PAX106  -  Parkalompolo  141017 – 141103

Alla tider är UTC.								Rev Y		150714
									Rev Z		150810

BOS	Bo Olofsson, Furuögrund	141016-141102	Perseus, SDR-14, PRA-1
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	141016-141019	Perseus, SDR-IQ  (+ bara SDR-IQ till 141101)
LSD	Lars Skoglund, Täby	141016-141103	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	141016-141103	Icom IC-7000, NetSDR, SDR-IQ
KEL	Kjell Eriksson, Luleå	141018-141025	2*CR91 2*kassettdäck
MJT	Magnus Jespersson, Västerås	141018-141025	JRC NRD-535, MD, Elad FDM-S2, Lextronix E1

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


- - - BOS - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.10	Stockholmarna anlände utan missöde till Parka och den av Roland redan uppvärmda skolan på 	eftermiddagen och konstaterade att Asien gick rätt fint och långt in på kvällen. Västerbottensdelegationen hade samma bekymmersfria transport om än i mörker och anslöt 2215. Uppackning och riggning. Vi väntade väl inga daytimers men det var mycket sämre än så.

17.10	Fina Brasse-cx under natten enligt Janne och NA var i alla fall sällsynta, svaga, brusiga och oftast 	frånvarande.   Började gå en del NA strax före sunrise men så störde det till och resten av dagen fanns knappt några signaler alls. Eftersom inga protoner var inblandade så hyste vi dock hopp om att det skulle ta sig. I väntan på NA inspekterades AK/HI-tråden och befanns i utmärkt skick. Tillbaks genom byn och det mest spännande vi (Janne) såg var lite brandrök och en bil på avstånd … Röken visade sig komma från en grillring på en gård. Hawaii först och sedan Alaska tog sig hyfsat framåt solnedgången. Som tack för att vi kollat på tråden? Uppmätning av Net1-förbindelsen företogs men med mycket osäkert resultat. Flera andra parametrar än bara signalstyrka påverkade så det enda säkra resultatet är väl att uppladdningshastigheten ökade rejält med en yttre antenn. Dock uppmättes samma förbättring om antennen placerades inomhus.  Kvällen ägnades åt Spanien-koll och uppstarten av denna logg.  Brassar vid midnatt men även lite NA-känning så nu kanske …

18.10	Fortsatt dåligt mot östra USA/Canada och därmed inte mycket i början på natten. Öppnade lite mot 	CO/WY i mörkaste natten men en stund före soluppgången var det dags för nästa störning som fullständigt tog musten ur resen av dagen. Mycket sämre än dagen innan. Inte ens Kina ville studsa vår väg. Stannade vid Iran och Indien. I väntan på kondsen företogs en inspektion av först östkustantennen och sedan prärieantenn. Båda trådarna var i fint skick men över prärietråden hade en halv tall lagt sig. En klen tall så med gemensamma krafter kunde vi lyfta den bort från tråden. När jag skulle duscha så uppdagades att varmvattnet inte var uppskruvat så det kändes ungefär som ett dopp i Bottenviken en julidag … Ett telefonsamtal till Sigvard och problemet kunde lösas. Halv fem dök Kjell och Magnus upp med den förväntade, traditionella, tårtan! Denna gång med Delaware som motiv av någon anledning.

19.10	Uselt men trots allt en del NA under nattens mörkaste timmar. Lite östligare stationer än hittills. Dog ut 	redan innan sunrise. JOB bevakade heltimmen 0400z och sedan åkte vi till Pajala för att Janne skulle kunna borda bussen mot Skellefteå en och en halv timme senare. Ett ytterst lätt snöfall under resan men i Parka nästan uppehåll. Tillbaks i Parka kunde konstateras att det var extremt dött och det höll i sig till 1330 UTC. Inte en bärvåg! Sedan börjar reflektionerna komma igång igen med först bara Iran men snart även Indien och arabiska stationer. Européerna på behörigt avstånd. Småintressanta reklamavbrott i fotbollen från Spanien utefter kvällen gav några ovanligare stationer. 

20.10	Otroligt stört hela dagen men ändå mycket mer reflektion än dagen innan. Enda TA-signalerna var lite 	från Argentina-hållet. Spanien fick åter igen ersätta avlägsnare DX. Väldigt stört så blev inte bara det vanliga urvalet.  Annars har vi hunnit med en inspektion av Asien-tråden och funnit den i perfekt skick. Slutmotståndet hade lossnat från tråden men vi lät det vara så då det förmodligen inte är en nackdel vid Australien-jakten utan snarare är en fördel. Asientråden är egentligen alldeles för nordlig för Australien utom möjligen för Queensland. I brist på NA har jag kollat några inspelningar hemifrån dagarna före expeditionen och konstaterat en fin Alabama-öppning den 13.10 t ex.
	
21.10	Den höga solaktiviteten fortsätter om än kanske med lite mindre intensitet. Under natten noterades 	några svaga NA p g a solstormen men annars var det bara några La Plata som gick lyssningsbart. Tomt på stationer dagtid men lite Asien och en del Spanien senare. LA-trådarna besiktades medan Kjell tog en egen tur fram och åter till Kerentöjärvi! Bra precis två mil! Drygt halva den närvarande besättningen besatt bastun en stund strax innan Spanien-kollen kom igång för kvällen

22.10	Lugnar ner sig sakta men ganska långt kvar till några roligare NA verkar det. Spanien gick bra på 	morgonen som framgår av loggen. Kina återvände efter vår dagliga antenninspektion. Västkusttråden var i samma goda kondition som de övriga vi följt. Kallaste dagen hittills med -7 grader mitt på dagen. Roland hälsade på och ställde en madrass till förfogande eftersom det saknades en till den 8:e sängen när Lasse räknade över resurserna inför nästa vecka då det är bokat just åtta sängplatser. 

23.10	Dagens höjdpunkt var väl morgontoppens återvändande!  Bara ett par NA men desto mer från LA. 	Argentina på natten och mycket Colombia runt 06 UTC.  Tämligen signalfritt sedan under de ljusa timmarna. Fredagens planerade inköpsresa tidigarelades en dag med tanke på väderprognoserna. Just hemkomna därifrån hälsade Rolle på och hjälpte oss även med några blinkande lysrör nere i PAX-förrådet.

24.10	Efter en del LA under natten blev det en oväntat bra östkustöppning efter soluppgången. Lite punkt-cx  	i form av först Florida och lite senare MA / VT värmde i "snöstormen". Det första egentliga snöfallet förändrade landskapet ganska rejält. Signalerna höll ut fram emot 09 UTC men det var förstås inte så mycket att lyssna på men vi gnetade på ändå ett tag bara för känslan av att det kanske var nya tider nu. Eftersom prärieantenn drog så mycket bättre än östkustantennen under morgonen gick jag ut och testade skifta koax och balun. "Felet" dock oberoende av koax och balun så antingen något med antennerna eller konditionerna. Vi får se om det ändras när det lugnar ner sig där uppe.  Kjell och Magnus börjar planera återresan imorgon förmiddag. Bilen ska ju vara lastad och vägen körbar för att inte äventyra anslutningen till flyget från Luleå.

25.10	Klart sämre dag än den innan men några svaga NA kunde anas nu och då under några sekunder. Så 	Kjell och Magnus kunde avveckla i lugn och ro och komma sig iväg lite tidigare än planerat.  Men det hade börjat slå om till plusgrader och ett fint regn ovanpå den snö som kommit sista dygnet så det kunde säkert vara bra att kunna ta det lugnt ibland. Ett stopp på Vippabacken för fika och loggning av den nya närradion i Överkalix var planerat dessutom. Dagen förflöt lugnt för de tre kvarsittarna. Vid solnedgången noterades ffg på länge signaler från Japan även om de inte var många eller starka. Samma sak med Alaska på en handfull frekvenser i det allmänna fräsandet. Spanien hade inte någon av sina bättre kvällar heller.

26.10	Hopp och förtvivlan blandas som vanligt.  Ibland låter det bättre men så kommer ännu en X-flare och 	sänker jänkarna totalt. Idag flyttade kondsen för en stund till Philippinerna och Indien istället. Detta sedan Hawaii och Alaska börjat ta för sig efter lunch.  Något mindre störning denna gång dock så hoppet kvarstår. I övrigt så har temperaturen legat några grader över nollan hela dagen så det tinar relativt bra. +4 räcker dock inte så långt mot kylan som är lagrad i backen så blir nog ganska isigt när det fryser igen.  Inga tecken på DT-konds före midnatt. Som för övrigt förflyttats en timme sedan förra dygnet! D v s åter till normaltid.

27.10	Från ingenstans till full fart hoppade NA-signalerna vid midnatt! Helt överraskande för mig som satt 	och skrev på detta alster. Efter ett par timmar lugnade det ner sig till vanlig natt och morgonnivå. Några försök till återhämtning märktes men så blåste solfläcken på lite igen. Efter en promenad i +5 och sol (Ösregnade på morgonen så isen rann bort!) konstaterades att eftermiddagskondsen lät lovande. En massa AK och HI blandade sig med västkustarna och det höll ut länge.  Mycket är ännu outforskat vad gäller inspelningar så någon raritet torde hittas innan nästa vinter. Ännu en X-flare drabbade oss under dagen vilket orsakade lustiga Spanien-konds med våldsamma styrkor på vissa samtidigt som UK missgynnades. På 882 hördes flera starka spanjorer men det var bara Valladolid som brydde sig om att ID:a så det handlar inte bara om UK-QRM att inga andra än Valladolid identifieras här. Samma fenomen gäller säkert på andra frekvenser också.

28.10	Öppnade plötsligt och kraftfullt vid midnatt UTC men det höll bara i sig en timme. Sedan sprak igen. 	Förmodligen öppnade det någon gång mer under natten man det återstår att hitta på någon inspelning i framtiden. Den dumma ovanan med korta strömavbrott på morgonen upprepades idag igen. SDR-inspelningarna stannar obönhörligt om hårddisken inte tar ström från datorn och dessutom blir tabellerna på hårddisken korrupta så startar man bara om inspelningen kan vad som helst hända. Omstart av datorn krävs alltså. Jag som inte är så noga med att bevaka soluppgången numer drabbas av långa inspelningsstopp men hittills har inte hårddisken blivit sönderskriven i alla fall. I samband med avbrottet inträffade en fin CO-rusning och sedan lugnt en stund innan västkusten återkom och det med besked. Bästa dagen hittills med oerhörda styrkor på alla standardstationer från WA och AK samt bra drag mot ID och HI. Av och till hela dagen.  Bra mot Asien men det var ingen som kollade … Sen var det dags att hälsa PAX107-besättningen välkommen och efter att ha fyllt alla kylskåp som var igång bjöd dom på fika med tårta. (Dock inte specialgjord för oss denna gång.) Spanien-kollen intresserade inte denna gång eftersom det var en enda röra av stationer och det fanns mycket att ventilera mellan de två PAX-grupperna. Långt före midnatt öppnade det mot MA/NY men det varade bara en halvtimme och sedan var det dött igen. Monstersolfläcken roterar av den synliga ytan nu men kan fortfarande träffa Jorden med protoner en dag eller två till så vi håller fortsatt tummarna.

29.10	Samma stil som dygnet före.  D v s något att pyssla med hela dagen!  Plus en del sociala aktiviteter som 	promenader, stök i kök, besök i Junosuando, bastubad mm.  Massor av inspelningar att kolla för framtiden. Solen håller sig i huvudsak lugn så vi kan snart andas ut.

30.10	Det är mycket nu …. Samtidigt som det brakade lös ordentligt så åkte jag på världens förkylning med 	tillhörande oordning på magen så det blev lite för mycket att skiva någon sammanfattning och eftersom minnet är ganska förlåtande så försöker jag inte återskapa vad som eventuellt utspelade sig.

31.10	Huuuu. Både bus och godis och ännu mer utslagen av förkylningen så ni får bara gissa vad som 	utspelade sig. Men glada miner överallt!

1.11	Bättre mot östra USA och på låga frekvenser äntligen.  Men det riktiga lyftet infann sig inte förrän 	västkusten drog igång på allvar.  Men då var det riktigt bra långa stunder.  Hawaii och Alaska gick bättre på förmiddagen eftersom det störde till efter lunch och eftermiddagen avslutades i protonernas och Filippinernas tecken.  Trots en temperatur under -10 vågade sig PAX107-kvintetten ut på vandring och delar av vandrarna plockades upp av Rolle som tog dem på en rundtur med diverse oplanerade naturupplevelser. Fotograf Göran arrangerade ett gruppfoto. Ja, det behövdes många för att få ut något publicerbart … Så PAX106/107 kanske dyker upp på bild i något sammanhang! Protonkurvan såg under kvällen ut att vända ner men just nu pekar det uppåt igen så förmodligen drar jag söderut under söndagen.

2.11	Ju längre in på småtimmarna jag kom med skrivande och inspelningskollande desto tydligare blev det 	att ingen åtgärd beträffande antennval och liknande skulle behövas så jag tog en sovmorgon för att orka med hemresan riskfritt trots förkylningen. Vi pratar inte finska körsträckor utan bara 420 km men ändå. När jag så småningom uppenbarade mig så bekräftades mina föraningar. Utrustningen kunde snabbt packas ner medan lite fika intogs.  Lyssningsmässigt berättades om en lite lam morgonöppning mot Sydamerika.  PAX107 Friluftsklubb trotsade det nollgradiga vädret och den ankeldjupa snön och gick och "hämtade" Roland till lite kaffe med dopp och informationsutbyte. Under tiden testades en gammal (Dock halvledarbestyckad.) tyskbyggd antennfördelare som bedömdes göra sitt jobb och fick ny ägare. Jag blev till slut klar att åka hem och lämnade resten av PAX106 att lyssna på effekterna av protonstörningen en dag till och PAX107 ytterligare någon dag. I skrivande stund verkar det som det kommit in mer av p-varan så ingen förbättring i sikte.  PAX107:s expeditions-logg ligger ute och rekommenderas ett besök! Göran går in helhjärtat för detta projekt. PAX106 kommer att uppdateras ofta i fortsättningen så välkommen att titta in nu och då!  

3.11	Rolf och Lasse återvände till mer kustnära trakter. LSD via en övergång i Luleå medan RÅM 	mellanlandade med bilen i Byske i väntan på direktflyg till Älvsjö.  Fortsättning om ett år!  /BOS

- - - JOB - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bosse mötte på Skellefteå busstation 16.10 1720 då Umeåbussen anlände efter att jag med andan i halsen suttit i betygsgruppen i ett examinerande seminarium precis innan avgång men trots allt hunnit till hållplatsen. Det blev en mycket lugn uppresa till Parka med stopp i Överkalix för handling och tankning. Innan 2230 SST var vi framme för att överraska RÅM och LSD. Perseusinspelningarna kom snabbt igång och nu väntade man bara på NA. Och vänta fick man. Det bästa med denna exp var nog vädret, antennpromenaderna, DX-tårtan (Tnx KEL och MJT!) och att kunna prata DX med likasinnade. Inte en enda NA-rapport bidde det helgen 16-19.10 men desto fler spanjorer och britter hördes. Här blev det i alla fall en bunt för mig nya stationer. Strax innan avfärd kläcktes idén att låta min SDR-IQ rulla på blågul antennkombination under resten av PAX-bevakningen för att åtminstone några rapporter skulle kunna säkras från en liten del av AM-bandet ifall konds skulle drabba QTH:et. Sådana här projekt brukar ha lyckats ganska bra i Furuögrund, Bosses QTH och gjorde det nog nu också, fast det hade det inte gjort om inte hjälten BOS hade meckat med min stackars reserv-PC så att den kunde tuffa på trots otaliga stopp av diverse orsaker (Tnx!!). / JOB

- - - MJT - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KEL mötte på Kallax då planet landade lite före utsatt tid. Efter storhandlande på Ica Kvantum i Luleå och en fikapaus – inklusive avhämtning av tårta - hos Kjells dotter i Persön åkte vi norröver. Den traditionsenliga lunchen avåts på Nilles i Svartbyn, men den traditionen är nog dags att bryta nu – Nilles har blivit sämre och dyrare, ingen särskilt bra kombination. Ankomst till Parka – där de övriga mötte upp – innan det blev mörkt. Med facit i hand blev PAX106, tyvärr utan konkurrens, den minst lyckade expeditionen för oss. Det blev till att fokusera på spanjorer och i viss mån pirater (men för det sistnämnda finns ju mera lyckade QTH:n på sydligare breddgrader…). I alla fall fint väder för det mesta och inga problem med att kontrollera antennerna. / MJT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -


EUROPA
	540	16	2158	Onda Cero Barcelona bra med ID	JOB
		16	2158	Onda Cero Barcelona bra med ID mm	RÅM
	549	17	0535	Spirit Radio, Carrickroe  bra med Insight for living 	RÅM
	558	17	1735	R5TN Comunidad Valenciana “Radio 5, Comunidad Valenciana”	JOB
		28	1853	RNE5 Valencia överraskade med att höras mycket bra med sport, väder och kultur	RÅM
		28	1850	RNE5 Valencia	LSD
		17	0525	RNE5 San Sebastian	LSD
		22	1745	RNE5 San Sebastián med regionalt	RÅM
		17	0525	RNE5 San Sebastian ”Radio Nacional de España – País Vasco”	JOB
		22	0550	RNE5 La Coruña med regionalt	RÅM
	567	17	1430	R Rossii Volgograd  med lokalt px	LSD
	576	17	1735	R5TN Catalunya “Radio 5, informativos Catalunya”	JOB
		22	1735	RNE5 Barcelona med regionalt för Katalonien	RÅM
		27	1835	RNE5 Barcelona	LSD
	585	17	0525	RNE1 Madrid ”Radio Nacional de España, Madrid”	JOB
		20	0525	RNE1 Madrid började med vädret	RÅM
	603	22	0525	RNE5 Sevilla med regionalt för Andalusien	RÅM
		27	0635	RNE5 Sevilla	LSD
		17	1745	R5TN Palencia med regional-nx för Castilla y León	JOB
		17	1700	Smooth, Littlebourne med reklamer till Canterbury	JOB
		27	0700	Smooth Radio, Littlebourne i kamp med BBC R4	RÅM
		22	2000	Cyprus BC, Nicosia med Channel 3 på grekiska	LSD
	612	17	0525	RNE1, Vitoria-Gasteiz “Radio Nacional de España – País Vasco” sämre än på 558	JOB
		27	0650	RNE1 Vitoria	LSD
	630	20	0500	BBC Three Counties Radio ville inte svara på min PAX101-rapport, så en ny då	RÅM
		17	1700	BBC Three Counties R, Luton nästan dominant ”Across Beds, Herts and Bucks, this is BBC Three Counties Radio”	JOB
		26	0705	BBC Three Counties Radio, Luton	LSD
		17	2300	Antena 1, Portugal har tre 10 kW-sändare här vad jag förstår. Tror inte jag hört dem på denna frekvens tidigare	JOB
		28	0500	Antena 1 i Portugal riktigt bra med ID	RÅM
	639	17	0525	RNE1 Galicia “Radio Nacional de España, Galicia”	JOB
		17	0550	RNE1 La Coruna	LSD
		20	0525	RNE1 La Coruña med regionalt	RÅM
	648	20	0525	RNE1 Badajoz med nyheter från Extemadura å ensam på frekvensen	RÅM
	657	22	0525	RNE5 Madrid med väder	RÅM
	666	17	2155	SER R Barcelona  ny för	JOB
		17	2155	SER R Barcelona med ett svagt ID	RÅM
		17	0500	BBC R York, Fulford rätt fint denna morgon	JOB
		27	0700	BBC R York  har jag inte lyssnat på tidigare. Njutbart denna morgon liksom många andra UK. Men jag har fullt upp med NA så blir ingen vana att lyssna in ….	BOS
		17	2300	Antena 1, Portugal skapligt bra. Har flera sändare här. Ovanligt att höra PP på EU-QRG:s!	JOB
	684	17	0525	RNE1 Andalucía “Radio Nacional de España, Andalucia”	JOB
		20	0525	RNE1 Sevilla stark	RÅM
	702	16	2156	CRI Col de la Madone  med fransk-kinesisk språkkurs, ID på heltimmen och EOT	RÅM
	711	23	0457	COPE Murcia bra när fransosen höll sig lugn ett tag	RÅM
	720	17	2300	Antena 1, Portugal fint eko!	JOB
	729	17	0525	RNE1 Asturias  “Radio Nacional de España, Asturias”	JOB
		23	0525	RNE1 Ovideo med regionalt för Asturias	RÅM
		20	0550	RNE1 Valladolid	LSD
		22	0525	RNE1 Valladolid med regionalt för CL	RÅM
	738	19	0800	World Radio Network från Kurkino, Moskva	LSD
		20	0525	RNE1 Barcelona med temperaturen i Katalonien	RÅM
	747	22	0525	RNE5 Cádiz med regionalt under holländaren	RÅM
	756	17	0500	R Hafren, Newtown ”This is Radio Hafren” under DLF	JOB
		17	0500	Radio Hafren, Newtown med ett svagt ID under DLF	RÅM
		17	0515	BBC R Cumbria, Carlisle ”It’s your early show here on BBC R Cumbria”	JOB
		17	0515	BBC R Cumbria, Carlisle med morgonprogram med Mark Zeller	RÅM
	765	20	0458	BBC Essex, Chelmsford med Breakfast Show får en ny rapport	RÅM
		17	1700	BBC Essex “…the latest news headlines on BBC Essex”	JOB
	774	17	0529	RNE1, San Sebastian dominerade här med regionala nx // 558	JOB
		20	0525	RNE1 Cáceres med regionalt program för Extremadura	RÅM
		17	0525	RNE1 Comunidad Valenciana “Radio Nacional de España, Comunidad Valenciana”	JOB
		18	0706	BBC R Kent med ID och lade sedan på ”Drive” med The Cars	JOB
		26	0740	BBC R Kent, Littlebourne	LSD
	783	17	1856	COPE Catalunya, Barcelona med skapligt ID. Premiär för	JOB
		17	2155	COPE Catalunya för första gången 	RÅM
		20	2058	COPE Catalunya	MJT
		20	2059	COPE Catalunya	BOS
	792	17	2155	SER R Sevilla stark	RÅM
		16	2236	SER R Sevilla fint ”Radio Sevilla”	JOB
		17	1700	Smooth, Kempston rent av dominant med reklam // 828. Detta är alltså gamla Chiltern Radio som kört Gold ett antal år 	JOB
		26	0726	Smooth Radio, Kempston stark med reklam	RÅM
		16	2100	BBC R Ulster, Londonderry “On 92 to 95 FM, and 1341 mediumwave, this is BBC Radio Ulster”. Saknar Radio Foyle så lokalpx önskas av	JOB
	801	20	0525	RNE1 Lugo med regionalt för Galicien	RÅM
		17	0529	RNE1 Castilla y León, Burgos/Zamora avslutade regional-nx // 1314	JOB
	810	20	1858	SER R Madrid  med egna anonseringar. Riktigt fri från UK.	BOS
	828	17	0518	Magic 828, Leeds gladde då jag aldrig förr hört denna! Inte så stark men ”Magic 828” i promo	JOB
		17	1700	Smooth, Luton fint // 792! Denna har jag nog aldrig hört tidigare och har väl inte heller gått att skilja ut mtp Gold-formatet på många år	JOB
		26	0726	Smooth Radio, Luton  under tysken med nästan samma reklam som 792	RÅM
	837	17	2059	COPE Sevilla ensam på frekvensen denna gång	RÅM
		17	2156	COPE Sevilla mycket dominant så jag saknar fortfarande de andra	JOB
		20	2028	COPE Sevilla	KEL
		21	2154	COPE Sevilla	MJT
		19 26	1953	COPE Burgos med ett fint ID	BOS
		23	1855	COPE Burgos  med reklamer och ID	RÅM
		23	1827	COPE Burgos	LSD
		17	1728	COPE Burgos ID:ade för 105.1 och 837, faktiskt utan större Sevilla-inblandning. Ny för mig	JOB
		17	0524	BBC R Cumbria, Barrow-in-Furness hördes fint med morgonshowen	JOB
		26	0650	BBC Asian Network, Leicester	LSD
	855	17	0525	RNE1 Cantabria “Radio Nacional de España, Cantabria”	JOB
		21	0525	RNE1 Santander	LSD
		22	0525	RNE1 Murcia med regionalt	RÅM
		18	0704	BBC R Norfolk, Postwick “BBC Radio Norfolk weather” helt ensam	JOB
		27	0659	BBC R Norfolk, Norwich med trafikinformation och ett fint ID	RÅM
	864	22	0525	RNE1 Socuéllamos med lokalt för CM	RÅM
		24	0550	RNE1 Socuéllamos	LSD
		16	2200	France Blue, Paris med lokalID ”France Blue 107.1” mm	RÅM
	873	17 23	2155	SER R Galicia med ID strax före Zaragoza	RÅM
		17	2155	SER R Galicia  strax innan Zaragoza tog över. Även lokala reklamer 2157.	BOS
		16	2236	SER R Galicia helt dominant ”Radio Galicia – Cadena SER”. Vill inte svara	JOB
		21	2155	SER R Galicia	MJT
		17	2155	SER R Zaragoza tog över från Galicia	RÅM
		22	2155	SER R Zaragoza	MJT
		18	0704	BBC R Norfolk, West Lynn rätt okej här också	JOB
		27	0730	BBC R Norfolk, West Lynn med info om tågtrafiken i kamp med ryssen	RÅM
	882	19 27	2056	COPE Valladolid  inte vanlig så det stör.  Ny för mig.  Bättre 27.10	BOS
		19	2057	COPE Valladolid rätt bra under BBC Radio Wales	RÅM
		17 18	2028	COPE Valladolid under BBC med ett par ”COPE Valladolid” i breaket + promo för match med Real Valladolid. Även 18:e med ID för AM + FM 104,5	JOB
	900	16	2035	R Popular de Bilbao	LSD
		16	2035	R Popular de Bilbao dominant med lokalreklam	JOB
		16	2155	COPE Vigo annonserar även sin FM-frekvens 87.8	JOB
		17	2028	COPE Alta Extremadura med ett försynt “COPE Alta Extremadura” har jag inte noterat förr	JOB
		22	0514	COPE Granada	LSD
		24	0513	COPE Granada hördes bra	RÅM
		24	2127	COPE Granada helt dominant vid ID. Kul för mig som inte noterat den tidigare!	BOS
		28	1730	RAI Lombardiet, Milano hörs bäst med Asienantennen	RÅM
		31	1835	RAI Lombardia, Milano  med regionalprogram	LSD
	918	19	2100	R Inter, Madrid	LSD
		19	2059	R Inter med id medan nedanstående hämtade andan.	MJT
		16	2200	R Inter, Madrid ID:ade på timmen	JOB
		22	2030	R Slovenia med 5 minuter på engelska	RÅM
		19	2100	R Slovenia	MJT
		23	0910	R Rossii, Arkhangels  med regionalprogram	LSD
	936	20	0525	RNE5 Valladolid med regionalt från CL	RÅM
		20	0528	RNE5 Valladolid	LSD
		17	0525	RNE5 Valladolid ”Radio Nacional de España – Castilla y Leon”	JOB
		28	1730	RAI Venezia, Venedig hörs halvbra på Asienantennen	RÅM
	945	17	0515	Gold, Derby fint ”Music from the 60’s on Gold’s more music breakfast” 	JOB
		16	2059	Smooth, Brighton med lokalreklam för events i Brighton Center // 1323	JOB
		16	2058	Smooth Radio, Bexhill-Eastbourne med Brightonreklam men inte exakt samma som på 
	954	20	2000	Onda Cero Madrid  med ett bra "Onda Cero Madrid"	BOS
		17	2000	Onda Cero Madrid ID:ade just så. I underläge	JOB
		16	2200	Onda Cero Madrid bra när tjecken stängde sändaren	RÅM
	963	17	2000	Sunrise R, London “This is Sunrise Radio News”. Detta ID hördes för inte så länge
				sedan på 1458	JOB
		18	2005	Sunrise R, London	LSD
		20	0500	Sunrise R, London ”This is Sunrise Radio. News on the hour, every hour”	RÅM
		18	2041	Sunrise R 	KEL
		17	0517	Asian Sound R, Haslingden en rejäl skräll när jag trodde det var London-stationen: “From Manchester 24 hours a day, this is Asian Sound Radio”. Loggad en enda gång på 1377 under 90-talet med GN i Hanabäckstugan, men fram till nu ohörd på denna QRG av	JOB
		17	0515	Asian Sound Radio, Haslingden med “From Manchester 24 hours a day, this is Asian Sound Radio”. Mona svarade på min brevrapport med mejl efter 2 dagar och lovade att skicka en penna och bildekal.	RÅM
	981	18	2003	R Impuls, Libeznice med ID efter nyheterna	RÅM
	990	17	2155	SER R Bilbao ”Radio Bilbao – Cadena SER” under BBC	JOB
		17	1959	SER R Bilbao svagt med ID	RÅM
		19	1855	SER R Bilbao	LSD
		24	0500	SER R Bilbao  tämligen ensam vid lokal-ID!	BOS
		17	0518	Magic AM, Doncaster ID:ade ”Magic AM” under BBC	JOB
		26	0729	Magic AM, Doncaster med ett ”Magic on a Sunday morning” och en jingle lite senare, 
				allt under BBC	RÅM
	999	17	1959	COPE Madrid bra med ID	RÅM
		17	1959	COPE Madrid hörs även på 106.3 FM	JOB
		19	1856	COPE Madrid	BOS
		17	0514	Gold, Nottingham har jag hittills inte lyckats få rapport på. Inte nu heller, men hördes en 
				liten stund // Derby 945. Magic dominant	JOB
		17	0519	Magic 999, Preston dominant ”Magic, Magic, Magic” sade man	JOB
	1008	18	1956	SER R Extremadura, Badajoz  skapligt	BOS
		18	2051	SER R Extremadura ”Radio Extremadura – Cadena SER”	JOB
		18	1957	SER R Extremadura fint med ID under holländaren. Första gången för 	RÅM
		18	2052	SER R Extremadura	MJT
	1017	20	0525	RNE5 Burgos med regionalt för CL	RÅM
		17	1735	R5TN, Burgos “Radio 5 Todo Noticias – Castilla y León”	JOB
		17	0514	Free R 80’s, Shrewsbury ID:ade med jingle	JOB
	1026	17	0520	SER R Asturias	LSD
		17	2155	SER R Asturias med fint ID	RÅM
		18	2157	SER R Asturias fint “En el 1026 de la Onda Media, Radio Asturias”	JOB
		18	2157	SER R Asturias	MJT
		16	2155	SER R Vigo sekunden innan Jaén	JOB
		23	2155	SER R Vigo  ganska ren vid ID	BOS
		23	2155	SER R Vigo med ett svagt ID	RÅM
		16	2155	SER R Jaén direkt efter Vigo	JOB
		24	2155	SER R Jaén för första gången i år	RÅM
		19	1853	SER R Salamanca  men även Jaén och Asturias IDade inom en minut	BOS
		20	0520	SER R Salamanca började bäst	RÅM
		18	0524	Downtown R, Belfast har jag nog inte hört så fint tidigare: ”Downtown on Digital, the best way to enjoy Northern Ireland’s original music station”	JOB
		18	0705	BBC R Cambridgeshire “FM, online, on DAB, this is BBC Radio Cambridgeshire”	JOB
	1044	17	1958	SER R San Sebastian stark	RÅM
		16	2236	SER R San Sebastian är svår att missa	JOB
		21	2155	SER R San Sebastian	MJT
		16	2000	SER R Valladolid med reklam och ID	RÅM
		18	1957	SER R Valladolid ”Radio Valladolid – Cadena SER”	JOB
		18	1957	SER R Valladolid	MJT
	1053	19	1953	COPE Castellón  med ett svagt ID under engelsmannen. Ny för mig!	BOS
		20	2154	COPE Zaragoza  med ett, efter omständigheterna, bra ID	BOS
		20	2155	COPE Zaragoza med ett rätt bra ID	RÅM
	1062	27	1739	RAI 1/Cagliari på Sardinien med lokalt program. Senare dök både Ancona och Catana upp	RÅM
		27	1730	RAI Sardegna  med regionalprogram	LSD
	1071	23	0528	TalkSport	MJT
	1080	17	2155	SER R Huesca	BOS
		17	2159	SER R Huesca avslutade gaten med ett ”Radio Huesca”	JOB
		19	1951	SER R Huesca tog över en kort stund från Coruña	RÅM
		21	2154	SER R Huesca	MJT
		19	2052	SER R Coruna  överst i högen till att börja med. Sen Radio Huesca.	BOS
		19	1950	SER R Coruña bäst första minuten	RÅM
		16	2029	SER R Coruña mycket bra med kombo-ID AM/FM när inspelningarna precis rullat igång för denna exp	JOB
		18	2051	SER R Granada tajmade bra innan starkare Huesca	JOB
		22	0520	SER R Granada starkast denna morgon	RÅM
		18	2051	SER R Granada med ett halvkvävt id efter reklamen.	MJT
		21	0310	R Rossii Mordovii, Saransk  startade det regionala programmet	LSD
	1098	20	0645	RNE5 Lugo sa Galicien trots att det skall vara lokalt	RÅM
		31	1835	RNE5 Avila med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
		17	1745	R5TN Avila dominant med regional-px för Castilla y León	JOB
	1107	17	1735	R5TN Cantabria “Radio 5, Cantabria”	JOB
		22	1735	RNE5 Santander med lokalt för CT	RÅM
		22	0525	RNE5 Cáceres med regionalt för Extremadura	RÅM
		23	1735	RNE5 La Rioja  stark denna dag	RÅM
		20	1740	RNE5 Logrono	LSD
	1116	17	2155	SER R Pontevedra med ID för både AM och FM	JOB
		18	1957	SER R Pontevedra vanligast på frekvensen igen 	RÅM
		20	0520	SER R Pontevedra	LSD
		21	2155	SER R Pontevedra	MJT
	1125	17	1735	R5TN Castilla la Mancha “Radio 5 Todo Noticias, Castilla la Mancha”	JOB
		31	1835	RNE5 Toledo med nyheter från La Mancha	RÅM
		31	1835	RNE5 Toledo	LSD
		17	1745	R5TN Soria utmanade starkare Toledo med CL-programmet	JOB
		23	1735	RNE5 Vitoria med nyheter från Baskien	RÅM
		29	1835	RNE5 Vitoria	LSD
		20	0645	RNE5 Badajoz med lokalt	RÅM
		20	0645	RNE5 Badajoz  med lokalprogram	LSD
	1134	17	1857	COPE Jérez riktigt bra och blev live-ID:ad när vi plötsligt kom på att det kunde vara ett break här! Ny för mig	JOB
		17 23	1857	COPE Jerez	LSD
		17 26	1857	COPE Jerez  ny även för	BOS
		26	2158	COPE Jerez med ett fint ID när de övriga slutat. Bättre 17/10 18.57	RÅM
		17	1959	COPE Salamanca fint	JOB
		17	1959	COPE Salamanca starkast i gröten. 18/10 2052 & 20/10 1959 & 23/10 2059	RÅM
		21	1833	COPE Salamanca	KEL
		22	2155	COPE Salamanca	MJT
		23	2155	COPE Navarra, Pamplona  med "COPE Navarra"	BOS
		16	2101	COPE Navarra med ett enkelt ”COPE Navarra”	JOB
		23	2155	COPE Navarra med ett kort ”COPE Navarra”	RÅM
		25	0645	R Teos, Kurkino	LSD
	1143	17	2128	COPE Orense inte speciellt bra 	RÅM
		16	2155	COPE Ourense efter några omtagningar	JOB
		23	2059	COPE Ourense  bäst på frekvensen denna gate	BOS
		21	1827	COPE Ourense	KEL
		17	2155	COPE Oviedo har jag inte bokfört på länge	JOB
		23	2001	COPE Oviedo	BOS
		23	0457	COPE Ovideo var först med ID denna gång	RÅM
		23	0513	COPE Jaén för första gången för mig	RÅM
		17	1856	COPE Jaén 	JOB
		17	2100	COPE Jaén	BOS
		20	2157	COPE Jaén	LSD
		24	2129	COPE Jaén	KEL
	1152	17	1743	R5TN Albacete hörbar, men klart mer störd än 1125 och 1305: “Radio 5 Castilla la Mancha”	JOB
		27	0702	Magic 1152, Greenside-Newcastle starkast denna gång	RÅM
	1161	16	2358	Smooth, Swindon kom upp fint med lokalreklam efter ”My Girl” med Temptations. Saknas i UK-samlingen men rapport nu till sist!	JOB
		27	0700	Magic 1161, Hull stark med nyheter	RÅM
	1170	26	0800	Magic 1170, Teeside stark med nyheter	RÅM
		19	1930	R Capodistria	KEL
	1179	18	1956	SER R Rioja  plötsligt bra lokal gate	BOS
		16	2155	SER R Rioja dominerade i breaket	JOB
		18	1957	SER R Rioja starkast denna gång	RÅM
		18	2053	SER R Rioja	KEL
		18	2158	SER R Rioja med dubbla id för säkerhets skull.	MJT
		19	1853	SER R Valencia  först och sedan Rioja	BOS
		21	2155	SER R Valencia	MJT
		17	2310	SER R Valencia fint ”Radio Valencia – Cadena SER”	JOB
	1179	27	2259	SER R Valencia tog över från Rioja i slutet av gaten	RÅM
	1215	20	2159	COPE Santander i kamp med Absolute Radio	RÅM
		20	2159	COPE Santander annonserade även "Cantabria"	BOS
		17	2128	COPE Cantabria uselt men klart under UK	JOB
		20 27	2158	COPE Cantabria, Santander	LSD
	1224	17	1856	COPE Huelva i kamp med andra	JOB
		17	2128	COPE Huelva IDade halvsekunden efter Lugo	RÅM
		22	2059	COPE Huelva	KEL
		17	1959	COPE Lugo fint ”88.9 FM y 1224 Onda Media, COPE Lugo”	JOB
		17	1959	COPE Lugo IDade både FM och AM-frekvens	RÅM
		23	2059	COPE Lugo  med ett bra ID strax innan Huelva kom med ett sämre	BOS
		22	1941	COPE Lugo	KEL
		22	2155	COPE Lugo	MJT
		20	1855	COPE Mallorca  hade stor show här! Ganska ensam och med flera detaljer! Så kan det gå när det är stört på rätt sätt!	BOS
		20	1855	COPE Mallorca överraskade 	RÅM
		21	1855	COPE Mallorca, Palma de Mallorca	KEL
		20	1856	COPE Mallorca	MJT
		27	2030	COPE Mallorca	LSD
		17	1828	COPE Mallorca	JOB
		22 29	2041	COPE Albacete kom upp som station nr 3 i denna gate efter Mallorca och Huelva. Även 24/10 21.55. Även 29/10 2059	RÅM
		22	2158	COPE Albacete även denna tid	BOS
		22	2039	COPE Albacete	KEL
		17	2159	COPE Albacete svagt ID efter Huelva	JOB
		17	1728	COPE Lleida överraskade med klart ID! Den fick jag Googla	JOB
	1251	17	1800	Smooth, Great Barton hyfsat med reklam och nx // 1170	JOB
	1260	17	0510	BBC R York bra med nyheter och ID	RÅM
		18	2157	SER R Algeciras för ovanlighets skull. Murcia är mycket vanligare	JOB
		18	2157	SER R Algeciras	MJT
		22	2155	SER R Murcia	MJT
		24	2155	SER R Murcia ”Radio Murcia – Cadena SER”	RÅM
		16	2159	SER R Murcia	JOB
	1269	17	1959	COPE Badajoz ID:ade i sekundlucka. Kommer att bli lättare när DLF stängt	JOB
		17	1959	COPE Badajoz  hann precis ID:a	BOS
		17	2000	COPE Badajoz hann med ett ID innan DLF gjorde detsamma	RÅM
		24	2158	COPE Badajoz	KEL
		27	2058	COPE Badajoz	LSD
		18	2159	COPE Zamora  fint ID	BOS
		18	2155	COPE Zamora fint ID ”COPE Zamora” + slogan. Denna har jag inte loggat tidigare	JOB
		19	1857	COPE Zamora med ett svagt ID under DLF	RÅM
		24	2154	COPE Zamora	KEL
		18	2158	COPE Zamora	MJT
	1278	17 18	2026	Pulse 2, Bradford stack upp med ett ”Pulse 2”-ID. Fransosen är grym. Även som hastigast aftonen efter. Första gången på denna QRG för mig!	JOB
		17	2100	Pulse 2 m ett ”  Western Yorkshire, this is Pulse 2” under alltid starka France Blue	RÅM
		24	2158	SER R Lugo  med mycket fina ID i slutet av gaten	BOS
		21	2154	SER R Lleida	MJT
		17	2310	SER R Lleida ganska bra i kamp med alltid närvarande Castilla	JOB
	1287	1	2256	SER R Lugo starkast i gröten   	RÅM
		16	2155	SER R Lugo  rätt bra med ID är nog första gången för  	JOB
		17	2155	SER R Castilla de Burgos vanligast  	RÅM
		17	2155	SER R Castilla de Burgos QSL:ade vilket inte alla SER gör…          	JOB
	1296	21	2058	COPE Valencia hördes bra under den korta gaten          	RÅM
		21	2057	COPE Valencia              	KEL
		21	2155	COPE Valencia          	MJT
		17	0517	R XL, Birmingham med asiatiskt men EE-DJ. ”This is Radio XL on 1296 AM”	JOB
		22	0530	R XL	MJT
	1305	17	1735	R5TN Pais Vasco “Radio 5 Todo Noticias, Pais Vasco”	JOB
		22	1735	RNE5 Bilbao med regionalt program	RÅM
		22	1735	RNE5 Bilbao	LSD
		22	0525	RNE5 Ciudad Real med regionalt för CM	RÅM
		17	1743	R5TN Ciudad Real med ett tydligt “Radio 5 Castilla la Mancha” // 1125	JOB
		20	0645	RNE5 Ourense hyfsat bra denna tid	RÅM
		17	0525	RNE5 Ourense “Radio Nacional de España – Galicia”	JOB
		23	1735	RNE5 León med regionalt från CL	RÅM
		16 17	2300	Magic AM, Barnsley ”This is Magic AM News” // 990. Som vanligt inget spår av 1548…	JOB
		26	0800	Magic AM, Barnsley med ett halvrisigt ”This is Magic AM News”	RÅM
	1314	20	0645	RNE5 Salamanca bra med väder och ID	RÅM
		17	0525	RNE5 Salamanca “Radio Nacional de España – Castilla y León”	JOB
	1323	17	2144	Smooth, Brighton rekade för Benchmark Windows i Lancing	JOB
		16	2058	Smooth Radio, Southwick-Brighton med Brightonreklam men inte exakt samma som på 945, vilket passade mig utmärkt	RÅM
	1332	20	0459	Smooth Radio, Peterborough med reklam för Peterborough Timber	RÅM
		17	2259	Smooth, Peterborough kom jag på att jag inte hade QSL från! Trevligt svar nu	JOB
	1341	17	2155	SER R León  när BBC R Ulster höll sig undan helt.	BOS
		17	2155	SER R León har jag inte hört förut	RÅM
		17	2155	SER R León ”Radio León – Cadena SER”	JOB
		19	1853	Onda Cero Ciudad Real  med svagt ID i SER-gaten. Bättre 20.10 2000 och sa då "Radio Ciudad Real, Onda Cero"	BOS
	1350	18	0257	I Am Radio, Milano med musik och ett kora ID	RÅM
	1359	16 17	2104	BBC R Solent ID:ade efter nyheterna	JOB
		18	2102	Free R 80’s, Coventry ID:ade efter vädret. Knepig att få fram	JOB
		16	2156	Free R 80’s, Coventry med ett ganska uschligt ID	RÅM
	1368	18	0704	BBC R Lincolnshire ID:ade o la på ”Never Can Say Goodbye” med Gloria Gaynor	JOB
	1386	16	2331	Carillon Radio, Loughborough med ganska gamla låtar varvat med 60-talsrock. Enkla ”Carillon Radio” mellan enstaka låtar. QSL finns dock	JOB
	1395	26	2245	Energy Power, Dublin  sänder endast på veckosluten	LSD
	1413	20	0645	RNE5 Pontevedra med lokalt	RÅM
		17	0525	RNE5 Vigo helt ensam “Radio Nacional de España – Galicia”	JOB
		28	0745	RNE5 Pontevedra  med lokalt program	LSD
		26	0800	BBC Radio Gloucestershire med ett ID i röran av stationer	RÅM
	1431	17	1759	Smooth, Reading den svårare Smooth här kom fram med reklam för Abbey Windows på Portman Road i Reading! QSL finns från 90-talet dock	JOB
	1458	17	0524	BBC R Cumbria, Whitehaven är riktigt ovanlig i mina lurar på denna frekvens men gick nu // 837	JOB
		17	0500	BBC R Devon, Torquay ensam och ganska bra vilket inte är helt vanligt: ”BBC Radio in the southwest on radio, TV, and online, this is BBC Radio Devon” 	JOB
		17	0459	BBC R Devon, Torquay med väderrapport och ett fint ID	RÅM
		17	0530	BBC Asian Network, Brimingham med ett par ID i gröten	RÅM
		17	0530	BBC Asian Network, Birmingham	JOB
	1485	29	1500	NRK Svalbard med NRK Dagsnytt störd av Radio Merkurs	RÅM
		29	1506	NRK, Longyearbyen hade svårt mot Riga men rätt bra här en stund	JOB
		17	2155	SER R Santander som vanligt vanligast	RÅM
		17	1859	SER R Santander “Radio Santander – Cadena SER”	JOB
		21	2155	SER R Santander	MJT
		19	2052	SER R Zamora starkast i kväll	RÅM
		17	2225	SER R Zamora i kamp med Santander	JOB
		21	1940	SER R Zamora	LSD
		18	0706	BBC R Humberside “…and that’s BBC Radio Humberside news”	JOB
	1503	17	1735	R5TN Galicia “Radio 5, Galicia” kom igenom trots svag	JOB
		29	1855	RNE5 Monforte de Lemos med regionalt för Galicien kom i slutet på gaten	RÅM
		26	0800	BBC R Stoke, Staffordshire ”Radio with personality, BBC Radio Stoke”	RÅM
		17	0522	BBC R Stoke	JOB
	1521	17	2155	SER R Castellón IDade med bara FM-frekvensen å sen reklam för Opel Astra	RÅM
		18	2158	SER R Castellón	KEL
		22	2155	SER R Castellón	MJT
		16	2306	SER R Castellón fint	JOB
	1530	18	0400	R Constanta med ID	RÅM
		16	2300	Pulse 2, Huddersfield mycket fint. Väntar ännu på 1278…	JOB
	1539	18	1957	SER R Manresa kör sitt break på katalanska vilket friskar upp!	JOB
		19	1949	SER R Manresa  fint	BOS
		18	1957	SER R Manresa stark	RÅM
		18	1956	SER R Manresa med dubbla id.	MJT
		20	1926	SER R Elche  ren från Manresa denna gång	BOS
		20	1926	SER R Elche ”Radio Elche, Cadena SER”	RÅM
		16	2236	SER R Elche ”Radio Elche – Cadena SER”	JOB
		22	2156	SER R Elche	MJT
	1548	16	2200	Magic 1548, Liverpool	JOB
		16	2200	Magic 1548, Liverpool bra med ID	RÅM
	1557	17	1757	Smooth, Northampton fint eko här delade mycket riktigt upp sig i två stationer vid reklam. Northampton-reklam på den ena alltså	JOB
		17	0515	BBC R Lancashire, Oxcliffe ingen standardhörighet hos	JOB
	1566	16	2239	BBC Somerset, Taunton ID:ade i promo	JOB
	1575	17	2225	SER R Pamplona ”Radio Pamplona”	JOB
	1584	17	2156	SER R Orense meddelade sin webadress	RÅM
		18	2051	SER R Ourense med ett bra ID	JOB
		18	2051	SER R Ourense med två id.	MJT
		16	2155	SER R Gandía	JOB
		19	2052	SER R Gandia med ett svagt men klart ID	RÅM
		19	2052	SER R Gandía	MJT
		17	1700	BBC R Nottingham halvskapligt med ID	JOB
		16	2200	BBC Hereford & Worcester, Wooferton fint ”On AM, FM, online, and on DAB this is BBC Hereford & Worcester”	JOB
	1602	17	2155	SER R Cartagena ”Radio Cartagena – Cadena SER”	JOB
		18	1957	SER R Linares ”…escucha Radio Linares” – ännu en ny SER för	JOB
		18	1957	SER R Linares starkast av spanjorerna denna gång	RÅM
		18	1957	SER R Linares	MJT
		25	2159	SER R Linares kom fram i slutet på gaten	RÅM
		18	2051	SER R Segovia	JOB
		18	2157	SER R Segovia höjde sig temporärt över mängden	RÅM
		22	2155	SER R Segovia	BOS
		21	2155	SER R Segovia	MJT
		17	2155	SER R Onteniente i gröten	RÅM
		17	2310	SER R Ontinyent fint ”Radio Ontinyent – Cadena SER”	JOB

AFRIKA
	531	16	1900	Jil FM, F’Kirina med ID och ett utpräglat ungdomsprogram på franska och arabiska som dundrade in på Asienantennen.	RÅM
	576	23	0525	RNE1 Las Palmas	LSD
	630	19	2041	RTT Tunisienne, Tunis	KEL
	837	18	2052	COPE Gran Canaria, Las Palmas igenom med ett ”COPE Gran Canaria” har jag inte råkat på tidigare	JOB
		18	2052	COPE Gran Canaria	BOS
		20	2028	COPE Gran Canaria, Las Palmas	KEL
		27	2159	COPE Gran Canaria, Las Palmas började bäst denna gate	RÅM
	963	18	1930	R Tunisienne  med utlandsprogram på spanska	LSD
		29	0500	R Tunisienne startade sändningen med nationalsång och ID på franska	RÅM
	1008	27	2300	SER R Las Palmas, Las Palmas  med ett fint ID som "Radio Las Palmas" bara	BOS
		27	2300	SER R Las Palmas med ID när gaten nästan var slut	RÅM
	1296	21	1921	SRTC, Reiba, Sudan	KEL
		22	2000	Sudan Radio över Spanien vid id för omväxlings skull.	MJT
	1530	1	0400	VoA/Sao Tomé stark	RÅM
	1557	20	1544	VOFC	MJT
	1566	25	2110	Trans World Radio Benin	LSD

ASIEN
	531	17	1530	IRIB R Iran har totalt 1100 kW här så hör man inte denna kan man ägna sig åt vettigare saker…	JOB
		16	1706	Kol Israel, Yavne med ID och i kamp med Iranier	RÅM
	540	17	1530	IRIB R Iran, Mashhad ”Inja Tehran ast”	JOB
	549	16	1700	JOAP (NHK-1) Naha med ett NHK bland alla europeer	RÅM
	558	16	1700	HLQH (KBS-2) Yeong-il spelade musik och IDade bara KBS. 1800 nämndes flera AM och FM-frekvenser, nationalsång sjöngs och 1805 sign off.	RÅM
	567	16	1800	HLKZ (KBS-2) Suncheon bra med sina 1 kW. Sign off 1805.	RÅM
	594	16	1706	JOAK (NHK-1) Tokyo med ett NHK Radio och spelade ABBA timmen ut	RÅM
		16	1902	DXDB R Veritas, Malaybalay City m ett hyfsat ID och lättrapporterad musik innan	RÅM
	603	16	1800	HLSA (KBS-2) Namyang IDade KBS och ”Happy FM”. Sign off 1805	RÅM
	612	16	1700	JOLK (NHK.1) Fukuoka med NHK News Desk å sen ABBA	RÅM
	648	16	1802	AFN Naha, Okinawa med nyheter och AFN-ID	RÅM
		19	1430	All India Radio, Indore	LSD
	666	19	1435	All India Radio, New Delhi	LSD
		16	1709	JOBK (NHK-1) Osaka spelade också ABBA	RÅM
	675	16	1630	Radio Television Hong Kong med BBC WS	RÅM
	711	16	1800	HLKA (KBS-1) Sorae inte så stark med callbokstäver mm	RÅM
	729	16	1700	JOCK (NHK-1) Nagoya stark med NHK News Desk å sen ABBA	RÅM
	774	18	1459	IRIB R Markazi, Arak utan konkurrens så här dags “Radio Markazi”	JOB
	810	19	1420	All India Radio, Rajkot	LSD
		19	1430	AIR/Rajkot mycket stark med ID efter nyheter	RÅM
	837	16	1800	HLKY (CBS) Seoul med frekvens och callbokstäver när kinesen tappade fart	RÅM
	846	19	1530	IRIB Tabriz  med bra ID och flera omnämnanden av Tabriz sedan. 	BOS
		18	1530	IRIB Tabriz, Mianeh “Inja Tabriz ast” fint med de tre klockslagen + ID	JOB
	864	18	1530	IRIB R Kermanshah, Qasr-e Shirin // 1278	JOB
		16	1800	HLKR (KBS-1) Gangneung rätt bra med det var inte lätt att höra R-et	RÅM
	882	20	1630	IRIB Mahabad med ID	RÅM
	891	16	1700	HLKB (KBS-1) Busan med AM- och FM-frekvenser samt bokstavsID	RÅM
	918	21	1530	AIR/Suratgarh börjar med nyheter på engelska	RÅM
		21	1530	All India Radio, Suratgarh  med engelska nyheter	LSD
	927	16	1800	Nei Menggu PBS, Xin Barag Youqi med ett ”Music Radio, Inner Mongolia”	RÅM
	945	19	1530	IRIB Dehgolan  fint med bara ett "Deh Golan" i musiken! 	BOS
		29	1500	Galei Zahal, Ramle stark med jingle och nyheter	RÅM
	954	21	1510	All India Radio / Najibabad	LSD
		16	1800	JOKS (TBS) Tokyo överraskade med ett ”JOKR” förrutom ”TBS”	RÅM
	972	16	1800	HLCA (KBS) Dangjin med flera ID ”KBS Hanminjok”	RÅM
		26	1840	VOA Radio Aap Ki Dunyaa, Orzy, Tajikistan  med Urdu till Pakistan	LSD
	990	16	1700	JORK (NHK-1) Kochi med NHK News Desk	RÅM
	999	16	1800	HLCL (CBC) Gwangju hann med ett ”HLC” i TWR’s paussignal	RÅM
	1008	16	1730	JONR (ABC) Osaka m ett fint ABC Radio	RÅM
	1026	18	1530	IRIB R Tabriz, Azarshahr minst lika bra som på 846	JOB
	1035	16	1800	HLCP (KBS-1) J’ohang med ett svagt bokstavsID	RÅM
	1053	16	1759	JOAR (CBC) Nagoya med flera ”CBC Radio”	RÅM
	1062	18	1530	IRIB R Kerman, Kerman “Inja Kerman ast”	JOB
		1	1400	DZEC Quezon City  med en massa "Radyo Agila" på timmen. Inget call uppfattat.	BOS
		16	1700	HLKQ (KBS-1) Cheongju med AM- och FM-frekvenser samt bokstavsID,	RÅM
	1098	16	1800	HLCJ (KBS-1) Jinju med ett fint ID	RÅM
	1134	27	1500	HLKC (KBS3) Kimpo är, tyvärr, starkast på frekvensen	RÅM
		17	1500	HLKC (KBS) Kimpo ”HLKC”	JOB
	1143	16	1700	R Free Korea idar även RFK och är en nystartad station i Sydkorea	RÅM
	1152	16	1800	HLCW (KBS-1) Wonju med ett hyfsat ID men störd av Rumänien	RÅM
	1170	27	1600	HLSR (KBS) Gimje	LSD
		17	1500	HLSR (KBS) Gimje	JOB
		16	1800	HLSR  med stark flera ID ”KBS Hanminjok”	RÅM
	1179	16	1700	JOOR (MBS) Osaka med ett par MBS	RÅM
	1188	26	1359	CRI Xuanwei på engelska om en kinesisk språkkurs	RÅM
	1197	18	1530	IRIB Ardabil, Moghan stark och med ett ID som avvek lite från mallen	JOB
		16	1803	JOFO (RKB) Kitakyushu fint med flera ”RKB Radio”. Hördes fram till 19.	RÅM
		16	1801	JOYF (IBS) Mito rätt bra med ”IBS Radio”	RÅM
	1224	29	1500	Galei Zahal, Beersheba med en jingle innan nyheterna	RÅM
		16	1700	JOJK (NHK-1) Kanazawa med NHK News Desk å sen ABBA	RÅM
	1242	16	1630	JOLF (Nippon Hoso) Tokyo mycket stark med ett ”Nippon Hoso”	RÅM
	1269	22	1650	R Asia, UAE	LSD
		22	1655	Asia 1269	MJT
	1278	17	1507	JOFR (RKB) Fukuoka fint med ”RKB Radio”-ID efter ett prov på JJ-disko!	JOB
		16	1800	JOFR  med ett diskret RKB, i övrigt mycket stark	RÅM
		18	1530	IRIB R Kermanshah, Kermanshah fint med ID // 864	JOB
	1287	21	1440	TWR, Bishkek.	MJT
		17	1347	JOHR (HBC) Sapporo  fint med ”HBC Radio”-ID men annars inte så många japaner denna eftermiddag	JOB
		21	1450	TWR Asia/Bishkek med engelska fram till 15	RÅM
		16	1800	HLAF (MBC) Gangneung med ett klart ID HLAF mm	RÅM
	1296	16	1700	JOTK (NHK-1) Matsue med NHK News Desk å sen ABBA	RÅM
		16	1700	Shanghai Dongfang BS med ett ”Dongfang Guangbo News Radio” när japanen hämtade andan i några sekunder	RÅM
		22	1640	VOA Ashna Radio, Kabul	LSD
		23	1640	VoA Ashna Radio med nyheter	RÅM
	1314	16	1700	JOUF (OBC) Osaka med ett OBC	RÅM
	1332	16	1700	JOSF (TRBC) Nagoya med Tokai Hoso mm	RÅM
	1341	23	1605	R Pakistan/Bahawalpur med nyheter på engelska	RÅM
	1350	1	1350	DWUN Quezon City	LSD
		16	1800	JOER (RCC) Hiroshima med ett fint RCC	RÅM
	1359	19	1530	IRIB R Fars Darab  Med ett snyggt "Radio Fars"-ID	BOS
		18	1530	IRIB R Fars, Darab “Radio Fars” här och “Inja Shiraz ast” timmen senare	JOB
	1368	19	1530	IRIB R Golestan, Gonbad-e Qabus mycket bra med reklamer, ID och musik	RÅM
		17	1630	IRIB R Golestan, Gonbad-e Qabus med ”Radio Golestan” och ”FM…MW”	JOB
	1377	21	1500	AIR/Hyderabad avslutade program på engelska	RÅM
	1386	26	1528	All India Radio, Gwalior  med lokalid	LSD
		26	1428	AIR/Gwalior med ID mm	RÅM
		16	1759	HLAM (MBC) Mokpo upp med ett ID i röran	RÅM
	1395	16	1630	Anhui PBS, Hefei  med ID på engelska ”Anhui Foreign Radio 107.4 FM”	RÅM
		17	1505	All India Radio, Bikaner	LSD
		21	1500	AIR/Bikaner med reklam. Det finns ”toll-free number” även i Indien	RÅM
	1440	16	1630	AFN Korea upp kort med info om att Kunsan inte sänder på frekvensen, bara Humphreys. Det är namn på baser i Sydorea.	RÅM
		17	1413	JOWF (STV) Sapporo körde “All Night Nippon”	JOB
	1449	19	1530	VOIRI Bandar-e-Torkeman  fint  denna tid liksom 43 andra som jag noterade samtidigt med ID! Dock fick jag inte ut så många på direkten. Så då lär de aldrig bli utredda. 	BOS
		20	1630	VOIRI Bandar-e-Torkeman med turkmenska	RÅM
		17	1530	VOIRI har external service här. Klockklang och ID	JOB
	1467	17	1500	HLKN (KBS) Mokpo “HLKN”	JOB
		16	1700	HLKN stark med AM- och FM-frekvenser samt bokstavsID	RÅM
	1485	16	1800	JOPL (KRY) Hagi med ett KRY	RÅM
	1494	16	1759	JOTL (HBC) Nayoro med några HBC	RÅM
	1503	16	1700	JOUK (NHK-1) Akita med NHK News Desk	RÅM
	1512	18	1530	IRIB Ardabil, Ardabil stark // 1197	JOB
	1521	16	1800	R Kitaya (CRI) Hutubi med program på ryska	RÅM
	1530	16	1801	Zhejiang PBS, Hangzhou med “FM 98.8 .. News Radio”	RÅM
		26	1305	DZME Pasig City   med ett ID  och sedan gick dom fint med massor av ID	BOS
		26	1320	DZME Quezon City	LSD
		26	1319	DZME Radyo Uno, Bulacan fint med flera call, ID mm	RÅM
	1539	19	1700	IRIB R Golestan, Gorgan med regionalt program // 1368	RÅM
		16	2030	IRIB R Golestan, Gorgan ”Inja Gorgan ast”	JOB
	1566	22	1530	All India Radio, Nagpur	LSD
		21	1555	AIR, Nagpur	MJT
	1575	22	2204	R Farda med Dire Straits och Alphaville.	MJT
		26	1335	VoA/Ban Phachi med flera VoA-ID och program på nåt inhemskt språk	RÅM

PACIFIC
	590	30	1400	KSSK Honolulu HI  med 	LSD
		30	1414	KSSK  med ett svagt men tydligt ”ksskradio.com” mellan två låtar. OM Jamie svarade snabbt och trevligt	RÅM
		30	1414	KSSK  drog bl a webadressen	BOS
	650	30	1415	KPRP Honolulu HI  med diverse musikstilar och ett Power Radio-id	BOS
	760	29	1400	KGU Honolulu HI svagt med ID och snack	RÅM
	830	29 30	1330	KHVH Honolulu HI  med ett tydligt bokstavs-id sedan notchen reducerat tonen	BOS
		29	1330	KHVH  med ett svagt ID under Jim Reeves	RÅM
	891	16	1730	5AN (ABC) Adelaide, SA upp kort med nyheter och fadar upp några gånger till	RÅM
	900	30	1400	KMVI Kahului HI  med legal ID.  Gick stadigt.  Snyggt id 1330z.	BOS
		30	1400	KMVI  fint med ”You’re listening to Maui’s ESPN radio station, KMVI AM 900 Kahului”	RÅM
	940	27 28	1304	KKNE Waipahu HI  är kul att lyssna på med sin Hawaii-musik. Fint ID oxo.	BOS
		28 29	1242	KKNE  “We’re all traditional Hawaiian, all the time. AM 9-40” med njutbar styrka och musik	RÅM
	990	27 30	1331	KIKI Honolulu HI  fadade inte som de övriga men IDade här. Fint 29.10 1232	BOS
		31	1200	KIKI  starkast runt heltimmen med ID	RÅM
	1040	27 29	1430	KLHT Honolulu HI  länge bra med lugn religiös musik och så ett fint ID	BOS
		29	1255	KLTH  avslutade programmet ”The Word for Today”	RÅM
	1110	30 	1405	KAOI Kihei HI  dök upp genom AK-stn med ett klart ID	BOS
	1270	27 29	1500	KNDI Honolulu HI  hängde på denna heltimmesöppning. Snyggt ID 29. 1230	BOS
		29	1259	KNDI  med musik och ID	RÅM
	1370	27 29	1500	KUPA Pearl City HI  med ett svagt ID på timmen	BOS
		31	1000	KUPA  rätt bra på heltimmen med ID	RÅM
	1420	17	1342	KKEA Honolulu HI rätt fint med lokalreklamer och ”ESPN 1420”-IDs	JOB
		27 29	1500	KKEA  med klart ID i bruset som började tillta. Mycket bättre 29.10	BOS
		29	1400	KKEA  fint med ID och ESPN	RÅM
	1460	17	1400	KHRA Honolulu HI fadade nästan bort helt till TOH men “Radio Korea”-jinglen uppfattades i alla fall	JOB
		29	1400	KHRA  hyfsat med ”Radyo Korea” och callbokstäver	RÅM
	1500	17	1300	KHKA Honolulu HI behagade ID:a här. Kör NBC-sport	JOB
		17 27	1330	KHKA	BOS
		17 18	1330	KHKA hyfsat bra i topparna med NBC Sports Radio	RÅM
	1540	27 29	1500	KREA Honolulu HI  med ett "This is KREA Honolulu …" i koreanskan	BOS
		29	1200	KREA  bra runt heltimmen och IDar ”AM 1650 KFOX”	RÅM
	1548	16	1729	4QD (ABC) Emerald, QLD pratade om val fram till 18, riktigt stark ibland	RÅM
	1570	17	1240	KUAU Haiku HI upp så pass att ID hördes. HI- och AK-känning på de vanligaste frekvenserna	JOB
		27 29	1459	KUAU  en av de lättaste att höra och ID:a	BOS
		30	1400	KUAU  fint med ID och religiöst program	RÅM
	1620	16	1605	4KZ Ingham QLD med en väderrapport. Hördes fram till ca 1745	RÅM
	1629	16	1610	4DB Dalby QLD upp med ett ”.. another hour of great country rock from your station, Hot Country”	RÅM
	1647	16	1642	Vision Radio Network, Macay QLD med ID i en promo	RÅM

NORDAMERIKA
	540	31	0559	CBGA-1 Grande Anse NB  gick stadigt. Lokal gate minuten före timmen	BOS
		31	0559	CBGA-1  med lokalt före heltimmen	RÅM
	550	31	0605	WSAU Wausau WI  mycket fint efter nyheterna	BOS
		31	0605	WSAU  stark med väder och ID. Sedan sjöng Lee Hazlewood och Nancy Sinatra ”Some velvet morning” innan C2C startade.	RÅM
		31	0958	KARI Blaine WA  riktigt bra! Den var ny för mig.  Förvånade med att inte svara! 	BOS
		28 1	1300	KTZN Anchorage AK  med ett komplett ID	BOS
		29	1450	KTZN  bra med ID och ESPN	RÅM
	560	1	0630	WGAN Portland ME	LSD
		1	0758	WGAN  	BOS
		1	0659	WGAN  IDade för både AM och FM	RÅM
		24	0600	WQAM Miami FL rätt bra med ID	RÅM
		1	0623	WQAM  ganska stadigt under WGAN och ID så här dags	BOS
		30 31	1100	KMON Great Falls MT  med jingle på timmen. Tyvärr rätt ensam.	BOS
		31	1200	KMON  inte så stark	RÅM
		31	1146	KPQ Wenatchee WA  med ett halvrisigt ”560 KPQ”	BOS
		31	1146	KPQ  med ID efter reklamer och PSA	RÅM
	570	1	0509	CFCB Corner Brook NL  mycket prydliga ID och detaljer!	BOS
		31 1	0859	WMCA New York NY  med svagt "WMCA New York City"  christianradio.com	BOS
		1	0658	WMCA  lite starkare än Kubanen	RÅM
		1	0831	CKGL Kitchener ON  svagt ID med bl a ”570news.com” i	BOS
		31	0500	WNAX Yankton SD  med legal ID	BOS
		31	1137	CKSW Swift Current SK med CW	RÅM
		31 1	1059	CKSW  "The station you grew up with!"  Dör ut med lyssnarna?	BOS
		1	1040	KNRS Salt Lake City UT med ett fint ID efter reklamen å innan C2C drog igång	RÅM
		1	1040	KNRS  som ovan när jag plockade fram den snutten.	BOS
		31	0900	KVI Seattle WA rätt stark över heltimmen	RÅM
	580	1	0900	WTAG Worcester MA	LSD
		1	0859	WTAG  fantastiskt fri från ON. Gick bra i fem minuter och QSL:ade proffsigt!	BOS
		1	0630	CFRA Ottawa ON med nyheter	RÅM
	590	24	0607	VOCM St. John’s NL med väder, ID och CW	RÅM
		1	0508	VOCM  förstås vid dessa cx, men gick ett par till under…	BOS
		1	0655	WEZE Boston MA  "The Word"	LSD
		1	0700	WEZE  hyfsat	RÅM
		31 1	0854	WEZE  fint.  Även bra vid timmen 0800z	BOS
		31	0502	CJCL Toronto ON   “590 The Fan”	BOS
		1	1105	KID Idaho Falls ID  med ett bra ID äntligen!  En ny ID till samlingen! Fint QSL.	BOS
		1	1105	KID  med promo för ”Countering Common Core”, ett konvent i samarbete med KID som berör skolsystemet i Idaho och väder	RÅM
		31	0500	KQNT Spokane WA  var inte vad jag väntade här.	BOS
		28 1	1300	KHAR Anchorage AK  känns det ovant att lyssna på sport över! Ex REL	BOS
		28	1300	KHAR  med sport	RÅM
	600	1	1145	CJWW Saskatoon SK	LSD
		31	1159	CJWW  med ID och nyheter	RÅM
		31 1	0603	CJWW  fint och la sen på en country-skiva	BOS
	610	24	0601	WIOD Miami FL med ID efter vädret	RÅM
		24	0558	WIOD	LSD
		31 1	0834	WIOD stark och stadig	BOS
		31 1	1101	CHTM Thompson MB  med svagt ID men bra lokala nyheter sen	BOS
		29 31	1200	CKYL Peace River AB  denna gång	BOS
		31	1200	CKYL  med ett kort ”YL Country”	RÅM
		31	1030	KVNU Logan UT  för svagt för ny rapport	BOS
	620	1	0531	CKCM Grand Falls-Windsor NL med ett VOCM-ID	RÅM
		1	0620	CKCM  med VOCM-id i kamp med den starkare Cuba-stationen	BOS
		1	0630	WZON Bangor ME  med ett perfekt ID på halvtimmen.  ”The Pulse”	BOS
		1	0630	WZON  med fint ID innan nyheter från NBC	RÅM
		24	0606	WVMT Burlington VT med ID efter väder och innan C2C	RÅM
		1	0901	WSNR Jersey City NJ  överraskade här med bra "Radio Maria"-annonseringar!	BOS
		1	0901	WSNR  med ”Radio Maria” mm när WTMJ tog det lugnt	RÅM
		24	0605	WVMT  med id och C2C	LSD
		31 1	0900	WTMJ Milwaukee WI  försökte intressera oss för traktorer innan legal ID	BOS
		1	0900	WTMJ   ”NewsRadio 620 WTMJ Milwaukee”	RÅM
		1	1106	CKRM Regina SK  med ID och country	BOS
		31	1120	KPOJ Portland OR  med ett skapligt ”Rip City Radio”	BOS
		31	1120	KPOJ  med ett ”Rip City Radio” i en promo 	RÅM
		28 31	1300	KGTL Homer AK  med ett tydligt ID även om den var lite svagare än de andra	BOS
		28	1300	KGTL  med ett svagt TOH	RÅM
	630	1	0631	WPRO Providence RI  med fint ID  Kul återhörande.	BOS
		1	0630	WPRO  med ID efter lokalt väder	RÅM
		31	1146	CHED Edmonton AB med ID och nyheter	RÅM
		31 1	1100	CHED  mycket bra	BOS
		31 1	1200	KFXD Nampa ID  bra ID och en fin period för rapportdetaljer.  	BOS
		1	1159	KFXD  med ”KFXD” och ”Sports Radio 630 The Fan” mm	RÅM
		28	1307	KIAM Nenana AK   gick väldigt bra	BOS
		28 30	1300	KIAM  stark med ID och nyheter om Ebola	RÅM
	640	1	0704	CFMJ Richmond Hill ON med ID i en promo	RÅM
		31 1	0700	CFMJ	BOS
		30 31	1100	KFI Los Angeles CA  inte riktigt på topp vid ID men bättre senare. Fint 1.11	BOS
		30	0900	KFI  inte speciellt bra	RÅM
	650	1	0535	CKGA Gander NL med ett VOCM-ID efter nyheterna	RÅM
		1	0623	CKGA  ”VOCM” och musik	BOS
		1	0856	+WSRO Ashland MA  gick stadigt här i fem minuter med PP och brasse-px. ID:ade likadant som på 1240 förstås.  Är nog inte hörd i Sverige tidigare?	BOS
		1	0656	WSM Nashville TN  har man hört mycket bättre oräkneligt antal gånger	BOS
		31 1	1100	CKOM Saskatoon SK  halvdåligt vid ID. Ökade sen.	BOS
		28 1	1305	KENI Anchorage AK  med QRK 4	BOS
		28	1300	KENI  med ett hyfsat ID å sen nyheter	RÅM
	660	24	0621	WFAN New York NY	KEL
		24	0604	WFAN  med ID och tidsangivelse	RÅM
		1	0900	WFAN	BOS
		31	0535	CFFR Calgary AB  "660 News"	LSD
		30 31	1044	CFFR  mycket bra	BOS
		27 	1420	KFAR Fairbanks AK med bl.a. en politisk reklam	RÅM
		28 31	1306	KFAR  med lokala annonser men efter det bara ID som "660 AM"	BOS
	670	24	0627	WWFE Miami FL  "La Poderosa"	KEL
		24	0601	WWFE ”La Poderosa” verkar svårflörtad med svar	RÅM
		24	0630	WWFE  med spanska	LSD
		31	0559	WSCR Chicago IL  	BOS
		17	0400	KBOI Boise ID kom igenom skapligt ”This is the News and Talk of Idaho, 670 KBOI Boise”. ABC News	JOB
		29	1100	KBOI  ”News and Talk of Idaho, 6-70 KBOI Boise”	RÅM
		1	0930	KBOI	LSD
		30 31	1100	KBOI  berättade om en "man hunt" som pågått i 7 veckor	BOS
		29	1400	KDLG Dillingham AK  har jag inte hört så bra förr	BOS
		29	1400	KDLG  riktigt bra men ändå svag jfm övriga Alaskastationer	RÅM
	680	24	0600	WRKO Boston MA med nyheter on Ebola	RÅM
		29 1	0700	WRKO  dominant men inte helt ensam eller stabil.  Bättre 29.10 0600.	BOS
		31 1 	0556	CFTR Toronto ON  i röran	BOS
		1	0630	CFTR  med nyheter	RÅM
		31 1	1042	CJOB Winnipeg MB   "680 CJOB"	BOS
		30	0500	CJOB  inte så stark denna morgon	RÅM
		17	1400	KBRW Barrow AK inte helt bra på timmen ”Goodmorning….and you’re listening to KBRW…”	JOB
		26	1400	KBRW med ett fint ID innan nyheterna	RÅM
		30 1	1003	KBRW  snyggt id och Barrow-vädret	BOS
	690	1	0628	CKGM Montreal QC  ”TSN 690”	BOS
		1	0628	CKGM  med ett ”TSN 6-90” 	RÅM
		1	0700	CBU Vancouver BC  svagt i röran med lokalt 	BOS
	700	1	0700	WLW Cincinnati OH  som vanligt med en massa ID när dom sätter igång	BOS
		31	0600	WLW  med ett risigt ID	RÅM
		30 31	1042	KALL Salt Lake City UT       "ESPN 700" och UT-reklam. Även 1045	BOS
		28 31	1305	KBYR Anchorage AK  med "KBYR Weather"	BOS
		28	1300	KBYR  fint med ID och nyheter	RÅM
	710	31 	0700	WOR New York NY  med ett långsamt “W-O-R” skar igenom stockningen här	BOS
		29 31	1300	KIRO Seattle WA  fint.  "Brock and Salk"-promo	BOS
		29	1100	KIRO  med ESPN	RÅM
	720	1	0900	WGN Chicago IL  mycket fint	BOS
		29	1459	KOTZ Kotzebue AK med ett kort ID efter religiöst program	RÅM
		30	1359	KOTZ  väldigt fint öppnings-id efter overnite-relät.	BOS
	730	24	0615	CKAC Montréal QC bra med ett ”Radio Circulation 730”	RÅM
		1	0604	CKAC  snyggt	BOS
		31 1	1045	CKDM Daupin MB har sällan gått så bra och med så fina detaljer	BOS
		31	0600	CKDM  rätt bra ett tag	RÅM
		29 31	1247	CHMJ Vancouver BC  med den senaste trafiksituationen	BOS
		29	1101	CHMJ  med trafikinformation	RÅM
	740	17	0400	CBX Edmonton AB	JOB
		31 1	0659	CBX  med ID där 740 plus 93.9 FM nämnes. 0505 den 31.10 med helt lokalt	BOS
		1	0559	CBX  ”This is CBC Radio One, 740 AM and 93.9 FM in Edmonton”	RÅM
	750	31	0601	CKJH Melfort SK spelade Louis Armstrong innan ID ”Hometown Station CK 75”	RÅM
		31 1	1045	CKJH  hyfsat med ID och OLD  ”CK-750”	BOS
		29	1100	KXTG Portland OR  ”Sports Radio 7-50” mm	RÅM
		30 31	1044	KXTG  "The Game"	BOS
		28 30	1300	KFQD Anchorage AK  "Newstalk 750 KFQD Anchorage"	BOS
		28	1300	KFQD  med en jingle innan nyheterna	RÅM
	760	1	0525	WJR Detroit MI	LSD
		31 1	0800	WJR  	BOS
		30	0933	KFMB San Diego CA bra ett tag med nyheter och ID	RÅM
		30	0933	KFMB  stadig men lite brusig på mitt antennval	BOS
	770	24	0600	WABC New York NY  ”77 WABC”	RÅM
		29 1	0900	WABC  gick fint runt 07 men lite sämre så här dags	BOS
		30 1	1200	CHQR Calgary AB	BOS
		28	1100	CHQR  skröt om sin helikopter	RÅM
		29	1100	KTTH Seattle WA med Fox News Radio	RÅM
		31 1	1200	KTTH  gick skapligt på ena sidbandet medan CHQR härjade på det andra	BOS
		29	1359	KCHU Valdez AK riktigt bra med promo för ”Fist Full Of Rock” med Rancid 
				Randy, ID och nyheter. Trevligt med en ny AK.	RÅM
	780	31	0548	WBBM Chicago IL med reklam	RÅM
		31 1	0800	WBBM	BOS
		31	1200	KKOH Reno NV helt outstanding på frekvensen!	BOS
		31	1100	KKOH  med ett ID under KNOM	RÅM
		27 31	1400	KNOM Nome AK  med ett svagt ID	BOS
		28	1300	KNOM  spelade musik med njutbar styrka innan ID & nyheter från ABC	RÅM
	790	29 1	0600	WPRV Providence RI  svagt ID efter att ha gått fint med Red Eye Radio. Även hörd med
				en bra promo  för ”Chris Plante Show weekday mornings at 10 on AM 790”. Men även
				WPIC kör denna show samtidigt på den här frekvensen!	BOS
		1	0634	WPRV  med promo för programmet ”What would Jeff do?”	RÅM
		29	0630	WAXY South Miami FL	LSD
		1	0900	WAXY  med fint ID plötsligt!	BOS
		1	0900	WAXY  med ID för FM och AM å svarade trevligt	RÅM
		1	0857	KFGO Fargo ND  stark och stadig med många id innan WAXY plötsligt tog över	BOS
		17	0356	CFCW Camrose AB fint denna morgon då kanadaprärien gick: ”790 CFCW – Alberta’s 
				Country Legend”	JOB
		29	0641	CFCW med ett kort ID i musiken	RÅM
		30 31	1200	CFCW  strålande ID	BOS
		30 1	0900	KJRB Spokane WA  numer Country! "The Eagle has landed!" Var nytt för mig!	BOS
		30	0900	KJRB  med ”Classic Country 790 The Eagle KJRB Spokane”	RÅM
		28 31	1300	KCAM Glennallen AK  mycket stark	BOS
		28	1300	KCAM  ”The Voice of the Copper River Valley, KCAM Glenallen”	RÅM
	800	31 1	0900	CKLW Windsor ON  inte så övertygande som förr men ID i alla fall	BOS
		1	0631	CKLW  med ”The Community Calendar”	RÅM
		30 31	1042	CHAB Moose Jaw SK   med temperaturen i Moose Jaw och OLD	BOS
		31	0500	CHAB  med ett svagt ID	RÅM
		31	0933	CHAB  med ID och jingle	RÅM
		31	1053	CKOR Penticton BC  med ett fint ”EZ Rock”	BOS
		31	1052	CKOR  med ett ”EZ Rock” mellan två låtar	RÅM
		29	1400	KINY Juneau AK spelade ”Hometown Girl” innan ID och nyheter	RÅM
	810	1	0705	CJVA Caraquet NB spelade musik och IDade mellan låtarna	RÅM
		1	0705	CJVA  fint med musik. Liten dipp just vid ID men helt OK ändå.	BOS
		24	0606	WGY Schenectady NY med ett ID I röran	RÅM
		1	0658	WGY  fint med tips om biljetter till något evenemang	BOS
		28 30	1302	KGO San Francisco CA  smög upp ur Scotland med ID lite oväntat. Stark 30:e	BOS
		31	1200	KGO  kämpade med BBC	RÅM
	820	1	0546	CHAM Hamilton ON med format Comedy	RÅM
		31 	0500	WBAP Fort Worth TX  jämnstark med ett par andra och klämde in ett ID	BOS
		31	0500	WBAP  med ett ID i röran	RÅM
		1	0602	WCPT Willow Springs IL  med dubbel-ID för AM och FM	BOS
		1	0559	WCPT  med ett ”820 AM Chicago’s Progressive Talk”	RÅM
		30 31	1100	KUTR Taylorsville UT  snudd på "best signal recorded" på timmen	BOS
		30	0600	KUTR  rätt bra med TOH och ”The Truth”	RÅM
		29	1058	KGNW Burien-Seattle WA pratade om barnuppfostran	RÅM
		31 1	1200	KGNW  ägde frekvensen	BOS
		27	1200	KCBF Fairbanks AK med ID efter lokal reklam	RÅM
		30 31	0900	KCBF  reklamerade för en privat arbetsförmedling i Fairbanks	BOS
	830	24	0600	WCRN Worcester MA med nyheter om Ebola i New York	RÅM
		1	0800	WCRN   med en ilsken ton på båda sidbanden. Dock fri en timme tidigare.	BOS
		31	1100	WCCO Minneapolis MN  fyllde tomrummet där inga västligare gick	BOS
		30	0508	WCCO  med ID i en promo	RÅM
		31	1053	KSDP Sand Point AK  med trevligt ID // K201DA	BOS
	840	1	0700	WHAS Louisville KY kom igenom med ett rätt bra ID trots CMHW	RÅM
		31 1	0700	WHAS   med några ID och SS QRM	BOS
		31 1	1030	KXNT North Las Vegas NV  hyfsat	BOS
		1	1006	KXNT  med ett svagt ”100.5 KXNT”	RÅM
	850	24 1	0600	WEEI Boston MA  	BOS
		24	0630	WEEI  ”on WEEI” med ESPN	RÅM
		31	1100	KOA Denver CO  förstås så fort det är lite öppet västerut	BOS
		30	0500	KOA  rätt bra	RÅM
		27 1	1501	KICY Nome AK  fint med en härlig ID-jingle bl a.	BOS
		28	1300	KICY  med religiöst px “Insight for Living” efter ID	RÅM
	860	31 	0700	CJBC Toronto ON	BOS
		1	0800	CBKF-2 Saskatoon SK  ID:ade med frekvensen 690.	BOS
		27	1238	CHAK Inuvik NT med temperaturangivelser 	RÅM
		29	1330	CHAK	BOS
	870	1	0700	WWL New Orleans LA  i röran	BOS
		30 31	0959	KSKO McGrath AK  med ett fint kedje-id	BOS
		30	1400	KSKO  med NPR news	RÅM
	880	24 1	0607	WCBS New York NY  "WCBS Newstime is 2.07."	BOS
		24	0600	WCBS med nyheter	RÅM
		17	0348	CHQT Edmonton AB ”iNews 880, time is now 48”	JOB
		1	1148	CHQT   ”i News”	RÅM
		31 1 	1105	CHQT  fina ID mm	BOS
		30 1	1003	KWIP Dallas OR  fint bokstavs-id och la även till "La Que Manda"	BOS
		29	1400	KWIP  med bokstavsID mm.  Bättre 1100	RÅM
	890	24 1	0607	WAMG Deadham MA  gick fint och ID:ade med slogan.  Callet hört 1.11 0901	BOS
		24	0607	WAMG  med bl.a. ”La Mega”	RÅM
		31 1	0800	WLS Chicago IL  uselt id i kamp med CJDC	BOS
		1	1006	WLS  var den enda som orkade ge ifrån sig ett hörbart ID	RÅM
		30 31	1000	+KYWN Meridian ID  strålande fint ett bra tag med flera id! Nu återuppstånden och med fartigt REL  Mex-musik-format, men även rent religiöst snx emellanåt.	BOS
		30 31	0852	KYWN  mycket bra med ID ”La 890 AM KYWN” mm. Även 0918	RÅM
		29	1329	+KMJE Olivehurst CA  med ID och Sacramento-reklam mm.  ”La Buena 92.1 FM
				890 AM.”  var oväntad!  Helt nystartad station!	BOS
		31	1329	KMJE  med ID och reklam	RÅM
		28 31	1301	CJDC Dawson Creek BC  började sin "CJDC News Update"	BOS
		28	1301	CJDC  med ”CJDC News Update” efter CW	RÅM
		29 31	1359	KBBI Homer AK  med informativt och fint ID	BOS
		30	1400	KBBI  med ID och väderinformation	RÅM
	900	31	0648	+WJLG Savannah GA  chockade med fint ID och promo i sporten!  Svarade inte trots rpt till nye programdirektören, som även hördes i promon!	BOS
		31	0601	CKBI Prince Albert SK  IDade i kamp med XEW	BOS
		29	0635	CKBI  med ett kort ID efter reklam. Störd av RAI Milano	RÅM
		30	0750	KZPA Ft. Yukon AK spelade trevlig musik innan ID på heltimmen	RÅM
		30 31	1200	KZPA  med trevligt kedje-id.  Inte varje heltimme dom klipper in ID så se upp!	BOS
	910	1	0858	WSUI Iowa City IA  med ett svagt lokal-ID	BOS
		31	1105	KCJB Minot ND  med ett bra ID var en av de östligaste denna tid.	BOS
		31	0500	KCJB  med ett hyfsat ID	RÅM
		1	1153	CKDQ Drumheller AB med ”Q 91” mm	RÅM
		31 	1100	CKDQ  fint med ID	BOS
	920	24	0611	WHJJ Providence RI med ett ”NewsRadio 920” innan C2C fortsatte	RÅM
		1	0633	WHJJ  bra väderrapport  ”News Radio 920”	BOS
		1	0700	CKNX Wingham ON  med ett dåligt legal ID. Country-musiken gick bättre	BOS
		1	0700	CKNX  hyfsat med CW och ID	RÅM
		31 1	0900	CFRY Portage La Prairie MB  fina ID	BOS
		1	0900	CFRY  fint med ID och väder	RÅM
		28 30	1300	KXLY Spokane WA  upp med ett ID genom KSRM strax efter deras ID	BOS
		28	1307	KXLY  med ett kort ID i nyheterna	RÅM
		28 1	1300	KSRM Soldotna AK med ett legal ID	BOS
		28	1300	KSRM  med ”News Talk 92, KSRM”	RÅM
	930	17	0239	CJYQ St. John’s NL “This is Newfoundland-Labrador”. Just så verkar man kalla sig nuförtiden. Hemsida på www.thisisnewfoundlandlabrador.ca	JOB
		24	0527	CFBC St. John NB spelade trevlig CW med njutbar styrka	RÅM
		31 1	0700	CFBC  med nonstop country, hade knappt tid med ID på heltimmen	BOS
		29	1100	KSEI Pocatello ID med sport	RÅM
		31 1	1043	KSEI  gav CJCA en bra match och IDade dessutom	BOS
		17	0400	CJCA Edmonton AB ”Celebrating 20 years of Christian broadcasting, we´re AM 930 The Light, CJCA Edmonton. A division of Capps Canada Broadcasting”	JOB
		26	0640	CJCA  "AM 930 The Light"	LSD
		30 1	0900	CJCA  "serving Edmonton, Calgary and Red Deer".  Och Parka ….	BOS
		28	1242	CJCA  med ID i en promo	RÅM
		27 1	1400	KNSA Unalakleet AK  med dubbel-id för KDLG och KNSA.	BOS
		28	1300	KNSA  starkast på heltimmen med mångstationsID och BBCnx	RÅM
	940	1	0656	WINZ Miami FL bra några minuter med “940 WINZ” i en promo för 
				Rich Eisen Show	RÅM
		1	0656	WINZ  kanon ett tag	BOS
		17	0400	CJGX Yorkton SK ganska blek men “We are GX-94” framgick	JOB
		1	0705	CJGX  lurades med sport under rådande östkust-cx	BOS
		31	0500	CJGX  med ett ”We are GX-94”	RÅM
		29	1101	KWBY Woodburn OR med ID	RÅM
		1	1143	KWBY  fint med reklam och ID.  Annonserade ”940 y 1460 La Pantera”	BOS
	950	24 1	0614	CKNB Campbellton NB  musicerade	BOS
		31	0602	CKNB  ”Your community, your station, 95 CKNB”	RÅM
		1	0900	WWJ Detroit MI  	BOS
		1	0600	WNDT Chicago IL  ID:ade: “Go to Relevant Radio and then select Illinois”	BOS
		1	0600	WNTD  rätt bra ett tag innan CKNB tog över	RÅM
		30	0820	KRWZ Parker CO spelade ”A whiter shade of pale” innan en slogan under KJR	RÅM
		30 31	0930	KRWZ    Den 31sta med “Cruisin’ Oldies”-slogan	BOS
		30	1000	KMTX Helena MT “This is Classic Country 950 KMTX Helena”	RÅM
		30 31	1000	KMTX  med ett svagt men klart ID.  Bättre 31:a.  KCAP ersatte KMTX här 4.11!	BOS
		30	1000	+KMHR Boise ID  avlöste KMTX och följde med i samma rusning som KYWN 890! Bra "La Mejor"-id i mex-musiken! Högst oväntad!  På 940 gick OR-stn starkt och 
				stadigt med sina 200 Watt så detta behöver inte ha varit på dageffekten utan bara ett jättelyft.. 40-Wattarna i Canada brukar ju kunna nå QRK 4 ibland! 	BOS
		30	1000	KMHR  strax efter KMTX med callbokstäver och “La Mejor” i musiken	RÅM
		29	1100	KJR Seattle WA dominerande som vanligt	RÅM
		29 1	1045	KJR  med ett par bokstavs-id	BOS
	960	24	0600	WEAV Plattsburgh NY med sport	RÅM
		1	0900	WEAV  med Public Service riktat till Vermont-innevånare	BOS
		31 1	0600	WSBT South Bend IN  med ett svagt ID.  Flera ID och detaljer 1.11 kl 0543z	BOS
		31	0700	KMA Shenandoah IA  med flera fina ID på timmen	BOS
		31	0700	KMA  hördes bra vid heltimmen	RÅM
		30 31	1057	CFAC Calgary AB	BOS
		1	0700	CFAC  med sport	RÅM
		1	1105	KSRA Salmon ID  upp med en jingle och CW ett tag innan CFAC tog över igen	RÅM
		1	1037	KSRA  med en mycket spartansk jingle. Trots bra signal lite svår att uppfatta. Samma 1105 och ännu bättre då.  Den hade jag missat vid första kollen. Tnx RÅM för tips! QSL oväntat när jag hittade en adress på deras hemsida som är under ombyggnad.	BOS
	970	24 1	0600	WZAN Portland ME	BOS
		24	0600	WZAN bra med ID och nyheter	RÅM
		1	0822	KQAQ Austin MN  med ett par id och ”Classic Country Legends”	BOS
		30 31	0500	KBUL Billings MT  	BOS
		30	0500	KBUL  IDade ”NewsTalk 95.5 KCHH Worden” och webadress	RÅM
		29	1100	KUFO Portland OR  ”Freedom 970” mm	RÅM
		29 1	1100	KUFO helt OK	BOS
		30	0900	KTTO Spokane WA  riktigt bra kedje-id för Seattle, Spokane, Kodiak och Yakima. Nämnde inte sitt nyaste förvärv, 1240 Olympia. 3 AM och 2 FM.	BOS
		1	1059	KTTO  med ett hyfsat ID i röran 	RÅM
		18	1130	KFBX Fairbanks AK med C2C om reinkarnation och ID	RÅM
		17	1305	KFBX lows in the teen’s and lower twenties enligt väderraporten	JOB
		25 29	1533	KFBX  med sin vanliga jingle + flera andra ID, wx mm	BOS
	980	1	0632	WAAV Leland NC  för första gången för mig!  Men verkar snål med QSL.	BOS
		1	0327	CFPL London ON  gick fint	BOS
		31	0605	WITY Danville IL  med ett förhållandevis bra ID	BOS
		31 	0000	KKMS Richfield MN  hyfsat frånsett splattret	BOS
		31	0457	CJME Regina SK  med några ID	BOS
		30	1000	KFWB Los Angeles CA  kallade sig "The Beast" bl a	BOS
		30	0940	KFWB	LSD
		30	0853	KFWB  med ett “Beast 980”	RÅM
		29	1101	KTCR Selah WA med CW, bokstavsID och “AM 980 The Tractor” under CKNW 	RÅM
		28 30	1300	CKNW New Westminster BC  ID i nyheterna	BOS
		29	1100	CKNW  ”CKNW News Talk and Sport”	RÅM
	990	1	0804	CBY Corner Brook NL med “Good Morning Newfoundland and Labrador. You’re listening to CBC Radio One”. Äntligen IDad av	RÅM
		31	1058	CBW Winnipeg MB  med lokala nyheter, väder och "CBC Radio 89.3 FM"-id	BOS
	1000	31 1	0800	WVMP Chicago IL  hade problem med starkare KOMO	BOS
		17	0759	KOMO Seattle WA med flera “Komo Newsradio”	JOB
		17	0800	KOMO	LSD
		29	0814	KOMO  med promos och trafikinformation	RÅM
		31 1	0900	KOMO	BOS
	1010	24 1	0600	WINS New York NY	BOS
		17	0215	WINS ”You can find out at 1010wins.com”. Splash från 1008	JOB
		31 1	0900	CFRB Toronto ON  fint "Newstalk 1010 Toronto"	BOS
		31	0600	CFRB  rätt bra med ID	RÅM
		17	0500	CBR Calgary AB	JOB
	1020	1	0900	KDKA Pittsburgh PA  med ID och nyheter upp ur brusmattan på frekvensen	BOS
		30	0858	KTNQ Los Angeles CA  med fint legal ID!  Sen kom KWIQ upp med fina ID	BOS
		30	0859	KTNQ  med spanska och ID med callbokstäver och ”Univisión Américana” turades om med KVNT och KWIQ	RÅM
		28 1	1300	KWIQ Moses Lake North WA  med ett ID och tryckte bort AK med sin ESPN!	BOS
		28 1	1300	KWIQ  med ett svagt med tydligt ID när KVNT hämtade andan	RÅM
		1	1142	KDYK Union Gap WA  med ett ”La Zeta” i Mex-musiken	BOS
		26 1	1205	KVNT Eagle River AK  med nya callet. Stark den 31.10 oxo	BOS
		27	1330	KVNT	LSD
		28	1300	KVNT  starkast vid heltimmen	RÅM
	1030	17	2341	WBZ Boston MA ”WBZ Newsradio 1030”	JOB
		24	0550	WBZ 	MJT
		30 31	1047	KTWO Casper WY  med call och ort efter kylslaget väder.	BOS
		30 31	1156	KTWO  bra med ID i en programpromo	RÅM
		29	1352	KDUN Reedsport OR spelade ”Save your heart for me” med Gary Lewis & 
				The Playboys och IDade svagt på heltimmen.  Bättre 1334.	RÅM
		29	1333	KDUN helt ren med ett fint ID!!  Den var helt ny i mina lurar	BOS
		29	1100	KMAS Shelton WA med ID i en promo för ”Professionals”	RÅM
		29 1	1206	KMAS  Identifierade med ” K281BM-104.1”	BOS
	1040	28 1	0900	WHO Des Moines IA  "The Home and Away Voice of the Iowa Hawkeyes"	BOS
		31	0500	WHO  med ID och i kamp med CKST	RÅM
		27 31	1301	CKST Vancouver BC  bra "TSN 1040" med nyheter från "TSN 1410"	BOS
		29	1100	CKST  stark med sport	RÅM
	1050	24 1	0600	WEPN New York NY  mycket fina ID på EE och SS	BOS
		24	0617	WEPN  – “ESPN Deportes 1050”	MJT
		17	0200	WEPN “WEPN New York, 1050 ESPN Deportes Radio”	JOB
		31	0001	CHUM Toronto ON  med ordentligt bokstavs-id	BOS
		31	0600	CHUM  med ett “TSN 1050 Toronto”	RÅM
		21 31	1121	CJNB North Battleford SK  har man nästan glömt bort att dom ligger kvar här	BOS
		29	1100	KBLE Seattle WA ”Sacred Heart Radio” mm	RÅM
		30	0906	KEYF Dishman WA    “AM 1050 The Key”  gick bra	BOS
		30	0906	KEYF  med reklam och ID	RÅM
	1060	1	0629	WIXC Titusville FL  upp fint en minut och passade på att ID:a bland annat!! Tala om surpris! Mycket trevligt svar värmde ytterligare några grader!	BOS
		1	0629	WIXC  med “The All New AM 1060 News” mm i ett RER break	RÅM
		31	0048	KGFX Pierre SD  med ID	BOS
		30	1000	CKMX Calgary AB “Funny 1060 AM”	RÅM
		30 31	0901	CKMX  klippte in ett bokstavs-id i stand up showen	BOS
	1070	30	1000	KNX Los Angeles CA “KNX 1070 Newsradio”	RÅM
		30	1025	KNX	LSD
		30 31	0859	KNX  med bra detaljer trots att man hade C-Fax i jämnhöjd	BOS
		28 30	1300	CFAX Victoria BC  perfekt ID 	BOS
		29	1100	CFAX  ”CFAX 10-70”	RÅM
	1080	24 1	0600	WTIC Hartford CT  med några svaga ID i Europa-QRM	BOS
		31	1100	KVNI Coeur d'Alene ID  "North Idaho's home for …."  i gröten	BOS
		27 31	1500	KOAN Anchorage AK  nämnde K238BE 95.5 i ID:et	BOS
		29	1233	KOAN  med reklamer och PSA	RÅM
	1090	1	0600	WBAL Baltimore MD med rätt bra runt heltimmen	RÅM
		30	0615	KMXA Aurora CO  med ett ”Radio Maria” i SS-musiken.  Lite oväntad på morgonsidan. Kan annars gå fint vid midnatt ibland om de reflekterande skikten är på humör	BOS
		30 1	0958	KBOZ Bozeman MT  med ID-jingle den 1.11.  Även heltimmes-ID lite senare	BOS
		30	0459	KBOZ  med hyfsat ID men störd av KFNQ	RÅM
		29	1100	KFNQ Seattle WA stark med bl.a. ”Sports Talk Radio, like you never heard before”	RÅM
		17	0919	KFNQ  “1090 The Fan” uppe en stund	JOB
		30 1	0900	KFNQ  trevligt id. Inget annat orkade sticka upp här.	BOS
	1100	1	0800	WTAM Cleveland OH  i ett krafigt brus. Sin egen IBOC-signal?	BOS
		1	0700	WTAM  “NewsRadio WTAM 1100 Cleveland”	RÅM
		30 31	1046	KNZZ Grand Junction CO  väldigt ID!  Trots vitt brus på frekvensen.	BOS
		29	0700	KNZZ  “24-7 News Radio 1100 KNZZ Grand Junction”	RÅM
		28	1100	KFAX San Francisco CA med religiöst program	RÅM
		30	0930	KFAX  IDade strax efter KNZZ och lika starkt	BOS
	1110	31 1	1100	KFAB Omaha NE betydligt bättre på det ena sidbandet. KAGV för svår på USB.	BOS
		30	0505	KFAB  dominant denna morgon	RÅM
		29	1100	KBND Bend OR stark med ett fint ID ”News 24-7” mm	RÅM
		30 1	1200	KBND   inte illa alls	BOS
		26 31	1205	KAGV Big Lake AK  var ju ett roligt avbrott i bruset	BOS
		28	1300	KAGV  stark med ID och nyher om Ebola	RÅM
	1120	24	0609	WKAJ St. Johnsville NY överraskade med att höras i 20 minuter med två bra ID, ”1120 AM WKAJ The Big Foot” och spela bl.a. Sting och Stevie Wonder	RÅM
		1	0629	WKAJ  med skapligt ID och CD-skivor typ loppis-fynd …	BOS
		17	0230	KMOX St. Louis MO kastade in callet i sportsändning	JOB
		31	0600	KMOX  ”The Voice of the Cardinals, NewsRadio 1120 KMOX”	RÅM
		31	1158	KANN Roy UT rätt bra med ”Christian Radio KANN Roy 1120 AM” mm	RÅM
		30 31	1002	KANN  stark med mx och lite slarvigt ID innan dom fadade.  ”SOS Radio”	BOS
		29	1329	KPNW Eugene OR med en promo	RÅM
		28 1	1328	KPNW  Den 1.11 fint ID 1106 UTC	BOS
	1130	17	0200	WBBR New York NY	JOB
		24	0517	WBBR  med ekonomiska nyheter	RÅM
		27	0000	WISN Milwaukee WI  med ett ID i röran.	BOS
		30	0400	WISN  var starkast på heltimmen	RÅM
		17	0406	KTLK Minneapolis MN ”Twin Citie’s Newstalk AM 1130”	JOB
		29	0606	KTLK  med ”Twin Cities News Talk, ”NewsTalk 1130” mm	RÅM
		31	0705	KTLK  "Twin Cities News Talk"	LSD
		27	1345	CKMX Vancouver BC med nyheter och sport	RÅM
		30 1	0900	CKMX  hade en Fox News-stn under men det var nog MN trots västkustkondsen?	BOS
	1140	23	0600	CBI Sydney NS  stark en stund	BOS
		1	0700	WQBA Miami FL med ett svagt ID under en kuban (?)	RÅM
		31	0630	KSOO Sioux Falls SD  klart ID under annat starkare	BOS
		28	0505	KSOO  med lokal reklam efter ABC-news	RÅM
		18	0501	CHRB High River AB spelade musik	RÅM
		1	0957	CHRB  ”AM 1140”	BOS
		17	0357	CHRB  ”A Golden West radio station, Southern Alberta’s community radio station, AM 1140”	JOB
		28	1100	KHTK Sacramento CA stark med ”Broadcasting from the Hawaiian host studio. .. This is KHTK Sports 1140. We live where you live”	RÅM
		28 30	1100	KHTK  slog igenom även på Alaska-antennen!  Samma tid den 30:e	BOS
		17	1342	KSLD Soldotna AK ganska bra med reklam för Alaska Oil Sales i Kenai-Soldotna bland annat	JOB
		27	1347	KSLD  “ESPN 1140” pratade on “haunted houses”!	RÅM
		28 1	1300	KSLD  med snyggt heltimmes-ID	BOS
	1150	24	0600	CKOC Hamilton ON med TOH och oldies	RÅM
		24 1	0705	CKOC  med en Classic Hits-slogan och callet	BOS
		17	0600	WHBY Kimberly WI en av de få som gick när störningen kommit	JOB
		31 1	0800	WHBY	BOS
		1	0700	WHBY  bra med ID men störd av CKOC	RÅM
		28	0500	KSAL Salina KS med ett splashigt ”NewsRadio 1150 KSAL”	RÅM
		31 1	1203	KSEN Shelby MT  med ett bra ID innan ”heltimmes”-nyheterna.  1249 fin promo där även systerstationen K96 ingick. Gick ensam på frekvensen fem minuter.	BOS
		28	1300	CBAC Tuktoyaktuk NT  fint med CBC Yellowknife.  40 W och alive.  Tore Johnny hjälpte mig med en adress som gav ett mycket utförligt QSL!	BOS
		28	1250	CBAC  vräkte på sina 40 Watt och hördes tidvis mycket bra. Lokala nyheter och väder 13.30	RÅM
		31	0859	KEIB Los Angeles CA  med heltimmes-ID gladde. Jag ”glömde” skicka rapport förra gången jag hörde dem. Då som KTLK.  Svarade andra då men inte mig nu …	BOS
		28	1330	KAGO Klamath Falls OR med två hyfsade IDn störd av CBAC	RÅM
		29 31	0906	KAGO  svagt ID innan C2C.  Klockrent 31.10 klockan 1034 UTC.	BOS
		28 29	1100	KKNW Seattle WA ”Alternative Talk 11-50 AM KKNW Seattle…”. Den 28:e 1230 med program på ryska	RÅM
		30 1	1200	KKNW  är ett alternativ.  	BOS
		31 1	1157	CKFR Kelowna BC  med fint ID	BOS
		29	1057	CKFR  med lokal reklam och ID. Sen tog KKNW över	RÅM
	1160	1	0759	WSKW Skowhegan ME  oväntat med ett mycket fint ID + "Classic Country 1160"	BOS
		1	0759	WSKW  riktigt bra med ID	RÅM
		17	0600	WYLL Chicago IL	JOB
		1	1000	WYLL  bara tvåa efter KSL	BOS
		18 30	0330	KSL Salt Lake City UT	BOS
		17	0400	KSL  fint ID: ”KSL-FM Midvale, KSL Salt Lake City”. Nx från KSL 24 hour newsroom”	JOB
		29	1100	KSL   stark som vanligt	RÅM
	1170	1	0900	WWVA Wheeling WV  snyggt ID	BOS
		1	0700	WWVA  stark	RÅM
		28 30	1305	KPUG Bellingham WA  med många smaskiga ID	BOS
		29	1100	KPUG  ”The Sports Leader KPUG”	RÅM
		17	1336	KJNP North Pole AK fint med grundligt ID vid s/on. Bland annat info om hur man hittar till studion och alla FM-repeaters de har	JOB
		25 31	1452	KJNP  med samma öppning som Janne beskriver ovan.  Beroende på dag?	BOS
	1180	31	0705	WHAM Rochester NY	BOS
		31 1	1100	KYES Rockville MN  avlöste KOFI	BOS
		31	0600	KYES  bra med ID mm. Provar med en ny rapport.	RÅM
		29 31	1100	KOFI Kalispell MT ”11-80 NewsTalkOldies KOFI Kalispell”	RÅM
		30 31	1058	KOFI  med mäktig jingle	BOS
		31	1200	KLAY Lakewood WA upp med ett svagt ”Your conversation station. KLAY Lakewood-Tacoma” med KOFI som stör	RÅM
		31	1000	KLAY med ett likadant ID som för Rolf men riktigt dåligt denna tid	BOS
	1190	18	0200	WLIB New York NY “This is your home for Gospel, inspiration, and information, 1190 WLIB and WBLS HD2 New York”	JOB
		24	0600	WLIB  med promo för Homeowner’s Hot Line Show efter ID	RÅM
		30	2206	WOWO Ft Wayne IN  med bra ID	BOS
		17	0402	KEX Portland OR sände match med Portland Beavers, men här ID “Newsradio 1190 KEX Portland”	JOB
		27	0531	KEX  stark med ID och reklamer	RÅM
		31 1	1100	KEX	BOS
	1200	24	0600	WXKS Newton MA	BOS
		24	0600	WXKS  TOH och Bloomberg 1200	RÅM
		24	0715	WXKS  "Bloomberg 1200"	LSD
		17	0200	WXKS med ett dåligt “Bloomberg 1200” men bättre sen med nx  etc // 1130	JOB
		25	0630	CFGO Ottawa ON med ”TSN 1200 Ottawa” efter reklam å sen sport	RÅM
		31	0600	CFGO  med heltimmes-ID med callet.	BOS
		28 1 	0032	WOAI San Antonio TX  fint med San Antonio-reklamer	BOS
		29	0500	WOAI  med ett svagt och stört ID	RÅM
		28	0038	WRTO Chicago IL	BOS
		18 31	0330	KFNW West Fargo ND	BOS
		17	0400	KFNW  ID:ade i konkurrens med andra	JOB
		30	0858	KFNW  kämpade med CJRJ	RÅM
		28	1303	CJRJ Vancouver BC  har jag aldrig hört så bra förr och med massor av EE detaljer	BOS
		28	1302	CJRJ  med ett ”R-J 1200” efter nyheterna	RÅM
	1210	1	0630	VOAR Mt. Pearl NL med ett ID mellan sina religiösa program	RÅM
		1	0857	WPHT Philadelphia PA  med många ID fram till timmen	BOS
		31 1	0700	WPHT  riktigt bra på heltimmen	RÅM
		31	0602	KGYN Guymon OK	BOS
		31	0909	CFYM Kindersley SK  med snyggt lokal-ID	BOS
		30 31	1103	KHAT Laramie WY  nu som "Buckin' 92"  Även "K2-22-BL 92.3"-id	BOS
		30	0933	KHAT  med ett svagt ”Buckin’ 92” innan CW fortsatte	RÅM
		1	0958	KPRZ San Marcos CA  med en mkt fin minut med ID mm rapporterbart.	BOS
		1	0958	KPRZ  fint med promo och ID	RÅM
		29	1333	KMIA Auburn-Federal Way WA  slog på dageffekten 1330 och IDade strax efter
					som ”1210 AM La Zeta”	BOS
		29	1333	KMIA  med mexmusik och ”1210 AM La Zeta”	RÅM
	1220	31	0559	WHKZ Cleveland OH  hann bara ID.a innan XEB tog över med den obligatoriska hymnen som hördes på flera frekvenser denna tid.	BOS
		31	1126	CJRB Boissevan MB “CJRB radio 1220” å sen Farm News	RÅM
		30 31	1043	CJRB  med lokala reklamer	BOS
		30	0916	KHTS Canyon Country CA mycket bra med promo för “Friday Matinee”, call och webbadress. En svårtydd jingle 09.03. Vacker klassisk musik från CJRB i
				 bakgrunden	RÅM
		30 31	0916	KHTS  mycket bra! Tände hopp om andra CA och Mex på 930 kan ha varit KHJ?	BOS
		29	1100	KPJC Salem OR  ”Hebrew Nation radio station, AM 12-20 KPJC Salem”	RÅM
		29 1	1400	KPJC  med ett svagt ID	BOS
	1230	31	0717	WJOY Burlington VT  med svagt ID	BOS
		31	0717	WJOY inte så pjåkigt! Ser ut att vara premiär för	JOB
		1	0759	WCMC Wildwood NJ  med valda delar av dubbel-idet // 1340 och lite NOS	BOS
		31	0639	WSBB New Smyrna Beach FL med dubbelID, jingle och reklam	RÅM
		31	0640	WSBB	LSD
		28	1359	CHFC Churchill MB  starkare än CBQC med ID för Thompson FM-sändaren	BOS
		31	0459	CHFC med ID för Thompson	JOB
		30	0459	CHFC  med ”CBC Radio One 100.9 in Thompson”	RÅM
		31	0502	KHAS Hastings NE  behöver rucka studioklockan. Legal ID och sen nyheter.	BOS
		31	0615	KHAS fint ”The music you want and the information you need…1230 KHAS”	JOB
		31	0502	KHAS  med ID men för dåligt för rapport	RÅM
		28 29	1330	CBQC Ft. Providence NT med regionala nyheter och väderrapport	RÅM
		31	1359	CBQC med Yellowknife-programmet och ID ”CBC North”	JOB
		29	0947	KOBB Bozeman MT  med promo för "KBOZ Talk Radio 1090"	BOS
		29	0947	KOBB  med promo för ”KBOZ Talk Radio 1090”	RÅM
		28 1	1046	KORT Grangeville ID  med ett hyfsat " KORT FM"-id.  Starkare den 1.11.  Rapporten studsade med förklaringen att brevlådan var full! Stationens officiella adress!  Hittade en adress som fungerade bättre och QSL på studs!	BOS
		29	0940	KORT	LSD
		31	0739	KORT ”KORT FM & AM”	JOB
		29 1	0937	KORT  rätt bra med väder och ett kort ”KORT FM and AM”	RÅM
		28	0800	KBAR Burley ID kom upp ur röran med ett hyfsat bra ID	RÅM
		28	0800	KBAR  inte så bra på min antennkombination. Men gick få till en bra rapport i alla fall och QSL dröjde inte länge när jag skickade från Yahoo Mail istället för från Gmail	BOS
		1	1000	KBAR bara någon sekund innan min IQ lade av! Ny och därmed kul för	JOB
		1	1000	KBAR 	LSD
		27	1300	KRYN Gresham OR  "La Estación de la Familia" 	LSD
		28	1250	KRYN  med ID "La Estación de la Familia" i promos	RÅM
		31	1300	KRYN drog ID just för KRYN! QSL-ade faktiskt om dock kortfattat	JOB
		31	1351	KVAS Astoria OR  "KVAS, Home of the Oregon Ducks"	BOS
		31	1351	KVAS rätt fint med callet ett par gånger	JOB
		1	1100	KSBN Spokane WA  med ett svagt ID i röran	BOS
		1	1100	KSBN med ett klent ID. Tur man inte behövde den…	JOB
		1	1100	KSBN  ”Money Talk 1230 KSBN Spokane”	RÅM
		30	0900	KDYM Sunnyside WA  med eget id i "La Estación de la Familia"!  "This is KDYM 1230 AM Sunnyside-Yakima"  så går alltså skilja från kompisen KRYN i OR!	BOS
	1240	1	0800	CKIM Baie Verte NL  med VOCM News Update"	BOS
		1	0800	CKIM  med ett VOCM-ID	RÅM
		1	0800	CKIM med ”VOCM”-ID	JOB
		24 1	0801	WBAS West Yarmouth MA  med portugisiska och utförligt ID "Rádio 650 AM"	BOS
		1	0801	WBAS är man ju inte det minsta inläst på men fint ID och PP!	JOB
		1	0801	WBAS  med reklam och ID.	RÅM
		1	0757	WMMB Melbourne FL  med ett skapligt ID innan CKIM och sen WBAS tog över	BOS
		1	0706	WMMB med tydligt ID	JOB
		1	0706	WMMB  upp med ett ID	RÅM
		1	0647	WOON Woonsocket RI  hade en bra period med en del detaljer och ”ON Radio”	BOS
		30	0536	WJMC Rice Lake WI  ”1240 WJMC”	BOS
		30	0536	WJMC  upp med ett svagt “1240 WJMC”	RÅM
		28	0040	+KOKL Okmulgee OK med fin och unik slogan!  Svarade bums och mycket 
				positivt!  Från ägaren själv.	BOS
		1	1030	KBLL Helena MT  fint med samma dubbel-id som vi hörde tidigare på 1340! Stationen lades ner den 4.11!  En SM-sist!?	BOS
		30	0500	KJCR Billings MT  med promo	BOS
		30	0500	KJCR  upp med ett ID för både AM och FM	RÅM
		31	0458	KJCR drog callet	JOB
		31	1119	KLYQ Hamilton MT  med ett fint ID plötsligt mitt i snacket.	BOS
		31	1119	KLYQ med ett bra ”KLYQ 1240” men finns i pärmen dock	JOB
		31	1119	KLYQ  med ett mycket överraskande ID mitt i snacket	RÅM
		28 1	1000	KWIK Pocatello ID  med svagt ID och även slogan "EZ Rock"	BOS
		1	1000	KWIK ”EZ Rock” i röran	JOB
		1	1000	KWIK  rätt bra med callbokstäver och ”EZ Rock 106.3 and 95.3”	RÅM
		28 1	1259	KTIX Pendleton OR  vill alltid vara med vid OR-cx med ESPN	BOS
		28	1256	KTIX  upp med en Weather Outlook	RÅM
		1	1200	KTIX med legal ID och ESPN	JOB
		1	1255	KEJO Corvallis OR  "Joe Radio"	LSD
		29 1	1300	KEJO  med callet	BOS
		29	1056	KEJO  upp med ett ”1240 Joe Radio”	RÅM
		1	1256	KEJO med några ”1240 Joe Radio”-ID + callet sedan i röran på timmen	JOB
		29	1322	KRDM Redmond OR  fint med “Aqui La Bronca 1240”	BOS
		29	1322	KRDM  med ett “La Bronca 1240” och mexmusik	RÅM
		31	1224	+KRJW Altamont OR  med ett par ID oväntat!  Är ju en ganska ny station!  Randy svarade bums när jag bytte till Yahoo mail.	BOS
		31	1224	KRJW  med ”CBS Sports Radio 1240 The Winner”	RÅM
		31	1224	KRJW  premiärlyssnad även av mig men inget svar än från Klamath Falls…	JOB
		29	1159	KXLE Ellensburg WA med väder och ID, inte alltför stark	RÅM
		1	1241	KCVL Colville WA  fint med country och fint jingle-ID	BOS
		1	1241	KCVL jinglade och lade på en Countrylåt till. Sällhörd av mig men QSL finns	JOB
		28	1334	KCVL  med ett hyfsat ID mellan CW-låtarna	RÅM
	1250	31	2259	CJYE Oakville ON promo och ”Joy 1250”	JOB
		31	2259	CJYE  gick i princip ensam på frekvensen över en timme i sträck	BOS
		28 1	1000	WSSP Milwaukee WI  med fint ID strax efter KKDZ lite oväntat under VK-cx	BOS
		1	1000	WSSP  med CBS Sports	RÅM
		1	1000	WSSP med legal ID + ”Sportsradio 105.7 FM The Fan”	JOB
		31	1043	CHSM Steinbach MB  "AM 1250 Radio"	BOS
		31	0100	CHSM glänste. Sällan något ovanligt går här tycker	JOB
		30	1103	CHSM  med lokala nyheter	RÅM
		31	0900	KNEU Roosevelt UT  för svag för rapport nu när jag skulle behöva skicka igen	BOS
		31	0800	KNEU ”1250 KNEU Roosevelt” men ganska svagt. QSL finns dock	JOB
		28	1259	KWSU Pullman WA IDade med Radio Disney i bakgrunden	RÅM
		1	1259	KWSU ”Northwest Public Radio” och även callet	JOB
		28 1	1258	KKDZ Seattle WA  bra ID och sen ännu starkare under musiken	BOS
		29	1057	KKDZ  ”Radio Disney”	RÅM
		31	0845	KKDZ  "Radio Disney"	LSD
		31	1158	KKDZ med callet	JOB
	1260	24 1	0603	CKHJ Fredericton NB  	BOS
		24	0603	CKHJ med CW och ”KHJ”	RÅM
		1	0706	CKHJ fint med C&W och ID här ”Fredericton’s Country station KHJ”	JOB
		24	0610	WMKI Boston MA  fortsätter med Disney ett tag till. "WMKI"	BOS
		1	0857	WMKI ”This is WMKI and WMKI-HD Boston”	JOB
		1	0243	WSKO Syracuse NY rekade för Heid’s som tydligen serverar goda hot dogs!	JOB
		31	0545	WNDE Indianapolis IN  med flera ”Sportsradio 1260 WNDE” men bara Q2+	BOS
		31	0545	WNDE  med några ”Sportsradio 1260 WNDE”	RÅM
		31	0545	WNDE “Sportsradio 1260 WNDE”	JOB
		31	0500	KROX Crookston MN inte så illa när man fick fram rätt sidband och AB höll tyst ett par sekunder! Även lite senare med ID. Long time wanted så QSL gladde!	JOB
		31	0500	KROX  även i mina garn men lite för dåligt för rpt tyvärr	BOS
		30	0700	KPOW Powell WY	LSD
		30	0500	KPOW  inte så dåligt	BOS
		31 1	0805	KPOW är ju inte vardagsmat men ägde verkligen frekvensen här med wx för Powell & The Big Horn Basin! QSL finns dock	JOB
		31	0900	+KEIR Idaho Falls ID  med fint ID  och QSL:et  meddelade att det var första rapporten de fått på detta call, som bara var några dagar gammalt.  Fint ID även 1000.	BOS
		31 1	0900	KEIR med bra ID! Ny för mig så den gladde – trevligt mailsvar från Bill Traue, CE!	JOB
		31 1	0900	KEIR  med ett hyfsat ID. Den 1/11 1000 hördes den med utmärkt styrka.	RÅM
		29	1102	KWEI Weiser ID numera med spanska 	RÅM
		29	1101	KWEI  lät det här.  Callet bara på 1450 ett kort tag. FCC håller med om KWEI här. 
				”Juan, Juan, Juan! Tocando Lo Que Le Gusta” är kedje-px men lokal-ID på timmen.	BOS
		31	1140	KWEI  med SS-format och ett “Juan”-non-ID	JOB
		28 30	1257	CFRN Edmonton AB  "TSN 1260" + ”CFRN”	BOS
		28	1242	CFRN  med reklam och ”TSN 1260”	RÅM
		31	1328	CFRN 	JOB
		29	1100	KLYC McMinnville OR  med tydligt men svagt ID	BOS
		29	1101	KLYC  med ett svagt ID	RÅM
	1270	1	0800	CJCB Sydney NS	BOS
		1	0800	CJCB ID:ade här	JOB
		1	0628	CJCB  med ett risigt ID	RÅM
		17	0400	WXYT Detroit MI “…WXYT-HD Detroit…”	JOB
		31	0600	WXYT  med sitt dubbel-ID // HD	BOS
		31	1150	KNWC Sioux Falls SD  "Faith 12-70"	LSD
		1	1000	KNWC herre på täppan här	JOB
		30	1005	KIML Gilette WY med “News Talk 1270 KIML Weather Center” å sen kort 
				väderinfo	RÅM
		30 31	1005	KIML  	BOS
		30	1005	KIML	LSD
		31	1100	KIML ”You’re listening to KIML Gillette”. Fox News. Inte såååå vanlig att det stör. Just 31.10 var cx:en så breda att nästan ”allt” tycks gå samtidigt..	JOB
		30 31	1047	KXQZ Twin Falls ID  stark och stadig skämtade på. Här ett "Comedy 1270"	BOS
		30 31	1047	KXQZ fint så här dags med humor, applåder och ett ”Comedy 1270”	JOB
		1	1158	KBZZ Sparks NV  det klart bästa jag hört dom så får bli en rapport till slut!  Svarade från den tredje adressen jag testade! Tack till Lori och Tore Johnny!	BOS
		1	1158	KBZZ  upp med några ID, både KBZZ och ”CBS Sports Radio Reno”	RÅM
		29 31	1046	KBAM Longview WA  ”NOW Country 93-5 KBAM”. IDade ofta fram till efter
				heltimmen. Bättre 31/10 1200 UTC med ”Southwest Washington’s new choice for new 
				country. NOW Country 93-5 KBAM Longview-Kelso-Castle Rock. K-BAM”,	RÅM
		31	1100	KBAM	LSD
		31	1141	KBAM ”Now Country 93.5 KBAM”. Fint legal ID på timmen. QSL finns dock	JOB
		31 1	1200	KBAM  stark och stadig så kanske dageffekt	BOS
	1280	1	0631	WADO New York NY  är ju rar! ”WADO 1280 AM New York – Uado 1280.”	BOS
		1	0631	WADO  med spanska och ett hyfsat ID	RÅM
		24	0603 	CFMB Montréal QC med ett ID på italienska som inte var så lätt att hitta	RÅM
		30	2157	CFMB med jingle-id och italienska	BOS
		1	0400	CFMB med ett dåligt ID	JOB
		18	0535	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		19	0300	WNAM   ID:ade i kamp med andra	JOB
		1	1033	WNAM   med en fin jingle och sedan Nat King Cole	RÅM
		1	0800	WNAM  fint ID efter ABBA	BOS
		31	0500	WWTC Minneapolis MN är fortfarande patriot ”This is AM 1280 The Patriot, WWTC Minneapolis”	JOB
		31	0600	WWTC har man ju hört många gånger bättre men räckte för ID i alla fall	BOS
		30	0500	WWTC  svagt med både ”The Patriot” och callbokstäver	RÅM
		17	0344	CJSL Estevan SK stack upp med ”CJ-1280” och C&W. Även en station med Utah Jazz här – troligen KZNS	JOB
		28	1307	CBQG Wrigley NT  mycket fint med regionalt.  40 Watt och alltså aktiv	BOS
		28	1226	CBQG  upp ibland med hyfsad styrka. Spelade Bob Dylan innan regionala nyheter.	RÅM
		30	1000	KZNS Salt Lake City UT ”The Zone” och callbokstäver	RÅM
		31	0715	KZNS  "The Zone"	LSD
		30 31	1044	KZNS  trevligt id, inte bara slogan	BOS
		31	0900	KZNS med diverse callbokstäver för både AM och FM. The Zone Sports Network	JOB
		28 30	1303	KIT Yakima WA  lättrepad p g a fina detaljer och styrkan 	BOS
		29	1100	KIT  har jag inte hört förr	RÅM
	1290	24 1	0611	WKBK Keene NH  med ett fint ID	BOS
		24	0611	WKBK upp med ID	RÅM
		19	0300	CJBK London ON ”Newstalk 1290 CJBK, a division of Bell Media”	JOB
		31	2214	CJBK  berättade om vädret, som inte var så uppmuntrande	RÅM
		30 1	2158	CJBK  helt dominant tyvärr	BOS
		1	0405	CJBK strålande fint. Verkade ligga 5 min fel med sin klocka med tanke på TOH?	JOB
		24	0603	WJNO West Palm Beach FL kom upp med ett hyfsat ID	RÅM
		31	0358	WIRL Peoria IL  med ett svagt ID. Ganska bra stötvis med Oldies	JOB
		31	0000	CFRW Winnipeg MB ”Your home of the Winnipeg Jets, TSN 1290”	JOB
		30	0500	CFRW  med ”TSN 1290 CFRW Winnipeg”	RÅM
		30	0600	KOIL Omaha NE  ”Mighty 1290”	BOS
		30	0600	KOIL  med ”Mighty 1290 KOIL”	RÅM
		31 1	1200	KGVO Missoula MT  tog över från KUMA precis på timmen.	BOS
		28	1100	KGVO  stark med ID för AM och FM	RÅM
		31	0905	KGVO fint	JOB
		29	0730	KOWB Laramie WY kom igenom med ett par ID	RÅM
		30	1000	KOWB  jämnstark med KUMA och de IDade efter varandra. Ensam efter nyheterna.	BOS
		31	0900	KOWB lika fint den en stund innan	JOB
		31	0032	KOUU Pocatello ID kanon på dageffekt med C&W och kombo-ID:s AM/FM	JOB
		31	0035	KOUU  kanon mot slutet av gaten.  Svarade mycket positivt.	BOS
		28 1	1223	KUMA Pendleton OR  	BOS
		31	1100	KUMA ”Newstalk 1290 KUMA Pendleton”. ABC News	JOB
		28	1330	KUMA	LSD
		30	1316	KUMA stark med morgonprogram	RÅM
	1300	24	0600	WFFG Marathon FL  med helt OK ID	BOS
		24	0600	WFFG  upp med ”1300 AM WFFG Marathon”	RÅM
		24 1	0619	WGDJ Rensselaer NY  med ett svagt "Talk 1300"	BOS
		31	0705	WGDJ fint med “Talk 1300”-ID. Var nog den som körde Red Eye Radio	JOB
		1	0409	WXRL Lancaster NY C&W och ”Classic Country on WXRL”	JOB
		17	0330	WOOD Grand Rapids MI “Woodradio.com”, promo	JOB
		30 31	2158	WOOD  denna tidiga öppning som inte gav något nytt just	BOS
		29	0630	WOOD   dominerade som vanligt	RÅM
		29	0630	KGLO Mason City IA med ett svagt förstskrämt ID	RÅM
		31 1	0758	KGLO  med promo för sig själv	BOS
		31	0000	KGLO ”KGLO Mason City” ID:ade i sällskap av WOOD och minst en till	JOB
		27	0000	KOLY Mobridge SD  med ett klart ID genom mycket starkare WOOD	BOS
		27	0000	KOLY var nog det roligaste denna nattöppning! Tydligt TOH på en länge wanted	JOB
		1	1052	KLER Orofino ID med CW och ID	RÅM
		1	1052	KLER har jag inte hört av tidigare, men här C&W och hyfsat bra ID! Lyckades knäcka vilken låt de spelade med hjälp av Soundhound-appen!	JOB
		1	1130	KLER	LSD
		1	1052	KLER  hade gått stadigt redan innan detta fast under KKOL förstås.	BOS
		28	0101	KAPL Phoenix OR  vid en intressant tidpunkt! Dageffekt alltså!  Förutom ID även hänvisning till religion och till Applegate-rörelsen	BOS
		28	0101	KAPL med ett riktigt bra ID var ju något annorlunda ”mitt i natten”!	JOB
		17	0930	KKOL Seattle WA “right here on Business Radio 1300 KKOL”	JOB
		29	1100	KKOL  med promo för Bloomberg 	RÅM
	1310	24 1	0559	WLOB Portland ME	BOS
		24	0556	WLOB	RÅM
		1	0300	WLOB skapligt ”..wlobradio.com” 	JOB
		17	2332	CIWW Ottawa ON med trafikinfo ”For traffic updates follow us on Twitter at 1310traffic”	JOB
		30	2159	CIWW  bad om kommentarer och eventuella klagomål på sina program!	BOS
		24	0620	CIWW  med reklamer mm	RÅM
		27 31	0000	WCCW Traverse City MI  "1310 The Score …. Traverse City …"	BOS
		31	0600	WCCW ”1310 The Score” bl.a.	JOB
		30 1	0500	WIBA Madison WI  med ID.  Breda konds så här dags.	BOS
		31	0400	WIBA  Ett hiskeligt tryck på ”alla” frekvenser så här dags men bara dominanterna ID:ade tror jag	JOB
		1	1030	WIBA  var starkast runt heltimmen	RÅM
		31	1107	KNOX Grand Forks ND  upp bland alla västkustare med några bra minuter.	BOS
		31	1109	KNOX ”KNOX Newstime it’s 6.09”	JOB
		31	1146	KNOX  bra med ID för AM och FM efter reklamen	RÅM
		18	0335	KFKA Greeley CO rätt fint “Now back to the highschool game of the week on Preps Radio 1310 KFKA”!	JOB
		18 1	0335	KFKA  precis som Janne skriver.  Mycket stark 31.10 0630z	BOS
		30	0929	KFKA  kom upp ibland när KZXR tog det lite lugnare	RÅM
		28 1	1307	KZXR Prosser WA mycket stark och stadig men missade heltimmen med 7 minuter! Då kom i alla fall ett "KMNA 98.7 FM" + "La Maquina" + ort mm	BOS
		28 30	0901	KZXR fint med ”KMNA 98.7 FM”, ”La Maguina Musical”. Även KIQQ på 1310 är med i kedjan!	JOB
		28	1307	KZXR  stark med "La Maquina" mm	RÅM
	1320	1	0400	CJMR Mississauga ON  ”1320 The Voice of the City”	JOB
		31	0400	CJMR  i röran	BOS
		17	0200	WILS Lansing MI har helt klart gått bättre “More Compelling Talk Radio, 1320 WILS…”	JOB
		27 30	0000	WILS	BOS
		31	0600	KOZY Grand Rapids MN fint på timmen ”1320 KOZY Grand Rapids, a service of Lamke Broadcasting”. ABC News	JOB
		31 1	0600	KOZY  fint	BOS
		31	0601	KOZY  med ID efter musiken	RÅM
		30	1100	KHRT Minot ND  överraskade med ett par ID på timmen när CHMB laddade om.	BOS
		30	1100	KHRT  med ett par ID när CHMB tog det lite lugnare. Tack BOS för tipset	RÅM
		30	1100	KHRT  blev jag ju tvungen att leta upp och fanns mycket riktigt här! Brusigt ID bara dock men kul ändå!	JOB
		30 31	1202	KFNZ Salt Lake City UT   upp ur BC nu och då. "1320 K-Fans"	BOS
		31	0033	KFNZ ganska bra redan så här dags! ”1320kfans.com”. CHMB-QRM	JOB
		30	0600	KFNZ  med TOH och ”K-Fans”	RÅM
		26 31	1201	CHMB Vancouver BC  med ett lite försenat ID.  Efter 13 UTC px på EE!	BOS
		28	1259	CHMB  med ID på engelska	RÅM
		29	1400	CHMB med sitt ”This is CHMB, AM 1320 Vancouver”	JOB
	1330	24	0611	WRCA Watertown MA  perfekt  om att programmakare ansvarade för px-innehåll	BOS
		1	0908	WRCA lurades med C&W och px:et “Boston Country Oldies”	JOB
		24	0605	WRCA  med ett kort ID	RÅM
		30	2345	WFNN Erie PA “Fox Sports Radio AM 1330 The Fan”	JOB
		31	0400	WFNN  uselt Id, men vad F-n ….	BOS
		27 1	0000	WLOL Minneapolis MN	BOS
		1	0900	WLOL ägde frekvensen	JOB
		31	0600	WLOL  inte alltför stark	RÅM
		31 1	1200	CJYM Rosetown SK  slarvade bort frekvens och call i ID:et "Classic Hits Radio, a Golden West Radio Station".  	BOS
		28 31	0504	CJYM ”Classic Hits 1330 CJYM”	JOB
		31	1200	CJYM  med ”Classic Hits Radio” och lokala nyheter	RÅM
		31	1100	KWKW Los Angeles CA  med fyra maffiga ID den 31:a.  Är som väntat den här som brukar höras med slogan ”La Mera Mera”	BOS
		31	1100	KWKW strödde ID:s omkring sig. Fortfarande ESPN Deportes	JOB
		30 31	0854	KWKW  med sport och ”KWKW 1330”	RÅM
		1	1159	KKPZ Portland OR  med flera saftiga ID mm!  "KKPZ 1330 The Truth" t ex.	BOS
		1	1159	KKPZ  fint med flera ID	RÅM
		31	1300	KKPZ ”KKPZ Portland, KKPZ-HD…”	JOB
		29	1402	KXXJ Juneau AK  med bra detaljer och ID	BOS
		29 30	1400	KXXJ  med ID och nyheter	RÅM
	1340	1	0705	WMID Atlantic City NJ  med hyggligt ID och OLD	BOS
		1	0704	WMID  med ”AM 1340 Classic Oldies WMID”	RÅM
		1	0705	WMID	JOB
		31	0630	WROD Daytona Beach FL  med bra ID och OLD lite oväntat	BOS
		31	0630	WROD fint ”Live and local radio just the way you like it – WROD”	JOB
		28	0600	KGFW Kearney NE	LSD
		27 28	0600	KGFW  riktigt svag eftersom förstärkarna inte slagits på ännu. -110dB.  Lasse är inte lika känslig för det eftersom hans analoga pyts är känsligare än övrigas trålar!	BOS
		28	0606	KGFW  med ett ID efter vädret	RÅM
		27	0030	KGFW inte alls illa “…here on KGFW 1340”	JOB
		28	1105	KCAP Helena MT  mycket fint. // KBLL 1240!  Dubbel-ID	BOS
		28	1105	KCAP   Stationen lades ner den 4.11!  Callet lever dock kvar på 950 på ex KMTX.	LSD
		28	1105	KCAP med dubbel-ID för 1240 och 1340. Hade hellre hört dem på 1240!	JOB
		1	1032	KYLT Missoula MT  med en fin promo för systerstationerna "1450 and 92.7 KGRZ" i Fox Sports Radio.  	BOS
		1	1032	KYLT  med Fox Sports Radio och ”Missoula’s Sports Griz 1450 and 92.7 KGRZ”	RÅM
		31	0800	KWOR Worland WY	LSD
		31	0800	KWOR  konstaterade även jag live	BOS
		31	0800	KWOR ”1340 AM KWOR Worland”. Fox News	JOB
		31	0800	KWOR  fint med ”1340 AM KWOR Worland”	RÅM
		31	0900	KTFI Wendell ID  med EWTN	LSD
		1	1000	KTFI  halvrisigt ID och EWTN	BOS
		1	1000	KTFI  med ett svagt ID och EWTN	RÅM
		31 1	0900	KTFI har jag inte hört förut. Flera TOH inspelade men ingen riktigt bra dock	JOB
		31	0856	KACH Preston ID  med snyggt ID!  Åtta minuter tidigare en förbryllande slogan som nog ska tolkas som "Favorites 105"?	BOS
		31	0856	KACH  upp med ett hyfsat ID	RÅM
		31	0856	KACH “Favorites from today and yesterday at KACH”	JOB
		28 30	1256	KWVR Enterprise OR kom upp med ett kort ID	RÅM
		31 1	1100	KWVR  med ett svagt men tydligt heltimmes-ID. Bättre 31.10 0957 och 30.10 0932	BOS
		30	0930	KWVR svarade för några säsonger sedan men trevligt återhörande ju!	JOB
		29	1205	KBNW Bend OR	LSD
		29	1314	KBNW  upp med lokalt väder och ID, inte alltför stark och inte ensam	RÅM
		29 1	1230	KBNW  med promo  //104.5	BOS
		29	1310	KLOO Corvallis OR	LSD
		31	1352	KLOO  "1340 Clou AM"	BOS
		28	1217	KLOO  med promo för ”Lars Larsen on News Radio 1340”	RÅM
		31	1006	KLOO “Newsradio 1340 Clou AM”	JOB
		1	1230	KJOX Kennewick WA med ett hyfsat ID efter reklamen	RÅM
		1	1230	KJOX	LSD
		1	1156	KJOX  kanon med "ESPN 1340" och en del lokalt. Även hörd 1230	BOS
		1	1156	KJOX sade både ”1340 ESPN” och ”ESPN 1340” för säkerhets skull	JOB
		29	1340	KWLE Anacortes WA  med AC och ID	BOS
		29	1102	KWLE  med ”The Whale” och dubbelID för KWLE & KRPA 1110	RÅM
		29	1102	KWLE	JOB
		29	1414	CIVH Vanderhoof BC  med ID som "Valley Country"	BOS
		29	1410	CIVH  med ett ”Valley Country” mm. Ellie svarade snabbt och trevligt och la upp 
				info på deras Facebooksida.	RÅM
	1350	1	0259	WOYK York PA med ett lite klent ID	JOB
		1	0232	WOYK  med ett klart ID.  Ett par lite mer beslöjade Id hört lite tidigare.	BOS
		30	2333	WARF Akron OH ”Fox Sports 1350 WARF”	JOB
		31	0346	WIOU Kokomo IN  hyfsat	BOS
		18	0144	KRNT Des Moines IA med sport från ”Iowa Sports Spotlight Radio Network”, vilket KRNT är flaggskepp för	JOB
		28 1	0127	KRNT  finns som regel med nattetid oavsett var kondsen ligger	BOS
		28	0536	KRNT  fint med NOS	RÅM
		28	0535	KRNT   Även hörd 0530 med väder från KCCI Channel 8. Risk för sammanblandning med KCCY Pueblo CO alltså!!	LSD
		28	1255	KTIK Nampa ID	LSD
		30 31	1057	KTIK   med frekvensen 93,1 och lite lokalt i CBS Sports + dåliga id i röran. Desto bättre den 30.10 kl 0900! Och 1.11 kl 1000z.	BOS
		28	1256	KTIK  med väder, reklam och ”93.1 The Ticket”	RÅM
		30	0900	KTIK kanon-ID för arkivet	JOB
		29	1330	KSRO Santa Rosa CA riktigt bra med tävling och ID för AM och FM	RÅM
		29	1336	KSRO  skapligt ID	BOS
		29	1330	KSRO hyfsat bra med ID	JOB
		29 31	1259	KRLC Clarkston WA  med svagt ID men efter nyheterna mycket bättre. CW-stn.	BOS
		30 31	0930	KRLC	LSD
		28	1305		KRLC  med ”KRLC 1350 AM”	RÅM
		31 1	1100	KRLC väldigt bra med legal ID och sedan NBC Newsradio	JOB
	1360	1	0700	WDRC Hartford CT start denna morgon	RÅM
		1	0300	WDRC gick fint med sitt trippel-ID	JOB
		31	0706	WDRC	BOS
		24	0600	WKAT North Miami FL  med godkänt ID inklusive ortsannonsering	BOS
		24	0559	WKAT  ”WKAT 1360 AM North Miami Radio Luz”. 	RÅM
		24	0600	WKAT ”WKAT 1360 AM…” finns QSL-ad sedan den ”klassiska eran”	JOB
		17 19	0330	WTAQ Green Bay WI med ett försynt ID	JOB
		30	2324	WTAQ  med ID efter reklamen	RÅM
		31 1	0030	WTAQ  ID genom KSCJ och ett par till	BOS
		18	0459	WMOB Mobile AL med ett hyfsat ID	RÅM
		18	0458	WMOB  med Buddy Tucker “1360 on your AM dial, this is Mobile’s Christian Voice, WMOB Mobile”. Strax efter det kom hela AM-bandet helt av sig pga en störning	JOB
		18	0218	KSCJ Sioux City IA “This is Supersports high school football on Talkradio 1360 
				KSCJ”	JOB
		31	0032	KSCJ  i röran	BOS
		18	0231	KHNC Johnstown CO med halvsvagt ID 	RÅM
		17	0400	KHNC  ganska ensam på timmen	JOB
		18 31	0230	KHNC  nästan enda som gick bra denna tid	BOS
		18 27	0400	KRKK Rock Springs WY  hördes länge med WYO Radio men legal ID på timmen	BOS
		18 27	0400	KRKK är inte frekvensdominanten precis. Legal ID här. Nämner Wyo-radio ibland	JOB
		28	1304	KOHU Hermiston OR  fick chansen att visa upp sig när KKMO hade avbrott i länken och bara körde ut bärvågen. Fint ID mm rpt-bart.  Helt perfekt QSL efter en vecka!	BOS
		28	1304	KOHU  med ”Your Hometown Radio 1360 KOHU”, information om hur man hittar bästa veden att sälja mm	RÅM
		28	1304	KOHU med ett brusigt ID. Trevligt QSL-svar med julstämning!	JOB
		29	0059	KUIK Hillsboro OR fick för sig att höras denna lilla daytimeröppning! Trevligt QSL = kul!	JOB
		17	0927	KKMO Tacoma WA ”El Rey 1360”	JOB
		29 31	0945	KKMO  åter i luften efter att ha varit tyst den 28.10 trots att bärvågen låg ute med full power. Vi får se om det går vaska fram något från inspelningarna den 28:e!	BOS
		29	1059	KKMO  stark “El Rey”	RÅM
	1370	18	0200	WDEA Ellsworth ME överst på timmen. Streamar live säger dom	JOB
		24	0720	WDEA	LSD
		24	0506	WDEA 	MJT
		1	0400	WDEA måste ju få vara med i en PAX-logg	JOB
		30 1	0701	WTAB Tabor City NC  med ID efter NC-vädret och country. Stark 0606 den 30:e	BOS
		1	0709	WTAB  fint över WDEA med C&W men ID blev lite svagare	JOB
		30	0606	WTAB  stark med ID, promos och CW	RÅM
		1	0100	WXXI Rochester NY hann ID:a innan WDEA tog över	JOB
		31	0400	WSPD Toledo OH  relativt ensam på frekvens en med promo och heltimmes-ID	BOS
		30	2200	WLJW Cadillac MI ganska bra med ID för 89.9, 1370, och 1400	JOB
		31	0445	KDTH Dubuque IA  lät förvillande lik WDEA. Bara ID var annorlunda.	BOS
		31	0445	KDTH ”AM 1370 KDTH”	JOB
		27	0531	KSUM Fairmont MN “Classic Intermission, AM 1370 KSUM”	RÅM
		27	0001		KSUM glänste så här pass tidigt!	JOB
		29	0602	KSUM  med försenad nyhetsstart och legal ID	BOS
		17	0500	KXTL Butte MT kom igenom med ett brusigt legal ID	JOB
		28 31	1105	KXTL  rekommenderade "Butte Security"	BOS
		28 30	1300	KXTL  med ett svagt ID	RÅM
		31	0900	KXTL riktigt fint.  Kallar sig ”Southwest Montana’s talk radio leader”. NBC Nx	JOB
		29	1100	KAST Astoria OR rätt bra	RÅM
		30	1000	KAST utan problem men rätt IBOC-brusig QRG	JOB
		31 1	1200	KAST  lyckades ta sig igenom IBOC-bruset.  ”Kast 1370” oftast.	BOS
	1380	17	2333	CKPC Brantford ON ”AM 1380” och pop-Country	JOB
		1	0656	CKPC  drog callet lite oväntat	BOS
		24	0617	WMYF Portsmouth NH  "Classic Country 1380"	BOS
		24	0617	WMYF  med “Classic Country 1380”, webadress mm	RÅM
		17	2335	WPHM Port Huron MI ID:ade med jingle	JOB
		1	0900	WPHM jinglade bara på timmen	BOS
		28	0017	WOTE Clintonville WI  förvånade med att ID:a "ESPN 1380" men promon för systerstationen "Frog Country 92.3" löste upp knuten.  Slut med "hissmusiken"	BOS
		28	0018	WOTE ”ESPN 1380”	JOB
		18 1	0200	KLIZ Brainerd MN ett splashat ID som man många gånger hört myyyycket bättre… Klart bättre 0047.  Kanon-ID  1.11 0600	JOB
		31	0600	KLIZ  med ett fint ID	BOS
		31	0600	KLIZ  bra med ”1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter”	RÅM
		31	0006	KOTA Rapid City SD med reklamer till Rapid City och ID ”It’s the NFL on 1380 KOTA”. Den var det ett tag sedan jag hörde	JOB
		30 31	0901	KSRV Ontario OR hade det svårt mot KRKO men upp med Oldies ibland och ”Oldies 1380”-jinglar. Svagt legal ID under KRKO den 30:e	JOB
		29	1228	KSRV  stod sig bra mot KRKO.  ”Oldies  1380”	BOS
		28	1159	KSRV  med ett “Oldies 1380” och sedan The Supremes	RÅM
		26 31	1200	KRKO Everett WA  med ID.  Inte riktigt lika stark som systerstationen på 1520	BOS
		27	0600	KRKO  äntligen med ett hörbart ID	RÅM
	1390	17	2238	WEGP Presque Isle ME ID:ade i promo	JOB
		24	0730	WEGP  fint med promo för “Wall Street Journal This Morning”	RÅM
		1	0132	WEGP promotade Dave Ramsey Show	JOB
		31	0721	WCAT Burlington VT  med kalas-id efter att ha gått länge med Comedy	BOS
		31	0721	WCAT har jag ett tidigare arkiv-ID på men detta var baske mig bättre! ”Today’s Comedy - iLaugh Radio 1390”. Gnetade dock till mig ett WKDR-QSL för halvannat decennium sedan… Lär ska ha bytt till Oldies nu!	JOB
		19	0210	WLCM Holt MI fint i toppar: “You’re listening to Notre Dame football on Lansing’s station for Christian Talk, Victory 1390 AM WLCM Holt-Lansing”	JOB
		31	0859	WLCM   starkast på timmen trots att cx låg längre västerut	BOS
		30	2225	WNIO Youngstown OH	LSD
		30	2225	WNIO “Sportsanimal 1390”, “sportsanimal1390.com”	JOB
		28 31	0011	WRIG Schofield WI  "Sports 1390, FM 93.9"	BOS
		31	0519	WRIG fint wx och “Fox Sports Radio AM 1390 and FM 93.9”	JOB
		31	0601	WGRB Chicago IL  fint	BOS
		30 31	0057	WGRB ”Inspiration 1390” mycket bättre 31:a med ett smaskigt legal ID	JOB
		31	0703	KJAM Madison SD med sent legal ID i röran	JOB
		31	1120	KRRZ Minot ND “Weather Eye”-wx följt av “We’ll get you back to the classic hits right here on 1390 KRRZ”	JOB
		30	1100	KRRZ  med legal ID.  Basigt ljud. ”Money For nothing” / Dire Straits och liknande	BOS
		30	1100	KRRZ  med ett dåligt ID	RÅM
		31	0829	KLGN Logan UT ensam med “Continuous Lite Favorites, 103.3 Lite FM” som krävde lite efterforskning. Lade på  ”Do You Know the Way to San Jose” med Dionne 
				Warwick	JOB
		31	0829	KLGN  med trevligt ID 	BOS
		30	0900	KLTX Long Beach CA  bra med "Radio Nueva Vida" men inget lokalt ID	BOS
		30	0900	KLTX med bra ”Radio Nueva Vida”-ID. QSL:ad sedan länge dock	JOB
		30	0900	KLTX  med ett “Radio Nueva Vida”	RÅM
		30 31	0756	KZZD Salem OR är detta med Mex-format och “La Zeta”ID:s! Dominant periodvis båda datumen. Ex-KWOD med ESPN	JOB
		29	1333	KZZD  med mexmusik och “La Zeta 1390 AM, 97.5 FM”. Tack BOS för hjälp 
					med ID. 	RÅM
		30 1	1203	KZZD  kanon	BOS
	1400	23	0600	CBG Gander NL  hade varken regionalt i gaten före eller efter nyheterna!  Brukar vara antingen regionalt/lokalt väder efter eller regional/lokal promo före eller både och.	BOS
		23	0500	CBG 	MJT
		1	0804	CBG  med samma px som 990	RÅM
		1	0804	CBG skulle börja ”Weekend AM” för Newfoundland-Labrador	JOB
		1	0833	WGIN Biddeford  ME  förvirrade genom att ID:a ”News Radio WGAN.”	BOS
		1	0833	WGIN med WGAN-ID har jag inte noterat tidigare	JOB
		24	0600	+WHTB Fall River MA  med “This is WHTB Fall River, Radio Voz do ..”	RÅM
		24	0600	WHTB  även hos mig men östkustantennen gav svagare signal än prärietråden som Rolf körde på så min inspelning duger inte till rapport tyvärr.	BOS
		24	0600	WHTB  men tyvärr inte rapporterbart…	JOB
		1	0200	WOND Pleasantville NJ ”Newstalk 1400 WOND”. ABC Nx	JOB
		31	0600	KEYL Long Prairie MN  fick på ett “KEYL Long Prairie”	JOB
		31	0600	KEYL  med ett ”KEYL Long Prairie 14” efter KART	RÅM
		28	0603	KLIN Lincoln NE  skröt med att vara "award winning". Ensam på fqn	BOS
		31	0030	KLIN ”1400 KLIN Lincoln” hördes bra	JOB
		31	0614	KBRB Ainsworth NE  halvbra ID: “AM 1400 KBRB Ainsworth”	BOS
		31	0614	KBRB ”AM 1400 KBRB Ainsworth”	JOB
		30	0637	KCOW Alliance NE   “AM 1400 KCOW”	BOS
		26 31	0652	KCOW ”AM 1400 KCOW” och Oldies. Flera ID:s noterade och trevligt svar!	JOB
		17	0500	KBCK Deer Lodge MT ID:ade försynt på timmen. Gammal bekant men kul när 
				GY går.  Klart bättre 31.10  0859	JOB
		31	0859	KBCK  upp med ID	RÅM
		31	0859	KBCK  så bra att jag frestar med ny rpt. Var bra många år sedan sist.	BOS
		30	0600	KODI Cody WY  med ID efter en programpromo	BOS
		30	0559	KODI  med promo och ID, lite senare även en jingle	RÅM
		1	1200	KRPL Moscow ID  med ett ”ESPN Radio 1400 KRPL”	BOS
		31	1000	KRPL  upp med ett hyfsat ID i en promo	RÅM
		31	1000	KRPL	JOB
		31	1100	KSPT Sandpoint ID med dubbelID för KSPT och KBFI 1450	RÅM
		31	1100	KSPT   ID i röran där även systern KBFI 1450 nämndes	JOB
		18	0531	KART Jerome ID  svagt ID	BOS
		18	0531	KART  upp med Country och ett “Kart 1400”	JOB
		28	1200	KART	LSD
		31	1044	KART  med “Country Classics KART 1400” efter reklamen	RÅM
		30	0501	KSUN Phoenix AZ  inte illa alls med bra detaljer! Svarade när jag testade att skicka från min nyskaffade Yahoo mail. En tillfällighet kanske, men alla QSL uppskattas!	BOS
		30	0501	KSUN  med promo och ”La Mejor”	RÅM
		1	1146	KWNA Winnemucca NV  har jag jagat flera decennier utan att lyckas höra något av. Nu kom dom riktigt bra!  Nu hålls alla tummar. Hjälpte! GM hjälpte till med QSL!	BOS
		1	1146	KWNA  kom upp med ett trevligt ID för AM och FM	RÅM
		1	1146	KWNA med Oldies och ett lite klent men hyfsat tydligt ID	JOB
		29	1226	KNND Cottage Grove OR   "AM 1400 KNND"	BOS
		29	1226	KNND fint ”AM 1400 KNND”	JOB
		29	1226	KNND  med ett fint ”AM 1400 KNND” i musiken	RÅM
		30	1400	KEDO Longview WA med ett ”AM 1400 KEDO Longview, The Talk of Town”	RÅM
		28	1100	KEDO  med ett svagt legal ID	BOS
	1410	24	0612	CJWI Montréal QC	BOS
		24	0612	CJWI  med ID. Det blir nog en ny rapport.	RÅM
		24	0612	CJWI med ett snabbt ”CPAM”-ID i musiken	JOB
		1	0800	WPOP Hartford CT herre på täppan. Mex-QRM	JOB
		31	0700	WPOP  bra bokstavs-ID	BOS
		31	0031	CKSL London ON  med ”Funny 1410”	BOS
		1	0331	CKSL fint ”This is 24/7 Comedy on Funny 1410”	JOB
		31	0614	KOOQ North Platte NE  med ID mm men lite svagt och stört. Har hörts bättre.	BOS
		31	0614	KOOQ  i röran ja, men QSL finns dock som tur är	JOB
		28	1300	CFTE Vancouver BC med TOH och ESPN	RÅM
		31	0600	CFTE  trots att cx låg lite östligare	BOS
		31	1359	CFTE ID:ade fint	JOB
	1420	1	0820	CKDY Digby NS med Country och ett AVR-ID	JOB
		1	0700	WBSM New Bedford MA upp med ID för AM och FM innan ABC news	RÅM
		24	0559	WDJA Delray Beach FL  med ett hyfsat "Universo"-ID	BOS
		24	0558	WDJA  med “Radio Universo” mm	RÅM
		1	0800	WOC Davenport IA ”Newstalk 1420 WOC Davenport-Quad Cities”	JOB
		30	0600	WOC  med ID	RÅM
		29	0600	KTOE Mankato MN med en fin jingle	RÅM
		1	0920	KTOE mycket fint ”You’re listening to Coast to Coast AM on Information Radio 1420 KTOE Mankato”	JOB
		31	0700	KTOE  överst på frekvensen men inte speciellt stark	BOS
		29	1053	KITI Centralia-Chehalis WA med en jingle mellan två låtar	RÅM
		27	1252	KITI   stark med OLD och ID	BOS
		31	1355	KITI med trevligt eget DJ-snack och gamla godingar	JOB
		30 31	1057	KUJ Walla Walla WA  med bra ID	BOS
		28 30	1312	KUJ  med ett ”News Radio KUJ” i en promo	RÅM
		30	0900	KUJ med ett par fina ID:n “KUJ is newsradio for the Walla Walla Valley”! Körde CBS Sportsradio	JOB
	1430	24	0601	WKOX Everett MA med ett TOH ID	RÅM
		29	0655	WKOX brusigt “Mia 1430” men skapliga toppar innan dess	JOB
		1	0647	WKOX  fint med ”Mia 1430”	BOS
		1	0822	WENE Endicott NY  med ett svagt ”Fox Sports 1430”	BOS
		30 31	2315	KZQZ Saint Louis MO   "Krazy Q"	LSD
		31	2255	KZQZ spelade fartfylld musik	RÅM
		30	2255	KZQZ  svagt ID, slogan och OLD	BOS
		28	0056	KTBZ Tulsa OK  fint! Dominant rent av!	BOS
		18 31	0346	KEZW Aurora CO   "Studio 1430"	BOS
		18	0200	KEZW  “…AM 1430 KEZW Aurora-Denver” i röran	JOB
		29	0559	KEZW  med ett svagt ID	RÅM
		18	0230	KLO Ogden UT ”KLO World Class Talk”	JOB
		27 1	1306	KYKN Keizer OR  med ett svagt ID efter nyheterna	BOS
		29	1330	KYKN rätt bra med ID här ”1430 KYKN” och med rek för Red Apples Juice Bar lite tidigare	JOB
		27	1300	KYKN  var starkast på heltimen ”1430 KYKN Keizer-Salem”	RÅM
		17	0400	KCLK Asotin WA fint legal ID, ”The Sportsfan”	JOB
		27 1	0204	KCLK  frekvensdominant redan denna tid. Vad finns mer på inspelningarna?	BOS
		29	1100	KCLK Asotin WA bra med ett fint ID	RÅM
		30	1032	KBRC Mount Vernon WA  med ett tydligt, om än stört, ID	BOS
		30	1032	KBRC glänste väl inte direkt	JOB
		27 29	1504	+KKNI Wasilla AK  med ett dubbel-id // FM 105.3.  Ville inte svara under förra regimen. KMBQ hette den då men har varit "nerlagd" ett tag. Svar nu?	BOS
		28	1409	KKNI  upp med väder och reklamer för Wasilla.  Den 29:e 1403 med ID	RÅM
	1440	17	2346	WRED Westbrook ME promotade “The Morning Jab” med Shoe and Joe	JOB
		1	0700	WRED  starkast med troligen WVEI under	RÅM
		1	0900	WRED  med 96.3-id och även "The Morning Jab" promo.	BOS
		1	0700	WHKZ Warren OH  med eget ID i röran.	BOS
		28 31	1101	CKJR Wetaskiwin AB  plus några till	BOS
		31	1040	CKJR  "W 1440"	LSD
		28	1304	CKJR  med både callbokstäver och ”W 14-40”	RÅM
		28 29	1101	CKJR med både callet och ”W 1440”. Lade på ”Can’t Buy Me Love”	JOB
		30	0906	KUHL Santa Maria CA stark ett tag och IDade ”The Information Station AM 1440 KUHL”	RÅM
		30	0906	KUHL  inte illa alls men verkar inte så svarsvilliga trots bra detaljer …  När jag bytte från Gmail till Yahoo så kom dock svar på en gång! Kuhl!	BOS
		31 1	1100	KMED Medford OR  med flera fina ID	BOS
		29 1	1200	KMED  med ”News Talk FM 106.7 AM 1440 KMED Medford” mm	RÅM
		29	1231	KMED körde “Wall Street Journal Report” men här ett bra “1440 KMED”	JOB
	1450	24	0540	CFAB Windsor NS  upp starkt med "AVR"-annonsering mellan två låtar.	BOS
		24	0541	CFAB  bra några minuter med avrnetwork.com mm	RÅM
		24	0728	WNBP Newburyport MA	KEL
		24	0730	WNBP  med ”The Legends 1450 AM and 106.1 FM, WNBP”	RÅM
		29	0705	WNBP igenom med ID vid lite östligare signaler	JOB
		29	0705	WNBP	LSD
		1	0800	WPGG Atlantic City NJ med ID efter Red Eye Radio	RÅM
		1	0800	WPGG  kan gå mycket bättre …	BOS
		30	0615	WQNT Charleston SC  överraskade här med bra ID mm!  Hoppas på svar gör …	BOS
		30	0615	WQNT  med ett fint ID ”SportsRadio 1450 WQNT”	RÅM
		28	0626	KYNT Yankton SD med reklam, promo och ”Sport Raider AM 1450 KYNT”	RÅM
		28	0626	KYNT  med ett fint ID	BOS
		28	0627	KYNT är nog bara andra gången jag hör men första gången QSL:ade man	JOB
		30	0500	KVCK Wolf Point MT  med komplett ID.   Svarade trevligt.	BOS
		30	0500	KVCK  med ett kort ID	RÅM
		1	1043	KGRZ Missoula MT  // 1340 och samma www.1067starfm.com-annonsering.  GM verifierade även om han tyckte att inspelningen var svag. Via laptop-högtalare?	BOS
		1	1043	KGRZ  hördes // med 1340 , ett www.1067starfm.com och lokala reklamer innan	RÅM
		18 30	0324	KBBS Buffalo WY  med ett par "1450 AM KBBS" i en match	BOS
		18	0329	KBBS  kul återhörande “…at 1450 AM KBBS”. Förra gången hamnade min rapport på deras hemsida!	JOB
		31	1152	KVSI Montpelier ID  mycket bra ID och NOS.   Äntligen QSL!	BOS
		28	1200	KEZJ Twin Falls ID  med dubbelID för KCID och KEZJ i bruset	RÅM
		28	1200	KEZJ  efter tips från Rolf.  Dock för dåligt för rpt denna gång.	BOS
		29	1117	KLZS Eugene OR  med bra ID och ”All Comedy 1450” dessutom.	BOS
		29	1340	KLZS  med “All Comedy 1450” i en promo	RÅM
		29	1117	KLZS  gladde med tydligt ID och “All Comedy 1450”. Har varit borta några år tydligen. Svarade glatt!	JOB
		28 31	1000	KLBM La Grande OR  med dubbel-id // KBKR	BOS
		28	1300	KLBM  under KBKW med “.. La Grande .. Eastern Oregon”	RÅM
		31	1200	KONP Port Angeles WA med ett lite svagt men tydligt ID	RÅM
		31	1230	KONP  inte alls så dominant som tidigare säsonger	BOS
		28	1100	KBKW Aberdeen WA	LSD
		28 1	1300	KBKW  i röran med ett ID	BOS
		28 31	1300	KBKW  med ID (i kamp med 2 andra stationer) och nyheter	RÅM
		29 1	1100	KSUH Puyallup WA  med dubbel-id på EE i sitt koreanska program.	BOS
		29	1100	KSUH  med koreanskt px och dubbelID på engelska	RÅM
		29	1100	KSUH med ID har jag inte noterat tidigare!	JOB
		30	0902	KCLX Colfax WA med CW, ID och tidigare även en fin slogan	RÅM
		30 1	0902	KCLX  råkade vi sitta på flera stycken samtidigt då dom gick bra	BOS
		30	0900	KCLX  "Palouse Country"	LSD
		30	0855	KCLX har jag bara hört rätt klent tidigare. Nu riktigt bra en stund med ”Palouse Country”-IDs. ”Your home for the Bulldogs” säger dom	JOB
		27 29	1504	KLAM Cordova AK  med ett rent och fint ID!  Även 1415 den 27:e + bra den 29:e	BOS
		29	1451	KLAM  med webadress och ID	RÅM
		29	1451	KLAM skapligt. Nämnde cordovaradio.com där man även kan hitta KCDV 	JOB
	1460	1	0630	WXBR Brockton MA upp med ett ID. Hittar tyvärr ingen adress till stationen.	RÅM
		1	0630	WXBR  hade jag missat tills Rolf påtalade detta ID. Inte helt övertygande signal hos 	BOS
		24	0700	WOPG Albany NY  med id och EWTN program	LSD
		24	0740	WOPG  med ETWN-px.	MJT
		1	0700	WOPG  med ett lugnt ID	RÅM
		31 1	0700	WOPG  med ID i dictation speed	BOS
		19	0259	CJOY Guelph ON “Royal Cities greatest hits”	JOB
		31	0444	CJOY  med “C-Joy” men även med “CJOY”	BOS
		18 31	0349	KXNO Des Moines IA  med tydligt ID och nyheter från WHO 	BOS
		18	0349	KXNO  “…on Des Moines sports station 1460 KXNO”	JOB
		31	0500	KXNO  stark med sport	RÅM
		29	0501	KXNO ”1460 KXNO”	JOB
		29	1336	KCKX Stayton OR   ”La Pantera” gick fint!	BOS
		30	1009	KCKX  med ett uselt ”La Pantera” löste mysteriet vem denna Mex kunde vara! Tycks köra // 940 alltså	JOB
		17	0930	KUTI Yakima WA nämnde ”1460espnyakima.com”	JOB
		29	1300	KUTI  starkast på heltimmen tyvärr, då jag hoppats på Hawaii	RÅM
		28 31	1300	KUTI  kanon	BOS
		29	1130	KUTI  med ESPN	LSD
	1470	24	0610	WLAM Lewinston ME tog sig igenom med ett ID	RÅM
		24	0520	WLAM  med oldies	LSD
		1	0700	WLAM	BOS
		29	0631	WLAM fint ”Good Time Oldies WLAM”	JOB
		24	0610	WWNN Pompano Beach FL  med "Steve Kane Show. South Florida's longest running …." helt enligt programschemat.  Area code 954-nummer etc.	BOS
		1	0330	WLQR Toledo OH  var det länge sedan jag hörde senast och då svarade dom inte. Nu kom det ett trevligt QSL efter några dagars väntan!	BOS
		1	0330	WLQR  med ett svagt ID. Sänder med 250 W enligt CE.	RÅM
		19 31 	0306	WMBD Peoria IL  	BOS
		19	0305	WMBD  hade några bra toppar “This is your WMBD Stormtracker forecast, Mike Stable 1470 and 100.3 WMBD”	JOB
		29	0535	WMBD	LSD
		30	0402	WMBD  bra med ID för AM och FM i nyheterna	RÅM
		18	0029	WBKV West Bend WI kort promo och “1470 WBKV”	JOB
		19	0209	KMNQ Brooklyn Park MN ”La Raza 1400 y 1470 AM”	JOB
		30 31	0601	KMNQ   Razande bra den 31 0612z.	BOS
		28	0502	KMNQ  bra med mexmusik, bokstavsID samt ”La Raza”	RÅM
		18	0332	KWSL Sioux City IA  "La Preciosa"	BOS
		18	0332	KWSL hyfsat med ”La Preciosa”-Ids	JOB
		17	0400	KBSN Moses Lake WA ligger ganska lågt i frekvens. ID och promo	JOB
		1	1200	KBSN  lever ett eget liv bredvid CJVB! Låter spöklikt.	BOS
		28	1100	KBSN  inte så bra	RÅM
		29 31	1330	KELA Centralia WA  ”6.30 here at KELA”.  31.10 1405 gick dom fint och solo	BOS
		29	1330	KELA  med ett ”6.30 here on KELA”	RÅM
		17	0500	CJVB Vancouver BC ID:ade	JOB
		28 31	1300	CJVB	BOS
		28	1300	CJVB  ”AM 1470 CJVB Fairchild Radio”	RÅM
	1480	24	0604	WCFR Springfield VT  med ett fint ID! Uppenbarligen mer än 23 Watt!	BOS
		24	0604	WCFR  med jingle och ”1480 AM WCFR Springfield 106.5 FM ..”	RÅM
		24	0604	WCFR är mer sport på blå antenn! Svagis	JOB
		24 1	0600	WSAR Fall River MA	BOS
		24	0600	WSAR  med TOH ID	RÅM
		29	0630	WSAR ”We are 1480 WSAR, Fall River”. ABC News	JOB
		30 31	2258	WHBC Canton OH  rekommenderade en kandidat i valet till sheriff	BOS
		18	0135	WGVU Kentwood MI “Real Oldies 1480 and 850”. Drog callen också	JOB
		31	0600	WGVU  med ett halvsvagt ID	RÅM
		31	0400	WGVU  med ID trots att det var två SS som dominerade	BOS
		29	0530	WLMV Madison WI	LSD
		31 1	0800	WLMV   med legal ID	BOS
		31	1105	KRXR Gooding ID  bara med "Radio Fiesta Internacional" denna gång	BOS
		29	1320	KGOE Eureka CA  med ”KGOE Eureka”	BOS
		29	1320	KGOE med callet i alla fall	JOB
		28	1056	KBMS Vancouver WA  fint men ett par under intresserade mer	BOS
		28 29	1100	KBMS är alltid kul att lyssna på med sina låtar. Är ”online all the time” säger dom	JOB
		28 29	1100	KBMS  slog sig fram på heltimmen	RÅM
	1490	1	0850	WBAE Portland ME  "14-90 The Bay"	LSD
		1	0800	WBAE  med fint legal ID och nyheter	BOS
		1	0705	WBAE  med ett ”1490 The Bay” efter vädret	RÅM
		31	0447	WLFN La Crosse WI  med en slogan som det tog lite funderande att lista ut men som verifierades fint av stationens Chief Engineer ett par dagar senare!	BOS
		31	0556	KLGR Redwood Falls MN  var en till station som hållit sig undan i 40 år men som kunde införlivas i samlingen efter att ha gått skapligt den 31.10!	BOS
		31	0556	KLGR  upp med ett skapligt ID	RÅM
		30 1	0917	KDBM Dillon MT  med bra ID  men ett ännu bättre lite senare	BOS
		30 1	0917	KDBM  var det som spelade CW med ett ”AM 1490 KDBM”	RÅM
		30	0945	KDBM med ett enkelt ”1490 KDBM”	JOB
		28 31	1300	KCID Caldwell ID  med ett fint ID på SS.  Radio Catolica	BOS
		29 31	1100	KCID  med dubbelID och ”Radio Catolica”	RÅM
		29	1100	KCID med dubbel-ID, dvs även för KEZJ 1450	JOB
		29	1237	KBZY Salem OR med en fin jingle och OLD	BOS
		29	1331	KBZY med programmet ”Morning Report on KBZY” och reklam  för ”Oregon Rain”, 
				som visade sig vara buteljerat vatten. 	RÅM
		29	1237	KBZY jingle-ID. Svarade trevligt för ett par säsonger sedan	JOB
		29	1100	KEYG Grand Coulee WA ”KEYG 1490 AM serving Grand Coulee …”	RÅM
		31	1341	KEYG  hann precis ID:a mellan splashskurarna	BOS
		29	1100	KEYG svagt ID under starkare KCID	JOB
		28	1100	KWOK Aberdeen WA med Fox Sports och ett rätt tydligt ID	RÅM
		28	1100	KWOK  saknas i min WA-pärm så kanske skickar denna gång. 	BOS
		28	1100	KWOK ID:ade här – annars mest KCID här om något  kommer igenom	JOB
	1500	1	0659	WFED Washington DC  med fin promo före heltimmen	BOS
		18	0500	WLQV Detroit MI med ID innan nyheter om Ebola	RÅM
		18	0500	WLQV  ”This is Faith Talk 1500 WLQV Detroit – a service of Salem 
				Communications”	JOB
		30 1	2141	WLQV   med fin styrka och ID	BOS
		18	0347	KSTP St. Paul MN ”1500espn.com”	JOB
		29	0500	KSTP  starkast på heltimmen med ESPN	RÅM
	1510	24 1	0600	WUFC Boston MA	BOS
		19	0326	WLAC Nashville TN med break i ett C2C from 23 mars 1992! Art Bell vid micken! “…wlac.com, click the Facebook logo…”	JOB
		18	0606	KCKK Littleton CO fint med ett ID i musiken. Ofta bra när inget annat hörs	RÅM
		18	0500	KCKK	LSD
		18	0019	KCKK  fint redan nu “The Rock 93.7 FM, 1510 AM”. “Denver weather for your wonderful weekend…” Starkaste NA vid denna typ av cx	JOB
		19	0530	KCKK 	MJT
		28 31	0100	KCKK	BOS
		17	0503	KGA Spokane WA när KCKK hade en tillfällig dipp “Check out 1510kga.com”	JOB
		26	1240	KGA  med CBS Sports	LSD
		31	1100	KGA  svagt id, men bättre tre minuter tidigare	BOS
		28	1244	KGA  ”CBS Sports Radio KGA”	RÅM
	1520	19 1	0130	WWKB Buffalo NY  "ESPN 1520"	BOS
		19	0130	WWBK  “This is Buffalo’s home for Mike and Mike in the Morning 6 to 10 on ESPN 1520”	JOB
		19	0130	WWKB  med ID efter reklamen	RÅM
		28	0058	KOKC Oklahoma City OK  med några ID. Ensam på fqn	BOS
		1	0900	KOLM Rochester MN  passade på att ID:a strax före WWKB. Även CW i röran.	BOS
		30	0559	KOLM  med ID i en promo	RÅM
		27	1205	KGDD Oregon City OR  "La Gran D"	LSD
		29	1329	KGDD	BOS
		28	1243	KGDD  med promo för ett program till Halloween	RÅM
		17	0900	KKXA Snohomish WA  "15-20 KXA"	LSD
		17	1300	KKXA med ID och en av de få NA som hörs idag	RÅM
		31 1	0630	KKXA  tyckte att man skulle tala om att man hört reklamen på KXA.	BOS
		17	0918	KKXA kom igenom vid dag-cx till skillnad från de flesta andra. ”Classic Country 1520 KXA”	JOB
	1530	19 28	0430	WCKY Cincinnati OH  "ESPN 1530"	BOS
		1	0700	WCKY  med ett fint ID i ett religiöst program	RÅM
		17	0830	KFBK Sacramento CA  med C2C	LSD
		18	1034	KFBK  “Newsradio KFBK, AM 1530 and also 93.1”	JOB
		1	0900	KFBK  började med väderläget.  Växlade med WCKY om att vara tupp på högen 	BOS
		26	0531	KFBK med kort väderinformation	RÅM
	1540	17 30	0105	WDCD Albany NY  när jag trodde det var KXEL som skulle ID:a	BOS
		17	0106	WDCD  ”1540 AM WDCD”	JOB
		31	0100	CHIN Toronto ON  med bokstavs-ID jämnstarkt med KXEL	BOS
		1	0928	+KEDA San Antonio TX  dök plötsligt upp med MEX-mx och ett skapligt ID som inte lämnade några tvivel om identiteten! Trevlig med något annat än KXEL här.	BOS
		17	0400	KXEL Waterloo IA	JOB
		31 1	0629	KXEL  lät meteorologist Bonnie Schneider (känd från TV) presentera vädret	BOS
		27	0459	KXEL  ”Cedar Valley’s home for Fox News Radio. It’s News Talk 1540 KXEL”	RÅM
		31	1200	KXPA Bellevue WA bra med ett kort “KXPA Bellevue-Seattle” och sedan “New York, New York” med Frank Sinatra	RÅM
	1550	18	0500	CBEF Windsor ON	JOB
		30 1	2300	CBEF  med frekvens och ort på timmen	BOS
		28	0011	KLFJ Springfield MO  strålande ett bra tag. Varvar en massa reklamer med Comedy. Svarade denna gång - men mycket kortfattat. 	BOS
		28	0102	KYAL Sapulpa OK  fortfarande på dageffekt så här dags. Gick stadigt med sport.	BOS
		31	0025	KMRI West Valley City UT  dunkade på bra och fint ID // 1490. På dageffekt.	BOS
		28	1100	KZDG San Francisco CA med jingle mm	RÅM
		28 31	0900	KZDG  jämnstark med KRPI	BOS
		18	0300	KKOV Vancouver WA “KKOV Vancouver-Portland”	JOB
		27 1	1231	KKOV  gick bra med id som enda NA på bandet precis vid denna tidpunkt	BOS
		29	0934	KKOV  spelade “Autumn leaves” efter ID	RÅM
		31 1	1200	KRPI Ferndale WA  perfekt ID	BOS
		28	1301	KRPI  med ett kort “KRPI Radio”	RÅM
	1560	18	0158	WQEW New York NY fortfarande igång med “Radio Disney”	JOB
		24	0542	WQEW 	MJT
		24 1	0612	WQEW  drog callet	BOS
		18	0347	KGOW Bellaire TX skapligt “Yahoo Sports Radio 1560”	JOB
		27 30	0000	KGOW  våldsamt stark så dom tog död på en REL som gick fint strax innan dom slog av dageffekten  0026 UTC.  Just vid ID la sig KGOW över tyvärr.	BOS
		18 31	0159	KKAA Aberdeen SD	BOS
		29	0600	KKAA  med ett ”Family Radio”	RÅM
		18	0159	KKAA  “Here for you 24 hours a day, KKAA Aberdeen”	JOB
		31	1058	KNZR Bakersfield CA  lättrepad period för den som hade behövt	BOS
		30	0858	KNZR  med en promo för ett program om vapen	RÅM
		28 31	1100	KVAN Burbank WA med först eget, dåligt utstyrt, ID på EE och sedan ett kedje-ID med bättre signal	BOS
		28 1	1100	KVAN  med ett halvrisigt eget ID. Bättre 1 1200	RÅM
		31	1158	KZIZ Pacific WA med promo för ”All Day Gospel” på 1420 KRIZ, 1560 KZIZ  och 1620 KYIZ	RÅM
		29	1338	KZIZ	BOS
	1570	31 1	0759	CJLV Laval QC  med fint ID och musik	BOS
		31	0600	KVTK Vermillion SD  med ett bra ID 	BOS
		31	0600	KVTK  med ID, inte alltför stark	RÅM
		28	1100	KCVR Lodi CA med ESPD och ”.. 1570 AM .. Modesto, ESPN Deportes Radio”	RÅM
	1580	24	0600	CKDO Oshawa ON IDar även för 107.7 FM	RÅM
		30 1	2259	CKDO  med splash som man kan vänta denna tid på dagen	BOS
		18 27	0349	KREL Colorado Springs CO  med break för lokalt väder , reklam och ID	BOS
		18	0349	KREL med wx och reklam. ID:ade ”Fox 1580 Sports”. Av och till ytterligare en NA här med TLK. OR?	JOB
		27	0620	KREL  fint med “KREL Colorado Springs Fox 1580 Sports – All Sports, all the time” efter reklamer och väder	RÅM
		28	0415	KREL	LSD
		31	0904	KKTS Evansville WY  med fina ID!  Ville inte svara förra säsongen trots att jag hade mycket positiv kontakt med GM när jag repade 1470. Så frestar igen.	BOS
		31	0938	KKTS  med nyheter och väder, sponsrat av Dougville Tavern i Glendo	RÅM
		30	0902	KBLA Santa Monica CA med ”KBLA 1580 AM mas musica”	RÅM
		30 1	1158	KGAL Lebanon OR  "Smart Talk 1580".  Red Eye Radio den 30:e	BOS
		31	1200	KGAL  med ”Smart Talk 1580” i en promo	RÅM
	1590	1	0900	WARV Warwick RI  med ett svagt ID	BOS
		1	0900	WARV  rätt bra	RÅM
		1	0700	WAKR Akron OH bäst i gröten av stationer	RÅM
		1	0630	WAKR  gick fint vid halvtimmesannonseringarna	BOS
		30	2302	WGBW Denmark WI  med ett bra ID efter nollgradigt (Översatt till C.) väder	BOS
		31 1	0600	WCGO Evanston IL	BOS
		31	0600	WCGO  med ett ID bland många andra	RÅM
		18	0225	KVGB Great Bend KS körde ESPN och ID:ade “1590 KVGB”	JOB
		27 28	0500	KVGB  IDade och drog igång ESPN direkt	BOS
		31	0705	KGVB  med väderprognos på prärieantennen	RÅM
		31	1059	KVTA Ventura CA med ett ”News Talk 1590 KVTA”	RÅM
		31	1146	KVTA  med samma ID som för Rolf ovan. Hade tydligen en bra dag.	BOS
		29	1223	KTIL Netarts OR  med mycket bra lokal gate i oldies-relät. QSL till slut!	BOS
		29	1324	KTIL  stark och njutbar med ”Born to be wild” med Steppenwolf och andra 
				gamla godingar. Det får bli en ny rapport	RÅM
		27 31	1319	KLFE Seattle WA  med ett id i pratet	BOS
		31	0702	KLFE  med ”Freedom 1590” & reklam när jag testade västkustantennen	RÅM
	1600	24	0459	WUNR Brookline MA	KEL
		24	0600	WUNR  med et svagt ID	RÅM
		24 1	0900	WUNR  med ett svagt ID genom Hmong-musiken	BOS
		1	0700	WKWF Key West FL med “WKWF Sportsradio 1600” strax före WUNR	RÅM
		1	0700	WKWF  när jag jämförde med Rolfs notering. Hade jag missat vid genom lyssningen. Men som tur var finns den redan i samlingen. Gick inget vidare på min antenn.	BOS
		30	2306	WAAM Ann Arbor MI	BOS
		30	0554	KPNP Watertown MN gav webadressen till stationen	RÅM
		30	2312	KPNP  med bl a ett "KPNP"	BOS
		1	0615	KGYM Cedar Rapids IA  med gate i ESPN	BOS
		18 31	0327	KEPN Lakewood CO  "Denver's Sports Radio, 1600 The Zone"	BOS
		18	0328	KEPN ”1600 The Zone” gick skapligt bra här	JOB
		30 31	1100	KTUB Centerville UT  "Juan 1600 AM"	BOS
		1	1300	KGST Fresno CA  med svagt EE ID och ESPN Deportes	BOS
		30	0931	KGST  med ESPN Deportes Radio	RÅM
		29 1	1400	KVRI Blaine WA  med skapligt ID i sitt asiatiska px	BOS
		28	1100	KVRI  med ett hyfsat ”KVRI Blaine”	RÅM
	1610	30	2210	CHHA Toronto ON  "Voces Latinas"	LSD
		1	0900	CHHA  med ”CHHA” och ”La Voces Latinas”	RÅM
		1	0900	CHHA  med fint ID även om det inte var någon våldsam signalstyrka	BOS
		29	1436	WQLE259 Prudhoe Bay AK rätt stark med en trafikinformationsslinga; 22 grader F och ”no rig moves scheduled”. Till den lässugne kan jag rekommendera deckaren ”A cold-blooded business” av Dana Stabenow som beskriver arbetet i Prudhoe Bay”, inklusive en kapplöpning mellan sköldpaddor.	RÅM
		29	1436	WQLE259  när jag kollade denna tid enligt ovan. Hade arkiverast denna fil i skräp-korgen för senare radering.  Inte lika bra som för Rolf men annan antenn.	BOS
	1620	18	0400	KOZN Omaha NE ”1620 The Zone” + callbokstäverna	JOB
		31	0600	KOZN  med ID och sport	RÅM
		1	1200	KSMH West Sacramento CA  med callet och IHR-annonsering	BOS
		31	1100	KYIZ Renton WA  med fint ID.	BOS
		28	1100	KYIZ  med ett hyfsat ID ”KYIZ Renton-Seattle”	RÅM
	1630	18 31	0331	KCJJ Iowa City IA 	BOS
		19	0300	KCJJ  spelar hit efter hit säger dom	JOB
		29	0515	KCJJ 	LSD
		18	0252	KRND Cheyenne WY dominerade frekvensen “La J Mexicana”	JOB
		30	0600	KRND  med spanska och mexmusik	RÅM
	1640	31	0702	WTNI Biloxi MS   ”Sports Radio 1640, The Champ” med ESPN	BOS
		18	0158	WSJP Sussex WI “Relevant Radio” fick duga som ID denna gång. Hörs här sedan i 
				juni på denna ex-Disney. QSL:ad med förra RLG-formatet när det begav sig (Life Message)	JOB
		18	0333	KBJA Sandy UT kom fint med “Super 1640”-ID	JOB
		26 31	0600	KBJA   ”This is KBJA 1640 AM”  plus en SS variant.  Den 26.10 redan 2359	BOS
		30	0600	KBJA  med ID på spanska och engelska	RÅM
		27	1240	KDZR Lake Oswego OR ”Radio Disney”	RÅM
		31 1	1159	KDZR  med ett svagt bokstavs-id.  QRM från SS pratare	BOS
	1650	30	2215	CINA Mississauga ON	LSD
		18	0047	KCNZ Cedar Falls IA ”1650 The Fan – KCNZ” i hockey-break. Just då stod det 1-0 till Cedar Rapids RoughRiders mot Waterloo Black Hawks i USHL East Division (juniorhockey)… Blev 6-2… ”Everything is better with hockey” står det förresten på Cedar Rapid-lagets hemsida!	JOB
		30 1	0900	KCNZ  med legal ID	BOS
		30	0600	KCNZ  med callbokstäver och ”The Fan”	RÅM
		1	1000	KSVE El Paso TX bra ett tag med ESPN Deportes Radio och lite lokalt runt heltimmen där El Paso nämns.	RÅM
		1	1000	KVSE  ”ESPN Deportes 1650”	BOS
		28	0024	KYHN Fort Smith AR  med kanon-jingle och lokal reklam. 0030 bra detaljer oxo	BOS
		18 31	0330	KBJD Denver CO  med bra id på EE i SS px.. 26.10 kl 2359 oxo	BOS
		18	0400	KBJD  brusigt “KBJD Denver”	JOB
		31	0600	KBJD  med spanska	RÅM
		30	0859	KFOX Torrance CA fint med jingle och ID. Provar med en ny rapport.	RÅM
		30	0859	KFOX  även i mina lurar med ID ock koreanska	BOS
	1660	31	0600	WQLR Kalamazoo MI  med bra ID	BOS
		31	0600	WQLR  med sport. CW hördes under, troligen KQWB	RÅM
		18	0222	KQWB West Fargo ND ”More classics coming up on Willie 1660 AM!”. Det kände jag inte till men kör tydligen klassisk C&W sedan i april (ex-Oldies) 	JOB
		30	0459	KQWB  med samma ID som för Jan ovan	BOS
		31	0703	KQWB  med ett sent ID efter CW-musiken	RÅM
		30	0900	KTIQ Merced CA med ett kort KTIQ i spanskan	RÅM
		30	0900	KTIQ med ett kort, inklippt ID. 	BOS
	1670	30	0600	WOZN Madison WI med både AM- och FM-frekvens	RÅM
		30	0559	WPLA Dry Branch GA med ett svagt men tydligt ”online at foxsports1670.com”	BOS
		31	1100	KNRO Redding CA  ovanligt fint vid ID!	BOS
		31	1200	KNRO  “Fox Sports Radio 1670 KNRO Redding” 	RÅM
	1680	17	0200	WTTM Lindenwold NJ med legal ID	JOB
		31	0700	WTTM  med ett SS ID som var knappt godkänt men som inte lämnade några tvivel	BOS
		31	0600	KRJO Monroe LA   med ett bra “KRJO Monroe”	BOS
		31	1059	KGED Fresno CA  har jag aldrig hört så bra!	BOS
		20 30	1100	KGED   “More conservative talk” mm	RÅM
		31	1200	KNTS Seattle WA  tog över från starka KGED på heltimmen med legal ID	BOS
		1	1104	KNTS  med ett sent ID 	RÅM
	1690	1	0602	CHTO Toronto ON  med ett heltimmes-ID på EE  i musiken	BOS
		18	0335	KDDZ Arvada CO har inte kastat in handduken än utan ångar på tills man blivit såld här! ”Radio Disney”-ID	JOB
		17	0400	KFSG Roseville CA skapligt här ”KFSG Roseville-Sacramento”	JOB
	1700	1	0601	WJCC Miami Springs FL  med försenat legal ID.  Stark i topparna med Creole	BOS
		1	0800	KVNS Brownsville TX  fint ID	BOS
		1	0700	KVNS  var starkast på heltimmen	RÅM
		28 1	0017	KKLF Richardson TX  ”Kick 1700 AM”  och lokala reklamer	BOS
		18	0200	KBGG Des Moines IA drog callet	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	1	0645	R Rebelde, Guantánamo	LSD
	570	24	0600	CMBD R Reloj, Santa Clara, VC med ett hyfsat ID	RÅM
	580	24	0605	WKAQ San Juan PR med ID	RÅM
	620	24	0615	R Rebelde, Colón MA	LSD
	800	1	0625	TWR Bonaire  med ett utförligt lokal-ID	BOS
	840	1	0631	CME Radio CMHW, Santa Clara fint	RÅM
	860	1	0920	XENL Monterrey NL   ”Radio Requerdo 860”  med ett tydligt ID I CBC-röran	BOS
		1	1025	XEMO Tijuana BC  ”La Poderosa”  när kondsen drog västerut	BOS
	900	1	0800	R Progreso ensam på frekvensen vid ID.  Starkare ID 0808	BOS
	1030	31	1100	XESDD Ensenada BC	BOS
	1050	30	0602	XEG Monterray NL  efter hymnen. Nationalsången hördes på många frekvenser men var fade out på alla utom XEG när den tog slut. 1370 mest intressant för mig	BOS
		1	1004	XED Tijuana BC  inte den Mex man väntade sig här.  Ett par klara ”La Gran D”	BOS
	1060	28	0038	XEEP Mexico City DF  med Radio Educación-annonseringar	BOS
	1070	1	0920	XESP Guadalajara JL  mycket fint och utförligt ID mm.  	BOS
	1140	29	0558	CMBF Radio Musical Nacional, Santa Clara, VC med ID innan CBI tog över	RÅM
	1230	1	0800	CMBC R Progreso, La Palma “Radio Progreso, Cadena Nacional”	JOB
	1250	23	0557	R Hogar, Penonomé, Panama	KEL
		23	0557	R Hogar  med svagt ID	BOS
	1260	1	0802	XEL México DF glänste inte direkt vid ID	JOB
	1280	23	0600	WCMN Arecibo PR  med kedje-id	BOS
	1350	1	0800	CMLL R Victoria  fint id	BOS
		1	0800	CMLL R Victoria i kamp med KRNT	JOB
	1410	30	0954	XECF, Los Mochis, SN kom upp med ett ”La Mexicana”	RÅM
		30 31	0600	XECF	BOS
	1470	17	0400	XEAI México DF ”Formula Femenina”	JOB
		30	0302	XERCN, Tijuana, BC med ”La Voz de la Gente” mm	RÅM
	1530	23	0601	R Avivamiento, Panamá  har jag inte stött på tidigare. Har inte försökt heller	BOS
	1540	24	0600	ZNS1 Nassau bra med ID	RÅM
		24	0344	BCB Nassau, Bahamas	KEL
	1550	24	0600	R Rebelde  med många sändare på frekvensen	LSD
		24	0601	CMBA Radio Rebelde starkast på frekvensen	RÅM
	1570	17	0332	XERF Ciudad Acuña CO ”XERF 1570 AM”	JOB
		24	0650	XERF 	MJT
		27	0635	XERF	LSD
		29	0502	XERF  rätt bra med ID för AM och FM	RÅM
	1610	21	0435	Caribbean Beacon, The Valley	KEL
		23	0555	Caribbean Beacon	MJT
	1660	24	0259	WGIT Faro de Santidad, Canouanas PR	KEL
		1	0600	WGIT  med ID	RÅM
	1700	18	0400	XEPE Tecate BC ”ESPN Radio 1700”	JOB
		30	0500	XEPE  mycket stark	BOS
		30	0600	XEPE  stark med ”ESPN 1700 AM” och TOH på spanska	RÅM

	SYDAMERIKA
	590	19	0520	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
	610	16	2300	ZYL268 R Itatiaia, Belo Horizonte MG fri från splash en liten stund. Slogan “A rádio de Minas” framgick fint	JOB
	670	24	0603	YVLL R Rumbos, Caracas med ID i bakgrunden	RÅM
	760	16	2300	ZYH588 R Uirapurú, Fortaleza CE fint vid ID	JOB
		16	2300	ZYH588 Radio Uirapurú, Fortaleza CE fint vid ID	RÅM
	790	23	0535	LR6 R Mitre, Buenos Aires	LSD
	870	19	0530	LRA1 R Nacional, Buenos Aires	LSD
		19	0539	R Nacional, Buenos Aires.	MJT
	910	30	0545	YVRQ RQ 910, Caracas	LSD
	930	23	0559	HJCS LV de Bogotá, Bogotá	BOS
		23	0359	CX20 R Monte Carlo, Montevideo upp med ID	RÅM
	940	25	0520	ZYJ453 Super Rádio Brasil, Rio de Janeiro  "Rádio Boa Ventade"	LSD
		17	2300	ZYJ453 med samma ID som 1350 “Super Rede Boa Vontade”	JOB
	960 	3	0600	LRA6 R Nacional Mendoza med nyheter 	LSD
		2	0404	R Nacional Mendoza upp genom bruset ibland och denna gång med ID	RÅM
	970	23	0600	HJCI R Super, Bogotá  inte illa alls vid ID	BOS
	980	17	2301	ZYH707 R Nacional, Brasilia DF	JOB
	990	24	0608	HJCH RCN, Medellín med ett ID	RÅM
	1030	24	0409	R Del Plata, Buenos Aires	KEL
	1040	23	0601	HJCJ Colmundo, Bogotá  med några "Colmundo, Bogotá" ID	BOS
	1070	23	0525	HJCG R Santa Fé, Bogotá	KEL
		24	0607	HJCG R Santa Fé, Bogotá med ett rätt fint ID	RÅM
	1100	17	0519	ZYK694 R Globo, São Paulo SP // 1220 som gick bättre	JOB
	1120	17	0530	ZYK274 R Rural, Porto Alegre RS med ett par “Rádio Rural” här	JOB
	1130	23	0557	YVRL R Ideal, Maiquetia  med fint ID	BOS
		17	0520	ZYJ460 R Nacional, Rio de Janeiro RJ “Radio Nacional de Rio de Janeiro”	JOB
	1190	22	0357	LS9 R América, Buenos Aires upp med ID mm	RÅM
		22	0357	R América, Buenos Aires	KEL
		17	0001	R América fint stundvis och ID här. Körde fotboll	JOB
		1	0635	HJCV R Cordillera, Bogotá med ett svagt ID i musiken	RÅM
	1200	17	0516	ZYH585 Super R Clube, Fortaleza CE fint ”Super Rádio Clube” i musiken	JOB
		23	0600	YVOZ R Tiempo, Caracas	BOS
	1220	17	0519	ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro RJ fint med jingle mm	JOB
	1230	3	0705	LT2 R Dos, Rosario 	LSD
	1250	23	0600	HJCA Capital Radio, Bogotá  IDade precis så men jinglade "Radio Capital"	BOS
		23	0549	R Capital – Capital R, Bogotá	KEL
	1280	23	0458	ZYJ455 R Tupi, Rio de Janeiro hördes mest hela natten	RÅM
		23	0400	R Tupí, Rio de Janeiro	KEL
		16	2300	ZYJ455 R Tupi, Rio de Janeiro RJ fint med ID, jingle, promo	JOB
	1290	23	0520	YVLF R Puerto Cabello	LSD
		17	0242	YVLF R Puerto Cabello ID:ade här	JOB
	1320	17	2200	ZYH503 R Regional, Cicero Dantas BA föredömligt tydlig vid ID vilket var bra eftersom det finns ännu en Radio Regional här – den i Sobral, vilken jag t.o.m. hört i Petiknäs! “Rádio Regional de Cicero Dantas” innan “A Voz do Brasil”	JOB
		23	0558	YVWP R Apolo, Turmero  fint med ID	BOS
		2	0530	YVWP R Apolo, Turmero 	LSD
	1330	16	2300	ZYK736 R Terra AM, São Paulo SP fint med ID innehållande prefix etc	JOB
		16	2300	ZYK736 Radio Terra AM, São Paulo SP fint med ID innehållande prefix mm	RÅM
	1340	23	0605	HJFB Amor Estereo, Bogotá  med snyggt ID	BOS
		23	0559	Amor Estereo, Bogotá	KEL
	1350	20	0500	LS6 R Buenos Aires, Burzaco med ett hyfsat ID	RÅM
		16	2359	LS6 fint “Radio Buenos Aires AM 1360”	JOB
		17	2300	ZYH521 Super Rede Boa Vontade, Salvador med tydligt ID	JOB
	1360	23	0600	HJUO Oxigeno 1360 AM, Cartagena  	BOS
		2	0600	OCU4I Nueva Q-FM, Lima överraskade med ett hyfsat ID	RÅM
		16	2200	ZYJ464 R Bandeirantes, Rio de Janeiro RJ fint vid ID innan ”A Voz…”	JOB
		16	2200	ZYJ464 R Bandeirantes, Rio de Janeiro RJ riktigt stark vid ID	RÅM
	1370	16	2321	ZYK766 R Iguatemi, São Paulo SP med ett kort ”Iguatemi” mellan låtar	JOB
	1380	23	0559	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello  stark	BOS
		23	0522	Ondas del Mar, Puerto Cabello	KEL
		23	0600	Ondas del Mar.	MJT
	1390	2	0545	YVZA R Fé y Alegria, Caracas 	LSD
	1430	16	2302	ZYJ200 R RB2, Curitiba PR bra men ändå sluddrigt “...1430 RB2...”	JOB
	1500	23	0600	R 2000	MJT
		1	0630	YVRZ R 2000, Cumaná start några minuter med ID mm	RÅM
	1520	1	0636	HJLI Libertad, Bogota  med ett kort ID i musiken	RÅM
		24	0433	Libertad, Bogotá	KEL
	1550	17	0233	ZYI700 R Jardim da Borborema, Areia PB med ett distat ID. Hörde precis samma ID på denna i Petiknäs i somras vilket underlättade det hela!	JOB
		30	0400	HJCB R El Sol, Barranquilla med ett fint ID	RÅM
	1560	17	0101	ZYH526 R Povo, Ribeira do Pombal BA med ID “Radio Povo”. Vad lite påläst man är, allt måste Googlas… 50.000 pers bor tydligen här!	JOB
	1580	23	0600	HJQT Verdad Radio 1580 AM, Bogotá  sa "Radio 1580 AM. Senal que viene del Corazón de Dios" precis som på hemsidan men använde inte ordet Verdad.	BOS
		24	0400	HJQT Verdad Radio 1580 AM, Bogotá	KEL
		23	0600	Radio Verdad "Señal que viene del corazón de Dios".	MJT
		27	0438	HJQT Verdad Radio 1580 AM, Bogotá  sa "Radio 1580 AM. Senal que viene del Corazón de Dios" .	RÅM
		24	0400	Caracol R, Sincelejo	KEL
	1600	16	2300	ZYK779 R 9 de Julho, São Paulo SP ID:ade just så ”ZYK779 R 9 de Julho”	JOB
	1620	20	0502	LRI309 AM 16-20, Mar del Plata spelade ”My Way” innan fint ID	RÅM
		16	2305	AM 16-20, Mar del Plata	LSD
		20	0500	AM 16-20 La Radio.	MJT
		16	2304	AM 16-20 "provincia de Buenos Aires, Republica Argentina, transmite AM 16-20”	JOB
	1630	20	0500	LRM991 R Melody, San José med lokalID. Lite senare ID för Cadena 3 som reläas ibland.	RÅM
		20	0502	R América (eller Radio Melody som man reläar).	MJT
		16	2300	R América med relä av R Melody. ID här ”Transmite Radio Melody…”. Har ett fint QSL-cert men inte kommer det till mig inte…	JOB
	1660	17	0001	R Revivir AM, Isidro Casanova bra i topparna men murrigt ljud. ”Revivir AM 1660” framträdde bra på ena sidbandet – inte alls på det andra. QSL-ade trevligt lite överraskande!	JOB
	1670	16	2320	R Rubi, Rafael Castillo	LSD
		20	0502	R Rubi, Rafael Castilo mycket stark	RÅM
		21	0412	R Rubi, Rafael Castillo	KEL
		20	0503	R Rubí.	MJT
		16	2302	R Rubi rätt fint “…su radio AM 1670 Radio Rubi”	JOB
	1710	23	0402	AM 17-10, Buenos Aires	KEL
		17	0001	R Imagen, Castelar upp bra stötvis med diverse reklamer etc	JOB

KORTVÅG & FM
	3960	17	0701	Westsound AM/R Gramox, Tammerfors spelade musik och idade som Westsound på engelska, svenska och tyska.	RÅM
		20	1248	R Gramox, Finland	KEL
		20	1251	R Gramox	MJT
	5940	19	0645	Rádio Voz de Missionaria	LSD
	5910	23	0700	R Alcaraván väldigt fint.	MJT
	6035	19	1300	The Voice of Shangri-La, Kunming med id på engelska	LSD
	6050	2	0830	HCJB, Quito startade programmet på Quechua	LSD
	6080	23	0645	R Marumby.	MJT
	7850	25	1000	CHU Ottawa ON  med tidsangivelser	LSD
	9395	2	0645	Global 24 Okeechobee FL spelade trevlig musik i programmet Rockpile	RÅM
	9920	2	1205	FEBC Philippines	LSD
	9930	2	1200	T8WH World Harvest Radio, Palau med lokal-id	LSD
	15200	20	0900	TWR Asia, Guam  med engelska	LSD
	15550	17	2101	WJHR Milton FL med ID mellan predikningar	RÅM
		17	2101	WJHR hördes skapligt på USB med predikan och så det förlösande ID:et här! Första gången i mina lurar	JOB
		18	1958	WJHR  på USB med burkigt ljud.	MJT
	97700	22	0812	R Gällivare med non-stop musik. Ny sändare på 1 kW stereo vilket märktes!	MJT

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	630	29	1500	(OID) svagt med ESPN när KIAM försvunnit och Rumänen är lite svagare. KJNO? Men
				den frågan blir tyvärr obesvarad trots hjälp av BOS och JOB	RÅM
	639	16	1801	(tent) 4QN (ABC) Townsville QLD svagt med nyheter	RÅM
	774	16	1800	(OID) Sydkorean där bara callet HLA hörs å det finns två på frekvensen	RÅM
	819	16	1700	(tent) KCBS Pyongyang med pompös musik och koreansk opera	RÅM
	940	30	0900	(tent) KFIG Fresno CA  med ett "940 ESPN"	BOS
	970	1	0628	(tent) WDCZ Buffalo NY   med lokalt Buffalo-snx men inget rapporterbart direkt	BOS
	980	31	1047	OID ESPN-stn  // FM.går kanske luska ut. ID-cx.	BOS
	1030	31	0905	OID MEX  ”Radio Libertando … 1030 AM desde Tijuana”. Px över XESDD?	BOS
	1116	16	1732	(OID) JOA? (RNB) bra med ”Nankai Hoso, Det finns 3 RNB-stationer på frekvensen, en med 5 KW och två med 1 kW	RÅM
	1150	29	1229	(Tent) KXET Portland OR  bra med ryska	BOS
	1224	1	1400	OID Kines överraskade med att lägga till "Great Radio in Mongolia" efter ett komplett ID på kinesiska som jag inte ens vill försöka förstå …	BOS
	1240	31	0015	(OID) GOS(?) kom upp med ”…on AM 1240”. Svårknäckt nöt kanske?	JOB
	1280	1	1143	(tent) KLDY Lacey WA  stark med ESPN Deportes	BOS
	1300	1	0652	OID NOS gick starkt en stund. WPNH?	BOS
	1310	1	0710	Spanska hits och ”La Mega”-ID tyder väl på WORC men även WEMG kallar sig så!	JOB
	1330	1	0654	(Tent) WJNX Ft Pierce FL  med ESPN Deportes Radio	BOS
	1340	30	0850	OID som dök upp fint med något mellan 2 låtar som låter som ”Ladies and gentlemen, WFA…” och en sista stavelse som jag inte får ut??	JOB
		1	1000	(tent) KTFI Wendell ID med EWTN och ett lite svårtytt ID. Får manglas vidare	RÅM
	1360	30	0502	OID  som tycks ID:a “WLBK”  Utreds vidare.	BOS
	1380	30	0613	(tent) WWMI St. Petersburg FL upp med ”Radio Disney” å inte så mycket mer	RÅM
	1400	31	0630	OID med country och "The All New WIL St Louis" ??  Lär ge sig med tiden.	BOS
		29	1329	(tent) KIHH Eureka CA med telefonnumret till ”Fire On The Earth” med Peter Herbeck. Detta program ska enligt schemat sändas på KIHH just vid denna tid	JOB
	1430	24	0605	(tent) WNSW Newark NJ med Relevant Radio	RÅM
	1450	28	0704 	OID USA stängde med nationalsången!	BOS
		28	0019	OID  som verkar vara KYLS?  Men den har jag redan i så fall …	BOS
	1490	31	0552	(Tent) KOMJ Omaha NE  ”AM 1490 KOMJ”  ganska klart.  Men finns i pärmen så jag manglar inte denna vidare.	BOS
	1550	1	0630	OID  med ett ID som låter som ”WNZF 1550 AM” !??	BOS
	1570	31	1200	OID med ESPN Deportes Radio  lär ska vara KCVR i CA.  Missade callet 	BOS
	1584	16	1730	(OID) NHK-1 spelade ABBA som på andra frekvenser. Här finns drygt 20 stationer som sänder med 100W	RÅM
	1590	30	0600	(OID) ESPN stark och vid lokal gate IDar 2 stationer samtidigt	RÅM
	1611	16	1606	(tent) Rete Italia rätt bra i topparna med italienska. OID engelsktalande under. Hörs rätt bra runt 1720.	RÅM
	1656	16	1609	(OID) Ett svårtydd ID samt program på grekiska. Måste kollas vidare. Har reklam ca 1750	RÅM
	1710	20	0500	(OID) Argentina som hörs runt heltimmen	RÅM

NDB
	254	31	0852	EV Inuvik NT  när jag hoppades på betydligt östliga 5B	BOS
	260	1	0859	YAT Attawapiskat ON  riktigt bra!  Ny för mig.	BOS
	356	30	0907	AY St Anthony NL  stadig men svag.  Ny för mig. Tack Göran för tipset.	BOS
	
PIRATER
	1611	18	1700	Zoff de Hase.	MJT
	1616	19	1900	De Witte Raaf	MJT
	1620	20	2122	R Calypso	MJT
	1622	21	1857	R Nova 4	MJT
	1629	19	1940	Zender Schaduwjager.	MJT
	1630	19	2100	R Anton	MJT
	1637	18	1732	Keizer & Keizerin.	MJT
	1640	22	2103	R Wadloper spelade Eddie Meduza och Supertramp.	MJT
		24	2112	Professor Sickbock spelade John Lennon.	MJT
	1642	18	1635	R Batavier med Eddie Meduzas imponerande alster ”Volvo”. Två ggr till och med!	MJT
	1656	19	1945	R Barones på flera ställen denna kväll.	MJT
	1647	19	2013	De Witte Tornado	MJT
	1648	18	1940	R Moby Dick	MJT
	6205	19	1720	Laser Hot Hits	MJT
	6285	18	1925	R Focus International	MJT

Framtida uppdateringar är att vänta och den aktuella versionen kan läsas på http://www.furuogrund.se/pax/  

