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  JJuunnee  PPrrooggrraamm  ––  JJuunnee  1188  
 

 

WHAT:  June Club Program:  Field Day 2015.   Advance planning for this year’s Field Day station (June 

27 & 28) has been underway, and the June program will review plans made to date and fine tune additional 

items.  Be sure to come to the program to keep up to date and join in! 

 

A review of current and upcoming club projects and activities is also planned.  There will be a brief social 

period after the program. 
  

DATE & Time:  Thursday, June 18, 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   

 

http://www.w0ne.org/
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LLaannccee  KKBB00YYJJUU  &&  CCaatthhiiee  KKCC99ZZEEZZ    

aatt  RRaaccee  HHQQ  TTeenntt  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTRRIINNOONNAA  22001155  
GGrreeaatt  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  EEvveenntt  

  
TThhee  WWAARRCC  rreecceeiivveedd  ssppeecciiaall  mmeennttiioonn  iinn  tthhee  WWiinnoonnaa  DDaaiillyy  
NNeewwss  ““vvoolluunntteeeerr  tthhaannkk  yyoouu  aarrttiiccllee””    ffoorr  oouurr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
ssuuppppoorrtt  iinn  tthhiiss  yyeeaarrss  TTrriinnoonnaa..    OOppeerraattoorrss  wweerree  ppllaacceedd  aatt  
eeiigghhtt  kkeeyy  ppooiinnttss  aalloonngg  tthhee  bbiiccyyccllee  rroouuttee  aanndd    pprroovviiddeedd  
ssttaattuuss  rreeppoorrttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  eevveenntt..    
AAddddiittiioonnaallllyy,,  ttwwoo  AAPPRRSS  uunniittss  wweerree  iinn  uussee——oonnee  iinn  aa  SSAAGG  
wwaaggoonn  aanndd  aannootthheerr  iinn  aa  lleeaadd  vveehhiiccllee  ffoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  
rraaccee..        
  
TThhaannkkss  ttoo  LLaannccee,,  KKBB00YYJJUU,,  ffoorr  oorrggaanniizziinngg  tthhee  eeffffoorrtt  aanndd  
tthhaannkkss  ttoo  aallll  tthhee  ooppss  wwhhoo  mmaaddee  tthhee  cclluubb’’ss  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  
TTrriinnoonnaa  ffoollkkss  aa  ssuucccceessss..  

UUPPCCOOMMIINNGG  EEVVEENNTTSS::  

JJuunnee  2277--2288  ––  FFiieelldd  DDaayy  22001155..    TTeecchhnnoollooggyy  PPaarrkk..    SSeett  uupp  SSaattuurrddaayy  mmoorrnniinngg  aanndd  ooppeerraattiioonn  uunnttiill  

eeaarrllyy  SSuunnddaayy  aafftteerrnnoooonn  ffoolllloowweedd  bbyy  tteeaarrddoowwnn..  

JJuullyy  1111--1122  ––  GGRRSSFF  SSppeecciiaall  EEvveenntt..    WWSSUU  GGaazzeebboo..    CCaallll    ssiiggnn  NN22BB..    1100::0000  ––  44::0000  CCDDTT  bbootthh  ddaayyss..  

JJuullyy  1166----    WWAARRCC  FFaammiillyy  PPiiccnniicc..    LLiioonnss  PPaavviilliioonn  ((LLaakkee  PPaarrkk  aatt  HHaammiillttoonn  SSttrreeeett))..    66::0000  PPMM..    BBrriinngg  

yyoouurr  mmeeaatt,,  aa  ddiisshh  ttoo  ppaassss  aanndd  uutteennssiillss..    TThhee  cclluubb  wwiillll  pprroovviiddee  ssoofftt  ddrriinnkkss  &&  ggrriillllss..  
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WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  aanndd  tthhee  WWiittookkaa  TToowweerr  
BByy  DDaann  GGoollttzz,,  WWKK00WW,,  aanndd  LLeesslliiee  HHiittttnneerr,,  KK00BBAADD  

  

  
TThhee  WWAARRCC  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettss  wwiitthh  MMiicchhaaeell  

PPeetteerrssoonn,,  tthhee  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  

DDiirreeccttoorr,,  oonn  aa  ffaaiirrllyy  rreegguullaarr  bbaassiiss..  AAbboouutt  ttwwoo  yyeeaarrss  aaggoo  aatt  

oonnee  ooff  oouurr  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  qquueessttiioonn  ccaammee  uupp,,  ““DDoo  yyoouu  gguuyyss  

hhaavvee  aannyy  nneeeedd  ffoorr  aa  ttoowweerr??””    TThhaatt  qquueessttiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy  

ssttiirrrreedd  iinntteerreesstt,,  ffeeaarr,,  hheessiittaattiioonn,,  aannxxiieettyy,,  aanndd  pplleennttyy  ooff  

ddiissccuussssiioonn..    TTooddaayy,,  wwee  aarree  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggeess  ooff  hhaavviinngg  aa  

cclluubb  ssttaattiioonn  tthhaatt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  bbee  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  

iinntteerreessttiinngg  iinn  tthhee  uuppppeerr  MMiiddwweesstt..    

FFoorr  bbaacckkggrroouunndd,,  tthhee  ttoowweerr  oonn  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  

ooffffeerreedd  ssppaaccee  bbeelloonnggss  ttoo  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  

tthhee  SShheerriiffff’’ss  ddeeppaarrttmmeenntt,,  wwhhiicchh  oovveerrsseeeess  tthhee  

EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  ddeeppaarrttmmeenntt..  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

aaccqquuiirreedd  tthhee  ttoowweerr,,  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  bbuuiillddiinngg  aanndd  tthhee  

llaanndd  iitt  ssiittss  oonn  bbyy  ttaaxx  ddeeffaauulltt..  TThhee  ttoowweerr  iittsseellff  iiss  336600  ffeeeett  

hhiigghh..  IItt  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  oowwnneedd  bbyy  aa  ccoommppaannyy  tthhaatt  

pprroovviiddeedd    221188  MMHHzz  pphhoonnee  ppaattcchh  sseerrvviiccee  ffoorr  

ccoommmmeerrcciiaall  ttrraaffffiicc  uupp  aanndd  ddoowwnn  tthhee  MMiissssiissssiippppii  RRiivveerr..  

TThhee  ssiittee  iiss  llooccaatteedd  nnoorrtthh  ooff  WWiittookkaa  ooffff  ccoouunnttyy  hhiigghhwwaayy  

1155,,  aanndd  hhaass  aa  ccoommmmaannddiinngg  vviieeww  ooff  tthhee  rriivveerr  vvaalllleeyy  

bbeellooww..    AAfftteerr  iinnssppeecctteedd  tthhee  ssiittee,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  

ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  iitt  hhaadd  ggrreeaatt  ppootteennttiiaall  ffoorr  WWiinnoonnaa  

aammaatteeuurr  rraaddiioo..  SSiinnccee  tthhiiss  wwaass  bbeeiinngg  ooffffeerreedd  ttoo  uuss  bbyy  

EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  pprriimmaarryy  oobbjjeeccttiivvee  sshhoouulldd  

bbee  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  oouurr  ccoouunnttyy  ccoovveerraaggee  aarreeaa  aanndd  mmaakkee  

oouurr  ssttaattiioonn  aass  uusseeffuull  ttoo  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  aass  

ppoossssiibbllee..    

AAtt  tthhee  ssuuggggeessttiioonn  ooff  MMiicchhaaeell  PPeetteerrssoonn,,  tthhee  PPuubblliicc  

SSeerrvviiccee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee    CCoommmmiitttteeee  

wwoorrkkeedd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ““ttoowweerr  uussaaggee  aaggrreeeemmeenntt””  wwiitthh  tthhee  

ccoouunnttyy..  TThhiiss  aaggrreeeemmeenntt  ssppeellllss  oouutt  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  oouurr  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aarree,,  wwhhaatt  tthhee  ccoouunnttyy’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

aarree,,  wwhhoo  ppaayyss  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee,,  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  

ddeettaaiillss..  HHaavviinngg  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  oonn  ffiillee  pprreevveennttss  aannyy  

ssuurrpprriisseess  sshhoouulldd  kkeeyy  ppeerrssoonnnneell  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  pprroojjeecctt  

lleeaavvee  tthheeiirr  ppoossiittiioonnss..    

  

  

  

BBeeffoorree  ggrraannttiinngg  aacccceessss  ttoo  tthhee  ffaacciilliittyy,,  tthhee  ccoouunnttyy  hhaadd  

tthhee  ttoowweerr  iinnssppeecctteedd  bbyy  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ttoowweerr  sseerrvviiccee  

ccoommppaannyy..  AA  nnuummbbeerr  ooff  iissssuueess  wweerree  nnootteedd  aanndd  tthhee  

rreeppaaiirr  bbiillll  wwaass  hhiigghh----nneeaarrllyy  tthhiirrttyy  tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  ffoorr  aa  

ccoommpplleettee  rreennoovvaattiioonn..  PPeetteerrssoonn  mmeett  wwiitthh  tthhee  SShheerriiffff,,  

RRoonn  GGaannrruuddee,,  aanndd  rreecceeiivveedd  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  aapppprrooaacchh  

tthhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  aabboouutt  ffuunnddiinngg  tthhee  rreeppaaiirrss..  AAtt  tthhee  
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bbooaarrdd  mmeeeettiinngg,,  PPeetteerrssoonn  ssppeecciiffiiccaallllyy  mmeennttiioonneedd  tthhee  

WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  aanndd  oouurr  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  

eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    HHee  aallssoo  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  

wwhhiillee  tthheerree  iiss  ccuurrrreennttllyy  nnoo  ppllaann  ffoorr  hhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  

uussee  tthhee  ttoowweerr,,  iitt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  aa  bbaacckkuupp  ppaaggiinngg  

ssiittee..  OOnnee  ccoouunnttyy  ooffffiicciiaall  aallssoo  mmeennttiioonneedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  

ooff  rreennttiinngg  ssppaaccee  ttoo  aa  ccoommmmeerrcciiaall  sseerrvviiccee  ttoo  hheellpp  ppaayy  

ffoorr  tthhee  rreeppaaiirrss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee..    TThhee  CCoouunnttyy  BBooaarrdd  

uunnaanniimmoouussllyy  aapppprroovveedd  tthhee  rreeppaaiirrss..    AAtt  tthhiiss  ttiimmee  tthheerree  

aarree  nnoo  ootthheerr  uusseerrss..    

LLaasstt  NNoovveemmbbeerr  tthhee  ttoowweerr  ccoommppaannyy  wwaass  ccoonnttrraacctteedd  ttoo  

bbeeggiinn  tthhee  rreeppaaiirrss,,  ttoo  bbee  aaccccoommpplliisshheedd  oovveerr  aa  ffiivvee  yyeeaarr  

ppeerriioodd..  TThhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  iissssuueess,,  iinnvvoollvviinngg  ssttrruuccttuurraall  

aanndd  ssaaffeettyy  iitteemmss,,  wweerree  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  aass  ssoooonn  aass  tthhee  

wweeaatthheerr  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  sspprriinngg  ooff  22001155..    

OOvveerr  tthhee  wwiinntteerr,,  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  mmeett  

sseevveerraall  ttiimmeess  ttoo  ppllaann  oouurr  uussee  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy..  GGeenneerraallllyy,,  

tthhee  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ffeelltt  tthhaatt  aallll  rreessoouurrcceess  iinnssttaalllleedd  

aatt  tthhee  ssiittee  mmuusstt  bbee  aabbllee  ttoo  bbee  jjuussttiiffiieedd  bbyy  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  

ttoo  pprroovviiddee  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  rreessoouurrcceess  ttoo  

WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt..  WWhhiillee  tthhee  

ssiittee  iiss  eexxcceelllleenntt  ffoorr  VVHHFF,,  UUHHFF  aanndd  mmiiccrroowwaavvee  

pprrooppaaggaattiioonn,,  aa  rreemmoottee  HHFF  lliinnkk  wwaass  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd,,  

ssiinnccee  7755  aanndd  4400  mmeetteerr  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ccoouulldd  aallssoo  bbee  

nneeeeddeedd  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthh  tthhee  

aammaatteeuurr  ssttaattiioonn  aatt  tthhee  ssttaattee  eemmeerrggeennccyy  mmaannaaggeemmeenntt  

ooffffiiccee  iinn  SStt..  PPaauull,,  oorr  ootthheerr  aarreeaass  aarroouunndd  tthhee  ccoouunnttrryy..  

TThhee  ccoommmmiitttteeee  ccaammee  uupp  wwiitthh  tthhiiss  ppllaann  ffoorr  uussiinngg  tthhee  

ttoowweerr::  

11..  IInnssttaallll  aa  dduuaall--bbaanndd  ((22  mm//7700  ccmm))  aanntteennnnaa  nneeaarr  

tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ttoowweerr  ((333300  fftt))  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  

hhiigghheesstt  eexxiissttiinngg  77//88””  hhaarrdd  lliinnee  mmoouunntteedd  oonn  tthhee  ttoowweerr..  AA  

66DDBB  ggaaiinn  HHuussttlleerr  GG66--227700  wwaass  sseelleecctteedd  ffoorr  tthhiiss  

ppoossiittiioonn..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  aannttiicciippaatteess  uussiinngg  tthhiiss  aanntteennnnaa  

ffoorr  tthhee  YYaaeessuu  UUHHFF  ddiiggiittaall  rreeppeeaatteerr..  

22..  IInnssttaallll  aa  ssiinnggllee--bbaanndd  ((22mm))  aanntteennnnaa  

aapppprrooxxiimmaatteellyy  3300  ffeeeett  bbeellooww  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  

ooff  tthhee  lloowweesstt  eexxiissttiinngg  77//88””  hhaarrdd  lliinnee  mmoouunntteedd  oonn  tthhee  

ttoowweerr..  AA  77DDBB  ggaaiinn  HHuussttlleerr  GG77--114444  wwaass  sseelleecctteedd  ffoorr  

tthhiiss  ppoossiittiioonn..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  hhaass  ddiissccuusssseedd  ddeeppllooyyiinngg  

oonnee  ooff  tthhee  MMoottoorroollaa  rreeppeeaatteerrss  oonn  114466..6644  wwiitthh  aa  uunniiqquuee  

aacccceessss  ttoonnee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  ttoonnee  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  

ttuurrnneedd  oonn  aatt  tthhee  KKAAGGEE  ssiittee  ((110000  HHzz))..  TThhiiss  wwoouulldd  aallllooww  

ooppeerraattoorrss  ttoo  sseelleecctt  wwhhiicchh  ““6644””  ssyysstteemm  ttoo  uussee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

eennhhaannccee  ccoovveerraaggee..  EEvveennttuuaallllyy,,  tthhee  KKAAGGEE  ssiittee  ccoouulldd  bbee  

aabbaannddoonneedd  oorr  rreelleeggaatteedd  ttoo  ssttaannddbbyy  sseerrvviiccee..  

33..  IInnssttaallll  aa  990000  MMHHzz  MMiiccrroowwaavvee  sseeccttoorr  aanntteennnnaa  aatt  

115500  ffeeeett..  TThhiiss  aanntteennnnaa,,  wwiitthh  aa  UUBBIIQQUUIITTII  rraaddiioo  iinnssttaalllleedd  

iinn  iittss  bbaassee,,  hhaass  aa  112200  ddeeggrreeee  bbeeaamm  wwiiddtthh  aanndd  1133DDBBii  

ggaaiinn..  TThhee  aanntteennnnaa  iiss  ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthh  tthhee  cceenntteerr  ooff  iitt  

bbeeaamm  oorriieenntteedd  ttoo  331100  ddeeggrreeeess..  TThhiiss  aanntteennnnaa  wwoouulldd  

sseerrvvee  aass  aa  cceennttrraall  mmeesshh  nnooddee  ffoorr  tthhee  cclluubbss  eevvoollvviinngg  

aanndd  eexxppaannddiinngg  mmeesshh  nneettwwoorrkk  sseerrvviicceess..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  

aannttiicciippaatteess  tthhaatt  ootthheerr  990000  MMHHzz  nnooddeess  wwiillll  bbee  iinnssttaalllleedd  

aanndd  ccoouupplleedd  ttoo  22..44  GGHHzz  nnooddeess  aass  tthhee  mmeesshh  nneettwwoorrkk  

ggrroowwss..  

44..  IInnssttaallll  aa  1100--ffoooott  ccrroossss  aarrmm  aatt  110000  ffeeeett..  TThhiiss  

ccrroossss  aarrmm  ssuuppppoorrttss  ttwwoo  llaannyyaarrddss  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  

hhooiisstt  aa  vvaarriieettyy  ooff  HHFF  wwiirree  aanntteennnnaass  iinnttoo  ppllaaccee,,  eeiitthheerr  aass  

aann  aanntteennnnaa  cceenntteerr  ppooiinntt  oorr  aann  aanntteennnnaa  eenndd  ppooiinntt..  

OOuutteerr  aanntteennnnaa  eenndd  ppooiinnttss  wwoouulldd  bbee  aarrrraannggeedd  ttoo  ffaallll  

wwiitthhiinn  tthhee  pprrootteecctteedd  aarreeaa  ooff  ttoowweerr  gguuyy  ppooiinnttss,,  bbuutt  

wwoouulldd  nnoott  eennggaaggee  tthhee  ttoowweerr  gguuyyiinngg  ssyysstteemm  iinn  aannyy  wwaayy..  

55..  IInnssttaallll  aa  ssiinnggllee--bbaanndd  ((22mm))  aanntteennnnaa  aatt  5500  ffeeeett..  

TThhiiss  aanntteennnnaa,,  aa  HHuussttlleerr  77DDBB  ggaaiinn  GG77--114444,,  wwoouulldd  bbee  
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ffeedd  wwiitthh  ddoouubbllee--sshhiieellddeedd  ccooaaxxiiaall  ccaabbllee  aanndd  wwoouulldd  bbee  

uusseedd  ffoorr  tthhee  AAPPRRSS  ddiiggiippeeaatteerr..  

66..  IInnssttaallll  IInntteerrnneett  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  ttoowweerr..  TThhiiss  sseerrvviiccee  

wwoouulldd  bbee  uusseedd  ffoorr  ssyysstteemm  rreemmoottee  ccoonnttrrooll  aanndd  rreemmoottee  

ooppeerraattiinngg,,  mmeesshh  VVPPNN  ccoonnnneeccttiioonnss,,  eettcc..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerrss  hhooppee  tthhaatt  aa  llooccaall  IISSPP  ccaann  bbee  ppeerrssuuaaddeedd  ttoo  

pprroovviiddee  aanndd  ffiilltteerr  tthhaatt  sseerrvviiccee  ssoo  tthhaatt  mmeesshh  ooppeerraattiioonnss  

iinnvvoollvviinngg  tthhee  IInntteerrnneett  wwiillll  rreemmaaiinn  lleeggaall  uunnddeerr  FFCCCC  PPaarrtt  

9977..  

IItteemmss  11,,  22,,  44,,  aanndd  55  wweerree  ccoommpplleetteedd  iinn  MMaayy..  TThhee  

mmiiccrroowwaavvee  aanntteennnnaa  wwaass  llaattee  iinn  aarrrriivviinngg  aanndd  wwiillll  hhaavvee  

ttoo  bbee  iinnssttaalllleedd  aatt  ssoommee  ffuuttuurree  ttiimmee..  AAnn  IInntteerrnneett  sseerrvviiccee  

aaggrreeeemmeenntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  rreeaacchheedd..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  wwoorrkk  oonn  tthhee  ttoowweerr,,  iittsseellff,,  tthheerree  iiss  

wwoorrkk  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  

bbuuiillddiinngg..  AA  nneeww  rraacckk  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  aa  ffiilltteerreedd  aanndd  

rreegguullaatteedd  AACC  ppoowweerr  ppaanneell  hhaass  bbeeeenn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  

WWSSUU  aanndd  iiss  nnooww  iinn  tthhee  bbuuiillddiinngg..  AACC  wwiirriinngg  iinn  tthhee  

bbuuiillddiinngg  nneeeeddss  ttoo  bbee  uuppddaatteedd..  ((SSoommee  wwiirriinngg  wwaass  

rreemmoovveedd  wwhheenn  tthhee  pprreevviioouuss  oowwnneerrss  eexxiitteedd  tthhee  

bbuuiillddiinngg..))  FFiinnaallllyy,,  ssoommee  eexxtteerrnnaall  wwiirriinngg  ffrroomm  tthhee  

bbuuiillddiinngg  ttoo  tthhee  ttoowweerr  lliigghhttiinngg  ssyysstteemm  nneeeeddss  ttoo  bbee  

rreeppaaiirreedd..  

TThheenn  tthhee  rreeaall  ffuunn  ccaann  bbeeggiinn..  WWee  ccaann  bbeeggiinn  iinnssttaalllliinngg  

eeqquuiippmmeenntt!!  

TThhiiss  iiss  aa  uunniiqquuee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aann  aammaatteeuurr  rraaddiioo  cclluubb..  

WWee  nneeeedd  ttoo  ddoo  iitt  rriigghhtt..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  iiss  wweellll--aawwaarree  ooff  

tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iitt  bbaarreess  ttoo  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  mmeeeett  tthhee  

nneeeeddss  ooff  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  

tthhee  ddeessiirreess  ooff  WWAARRCC  cclluubb  mmeemmbbeerrss..  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  iiss  

––  aafftteerr  aallll  ––  bbootthh  aa  sseerrvviiccee  aanndd  aa  hhoobbbbyy..  
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MMiinnuutteess  ooff  tthhee  JJuunnee  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  wweerree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  HHaammggrraamm  wwaass  rreelleeaasseedd..    TThheeyy  wwiillll  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  nneexxtt  MMoonntthh’’ss  iissssuuee..  

  

  

  

  

GGOOTT  TTOONNEE  FFOORR  114466..664400  IINNTTOO  YYOOUURR    

22--MMEETTEERR  MMEEMMOORRIIEESS  YYEETT??  

IIff  nnoott,,  nnooww  mmiigghhtt  bbee  aa  ggoooodd  ttiimmee  ttoo  ddoo  iitt..      

TThhee  rreeppeeaatteerr  iiss  bbeeiinngg  sseett  ttoo  kkeeyy  uupp  oonnllyy  wwiitthh  aa  110000..00  HHzz  CCTTCCSSSS  ttoonnee..  

DDoonn’’tt  ggeett  ccaauugghhtt  uunnaawwaarree..    NNooww  iiss  tthhee  ttiimmee  ttoo  ggeett  ttoonnee  iinnttoo  yyoouurr  rriigg  mmeemmoorriieess!!  
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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

