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  MMaayy  PPrrooggrraamm  ––  MMaayy  2211  
 

 

WHAT:  May Club Program:  Getting Started in Ham Radio is an overview of strategies for new hams and 

people interested in getting into ham radio without breaking the bank.  It includes practical tips and 

resources which help simplify the seemingly complex.  In addition, this month’s program will include a talk 

by Mike Peterson of the Winona County Emergency Management Department.  The club’s relationship 

with this key agency is at the core of our role in providing emergency communications backup, so it will be 

an interesting talk.  A review of current and upcoming club projects and activities is also planned.  There 

will be a brief social period after the program. 
  

DATE & Time:  Thursday, May 21, 2015 – 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 2nd 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. 

  LLiikkee  uuss  oonn  FFaacceebbooookk   

 

http://www.w0ne.org/
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OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee  

AArree  yyoouu  iinntteerreesstteedd  iinn  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  cclluubb’’ss  mmaannyy  ooppeerraattiinngg  aaccttiivviittiieess——FFiieelldd  DDaayy,,  

ssppeecciiaall  eevveenntt  ssttaattiioonnss,,  cclluubb  ccoonntteesstt  ssttaattiioonnss  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess??    IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  hheellpp  

ppllaann  aanndd  ccoooorrddiinnaattee  tthheessee  ffuunn  aanndd  iinntteerreessttiinngg  aaccttiivviittiieess,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  LLaannccee,,  KKBB00YYJJUU,,  

tthhee  ooppeerraattiinngg  aaccttiivviittiieess  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirr..    TThhiiss  iiss  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  

aammaatteeuurr  rraaddiioo  ooppeerraattiioonnss  aanndd  hheellpp  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  cclluubb  eennjjooyy  oouurr  hhoobbbbyy..  

TTRRIINNOONNAA  22001155  IISS  CCOOMMIINNGG!!  

OOnn  JJuunnee  66--77,,  WWiinnoonnaa  wwiillll  bbee  tthhee  ppllaaccee  ttoo  bbee  ffoorr  ttrriiaatthhlloonn  eenntthhuussiiaassttss  ffrroomm  tthhee  MMiiddwweesstt——aanndd  

bbeeyyoonndd..    TThhee  TTRRIINNOONNAA  hhaass  ggaarrnneerreedd  aa  rreeppuuttaattiioonn  ffoorr  bbeeiinngg  aa  ttoouugghh,,  ffuunn  eevveenntt——wwhheetthheerr  ppeeooppllee  

ccoommee  ffoorr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoouurrssee  oorr  tthhee  sshhoorrtteerr  SSpprriinntt  CCoouurrssee..  

TThhee  WWiinnoonnaa  AARRCC  iiss  aaggaaiinn  pprroovviiddiinngg  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  bbiiccyyccllee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrsseess  

((2244..8855  mmiilleess  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall;;  1111..00  mmiilleess  ffoorr  SSpprriinntt))  oonn  SSuunnddaayy,,  tthhee  77tthh..    IIff  yyoouu  wwoouulldd  bbee  

iinntteerreesstteedd  iinn  bbeeiinngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccrreeww,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  LLaannccee,,  KKBB00YYJJUU,,  ttoo  ggeett  oonn  tthhee  ooppeerraattoorr’’ss  lliisstt..    

OOuurr  ssuuppppoorrtt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  wweellffaarree  ooff  ppaarrttiicciippaannttss——ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  bbiiccyyccllee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  

ccoouurrssee  wwhheerree  cceellll  pphhoonnee  ccoovveerraaggee  ccaann  bbee  ssppoottttyy  oorr  wwhheerree  sstteeeepp  ggrraaddeess  aanndd  ccuurrvveess  ccaann  bbee  rriisskkyy..  
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WWiinnoonnaa  AARRCC  AAsskkeedd  ttoo  AAssssiisstt  WWiitthh  

WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  CCoolldd  CCaassee  CCrriimmee  
  

  

  

  

WWAARRCC  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  aassssiisstt  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  SSOOAARR  aanndd  

DDiivvee  RReessccuuee,,  wwhhoo  hhaavvee  iinn  ttuurrnn  bbeeeenn  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  WWaabbaasshhaa  

CCoouunnttyy  SShheerriiffff''ss  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ttoo  ccoonndduucctt  aa  sseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  bbooddyy  ooff  aa  

pprreessuummeedd  mmuurrddeerr  vviiccttiimm  sseevveerraall  yyeeaarrss  aaggoo..    TThhee  pprriimmee  ssuussppeecctt  iinn  tthhee  

ccaassee,,  tthhee  ssuubbjjeecctt''ss  bbooyyffrriieenndd,,  ccoommmmiitttteedd  ssuuiicciiddee  aafftteerr  tthhee  ssuubbjjeecctt  hhaadd  

ggoonnee  mmiissssiinngg,,  aanndd  tthhee  ccaassee  wweenntt  ccoolldd..    

  

  

AAppppaarreennttllyy  nneeww  eevviiddeennccee  hhaass  ssuurrffaacceedd  pprroommppttiinngg  tthhee  WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

SShheerriiffff  ttoo  bbeelliieevvee  aa  nneeww  sseeaarrcchh  iiss  wwaarrrraanntteedd..  

    

  

TThhee  ddaatteess  aarree  MMaayy  3300  aanndd  3311..    IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  ppaarrttiicciippaattiinngg  oonn  

eeiitthheerr  oorr  bbootthh  ddaayyss,,  pplleeaassee  lleett  DDaann,,  WWKK00WW,,  kknnooww..    WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

wwiillll  nneeeedd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sseeaarrcchh  ppaarrttiicciippaannttss  ttoo  ppllaann  tthhee  llooggiissttiiccss  ooff  tthhee  

mmuullttiiaaggeennccyy  sseeaarrcchh..    MMoorree  ddeettaaiillss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aass  DDaann  rreecceeiivveess  tthheemm..    

LLaannccee,,    KKBB00UUJJYY,,  mmaannnniinngg  tthhee  WWiinnoonnaa  

CCoouunnttyy  SSOOAARR  vvaann  dduurriinngg  tthhee  rreecceenntt  

DDrreessbbaacchh  sseeaarrcchh  aanndd  rreeccoovveerryy  eevveenntt..  
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMaayy  44,,  22001155  aatt  WWaattkkiinnss  HHaallll,,  WWiinnoonnaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy..  

PPrreesseenntt::      LLaannccee  ((KKBB00YYJJUU)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  DDaann  ((WWKK00WW)),,  LLeess  ((KK00BBAADD)),,  EErriicc((WWBB00NNIIUU))  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

AAggeennddaa  

  

00..  MMiinnuutteess  

11..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

22..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

33..  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  

44..  OOtthheerr  IItteemmss    

  

PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

MMiinnuutteess  

  

MMiinnuutteess  ooff  llaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  oonn  hhaanndd..    LLaannccee  mmoottiioonneedd  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  AApprriill  MMiinnuutteess..  PPaauull  aasskkeedd  iiff  aannyy  ccoorrrreeccttiioonn  wwaass  nneecceessssaarryy..  

BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  tthheenn  ttooookk  aa  bbiitt  ttiimmee  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  MMiinnuutteess..  OOtthheerr  tthhaann  aa  mmiinnoorr  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  eexxttrraa  ““ccoommmmaa””,,  nnoo  ootthheerr  

ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  cchhaannggee  wwaass  mmaaddee..  MMiinnuutteess  wweerree  tthheenn  aapppprroovveedd..  
  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

      

  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  wwaass  oonn  hhaanndd  ttoo  ddiissccuussss  aanndd  aapppprroovvee..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  wwaass  aapppprroovveedd..    
  

SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  

    

LLaannccee  mmoottiioonneedd  ttoo  aallllooccaattee  uupp  ttoo  $$110000..0000  aanndd  aallssoo  ttoo  aauutthhoorriizzee  PPiiccnniicc  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffiinndd  aa  llooccaattiioonn  ffoorr  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc  ((ttoo  bbee  hheelldd  oonn  

33rrdd  TThhuurrssddaayy  ooff  JJuullyy))..    LLeess  mmeennttiioonneedd  hhee  wwiillll  nnoott  bbee  iinn  ttoowwnn  ffoorr  tthhee  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc..  SSyyeedd  aasskkeedd  PPaauull  iiff  hhee  ggeettss  aannyy  ddiissccoouunntt  wwhheenn  hhee  

bbooookkss  tthhee  LLiioonnss  SShheelltteerr  bbyy  WWiinnoonnaa  LLaakkee    ((PPaauull  bbeeiinngg  aa  LLiioonnss  mmeemmbbeerr))..  PPaauull  aannsswweerreedd  tthhaatt  bbeeiinngg  aa  LLiioonn  mmeemmbbeerr  ddooeess  nnoott  ggiivvee  

ddiissccoouunntteedd  pprriiccee..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  hhee  uusseedd  ttoo  ggeett  ffrreeee  bbooookkiinnggss  bbuutt  nnoo  mmoorree..  SSyyeedd  wwiillll  llooookk  mmoorree  aanndd  aallssoo  wwiillll  ttaallkk  ttoo  KKeenn  aanndd  tthheenn  

ffiinnaalliizzee  aa  ppllaaccee  ffoorr  SSuummmmeerr  PPiiccnniicc..  AAllll  wwiillll  bbee  dduullyy  nnoottiiffiieedd..    LLaannccee’’ss  mmoottiioonn  wwaass  aapppprroovveedd  wwiitthh  oonnee  ooppppoosseedd  ((LLeess))..  
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OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  CCoommmmiitttteeee  

  

PPaauull  mmeennttiioonneedd  MMaatttt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee..  LLaannccee  iiss  ttaakkiinngg  oovveerr  tthhee  aaccttiivviittiieess..  MMaatttt  iiss  hheellppiinngg  

LLaannccee  aanndd  LLaannccee  ggoott  tthhee  cchheecckklliisstt  ffrroomm  MMaatttt  ffoorr  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittiieess..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  wwee  sshhoouulldd  ttrryy  ttoo  ggeett  nneeww  HHaammss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  

mmoorree  iinn  tthhee  cclluubb..  PPaauull  wwiillll  ttrryy  ttoo  ggeett  mmoorree  ppeeooppllee  jjooiinn  OOppeerraattiinngg  AAccttiivviittyy  CCoommmmiitttteeee..  

  

PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee    

  

DDaann’’ss  rreeppoorrtt  ffrroomm  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  wwaass  nneexxtt  aanndd  ffoolllloowwss::  

LLeess  aanndd  DDaann  vviissiitteedd  WWiittookkaa  TToowweerr  ssiittee  ttoo  ttaakkee  ssoommee  mmeeaassuurreemmeenntt  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  wwoorrkk  ttoo  bbee  ddoonnee  oonn  tthhee  TToowweerr..    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  vviissiitt  ccoouunnttyy  ssttoorraaggee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  tthheerree  iiss  aannyy  ssuurrpplluuss  VVHHFF  AAnntteennnnaa  tthheerree..    

SSeevveerraall  WWAARRCC  mmeemmbbeerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  sseeaarrcchh  ffoorr  1100  yy//oo  bbooyy  ddrroowwnneedd  iinn  tthhee  MMiissssiissssiippppii  RRiivveerr  sseevveerraall  yyeeaarrss  aaggoo..  NNoo  nneeww  

eevviiddeennccee  wwaass  ffoouunndd..  BBeenneeffiitt  ooff  tthhaatt  wwaass  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ootthheerr  aarreeaa  aaggeenncciieess  aanndd  ccoollllaabboorraattiioonn  wwoorrkk..  TThheerree  wweerree  ffeeww  iissssuueess  wwiitthh  

ssiimmpplleexx  ffrreeqquueennccyy  aass  iitt  wwaass  aa  wwiiddee  sseeaarrcchh  aarreeaa..  AAtt  oonnee  ppooiinntt,,  LLaannccee  wwaass  ssoo  ffaarr  oouutt  ooff  ssiimmpplleexx  rraannggee  tthhaatt  oonnee  LLaaCCrroossssee  hhaamm  wwaass  uusseedd  

aass  rreellaayy  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn..    

  

WWiinnoonnaa  aammaatteeuurrss  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  ccoolldd  ccaassee  mmuurrddeerr  sseeaarrcchh  iinn  WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  oonn  MMaayy  3300  aanndd  3311..  WWee  hhaavvee  

bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  SSOOAARR  aanndd  DDiivvee  RReessccuuee  wwhhoo  wwiillll  bbee  aassssiissttiinngg  tthhee  sseeaarrcchh  iinn  WWaabbaasshhaa..  DDaann  rraaiisseedd  tthhee  qquueessttiioonn  iiff  

wwee  aarree  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ddooiinngg  tthhiiss  ssoorrtt  ooff  ssttuuffff  aass  rreeqquueesstt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iiss  iinnccrreeaassiinngg  aanndd  wwee  aarree  sshhoorrtt  ooff  ppeeooppllee..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  DDaann  

tthhiinnkk  tthhiiss  ssoorrtt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaakkeess  uuss  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  ootthheerrss..  DDaann  wwiillll  ttrryy  ttoo  lliinnee  uupp  ppeeooppllee  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  sseeaarrcchh  eeffffoorrtt..  DDaann  

tthhiinnkkss  tthhiiss  sseeaarrcchh  wwiillll  bbrriinngg  aabboouutt  cchhaalllleennggee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttiieess  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  880000  MMHHzz  ssyysstteemm..  TThhiiss  wwiillll  tteesstt  

tthhee  iinntteerrooppeerraabbiilliittyy  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssyysstteemm  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttiieess..  DDaann  mmeennttiioonneedd  dduurriinngg  tthhee  NNuucclleeaarr  DDiissaasstteerr  DDrriillll,,  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  RRaaddiiooss  

ddiidd  nnoott  wwoorrkk  wwiitthh  WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  RRaaddiiooss..  RRooggeerr  ffrroomm  WWaabbaasshhaa  wwiillll  ccoo--oorrddiinnaattee  WWaabbaasshhaa  aarreeaa  hhaammss  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  WWaabbaasshhaa  

SSeeaarrcchh  GGrroouupp..  WWiinnoonnaa  hhaammss  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  WWiinnoonnaa  SSeeaarrcchh  GGrroouupp..  DDaann  iiss  llooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeee  hhooww  eevveerryytthhiinngg  wwoorrkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  

ccoouunnttiieess..  

  

TThheerree  iiss  aallssoo  aannootthheerr  ddrriillll  ppllaannnneedd  wwiitthh  DDiivvee  aanndd  RReessccuuee  wwiitthh  AAPPRRSS..  DDaattee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  sseett  ffoorr  tthhee  ddrriillll..    

  

LLeess  iinnvveessttiiggaatteedd  ppuulllleeyy  ssyysstteemm  ppllaannnneedd  ffoorr  WWiittookkaa  TToowweerr  wwiitthh  lleessss  ccoorrrroossiioonn..  LLeess  sshhaarreedd  hhiiss  ffiinnddiinnggss..    

  

DDaann  ggoott  aann  eemmaaiill  ffrroomm  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  ttooddaayy  aabboouutt  ppllaannnneedd  WWiittookkaa  TToowweerr  wwoorrkk  tteennttaattiivvee  ttoo  ssttaarrtt    aass  eeaarrllyy  aass  nneexxtt  WWeeeekk..  MMiikkee  

mmeennttiioonneedd  WWAARRCC  ccoouulldd  ccoonnttaacctt  tthhee  TToowweerr  ccoommppaannyy  aanndd  hhaavvee  tthhee  wwoorrkk  ddoonnee  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  MMiikkee  pprroovviiddeedd  DDaann  wwiitthh  CCoommppaannyy  

nnaammee  aanndd  ccoonnttaacctt  pphhoonnee  nnuummbbeerr..  DDaann  hhooppeess  ttoo  ggeett  ddeecceenntt  pprriicciinngg  ffoorr  oouurr  ppaarrtt  ooff  tthhee  jjoobb..  DDaann  ssuuggggeesstteedd  wwee  oorrddeerr  nneeww  AAnntteennnnaass  ffoorr  



  
  

  

66  

  

tthhee  WWiittookkaa  TToowweerr..  LLaannccee  aaggrreeeedd..  LLeess  mmiigghhtt  mmaakkee  aa  ttrriipp  tthhiiss  FFrriiddaayy  ttoo  RRaaddiioo  CCiittyy  iinn  tthhee  CCiittiieess  ttoo  ggeett  aallll  ssttuuffff  iiff  aavvaaiillaabbllee..  DDaann  hhaadd  

rreesseerrvvaattiioonn  aabboouutt  ppuuttttiinngg  uupp  uusseedd  AAnntteennnnaass..  LLeess  wwiillll  llooookk  ffoorr  tthhee  AAnntteennnnaass  aanndd  ootthheerr  nneeeeddeedd  ssttuuffff  ffoorr  tthhee  WWiittookkaa  TToowweerr..  DDaann  

mmeennttiioonneedd  MMiikkee  wwiillll  bbee  hhaappppyy  ttoo  sseettuupp  ppoorrttaabbllee  TToowweerr  ffoorr  ffiieelldd  ddaayy..  LLaannccee  aallrreeaaddyy  ttaallkkeedd  ttoo  SShheerriiffff  aabboouutt  tthhee  TTrraaiilleerr  aanndd  TTrraaiilleerr  wwiillll  

bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  FFiieelldd  ddaayy..  DDaann  tthhiinnkkss  ssiittee  ffoorr  FFiieelldd  DDaayy  ccoouulldd  bbee  tthhee  ssaammee  ppllaaccee  aass  llaasstt  yyeeaarr..  TThheerree  iiss  ssoommee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ggooiinngg  oonn  

nneeaarrbbyy  bbuutt  tthhee  ssiittee  iiss  nnoott  aaffffeecctteedd..  DDaann  bbrroouugghhtt  tthhee  iiddeeaa  ooff  RReemmoottee  RReecceeiivveerr  iinn  WWiissccoonnssiinn  wwhheenn  ppuuttttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  oonn  WWiittookkaa  

TToowweerr..  TThhaatt  wwiillll  mmaakkee  iitt  vveerryy  ppoowweerrffuull  VVHHFF  ssttaattiioonn..  LLaannccee  aasskkeedd  iiff  iitt  wwoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  rreeqquueesstt  MMiikkee  ttoo  ddoo  aa  sshhoorrtt  pprreesseennttaattiioonn  oonn  

CCoouunnttyy  RRaaddiiooss  dduurriinngg  tthhee  uuppccoommiinngg  GGeenneerraall  CClluubb  MMeeeettiinngg..  LLaannccee  hhaadd  ddiiffffiiccuullttyy  ooppeerraattiinngg  tthhee  RRaaddiiooss  dduurriinngg  llaasstt  ddrriillll..  LLaannccee  

mmeennttiioonneedd  LLeenn  aallssoo  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  pprreesseenntt  ““IInnttrroo  ttoo  NNeeww  HHaammss””  dduurriinngg  tthhee  cclluubb  mmeeeettiinngg..  DDaann  wwiillll  ttaallkk  ttoo  MMiikkee  aanndd  sseeee  iiff  hhee  iiss  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  sshhoorrtt  oorr  lloonngg  pprreesseennttaattiioonn..    

  

FFiinnaallllyy  DDaann  mmeennttiioonneedd  hhiiss  hhooppee  tthhaatt  wwee  wwiillll  hhaavvee  aallll  eeqquuiippmmeenntt  pprrooccuurreedd  aanndd  rreeaaddyy  bbeeffoorree  TToowweerr  CClliimmbbeerrss  ccoommee  ttoo  wwoorrkk  oonn  WWiittookkaa  

TToowweerr..    

  

OOtthheerr  IItteemmss  

  

LLaannccee  aatttteennddeedd  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  MMeeeettiinngg  ooff  TTrriinnoonnaa  ttooddaayy  aanndd  wwee  aarree  ssuuppppoorrttiinngg  TTrriinnoonnaa  oonn  JJuunnee  77tthh..  LLaannccee  ddiidd  sseenndd  oouutt  ssoolliicciittaattiioonn  

eemmaaiill  aa  WWeeeekk  aaggoo..  EEvveerryybbooddyy  vvoolluunntteeeerriinngg  ffoorr  TTrriinnoonnaa  nneeeeddss  ttoo  ggoo  ttoo  WWeebbssiittee  aanndd  rreeggiissttrraarr  aass  VVoolluunntteeeerr..  LLaannccee  wwiillll  eemmaaiill  tthhee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  aallll  vvoolluunntteeeerrss..  TThhee  TTrriinnoonnaa  ooppeerraattiioonn  wwiillll  bbee  ssaammee  aass  llaasstt  yyeeaarr  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  rroouuttee  aaddjjuussttmmeenntt  oonn  tthhee  bboottttoomm  

ooff  GGaarrvviinn  HHeeiigghhttss..  TThheerree  wweerree  aallwwaayyss  iissssuueess  tthheerree  aass  ccyycclliisstt  ttuurrnniinngg  ttoo  cclliimmbb  aanndd  ccyycclliissttss  ccoommiinngg  ssttrraaiigghhtt  wweerree  oonn  aa  ccoolllliissiioonn  ccoouurrssee..  

SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  hhee  iiss  hhaappppyy  ttoo  sseeee  oouurr  ccoonncceerrnnss  wweerree  hheeaarrdd..  LLaannccee  mmeennttiioonneedd  rrooaaddss  wwiillll  nnoott  bbee  cclloosseedd  ffoorr  TTrriinnoonnaa..  LLaannccee  eexxppeeccttiinngg  

sseevveenn  ttoo  eelleevveenn  ooppeerraattoorrss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  ffoorr  TTrriinnoonnaa..  LLeess  mmeennttiioonneedd  tthheerree  iiss  rreeaallllyy  nnoo  nneeeedd  ffoorr  hhaamm  iinn  DDiivvee  aanndd  RReessccuuee  bbooaatt..  LLaannccee  

mmeennttiioonneedd  hhee  mmiigghhtt  ppuutt  ssoommeeoonnee  iinn  CCrroossssiinngg  ooff  HHiigghhwwaayy  4433  iinnsstteeaadd..  TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  iissssuueess  tthheerree..  LLaannccee  iiss  aallssoo  wwoorrkkiinngg  oonn  FFiieelldd  

DDaayy..  LLaannccee  ppllaannss  ttoo  sseenndd  ssoommeeoonnee  ttoo  PPoorrtt  AAuutthhoorriittyy  MMeeeettiinngg  ttoo  ggeett  tthhee  FFiieelldd  DDaayy  SSiittee  aapppprroovveedd..  LLaannccee  aasskkeedd  DDaann  ttoo  bbrriinngg  tthhee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  vveessttss  ffoorr  TTrriinnoonnaa..    

  

EErriicc  mmeennttiioonneedd  wwee  ssttiillll  hhaavvee  ttwwoo  bbooxxeess  aanndd  mmaasstt  aatt  HHiissttoorriiccaall  SSoocciieettyy..  EErriicc  ttaallkkeedd  aabboouutt  sshhoorrtteenniinngg  tthhee  MMaasstt  ((1100  ffeeeett  sseeccttiioonn))  ffoorr  

bbeetttteerr  mmaanniippuullaattiioonn..  EErriicc  mmeennttiioonneedd  wwee  sseellddoomm  ppuutt  uupp  aallll  1100  ffeeeett  sseeccttiioonn  aannyywwaayy..    

  

LLeess  uuppddaatteedd  oonn  tthhee  wwoorrkk  hhee  iiss  ddooiinngg  oonn  tthhee  RReeppeeaatteerrss..  LLeess  ddeessccrriibbeedd  aallll  tthhee  rreeppeeaatteerrss  CClluubb  hhaass  aanndd  aallssoo  cclluubb  iiss  aawwaaiittiinngg  YYaaeessuu  FFuussiioonn  

RReeppeeaatteerr..  LLeess  aasskkeedd  tthhee  qquueessttiioonn,,  hhooww  ooff  mmaannyy  ooff  tthheessee  cclluubb  wwiillll  nneeeedd..  HHee  ssuuggggeessttss  sseelllliinngg  ssoommee  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  eellaabboorraatteedd  aa  

ppllaann  ttoo  sseellll  ssoommee..  LLeess  iiss  aallssoo  wwiilllliinngg  ttoo  ddoonnaattee  ssoommee  ooff  hhiiss  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  cclluubb  oonnllyy  iiff  tthheeyy  aarree  ppuutt  ttoo  ggoooodd  uussee..  MMaannyy  ooff  cclluubb’’ss  

eeqquuiippmmeenntt  aarree  aatt  LLeess’’ss  ggaarraaggee  wwhhiicchh  mmuusstt  nneeeedd  ttoo  bbee  vvaaccaatteedd..  LLeess  ssuuggggeesstteedd  aa  ggaarraaggee  ssaallee  aanndd  tthhaatt  wwee  aaddvveerrttiissee  iinn  LLaaCCrroossssee  ttoo  

aattttrraacctt  hhaammss  ffrroomm  tthheerree..  LLeess  wwiillll  mmaakkee  hhiiss  ggaarraaggee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ggaarraaggee  ssaallee  aass  mmaannyy  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ssaallee  aarree  tthheerree..  SSiinnccee  LLeess  iiss  

lleeaavviinngg,,  tthheerree  iiss  vveerryy  sshhoorrtt  wwiinnddooww  ooff  ttiimmee  lleefftt  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  ggaarraaggee  ssaallee  hhaappppeenn..  
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PPaauull  mmeennttiioonneedd  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  rraacckk  iiss  eemmppttyy  aanndd  ffoorr  tthhee  cclluubb  iiss  rreeaaddyy  ffoorr  ttaakkiinngg..  DDaann  hhaass  aa  vveehhiiccllee  tthhaatt  wwiillll  ffiitt  tthhee  rraacckk..  RRaacckk  wwiillll  bbee  

mmoovveedd  ttoo  WWiittookkaa  ttoowweerr..  AAnn  eemmaaiill  wwiillll  bbee  sseenntt  oouutt  ffoorr  hheellpp  ttoo  mmoovvee  tthhee  rraacckk..  MMeeeettiinngg  wwaass  tthheenn  aaddjjoouurrnneedd  aanndd  eevveerryybbooddyy  wweenntt  ttoo  

llooookk  aatt  tthhee  rraacckk..  
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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::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr      KKGG66RRLLMM        

ssffaarruuqquuee@@yyaahhoooo..ccoomm    HHaarrrroo@@hhoohheennnneerr..ccoomm  

  

CCuussttooddiiaann::  EErriikk  BBrroomm  ,,  WWBBØØNNIIUU    MMeemmbbeerrss::      DDaann  GGoollttzz    WWKK00WW    
eewwbbrroomm@@hhbbccii..ccoomm            LLeesslliiee  HHiittttnneerr  KK00BBAADD  

  

  
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::    HHaarrrroo  HHoohheennnneerr,,  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

