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

wwwwww..ww00nnee..oorrgg                        ----  WWhheenn  AAllll  EEllssee  FFaaiillss……AAMMAATTEEUURR  RRAADDIIOO  ----      SSeepptteemmbbeerr  22001144  
  

  

  

  

SSeepptteemmbbeerr  PPrrooggrraamm  ––  SSeepp  1188  
  
 

WHAT:  September Club Program:  Here is a line-up of topics for next Thursday’s program:  Mark Foerster, W0IH, 

will present an interesting program regarding either his article appearing in the September QST and/or about his work 

on station control conveniences using Arduino capabilities.  Additionally, the two candidates for Winona County 

Sherriff, Ron Ganrude and Bill Spitzer, plan to be at the meeting for a “meet and greet” period with program 

attendees.  This is in recognition of the understanding that the Sheriff is the one elected official closest to club 

interests and relationships. 

 

There will be a social period after the program.  We hope to see everyone there.  
 

DATE & Time:  Thursday, September 18, 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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UUppccoommiinngg  WWAARRCC  AAccttiivviittiieess  

  

SSeepp  1133--1144  ––  AARRRRLL  SSeepp..  VVHHFF  CCoonntteesstt  SSttaattiioonn  

              ((sseeee  aarrttiiccllee  bbeellooww))  

OOcctt  1188  ––  JJOOTTAA  22001144——ccaallllssiiggnn  KK22BBSSAA//00  

OOcctt  1188  ––  TTrreemmppeeaalleeaauu  SSppeecciiaall  EEvveenntt  wwiitthh  RRAARRCC  

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

    

LLiikkee  UUss  oonn  FFaacceebbooookk    ((cclliicckk  tteexxtt))..   

https://www.facebook.com/pages/Winona-Amateur-Radio-Club-W0NE/315716265204667
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BByy  RRooggeerr,,  KKII00FF  

WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  AARREESS  EECC  

 

TThhiiss  ppaasstt  JJuullyy,,  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  hhaamm  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  ffrroomm  ttwwoo  

ssttaatteess  aanndd  55  ccoouunnttiieess  ccaammee  ttooggeetthheerr  ttoo  pprroovviiddee  bbaacckkuupp  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  nnuucclleeaarr  pprroobblleemm  aatt  tthhee  

PPrraaiirriiee  IIssllaanndd  nnuucclleeaarr  ffaacciilliittyy  nneeaarr  RReedd  WWiinngg  MMNN..      WWaabbaasshhaa  

HHiigghh  SScchhooooll  iiss  ddeeccllaarreedd  aa  ddeeccoonnttaammiinnaattiioonn  aanndd  rreecceeppttiioonn  

cceenntteerr,,  aanndd  wwoouulldd  rreecceeiivvee  hhaallff  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  hhoott  

zzoonnee  ooff  tthhee  ppllaanntt..    FFEEMMAA  aanndd  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy  mmaannddaatteedd  

bbaacckkuupp  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ffoorr  tthhiiss  ddrriillll..    TThhee  WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

AARREESS  ggrroouupp  wwaass  ccaalllleedd  uuppoonn  ttoo  pprroovviiddee  tthhiiss  bbaacckkuupp..  

  

WWee  aarree  aa  ssmmaallll  ggrroouupp  dduuee  ttoo  aa  lliimmiitteedd  hhaamm  ppooppuullaattiioonn,,  ssoo  II  

wweenntt  oouuttssiiddee  tthhee  aarreeaa  ttoo  oobbttaaiinn  aaddddiittiioonnaall  hheellpp  iinn  sseeccuurriinngg  aallll  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  pprreesseenntteedd  ttoo  mmee  bbyy  WWaabbaasshhaa  EEmmeerrggeennccyy  

MMaannaaggeemmeenntt..  OOnnee  wwoouulldd  tthhiinnkk  tthhiiss  pprroobblleemm  wwoouulldd  bbee  hhaarrdd  ttoo  

ssoollvvee  bbuutt  nnoott  iinn  tthhiiss  ccaassee..    WWee  hhaadd  1177  hhaamm  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  

wwiilllliinngg  ttoo  pprroovviiddee  tthheeiirr  ttiimmee  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn..    

  

IIff  tthheerree  iiss  eevveerryy  aa  mmaajjoorr  ddiissaasstteerr  iinn  tthhee  MMiissssiissssiippppii  RRiivveerr  

VVaalllleeyy,,  wwee  aallll  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  iitt  oonn  bbootthh  ssiiddeess,,  aanndd  tthhaatt  iiss  

tthhee  bbeeaauuttyy  wwiitthh  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  hhaamm  ggrroouuppss  wwiitthhiinn  tthhee  

vvaalllleeyy  oonn  bbootthh  ssiiddeess..    WWoorrkkiinngg  wwiitthh  aallll  1177  ooppeerraattoorrss,,  wwee  aarree  

ffaammiilliiaarr  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  bbyy  vvooiiccee  aanndd  nnooww  aallssoo  bbyy  ssiigghhtt..    

  

TThhee  bbaacckkuupp  ccoommmmuunniiccaattoorrss  wweerree  sshhaaddoowwss  ffoorr  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  

aaggeenncciieess  ssttaattiioonneedd  wwiitthhiinn  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll,,  bbootthh  oonn  tthhee  uuppppeerr  

lleevveell  aanndd  lloowweerr  lleevveell  aanndd  ppaarrkkiinngg  lloott..      WWee  wweerree  uussiinngg  ssiimmpplleexx  



  
  

  

44  

  

ffrreeqquueenncciieess  ttoo  eessttaabblliisshh  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  

WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  EEOOCC,,  oonnee  hhaallff  mmiillee  aawwaayy,,  aanndd  wwiitthhiinn  tthhee  

ccoommpplleexx  iittsseellff..    WWee  aallssoo  hhaadd  lliivvee  ccoolloorr  ffaasstt  ssccaann  aammaatteeuurr  TTVV  

sseenntt  ttoo  tthhee  EEOOCC  ..    TThhiiss  wwaass  aa  bbiigg  hhiitt  wwiitthh  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy,,  

aass  tthheeyy  eexxpprreesssseedd  llaatteerr  iinn  tthhee  rreeccaapp..  

  

AAllll  ooff  tthhee  aaggeenncciieess  sseerrvveedd  hhaadd  tthheeiirr  oowwnn  880000  MMHHZZ  hhaannddhheellddss..    

MMoosstt  ooff  tthhee  ssttaaffff  ffrroomm  tthheessee  aaggeenncciieess  wweerree  nnoott  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  

tthhee  hhaannddhheelldd  uunniittss..    TThhee  bbaacckkuupp  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwaass  ffaasstt  ttoo  

tthhee  ttaasskk  ooff  ccoommpplleettiinngg  tthheeiirr  rreeqquueesstt..    DDuurriinngg  aann  eemmeerrggeennccyy,,  

oonnee  mmuusstt  rreeaalliizzee  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthhee  ssttaaffff  ((vvoolluunntteeeerrss))  mmaayy  nnoott  bbee  

ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  880000  ssyysstteemm..    OOuurr  hhaamm  rraaddiioo  ooppeerraattoorrss  aarree  

ssoolliidd  iinn  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  oouurr  nneettwwoorrkk,,  aanndd  iitt  ssuurree  ppaaiidd  ooffff  ffoorr  uuss  

dduurriinngg  tthhee  ccaallll  ddoowwnn  ooff  tthhiiss  ddrriillll..    

  

TThhee  eenndd  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  ddrriillll  wwaass  ttwwooffoolldd  iinn  kknnoowwiinngg  tthhaatt  tthhee  

hhaamm  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  vvaalllleeyy  ccaann  ccaallll  uuppoonn  oonnee  aannootthheerr  

iinn  ttiimmee  ooff  nneeeedd..    TThheeyy  ccaann  aasssseemmbbllee  aa  nneettwwoorrkk  wwiitthhiinn  tthheeiirr  

eexxppeerrttiissee  oonn  aa  ffiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt  sseerrvvee  bbaassiiss..    TThhee  WWaabbaasshhaa  

CCoouunnttyy  EEOOCC,,  tthhrroouugghh  ffeeddeerraall  ggrraannttss,,  nnooww  hhaass  ccoommpplleettee  HHFF,,  

VVHHFF  aanndd  UUHHFF  hhaamm  ssttaattiioonnss  iinnssttaalllleedd  wwiitthh  ccoommpplleettee  aanntteennnnaa  

ssyysstteemmss  oonn  tthhee  rrooooff  ooff  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  CCeenntteerr..  

  

OOnnee  mmuusstt  ggiivvee  ccrreeddiitt  ttoo  aallll  ooff  tthhee  hhaamm  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  wwhheenn  

aasskkeedd,,  ssaaiidd  yyeess,,  wwhhaatt  ccaann  II  ddoo  ttoo  hheellpp..    WWiitthhoouutt  tthheeiirr  

ccoorrppoorraattiioonn,,  oouurr  AARREESS  ggrroouupp  ccoouulldd  nnoott  ccoommpplleettee  tthhee  rreeqquuiirreedd  

ttaasskk..  

  

KKCC00KKDDOO  AAlllleenn  HHaannsseenn      LLaakkee  CCiittyy  GGooooddhhuuee  CCoouunnttyy  

KK00BBOOJJ  DDaavviidd  BBrreemmeerr    WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

AABB66LLFF      PPaarr  PPeetteerrssoonn    GGooooddhhuuee  CCoouunnttyy  

WWAA00VVRRCC    BBoobb  KKeemmpp    WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

KK00BBKKAA    EEdd  WWiirrttzz    WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

KK00CCIIDD    SSccootttt  RRiicckk          WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

KKAA00CCSSKK    PPaatt  PPeeyyllaa    WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

NN00OOWWPP    MMiikkee  PPaappkkee          WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

KKCC00OOII    TToomm  PPeeyyllaa        WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

KKCC00JJZZJJ    PPaauull  DDeeggaalllliieerr    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

KKEE00XXII    WWaalltt  KKeellllyy    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

WWBB00NNIIUU    EErriikk  BBrroomm    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

NN00QQKK    RRuussss  MMaarrssoolleekk    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

KKCC99TTXXMM    PPrreessttoonn  LLeehhnnaarrttzz    PPeeppiinn  CCoouunnttyy  WWII..  

KKCC99EERRJJ    PPeetteerr  SSaavveerryynnsskkee    BBuuffffaalloo  CCoouunnttyy  WWII  

WWKK00WW    DDaann  GGoollttzz    WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

NN00PPCCYY    TToomm  LLeeee  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  

KKII00FF  RRooggeerr  WWiissee  WWaabbaasshhaa  CCoouunnttyy  

  

IItt  wwaass  aa  pplleeaassuurree  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  aallll  ooff  yyoouu  iinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ttrruuee  

hhaamm  rraaddiioo  ccooooppeerraattiioonn..  

  

7733,,  RRooggeerr  KKII00FF  
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AARRRRLL  VVHHFF  CCOONNTTEESSTT  TTHHIISS  WWEEEEKK  EENNDD  ––  SSeepp..  1133--1144  
  

  
CCoommee  oonn  oouutt  aanndd  ttrryy  yyoouurr  hhaanndd  aatt  VVHHFF  aanndd  

aabboovvee!!    TThhee  cclluubb  iiss  pprroovviiddiinngg  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

lleeaarrnn  mmoorree  aabboouutt  VVHHFF  tthhrroouugghh  mmiiccrroowwaavvee  

ooppeerraattiioonnss  tthhiiss  wweeeekk  eenndd  dduurriinngg  tthhee  AAPPPPLL  VVHHFF  

ccoonntteesstt..    TThhee  gguuiiddee  ffoorr  tthhiiss  oollddeesstt  ddoommeessttiicc  

AARRRRLL  ccoonntteesstt  ((bbeegguunn  iinn  11993300))  iinncclluuddiinngg  rruulleess  iiss  

hheerree..  

  

TThhee  cclluubb’’ss  ssttaattiioonn  wwiillll  bbee  ooppeerraattiinngg  tteenn  bbaannddss  

ffrroomm  66--mmeetteerrss  tthhrroouugghh  1100  GGHHzz..    TThhiiss  ccoonntteesstt  iiss  aa  

mmaarraatthhoonn  ooff  ssoorrttss——ooppeerraattiinngg  ffrroomm  11::0000  PPMM  

CCDDTT  SSaattuurrddaayy  ttoo  99::5599  PPMM  CCDDTT  SSuunnddaayy..    TThheerree  

iiss  pplleennttyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ooppeerraattoorrss  aanndd  ootthheerrss  

ttoo  ppaarrttiicciippaattee!!  

  

TThhee  cclluubb’’ss  ssttaattiioonn  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  ssiittee  ooff  tthhee  ttoowweerr  

wwee  nnooww  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  nneeaarr  WWiittookkaa  ((EENN4433eeww))..    

TToo  ggeett  tthheerree  ((ddiirreeccttiioonnss  ffrroomm  CCoouunnttyy  1177  iinn  

WWiinnoonnaa))  ttaakkee  CCRR  1177  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  lleefftt  jjuusstt  aass  yyoouu  

rreeaacchh  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  hhiillll  bbeeffoorree  WWiittookkaa----tthhiiss  rrooaadd  

iiss  CCoouunnttyy  1155..    DDrriivvee  ffoorr  11..44  mmiilleess  oonn  1155  ((ppaasstt  tthhee  

rreeaallllyy  wwiiddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ttoowweerr))  ttoo  tthhee  sslleennddeerr  

ttoowweerr  oonn  tthhee  lleefftt  aatt  2266778877  CCoouunnttyy  RRooaadd  1155..    ((PPssee  

uussee  tthhee  uuppppeerr  ppaatthh  ttoowwaarrdd  tthhee  ttoowweerr  wwiitthh  ggrraavveell  --  

tthhee  lloowweerr  ppaatthh  iiss  aa  ffiieelldd  rrooaadd))..    EEnntteerr  tthheessee  

ccoooorrddiinnaatteess  iinnttoo  yyoouurr  mmaappppiinngg  pprrooggrraamm  oorr  GGPPSS  

ttoo  sseeee  tthhee  llooccaattiioonn::    4433..995511886611,,--9911..559999889988  ..  

  

SSeett--uupp  hhaass  bbeeeenn  iinn  pprrooggrreessss  aatt  tthhee  ssiittee——tthheerree  aarree  

ttoonnss  ooff  aanntteennnnaass,,  mmaassttss,,  aammpplliiffiieerrss,,  aanndd  rroottaattoorrss  

uusseedd  iinn  tthhiiss  ccoonntteesstt..    TThhee  ooppeerraattiinngg  ppooiinnttss  ((mmuullttii--

oopp  ccaatteeggoorryy))  wwiillll  bbee  iinn  aa  tteenntt..  

  

IIff  yyoouu  ccaann  aassssiisstt  wwiitthh  ffiinnaall  sseett--uupp  oonn  SSaattuurrddaayy  

mmoorrnniinngg  ((99::0000  AAMM))  aanndd//oorr  iiff    wwaanntt  ttoo  ooppeerraattee  oorr  

ssttoopp  bbyy  ttoo  sseeee  tthhee  aaccttiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  MMaatttt  

KKFF00QQ..    TThhiiss  iiss  aa  bbiigg  uunnddeerrttaakkiinngg  ––ttoo  mmaakkee  tthhiiss  

ooppppoorrttuunniittyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  hhaamm  rraaddiioo  ooppss  iinn  tthhee  

aarreeaa——ssoo  ffuullll  ssuuppppoorrtt  ooff  cclluubb  mmeemmbbeerrss  aanndd  ootthheerrss  

iiss  vveerryy  mmuucchh  aapppprreecciiaatteedd.. 

http://www.arrl.org/files/file/Contest%20Operating%20Guides/2014/2014%20ARRL%20November%20SS%20Package.pdf
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MMiinnuutteess  ooff  WWAARRCC  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  hheelldd  oonn  MMoonnddaayy  AAuugguusstt  1111,,  22001144  aatt  DDaarrrreell  KKrruuggeerr  LLiibbrraarryy,,  WWSSUU,,    WWiinnoonnaa..  

PPrreesseenntt::  BBoobb  ((KKCC99IIWWEE)),,  JJoohhnn  ((KK22OOPPTT)),,  SSyyeedd  ((AACC00VVAA)),,  PPaauull  ((KK00ZZYYVV)),,  MMaatttt  ((KKFF00QQ)),,  

,,  DDaann  ((WWKK00WW)),,  LLaannccee  ((WWBB00YYZZUU))  

CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull  aatt  aarroouunndd  77  PPMM..  

  

AAggeennddaa  

11..  MMiinnuutteess  

22..  TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  

33..  SStteevvee  BBoolllleerr  

44..  DDaann  GGoollttzz  TToowweerr  RReeppoorrtt  

55..  CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss  

66..  OOtthheerr  

            PPaauull  ccaalllleedd  tthhee  MMeeeettiinngg  ttoo  oorrddeerr  aarroouunndd  77  PPMM..  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  mmeeeettiinngg  

  

MMiinnuutteess  ooff  LLaasstt  MMeeeettiinngg  wweerree  aapppprroovveedd..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  wwee  hhaadd  ccoorrrreeccttiioonn  ttoo  ffiirrsstt  ddrraafftt  aanndd  ccoorrrreeccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  

bbeeffoorree  ffiinnaall  rreelleeaassee..  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrttss  

  

TTrreeaassuurreerr  RReeppoorrtt  wwaass  nneexxtt..    MMaatttt  wwaass  pprreesseenntt  ..  MMaatttt  ddiidd  nnoott  ssuubbmmiitt  tthhee  eexxppeennssee  ooff  tthhee  ffiieelldd  ddaayy  iinn  hhiiss  rreeppoorrtt..  BBooaarrdd  

ddiissccuusssseedd  ootthheerr  eexxppeennsseess  ooff  tthhee  ffiieelldd  ddaayy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  eexxppeennsseess  ooff  tthhee  ffiieelldd  ddaayy  wweerree  aallrreeaaddyy  aapppprroovveedd..  

TTrreeaassuurreerr  rreeppoorrtt  wwaass  aacccceepptteedd  bbyy  vvooiiccee  vvoottee..  

  

SStteevvee  BBoolllleerr  

  

BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  aabboouutt  hhooww  ttoo  mmeemmoorriiaalliizzee  SStteevvee  BBoolllleerr  wwhhoo  wweenntt  ssiilleenntt  kkeeyy  rreecceennttllyy..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  mmaatttteerr  sshhoouulldd  

bbee  ddiissccuusssseedd  mmoorree  dduurriinngg  uuppccoommiinngg  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  aanndd  mmeemmbbeerr  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  wweeiigghh--iinn..  MMaatttt  mmeennttiioonneedd  cclluubb  ccaann  

ssppoonnssoorr  aa  ppllaaqquuee  oorr  ssoommeetthhiinngg  iinn  hhiiss  mmeemmoorryy..    

  

CCoommmmiitttteeee  RReeppoorrttss::  

  

DDaann  GGoollttzz  rreeppoorrtt  ffoolllloowwss::  
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OOff  nnoottee  ttwwoo  mmaajjoorr  iitteemmss  ooff  nneewwss  ffrroomm  tthhee  ccoommmmiitttteeee::  

  

11..  WWee  nnooww  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  ttoowweerr,,  aanndd  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ssttaarrtt    

wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  ttoowweerr  bbuuiillddiinngg..  WWhhiillee  tthhee  ttoowweerr  aaggrreeeemmeenntt  iiss  ssttiillll  iinn  tthhee    

hhaannddss  oorr  tthhee  ccoouunnttyy  aattttoorrnneeyy,,  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  oouurr  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt    

DDiirreeccttoorr  hhaass  ggiivveenn  uuss  tthhee  kkeeyyss  aanndd  ttoolldd  uuss  ttoo  iinnssttaallll  wwhhaatteevveerr  eeqquuiippmmeenntt    

wwee  wwaanntt..  EErriikk,,  PPaauull  aanndd  DDaann  vviissiitteedd  tthhee  ssiittee..  PPaauull  ddiidd  ssoommee  mmeeaassuurreemmeennttss    

wwiitthh  aann  aanntteennnnaa  aannaallyyzzeerr  aanndd  ffoouunndd  tthheerree  aarree  sseevveerraall  rreessoonnaanntt    

ffrreeqquueenncciieess  wwiitthh  tthhee  mmoouunntteedd  aanntteennnnaass..  EErriikk  wwaass  aabbllee  ttoo  uussee  tthheemm  wwiitthh    

hhiiss  hhaanndd  hheelldd  oonn  22  mmeetteerrss..  TThheerree  iiss  aannootthheerr  44  ppoollee  aanntteennnnaa  tthhaatt  iiss  nnoott    

iinn  sseerrvviiccee  aatt  tthhee  bbaassee  ooff  tthhee  ttoowweerr..  TThhee  ttoowweerr  bbuuiillddiinngg  ccoonnttaaiinnss  33    

rraacckkss,,  aanndd  55  221177MMHHzz  dduupplleexxeerr  ccaannss..  TThheerree  iiss  eelleeccttrriicc  hheeaatt,,  aanndd  tteelleepphhoonnee    

lliinneess  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg  aalltthhoouugghh  tthhee  lliinneess  aarree  ddeeaadd..  TThheerree  aarree  mmuullttiippllee    

222200  vvoolltt  oouuttlleettss,,  aanndd  aabbuunnddaanntt  111100  vvoolltt  oouuttlleettss..  TThheerree  aarree  sseevveerraall  bbooxxeess    

tthhaatt  llooookk  ttoo  bbee  tteelleepphhoonnee//rraaddiioo  iinntteerrffaacceess  wwhhiicchh  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee    

pprreevviioouuss  uussee  ooff  tthhee  ttoowweerr..  TThhee  bbuuiillddiinngg  iiss  iinn  vveerryy  ggoooodd  sshhaappee  aanndd  vveerryy    

cclleeaann..  TThhee  pprrooppaannee  ggeenneerraattoorr  iiss  nnoonn--ffuunnccttiioonnaall  aanndd  llooookkss  lliikkee  tthheeyy  mmaayy    

bbee  pprreeppaarriinngg  ttoo  rreemmoovvee  iitt  ffrroomm  tthhee  ssiittee..  TThhee  aassssoocciiaatteedd  pprrooppaannee  ttaannkk    

sseeeemmss  ttoo  bbee  eemmppttyy..  TThheerree  aarree  ssoommee  wweeeeddss  aanndd  ggrraappee  vviinneess  aarroouunndd  tthhee  bbaassee    

ooff  tthhee  ffeenncceedd  iinn  bbuuiillddiinngg,,  bbuutt  iitt  iiss  nnoott  tteerrrriibbllyy  oovveerr  ggrroowwnn..  AA  wweeeedd    

wwhhaacckkeerr  oorr  aa  ccaann  ooff  RRoouunndduupp  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull..  

  

22..  MMiikkee  PPeetteerrssoonn  ooff  EEmmeerrggeennccyy  MMaannaaggeemmeenntt  hhaass  aallssoo  ddoonnaatteedd  aa  MMoottoorroollaa    

RRaaddiiuuss  110000  UUHHFF  rreeppeeaatteerr  wwiitthh  mmaannuuaallss..  IItt  hhaass  aa  ffrreeqquueennccyy  rraannggee  ooff    

445500--447700  MMHHzz  wwiitthhoouutt  mmooddiiffiiccaattiioonn..  TThhee  rreeppeeaatteerr  wwaass  ffuunnccttiioonnaall  wwhheenn  ttaakkeenn    

oouutt  ooff  ccoouunnttyy  sseerrvviiccee,,  aanndd  iiss  vveerryy  cclleeaann  iinnssiiddee  aanndd  oouutt..  

  

DDaann  wwiillll  bbee  aaddddrreessssiinngg  tthhee  RRiivveerrttoowwnn  LLiioonnss  CClluubb  AAuugguusstt  2255  ttoo  ttaallkk  aabboouutt    

WWAARRCC''ss  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  WWiinnoonnaa  CCoouunnttyy  EEmmeerrggeennccyy    

MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhee  ootthheerr  ppuubblliicc  sseerrvviiccee  aaccttiivviittiieess  wwee  aarree  iinnvvoollvveedd  wwiitthh..  

  

DDaann,,  WWKK00WW  

DDaanniieell  LL..  GGoollttzz  

227744  EE..  33rrdd  SStt..  

WWiinnoonnaa,,  MMNN  5555998877  
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OOtthheerr  iissssuueess  aanndd  ddiissccuussssiioonnss::  

--  BBeeccaauussee  ooff  LLaabboorr  DDaayy  WWeeeekkeenndd  SSeepptteemmbbeerr  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  SSeepptteemmbbeerr  88,,  22001144  

--  BBoobb  mmeennttiioonneedd  hhee  iiss  eexxppeerriieenncciinngg  iissssuueess  wwiitthh  883355  RReeppeeaatteerr..    LLaannccee  aanndd  EErriikk  wwoorrkkiinngg  oonn  mmaakkiinngg  aa  ttrriipp  ttoo  883355  ssiittee  

wwhheenn  wweeaatthheerr  iiss  ssttiillll  bbeetttteerr..    

--  MMaatttt  ddiidd  aaccqquuiirree  tthhee  ffiilltteerrss  ((ssiiddeebbaanndd))  tthhaatt  wweerree  aapppprroovveedd..  MMaatttt  ssttiillll  llooookkiinngg  ffoorr  ffiieelldd  ddaayy//NN22BB  ppiiccttuurreess..  

--  PPaauull  wwiillll  ttrryy  ttoo  rreesseerrvvee  tthhee  lliibbrraarryy  rroooomm  ffoorr  rreesstt  ooff  tthhee  yyeeaarr..  

--  IIssssuuee  ooff  nneexxtt  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  RRaassppbbeerrrryy  PPiiee..  PPaauull  aallrreeaaddyy  hhaass  aa  uunniitt  aanndd  LLaannccee  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  iitt  ttoo  pprreesseenntt  

dduurriinngg  tthhee  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg..  LLaannccee  eexxppllaaiinneedd  mmoorree  oonn  tteecchhnniiccaall  ccoonntteennttss  ooff  RRaassppbbeerrrryy  PPiiee..  MMaatttt  hhaass  HHDDMMII  pprroojjeeccttoorr  

hhee  ccaann  bbrriinngg  ttoo  mmeeeettiinngg  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn..  

--  BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  wwhheerree  ttoo  kkeeeepp  tthhee  kkeeyyss  ooff  tthhee  ttoowweerr..  PPaauull  qquueessttiioonneedd  iiff  cclluubb  ccaann  kkeeeepp  tthhee  kkeeyyss  aatt  ccoouunnttyy  ddiissppaattcchh..  

PPaauull  wwiillll  aallssoo  ccoonnttaacctt  HHBBCC  iiff  iinntteerrnneett  ccaann  bbee  rreecceeiivveedd  aass  ddoonnaattiioonn..  PPaauull  hhaass  ccoonnnneeccttiioonnss  tthheerree..  

--PPaauull  ddiissccuusssseedd  rreessuullttss  ooff  AAnntteennnnaa  AAnnaallyyzzeerr  hhee  mmeeaassuurreedd  aatt  tthhee  ttoowweerr..  TThheerree  wweerree  ffeeww  sshhaarrpp  ddiippss  aanndd  MMaatttt  wwaass  

aasskkiinngg  qquueessttiioonnss  oonn  ffrreeqquueenncciieess  aanndd  sshhaarreedd  hhiiss  eexxppeerrttiissee  oonn  tthhee  iissssuuee..  

--  JJoohhnn//MMaatttt//LLaannccee  ppllaannnniinngg  oonn  mmaakkiinngg  aa  ttrriipp  ttoo  nneeww  TToowweerr  ssiittee  oonn  ccoommiinngg  WWeeddnneessddaayy..  MMaatttt  wwaass  aasskkiinngg  aarroouunndd  ffoorr  aann  

AAnntteennnnaa  AAnnaallyyzzeerr  tthhaatt  ccoovveerrss  tthhee  hhiigghheerr  ffrreeqquueenncciieess..  

--SSyyeedd  wwiillll  mmaakkee  ssuurree  KKeenn  ((NN00JJPP))  ggeettss  aa  ccooppyy  ooff  BBooaarrdd  MMiinnuutteess..--  JJoohhnn  bbrroouugghhtt  uupp  qquueessttiioonn  ooff  55  MMeeggaa  CCyyccllee  IIEE  aanndd  iiff  

ccoouunnttyy  wwoorrkkiinngg  oonn  iitt..  DDaann  aannsswweerreedd  ccoouunnttyy  iiss  nnoott  ddiissccuussssiinngg  iitt..  BBooaarrdd  ddiissccuusssseedd  iinnssttaalllliinngg  rreemmoottee  HHFF  ssttaattiioonn  aatt  tthhee  

nneeww  TToowweerr..  

--  MMaatttt  ddiissccuusssseedd  SSeepptteemmbbeerr  VVHHFF  ccoonntteesstt..  MMaatttt  wwaannttss  ttoo  eexxpplloorree  nneeww  ttoowweerr  ssiittee  ffoorr  tthhee  ccoonntteesstt..  IItt  iiss  ssttiillll  oonn  tthhee  cclluubb  

aaggeennddaa..  MMaatttt  wwiillll  ssoolliicciitt  hheellpp  dduurriinngg  tthhee  uuppccoommiinngg  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ffoorr  VVHHFF  ccoonntteesstt..  

--  MMaatttt  bbrroouugghhtt  uupp  iissssuuee  ooff  cclluubb  pprrooccuurriinngg  aa  ttrraaiilleerr  ffoorr  ssttoorraaggee..  MMaatttt  llooookkeedd  aatt  CCrraaiiggsslliisstt  aanndd  wwaass  llooookkiinngg  aatt  pprriicceess..  

GGeenneerraall  ccoonnsseennssuuss  wwaass  ttrraavveell  ttrraaiilleerrss  aarree  ssoommeettiimmeess  nnoott  bbuuiilltt  ssttuurrddyy..  SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  cclluubb  hhaass  ttoo  aaddddrreessss  ssttoorraaggee  

iissssuuee  aatt  ssoommee  ppooiinntt..  PPaauull  mmeennttiioonneedd  cclluubb  sshhoouulldd  iinnvveessttiiggaattee  mmoorree  tthhrroouugghh  aa  ccoommmmiitttteeee..  

  

SSyyeedd  mmeennttiioonneedd  GGooooddvviieeww  DDaayyss  aarree  ccoommiinngg  aanndd  CCllaarree  iinnvviitteedd  eevveerryybbooddyy  ttoo  hhiiss  hhoouussee  ttoo  vviieeww  tthhee  ppaarraaddee  aanndd  ffoorr  bbaarr--

bb--qquuee..  

  

MMeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aabboouutt  88  PPMM  
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WWiinnoonnaa  AAmmaatteeuurr  RRaaddiioo  CClluubb  EExxeeccuuttiivvee  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  

MMoonnddaayy,,  SSeepptteemmbbeerr  88,,  22001144  

DDaarrrreell  KKrruuggeerr  LLiibbrraarryy,,  WWSSUU  WWiinnoonnaa..  

AAtttteennddaannccee::  PPaauull  SScchhuummaacchheerr,,  KK00ZZYYVV;;  LLaannccee  TTaagglliiaappiieettrraa,,  KKBBØØYYJJUU;;  EErriikk  BBrroomm,,  WWBB00NNIIUU;;  HHaarrrroo  

HHoohheennnneerr,,  KKGG66RRLLMM;;  BBoobb  SSeeaaqquuiisstt,,  KKCC99IIWWEE;;  JJoohhnn  KKoowwaalliikk,,  KK22OOPPTT;;  TToomm  WWiillmmoott,,  WW00MMKK..  

  

77::0022  pp..mm..                        CCaallll  ttoo  oorrddeerr  bbyy  PPaauull,,  KK00ZZYYVV  

  

MMiinnuutteess  aapppprroovveedd  ((BBoobb,,  KKCC99IIWWEE//HHaarrrroo,,  KKGG66RRLLMM))  

  

TTrreeaassuurreerr’’ss  rreeppoorrtt::  ((BBoobb,,  KKCC99IIWWEE  //LLaannccee,,  KKBBØØYYJJUU))  

  

CCoommmmiitttteeee  rreeppoorrttss::  

  

RReeppeeaatteerr  

EErriikk,,  WWBB00NNIIUU,,  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  664400  iiss  wwoorrkkiinngg  wweellll;;  444400  sshhoouulldd  bbee  rreeppllaacceedd..  LLeess  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  

rreeppllaacceemmeenntt..  

TThhee  883355  iiss  nnoott  wwoorrkkiinngg  wweellll;;  iitt  iiss  nnoott  rreecceeiivviinngg  wweellll..  TThheerree  sshhoouulldd  bbee  aann  ‘‘eexxppeeddiittiioonn’’  ttoo  tthhee  ssiittee,,  lleedd  bbyy  

WWBB00NNIIUU,,  iinn  aa  ccoouuppllee  wweeeekkss  ttoo  iinnvveessttiiggaattee..  

  

EErriikk,,  WWBB00NNIIUU,,  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  tthhee  bbaatttteerriieess  aatt  tthhee  883355  ssiittee  aarree  220000  aaHH  aanndd  aalltthhoouugghh  tthheeyy  aarree  aaggeedd  tthheeyy  

wwoorrkk  wweellll..  HHoowweevveerr  tthheeyy  nneeeedd  ssoommee  ssuupppplleemmeennttss..  TThhee  ggeenneerraattoorr  aatt  tthhee  6644  ssiittee  sshhoouulldd  bbee  ookkaayy..  

  

JJoohhnn,,  KK22OOPPTT  ssaaiidd  FFaarrmm//FFlleeeett  hhaass  aa  nniiccee  tteenntt  oonn  ssaallee  ffoorr  $$220000  aanndd  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  aa  ggoooodd  ooppeerraattiinngg  

sshheelltteerr..  TThhee  BBooaarrdd  aaggrreeeedd  tthhee  ddeecciissiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  OOppeerraattiinngg  CCoommmmiitttteeee..  AA  ddiissccuussssiioonn,,  

bbeegguunn  bbyy  PPaauull,,  KK00ZZYYVV,,  ffooccuusseedd  oonn  hhaavviinngg  aann  eenncclloosseedd  uuttiilliittyy  ttrraaiilleerr  tthhaatt  wwoouulldd  sseeccuurreellyy  ssttoorree  cclluubb  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ccoouulldd  aallssoo  bbee  uusseedd  ffoorr  ooppeerraattiinngg..  EErriikk,,  WWBB00NNIIUU,,  ssuuggggeesstteedd  iitt  nneeeeddss  ttoo  aallssoo  hhaavvee  ssoommee  

ssoorrtt  ooff  cclliimmaattee  ccoonnttrrooll  ttoo  pprreesseerrvvee  ddeelliiccaattee  eeqquuiippmmeenntt..  TThhee  BBooaarrdd  aaggrreeeedd  ttoo  bbee  oonn  tthhee  llooookk  oouutt  ffoorr  ssuucchh  aa  

ttrraaiilleerr  aass  tthhee  ffaallll  sseeeemmss  tthhee  llooggiiccaall  ttiimmee  ffoorr  ttrraaiilleerrss  ttoo  bbee  mmoorree  aavvaaiillaabbllee..  

  

EErriikk,,  WWBB00NNIIUU  ssaaiidd  sshheerriiffff  ccaannddiiddaattee  BBiillll  SSppiittzzeerr  aasskkeedd  ttoo  ddoo  aa  ‘‘mmeeeett  aanndd  ggrreeeett’’  wwiitthh  tthhee  cclluubb..  
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MMoottiioonn::  AAsskk  DDaann,,  WWKK00WW,,  ttoo  iinnvviittee  bbootthh  sshheerriiffff  ccaannddiiddaatteess  ttoo  ssppeeaakk  ((bbrriieeffllyy))  aatt  tthhee  cclluubb’’ss  nneexxtt  mmeeeettiinngg,,  

uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  sshheerriiffff  iiss  tthhee  oonnee  eelleecctteedd  ooffffiicciiaall  cclloosseesstt  ttoo  cclluubb  iinntteerreessttss  aanndd  rreellaattiioonnsshhiippss..  ((EErriikk,,  

WWBB00NNIIUU  //JJoohhnn,,  KK22OOPPTT))  

  

77::3355  pp..mm..                        AAddjjoouurrnn  

  

RReessppeeccttffuullllyy  ssuubbmmiitttteedd,,  BBoobb  KKCC99IIWWEE..  
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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  
  

  

  

  
  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

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

