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Antenner  fördelare  koaxialkablage  förstärkare;     SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - 7 riktningar.

jej:   Protonerna anföll ordentligt och tycks hålla reda på vilka veckor som är bokade för PAX-expeditioner!  Nåväl, den gamle landjägaren får väl vakna till liv istället – jag hittade åtminstone fem länder ovan, som ännu inte behagat svara mig. Trevligt var inte minst att höra Solomonöarna så bra på den återuppväckta frekvensen i 31 m-bandet.

Annars var det samvaron med andra radioter som egentligen är den stora behållningen av 200-milaresan – än en gång har jag deklarerat att det var mitt sista Parka-besök. Men å andra sidan ska man väl sluta när man är på topp och även om mitt bäst-före-datum passerats för länge sedan, så känns det snöpligt att lägga av efter en så medioker vecka. Eventuellt återkommer även jag med ytterligare bokning i höst. Dock hoppas jag att dessförinnan kunna komplettera ovanstående med flera loggningar från min SDR.

/ Jan-Erik (SM4WKT)

EUROPA
	558	5	0650	RNE 5 Coruña med lokalpx , Q2 flera andra spanjorer hördes	jgö
	567	7	1410	GTRK Radio Volgograd med regionalprogram	LSD
	594	3	2005	Rádio Sim, Muge med trevliga musikprogram	LSD
		3	2015		R Sim, Q2, spelade ”Tintarella di Luna” + annan trevlig mx	jej
	612	5	0626	RNE1 Vitoria med regionalprogram	LSD
	630	5	0656		BBC R Three Counties med ”Lady Madonna”, Q3	jgö
	648	3	2100		R Murski Val, id + polka musik, Q3	jgö
	657	5	0620	RAI Toscana, Pisa med regionalprogram	LSD
	666	5	0545	Antena 1, Portugal med väderrapport	LSD
		3	2131	BBC R York med tal om Eurovision Song Contest, Q3	jgö
	729	6	0625	RNE1 Logrono med regionalprogram	LSD
		7	0625	RNE1 Valladolid med regionalprogram	LSD
	774	5	0650 	RNE1 Cáceres med regionalprogram	LSD
	801	4	0650	RNE1 Lugo med regionalprogram	LSD
	855	4	0625	RNE1 Santander med regionalprogram	LSD
	873	5	0620		BBC R Norfolk spelade ”California Dreaming ”, Q2-3	jgö
	900	5	0557	COPE Vigo 	LSD
	918	7	1410	GTRK Radio Pomororye, Arkhangelsk med regionalprogram	LSD
		2	2245	Radio Inter, Madrid med en programpromo 	LSD
	936	3	0650	RNE5 Valladolid med regionalprogram	LSD
		3	0651	RNE Castilla y Leon, Valladolid med golfreportage Q2-3	jgö
	963	2	2200	Cyprus BC, Nicosia med nyheter	LSD
	990	1	2230	Radio Sawa, Cape Greko, Cyprus	LSD
		3	0557	SER R Bilbao med ”SER la banda sonora esporte” Q3	 jgö
		3	0558	SER Radio Bilbao 	LSD
		7	0905	BBC R Nan Gaidheal med svårt språk, Q4	jgö
	1017	3	0559	RNE 5 R Castilla y Leon , Burgos med sportnyheter Q4	jgö
	1026	3	0620	SER Radio Salamanca	LSD
		4	0655	SER Radio Asturias	LSD
	1044	3	0624	SER R San Sebastian med trafikinformation Q3	jgö
	1080	6	0553		SER Coruña med ”Hoy po hoy Galicia” , Q3-4	jgö
		3	0625	SER Radio Huesca	LSD
	1116	3	0652	SER Radio Pontevedra	LSD
	1125	4	0745	RNE5 Badajoz med lokalprogram	LSD
	1134	3	0528	COPE Salamanca	LSD
		4	2255	COPE Salamanca reklam för ”Hotel Corona Sol”, Q3	jgö
		2	1600	R Teos med id, Q4 just då men sämre senare	jgö
	1170	4	0805	Magic 1170 spelade ”Move on up” , Q4	jgö
	1179	2	0550	SER Rioja med lokala nyheter , Q3	jgö
	1224	3	0655	COPE Lugo 	LSD
		5	0725	COPE Huelva	LSD
	1233	4	2245		R Dechovka hade tjeckiska varianten på umpa-bumpa-mx, Q4-5	jej
	1269	6	2028	COPE Zamora	LSD
	1296	4	0720	Radio XL med tal om Indien , Q3	jgö
	1305	5	0745	RNE5 Ciudad Real med lokalprogram	LSD
		5	1830	RNE5 Bilbao med lokalprogram	LSD
		4	0847	RNE 5 Ourense med trafikrapport , Q2	jgö
	1314	4	0650		RNE 5 Catalunya Tarragona , Q2-3	 jgö
		4	0746		RNE 5 Salamanca med väderprognos, Q3	jgö
	1323	4	0620		Old Brighton med restaurangreklam, Q3	jgö
	1332	4	0720	Gold Peterborough med ABBA-låt , Q3	jgö
	1368	4	0620		BBC R Lincolnshire med id och trafikinfo , fadade bort efter nån minut	jgö
		4	0750		Manx Radio med reklam för ”First aid kit” , Q4	jgö
	1400	6	0755		BBC R Newcastle med Quiz, Q3	jgö
	1413	4	1600	Vesti FM via Grigoripol, Moldova med nyheter på ryska	LSD
		3/3	1900		Vesti FM //1215 med RR px, nx + reklam, Q4-5	jej
		6/3	0757		RNE 5 Vigo med sportnyheter, Q4	jgö
	1449	6/3	0749	BBC R Scotland med tal av en pastor, Q4	jgö
	1485	6	0750	BBC R Humberside med px om böcker, Q3-4	 jgö
		5	2000	Gold Berkshire, Newbury med nyheter	LSD
	1503	7/3	0746	RNE 5 Lugo med trafik och väder , Q2	jgö
		7/3	0657	BBC R Stoke med ABBA låt, Q2-3	jgö
	1521	6/3	0525	Flame CCR med sång av Carter Family, Q3 i några minuter innan dom försvann	jgö
		7/3	0650		SER R Castello med ”Hoy por hoy valenciana”, Q2-3	jgö
	1530	6/3	0525	Pulse 2 med Simon & Garfunkel , Q2-3	jgö
	1539	3/3	2157		R Manresa med lokalgaten och hygglig styrka – men inte ensam på frekvensen	jej
	1566	1/3	2300	BBC, Somerset, Q3 – nx + ”Love is in the air”	jej
		6/3	0018		Eagle Extra med Stevie Wonder , Q3	jgö
	1584	7/3	0650		SER R Gandia med “Hoy por hoy Gandia”, Q2	jgö
	1602	6/3	1550		R Seagull spelade bl a Bon Jovi och annan trevlig mx, något störda Q2-4	jej

AFRIKA
	1431	5	2145		R Sawa och typiskt väst-öst-px och QSB 1-4 + BC-QRM	jej

ASIEN
	279	4	2100	Turkmen Radio, Asgabat svårt störd av Radio Belarus	LSD
	621	6	1410		GTRK Radio Komi Gor, Syktvyar med regionalprogram och id	LSD
		6	1420	GTRK Komigor med id och väderrapport, Q2-3 	 jgö
	666	6	1540		AIR, New Delhi med EE-nx // 1566 men betydligt mer störd (Q2-3)	jej
	783	6	2215		Syrien med fridfullt hemmapx – Q3-4	jej
	891	6	1500		R Azerbaijan med lokalspråk/-px och god styrka	jej
	990	6	2245		R Sawa med id och popmx, Q4	jgö
	1287	7	1445	Trans World Radio Bishkek med engelskt program	LSD
	1296	6	1515	VoA R Ashna var superstark med lokalspråk och inlagda EE-klipp	jej
	1314	6	1315	DWXI Paranaque med religiöst program på Tagalog	LSD
	1368	2	2215	Galei Tzahal, Shivta med program från Oscarsgalan i Hollywood	LSD
	1449	3	1550	VOIRI, Bandar-e-Torkaman med utlandsprogram på Turkmen	LSD
		3	1655	IRIB på turkmenska , angav e-mailadress  , Q2	 jgö
	1557	6	1605		R Pakistan – EE nx sedan px på lokalt idiom, QSB 1-4	jej
	1566	5	1500	AIR, Nagpur, avslutade EE px med god styrka	jej
	1575	7	1500		VoA Ban Phachi var en bra variant (Q4) för att höra Thailand 	jej

NORDAMERIKA
	930	8	0530	CJYQ R Newfoundland St John's NL  expeditionens enda ID-ade NA för min del!	jej
	1400	8	0600	CBG Gander NL blev enda loggade NA-station	LSD

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXIKO
	1280	6	0330		WCMN, Arecibo, PR ”Noti Uno” en gammal bekant från 50-talet … Q4	jej
		8	0515	WCMN Arecibo PR med programmet Contacto Notiuno	LSD
	1520	8	0725	WVOZ San Juan PR med hälsoprogram på spanska ”Salud 1520 AM”	LSD
	1660	6	0600	WGIT Canóvanas PR kallar sig ”Faro de Santidad”	LSD

	SYDAMERIKA
	1190	8	0535	HJCV Radio Cordillera, Bogotá idade	LSD
	1290	8	0545	YVLF Radio Puerto Cabello	LSD
		8	0624	R Puerto Cabello med id, Q4-5 under några minuter	jgö
	1310	8	0555	Radio Nacional Venezuela Canal Informativo	LSD
	1350	5	2300	ZYH 520 Super Rádio Cristal, Salvador idade efter A Voz do Brasil	LSD
	1390	8	0615	YVZA Radio Fé y Alegria, Caracas	LSD
	1430	6	0320	R Imaculada Conceicao, Sao Roque, SP mer religiös än nedanstående Q3	jej
	1500	8	0645	R 2000 med id och sång, Q2	jgö
	1520	8	0710	HJLI Libertad, Bogotá med religiös music	LSD
		8	0726	R Libertad med flera id, Q2-3	jgö
	1540	6	0220		R Santa Maria, Monteiro, PB lika halvreligiösa som namnet Q1-4	jej
	1570	6	0545	OCU4J Bethel Radio, Lurignacho med programmet Música por el Alma	LSD

KORTVÅG
4716,71 5/3	0130	R Yura och typiskt andinskt px till c d 0201 med Q4 – detta är DX-ing!	jej
	4750	2/3	1545	Bangladesh Betar – EE px fram till 1600, Q3-4	jej
	4765	7	0500	Radio Rebelde, Cuba stängde av kortvågssändaren	LSD
		8/3	0500		R Progreso med sign off, Q4	 jgö
	4775	5/3	0051		R Congohas med låten ”Adero te Beijar”, Q3-4	 jgö
	4780	5/3	2100	RTV Djibouti med maratonsång på AA till tvärt c d 2136, Q4	jej
	4800	3/3	1600		AIR Hyderabad med EE px och ID, Q3	jej
	4815	4/3	0100		R Dif Londrina lät oss höra nyheter och ID, Q3	jej
	4885	2/3	0523	R Clube do Para med id, Q3	jgö
	4895	6/3	2345		Mongolian Radio , Q3-4	 jgö
	4915	3/3	2350		R Daqui, Goiânia, hade typiskt brasse-px, ID, Q3-4	jej
	5035	2/3	2156	R Aparecida med psalmsång och id , Q3	jgö
	5050	2	1500	Beibu Bay Radio, Nanning med id på engelska	LSD
		2/3	1500		Beibu Bay R – CC men ID på EE, Q4	jej
	5940	3/3	2300		A Voz Misionaria // 9665 med god styrka, rel px och ID	jej
	5970	6/3	0700	R Itataia med låten ”Um ser amor” , Q2-3	jgö
	6015	6	1200	KBS World, Hwaseong med koreanska 	LSD
	6055	5/3	2015	Rdiff Nationale Rwandaise hördes med körsång på lokalspråk (religiöst?), Q3-4	jej
	9390	7/3	1530		HSK9 R Thailand som för säkerhets skull ID-ade många ggr efter EE px (Q4)	jej
	9515	5/3	2156		R Marumby id följt av px ”A Voz de Brazil”, Q2-3	jgö
	9545	4	1030	Solomon Islands Broadcasting Corporation med ID och QSA 4	LSD
		2/3	1100		IBC, Honiara, Q4 – nx inkl UNDP-projekt + många ID, även andra dagar	jej
	9575	2/3	2130		MEDI1 med trevlig mx och god styrka	jej
	9645	6/3	0732	Radio Bandeirantes med telefonpx, Q3 	jgö
	9665	3/3	2358		V o Kuanghua med lätt px, svårt språk och Q2-4	jej
	9820	5/3	0759		Radio 9 de Julho med id efter bönuppläsning , Q3	jgö
	11980	2	0830	Dniprovska Khvylia med relä av Ukrainske Radio 1	LSD
		2/3	0855		Dniprovska khvylia med ryska/ukrainska Q3	jgö
	15140	4/3	1450	R Sultanate of Oman spelade ’People like us’ i EE-px till 1500	jej
	15190	5/3	1925		R Pilipinas med id och webadress, Q4	jgö


