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MMaayy  PPrrooggrraamm  ––  MMaayy  1155  
  
WHAT:  May Club Program:  Trinona 2014.    The Winona ARC has participated in the Trinona since the 

event’s inception, providing needed communications support especially in remote portions of the bicycle 

route.  Trinona participation has also served to help the club develop it’s emergency communications skills 

and capabilities.  This month’s program focuses on planning for the June 8Trinona, an event for all club 

members and area hams.   There will also be an update on MESH activities, review of the upcoming SOAR 

Team drill and a brief social period following the program.   

DATE & Time:  Thursday, May 15, 2014 -- 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 3rd 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. 

http://www.w0ne.org/
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                                            LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))  

  

TTHHEE  WWIINNOONNAA  AARRCC  IISS  AACCTTIIVVEE!!  

  

  SSeeaarrcchh  aanndd  RReessccuuee  DDrriillll  ––  MMaayy  1177  

  TTrriinnoonnaa  ––  JJuunnee  88  

  FFiieelldd  DDaayy  22001144  ––  JJuunnee  2288--2299  

  GGRRSSFF  SSppeecciiaall  EEvveenntt  SSttaattiioonn  ––  JJuullyy  1122--1133  

  AARRRRLL  SSeepptteemmbbeerr  VVHHFF  CCoonntteesstt  ––  SSeepp  1144--1155  

  TTrreemmppeeaalleeaauu  NNaattiioonnaall  WWiillddlliiffee  RReeffuuggee  SSppeecciiaall  EEvveenntt  ––  

MMiidd--OOcctt  ((ddaattee  TTBBDD))  

  BBSSAA  JJaammbboorreeee  oonn  tthhee  AAiirr  ––  OOcctt  1188  

  AARRRRLL  SSwweeeeppssttaakkeess  ((PPhhoonnee))  ––  NNoovv  1155--1166  

  

MMaarrkk  yyoouurr  ccaalleennddaarr  nnooww!!  
  

https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
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IImmpprroovveedd  CCaalllloouutt  

NNoottiiffiiccaattiioonn    

NNooww  AAvvaaiillaabbllee  

PPrroommpptt  nnoottiiffiiccaattiioonnss  ooff  hhaammss  aaccttiivvee  iinn  
eemmeerrggeennccyy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  iinncciiddeenntt  
mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn    aalloonngg  ttiimmee  ccoonncceerrnn,,  
eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  ccaalllloouuttss  ooccccuurr  aatt  nniigghhtt  oorr  
wwhheenn  hhaammss  aarree  iinn  llooccaattiioonnss  wwhheerree  cclluubb  
rreeppeeaatteerrss  aarree  nnoott  iinn  rraannggee..    NNooww,,  tthhaannkkss  ttoo  
tthhee  wwoorrkk  ooff  sseevveerraall  cclluubb  mmeemmbbeerrss,,  aa  ssoolluuttiioonn  
hhaass  bbeeeenn  iimmpplleemmeenntteedd——ssmmaallll  mmeessssaaggee  
sseerrvviiccee  tteexxtt  ((SSMMSS))  ttoo  yyoouurr  cceelllluullaarr  pphhoonnee  oorr  
eemmaaiill  aaddddrreessss..  

IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  rreecceeiivviinngg  aa  tteexxtt  
mmeessssaaggee  oorr  eemmaaiill  wwhheenn  ccaallll  oouuttss  aarree  
ttrriiggggeerreedd,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  cclluubb  pprreessiiddeenntt,,  
PPaauull  SScchhuummaacchheerr  KK00ZZYYVV,,  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  
nnoottiiffiiccaattiioonn  lliisstt..    PPaauull’’ss  eemmaaiill  aaddddrreessss  iiss  
PPSScchhuummaacchheerr@@wwiinnoonnaa..eedduu  ..      

TThhaannkkss  ttoo  PPaauull,,  JJiimm  JJaarrvviiss,,  KKBB00TTHHNN,,  aanndd  
ootthheerrss    wwhhoo  wwoorrkkeedd  oonn  tthhiiss  nneeww  ccaappaabbiilliittyy..  

OOuurr  EEmmeerrggeennccyy  CCaappaabbiilliittiieess  aarree  
MMEESSHHiinngg  

      

TThhee  ttooppiicc  wwaass  MMEESSHH,,  aanndd  tthhee  eevveenntt  wwaass  aa  ppaarrttyy..    FFoouurrtteeeenn  
cclluubb  mmeemmbbeerrss  ggoott  ttooggeetthheerr  aatt  tthhee  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  HHiissttoorriiccaall  
MMuusseeuumm  oonn  AApprriill  3300  ttoo  eexxpplloorree  tthhiiss  iinntteerreessttiinngg  ssuubbjjeecctt  ..  

WWhhyy  tthhee  bbiigg  ddeeaall??    BBeeccaauussee  MMEESSHH,,  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  ccaalllleedd  
BBrrooaaddbbaanndd  HHaammnneett  ((BBBBHHNN)),,  iiss  aa  mmeeaannss  ffoorr  uuss  ttoo  ggeett  rreelliiaabbllee  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinnttoo  iinncciiddeenntt  ssiitteess  wwhhiicchh  ccaann’’tt  bbee  rreeaacchheedd  
eeaassiillyy  bbyy  FFMM..    PPLLUUSS,,  iitt  ooffffeerrss  bbrrooaaddbbaanndd  ccaappaabbiilliittiieess——sseennddiinngg  
ffiilleess,,  rraaddiiooggrraammss,,  pphhoottooss,,  vviiddeeoo,,  vvooiiccee,,  tteexxtt,,  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  
aanndd  ootthheerr  ooppttiioonnss..  MMEESSHH  iiss  aa  nneettwwoorrkk  ooff  wwii--ffii  rroouutteerrss  
pprrooggrraammmmeedd  ffoorr  hhaamm  rraaddiioo  uussee  aass  aa  ffrreeee--ssttaannddiinngg  nneettwwoorrkk  
ooppeerraattiinngg  iinn  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  22..44  GGHHzz  aammaatteeuurr  bbaanndd..    EEaacchh  
rroouutteerr  iiss  aa  ““nnooddee,,””  aanndd  rroouutteerrss  aauuttoommaattiiccaallllyy  ccoooorrddiinnaattee  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  nneett  ttoo  ppaassss  iinnffoorrmmaattiioonn..  

AA  ssttrriinngg  ooff  ppoorrttaabbllee  nnooddeess  ccoouulldd  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinnttoo  vvaalllleeyyss  iinn  
oouurr  aarreeaa  uuppoonn  nneeeedd    tthheerreebbyy  eennaabblliinngg  rreelliiaabbllee  hhiigghh  ssppeeeedd  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    HHeerree  iiss  aa  lliinnkk  ttoo  ssoommee  bbaassiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  MMEESSHH..    LLeett’’ss  ffoollllooww  tthhiiss  ddeevveellooppmmeenntt  cclloosseellyy..  

http://www.wpaares.org/downloads/BBHN_Presentation.pdf
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MMaayy  1177  SSOOAARR  TTeeaamm  EExxeerrcciissee——  

WWAARRCC  IInnvviitteedd  ttoo  PPaarrttiicciippaattee  
  

DDaann  GGoollttzz,,  WWKK00WW,,  rreecceennttllyy  rreecceeiivveedd  aann  iinnvviittaattiioonn  ffoorr  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  

eemmeerrggeennccyy  pprreeppaarreeddnneessss  ddrriillll  wwiitthh  tthhee  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  SSeeaarrcchh  OOppeerraattiioonnss  AAssssiissttaannccee  aanndd  RReessccuuee  

TTeeaamm  ((SSOOAARR  TTeeaamm))..    TThhiiss  vvoolluunntteeeerr  tteeaamm,,  ffoorrmmeerrllyy  

kknnooww  aass  tthhee  SShheerriiffff’’ss  MMoouunntteedd  PPoossssee,,  pprroovviiddeess  

rreessoouurrcceess  ttoo  llooccaall  aaggeenncciieess  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  mmiissssiinngg  

ppeerrssoonnss  aanndd  ootthheerr  iinncciiddeennttss  iinn  wwhhiicchh  mmoouunntteedd  

ppeerrssoonnnneell  hhaavvee  aann  aaddvvaannttaaggee  iinn  sseeaarrcchhiinngg  rroouugghh  

tteerrrraaiinn  oorr  llaarrggee  aarreeaass..  

  

AAmmaatteeuurr  rraaddiioo  ssuuppppoorrttss  SSOOAARR  eeffffoorrttss  bbyy  pprroovviiddiinngg  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  aallssoo  bbyy  pprroovviiddiinngg  aaddddiittiioonnaall  

ppeerrssoonnss  ttoo  aaiidd  iinn  sseeaarrcchheess  oonn  ffoooott..    TThhiiss  ddrriillll  wwiillll  bbee  aa  

ggoooodd  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  uuss  ttoo  pprraaccttiiccee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  

sskkiillllss,,  eessppeecciiaallllyy  ffoorr  nneewweerr  aammaatteeuurr  ooppss  wwhhoo  hhaavvee  

nnoott  pprreevviioouussllyy  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aa  sseeaarrcchh  iinncciiddeenntt  oorr  

eexxeerrcciissee..  

  

TThhee  ddrriillll  wwiillll  bbeeggiinn  rraaiinn  oorr  sshhiinnee  aatt  77::0000  AAMM  oonn  

SSaattuurrddaayy,,  MMaayy  1177,,  wwiitthh  aa  pprree--ddrriillll  bbrriieeffiinngg  aatt  tthhee  

WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  CCeenntteerr  ffoolllloowweedd  bbyy  

aa  ccaarraavvaann  ttoo  tthhee  ttrraaiinniinngg  ssiittee  nneeaarr  WWiinnoonnaa  CCiittyy..    TThhee  

eexxeerrcciissee  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ccoonncclluuddeedd  bbyy  nnoooonn..    IInn  tthhee  

eevveenntt  ooff  lliigghhttnniinngg  oorr  ootthheerr  sseevveerree  wweeaatthheerr,,  tthhee  ddrriillll  

wwiillll  bbee  ppoossttppoonneedd  oorr  ccaanncceelllleedd..    

  

PPaarrttiicciippaattiinngg  hhaamm  rraaddiioo  ooppss  sshhoouulldd  bbrriinngg  aa  22--mmeetteerr  

hhaannddhheelldd  ttrraannsscceeiivveerr  aanndd  bbaacckk--uupp  bbaatttteerryy..    OOtthheerr  

iitteemmss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aarree  wwaatteerrpprrooooff  bboooottss,,  rraaiinnccooaatt  iiff  

aapppprroopprriiaattee,,  ssmmaallll  nnoottee  ppaadd  aanndd  ppeenn,,  wwaatteerr  ttoo  ddrriinnkk,,  

aanndd  iinnsseecctt  rreeppeellllaanntt  ttoo  pprreevveenntt  ttiicckkss..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aa  22--

mmeetteerr  rriigg  iinn  yyoouurr  vveehhiiccllee,,  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  hheellppffuull  aallssoo..    

TThheerree  wwiillll  bbee  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  tthhee  ddrriillll  aatt  tthhee  cclluubb  

pprrooggrraamm  oonn  MMaayy  1155..  

  

IIff  yyoouu  ccaann  ppaarrttiicciippaattee  oonn  tthhee  1177tthh,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  

DDaann  WWKK00WW  aatt  ddggoollttzz@@hhbbccii..ccoomm..  

  

RReemmeemmbbeerr,,  TTHHEERREE  IISS  NNOO  PPRREEPPAARREEDDNNEESSSS  WWIITTHHOOUUTT  PPRRAACCTTIICCEE!!  
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy  MMaayy  55,,  22001144  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

PPrreesseenntt::  BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA))  ,,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  TToomm  ((WW00MMKK))  ,,  LLaannccee  ((WWBB00YYZZUU))..  

  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

AAggeennddaa  

11..  MMiinnuutteess  

22..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

33..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

44..  SSOOAARR  

55..  OOtthheerr  

            PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  aarroouunndd  77  PPMM..  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  mmeeeettiinngg  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  wwaass  aapppprroovveedd..  CCooppyy  ooff  tthhee  MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  mmeeeettiinngg  wwaass  aatt  hhaanndd  ffoorr  rreevviieeww..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  rreeaadd  tthhee  

MMiinnuutteess  wwhheenn  iitt  ffiirrsstt  ccaammee  oouutt..  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

      MMaatttt  wwaass  pprreesseenntt  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  ttrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt..      CCooppyy  ooff  tthhee  ttrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aallssoo  ddiissttrriibbuutteedd  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  

hhee  rreecceeiivveedd  ssoommee  cchheecckk  rreecceennttllyy..  MMaatttt  aallssoo  mmeennttiioonneedd  hhee  ffiilleedd  22001133  999900NN  wwiitthh  IIRRSS  aanndd  tthheerree  wwaass  nnoo  cchhaarrggee  ffoorr  tthhaatt..  AAllssoo  ddiissccuusssseedd  

LLeenn’’ss  lliisstt  ooff  ““ttoo  ddoo””  tthhiinnggss  ffoorr  bbooaarrdd  mmeemmbbeerr..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  tthheessee  ttaasskkss  sshhoouulldd  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  bbeettwweeeenn  mmeemmbbeerrss  ssoo  nnoo  dduupplliiccaattee  

eeffffoorrttss  aarree  uunnddeerrttaakkeenn..    

  

JJoohhnn  ((KK22OOPPTT))  iinnqquuiirreedd  hhooww  mmuucchh  cclluubb  ppaayyss  ffoorr  lliiaabbiilliittyy  iinnssuurraannccee..  MMaatttt  aannsswweerreedd  cclluubb  hhaass  aa  ssttaannddaarrdd  ppoolliiccyy  wwhhiicchh  ccoossttss      $$  220000..0000..  

LLiiaabbiilliittyy  lliimmiittss  aarree  ssttaannddaarrdd  aanndd  PPaauull  ssttaatteedd  iitt  iiss  nnoott  tthhaatt  mmuucchh..  MMaatttt  ppuulllleedd  oouutt  mmoorree  oonn  tthhee  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  aanndd  rreeaadd  tthhaatt  ttoo  mmeemmbbeerrss  

pprreesseenntt..  TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd..    

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

  NNeexxtt  oonn  tthhee  aaggeennddaa  wweerree  ccoommmmiitttteeee  rreeppoorrttss..  SSyyeedd  rreeaadd  aalloouudd  EEmmeerrggeennccyy  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrtt  ffrroomm  DDaann  GGoollttzz  ((WWKK00WW))..  DDaann  

rreeppoorrtteedd  hhiiss  mmeeeettiinngg  wwiitthh  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy  DDiirreeccttoorr,,  oorrddeerr  ooff  KKeennwwoooodd  DD771100..  AAllssoo  ddiissccuusssseedd  MMaayy  1177  eexxeerrcciissee  wwiitthh  SSOOAARR  

mmeemmbbeerrss..  SSOOAARR  iinnvviitteedd  WWAARRCC  ffoorr  tthheeiirr  JJuunnee  MMeeeettiinngg..  AAllssoo  WWiittookkaa  ttoowweerr  aaggrreeeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  EEMM  aanndd  ccuurrrreennttllyy  EEMM  

aattttoorrnneeyy’’ss  ooffffiiccee  iiss  rreevviieewwiinngg  tthhee  aaggrreeeemmeenntt..  WWiittookkaa  TToowweerr  iiss  nnoott  rreeaaddyy  ttoo  eenntteerr  yyeett  aass  eelleeccttrriicciiaann  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  iitt  aanndd  hhaass  nnoott  bbeeeenn  

cclleeaarreedd  ffoorr  eennttrryy..  

  

  LLaannccee  tthheenn  ttaallkkeedd  aabboouutt  MMeesshh  nneettwwoorrkk..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  ssyysstteemm  wwoorrkkss  aalltthhoouugghh  ssoommee  ccoommppuutteerr  eexxppeerriieenncceedd  lloocckkuupp..  OOnnccee  iitt  ggeettss  

ggooiinngg,,  iitt  iiss  vveerryy  sslliicckk..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  iitt  wwaass  vveerryy  ggoooodd  ttuurrnnoouutt  ffoorr  MMeesshh  ppaarrttyy  aatt  WWiinnoonnaa  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  ppuurrppoossee  ttoo  
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ffoollllooww  mmeesshh  iiss  ttoo  ffiinndd  aalltteerrnnaattiivvee  wwaayyss  ttoo  ppeerrffoorrmm  dduurriinngg  eemmeerrggeenncciieess..    

  

PPaauull  ssttaatteedd  DDaann  ((WWKK00WW))  iiss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  nnuummbbeerr  ooff  vvoolluunntteeeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  MMaayy  1177  SSOOAARR  aass  mmaannyy  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  oouutt  ooff  ttoowwnn..  

LLaannccee//BBoobb//SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  tthheeyy  ppllaann  ttoo  bbee  tthheerree..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  dduurriinngg  uuppccoommiinngg  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  SSOOAARR  

ppaarrttiicciippaattiioonn//TTrriinnoonnaa//rreevviieeww  ooff  mmeesshh  iiss  oonn  tthhee  aaggeennddaa..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  ttoo  eennccoouurraaggee  ppeeooppllee  ttoo  ssiiggnn  uupp  dduurriinngg  bbrreeaakkffaasstt//ggeenneerraall  

mmeeeettiinngg  eettcc..    

  

NNeexxtt  wwaass  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  RReeppoorrtt  ffrroomm  MMaatttt..  MMaatttt  hhaass  rreeqquueesstteedd  tthhaatt  ssoommeebbooddyy  ((aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ppeeooppllee  ttooggeetthheerr))  ppuutt  uupp  HHFF  ssttaattiioonn  ffoorr  

ffiieelldd  ddaayy..  TThheerree  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmuucchh  rreessppoonnssee  ttoo  MMaatttt’’ss  rreeqquueesstt..  MMaatttt  iiss  rreeqquueessttiinngg  tthhaatt  ssoommeebbooddyy  ssppoonnssoorr  aa  HHFF  ssttaattiioonn  wwhhiicchh  mmeeaannss  

ggeett  tthhee  rriigg  aanndd  aallll  aacccceessssoorriieess  ((ttrraannsscceeiivveerr  ,,  mmiikkee,,  ppoowweerr  ssuuppppllyy  eettcc))  ttoo  rruunn  tthhee  HHFF  ssttaattiioonn..  TToo  PPaauull’’ss  iinnqquuiirryy  MMaatttt  rreessppoonnddeedd  tthhaatt  

AAnntteennnnaa  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhaatt  HHFF  ssttaattiioonn..  MMaatttt  wwiillll  wwoorrkk  mmoorree  oonn  tthhee  iissssuuee  ssoo  iitt  hhaappppeennss..  MMaatttt  aallssoo  mmeennttiioonneedd  hhee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  

eennoouugghh  ssuuppppoorrtt  vvoolluunntteeeerr  ffoorr  ffiieelldd  ddaayy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  ppuusshheedd..  MMaatttt  hhaass  iiddeeaa  ooff  tteeaamm  ccoonnffiigguurraattiioonn  wwiitthh  eeaacchh  

tteeaamm  wwoorrkkiinngg  oonn  oonnee  iitteemm..  

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  hhee  hhaass  aa  mmeeeettiinngg  oonn  JJOOTTAA  ttoommoorrrrooww  aanndd  aasskkeedd  iiff  aannyyoonnee  eellssee  iinntteerreesstteedd  ttoo  jjooiinn..  TThhee  mmeeeettiinngg  iiss  sscchheedduulleedd  aatt  PPrraaiirriiee  

IIssllaanndd  PPaarrkk  bbuutt  wwiitthh  fflloooodd  ssiittuuaattiioonn  tthhee  vveennuuee  mmiigghhtt  cchhaannggee..  MMaatttt  aallssoo  hhaass  ccoonncceerrnn  tthhaatt  cclluubb  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ppllaaccee  ttoo  hhoolldd  JJOOTTAA..  MMaatttt  

mmeennttiioonneedd  tthhee  ppllaaccee  hhaass  ttoo  bbee  iinnddoooorrss  aass  iitt  wwaass  bbaadd  wweeaatthheerr  llaasstt  yyeeaarr..  AAllssoo  nneeeeddeedd  ssoommee  ggrreeeenn  ssppaaccee  aarroouunndd  ffoorr  AAnntteennnnaass..  SSoommeeoonnee  

mmeennttiioonneedd  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  bbuutt  JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy  iiss  bbaadd  ffoorr  pprrooppaaggaattiioonn  bbeeccaauussee  ooff  mmeettaall  rrooooff..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  iiddeeaall  

ssppaaccee  ffoorr  JJOOTTAA  wwoouulldd  bbee  ppuubblliicc  ppllaaccee  ((sscchhooooll//CChhuurrcchheess))  wwiitthh  ssoommee  ggrreeeenn  ssppaaccee  aarroouunndd..  BBooaarrdd  tthheenn  ddiissccuusssseedd  ppoossssiibbllee  ppllaacceess  ttoo  hhoolldd  

JJOOTTAA..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  hhee  wwiillll  ggoo  ttoo  JJOOTTAA  mmeeeettiinngg  ttoommoorrrrooww..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  tthhaatt  ffoorr  JJOOTTAA  ttoo  bbee  ssuucccceessssffuull  iitt  hhaass  ttoo  bbee  ppllaannnneedd  nnooww  

oorr  ssccoouuttss  wwiillll  nnoott  bbee  aavvaaiillaabbllee..  

  

MMaatttt  mmeennttiioonneedd  GGRRSSFF  iiss  aallll  sseett  aanndd  rreeaaddyy  ttoo  ggoo..  TToo  JJoohhnn’’ss  qquueerryy  MMaatttt  rreepplliieedd  GGRRSSFF  iiss  oonn  JJuullyy  1122  aanndd  JJuullyy  1133..    

NNeexxtt  ddiissccuusssseedd  ffiieelldd  ddaayy  ooppeerraattiioonnss..  SShheerriiffff  aallrreeaaddyy  hhaass  bbeeeenn  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ttrraaiilleerr..  JJoohhnn  mmiigghhtt  bbrriinngg  aann  AAnntteennnnaa..  MMaatttt  

mmeennttiioonneedd  dduurriinngg  JJuunnee  cclluubb  mmeeeettiinngg  aann  AAnntteennnnaa  ccoouulldd  bbee  bbuuiilltt  aass  pprroojjeecctt..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  JJuunnee  cclluubb  mmeeeettiinngg  iiss  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  FFiieelldd  

DDaayy  pprreeppaarraattiioonn..    

  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  bbaalllloooonn  tteeaamm  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  ppllaaccee  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy  bbuutt  KKiittee  tteeaamm  iiss  nnoott  ffoorrmmeedd  yyeett..  PPaauull  hhaadd  ssoommee  ssuuggggeessttiioonn  ffoorr  KKiittee  

tteeaamm..  

  

NNeexxtt  LLaannccee  uuppddaatteedd  bbooaarrdd  oonn  TTrriinnoonnaa..  LLaannccee  aatttteennddeedd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  wwiitthh  TTrriinnoonnaa..  TThhiiss  tteeaamm  eevveenntt  ssttaarrttss  eeaarrlliieerr  tthhiiss  yyeeaarr  aanndd  

wwiillll  ffiinniisshh  eeaarrlliieerr..  TThhiiss  yyeeaarr  440000  mmoorree  rriiddeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  tthhaann  llaasstt  yyeeaarr..  OOvveerraallll  tthhee  ccoouurrssee  iiss  ssaammee  aanndd  LLaannccee  iiss  tthhiinnkkiinngg  ooff  ssaammee  ttyyppee  

ooff  ddeeppllooyymmeenntt  aass  llaasstt  yyeeaarr..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  ttwwoo  ssaagg  vveehhiicclleess  wwiitthh  AAPPRRSS,,  AAPPRRSS  ttrraacckkeerr  oonn  RReeffeerreeee  MMoottoorr  ccyyccllee,,  ttwwoo  mmeetteerr  hhaannddhheelldd  

ffoorr  ttrraannssiittiioonnss,,  tthhrreeee  ssttaattiioonnss  aatt  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss,,  oonnee  ssttaattiioonn  aatt  EEaasstt  BBuurrnn  VVaalllleeyy  aanndd  mmaayy  bbee  oonnee  eexxttrraa  ppeerrssoonn  aatt  HHiigghhwwaayy  6611  aanndd  

MMaannkkaattoo..  

LLaannccee  mmeennttiioonneedd  TTrriinnoonnaa  wweebbssiittee  hhaass  mmoorree  iinnffoo  iiff  aannyyoonnee  iinntteerreesstteedd..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  bboottttoomm  ooff  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss  ppoosseedd  ssoommee  tthhrreeaattss  
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ffoorr  ccyycclliisstt  ggooiinngg  uupp  tthhee  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss  aanndd  ccyycclliisstt  ggooiinngg  ssttrraaiigghhtt..  TThheerree  wweerree  ffeeww  cchhaanncceess  ooff  ccoolllliissiioonn..  CCoouurrssee  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  llooookkeedd  

aatt..  LLaannccee  wwiillll  sseenndd  aann  eemmaaiill  rraaiissiinngg  tthhee  iissssuuee..  

  

MMaatttt  tthheenn  rreeaadd  aa  hheeaarrttffeelltt  tthhaannkk  yyoouu  nnoottee  ffrroomm  KKrruumm  ffaammiillyy  ffoorr  tthhee  fflloowweerrss  sseenntt  ttoo  hhiiss  ffuunneerraall..  TThhee  lleetttteerr  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  ggeenneerraall  

mmeeeettiinngg  ttoo  sshhaarree  wwiitthh  aallll  mmeemmbbeerrss..  

  

JJoohhnn  mmeennttiioonneedd  cclluubb  sshhoouulldd  pprrooccuurree  aa  HHFF  ssttaattiioonn  aanndd  ffeeww  HHaannddhheellddss  ffoorr  nneeww  mmeemmbbeerrss..  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ddiissccuusssseedd  tthhee  iissssuuee..  GGeenneerraall  

ccoonnsseennssuuss  wwaass  ffuunndd  rraaiissiinngg//GGrraanntt  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  aanndd  HHFF  ssttaattiioonn  iiss  vveerryy  eexxppeennssiivvee..  BBoobb  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  mmeerriitt  ffoorr  tthhee  cclluubb  

ttoo  oowwnn  HHFF  ssttaattiioonnss..  DDiissccuussssiioonn  ccoonnttiinnuueedd  oonn  tthhee  ttooppiicc..  

  

MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aabboouutt  88  PPMM..  
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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::    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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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

