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Alla tider är UTC.		


KEL	Kjell Eriksson, Luleå		221022 - 221030		2 * Standard Radio CR-304
MJT	Magnus Jesperson, Stora Sundby	221022 - 221030		Elad FDM-S2 + FDM-S3

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare; SDXF:s nu ännu bättre, permanenta PAX-antennsystem.
FDM-S2 (Seagate-disk) kopplades till gul antenn, FDM-S3 (Toshiba-disk) till övriga.

22.10	MJT kvitterade ut hyrbilen på Kallax efter lite strul med nyckelautomaten. Fick ut en extrautrustad Volvo XC40 istället för den beställda Toyota Corollan till samma pris. Därefter hämtning av Kjell på Mörön och lunch på Vippabacken. Lite isigt på vägen efter Kangos, vi var i Parka vid 17-tiden. Tyvärr möttes vi, förutom av RÅM och LSD, även av dåliga cx. K-index var 5.
23.10	Någon enstaka minusgrad på morgonen. Inte mycket till TA-signaler på natten enligt gjorda stickprov från inspelningarna. En del LA och NA på morgonen men inga märkvärdiga styrkor. Dessutom tog det roliga slut ca en halvtimme efter soluppgången. Senare på dagen Japan men dessa stationer dök redan vid 14-tiden UTC.
24.10	Fint väder och några minusgrader på morgonen men radiovädret var desto sämre då en störning inträffat under natten eller kanske snarare sent på kvällen innan. Endast ett fåtal transatlanter på morgonen, bäst gick nog lite LA med grå antenn (bakloben). LSD tipsade om att Azorerna poppat upp en stund på 828. Långt in på eftermiddagen började bl.a. vissa japaner höras.
25.10	Sju minus på morgonen. En del NA runt soluppgången med varierande styrkor och ofta lång fading. Bättre än gårdagen, men men…  Höll iaf ut till tiotiden SST (några ännu längre) vilket inte är helt vanligt i dessa dagar, Ett fåtal Japan- och Alaskastationer på em..
26.10	Strax över nollan på termometern och även kondsen har passerat nollan åt rätt håll. Klart bästa morgonen hittills, speciellt på röd antenn. Starkare västkustare höll ut till långt fram på em. Flera AK-stationer, dock inte de svagare läsbara. En del Japan också .Hygglig fart på spanjorerna på kvällen också men denna kategori stationer har lägst prioritet här.
27.10	Kallare, -8 på morgonen. Kondsen hade också kallnat lite. Iofs. många signaler men lite svagare och mera spridda med inslag av CA och norra LA. Vid halv elvatiden lokal tid var det mesta borta. Lite samma fenomen som igår på den gula antennen, atmosfäriskt oväsen som börjar på låga frekvenser och sedan sakta sprider sig uppåt. Dåligt med japaner. Araber och indier tog över snabbt. Spanjorer som vanligt ungefär men fotboll förhöjde knappast för dem som är intresserade av dessa stationer.
28.10	Lätt snöfall under natten och någon plusgrad utomhus. NA-kondsen hade också snöat in, dessvärre inte bara lätt… Trots Bosses optimistiska prognos hördes bara de starkare stationerna. Med tveksam hörbarhet, dessutom. Japan började vid tvåtiden men nådde knappast några större höjder.
29.10	Plusgrader och regn på morgonen som kondsmässigt började bättre än gårdagen. Men fortsatte sämre.
	Mycket fladdriga signaler även vid soluppgången. K-index uppe 5 redan under fm – K-iudex sticker, skulle man kunna säga på nysvenska. Föga oväntat imponerade inte heller Japankonditionerna på eftermiddagen. En av de absolut sämsta dagarna på PAX151. Om inte den sämsta rentav.
EUROPA
	531		23	1445	Kringvarp Føroya	MJT
	675		23	2015	Radio Calypso Oostwold Gr	MJT
	576		22	1700	Radio Horizont med bl.a. Billy Idol.	KEL MJT
	648		28	0409	Radio Caroline	KEL
	837		24	1829	COPE Sevilla	KEL
			24	1928	COPE El Ferrol	KEL
			24 	1930	COPE Burgos	KEL
		900	22	2107	COPE Granada	KEL
	927		25		1905	Power 927 Abbiategrasso MI med ett id i non-stopmusiken.	MJT
	990		25		1951	SER Radio Bilbao	KEL
		1062	27		1730	Country Radio	KEL
	1134	26		2032	COPE Salamanca	KEL
	1143	27		1827	COPE Ourense	KEL
	1224	23	1958	COPE Lugo	KEL
	1242	28	0530	Absolute Radio	MJT
	1269	23	1953	COPE Zamora	KEL
	1269	22	1954	COPE Badajod	KEL
	1323	25	1940	Smooth Radio var det tyvärr som dominerade helt här vid denna tid.	MJT
			26	1939	AM Italia, Villa Estense PD med ett rätt flummigt program från ”True Life
					Foundation”. Id 2014,	MJT
	1332	29	0435	Radio Romania Actualidad	MJT
	1341	24	1958	SER Radio León	KEL
		1368	25	0457	Manx Radio Isle of Man	KEL
	1440	23	2030	Energy Power AM med e-postadress energypoweram@hotmail.com.	KEL MJT
	1467	22	1755	Radio Eldorado Damwald Fr	KEL MJT
	1485	23	1430	NRK Longyearbyen starkast på bandet.	MJT
			26	1956	SER Radio Santander	KEL
			25	2059	SER Radio Zamora	KEL
	1539	23	1957	SER Radio Elche	KEL
	1602	24	1956	SER Radio Cartagena	KEL


AFRIKA
	531	22	2105	Jil FM, F’Kirina spelade med lokal pop-mx + ”Whip it!” med Devo.	MJT
	630	26	2200	ERTT	KEL
	828	24	0545	Antena 1 Monte Las Cruzes fint en kort stund.	MJT
	917	28	2100	Radio Gotel bra på LSB.	 KEL MJT
	963	18	2100	RTT Chaîne Inrernational	MJT
	1530	29	0459	VOA Pinheira avslutade på engelska	MJT
	1377	28	2029	Radio Free Afrika Mwanza.	KEL MJT		

ASIEN
	774	23	1400	JOUB (NHK2) Akita //1593 bl.a.	MJT
	765	29	1730	IRIB Wolrd Service Chabahar förhöjde knappast stämningen,	MJT
	918	27	1403	National Radio of Kampuchea Phnom Penh med nx störd av indier.	KEL MJT
	927	25	1515	All India Radio avslutade nyheterna.	MJT
	1134	24	1500	JOQR (NSB) Bunka Hoso var en av dem som hördes hyggligt.	MJT
1467,3		23	1600 	IRIB Radio Qom ligger snett och orsakar interferenstjut.	MJT	
	1476	23	1519	Radio Keralam med reklam och id på EE.	MJT

OCEANIEN 
	548	26	1350	4QD ABC Emerald QLD fadade en del och hade tråkigt program.	MJT

NORDAMERIKA
	570	25	0550	KNR Nuuk	KEL	
	610	27	0615	WIOD Miami FL	MJT
	620	26	1402	KGTL Homer AK 	MJT
	630	26	1100	CHED Edmonton AB  	KEL MJT
		26	1130	KIAM Nenana AK tog över ruljansen med religiös sång,	KEL MJT
	650	23	0645	CKOM Saskatoon SK  	MJT
		25	0550	KNR Qeqertarsuaq	KEL
	660	26	1132	KFAR Fairbanks AK hyggligt stark.	MJT
		29	0446	CFAR Calgary AB	KEL
	680	23	0420	CFTR Toronto ON ”Traffic and weather together”.	KEL
			0430	CJOB Winnipeg M	KEL
		23	1230 	KBRW  Barrow AK	MJT
		26	1210	KIRO Seattle WA	MJT
	700	29	0500	KBYR Anchorage AK med trist talprogram	MJT
	720	26	1140	KOTZ Kotzebue AK	MJT
	740	23	0413	CFZM Toronto ON “Zoomer Radio”.	KEL
	750	27	0818	KFQD Anchorage AK	KEL
	780	26	1245	KNOM Nome AK	MJT
	790	26	1250	KCAM Glenallen AK stark	MJT
	820	25	1415	KCBF Fairbanks AK  	MJT
	840	24	1345	KPEN Kenai AK svagt och med mycket fading. Inte uppe läsbart vid heltimmen då lokal-id kommer, men // 620 i alla fall.	MJT
		26	0705	CFCW Camrose AB	KEL
		27	1230	CHAK Inuvik NT	KEL
	850	25	1430	KICY Nome AK	MJT
	880	23	0517	WCBS New York NY	KEL
			0507	CKLQ Brandon MB 	KEL
	900	23	0520	CKBI Prince Rupert SK “Phone nr  ,,,, on CKBI”	KEL
		26	1155	KZPA Fort Yukon AK  	MJT	
	910	25	0620	KCJB Minot ND	KEL
	920	23	0521	CFRY Portage-la-Pierre MB med väderrapport.	KEL
	950	23	0500	WDAY Fargo ND	KEL MJT
		27	0628	WWJ Detroit MI	KEL
	960	29	0441	CFAC Calgary AB	KEL
	970	25	1405	KFBX Fairbanks AK med superkort väderrapport.	KEL MJT
	1000	25	0745	KNWM  Seattle WA med reklam och slogan ”News radio 1000”.	MJT
	1010	27	0600	WINS New York NY ”All News All, The Time” blandad med en SS-station men
				WINS vann tyvärr (vilket hörs på namnet)-	MJT
	1020	26	0600	CBC Calgary AB med vanligt simpelt CBC-id tyvärr innan en SS tog över.	MJT
		26	0630	KDYK Union Gap WA visade sig den ”störande” stationen vara,	MJT
	1030	25	0533	WBZ Boston MA	KEL
	1050	27	0518	WEPN New York NY  “ESPN New York”	MJT
	1060	26	0630	CKMX Calgary AB lät inte så kul. Vem orkar i längden lyssna på dessa px med 
				inlagda skrattsalvor?	MJT
	1070	25	0820	KNX San Fransisco CA	MJT
	1130	25	0625	WBBR New York NY “Bloomberg Radio”.	KEL
	1140	25	1430	KSLD Soldotna AK  	MJT
		26	0527	CHRB High River AB	KEL
 	1130	23	0537	WISN Milwaukee WI	MJT
	1150	27	1203	CKFR Kelowna BC	KEL	
	1160	25	0425	KSL Salt Lake City UT	KEL
	1170	25	1358	KJNP North Pole AK	MJT
	1200	23	0530		KFNW West Fargo ND  	KEL MJT
			0427	CFGO Ottawa ON "Home of the Ottawa Red Flags" + "TSN 1200"	KEL
	1210	26	0615	KHAT Laramie WY "New Country 96.7".	KEL
	1230	25	0400	CFFB Iqualuit NU "You are listening to CBC Radio One in Nunavut,,,"	KEL
	1250	23	0500	CHSM Steinbach  MB med vissa LA-QRM.	MJT
	+1260	29	0530	CFRN Edmonton AB “TSN 1260”, “Edmonton’s sports leader”.	MJT	
	1260	25	0604	WBIX Boston MA ”Nossa Rádio”,	KEL
	1270	24	0454	WXYT Detroit WI, senare med ”CBS Sports Radio”.	KEL MJT
	1290	26	0429	CFRW Winnipeg MB	KEL
	1330	25	0655	KWKW Los Angeles CA	MJT
	1360	25	0810	KKMO Tacoma WA tuggar på som vanligt,	KEL MJT
	1380	25	0530	CKPC Brantford ON “Arise 13-80”	MJT
		26	0601	KRKO Everett WA	KEL
	1390	25	0730	KLTX Long Beach CA var det med SS här. Hyfsat stabil en stund.	MJT
	1400	27	0515	CBG Gander NL var nog de starkasta NA men trist prat-program.	MJT
	1420	27	1100	KITI Chehalis WA	KEL MJT
	1440	25	0615	CKJR Wetaskiwin AB  spelade Rolling Stones m.m.	MJT
	1470	26	0703	KBSN Moses Lake WA störd av minst en till.	MJT 
	1480	27	0703	WLMV Madison WI med "La Movida"-id men har inte svarat mig hittills.	
				Att de skulle göra det denna gång är rätt osannolikt med tanke på alla rapporter
				jag skickat genom åren,	MJT
	1410	25	0650	KIIX Fort Collins CO	KEL
		23	0734	CFTE Vancouver BC	KEL
	1520	25	0715	KKXA Snohomish WA ”Classic Country KXA”	KEL MJT
	1530	25	0945		KFBK Sacramento CA höll ut in i det längsta.	KEL MJT
	1500	25	0502	WLQV Detroit MI 	MJT
	1540	25	0600	KXEL Waterloo IA en  av de starkare (dvs. mindre svaga). Dagen efter även 1100!	MJT
	1550	26	0654	KRPI Ferndale WA bröt den indiska musiken för ett id ”in broken English”. 	MJT	
	1560	25	0642	KNZR Bakersfield CA	KEL
	1590	26	0530	KLFE Seattle WA	MJT
		27	0706	WAKR Akron OH med bl.a. George Michael, Michael Jackson och	
				CSNY..	MJT	
	1600	25	0550	KEPN Lakewood CO med ESPN som vanligt.	MJT
		26	0545	KGST Fresno CA med mex-musiken i långa block. Id ”La 1600 AM” får duga.	KEL MJT
					Kjell fick ett bättre id ”Broadcasting from the Mono Wing Casino this is
				Multicultural AM 1600 KGST Fresno”.

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXIKO
	1280	27	0530	WCMN Arecibo PR 	KEL MJT
	1520	27	0550	Radio Rebelde 	MJT
SYDAMERIKA
	760	27	0407	RCN Radio Barranquilla ”Nocturno RCN”	KEL	
	870	25	0502	Radio Nacional Buenos Aires	KEL	
	930	24	0545	CX20 Radio Monte Carlo Montevideo fadade mycket.	MJT
	950	24	0550	CNN Radio "AM 9-50 Argentina".	KEL
	980	23	0534	RCN Radio Cali	KEL
	1170	27	0630	HJNW Caracol Cartagena 	MJT
	1230	27	0505	Radio Calidad Cali	KEL
 	1270	24	0548	Radio Provincia de Buenos Aires	KEL
	1470	25	0505	Radio La Mega Lima	KEL

KORTVÅG
	5938	25	0405	Voz Missionaria Camboriu	KEL	
	5995	22	2044	Radio Mali	KEL MJT	
	6070	25	0450	Channel 292 med bl.a. gammal “Radio London”-jingel.	KEL	
	6120	23	0750	Radio Casanova	MJT
	6130	23	0730	Radio Europe Netherlands	MJT
	9664	24	2115	Radio 9 de Julho São Paolo	KEL
	9665	23	1100	Hope Radio “This is Hope Radio T8WH, Palau".	KEL
	11780	24	2117	Rádio Nacional do Amazonia	KEL
	
PIRATER
	1611	27	1500	Radio Augusta	MJT
	1620	27	1705	Radio  Halfbakker från Friesland får jag detta till.	MJT
	1620	27	1903	Radio D4 med ”Kalinka” i NL-version.	MJT
	1629	28	1728	Radio Alabama	MJT
	1656	28	1730	Radio Moonbreker	MJT
	1710	27	1716	Radio Digitaal Holländare förstås.	MJT	
	1726	27	1930	ABC City kallade sig denna förmåga som sände 50-talsmusik.	MJT
	6200	23	0830	Technical Man	MJT

OID/TENTATIV
	1310	26	0659	Oid med lugnt px på SS. Id som ”La cadena de la familia”	KEL
	1633	29	1948	Oid NL-pirat, id även id 1952, 1956. Lät som OAM Radio men ej i listorna.	MJT


