PAX113  -  Parkalompolo  160923 – 160925
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										Rev B	161001

BOS	Bo Olofsson, Kåge	160923- 160925	Cloud-IQ
		Kjell Eriksson, Luleå	160923 - 160925	Ingen

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare;  delar av SDXF:s permanenta PAX-antennsystem.

23.9	Efter en behaglig uppresa som startade vid 1500 från Furuögrund med mellanlandning hos Kjell i södra förorterna till Luleå, Mörön , och ett kort provianterings- och tankningsstopp i Överkalix parkerade vi 2015 utanför skolan. Genom att värmepumparna numer alltid ger minst 16 grader behövs ingen förvarning om att man är på väg upp. Några tryck på pumarnas  fjärrkontroller och påslag av varmvatten-beredaren är allt som behöver göras.  Medan temperaturen sakta letade sig uppåt avåts dagens middag och  installerades lyssningsutrustningen. Kjells obligatoriska kom fram också. Lokalerna var nystädade som Rolle lovade att de skulle vara innan första riktiga expeditionen skulle komma upp. Det fanns annars synbara bevis på sommarens fotbollsmatcher.

	 Inga tidiga NA noterades trots fint radioväder enligt mätstationerna.  Strax före 2300 UTC dök 1140 upp som första canadick. Stark utan att annat hördes. Jag kommer att hoppa över tips på stationer som loggades redan under PAX112 för två veckor sedan i den mån jag kommer ihåg vilka jag hörde då.  Kjell lyssnar igenting utan sitter och förbereder listor inför den årliga comebacken i oktober.

24.9	Antennjobbet är behagligt då vädret är gynnsamt. 8 grader gör det svårt att kläs sig dock. När man stretar som värst är man för mycket klädd och blir man stående blir svetten kall på ryggen.  Nu sitter en ny bra västkusttråd uppe och kommer in via den ena de nya superinledningarna. Bra tryck på den och mycket renare signal i kväll än på östkustaren - som låter mer påverkad av "norrskenet". Men vi får se i morgon bitti hur det stämmer med verkligheten.  

	Nya antennen är på 900 m knappt. Eftersom koaxialkablarna är 20 meter kortare än tidigare är start-punkten parallellförflyttad lite närmare skolan och p g a första stigen som går där drog vi startpunkten hitanför den med följd att antennen börjar sydöstligare och dessutom är det längre väg innan man når myren. Mycket bättre skog och helt opåverkad av stormar och annat de senaste åren. Samma typ av terräng som AK-tråden går i och som skonat den. Kjell rev upp jordspetten från en övergiven startpunkt och dunkade ner de 7 spetten med stor spridning. Verkar fungera bra.  Ingen jordning i framändan ännu.  Sen fick jag in båda koaxarna i lådan inne och lödde dem där.  Ett styvt jobb ...   Min gamla gassvets fungerade inte som den skulle idag så gick inte löda vid balunen. Gick inte fokusera värmen av någon anledning.  Får skaffa en bättre till nästa uppresa. Så skarvat med sockerbit just nu. Låter som sagt bra ändå men teoretiskt lite öppen för läckage.  Väderpåverkan utestängd hjälpligt dock tills det går fixa.

	Gick NA hela natten och framåt 11 SST men inget speciellt givande. Diffust och orent men lågt brusgolv så gick ta ut programdetaljer på stationer som knappt nådde upp till S2. Läsbart under -100 dB toppvärde i peakarna.  Har inte kollat mycket än. Känslan är att vanliga störningsområden som MN och CO var gynnade med inslag av en del östkust. Bl a WBAE 1490. Blir svår få ut något från GY annars. Sedan solen gått upp mest nordvästkustare förstås.  Kollade aldrig något nordligt under hela dagen och Spanien-antennen är inte inkopplad så första koll vid 22 UTC igen. CBG med bärvågen som enda station på 1400. Annars bruka HLW och andra bärvågor synas också.  CBG ca 10 dB starkare på ÖK än på VK-antennen.

	Ska städa ihop lite nu medan jag lyssnar av några inspelningar.  Morgondagens projekt blir 270-gradaren och inte Asien eftersom jag glömde stövlarna hemma.  Östkustaren ersätts i oktober om tid och ork finns. Den nuvarande fungerar bra och får tjänstgöra tills en eventuell nydragen är helt klar och kan fasas in. Även en omdragning av den blir 25-30 meter närmare skolan.  Även här ser skogen stabilare ut.  

	Jag glömde mitt modem hemma men kom på att SDXF kanske hade ändrat lite på abonnemanget så plockade idag fram deras modem och det fungerade bra direkt!  Annat från idag som inte har direkt DX-anknytning är mötet med Elisabeth i skogen nere vid myren, Kjells fynd av en sönderriven stubbe med björn-feeling, besök av en tonåring som försökte hitta något kul i PIK:s förråd. Kjell suktade efter en påse godis och besökte förrådet också. Båda blev nog förvånade hur tomt det kunde vara. KEL kollade även om han kunde göra några fynd i loppis-lokalen. Men det hade inte hänt mycket där.

25.9	Jänkarna kom igång lite mer bestämt när solen gick ner over there så fanns vissa förhoppningar om kanonkonds till slut.  Och nog blev det säsongens bästa signaler men det tog slut i och med en störning strax före vår soluppgång. Av den anledningen blev prestanda på nya västkust-tråden inte testade.Något kan kanske hittas men mest standardstationer att vänta.  Denna logg kommer att avslutas inom några veckor så att krutet kan läggas på Oktober-loggen istället. Ett fåtal uppdateringar bör räcka.

		Kjell och jag påbörjade vår vandring mot Colombia efter frukost för att ersätta en massa snuttar med en hel 700-metersrulle. Nu räckte den inte riktigt hela de 900 meter som antennen var men det passade oss utmärkt eftersom vi hittade av bortre jordpunkten och kunde skarva in sista 100 m som alltså var jordat och klart! Och första 100 satt också fint så bara att skarva och löda! Bör ge guld framöver!

	En uppsortering i PAX-förrådet och lite inre tjänst innan avresa mot kusten. Vi hann ner till Töre innan mörkret la sig så resan gick som en dröm.


NORDAMERIKA
	610	24	0300	CKYL Peace River AB
	620	24	0309	CKRM Regina SK  ID efter sport	BOS
	670	25	0100	WSCR Chicago IL	BOS
		24	0300	KBOI Boise ID	BOS
	680	25	0100	CFTR Toronto ON	BOS
		24	0300	CJOB Winnipeg MB	BOS
	730	24	0300	CKDM Dauphin MB  ID och sen country-låt direkt	BOS
	740	24	0305	CBX Edmonton AB  avslutade det lokala vädret med ett ID	BOS
	750	24	0300	CKJH Melfort SK  stark med hockey	BOS
	760	24	0300	WJR Detroit MI	BOS
	770	24	0300	CHQR Calgary AB  	BOS
	800	25	0100	CKLW Windsor ON  fint	BOS
	830	25	0100	WCRN Worcester MA  istället för förväntade WCCO	BOS
		24	0300	WCCO Minneapols MN	BOS
	840	24	0302	CFCW Camrose AB  var nog vanligare och starkare på 790 än här	BOS
	850	24	0301	KOA Denver CO  anpassade ID:et efter matchen	BOS
	880	24	0307	CKLQ Brandon MB  med ett par ID efter nyheterna	BOS
			0300	CHQT Edmonton AB  ”CHQT Edmonton is iNews 880”	BOS
	910	25	0059	WSUI Iowa City IA  med ett ovanligt fint lokal-Id!	BOS
	930	24	0300	CJCA Edmonton AB  stark med contemporary christian musik	BOS
	940	24	0300	CJGX Yorkton SK  med ordentligt bokstavs-ID förutom vanliga GX94 efter sport	BOS
	950	25	0103	WWJ Detroit MI	BOS
			0100	WNTD Chicago IL  hyfsat och starkast i röran med ID	BOS
		24	0301	CFAM Altoona MB  med egna nyheter	BOS
	960	25	0100	WEAV Plattsburgh NY	BOS
		24	0300	CFAC Calgary AB  med perfekt ID och sen match med Calgary Hitmen	BOS
	970	25	0059	WZAN Portland ME	BOS
		24	0308	WDAY Fargo ND  med ID och Dave Ramsey-promo	BOS
	980	24	0305	CJME Regina SK  ”..on 980 CJME.”	BOS
	990	24	0304	CBW Winnipeg MB  med regionalvädret	BOS
	1000	25	0301	KOMO Seattle WA  fint.., ”Home of the Huskies”  och ”Komo News”	BOS
	1020	24	0300	KCKN Roswell NM  med fint heltimmes-ID	BOS
	1030	35	0303	WBZ Boston MA  avslutade nyheterna på timmen med lokal trafikrapportering	BOS
	1040	25	0300	WHO Des Moines IA  svårt splashad	BOS
	1100	25	0100	WTAM Cleveland OH 	BOS
	1110	25	0300	KFAB Omaha NE  fint	BOS
	1120	25	0300	KMOX St Louis MO	BOS
	1130	24	0300	WISN Milwaukee WI	BOS
		24	0600	CKWX Vancouver BC  ”1130 News”	BOS
	1140	23	2300	CBI Sydney NS  hävdade att dom var ”1140 AM in North Sydney”	BOS
	1150	24	0600	WHBY Kimberly WI  en av de östligaste denna tid	BOS
	1160	24	0301	KSL Salt Lake City UT  lite sen med heltimmes-ID och nyheterna	BOS
	1180	24	0300	KOFI Kalispell MT  IDade och drog igång nyheterna	BOS
	1190	25	0100	WOWO Ft Wayne IN   en av få stationer som uttalar callet som ett ord. ”Wowo”	BOS
		24	0308	CFSL Weyburn SK  stark och stadig  med country och ID	BOS
	1200	25	0100	KFNW West Fargo ND	BOS
	1220	24	0300	CJRB Boissevain MB  fint med lokala nyheter efter ett religiöst program	BOS
	1230	25	0105	CHFC Churchill MB  avsluatade lokala vädret med ”CBC Winnipeg 990on …”	BOS
	1250	25	0100	WSSP Milwaukee WI  med  callet.	BOS
	1260	24	0306	CFRN Edmonton AB  ”TSN 1260”. Under en US med Green River-SPT! KPOW?	BOS
	1270	25	0300	WXYT Detroit MI  mycket bra ID	BOS
		24	0300	KNWC Sioux Falls SD	BOS
	1280	25	0301	KBNO Denver CO  svagt ID genom annan. Mex-mx.	BOS
		24	0301	KZNS Salt Lake City UT  med svagt ID men bra strax efter	BOS
	1290	25	0100	CJBK London ON  upprepade callet flera gånger för säkerhets skull	BOS
		25	0258	KOWB Laramie WY  dominant trots inspelning från östkustantennen	BOS
		24	0600	KUMA Pendleton OR  använde sina sista krafter till att ID:a	BOS
	1300	24	0600	KKOL Seattle WA	BOS
	1310	25	0104	CIWW Ottawa ON  sportade så hade inte tid ID:a förrän fyra minuter över	BOS
		24	0300	KNOX East Grand Forks ND	BOS
	1320	25	0101	CJMR Mississauga ON  stark men splashad med eget ID. Ej // 1250 denna tid	BOS
		24	0559	CHMB Vancouver BC  låg 45 sekunder före med sin heltimme	BOS
	1330	25	0100	WLOL Minneapolis MN  ”WLOL, Relevant Radio 1330.”  QRM från SS!	BOS
	1350	25	0100	KRNT Des Moines IA  med bra ID och ESPN	BOS
	1360	25	0300	KKMO Tacoma WA  på östkustantennen!	BOS
	1380	24	0600	KRKO Everett WA  berättade om sin systerstation på 1520 bl a	BOS
	1410	24	0600	CFTE Vancouver BC  ska naturligtvis höras vid dessa cx	BOS
	1430	24	0303	KEZW Aurora CO  fint med jingle ”Cruisin’ 1430”	BOS
		24	0300	KLO Ogden UT  	BOS
	1440	25	0300	KMAJ Wichita KS  med legal ID hyfsat fint	BOS
		24	0600	CKJR Wetsakiwin AB  hann ID:a innan de blev för svaga är följa. Tidigare på natten körde dom etniskt. Något språk från Indien.	BOS
	1450	25	0325	KBMW Breckenridge MN  med callet + ”The Voice of the Valley” och musik	BOS
		25	0206	KGRE Greeley CO  ”Tigre”-ID och mex-mx	BOS
		25	0212	KBBS Buffalo WY  ”Real Country Classics …… 103-5 KBBS.”	BOS
	1470	25	0302	WBKV West Bend WI  upp en stund	BOS
	1480	25	0102	WLMV Madison WI  ID i en röra av stationer	BOS
	1500	24	0300	KSTP St Paul MN  med legal ID i ESPN	BOS
	1510	25	0100	WMEX Boston MA  ”The NEW WMEX Boston” nu med Solid Gold	BOS
		24	0600	KGA Spokane WA  med bra ID. Hörd med ID redan tre timmar tidigare.	BOS
	1520	24	0600	KKXA Snohomish WA  med ID och country	BOS
	1530	24	0600	KFBK Sacramento CA  hördes ytterligare några timmar in på förmiddagen	BOS
	1540	25	0100	WDCD Albany NY  ID:ade genom KXEL och en till	BOS
		24	0301	CHIN Toronto ON  är lättare att få lokal-ID på nu då dom övergivits av CRI och kör 
				som ”Multicultural Radio”. I praktiken dock mest sydasiatiska språk.	BOS
	1570	25	0300	WBGX Harvey IL  riktigt stark och stadig! Flera ID i promo	BOS
	1580	24	0751	CKDO Oshawa ON med ett ID så här sent in på förmiddagen	BOS
	1620	24	0300	KOZN Omaha NE	BOS
	1640	25	0104	KZLS Enid OK  med snyggt ID	BOS
		25	0300	KBJA Sandy UT  bra	BOS
	1700	25	0300	KVNS Brownsville TX  sportade överst på frekvensen som vanligt	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	1060	25	0100	XEEP Mexico DF  räknade upp några samsändande frekvenser	BOS
	1140	25	0100	XEMR Monterrey NL  med ett tydligt bokstavs-ID mm	BOS
	1470	24	0300	XERCN Tijuana BC  med fint ID	BOS
	1700	24	0300	XEPE Tecate BC  med callet och ”ESPN 1700” som vanligt	BOS

	IVÄNTANPÅNA

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	800	24	0304	Stark REL passade inte riktigt in i kondsbilden. CHAB med tillfälligt REL px?	BOS
	1300	24	0304	OID MEX stadigt med Mex-musik. NA eller Mexikan?	BOS

