PAX34  -  Parkalompolo  031109-031114

Alla tider är UTC.	

Första expeditionen för mig och dessutom ensam. Mycket dåliga konditioner mot allt annat än Mellanöstern som hördes i stort sett hela dygnet utom på förmiddagarna och tidig eftermiddag. Synd .. jag som hade hoppats få höra lite NA .. men av detta blev intet .. och knappt några Asien heller.

Snacka om ganska misslyckat lyssnade … men för övrigt fungerade allt perfekt tack vare hjälp från Stefan Wikander och Rolf Gunnelbrant. Visst var tidpunkten illa vald med tanke på aktiviteterna på solen men därtill var jag nödd och tvungen … den s.k. ’väggen’ var nära och varför då inte besöka Parka och varva ner några dagar.

Nåja ett par nya länder (Ceuta och Svalbard) och några för mig nya stationer blev det i alla fall. Dessutom kanske man borde åka till Keflavik med tanke på alla bra tips man fick … se nedan. 

LUR		Lars Lundström, Stockholm	AR7030 + Minidisc WalkMan

EUROPA
	153	10	0610	NRK Vardö med lokalprogram för NRK Finnmark	LUR
	189	10	0800	Island – mycket stark – obegripligt prat – troligen fisknoteringar	LUR
	207	10	0900	Island – Reykjavik – ännu starkare än 189 – obegripligt prat – priser 
på blommor och kransar (?) och avgångstiden för båten till Immingham	LUR
	531	10	0800	Färöarna – alla tider på dygnet	LUR
	999	12	0600	COPE Madrid	LUR
	1035	11	1730	Northsound Two - Aberdeen	LUR
	1107	11	0815	Moray Firth Radio - Inverness  	LUR
	1116	12	0530	SER Radio Pontevedra – lokalt program 	LUR
	1449	13	1120	R Mayak Arkangelsk med bra musik	LUR
	1485	10	0710	NRK Longyearbyen Svalbard med lokalprogram för NRK Troms	LUR
	1530	11	0330	AFRTS Keflavik (ISL), ”Thunder AM 1530”, 	LUR
bl.a. fick jag lära mig hur man får tjejernas uppmärksamhet i Keflavik
	1602	13	0200	Radio Euzcadi – Radio Vitoria – lokalt program	LUR

AFRIKA
	1386	14	2200	Afrikan … stark långa perioder … pratade mest om Conacry 	LUR
	1530	14	2215	VOA Sao Thome 	LUR
	1584	11	1800	Radiolé – Ceuta – hördes i 30 minuter men stark ostörd signal	LUR

ASIEN
	864	11	1330	Radio Armenia startade - urstark	LUR
		11	1710	TWR via Armenia med 15 minuter engelska – lokalstyrka	LUR
	882	12	1530	AIR Imphal med engelska nyheter // 1566   	LUR
		12	1515	TWR Puttalam svagt under All India Radio – ombytta roller nästa dag	LUR
	891	13	1340	Thailändare med typisk musik ca 5 minuter sedan inget mera	LUR
	990	12	1550	Radio Sawa Cairo // 1260	LUR
	1134	12	1400	Kines – mycket stark – en japan lika stark dagen därpå	LUR
	1170	12	1730	Radio Farda – mycket stark – men varifrån ?	LUR
	1233	12	1600	Radio Monte Carlo Cap Greco Cyprus med nyhetsjournal på franska	LUR
	1242	13	1330	Voice of Vietnam Hanoi öppnade … hördes svagt 2 min sedan ingenting mera	LUR
	1341	12	1545	VOA – kanske via Alma Ata - med ”Special english”	LUR
	1360	12	1430	Kines	LUR 
	1378	12	1430	Kines	LUR
	1415	11	2000	BBC relä Oman	LUR
	1548	11	1600	Radio Sawa Kuwait med popmusik	LUR
		12	1600	DW Trincomalee med engelska nyheter	LUR
	1566	12	1600	AIR Nagpur, ofta stark	LUR
		11	1500	Iran Bandar Abbas bytte hela tiden plats med Air Nagpur	LUR
	1557	12	1550	Family Radio Taiwan kontinuerligt med bra styrka fram till 1700	LUR
	1575	11	1400 	R Asia - Ras Al Khaimah – med Sindhi, Tamil, Urdu, Malayalam	LUR
		12	1500	VOA Bangkok med ”Special english”  	LUR
	1593	13	0200	VOA – kanske via Kuwait	LUR

NORDAMERIKA
	570	12	0830	KNR Nuuk – extremt svagt	LUR
	650	12	0830	KNR Qeqertarsuaq – obetydligt starkare än 570	LUR


KORTVÅG
	5085	11	1700	Rysk fast aero (USB) – id med kodord typ Tisina och Mimosa – även Radan 	LUR
anropades (= St Petersburg) dock inget svar
	5680	11	0815	Räddningstjänsten Bodö (USB) anropade Longyearbyen för förbindelsekontroll	LUR
testade sedan 4666 – även denna frekvens hördes riktigt bra

NDB
	304			ISD 	Svalbard, Isfjord	LUR
	306			DA	Dalatangi, Island	LUR
	316			BJO 	Björnöya 	LUR
	321			DU 	Djupvogur, Island	LUR
	337			MY	Myggnes, Färöarna	LUR
	382			AB	Akraberg, Färöarna	LUR
	414			NYA	Svalbard. Ny Aalesund	LUR

