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

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

  

AApprriill  22001133  PPrrooggrraamm  

DDaattee::    TThhuurrssddaayy,,  AApprriill  1188,,  22001133              

TTiimmee::    77::0000  PPMM  

PPrrooggrraamm::    SSKKYYWWAARRNN  TTrraaiinniinngg..      AA  ssppeecciiaall  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  

DDaann  GGoollttzz  WWKK00WW,,  aa  cceerrttiiffiieedd  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinneerr..    TThhiiss  sseessssiioonn  wwiillll  bbee  ttaaiilloorreedd  ffoorr  aammaatteeuurr  

rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aanndd  ootthheerr  kkeeyy  ppeerrssoonnnneell  iinn  eemmeerrggeennccyy  sseerrvviicceess  iinn  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy..    TThhee  

nnaarrrrooww  ffooccuuss  sshhoouulldd  ooffffeerr  pplleennttyy  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  ccllaarriiffyy  rroolleess  aanndd  pprraaccttiicceess  wwhhiillee  ooffffeerriinngg  

pplleennttyy  ooff  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  qquueessttiioonnss..    DDaann  hhaass  rreecceennttllyy  hhaadd  ppllaannnniinngg  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  NNWWSS  

aanndd  wwiitthh  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  eemmeerrggeennccyy  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell,,  ssoo  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  

ccuurrrreenntt  aanndd  rreelleevvaanntt..  

AA  bbrriieeff  ssoocciiaall  ttiimmee  iiss  ppllaannnneedd  ffoorr  aafftteerr  tthhee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn..  

MMEEEETTIINNGG  LLOOCCAATTIIOONN::    CCoonnffeerreennccee  RRoooomm  BB,,  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  OOffffiiccee  BBuuiillddiinngg  ((ffoorrmmeerrllyy  

““AAnnnneexx””)),,  220022  WWeesstt  22
nndd

  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..  
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--- LICENSING COURSE AND VE TESTING --- 
 

TThhee  cclluubb  iiss  ssppoonnssoorriinngg  aann  aammaatteeuurr  rraaddiioo  lliicceennssiinngg  ccoouurrssee  ttoo  rruunn  

ffrroomm  AApprriill  2299  ttoo  JJuunnee  1100,,  22001133..    TThhee  ccoouurrssee  iiss  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwhhoo  

wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eeaarrnn  tthhee  TTeecchhnniicciiaann  CCllaassss  aammaatteeuurr  rraaddiioo  lliicceennssee  oorr  

ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  uuppggrraaddee  ttoo  GGeenneerraall  CCllaassss  lliicceennssee..  

  

DDaatteess::    CCllaasssseess  ----  SSiixx  ccoonnsseeccuuttiivvee  MMoonnddaayy  eevveenniinnggss  ––AApprriill  2299  

tthhrroouugghh  JJuunnee  33,,  22001133  ((eexxcceepptt  MMeemmoorriiaall  DDaayy  wweeeekk  ccllaassss  sseessssiioonn  

wwiillll  bbee  oonn  TTuueessddaayy))..    LLiicceennssee  tteessttiinngg  sseessssiioonn  ----  MMoonnddaayy,,  JJuunnee  1100..  

  

TTiimmee::    CCllaasssseess  ----  66::0000  ttoo  99::0000  PPMM..    TTeessttiinngg  sseessssiioonn  ----  77::0000  PPMM..  

  

PPllaaccee::    WWiinnoonnaa  MMiiddddllee  SScchhooooll,,  11557700  HHoommeerr  RRooaadd,,  WWiinnoonnaa..    

RRoooomm  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  

  

CCoosstt::    $$2299..9955  ffoorr  tthhee  AARRRRLL  HHaamm  RRaaddiioo  LLiicceennssee  MMaannuuaall,,  22
nndd

  

EEddiittiioonn,,  ttoo  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  ffiirrsstt  ccoouurrssee  sseessssiioonn..    FFoorr  tthhoossee  

uuppggrraaddiinngg  tthheeiirr  lliicceennssee  ttoo  GGeenneerraall,,  tthhee  ffeeee  aapppplliieess  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  

CCllaassss  LLiicceennssee  MMaannuuaall,,  77
tthh

  EEddiittiioonn..    TThhee  ccoouurrssee  ffeeee  iiss  wwaaiivveedd  ffoorr  

ppeerrssoonnss  pprroovviiddiinngg  tthheeiirr  oowwnn  aapppprroopprriiaattee  mmaannuuaall..    SSttuuddyy  mmaannuuaallss  

ccaann  bbee  oorrddeerreedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn  tthheerree  iiss  aa  

$$1155..0000  lliicceennssee  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  eexxaamm..  

  

RReeggiissttrraattiioonn  DDeeaaddlliinnee::    MMoonnddaayy,,  AApprriill  2222..    RReeggiisstteerr  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  

JJoohhnn  KKoowwaalliikk  aatt  ddaavvkkooww@@cchhaarrtteerr..nneett  ,,  oorr  aatt  ((550077))  668899--00339933  

((lleeaavvee  vvooiiccee  mmaaiill  iiff  nneecceessssaarryy))..  

  

FFoorr  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoouurrssee  oorr  lliicceennssee  tteessttiinngg  pplleeaassee  

ccoonnttaacctt  JJoohhnn  KKoowwaalliikk  ((sseeee  aabboovvee))..  

  

UPCOMING CLUB ACTIVITIES 

 SKYWARN Training – April Program – Thursday, April 18. 

 Technician & General Course Begins – April 29. 

 Arcadia Brut Challenge – Communications Support – Saturday, May 18. 

 The Trinona in Winona – Communications Support – Sunday, June 9. 

 License Testing – Available for all Classes -- June 10. 

 ARRL Field Day 2013 – June 22-23. 

 Great River Shakespeare Festival – Special Event Station – July 13-14. 

 Club Picnic – July 18. 

 ARRL UHF Contest – July 13-14. 

mailto:davkow@charter.net
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WWAARRCC  SSTTAANNDDIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  AANNDD  BBOOAARRDD  

HHAAVVEE  BBEEEENN  VVEERRYY  AACCTTIIVVEE

TThhee  BBooaarrdd  AApprriill  88  mmeeeettiinngg  mmiinnuutteess  oonn  tthhee  nneexxtt  ppaaggee  

sshhooww  lloottss  ooff  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  cclluubb,,  bbuutt  hheerree  aarree  aa  

ffeeww  hhiigghhlliigghhttss  aanndd  ssoommee  aaddddiittiioonnaall  ddeettaaiillss  tthhaatt  ccoommee  

ttoo  mmiinndd::  

PPRROOGGRRAAMM  CCOOMMMMIITTTTEEEE::    LLoottss  ooff  rreegguullaarr  aaccttiivviittyy  iinn  

tthhiiss  aarreeaa  iinncclluuddiinngg  tthhee  ggrreeaatt  ffaacciilliittyy  ttoouurr  aatt  TTRRWW  iinn  

MMaarrcchh..    UUppccoommiinngg  pprrooggrraammss  wwiillll  ssuuppppoorrtt  cclluubb  

aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  ssaammee  ttiimmee  ffrraammeess..    AA  ddiiffffeerreenntt  

llooccaattiioonn  iiss  uunnddeerr  rreevviieeww  ffoorr  tthhee  JJuullyy  ppiiccnniicc..  

VVOOIICCEE  RREEPPEEAATTEERR::    TThhee  114466..883355  rreeppeeaatteerr  wwaass  

bbrroouugghhtt  bbaacckk  oonn  lliinnee  iinn  MMaarrcchh  wwiitthh  aa  tteemmppoorraarryy  

ttrraannsscceeiivveerr  aanndd  aammpplliiffiieerr  wwhhiillee  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  iitteemmss  

aarree  bbeeiinngg  rreeppaaiirreedd,,  aalliiggnneedd,,  aanndd  eenncclloosseedd  iinn  aa  mmoorree  

pprrootteeccttiivvee  bbooxx..    AAsssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  114466..664400  ssyysstteemm  

aanndd  uuppggrraaddee  aass  nneecceessssaarryy  iiss  iinn  tthhee  iinniittiiaall  ssttaaggeess..  

DDIIGGIITTAALL  SSYYSSTTEEMMSS::    SSyysstteemm  ccoonnddiittiioonn  iiss  bbeeiinngg  

mmoonniittoorreedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  aapppprroopprriiaattee..  

PPUUBBLLIICC  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS::    

PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  NNWWSS  LLaa  CCrroossssee  OOffffiiccee  aammaatteeuurr  rraaddiioo  

ccoooorrddiinnaattiioonn  sseessssiioonn;;  MMeeeettiinngg  wwiitthh  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  CCoooorrddiinnaattoorr,,  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  DDiissppaattcchh  SSuuppeerrvviissoorr  aanndd  SShheerriiffff  BBrraanndd  

rreeggaarrddiinngg  ooppeerraattiinngg  rreellaattiioonnsshhiippss  iinncclluuddiinngg  ccaallll--oouuttss,,  

ddrriillllss,,  aanndd  eexxeerrcciisseess;;  PPrreesseennttaattiioonn  ooff  AApprriill  SSKKYYWWAARRNN  

ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  ffoorr  tthhee  cclluubb  aanndd  ootthheerr  kkeeyy  ppeerrssoonnnneell..  

OOPPEERRAATTIINNGG  AACCTTIIVVIITTIIEESS::    TThhee  dduusstt  hhaass  sseettttlleedd  oonn  

tthhee  MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy  cclluubb  ssttaattiioonn((ss))  aanndd  ppllaannnniinngg  

ccoonnttiinnuueess  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy,,  tthhee  GGRRSSFF  ssppeecciiaall  eevveenntt  

ssttaattiioonn,,  tthhee  AARRRRLL  UUHHFF  ccoonntteesstt  ssttaattiioonn,,  aanndd  tthhee  

TTrreemmppeeaalleeaauu  NNaattiioonnaall  WWiillddlliiffee  RReeffuuggee  ssppeecciiaall  eevveenntt  

ssttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  RRiivveerrllaanndd  AARRCC..    AARRRRLL  SSwweeeeppssttaakkeess  

iiss  aallssoo  oonn  tthhee  ddoocckkeett  ffoorr  llaatteerr  tthhiiss  yyeeaarr..  

EEDDUUCCAATTIIOONN  AANNDD  OOUUTTRREEAACCHH::    AA  lliicceennssiinngg  ccllaassss  

bbeeggiinnnniinngg  AApprriill  2299  ((rreeggiissttrraattiioonn  AApprriill  2222));;    LLiicceennssee  

tteessttiinngg  JJuunnee  1100;;    SSppeecciiaall  JJuunnee  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  

ppuubblliicciittyy  lleeaaddiinngg  uupp  ttoo  FFiieelldd  DDaayy  22001133;;    JJOOTTAA  22001133  

iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  OOccttoobbeerr..  

TTRREEAASSUURREERR’’SS  RREEPPOORRTT::    TThhee  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee  

pprreemmiiuumm  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  ffoorr  ccoovveerraaggee  tthhrroouugghh  MMaayy  

22001144..    BBaallaannccee  iinn  tthhee  cchheecckkbbooookk  iiss  $$55,,996688..8800..  

OOTTHHEERR  IITTEEMMSS::    AAccttiivviittiieess  wwhhiicchh  sseeeemm  ttoo  ccuutt  aaccrroossss  

ccoommmmiitttteeee  lliinneess  iinncclluuddee  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  AArrccaaddiiaa  

BBrruuttee  CChhaalllleennggee  aanndd  tthhee  TTrriinnoonnaa  ttrriiaatthhlloonn..  

TThhaannkkss  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  aanndd  

SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess  ffoorr  yyoouurr  ttiimmee,,  eeffffoorrtt,,  aanndd  

ccoommmmiittmmeenntt..    IItt  iiss  vveerryy  mmuucchh  aapppprreecciiaatteedd..
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  AApprriill  88,,  22001133  aatt  TTiimmbbeerrss  RReessttaauurraanntt..  

PPrreesseenntt::  EErriikk  ((WWBB00NNIIUU)),,  HHaarrrroo  ((KKGG66RRLLMM)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  BBoobb  ((KKCC99IIIIWWEE)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA))  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  SSyyeedd  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

RReeppoorrtt  ffrroomm  TTrreeaassuurreerr  MMaatttt  wwaass  ddiissccuusssseedd..  MMaatttt  ppaaiidd  tthhee  AARRRRLL  LLiiaabbiilliittyy  IInnssuurraannccee..  AA  cchheecckk  

wwaass  aallssoo  rreecceeiivveedd  ffrroomm  llaattee  RRiicchhaarrdd  KKoolltteerr  eessttaattee..  TTrreeaassuurreerr  pprroovviiddeedd  aa  ppaaiidd  mmeemmbbeerrsshhiipp  lliisstt..  

  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

MMaatttt  pprreesseenntteedd  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess  RReeppoorrtt..  SSuummmmaarryy  ooff  pprrooppoosseedd  22001133  eevveennttss  

aarree::  

  

MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy  FFeebb  44tthh,,  FFiieelldd  DDaayy  JJuunnee  2222--2233,,  GGRRSSFF  JJuullyy  1133--1144,,  AARRRRLL  AAuugguusstt  UUHHFF  CCoonntteesstt  

AAuugguusstt  33--44,,  NNaattiioonnaall  WWiillddlliiffee  RReeffuuggee  aatt  TTrreemmppeeaalleeaauu  ––  MMiidd  OOcctt,,  AARRRRLL  SSwweeeeppssttaakkeess  ((pphhoonnee))  

NNoovveemmbbeerr  1166--1177..  

  

BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  ggeenneerraall  llaacckk  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  eevveenn  lleessss  aavvaaiillaabbllee  ooppeerraattoorr  ffoorr  tthhee  eevveennttss..  

SSyyeedd  wwiillll  wwoorrkk  oonn  aa  wweellccoommee  lleetttteerr  ttoo  llooccaall  hhaammss  iinnvviittiinngg  tthheemm  ttoo  FFiieelldd  DDaayy  aanndd  ootthheerr  pprrooggrraammss..      

FFuullll  OOppeerraattiinngg  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  iiss  aattttaacchheedd  [[ttoo  oorriiggiinnaall  mmiinnuutteess]]..  

  

SSyyeedd  rreeaadd  aalloouudd  ffuullll  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  ffrroomm  DDaann  GGoollttzz..  

  

EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  hhaass  bbeeeenn  ffaaiirrllyy  aaccttiivvee..  CCoommmmiitttteeee  hhaadd  ffrruuiittffuull  mmeeeettiinngg  wwiitthh  TToodddd  

SShheeaa,,  NNaattiioonnaall  WWeeaatthheerr  SSeerrvviiccee  LLaaCCrroossssee  WWaarrnniinngg  CCoooorrddiinnaattoorr;;  JJaassoonn  GGiillmmaann,,  aaccttiinngg  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeerr;;  MMiikkee  PPeetteerrssoonn,,  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  DDiissppaattcchh  SSuuppeerrvviissoorr;;  DDaavvee  BBrraanndd,,  

WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  SShheerriiffff..  TThheeyy  aallll  aarree  hhiigghhllyy  aapppprreecciiaattiivvee  ooff  oouurr  cclluubb  aanndd  ttoo  qquuoottee  SShheerriiffff  BBrraanndd  
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““yyoouu  gguuyyss  hhaavvee  ssaavveedd  lliivveess””..  FFuullll  rreeppoorrtt  ooff  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  CCoommmmiitttteeee  aattttaacchheedd  [[ttoo  oorriiggiinnaall  

mmiinnuutteess]]..  

  

RReeppeeaatteerr  IIssssuueess::  

BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  aatt  lleennggtthh  bbootthh  883355  aanndd  664400  rreeppeeaatteerr  iissssuueess  aanndd  wwaayy  ttoo  ggoo  ffoorrwwaarrdd..  EErriikk  

pprroovviiddeedd  uupp--ttoo--ddaattee  iinnffoo  oonn  664400  iissssuueess  aanndd  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  oonn  883355..  883355  RReeppeeaatteerr  wwaass  

rreecceennttllyy  oouutt  ooff  ccoommmmiissssiioonn..  EErriikk  aanndd  MMaatttt  vviissiitteedd  tthhee  ssiittee  aanndd  iinnssttaalllleedd  oolldd  uusseedd  eeqquuiippmmeenntt  ffrroomm  

EErriikk  aanndd  WWaalltt  aanndd  tthhee  rreeppeeaatteerr  iiss  wwoorrkkiinngg  ffiinnee..  RReeppeeaatteerr  oouuttppuutt  iiss  4400  WWaattttss..  

  

BBoobb  mmeennttiioonneedd  883355  RReeppeeaatteerr  ccoommiinngg  oouutt  ssttrroonngg  iinn  hhiiss  aarreeaa  iinn  LLaaCCrroossssee..  TThhiiss  ssoolluuttiioonn  iiss  

tteemmppoorraarryy  uunnttiill  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  ssoolluuttiioonn  iiss  iinnssttaalllleedd..  DDrr..  EEaarrll  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  hhaarrddwwaarree  aanndd  JJiimm  

wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  bbooxx..    EErriikk  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggoo  ttoo  7700  WWaatttt  oonn  883355  RReeppeeaatteerr  aanndd  wwoouulldd  lliikkee  iinnppuutt  ffrroomm  

WWiissccoonnssiinn  RReeppeeaatteerr  CCoo--oorrddiinnaattoorr  iiff  tthhaatt  wwoouulldd  ggeenneerraattee  aannyy  ccoonnfflliiccttss..  

  

RReeggaarrddiinngg  664400  RReeppeeaatteerr,,  ttrraannssmmiitttteerr  sseeeemmss  ttoo  bbee  oonnee  kkeeyy  iissssuuee..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  KKeennwwoooodd  

ddooeess  sseellll  rreeppeeaatteerr..  RRaaddiioo  CCiittyy  WWeebbssiittee  aallssoo  hhaass  mmoorree  iinnffoo  oonn  KKeennwwoooodd  rreeppeeaatteerr..  JJiimm  BBrroowwnn  

ffoouunndd  oouutt  IICCOOMM  ddiiggiittaall  rreeppeeaatteerrss  aarree  DD--ssttaarr  ttyyppee..  EErriikk  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hhaavvee  tthhrreeee  ssyysstteemmss  

aavvaaiillaabbllee  aanndd  oonnee  ffoorr  bbaacckk  uupp..  MMaatttt  wwiillll  ccoonnttaacctt  TTEE  SSyysstteemm  aanndd  ggeett  pprriicciinngg  oonn  RReeppeeaatteerr  

AAmmpplliiffiieerr..  

  

EErriikk  eennccoouurraaggeedd  aa  vviissiitt  ttoo  tthhee  664400  ssiittee  aanndd  MMaatttt  aaggrreeeedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  ttrriipp..  EErriikk  hhaadd  ssuuggggeessttiioonnss  

oonn  wwhhaatt  ttoo  cchheecckk  oonn  tthhee  664400  ssiittee,,  lliikkee  ggrroouunnddiinngg,,  AAPPRRSS  tteelleemmeettrryy,,  BBiioonniicc  TTiinnyy  TTrraacckkeerr  44..  LLiinnee  

aallssoo  nneeeeddss  aa  ffiilltteerr..  MMaatttt  ttooookk  aallll  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  aanndd  wwiillll  ppllaann  aa  ttrriipp..  

  

BBooaarrdd  aallssoo  aapppprroovveedd  $$  11,,220000..0000  ttoo  bbuuyy  aa  ttrraannssmmiitttteerr  aanndd  aammpplliiffiieerr  wwoorrtthh  7700  WWaatttt  ffoorr  664400  ssiittee..  

SSyyeedd  iiss  aallssoo  wwoorrkkiinngg  oonn  ccoonnttaaccttiinngg  AAnnddrreeww  CCoorrpp  ttoo  sseeee  aannootthheerr  ddoonnaattiioonn  ooff  ffeeeeddlliinnee//ccoonnnneeccttoorrss  

iiss  ffeeaassiibbllee..    
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JJOOTTAA    

  

BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  LLeenn’’ss  eemmaaiill  rreeggaarrddiinngg  cclluubb  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttoo  JJOOTTAA..  BBooaarrdd  aallssoo  rreefflleecctteedd  oonn  llaasstt  

yyeeaarr’’ss  ppaarrttiicciippaattiioonn..    

  

BBoobb  mmeennttiioonneedd  llaasstt  yyeeaarr’’ss  JJOOTTAA  mmeeeettiinngg  aatt  tthhee  RReeffuuggee  wwaass  vveerryy  ssuucccceessssffuull..  TTwwoo  ggrroouuppss  ooff  

aabboouutt  ssiixx  BBooyy  SSccoouuttss  eeaacchh  vviissiitteedd  tthhee  ssiittee  aanndd  tthheeyy  sshhoowweedd  iinntteerreesstt  iinn  HHaamm  RRaaddiioo  SSttuuffff..  BBoobb  

aallssoo  mmeennttiioonneedd  iitt  iiss  bbeetttteerr  iinn  hhiiss  ooppiinniioonn  iiff  tthhee  eevveenntt  iiss  ppllaannnneedd  oouuttddoooorr  aatt  aa  ppuubblliicc  ppllaaccee..  

  

BBooaarrdd  aapppprroovveedd  aa  mmoottiioonn  ttoo  ssuuppppoorrtt  JJOOTTAA..  

  

BBooaarrdd  aallssoo  rreeiitteerraatteedd  lliimmiittaattiioonn  aass  rreeggaarrddss  ttoo  vvoolluunntteeeerr  aavvaaiillaabbiilliittyy  ttoo  ssuuppppoorrtt  mmaannyy  ooff  tthhee  

ggeennuuiinnee  ccaauusseess  cclluubb  lliikkeess  ttoo  ppuurrssuuee..  IIff  aannyy  cclluubb  mmeemmbbeerr  ttaakkeess  tthhee  lleeaadd  oonn  JJOOTTAA,,  mmeemmbbeerrss  

mmiigghhtt  bbee  iinntteerreesstteedd  ttoo  ccoommee  oouutt  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  ccaauussee..  

  

SSyyeedd  qquueessttiioonneedd  iiff  bbooaarrdd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  cchhaannggee  tthhee  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  SSiittee  ffrroomm  GGooooddvviieeww  PPaarrkk  ttoo  

WWiinnoonnaa  LLaakkee  aarreeaa..  TThheerree  wweerree  nnoo  oobbjjeeccttiioonnss  ttoo  tthhee  cchhaannggee..  SSyyeedd  wwiillll  iinnqquuiirree  aabboouutt  tthhee  ccoossttss  

aanndd  ccoommee  bbaacckk  iinn  aa  llaatteerr  mmeeeettiinngg  ttoo  ggeett  ffiinnaall  aapppprroovvaall..  

  

BBooaarrdd  rreeiitteerraatteedd  SSKKYYWWAARRNN  ttrraaiinniinngg  1188  AApprriill,,  77  PPMM  aatt  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  OOffffiiccee  BBuuiillddiinngg..  

  

EErriikk  mmeennttiioonneedd  wwiillll  bbee  vveerryy  bbuussyy  ffoorr  tthhee  nneexxtt  88  WWeeeekkss..  

  

CClluubb  rreecceeiivveedd  aa  vveerryy  ggeenneerroouuss  TThhaannkk  YYoouu  ccaarrdd  ffrroomm  BBrroomm  ffaammiillyy..  

  

  



  

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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