  ffoouurr  ttwwoo  eevveenn  ppaasssseedd  bbootthh  TTeecchhnniicciiaann  aanndd  GGeenneerraall..  OOnnee  ppeerrssoonn  wwaass  ssiicckk  aanndd  ppllaann  ttoo  tteesstt  aatt  MMiinnnneeaappoolliiss  

aarreeaa..  JJoohhnn  cchheecckkeedd  ccoouuppllee  ooff  hhoouurrss  aaggoo  aanndd  tthheeyy  wweerree  nnoott  lliisstteedd  iinn  FFCCCC  ddaattaa  bbaassee  yyeett..  PPaauull  tthhaannkkeedd  eevveerryyoonnee  iinnvvoollvveedd  

rruunnnniinngg  tthhee  ccllaasssseess  aanndd  lliicceennssee  sseessssiioonnss..    

  

JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  aannootthheerr  llooccaall  ppeerrssoonn  ggoott  tthhee  lliicceennssee  aanndd  wwhhoo  lliivveess  iinn  oouurr  aarreeaa..  HHee  ffoouunndd  tthhaatt  oouutt  wwhhiillee  cchheecckkiinngg  FFCCCC  

ddaattaa  bbaassee..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  wwee  sshhoouulldd  sseenndd  ssttaannddaarrdd  wweellccoommee  lleetttteerr  ttoo  aallll  nneeww  hhaammss  iinn  oouurr  aarreeaa..  LLaannccee  ssuuggggeesstteedd  ttoo  sseenndd  

tthhee  lleetttteerr  oonnccee  aallll  ccaallll  ssiiggnnss  hhaass  bbeeeenn  aassssiiggnneedd..  PPaauull  wwaannttss  aallll  tthheessee  nneeww  HHaammss  ttoo  ccoommee  ttoo  cclluubb  mmeeeettiinnggss  aanndd  LLaannccee  

mmeennttiioonneedd  ttoo  ssppeecciiffyy  tthhiiss  MMoonntthh’’ss  pprrooppoosseedd  SSKKYYWWAARRNN  TTrraaiinniinngg  ((TThhuurrssddaayy  AApprriill  1166,,  66::3300  PPMM  aatt  TTaannddeesskkii  CCeenntteerr))..    

  

AApprriill  CClluubb  MMeeeettiinngg  

  

LLaannccee  pprrooppoosseedd  tthhaatt  AApprriill  CClluubb  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  bbee  hheelldd  aass  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg,,  ttoo  bbee  hheelldd  aatt  TTaannddeesskkii  CCeenntteerr  ssttaarrttiinngg  66::3300  

PPMM  oonn  TThhuurrssddaayy  tthhee  AApprriill  1166..  MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd..  LLeess  aasskkeedd  wwhhyy  wwee  aarree  hhaavviinngg  mmoottiioonn  ooff  tthhiiss  ssoorrtt  aass  wwee  nneevveerr  hhaadd  

mmoottiioonn  ooff  tthhiiss  nnaattuurree  bbeeffoorree..  PPaauull  aannsswweerreedd  wwee  aarree  ggeettttiinngg  aapppprroovvaall  aass  tthhee  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ddiiffffeerreenntt  llooccaattiioonn  aatt  

ddiiffffeerreenntt  ttiimmee  aanndd  wwee  kkiinndd  ooff  llooookkiinngg  ffoorr  bblleessssiinngg  ooff  tthhee  bbooaarrdd..    LLeess  tthhiinnkkss  LLaannccee  hhaass  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ppllaann  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

aanndd  pprrooggrraammss  aanndd  tthhiiss  mmoottiioonn  iiss  uunnnneecceessssaarryy..  AA  vvoottee  wwaass  tthheenn  hheelldd  aanndd  tthhee  mmoottiioonn  ppaasssseedd  wwiitthh  lleess’’ss  ddiisssseenntt..  LLeess  tthhiinnkkss  iitt  

mmaakkeess  bbaadd  pprreecceeddeenntt  ffoorr  ppllaannnniinngg  ffuuttuurree  pprrooggrraammss  aanndd  mmaakkeess  uunndduuee  rreessttrraaiinntt  oonn  ppllaannnniinngg  tthhee  pprrooggrraammss..  LLeess  iiss  ppllaannnniinngg  ttoo  
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aatttteenndd  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg  aalltthhoouugghh..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  ssttaarrtt  ooff  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg  ttiimmee  ((66::3300  PPMM))  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  iinn  

HHaammggrraamm  ssoo  eevveerryybbooddyy  iiss  aawwaarree  ooff  ttiimmee  cchhaannggee..  SSyyeedd  wwiillll  ccoonnttaacctt  LLeenn  iiff  hhee  hhaass  aallll  tthhee  eemmaaiillss  ttoo  sseenndd  aallll  tthhee  nneeww  hhaamm  

iinnvviittaattiioonn  ttoo  CClluubb  MMeeeettiinnggss..    

  

OOtthheerr  IItteemmss  

  

LLaannccee  aanndd  EErriikk  wweerree  cclleeaanniinngg  tthhee  ssttuuffff  aatt  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  aanndd  ffoouunndd  tthhaatt  ffoouurr  rraacckkss  oouutt  ooff  ffiivvee  bbaatttteerriieess  wweerree  sshhoott..  LLaannccee  

ttoolldd  tthhaatt  bbrraanndd  nneeww  GGeell  CCeellllss  wwee  uussee  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  ““MMoottoorr  PPaarrttss””  aatt  ddiissccoouunntteedd  pprriiccee..  IIff  oonnee  bbrriinnggss  oonnee  oolldd  GGeell  CCeellll,,  tthheenn  

$$11..5500  iiss  aallssoo  ddiissccoouunntteedd  (($$  1133..9900  ffiinnaall  ccoosstt))..  LLaannccee  iiss  llooookkiinngg  ffoorr  oolldd  CCeellllss  tthhaatt  ccaann  bbee  rreettuurrnneedd..  LLaannccee  nneeeeddss  88  GGeell  CCeellllss..  PPaauull  

mmeennttiioonneedd  wwhheerree  hhee  ccaann  ffiinndd  ssoommee..  TThheerree  wwaass  tthheenn  ddiissccuussssiioonn  oonn  eevveerryybbooddyy’’ss  eexxppeerriieennccee  ooff  rreettuurrnniinngg  cceellll  bbaatttteerriieess  aanndd  

ssttaattee  llaawwss..    LLaannccee  tthheenn  aasskkeedd  iiff  MMoottoorr  SSppoorrtt  ccoouulldd  bbee  aapppprrooaacchheedd  ttoo  ggeett  vvoolluummee  ddiissccoouunntt..  EErriikk  kknnoowwss  tthhee  oowwnneerr  aass  aallssoo  PPaauull..  

LLaannccee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aaddddrreessss  ggeenneerraall  cclluubb  aabboouutt  iiff  tthheerree  iiss  ddeemmaanndd  aanndd  ccaann  wwee  oorrddeerr  bbuullkk  ffoorr  cchheeaappeerr  pprriiccee..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  

hhee  ssaaww  lloott  ooff  lleeaakkiinngg  wwhhiillee  cclleeaanniinngg  WWiinnoonnaa  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  rraacckkss..  JJoohhnn  ssuuggggeesstteedd  uussiinngg  bbaakkiinngg  ssooddaa  ttoo  cclleeaann  uupp  tthhee  ggeell  cceellll  

mmeessss..    

AAllssoo  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  wwee  hhaavvee  ttwwoo  ttootteess  aatt  tthhee  MMeecchhaanniiccaall  cclloosseett  ooff  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  oouutt..  TThhaatt  wwaass  

lleeffttoovveerr  ffrroomm  ssppeecciiaall  eevveenntt  ssttaattiioonn..  AAllssoo  tthheerree  iiss  tthhee  ppuusshh  uupp  mmaasstt  oonn  tthhee  rrooooff  ooff  tthhee  WWHHSS  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  ddoowwnn..  MMaasstt  

ddooeess  ccoollllaappssee  ddoowwnn..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  AAnntteennnnaa  TTuunneerr  tthhaatt  iiss  iinn  oonnee  ooff  tthhee  TTootteess..    

  

MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aabboouutt  77::5500  PPMM  
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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::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr      KKGG66RRLLMM        

ssffaarruuqquuee@@yyaahhoooo..ccoomm    HHaarrrroo@@hhoohheennnneerr..ccoomm  

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      DDaann  GGoollttzz    WWKK00WW    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            LLeesslliiee  HHiittttnneerr  KK00BBAADD  

  

  
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::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr,,  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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LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))..   

mailto:pschumacher@winona.edu
mailto:ewbrom@hbci.com
https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667

