PAX19  -  Parkalompolo  020302-020307

Plats:		Före detta skolan i Parkalompolo, ca 100 km NNV om Pajala.

Antenner	Fyra välgjorda, väljordade, koax/trafo-matade bävrar kring 900-1000 meter 
		vardera. NA-riktningar + 500 m La Plata.  Antennfördelare med HF-steg till varje antenn.

Deltagare	BOS  Bo Olofsson, Furuögrund 	2xNRD 515, HF 225, HF-150, R75, AR7030, 2xvideo
		SW Stefan Wikander Hammarstrand	JRC NRD 515, AOR AR7030, Yeasu FRG 100, video

Mycket bra konds tidvis den 3:e mars tunnade ut den 4:e och fadade ut helt under den 5:e. Tyvärr sköt vi på resan upp en dag p g a att PIK hade årsmöte i lokalen den 2:a ty koll hemma visade på fina konds då. Förmodligen skapliga konds även dagarna innan. Ett koronahål medförde en kraftig solvind i början på veckan och alla signaler åts upp effektivt sedan hela veckan. Några stackars fragment av Argentina/Uruguay/Brasilien hördes ibland men med usel läsbarhet och bara ytterst tillfälligt. Märkligt nog gick dessa inte bättre på La Plata-antennen än på NA-trådarna. Samma signalstyrkor på alla trådar. Vi gav upp några dagar i förtid och avslutade säsongen med att plocka in samtliga impedanstransformatorer för att skilja antennerna från huset (Åska etc.) och för att undvika fukt i kontakterna. De förvaras i förrådet och kan enkelt återmonteras tillfälligt om någon skulle vilja kolla LA-kondsen senare i vår eller tidigt i höst. Annars på plats igen i september.


ASIEN
	747	3	1459	WYFR/CBS Minhsiung  kanon med EE REL i "dictation speed". Bl a bokstaverade man fram "familyradio.org". Fenomenala Kina-konds hela eftermiddagen.	BOS
	863	3	1500	HongKong Commercial  med ett mycket bra ID på timmen. Sedan nyheter på EE. Min andra Hong Kong (Hört 1044 tidigare. Troligen var det den som gick med EE och väder på 1044 kl 1504. Hade +21 grader tyckte jag.) trots att jag inte kollar asiater…	BOS
1413	4	1504	JOIF Fukuoka  fint liksom en massa japaner denna dag. Kollade ingen fler.  "KBC" Detta på backriktningen på vår halvlånga La Plata/Spanien-antenn. Förhoppningsvis får vi upp en Asien/Australien-antenn under sommaren.	BOS


PACIFIC
1110	4	1234	KAOI Kihei HI "KAOI 1110 AM"  Gick några HI ytterligare, t ex 940 och 1500. Dessutom var vi ute och gick ovanpå en meter snö efter antennerna den bästa HI-timmen. Längs skoterspår alltså…  HI även den 5/3 	BOS


NORDAMERIKA
  550	4	1205	KTZN Anchorage AK kör numera sport.	SW
  560	4	0116	CHVO Spaniard's Bay NF  skapligt trots Eu-QRM	BOS	
  580	4	0218	CKY Winnipeg MB  "Non-Stop Oldies KY-58."	BOS
		5	0500	CKUA Edmonton AB annonserade att de skulle köra ett BBC-program.	SW
  590	4	0214	CFAR Flin Flon MB  körde ID // med 1240. 	SW
  600	5	0230	CJWW Saskatoon SK med countrymusik.	SW
  610	3	0505	WTVN Columbus OH med ID efter nyheterna.	SW
  620	4	0103	CKCM Grand Falls NF  en av alla de VOCM-relän som gick bra	BOS
		3	0526	WTMJ Milwaukee WI med ID efter en väderrapport.	SW
  		4	0314	CKRM Regina SK  är ju etablerad här numer	BOS
  		4	1420	KGTL Homer AK  fint ID och någon "Unforgetable Favorites." slogan	BOS
  640	3	0515	CFYI Richmond Hill ON  "Talk Radio for Guys. Mojo Radio."	BOS
  650	4	0443	WSM Nashville TN spelade bla en låt med Harlan Howard kanske countrymusikens störste låtskrivare som hade avlidit dagen före.	SW
  		4	0552	CKOM Saskatoon SK  med nygamla ID:et gick bra. Visste inte man bytt.	BOS
  		4	1134	KENI Anchorage AK  "Weather Station KENI."	BOS
  660	4	0555	CFFR Calgary AB  inte så ofta igenom bra	BOS
  680	4	0216	CJOB Winnipeg MB  inte så vanlig numer. "CJOB 68"	BOS
  700	5	0505	WLW Cincinnati OH  på denna numer så rena frekvens.	BOS
			ofta	KBYR Anchorage AK med "Outlaw" och spelade fin countrymusik.	SW
  710	5	0450	WDSM Superior WI "All Sport 7-10 WDSM"	SW
		5	0523	KCMO Kansas City MO "Talkradio 7-10 KCMO"	SW	
		3	0540	KXMR Bismarck ND  med väder och ID.	SW
		5	0524	KNUS Denver CO med ett ID. Kanske var det den som körde Radio Disney på frekvensen. Hörde Radio Disney där vid två tillfällen.	SW
		5	0530	+KDIS Los Angeles CA  har verifierat en tent. rapport. Hade Radio Disney px och  KDIS i CA är enda alternativ här enligt Radio Disneys hemsida. Hade inte musik utan radioteater men annonserade Radio Disney.  	SW
  740	4	0114	CHCM Marystown NF  med rent VOCM-relä så här dags	BOS
  770	3	0132	CHQR Calgary AB	BOS
  780	3	0450	WBBM Chicago IL dominerade totalt.	SW
			dag	KNOM Nome AK hördes mest hela dagen.	SW
  790	2	2300	CFNW Port-au-Choix NF  mycket fint med CFCB-ID på timmen. Hoppades CFAN	BOS
		3	0045	KFGO Fargo ND  ägde frekvensen och ID:ade snyggt	BOS
		4	0238	CFCW Camrose AB	BOS
			ofta	KCAM Glenallen AK går bra vid minsta AK-konds.	SW
  800	4	1211	KINY Juneau AK med ID direkt jag kom på frekvensen	SW
  820	3	0637	CHAM Hamilton ON  Hamilton-reklamer och "820 Cham"	BOS
  		4	1356	KCBF Fairbanks AK  fint som många andra AK hela denna dag	BOS
  830	3	0120	WCCO Minneapolis MN	BOS
  		4	0250	CKKY Wainwright AB med "Key 83"  ID.	SW
  840	5	0445	WHAS Louisville KY  "84 WHAS"	BOS
  850	4	1355	KICY Nome AK  ID:ade när jag svepte över	BOS
  880	3	0049	WCCO Minneapolis MN kanonstark.	SW
  		3	0122	CKLQ Brandon MB var den som idade. Också en med SS var framme ett tag.	SW
  910	4	0233	CKDQ Drumheller AB  med "Cat Country"-relät men eget ID	BOS
  920 	3 	0352	CFRY Poratge La Prairie MB körde fin country.	SW
  930	4	0214	CFBC St John NB	BOS
  950	2	2240	CHER Sydney NS  "Oldies 950 Cheer"	BOS
  960	4	0102	CHNS Halifax NS  fint ID	BOS
		3	0600	WEAV Plattsburgh NY  med en PSA innan heltimmesid.	SW
		3	0601	KMA Shenandoah IA stängde vid denna tid.	SW
  970		ofta	KIAK Fairbanks AK  med sport och kallar sig "The Ticket".	SW
  980	3	0553	KKMS Richfield MN  gav också telefonnummer till stationen.	SW
		5	0500	CJME Regina SK på sin nya frekvens. "Newstalk 9-80 CJME"	SW
  		3	0516	CKNW North Westminster BC med "NW 98" och BC-snack.	SW
1010	3	0130	CBR Calgary AB  fortfarande i "local mode". "You're listening to CBC 1010 …"	BOS
1020	3	0200	CKVH High Prairie AB  fint ID:  "1020 CKVH."	BOS
		5	0645	CKVH  med countrymusik. Också KAXX med sport.	SW
1020	4	1224	KAXX Eagle River AK  en av de lättare från AK	BOS
1040	2	2215	CJMS St. Constant PQ med ID på heltimmen	SW
1050	3	0140	CJNB North Battleford SA annonserade // med 1240 CJNS.	SW
1060	3	0023	KGFX Pierre SD  gick skapligt i en kvart och ID:ade ofta. Wx mm rpt-bart.  
				Fin DT-öppning men det fattade jag nog inte fullt ut. Skulle ha kollat …..	BOS
		3	0005	KGFX   Också en OID rel. stn vid denna tid.	SW
		3	0227	CFCN Calgary AB med reklam för Ford i Alberta.	SW
1070	4	0104	CBA Moncton NB  fint med "1070 Moncton" ID i samband med vädret.	BOS
		3	0709	CHOK Sarnia ON "Great Music On 10-70 CHOK"	SW
		2	2359	+WAPI Birmingham AL  gick fint sita minuten innan man plötsligt försvann med ett knäpp mitt i en mening. Slog om till natteffekt förmodligen. Fint ID/slogan	BOS
		3	0715	KNX Los Angeles CA	BOS
		3	0715	KNX  både morgon och på dagen.	SW
1080	4	1130	KASH Anchorage AK  perfekt bokstavs-ID	BOS
1090	3	0053	KMXA Aurora CO  gick som dopad med en massa lokala reklamer på spanska och ID:ade som "Radio Tricolor"	BOS
		3	0055	KMXA  med lokala annonseringar och "Radio Tricolor"	SW
1100	5	0501	WTAM Cleveland OH  IDade i vädret. Gick bättre förr om åren…	BOS
1110	3	2306	WBT Charlotte NC  ensam på frekvensen och rätt bra signal.  	BOS
1120	5	0009	KMOX St Louis MO  "The Voice of Saint Louis."	BOS
1140	3	0705	KSOO Sioux City IA med väder och ID.	SW
		4	1233	KSLD Soldotna AK	BOS
1150	4	0611	CKOC Hamilton ON  "Oldies 1150 CKOC."	BOS
1160	3	0100	KSL Salt Lake City UT  med promo för Paralympics i SLC	BOS
1170	4	1000	KPUG Bellingham WA  "The Sport Leader" med Id på timmen.	SW
1180	4	1007	KOFI Kalispel MT med Id efter nyheterna.	SW
1190	4	0206	CFSL Weyburn SK  ensam på fqn med lokala reklamer i sportsändning	BOS
1200	3	0549	WOAI San Antonio TX  kanon	BOS
		4	0300	WOAI  dundrade in på heltimmen.	SW
1210	3	0850	KZTS Sunnyside WA med SS reklam och "La Mexicana".	SW
1220	4	0610	CJRB Boissevain MB  "… on CJRB, Radio 1220."	BOS
1230	2	2204	CFFB Iqualit NU  kanske jag rapporterar för att få provinsen Nunavut	BOS
		2	2230	CHVD Dolbeau PQ  med ett 30-tal bra id, hi! Även ID:ad vid ett par andra tillfällen.  Kör nämligen en slinga som dirigerar om till CHVD-FM! Inget reguljärt px här alltså. Nyhet att man ska överge MV:n? Bör bli friare på fqn så ofta som den hördes 2-4.3	BOS
		3	0737	WSBB New Smyrna Beach FL  med kanonid. Sedan en CBC station.	SW
		3		WSBB  tyx gå vid alla typer av konds. Bra ID	BOS
1240	2	2213	CKIM Baie Verte NF  numer som FM-relä. "102.3" och "Newfoundland's New…"	BOS
		4	1007	CJAR The Pas MB  enormt dominant tillsammans med CJNS på frekvensen	BOS
		4	0431	CJAR  stark tillsammans med CJNS.	SW
		4	0432	CJNS Meadows Lake SA också den stark.	SW
		3	0647	KIUL Garden City KS med ID i ett break i sportprogrammet.	SW
		5	0606	KNSS Kansas City KS  med ett klart ID men inte så mycket mer.	BOS
1260	3	0712	KWYR Winner SD  fin jingle och "Real Country". På topp på frekvensen!	BOS
		3	0809	KWYR  körde Real Country och gick mycket bra.	SW
		3	0819	KPOW Powell WY  "on 12-60 KPOW" sedan countrymusic.	SW
		3	0739	CFRN Edmonton AB  förstås om än inte så dominant denna dag	BOS
		3	0813	+KLYC McMinnville OR  "coming up on 12-60 KLYC"	SW
1300	4	0044	WRDZ La Grange IL har nu Radio Disney.	SW
		4	0606	CJME Regina SK  reläade 980. "980 CJME"	BOS
		3	0730	KGLO Mason City IA  "Clear Channel KGLO"	SW
		3	0042	KOLY Mobridge SD  bra ID. Skulle ha bandat frekvensen så kanske CO åkt dit också? Trodde CJME övergivit frekvensen men icke.	BOS
		3	0044	KOLY  överraskade med att höras.	SW
1310	3	0728	CIWW Ottawa ON  "Oldies 1310."	BOS
1330	3	0720	WMNN Minneapolis MN går ofta.	SW
		3	0753	KWLO Waterloo IA  "Stars 1330"	BOS
		4	0222	CJYM Rosetown SK  på topp som vanligt	BOS
1340	2	2335	CJCM Cold Lake AB  förvånade med ett ID när jag skiftade antenn. Tidigt!	BOS
		4	0235	CJCM  kanonstark mest hela dagen.	SW
		3	0813	KWOR Worland WY  fint ID: "K-Wor"	BOS
1350	4	0251	KRNT Des Moines IA	BOS
1360	3	0655	WGEE Green Bay WI ganska ofta framme och dessutom Idar den ofta.	SW
1370	4	0055	KDTH Dubuque IA  "The voice of the tristate??"	SW
1380	3	0455	CKLC Kingston ON med sport och "The Team 13-80 Kingston"	SW
		3	0654	WFCL Clintonville WI med  MYL.	SW
		3	0730	WPHM Port Huron MI  "Information Radio"	SW
		3	0732	KLIZ Brainard MN  Id direkt jag kom på frekvensen.	SW
		3	0652	KOTA Rapid City SD kom upp med ett ID. Hörd vid flera tillfällen också.	SW
		3	0806	KSRV Ontario OR  med ett klockrent ID.	SW
		4	1209	KSRV  "Ontario" i reklam förvirrade men så kom ID…	BOS
1390	2	2305	WEGP Preque Isle ME  med Lars Larson i högform. Talkshow värd med ett program som hette "America On Watch". Försvarade USA:s roll som världsförbättrare…	BOS
		3	0400	WRIG Schofield WI  stadigt med NOS och många ID. Doch sällan mer än Q3	BOS
		3	0108	WGCI Chicago IL  bara lite svagt denna natt. KRRZ och WRIG bättre signal.	BOS	
		3	0037	KRRZ Minot ND  bra med "Oldies Radio" slogan och ID.  KJME-QRM	BOS
		3	0037	KRRZ  med oldies.	SW
		3	0202	KJME Denver CO  stretade på men kondsen för nordliga så sällan över Q2. "La J"	BOS  
		4	0931	KLGN Logan UT ganska vanlig med sin oldies. Idar också ofta.	SW
1400	3, 4	0700	WATW Ashland WI  med fint heltimmes-ID, även om det tog ett tag för mig att få pusselbitarna på plats.  Kallade sig sportstation men är visst även NOS. Hörd tidigare av LHÄ och kanske någon fler. Hördes även 4/3! Inget QSL i landet verkar det…	BOS
		3	0733	+KBJM Lemmon SD  endast med ett kort men klart ID. Hörde ingen Country men ser nu att man bytt format till NOS vilket kanske stämmer bättre. Ej hörd i S tyx det.	BOS
		4	0411	KQDJ Jamestown ND  med NOS och ett skapligt ID	BOS
		4	1000	CKSQ Stettler AB	BOS
1410	4	0930	KIIX Ft. Collins CO med flera lokala inslag.	SW
1420	4	1200	KUJ Walla Walla WA dök upp på heltimmen. Kanske den som körde med talk.	SW
1440	4	0156	WJAE Westbrook ME  envisas med sitt "Sportsradio WJAB".  Även hörd med sprt från något Boston-nätverk. Var alltså inte MA-stn!	BOS
		4	0000	WHKW Warren OH kallar sig ofta bara WHK men här ett riktigt id.	SW
		4	1054	CKJR Wetaskiwin AB  alltid närvarande vid AB-cx	BOS
1450	4	2339	CFAB Windsor NS  fint med AV-vädret	BOS
		3	0800	KGRE Denver CO med id på heltimmen. Annars har den spanska. Här fanns också en station som låg lågt i frekvens, vilken?	SW
		5	0708	KLAM Cordova AK helt ensam med flera fina ID.	SW
1460	4	0307	KLTC Dickinson ND  trängde sig igenom.	SW
		3	0824	KUTI Yakima WA kör nu också countrymusic. 	SW
1470	5	0600	KWSL Sioux City IA annonserar att man kör sport 24 timmar.	SW
		3	0000	KLBP Brooklyn Park MN annonserade // med KLBB 1400.	SW
1480	3	0623	WSDS Salem Township MI med countrymusik och dåligt ljud.	SW
		4	0355	WTDA Madison WI har blivit väldigt beskedlig.	SW
1490	5	0304	WBAE Portland ME  allerstädes närvarande med sitt "The Bay" och NOS	BOS
		3	0731	WIKE Newport VT  klämde sig in med ett fint "WIKE Stereo 1490" i kraft av sitt nordliga läge.  C&W.	BOS
		3	0813	KBSR Laurel MT  med NOS och ett perfekt "Big Sky Radio"-ID	BOS	
		4	1100	KBSR  med Id på heltimen.	SW
1520	3	1000	KKSN Portland OR me Id på heltimmen. Inget spår av CA här.	SW
1540	3	0717	KXEL Waterloo IA  IDade men däremot inte den SS som gick här…	BOS
1550	5	0004	CBE Windsor ON  "Weather for western Ontario." Och "This is 1550 CBC Radio One, Windsor."  Roligt med riktiga regional-ID!	BOS
1560	4	0221	KKAA Aberdeen SD  övertygade inte, men ett svagt ID i alla fall	BOS
1570	5	0100	CKMW Winkler MB	BOS
1580	4	0337	WSRF Ft. Lauderdale FL  med skaplig styrka men dålig läsbarhet.	SW
		5	0048	WTTN Watertown WI  hittade inte antennomkopplingen denna natt tydligen…	BOS
		3	0600	WTTN  fuskade tydligen med effekten och hördes flera gånger.	SW
1590	3	0558	KVGB Great Bend KS  me "The Talk Of The Town"	SW
1600	5	0000	WAAM AnnArbor MI  "We are WAAM Ann Arbor."	BOS
1640	5	0400	KPBC Lake Oswego OR   bra när jag försökte få ett "arkiv-ID" på KBJA	BOS
1660	4	0349	KQWB West Fargo ND  "Star 1660"	BOS
		5	0400	KTIQ Merced CA  med ett dubbel-ID där det andra ID:et inte lät som förväntade KRAN. Var KVVY som är nya ID:et på 1580! Man körde Sports Byline USA.	BOS


CENTRALAMERIKA
1160	3	0000	Caribbean Lighthouse  Antigua förstörde daytimeloggningarna.	SW


OIDENTIFIERAT
1030	4	0402	(Tent) WCTS Maplewood MN  fint av och till under en halvtimme på prärietråden. Har ett alldeles eget format bestående av meditativ musik non-stop. Hälften instrumentalt och den andra hälften med uppbyggliga texter.  Liknar ingen annan station på MV:n! Har flera avsnitt med QRK3-4 så funderar på en tentativ rapport. Fina MN-konds.	BOS
1200	3	0025	(Tent) WLXX Chicago IL  gick här i en knapp halvtimme rätt så skapligt men tyvärr svårt splaschad. Spanska och en del snack plus några låtar. Trodde inte jag hade något ID men hittade först ett par omnämnanden av Chicago och sedan ett "Radio Equis".  Lite lurt då man borde ha sagt "La X" istället?  	BOS
1260	3	0825	OID med Radio Unica. KWEI Weiser ID lär köra ut Radio Unica tidvis? Hördes tillsammans med flera midwest-west stationer. Ej med på Unicas hemsida.	SW
1470	4	1100	(Tent) XERCN Tijuana  med Radio Unica. Länge misstänktes KUTY Palmdale CA eftersom det skulle vara det enda alternativet på frekvensen, men Internetsök visar att XERCN nu kör Radio Unica här vilket förklarar varför detta px nu hörs så ofta här!	SW
1500	5	0402	OID MEX här med slogans som "La Gran Radio de Marimba" och något om "El Regato".  Är väl stationen i Mexico City kanske eller något nytt från USA? Gick bra liksom en hel drös SS:are denna tid. 950, 1030, 1050, 1350, 1390 t ex.	BOS

