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

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

  

MMaayy  22001133  PPrrooggrraamm  

  
DDaattee::    TThhuurrssddaayy,,  MMaayy  1166,,  22001133              

TTiimmee::    77::0000  PPMM  

PPrrooggrraamm::    AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  CChhaalllleennggee  SSuuppppoorrtt  ((MMaayy  1188));;  TTrriinnoonnaa  SSuuppppoorrtt  ((JJuunnee  99));;  FFiieelldd  DDaayy  

22001133  ((JJuunnee  2222--2233))——TThhiiss  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  aann  iinntteerreessttiinngg  rreevviieeww  ooff  ppllaannnniinngg  ffoorr  uuppccoommiinngg  cclluubb  

ppuubblliicc  sseerrvviiccee  eevveennttss——aanndd  aa  rreevviieeww  ooff  eexxcceelllleenntt  eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  wwhhiicchh  

aarree  ppoossssiibbllee  aanndd  ffeeaassiibbllee  wwiitthh  tthhee  tteecchhnnoollooggiieess  aarree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  tthheessee  ddaayyss——ppaarrttiiccuullaarrllyy  

AAPPRRSS  ((AAuuttoommaatteedd  PPaacckkeett  RReeppoorrttiinngg  SSyysstteemm))..    TThheerree  aarree  oonnee  oorr  ttwwoo  ooppeenn  ppoossiittiioonnss  ffoorr  hhaamm  

rraaddiioo  ooppss  oonn  tthhee  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  CChhaalllleennggee  aanndd  sseevveerraall  ffoorr  tthhee  TTrriinnoonnaa..  

AA  bbrriieeff  ssoocciiaall  ttiimmee  iiss  ppllaannnneedd  ffoorr  aafftteerr  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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--- VE TESTING – Monday, June 10, 2013--- 

 
TThhee  lliicceennssiinngg  ccoouurrssee  iiss  ooffff  aanndd  rruunnnniinngg..    TThhaannkkss,,  JJoohhnn  KK22OOPPTT,,  ffoorr  

oorrggaanniizziinngg  tthhiiss  aaccttiivviittyy..  

  

NNeexxtt  ccoommeess  tthhee  VVEE  tteessttiinngg  sseessssiioonn  wwhhiicchh  ssuuppppoorrttss  tthhee  ccoouurrssee  

aanndd  pprroovviiddeess  lliicceennssee  uuppggrraaddeess  ffoorr  ootthheerrss  aallssoo..  

  

TThheerree  wwiillll  bbee  mmoorree  ddiissccuussssiioonn  aatt  tthhiiss  mmoonntthh’’ss  pprrooggrraamm  rreeggaarrddiinngg  

tthhee  VVEE  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy  eevveenniinngg,,  JJuunnee  1100..    IIff  yyoouu  aarree  aa  

cceerrttiiffiieedd  VVoolluunntteeeerr  EExxaammiinneerr——oorr  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  bbee  oonnee——tthheerree  iiss  aa  

rroollee  ffoorr  yyoouu  oonn  tthhee  1100
tthh

..  

  

IIff  yyoouu  kknnooww  ooff  aannyyoonnee  wwaannttiinngg  ttoo  ggeett  lliicceennsseedd  oorr  wwaannttiinngg  ttoo  

uuppddaattee  tthheeiirr  lliicceennssee,,  LLeett  tthheemm  kknnooww  ooff  tthhee  sseessssiioonn..  

  

  

UPCOMING CLUB ACTIVITIES 

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

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

 License Testing – Available for all Classes – Monday, June 10. 

 ARRL Field Day 2013 – June 22-23. 

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

 Club Picnic – Thursday, July 18. 

 ARRL UHF Contest – July 13-14. 
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WWhhaatt  iiss  AAPPRRSS--IISS  ??????

EErriikk  hhaass  bbeeeenn  eexxpplloorriinngg  tthhee  iinnss--aanndd--oouuttss  ooff  AAPPRRSS--

IISS  ffoorr  tthhee  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  CChhaalllleennggee  ((aalloonngg  wwiitthh  ootthheerr  

ooppeerraattoorrss))..    WWhhaatt  iiss  AAPPRRSS--IISS??????  

  

AAPPRRSS--IISS  ((AAuuttoommaattiicc  PPaacckkeett  RReeppoorrttiinngg  SSyysstteemm--

IInntteerrnneett  SSeerrvviiccee))  iiss  tthhee  ccoommmmoonn  nnaammee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  

IInntteerrnneett--bbaasseedd  nneettwwoorrkk  wwhhiicchh  iinntteerr--ccoonnnneeccttss  vvaarriioouuss  

AAPPRRSS  rraaddiioo  nneettwwoorrkkss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd  ((aanndd  

ssppaaccee))..  AAPPRRSS--IISS  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd  aanndd  ooppeerraatteedd  bbyy  

vvoolluunntteeeerr  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  ooppeerraattoorrss  ttoo  pprroovviiddee  

wwoorrlldd--wwiiddee  ccaappaabbiilliittiieess  ttoo  tthhee  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  

AAPPRRSS  RRFF  nneettwwoorrkkss  aanndd  ttoo  pprroommoottee  tthhee  AAmmaatteeuurr  

RRaaddiioo  sseerrvviiccee  aass  aa  wwhhoollee..  

  

WWhhaatt  ddooeess  tthhiiss  mmeeaann  ttoo  yyoouu??    WWeellll,,……iitt  mmeeaannss  tthhaatt  

tthheerree  iiss  aa  fflleexxiibbllee  mmooddee  ffoorr  RRFF  AAPPRRSS  ttoo  

iinntteerrccoonnnneecctt  ttoo  tthhee  IInntteerrnneett——aanndd  ((mmoorree  iimmppoorrttaannttllyy))  

aa  wwaayy  ffoorr  tthhoossee  wwiitthhoouutt  AAPPRRSS--ccaappaabbllee  rriiggss  ttoo  ggeett  

iinnttoo  tthhee  ssyysstteemm  aanndd  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  ((bbaassee  ssttaattiioonn))  

llooccaattiioonn  aanndd  ttoo  sseenndd  AAPPRRSS  mmeessssaaggeess  aass  

aapppprroopprriiaattee..  

  

TThhiiss  iiss  nnoott  oonnllyy  ccooooll,,  bbuutt  iitt  aallssoo  eexxppaannddss  tthhee  

eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ccaappaabbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  

wwhhoollee  ggrroouupp  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  nnooww  aa  

SSKKYYWWAARRNN  nneett  ccaann  sseeee  pprreecciisseellyy  wwhheerree  ffiixxeedd  

ssttaattiioonn  rreeppoorrttss  aarree  oorriiggiinnaattiinngg..    SShhoorrtt  tteexxtt  mmeessssaaggeess  

ccaann  ggoo  bbootthh  wwaayyss——ffrroomm  aa  mmoobbiillee  AAPPRRSS--eennaabblleedd  

ssttaattiioonn  ttoo  aa  ffiixxeedd  ssttaattiioonn  ((nnoonn--RRFF  AAPPRRSS  ccaappaabbllee))  

aanndd  vviiccee--vveerrssaa..  

  

GGeettttiinngg  ssttaarrtteedd  wwiitthh  AAPPRRSS--IISS  iiss  eeaassyy..    TThhee  sseerrvviiccee  

iiss  aa  ffrreeee--ssttaannddiinngg  ccoommppuutteerr  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  ccaann  bbee  

ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  hheerree..  

  

TThheenn,,  iitt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  oobbttaaiinn  aa  ppaassssccooddee——

wwhhiicchh  pprroovviiddeess  aa  ccoonnttrrooll  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  IInntteerrnneett--

oorriiggiinnaatteedd  mmeessssaaggeess  aarree  sseenntt  vviiaa  aa  lliicceennsseedd  hhaamm  

((ssiinnccee  tthheeyy  ggoo  oonn  tthhee  aaiirr  dduurriinngg  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  

rreecciippiieenntt))..    TThhee  wweebbppaaggee  rreeffeerreenncceedd  eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  

ppaarraaggrraapphh  hhaass  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  oobbttaaiinniinngg  aa  

ppaassssccooddee..    IItt  iiss  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  ““ccoonnffiigguurree””  wwiinnddooww  

ooff  tthhee  AAPPRRSS--IISS  pprrooggrraamm  aalloonngg  wwiitthh  yyoouurr  ccaallllssiiggnn  

aanndd  ootthheerr  bbaassiicc  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

EEmmaaiillss  ccaann  aallssoo  bbee  sseenntt  vviiaa  AAPPRRSS--IISS..    IItt’’ss  aann  

iinntteerreessttiinngg  aanndd  fflleexxiibbllee  ttooooll  ffoorr  aammaatteeuurr  rraaddiioo  uussee..  

  

AAPPRRSS--IISS  iiss  eeaassyy!!    TTrryy  iitt..  

  

  

http://aprsisce.wikidot.com/downloads
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy,,  MMaayy  66,,  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  ooff  AApprriill  MMeeeettiinngg  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

OOtthheerr  iitteemmss……..                                                        

  

AAddoopptt  AAggeennddaa  wwiitthh  aaddddiittiioonnss  aanndd  cchhaannggeess  

AAggeennddaa  wwaass  aaddoopptteedd  wwiitthh  nnoo  aaddddiittiioonnss  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

      BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  rreeppoorrtt  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  TTrreeaassuurreerr..  RReeppeeaatteerr  EEqquuiippmmeenntt  ppuurrcchhaasseess  aanndd  oovveerraallll  

ssppeennddiinngg  wwaass  ddiissccuusssseedd..  BBooaarrdd  aapppprroovveedd  ppuurrcchhaassee  ooff  ppoollyypphhaassoorr  ffoorr  883355  ssiittee  wwhhiicchh  wwaass  bbuusstteedd..    

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  

  BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg..  LLaannccee  llooookkeedd  oovveerr  tthhee  mmeeeettiinngg  mmiinnuutteess..  MMiinnuutteess  ooff  

LLaasstt  MMeeeettiinngg  wwaass  aaddoopptteedd  wwiitthh  vvooiiccee  vvoottee..    
  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  
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LLaannccee  pprroovviiddeedd  aa  vveerryy  ddeettaaiilleedd  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  rreeaassoonn  883355  SSiittee  wweenntt  ddoowwnn  aanndd  hhooww  ssuubbsseeqquueennttllyy  

tthhee  pprroobblleemm  wwaass  ffoouunndd..  AAfftteerr  tthhee  883355  RReeppeeaatteerr  wwaass  ddoowwnn,,  LLaannccee,,  EErriikk  aanndd  MMaatttt  ttooookk  aa  ttrriipp  ttoo  tthhee  

ssiittee  ttoo  ttrroouubblleesshhoooott  tthhee  pprroobblleemm..  GGeettttiinngg  tthheerree  bbyy  iittsseellff  wwaass  aa  cchhaalllleennggee  aass  tthhee  aapppprrooaacchh  rrooaadd  iiss  

nnoott  mmaaiinnttaaiinneedd..  OOnnccee  tthheeyy  aarrrriivveedd,,  tthheeyy  ffoouunndd  tthheerree  wweerree  nneeww  eeqquuiippmmeennttss  oonn  tthhee  bbuuiillddiinngg..  KKHHMMEE  

oowwnnss  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  ttoowweerr..  VViissuuaall  iinnssppeeccttiioonn  ((EErriikk  ddiidd  bbrriinngg  hhiiss  bbiinnooccuullaarrss))  ddiidd  nnoott  rreevveeaall  

aannyytthhiinngg  uunnuussuuaall  uupp  tthhee  ttoowweerr..  TTrraannsscceeiivveerr  wwaass  ffoouunndd  ttoo  bbee  wwoorrkkiinngg  ffiinnee..  TThhee  eexxcceessss  77//88  CCaabbllee  

iinnssiiddee  tthhee  ccoonnttrrooll  rroooomm  wwaass  rree--rroouutteedd  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  nneeww  eeqquuiippmmeennttss..  WWiitthh  aa  sseerriieess  ooff  jjuummppeerr  

ccoonnnneeccttiioonnss  aanndd  iinnttuuiittiivvee  ttrroouubblleesshhoooottiinngg,,  iitt  wwaass  ffiinnaallllyy  ffoouunndd  tthhaatt  ppoollyypphhaassoorr  wwaass  bbuusstteedd..  LLiikkeellyy  

sscceennaarriioo  iiss  tthhaatt  NN  ttyyppee  ccoonnnneeccttiioonn  ((ppoollyypphhaassoorr))  wwaass  ccoonnnneecctteedd  ttoo  PPLL  225599  ttyyppee  ccoonnnneeccttoorr..    

  

PPoollyypphhaassoorr  wwaass  bbyyppaasssseedd  aanndd  ssttaattiioonn  ssttaarrtteedd  wwoorrkkiinngg  aaggaaiinn..  SSttaattiioonn  nnooww  iiss  wwiitthhoouutt  ppoollyypphhaassoorr  

((lliigghhttnniinngg))  pprrootteeccttiioonn  ..  OOuurr  AAnntteennnnaa  iiss  nnoott  tthhee  hhiigghheesstt  oonnee  oonn  tthhee  ttoowweerr..  MMaatttt  wwiillll  oorrddeerr  tthhee  

ppoollyypphhaassoorr  aanndd  tthhaatt  wwiillll  bbee  iinnssttaalllleedd  aass  ssoooonn  aass  iitt  iiss  rreecceeiivveedd..  AAllssoo  aallll  eeqquuiippmmeenntt  oonn  tthhee  883355  ssiittee  

nneeeeddss  IIddeennttiittyy  TTaaggss  wwiitthh  ccoonnttaacctt  iinnffoo..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  tteelleemmeettrryy  iiss  ooffff  tthhee  aaiirr..  IItt  sseeeemmss  oovveerrllooaadd  

ffrroomm  RRFF  kkiillllss  tteelleemmeettrryy..  AAllssoo  nneexxtt  ttiimmee  wwaasspp  sspprraayy  nneeeeddss  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  iinn  ––  wwhheenn  vviissiittiinngg  883355  ssiittee..  

BBoobb  mmeennttiioonneedd  hhee  ddiidd  nnoott  ttrryy  883355  llaatteellyy  aanndd  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  iitt  iiss  sskkeettcchhyy  oonn  cceerrttaaiinn  ppoorrttiioonn  ooff  

hhiigghhwwaayy  6611..    

  

BBooaarrdd  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  wwee  hhaavvee  nneeww  xx--mmiitttteerr  aanndd  nneeww  rreecceeiivveerr..  OOnnccee  aallll  wwoorrkkeedd  uupp  wwee  sshhoouulldd  

hhaavvee  aa  ssppaarree..  EErriikk  aanndd  MMaatttt  aallssoo  llooccaatteedd  tthhee  ccoommppaannyy  tthhaatt  mmaaddee  664400  RReeppeeaatteerr  aanndd  hhaass  ssiinnccee  

ccoonnttaacctteedd  tthheemm  aabboouutt  ppoossssiibbllee  sseerrvviicciinngg  ooff  664400  RReeppeeaatteerr..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  AAnntteennnnaa  oonn  tthhee  664400  ssiittee  

iiss  DDiiaammoonndd  ––  DDuuaall  BBaanndd..  TThhaatt  AAnntteennnnaa  sshhoouulldd  bbee  rreeppllaacceedd  iiff  wwee  cclliimmbb  tthhee  ttoowweerr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  

rreeaassoonn..  

  

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  wwaass  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee  bbiikkee  rraaccee  ccoommiinngg  1188
tthh

  ooff  MMaayy..  EErriikk//LLaannccee//SSyyeedd//JJoohhnn//CCaatthhyy  wwaass  

oonn  tthhee  rroouuttee  ffeeww  WWeeeekkss  bbaacckk  aanndd  cchheecckkeedd  oouutt  tthhee  ddiiggiippeeaatteerr  rreessppoonnsseess  ffoorr  AAPPRRSS  aanndd  ccoovveerraaggee..  

TThhiinnggss  aarree  ccoommiinngg  ttooggeetthheerr  nniicceellyy  ffoorr  AArrccaaddiiaa  SSuuppppoorrtt  aanndd  bbooaarrdd  tthhaannkkeedd  aallll  iinnvvoollvveedd..  TThhiiss  

MMoonntthh’’ss  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinngg  aaggeennddaa  wwiillll  bbee  AArrccaaddiiaa  BBrruuttee//TTrriinnoonnaa  aanndd  ssoommee  ffiieelldd  ddaayy..  
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BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  LLiicceennssiinngg  sseessssiioonn  bbeeiinngg  hheelldd  ccuurrrreennttllyy  aatt  WWiinnoonnaa  MMiiddddllee  SScchhooooll..  SSyyeedd  wwiillll  ttrryy  ttoo  

bbee  pprreesseenntt  oonn  nneexxtt  ccllaassss  aanndd  pprroovviiddee  aannyy  aassssiissttaannccee  JJoohhnn((KK22OOPPTT))  nneeeeddss..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  aa  

LLiicceennssiinngg  SSeessssiioonn  oonnllyy  ffoorr  WWiinnoonnaa  SSttaattee  SSttuuddeennttss  iiss  bbeeiinngg  ttaallkkeedd  aabboouutt  aatt  tthhiiss  ttiimmee..  IItt  wwiillll  aallll  

ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  iinntteerreesstt  ffrroomm  WWSSUU  ssttuuddeennttss//ffaaccuullttyy..  

  

NNeexxtt  iitteemm  wwaass  ffiieelldd  ddaayy..  TThhiiss  yyeeaarr’’ss  pprrooppoosseedd  ssiittee  iiss  vveerryy  cclloossee  ttoo  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ssiittee..  OOnnee  eexxcceeppttiioonn  

tthhaatt  SShheerriiffff’’ss  ttrraaiilleerr  hhaass  ttoo  bbee  ppuutt  oonn  ssttrreeeett..  AAnndd  ggrraassss  ccaannnnoott  bbee  ccuutt..  SShheerriiffff’’ss  ttoowweerr  wwiillll  bbee  ppaarrtt  ooff  

ffiieelldd  ddaayy..  JJuunnee  cclluubb  mmeeeettiinngg  aaggeennddaa  wwiillll  eennccoommppaassss  ffiieelldd  ddaayy  pprreepp  aanndd  llooggggiinngg  ssooffttwwaarree..  

  

DDaann  GGoollttzz  ffrroomm  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviicceess  CCoommmmiitttteeee  sseenntt  aa  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  mmeeeettiinngg  

sshhoorrttllyy..  BBooaarrdd  ttooookk  aa  mmoottiioonn  ttoo  tthhaannkk  DDaann  GGoollttzz  ffoorr  tthhee  eexxcceelllleenntt  pprreesseennttaattiioonn  oonn  SSkkyywwaarrnn  

TTrraaiinniinngg..  TThhee  ttrraaiinniinngg  wwaass  vveerryy  iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  eedduuccaattiioonnaall..  EEvveerryybbooddyy  wwaass  iinn  hhiigghh  pprraaiissee  ffoorr  

DDaann’’ss  ttrraaiinniinngg..  

  

  OOtthheerr  IItteemmss  

LLaannccee  ttoo  wwiillll  ccoonnttaacctt  rreessppeeccttiivvee  ppoowweerr--ttoo--bbee  ttoo  mmaakkee  ssuurree  ddoooorr  iiss  ooppeenn  ffoorr  uuppccoommiinngg  MMoonntthhllyy  

mmeeeettiinngg  aatt  GGoovveerrnnmmeenntt  CCeenntteerr  ((??))..  

  

CClluubb  hhaass  iinntteerreesstt  ffoorr  sslliiddee  sshhooww  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  DDiicckk  LLiinnddnneerr  oonn  EEaasstteerr  IIssllaanndd  TToouurr  ((ppoossssiibbllyy  tthhiiss  

FFaallll))..  

  

SSyyeedd  ccoonnttaacctteedd  PPaamm  ffrroomm  AAnnddrreeww  ffoorr  ppoossssiibbllee  ddoonnaattiioonn  ooff  ccaabbllee//ccoonnnneeccttoorr  ffoorr  664400  ssiittee..  

LLaannccee  wwiillll  ggeett  tthhee  kkeeyyss  ttoo  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAcccceessss  ttoo  EExxeeccuuttiivvee  LLiisstt  SSeerrvveerr  

  

  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  sslliigghhttllyy  bbeeffoorree  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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