PAX65

Alla tider är UTC.


CKL		Christer Koivuranta, Luleå	2-5 NRD515, Drake R8-E, SDR-14, 2*MD

2/11		Anlände vid 20.00 efter en bra resa på 3 timmar och 20 minuter. Bästa väglaget mellan Junosuando till Parka! Is- och snöfritt så det var bara att gasa järnet på ”motorvägen” från Kangos till Parka. Lokalen var lite småkylig men arbete med att sätta upp utrustningen och ladda kylskåpet såg till att jag höll värmen. Hittade inte den antennfördelare som brukar finnas här i reserv, det blir till att gå ner i förrådet i morgon och kolla om den ligger där. Ove ringde och vi snackade bort en halvtimme eller så. Kollade bandet men inget hördes så jag tog en bastu för att piggna till. Bekantade mig sedan med SDR:en lite men då inget hördes från andra sidan atlanten så bestämde jag mig för att gå och lägga mig vid 22.30. Sovrummet var också en aning kyligt så det blev en lite kall natt.

3/11		Uppe vid 0220, inte mycket annat än några spridda LA/NA gick så jag satt lekte med SDR:en en stund och gick sedan och lade mig för att ladda inför soluppgången. Vaknade 05.30, det var stört och risigt med någon enstaka NA här och där. Störningarna blev bara värre och vid 7-tiden så var det bara att ge upp och käka frukost. Hittade antennfördelaren nere i källaren och fick all utrustning inkopplad. Segt de påföljande timmarna och bara de absolut vanligaste WA/AK hördes. Vid 10-tiden började det äntligen hända grejer, helt plötsligt var det full syra mot västkusten BC/WA/OR m.m. men ca två timmar senare så dog det ut. Inte mycket att syssla med förutom att lyssna på inspelningar så eftermiddagen/kvällen vigdes åt den aktiviteten. Jag skippade nattpasset och valde istället få en rejäl natts sömn så det blev en relativt tidig kväll.  

4/11	 	Uppe vid 3.30 och det var full fart på de starkaste östkustarna för att sedan rätt snabbt flytta sig mot sjöarna. Signalerna började röra sig mot västkusten runt 05.00 och vid 7-tiden så börjad signalerna tappa fart precis som igår. Hörigheterna var väldigt standardsbetonade men några intressanta inspelningar har jag att kolla upp bl.a en countrystation på 1060.  Jag har klart mer inspelningar från denna dag, jämfört med gårdagen, så kvällen är räddad. Tuomo ringde, han och JVA var på vägen till Lemmenjoki för en veckas lyssnande. Inget hände på ett par timmar så jag trodde att det inte skulle återhämta sig, men vid en snabbkoll 11.30 hördes AK och strax därefter började även HI att komma igenom men få id:ade hawaiianer då signalstyrkorna inte imponerade. AK-öppningen mattades av runt 15.00. Bosse och Sigge ringde på kvällen och kollade läget.   

5/11		Vid 03.15 var det bara några spridda signaler och det tog sig efterhand. Enormt breda konds, många frekvensdominanter blockerade antennerna helt så det var ett evig letande efter ”ledig plats” och det gav inte särskilt mycket. Vid 6-tiden så började det släppa lite och det gick att börjad använda antennerna på vettigt sätt men kondsbilden var den samma. Signalerna höll ut till 8.30 denna morgon. Jag städade, diskade, slängde soporna och packade bilen med allt utom SDR:en då jag beslutade mig för att invänta en eventuell ny öppning. Under PAX61 fick jag sota för att jag bröt tidigt då det blev riktigt bra konds en stund efter att jag lämnat Parka. Några minuter före 10 så började det ta sig igen, men nån form av störning(atmosfärisk?) plågade mottagningen. Expen avslutades med en hyfsad körare mot WA men jag fick ett olyckligt tajmat besök av Rolle så koncentrationen på vad som hördes var inte den bästa. Hemfärden blev odramatiskt med ett lätt snöfall som enda störningsmoment.

		Totalt sett rätt slätstruket, med några få lysande undantag, men jag fick hårdköra SDR:en som ju var syftet med besöket. Ett par nya stationer hörde jag men de är lätträknade. 

PACIFIC 

	940	4	1125	KKNE Waipahu HI “AM-940”	CKL
	1500	4	1130	KUMU Honolulu HI	CKL


	NORDAMERIKA 

	580	5	0510	CKUA Edmonton AB	CKL
	590	4	1320	KHAR Anchorage AK	CKL
		5	0450	VOCM St. John’s NL	CKL
	600	4	0535	CJWW Saskatoon SK	CKL
		4	1220	CKBD Vancouver BC ”Unforgottable 600-AM”	CKL
	610	4	0530	CKYL Peace River AB	CKL
	620	4	1215	KGTL Homer AK	CKL
	630	4	1400	KIAM Nenana AK “You’re listening to KIAM The Voice of the Wilderness”	CKL
	650	3	1005	KENI Anchorage AK ”News Radio 6-50 KENI”	CKL
	660	4	0530	CFFR Calgary AB	CKL
		4	1430	KFAR Fairbanks AK	CKL
	670	3	1100	KBOI Boise ID	CKL
	680	3	0900	KBRW Barrow AK med väderrapport	CKL
	700	4	1200	KBYR Anchorage AK	CKL
	710	3	0700	KIRO Seattle WA	CKL
	730	3	1010	CHMJ Vancouver BC	CKL
	740	3	1000	CBX Edmonton AB bör detta ha varit med relä av CBC	CKL
	750	3	1200	KXL Portland OR	CKL
		3	1105	KFQD Anchorage AK	CKL
	770	3	1005	KTTH Seattle WA	CKL
		4	0345	CHQR Calgary AB	CKL
	780	3	1105	KNOM Nome AK angav lokal tid ”5 minutes after 2 o’clock”	CKL
		5	0425	CFDR Dartmouth NS	CKL
	790	3	1005	KCAM Glenallen AK	CKL
		3	1015	CFCW Camrose AB	CKL
	820	3	1000	KCBF Fairbanks AK	CKL
		5	0600	KUTR Taylorsville UT “KUTR We are AM-820”	CKL
		5	0800	KGNW Burien WA	CKL
	830	4	0405	WCCO Minneapolis MN	CKL
	850	3	0535	KOA Denver CO	CKL
		4	1445	KICY Nome AK	CKL
	880	5	0545	WCBS New York NY	CKL
	890	4	1300	KBBI Homer AK “You’re listening to KBBI AM 8-90 Homer”	CKL
	920	4	1330	KSRM Soldotna AK	CKL
	930	3	0600	CJCA Edmonton AB	CKL
		4	1400	KNSA Unalakleet AK	CKL
	950	4	0400	CFAM Altona MB	CKL
		5	1000	KJR Seattle WA	CKL
		5	0600	WEEI Boston MA	CKL
		4	0350	WWJ Detroit MI	CKL
	960	5	1000	CFAC Calgary AB	CKL
	970	4	1235	KFBX Fairbanks AK “KFBX News Radio 9-70”	CKL
	980	5	0800	CKNW New Westminister BC	CKL
	1000	3	0610	KOMO Seattle WA	CKL
	1010	4	0350	CFRB Toronto ON	CKL
	1020	4	1415	KAXX Eagle River AK	CKL
	1030	4	0540	KTWO Casper WY	CKL
1040	4	0545	CKST Vancouver BC	CKL
	1070	5	0810	KNX Los Angeles CA	CKL
	1080	4	1200	KUDO Anchorage AK	CKL
1090	5	1050	KPTK Seattle WA	CKL
	1110	4	1315	KAGV Big Lake AK ”K-A-G-V 11-10”	CKL
	1120	3	1100	KPNW Eugene OR	CKL
	1130	3	1100	CKWX Vancouver BC	CKL
1140	5	0500	CBI Sydney NC //CBC	CKL
		4	0545	CHRB High River AB	CKL
		4	1320	KSLD Soldotna AK	CKL
	1150	3	1100	KXMG Portland OR “Magia”	CKL
		5	1025	KKNW Seattle WA	CKL
	1160	3	1100	KSL Salt Lake City UT	CKL
	1170	5	1020	KPUG Bellingham WA	CKL
	1180	3	1020	KLAY Lakewood WA	CKL
	1190	3	1205	KEX Portland OR	CKL
	1200	4	0420	WCHB Taylor MI	CKL
		4	0430	WOAI San Antonio TX	CKL
	1220	5	0700	WHKW Cleveland OH “AM 12-20 The Word”	CKL
	1230	5	0420	CFFB Iqaluit NU //CBC Radio1	CKL
		4	0540	KKEE Astoria OR	CKL
	1250	3	1155	KKDZ Seattle WA	CKL
		4	0420	WSSP Milwaukee WI	CKL
1270	4	0420	WXYT Detroit MI	CKL
	1280	5	0820	CHQB Powell River BC	CKL
1290	3	1135	KUMA Pendleton OR	CKL
		4	0450	KKAR Omaha NE “12-90 K-Car”	CKL
	1300	4	0600	KKOL Seattle WA	CKL
		5	0455	WOOD Grand Rapids MI	CKL
	1310	3	1200	CHLW St. Paul AB	CKL
		5	0705	KZXR Prosser WA	CKL
	1320	3	1130	CHMB Vancouver BC	CKL
		5	0430	CKEC New Glasgow NS	CKL
		4	0500	KOLT Scottsbluff NE  ”AM 13-20 K-O-L-T Scottsbluff”  Tnx, ASM för id-hjälp	CKL
	1330	4	0435	WLOL Minneapolis MN	CKL
		4	0500	KWLO Waterloo IA	CKL
		4	0505	CJYM Rosetown SK	CKL
	1340	5	0815	KLKI Anacortes WA “AM 13-40 KLKI Music of your life”	CKL
1350	3	1130	KSRO Santa Rosa CA “The voice of Sonoma County”	CKL
	1360	5	0720	KKMO Tacoma WA	CKL
		5	0430	KHNC Johnstown CO ej bokstavs-id men ”American Freedom Network” nämns.	CKL
		4	0455	KSCJ Sioux City IA	CKL
1370	5	0720	KXTL Butte MT	CKL
		4	0445	KSUM Fairmont MN “KSUM Country”	CKL
		4	0450	KDTH Dubuque IA	CKL
	1380	4	0500	KOTA Rapid City SD	CKL
		5	0820	KSRV Ontario OR	CKL
1390	4	0445	WGRB Chicago IL	CKL
	1410	4	0500	WIZM La Crosse WI	CKL
	1420	4	0500	KTOE Mankato MN	CKL
		5	0825	KITI Chehalis WA	CKL
1430	5	0405	KEZW Aurora CO “Studio 14-30”	CKL
	1460	4	0355	KXNO Des Moines IA	CKL
1470	3	0620	CJVB Vancouver BC	CKL
		4	0455	KWSL Sioux City IA	CKL
		4	0505	WMBD Peoria IL	CKL
	1480	4	0600	KBMS Vancover WA	CKL
		4	0440	WLMV Madison WI	CKL
		5	0630	WHBC Canton OH	CKL
1500	3	0310 	WLQV Detroit MI Expens första loggning.	CKL
		4	0355	KSTP St. Paul MN	CKL
1510	3	0620	KGA Spokane WA	CKL
	1520	4	0445	KOKC Oklahoma City OK	CKL
	1540	4	0355	KXEL Waterloo IA	CKL
	1590	4	0445	KVGB Great Bend KS	CKL
	1600	5	0540	KCKK Lakewood CO	CKL
	1620	3	0355	KOZN Bellevue NE “16-20 The Zone Omaha’s ESPN Radio”	CKL

MELLANAMERIKA 

	1230	5	0500	XEEX Culiacán SN ”Radio Formula” Tnx, HK för id-hjälp	CKL

	SYDAMERIKA

1380	3	0300	CB138 R. Corporacion, Santiago	CKL

OID 

	920	5	1000	(Tent) CBQI Tulita NT ”CBC Hourly News” vet ej om någon annan kör CBC	CKL


