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

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

  

JJuunnee  22001133  PPrrooggrraamm  

  
DDaattee::    TThhuurrssddaayy,,  JJuunnee  2200,,  22001133              

TTiimmee::    77::0000  PPMM  

PPrrooggrraamm::    IItt’’ss  CCoommiinngg——FFiieelldd  DDaayy  JJuunnee  2222--2233,,  22001133..    TThhee  JJuunnee  pprrooggrraamm  wwiillll  iinncclluuddee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  MMaatttt  ((KKFF00QQ))  rreeggaarrddiinngg  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  FFiieelldd  ddaayy  ppllaannss..    HHee  hhooppeess  ttoo  bbrriinngg  

iinntteerrccoonnnneecctteedd  aanndd  nneettwwoorrkkeedd  rriiggss  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  tthheeiirr  ooppeerraattiioonn——vvooiiccee,,  

ddiiggiittaall,,  CCWW,,  eelleeccttrroonniicc  llooggggiinngg,,  eettcc..    TThhee  ssiittee  llaayyoouutt  aanndd  ooppeerraattiinngg  ppllaannss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aass  

wweellll  aass  tthhee  cclluubb’’ss  ppllaannss  ffoorr  aa  GGOOTTAA  ssttaattiioonn  aanndd  aallssoo  aann  eedduuccaattiioonnaall  ddeemmoo  rreeggaarrddiinngg  AAPPRRSS..  

AA  wwrraapp--uupp  rreeggaarrddiinngg  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  22001133  aanndd  tthhee  TTrriinnoonnaa  aarree  aallssoo  oonn  tthhee  

aaggeennddaa..    AA  bbrriieeff  ssoocciiaall  ppeerriioodd  wwiillll  ffoollllooww  tthhee  pprrooggrraamm..  

  

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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UPCOMING CLUB ACTIVITIES 

 ARRL Field Day 2013 – June 22-23. 

 Great River Shakespeare Festival – Special Event Station, N2B – July 13-14. 

 Club Picnic – Thursday, July 18. 

 ARRL UHF Contest – Aug 3-4. 

 Trempealeau Wildlife Refuge -- Special Event Station, K9P -- Saturday, Oct 19. 

 Jamboree on the Air – Saturday, Oct 19 

--- VE TESTING RESULTS – 
Monday, June 10, 2013 

TThheerree  wweerree  ffoouurr  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  tteesstteedd  

ffoorr  nneeww  lliicceennsseess  oorr  uuppggrraaddeess  oonn  MMoonnddaayy  

eevveenniinngg..      TThhrreeee  tteesstteedd  ffoorr  TTeecchhnniicciiaann  

CCllaassss  aanndd  oonnee  tteesstteedd  ffoorr  uuppggrraaddee  ttoo  

GGeenneerraall  CCllaassss..  

  

TTwwoo  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ssuucccceessssffuullllyy  

oobbttaaiinneedd  tthheeiirr  TTeecchh  CCllaassss  lliicceennsseess——

ccoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  CChheerryyll  KKCC99ZZEEYY  aanndd  

CCaatthhiiee  KKCC99ZZEEZZ  oonn  jjooiinniinngg  tthhee  rraannkkss  ooff  

tthhee  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  SSeerrvviiccee!!    TThhee  ootthheerr  

ttwwoo  ccaannddiiddaatteess  ccoonnttiinnuuee  ttoo  wwoorrkk  oonn  

pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tteessttss..  
  

Items for Sale: 
 

RRiicckk  WWHH00AAII  ((iinn  IInnddeeppeennddeennccee,,  WWII))  hhaass  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  ffoorr  ssaallee..    PPlleeaassee  

ccoonnttaacctt  RRiicckk  aatt  wwbb00bbnnrr@@jjuunnoo..ccoomm  ffoorr  

pprriicciinngg  aanndd  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  

tthhee  iitteemmss..  

  

  --  TTSS--113300SS  HHFF  TTrraannsscceeiivveerr  8800--1100  mmeetteerrss  

  --  IICC--772299  TTrraannsscceeiivveerr  116600--66  mmeetteerrss  

  --  5566''  ooff  HHBBXX  RRoohhnn  ttoowweerr  

  --  SSEEAA  222255  mmaarriinnee  HHFF  SSSSBB  xxccvvrr  

  --  RRCCII--660000  VVHHFF  mmaarriinnee  FFMM  rriigg  
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WWSSUU’’ss  CCoolllleeggee  ffoorr  KKiiddss  FFeeaattuurriinngg  

AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CCoouurrsseess  TThhiiss  YYeeaarr..

MMeellaanniiee  RReeaapp,,  KKDD00NNTTMM,,  pprrooppoosseedd  aann  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  SSuummmmeerr  22001133  

CCoolllleeggee  ffoorr  KKiiddss  pprrooggrraamm  aatt  WWiinnoonnaa  SSttaattee  tthhiiss  

ssuummmmeerr..    TThhee  pprrooppoossaall  wwaass  aacccceepptteedd  aanndd  ttwwoo  

ccoouurrsseess  ccaalllleedd  ““AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo::    TTaallkkiinngg  ttoo  tthhee  

WWoorrlldd!!””  wweerree  ppuutt  oonn  tthhee  ccoouurrssee  lliisstt——aanndd  wweerree  tthhee  

ffiirrsstt  ttwwoo  ccoouurrsseess  SSOOLLDD  OOUUTT!!  

TThhee  ccoouurrsseess  

aarree  ffoorr  ssttuuddeennttss  

wwhhoo  hhaavvee  ffiinniisshheedd  

55
tthh
  tthhrroouugghh  88

tthh
  

ggrraaddee  tthhiiss  yyeeaarr..    

DDaatteess  aarree  JJuullyy  88--

1122  aanndd  JJuullyy  1155--1199  

aanndd  rruunn  ffoorrmm  1122::3300  

ttoo  22::0000  PPMM  eeaacchh  ddaayy..  

MMeellaanniiee  ccoouulldd  uussee  ssoommee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  

ccoouurrsseess  ffrroomm  cclluubb  mmeemmbbeerrss..    SShhee  hhooppeess  ttoo  hhaavvee  aann  

HHFF  ssttaattiioonn  sseett  uupp  aatt  WWSSUU  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  eeaacchh  

ccoouurrssee  ((1122
tthh
  aanndd  1199

tthh
))  ppoossssiibbllyy  iinn  tthhee  ggaazzeebboo  iinn  tthhee  

WWSSUU  qquuaadd..    WWee  nneeeedd  ttoo  hheellpp  wwiitthh  tthhee  ssttaattiioonnss..    

LLeett’’ss  ppuullll  ttooggeetthheerr  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  iinntteerreessttiinngg  

iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  hhaamm  rraaddiioo  aanndd  aallll  iitt  rreepprreesseennttss  ttoo  oouurr  

yyoouunngg  ppeeooppllee..  

MMeellaanniiee  aallssoo  ssaayyss  tthhaatt  sshhee  ccoouulldd  uussee  ssoommee  

aaddddiittiioonnaall  MMoorrssee  ccooddee  ssttrraaiigghhtt  kkeeyyss  aanndd  ccooddee  aauuddiioo  

oosscciillllaattoorrss..    SShhee  aanndd  tthhee  ssttaaffff  aatt  WWSSUU  ppuutt  ssoommee  

ttooggeetthheerr  wwiitthh  iitteemmss  tthheeyy  hhaadd  aavvaaiillaabbllee,,  bbuutt  aa  ffeeww  

mmoorree  ccoouulldd  bbee  ppuutt  ttoo  ggoooodd  uussee..    PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  

MMeellaanniiee  aatt  MMRReeaapp@@wwiinnoonnaa..eedduu  iiff  yyoouu  ccaann  llooaann  aa  

MMoorrssee  pprraaccttiiccee  kkeeyy  &&  oosscciillllaattoorr..  

MMeellaanniiee  RReeaapp,,  aann  AAssssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  aatt  

WWSSUU,,  hhaass  ttaauugghhtt  MMiiddddllee  SScchhooooll  sscciieennccee  aanndd  

ccuurrrreennttllyy  tteeaacchheess  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  ssttuuddeennttss  

hhooww  ttoo  tteeaacchh  sscciieennccee  iinn  eelleemmeennttaarryy  sscchhoooollss..  SShhee  iiss  

aa  lliicceennsseedd    GGeenneerraall  CCllaassss  aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorr,,  

ccaallll  ssiiggnn  KKDD00NNTTMM..    SShhee  rreecceeiivveedd  hheerr  TTeecchh  lliicceennssee  

tthhrroouugghh  aa  WWAARRCC  lliicceennssiinngg  ccoouurrssee  aanndd  tteessttiinngg  

sseessssiioonn  iinn  MMaarrcchh  22001111  aanndd  uuppggrraaddeedd  ttoo  GGeenneerraall  iinn  

NNoovveemmbbeerr  ooff  22001122..  

GGoooodd  ggooiinngg,,  MMeellaanniiee!!  
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GGEETT  RREEAADDYY  FFOORR  AA  GGRREEAATT  FFIIEELLDD  DDAAYY  

  
  

TThhee  ooppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee,,  lleedd  bbyy  MMaatttt  ((KKFF00QQ))  

hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  FFiieelldd  DDaayy  22001133  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  

wweeeekkss..    PPllaannss  aarree  ffaalllliinngg  iinnttoo  ppllaaccee  ffoorr  aann  eexxcceelllleenntt  ffiieelldd  

ddaayy  tthhiiss  yyeeaarr..  

  

TThhee  llooccaattiioonn  wwiillll  bbee  iinn  TTeecchhnnoollooggyy  ppaarrkk  aaggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr——

ssoommeewwhhaatt  eeaasstt  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  uusseedd  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ttwwoo  oorr  

tthhrreeee  yyeeaarrss..    TThhee  WWiinnoonnaa  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  aaggaaiinn  mmaaddee  tthhiiss  

yyeeaarr’’ss  ssiittee  aavvaaiillaabbllee,,  bbuutt  tthheeyy  hhaadd  ootthheerr  oobblliiggaattiioonnss  

aaffffeeccttiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  lloott  uusseedd  pprreevviioouussllyy  aanndd  mmoovveedd  uuss  

aarroouunndd  tthhee  ccoorrnneerr  ttoo  bbee  ddiirreeccttllyy  eeaasstt  ooff  HHaall  LLeeoonnaarrdd..    

TThhee  nneeww  llooccaattiioonn  sshhoouulldd  wwoorrkk  oouutt  vveerryy  wweellll..  

  

TThhee  cclluubb  wwiillll  bbee  ooppeerraattiinngg  aass  aa  CCllaassss  22AA  ssttaattiioonn  aaggaaiinn  

tthhiiss  yyeeaarr..    PPlluuss  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ““ffrreeee””  VVHHFF  ssttaattiioonn..    AAllll  

tthhrreeee  ““ccoonntteesstt””  ssttaattiioonnss  wwiillll  bbee  hhoouusseedd  iinn  tthhee  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttrraaiilleerr  tthhiiss  yyeeaarr,,  aanndd  

tthheeyy  wwiillll  bbee  nneettwwoorrkkeedd  tthhrroouugghh  PPCCss  aanndd  aallll  sseett  uupp  ttoo  rruunn  

ddiiggiittaall  ((PPSSKK  3311))  aanndd  ppoossssiibbllyy  ccoommppuutteerr--ggeenneerraatteedd  CCWW..    

TThhiiss  wwiillll  bbee  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  hhaammss  ttoo  ttrryy  tthheessee  

mmooddeess  iiff  tthheeyy  aarree  nnoott  aallrreeaaddyy  uussiinngg  tthheemm..  

  

AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  cclluubb  iiss  ooppeerraattiinngg  aa  GGeett--oonn--tthhee--AAiirr  

ssttaattiioonn  tthhiiss  yyeeaarr  ffoorr  nnoonn--hhaammss  aanndd  nneewwllyy--lliicceennsseedd  hhaammss..    

SSoo,,  bbrriinngg  yyoouu  ffaammiillyy,,  nneeiigghhbboorrss,,  ggoollff  bbuuddddiieess,,  ggiirrllffrriieennddss,,  

ffiisshhiinngg  bbuuddddiieess,,  rreellaattiivveess,,  aanndd  ootthheerrss  ttoo  ttrryy  tthheeiirr  hhaanndd  aatt  

mmaakkiinngg  ssoommee  HHFF  ccoonnttaaccttss..    TThhee  GGOOTTAA  ssttaattiioonn  wwiillll  bbee  aa  

ggoooodd  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

iinnttrroodduuccee  ootthheerrss  ttoo  

hhaamm  rraaddiioo  ((SSaattuurrddaayy  

aafftteerrnnoooonn  oonnllyy))..  

  

LLaassttllyy,,  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ddiissppllaayy  aanndd  

ddeemmoonnssttrraattiioonn  tthhiiss  

yyeeaarr  wwiillll  ffooccuuss  oonn  

AAPPRRSS..    TThhee  cclluubb  hhaass  lleeaarrnneedd  aall  lloott  aabboouutt  uussiinngg  AAPPRRSS  

tthhiiss  yyeeaarr——ssuucccceessssffuullllyy  ddeeppllooyyiinngg  iitt  aatt  tthhee  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  

22001133,,  tthhee  TTrriinnoonnaa,,  aanndd  dduurriinngg  sseevveerraall  SSKKYYWWAARRNN  ccaallll  

oouuttss..    AAPPRRSS  iiss  bbeeccoommiinngg  aa  ““nnoorrmm””  ffoorr  uuss  iinn  tthhee  WWiinnoonnaa  

aarreeaa----aa  kkeeyy  iitteemm  iinn  oouurr  ““ttooooll  kkiitt””  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    CCoommee  aanndd  ttaakkee  aa  llooookk  aanndd  lleeaarrnn  ffrroomm  

uusseerrss  hhooww  ttoo  ggeett  ssttaarrtteedd  aanndd  hhooww  ttoo  aavvooiidd  uunnnneecceessssaarryy  

ppiittffaallllss  aanndd  eexxppeennssee..  

  

DDaatteess;;    SSaattuurrddaayy  aanndd  SSuunnddaayy,,  JJuunnee  2222--2233..  

TTiimmeess;;    SSeett--uupp  88::0000  AAMM  SSaattuurrddaayy;;  ooppeerraattiinngg  bbeeggiinnnniinngg  

aatt  11::0000PPMM  SSaattuurrddaayy  ffoorr  2244  hhoouurrss..  

LLooccaattiioonn::    774400  IInnnnoovvaattiioonn  DDrriivvee,,  TTeecchhnnoollooggyy  PPaarrkk,,  

WWiinnoonnaa..  

OOppeerraattoorrss::    PPlleeaassee  ccoommee  ttoo  tthhee  JJuunnee  pprrooggrraamm  ttoo  ssiiggnn  uupp  

ffoorr  ssoommee  ooppeerraattiinngg  ttiimmee  oorr  ccoonnttaacctt  MMaatttt  ((KKFF00QQ))  ttoo  ggeett  

oonn  tthhee  sscchheedduullee..    WWee  aarree  sshhoooottiinngg  ffoorr  2244--hhoouurr  ooppeerraattiioonn  

tthhiiss  yyeeaarr..

..
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy,,  JJuunnee  33,,  22001133  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  

UUnniivveerrssiittyy..  

AAtttteennddeeeess::  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  LLaannccee  ((KKBB00YYZZUU)),,  BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA))  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

AAggeennddaa  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

MMiinnuutteess  MMaayy  MMeeeettiinngg  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

OOtthheerr  iitteemmss……..                                                        

AAddoopptt  AAggeennddaa  wwiitthh  aaddddiittiioonnss  aanndd  cchhaannggeess  

AAggeennddaa  wwaass  aaddoopptteedd  wwiitthh  aaddddiittiioonnss  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  wwaass  aapppprroovveedd  wwiitthh  ttwwoo  ccoorrrreeccttiioonnss..  

CCoorrrreeccttiioonn  11))  UUnnddeerr  ccoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  iitt  sshhoouulldd  rreeaadd  ““BBooaarrdd  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  wwee  hhaavvee  nneeww  xx--

mmiitttteerr  aanndd  nneeww  AAmmpplliiffiieerr””..  IItt  wwaass  ssttaatteedd  iinnccoorrrreeccttllyy  tthhaatt  nneeww  RReecceeiivveerr  wwaass  pprrooccuurreedd..  

CCoorrrreeccttiioonn  22))  UUnnddeerr  ccoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  iitt  sshhoouulldd  rreeaadd  ““MMaatttt  mmeennttiioonneedd  AAnntteennnnaa  oonn  tthhee  664400  ssiittee  iiss  

CCoommeett  ––  DDuuaall  BBaanndd””..  AAnntteennnnaa  wwaass  iinnccoorrrreeccttllyy  iiddeennttiiffiieedd  aass  DDiiaammoonndd  bbrraanndd..          

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

  BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  TTrreeaassuurreerr’’ss  RReeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  oouurr  TTrreeaassuurreerr  MMaatttt..  CClluubb  rreecceeiivveedd  aa  tthhaannkk  yyoouu  

lleetttteerr  aanndd  ggeenneerroouuss  ddoonnaattiioonnss  ffrroomm  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  oorrggaanniizzeerrss..  LLaannccee  aallrreeaaddyy  iinnffoorrmmeedd  EErriicc  ((wwhhoo  iiss  

oonn  vvaaccaattiioonn))  aabboouutt  tthhee  lleetttteerr  aanndd  ddoonnaattiioonn..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  ttrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt..  
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CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

  LLaannccee  pprroovviiddeedd  aann  uuppddaattee  oonn  883355  RReeppeeaatteerr..  883355  RReeppeeaatteerr  iiss  nnoott  aass  ssttrroonngg  aafftteerr  XX--mmiitttteerr  wwaass  oouutt..  

NNeeww  sseettuupp  mmiigghhtt  nnoott  bbee  qquuiittee  sseennssiittiivvee..  LLaannccee  nnoottiicceedd  883355  RReeppeeaatteerr  fflluutttteerryy  wwhheenn  ddrriivviinngg  ffrroomm  

LLaaCCrroossssee  ttoo  WWiinnoonnaa..  LLaannccee  ppllaannss  ttoo  bbrriinngg  ffeeww  ffeerrrriittee  bbeeaaddss  ttoo  tthhee  883355  ssiittee..  AAss  ffoorr  ffuuttuurree,,  883355  ssiittee  

nneeeedd  ttoo  bbee  ffiixxeedd  uupp  ffiirrsstt  bbeeffoorree  664400  ssiittee  ccaann  bbee  wwoorrkkeedd  oonn..  AAllssoo  rreegguullaarr  nneett  mmeeeettiinngg  oonn  SSuunnddaayyss  wwiillll  

bbee  oonn  664400  RReeppeeaatteerr  uunnttiill  883355  iiss  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  lliinnkkiinngg  664400  aanndd  

883355  RReeppeeaatteerrss..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  ccoovveerraaggee  wwiillll  bbee  bbeetttteerr  iiff  lliinnkkeedd..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  hhee  ccaann  hhiitt  883355  

RReeppeeaatteerr  bbuutt  nnoott  664400..  

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  wwaass  ooppeerraattiinngg  ccoommmmiitttteeee  rreeppoorrtt..  AAss  ffoorr  uuppccoommiinngg  FFiieelldd  DDaayy,,  GGRRSSFF  ––  ccoommmmiitttteeee  

mmaakkiinngg  ggoooodd  pprrooggrreessss..  MMaatttt  aanndd  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT))  aatttteennddeedd  tthhee  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  MMeeeettiinngg  oonn  MMaayy  1166
tthh

  

aanndd  IInnnnoovvaattiioonn  DDrriivvee  ssiittee  wwaass  aapppprroovveedd  bbyy  ppoorrtt  aauutthhoorriittyy  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy..    

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  wwaass  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  RReeppoorrtt  ffrroomm  DDaann  ((WWKK00WW))..  DDaann  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt  

tthhaatt  WWAARRCC  SSKKYYWWAARRNN  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ddeeppllooyyeedd  ffiivvee  ttiimmeess  tthhiiss  yyeeaarr  bbeeffoorree  JJuunn  11  wwiitthh  vveerryy  

ggoooodd  rreessppoonnssee  aanndd  ggoooodd  rreeppoorrttiinngg..  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  wwee  aarree  aallll  rreeaaddyy  ffoorr  TTrriinnoonnaa  nneexxtt  SSuunnddaayy  JJuunnee  99
tthh

..  LLaannccee  hhaass  eevveerryytthhiinngg  ppllaannnneedd  

oouutt..  SSyyeedd  wwiillll  bbrriinngg  tthhee  AAnntteennnnaa  EErriicc  lleefftt  wwiitthh  hhiimm  ttoo  tthhee  eevveenntt  ssiittee  oonn  SSuunnddaayy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  

vvoolluunntteeeerr  vveessttss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  bbuutt  cclluubb  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  wweeaarr  yyeellllooww  cclluubb  sshhiirrttss..    

BBooaarrdd  wwaass  ttoolldd  tthhaatt  LLiicceennssiinngg  EExxaamm  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  ccoommiinngg  MMoonnddaayy  aatt  WWiinnoonnaa  MMiiddddllee  SScchhooooll..  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthhiiss  MMoonntthh’’ss  cclluubb  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  oonn  ““FFiieelldd  DDaayy,,  BBrruuttee  wwrraapp--uupp  aanndd  TTrriinnoonnaa  

wwrraapp--uupp””..  JJuullyy  cclluubb  mmeeeettiinngg  iiss  ffoorr  ppiiccnniicc  aanndd  tthheenn  LLaannccee  hhaass  ppllaannss  ffoorr  AAuugguusstt//SSeepptteemmbbeerr//OOccttoobbeerr  

cclluubb  mmeeeettiinnggss..  PPaauull  aasskkeedd  BBoobb  iiff  aannyyoonnee  ffrroomm  LLaaCCrroossssee  iinntteerreesstteedd  ttoo  pprreesseenntt  dduurriinngg  oouurr  cclluubb  

mmeeeettiinngg..  BBoobb  hhaass  ssoommeeoonnee  iinn  mmiinndd  aanndd  wwiillll  llooookk  mmoorree  iinnttoo  tthhaatt..  

BBoobb  mmeennttiioonneedd  AARRRRLL  CCeenntteennnniiaall  AAnnnniivveerrssaarryy  iiss  nneexxtt  yyeeaarr  aanndd  iiff  cclluubb  iiss  iinntteerreesstteedd  ttoo  mmaakkee  aa  vviiddeeoo  

ooff  mmeemmbbeerrss  bbootthh  aatt  rreeaall  wwoorrlldd  wwoorrkkiinngg  aanndd  aallssoo  aass  hhaamm  ooppeerraattoorrss..  BBoobb  ccaann  ccoo--oorrddiinnaattee  wwiitthh  LLeenn  ttoo  
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ggeenneerraattee  tthhiiss  vviiddeeoo..  PPaauull  wwaass  vveerryy  eexxcciitteedd  oonn  tthhee  iiddeeaa..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  aann  AARRRRLL  vviiddeeoo  hhee  lliikkeedd  tthhaatt  

iiss  oonn  yyoouu  ttuubbee  aanndd  hhee  wwiillll  sseenndd  tthhee  lliinnkk  ttoo  cclluubb  mmeemmbbeerrss..  

BBooaarrdd  aapppprroovveedd  uupp  ttoo  $$  11000000..0000  ffoorr    PPrreevveennttaattiivvee  MMaaiinntteennaannccee    ooff  664400  RReeppeeaatteerr..  IItt  wwiillll  oonnllyy  bbee  ddoonnee  

aafftteerr  883355  RReeppeeaatteerr  iiss  ffuullllyy  ffuunnccttiioonnaall..  

BBooaarrdd  aallssoo  aapppprroovveedd  $$  5500..0000  ffoorr  ssuummmmeerr  ppiiccnniicc  iinn  JJuullyy..  

  OOtthheerr  IItteemmss  

  TThheerree  wweerree  ddiissccuussssiioonnss  ttoo  ppuurrcchhaassee  rreeffrreesshhmmeennttss  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy..  CClluubb  ggeenneerraallllyy  pprroovviiddeess  tthhee  ddrriinnkkss  

aanndd  aannyy  lleeffttoovveerr  ddrriinnkkss  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  SSuummmmeerr  ppiiccnniicc  aanndd  aallssoo  ttoo  GGooooddvviieeww  DDaayyss..  

  SSyyeedd  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  sseennddiinngg  wweellccoommee  lleetttteerr  ttoo  llooccaall  hhaammss  nnoott  aaccttiivvee  wwiitthh  cclluubb  eennccoouurraaggiinngg  tthheemm  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee  ffiieelldd  ddaayy  aaccttiivviittiieess..  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  PPeeooppllee  mmaakkiinngg  iinnqquuiirriieess  oonn  cclluubb  wweebbssiittee  sshhoouulldd  bbee  rreepplliieedd  ttoo..  BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  ffeeww  

ooppttiioonnss  lliikkee  aassssiiggnniinngg  ssoommeeoonnee  ttoo  aannsswweerr  tthhee  qquueerriieess..  PPaauull//LLeenn//BBoobb//LLaannccee  wwiillll  wwoorrkk  oonn  tthhee  iissssuuee..  

LLaannccee  aanndd  PPaauull  wwiillll  ttaakkee  ccaarree  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  MMaaiilliinngg  LLiisstt..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  EExxeeccuuttiivvee  MMaaiilliinngg  LLiisstt  

nneeeeddss  aa  ccoooorrddiinnaattoorr..  

MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aabboouutt  88  PPMM..  

  



  

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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