PAX23  -  Parkalompolo  021019-021029

Lokaler hyrda av Parkalompolo IK i den före detta skolan i Parkalompolo. Se PAX hemsida för mer info.

PAX permanenta antennanläggningar. Möjliggjorda genom ideellt arbete av de flitigaste tillskyndarna/ 
besökarna med A och SW i spetsen med hjälp av frivilliga inom PIK och ekonomikt stöd från SDXF. 	

BOS   Bo Olofsson, Furuögrund  (021023-021029)  	2xNRD 515, HF 225, HF-150, AR7030, 2xvideo
KUN  Kurt Norlin, Skellefteå      (021019-021027)		2xNRD-535D, NRD-545, Kenwood TS-850,										Palstar R-30, 3 bx, video, 			

BOS:  Sega konds mesta tiden med undantag för 23-25.10 och lite den 27-28.10. Asien något underrepresenterat här i loggen jämfört med hur ofta och bra de gick. BOS dock ointresserad.


EUROPA
	774	23	1418	BBC Radio Kent  idade under asiat	KUN
	873	23	2155	Radio Zaragoza	KUN
		23	2200	Radio Galicia ”Radio Galicia – Cadena SER”	KUN
1215	22	2225	COPE Santander	KUN
		23	2222	Virgin Radio	KUN
1260	22	0632	BBC North York  igenom med ett svagt id	KUN
1305	24	1924	RNE5 Ciudad Real	KUN
1431	22	0020	Mega Radio  mycket stark	KUN
1485	21	1405	NRK Svalbard Longyearbyen  gick ofta	KUN
		21	2155	Radio Santander	KUN
		23	2155	Radio Zamora	KUN
		23	2155	Radio Alcoy	KUN
1503	23	1230	Radio Tsentr  tog över efter asiaterna	KUN
1530	24	2000	"Thunder 1530, Keflavik, Iceland"  till QRK4	KUN BOS
1539	23	2059	Radio Manresa  med svagt id	KUN
1602	23	2200	Radio Linares  med id ”Radio Linares – Cadena SER”	KUN


ASIEN
	693	25	1155	JOAB Tokyo med engelsk språklektion	KUN
	757	25	1158	JOIB Sapporo med engelsk språklektion	KUN 
	774	25	1150	JOIB Sapporo med engelsk språklektion	KUN 
	828 	25	1150	JOOB Osaka med engelsk språklektion	KUN
	909	25	1200	JOCB Nagoya	KUN
	936	20	1200	Anhui PBS i kamp med europé	KUN
1242	25	1505	Voice of Vietnam med EE-nx	KUN
1260	23	1356	JOIR Sendai med ”TBC” id	KUN
1350	22	1500	CNR1stark	KUN
1377	26	1400	CNR1	KUN
1404	23	1300	CNR1 Det verkade vara åtminstone två kineser på frekvensen. Id-ade oxo men tyvärr är mina kunskaper i kinesiska språk otillräckliga = obefintliga.	KUN
1413	20	1420	JOIF Fukuoka. Även hörd den 23 och 26 	 KUN
1494	25	1152	JOYR Okayama mycket stark med ”RSK” id	KUN
1503	23	1115	DYBB Roxas City i kamp med andra asiater	KUN
1530	23	1305	DZME Metro Manila idade denna tid	KUN
1557	23	1130	Family Radio	KUN
1566	23	1130	HLAZ stark	KUN
1593	23	1130	CNR1	KUN
1602	23	1130	CNR1	KUN
3325	23	1345	RRI Palangkaraya gick starkt.	KUN
3390	23	1400	AIR Gangtok gick ganska bra.	KUN
3940	23	2133	RTV Hongkong med sändning för Hongkong-Hainan yacht race. 	KUN
3976	23	1350	RRI Pontianak Q 4	KUN
4753.5 23	1400	RRI Makassar dundrade in.	KUN	
5102	23	1400	Voice of Jammu Free Radio Kashmir med EE px	KUN
PACIFIC
	940	27	1348	KHCM Waipahu HI  "The New KHCM" och Country nu igen. Fint ett tag.  Hawaii även på 1110, 1500 och ett par ytterligare frekvenser men bara svagt.	BOS
		25	1400	KHCM  ganska svagt denna gång	KUN
1110	25	1400	KAOI Kihei HI svagt	KUN
1500	25	1400	KUMU Honolulu HI även den svag.	KUN
1611	28	1542	+2NCR Tamsworth NSW  ID:ade som "Radio 16" vilket inte syftar på frekvensen utan är en kedja av lågeffektade stationer med 1701 som huvudstation.  Jag fick även heltimmes-ID på 1629 och 1638 men båda för svaga för att vara 100%.  Radio Lebanon 1638 mycket fint med Arabiska och orientalisk musik. På 1620 två stationer, en med musik förutom nedanstående. På 1611 oxo en ytterligare station. 1629 två stationer och även en station under Radio Lebanon 1638. Aussies även uppe på 1701 och 1683 svagt. Eventuellt kan någon av mina OID:s klarna, men kommer inte att lägga ner mycket kraft på att försöka. "2NCR" heter så på alla frekvenser!!	BOS
1620	28	1600	+4KZ Bowen QLD  visade det sig vara som jag hade bandat här med heltimmes-id! Detta efter att vi hörde den igen under PAX26 med bättre styrka! Men ingen tvekan nu med facit i hand! Snuvade mina PAX26-bröder alltså… 	BOS


NORDAMERIKA
	580	24	0530	CKY Winnipeg MB  Q 5.	KUN
	590	27	1353	KHAR Anchorage AK	BOS
	650	24	1206	KENI Anchorage AK	BOS
	700	27	1406	KBYR Anchorage AK  verkar ha övergett förra säsongens C&W-format för TLK redan. Mike Gallagher Show och massor av dösnack. Långt mellan ID nu.	BOS
	720	24	1330	KNOM Nome AK	KUN
	740	24	2330	CBX Edmonton AB  med nx	KUN
		24	1545	KFQD Anchorage AK   idade med Q 4 styrka.	KUN
		24	1326	KFQD   även hörd 27.10 klockan 13.	BOS
	790	24	2208	CFCW Camrose AB  ovanligt tidigt!  Dagtid over there.	BOS
	800	24	0518	CKLW Windsor ON  med id. 	KUN
	850	25	1400	KICY Nome AK  Bra styrka. 	KUN	
	920	24	0700	CFRY Portage MB  verkar vara på väg att överge MV:n. Promotade sin FM-frekvens 93.1 FM!  Sade sig spela "Real Country". Även hörd kl 2330 	KUN BOS
	930	24	0530	CJCA Edmonton AB  Q 4.	KUN
		25	1420	KNSA Unalakleet AK	KUN	
	940	24	2249	CJGX Yorkton SK  	BOS
	950	24	0541	CKNB Campbellton NB   "95 CKNB"	BOS
		24	0505	CFAM Altona MB   med lokal-ID: "CFAM"	KUN BOS
		24	0445	KJR Seattle WA   ”Sports radio 950 KJR”	KUN
	990	24	2200	CBW Winnipeg  // med CHFC 1230. Kraftigt störd av europeer på fq-n	KUN 
	1030	23		WBZ Boston MA  tog över efter sannolikt en mexare.	KUN	
		24	2357	KTWO Casper WY  lätt-ID:ad jämfört MN-stationen som oxo gick skapligt	BOS
1050	24	2330	CKSB Winnipeg MB  stark i kamp med CJNB emellanåt	KUN
		24	2335	CJNB North Battleford SK  dominerade ibland i kamp med CKSB	KUN
1060	24	2310	CKMX Calgary AB	KUN
1070	24	0517	+KHMO Hannibal MO  flöt upp ur KS en stund med bra signal och ståtligt ID. Spelade NOS musik. Är visst ny för landet.  Svarade fint!	BOS
		24	0524	KFTI Wichita KS  med en massa rapporterbart och många "Radio Ranch". + ID	BOS
1080	24	1330	KUDO Anchorage AK  fint med sitt nya ID!  Byter nu och då…	KUN BOS
1130	24	2306	KFAN Minneapolis MN  naturligtvis med på ett hörn vid ND-jakten	BOS
		24	2322	KBMR Bismarck ND  äntligen i fällan. Började banda en halvtimme innan de dök upp eftersom jag var säker på att det var rätt konds och tidpunkt. Lyckades perfekt! Flera bra ID och Country-musik.  	BOS
1230	24	2015	CFFB Iqualit NU  så tidigt denna kväll	KUN
		24	2128	CHFC Churchill MB  IDade fint "CBC Radio One 990."  "Here in Winnipeg…"	BOS
	24	2033	CHFC    hördes nästan hela natten på fq-n	KUN
1240	24	2230	CJAR The Pas MB  tidvis stark. Omväxlande med CJNS 	KUN
		24	2329	CJNS Meadow Lake SK  med fint dubbel-id strax följt av dito fråm CJAR.	KUN
		24	0300	KIUL Garden City KS  med ett dubbel-ID som jag inte kollat så noga.	BOS
1250	24	2145	CBGA Matane PQ	KUN
		24	2205	CHSM Steinbach MB  med Steinbach-reklamer	KUN BOS
1260	22	0900	WMKI Boston MA  med  Radio Disney px och id ”Radio Disney WMKI Boston”. 	KUN
		25	0015	CFRN Edmonton AB  "Team 1260"	KUN BOS
1280	28	0332	CJSL Estevan SK  "CJ-1280"	BOS
1310	24	2330	CIWW Toronto ON  med ”1310 CIWW”	KUN
		28	0534	CHLW St Paul AB  hade fritt svängrum då Norge hade sovmorgon.	BOS
1320	24	0530	CHMB Vancouver BC	KUN
1340	26	0615	CFYK Yellowknife NWT  stark denna morgon	KUN
1350	23	2335	CKAD Middleton NS  upp och idade. Störning från arabtalande.	KUN
1360	24	0532	WGEE Green Bay WI.  ”News radio 1360 WGEE”	KUN
		28	0150	WGEE 	BOS
		24	0101	KSCJ Sioux City IA  bara som hastigast.  Även den 27.10 vid 0549.	BOS
1370	28	0335	CFOK Westlock AB	BOS
1380	26	0125	CKLC Kingston ON  idade med ganska bra styrka	KUN
		28	0452	KSLG St Louis MO  lätt att spåra med sin Country Gospel. Dessutom ID ofta.	BOS
		28	0451	KOTA Rapid City SD  var det faktiskt ett tag sedan jag hörde senast	BOS
1400	22	0600	CBG Gander NF  med CBC news	KUN
		24	2252	WATW Ashland WI  med flera bra ID. "Memories 1400" men även lite sport.  Svarade inte på förra säsongens rapport så frestar med en ny…	BOS
		24	2300	WATW     med flera bra ID	KUN
		24	2340	WRDB Reedsburg WI med ett svagt id	KUN
		27	0615	KBRB Ainsworth NE  med några ID.  Troligen denna som bara IDade "FM 92" ibl.	BOS
		24	2329	KQDJ Jamestown ND  med id ”Memories 1400 KQDJ”	KUN			
		25	1106	KART Jerome ID  med sina "Real Country" där även lokal-ID ingår.	KUN BOS
1410	24	0530	CKSL London ON  "Oldies 1410"	BOS
		24	2239	KRWB Roseau MN  bara Q2 denna gång för denna typiska störningsstation	BOS
1420	24	0514	WVJS Owensboro KY  fint dubbel-ID där den andra stationen var WTCJ Tell City IN. Är ju tämligen ovanlig här så måste ha varit lite speciella konds. NOS	BOS
		27	0700	KULY Ulysses KS med fint id ”1420 KULY Hometown Radio…”. Ytterligare 
				ett id, nu kortare, kom senare tillsammans med reklamer                                   	KUN
1440	22	2350	WJAE Westbrook ME med svagt id i röran	KUN
		24	2354	KKXL Grand Forks ND  upp en stund med sändning parallellt med en FM-station! Det var inte väntat men väldigt tydligt och användbart! Inte sport denna gång.	BOS
		25	0000	+KRDZ Wray CO  en prima överraskning med ett klart ID och lite mer att rapportera! Ny för Sverige så vitt bekant.	BOS
		24	2353	CKJR Wetaskiwin AB  allerstädes närvarande	BOS
1450	24	0523	WMOH Hamilton OH  med ett par svaga, klara ID. Ville inte svara förra säsongen.
				Ingen ny rapport nu dessvärre.	BOS
		28	0157	WELY Ely MN  med ett skapligt ID nattens höjdpunkt.  Hörd tidigare av YM.	BOS
		24	2350	KZZJ Rugby ND  med bra ID även om det var gnissligt. Ligger snett. Det brukar jag inte märka eftersom jag lyssnar i AM. Nu dock SSB eftersom det var på R75:an.	BOS
1460	29	0352	CJOY Guelph ON  verkar inte sikta mot FM ännu i alla fall.  Enda IDade den 29:e!	BOS
1470	23	2300	WLAM Lewiston ME  med kedje-ID	KUN BOS
		26	0139	WMBD Peoria IL   med id	KUN
1480	24	0104	WHBC Canton OH  med väder efter reklamen	BOS
		28	0133	WGVU Kentwood MI  	BOS
1490	24	0558	KDRS Paragould AR  överraskade med ett par bra ID och "Sporting News Radio 1490 KDRS."  Hade Gospel senast jag hörde dem!	BOS
1510	22	0815	KGA Spokane WA	KUN
1540	25	0504	CHIN Toronto ON  bra ID där även FM 101.3 ingick.	BOS
1550	24	2320	WLOR Huntsville AL  en pest numer!	BOS
		24	2355	KADZ Aurora CO  med Radio Disney-program	KUN
		24	0657	KYCY San Fransisco CA	BOS
		27	1300	KVAN Vancouver WA  bra.  Även Ferndale hörd ibland med Indiska här.	BOS
		22	1000	KVAN  id-ade flitigt	KUN
1570	27	0620	CKMW Winkler MB	KUN
1580	24	2340	KWYD Colorado Springs CO en av våra vanligaste daytimers. Mer intressant var
				den C&W-stn som dök upp ibland. Kanske eftersökta KDOM MN?	KUN BOS
		27	0540	KGAL Lebanon OR  en av få västkustare.  Ganska usel dag detta.	BOS 
1590	27	0700	KVGB Great Bend KS gick ofta under veckan och dominerade frekvensen	KUN


1600	23	2233	WWRL New York NY  fick jag ID på direkt när jag slog på radion för en första koll sedan jag riggat upp all utrustning! Hade inte fått igång kassetten ännu så missade hela härligheten. Men tio minuter senare kom dom tillbaks med ett bra ID! Expeditionen började fint för mig som inte hört denna tidigare. Spelade reggae.	BOS
		23	2320	WKWF Key West FL  gladde med ett bra ID. Den hade jag inte hört tidigare.	KUN BOS
		24	0543	KCKK Lakewood CO  "16 Kicks"	BOS
1620	26	0130	KOZN Bellevue NE  hörs ofta bra men id-ar sällan	KUN
1630	21	0530	KKWY Fox Farm WY  hyfsat denna tid	KUN
1640	24	0555	KBJA Sandy UT  idade och hade reklam. Hyfsad styrka	KUN
1650	21	0500	KDNZ Cedar Falls IA  starkast av alla X-bandarna i regel denna vecka	KUN
		24	2306	KBJD Denver CO	KUN	
1660	24	0508	KQWB West Fargo ND  med ”This is Star 1660”	KUN
		24	0533	KXOL Brigham UT  ”1660 KXOL”	KUN
		24	0559	WQSN Kalamazzo MI	KUN
1690	24	0530	KDDZ Arvada CO.  Även 27 kl 0555	KUN
1700	24	0458	KTBK Sherman TX  stark med ”Sports radio 1310 The Ticket”	KUN
		24	0510	KQXX Brownsville TX  hade problem med KTBK men ett svagt id här	KUN
		27	0603	KBGG Des Moines IA  hade problem i början med station som inte var TX eller FL	KUN


CENTRALAMERIKA
	940	24	0506	XEQ Mexico DF  mycket stark med "Enamorada 940."	BOS
1000	24	0535	+XEOY Mexico DF  "Radio Mil" fint och med en tjusig jingle. Kom att tänka på 60-tals-ID-bandet "Broadcasting Identification Tape" som fanns att köpa hos DX-Köp! Lät lika härligt exotiskt som då! Hade önskepx med romantisk musik enligt annons.	BOS
1050	24	0522	XEG Monterrey NL	BOS
1280	22	0410	WCMN Arecibo PR med reklamer	KUN
1320	28	0507	+XERJ Mazatlán SN  fint med många Mazatlán-reklamer. 1310 och 1320 var helt fria från Norge några timmar denna morgon!! Tyvärr inga vettiga konds så endast denna tog för sig av utrymmet. Tog ett tag att fatta varför det lät så rent! Min 38:e MV-Mex.	BOS
1450	28	0505	+XECU Los Mochis SN  med ett klart call-ID!  Punktkonds mot SN denna tid!  Inte hörd i Finland ens! Och ändå har finnarna ett stort försprång vad gäller Mexico!	BOS
1480	22	0840	WMDD Fajardo PR idade rejält och hördesa hyfsat	KUN
1620	22	0450	WDHP Fredrikssted USVI bra denna natt	KUN


SYDAMERIKA
1440	20	0100	ZYJ449 Ràdio Super AM, Rio de Janeiro tidvis mycket stark denna natt	KUN
		20	2359	ZYK568 Ràdio Cultura Cojaro, Cojaro SP med svagt id vid sidan om R` Super AM	KUN
1470	20	0145	Radio Cristal del Uruguay en av flera på fq-v.	KUN
1470	23	0529	YVJW Radio Latina idade i smeten	KUN
1580	22	0532	YVYO Radio Nuevo Occidental med svagt id i röran av LA-stationer.	KUN
1620	20	0218	Radio Tropical  med religiösa spanska program	KUN
4832	21	0230	HRLW Radio Litoral id-ade	KUN
5952.5  22	2340	CP60 Radio Pio XII förvånansvärt stark. Q 4.	KUN
6215	22	2300	Radio Baluarte med religiöst på PP	KUN


OIDENTIFIERAT
1260	27	0655	Oid med Radio Disney program. Det finns tre Disney-stationer på fq-n.	KUN
1310	27	0711	Oid. Id-ade ”Todays hot new country ……1310 …”. Verkade ej vara CHLW.	KUN
1400	24	2306	(Tent) WRJN Racine WI  med klart "AM 14"-ID. Sporting News Radio sändning och lokalt väder. Kom upp ur WATW ett kort tag.  Slogan pekar på WRJN liksom cx men har inte hittat belägg för SRN någonstans.	BOS	
		25	0512	OID som körde ut "Cougars Post Game Scoreboard Show" från KSL-1160.	BOS
1550	24	2336	(Tent) KADZ Arvada CO  bra med Radio Disney // 1690. Väntade inte ut ID.	BOS
1580	24	2358	Oid under KWYD med id. Ett stort frågetecken som kanske går lösa. Troligen stängde de eller minskade effekten strax efter id-et. 	KUN
1600	27	0803	Tent KVRI Blaine WA. Ethnics och indiskt språk 	KUN
1602	22	1200	OID NHK station verkade inte ha lokalt id. Bra styrka efter engelsk språklektion	KUN
1630	26	0018	(tent) La Red, Buenos Aires	 KUN	
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