PAX70  -  Parkalompolo  070223 - 070225

All times UTC.				Uppdaterad	070929

Magnus och jag var upp som planerat, däremot blev Norrköpings gängets expedition inställd som skulle varit efter oss.  PAX 70 ligger orörd ännu, hoppas få tid att börja med den vilken dag som helst nu. Har bara drygt 30 C-90 band att gå igenom denna gång, vilket känns skönt. 

Hämtade Magnus (MJT) på flyget på torsdag eftermiddag för proviantering och tankning mm. Resan gick bra upp med god sikt o bra väder. Ett kort matstopp på Nilles i Svartbyn med Hamburgertallrik smakade bra. Lite illavarslande blev det när vi någon kilometer innan avtagsvägen till Parka möttes av flera lastbilar med orangeblinkande ljus på taket och skotrar ute på myren vid elstolparna. Mycket riktigt så låg parka i mörker och ännu ett av dessa elavbrott var ett faktum. Temperaturen i Parka under lyssnarhelgen låg mellan -31 och -9 grader. Slog på helljuset mot skolan när vi kom fram och tillsammans med 2 trevliga damer från Hemtjänsten så letade vi reda på några ljus och lånade en ficklampa. Strömmen kom tillbaka bid ca halv niotiden på kvällen och hade varit borta sen ca 16:00. Vi råkade ut för ytterligare ett strömavbrott senare (dock väldigt kort). Vi firade att strömmen kom tillbaka med en god kopp kaffe och en bakelse. Hade fått en 6 meters glasfiberstav från en kompis på Energiverket i Luleå som jag tog med och skänkt till Parka expeditionerna (står nere i förrådet nu) den kan användas för att slå av is på ledningarna med, kom dock ihåg att skruva på glasstaven högst upp och använda den att slå med annars är det stor risk att man slår av staven. På lördag eftermiddag åkte vi efter hela Asientråden och slog ner is o snö, var rätt tjockt på sina ställen och i slutet så hängde den nästan på marken. Vi tog även in transformatorn. På söndagen så avbröt vi lyssnandet vid 11-tiden och tog på oss skidorna igen för att slå av snö och ta in de övriga transformatorerna. Vi lyckades nästan med uppdraget, dock hittade vi inte en transformator trots många varv efter antenntrådar i den djupa snön. Vid 3-tiden fick vi tyvärr ge upp (Stefan skulle dock kontakta Rolle som tar en promenad när det blir barmark, risken för åska innan dess är minimal). Vi dammsög, skurade toaletterna, plockade bort antennfördelarna, koaxkablar, lampor, radiomaterial och övrig radioutrustning som lagts snyggt i förrådet. Vi tömde kylskåp mm på gammal, halvmöglig mat och slängde soporna. Dörren ner till trappen och källaren gick ej att få upp när vi skulle ner så via Stefan så kom vaktmästaren dit och fixade det hela (tack Stefan). Besöken vi hade var endast av vaktmästaren och av Hemtjänsten som kom in och lånade diskbänken och gjorde kaffe. Har som sagt inte ännu börjat med att gå igenom vad som hördes. Mestadels var det stationer som hörs med jämna mellanrum i Parka, inga speciella punktkonditioner mot något särskilt område. Hawaii, Alaska och Asien var så gott som helt osynliga. Bästa lyssnandet hade vi lördagnatt/söndagmorgon. Det jag har noterat är att jag nog fått ID på den nya canadicken på 1650, får se vad banden ger.   / KEL

Kjell lockade upp mig på denna miniexpedition. Upp till Parka den sedvanliga vägen, flygbuss till Arlanda, flyg till Luleå och sedan bil med KEL sista biten. Strömlöst då vi kom, och dessutom rejält kallt. Nu har det statistiskt sett varit strömlöst varannan gång jag kommer till Parkalompolo. Nåja, strömmen kom sedermera tillbaka och vi kunde installera oss. Passade på att låna HF-225an för att kunna köra med tre mottagare i likhet med Kjell. Inga vidare konds, men sista morgonen var dock lite intressantare. En hel del tid fick läggas på att lokalisera och plocka in baluner. Lite halvjobbigt för en sörlänning som knappt stått på ett par skidor sedan Luleåtiden för drygt 25 år sedan. Att jag sedan bara hade lågskor gjorde dålig sak värre, men som tur var hade det blivit mildare sedan ankomsten. Nåja, resan till Luleå gick bra men sedan kärvade det till sig. Stockholmsplanet var rejält försenat, och kom inte ftill Arlanda förrän vid midnatt, och då hade sista bussen till Västerås hunnit sätta sig i säkerhet i Enköping ungefär. Att lägga en dryg tusenlapp på ett hotellrum kände inte attraktivt, så det blev till att sitta på en bänk på Arlanda i väntan på första morgonbussen. Sedan hem, dusch, rakning, klädbyte och direkt till jobbet. Inte så kul, fick anlita expressoautomaten flitigt för att undvika att somna framför datorn!   /MJT

KEL		Kjell Eriksson, Gammelstad	23-25    3xCR-304, 3x kassettbandspelare
MJT		Magnus Jesperson, Västerås	Icom IC-R75, JRC NRD-525, Lowe HF-225, 
				iAudio HD-MP3-spelare + Sony MD.

Europa
	1661	24	1930	Omezender med polka som inte lät så vidare bra.	MJT

Nordamerika
	550	24	0600	WSAU Warsau WI “……WSAU, Warsau”.	KEL
		24	0604	WSAU  snackade.	MJT
		24	0604	KFYR Bismarck ND med “…the latest North Dakota Weather”	KEL
	560	24	0545	CHVO Spaniard’s Bay NL med VOCM-id.	MJT
	580	24	0659	CKUA Edmonton AB	KEL
		24	0705	CFRA Ottawa ON “NewsTalk Radio CFRA” och “5-80 CFRA”.	KEL
		23	0915	CFRA 	MJT
	590	25	0550	VOCM St.John´s NL	KEL
		24	0742	CJCL Toronto ON “SportsRadio The Fan 5-90”.	KEL
		23	0910	CJCL  “The Fan 590”.	MJT
	600	24	0600	KSJB Jamestown ND.	MJT
		24	0614	CJWW Saskatoon SK	KEL
	620	25	0615	WTMJ Milwaukee WI	KEL
	630	25	0716	CHED Edmonton AB under Norge. Ingen rapport denna gång heller…	MJT
	640	25	0205	CFMJ Richmond Hill ON	KEL
	650	24	0655	KNR hördes finfint även på 570.	MJT
	680	23	0640	CFTR Toronto ON.	MJT
	700	24	0728	WLW Cincinnati OH “NewsRadio 700 WLW”.	KEL
		24	1300	KBYR Anchorage AK	MJT
	720	24	0621	KNR/Simiuttaq	KEL
	730	24	0545	CKAC Montreal QC	KEL
	740	24	0635	CHCM Marystown NL spelade en låt med Traveling Wilburys i VOCM-px..	MJT
		24	0552	CHWO Toronto ON	MJT
	750	24	0730	CKJH Melfort SK “Oldies CK 7-50”	KEL
	770	23	0930	CHQR Calgary AB	KEL
	760	23	0824	WJR Detroit MI “NewsTalk 7-60 WJR”	KEL
	780	23	0908	WBBM Chicago IL “NewsRadio 7-80 WBBM”	KEL
	790	23	0440	WAYY Eau Clair WI  	KEL
		25	0630	KFGO Fargo ND “7-90 KFGO”	KEL
	800	23	0907	CHRC Quebec QC 	KEL
		23	0730	CHRC  med id som “Radio Mutel” uppe då och då.	MJT
		25	0630	WOWR St.John´s NL	KEL
		23	0930	CKLW Windsor ON “CKLW-The Information Station”	KEL
		23	0755	CLKW  dominerade frekvensen.	MJT
	820	25	0651	WBAP Fort Worth TX “NewsTalk 8-20 WBAP”	KEL
		23	1215	KCBF Fairbanks AK	KEL
		23	1040	KCBF Fairbanks AK.	MJT
	840	24	0800	KXNT North Las Vegas NV “This is C2C AM on the Talk Station AM 8-40 KXNT”	KEL
		24	0630	WHAS Louisville KY “NewsRadio 84 –WHAS”	KEL
	850	24	1306	KICY Nome AK	KEL
	860	24	0850	CJBC Toronto ON.	MJT
	880	24	0839	WCBS New York NY	KEL
	890	23	0555	WLS Chicago IL	KEL
	920	25	0714	CJCH Halifax NS “This is AM 9-20 CJCH Great Time, Great Oldies”	KEL
	930	25	0800	CJYQ St.John´s NL “Radio Newfoundland”	KEL
		23	0830	CJYQ  har jag rapporterat ett flertal gånger sedan sjuttiotalet men tji QSL. Inte lär det väl bara bättre 2007 men försöka duger...	MJT
	940	23	0835	CINW Montreal QC “The New 9-40 Montreal”	KEL
	950	25	0735	CHER Sydney NS	KEL
	960	24	0818	CHNS Halifax NS “Oldies 9-60” spelade “Down on the corner”.	KEL
	970	23	0934	KBUL Billings MT	KEL
	980	23	0700	WCUB Two Rivers WI “CUB Country Weather”	KEL
		23	0830	KKMS Richfield MN “AM 9-80 KKMS”.	KEL
		23	0849	CFPL London ON	KEL
		23	0815	CKRU Peterborough ON ”This is AM 9-80 KRUZ, CKRU Peterborough”.	KEL
		23	0813	CKNW  New Westminster BC	MJT
		24	0558	CJME Regina SK “NewsTalk 9-80”.	MJT
	1000	24	0459	WMVP Chicago IL “ESPN 1000 WMVP Chicago”.	KEL
		24	0505	KOMO Seattle WA	KEL
	1010	24	0445	CFRB Toronto ON “NewsTalk 10-10 CFRB”.	KEL
	1040	23	0830	WHO Des Moines IA “NewsRadio 1040 WHO”.	KEL
		23	1055	WHO	MJT
	1080	24	0859	WTIC Hartford CT	KEL
	1090	23	0956	KPTK Seattle WA “Seattles Progressive Talk, AM 10-90 KPTK, Seattle”.	KEL
	1120	23	1034	KMOX St.Louis MO	KEL
	1160	25	0300	KSL Salt Lake City UT ”KSL NewsRadio”.	KEL
	1190	24	0845	WOWO Fort Wayne IN är en gammla goding jag inte fick svar från på det gamla goda åttiotalet. Inte lär chansen vara större idag...	MJT
	1200	25	0430	WOAI San Antonio TX ”NewsRadio 1200 WOAI”.	KEL
		25	0424	CFGO Ottawa ON ”SportsRadio 1200”	KEL
		25	0430	WCHB Taylor MI ”NewsTalk 1200 WCHB, The Peoples Station”.	KEL
	1210	23	0730	WPHT Philadelphia PA	MJT
	1230	23	1100	KZZR Burns OR	KEL
		23	1105	KKEE Astoria OR	KEL
	1250	23	0730	WSSP Milwaukee MI äntligen rapporterad men svar...	MJT
	1280	25	0625	KBNO Denver CO “Que Bueno 12-80”.	KEL
		23	0404	WNAM Nenah-Menasha WI “AM 12-80 WNAM”.	KEL
	1290	25	0440	WIRL Peoria IL “Classic Country 12-90 WIRL”	KEL
		23	1030	WIRL 	MJT
		23	1115	KUMA Pendelton OR.	MJT
	1300	24	1340	KKOL Seattle WA “NewsTalk 1300 KOL” och promo för “The Dennis Prager 
				Show”.	KEL
		25	0430	WOOD Grand Rapids MI ”NewsRadio 1300 WOOD”	KEL
		24	0520	WOOD   dominerar våldsamt i Parkalompolo.	MJT
		24	0258	KGLO Mason City IA	KEL
	1310	23	0500	CIWW Ottawa ON med Buggles gamla “Video Killed the Radio Star”.	MJT
		23	0530	WDTW Dearborn MI tog over frekvensen.	MJT
	1320	25	0813	CKEC New Glasgow NS	KEL
		23	0640	CKEC  ruggigt bra. Kan gott gå över till FM då den blockerar frekvensen!	MJT
	1350	23	1000	KRNT Des Moines IA “AM 13-50 KRNT”.	KEL
		23	1005	KRLC Clarkstown WA med country som faktiskt lät bra!	MJT
	1360	23	0630	WDRC Hartford CT	KEL
		23	0631	WTAQ Green Bay WI “NewsRadio 13-60 WTAQ”.	KEL
		23	0705	KSCJ Sioux City IA	KEL
		24	0730	KSCJ 	MJT
	1370	25	0359	KDTH Dubuque IA “The Voice of the Tri-States KDTH Dubuque”.	KEL
	1380	25	0342	KOTA Rapid City SD ”…here on Radio 13-80 KOTA”.	KEL
		25	0335	KRKO Everett WA ”North Sound 13-80”.	KEL
		23	0545	CKLC Kingston ON “All Time Favourites 13-80 CKLC”.	KEL
		23	0600	WKJG Fort Wayne IN ”AM 13-80 WKJG Fort Wayne”.	KEL
	1390	23	0930	WGRB Chicago IL med id som ”Inspiration 1390”.	MJT
	1420	25	0745	CKDY Digby NS med en väderrapport.	KEL
		25	0705	WHK Cleveland OH “NewsTalk 14-20 WHK”.	KEL
		25	0710	WHK 	MJT
		24	0754	KTOE Mankato IN.	MJT
	1430	23	1200	KYKN Keizer OR ”…on Home Town Radio, NewsTalk 14-30 KYKN,
				Keizer Salem”.	KEL
	1450	23	1122	KONP Port Angeles WA.	MJT
	1460	23	0711	CJOY Guelph ON	KEL
		25	0453	CJOY  verkar vara hopplös med svar tyvärr.	MJT
		23	0725	KXNO Des Moines IA	KEL
		24	0645	KXNO .	MJT
			0800	KLTC Dickinson ND.	MJT
	1480	23	0718	WSAR Fall River MA.	MJT
		23	1053	KBMS Vancouver WA ”This is 14-80 KBMS”.	KEL
		23	0618	KBMS  samma kommentar som CJOY...	MJT
		23	0803	WHBC Canton OH	KEL
		24	0900	WHBC  svarade mycket trevligt.	MJT
	1510	23	0854	WWZN Boston MA ”SportingNewsRadio 15-10”.	KEL
		23	0857	WLAC Nashville TN ”NewsRadio 15-10 WLAC”.	KEL
		23	0950	KCKK Littleton CO	MJT
	1520	23	0924	KOKC Oklahoma City OK ”TalkRadio 15-20 KOKC”.	KEL
	1540	25	0350	CHIN Toronto ON lurade mig för en kort sekund med ett px på spanska.	KEL
		25	0800	WDCD Albany NY  är en gammal bekanting från Möklinta.	MJT
		23	0830	KXEL Waterloo IA	KEL
	1550	23	0403	CBE Windsor ON med lokalt väder	KEL
	1590	23	1000	WONX Evanston IL ”This is WONX Evanston, Chicago”.	KEL
	1600	25	0508	+WXMY Saltville VA bör vara en EU-1. Inget svar dock ännu i alla fall. 
				/Daytimer!! Är Silent enligt NRC-loggen sedan i sommar! Påverkar svarsprocent?/	MJT
		25	0605	WAAM Ann Arbor MI ”1600 WAAM”.	KEL
		25	0550	WAAM  .	MJT
		25	0510	KCRG Cedar Rapids IA.	MJT
		25	0559	KCRG  ”From Eastern Iowa and around the world, this is KCRG Cedar Rapids, 
				ESPN Radio”.	KEL
		25	0608	KVRI Blaine WA	KEL
		25	0530	KVRI  med sedvanligt indiskt.	MJT
	1610	24	0640	CJWI Montreal QC med franska.	KEL
		25	0540	CJWI  upp ett tag med franska.	MJT
	1620	25	0324	KYIZ Renton WA ”16-20 KYIZ”.	KEL
	1640	25	0300	KDZR Lake Oswego OR “Radio Disney Portland”.	KEL
	1650	25	0359	KBJD Denver CO ”KNUS2, KBJD Denver”.	KEL
		23	0700	KCNZ Cedar Falls IA “The Fan”	KEL
		23	06:19	+CJRS Montreal QC “This is CJRS 16-50 khz, Montreal, broadcasting with 1000 watts”. Spelade mycket non stop musik samt ID på franska och engelska.	KEL
	1660	24	0510	WCNZ Marco Island FL	MJT
	1670	25	0700	WTDY Madison WI.	MJT

SYDAMERIKA
	930	25	0845	La Voz de Bogotá tryckte ett id genom CJYQ.	MJT
	1230	25	0735	Radio Calidad HJKL Cali ”Radio Calidad, La Universidad de la Musica Popular”.	KEL

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA
	890	23	0600	Radio Progreso ”Radio Progreso – La Onda de la Alegria”. Borde väl vara
				CMDZ Chambas som är den starkare av de 2 Radio Progreso på frekvensen.	KEL
	1640	25	0250	Radio Juventud Don Bosco, Santo Domingo	KEL

KORTVÅG
	4975	24	1625	Voice of Russia/Tajikistan	KEL
	6284.9	25	0950	Radio Blackbird spelade ”Comfortably Numb” med Pink Floyd.	MJT
	6299	24	1517	On Air AM hördes hyggligt.	MJT
		24	1414	On Air AM, Pirat	KEL
	6300	23	1917	Radio Kilo Tango Lima, Pirat	KEL
	6375	25	0930	Westcoast Radio med Roxy Music.	MJT
		25	0923	West Coast Radio	KEL
	6400.8	24	1840	Weekend Music Radio spelade “Rainy Night in Georgia” med Randy Crawford i ett gammalt program om Radio Carousel.	MJT
		24	1914	WMR, Pirat	KEL

OID
	640	25	0200	OID med franskt talk px. Efter en halvtimme startade ett musik px med Karibiska rytmeroch nämde Guadeloupe flera gånger vilket bör tyda på RFO Guadeloupe.	KEL
	860	24	0810	OID med franska, troligen CBKF2 Saskatoon SK	KEL
	1230	25	0732	OID med spanska och ”Radio Recuerdo” jingle. Funderar på om jag i hastigheten har skrivit fel frekvens ? Lät BOS lyssna på ID och han påtalar att Recuerdo finns på 1240 khz.	KEL


