PAX66, Parkalompolo 2006-11-18 – 2006-11-25

Alla tider i UTC.					Rev A   070128

Deltagare:	GOJA:	Göran Jansson, Norrköping	FRG-8800, HF-225
	jej:	Jan-Erik Järlebark, Hallsberg	R-75, NRD-525, CR-91
	MT:	Margareta Tevemark, Norrköping	stekpanna
	TT:	Tomas Tevemark, Norrköping	AOR-7030
	LWV:	Lennart Weirell, Norrköping	NRD-515

	+ div ljudupptagningsmedia i form av kassettband- och MD-spelare

Dagbok PAX 66
Jag hörde tidigare i år av Jan-Erik Järlebark att han funderade på att åka upp även denna höst och i samband med DX-Parlamentet bestämde vi oss för att åka någon gång i november. Vid Joristorpsmötet så hade ytterligare 3 personer anslutit sig till resan. Det var Margareta och Tomas Tevemark och Göran Jansson som skulle dela bil med oss och vecka 47 bokades in för resan.

17/11 Fredag – 18/11 Lördag
Tidsopptimisten jej sa att han skulle vara i Västerås vid 19.00 – 19.30, men dök upp vid 23.45! Efter att ha stuvat in min packning i den Ford Transit jej lånat för expedtionen, fick jag förtroendet att lotsa oss ut ur Västerås och in på rätt väg mot Parka. Dom övriga passagerarna var lite kaffesugna så vi tänkte vi kunde stanna vid McDonalds på Tunbytorp, men dom stängde vid midnatt och vi var några minuter försent, så vi fortsatte norrut. I Hagsta norr om Gävle gjorde vi vårt första stopp och tog lite kaffe och smörgåsar som Margareta hade tagit med sig. Jag fortsatte vid ratten och körde sedan till rastplatsen mellan Sundsvall och Timrå där några behövde lätta på trycket. Lätta på trycket på gaspedalen behövde man dock inte göra med detta fordon. Det var oftast ”plattan i botten” som gällde, och då toppade man på ca 120 km/tim. Omkörningar fick noggrannt planeras, eftersom accelerationen med detta tungt lastade dieseldrivna ”fortskaffningsmedel”, som nog sett sina bästa dagar, var obefintlig.
jej tog över styningen sedan och körde drygt en timme (han gillar inte att köra i mörker) och sedan körde Göran upp till Umeå där vi stannade för frukost på Scandic. Från Björkarnas stad körde sedan jej upp till Skellefteå där nästa stopp gjordes för att byta torkarblad. Färden gick vidare norrut och i Vippabacken norr om Töre blev det dags för middag. I Överkalix provianterade vi för dom närmaste dagarna och sedan körde jag sista biten upp till Parka dit vi kom vid 19.30. Större delen av resan företogs i dimma, ända upp till Parka, och temperaturen här uppe var vid nollstrecket och snödjupet ca 2 dm. Efter ur- och upppackning och inkvartering tog så första lyssnarpasset vid. Inte mycket NA första natten men en del andra rapporter blev det bl.a. Diego Garcia.

19/11 Söndag
Ute snöade det lite (det kom ca 1 dm under dagen) och jag slog på radion vid 09.00 och det första jag hörde var web-adressen till Cash 1700, Tecate. Det gick några västkustare bl.a. 1530-KFBK, Sacramento med Coast 2 Coast, men inget riktigt tryck, så jag testade piratbandet på söndagsförmiddagen och tog bl.a. den svenske piraten R Campervan på 6300. Sedan på em blev det några FM-rapporter, R Nova och Energy från grannlandet i öster samt Mix Megapol Gällivare som körde lokalt. Jag använde min Denver miniradio, inköpt på ICA. Söndagskvällen var det bättre tryck i trådarna mot NA.

20/11 Måndag
Dagen var mulen med ca -5° (vilket visade sig bli den kallaste dagen under PAX 66) och morgonen inleddes med lite Alaska- och västkustkonds och vid lunchtid dök första Hawaii-stationen upp, KUMU, med ett ID men det var allt. På efermiddagen gick en del östasien. X-bandet gav flera stationer på kvällen – natten.

21/11 Tisdag
Tisdagsmorgonen/-förmiddagen började som kvällen innan med en del X-bandare men Alaska hördes inte, inte heller Hawaii. Tog dock rapport på WWVH på 5000 kHz. Mulet och grått som dom tidigare dagarna och temperaturen omkring 0-strecket och sedan lite snö på kvällskvisten. X-bandet kom igång lite senare än måndagen och det var rätt så skrapigt. Kondsen var mest åt Karibien denna natt till jej:s förtjusning.

22/11 Onsdag
Enligt dom morgonpigga var det bra konditioner denna morgon, men kl 9 blev det strömavbrott, precis lagom till att en annan skulle stiga upp. Vid ett kort samtal med några av hemtjänstens personal visade det sig att avbrottet var planerat för underhåll av nätet och att det skulle bli ett nästa dag också. Att inte kraftleverantören tänkt på att koordinera sina avbrott med oss som lyssnar på NA. Dom kunde ju ha gjort avbrott veckan innan då det inte var någon expediton. GOJA som gjorde en inspelning på minidisc just då avbrotten kom, miste flera inspelningar på den disken, bl.a. KNR Grönland som han fick göra om senare. Det blev alltså inget frukostkaffe utan det fick vänta till 11-tiden, då strömmen kom tillbaka. Det var bra fart på X-bandet i ett par timmar. På eftermiddagen blev det rapport på NRK Spetsbergen. Ännu en grå och mulen dag med temperatur på ca 0° och några cm snö till. Senare på natten övergick det i regn. Jag hörde en kul grej, CRI med engelska på 1400. Efter viss efterforskning kom jej och jag fram till att det måste vara via CBG Gander NL som sänder med 4 kW.

23/11 Torsdag
Efter dagens elavbrott som varade i drygt 3 timmar (längre än beräknat beroende p.g.a. det dåliga väglaget enligt killarna från Vattenfall som stannat till vid skolan) och ett försenat frukostkaffe var det bara att försöka ta igen för förlorad dyrbar lyssnartid. Dagens höjdare blev det nog när KFSG - 1590  Sacramento CA dök upp. Dagen innan sa jag till jej att det vore kul om denna station kunde loggas så vi kunde skicka rapport till OFL, som blivit nordisk QSL-manager för denna station, och se den passade på att gå. Kvällen – natten var det inga vidare konditioner. Fortsatt grått och mulet med mera regn och snö, ca 0 grader.

24/11 Fredag
På morgonen var det helt dött på X-bandet, förutom en holländsk pirat som körde nonstop tysk musik. Övriga mellanvågen gav inget heller. Tomas och Margareta åkte tidigt in till Gällivare för hans dialys, liksom dom gjorde i tisdags. Efter lunch rättade kondsen till sig något och några Alaska-stationer gick. Finalmiddagen stod undertecknad för, köttfärssås med spagetti som uppskattades (trots brist på vitpeppar). Övriga dagar hade jej varit chefskock med beröm godkänt betyg. Solen lyste fortfarande med sin frånvaro och temperaturen låg något under 0-strecket och det kom lite snö även denna dag. Till jej:s glädje var det sydliga konds ännu en natt, lattar på nästan varje frekvens, men NA var obefintlig.

25/11 Lördag – 26/11 Söndag
Banden på morgonen var helt döda, inte tillstymmelse till TA-signaler, bara sprak, sprak, sprak, så det var dags att packa ihop och lämna Parka som varit vårt hem och vår tillflykt under en vecka. Vi lämnade skolan vid 13-tiden med samma väder som vi kom, dimma. Första stoppet blev Kangos för att stödja det lokala företagandet med inköp av diverse lokala delikatesser. Resan vidare mot söder gick i regnets och blåstens tecken och strax efter kl. 7 landade vi i Västerås.				 // LWV = Lennart Weirell


EUROPA
   675	24	1503	NRK Nordland, Røst med regionalt program			LWV
  720	24	1223	WDR spelade ”Moon shadow” (tyvärr inte KOTZ)			LWV
  846	18	2109	R North spelade “Speedy Gonzales”			LWV
1170	20	0930	Magic 1170 AM spelade “Dock of the Bay”			LWV/jej
1278	19	0037	France Bleu spelade “Cherish of life”			LWV
1314	22	2320	R Netherlands Int’l via Kvitsøy med specialsändning för valet		LWV
1395	18	2227	Big L med jingle			LWV
1485	21	1205	BBC R Humberside			LWV
1485	22	1503	NRK Svalbard med regionalt från Tromsø			LWV
1602	19	0927	R Seagull spelade en låt som hette ”W-cheese”			LWV
1611	22	1940	Vatikanradion med den svenska sändningen			LWV

AFRIKA
1431	20	1842	R Sawa med web-adress + arab-pop			LWV/jej

ASIEN
  882	21	1345	TWR Puttalam gav adress och web-adress på för mig okänt språk	LWV
1422	23	1500	R Taiwan Int’l med indonesiska			LWV
1548	19	2330	R Sawa med web-adress			LWV
1557	20	1248	TWN, WYFR med engelsk språklektion			LWV/jej
1566	20	1622	HLAZ stark med “Yesterday once more”			LWV/jej
1575	19	2319	R Farda spelade Elton John			LWV

PACIFIC
1500	20	1207	KUMU Honolulu, “This is KUMU”			LWV

NORDAMERIKA
  570	19	0800	KVI, Seattle, WA, med ID och Fox-nyheter			jej
	20	1005	KNR, Nuuk (GRL) betydligt svagare än // 650			jej
	24	1200	CFWH, Whitehorse, YT med nx från CBC			jej
  590	19	0950	KHAR, Anchorage, AK - "the station where the music never ends"	jej
	20	0856	KHAR Anchorage AK spelade Elvis			LWV
  640	20	1015	CFMJ, Richmond Hill, ON - "AM 6-40 Toronto" (3)			jej
  650	20	1000	KNR, Qeqertarsuaq (GRL) med nx på grönländska och danska (3)	jej
	24	1655	KNR Qeqertarsuaq med svängig musik			LWV
  680	23	0650	KBRW, Barrow, AK, med skön C&W-mx – 4-5			jej
  710	19	0820	KIRO, Seattle, WA, med ID och Castrol-reklam (hörs nästan 24 h!)	jej
  750	19	0725	+KERR, Polson, MT, med ID och country-mx  /TEST!/			jej
	19	0730	KXL, Portland, OR, tog över QRG:n med många ID och BMW-reklam	jej
  780	22	0530	CFDR, Dartmouth, NS: "Classic Country 7-80 Kicks"			jej
	22	0545	WBBM, Chicago, IL med ID "Newsradio 7-80 WBBM"			jej
  790	24	1159	KCAM Glennallen AK med ID “This is the Voice of Copper River Valley”	LWV
  850	20	1123	KOA Denver CO med reklam för Sam Taylors BBQ-restaurang	LWV
	22	0545	WEEI, Boston, MA med Fox Sports Radio			jej
  860	24	1232	CHAK Inuvik NT med CBC-news			LWV
  880	23	0430	WCBS, New York, NY, med trafikrapport – 3			jej
  920	23	0430	WIRD, Lake Placid, NY, med ID			jej
	23	0450	+KYFR, Shenandoah, IA, med px från Family Radio			jej
  930	22	0540	CJYQ, St John’s, NL, spelade ”Are You Lonesome Tonight” – 4	jej
  940	22	0600	CINW, Montreal, QC, med ID “Montreal’s new 9-40”			jej
1000	20	1000	KOMO Seattle WA med ABC news			LWV
	21	1115	KOMO, Seattle, WA med wx: "… low 40s, relatively low snow level"	jej
1070	22	0550	CBA, Moncton, NB med px fr R Netherlands			jej
1080	23	0530	WTIC, Hartford, CT, med ID (2-3)			jej
1090	21	1020	KPTK, Seattle, WA, gick hyggligt här		  jej
1110	23	0530	KFAB, Omaha, NE, med god styrka (4)			jej
1130	19	2300	WBBR, Bloomberg R, NYC med trafik- och väderrapport 1-3		jej
	20	0900	WDFN, Detroit, MI körde sport-px under dominerande ÖK-stn enl ovan	jej
	21	1130	CKWX, Vancouver, BC, med fin styrka			jej
	23	0615	KFAN, Minneapolis, MN idade som "KYSM 12-30 AM"			jej
1190	23	1440	KEX, Portland, OR m specialerbjudande för Thanksgiving Day	jej
1200	19	2130	CFGO, Ottawa, ON med hockeynyheter / 3			jej
1250	22	0520	CHSM, Steinbach, MB, spelade Chopin och liknande			jej
1270	21	0030	WXYT, Detroit, MI, med massor av ID			jej
1280	20	0505	KBNO, Denver, CO, snackade spanska: ”Que Bueno”			jej
	21	0140	WNAM, Neenah-Menasha, WI, kort och snabbt framme		jej
1300	20	2340	WOOD, Grand Rapids, MI: ”Newsradio WOOD 1300”			jej
	21	0230	KGLO, Mason City, IA, med många ID			jej
1310	22	1228	WIBA Madison WI med reklam för Computer America			LWV
	20	2330	CIWW, Ottawa, ON, med ID			jej
1320	19	2301	CKEC New Glasgow NS spelade ”Auf Wiedersehen” med Vera Lynn	LWV/jej
1330	20	0430	KSCJ, Sioux City, IA, med ID (2-3)			jej
	21	0300	WLOL, Minneapolis, MN, med TC och “Relevant Radio”-ID		jej
1360	21	1130	KKMO, Tacoma, WA, med god styrka			jej
1370	19	2115	WDEA, Ellsworth, ME - "Great music - AM 13-70 WDEA"		jej
1380	19	2210	CKLC, Kingston, ON med wx-rpt från "CKLC Newsroom" 1-3		jej
	21	1110	KRKO, Everett, WA, med lokala promos			jej
1400	22	2155	CBG Gander NL CRI med Chinese Studio			LWV
1410	21	1115	CFUN, Vancouver, BC, var det roligaste på denna QRG		jej
1430	20	0400	CHKT, Toronto, ON annonserade "Japanese px on Fairchild Radio"	jej
	20	0410	KEZW, Aurora, CO ID-ade "Studio 14-30", spelade "Walkin' After Midnight"	jej
1460	22	0545	KXNO, Des Moines, IA, med massor av ID			jej
1470	19	0400	KWSL, Sioux City, IA, ID-ade som “La Preciosa” (3)			jej
	21	1120	CJVB, Vancouver, BC, ytterligare en kandensisk västkustare med 4	jej
1480	20	2310	WHBC, Canton, OH, med ID för sin FM-stn			jej
1500	20	0359	WLQV, Detroit, MI, med ID efter en timme religiösa sånger / 2-4                  jej
	21	1030	KSTP Saint Paul MN idade “KSTP the talk station”			LWV/jej
1510	22	1235	KGA, Spokane, WA med lokal reklam och TC - 3-4			jej
1520	22	1215	KGDD, Portland, OR med ID och mex-mx			jej
1530	19	1000	KFBK, Sacramento, CA, med ID och försvarsberedskapsmeddelanden	jej
1540	21	1100	KXEL, Waterloo, IA, med nx			jej
1560	20	2255	WQEW, New York, NY, med R Disney-ID			jej
	21	1100	KKAA, Aberdeen, SD, gav QRA till Family Radio			jej
1620	20	0255	KOZN, Bellevue, NE idade både "The Zone" och "ESPN Omaha" / 3	jej
	20	2300	KOZN Bellevue NE med ID “The Zone”			LWV
	22	1102	KYIZ Renton WA med reklam för amazon.com + gräslig mx		LWV/jej
1630	20	0230	KRND, Fox Farm, WY, med “La Grande Música” (3)			jej
	21	0858	KRND Fox Farm WY idade ”La Grande”			LWV
	21	1107	KCJJ Iowa City IA med ID			LWV
1640	20	0405	WTNI, Biloxi, MS: “Talk Radio 16-40 WTNI” – 3-4 			jej
	21	0903	KBJA Sandy UT idade ”Super Radio”			LWV
	23	1213	KDZR Lake Oswego OR ”Radio Disney”			LWV
1650	19	2150	KCNZ, Cedar Falls, IA:"Fox Sports right here in Iowa"+"16-50 The Fan"/2-3	jej
	23	0050	KBJD Denver CO med div reklam			LWV
	23	2315	KBJD, Denver, CO med ID "16-50 KNUS-2"			jej
1660	20	2225	KQWB, West Fargo, ND med promo för barracuda.com + qhelp.com	jej
1670	20	2215	WTDY, Madison, WI, med lokala nx			jej
	23	1239	KNRO Redding CA med ESPN			LWV
1680	22	1020	WDSS Ada MI med Disney-ID			LWV
1690	20	2158	WPTX Lexington Park MD pratade om nya Bond-filmen Casino Royal	LWV/jej
	20	2214	WVON Berwyn Il med tel nr till studio och ID			LWV
	23	1250	KFSG Sacramento CA pratade om Sacramento + religiös spanska	LWV/jej
1700	20	2235	KKLF, Richardson, TX m ID: "Talk Radio 5-70 KLIF"			jej

CENTRALAMERIKA
  555	23	0240	SCN, ZIZ R, en kort stund med QSA 2-3			jej
  790	23	0230	BRB, Starcom R, (ffg för mig!) med religiös appell till befolkningen – 2-3	jej
  800	22	0130	ATN, TWR, Bonaire med ID och QRA till USA			jej
  820	22	0150	SCN, R Paradise med sedvanligt religiöst px och 4			jej 
1020	23	0245	TCA, Caribbean Christian R med typiskt px – 2-3			jej
1280	23	0545	PTR, WCMN, Arecibo med sin vanliga spanska			jej
1400	23	0150	GRD, Harbour Light försökte övertyga om sitt budskap (3)		jej
1480	18	2355	PTR, WJDD, Fajardo med ID som ”R Tropical 14-80 AM”		jej
1570	21	1000	MEX, XERF, Vila Acuna, Coah m ”Ecos de la Tierra”+”Las 4 en punto”/2-4	jej
1610	20	2345	AIA, Carribean Beacon med ett Gene Scott px			LWV
1620	21	0035	VIR, WDHP snack om kommande val			LWV
	22	0005	D:o med räkning av röster			LWV
1660	21	0045	PTR, WGIT spelade popmusik på spanska			LWV
1680	22	0008	DOM, R Senda, Santo Pedro de Marconis med ID			LWV/jej
1700	19	0900	MEX, XEPE Tecate med web-adress			LWV
	20	0155	MEX, XEPE, Tecate, BCN sponsrade av Imperial Capital Bank – 4-5	jej

SYDAMERIKA
  740	19	2140	ZYH446 R Sociedade da Bahia, Salvador, BA, religiös som vanligt, QSB	jej
  830	23	0210	YVLT, R Sensacion, Caracas med god styrka 4			jej
  840	23	2345	ZYK687, R Bandeirantes, SP med typiskt px (4)			jej
  980	24	0100	ZYH707, R Nac, Brasilia, DF med många ID och nx 3-4		jej
1030	21	0120	LS10, R del Plata, Buenos Aires, BA med ID			jej
1190	21	0130	R América, Buenos Aires, BA, kom också med ett ID			jej
1200	23	2330	ZYK520, R Cultura, SP hade supermercadoreklam			jej
1280	24	0010	ZYJ455, Super R Tupi, RJ hördes också med PP-snx			jej
1290	19	0030	YVLF, R Puerto Cabello, VEN, trängd av annan SS-talande		jej
1310	23	0400	YVSM, R Nacional, Barcelona med god styrka (4)			jej
1350	23	2345	ZYH520, R Cristal, Salvador, BA predikade i vanlig stil - 3-4		jej
1360	24	0030	ZYJ464, R Bandeirantes, RJ, ytterligare en ”vanlig” brasse		jej
1420	23	0050	YVNZ, R Marabina, Maracaibo med ID			jej
1460	21	0625	HJJW, Em Nuevo Continente, SF de Bogota med TC 01:25		jej
1500	22	0030	R 2000, Cumana spelade "Adios, adios" och hade rödvinsreklam	jej

KORTVÅG
  2310	19	1850	VL8A Alice Springs med phone in px			LWV
  4319	18	2152	AFRTS Diego Garcia med phone in px			LWV
  4605	21	1410	RRI Serui med lokala ballader			LWV
  4770	23	2240	R Nigeria, Kaduna spelade trevlig musik			LWV
  4985	21	2135	R Brazil Central, Goiâna med ID			LWV
  4875	20	2146	RRI Sorong spelade “No woman no cry”			LWV
  4880	22	1800	SW Radio Africa via Meyerton			LWV
  4940	22	2015	VOA, STP mkt stark spelade ”Africa unite”			LWV
  4965	20	1910	Christian Voice, Zambia som vanligt störd			LWV
  4970	20	1500	AIR Shillong med “I can't stop loving you”			LWV
  4976	19	1942	R Uganda med “Wake up little Suzie”			LWV
  5005	20	1915	Bata med sedvanlig afro-mx			LWV
  5030	19	1840	RN du Burkina, Ougadougou stark med västerländsk mx		LWV
  5770	19	1407	Defence Forces, Myanmar med Bon Jovi			LWV
  6855	24	2059	WYFR Okeechobee FL med ID och adress			LWV
  6890	24	1220	WWRB Morrison TN med stilla pianomusik			LWV
  7120	23	2029	R Netherlands med engelska			LWV
  7580	20	1955	R Farda, Iranawila pratade om Indiana Jones			LWV
  9370	22	1625	WTJC Newport NC med religiösa sånger			LWV
11690	22	1720	R Jordan spelade västerländsk musik som vanligt			LWV
11735	20	1800	V o Tanzania - Zanzibar med nyheter på engelska			LWV

UTILITY
1638	22	2245	Turku Radio med nav. varningar på finska och svenska		LWV
1659	22	1207	Bodø Radio på norska		LWV
1674	19	1950	Stockholm R med väder på engelska för Östersjön		LWV
1680	18	2320	R Rogaland med väderprognos		LWV
5000	21	1300	WWWH Hawaii STFT gav adress (och tid)		LWV


