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CKL		Christer Koivuranta, Luleå	17-19   NRD515, Drake R8-E, 2*MD
LBM		Lars Bergström, Skelleftehamn	17-19   AOR7030+, MD, Frekvensinspelare


17.3 Vi ankom till Parka ca 16.20 och packade upp snabbt samt satte igång utrustningen. Barrow gick svagt men klart. Inget hördes i övrigt så vi satt mest och pratade skit, käkade och tog en bastu tills det var dags att gå och försöka få lite sömn.

18.3 Värdelös natt, några enstaka sydamerikaner och västindier var allt. Drog igång ett par långsinspelningar förhoppningsvis har det fastnat något där. Morgonen bjöd på väldigt skiftande signaler och riktningar. Fokus var runt sjöarna med plötsliga hopp västerut . Med lite tur kan det finnas ett och annat hyggligt kap på någon inspelning men risken för fiasko är lika stor… Signalerna dog ut runt 8-draget men återkom en timme senare för att sedan helt försvinna vid 10.30. Vi tog på oss ”Vita blixten” och gav oss ut på lite rekognosering i det vackra vårvädret. Inga japaner på eftermiddagen men däremot drösvis  med kineser. Även Thailand och Filipinerna fanns på menyn. Det enda i HI-väg var 1500 som nätt och jämnt kunde skönjas. Hann även med en del bandmangling med hyggligt resultat, se loggen.

19.3 Bra fart mot östkusten runt midnatt men 00.30 var det som om någon slog till en strömbrytare och alla TA-signaler dog ut.  Risig morgon med spridda signaler och svåra störningar. 06.00 gav vi upp alla försök och började packa ihop lite lätt. Efter att ha hämtat in balunerna och kopplat loss splitters/förstärkare så städade vi ur allt och stängde QTH:t för denna säsong. Lasse såg även till att röja och sortera upp lite i PAX-förrådet.  /CKL

- - - -

Sista pax för året gick sådär.

Konditionerna vinglade fram och tillbaka likt en drucken, för att sedan smälla av helt och hållet till ett medvetslöst tillstånd, helt fritt från signaler på söndagmorgon.

En första avsvimning kom vid 01:30 SNT då allt dog och det enda man kunde göra var att gå och kvarta. Vid en snabb koll vid 4-tiden så konstaterades att konditionerna rest sig och det hördes återigen några fladdriga signaler under sådär 1/2-1 timme innan konditionerna återigen slockanade, .... vilket jag också bestämde mig för att göra. Vid nästa uppstigning vid 7-8 tiden var det fortfarande stendött så vi packade helt sonika ihop grejerna och flydde fältet.  /LBM


EUROPA
999		18	0650	Magic 999, Longton 	LBM
1170	18	0715	Magic 1170 AM, Stockton med en “Marvin Gaye Contest”	LBM
1458	17	0635	BBC Radio Newcastle	CKL
1521	17	2030	Radio Mayak, RUS spelade ”Unchain my heart” med Joe Cocker 	CKL

ASIEN
1179	18	1445	Super Radyo Bakur/Super Radyo Sokor, PHL Finns dock 3 stationer med det namnet på frekvensen.	LBM
1575	18	1415	VOA, Thailand 	LBM

	NORDAMERIKA
680		17	1640	KBRW Barrow AK några minuter efter att utrustningen plockats upp.	CKL
710		18	0735	KIRO Seattle WA “News Radio 7-10”	LBM
780		18	0420	WBBM Chicago IL 	LBM
		18	0425	CFDR Dartmouth NS “7-80 KIX”	LBM
800		18	0435	CKLW Windsor ON “Healthy Talk Radio”	LBM
850		18	0520	KOA Denver CO	LBM		
930		18	0540	KSEI Pocatello ID “ESPN 9-30 KSEI” hittad vid mangling, CJCA dominerade fullständigt men KSEI fadade upp under en kort stund. 	CKL
		18	0530	CJCA Edmonton AB “AM 9-30 CJCA”	LBM
940		18	0435	CINW Montreal QC	CKL
1000	18	0705	KOMO Seattle WA	CKL
		18	0650	KOMO 	LBM
1110	19	0000	WBT Charlotte NC	CKL	
1150	18	0545	WHBY Kimberly WI “News Talk 11-50 WHBY”	CKL
1250	18	0445	WSSP Milwaukee WI	CKL
1270	18	0455	WXYT Detroit MI med NCAA Basket	CKL
1280	18	0450	WNAM Neenah-Menasha WI	CKL
		18	0520	KBNO Denver CO	CKL
1300	19	0405	KGLO Mason City IA	CKL
1360	18	0505	WTAQ Green Bay WI	CKL
1380	18	0535	KSRV Ontario OR “13-80 The Cruise”	CKL
1390	18	0420	WGRB Chicago IL	CKL
1400	18	0245	CBG Gander NL 	CKL
1410	18	0540	CFUN Vancouver BC	CKL
1420	18	0420	WOC Davenport IA	CKL
1460	18	0510	KXNO Des Moines IA	CKL
1510	18	0515	KYOL Littleton CO ”True Oldies Channel AM 15-10 Littleton Colorado” ex KCUV	CKL
		18	0520	KGA Spokane WA	CKL
1520	18	0735	KGDD Oregon City OR	CKL
1550	18	0600	KRPI Ferndale WA	CKL
		18	0610	KKAD Vancouver WA	CKL
		18	0730	KKAD  “Sunny 15-50”	LBM
		18	0620	KYCY San Fransisco CA	CKL
1570	18	0600	KVTK Vermillion SD “Sports Radio 15-70 The Ticket” hittad vid mangling. Samtidigt på frekvensen fanns en REL en NOS och en TLK… 	CKL
1590	19	0015	WAKR Akron OH kanonstark för att sedan helt tappa ångan och försvinna tillsammans med alla andra TA-signaler. 	CKL

CENTRALAMERIKA
1400	18	0100	Harbour Light of the Windwards, Grenada 	CKL
	1480	19	0400	+XEZJ Guadalajara, JL  "Radio Trece, Solo Futbol.  Equis E Zeta Jota A Eme (XEZJ AM) angav 1480 kHz och effekt 10 kW. /Ska vara 1 kW enligt hemsida och listor men de kanske inte är uppdaterade?/ "Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco." /Radio Trece tyx syfta på en 1290-stn men "Solo Futbol" är stationens egen slogan! PAX57 hörde "Radio 13" oxo men den är bara tentative./ 	LBM
1570	18	0530	XERF Ciudad Acuna CO “La Poderosa” med en betydligt intressantare gospelstation i bakgrunden. 	CKL
SYDAMERIKA
1390	18	0315	YVZA Radio Fé y Alegria, Caracas	CKL
1470	18	0005	YVSY Radio Vibracion, Carupano 	CKL

UTILITY
4645	18	1020	Tallin Airport med flyplats- och landningsdata	LBM

OIDENTIFIERAT
1570	18	0600	Oid med spanska och ett id(?) som lät som ”La doce en punto” även San Pablo nämndes //XERF??	CKL
1570	18	0610	Oid med snack om söndagsskola “..Sunday school, for more information call area code 773 928 44--?”  WBGX ?	CKL
3217	18	1620 (Tent) TWR Madagaskar	LBM 

				




