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BOS	Bo Olofsson, Furuögrund	131019-131101	Perseus, SDR-14, PRA-1
LSD	Lars Skoglund, Täby	131017-131102	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	131017-131102	Icom IC-7000, NetSDR, SDR-IQ

Antenner,  fördelare,  koaxialkablage,  förstärkare;       SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - 7 riktningar.


17.10	Rolf med tillfällig bas i Byske plockade upp Lasse på Kallax flygplats och mjukstartade PAX101.

18.10	Sedan JOB flyttat fram sin uppresa en vecka p g a mycket jobb kostade även jag på mig en smygande 	start på denna expedition. Ägnade mig åt att göra färdigt hemma och på jobbet sådant som annars skulle störa koncentrationen uppe i Parka och offrade första morgonens konds.

19.10	En behaglig uppresa i fullt dagsljus för en gångs skull. Anlände 1700 och fick höra att sunrise inte hade 	varit så tokig. Strax före mig hade även Kjell och Magnus angjort skolan. Kjells tårta gick före att installera sig själv och utrustningen. I år med Parkalompolo påtextat. (sockerbagerskan.se)  Inget utom någon brasse före midnatt.

20.10	Började någon gång mitt i natten och gick sedan till efter lunch trots att det gick annat än rena 	västkustare. AK/HI-tråden lät helt sjuk så vi företog en gåsmarch efter den. Vi försökte mäta fram problemet men det lyckades inte. Tråden inklusive jordning var hel i alla fall.  Efter antennkollen i nollgradigt väder, solsken och byig nordlig vind bytte vi ut transformatorn vid koaxen och då hoppade antennen igång som den skulle med Hawaii och allt.

21.10	Kom igång mot NA före 01 SST men då gick jag som siste man och la mig. Som hittills denna 	expedition var östkusttråden sämsta alternativ för ÖK-lyssning så fick bli att banda från gul tråd. Gick hela natten och dagen fram till 1330 SST och då gick det ändå inget väster om Rockies.  Flera Daytimers noterades runt 11 UTC så ska bli kul kolla inspelningarna.  BOS rusade ut mitt under lyssningspasset och bytte trafo på grön antenn och lite bättre då den var lindad med ett annat varvtalsförhållande blev det men inte alls bra. LSD och RÅM inspekterade själva tråden under eftermiddagen mellan NA och JO-passen. Både antennen och Japanerna utföll till belåtenhet. PAX102 företog en shoppingresa till Kangos efter lunch. Jag måste göra små pass av arbete nu och då under expeditionen och strax innan solen började gå ner körde det ihop sig med lite akut arbete samtidigt som jag skulle mäta upp koaxen på grön antenn för att se om den var hel. Satte en 50 ohms terminering på koaxen inne och sprang ut i skogen. Mätte avbrott!  Konstaterade att koaxen till den obefintliga röda antennen bara slutade knappt tio meter från den gröna så gick in efter diverse koaxar, bnc-kontakter och Rolf för att skarva grön trafo in på röd koax. Inne igen konstaterades att det var ett helt annat drag i östkusttråden nu! Så vi hade nog fått ut mer fram till nu om den varit hel. Eftersom den fungerade halvdåligt så är det nog skärmen som inte har kontakt hela vägen? Jord fås ju ändå på annat sätt. Nu blir vi ännu giftigare!

22.10	Jämntjockt med stationer på alla frekvenser. Svårt få ut något när det är en enda soppa. Blir att förlita 	sig på turen att någon häver sig upp över de andra en stund. Stora möjligheter alltså. I övrigt så ryckte patrullen Bävern ut i skogen och gjorde en inkoppling av grön antenn på röd koax som ska hålla denna säsong till att börja med. Bra drag i östkusttråden nu förresten. Nu väntar vi bara på lite uttalade östkust-konds. NA började tidigare och bättre i kväll än tidigare denna exp.

23.10	Kondsen kom av sig helt vid midnatt. Geomagnetiska fältet började röra på sig. Kom dock igång igen 	ett par timmar senare och var på gång när protonerna slog till en stund före sunrise.   Sedan heldött från alla håll hela dagen. Protonstörningen var dock väldigt blygsam så när solen gick ner lät det ganska normalt även om Iranier och Spanjorer/Engelsmän var överrepresenterade under kvällen. Blev lite tid att snickra ihop rapporter och det gav bra utdelning. Färskt smakar alltid bäst. Bastubad stod på kvällens program i övrigt. NA på plats igen före midnatt så nu håller vi tummarna att det inte inträffar så mycket av det som förvarnats.

24.10	Skapligt ett tag på morgonsidan men dog ut ganska fort.  Själv har jag sysslat med annat mycket av 	dagen så har lite dåligt grepp. Roland tittade in på en kopp kaffe på förmiddagen i alla fall och både SW och A ringde och kollade läget under dagen.  Snön har dalat stilla hela dagen men har inte byggt en deci än. Har låtit ganska ostört idag och ikväll och som ett brev på posten uppenbarade sig jänkarna en timme före lokal solnedgång. En störning av något slag kan väntas snart så gäller att hänga på eventuella punktkonds.

25.10	Mycket trevlig DT-öppning i ett par timmar och sedan normala natt-konds. En mycket lätt störning mot 	sunrise-tid sänkte lyssningen hela förmiddagen men inget mer otäckt hände så redan efter lunch tog det sig igen. Mycket svaga signaler men bra läsbarhet. Delar av gänget plöjde sig genom snön ner till Kangos och tillbaks. Har snöat ett par dagar nu.  Rolf firade NA-QSL nr 600 (KWAK AR) under dagen och hittade några nya att fresta.  Kjell putsade snön från och varmkörde bilen ett par gånger så att den skulle vara klar att ta för återresan tidigt lördag morgon. Magnus och Kjell packade fram mot midnatt ner det mesta, tackade för sig och gick och la sig. Det var det sista vi såg av PAX102. Utom loggen som Kjell anförtrodde åt mig att lägga ut när jag får tid. Svaga signaler från NA kunde anas tidigt men gav inget medan Spanien var lite småintressant.

26.10	Började tveksamt och mest LA överallt. Jag startade en inspelning och gick och la mig. Sov dåligt så 	drog mig lite extra och litade på SDR:en. I tidiga morgonen avgick PAX102 mot Luleå och ungefär samtidigt stannade min inspelning av någon anledning. Vilket visade sig ödesdigert när OJS via NORDX tipsade om två oväntade stationer som plötsligt hade gått bra på morgonen. När Rolf kollade visade det sig att 1590 hade gått här också medan 830 inte verkar ha nått upp. LA-signalerna fortsatte nästan fram till lunch medan NA avtog tidigare. Protonerna började sakta öka och nådde en blysam högstanivå på eftermiddagen. Dock tillräckligt för att blåsa bort alla rymdvågor mitt på dagen från alla riktningar. Hämtade sig så sakta när solen gick ner och Spanien/England ungefär som vanligt plus CBG i god tid före midnatt. Men sedan hände inget spännande.

27.10	Trög början på natten men efter lite LA på morgonen så tog det en otrolig fart mot sydstaterna! Länge 	och ganska stadigt. Flyttade sig i höjd mellan Quebec och Alabama men inget väster om Mississippi. Höll inte ut tillräcklig länge för rena daytime-signaler tyvärr. Philippinerna visade sig på bra humör på eftermiddagen. Inga daytimers vid midnatt nu heller. LA dock på gång.

28.10	Helt värdelöst hela natten och dagen från NA. Tvärt emot i södra Skandinavien. Sydamerika och 	Sydostasien funkade dock som ersättning för Rolf och Lasse. Janne avvaktar vidare med att ansluta p g a protonnivån. Lustiga saker dyker upp på inspelningarna från 27.10! Plusgrader hela dagen och i morse dök en traktor upp och skottade vägen upp till skolan lite oväntat. Ett väderrelaterat strömavbrott efter soluppgången lokaliserat till Kärentöjärvi tog drygt 30 minuter att fixa. Inga kondx så ingen blev speciellt upprörd. Middagen blev en höjdare. Magnus Lund kom förbi med några benbitar från en älgbringa som kokades med salt i ett par timmar och med potatis i grytan sista halvtimmen. Måste upplevas.

29.10	Tid för rapportskrivning och inspelningskoll. Bara några fragment av NL-stationer annars konstant bra 	mot Sydamerika under natten och morgontimmarna. Massor inspelat men mycket lite torde bli kollat. Plusgraderna fortsätter men kall natt så skridskobana på vägarna förväntas. Roland Heikki kom förbi med lite lax så ännu en festmiddag planeras! Inspelningarna från 27.10 fortsätter överraska och ge ett och annat QSL.

30.10	Det tar sig – inte.  Förutom protonerna småstört hela dagen. Utrymme för konstiga signaler att dyka upp 	då dominanterna ofta var bortsopade men inga större fynd gjorda. Någon ny Spanien-gate noterad dock. En promenad till byns södra utpost och tillbaks gjordes i vindstilla och nollgradigt väder. 

31.10	Sämsta dagen hittills med lite La Plata på morgonen och annars inte mycket kul. Tveksamt mot Asien 	också men dåligt med kollandet. Lasse och Rolf åkte till Kangos och storhandlade för de återstående dagarna och för kvällens festmåltid. Viltfångad lax. Eftersom jag kommit fram till att fredag skulle bli min sista dag här och ett gäng rapporter skulle iväg så hoppade jag över shoppingresan för egen del. Har mycket mer mat än jag gör av med. Kvällen ägnades åt ugnsbakad lax, bastu och QSL-räknande förutom sedvanlig Spanien-koll.

1.11	BOS beslutade sig för att avbryta expeditionen någon dag i förtid då inget nytt kunde förväntas dyka 	upp på antennerna under helgen.  Skickade ett par rapporter innan avresan och samlade lugnt och stilla ihop det som skulle med hem. Lars och Rolf stannade en dag till. Gav som väntat inget.
											/BOS

EUROPA
	558	23	0525	RNE5 Coruña  med regionalt program 	RÅM
		29	1830	RNE5 San Sebastian	RÅM
		30	1830	RNE5 Valencia med regionalt program	RÅM
	567	23 30	0525	RNE5 Murcia med regionalt program, även 30:e 1830	RÅM
		31	1850	RNE5 Murcia	LSD
	585	23	0525	RNE1 Madrid stark med regionalt program	RÅM
	594	20	1930	Rádio Sim, Muge	LSD
	603	23	0525	RNE5 Sevilla med regionalt program	RÅM
		25	0525	RNE5 Sevilla	LSD
	612	23	0525	RNE1 Vitoria med regionalt program	RÅM
	621	24	0525	RNE1 Avila	LSD
	630	23	0545	BBC Three Counties Radio, Luton	LSD
	630	23 24	0745	BBC Three Counties Radio, Luton med id, trafikinfo och väder	RÅM
	639	22	0525	RNE1 La Coruña	RÅM
		28	0625	RNE1 La Coruna	LSD
	648	23	0550	RNE1 Badajoz med regionalt program	RÅM
	657	23	0550	RNE5 Madrid	RÅM
	666	1	0830	BBC Radio York, Fulford gick fint	RÅM
	684	23	0525	RNE1 Sevilla med regionalt program	RÅM
	729	23	0525	RNE1 Ovideo med regionalt program	RÅM
		28	0650	RNE1 Logrono	LSD
		30	0625	RNE1 Valladolid	LSD
		28	1600	BBC Essex, Manningtree	LSD
	738	23	0525	RNE1 Barcelona med regionalt program	RÅM
	747	23	0550	RNE5 Cádiz svårt störd av holländaren	RÅM
	756	23	0548	BBC Radio Cumbria kom igenom några minuter	RÅM
		23	0550	BBC Radio Cumbria, Carlisle	LSD
	774	24	0745	BBC Radio Kent	LSD
		31	0650	RNE1 Valencia	LSD
		31	0650	RNE1 Valencia var ensam på frekvensen	RÅM
	783	25	1854	COPE Catalunya i Andorra, Barcelona  med ett bra ID, Helt ren då.	BOS
		26	1850	COPE Barcelona	LSD
		31	2057	COPE Barcelona idade ”COPE Catalunya i Andorra”	RÅM
	792	17 23	2058	SER Sevilla med ett id i gröten. Mkt bättre den 23:e	RÅM
	801	23	0525	RNE1 Lugo svagt i gröten	RÅM
		23	0550	RNE1 Zamora svagt i gröten	RÅM
	810	25	1300	Voice of America/Kurkino började med program på ryska	RÅM
	837	19	1955	COPE Sevilla	LSD
		23	0525	COPE Sevilla 	RÅM
		1   	0800	BBC Asian Network, Leicester   	LSD
	846	18	1500	Radio Podmoskovje	RÅM
		23	0630	Radio Podmoskovje, Noginsk	LSD
		22	2106	Radio North väntade 1 timme med att ida för en övervänt’n	RÅM
		22	2005	Radio North  Irländsk pirat	LSD
	855	23	0525	RNE1 Pontevedra med regionalt program	RÅM
		28	0650	RNE1 Santander med regionalt program	RÅM
		29	0650	RNE1 Santander	LSD
		41	0629	RNE1 Murcia kom upp i slutet av gaten	RÅM
		29	0835	BBC Radio Norfolk svagt	RÅM
	873	17	2155	SER Radio Galicia	RÅM
		24	0750	BBC Radio Norfolk	LSD
		24	0752	BBC Radio Norfolk, West Lynn kämpade med ryssen	RÅM
	900	1	0620	RAI Milano med lokalt program för Lombardiet	RÅM
		23	1930	Radio Popular Bilbao	LSD
		23	0554	COPE Cáceres med trafikinformation	RÅM
		31	0526	COPE Granada idade flera gånger men är tyvärr lite för svag för rapport 	RÅM
		1	1927	SER Cadiz med ett fint id	RÅM
	936	18	0550	RNE5 Valladolid	LSD
		23 30	0525	RNE5 Valladolid med regionalt program, lokalt 30:e 0745	RÅM
		30	1830	RNE5 Zaragoza	LSD
		30	1830	RNE5  med regionalt program	RÅM
	945	1	0818	Gold Derby visade det sig vara, tyvärr	RÅM
	990	17	2158	SER Radio Bilbao  firar 80 år den 28/10	LSD
		30	0550	SER Radio Cádiz  med bra id	LSD
	999	23	0525	COPE Madrid 	RÅM
	1017	22 30	0528	RNE5 Burgos lokalt 30:e 0745	RÅM
	1026	17	2155	SER Radio Jaen starkast på frekvensen	RÅM
		17	2157	SER Radio Jaen	LSD
		18 21	2155	SER Radio Asturias	LSD
		23	0527	SER Radio Asturias, Oviedo med lokalt program	RÅM
		21	0520	SER Radio Salamanca	LSD
	1044	17	2155	SER Radio San Sebastian gick kanonbra och blir första rapporten för	RÅM
	1080	22	2155	SER Coruña gick bra i några minuter	RÅM
		27	2158	SER Huesca	RÅM
	1098	23 30	0525	RNE5 Lugo med regionalt program, lokalt 30:e 0745	RÅM
		30	0745	RNE5 Lugo	LSD
	1107  	1   	0650   	RNE5 Santander   	LSD
	1116	17	2155	SER Radio Pontevedra	LSD
		23	0722	SER Radio Pontevedra	RÅM
	1125	23	0725	RNE5 Soria  svagt i gröten	RÅM
	1134	23	0525	COPE Astorga	RÅM
		29	2258	COPE Astorga	BOS
		21	2059	COPE Salamanca  fint	BOS
		23 30	0553	COPE Salamanca lokalt 30:e 0745	RÅM
		29	2055	COPE Pamplona  ID:ade som "COPE Navarra" 	BOS
	1143	21	2355	COPE Ourense  IDade i början av denna långa gate. Ny för	BOS
		25	0555	COPE Ourense	LSD
		21	2359	COPE Oviedo  var det som avslutade gaten med ett ID. Ny för 	BOS
		23	0525	COPE Ovideo	RÅM
		25	1959	COPE Reus  ID:ade som "COPE Tarragona-Reus".  Även den ny för	BOS
	1161	18	0502	Magic 1161 överröstade Tay	RÅM
	1170	1	0840	Magic 1170 AM, Stockton spelade “Layla” med Eric Clapton	RÅM
	1179	17	2155	SER Radio Rioja	RÅM
		17	2058	SER Radio Rioja	LSD
		30	1810	SER Radio Valencia	LSD
	1224	23	0526	COPE Lugo	RÅM
		21	0457	COPE Huelva	LSD
		22	2059	COPE Huelva	RÅM
	1233	18	2130	Radio Dechovska hörs bra och idar ofta	RÅM
	1260	28	0900	BBC Radio York berättade om stormen S:t Jude	RÅM
	1269	18 27	2158	COPE Zamora	LSD
		25	1854	COPE Badajoz  med ett tydligt ID genom tysken	BOS
	1287	22	2155	SER Lérida	RÅM
		27	2158	SER Castilla de Burgos	RÅM
	1296	23	1900	Radio XL 1296 AM lyckades överrösta COPE Valencia’s fotboll med id & reklam	RÅM
	1305	18	0525	RNE5 Orense med regionalt för Galicien	RÅM
		29 30	0625	RNE5 Ourense  Även 0750 den 30.10	LSD
		30 31	1830	RNE5 Ciudad Real med regionalt program, även 31:a 0745	RÅM
		31	0745	RNE5 Ciudad Real	LSD
	1314	23 30	0525	RNE5 Salamanca med regionalt program; 30:e 1830	RÅM
		31	0745	RNE5 Salamanca	LSD
	1332	29	0718	Gold Digital 1332 AM med reklam och trafikinformation	RÅM
	1341	30	2155	OCR Ciudad Real	LSD
		30	2155	Onda Cero Ciudad Real med reklam för Toyota	RÅM
	1386	26	2030	Energy Power AM, Dublin	LSD
		23 30	0745	RNE5 Vigo idade Pontevedra men samarbetar tydligen med Vigo	RÅM
	1413	31	0750	Premier Christian Radio, London	LSD
	1458	24	0818	BBC Radio Newcastle ”Radio for the North West”	RÅM
	1485	17	2155	SER Radio Santander	RÅM
		18	1725	SER Radio Santander	LSD
		30	1900	Radio Merkurs, Riga  med Ronny B Goode Show	LSD
	1503	23 30	0525	RNE5 Monforte de Lemos med regionalt program ; 30:e 1830	RÅM
	1539	23	0523	SER Manresa med lokalt program	RÅM
		27	2158	SER Elche	RÅM
	1566	17	2103	BBC Somerset Sound med nyheter och id	RÅM
	1575	29	0840	Radio Tyneside	LSD
	1584	23	0520	SER Orense med lokalt program	RÅM
	1593	18	1830	Radio Neumarkt  med tyska // 1323	LSD
	1602	23	2200	SER Radio Linares  har jag visst inte noterat i Parka tidigare. Bra slutid i gaten.	BOS
		23	2155	SER Linares med flera fina id	RÅM
		23	2155	SER Cartagena med ett svagt id	RÅM

AFRIKA
	576	22	0550	RNE1 Las Palmas	LSD
		23	0524	RNE1 Las Palmas med regionalt program	RÅM
	1008	24	2000	Radio Las Palmas	LSD
	1530	17	2015	VoA Sao Tome spelade trevlig musik i ett program på engelska	RÅM
		17	2015	VOA Sao Tome  med px:et African Beat	LSD
	1566	17	2145	TWR Parakou med program på franska. Bäst på Japanantennen.	RÅM

ASIEN
	558	20	1400	HLQH (KBS) Daegu.  ID:ar "KBS Happy FM"	LSD
	594	27	1400	DZBB Quezon City  "Super Radyo"	LSD
		27	1402	DZBB Super Radyo Quezon City med reklam före id	RÅM
	648	19	1320	AFN Okinawa  med country	LSD
		30	1500	AIR Indore referade en cricketmatch mellan Indien och Australien	RÅM
	693	18	1540	JOAB (NHK2) Tokyo avslutade dagens sändningar för NHK2. Även 20:de	RÅM
	774	18	1540	JOUB (NHK2) Akita hördes bra. Även 20:de	RÅM
	828	18	1540	JOBB (NHK2) Osaka svagt	RÅM
	864	21	1500	HLKR (KBS1) Gangneung stark med frekvenser och call	RÅM
	873	20	1320	JOGB (NHK2) Kumamoto	RÅM
	909	22	1320	JOCB (NHK2) Nagoya	RÅM
		22	1320	JOCB (NHK2)	LSD
	927	31	1359	Voice of Russia, Dushanbe avslutade program på engelska. Ligger snett på 929,4	RÅM
	972	21	1500	HLCA (KBS Hanminjok Bangsong) Dangjin dundrade in med frekvenser och id	RÅM
	1017	19	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka	RÅM
	1035	18	1540	JOIC (NHK2) Toyama	RÅM
	1071	29	1530	AIR Rajkot spelade musik med bra styrka	RÅM
	1089	22	1320	JOHB (NHK2) Sendai	RÅM
	1125	18	1540	JOAD (NHK2) Naha blev expeditionens första nya japan för	RÅM
		18	1540	JOAD (NHK2) Okinawa  stängde	LSD
		21	1320	JOLC (NHK2) Tottori  idade	LSD
	1143	21	1500	JOBR (KBS) Kyoto med ett ”Kinki Hoso”	RÅM
	1233	21	1500	JOGR (RAB) Aomori med en jingle ”.. RAB”	RÅM
		28	1300	DYVS Bacalod  FEBC	LSD
	1134	18	1500	HLKC (KBS) Kimpo tryckte, tyvärr, ner japanen	RÅM
		18	1500	HLKC (KBS) Hwaseong  med id	LSD
		19	1222	JOQR (Bunka Hoso) Tokyo med ett Bunka Hoso i trängseln	RÅM
	1278	21	1500	JOFR (RKB) Fukuoka stark med en jingle ”RKB Radio”	RÅM
	1287	21	1500	JOHR (HBC) Hokkaido Hoso med ett ”HBC”	RÅM
	1296	28	1500	Shanghai Dongfang med bl.a. ett ”News Radio”	RÅM
	1377   	1   	1900   	TWR Gavar, Armenia   	LSD
	1386	18	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa höjde sig över de övriga denna gång	RÅM
		21	1540	JOJB idade och stängde	LSD
		20	1320	JOQC (NHK2) Morioka	RÅM
	1404	21	1500	JOQL (HBC) Kushiro med ett ”HBC”	RÅM
	1413	21	1500	JOIF (KBC) Fukuoka mycket bra med ”KBC Radio” mm	RÅM
	1431	24	1300	JOZF Gifu  "Gifu Hoso"	LSD
		24	1259	JOZF (GBS) Gifu med ett svårhört Gifu Hoso efter lång väntan	RÅM
	1440	25	1511	JOWF (STV) Sapporo med ett STV när jag rattade förbi	RÅM
	1467	20	1320	JOID (NHK2) Oita bäst på frekvensen denna gång	RÅM
		21	1500	HLKN (KBS1) Mokpo med ett fint ”HLKN”	RÅM
	1494	21	1500	JOTL (HBC) Nayoro med ett par hyfsade ”HBC”	RÅM
	1512	18	1540	JOZB /NHK2) Matsuyama	RÅM
	1566	18	1750	HLAC (FEBC) Jeju med engelska språklektioner	RÅM
	1575	27	1145	Voice of America, Thailand med engelska	LSD
	1593	18	1540	JOQB (NHK2) Niigata	RÅM
	1602	21	1540	JOSB (NHK2) Kitakyushu	RÅM

PACIFIC
	729	28	1430	5RN ABC Adelaide  med ABC News	LSD
	1629	19	1451	4DB Hot Country, Dalby Queensland med ett svagt id	RÅM

NORDAMERIKA
	540	25	0104	CBT Grand Falls-Windsor NL  hyggligt med NL-vädret // 640//600//740	BOS
	550	22	0733	WSAU Wausau WI  bra och ensam om frekvensen	BOS
	560	21	0605	WGAN Portland ME med väder innan C2C	RÅM
		21	0605	WGAN	LSD
		27	0605	WGAN  bra	BOS
	570	22	0506	WNAX Yankton SD  med ett klent ID strax innan kondsen kom igång för dagen	BOS
	580	22	0600	CFRA Ottawa ON  stark som vanligt	BOS
		26	0605	CFRA  med väder	RÅM
	590	27	0516	VOCM St. John’s NL bra med promos och PSA	RÅM
		22	0617	VOCM  	BOS
		24	0600	WEZE Boston MA ”5-90 AM The Word WEZE Boston	RÅM
		21	0600	WEZE  fint	BOS
		22	0521	CJCL Toronto ON den f-n	BOS
	600	25	0004	CBNA St Anthony NL  med NL-vädret // 640 // 740	BOS
	610	21	0600	WIOD Miami FL	LSD
		24	0558	WIOD	RÅM
		21 27	0602	WIOD  kanon	BOS
		22	0734	KDAL Duluth MN  med ett dåligt artikulerat ID men tillräckligt stark så löste sig	BOS
	620	26	0635	CKCM Grand Falls-Windsor NL med VOCM-väder	RÅM
		27	0600	CKCM 	LSD
		24	0600	WZON Bangor ME  med “The Pulse AM 620 WZON Bangor”	RÅM
		27	0830	WVMT Burlington VT  med ett svagt ID.  Dåligt på låga frekvenser denna exp.	BOS
		27	0830	WVMT “NewsTalk 620 WVMT Burlington-Plattsburgh”	RÅM
		22	0904	WTMJ Milwaukee WI “News Radio 6-20 WTMJ”	RÅM
	630	21	0600	WPRO Providence RI med “The Voice of Rhode Island, WPRO Providence”. Min första jänkare på frekvensen,	RÅM
		21	0600	WPRO  var en nyhet för mig!  Ett kortfattat QSL kom dessutom!	BOS
		22	0830	CHED Edmonton AB 	RÅM
	640	27	0700	CBN St John’s NL en av de få NA som hördes denna tid	RÅM
		25	0004	CBN  med NL-vädret	BOS
		26	0600	CFMJ Richmond Hill ON med ett svagt ID	RÅM
		22	0735	CFMJ  "Talk Radio AM 640"  men lokalt snx	BOS
	650	26	0555	CKGA Gander NL med väder och VOCM-id	RÅM
		22	0816	WSM Nashville TN  kan gå mycket bättre	BOS
	660	24	0600	WFAN New York NY med fina promos	RÅM
		22	0800	WFAN  mycket utförligt ID	BOS
		22	0825	CFFR Calgary AB  "660 News"	BOS
	670	27	0804	WWFE Miami FL med både ”WWFE 670 AM Miami” och ”La Poderosa”	RÅM
		21	0601	WWFE  med både EE och SS ID-varianter	BOS
		22	0759	WSCR Chicago IL med reklamer och id	RÅM
		22	0759	WSCR  mycket fint	BOS
		19	0535	KBOI Boise ID med ett ”News Talk 680 KBOI”	RÅM
		22	0827	KBOI  kan vara bra att lyssna på för att lära sig vilka gates Red Eye Radio har.	BOS
	680	27	0800	WRKO Boston MA  strålande och ensam på fqn vid ID	BOS
		24	0600	WRKO hördes bra och får nog en ny rapport	RÅM
		26	0716	CFTR Toronto ON med sportresultat	RÅM
		22	0840	CFTR  	BOS
		19	0534	CJOB Winnipeg MB med väder och ”6-80 CJOB”	RÅM
		22	0737	CJOB  	BOS
	690	27	0815	CKGM Montréal QC med ESPN	RÅM
		22	0814	CKGM	BOS
	700	22	0804	WLW Cincinnati OH  inte så bra som dom kan gå …	BOS
		22	0530	WLW  med ID efter vädret	RÅM
	710	26	0530	CKVO Clarenville NL med VOCM news	RÅM
		22 27	0830	WOR New York NY  ovanligt bra då dom slapp västligare dominanter	BOS
		21	0604	WAQI Miami FL  med några helt OK ID mm rapporterbart. Helt ny för mig!	BOS
		21	0604	WAQI  med spanska och ett par IDn, störd av Rebelde	RÅM
		22	0800	WDSM Superior WI  med ett par hyggliga ID innan andra tog över.	BOS
		22	0847	KIRO Seattle WA	RÅM
		22	0846	KIRO  trots att det inte var speciellt västliga cx	BOS
	720	22	0830	WGN Chicago IL	RÅM
		22	0800	WGN  imponerande bra	BOS
	730	26	0545	CKAC Montréal QC fint med trafikinformation	RÅM
		22	0817	CKAC  "Radio Circulatión"	BOS
		22	0827	CHMJ Vancouver BC  med en bra period.  "am730.ca" nämndes bl a	BOS
	740	26	0601	CHCM Marystown NL med ett VOCM-id	RÅM
		22		CFZM Toronto ON	LSD
		22	0530	CFZM  fint 	BOS
		26	0547	CFZM  med programmet ”Overnight Jukebox”	RÅM
		22	0905	CBX Edmonton AB med CBC	RÅM
	750	24	2200	CBGY Bonavista Bay NL med CBC-nyheter	RÅM
		25	0004	CBGY  parallellt med 640 med NL-vädret	BOS
		22	0902	CKJH Melfort SK med ett CK 750	RÅM
		22	0828	KXTG Portland OR  stark vid ID	BOS
		22	0817	KXTG  fint med ”Sportsradio 7-50 The Game” mm	RÅM
	760	22	0900	WJR Detroit MI	RÅM
		22	0900	WJR  "The Great Voice …"	BOS
	770	22 27	0800	WABC New York NY	BOS
		27	0800	WABC  ”77 WABC New York”	RÅM
		22	0900	CHQR Calgary AB med nyheter och väder	RÅM
		22	0704	CHQR  numer "Newstalk 770" och inte QR-77	BOS
	780	22	0848	WBBM Chicago IL med nyheter och id för både AM och FM	RÅM
		22	0900	WBBM  fint förstås vid dessa cx	BOS
	790	21	0600	WPRV Providence RI  riktigt fint	BOS
		22	0800	WAYY Eau Claire WI  ganska ensam på frekvensen men besvärad av vitt brus	BOS
		22	0800	WAYY med ett svagt ”News Talk WAYY” mm	RÅM
		22	0705	KFGO Fargo ND  inte så stark	BOS
		22	0610	CFCW Camrose AB	LSD
		19	0534	CFCW med en jingle	RÅM
		22	0631	CFCW  "Alberta's Country Legends"	BOS
	800	24	2300	VOWR St. John,s NL kanon i några minuter med lokal information	RÅM
		27	0832	+CJAD Montreal QC  en glad överraskning här!  Ingen CKLW stack upp!  Hittade ett bättre ID 0832 och skickade det istället. QSL kom efter en kvart! Ny canadick!	BOS
		27	0832	CJAD  med ett fint ”CJAD 800” mellan två program Kul!	RÅM
		23	0220	CKLW Windsor ON med väder från ”AM 800 Weather Center”	RÅM
		22	0807	WVAL Sauk Rapids MN  upp med ett svagt "AM 800 WVAL …" när CKLW tappade fart. Tur att man inte behövde rapport på den . 	BOS
		22	0807	WVAL  med ett svagt id som tyvärr inte lämpar sig för en rapport	RÅM
	810	22	0534	CJVA Caraquet NB  med ett ID. Annars fint ibland med musiken	BOS
		24	0555	CJVA  spelade musik och idade emellanåt. Hördes riktigt bra runt heltimmen. Första gången jag hörde nåt annat än BBC här under PAX101.	RÅM
		22	0531	WGY Schenectady NY  svagt ID i wx. Stark med snx ibland. Skotten beskedlig	BOS
	820	22	0400	CHAM Hamilton ON  med bra bokstavs-id	BOS
		22	0900	WBAP Fort Worth TX starkast vid heltimmen	RÅM
		22	0800	WBAP  kanon ett tag helt i linje med TexMex-cx som rådde	BOS
		20	0500	KGNW Burien WA  svagt ID på timmen	BOS
		25	1300	KCBF Fairbanks AK  med ett ID i bruset	BOS
		25	1300	KCBF  “8-20 AM KCBF”	RÅM
	830	26	0600	WRCN Worcester MA kämpade med Radio Sensación	RÅM
		22	0846	WFNO Norco LA stark med mexmusik och ett fint “La Caliente 830 AM”	RÅM
		22	0846	WFNO  gick kanon!  Ganska stadigt dessutom.  Ny för mig	BOS
		22	0806	WCCO Minneapolis MN	BOS
	840	26	0600	WHAS Louisville KY 	RÅM
		22 25	0802	WHAS    Den 25: 0102 med ett ID. Inga vidare cx på låga då. Mest bara LA.	BOS
		22	0830	KXNT North Las Vegas NV  "100.5 KXNT"	BOS
	850	27	0800	WEEI Boston MA  men roligare anades under	BOS
		22	0528	WKNR Cleveland OH  stadigt och med en massa ID i ESPN	BOS
		22	0722	WGVS Muskegon MI  gräsligt stark och stadig!  Helt solo!  Säker svarare!	BOS
		22	0722	WGVS  mycket bra några minuter ”Real Oldies 14-80 and 8-50”	RÅM
		19	0535	KOA Denver CO	RÅM
		22	0900	KOA  nu och oftast	BOS
	860	26	0600	CJCB Toronto ON med franska och nx om Toronto’s famöse borgmästare	RÅM
		22	0531	+KNUJ New Ulm MN  upptäckte jag med en knappt rapporterbar promo. Slog om till andra sidbandet och tog om. Där gick dom flera enheter bättre! Mycket fina detaljer visade det sig! Har haft den 99% tidigare bara.  Svarade snällt!	BOS
		22	0531	KNUJ  med telefonnummer och webadress. Tack BOS för tipset. Blev mitt första jänkarsvar på frekvensen.	RÅM
		22	0821	KPAM Portland OR  våldsamt bra	BOS
		22	0821	KPAM  stark med reklam och ett fint id	RÅM
		22	1159	CHAK Inuvik NT  vädrade före nyheterna. "-9 in Inuvik"	BOS
	870	22	0806	WWL New Orleans LA  med några promos	BOS
	880	24	0600	WCBS New York NY  med LA under	BOS
		27	0635	WCBS	LSD
		22	0903	CKLQ Brandon MB  med bra jingle efter att ha gått bra med country 	BOS
		25	1200	CHQT Edmonton AB kom igenom störningarna	RÅM
	890	22	0900	WLS Chicago IL “89 WLS”	RÅM
		22	0900	WLS  helt OK men häftig fading och en station med musik också	BOS
		22	0603	KVOZ Del Mar Hills TX  med sitt mass-ID	BOS
		22	0913	CJDC Dawson Creek BC  med några ID	BOS
	900	21	0609	+WSWN Belle Glade FL  måste ha vräkt på med dageffekten  1 kW så bra som dom gick!! Tala om oväntad! 	BOS
		21	0609	WSWN  med gospel och ett sjungande ID där ”WSWN Sugar 900” ingick	RÅM
		19	0903	CKBI Prince Albert SK med CW efter nyheter	RÅM
	910	22	0530	WSUI Iowa City IA  denna gång bara med "Iowa public Radio"	BOS
		22	0800	+KATH Frisco TX  ganska ren från QRM med ID, promo mm rapporterbart! Man kan undra vad som föranledde denna hörbarhet!?  Svarade i alla fall trevligt.	BOS
		22	0900	KATH under KCJB med ett svagt KATH och Dallas Ft. Worth samt “Catholic Radio, radio for your soul”. GM Dave svarade efter 13 nervösa dagar. Hördes betydligt bättre 1 timme tidigare.	RÅM
		22	0900	KCJB Minot ND trängde sig fram i gröten	RÅM
		22	0900	KCJB   "91 Country KCJB"	BOS
	920	21	0606	WHJJ Providence RI  stadigt med Fox nx. ID efter dessa.	BOS
		22	0700	WOKY Milwaukee WI  svag med bra ID då de var rätt ensam på fqn	BOS
		22	0700	WOKY  med en hyfsad slogan, webadress och callbokstäver	RÅM
		22	0606	KWAD Wadena MN  med ett snabbt ID genom KDHL och sen CW-mx	BOS
		22	0900	KDHL Faribault MN  mycket bra. När dom drar andan hörs "Milwaukee" under. 	BOS
		19	0800	KDHL svagt med nyheter	RÅM
		22	0829	KXLY Spokane WA  visade att det var öppet bra långt västerut	BOS
		22	0828	KXLY  med id i en promo	RÅM
	930	24	2220	CJYQ St John's NL  rent och fint	BOS
		22 24	0600	CFBC St John NS  med countryfavoriter  "We have the best listeners"-slogan	BOS
		27	0635	CFBC	LSD
		27	0912	CFBC spelade ”I’m moving on” å de gjorde ..	RÅM
		27	0830	WBEN Buffalo NY med ett uschligt id under CFBC	RÅM
		27	0800	WDLX Washington NC  med ett klart användbart dubbel-id! Kul!  Och ännu roligare blev det när Troy hörde av sig! Men det var väntat!	BOS
		27	0815	WDLX med lokal reklam och “Pirate Radio 12-50 and 9-30”	RÅM
		27	0819	WFXJ Jacksonville FL  med ett svagt "on Sports Radio 930". QSL efter påstötning	BOS
		27	0818	WFXJ  hyfsat med “on Sports Radio 9-30”	RÅM
		22	0903	WAUR Sandwich IL  stark med "Relevant Radio" och Chicagoland-reklam	BOS
		22	0900	CJCA Edmonton AB “AM 93 The Light”	RÅM
	940	27	0900	WMAC Macon GA	BOS
		27	0900	WMAC med Red Eye Radio innan id ”News Talk 940 WMAC Macon Warner-Robins. A Cumulus station”.  Svarade snällt på tredje försöket.	RÅM
		27	0900	WMAC  med fint ID	LSD
	950	21	0815	CKNB Campbellton NB  med country	LSD
		24	2200	CKNB 	RÅM
		24	2217	CKNB  fint	BOS
		27	0904	WWJ Detroit MI med väder och id	RÅM
		22	0900	WNDT Chicago IL  med "Relevant Radio" och Chicago-telefonnummer	BOS
	960	26	0600	WEAV Plattsburgh NY med bl.a. ”9-60 The Zone”	RÅM
		22 24	0535	WEAV  onödigt bra med lokala annonseringar	BOS
		22	0759	KMA Shenandoah IA  hade en fin minut med promo för mycket lokala px	BOS
		19	0900	KMA  fint ett tag med ID även för FM	RÅM
		25	0837	CFAC Calgary AB med reklamer	RÅM
		22	0900	CFAC	BOS
	970	24	2200	WZAN Portland ME	RÅM
		24	0600	WZAN   stark.  Musik-stn och även prat under.	BOS
		27	0900	WDCZ Buffalo NY  svagt genom WZAN	BOS
		27	0905	+WVOP Vidalia GA med promos och “News Talk 970 WVOP Vidalia”. Svarade föredömligt snabbt.	RÅM
		27	0905	WVOP  även i mitt nät och numer i QSL-pärmen också!	BOS
		22	0700	WDAY Fargo ND starkast på heltimmen	RÅM
		22	0700	WDAY 	LSD
		22	0800	WDAY  glänste på timmen 08 också. Sen tog en Mex över.	BOS
		22	0822	KQAQ Austin MN	BOS
		19	0930	KBUL Billings MT med väder och idar med FM-frekvensen	RÅM
		22	0830	KBUL  "News Talk 95.5"	BOS
		22	0830	KUFO Portland OR  med ett "Freedom 970" strax innan KBUL IDade.	BOS
		22	0830	KUFO  kom upp med ett ”Freedom 9-70”	RÅM
		25	1300	KFBX Fairbanks AK  med trevlig jingle	BOS
		25	1300	KFBX  med en jingle	RÅM
	980	25	0000	CFPL London ON	BOS
		22	0801	WCUB Two Rivers WI  med ett fint, något försenat, ID	BOS
		22	0800	KKMS Richfield MN  med heltimmes-id	BOS
		19	0800	KKMS med ett hyfsat fint ID	RÅM
		22	0831	CJME Regina SK “on News Talk 9-80 CJME”	RÅM
		25	1300	CKNW New Westminister BC med “CKNW Morning News”	RÅM
		22	0659	CKNW	BOS
	990	24	2305	CBY Corner Brook NL  med regionalt väder efter nyheterna	BOS
	1000	26	0600	WMVP Chicago IL	RÅM
		21 22	0800	WMVP  kanon-id mm.	BOS
		22 25	1300	KOMO Seattle WA  //KOMO FM Oakville.  Den 22:a redan 0300.	BOS
	1010	24	0600	WINS New York NY   	BOS
		26	0740	WINS  “10-10 WINS”	RÅM
		22	0300	CFRB Toronto ON	BOS
		25	1300	CBR Calgary AB med Calgaryvädret före World Report	BOS
	1020	22	0726	KDKA Pittsburgh PA	RÅM
		22	0829	+KMMQ Plattsmouth NE  nätt och jämnt. Bra med mex-mx men svagare vid ett par slogans. "La Raza". Även ett uselt "KMMQ" lite senare.	BOS
		22	0829	KMMQ  svagt med slogan ”La Raza 1020 AM”	RÅM
		25	1300	KOAN Eagle River AK  med ID och nämnde även 95.5 FM	BOS
		25	1059	KOAN med id för både FM och AM	RÅM
	1030	22	0830	KTWO Casper WY  "K2 Radio"	BOS
		22 19	0830	KTWO  rätt bra med ”K-Two Radio”. 	RÅM
	1040	22	0900	WHO Des Moines IA stark	RÅM
		22	0300	WHO	BOS
		25	1301	CKST Vancouver BC	RÅM
	1050	26	0557	WEPN New York NY “ESPN Deportes Radio” mm	RÅM
		24	2200	CHUM Toronto ON  "This is TSN 1050"	BOS
		24	2200	CHUM  med ett “AM 10-50 Toronto”	RÅM
		19	0919	CJNB North Battleford SK idade mellan CW-låtarna	RÅM
		19	0955	CJNB	LSD
	1060	27	0900	WQOM Natick MA  med ID i bröten av QRM och QRN.  QRM från en SS OLD	BOS
		27	0758	WQOM med ett “EWTN Radio”	RÅM
		27	0814	KYW Philadelphia PA  ovanligt bra. Några ID noterade. En av de allra svåraste 50 kW:arna i nordöstra USA att höra. SS och EE QRM.	BOS
		27	0813	KYW kom upp med id och väder, störd av Cubanen	RÅM
		22	0810	KGFX Pierre SD  dominerade denna tid.	BOS
		22	0810	KGFX  med ”10-60 KGFX” och en jingle i musiken	RÅM
		22	0901	CKMX Calgary AB störde en station som spelade jazz (Educación ?)	RÅM
	1070	19	0915	KNX Los Angeles CA pratade om hälsovård	RÅM
		25	1300	CFAX Victoria BC  slapp KNX helt denna tid.  "C-Fax 1070 News"	BOS
		25	1300	CFAX Victoria BC med lokal reklam innan id	RÅM
	1080	24	0600	WTIC Hartford CT	BOS
		26	0806	WTIC  med väder	RÅM
		22	0759	WNWI Oak Lawn IL  med svagt men klart bokstavs-id. En musikstation under intresserade mer. Men istället IDade WTIC och KRLD.  Även fint 0704.	BOS
		22	0703	WNWI  ville sälja programtid och hördes bra med id mm	RÅM 
		22	0800	KRLD Dallas TX  med ett skapligt ID i röran.	BOS
		22	0800	KRLD med reklam för ”Restland Funeral Home and Cementery” och id	RÅM
		25	1300	KUDO Anchorage AK med ett uschligt id	RÅM
	1090	27	0800	WBAL Baltimore MD  kämpade mot en brusmatta här. Egengenererad IBOC?	BOS
		24	0600	WBAL	RÅM
		22	0815	KAAY Little Rock AR  med ett tydligt bokstavs-id 	BOS
		22	0815	KAAY med gospel, bokstavsid och webadress	RÅM
		20	0622	KFNQ Seattle WA	RÅM
		19	0655	KFNQ  "10-90 The Fan"	LSD
		22	0700	KFNQ gick som "Fan"	BOS
	1100	25 27	0900	WTAM Cleveland OH   "The Big One"	BOS
		26	0559	WTAM Cleveland OH  med id i en promo	RÅM
		22	0800	WZFG Dilworth MN  "The Flag" med legal ID	BOS
		22	0800	WZFG “This is The Flag, WZFG Dilworth Fargo Moorhead” mm	RÅM
		19	0900	KNZZ Grand Junction CO rätt bra med ID och nyheter	RÅM
	1110	24 27	0600	WBT Charlotte NC  mycket stark	BOS
		24	0600	WBT “News Talk 11-10 WBT”	RÅM
		22	0905	KFAB Omaha NE med ett bra id innan C2C	RÅM
		22	0300	KFAB	BOS
		22	0830	KBND Bend OR  svagt ID	BOS
		22	0830	KBND  överraskade med ett fint id och sedan Fox News	RÅM
		25	1200	KAGV Big Lake AK “KAGV 11-10”	RÅM
	1120	22 24	0600	KMOX St Louis MO  en av de västligaste denna morgon	BOS
		24	0600	KMOX	RÅM
		25	1200	KPNW Eugene OR svagt	RÅM
	1130	27	0906	WBBR New York NY  kollades för KWKH men de verkar inte ha gått	BOS
		22	0644	WDFN Detroit MI  med fint ID 	BOS
		22	0644	WDFN  mycket bra med promo och “Detroit’s 11-30 WDSN The Fan”	RÅM
		22	0830	WISN Milwaukee WI	BOS
		19	0800	WISN  IDade under KCTN	RÅM
		22	0528	KWKH Shreveport LA  Brukar hålla tyst här normalt men inte nu utan sa "Tiger!" Verkade först inte svara men så kom ett QSL från CE som fått uppdraget från GM.	BOS
		22	0905	KCTN Minneapolis MN med id efter nyheter	RÅM
		25	1300	CKWX Vancouver BC mycket bra	RÅM
	1140	24 25	2159	CBI Sydney NS   "CBC Radio One 1140 AM  in New Waterford."	BOS
		21	0800	WRVA Richmond VA  med ett bra ID	BOS
		21 27	0731	WQBA Miami FL  med "Univision America 1140, Miami"	BOS
		22	0600	KSOO Sioux Falls SD  on top	BOS
		22	0130	KSOO  fint med ID och reklamer	RÅM
		20	0618	CHRB High River AB ”Southern Alberta’s Family Radio”	RÅM
		25	1300	KSLD Soldotna AK  “ESPN 1140, KSLD” störd av CHRB	RÅM
	1150	24	2157	CKOC Hamilton ON  dunkade på bra redan denna tid	BOS
		27	0820	CKOC   "Oldies 1150"	LSD
		21	0830	WHBY Kimberly WI med väder efter C2C	RÅM
		22	0532	WHBY  hindrar ganska effektivt svagare att sticka upp	BOS
		21	0600	KSAL Salina KS  med ett överraskande ID. Annars mest östkustare	BOS
		19	0900	KSAL  promotade sina lokala nyheter	RÅM
		20	0840	KKNW Seattle WA  inte stark men tydlig	BOS
		25	1305	CKFR Kelowna BC med nyheter	RÅM
	1160	24	2200	VSB3 Hamilton BE  med "BBC World Service"-ID på heltimmen som väntat.	BOS
		26	0700	VSB3 med ”BBC World Service” och när de hämtade andan, ett svagt wyll.com	RÅM
		27	0816	+WTEL Red Springs NC  med ett mycket fint och utförligt ID!  Tur det. Annars skulle man knappt ha trott det själv! Helt oväntad förstås.  "The Power House" bl a.  Gav upp om QSL efter ett par försök men Rolf tipsade om hur han fick QSL! Tnx OM!	BOS
		27	0816	WTEL mycket bra med ”The Power House 1160 WTEL Red Springs North Carolina. A Beasley Broadcast Station”	RÅM
		24	0600	WYLL Chicago IL starkt	RÅM
		18	0908	KSL Salt Lake City UT	RÅM
		22	0400	KSL  redan denna tid om än svagare än WYLL	BOS
	1170	21	0710	WWVA Wheeling WV	LSD
		26	0800	WWVA 	RÅM
		22	0521	KJOC Davenport IA  fortfarande som "True Oldies 1170" trots att man fått nya ägare och planerade först formatbyte och senare call-byte. Nu KBOB och SPT. QSL!	BOS
		25	1300	KPUG Bellingham WA med ett svagt id	RÅM
		25	1336	KJNP North Pole AK öppnade med nationalsång och stort ID	RÅM
	1180	27	0900	WHAM Rochester NY  med ett svagt ID genom Cuba.	BOS
		22	0600	KYES Rockville MN med promo för Business Directory på kyesradio.com mm	RÅM
		22	0531	KYES  mixad med ett par SS mm. Stark tidvis	BOS
		19	0900	KOFI Kalispell MT	RÅM
		22	0900	KOFI  fint	BOS
	1190	24	0600	WLIB New York NY   	BOS
		24	0600	WLIB avslutade ett program för husägare	RÅM
		22	0100	WOWO Fort Wayne IN  dominant	BOS
		22	0701	WOWO  fint med ID och nyheter	RÅM
		22	0752	+KQQZ Fairview Heights IL  inte så illa med halvgamla country-dängor och en fin ID-jingle!  Har ju 650 Watt natt numer så kanske går igen någon gång. Fint QSL!	BOS
		22	0752	KQQZ med jingle och CW. Tack BOS som uppmärksammade mig.	RÅM
		25	1302	KEX Portland OR med väder	RÅM
		22	0834	KEX  inte så imponerande signal som KFNQ på 1090 men inte långt ifrån.	BOS
	1200	24	2200	WXKS Newton MA   "This is WXKS Newton, WJMN 94.5 HD2 Boston. Bloomberg 1200". Dom äger även UC-stn på 94.5 FM. 	BOS
		24 25	0600	CFGO Ottawa ON  jämnstark med Bloomberg 1200	BOS
		24	0600	CFGO starkast denna morgon	RÅM
		22	0900	WOAI San Antonio TX med ”News Radio 1200 WOAI”	RÅM
		22	0834	WOAI  snyggt väder	BOS
		22	0100	WRTO Chicago IL  med bra bokstavs-ID på EE	BOS
		22	0100	WRTO  med spanska	RÅM
		25	0559	KFNW West Fargo ND tampades med CFGO	RÅM
		22	0532	KFNW  mycket bra	BOS
		25	1159	CJRJ Vancouver BC med ett kort ”RJ 1200”	RÅM
	1210	23 27	0530	VOAR Mt Pearl NL  en av få kvarvarande NA denna tid i början av protonstörningen. Prydligt Id. Annars mest LA på frekvenserna.	BOS
		24	2200	VOAR  fint med en jingle	RÅM
		22 24	0600	WPHT Philadelphia PA  on top men ett par andra under	BOS
		22	0704	KUBR San Juan TX  inte så illa med sitt multi-id.  "KUBR" nämns först.	BOS
		22	0704	KUBR  med kedjeID 	RÅM
		22	0738	KGYN Guymon OK  med lokal DJ som ID:ade live lät det som.	BOS
		22	0856	KRSV Afton WY  gladde stort!  Har varit ute efter den några decennier men inte ett spår förrän nu. Ett komplett legal ID på tim och nästan ensam på frekvensen! QSL!	BOS
		22	0900	KRSV  med ett fint id	RÅM
	1220	26	0600	WHKW Cleveland OH ”The Word” mm	RÅM
		18 21	0630	WHKW  "AM 1220 The Word"	LSD
		25	0633	CJRB Boissevain MB med fint id och sedan mer klassisk musik	RÅM
		25	0630	CJRB	LSD
		22	0832	CJRB  med "CJRB Weather"	BOS
	1230	24	2130	CFGN Port aux Basques NL  med ett eget ID!! Har jag aldrig hört förr. "VOCM. This is the CFCB radio service CFGN 1230 AM, Port aux Basques …" Inte // 1240.	BOS
		24	2130	CFGN med lokalid 	RÅM
		21	0611	WBLQ Westerly RI  med ett par ID så kanske provar en ny rapport	BOS
		27	0721	WSBB New Smyrna Beach FL	BOS
		21	0831	+KFPW Fort Smith AR  svagt med promo för High school football och id	RÅM
		21	0833	KFPW  med ett hyggligt ID och promo mm! Kul station!	BOS
		22	0508	KHAS Hastings NE  med ett hyfsat ID och sedan en Oldie	BOS
		22	0838	KDIX Dickinson ND  med fin community info och dito ID.	BOS
		22	0838	KDIX med id och community information	RÅM
		25	1245	KVAS Astoria OR  	LSD
	1240	24	2205	CKIM Baie Verte NL	LSD
		27	0806	+WDXY Sumter SC  med ett föredömligt ID!  Svarade trevligt på direkten!	BOS
		27	0806	WDXY med fint id innan C2C	RÅM
		21 27	0740	WMMB Melbourne FL  ville förstås vara med.	BOS
		27	0740	WMMB	LSD
		21 27	0546	WOON Woonsocket RI dominerade länge. Så här dags med "ON 1240" men senare med hela callet också. Reklam för Valley Transportation.	BOS
		21	0546	WOON med id och program sponsrat av Valley Transportation. 0611 även med en fin jingle.	RÅM
		27	0734	+WBCF Florence AL  en präktig överraskning! Inte ens i KOJE!  Som tur var en komplett och unik slogan förutom själva callet.  Fint QSL!	BOS
		22	0718	+WENK Union City TN  med ett trippel-id // 710 och 101.7 gladde.  Svarade på studs med elektroniska bilagor och verkade väldigt DX-minded	BOS
		22	0718	WENK  med svagt id och ”Like a Prayer” med Madonna	RÅM
		22	0916	+KWAK Stuttgart AR ”We're Oldies 102.7 KWAK 1240”.  Blev NA nr 600	RÅM
		22	0917		KWAK  med ett bra ID och OLD.  Svarade snabbt och positivt!	BOS
		22	0530	KCCR Pierre SD  	BOS
		25	1300	KTIX Pendleton OR  kallade sig "The Ticket KTIX Pendleton"	BOS
		25	1300	KTIX  med ett ”1240 KTIX Pendleton”	RÅM
	1250	24	0600	+WDVA Danville VA  var det mycket riktigt när jag kollade upp en OID som jag lämnat och jagat vidare. WGPL 1350 framme samtidigt.	BOS
		24	0600	WDVA  med ett svagt ”WDVA Danville”	RÅM
		27	0800	WGHB Farmville NC  med samma heltimmes-id som på 930 samtidigt!	BOS
		27	0700	WGHB med ett fint dubbelid för Pirate Radio	RÅM
		27	0815	CJYE Oakville ON samkör med CJMR 1320	RÅM
		19	0844	WSSP Milwaukee WI med klassisk musik från CHSM i bakgrunden	RÅM
		25	0200	WSSP hade en bra period.  På lägre frekvenser massor av HJ-stationer	BOS
		22	0600	KBRF Fergus Falls MN med TOH och nyheter om skolskjutningen	RÅM
		22	0600	KBRF  	BOS
		22	0903	CHSM Steinback MB med ett kort uppehåll i sin klassiska musik för reklam och id	RÅM
		21	1108	CHSM  med sedvanligt "AM 1250" istället för ID	BOS
		25	1301	KKDZ Seattle WA  med bokstavs-id	BOS
	1260	21	0730	CKHJ Fredericton NB  "Country KHJ"	LSD
		27	0903	CKHJ  i röran	BOS
		23	0445	CKHJ fint med id för FM och AM	RÅM
		26	0555	WMKI Boston MA  "Radio Disney"	LSD
		24	0557	WMKI med ett kort id	RÅM
		27	0653	WMKI  med sitt dubbla bokstavs-ID // HD	BOS
		27	0900	WSKO Syracuse NY  med ett riktigt svagt, men tydligt , ID	BOS
		26	0754	WSKO ”The Score 12-60”	RÅM
		22 23	0742	WNDE Indianapolis IN  med ett uselt ID den 22:a. Desto bättre natten den 23:e	BOS
		22	0758	WSDZ Belleville IL med ett fint ”WSDZ and WSDZ-HD Belleville-St. Louis”	RÅM
		22	0232	WXCE Amery WI  "on AM 1260 Wixie"	BOS
		18	0800	KPOW Powell WY med TOH och sedan nyheter från ABC	RÅM
		22	0900	KPOW  inte allt för imponerande denna gång	BOS
		22	0847	CFRN Edmonton AB med ett ”TSN 1260”	RÅM
		22	0847	CFRN	BOS
	1270	28	0820	CJBC Sydney NS	LSD
		21	0615	WTSN Dover NH  med Id och ABC News denna tid.	BOS
		27	0815	WRLZ Eatonville FL  fint med "Noticias CRN"-id	BOS
		27	0815	WRLZ  med musik och ”Noticias CRN”	RÅM
		27	0900	WLIK Newport TN  riktigt bra ID och Oldies före. Starkast på fqn stundtals. Svarade fint efter att jag testade en annan e-adress.	BOS
		27	0900	WLIK med hyfsat id och jingle	RÅM
		22	0832	WMKT Charlevoix MI  med ett svagt ID	BOS
		22	0832	WMKT  med ett svagt id i röran	RÅM
		22 24	0600	WXYT Detroit MI med ett par tydliga ID när jag väntade något östligare	BOS
		22	0027	WKBF Rock Island IL  stadig med många ID mm  "La Jefa 1270"	BOS
		22	0028	WKBF  med flera ”La Jefa 1270”	RÅM
		19	0930	KNWC Sioux Falls SD  "Faith 12-70"	LSD
		19	0800	KNWC  var starkast vid heltimmen	RÅM
	1280	24 27	0900	CFMB Montreal QC  stark  "Onda Latina 1280"	BOS
		27	0901	CFMB  med fint id på franska	RÅM
		21	0759	WHTK Rochester NY  IDade och drog en Rochester-annons	BOS
		27	0910	+WMCP Columbia TN  fint med Country och ett ID med slogan mm!  Den har vi och KOJE inte noterat hörd förr.	BOS
		27	0910	WMCP med ”Classic Country 1280 WMCP” mm	RÅM
		21	0440	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		22	0800	WNAM  blandade sig i WWTC en stund	BOS
		22	0759	WWTC Minneapolis MN  med bra slogan och call på timmen	BOS
		22	0800	WWTC  med ett fint id i gröten av stationer	RÅM
		22	0900	KZNS Salt Lake City UT ”1280 97.5 The Zone”	RÅM
		22	0900	KZNS  dominant	BOS
		22	0903	CJSL Estevan SK med ”CJ 1280”	RÅM
		25	1300	KRVM Eugene OR  med Jefferson Public Radio-id.  Den har jag inte hört tidigare! 
				Programdirektören tackade för att jag visat att dom kunde höras hit!	 BOS
		25	1300	KRVM med ”Jefferson Public Radio”	RÅM
	1290	24	2200	WKBK Keene NH  avlöste CJBK ett tag från timmen och framåt	BOS
		24	2211	WRNI Providence RI  med ett EE ID bara	BOS
		24	2135	WNBF Binghamton NY  med flera ID och annat.  Även drygt 15 timmar tidigare	BOS
		21 27	0730	WJNO West Palm Beach FL  nästan solo på frekvensen	BOS
		24	2200	CJBK London ON  "Newstalk 1290"	LSD
		23 27	0359	WHIO Dayton OH  	BOS
		23	0359	WHIO  med ID för AM och FM	RÅM
		21	0915	WIRL Peoria IL  helt dominant och stadig i fem minuter	BOS
		19	0801	WZTI Greenfield WI kom upp med ID och musik	RÅM
		22	0302	WZTI  fint med bokstavs-id mm. Lätt fastna för p g a formatet	BOS
		20	0528	CFRW Winnipeg MB med ”TSN 1290”	RÅM
		21	0900	CFRW  drog call-bokstäverna på timmen. Används sällan.	BOS
		22	0900	KGVO Missoula MT  med ett uselt ID	BOS
		19	0800	KOWB Laramie WY hyfsat med webbadress och ID	RÅM
		20	0858	KUMA Pendleton OR med id	RÅM
		22	0815	KUMA	LSD
	1300	24	2100	WJDA Quincy MA  med ett EE ID på timmen. Bättre före och efter med PP.	BOS
		24 28	2100	WJDA  med program på portugisiska. Bättre 28:e 0801 med dubbelID för WJDA och WFLL FL 1400	RÅM
		25 27	0832	WXRL Lancaster NY  och inget mer exklusivt här med "Classic Country"	BOS
		24 27	0800	WGDJ Rensselear NY  "Talk 1300"  med legal ID	BOS
		27	0800	WGDJ med ”Talk 1300” mm	RÅM
		23 27	0858	WJMO Cleveland OH  mycket stark  "Praise 1300"	BOS
		22	0910	WOOD Grand Rapids MI med bade AM och FM id	RÅM
		22	0758	WRDZ La Grange IL  med "WRDZ La Grange-Chicago" i Radio Disney	BOS
		22	0758	WRDZ  med ett ”WRDZ La Grange-Chicago”	RÅM
		18	0738	KGLO Mason City IA vanligast på frekvensen	RÅM
		20	0605	KKOL Seattle WA	RÅM
	1310	21 24	0600	WLOB Portland ME  med fina ID	BOS
		20	0720	CIWW Ottawa ON “13-10 News”	RÅM
		24	2130	CIWW  inte ovanlig redan denna tid	BOS
		21 22	0900	WCCW Traverse City MI  med legal id.  Bättre den 22.10  0100	BOS
		22	0905	WIBA Madison WI med ett “News Talk 1310 WIBA”	RÅM
		22	0738	WIBA  i röran.  	BOS
		21 22	0758	KNOX Grand Forks ND  brukar hänga på alla MN/ND-öppningar	BOS
		21	1100	KNOX  med ett hyfsat ID	RÅM
		19	0831	KFKA Greeley CO med väder och id	RÅM
		20	0806	KFKA  svagt	BOS
	1320	21 27	0902	CJMR Mississauga ON  med overnight // 1250 CJYE	BOS
		27	0816	CJMR  med dubbelid för CJYE 1250 och CJMR, samkör nattetid	RÅM
		23	0222	WOBL Oberlin OH  med ett bra ID och sen dominant en stund med CW.  "… Solid Gold Country Classics on Gold Country 1320.". Hörs inte varje vinter.	BOS
		23	0222	WOBL  kom upp med ett ”.. Gold Country Classics on Gold Country 1320” för att sedan spela en CW-sång 	RÅM
		22 23	0017	WILS Lansing MI  Gick en hel del MI samtidigt	BOS
		22	0100	WILS  hyfsat stark vid heltimmen	RÅM
		22	0802	KOZY Grand Rapids MN  skröt med att dom var "Your Hometown Radio Station"	BOS
		22	0253	KELO Sioux Falls SD  med ett hastigt "Newstalk 1320, 107.9, kelo.com"	BOS
		22	0900	KFNZ Salt Lake City UT med id i en promo. Richie svarade snabbt.	RÅM
		20 22	0900	KFNZ  bra	BOS
		25	1300	CHMB Vancouver BC “This is CHMB, AM 1320, Vancouver”	RÅM
	1330	23 24	0600	WRCA Watertown MA  dränkte en annan W-stn som just började ID:a	BOS
		24	2240	WRCA  med spanska	LSD
		24 27	0600	WYRD Greenville SC  m ett ID som började bra men slutet dränktes av WRCA. "NewsRadio WORD …"  Hela ID:et hört 27.10	BOS
		27	0805	WYRD med väder, reklam och ett “WYRD 106.3 FM”	RÅM
		27	0805	WFNN Erie PA   "The Fan"	LSD
		24 27	0905	WFNN med ett ID. Dessförinnan en GOS-låt men det var visst WFNN det också!?	BOS
		23	0300	WTRX Flint MI  tyvärr för svag för omrapportering denna gång	BOS
		23	0429	WVHI Evansville IN  plötsligt med en fin promo mm rapporterbart. Svarade inte när jag rapporterade för några år sedan så testar igen.	BOS
		23	0429	WVHI  med promo och ”here on AM 13-30 WVHI”	RÅM
		22	0830	WHBL Sheboygan WI  fint. Även 0100 samma natt.	BOS
		22	0830	WHBL  fint m id i en promo för Kim Komando Show. Äv 0100 men lite mer störd	RÅM
		19	0800	WLOL Minneapolis MN fint med ID mm	RÅM
		21 22	0300	WLOL  inte lika dominant som för några år sedan tyx det	BOS
		20	0850	CJYM Rosetown SK “13-30 CJYM”	RÅM
		25	1326	KXXJ Juneau AK    "The Greatest Hits Ever – KXJ" på västkusttråden	BOS
	1340	23	0444	WNZS Veazie ME  med en bra men svårtolkad jingle och NASCAR-px-promo	BOS
		27	0928	WIRY Plattsburgh NY  svagt men välartikulerat ID	BOS
		22	0034	WJRW Grand Rapids MI  med bra ID så jag testade en ny rapport och se QSL kom!	BOS
		22	0034	WJRW  med reklam och ett hyfsat ID	RÅM
		22	0830	KPOK Bowman ND  skapligt runt ID	BOS
		22	0830	KPOK  med bl.a. en jingle	RÅM
		20	0406	KGFW Kearney NE  med bra ID mm lokalt	BOS
		20	0405	KGFW med ett fint id	RÅM
		21	0840	+KFMD Bethel Heights AR  sam-ID:ade med "105-3 The Voice".  Relativt ny station och tämligen odokumenterad. Rapporten kom kanske inte fram ty inget QSL än.	BOS
		21	0840	KFMD  med ID för ”105-3 The Voice”	RÅM
		25	1335	CFYK Yellowknife NT med en detaljerad väderrapport. -2 grader i Yellowknife	RÅM
		21	0900	KWOR Worland WY  svagt ID i en röra av stationer	BOS
		21	0900	KWOR med ett id i gröten	RÅM
	1350	24	2200	WEZS Laconia NH  mycket fint minuterna före heltimmen och även över ID:et	BOS
		24	2200	WEZS 	RÅM
		24 27	0600	WGPL Portsmouth VA  snett som vanligt men hyfsat ID.	BOS
		27	0702	WGPL med gospel och id. Provar med en ny rapport	RÅM
		24	2328	WOYK York PA  gick mycket bättre tidigare med lokala annonser men ID nu	BOS
		27	0858	WTDR Gadsden AL  med "Thunder 92-7"  och 4 minuter senare väldigt legal ID.	BOS
		27	0858	WTDR  med ett “Thunder 92 7”. Ett bättre id några minuter senare.	RÅM
		24	2314	WARF Akron OH  "Fox Sports 1350"  och lokalt	BOS
		22	0717	WIOU Kokomo IN  mycket fint runt denna tid och perfekt ID.	BOS
		19	0806	WOAM Peoria IL med ett fint “This is Peoria’s Hometown Radio, 1350 WOAM”	RÅM
		22	0430	WPDR Portage WI  med ett uselt ID	BOS
		22	0100	KRNT Des Moines IA med en jingle	RÅM
		22	0808	KCAR Clarksville TX  med sitt vanliga ID. Classic Country fortfarande alltså.	BOS
		22	0808	KCAR med ett svagt id	RÅM
	1360	27	0806	WDRC Hartford CT  lurades lite först med sina många ID	BOS
		24	0600	WDRC	RÅM
		27	0738	WKAT North Miami FL  med ett svagt "Radio Luz 1360"	BOS
		25 27	0843	WSAI Cincinnati OH  väldigt stark  "Fox Sports 1360"	BOS
		23	0200	WWOW Conneaut OH  tyvärr alldeles för dåligt för rapport. Kul ändå.	BOS
		27	0904	WMOB Mobile AL  med ID och med REL mx. Riktigt stark periodvis.	BOS
		25 27	0845	WIXI Jasper AL  ID:ar som "WJLD".  "Party Blues and Oldies".  Den 25:e redan 0123 UTC.  "WJLD The Heartbeat of the City"	BOS
		27	0845	WIXI med hyfsat ID ”WJLD” mm	RÅM
		21	1055	WTAQ Green Bay WI med id och väder	RÅM
		22	0759	KKBJ Bemidji MN  med fina lokala reklamer.  0710 kanon-id	BOS
		18	0730	KSCJ Sioux City IA med ett svagt id	RÅM
		22	0706	KSCJ	BOS
		22	0855	KRKK Rock Springs WY med id. Den var det länge sen jag hörde.	RÅM
		21 22	0900	KRKK  med id	BOS
		18	0721	KHNC Johnstown CO med reklamer	RÅM
		20 21	0500	KHNC  blandade sig i på timmen	BOS
		22	0901	KLSD San José CA  riktigt rapporterbart över timmen. Både callet, "Extra Sports 1360" och //FM nämndes.  Bara andra gången för mig tror jag. Svar ficks första gången	BOS
		22	0900	KLSD  med id, både call och slogan ”Xtra Sport 1360”	RÅM
		20 25	1300	KFIV Modesto CA  snyggt ID mm på timmen!  Fint QSL + mailväxling därpå. Även hittad på en inspelning från 20.10 0800z. Nämnde då även 1280.	BOS
		25	1300	KFIV med webadress i en promo och fint id, dock störd av KKMO	RÅM
		20	0601	KKMO Tacoma WA ”El Rey”	RÅM
	1370	24	0605	WDEA Ellsworth ME med id och väder	RÅM
		24	2130	WDEA   "Down East Maine's WDEA"	BOS
		24 27	0931	WFEA Manchester NH  svagt med America's Best Music och ID	BOS
		24	2300	WFEA  hyfsat fint med ID och jingle	RÅM
		27	0853	WTAB Tabor City NC  med ett fint ID mm	BOS
		27	0809	WTAB  fint med id och promos. Kämpade mot WDEA.	RÅM
		22	0855	WLJW Cadillac MI “WLJN AM 1400 and WLJW AM 1370, Christian Talk Radio”. Don som är radioamatör svarade snabbt och trevligt.	RÅM
		22	0100	WLJW  skapligt med liknande annonsering som Rolf hörde enligt ovan.	BOS
		24 27	0600	WSPD Toledo OH  och strax efter en annan med ID, men för svagt.	BOS
		22	0715	WCCN Neillsville WI rätt hyfsat med jingle och id	RÅM
		22	0715	WCCN  med ett halvbra ID och "Wisconsin" nämnt. Flyttar upp den från (Tent) till ID:ad nu när Rolf hade den lite bättre. Jag har QSL sedan många år tillbaks dock.	BOS
		22	0803	KSUM Fairmont MN  fint vid ID	BOS
		22	0803	KSUM  med ”AM 1370 KSUM promising you the best country”	RÅM
		22	0103	KDTH Dubuque IA  när kondsen började glida  västerut. Även hörd på morgonen.	BOS
		22	0915	KSOP Salt Lake City UT  äntligen!  Och som dom gick! Huga… Trevligt QSL!	BOS
		20 22	0933	KXTL Butte MT  med Community Calendar-tips och sen mx	BOS
		22	0900	KXTL med TOH och sedan även “Cherry Creek Radio”	RÅM
	1380	27	0735	WMYF Portsmouth NH  spelade NOS till min förvåning	BOS
		21	0750	CKPC Brantford ON	LSD
		27	0813	CKPC med countrymusik och ett ”AM 1380”	RÅM
		27	0740	+WBTK Richmond VA   kanon med "Poder 1380 AM".  Hördes ett bra tag.  Fina QSL kom från ägaren och sedan även från hans åldrige far och radioamatör ….	BOS
		23 25	0200	WPHM Port Huron MI  utan formellt ID  men reklam för Cawood Auto i Port Huron , Är väldigt blek numer. Var ju vanlig tidigare.  23.10 0200 fin jingle.	BOS
		23	0200	WPHM  med en jingle innan nyheterna	RÅM
		22	0130	WKJG Fort Wayne IN  "The Fan" en frisk fläkt här	BOS
		22	0130	WKJG  fint med promo för ”Talkin’ Sports” och ”The Fan 13-80”	RÅM
		25	0003	WHEW Nashville TN  med ett "Bonita 1380 AM"  i musiken.  Förra gången jag hörde dem iddes jag inte skriva men försöker nu istället.	BOS
		24	2320	WOTE Clintonville WI med ”The Lounge” mellan låtarna	RÅM
		22	0100	WOTE  åkte snålskjuts på Michigan-rusningen denna tid	BOS
		22	0800	KLIZ Brainerd MN  dominant som väntat vid dessa cx	BOS
		19	0803	KLIZ  med ett fint ID i gröten	RÅM
		20	0846	KRKO Everett WA med promos och reklam	RÅM
	1390	24 27	0800	WEGP Presque Isle ME  stark men flera andra under.	BOS
		24	0600	WEGP stark som vanligt	RÅM
		27	0923	WCAT Burlington VT  "Cruisin' 937 is the Champlain Valley's  …"	BOS
		21 24	0530	WPLM Plymouth MA   //FM "Easy 99.1"	BOS
		25	0030	WFBL Syracuse NY  med Talk Radio-annonseringar och så ett "WFBL" oxo	BOS
		27	0810	WSPO Charleston SC  berättade om historiska byggnader i Charleston och liknande lokalpatriotisk info. En förvuxen TIS-station nuförtiden. Liknar inget annat.	BOS
		27	0809	WSPO berättade om sevärdheter i Charleston, bl.a. Marion Square och Middleton 
				Place	RÅM
		25 27	0858	WNIO Youngstown OH  med "First News"  "Sports Animal 1390 WNIO"	BOS
		22	0100	WLCM Holt MI  förstås vid denna MI-topp.  Mycket fint.	BOS
		22	0100	WLCM  stark med fina id	RÅM
		20 22	0930	WGRB Chicago IL  helt dominant ger hopp om udda stationer på insp.	BOS
		22	0853	WGRB ”Inspiration 1390” mm. Fint id på heltimmen.	RÅM
		21 22	0800	WRIG Schofield WI  i röran med legal ID.  Mycket bättre 0400	BOS
		22	0359	WRIG  med PSA och ID innan Fox Sport satte igång. 	RÅM
		22	0752	KRRZ Minot ND  skapligt med OLD och "Oldies 1390"	BOS
	1400	26	0823	CBG Gander NL CBC startar dagens program med national- och körsång	RÅM
		24	2259	CBG  "1400 AM in Gander"  fint	BOS
		24	0603	WOND Pleasantville NJ med ett ”News Talk 1400 WOND” och väder.  Efter mejl-
				konversation med Dave Coskey blev jag inbjuden att prata om DX-ing i Bob Burns show den 17/12. Jag hoppas att ni inte missade denna höjdpunkt ☺	RÅM
		24	0603	WOND  med id efter en nätverksreklam för händiga hantverkare	BOS
		27	0800	+WWRK Darlington SC  med fint ID! Har uppenbarligen bytt format nyligen.  News talk numer.  Ett mycket trevligt och positivt QSL från CE!	BOS
		27	0800	WWRK med ”News Talk 1400 AM WWRK Darlington” och svarade trevligt. Mitt första svar från SC.	RÅM
		22	1000	WATW Ashland WI  med svagt id. Mycket bättre ID 0530 samma dag och då även slogan "Freedom Talk". 	BOS
		19	0546	KCOW Alliance NE med en fin jingle ”AM 1400 KCOW”	RÅM
		19	0540	KCOW  	LSD
		20	0420	KCOW  med ett svagt men distinkt id. QSL finns sedan länge.	BOS
		22	0550	KLIN Lincoln NE  med ett ID i röran	BOS
		18	0805	KART Jerome ID  "Real Country"	LSD
		20	0812	KART	BOS
	1410	24 27	0900	CJWI Montreal QC  våldsamt stark.  "CPAM"	BOS
		27	0805	CJWI  bra med ”CPAM RadioUnion.com” mm	RÅM
		27	0700	WPOP Hartford CT	RÅM
		23	0300	WING Dayton OH  mycket fint och även ett bra legal ID på timmen	BOS
		23	0300	WING  med ett hyfsat fint ID	RÅM
		23	0513	CKSL London ON ”Funny 1410”	RÅM
		21 27	0856	CKSL  "Funny 1410".  Även 22:a vid sunrise.	BOS
		22	0800	KRWB Roseau MN  överröstade konkurrenterna precis vid heltimmes-idet	BOS
		22	0800	KRWB  var starkast vid heltimmen	RÅM
		25	1300	CFTE Vancouver BC dundrade in ”Team 14-10”	RÅM
	1420	24 27	0805	CKDY Digby NS  roade med ett regelrätt "1420 CKDY" lokal-ID!	BOS
		27	0805	CKDY med ett kort ”14-20 CKDY” i musiken	RÅM
		21	0600	WBSM New Bedford MA  med ett uselt "WBSM New Bedford"	BOS
		27	0729	WDJA Delray Beach FL   ""Universo 1420".  Chansade och skickade till gamle CE men han var inte längre i stationens tjänst så han kunde bara hålla med om att det var stationen men ville inte verifiera rapporten. Heder åt honom!	BOS
		21	0740	WHK Cleveland OH	LSD
		27	0900	WHK  med blygsam slogan:  "AM 1420 The Answer"	BOS
		22	0100	WOC Davenport IA rätt bra	RÅM
		21	0759	WOC	BOS
		21 22	0838	KTOE Mankato MN med id innan C2C	RÅM
		25	1200	KUJ Walla Walla WA med fint id	RÅM
		20	0803	KUJ bra och nu med SPT	BOS
		20	0840	KITI Chehalis WA  stark	BOS
	1430	27	0639	WKOX Everett MA   "Mia 1430"	BOS
		27	0800	WENE Endicott NY  med snyggt ID	BOS
		27	0815	CHKT Toronto ON med ”AM 1430 CHKT, Fairchild Radio, Toronto”	RÅM
		25	0055	CHKT  med px på EE för en gångs skull!	BOS
		23	0400	WXNT Indianapolis IN  överst i röran. 	BOS
		23	0300	WXNT  stark	RÅM
		22	0035	WBEV Beaver Dam WI  med Beaver Dam-annonsering och senare ett svagt ID. Hörd bättre 0054.	BOS
		22	0808	KZQZ St Louis MO  bra med kända OLD och en tydlig jingle	BOS
		22	0733	KZQZ  med ett hyfsat ID mellan låtarna	RÅM
		21	0500	KRGI Grand Island NE  ett kärt återhörande! Riktigt ovanlig.  Skapligt legal ID!	BOS
		22	0758	KTBZ Tulsa OK  äntligen rapporterbart! Skam den som ger sig …  Brett svarade efter några timmar och kommenterade även mitt tack-mail.	BOS
		22	0758	KTBZ  med promo och id ”AM 1430 The Buzz”	RÅM
		19	1003	KEZW Aurora CO spelade ”Stranger in Paradise” efter id	RÅM
		20	0503	KEZW  bokstaverade callet	BOS
		22	0859	KLO Ogden UT ”KLO World Class Talk”	RÅM
		22	0930	KLO  	BOS
		22	1150	KYKN Keizer OR	LSD
		20	0806	KYKN stadigast på frekvensen	BOS
		20 	1000	KCLK Asotin WA   med tydligt ID på timmen i sitt ESPN-relä. Idar ofta.	BOS
		25	1300	KCLK ”This is the pinnacle of Sport Talk Radio, ESPN Radio AM 1430 KCLK. The Sports Fan”	RÅM
	1440	21 27	0817	WRED Westbrook ME   envisas med sitt "The Big Jab" men även som "WRED"	BOS
		26	0559	WRED med Fox Sports Radio och ett ”The Big Jab”	RÅM
		25	0200	WVEI Worcester MA  med eget ID i ESPN omän svagt.	BOS
		25	0200	WVEI  med ID i ESPN. Lite svagt men tillräckligt.	RÅM
		27	0735	WGIG Brunswick GA  gladde med att höras och även med att svara!	BOS
		21 22	0803	WHKZ  Warren OH  med bara ett klart "AM 1220 The Word". 21:a med 1440-id	BOS
		22	0228	WMAX Bay City MI  länge och bra med EWTN men denna tid även bokstavs-id 	BOS
		22	0130	+WDRJ Inkster MI  riktigt användbart en stund. Två ID mm rapporterbart! Lite oväntad men helt i linje med kondsen.	BOS
		21	0925	+KTUV Little Rock AR  fint med lokalt La Pantera – id  och bra MEX mx!  Gick länge och levererade fler ID.	BOS 
		21	0925	KTUV  med ”La Pantera 14-40” och mex-musik	RÅM
		25	1200	CKJR Wetaskiwin AB med ”Monday, Monday” och id under ryssen	RÅM
		20	0800	CKJR med bra bokstavs-id	BOS
		20	0905	KMED Medford OR  ensam på frekvensemn och ID efter nyheterna	BOS
	1450	24	2157	CFAB Windsor NS   med AVR Network-annonseringar	BOS
		27	0500	CFAB  med ett lite svårtytt ”AVR” och ”News Talk Radio”	RÅM
		22 27	0155	+CHOU Montréal QC  med snx och ID.  QSL kom på en rapport från morgonen den 27:e efter några dagars väntan!	BOS
		22	0155	CHOU  med musik, id och snack. 	RÅM
		23	0446	WNBP Newburyport MA  rusade upp till väldig styrka när störningen slog till.  Fint ID med FM-frekvensen 106.1 mm. En timme senare var det roliga slut.	BOS
		23	0445	WNBP med id och Jim Reeves	RÅM
		24	0605	WPGG Atlantic City NJ  som vanligt dominant	BOS
		24	0605	WPGG   "WPG"	LSD
		21	0558	WMFJ Daytona Beach FL  med ett risigt ID bara	BOS
		27	0906	+WTKI Huntsville AL  med ett klart dubbel-id // FM !  Klart oväntad trots AL-cx i övrigt. Hörde först ett ID på timmen men för svagt då. Dock samma hör jag nu! Fred svarade mycket trevligt med pdf-brev via mail efter flera veckors väntan!	BOS
		27	0906	WTKI svagt med ”TalkRadio .. 14-50 and 92.9 WTKI”	RÅM
		22	0100	WATZ Alpena MI  med bra ID och eftersom man inte svarade förra gången jag skickade rapport provade jag en ny rpt. Nu kom ett mycket trevligt QSL!	BOS
		22	0100	WATZ  med ett bra id ”News Talk Sport, AM 14-50 WATZ Alpena”	RÅM
		20	0530	KATE Albert Lea MN  IDade och OLD format	BOS
		20	0530	KATE  med ”14-50 KATE Albert Lea Radio” och ”Downtown” med Petula Clark	RÅM
		22	0724	KBMW Breckenridge MN  ett dåligt "The Voice of the Valley. AM 1450 KBMW"	BOS
		22	0724	KBMW med ett hyfsat id	RÅM
		21	1050	+KGFF Shawnee OK  med ett ID i oldies-musiken.  QL QSL !	BOS
		21	1050	KGFF med ett svagt ID innan Bonnie Taylor sjöng “It’s a heartache”	RÅM
		20	0436	KYNT Yankton SD  med ett helt OK ID.	BOS
		22	0850	KZZJ Rugby ND	LSD
		22	0850	KZZJ  fint mellan två countrylåtar	BOS
		22	0849	KZZJ ”.. on AM 1450 KZZJ”	RÅM
		19	0900	KVSI Montpelier ID med ID och slogan. Tack till BOS för hjälp med ID.	RÅM
		20	0902	KWEI Notus ID  mycket fint ett bra tag.  "Tejano 1450"	BOS
		25	1301	KWEI  kom igenom med TOH	RÅM
		20	0806	KEZJ Twin Falls ID  kallade sig för "bilingual station". Svårt få fram aktuella fakta om denna men verkar vara NPR-ansluten numer?	BOS
		20	0655	KONP Port Angeles WA	LSD
		25	1300	KONP  med reklam och TOH	RÅM
		20	0800	KONP  alltid starkast här	BOS
	1460	21 28	0700	WXBR Brockton MA  "Southern New England's Best. The New AM 1460 WXBR Brockton" har alltså återuppstått.	BOS
		25	0300	WHIC Rochester NY  med ett svagt ID. Annan // FM än i KOJE.	BOS
		26	0555	WHIC NY kom igenom med ett id	RÅM
		27	0857	WBNS Columbus OH  åkte äntligen dit efter alla år av spaning. CE testade nerverna på mig i en vecka innan han verifierade rapporten!	BOS
		27	0857	WBNS  med ett kort ”97.1 The Fan” 	RÅM
		25	0330	CJOY Guelph ON	BOS
		24	0605	CJOY ”14-60 CJOY Royal Cities Greatest Hits”	RÅM
		23	0301	WKAM Goshen IN  överraskade här med ett snyggt ID mm! Stark!	BOS
		23	0301	WKAM  fint med ID	RÅM
		22	0807	KKAQ Thief River Falls IA  med ett "1460 KKAQ" bara	BOS
		21	1127	KDMA Montevideo MN  bara ett svagt ID i bruset	BOS
		18	0640	KXNO Des Moines IA	LSD
		21	1100	KXNO ”Sport station 1460 KXNO”	RÅM
		22	0800	KXNO  ganska okänslig för hur kondsen ligger. Vill alltid höras.	BOS
	1470	22 24	2100	WLAM Portland ME  "You're watching WCSH 6, Portland"	BOS
		24	0559	WLAM med dubbelid för både WLAM och WLVP	RÅM
		27	0930	WNYY Ithaca NY  med flera ID	BOS
		27	0930	WNYY med väder och ett par ID	RÅM
		19	0805	WMBD Peoria IL med väder och id	RÅM
		22	0300	WMBD  alla tider på dygnet	BOS
		22 23	0829	WBKV West Bend WI  gick fint en stund	BOS
		21 22	1105	KMNV Brooklyn Park MN  fint med nya slogan "La Raza"	BOS
		21	1105	KMNV med ett par fina ”La Raza”. Provar med en ny rapport.	RÅM
		25	1301	CJVB Vancouver BC med id på engelska	RÅM
		20	0800	CJVB	BOS
	1480	20 24	2131	WSAR Fall River MA  med lokala nyheter och ID	BOS
		26	0600	WSAR ”Fall River’s no 1 radio station, all day, every day. We are 1480 WSAR Fall River”.	RÅM
		27	0859	WHBC Canton OH  med PSA	BOS
		27	0816	WHBC ”News Talk 1480 WHBC”	RÅM
		20 22	0930	WGVU Kentwood MI  denna tid på prärieantennen.	BOS
		22	0856	WGVU ”Real Oldies 1480 and 850”	RÅM
		22	0800	WLMV Madison WI  stark i topparna men varierade kraftigt runt heltimmen	BOS
		22	0800	WLMV  med ett fint heltimmesid	RÅM
		21	1029	+KQAM Wichita KS  väldigt fint med en massa rapporterbart! Stor överraskning förstås. Kallade sig "The Big Talker".  Ägaren själv QSLade rapporten! Tnx ABU!	BOS
		21	1029	KQAM med fina id i promos, ”The Big Talker 1480 KQAM” mm	RÅM
		25	1300	KBMS Vancouver WA  med sin alldeles egna stil	BOS
		25	1300	KBMS med ett kort KBMS	RÅM
	1490	23 24	0405	WBAE Portland ME  med ett par fina ID bara för "AM 1490 The Bay"!	BOS
		21	0555	WBAE ”AM 14-90 The Bay”	RÅM
		27	0700	WXTG Hampton VA  med legal ID och sedan åter till sporten	BOS
		27	0700	WXTG med ”WXTG 1490 AM Hampton Virginia. A Local Voice Media Broadcasting Station”	RÅM
		27	0817	+WVGB Beaufort SC  med "94.5 The Coast". Fick leta runt på internet en bra stund för att greppa ordet "Coast".  Hörd med bättre ID lite senare. Svarade fint.	BOS
		27	0817	WVGB med ”94.5 The Coast” och ”Lola” med The Kings. Lite senare ett bättre id och en jingle.	RÅM
		27	0803	WMOG Brunswick GA ID:ade med ort.  True Oldies nu och hördes hela dagen av och till med god styrka emellanåt. Lite svår-IDad som andra TOC-stationer.	BOS
		27	0803	WMOG med True Oldie Channel och ”The Beach”	RÅM
		22	0748	WOSH Oshkosh WI  "The Home of the Big Talkers"	BOS
		22	0748	WOSH ”The Home of the Big Talker. NewsTalk 14-90 WOSH”	RÅM
		20	0400	KRIB Mason City IA  ID:ad flera gånger denna natt.  "KRIB Mason City"	BOS
		21	0927	KDRO Sedalia MO  med hyggligt ID mellan två countrylåtar	BOS
		20	0414	KKAN Phillipsburg KS  har varit ointresserad av rapporter tidigare men kanske har bättrat sig nu? Gör ett nytt försök.  Och nu ett trevligt mail med en studioinspelning	BOS
		20	0414	KKAN med väder, id och Nat King Cole	RÅM
		22	0814	KOVC Valley City ND  "Dakota Country Radio"	BOS
		20	0823	KDBM Dillon MT 	BOS
		20	0830	KEYG Grand Coulee WA	BOS
	1500	24	2130	WFIF Milford CT  med REL och ett svagt ID på halvtimmen.	BOS
		24	0559	WFED Washington DC  promotade Federal News Radio och WFED.	BOS
		22 24	2200	WLQV Detroit MI dundrade på trots i övrigt östligare cx.	BOS
		22	0900	WLQV ”Faith Talk 1500 WLQV Detroit”	RÅM
		22	0800	KSTP St Paul MN  med ett bra call-ID	BOS
		22	0800	KSTP  med ESPN och ett fint id	RÅM
	1510	24	0600	WUFC Boston MA  omväxlande "NBC Sports Boston" och "Yahoo Sports Boston"	BOS
		24	2200	WUFC  ”1510 NBC SportsRadio WUFC”	RÅM
		22 27	0900	WLAC Nashville TN  dundrade förstås in vid dessa sydliga cx.	BOS
		27	0855	+KAGY Port Sulphur LA  säsongens hittills största överraskning får man väl säga om denna. 1000 watt på denna frekvens! Är väl Daytimer dessutom. Bra reklam och ID samt lite musik bjöds det på!	BOS
		27	0855	KAGY med restaurangreklam och id	RÅM
		21	0925	KMSD Milbank SD  äntligen med ett bra ID och lite äldre rockmusik!	BOS
		21	0925	KMSD  med ID och ”A horse without name” med America	RÅM
		19	0536	KCKK Littleton CO	RÅM
		25	1300	KGA Spokane WA stark	RÅM
		22	0700	KGA  trots att västkusten inte gynnades	BOS
	1520	24	2149	WIZZ Greenfield MA  med stiligt ID.  Tyvärr räckte inte cx för några nya DT	BOS
		24	2130	WWKB Buffalo NY  bra förstås, men NOS-musik under	BOS
		22	0100	WMLM St Louis MI  med ett perfekt ID!!  Har dock QSL sedan tidigare.	BOS
		22	0100	WMLM  firade 30 år med Real Country Music-sändningar och ett fint id ”WMLM St Louis Alma Ithaca” mm	RÅM
		19	0800	KOKC Oklahoma City OK tampades med KKXA	RÅM
		22	0430	KOKC  inte så illa	BOS
		22	0831	KGDD Oregon City OR fint med ett ”La Gran D” innan KKXA tog över	RÅM
		18	1019	KKXA Snohomish WA idade svagt	RÅM
		22	0914	KKXA  med flera andra stationer upp och ner om vartannat	BOS
	1530	21	0730	WCKY Cincinnati OH idade när jag rattade förbi	RÅM
		22 27	0900	WCKY  väldigt stark och ren signal. "ESPN 1530" i REL px!	BOS
		21 22	1112	KQSP Shakopee MN  fint med ID mm har jag hört förr men då på fel effekt för tiden. Kanske törs svara den här gången.  Den 22:a redan 08 UTC dock.	BOS
		21	1112	KQSP med promo för fotboll och ”La Picosa 1530 AM”	RÅM
		22	0906	KFBK Sacramento CA	RÅM
		22	0917	KFBK  jämnstark med en Mex-mx-spelande	BOS
	1540	27	0900	Bahamas  svagt genom en våldsamt stark CHIN.  Nämnde även 104.5 FM	BOS
		24	2158	WDCD Albany NY  stark och väldigt lokala annonseringar	BOS
		24	2200	WDCD  starkt med “1540 AM WDCD”	RÅM
		18	0705	KXEL Waterloo IA fint med nyheter och väder	RÅM
		22	0431	KXEL  med promo för UNI football-sändning	BOS
	1550	21 27	0600	+WSDK Bloomfield CT  med komplett ID.  Tur för mig som missade den 26:e.  Den gode Bill ordnade mitt 5:e av fem möjliga QSL från hans AM-stationer!	BOS
		26	0600	WSDK med “This is Life Changing Radio 1550 AM”.	RÅM
		21 27	0900	CBEF Windsor ON  med fint lokal-ID där frekvensen framgår.	BOS
		27	0859	WLOR Huntsville AL  med ett kanon-ID och prov på deras musiksmak. Svarade även om man anar att dom inte riktigt förstod vad jag var ute efter …	BOS
		27	0859	WLOR  “Sunny 98 and 15-50. Huntsville’s home for good time and great music”	RÅM
		21	1059	KYAL Sapulpa OK med Yahoo Sport ”97.1 Sports Animal” mm	RÅM
		21	1100	KYAL  med sport	LSD
		21 22	1002	KYAL gick redan denna tid med ett svagt ID. Tipsade grabbarna. Har QSL själv. Den 22.10 redan klockan 0759!	BOS
		22	0905	KMRI West Valley City UT  bra med "La Jefa"-id	BOS
		22	0905	KMRI  med “La Jefa” mm	RÅM
		20	0838	KZDG San Francisco CA  med sitt speciella ID och format	BOS
		25	1200	KKOV Vancouver WA “America’s Best Music, KKOV Vancouver Portland”	RÅM
		20 21	1047	KKOV	BOS
	1560	26	0556	WQEW New York NY idade	RÅM
		24	2358	KGOW Bellaire TX  mycket stark tills man bytte pattern. Försvann helt.	BOS
		22	0859	KKAA Aberdeen SD med ”At 15-60 on the dial, we’re here for you 24 hours a day KKAA Aberdeen”	RÅM
		21 22	0759	KKAA  mycket fint	BOS
		20	0830	KNZR Bakersfield CA idade med både AM och FM frekvens	RÅM
		20	0500	KNZR  signal med bra läsbarhet men svag och mixad med KKAA	BOS
		20	0821	KZIZ Pacific WA med reklam, id och jazzmusik, störd av KVAN och KNZR	RÅM
		20	0835	KZIZ  med jazz	LSD
		20	0840	KVAN Burbank WA	BOS
	1570	22	0229	CJLV Laval QC  inte så illa	BOS
		22	0830	WBGX Harvey IL  tiggde pengar till 773-629-8867 bl a	BOS
		22	0805	WBGX  med ett hyfsat ”WBGX Big Gospel Xpress” i en promo	RÅM
		22	0734	WTRB Ripley TN  överraskade men en fin minut runt ID här!  Finns dock i pärmen sedan länge.  Promotade en sändning av St Louis Cardinals Baseball	BOS
		22	0734	WTRB  med promos och ID	RÅM
		25	1330	KPRO Riverside CA  ganska stadig med promo för Homcoming Radio-px	BOS
	1580	21	0726	CKDO Oshawa ON ”CKDO Classic Hits”	RÅM
		22 24	2200	CKDO  alltid närvarande	BOS
		23	0355	WHLY South Bend IN  med ett ID på EE fast uttalat med spansk brytning. Är SS. Var länge sedan jag hörde den senast.	BOS
		23	0355	WHLY   med ett svagt ID	RÅM
		22	0800	KOKB Blackwell OK  överraskade med ett bra legal ID i en svacka från ON-stn	BOS
		22	0800	KOKB “KOKB Blackwell Ponca City” mm	RÅM
		22	0640	+KKTS Evansville WY  upphittad med ett skapligt ID, slogan mm! Var oförberedd på denna trots att jag sett den loggad i Finland och Norge. Ganska ny station.	BOS
		25	1200	KGAL Lebanon OR “News Talk 1580 KGAL”	RÅM
	1590	26	0458	WARV Warwick RI “Life Changing Radio at 1590 AM, WARV”	RÅM
		26	0500	WARV  "Life Changing Radio"	LSD
		24 27	0630	WARV    	BOS
		24	2159	WHGT Maugansville MD  med flera fina ID 	BOS
		24	2159	WHGT  ville att lyssnarna skulle skicka pengar	RÅM
		26	0549	+WCSL Cherryville NC med id för kedjans 3 stationer.  Ett snabbt svar gladde	RÅM
		27	0630	WCSL  svagt ID i mun på WARV	BOS
		27	0912	WAKR Akron OH  med oldies, men inte True Oldies-urvalet, och bra ID.  Även hörd med "ID" för systerstationen 97.5 WONE	BOS
		21	0721	WAKR  med väder innan musiken drar igång	RÅM
		22	0703	WCGO Evanston IL	BOS
		22	0900	WCGO  med id på spanska och engelska	RÅM
		22	0500	WPVL Platteville WI  med bra dubbel-id // 1280.. Även hörd precis 4 tim tidigare	BOS
		22	0500	WPVL med dubbelid för WGLR 1280 och WPVL 1590	RÅM
		20	0801	WGBW Denmark WI spelade One Hit Wonders	RÅM
		22	0701	WGBW  klämde ett ID innan WCGO tog över.  Även 0801	BOS
		20	0840	+KDAV Lubbock TX  med ett tydligt ID och OLD förvånade!  Svarade perfekt!	BOS
		22	0832	KYNG Springdale AR  kom överraskande upp med ett ID! Den var ny för mig!	BOS
		22	0832	KYNG  svagt med ”Estereo Rhumba 1590 AM”	RÅM
		18	0900	KVGB Great Bend KS	LSD
		21	1032	KVGB med ett fint id innan ”America in the Morning” 	RÅM
		25	1200	KTIL Netarts OR med TOH och True Oldies Channel	RÅM
		25	1200	KTIL  med True Oldies Channel	LSD
		25	1300	KTIL  med uselt ID för mig som missade 1200-idet.	BOS
		20	0750	KLFE Seattle WA  "Freedom 15-90"	LSD
	1600	18	0700	WUNR Brookline MA  med etniskt program	LSD
		26	0557	WUNR  med program på spanska	RÅM
		24 27	2200	WWRL New York NY  med några ID mm. Har saknat denna ett par vintrar.  Svarade  bra när jag kontaktade Adriane 	BOS
		24	2200	WWRL  ”1600 WWRL New York” får sig en ny rapport	RÅM
		27 28	0800	WKWF Key West FL ”Sports Radio 1600” och ”The home of the Conchs”	RÅM
		24	0500	WKWF  med ett bra ID och framför allt slogan.	BOS
		21 27	0907	WAAM Ann Arbor MI  "Whamm"	BOS
		27	0905	WAAM  med id i en promo	RÅM
		27	0910	KLEB Golden Meadow LA  med ett svagt "The Ragin Cajun" bara	BOS
		27	0910	KLEB kom upp med ”The Rajun’ Cajun 100.3 KLRZ”	RÅM
		22	0830	KPNP Watertown MN  drog plötsligt web-adressen innehållande "kpnp" t ex. 0745 även med ett komplett ID på EE med ort och allt.	BOS
		22	0744	KPNP  med ID. Det är nog bara andra gången jag hört ett sånt.	RÅM
		22	0814	KDAK Carrington ND  med kedje-id "This is Dakota Country Radio"  	BOS
		22	0814	KDAK  med kedje-ID ”Dakota Country Radio”	RÅM
		21	1117	KEPN Lakewood CO  med ett ID	BOS
		19	0600	KEPN hyfsat stark denna morgon	RÅM
		22	0904	KTUB Centerville UT  upp rätt fint. "Exitos" och i nästa låtskarv även "Mexico" och "1600" noterat. Visade sig vara KTUB vid förnyad koll och utlåtande från JOB. Hittade en Radio Exitos i Mexico som skulle ha stämt in på kondsen men den uppgiften var tydligen gammal även om de automatiserade streaming-listorna som florerar på nätet inte var gamla och stationen är nog inte aktiv längre. "Juan 1600" fanns på insp.	BOS
	1610	21	0659	CHHA Toronto ON med ett fint id	RÅM
		21	0700	CHHA	LSD
	1620	22	0705	WTAW Collage Station TX idade när jag letade annat	RÅM
		22	0300	WTAW  fint	BOS
		22	0800	KOZN Bellevue NE	BOS
		22	0800	KOZN  starkast vid heltimmen, tyvärr	RÅM
	1630	24	0600	WRDW Atlanta GA  inte så illa på timmen.	BOS
		27	0824	WRDW  med flera id. Kör Red Eye Radio	RÅM
		22	0800	KKGM Fort Worth TX med stiligt ID mm. REL px.	BOS
		22	0800	KKGM  med ett fint id ”The Spirit of Hope, AM 16-30 KKGM”	RÅM
		22	0801	KCJJ Iowa City IA bara tvåa på frekvensen.	BOS
		22	0101	KCJJ  mycket stark med fina id och jinglar å sedan KCJJ News	RÅM
		22	0901	KRND Fox Farm WY ”La Jota” mm	RÅM
	1640	25	0900	WTNI Biloxi MS  med ESPN	LSD
		27	0900	WTNI med ESPN	RÅM
		22 23	0400	WTNI  fint.. "96.7 The Champ." bl a	BOS
		21	0910	KZLS Enid OK  med True Oldies Channel	LSD
		22	0800	KZLS  med ett snabbt ID i sin gamla musik	BOS
		19	0845	KBJD Sandy UT  "Super Radio"	LSD
	1650	28	0800	WHKT Portsmouth VA med ID	RÅM
		27	0832	CJRS Montréal QC  med Radio Shalom-jinglar	RÅM
		23	0200	CINA Mississauga ON  med prydligt heltimmes-id.  "CINA"	BOS
		23	0200	CINA  med ett fint ”16-50 AM CINA”	RÅM
		21 22	0900	KYHN Fort Smith AR  med fint ID	BOS
		22	0833	KYHN  med en fin jingle efter reklamen	RÅM
		22	0900	KBJD Denver CO starkast på heltimmen	RÅM
	1660	27	0800	WWRU Jersey City NJ	RÅM
		25	0000	WWRU	BOS
		26	0558	WBCN Charlotte NC ”CBS Sports Radio 16-60”	RÅM
		22	0944	WQLR Kalamazoo MI med reklam	RÅM
		23	0400	WQLR  svagt	BOS
		19	0815	KUDL Kansas City KS  med BIZ	LSD
		22	0900	KQWB West Fargo ND med ”True Oldies”	RÅM
	1670	27	0845	CJEU Gatineau QC “Radio Oxygene”	RÅM
		24	0600	WPLA Dry Branch GA  med bra ID	BOS
		27	0900	WPLA  med Fox Sports Radio	RÅM
		22	0300	WOZN Madison WI  med ett svagt men klart "WOZN Madison"	BOS
		19	0800	WOZN med CBS Sport	RÅM
	1680	24	0600	WTTM Lindenwold NJ  IDade och la till Philadelphia	BOS
		24	0600	WTTM idade ”WTTM Lindenwold Philadelphia”	RÅM
		23	0200	WPRR Ada MI  med ett skapligt ID om det inte hade varit för tonen på fqn	BOS
		27	0830	WOKB Winter Garden FL fint med promos	RÅM
	1690	24	0600	WPTX Lexington Park MD  	BOS
		26	0745	WPTX 	LSD
		24	0600	WPTX ”News Talk Connection 1690 WPTX”	RÅM
		27	0800	WMLB Avondale Estates GA får en ny rapport	RÅM
		22 24	0801	WVON Berwyn IL  med skapligt ID	BOS
		27	0814	CJLO Montrfile_0.png
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al QC gick fint med nyheter	RÅM
		22	0600	CJLO  med Q4	BOS
		26	0603	CHTO Toronto ON med ett id mellan låtarna	RÅM
	1700	24	0600	KVNS Brownsville TX  väldigt stark vid ID	BOS
		22	0800	KKLF RichardsonTX  spexade på och drog ett call-id	BOS
		20 22	0200	KBGG Des Moines IA  inte illa vid ID:et som var hopmixat med en Queen-låt , naturligtvis "We are the Champions".  Svarade snabbt när jag först fått okänd användare på de två som står på hemsidan. Provade ett namn från KJJY/KGGO-sidorna istället	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	570	27	0535	CMBD Radio Reloj, Santa Clara 	LSD
	580	27	0540	WKAQ San Juan PR  "Radio Reloj"	LSD
		22	0611	WKAQ  hördes parallellt med 600 efter att jag först hittat 600. Samma kedje-id.	BOS
	600	24	0602	Radio Rebelde starkt	RÅM
		22	0611	WYEL Mayaguez PR  med kedje-ID. "WKAQ" fick mig på spåret.  Tog en stund att lista ut hur det hängde ihop. Ny för mig.	BOS
	620	22	0729	XENK Mexico DF  ID och senare med en promo för sitt ganska unika format för en Mex. EE pop-musik från popålderns början.  EE real oldies ungefär. Men på SS. 	BOS
	630	27	0605	WUNO San Juan PR  "NotiUno"	LSD
		24	0600	WUNO stark med fint id	RÅM
	670	24	0602	Radio Rebelde starkt	RÅM
	680	27 28 	0300	WAPA San Juan PR ”La Poderosa Cadena Radio .. 6-80 kHz WAPA ..”	RÅM
	710	24	0602	Radio Rebelde starkt	RÅM
	730	22	0759	XEX Mexico DF  med "Deportes W"	BOS
		22	0759	XEX  fint med ”Deportes W”	RÅM
	740	28	0759	WIAC San Juan PR rätt bra med ID och webbadress	RÅM
	760	22	0800	XEABC Mexico DF  lite svagare vid ID men annars ståtligt med lugn musik	BOS
		22	0800	XEABC med ett ”ABC Radio 7-60 AM”	RÅM
	790	27	0830	Radio Reloj starkt	RÅM
	800	27	0630	Trans World Radio, Bonaire  med spanska	LSD
		27	0630	TWR Bonaire överraskade	RÅM
		22	0530	XEROK Cd Juarez CH  med ett komplett ID även om man hört den starkare 	BOS
	820	24	0600	CMBE Radio Ciudad de la Habana, Arroyo Arenas med ett fint id	RÅM
	830	27	0358	HIJB Radio, Santo Domingo med ett långt id	RÅM
	840	22	0800	CMHW Dobleve, Santa Clara  stark med "Su Ritmo de la Noche". Sen MEX-mx!	BOS
		27	0555	CMHW  bra med ”.. en Santa Clara’s Dobleve..”	RÅM
	860	22	0803	XEUN Mexico DF  med både callet och "Radio UNAM"	BOS
		22	0803	XEUN med ”Radio UNAM" och callbokstäver	RÅM
		22	0804	XENL Monterrey NL  tog över med ett klart ID! Blev min 135:e ID:ade Mex!	BOS
		22	0804	XENL  fint med call och ”Radio Recuerdo”	RÅM
	880	27	0830	CMBC Radio Progreso, Mantua idade störd av WCBS	RÅM
	900	27	0502	CMBC Radio Progreso, San Germán fint med ID	RÅM
		22	0850	XEW W Radio Mexico DF med ett fint id	RÅM
		22	0758	XEW med lokal-id för 900 // FM bara	BOS
	910	24	0603	CMHA Radio Cadena Agramonte, Camagüey med ett hyfsat id	RÅM
	940	22 28	0706	WIPR San Juan PR ”Maxima 940 AM”  Även 22 05.35	RÅM
		22	0529	WIPR  "Maxima 940 AM"	BOS
		22	0756	XEQ Mexico DF fint med ID och snack	RÅM
		22	0524	XEQ  med ett "XEQ Radio" i det löpande snacket. Även "La Q Mexicana" senare	BOS
	970	27	0501	WSTX St. Croix USVI med “.. AM 9-70 WSTX” och nyheter	RÅM
		27	0501	WSTX  har jag inte varit i närheten av tidigare! Kul!  	BOS
		22	0650	XEJ Ciudad Juarez  "La J Mexicana"	LSD
		22	0648	XEJ   med ett bra ID och musiken före gick ännu bättre	BOS
		22	0720	XERFR Mexico City DF   "Radio Formula"	LSD
		22	0722	XERFR  mycket bra vid ID	RÅM
		22	0722	XERFR  kanon med slogan men även callet och frekvensen	BOS
	980	27	0800	CMBD Radio Reloj, Moa kom upp med ett ID	RÅM
	990	27	0835	CMAM Radio Guamá, Pinar del Rio starkt “Esta es Guamá” mm	RÅM
		27	0835	CMAM Radio Guamá	BOS
		22	0802	XET Monterrey NL  väldigt fint "La T Grande" mellan två låtar! Ny för …	BOS
		22	0802	XET  fint med musik och id ”La T Grande”	RÅM
		22	0738	XECL Tijuana BC  klämde sig in en stund också med ett svagt "La Rockola"	BOS
	1000	26	0800	CMNM Radio Granma, Manzanillo idade	RÅM
	1010	22	0736	XEHL Guadalajara JL  bra med Deportes W emellanåt. Lite sämre vid ID men gick hela tiden // 730 så gick bra jämföra.  Där XEX klippte in ett ytterst lokalt "XEX" hade dock XEHL övermäktigt QRM.	BOS
	1020	22	0801	XEKH Querétaro QE  med ett svagt ID	BOS
		28	0800	CMBD Radio Reloj, Victoria de LT bra med ID	RÅM
	1030	22	0700	XEQR Mexico DF  kanon	BOS
		22	0700	XEQR med ett hyfsat id	RÅM
		21	0914	XELJ León GJ  med ett dåligt "Ke Buena". QRM från en annan MEX.	BOS
		22	0856	XESDD Ensenada BC  "La Tremenda" bara	BOS
	1050	22	0808	XEG Monterrey NL  med ett snyggt ID över ESPN Deportes och andra.	BOS
		22	0808	XEG  överröstade de andra på frekvensen med ett fint ”La Ranchera de Monterrey 10-50 AM”	RÅM
		19	0917	XEBCS Radio Cultura Sur California La Paz BS med ett fint id	RÅM
		19	0950	XEBCS	LSD
		22	0604	XEBCS  IDade och drog igång nationalsången	BOS
	1060	27	0800	CMDL Radio 26, Jovellanos med “Esta es Radio 26, desde Matanzas, Cuba” och musik, bl.a. The Beatles.	RÅM
		27	0359	HIB81 Radio Amanecer, San Pedro de Macorís överraskade	RÅM
		22 24	0601	XEEP Mexico DF  "Radio Educación"	BOS
		24	0601	XEEP med hyfsat id	RÅM
		27	0700	WCGB Juana Diaz PR  med ett fint EE trippel-id // 1190 // 1370.  Ny för mig.	BOS
		27	0659	WCGB  med trippelid på EE	RÅM
	1070	21 22	0758	XESP Guadalajara JL  med fint ID och "Radio Noticias"-slogan. Sen musik!	BOS
		22	0758	XESP  med musik, ID och slogan	RÅM
		27	0500	CMKS Radio Trinchera Antiimperialista, Guantánamo med ett hyfsat ID, men störd av Santa Fé.	RÅM
	1100	22	0806	XETGO Tlaltenango ZC  med ett svagt "Radio Canon" i mex-musiken	BOS
	1120	24 25	2201	WMSW Hatillo PR  började gå denna tid och IDade . Sen stark och stadig	BOS
		24	2207	WMSW “Radio Once” mm	RÅM
	1140	22	0810	XEMR Monterrey NL med ett “Radio Esperanza” mellan ett par låtar	RÅM
		22	0400	XEMR  med fint bokstavs-id	BOS
		21 25	0200	CMIP Radio Surco  bra ID	BOS
	1170	22	0801	XEUVA Aguascalientes AG  IDade som "X-H-Uva 90.5 FM"	BOS
		27	0901	+XEZS Coatzacoalcos VE  visade sig min OID här vara. Först noterade jag ett dubbel-id 0911 för "… 92.3 FM, 1170 AM …" men fick inga träffar.  Vidare koll och jag hittade en inspelning från heltimmen där "La Explosiva" framgår klart. 	BOS
	1180	24	0553	Radio Rebelde starkt med eko	RÅM
	1190	20	0416	XECT Monterrey NL  med ett svagt men klart "Contacto 1190"	BOS
		22	0757	XEWK Guadalajara JL med flera ”W Radio”	RÅM
	1220	21	0900	XEB México City DF	LSD
		22	0804	XEB  med callet och slogan	BOS
		22	0808	XEB med id	RÅM
	1230	24	0530	CMBC Radio Progreso, La Palma 	LSD
		24	0533	CMBC Radio Progreso, La Palma idade	RÅM
	1240	27	0601	HIC26 Radio Maria, Santo Domingo med “Radio Maria Dominicana 12-40 AM”	RÅM
	1250	22	0859	+XEZT Puebla PU  upp ett kort tag med ett fint "La Mejor".  Min första PU-stn!	BOS
		22	0859	XEZT med ett fint “La Mejor” I musiken	RÅM
	1260	21	0914	XEL Mexico DF  stark och stadig.  "La 1260"	BOS
	1280	27	0601	WCMN Arecibo PR fint med id och ett gratulationsprogram	RÅM
	1310	22	0800	+XETIA Guadalajara JL hyfsat fint med ”XETIA AM” och ”Radio Vital”	RÅM
		22	0800	XETIA  hade även jag efter tips från Rolf! Hade missat den vid kollen!	BOS
	1320	2   	0515   	WSKN San Juan PR  “Radio Isla”   	LSD
		22	0742	XECPN Piedras Negras CO  "La Poderosa"	BOS
	1350	22	0522	XEQK Mexico DF  med slogan "Sonido de la Calle" denna tid. 0745 med det mer officiella "Tropicalisima 1350"	BOS
	1380	22	0929	XECO Mexico DF  kalas-id och slogan "Romantica 1380"	BOS
	1390	27	0644	WISA Isabela PR  IDade som "WIAC 740 La Original"	BOS
		20	0504	XEKT Tecate BC  fint med "La Super KT" mm	BOS
	1410	22	0932	XEBS Mexico DF    La Mas Perrona"	BOS
	1420	22	0722	+XEF Cd Juarez CH  dök upp i 30 starka sekunder med ett fint Radio Viva ID. Eftersom jag saknade internetuppkoppling och KOJE inte var uppdaterad så klarade jag inte att ID:a denna utan att ta hjälp av JOB. Tack Janne!	BOS
	1430	22	0827	XEWD Cd.Miguel Alemán TM   ganska bra med "… 1430, La Estación de la Raza" tog lite funderande att knyta till XEWD. Säger eventuellt Papalote innan också?	BOS
		22	0827	XEWD  rätt bra med ”Radio Papalote 1430, La Estación de la Raza	RÅM
	1470	22	0900	XERCN Tijuana BC  svagt ID	BOS
		22	0900	XERCN  med ett hyfsat id	RÅM
		22 25	0831	XEAI Mexico DF    "Radio Formula 1470". Den 25.10 0457 utförligt ID.	BOS
	1530	22	0904	XESD Silao GJ  // 99.3	BOS
		21	0935	XEUR Mexico DF  med ett svagt "Radio Fiesta".  Även 0914	BOS
	1540	27	0708	ZNS1 Nassau med id för AM och FM	RÅM
	1550	24	0602	Radio Rebelde i kamp med CBEF	RÅM
	1570	18	0702	XERF La Poderosa med ett långt id	RÅM
	1620	24	0602	Radio Rebelde stark här också	RÅM


	SYDAMERIKA
	560	29	0535	YVRH RNV Canal Informativo, Puerto Ordaz	LSD
	570	24	0600	HJND Radio Nacional de Colombia fint med “Radio Colombia”	RÅM
	580 	2   	0600	ZYI 776 Rede Brasil AM, Recife  ex Rádio Boas Novas   	LSD
	590	30	0600	LS4 Radio Continental, Buenos Aires	LSD
	610	29	0630	HJKL La Carinosa, Bogotá	LSD
		27	0701	HJKL med fint id	RÅM
	680	27	0559	YVQR Radio Continente 680, Cumana    med ett "Radio Continente 680"	BOS
		27	0559	YVQR  med fint id	RÅM
	730	27	0359	HJCU Melodía Estéreo, Bogotá med id och nyheter	RÅM
	760	26	0606	HJAJ RCN La Radio, Baranquilla med nyheter och väder	RÅM
	770	27	0700	HJJX RCN La Radio, Bogotá med id och nyheter med Jolanda	RÅM
		22	0531	YV—Radio Nacional de Venezuela  bra. Inget lokalt ID om jag förstod saken.	BOS
	780	24	0600	YVMN Radio Coro med ett pampigt id	RÅM
		22	0530	R Coro  bland Mexarna som gick samtidigt på andra frekvenser	BOS
	790	27	0801	YVXM Radio Minuto, Barquisimeto	RÅM
	820	27	0301	HJED Caracol Radio, Calí hyfsat bra med id och nyheter	RÅM
	830	29	0640	YVLT Radio Nueva Sensación, Caracas	LSD
	850	26	0803	HJKC Candela 850, Bogotá gick starkt	RÅM
		27	0723	HJKC Candela 850  fint "Solo Exitos"	BOS
	870 	1   	0605   	LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires   	LSD
	900	26	0645	YVMD Radio Venezuela Mara Ritmo, Maracaibo	LSD
		27	0807	YVMD  stark med musik och id	RÅM
	910	26	0730	YVRQ RQ910, Caracas	LSD
	920	28	0801	HCAB1 Radio Democrácia, Quito fint med ID mellan låtarna	RÅM
	970	26	0500	HJCI Radio Red RCN. Bogotá med ett kort id	RÅM
	1040	27	0558	HJxx Colmundo Radio med ett hyfsat id	RÅM
	1070	27	0357	HJCG Radio Santa Fé, Bogotá med jingle och id	RÅM
		22	0647	HJAH Radio Atlantico, Barranquilla  med bra jingle	BOS
	1100	27	0801	HJAT Caracol Radio, Baranquilla	RÅM
		27	0702	HJCN BBN Radio, Bogotá spelade “Härlig är Jorden” efter id	RÅM
	1130	29	0802	YVRL Radio Ideal, Maiquetía	RÅM
		29	0800	YVRL Radio Ideal, Maiquetia	LSD
		29	0725   	LRA 21 Radio Nacional Santiago del Esterio   	LSD
	1160	27	0658	HJOC Fuego AM, Bogotá  en av flera HJ med prydliga bokstavs-id runt timmen	BOS
		27	0658	HJOC med ett fint id	RÅM
	1170	27	0806	HJxx Caracol Radio med reklam för bl.a. Cadillac	RÅM
	1190	30	0610	HJCV Radio Cordillera, Bogotá	LSD
		27	0405	HJCV med id	RÅM
	1200	27	0400	HJNF Radio Red RCN, Cali med id och callbokstäver	RÅM
	1230	27	0400	HJLK Radio Calidad, Cali “Radio Calidad, la mas popular”	RÅM
	1250	27	0759	HJCA Capital Radio, Bogotá med id och jingle	RÅM
	1290	27	0709	YVLF Radio Puerto Cabello med flera id	RÅM
		2  	0530   	YVLF Radio Puerto Cabello, Puerto Cabello   	LSD
	1300	27	0501	YVNS Radio Reloj, Maracaibo idade fint	RÅM
	1360	27	0405	HJUO Oxigeno, Cartagena med ett kort id	RÅM
	1380	2  	0510   	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello    	LSD
	1390	27	0301	WISA Isabela PR idade ”W-I-S-A 13-90 AM WISA”	RÅM
	1400	27	0301	WIDA Carolina PR med ett fint id ”La Vida .. 14-00 AM”	RÅM
		20	0535	Radio Callao Super, Lima  "Super Radio"	LSD
		25		HJKM Emisora Mariana, Bogotá	LSD
		26	0834	HJKM Emisora Mariana, Bogota med ett fint id	RÅM
	1410	29	0402	HJDU  Emisora Cultural Universidad de Antioquia  med tydligt ID	BOS
		27	0401	HJDU med promo för morgondagens program i mikrobiologi	RÅM
	1420	27	0616	HJBH Radio Magdalena, Santa Marta  mycket trevligt ID	BOS
	1470	27	0401	HJNT Radio Huellas, Cali ”Radio Huellas Intennactional 14-70 kHz ..”	RÅM
	1500	27	0301	YVRZ Radio 2000, Cumaná med id och lotteriresultat, Svarade lite överraskande.	RÅM
	1520	26	0656	HJLI Libertad, Bogota med webadress	RÅM
	1550	27	0257	HJCB Radio El Sol, Baran med ett fint id	RÅM
		26	0159	HJZI G12 Radio, Bogotá ”Esta es G12 Radio .. 15-50 AM”	RÅM

KORTVÅG & FM
	3350	22	0200	REE Costa Rica stänger sändaren för gott den 27/11	RÅM
	4750	29	1230	Radio Republik Indonesia, Makassar	LSD
	4755,5	21	-1158	The Cross, Mikronesien överraskade  med förlängd sändningstid	RÅM
		21	-1158	The Cross  stängde	LSD
	4870	27	1330	Radio Republik Indonesia, Wamena	LSD
	4940	26	1500	Voice of the Strait, Fuzhov  med engelska	LSD
	5895	24 30	1509	LLE Bergen Kringkaster hördes bra med testslinga	RÅM
	5930	30	0910	Radio Russii Murmansk  med bra id	LSD
		30	0955	Radio Rossi Murmansk med lokala reklamer	RÅM
	5995	24	1030	Radio Australia, Brandon med program på Tok Pisin	RÅM
	6050	1	0952	HCJB Pichincha på indianspråk och två längre avbrott i sändningen	RÅM
	6055	23	1040	Radio Nikkei // 3925 + 9595	LSD
	6060	18	1400	Sichuan PBS med ett id på engelska	RÅM
		19	1200	Sichuan PBS, Chengdu  med engelskt id	LSD
	6160	31	0910	Radio Rossi Pomorye i Arkangelsk med lokalt program	RÅM
	13630	28	1000	CVC The Voice of Asia, Tashkent  med px på Hindi	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	560	31	0601	(tent) NCN Guyana med BBC WS	RÅM
		22	0530	(tent) Guyana  dominat på frekvensen med BBC	BOS
	640	29	0610	(tent) Guadeloupe med snack på franska. Även 27:e 0801	RÅM
	648	21	1451	(tent) AFN Okinawa går kanske att få ihop en rapport på med mer manglande	RÅM
	710	22	0801	XE  mycket bra!  Lite NA-QRM bara.  NOS-mx på SS. Fattar inte snabb-ID:et	BOS
	940	27	0830	(tent) WINZ Miami FL med Fox Sports Radio men inget id innan WMAC tar över	RÅM
	980	27	0831	(Tent) WAAV Leland NC  mycket stark och stadig med Red Eye Radio men vid denna lokala reklam passade dom på att blanda sig med en LA. Samma gate samtidigt på 970 gav flera ID på WZAN så finns nog ett ID i röran. Forskar vidare.	BOS
		27	0828	OID  starkt med Creole så lutar åt WHSR i Florida	BOS
	1000	22	0619	OID Radio Mil och det mesta tyder på XEOY	BOS
	1080	22	0912	OID Grupo Formula  ska vara den ohörda XEXK Poza Rica VE …	BOS
	1090	27	0502	(tent) WUVI St. Thomas USVI svagt med ett ”St. Croix” i nyheterna och samma nyheter som 970. Måste manglas mera.	RÅM
	1152	21	1500	(OID) NHK-2 med bra styrka men inget lokalt tyvärr	RÅM
	1250	27	0819	OID  fint med Red Eye Radio. Pekar på WTMA.	BOS
	1280	27	0831	OID med Fox Sports Radio ska nog ha varit WANS SC vid denna topp?	BOS
	1300	27	0810	OID spansktalande med ett ”Radio Hombre” i musiken	RÅM
	1310	23	0253	OID  med GOS stack upp under utpräglade IN-c x.  WTLC tent ffg för mig	BOS
	1340	27	0806	OID SC-stn med lokal reklam. Kan finnas något ID-bart runt denna tid.	BOS
	1360	27	0806	OID som idar ”AM 1360 The Care (???) 1240 1470”. Får söka vidare	RÅM
		27	0838	(Tent) WHNR i Florida med ett "La Ley 1360"  men för svagt för tent rpt	BOS
	1420	21	1022	(Tent) KULY KS  med ett "Real Country K-LY" borde vara KULY?	BOS
	1530	21	1459	(OID) Kommersiell japan som det nog skall gå att få id på	RÅM
	1540	26	0700	(tent) CHIN Toronto ON med program från CRI och inget id vid heltimmen	RÅM
	1650	22	0800	(tent) KSVE El Paso TX med ”ESPN Deportes Radio”	RÅM

