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

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

  

  

  

WWiinntteerr  HHoolliiddaayy  PPaarrttyy  ––  JJaann  1155  
  

PPlleeaassee  jjooiinn  uuss  oonn  TThhuurrssddaayy,,  JJaannuuaarryy  1155,,  22001155  aatt  WWiinnoonnaa’’ss  FFaammiillyy  RReessttaauurraanntt  
  

TThhee  ppaarrttyy  wwiillll  bbeeggiinn  aatt  66::0000  PPMM  wwiitthh  aa  ssoocciiaall  hhoouurr..  

DDiinnnneerr  oorrddeerrss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aabboouutt  66::3300  PPMM..  

  

  

MMeeaallss  wwiillll  bbee  oorrddeerreedd  ffrroomm  tthhee  mmeennuu  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwiitthh  aa  ggrreeaatt  sseelleeccttiioonn  

——ssoommeetthhiinngg  ssuurree  ttoo  ssuuiittee  eevveerryyoonnee..  

  

  

AAss  iinn  tthhee  ppaasstt,,  wwee  wwiillll  aacccceepptt  ddoonnaattiioonnss  ffoorr  pprriizzeess..  

TThhee  cclluubb  wwiillll  bbee  pprroovviiddiinngg  aaddddiittiioonnaall  pprriizzeess..  

  

PPrrooggrraamm::  

TTrraavveell  TTaallkk  bbyy  LLeesslliiee  HHiittttnneerr  ––  

22001133  IInnllaanndd  WWaatteerrwwaayy  TToouurr  ffrroomm  MMoossccooww  ttoo  SStt..  PPeetteerrssbbuurrgg

http://www.w0ne.org/


  

  

WWhhaatt  aarree  YYoouu  DDooiinngg  oonn  FFeebbrruuaarryy  77??  
  

WWoouullddnn’’tt  iitt  bbee  ggrreeaatt  ttoo  hhaavvee  aa  ggoooodd  wwaayy  ttoo  eennjjooyy  oouurr  ffuunn  

hhoobbbbyy  dduurriinngg  tthhee  ddrreeggss  ooff  wwiinntteerr??  

WWeellll,,  tthhee  aannsswweerr  iiss  aass  cclloossee  aass  tthhee  MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy  wwhhiicchh  

rruunnss  ffrroomm  88::0000  AAMM  ttoo  66::0000  PPMM  oonn  SSaattuurrddaayy,,  FFeebbrruuaarryy  77!!  

AAnndd  tthheerree  aarree  aa  ccoouuppllee  ooff  wwaayyss  ttoo  eennjjooyy  tthhee  ddaayy..    IIff  yyoouu  

wwaanntt  ttoo  eennggaaggee  iinn  aa  ggrroouupp  eeffffoorrtt,,  MMaatttt,,  KKFF00QQ,,  iiss  ooppeenniinngg  

uupp  hhiiss  hhoommee  aanndd  ssttaattiioonn  ttoo  ffoollkkss  wwhhoo  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  jjooiinn  

hhiimm  ffoorr  tthhee  ddaayy  ((oorr  aa  ppoorrttiioonn  ooff  iitt,,  aatt  lleeaasstt))..    HHeerree  iiss  aann  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ooppeerraattee  aa  ggoooodd  HHFF  ssttaattiioonn  ((ttwwoo  

ttrraannssmmiitttteerrss  aanndd  ffoouurr  aanntteennnnaass  ffrroomm  116600--1100  mmeetteerrss)),,  

ssoocciiaalliizzee  aa  bbiitt,,  lleeaarrnn  eelleeccttrroonniicc  llooggggiinngg,,  ttrryy  yyoouurr  hhaanndd  aatt  

ccoonntteessttiinngg,,  aanndd  sshhaarree  ttiimmee  wwiitthh  ffrriieennddss  aanndd  ccoolllleeaagguueess  iinn  

tthhee  hhoobbbbyy..    MMaatttt  iiss  ooffffeerriinngg  SSSSBB  aanndd  CCWW  mmooddeess  ffrroomm  hhiiss  

llooccaattiioonn..    IIff  yyoouu  cchhoooossee  tthhiiss  ooppttiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnssiiddeerr  bbrriinngg  

ssoommee  ssnnaacckkss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ffuunn..    CCoonnttaacctt  MMaatttt  

KKFF00QQ  bbyy  eemmaaiill  aatt  kkff00qq@@hhbbccii..ccoomm  iiff  yyoouu  aarree  aatt  aallll  

iinntteerreesstteedd  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  aatt  hhiiss  hhoommee..    HHee  ccaann  ddiissccuussss  

mmoorree  ddeettaaiillss  ooff  hhiiss  ppllaannss  ffoorr  tthhee  ddaayy..  

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iiff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ggiivvee  yyoouurr  oowwnn  ffiixxeedd  oorr  

mmoobbiillee  ssttaattiioonn  aa  wwoorrkkoouutt,,  ooppeerraattiinngg  iinnddeeppeennddeennttllyy  mmiigghhtt  

bbee  ffoorr  yyoouu..    TThhiiss  ooppttiioonn  hheellppss  ppaarrttiicciippaannttss  lleeaarrnn  mmoorree  

aabboouutt  tthheeiirr  oowwnn  rriiggss,,  aanntteennnnaass,,  aanndd  llooggggiinngg  ssyysstteemmss..    

AAnndd  iitt  cceerrttaaiinnllyy  ooffffeerrss  oonn--tthhee--aaiirr    ttiimmee  ttoo  iimmpprroovvee  

ooppeerraattiinngg  sskkiillllss..  

TThhee  eevveenntt  iiss  aa  ssoommeewwhhaatt  llaaiidd--bbaacckk  ccoonntteesstt  wwiitthh  ttiimmee  ttoo  

eexxcchhaannggee  pplleeaassaannttrriieess  wwiitthh  ffeellllooww  hhaammss  aarroouunndd  tthhee  ssttaattee  

aanndd  ccoouunnttrryy..    TThhee  eexxcchhaannggee  iiss  ssiimmppllee::    FFiirrsstt  nnaammee  aanndd  

ccoouunnttyy  aabbbbrreevviiaattiioonn  ((ee..gg..,,  JJaacckk  WWIINN))..    UUssee  ooff  ssppoottttiinngg  

nneettwwoorrkkss  iiss  ppeerrmmiitttteedd..  

TThhee  MMNNQQPP  iiss  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  MMNN  WWiirreelleessss  AAssssnn  ((sseeee::    

hhttttpp::////ww00aaaa..oorrgg//iinnddeexx..pphhpp//mmnn--qqssoo--ppaarrttyy  ffoorr  eevveenntt  

ddeettaaiillss))..    TThheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  cclluubb  ccoommppeettiittiioonn  iinn  tthhee  ppaasstt,,  

wwhheerree  iinnddiivviidduuaall  ooppss  iinnddiiccaattee  cclluubb  aaffffiilliiaattiioonn  oonn  tthheeiirr  llooggss  

ffoorr  ccoonnssoolliiddaatteedd  cclluubb  ssccoorreess..    WWiinnoonnaa  AARRCC  ppllaaccee  55
tthh
  oouutt  

ooff  1177  cclluubbss  iinn  22001144,,  aanndd  tthhaatt  wwaass  wwiitthh  oonnllyy  ttwwoo  WWiinnoonnaa  

AARRCC  llooggss  ssuubbmmiitttteedd!!    TThhee  ooffffiicciiaall  ssttaattuuss  ooff  tthhee  cclluubb  

ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  22001155  sseeeemmss  ttoo  bbee  uupp  iinn  tthhee  aaiirr,,  bbuutt  tthhee  

ffuunn  ooff  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  MMNNQQPP  iiss  ssttiillll  tthheerree..    IIff  yyoouu  aarree  

iinntteerreesstteedd  iinn  ooppeerraattiinngg  ffrroomm  hhoommee  oorr  wwiitthh  aa  mmoobbiillee  HHFF  

ssttaattiioonn..  PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  LLeenn  KKCC00RRSSXX  aatt  

LLJJLLiittvvaann@@ggmmaaiill..ccoomm  ffoorr  hheellpp  wwiitthh  aannyy  qquueessttiioonnss..  

HHaavvee  aa  ggrreeaatt  ddaayy  eennjjooyyiinngg  tthhee  MMNN  QQSSOO  PPaarrttyy  oonn  tthhee  77
tthh

!!  

mailto:kf0q@hbci.com
http://w0aa.org/index.php/mn-qso-party
mailto:LJLitvan@gmail.com
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TTOONNEE  IISS  CCOOMMIINNGG  TTOO  TTHHEE  114466..664400  RREEPPEEAATTEERR  

EErriikk  BBrroomm,,  WWBB00NNIIUU,,    

WW00NNEE  ssttaattiioonn  ttrruusstteeee  

  

  

  

AAtt  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  bbooaarrdd''ss  ddiirreeccttiioonn,,  wwee  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthhee  

ccoooorrddiinnaattiioonn  oonn  oouurr  114466..664400  rreeppeeaatteerr  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  iitt  iiss  nnoo  

lloonnggeerr  ccaarrrriieerr  aacccceessss  --  iitt  wwiillll  nnooww  rreeqquuiirree  aa  110000..00  HHzz  CCTTCCSSSS  

ttoonnee  ttoo  kkeeyy  uupp  tthhee  rreeppeeaatteerr..    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  bbeeiinngg  

ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  rreeppeeaatteerr  ddiirreeccttoorryy,,  bbuutt  wwee  ddoonn''tt  ppllaann  ttoo  

aaccttuuaallllyy  eennaabbllee  ttoonnee  ffoorr  aabboouutt  66  mmoonntthhss..    

PPlleeaassee  ssttaarrtt  uuppddaattiinngg  yyoouurr  rraaddiiooss..    WWee  wwiillll  aannnnoouunnccee  aa  

ssppeecciiffiicc  ddaattee  wwhheenn  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  iimmmmiinneenntt..    

    

PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  mmee  iiff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  qquueessttiioonnss..      
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..  

  

  
  

  
  TToodddd  SShheeaa  aanndd  

aassssoocciiaatteess  aatt  tthhee  NNWWSS  

ooffffiiccee  iinn  LLaaCCrroossssee  hhaavvee  

bbeeeenn  bbuussyy  aatt  wwoorrkk  

ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  22001155  

sseevveerree  wweeaatthheerr  sseeaassoonn  

aallrreeaaddyy..    TThhee  ssppeecciiffiicc  

ddaattee  aanndd  llooccaattiioonn  ffoorr  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  ttrraaiinniinngg  

hhaass  nnoott  bbeeeenn  aannnnoouunncceedd  yyeett,,  ssoo  kkeeeepp  yyoouurr  

eeaarr  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  ffoorr  tthhaatt..    IItt  iiss  rreeccoommmmeenndd  

tthhaatt  ssppootttteerrss  aatttteenndd  aa  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonn  eevveerryy  

ttwwoo  yyeeaarrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  aabbrreeaasstt  ooff  

cchhaannggeess  aanndd  ttoo  rreeffrreesshh  mmeemmoorriieess  rreeggaarrddiinngg  

aaccccuurraattee  rreeppoorrttiinngg..    HHeerree  iiss  tthhee  lliinnkk  ttoo  tthhee  

LLaaCCrroossssee  NNWWSS  ooffffiiccee  22001155  SSkkyywwaarrnn  ttrraaiinniinngg  

sscchheedduullee::    

hhttttpp::////wwwwww..ccrrhh..nnooaaaa..ggoovv//aarrxx//??nn==sskkyywwaarrnn__sscchh

eedduullee    

  

TThhee  sscchheedduullee  wweebbssiittee  aabboovvee  aallssoo  hhaass  lliinnkkss  ttoo  

ffoouurr  vveerryy  hheellppffuull  ttooppiiccss  ffoorr  SSkkyywwaarrnn  ssppootttteerrss::  

  RRoollee  ooff  tthhee  SSkkyywwaarrnn  SSppootttteerr    

  SSkkyywwaarrnn  SSppootttteerr  CCoonnvveeccttiivvee  BBaassiiccss    
  SSppootttteerr  RReeppoorrttss  aanndd  DDaattaa  QQuuaalliittyy  

  WWeeaatthheerr  SSppootttteerr''ss  FFiieelldd  GGuuiiddee  ((UUppddaatteedd  JJuunnee  

22001111))  

TThheessee  mmiigghhtt  bbee  wwoorrtthh  ppeerruussiinngg  bbeeffoorree  tthhiiss  

yyeeaarr’’ss  ttrraaiinniinngg..    JJuusstt  aa  tthhoouugghhtt……..  

  

  

  

http://www.crh.noaa.gov/arx/?n=skywarn_schedule
http://www.crh.noaa.gov/arx/?n=skywarn_schedule
http://www.weather.gov/training/redirect.php?offsite_url=http://www.meted.ucar.edu/spotter_training/spotter_role/
http://www.weather.gov/training/redirect.php?offsite_url=http://www.meted.ucar.edu/spotter_training/convective/
http://www.wdtb.noaa.gov/modules/spotters/player.html
http://www.weather.gov/os/brochures/SGJune6-11.pdf
http://www.weather.gov/os/brochures/SGJune6-11.pdf
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MMeemmbbeerrsshhiipp  DDuueess——  

PPaayyaabbllee  NNooww!!  

WWhhaatt  aa  bbaarrggaaiinn..    WWAARRCC  mmeemmbbeerrsshhiipp  
dduueess  aarree  ssttiillll  oonnllyy  $$2255  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  
aann  iinnddiivviidduuaall  aanndd  $$3300  ffoorr  aa  ffaammiillyy..    
AAnnnnuuaall  dduueess  ffoorr  eelleemmeennttaarryy  tthhrroouugghh  
hhiigghh  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ppaarreennttss  
aarree  nnoott  cclluubb  mmeemmbbeerrss  aarree  $$55..0000  uunnttiill  
yyoouutthh  ffiinniisshh  hhiigghh  sscchhooooll  oorr  ttuurrnn  1188  
yyeeaarrss  ooff  aaggee..  
  
DDuueess  aarree  ppaayyaabbllee  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  
DDeecceemmbbeerr..  
  
YYoouurr  cclluubb  dduueess  ssuuppppoorrtt  mmaannyy  
aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  cclluubb  iinncclluuddiinngg  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  hhaarrddwwaarree,,  ccoosstt  ooff  
iinnssuurraannccee,,  FFiieelldd  DDaayy  eexxppeennsseess,,  aanndd  
ootthheerrss..  

TThhee  ffiirrsstt  22001155  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  MMoonnddaayy,,  JJaannuuaarryy  1122,,  aatt  77::0000  PPMM  iinn  

tthhee  WWSSUU  LLiibbrraarryy..    TTooppiiccss  iinncclluuddee  eelleeccttiioonn  ooff  bbooaarrdd  ooffffiicceerrss  aanndd  ootthheerr  iitteemmss  rreellaattiinngg  ttoo  

aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  cclluubb..  
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TThhee  WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb,,  IInncc..  

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

  

EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd——((22001144  OOffffiicceerrss))  

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

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

SSeeccrreettaarryy::      SSyyeedd  FFaarruuqquuee,,  AACCØØVVAA    TTrreeaassuurreerr::    MMaatttt  BBuurrtt,,  KKFF00QQ  ((OOuuttggooiinngg))            

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

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      HHaarrrroo  HHoohheennnneerr  KKGG66RRLLMM    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            LLeesslliiee  HHiittttnneerr  KK00BBAADD  

                DDaann  GGoollttzz  WWKK00WW  

  

  
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  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

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

