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

wwwwww..ww00nnee..oorrgg                        ----  WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  ----      FFeebbrruuaarryy  22001155  
  

  

  

  

  

FFeebbrruuaarryy  PPrrooggrraamm  ––  FFeebb..  1199  
  
WHAT:  February Club Program:  The Winona Amateur Radio Club has been very busy so far this year, 

and the January program will review highlights of several recent activities such as support of the Winona 

County Historical Society’s museum open house, results of the MN QSO Party contest and the current ham 

radio license preparation course.  Future events will also be touched upon—offering the Boy Scout Radio 

merit badge at the March Gamehaven Merit Badge Fair, and status of improvements to club equipment and 

capability. 
  

DATE & Time:  Thursday, February 19, 2015 -- 7:00 PM 

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

WHERE:  Conference Room B, Winona County Office Building, 202 West 2nd Street, Winona, MN.  

Doors will be unlocked from 6:45 to 7:15 PM.  If you are late, please try the 146.835 repeater to have 

someone let you in. 

LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))..   

 

http://www.w0ne.org/
https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
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Great Special Event Station 

Supporting Winona County 

Historical Society—W1N 

 
TThhee  cclluubb  ddiidd  aa  bbaanngg--uupp  jjoobb  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  HHiissttoorriiccaall  

SSoocciieettyy’’ss  ooppeenn  hhoouussee  aaggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr..    IItt  wwaass  aa  ssppeecciiaall  

ooppeenn  hhoouussee  ffoorr  tthheemm  iinn  aa  wwaayy——110000
tthh

  aannnniivveerrssaarryy  ooff    

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  AArrmmoorryy  bbuuiillddiinngg,,  8800  yyeeaarr  aannnniivveerrssaarryy  

ooff  tthhee  HHiissttoorriiccaall  

SSoocciieettyy,,  aanndd  55
tthh

  

aannnniivveerrssaarryy  ooff  tthhee  

nneeww  LLaaiirrdd  NNoorrttoonn  

aaddddiittiioonn..    TThhee  cclluubb  

mmaaddee  iitt  aa  ssppeecciiaall  

eevveenntt  aallssoo——wwiitthh    tthhee  

ccaallllssiiggnn  WW11NN  

ooppeerraattiinngg  ffrroomm  ttwwoo  

llooccaattiioonnss,,  oonnee  aatt  tthhee  AArrmmoorryy  mmuusseeuumm  aanndd  oonnee  aatt  tthhee  hhoommee  

ooff  MMaatttt  KKFF00QQ..  

  

RReessuullttss  wweerree  eexxcceelllleenntt..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  EErriikk  WWBB00NNIIUU  aanndd  

MMaatttt  KKFF00QQ,,  aallmmoosstt  220000  QQSSOOss  wweerree  mmaaddee..    TThhee  ccoouunntt  wwaass  

aabboouutt  eeqquuaallllyy  sspplliitt  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  llooccaattiioonnss..        TThhee  

AArrmmoorryy  ooppeerraattiioonn  uuttiilliizzeedd  tthhee  cclluubb’’ss  IICC--771188  HHFF  

ttrraannsscceeiivveerr  aanndd  GG55RRVV  aanntteennnnaa  mmoouunntteedd  oouuttssiiddee..  

  

IInn  aaddddiittiioonn,,  TTVV  ssttaattiioonn  WWXXOOWW  ooff  LLaa  CCrroossssee  hhaappppeenneedd  ttoo  

bbee  ccoovveerriinngg  tthhee  ooppeenn  hhoouussee  aanndd  tthheeyy  pprroodduucceedd  aa  ffeeaattuurree  

ssttoorryy  ooff  tthhee  WW11NN  ooppeerraattiioonn..    CClliicckk  hheerree  ttoo  sseeee  tthhee  cclliipp  

tthheeyy  aaiirreedd..    GGoooodd  jjoobb,,  aallll!!
  

http://www.wxow.com/story/28056510/2015/02/08/winona-amateur-radio-club-gives-back-to-community
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GGoott  YYoouurr  22001155  DDuueess  IInn  YYeett??????    NNooww’’ss  tthhee  TTiimmee  

MMeemmbbeerrsshhiipp  dduueess  ffoorr  22001155  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  $$2255  ppeerr  iinnddiivviidduuaall,,  $$3300  ffoorr  ffaammiillyy,,  aanndd  $$55  
ffoorr  ssttuuddeennttss  uupp  ttoo  tthhee  aaggee  ooff  1188  yyeeaarrss..  

PPaayymmeenntt  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  ccaasshh  oorr  cchheecckk::  

11..  CClluubb  bbrreeaakkffaassttss,,  

22..  CClluubb  mmoonntthhllyy  pprrooggrraamm,,  oorr    

33..  CChheecckk  bbyy  mmaaiill  ttoo  WWiinnoonnaa  AARRCC,,  AATTTTNN::  TTrreeaassuurreerr,,  PPOO  BBooxx  11226644,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN    
5555998877  oorr  ddiirreeccttllyy  ttoo  HHaarrrroo  HHoohheennnneerr  aatt  5555  LLooiiss  LLaannee,,  WWiinnoonnaa,,  MMNN  5555998877..  

  

LLooookkss  LLiikkee  aa  GGrreeaatt  TTeecchhnniicciiaann  CCllaassss  LLiicceennssiinngg  CCoouurrssee  TThhiiss  YYeeaarr  

TThhee  TTeecchh  CCllaassss  ccoouurrssee  ggoott  uunnddeerrwwaayy  oonn  MMaannddaayy,,  FFeebb..  99  aatt  WWSSUU’’ss  WWaattkkiinnss  HHaallll..    TThhee  ccoouurrssee,,  

ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  PPaauull  KK00ZZYYVV  aanndd  MMeellaanniiee  KKDD00NNTTMM,,    hhaass  aa  nnuummbbeerr  ooff  WWSSUU  ssttuuddeennttss  tthhiiss  yyeeaarr  pplluuss  

ssiixx  ppaarrttiicciippaannttss  ffrroomm  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..    TThhee  nnuummbbeerr  ooff  WWSSUU  ssttuuddeennttss  iiss  nnoott  ffiirrmm  yyeett  dduuee  ttoo  ssoommee  

eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaanncceess,,  bbuutt  iitt  iiss  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  aanndd  mmaayy  ggrrooww  ttoo  oovveerr  tteenn..      SSoorrrryy,,……nnoo  ppiiccss  yyeett..  

VVEE--ccoonndduucctteedd  lliicceennssee  tteessttiinngg  iiss  ppllaannnneedd  ffoorr  MMoonnddaayy,,  AApprriill  22..    MMoorree  ttoo  ffoollllooww..  
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NNeeww  MMNNQQPP  RReeccoorrdd  ffoorr  tthhee  CClluubb  SSttaattiioonn  iinn  22001155!! 
  
BByy  MMaatttt  BBuurrtt,,  KKFF00QQ  
  

  

HHii  aallll,,    

FFiirrsstt  ooff  aallll  tthhaannkkss  ffoorr  

yyoouurr  iinntteerreesstt  aanndd  

ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  tthhee  

MMNNQQPP  22001155..    II  tthhoouugghhtt  

eevveerryytthhiinngg  wweenntt  wweellll  

aanndd  aapppprreecciiaattee  yyoouurr  

eeffffoorrtt..    WWee  hhaadd  aann  aallll  

ttiimmee  hhiigghh  nnuummbbeerr  ooff  

ooppss  tthhiiss  yyeeaarr  ((99  II  bbeelliieevvee))  wwhhiicchh  iiss  jjuusstt  ggrreeaatt!!    

  

II  ffiinniisshheedd  ggooiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  lloogg  aanndd  hheerree  iiss  wwhhaatt  wwee  

aaccccoommpplliisshheedd::    

4444  ssttaatteess    5522  MMNN  ccoouunnttiieess    

44  pprroovviinncceess    11  DDXX    

……ffoorr  aa  110011  mmuullttiipplliieerr..  

  

TThheerree  wweerree  aabboouutt  44  bbuusstteedd  ccaallllss  aanndd  22  dduuppeess  wwhhiicchh  wweerree  

rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  lloogg  wwhhiicchh  lleefftt  uuss  wwiitthh  229955  QQSSOOss..    

AAfftteerr  tthhee  mmaatthh  oouurr  ssccoorree  tthhiiss  yyeeaarr  iiss  5599,,559900  ppttss  [[wweellll  

aabboovvee  tthhee  5555,,221122  ppttss  ffoorr  22001144]]..  

TThhiiss  iiss  aann  aallll  

ttiimmee  hhiigghh  ssccoorree  

ffoorr  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  ffoorr  aa  

mmuullttiioopp  

ssttaattiioonn..    SSoo  ggoooodd  nneewwss  tthheerree......      ((ppssee  kkeeeepp  iinn  mmiinndd  

hhoowweevveerr  tthhaatt  mmaannyy  ssiinnggllee  oopp  ssttaattiioonnss  kkiicckkeedd  oouurr  bbuuttttss....))  

TThhaatt''ss  jjuusstt  tthhee  wwaayy  iitt  wwoorrkkss  

aanndd  aass  II  hhaavvee  ssaaiidd  bbeeffoorree  tthhee  

oonnllyy  ccoommppeettiittiioonn  tthhaatt  wwee  

ccoommppeettee  iinn  iiss  ttoo  bbeetttteerr  oouurr  

ssccoorree  ffrroomm  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr  

wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  eevveerryy  

yyeeaarr  ssoo  ffaarr......    

  

  

SSoo  ––  CCoonnggrraattss  oonn  oouurr  eeffffoorrtt,,  

eessppeecciiaallllyy  ooppss  KKBB00YYJJUU,,  

KKCC99IIWWEE,,  KKCC00RRSSXX,,  

KKDD00YYOOBB,,  KKDD00YYSSYY,,  KKFF00QQ,,  

WW00IIHH,,  WWBB00NNIIUU,,  aanndd  WWKK00WW..
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MMiinnuutteess  ooff  tthhee  FFeebbrruuaarryy  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  wweerree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  HHaammggrraamm..    HHoowweevveerr,,  bbeellooww  

aarree  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  JJaannuuaarryy  mmeeeettiinngg,,  wwhhiicchh  bbeeccaammee  aavvaaiillaabbllee  aafftteerr  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  JJaann..  HHaammggrraamm..  

  

MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  JJaannuuaarryy  1122,,  22001155  aatt  DDaarrrreell  KKrruuggeerr  LLiibbrraarryy,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrreesseenntt::  MMaatttt((KKFF00QQ)),,  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  LLaannccee  ((KKBB00YYJJUU))  ,,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  ,,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  EErriikk  ((WWBB00NNIIUU)),,  HHaarrrroo  ((KKGG66RRLLMM)),,  DDaann  

((WWKK00WW)),,  LLeess  ((KK00BBAADDSS)),,  LLeenn  ((KKCC00RRSSXX))  

  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  
AAggeennddaa  

11..  MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  

22..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

33..  OOffffiicceerr  SSeelleeccttiioonn  

44..  MMaatttt’’ss  IItteemm  

55..  CClluubb  eeqquuiippmmeenntt  llooccaattiioonn  uuppddaattee  

66..  TTrraaiilleerr  UUppddaattee  

77..  PP..OO..  BBooxx  uussee  aanndd  KKeeyy  

88..  CClluubb  DDuueess  NNoottiiffiiccaattiioonn  

99..  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy  FFeebbrruuaarryy  77
tthh

  

1100..  IImmppoorrttaanntt  ddaatteess  ffoorr  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  NN22BB  aanndd  AARRRRLL  FFiieelldd  DDaayy  

1111..  55..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

1122..  66..  OOtthheerr  IItteemmss                  

PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  sseenntt  eeaarrlliieerr..  MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  aapppprroovveedd..  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

      TTrreeaassuurreerr  MMaatttt  wwaass  pprreesseenntt  dduurriinngg  tthhiiss  MMeeeettiinngg  aanndd  TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd..    
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OOffffiicceerr  SSeelleeccttiioonn  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  eeiitthheerr  vvoolluunntteeeerreedd  oorr  wweerree  nnoommiinnaatteedd  ffoorr  tthhee  ooffffiicceerr  ppoossiittiioonnss..  

EErriikk  --  TTrruusstteeee  

PPaauull  SScchhuummaacchheerr  --  PPrreessiiddeenntt  

LLaannccee  ––  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  

SSyyeedd  ––  SSeeccrreettaarryy  

HHaarrrroo  ––  TTrreeaassuurreerr  

LLeess  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  aa  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  aabboovvee  ppeerrssoonnss  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ppoossiittiioonnss  aanndd  tthhee  mmoottiioonn  wwaass  aapppprroovveedd  uunnaanniimmoouuss..  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  ttoo  HHaarrrroo  tthhaatt  hhee  aallssoo  hhaass  ssiiggnniinngg  aauutthhoorriittyy  ffoorr  tthhee  bbaannkk  iinn  ccaassee  iitt  iiss  nneeeeddeedd..  

  

MMaatttt’’ss  AAggeennddaa  aanndd  SSppeecciiaall  EEvveennttss  

MMaatttt  hhaadd  tthhee  fflloooorr  nneexxtt  ttoo  ddiissccuussss  hhiiss  aaggeennddaa..  

  

MMaatttt  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  hhee  hhaass  tthhee  cclluubb  HHFF  ssttaattiioonn..    BBeettwweeeenn  LLeess  aanndd  MMaatttt,,  tthheeyy  hhaavvee  mmaannyy  ooff  tthhee  cclluubb  eeqquuiippmmeenntt..  MMaatttt  ttoolldd  

tthhaatt  BBaannnneerrss//ssoommee  ccaabblleess  //cclluubb  GG55RRVV  aanndd  ffeeww  ootthheerr  ssttuuffff  iiss  aatt  kknniittttiinngg  mmiillllss..  CClluubb  vveerrttiiccaall  aanndd  bbeeaammss  aarree  aatt  MMaatttt’’  hhoouussee..    

OOnn  tthhee  ttrraaiilleerr  iissssuuee  lleess  mmeennttiioonneedd  MMaatttt  ((KKDD00YYSSYY  ))  aanndd  BBoobb  ((KKCC00IIWWEE))  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  KKwwiikkTTrriipp  aabboouutt  ggeettttiinngg  ttrraaiilleerr  ddoonnaatteedd  

ttoo  cclluubb..  MMaatttt  hhaass  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  KKwwiikkTTrriipp  iiss  vveerryy  rreecceeppttiivvee  ttoo  cclluubb’’ss  nneeeedd  aanndd  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  wwee  mmiigghhtt  eevveenn  

rreeqquueesstt  ttwwoo  ttrraaiilleerr,,    oonnee  ttoo  ssttoorree  aanndd  oonnee  ttoo  uussee  ffoorr  ooppeerraattiioonnss..  OOnn  EErriikk’’ss  qquueerryy  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  ttrraaiilleerr  ssiizzeess  aarree  

1166’’xx77’’  ((SSttaannddaarrdd  SSiizzeess))..  DDaann  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  iinnssuurraannccee  ccoosstt  ffoorr  tthhee  ttrraaiilleerrss..  DDaann//HHaarrrroo  mmeennttiioonneedd  TTrraaiilleerr  iinnssuurraannccee  sshhoouulldd  

nnoott  bbee  tthhaatt  hhiigghh  bbaasseedd  oonn  wwhhaatt  tthheeyy  ppaayy  ffoorr  tthheeiirrss..    

  

RReeggaarrddiinngg  PPoosstt  OOffffiiccee  BBooxx  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  CCllaaiirree  hhaass  ssoolldd  hhiiss  ccoommppaannyy..  MMaatttt  hhaadd  aa  kkeeyy  ooff  tthhee  PPoosstt  OOffffiiccee  BBooxx  aanndd  hhee  

pprroovviiddeedd  tthhee  kkeeyy  ttoo  HHaarrrroo..  TThhiiss  ppoosstt  ooffffiiccee  bbooxx  iiss  sshhaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  eennttiittiieess..  EErriikk  aasskkeedd  hhooww  mmuucchh  wwoouulldd  iitt  ccoosstt  ffoorr  tthhee  cclluubb  

ttoo  oowwnn  PPoosstt  OOffffiiccee  BBooxx..  PPaauull  ddooeess  nnoott  tthhiinnkk  iitt  iiss  tteerrrriibbllyy  eexxppeennssiivvee..  EErriikk  aallssoo  mmeennttiioonneedd  iiff  wwee  aarree  sshhaarriinngg  wwiitthh  JJiimm  JJaarrvviiss,,  

oouurr  mmaaiill  sshhoouulldd  bbee  ssaaffee..  LLeenn  mmeennttiioonneedd  iitt  iiss  wwiissee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  JJiimm  aanndd  ffiinndd  oouutt  tthhee  ssttaattuuss..  LLaannccee  aaggrreeeedd  ttoo  sseenndd  

aann  eemmaaiill  

..  

MMaatttt  hhaass  aa  eexxcceell  sspprreeaadd  sshheeeett  oonn  ppaaiidd//uunnppaaiidd  dduueess  ooff  tthhee  cclluubb  mmeemmbbeerrss..  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aaggrreeeedd  tthhaatt  lliisstt  ooff  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  

ddiidd  nnoott  ppaayy  dduueess  sshhoouulldd  nnoott  bbee  sseenntt  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss..  MMeemmbbeerrss  sshhoouulldd  bbee  iinnddiivviidduuaallllyy  nnoottiiffiieedd..  LLeenn  iiss  ggooiinngg  ttoo  ffoollllooww  uupp  oonn  
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tthhee  lliisstt  aanndd  rreemmiinndd  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  ddiidd  nnoott  ppaayy  ttoo  ppaayy  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess..  

  

EErriikk  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhiiss  yyeeaarr  iiss  tthhee  110000  yyeeaarr  AAnnnniivveerrssaarryy  ooff  AArrmmoorryy  BBuuiillddiinngg  wwhheerree  tthhee  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  iiss  nnooww  llooccaatteedd..  

HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  iiss  hhaavviinngg  tthheeiirr  uussuuaall  OOppeenn  HHoouussee  oonn  FFeebbrruuaarryy  88tthh..  MMeemmbbeerrss  rreeaalliizzeedd  WWeeeekkeenndd  ooff  88tthh  FFeebbrruuaarryy  iiss  vveerryy  

bbuussyy  WWeeeekkeenndd  wwiitthh  ootthheerr  eevveennttss  ppllaannnneedd..  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  hhaass  ooffffeerreedd  uuss  SSppeecciiaall  EEvveenntt  SSttaattiioonn  bbyy  tthhee  ddoooorr  uuppssttaaiirrss  

wwhheerree  cclluubb  ddiidd  ppaarrttiicciippaattee  ttwwoo  yyeeaarrss  aaggoo..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  EErriikk  sshhoouulldd  hheellpp  wwiitthh  tthhee  SSppeecciiaall  EEvveenntt  CCaallll  SSiiggnn..  MMaatttt  tthheenn  

ccoonnttiinnuueedd  tthhaatt  hhee  aallssoo  iiss  ppllaannnniinngg  aa  ssppeecciiaall  eevveenntt  oonn  FFeebbrruuaarryy  88tthh  aanndd  eemmpphhaassiizzeedd  tthhaatt  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  ccoommppeettiittiioonn  bbuutt  ssaammee  

ccaallll  ssiiggnn  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  bbootthh  ooccccaassiioonnss..  OOnnllyy  cclluubb  TTrruusstteeee  sshhoouulldd  bbee  OOKK  wwiitthh  hhaavviinngg  ssaammee  CCaallll  SSiiggnn  iinn  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess..  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  iitt  wwiillll  bbee  ssaammee  SSppeecciiaall  EEvveenntt  bbuutt  ooppeerraattiinngg  iinn  ttwwoo  sseeppaarraattee  ppllaacceess..  BBootthh  ccaann  bbee  ooppeerraatteedd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  

aanndd  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  hhaavvee  ttoo  bbee  sseeppaarraattee  bbaannddss..  MMaatttt  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ooppeerraattee  uunnddeerr  WW11NN  iiff  tthhaatt  iiss  aavvaaiillaabbllee..  LLeenn  aanndd  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  oonnccee  tthhee  ccaallll  ssiiggnn  iiss  aapppprroovveedd,,  tthheeyy  aarree  ppuubblliicciizzeedd  iinn  QQRRZZ  aanndd  AARRRRLL  WWeebbssiittee..  EErriikk  wwiillll  wwoorrkk  ttoo  rreesseerrvvee  tthhee  

ccaallll  ssiiggnn  aanndd  pprroovviiddee  ddeettaaiillss  aabboouutt  tthhee  uuppccoommiinngg  SSppeecciiaall  EEvveenntt..  

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  SSaattuurrddaayy  FFeebbrruuaarryy  77  wwiillll  bbee  MMNNQQSSOO  ppaarrttyy  aatt  hhiiss  hhoouussee..  IItt  wwiillll  bbee  ssaammee  ccaallll  ssiiggnn  ffoorr  aallll  tthheessee  eevveennttss..  MMaatttt  

mmeennttiioonneedd  hhee  nneeeeddss  vvoolluunntteeeerrss  ffoorr  hhiiss  ssppeecciiaall  eevveennttss..  MMaatttt  wwiillll  hhaavvee  tthhrreeee  sseettuuppss  ––  ttwwoo  oonn  tthhee  aaiirr..  

BBooaarrdd  tthheenn  ddiissccuusssseedd  rreesstt  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ppllaannnneedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr..  LLeenn  pprrooppoosseedd  JJuullyy  1111  aanndd  JJuullyy  1122  ffoorr  SShhaakkeessppeeaarree  FFeessttiivvaall  

SSppeecciiaall  EEvveenntt  ((NN22BB))  wwhhiicchh  wwaass  pprroommppttllyy  aapppprroovveedd..  

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  hhee  wwiillll  bbee  vveerryy  bbuussyy  dduurriinngg  FFiieelldd  DDaayy  aanndd  hhee  mmiigghhtt  nnoott  bbee  tthhaatt  mmuucchh  aavvaaiillaabbllee  tthhiiss  yyeeaarr..  AAllssoo  CCiittyy  iiss  

ppllaannnniinngg  mmaajjoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  nneeaarr  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ffiieelldd  ddaayy  ssiittee  aanndd  tthhaatt  ssiittee  mmiigghhtt  nnoott  bbee  ggoooodd  ppllaaccee..  AAlltteerrnnaattee  ppllaaccee  ffoorr  ffiieelldd  

ddaayy  sshhoouulldd  bbee  eexxpplloorreedd  aanndd  iiff  iitt  iiss  iinn  cciittyy  lliimmiittss,,  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd..  PPaauull  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  SSttoonnee  

PPooiinntt  SSiittee  aanndd  MMaatttt  aannsswweerreedd  tthheerree  iiss  nnooiissee  iissssuuee  tthheerree..    

RReeggaarrddiinngg  JJOOTTAA,,  wwee  nneeeedd  ttoo  mmaakkee  ccoommmmiittmmeenntt  iiff  cclluubb  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  MMaatttt  ssaaiidd..  TThheerree  iiss  ddeeaaddlliinnee..  

  

LLeess  tthheenn  mmaaddee  aa  pprrooppoossaall  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  RRoouuttee  6666  TTyyppee  eevveenntt  aanndd  tthhaatt  iinnvvoollvveess  sseevveerraall  RRaaddiioo  SSttaattiioonnss  aanndd  KKiiwwaanniiss  cclluubb..  

TThhee  eevveenntt  hhaass  ttoo  bbee  ccoooorrddiinnaatteedd  bbeettwweeeenn  KKiiwwaanniiss  cclluubb  aanndd  RRaaddiioo  cclluubb..  TThhee  eevveenntt  wwiillll  ccoonnnneecctt  wwiitthh  vvaarriioouuss  ccoommmmuunniittiieess  iinn  

tthhee  ccoouunnttrryy..  IIff  RRaaddiioo  CClluubb  iiss  iinntteerreesstteedd,,  LLeess  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ddoo  tthhee  lleeggwwoorrkk..  LLeess  wwiillll  ttaakkee  tthhee  iissssuuee  ttoo  KKiiwwaanniiss  CClluubb  aass  iitt  iiss  tthhee  

110000  yyeeaarr  AAnnnniivveerrssaarryy  ooff  KKiiwwaanniiss  CClluubb..  TThhiiss  ccoouulldd  bbee  oonnee  ttiimmee  tthhiinngg  oorr  wwee  ccaann  ddoo  eevveerryy  yyeeaarr..  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  tthheenn  

ddiissccuusssseedd  llooggiissttiiccss  bbeehhiinndd  ssuucchh  aann  eevveenntt  aanndd  LLeenn  iiss  wwiilllliinngg  ttoo  ddiissccuussss  wwiitthh  LLeess  ffuurrtthheerr..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  LLeess  mmoovvee  ffuurrtthheerr  
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aanndd  ttaallkk  ttoo  KKiiwwaanniiss  aabboouutt  aann  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  SSppeecciiaall  EEvveenntt..  

  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

EErriikk  mmeennttiioonneedd  110000  HHzz  ttoonnee  oonn  tthhee  664400  RReeppeeaatteerr  wwiillll  bbee  ttuurrnneedd  oonn  tthhiiss  ssuummmmeerr..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  444400  RReeppeeaatteerr  OOppeerraattiioonn  

iiss  iinntteerrmmiitttteenntt..  SSoommee  ddaayyss  iitt  wwoorrkkss  aanndd  ssoommee  ddaayyss  ddoo  nnoott..  

  

EErriikk  iiss  aallssoo  wwoorrkkiinngg  oonn  aaddddiittiioonnaall  ssooffttwwaarree  ttoo  rruunn  CCrroossss  BBaanndd..  EErriikk  wwiillll  uuppddaattee  BBooaarrdd  llaatteerr..    

  

LLeess  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  MMEESSHH  aanndd  ttaallkkeedd  aabboouutt  MMEESSHH  nneettwwoorrkk  lliittttllee  bbiitt..  

  

DDaann  wwaass  nneexxtt::  

DDaann  uuppddaatteedd  BBooaarrdd  wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  oonn  WWiittookkaa  TToowweerr..  DDaann  sshhaarreedd  aann  eemmaaiill  ffrroomm  MMiicchhaaeell  PPeetteerrssoonn  ((WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy))  ttoo  DDaann  

wwhheerreebbyy  MMiicchhaaeell  eexxppllaaiinneedd  hhiiss  ooppiinniioonn//iissssuueess  oonn  tthhee  ppeennddiinngg  AAggrreeeemmeenntt..  MMiicchhaaeell  iiss  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccoouunnttyy  AAttttoorrnneeyy  ttoo  ssoorrtt  

oouutt  tthhee  iissssuueess..  DDaann  mmeennttiioonneedd  TToowweerr  AAggrreeeemmeenntt  iiss  ppeennddiinngg  bbuutt  cclluubb  hhaass  ggoooodd  rreellaattiioonn  wwiitthh  MMiicchhaaeell  aanndd  SShheerriiffff  aanndd  tthhaatt  iiss  

iinn  CClluubb’’  ffaavvoorr..  AAllssoo  tthheerree  iiss  iissssuuee  ooff  iinnssuurraannccee  aammoouunntt  cclluubb  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  oonn  tthhee  TToowweerr..  DDaann  aasskkeedd  BBooaarrdd  ttoo  llooookk  

iinnttoo  iiff  iinnssuurraannccee  aammoouunntt  ccoouulldd  bbee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  11..55  mmiilllliioonn..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  wwee  sshhoouulldd  llooookk  iinnttoo  uuppggrraaddiinngg  ttoo  22  mmiilllliioonn  aass  

WWSSUU  aaccttiivviittiieess  rreeqquuiirree  tthhaatt  aammoouunntt  iinnssuurraannccee..  LLeenn  mmeennttiioonneedd  wwee  aarree  nnooww  iinn  aann  AARRRRLL  ppaacckkaaggee..  LLeess  wwiillll  llooookk  iinnttoo  iinnssuurraannccee  

iissssuuee  aanndd  sseeee  wwhhaatt  wwoouulldd  ccoosstt  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  iinnssuurraannccee  aammoouunntt..  

NNeexxtt  DDaann  ddiissccuusssseedd  aabboouutt  CCoouunnttyy  IInnssppeeccttiioonn  RReeppoorrtt  ooff  WWiittookkaa  TToowweerr..  DDaann  aallssoo  mmeennttiioonneedd  JJiimm  aanndd  CCllaaiirree  ddiidd  vviissiitt  tthhee  

ttoowweerr  ssiittss  aanndd  JJiimm  ffoouunndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  TToowweerr..  CCoouunnttyy  aallssoo  ddiidd  tthhee  TToowweerr  IInnssppeeccttiioonn..  DDaann  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aallll  tthhee  

ddeettaaiillss  bbuutt  hhee  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  ccoouuppllee  ooff  tthheemm  aarree  eemmeerrggeennccyy  ttyyppee  rreeppaaiirrss..  PPaauull  tthhiinnggss  lliigghhttss  aanndd  gguuyy  wwiirreess  wweerree  mmaajjoorr  

iissssuueess  ffoorr  ssuurree..  DDaann  mmeennttiioonneedd  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  ffiinndd  ffuunndd  ttoo  ffiixx  tthhee  ttoowweerr  aanndd  tthhaatt  iiss  wwiinn  ffoorr  tthhee  cclluubb..  OOnnee  

sseerriioouuss  iissssuuee  iiss  iinnssuullaattiioonn  iiss  ffaalllliinngg  ooffff  tthhee  wwiirreess  aanndd  tthhaatt  iiss  hhaazzaarrdd..    

DDaann  aallssoo  mmeennttiioonneedd  hhee  hhaadd  ffeeww  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ttaallkk  ttoo  nneeww  CCoouunnttyy  SShheerriiffff  aanndd  SShheerriiffff  iiss  iinn  ffuullll  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  cclluubb  aanndd  hhee  

iiss  wwiilllliinngg  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  uuss  aanndd  ssuuppppoorrtt  uuss..    

DDaann  aallssoo  ttaallkkeedd  aabboouutt  RRaaDDAARR  eevveenntt  tthhiiss  sspprriinngg  tthhaatt  iiss  ccoommiinngg  ffrroomm  BBoobb  SSeeaaqquuiisstt..  RRaaDDAARR  ssttaannddss  ffoorr  RRaappiidd  DDeeppllooyymmeenntt  ooff  

AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo..  IIff  aannyyoonnee  iiss  iinntteerreesstteedd  DDaann  wwiillll  ppuurrssuuee  aanndd  iitt  iiss  kkiinndd  ooff  bbaacckkppaacckkiinngg//hhiikkiinngg  eevveenntt..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  CClluubb  

aallwwaayyss  ggeettss  ppoossiittiivvee  ffeeeeddbbaacckk  wwhheenn  wwee  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthheessee  kkiinnddss  ooff  aaccttiivviittiieess..    
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  OOtthheerr  tthhiinngg  DDaann  mmeennttiioonneedd  iiss  tthhaatt  CClluubb  ggoott  vveerryy  ggoooodd  ppoossiittiivvee  PPRR  ffrroomm  tthhee  AAPPRRSS  eexxeerrcciissee  wwiitthh  SSOOAARR  tteeaamm..  NNooww  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  MMiikkee,,  DDiivvee  aanndd  RReessccuuee  tteeaamm  aallssoo  wwaannttss  ttoo  ddoo  aann  eexxeerrcciissee  wwiitthh  RRaaddiioo  CClluubb..  DDaann  tthhiinnkkss  iitt  iiss  ggoooodd  tthhiinngg  ttoo  hhaavvee  aann  eexxeerrcciissee  

wwiitthh  DDiivvee  aanndd  RReessccuuee..  DDaann  tthhiinnggss  iitt  wwiillll  bbee  iinn  sspprriinngg  aass  iitt  iiss  ppllaannnneedd  iinn  RRiivveerr..  DDaann  wwiillll  wwoorrkk  oonn  tthhiiss  aanndd  rreeppoorrtt  llaatteerr  oonn  tthhee  

pprrooggrreessss..  

DDaann  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  uuppccoommiinngg  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  bbeeccoommee  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinneerr  aass  NNaattiioonnaall  WWeeaatthheerr  SSeerrvviiccee  iiss  ccoonndduuccttiinngg  

ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn..  DDaann  aallssoo  aatttteennddiinngg  rreecceerrttiiffiiccaattiioonn  ccoouurrssee  oonn  FFeebbrruuaarryy  44tthh  iinn  MMaannkkaattoo..  TThheerree  aarree  ootthheerr  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  

aallssoo..  DDaann  hhaass  tthhee  ddeettaaiillss..  

CClluubb  ddiissccuusssseedd  ccoommmmiitttteeeess..  LLeenn  hhaass  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  ccoommmmiitttteeee..    LLeenn  wwiillll  sseenndd  tthhee  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirrmmaann  lliisstt  ttoo  JJiimm  BBrroowwnn  

aanndd  aallssoo  wwiillll  ppuubblliisshh  oonn  tthhee  rreefflleeccttoorr..  

  

PPaauull  mmeennttiioonneedd  ppllaannss  ffoorr  uuppccoommiinngg  ccllaasssseess  ffoorr  lliicceennsseess..  LLeenn  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hhaavvee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoo  hhee  ccaann  ppuubblliicciizzee  iitt..  

LLaannccee  aallssoo  aasskkeedd  iiff  wwee  ccaann  aaddvveerrttiissee  iinn  CCoommmmuunniittyy  EEdduuccaattiioonn..  

  

LLeenn  ddiissccuusssseedd  MMeerriitt  BBaaddggee  FFaarree  ttoo  bbee  hheelldd  oonn  MMaarrcchh  2211..  LLeenn  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ddeettaaiillss..  

  

PPaauull  aasskkeedd  aabboouutt  SSppeecciiaall  EEvveenntt  oonn  6655  FFlloooodd..  LLeess  rreemmeemmbbeerrss  ppeeooppllee  tthhaatt  wweerree  iinnvvoollvveedd  iinn  6655  PPeeooppllee..  PPaauull  rreemmeemmbbeerrss  

wwoorrkkiinngg  dduurriinngg  6655  FFlloooodd  aanndd  sshhaarreedd  ffeeww  mmeemmoorriieess..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  ccaallll  ssiiggnn  ffoorr  6655  FFlloooodd  SSppeecciiaall  EEvveenntt  wwiillll  bbee  sseeccuurreedd  

aalloonngg  wwiitthh  ootthheerr  ssppeecciiaall  eevveennttss  ccoommiinngg  uupp..  

  

MMeeeettiinngg  wwaass  tthheenn  aaddjjoouurrnneedd..  
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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))..   
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