
PAX37 -  Parkalompolo  040123 - 040125
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KEL:		Kom upp till Parka fredagkväll vid 20:30 och åkte hem söndag ca 12:00. Enormt vackert norrsken på vägen upp, fint väder utomhus med behaglig temperatur och även ett kort besök av Knut. Tyvärr råkade vi ut för de sämsta konditionerna jag varit med om uppe i Parka. Det lilla vi hörde var på fredag kväll/lördag morgon annars helt dött. Inte en asien station hördes. 

ASM:		Just hemkommen från en bortkastad helg (nästan) i Parka. Kanonväder (tyvärr inte i rymden), allt uppdukat och i ordning i skolan, plus en prognos som pekade på att allt skulle bli bättre..... 
			Lördag - Några brassar på natten, några standardkanadicker + några enstaka AK på förmiddagen. 
			Söndag - Kanadickerna 4-5 stycken gick fram till ca 0800 UTC.  Brus och elände. Kortvågen stendöd. Solen verkar ha fått fnatt. Ska prova igen om ca en månad.
			En ögonblicksbild eller flera <http://www.gellivare.se/pp/skogge/html/parkalompolo.html>
					

Antenner:  8 riktningar från La Plata till Japan/Australien. Alla runt 1000 meters längd och väljordade.

ASM		Anders Skoglund, Gällivare	    Lowe HF-150
KEL		Kjell Eriksson, Gammelstad	    SRT CR-304, kassett


EUROPA
	531	23	2025	Utvarp Foroya	KEL
	1530	23	2130	Thunder Radio	KEL

NORDAMERIKA  
	680	24	1000	KBRW Barrow AK	KEL
	720	24	0900	KOTZ Kotzebue AK	KEL
	740	25	0703	CBX Edmonton AB  med lokalt väder o id: " CBS Radio One 7-40 in Edmonton "	KEL
	820	24	0855	KCBF Fairbanks AK	KEL
	850	24	0855	KICY Nome AK  med ryska	KEL
	880	24	0915	CHQT Edmonton AB  med Kool 8-80 id o spelade Wham	KEL
	940	24	0800	CJGX Yorkton SK  svag med id	KEL
1020	24	0740	CKVH High River AB  med id: " All Hit Country 10-20 CKVH "	KEL
	1170	24	0930	KJNP North Pole AK	KEL
	1290	25	0845	CFRW Winnipeg MB  med oldies bl.a. " Me and you and a dog named Bo ".	KEL
	1370	25	0645	CFOK Westlock AB	KEL
1570	25	0505	CKMW Winkler MB	KEL

SYDAMERIKA
	1000	24	0315	Radio Record Brasilien	KEL

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	770	25	0635	OID med Talk program	KEL
	1070	24	0725	OID med Talk program	KEL
1150	24	0640	OID med oldies	KEL
1230	24	0300	OID Talk station	KEL
	1330	24	0740	OID NA	KEL
1660	24	0330	OID med basketball referat	KEL

OID BRASILIEN (gick på följande frekvenser den 24/1 02:15) 970,1120,1130,1150,1190 och 1230
Samtliga OID NA +BRA var för svaga för att orka upp för ID.



