
PAX109  -  Parkalompolo  151013 – 151103

Alla tider är UTC.								rev Z	160324	
									rev Å	160527	

BOS	Bo Olofsson, Kåge	150930-151004	Antennarbete. Ingen lyssning.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BOS	Bo Olofsson, Kåge	151013-151104	Cloud-IQ, SDR-14, PRA-1
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	151023-151026	Perseus, Elad FDM-S2 (Bara Elad 27.10-2.11)
LSD	Lars Skoglund, Täby	151015-151102	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	151015-151102	Icom IC-7000, NetSDR, SDR-IQ
KEL	Kjell Eriksson, Luleå	151017-151024	2*CR91 2*kassettdäck
MJT	Magnus Jespersson, Västerås	151017-151024	MD, Elad FDM-S2, Lextronix E1

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


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

  30.9 – 4.10	NO LISTENING.  All antennas and coax leads detroyed by falling trees and heavy machine. 

After four days in the woods:  Alaska-Hawaii wire in place and fully functional.  Far East-Australia wire up and running. If it has full length is not confirmed. But it works. La Plata wire and Orinocco wire OK but not the coax so reconnected to a spare coax. NA mid west wire rescued but not reconnected to a coax which by the way is out of service. NA east coast wire have to be replaced and also the coax for it.  NA west coast wire could not be located at all so we need a new wire there and coax repair.

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

13.10 – 17.10  	Har inte orkat eller hunnit skriva någon logg förrän nu p g a heldagar i skogen för att få igång 
		några antenner. Det är inte förrän nu lördag eftermiddag som vi vågar lita på antennerna. Detta efter nio dagars jobb. Än återstår en hel del jobb med östkustantenn, Asien-antenn och en koaxialledning.  Alla antenner och nästan alla koaxar blev förstörda med i bästa fall bara ett avbrott men upp till ett halvdussin brott på en del inledningar och antenner som vi inte ens hittar igen i skogen. Detta efter en tuff vårvinter och gallring samt skapande av en ny rågång tvärs över våra NA-antenner. Jag har varit ute i skogen från 1000 till efter 0100 ett par dagar och det har blivit många km som travats för att hitta alla glapp och kortslutningar. Ett par nya koaxar hade sparat flera dagars felsökande. BNC-kontakterna både ute och inomhus börjar vara opålitliga allihop dessutom.  Det är svårt att felsöka när det kan bero på flera saker och dessutom i kombination. T ex fungerade plötsligt inte LA-antenn-omkopplingen idag. Ingen insignal alls. Jag sprang ut och testade tre omgångar koaxialkablage utan att lyckas få igång antennen. Inne igen konstaterades att funktionen plötsligt kom tillbaks med lite motionerande av strömbrytaren till reläkopplingen för de två LA-antennerna! Men bara ibland och ibland bara i ena läget på brytaren. En utsliten brytare som spökade var första tanken men fortsatt testande och byte av koaxialkablage både till och från omkopplingsdosan så började antennerna skifta som dom skulle och  brytaren fungerade fint igen!  Sådana här problem har det varit hela tiden och i kombination med att koaxar skarvats och bytt färgbeteckning flera gånger under vägen har ställt till det.  Blå antenn är t ex kopplad till Grön trafo i skogen men den koaxen var inte tillförlitlig så den har ersatts med en ny koax bestående av två hopskarvade återanvända 100 meters stumpar. Dessa är sedan hoplödda med en koax som kommer in i huset som ”Vakant” och kopplas till Blå fördelare. Etc.  Men nu är i alla fall AK/HI + Västkust + La Plata/Orinocco så som de har varit. Asientråden är just nu bara 250 m och de två återstående NA-antennerna saknas helt. Prärietråden kommer inte att sättas upp igen. Koaxialkabeln som legat som reserv är inte skadad och kommer att användas för östkustantennen som kommer upp inom ett par dagar nu då vi är fem stora starka här från och med i kväll.  Som tur är har det inte varit några märkvärdiga konditioner dessa dagar så vi har inte missat mycket så här långt.  Själv har jag egentligen inte kollat någonting under de ljusa timmarna förrän idag på eftermiddagen lagom till HI-öppningen. Annars bara lite Spanien-koll några kvällar.

I övrigt kan nämnas att vädret är mycket mildare än normalt och det är alltså ytterst snöfritt på marken. +9 grader idag och +5 tidigt i morse.  Magnus och Kjell med obligatorisk tårta anlände 17:e efter mörkrets inbrott men Kjell drog sig omedelbart tillbaks efter fikat och packade ner sig i sänghalmen och har inte synts till sedan dess. Bara för att hämta lite mat och dryck till rummet. Men kondsen väntar på hans tillfrisknande verkar det.

18.10		Äntligen börjar den normala expeditionsstämningen infinna sig med lite lagom mjukstart på
		kondsen och lämpliga skogspass. En del toppar under natten och en jämn lunk mellan 00 – 06 UTC.  Bara några stationer i taget vilket öppnade för även svaga stationer på GY i korta stötar. Dessutom började natten med några stationer på dageffekt som t ex TX 1560 och UT 1550. Brusigt hela dagen men inte helt dött. Östkusttråden snitslades noggrant för montering den 19.10. Inga direkta östkustkonditioner än så ingen stress längre.  Söndag kväll så ingen direkt Spanienjakt. Äntligen lite tid för inspelningskoll.	

19.10		Det går åt rätt håll!  Kjell är på benen igen och har kommit igång med sin analoga utrustning.
		Östkustantennen kom snabbt och enkelt på plats efter gårdagens förberedelser och tycks fungera som tänkt. Är just nu ca 750 meter och saknar jordning i bortre änden. Iran bra från backriktningen! Vädret är fortfarande väl på plussidan men utstrålningen ger ändå frost i gräs och is på bilrutorna tills solen går upp. Inga fynd på stationsfronten men NA lite svagt hela natten fram till 06z och AK sen mest hela dagen men väldigt svagt och ostadigt.  Bästa signalerna idag från PHI och CHN. Inte mycket från Japan. Oväntat trögt före midnatt. Inga tendenser till NA.

20.10		Strömavbrott strax före heltimmen 0500 UTC gjorde att min inspelning stannade av medan 
		övriga var mer alerta och kom igång igen före timmen.  Efter en trevlig men kort morgon-öppning tog det mesta slut vid 06 UTC säger de som kollade. Frost på marken och dimma i skogen till framåt lunch men det hindrade inte oss att riva upp tre koaxar hela vägen och rulla in dem.  Om det blir att bygga helt nytt och vi kan börja 100 m från skolan så har vi två längder RG215 i fint skick till detta ändamål! De två RG58 som vi rullat in har en okänd och tveksam kvalitet. Inget att bygga en ny inledning av. Bra att ha i reserv möjligen.  Förlängning och jordning av östkusttråden sköts på en dag. Inga speciella östkustöppningar ännu. En liten öppning mot HI (Speciellt 1240 hade bra tryck.) plus lite ströstationer från västkusten under dagen bara. Kvällen bjöd på halvdåliga Spanien-cx och inte en bärvåg från TA.

21.10		Händelselöst hela dagen så sparade en massa hårddisk där. Roland kom förbi med ett paket
		från SW till mig. Ett filter som jag tacknämligt fått låna för att reducera signalen på de starka
långvågsstationerna som får SDR-mottagaren att klippa hela tiden. CloudIQ är mer överkänslig och har färre inställningsmöjligheter än andra SDR jag provat. Blir intressant att höra skillnaden!  När Roland kom var jag just ute och inspekterade kvistningen som Vattenfall låtit göra längs luftledningarna de senaste dagarna. Både en förberedelse för nedgrävningen  av strömmen och friläggande av gummikablar som kanske ska vara kvar? Vår gäst hade pratat på finska med en estländare som utförde kvistningen som han förstod en del av. Han visste inte Vattenfalls planer men det är nog i första hand kraftledningarna som ska grävas ner och transformatorerna som ska bort. Detta skulle innebära att den hittills förskonade AK/HI-koaxen blir avgrävd. men det kan vi inte gardera oss mot utan då får vi ersätta den senare eller laga den.   Om gummikablarna längs vägen inte ska grävas ner kanske Asien-koaxen inte är i fara.  I annat fall kanske dom gräver under nuvarande sträckning och inte i diket? Då är det bara på ett ställe dom måste korsa koaxen och dra under den. Nedanför skolan vid en brunn, som dom också måste ta hänsyn till. Efter fikat gav vi oss ut i skogen och skarvade på östkusttråden med ca 150 meter till och jordade den i myrkanten. Men bara via ett jordspett.  Efter dusch kastade jag mig iväg till Kangos för att utöka valmöjligheterna i skafferiet och komma ut i verkligheten lite. Övriga väntar två dagar med att handla.  Sedvanlig Spanienkoll men fotbollen stökade till tiderna för lokala reklamerna.

22.10		Äntligen börjar det likna det man åkte upp för. Ganska bra ganska länge. Tyngdpunkten något 
		östligare än tidigare och den nya gröna antennen användes flitigt.  Relativt bra på de lokala kanalerna men mest gamla bekanta.  Tog slut framåt 09 UTC och avslutades med en östkust-öppning. QC/ON t ex bra tidvis. Svaga signaler men väldigt låg bruströskel. Samtidigt gick California på några frekvenser och även de på östkusttråden stundtals. Inspelningsfynd att vänta framöver.  Inte så mycket utomhusaktivitet längre. Kjell och Magnus gjorde butiken i Kangos ett besök. Trög start mot Spanien men sedan ganska givande  p g a påverkan av protonstörningen som började på kvällen! Janne laddar för att ansluta fredag kväll men avvaktar protonutvecklingen. Torde bli en lugn natt och morgon.

23.10		Sovmorgon för de som inte jagar LA.  Protonerna gjorde sitt förväntade jobb. Lite LA med 
		betoning på Brasilien runt soluppgången. När signalerna tagit slut drabbades vi åter igen av ett kort strömavbrott. Inget väder som skulle motivera det så hör nog samman med arbetet i trakterna med att gräva ner elen och att röja längs luftledningarna. I samband med att MRS:arna åkte och veckohandlade började det ”snöa” lite. Glest och inte så att det la sig på backen.  Europeerna ser ganska normala ut mitt på dagen så hoppet om cx gör att JOB bordar bussen.  Tio minuter efter tidtabell kan jag plocka upp honom i Junosuando och under transporten upp till Parka kan vi beundra norrskenet. Spanjorerna trycks tillbaks rejält av Iran-stationerna. KEL/MJT planerar avresan imorgon och Janne provkör sina två uppsättningar SDR.  Inga bärvågor före midnatt.

24.10		Sämsta dagen hittills.  Sverige stod för det positiva i form av superlångvåg och microsändaren 
		i Hörby. Asien hade krympt ihop från igår också. I väntan på geostormen som utlovats till 18 UTC företogs en promenad genom byn förbi Palovallen och bort till kallkällan där Lasse provade vattenkvalitén med den där ständigt hängande kåsan. Högsta betyg.  Återtransporten följde stigen som passerar förbi slutmotståndet för AK-antennen och under de övriga. Där kunde man studera den förödelse som skördaren åstadkommit på skogen och inte bara på våra antenner. Med tanke på den lilla mängd träd som gallrats bort är skadorna enorma ur en lekmans ögon. Där nya östkusttråden passerar över vägen möter stigen den snöskoterled som knyter samman Parka med Kiruna.  Skoterledsmarkeringarna är i bedrövligt skick så skulle behöva renoveras inför säsongen. Efter lite Asien och Spanienkoll samt spaning efter effekter av geo-stormen avslutades dagen för de flesta med att utreda tidsomställningens matematik.  Själv kollar jag en stund till som vanligt för att se eventuella tendenser.  I övrigt kan nämnas att Vattenfall skjutit upp sin ankomst en dag och sängfrågan är bordlagd till på måndag. Tydligen blir dom bara fyra man första veckan som ska jobba med ledningarna. Men det fattas ändå någon säng och några madrasser som det ser ut nu.

25.10		NA-signalerna är tillbaks!  Lite svaga och ostadiga fortfarande men ändå med mersmak. Gick 
		något mest hela dagen och övergick sedan i en trevlig öppning mot sydöstra Asien. Även lite Japan.  En hel del regn under dagen och sedan frös det på framåt kvällen så vi får se imorgon hur halt det är när JOB och BOS åker till Pajala så att Janne kan hoppa på bussen där. Vi hoppas hinna med restaurangbesök där också och själv ska jag passa på att handla sådant man inte hittar i Kangos innan jag återvänder för en vecka med hårda konds!? Börje, 79 (Sveriges äldsta fotbollstränare och full av energi.) hälsade på i regnet och pratade sig varm för att vi ska fortsätta komma hit. Själv skulle han tillbaks till Kiruna och träna laget två dagar kommande vecka. Parka IK har 20 mil till sina hemmamatcher!. Just när alla var upptagna med att fixa middag dök Roland upp i hatt och söndagsmundering så att man knappt kände igen honom! Han hade nog tyvärr klätt upp sig i onödan vad gäller oss. Vi har tappat räkningen på dagarna sedan länge … Lite inspelningskoll innan nya friska signaler rubbade våra cirklar. NA före 22z och sedan var vi i signalernas våld hela kvällen. Själv städade jag ur hemtjänstlokalen inför Vattenfalls ankomst. Kommer dock att sova där minst en natt till.

26.10		Äntligen öppnade det rejält!  Lite daytimer-känning övergick i jämntjocka cx hela natten och
		efter soluppgången gradvis allt bättre. Vad som speciellt gladde var att antennerna började uppvisa riktverkan och östkustantennen var till sin fördel ända tills stationerna dog ut efter 14 UTC. Så när som på några vanliga västkustare.  Asien var ganska slätstruket idag men gav några Japan säger de som kollade. Dock var de inte helt koncentrerade då Rolle kom förbi och kollade sängläget. Själv var jag och JOB på väg till Pajala då. Efter ett besök på Frasses bordade Janne bussen och jag passade på att handla lite.  Mycket lite av dagens fångster har hunnit kollas men roligheter kan utlovas för framtiden.  Ontario på 1320 och 1310 började gå vid 2130 UTC. 

27.10		Spännande cx hela natten och dagen. Vimsigt och korta punktkondsrusningar hela tiden
		hoppade mellan Mexico-Västkusten-Rockies-Prärien i en helt slumpmässig ordning men med ett par starka stationer åt gången på GY t ex!  Kan ge vad som helst.  Tog slut tidigt på eftermiddagen och då upptäckte jag att Franska Indokina gick fint! Burma kanon på två frekvenser t ex. Som vanligt blir dessa inspelningar inte utredda. Finns mycket mer kul där.  Eftersom Vattenfall skulle dyka upp tisdag eftermiddag fick jag städa och flytta från hemtjänstens gamla kontor till damernas omklädningsrum. Knappt var det klart förrän Rolle meddelade att kraftrallarna hade meddelat att de inte kom förrän nästa måndag!  Blev att återflytta alltså. Långt om länge dök så 5-bussen upp (PAX110) och sedvanligt riggande utbröt. Efter lite tårta och felsökning började det mesta fungera som tänkt. Det som vid midnatt inte fungerade som det skulle var objektet för hela expeditionen: signalerna. Knappt något före 0000z och då väldigt distorderat. Utom CB 1610. Men egentligen har inget oroväckande hänt så vi håller tummarna inför morgontimmarna. Alla utom undertecknad valde att avsluta dagen runt midnatt. Första dagen med minusgrader i snitt över dygnet. En mm snö i morse.

28.10		Efter en trög början kom stationerna igång mot slutet av natten. Ett kraftigt atmosfäriskt
		 fräsande höll ner stationerna innan dess och orsakade ett eländigt ljud på de som orkade igenom. Men en liten störning inträffade samtidigt så det var inte förrän framåt sena förmiddagen innan det började låta bra. Men då var det strax dags för fade out för dagen så blev en kort lycka. PAX110 skickades till skogs för att reka och snitsla för en ny dragning och förlängning av Asien-tråden medan PAX109 kontrollerade statusen på västkusttråden som hittills inte velat ta några initiativ. Bedömdes behöva en liten insats nästa dag. dock inget som kunde bedömas påverka dess funktion. Troligen är det helt konds-beroende. Fräser klart mest i den riktningen. Mailväxling med SW gav vid handen att han hade hur fin dynamik som helst i mitten av Sverige. Kökets alla resurser utnyttjades ett par timmar och flera olika rätter åstadkoms som är så hemliga att de inte presenteras här.  Maten och drycken hade en påtaglig inverkan på ljudnivån i lokalen en stund efter intagandet. Den blev många dB lägre!

29.10		Alla värden på topp så en häftig morgon förväntades. Men något helt annat inträffade istället.
		Protonkurvan sköt plötsligt i höjden så det enda som hördes efter soluppgången var UK! Dock hann det bli en fin LA-rusning runt 06 UTC.  Tid till andra aktiviteter alltså. PAX109 besökte affären i Kangos för att bunkra för de återstående dagarna medan PAX110 utgick för att förlänga Asientråden med 400 meter.  Tyvärr kunde dess funktion inte riktigt testas då bara Europa hördes vid solnedgången. Fortsatt sommarväglag och ser ut att så förbli än några dagar.  Englandskoll efter middagsbestyren.

30.10		Protonerna regerar.  Efter en avslagen morgon drog PAX110 till Pajala för lite turistande.
		PAX109 gjorde färdigt östkusttråden för kommande övervintring.  En del inspelningsgenomgång resten av dagen respektive utforskande av den nya Asien-antennens förtjänster. Har återhämtat sig snabbare än väntat så inte helt lönlöst leta stationer på den tråden. LA har återvänt kunde konstateras innan midnatt medan det var tunt med NA än så länge. Moritz testade att sätta upp den yttre antennen inne och genast ökade farten på modemet.

31.10		Något bättre idag med signaler på många frekvenser om än väldigt svaga. Mest de starkaste
		östkustarna.  Intresset och signalerna dog ut fort.  En större delegation gick fram och åter till Roland i akt och mening att bjuda in honom på fika. När sagda trupp återkom så hade jag upptäckt en kraftig och mycket tidig öppning mot sydost-Asien. Och Australien! Så den nya Asientråden gjorde succé direkt! Mycket hördes och mer spelades in. När Christer backade bandet och hittade 1188 blev det till att plocka fram den filen och se - det fanns mer att upptäcka där! Lite förstrött kollande utefter kvällen men Spanien gav inget. Inga direkta tendenser till TA före midnatt heller. Hyfsade värden dock så vi ser fram mot morgonen.

1.11		Ett litet hopp om bra cx fanns men framåt 03z hade bara några av de vanligaste NA-stationer-
		na visat sig och det lät mycket illa. Några godkända LA-signaler på morgonen och en och annan NA.  Vi höll på lägga dagen till handlingarna då det plötsligt öppnade rejält mot nordvästra NA i en timme i samband med förhöjda K-index från strax före 10z. Efter denna rusning tämligen avslaget från alla riktningar. Vid 14z kom Australien igång lite och framför allt Filippinerna.  När dom tackade för sig kom Roland på besök och surrade bort tre timmar. Dåligt från alla riktningar före midnatt. Men skapliga värden.

2.11		Kom igång en bit in på natten men europeerna var mycket breda så inte användbart förrän
		framåt morgonen. Som vanligt västra halvan av USA som gynnades och samma stationer ungefär lika bra på östkust-, västkust- och Alaska-antennen! Bra mycket trevligare styrkor än på några dagar och även på GY. Dock hoppade det helt okontrollerat mellan Mexico och Canada utan varsel. Går inte förutse något så blir till att förlita sig på inspelat material.  När NA dog ut mitt på dagen hade Japan redan tagit över . Om vi uppfattat det en halvtimme tidigare hade en mängd NHK1-stationer kunnat loggas.  Australien hängde på ganska tidigt och bästa signalerna hittills denna exp.  PAX110 gjorde en insats i antennskogen och hittade avbrott på Västindien-tråden samt rullade in den icke använda delen av antennen. Vi har kört på ca 200 meter under hela PAX109. Vid 11 SNT drog Rolf och Lasse söderut. Runt 16 SNT anlände styrkan från Vattenfall och intog Hemtjänstrummet. Tre man till att börja med. Försvann sedan några timmar  innan dom kom tillbaks och lagade sig lite mat, duschade och bastade. Dom försäkrade att de inte skulle göra något som påverkade våra antenner eller koaxar. PAX110 varvade ner och började packa för morgondagens avfärd.  Lovande radioväderutsikter, dock med risk för geostorm. Inga stationer före midnatt.

3.11		Den förväntade solstormen uteblev eller blev i alla fall kraftigt försenad så det tuffade
		och gick NA mest hela natten och förvånande nog även hela dagen. På grund av att solvinden ökade och ökade och blåste hit och dit blev det ganska givande med punk(t)konds som hoppade omkring och gynnade en station i taget. Ofta QRM-fri mottagning helt utan dominanter så blev en del rapporter. Dessutom trevliga Mexico-rusningar. Blir intressant att kolla.  Idaho i centrum för uppmärksamheten dock så blir allt svårare hitta något nytt där.  En bit in på eftermiddagen var det slut på riktigt. Jag bedömde kommande dags fångst som minimal så jag förbereder avvecklingen och att åka hem 4.11.  

Allt inne är nerburet så jag kör direkt på inkommande i väggen. Då upptäcker man hur fördelare och andra ”klienter” på dessa adderar brus!  Oj så rent det blev!  Det behövdes bara att jag kopplade in Perseus på en annan inkommande koax för att man skulle uppleva en försämring! Bärbara datorn som brusar via USB eller Perseus som brusar när den är aktiv? Försvann när jag drog ur USB-kabeln men med Perseus fortsatt strömsatt.  Ett brus som alltså kommer in på östkustantennen trots att Perseus satt på AK-tråden direkt.  Överhörning i boxen på väggen eller för att lådan har något jordningsproblem? Jag provade tyvärr inte att byta ut USB-kabeln eller att köra datorn på batteri. 245-graders-tråden inspekterades och den var av 25 meter från jordmotståndet men satt uppe fint hela vägen. Spände och fäste tråden inför vinterns belastning. Även 25-meterssnutten. Plockade in trafo och koaxbryggan till gamla koax Blå. Inte mycket kvar att fixa på onsdag. 

PAX110 avvek från brottsplatsen (Kabelbrott.) någon minut före 09 SNT och meddelar per mail att dom återgått till verkligheten på respektive ort när detta skrivs. Väglaget beskrivs som lömskt med plus minus fem grader runt nollan. Men Göran levererade säkert både bil och passagerare till Kiruna Airport med bara dom bucklor dom hade när dom hämtade ut bilen. Stolpbyggarungdomarna är nu uppe i fyra man och helt osynliga efter det att dom renat kropp och själ i bastun efter en lång arbetsdag. Jobbar sju långa dagar och är lediga sju dygn innan det startar om igen. 

Är nog inte nödvändigt att ens kolla kondsen i natt så jag satsar på att gnugga några inspelningar istället och Spanientråden är som tur är urkopplad så den kan inte distrahera. Eventuellt en sista dagboksanteckning i morgon eller på torsdag. Men själva loggen kommer att uppdateras ofta närmaste halvåret och nu och då sedan fram till nästa säsongstart så checka in ibland!

4.11		Helt signalbefriat som förväntat. Spelade inte in något överhuvudtaget. Slog på någon minut ibland men inga tendenser till något hörbart.  Kunde plocka in östkust-koaxen och resterande transformatorer som planerat. Rullade ihop västkustkoaxen och fäste upp på ett träd med röd-vit plastband så en eventuell vinterexp lätt kan rulla ut den sista 25 meterna och koppla ihop med balun.  Fixade iväg en rapport under tiden jag städade och packade med förhoppning att få ett QSL innan kvällen. Ville inte komma iväg för tidigt och riskera solen i ögonen hela vägen hem. Resan gick mycket bättre än QSL-utdelningen … Sommarväglag hela vägen och +5 längs Bottenvikskusten. / BOS

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

Facit av årets PAX-expedition, mitt 12:e besök i Parkalompolo skola blev riktigt bra. Starten blev en körning mot Skellefteå fredag 23.10 så fort tjejerna slutat skolan. Höstlov väntade så de parkerade på Morö Backe några dagar medan jag bordade 1420-bussen till Luleå och därefter Pajala. Där höll jag på att trilla på höstens första isfläck, samt fick höra att man bör köpa biljett hela vägen för bästa pris. Den bussige(!) chauffören satte dock min biljett från Erkheikki så att priset skulle bli ungefär samma! Och en skolflicka som inte hade pengar till biljetten fick stiga på i alla fall osv. Guldstjärna eller hur? Jag blev klar med min skräcktegelsten lagom till Junosuando där Bosse väntade. När vi nådde QTH:et kunde vi glädjas(?) åt klart häftiga norrsken… En lugn början på utflykten således, men efter denna gynnades rapportfacit minst 500% av den trevliga NA-öppningen som drabbade QTH:et natten-morgonen-förmiddagen måndag 26.10! Så här bra lyssning var det länge sedan jag upplevt och tyvärr(?) var det ju så klart strålande konds även när man nödgades avvika från QTH:et mitt på dan, men jag lämnade en Elad/PC-kombo att tuffa på några dagar till på gröna tråden vilket spädde på rapportfacit ytterligare. Stort TNX till Bosse som tog hand om den sedan – och stora Parkadiplomet givetvis, för utan hans insatser tvivlar jag på att vi hade haft en Parkasäsong överhuvudtaget! Runt 100 nya NA för min del tror jag nog det rasslade in trots att Elad visade sig producera hackiga inspelningar vissa datum. Ljudkortsstrul eller något med USB3 eller programvaran? Någon mer som upplevt slikt? Värst var det 27.10 som ”tyvärr” hade ganska häftiga konds tidvis så där försvann bland annat KIXC och KIUN, men GULD kunde vaskas fram ändå – till exempel KPSZ och hittills okända KHAC i Tse Bonito! Ingen DX-utflykt är misslyckad när nya bekantskaper från NM görs /JOB


EUROPA
	17,2	24	1000	SAQ Grimeton med en specialsändning på FN-dagen	RÅM
		24	1000	SAQ Grimeton firade FN-dagen med fredsbudskap på Morse. Fin styrka	JOB
	189	24	1222	RÚV, Gufuskálar lite sämre och mer störd än 207	JOB
	207	24	1222	RÚV, Eidar fint med vädret. ”Frostigt” om jag förstod rätt	JOB
	540	22	2155	Onda Cero Barcelona hördes bra i några minuter	RÅM
		28	2254	Onda Cero Barcelona  klämde i med ett tydligt ”Onda Cero Barcelona”	BOS
	558	18	0806	Spectrum R, London med mellanöstern-mx.	MJT
	585	29	0700	BBC R Scotland, Dumfries om knivdåd på en skola i Aberdeen	RÅM
	603	29	0800	Smooth Radio, Kent under BBC R4 med en sång om Kent innan ID	RÅM
	630	17	0700	BBC Three Counties R, Luton bra med ”Across Beds, Herts and Bucks, this is BBC Three Counties Radio”	RÅM
		18	0802	BBC Three Counties R, Luton bra.	MJT
		25	0700	BBC 3 Counties R, Luton fint och ensam vid ID. Dvs ingen Cornwall…	JOB
	639	19	0550	RNE1 La Coruna	LSD
	657	18	0804	BBC R Cornwall, Bodmin långt ifrån lika bra men ny för mig i alla fall…	MJT
		29	0700	BBC R Wales, Wrexham berättade om lungcancer I Wales	RÅM
		20	1735	RNE5 Madrid	LSD
	666	18	0820	BBC R York, Fulford med nära nog Q5.	MJT
		17	0700	BBC R York, Fulford stark med stort ID	RÅM
		24	1555	BBC R York, Fulford ID:ade. Utmanas av Barcelona på kvällen	JOB
		13	2258	SER R Barcelona  kanon på egen dialekt	BOS
		24	2234	SER R Barcelona med ett bra ID. Tji QSL men vi försöker väl igen	JOB
		1	2025	SER R Barcelona	LSD
	729	18	0805	BBC Essex, Manningtree id-ade efter nyheterna.	MJT
		25	0700	BBC Essex, Manningtree med ID // 765	JOB
		29	0700	BBC Essex med nyheter	RÅM
	747	20	0525	RNE5 Cádiz	LSD
		21	0525	RNE5 Cádiz med regionalt för Andalusien, tidvis störd av Las Palmas	RÅM
	756	30	0759	BBC R Cumbria, Carlisle med ID mm under DLF	RÅM
	765	18	0805	BBC Essex,Chelmsford id-ade också eftersom det vara samma program som 729.	MJT
		24	0500	BBC Essex, Chelmsford ”This is BBC Essex”	JOB
		29	0700	BBC Essex, Chelmsford med nyheter	RÅM
		15	2040	R Maiak,Odesa  med reklam	LSD
	774	25	0700	BBC R Kent, Littlebourne	JOB
		29	0700	BBC R Kent, Littlebourne med ”Breakfast on BBC R Kent”	RÅM
	783	13	2059	COPE Catalunya y Andorra	BOS
		30	2159	COPE Barcelona stark	RÅM
	792	23	2159	SER R Sevilla en av de vanligaste SER	JOB
		29	0700	Smooth R, Bedford med reklam inför Halloween	RÅM
		30	0700	BBC R Foyle, Londonderry med ”93.1 FM, 792 medium wave and online  - BBC R Foyle” och start av programmet Breakfast	RÅM
		30	0700	BBC R Foyle strålande och äntligen med lokal-ID efter mer än 25 års UK-jakt! 	JOB
	828	18	0625	Radiogazeta Slovo, St. Petersburg med lokalt program	RÅM
		18	0803	Smooth R, Leeds.	MJT
		25	0700	R Aire 2, Leeds är det nog bara andra gången jag hör. QSL på premiären dock	JOB
	837	18	0811	BBC R Cumbria, Barrow.	MJT
		31	0730	BBC R Cumbria	LSD
		25	0700	BBC R Cumbria	JOB
		25	0700	BBC Asian Network, Leicester med ID. Inte hörd så ofta av	JOB
		17	2157	COPE Sevilla fint med en lokal gate	RÅM
		29	2200	COPE Sevilla	LSD
		20	2200	COPE Burgos  ID:ade strax efter Sevilla, sekunden före heltimmen	BOS
		39	2059	COPE  starkare än Sevilla denna gång	RÅM
	855	16	0550	RNE1 Santander 	LSD
		18	0804	BBC R Norfolk, Postwick, med en annan station mumlandes i bakgrunden.	MJT
		25	0700	BBC R Norfolk, Postwick hann fada ner under RNE	JOB
		29	0700	BBC R Norfolk, Norwich // 873	RÅM
		30	0800	BBC R Lancashire är nog bara andra gången jag hör här! QSL efter 90-talslogg i Hanabäckliden!	JOB
	873	18	0804	BBC R Norfolk, samma program här som på 855.	MJT
		25	0700	BBC R Norfolk, West Lynn betydligt bättre än på 855	JOB
		29	0700	BBC R Norfolk med ett inslag om gamla tåg i området	RÅM
		24	0559	BBC R Ulster, Enniskillen hade jag glömt fanns här. Avslutade ”Agricultural News” i ”Goodmorning Ulster” // 1341 och 792	JOB
		25	2100	BBC R Ulster/Enniskillen med programmet Jazz Club efter nyheterna, svårt störd av
				spanjorer med fotboll. Bättre 30/10 0800.	RÅM
		25	2010	BBC R Ulster, Enniskillen  med programmet Folk Club // 1341	LSD
		17	2159	SER R Galicia  våldsamt stark och stadig.  Hade glömt ställa om CloudIQ från ”demod to wave file” så alla andra starka spanjorer förblev okända denna gate.	BOS
		17	2159	SER R Galicia bra	RÅM
		23	2159	SER R Galicia starkast den här gången	JOB
		19	2003	SER R Zaragoza	LSD
		21	2154	SER R Zaragoza	KEL
		22	2155	SER R Zaragoza IDade strax efter R Galicia	RÅM
		23	2231	SER R Zaragoza	JOB
	900	13	2059	COPE Granada	BOS
		22 24	2059	COPE Vigo  svagt men tämligen ren	BOS
		30	2059	COPE Vigo svagt med ID	RÅM
		30	2100	R Popular Herri Irratia, Bilbao är oftast starkast	RÅM
		22	2100	R Popular, Bilbo	BOS
	918	22	2200	R Inter, Madrid  fint med promo för programmet ”Radio Inter Economia” 	BOS
		22	2157	R Inter i Madrid med promos för flera program	RÅM
	927	25 30	0300	Horizon FM relä av Nordirländsk sändare? Bra med ID och nx från Sky News 
				Center	JOB
	936	30 1	0800	Smooth, Naish Hill på en QRG jag aldrig hört dem tidigare!	JOB
	945	29	0700	Gold, Derby med reklam inför Halloween	RÅM
		31	0735	Gold, Derby	LSD
	954	28	2257	Onda Cero, Madrid  med en massa Madrid-reklamer och perfekt ID	BOS
	963	16	2000	Cyprus BC, Nicosia  med nyheter	LSD
		18	0805	Sunrise R, London.	MJT
		25	0700	Sunrise R, East London i underläge med jingle-ID hördes bra	JOB
		29	0700	Sunrise R, London rätt bra med nyheter och jingle	RÅM
		25	0700	Asian Sound R, Haslingden med ”Asian Sound Radio Network News”. Rent av dominant så vi får väl ta ny rapport då…	JOB
		25	0600	R Sím, Seixal var det som gick här! ID:ade ”Rádio Renascenca”. Ovanligt med äkta Portugiser på mellanvågen!	JOB
	972	18	0805	Sunrise R, London.	MJT
		25	0700	Sunrise R, London bättre här än på 963. Jingle-ID mm	JOB
		29	0700	Sunrise R, London rätt bra med nyheter och jingle	RÅM
		20	0725	RNE 1 Galicia med regionala nyheter	RÅM
		21	0550	RNE1 Andalucía 	RÅM
		20	0550	RNE5 Monforte de Lemos	LSD
	981	19	1519	R Cesky Info	KEL
		19	1900	R Cesky Impuls	MJT
	990	16	2028	SER R Bilbao  med reklamer	LSD
		20	1936	SER R Bilbao med lokalt under halvlek i fotboll	RÅM
		23	2258	SER R Bilbao riktigt bra	JOB
		29	0800	BBC R Nan Gaidheal, Redmoss med px på gaeliska	RÅM
		29	0800	Hallam 2, Doncaster under Skottland svagt med reklam och ID	RÅM
		25	0600	Hallam 2, Doncaster första gången jag hör just detta ID tror	JOB
	999	17	2202	COPE Madrid avslutade reklamblocket med ett fint ID	RÅM
		18	0802	Rock FM2, Blackpool
		25	0700	Rock FM 2, Preston ”This is Rock FM 2 News”. Det ID:et har jag inte hört förut men är gamla Magic 999	JOB
		25	0759	Gold, Nottingham med ”Gold-ID”. Enda listade här	JOB
	1008	22 30	2155	SER R Extremadura  med ett mycket tydligt ID.  30:e 2259 gick dom kanon	BOS
		22	2155	SER R Extramadura under holländaren	RÅM
	1017	20	1735	RNE5 Burgos med regionalt för CL	RÅM
		24	2100	Free R 80’s, Shrewsbury ”We are Free Radio 80’s”	JOB
		29	0700	Free R 80’s, Shropshire med nyheter	RÅM
	1026	18	0804	Downtown R, Belfast var det ett tag sedan jag lyssnade på…	MJT
		25 30	0700	Downtown R, Belfast bra med ID-jingle mm. Fint även 30:e	JOB
		29	0800	Downtown R, Belfast stördes av BBC R Cambridgeshire	RÅM
		29	0700	BBC R Cambridgeshire är starkast på frekvensen	RÅM
		25	0719	BBC R Cambridgeshire	JOB
		17	2159	SER R Salamanca starkast denna gång	RÅM
		19	2158	SER R Salamanca	LSD
		19	2155	SER R Vigo  öppnade gaten med ett fint ID	BOS
		19	2155	SER R Vigo bra med ”Radio Vigo Cadena SER”	RÅM
		21	2155	SER R Asturias med ett svagt ID direkt gaten startade. Sen mest bara Iran.	BOS
		22	1957	SER R Asturias	LSD
		24	2232	SER R Asturias	JOB
		29	2255	SER R Asturias var först med ett ID	RÅM
		27	2255	SER R Jaén  med snygga ID! Dominerade större delen av gaten.	BOS
	1035	18	0808	Northsound 2, Aberdeen dånade in med Rod Stewarts ”Do You Think I’m Sexy”.	MJT
	1044	17	2159	SER R San Sebastian bra med ID	RÅM
		23	2155	SER R San Sebastian mycket starkare än Valladolid som också hördes	JOB
		13	2157	SER Valladolid  svagt ID genom starka R San Sebastian	BOS
		23	2230	SER R Valladolid med ett mycket fint ID	JOB
	1053	16	2127	COPE Castellón	BOS
		19	2155	COPE Zaragoza  med klart ID!  	BOS
		19	2155	COPE Zaragoza under engelmännen	RÅM
		19	1458	R Iasi	KEL
	1080	16	1957	SER R Huesca	LSD
		19	2155	SER R Huesca bra	RÅM
		20	2159	SER R Huesca	KEL
		23	2159	SER R Huesca med ett fint ”Radio Huesca Onda Media…”	JOB
		17	2159	SER R Granada med ett svagt ID	RÅM
		19	2155	SER R Coruña  stark. Även Huesca med ID	BOS
		21	1936	SER R Coruña bra i en fotbollshalvlekspaus	RÅM
		21	1935	SER R Coruña	LSD
		20	2157	SER R Coruña	KEL
		23	2230	SER R Coruña bra med ID även för 93.4	JOB
	1107	18	0759	Moray Firth R dånade in med id “MFR2” och praktiskt taget Q5. Visade sig vara en del av en fin Englandstopp där det mesta hördes. Eladen sattes i inspelningsläget efter heltimmen tyvärr, vilket var en grov tabbe…	MJT
		21	0550	RNE5 Cáceres	LSD
	1116	17	2159	SER R Pontevedra bra med ID	RÅM
		19	2156	SER R Pontevedra	LSD
		23	2159	SER R Pontevedra ”radiopontevedra punto com”	JOB
		29	0700	BBC R Derby med nyheter	RÅM
		25	0800	BBC R Derby rätt bra men antagligen Guernsey-QRM	JOB
	1125	29	0800	BBC R Wales, Llandrindod Wells rätt svag	RÅM
		21	0648	RNE5 Badajoz bra några minuter	RÅM
		27	0650	RNE5 Toledo  med regionalpx	LSD
	1134	17	2157	COPE Salamanca starkast, som vanligt	RÅM
		19	2157	COPE Salamanca	KEL
		22	2155	COPE Salamanca starkast även denna gång	RÅM
		23	2311	COPE Salamanca ”100.3 FM y 1134 Onda Media, COPE Salamanca”	JOB
		19	2159	COPE Navarra  upp ur starka Salamanca med flera fina ”COPE Navarra”	BOS
		19	2158	COPE Navarra, Pamplona	KEL
		23	2159	COPE Navarra med flera ”COPE Navarra” saknar jag QSL från så på’n igen	JOB
		30	2159	COPE Navarra, Pamplona  Även 19.10 2159	RÅM
		24	2205	COPE Jerez  avslutade gaten med ett svagt men klart ID och var eftersökt	BOS
		29	0800	BFBS Gurkha R med ID på engelska, sedan px på nepali	RÅM
	1143	17	2157	COPE Ourense bra vid lokal gate	RÅM
		19	2155	COPE Ourense  fint med mycket rapporterbart	BOS
		13	2059	COPE Jaén  helt OK	BOS
		22	2155	COPE Jaén igenom med ett ID	RÅM
		23	2309	COPE Jaén hördes med ID medan den andra fick jag inget grepp om	JOB
	1152	18	0802	Metro 2 R, Newcastle med mycket fin hörbarhet.	MJT
		29	0700	Metro 2 R, Newcastle med nyheter	RÅM
	1161	18	0758	Tay 2 , Dundee med reklam och ID störd av Viking 2	RÅM
		18	0759	Viking 2, Hull med reklam och ID störd av Tay 2	RÅM
		18	0802	Viking 2 R, Hull mkt fint	MJT
		21	1334	Viking 2, Hull	KEL
	1170	18	0804	TFM 2, Stockton 	MJT
		29	0700	TFM 2, Teeside med reklam och nyheter	RÅM
	1179	24	1320	Hörby Mellanvåg 1179  med infoslinga om Hörby Radiostation	LSD
		24	1321	Hörby Mellanvåg, Karlsfält överraskade med att höras med sin slinga med stationens historia! Tack för tipset Lasse – dagens clou i brist på NA!	JOB
		24	1331	Hörby Mellanvåg 1179 överraskade stort med att höras. Sände historik om Hörbysändaren och Radiotjänst,	RÅM
		18	0632	SER R Rioja	LSD
		19	2035	SER R Rioja överraskade med ID och reklam denna tid	RÅM
		23	2230	SER R Rioja ID:ade här. Har inte velat svara men ny chans nu?	JOB
		19	2156	SER R Valencia  med ett försiktigt ID genom starka Rioja	BOS
	1215	20	2156	COPE Cantabria  med några ”COPE Cantabria” när fqn blev deras för en minut	BOS
		20	2155	COPE Cantabria, Santander med ID men för dåligt för rapport	RÅM
	1224	16	2059	COPE Lugo	LSD
		17	2157	COPE Lugo fint med ID 	RÅM
		20	2138	COPE Lugo	KEL
		23	2309	COPE Lugo ID:ade i underläge	JOB
		14 21	1959	COPE Mallorca  fint ID	BOS
		21	2157	COPE Lleida  med ett svagt ID	BOS
		23	2309	COPE Lleida var snabbast ut med ID innan de andra rörde till det	JOB
		22	2059	COPE Huelva  IDade i början av gaten i kamp med Lugo. Båda lika bra ID på LSB!	BOS
	1251	29	0700	Smooth R, Suffolk rätt svag	RÅM
	1260	17	0703	BBC R York, Scarborough stark med väder	RÅM
		18	0815	BBC R York, Scarborough ungefär Q5.	MJT
		24	1355	BBC R York, Scarborough ”BBC Radio York Travel”	JOB
		29	0700	Absolute R i kamp med BBC Radio York	RÅM
		18	0630	SER R Murcia	LSD
		20	1936	SER R Murcia  med lokalt under halvlek i fotboll	RÅM
		23	2230	SER R Murcia	JOB
		24	2200	SER R Algeciras med ID sekunder innan gaten tog slut	BOS
	1269	13	2100	COPE Badajoz 	BOS
		17	2157	COPE Badajoz svagt med ID under DLF	RÅM
		19	0458	COPE Badajoz	LSD
		22	2200	COPE Zamora  med ett par svaga “COPE Zamora”	BOS
		30	2159	COPE Zamora rätt bra under en beskedlig DLF	RÅM
	1278	18	0805	Pulse 2, Bradford.	MJT
		25	0700	Pulse 2, Bradford hade inga problem att komma förbi Fransosen	JOB
	1287	17	0629	SER R Castilla de Burgos med en lokal gate. Bra även 20/10 21.55	RÅM
		17	0628	SER R Castilla de Burgos	LSD
		23	2230	SER R Castilla de Burgos mycket fint med hade sällskap av en till	JOB
		19	2156	SER R Lugo  svagare än Burgos  men flera lokala annonseringar	BOS
		20	1936	SER R Lleida  ganska ensam vid ID!	BOS
		20	1936	SER R Lleida med lokalt under halvlek i fotboll	RÅM
	1296	17	2157	COPE Valencia fint med ID	RÅM
		23	2155	COPE Valencia fyller 50 år säger dom	JOB
		21	2000	R Beograd 1	MJT
		21	2000	RTS Beograd 1  Serbien	KEL
		24	2300	R XL, Birmingham	LSD
		1	0817	R XL med promos, ID och reklam så det blir en ny rapport	RÅM
		25	0800	R XL, Birmingham rätt fint men just denna finns QSL:ad sen många år	JOB
	1305	19	1735	RNE5 Ciudad Real	LSD
		23	0555	RNE5 Ourense bra med regionalt för Galicien	RÅM
		29	0800	Premier Christian Radio var starkast på heltimmen	RÅM
		29	0803	Hallam 2, Barnsley upp med ett ID å inte så mycket mer då RNE tog över	RÅM
		25	0600	Hallam 2, Barnsley	JOB
	1314	23	0550	RNE5 Salamanca bra med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1332	18	0801	Smooth R torde vara gamla Premier Christian R i London.	MJT
		29	0700	Smooth R, Cambridgeshire med bra styrka	RÅM
	1341	16	2056	Onda Cero R, Ciudad Real	LSD
		13 20	2156	Onda Cero Ciudad Real  med flera fina Ciudad Real-reklamer	BOS
		16 20	2028	SER R León  svagt men tydligt	BOS
		23	2258	SER R León i gröten med ID	JOB
		20	1936	SER R León med lokalt under halvlek i fotboll	RÅM
		21	1859	BBC R Ulster, Lisnagarvey	KEL
	1350	18	2020	I AM R med DX-program på italienska	RÅM
		23	2010	I AM R	LSD	
		29	0750	Kingstown R, Hull	LSD
		29	0803	Kingstown R, Hull med ett fint ID	RÅM
	1359	25	0825	Free R 80’s, Coventry med ID just när jag lyfte lurarna för att kolla vad som gick på den andra pytsen	JOB
		29	0700	Free R 80’s, Coventry med nyheter	RÅM
	1368	25	0700	BBC R Lincolnshire, Lincoln	JOB
		29	0700	BBC Lincolnshire under Manx R	RÅM
	1386	31	0800	Carillion R  med Man of Action och id	LSD
	1404	18	2040	France Bleu, Ajaccio	LSD
	1413	25	0700	BBC R Gloucestershire, Bourton-on-the-Water	JOB
		29	0700	BBC R Gloucestershire störd av spanjorer	RÅM
	1458	17	0557	BBC R Newcastle starkast på frekvensen	RÅM
		18	0805	BBC Newcastle, Wrekenton mkt fint.	MJT
		21	1342	BBC R Newcastle, Wrekenton	KEL
		24	1700	BBC Newcastle ”BBC Newcastle – Radio for the North East”	JOB
		25	0500	Gold, Manchester är enda listade här. ”This is Gold”-jingle på timmen	JOB
	1485	18	0805	BBC R Humberside, Hull.	MJT
		17	2159	SER R Alcoy överraskade med ett tydligt ID	RÅM
		19	2155	SER R Alcoy  dominerade i början av gaten	BOS
		19	2156	SER R Alcoy	KEL
		17	2159	SER R Alcoy drämde till med ett Q4-id	MJT
		19	2156	SER R Zamora tog över efter en minut	BOS
		19	2158	SER R Zamora	KEL
		22	0520	SER R Zamora	LSD
		23	2230	SER R Zamora hördes enbart för att de ID:ade en halv sekund innan Santander	JOB
		19	2200	SER R Santander  avslutade gaten fint	BOS
		19	0520	SER R Santander	LSD
		19	2159	SER R Santander	KEL
		20	1936	SER R Santander med lokalt under halvlek i fotboll	RÅM
		23	2230	SER R Santander stark vid ID	JOB
		21	1810	R Merkurs med Ronny B Good Show,	MJT
		1	2115	R Mi Amigo International via R Mercurs med engelska program	LSD
	1494	18	2100	France Bleu, Bastia	LSD
		18	2015	France Info, Clermont-Ferrand	LSD
	1503	25	0700	BBC R Stoke, Stoke-on-Trent “Proud of where you live, BBC Radio Stoke”	JOB
		23	0525	RNE5 Lugo med regionalt för Galicien	RÅM
	1521	17	2159	SER R Castelló med webadress och ID	RÅM
	1530	29	0700	Pulse 2, Huddersfield stark så jag kanske provar med ännu en rapport	RÅM
	1539	17	2159	SER R Elche mycket bra vid ID	RÅM
		23	2159	SER R Elche med ett par ID. Svårflörtad med svar som det tycks	JOB
	1548	18	0802	Forth 2, Edinburgh med bl.a. Joni Mitchell.	MJT
		20	1804	BBC R Humberside med ID mm under SER	RÅM
		19	1946	Gold London  spelade bl a Blondie	KEL
		18	1958	TWR Grigoriopol med program på serbiska	RÅM
	1566	17	1919	Premier Christian R, Guildford svårt störd av bl.a. AIR	RÅM
		29	0700	BBC Somerset med ”Breakfast on BBC Somerset”	RÅM
		24	0500	BBC Somerset, Taunton ”BBC Somerset”, nyheter	JOB
	1575	23	2230	SER R Cordoba inte så stark men klart	JOB
		27	2200	SER R Córdoba  med ett ID sista sekunden av gaten sedan italienaren tystnat	BOS
		29	0802	R Tyneside, Newcastle	LSD
		25	0730	Tyneside R, Newcastle gladde med bra ID i programskarv mellan ett med religiös musik och ett med gamla hits! Bara 1W??	JOB
		29	0802	R Tyneside med programmet ”Breakfast on Tyneside”	RÅM
	1584	17	2159	SER R Ourense med flera ID	RÅM
		22	2159	SER R Ourense  avslutade med ett ID	BOS
		23	2258	SER R Ourense helt dominant	JOB
		22	2155	SER R Gandia  öppnade gaten med ett bra ID. Även en reklam hörd	BOS
		22	2155	SER R Gandia starkast med klart ID denna gång	RÄM
		29	0700	BBC Hereford & Worcester rätt svag	RÅM
	1602	13	2155	SER R Segovia	BOS
		29	2258	SER R Segovia tog sig på slutat av gaten. Även 19.10 2155	RÅM
		19	2200	SER R Cartagena  med ett tydligt id sist i gaten	BOS
		19	2200	SER R Cartagena avslutade gaten med att komma fram med ett ID	RÅM
		20	1936	SER R Ontinyent  väldigt dominant i pausen i fotbollen	BOS
		20	1936	SER R Ontinyent med lokalt under halvlek i fotboll, bl.a. promo för programmet ”Págines de Festa”	RÅM
		21	1930	R Seagull	KEL

AFRIKA
	531	19	1717	JilFM med ID under Färöarna	RÅM
	576	21	0525	RNE1 Las Palmas	LSD
	765	13	2000	Sudan Radio, Omdurman // 1296 och lika bra. Nämner Sudan  men inte Omdurman.	BOS
	963	16	1745	R Tunisienne, Tunis  med popmusik	LSD
		18	1930	R Tunis med program på spanska	RÅM
	972	19	0525	RNE1 Melilla med ett kort ID för att sedan försvinna	RÅM
		19	0525	RNE1 Melilla  överraskade	LSD
		22	0525	RNE1 Melilla  superstark och nytt land.  	KEL
		22	0525	RNE1 Melilla	MJT
		13	1954	R Ethiopia Robe  mycket fint!  // 873, 891 och 1044 som dock var mer störda.  1044 tidvis fint också. Även vid 2001-ID:et. Men jag förstår inte riktigt vad dom säger.  Mycket speciell musik! Tnx Janne för tips!	BOS
	1008	16	2159	R Las Palmas  helt dominant	BOS
		21	0457	R Las Palmas	LSD
	1107	13	1955	KBC Maralal   mycket bra med phone-in och perfekt ”KBC” samt massor av Nairobi-omnämnanden. Engelska uttryck i ett för mig okänt språk.  Detta efter att jag kollat med JOB vad som kunde höras i norrskenet.	BOS
	1152	13	1957	KBC Wajir  // 1107  men hårt trängd av Radio Romania	BOS
	1296	21	1945	Sudan National Broadcasting Corp	MJT
	1530	16	2115	VoA Sao Tomé med ”Music Afrika” och hänvisade till Facebook	RÅM
	1550	31	2107	RASD R avslutade program på spanska	RÅM

ASIEN
	531	23	1925	Kol Israel, Yavne	LSD
	558	26	1500	HLQH (KBS 2) Yeong-il med en ”KBS Happy FM” jingle	RÅM
	567	25	1416	Lao National R, Vientiane  med engelskt program. Pratade mycket om Laos. Hänvisade till ”the Lao people” t ex.  Gick av och till i en halvtimme. Det var ingen skolengelska så behövdes lite styrka för att förstå men var lättrepad när signalen blev bra	BOS
	576	27	1310	Myanmar R, Yangon  helt ren och Q4 // 594.  Mycket Myanmar-snack	BOS
	585	23	1500	R Pakistan/Islamabad mycket stark med nyheter mm	RÅM
		24	1500	PBC R Pakistan, Faqirabad har 500 kW här och hörs därefter	JOB
	594	27	1310	Myanmar R, Nay Pyi Taw  mycket fint och helt QRM-fri en stund. Pratade bara om Myanmar! Gick parallellt med 576!	BOS
		31	1158	DZBB Quezon City med ett stört DZBB	RÅM
	603	29	1530	AIR, Ajmer  med engelska nyheter	LSD
	621	23	1400	VOA Deewa R, Tani-Khost gick fint av och till med VOA-ID 	BOS
		25	1400	VOA Deewa R, Khost, Afghanistan med Pashto	LSD
	630	23	1400	Voice of Vietnam, Dong Hoi  med paussignal, ID och pampig sång  // 675 med flera frekvenser.  Gick på fler frekvenser och program 2 på några frekvenser också. Udda språk på flera låga frekvenser runt denna tid!	BOS
	639	30	1935	R Sultanate of Oman, Buraimi	LSD
	657	15	2000	Kol Israel, Yavne  med id och nyheter	LSD
	666	17	1735	AIR Delhi  med trad musik	LSD
		22	1550	AIR Delhi  med ID och nyheter på engelska	RÄM
	675	23	1430	Voice of Vietnam, My Hao (near Hanoi) med VOVI programmet	LSD
	693	26	1540	JOAB (NHK2) Tokyo avslutade dagen med ID och nationalsång	RÅM
	711	25	1335	R Pakistan/Dera Ismail Khan med nyheter och ID	RÅM
	801	30	1405	Azarbaycan R bra med ID efter nyheter och även 1500. Tnx GNO för tipset!	RÅM
	810	27	1640	AIR Rajkot	LSD
	873	31	1200	JOGB (NHK2) Kumamoto nästan ende japanen som hördes denna tid	RÅM
	891	18	1500	R Thailand, Sara Buri	LSD
		27	1301	Radio Thailand, Sara Buri bra med ID mm	RÅM
	972	1	0803	VOA R Aap Ki Duntaa, Orzy i Tajikistan med VOA News till 0805	RÅM
		31	1200	HLCA (KBS) Dangjin stark som vanligt	RÅM
	981	28	1530	AIR, Raipur  med engelska	LSD
	990	31	1158	+DZIQ R Inquirer, Makati fint med ID och slogans bl.a. ”Drink responsible”	RÅM
		31 1	1158	DZIQ R Inquirer, Makati   hade även jag när vi kollade heltimmen på Christers tips. Det var jag som upptäckte den här oväntade öppningen när de flesta var ute och promenerade men jag spelade bara in. Hade nog aldrig kollat om jag inte fått tipset. Även 1.11	BOS
		31 2	1158	DZIQ känns inte som en dussinfångst! Även timmen efter med “Inquirer Nueve-Noventa”. Också den 2:a	JOB	
		26	0300	R Sawa, Cape Greco dundrade in med musik och ID	RÅM
	1044	28	1550	AIR, Mumbai  med engelska	LSD
	1062	31	1400	Zhujiang EBS, Guanghou  med engelskt id ”FM 97.4 – Your Radio”	LSD
	1134	31	1200	HLKC (KBS) Hwaseong med ett svårtydd ”HLKC”	RÅM
	1170	27	1729	Abu Dhabi FM, Al-Dhabbaya är en ny station och IDade fint här	RÅM
		27	1800	Abu Dhabi FM  med ett reklamblock	LSD
	1188	31	1158	+DXRU R Ultra, Cagayan de Oro City fint med flera ID och slogans	RÅM
		31	1158	DXRU R Ultra, Cagayan de Oro City  gick riktigt fint. Trots koll av alla frekvenser fem minuter runt timmen blev det bara napp på 990 och 1233. Plus 1314 och ett par till som körde non-stop. 1314 är känd för att aldrig ID:a	BOS
		1		China R International, Kunming  med engelska	LSD
	1206	31	1200	Radio Taiwan International, Minxiong med ID ”Zhōngyāng Guǎngbō Diàntái, Táiwān zhī Yīn”	RÅM
	1233	31	1201	DWRV R Veritas, Bayombong  med ett lite försenat heltimmes-ID i det religiösa programmet. ”DWRV Radio Veritas” gick fram fint	BOS
	1260	21	1352	R Pakistan på engelska hördes riktigt bra.	MJT
		21	1350	R Pakistan, Peshawar  med engelska	LSD
	1341	24	1400	PBC R Pakistan, Bahawalpur ID:ade	JOB
	1386	16	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa avslutade dagen med ID och nationalsång	RÅM
	1395	19	1400	Anhui R  med id ”Anhui Solar Radio”	LSD
	1413	2	1200	JOIF KBC, Fukuoka med ID	JOB
	1413	31	1200	JOIF  bra med ett ”KBC” mm	RÅM
	1422	28	1500	CRI, Kashi  med program på Urdu	LSD
	1467	21	1328	TWR via Bishkek med paussignal	MJT
	1476	27	1300	Radio Thailand, Chiang Mai bra över heltimmen med ID mm	RÅM
	1530	16	1458	DZME Quezon City med programinformation och ID	RÅM
		19	1500	Zhejing PBS  med engelskt id	LSD
	1548	30	1500	Athmeeya Yathra, Trincomalee  med program mot Indien	LSD

PACIFIC
	740	26	1100	+KCIK Kihei HI med ett svagt ”KCIK Kihei” just när CBC drog in andan. Lite senare med telefonnumret till IHR bland annat. Bra QSL!	JOB
	1240	17	1320	+KEWE Kahului HI  med gospelformat	LSD
		17	1320	KEWE  noterades med ett prydligt ID och Kristen Rock. Shazam fixade låten. Efter ett återvändsgränds-mail kom ett fint QSL på andra försöket.	BOS
		17	1320	KEWE  med gospel och ett fint ID ”KEWE 1240 AM, 95.5 FM”	RÅM
		20	1255	KEWE  ”The Spirit”  Starkaste HI jag hört	KEL
		20	1315	KEWE	MJT
		25	1320	KEWE  kom glädjande upp med Gospel vid en liten HI-öppning och efter lite bevakning fastnade faktiskt ett par ID:s. Inget riktigt bra dock, men kul att höra något nytt emellanåt!	JOB
	1500	16	1400	KHKA Honolulu HI med ”NBC Sports Radio 1500”. Rätt bra i topparna.	RÅM
		16	1400	KHKA  med NBC Sports Radio	LSD
	1570	19	1200	KUAU Haiku HI ”Christian Radio, this is KUAU Haiku”	RÅM
		2	1100	KUAU  slog igenom på östkustantennen!	BOS
	1611	2	1400	Vision Christian R  med bra ID mm. Okänd ort / flera orter sync	BOS
	1620	2	1344	4KZ Ingham QLD  med massor av ID i promo för ett program man kunde kontakta	BOS
	1638	2	1458	R 2ME  från okänd ort. Kanske den reklam som hördes pekar på Sydney då tel 97506422 ledde till ett företag strax utanför Sydney. Kanske även det att dom peakade senare än de andra Australien-stationerna som låg i QLD.	BOS

NORDAMERIKA
	540	26	1157	CBK Watrous SK med lokalt några minuter. Äntligen IDad av	RÅM
	550	26	0606	WSAU Wausau WI “AM 550, FM 99.5 WSAU”	JOB
		26 27	0900	WSAU  fint på timmen, men KFYR lyckades pressa in ett ID under också	BOS
		27	0900	WSAU  med PSA och ID	RÅM
		26	0600	KTRS St. Louis MO rapporterbart med lokalreklam och TOH-ID “Big 550 KTRS St. 
				Louis” innan ABC News! Den satt fint – senast hörd när jag var i St. Louis för 15 år sen. 
				Svarade trevligt med hemsnickrat QSL-cert!	JOB
		26	0600	KTRS  med reklam och ”Big 5-50 KTRS St. Louis”	RÅM
		26	0600	KTRS  med fint ID. Hade först kollat på det ostörda sidbandet och dömt ut ID:et som 
				oanvändbart. Men var en rejäl skillnad när jag bytte till det mer störda sidbandet. Men 
				skillnadstonen går ju notcha och då blev resultatet fint. Många detaljer. Härligt QSL	BOS
		26 27	0731	KFYR Bismarck ND  fint på östliga antennen	BOS
		26	0900	KFYR inte alls illa. ID och Fox News	JOB
		26	0900	KFYR med C2C innan heltimmen	RÅM
		27	1100	KOAC Corvallis OR  räknade upp alla OPB-stationerna	BOS
		18 26	1200	KTZN Anchorage AK  inte så illa med ID och nyheter i ESPN	BOS
		19	1200	KTZN  ”ESPN 5-50 The Zone KTZN Anchorage”	RÅM
		26	1100	KTZN  är det nog bara andra gången jag hör! Fint ID	JOB
	560	26	0530	WGAN Portland ME fint “WGAN news is next…”	JOB
		26	0530	WGAN  fint med ”News Radio WGAN” mm i ett C2C-break	RÅM
		26	0900	KLZ Denver CO ganska svag men “KLZ 560” var ganska tydligt	JOB
		27	0600	KLZ  med flera ID dominerade över en musikstation	BOS
		26	1001	KMON Great Falls MT finfint ”Big Sky Country 560 KMON Great Falls”	JOB
		26	1035	KMON 	LSD
		26 27	0800	KMON  ensam och stark. Bara en eller ett par stationer per frekvens men starka!	BOS
		27	0830	KMON  stark med nyheter 	RÅM
		26	1000	KPQ Wenatchee WA dippade lagom till timmen. Lokalreklam inklusive omnämnande 
				av Cherry Creek Radio innan	JOB
		26	1000	KPQ  svagt med “News Radio 560 KPQ”	RÅM
		26	1000	KPQ  nedtryckt av KMON	BOS
	570	22	0359	KNR Nuuk	KEL
		26	0555	KNR spelar lättrepad musik	RÅM
		26 2	0859	WNAX Yankton SD  lite svårare än tidigare p g a Grönland men långt ifrån svår	BOS
		26	0900	WNAX glänste inte direkt vid legal ID	JOB
		22	0626	CKSW Swift Current SK	KEL
		26 27	0802	CKSW  väntade med sitt heltimmes-ID tills det blev en musikskarv	BOS
		26	0850	CKSW  “This is Country Music Radio CKSW 570”. IDar ofta.	RÅM
		26	1006	CKSW skapligt med ID i Countryn 	JOB	
		26	1006	KNRS Salt Lake City UT finfint ”Talkradio 105.9 KNRS” hörs inte varje gång av	JOB
	580	26	0605	WTAG Worcester MA bara med ett stört ID under CFRA men första gången jag hör 
					dem: ”Newsradio 580, 94.9 FM WTAG”	JOB
		26	0612	CFRA Ottawa ON stark med reklam mm	RÅM
		27 3	0600	CFRA  sa att klockan var 2 och det kunde man ju instämma i.	BOS
		26	0800	WTCM Traverse City MI med ett ganska dåligt ID men QSL behövs heller ej!	JOB
		26	0800	WTCM  lika dåligt för mig men jag hade gärna tagit en ny rapport …	BOS
		26	0800	WTCM  med ID men för dåligt för rapport	RÅM
		26	1000	KIDO Nampa ID  med ett uselt TOH-ID och sen Fox News Radio. Tyvärr inte 
				användbart till rapport.  Hörd av MA tidigare i Parka	BOS
		26	1000	KIDO just callbokstäverna hörs inte så pjåkigt på rätt sidband! Premiär för	JOB
		26	1100	KTMT Ashland OR gladde stort med kanon-ID i sina ESPN-program. Tämligen trevligt QSL kom också!	JOB
		26	1100	KTMT  stark och stadig plötsligt. Höll ut flera minuter så hann med ett ID till efter sportnyheterna.  Intressant QSL.	BOS
		26	1100	KTMT  stark med ID, både slogan och callbokstäver	RÅM
	590	26	0630	WEZE Boston MA mycket bra ”590 WEZE” med mera	JOB
		29	0300	WEZE 	BOS
		26	0526	WEZE  ”590 AM WEZE The Word”	RÅM
		26	0700	WROW Albany NY misstänkte jag nog med det musikformatet, och mycket riktigt kom 
				en fin ”WROW”-jingle här	JOB
		26	0652	WROW  med musik, ”The Magic 590”, fina jinglar mm	RÅM
		26	0652	WROW  har jag inte hört förr och så gick dom så här bra!  Helt ensam ett bra tag.  Fick 
				ett skumt meddelande bara på första mailet men ett fint svar på nästa försök!	BOS
		26	0740	CJCL Toronto ON med sport	RÅM
		26	0700	CJCL  hade inte riktigt lagt beslag på frekvensen denna tid men ett ID i alla fall	BOS
		27	0900	KXSP Omaha NE  väldigt ohotad på frekvensen!	BOS
		27	0900	KXSP  bra med ESPN och “KXSP Omaha’s ESPN Radio” mm	RÅM
		26	0800	CFAR Flin Flon MB med ett hyfsat ID för FM och AM innan nyheterna. I vanlig 
				ordning fixade Shazam låten (denna gång med Kelly Clarkson) innan ID	RÅM
		26	0800	CFAR  med utförligt ID 	BOS	
		26	0811	CFAR ID:ade synkat med CHTM och har även de 102.9 som FM-frekvens!	JOB
		26	0900	KQNT Spokane WA “Newsradio 590 KQNT”	JOB
		26	0900	KQNT  ”News Radio 590 KQNT”	RÅM
		26 27	0900	KQNT   med hyfsat ID	BOS
		18 27	1200	KHAR Anchorage AK  ”CBS Sports 590 KHAR Anchorage” fint.   // 96.7	BOS
		19	1200	KHAR  med sport	RÅM
		19	1200	KHAR	MJT
	600	26 27	0700	WMT Cedar Rapids IA mycket fint “Newsradio 600 WMT”	JOB
		26	0900	WMT  mycket fint	BOS
		26	0900	WMT  fint över heltimmen när CJWW höll sig lugn ”News Radio 600 WMT Cedar 
				Rapids”	RÅM
		27	0600	KSJB Jamestown ND  jämnstark med CJWW vid ID	BOS
		26	0744	KSJB ”Classic Country AM 600 KSJB” bra	JOB
		22	0532	CJWW Saskatoon SK med reklamer, PSA och jingle	RÅM
		26 27 	0803		CJWW  med ”CJWW Information Update” plötsligt mitt i musiken	BOS
		26	1025	CJWW bra med sin Country. Lade på George Straits trevliga ”Cold Beer Conversation” som tydligen är en helt ny låt som släpptes i september	JOB
	610	26	0606	WTVN Columbus OH ”Newsradio 610 WTVN” i trängseln	JOB
		26 27	0859	KDAL Duluth MN  helt ensam på fqn!	BOS
		27	0858	KDAL  med ID i en promo för John Gilbert Show	RÅM
		27	0737	KDAL hör jag inte ofta men här läbbigt bra med ID i C2C-break	JOB
		26	0806	CHTM Thompson MB med “Arctic Radio Weather” och hänvisade sedan till sidan 
				thompsononline.com	RÅM
		26	0811	CHTM med ett bra 102.9 FM-ID och A/C hits	JOB
		26	0900	KVNU Logan UT inte alls illa på timmen. Behövs inte dock	JOB
		26	1014	KVNU  ganska bra denna tid i motsats mot 0900. Svarade proffsigt med certifikat!	BOS
		26	0900	KVNU  inte alltför bra	RÅM
		26	1054	CKYL Peace River AB stark med CW och ”YL Country”	RÅM
		26	0946	CKYL 	BOS
		26	1030	CKYL “YL Country”	JOB
		26	0954	KRTA Medford OR  just så pass att man förstår ID:  “La Gran D ..… exitos”	BOS
		26	0954	KRTA  med ”La Gran D” mm	RÅM
	620	26	0530	WVMT Burlington VT kanon-ID “Newstalk 620 WVMT Plattsburgh-Burlington”! 
				Äntligen hörde jag även denna Vermont och så gick de nästan “onödigt” bra (Hi!)	JOB
		26	0530	WVMT  bra med “News Talk 620 WVMT Burlington-Plattsburgh”	RÅM
		22 27	0600	WTMJ Milwaukee WI  	BOS
		26	1000	WTMJ  ”Newsradio 620 WTMJ” mycket bra	JOB
		26	0900	WTMJ  med RER innan ID	RÅM
		26 27	0901	CKRM Regina SK  avlöste WTMJ	BOS
		26	0934	CKRM ”620 CKRM” i Countryn	JOB
		26	0850	CKRM  ”The Source for Country, CKRM”	RÅM
		26 27	1058	KPOJ Portland OR  med legal ID efter en mycket fin promo för en systerstn på FM	BOS
		27	1058	KPOJ   promotade systern på 102.3, KKRZ 	JOB
		26	1041	KGTL Homer AK spelar unforgettable favorites säger dom	JOB
	630	27	0900	WREY St Paul MN  mycket fint! Även före heltimmen med ”Radio Rey”. Dominant 
				faktiskt!  Jag har den från tiden som WI-station så lurar på en ny rpt just for fun	BOS
		27	0900	WREY stor överraskning med Mexmusik och ordentligt ID med ”WREY” här! 	JOB
		27	0900	WREY  med ID på engelska och spanska, flera ”El Rey” mm	RÅM
		22 2	0600	CHED Edmonton AB  stark	BOS
		25	1034	CHED IDade ”630 CHED” när jag vevade förbi	RÅM
		2	1100	KFXD Boise ID i kamp med AB	JOB
		18	1159	KIAM Nenana AK  med lång annonsering före timmen	BOS
		19	1200	KIAM  ”KIAM AM 630 in Nenana Alaska”	RÅM
		19	1200	KIAM 	MJT
		25	1400	KIAM  “This is KIAM AM 630 Nenana, Alaska, and KIAM FM 91.9”. SRN News	JOB
	640	26 3	0900	CFMJ Richmond Hill ON   ovanpå KFI	BOS
		26	0900	CFMJ  ”Talk Radio AM 640 CFMJ Toronto”	RÅM
		26	0830	WOI Ames IA  med en gate I BBC-programmen.  En promo var utbytt jämfört med 910 som gick samtidigt! Övriga annonseringar och ID var parallellt!!	BOS
		26	0830	WOI ganska bra med promo enligt tipset levererat av BOS. QSL kom fint när jag tittade in på deras andra sida med kontakter!	JOB
		22 27	0700	KFI Los Angeles CA  helt ren från QRM så gick klart trots klen styrka	BOS
		26	0907	KFI  med väder innan C2C börjar	RÅM
		26	1200	KFI ”KFI, KOST HD-2 Los Angeles”	JOB
		26	1059	KYUK Bethel AK lite sluddrigt ”Thanks for listening to KYUK 640 AM in Bethel, 
				Alaska” men fin styrka	JOB
	650	24	0445	KNR, Qeqertarsuaq en av få ”NA” som gick denna morgon…	JOB
			2030	KNR även på 570 kHz men sämre där.	MJT
		26	1155	KNR  bra med väderrapport på danska	RÅM
		28	0555	CKOM Saskatoon SK	LSD
		26	0906	CKOM ”Coast to Coast AM now on Newstalk 650 CKOM”	JOB
		26	0904	CKOM  med ID och väder, störd av en station med klassisk musik	RÅM
		18 27	1200	KENI Anchorage AK  stark   Den 27:e på ÖK-ant och genom starka Grönländaren	BOS
		19	1200	KENI  ”650 KENI Anchorage”	RÅM
		19	1200	KENI 	MJT
		25	1400	KENI  fint “Newsradio 650 KENI, Anchorage”. ABC News	JOB
	660	26	0606	WFAN New York NY fina arkiv-ID på ” Sports Radio 66 and 101.9 FM, The Fan”	JOB
		26	0600	WFAN  med ett pampigt ID	RÅM
		26 3	0700	WFAN  med bokstavs-ID och jingle med call och slogan också	BOS
		27	0858	KEYZ Williston ND  fint ID hade jag saknat denna exp innan detta	BOS
		22	0705	CFFR Calgary AB	KEL
		27	0628	CFFR med ”66 News” mm	RÅM
		26 27	0900	CFFR  “660 News”  med en US stn under	BOS
		27	1059	KXOR Junction City OR  mycket bra vid legal ID och annat rapporterbart	BOS
		27	1059	KXOR peakade rätt fint	JOB
		18	1300	KFAR Fairbanks AK  lika bra som KBRW nästan vid ID	BOS
		19	1200	KFAR 	MJT
		25	1220	KFAR  ID:ades live “This is KFAR, Local talk and Alaskan News”	JOB
	670	27	0900	WSCR Chicago IL  starkast men inte helt solo	BOS
		26	0800	WSCR verkligt fint	JOB
		20	0357	KBOI Boise ID  ”Newstalk 6-70 KBOI”	KEL
		20	0400	KBOI  rätt bra över heltimmen	RÅM
		26 27	0800	KBOI  dominant som oftast denna exp	BOS
		25	1400	KDLG Dillingham AK “KDLG Dillingham” lite svårläst trots rätt bra signal	JOB
	680	26	0600	WRKO Boston MA kanon-ID ”AM 680 WRKO Boston and HD2 93.7 WEEI Lawrence-
				Boston”. ABC News	JOB
		29	0300	WRKO  bra Id trots QRM, QRN och splash	BOS
		26	0600	WRKO  ”AM 680 WRKO Boston” och sedan ABC News	RÅM
		26	0530	CFTR Toronto ON	LSD
		26	0730	CFTR  under CJOB med ”6-80 News” mm	RÅM
		3	0906	CFTR	BOS
		20	0402	CJOB Winnipeg MB  ”This is 6-80 CJOB”	KEL
		19 27	0600	CJOB  fick också ge sig för dagen strax efter ID.  Ruskigt stark ibland.	BOS
		20	0402	CJOB Winnipeg AB med valresultat och kommentarer	RÅM
		18	1310	KBRW Barrow AK riktigt bra.	MJT
		18	1405	KBRW  starkaste AK starkast denna eftermiddag	RÅM
		25	0700	KBRW ID:ade här och bjöd sedan på finfin signal och många TOH långt in på em	JOB
		27	1101	KBRW fint	BOS
	690	26	0900	CKGM Montréal QC   ”TSN 690”  och sen mer från ESPN	BOS
		26	0600	CKGM  ”You’re listening to TSN 690”	JOB
		26	0900	CKGM  ”TSN 690, the home for sports in Montréal”	RÅM
		27	1229	CBU Vancouver BC med lokalt väder	RÅM
	700	22 3	0600	WLW Cincinnati OH  utmanade CJLI en stund	BOS
		26	0900	WLW  med ett svagt ID	RÅM
		27	0718	KALL North Salt Lake City UT  med fint ID. hade inga större problem med CJLI.	BOS
		21	0630	CJLI Calgary AB med reklam och promos ”AM 700 The Light”	RÅM
		22	0633	CJLI  ”The Light”	KEL
		26	0925	CJLI  ”700 The light”	LSD
		22	0700	CJLI  tyvärr med helt orapporterbar QRK.	MJT
		26 27	0827	CJLI behövde man inte precis gneta ihop rapport till detta datum. Hördes fint länge med 
				GOS och ”AM 700 The Light”-ID:s.  CJLI mäkta fint 27:e även om OH kom starkt	JOB
		27 3	0904	CJLI  	BOS
		18 27	1200	KBYR Anchorage AK  med fint heltimmes-ID	BOS
		19	1200	KBYR  “AM 700 KBYR Anchorage”	RÅM
		19	1900	KBYR	MJT
		25	1400	KBYR “KBYR Anchorage” gick fram trots splash. ABC News	JOB
	710	28	0800	CKVO Clarenville NL med ett ”VOCM Classic Country”	RÅM
		27	0700	WDSM Superior WI med ID och Fox News. Premiär för mig i Parka tror jag	JOB
		27	0859	WDSM   jämnstark med flera andra så en himla röra. ID i alla fall.	BOS
		26	0900	KCMO Kansas City MO fint “KCMO Kansas City, Talkradio 710 and 103.7 FM” följt 
				av CBS News	JOB
		26 27	0900	KCMO  som för Janne 	BOS
		26	0900	KCMO  också som för Janne.	RÅM
		26	0700	KXMR Bismarck ND ”Fox Sports 710 KXMR Bismarck-Mandan”	JOB
		27	0900	KXMR  ID och ännu bättre 0800.	BOS
		27	0800	KXMR  stark med ”Fox Sport 7-10 at KXMR Bismarck-Mandan”	RÅM
		22	0600	KNUS Denver CO  överst i röran över timmen	BOS
		26	1200	KNUS  med ID när KIRO höll tyst några sekunder.  Även 11.31	RÅM
		26	1200	KNUS ”This is Newstalk 710 KNUS Denver” på en kul tid	JOB
		26 27	0857	KIRO Seattle WA	BOS
	720	26	0530	KNR, Simiutaq  med popmusik	LSD
		26	0805	WGN Chicago IL med trafikinformation mm	RÅM
		27 3	0902	WGN  	BOS
		27	0500	WGN ”WGN Radio” tämligen dominant	JOB
		18	1425	KOTZ Kozebue AK med väder och psalmsång	RÅM
	730	26	0859	CKAC Montréal QC  radiocirculation.com	BOS
		26	0900	CKAC  bäst på heltimmen	RÅM
		26	0900	CKAC ”Radio Circulation 730 AM”	JOB
		22 3 	0534	CKDM Dauphin MB  med ett svagt ID.  ”The Parkland’s Best”	BOS
		26	1159	CKDM  med ”CKDM News”	RÅM
		26	0921	CHMJ Vancouver BC med trafikinformation	RÅM
		26 27	0759	CHMJ  har tydligen lyckats hitta en hållbar nisch med sitt udda trafik-format	BOS
		26	0928	KNFL Boise ID några minuter med sport och ”ESPN Boise 730 AM 96.5 FM”	RÅM
		26	0928	KNFL  gladde stort med ID enligt ovan! På Elad-insp med ÖK(!) fastnade bara halva 
				ID:et då det kom mitt i en skarv. Perseus med blå tråd gav dock hela!	JOB
	740	26	0500	CFZM Toronto ON bra med “Zoomer Radio” mm	RÅM
		26	0531	CFZM  fint med “This is Toronto’s AM 740” och The Beatles	JOB
		22	0559	CBX Edmonton AB  med lokal-ID en minut före timmen. Sen en riks-promo 	BOS
		26	1158	CBX  med ”CBC Edmonton News Headlines”	RÅM
	750	3	0007	WSB Atlanta GA  med ett halvdåligt ID och wx upp genom musiken från CKJH	BOS
		27	0400	WSB Atlanta GA fint kring heltimmen	JOB
		20	0505	CKJH Melfort SK med ett kort ”CK 7-50” mellan låtarna	RÅM
		26 27	1100	CKJH  med lokalt producerade reklamer och sen ”The Letter” / Box tops	BOS
		26	1000	KERR Polson MT med ett svagt “750 KERR Polson” när OR drog in andan. Tur man 
				inte behövde den	JOB
		26	1000	KERR  med ett svagt “750 KERR Polson” när OR drog in andan.	RÅM
		26	1000	KERR  har man hört mycket bättre men lyckades inte få svar då. Ingen rpt nu dock	BOS
		26	1000	KXTG Portland OR fint ”This is 750 and 102.9 The Game. KTXG, KINK HD-2 
				Portland”	JOB
		26	1000	KXTG  stark med ID och ”The Game”	RÅM
		26	1000	KXTG	BOS
		19	1234	KFQD Anchorage AK med reklam och väder	RÅM
		19	1100	KFQD  	MJT
		26	1235	KFQD	BOS
	760	27 3	0902	WJR Detroit MI  med lite Mex-QRM tidvis	BOS
		26 27	0800	KFMB San Diego CA  med ett svagt Id	BOS
		26	1220	KFMB  med ID i en promo	RÅM
		2	1106	KFMB  ej så stark men “760 KFMB” hörbart i alla fall	JOB
	770	26 27 	0600	WABC New York NY stark men inte ensam på frekvensen	BOS
		26	0754	KKOB Albuquerque NM ett mäkta trevligt filfynd med promo och ID ”Newsradio 770 KKOB”! Oj vad jag spanat efter denna under åren. Svarade glatt om än kortfattat	JOB
		22 27	0600	CHQR Calgary AB  ”News Talk 770”	BOS
		26	0900	CHQR  ”News Talk 77 CHQR Calgary”	RÅM
		22 27	0700	KTTH Seattle WA  med bra ID trots att den bara peakade -115 dB!	BOS
	780	26 3	0858	WBBM Chicago IL	BOS
		26	0850	WBBM   med väder och temperatur på O’Hare	RÅM
		22	0532	+KCEG Fountain CO  fint ett tag och ganska ensam. Svarade plötsligt en söndagkväll efter lång tid! Mycket oväntat och uppskattat!	BOS
		22	0532	KCEG  med ett ID och sedan CW, störd av WBBM med radioteater	RÅM
		26	0846	KCEG  ny för mig ju men här ganska snyggt med ID och promo! Kunde följas nästan en timme dessförinnan med trevliga Countrylåtar och någon lokalreklam. Verkar ägas av min gamla v/s på KJME 1390 och nu kom det QSL också även om det tog en stund	JOB
		26 27	1100	KKOH Reno NV  riktigt svagt ID men ändå inte förväxlingsbart	BOS
		26	1006	KKOH  ”Newstalk 780 KOH”	JOB
		26	0930	KKOH  med flera ”KOH” mm	RÅM
		18	1200	KNOM Nome AK  med ett svagt legal ID	BOS
		19	1200	KNOM  med ett kort ID innan nyheterna	RÅM
		25	1400	KNOM  har gått bättre. Callbokstäverna	JOB
	790	26	0700	KFGO Fargo ND “This is KFGO Fargo”	JOB
		26 27	0800	KFGO  med bra ID inklusive en jingle	BOS
		26	0800	KFGO  med nyheter	RÅM
		21	0617	KGHL Billings MT bra med lokala reklamer och ”Mighty 7-90 KGHL”	RÅM
		22	0700	KGHL  med ett brusigt men klart ID	BOS
		22	0620	KGHL  uppe en stund men oftast minst halvvägs ner i bruset.	MJT
		27	0751	KGHL ”Mighty 790 KGHL” fint och ensam! Sällhörd, tror bara gång 2 för	JOB
		26 2	1100	KJRB Spokane WA  eget ID men la till ”…. KGA sports radio network”	BOS
		26	0900	KJRB  med Fox Sports och dubbelID med 1510 KGA	RÅM
		26	0619	KJRB “Fox Sports 790 KGA” sade man, så 1510 verkar vara viktigare än 790	JOB
		19	1300	KCAM Glennallen AK  fint före timmen men sjönk lite till legal ID	BOS
		19	1100	KCAM   hyggligt.	MJT
		2	1000	KCAM  med ett stört ID	RÅM
	800	26	0610	CJAD Montréal QC bra med lokala reklamer och “The Best Talk around, 24 hours a 
				day News Talk Radio CJAD 800”. Andra gången för	RÅM
		26	0610	CJAD gick ju kanon med reklamer och ID i C2C-break! Min most wanted kanadick! Nu 
				är det bara CJBQ här, så denna stn får väl bli nya nr 1…	JOB
		22 3	0558	CKLW Windsor ON	BOS
		26	0800	CKLW   ”.. in Windsor, AM 800 CKLW”	RÅM
		27	0900	KXIC Iowa City IA  skapligt på timmen med unik annonsering. Mycket fint QSL när 
				jag hittade av rätt mottagare av mailet!	BOS
		27	0900	KXIC  med en promo	RÅM
		27	0906	WVAL Sauk Rapids MN  fint ID efter CBS Nx och sen på med klassisk country	BOS
		27	0906	WVAL med ”gamm-Country” och ID. Även 0918 tex. QSL finns dock från PAX98	JOB
		27	0906	WVAL  med ett fint ID efter nyheterna	RÅM
		20 27	0403	CHAB Moose Jaw SK  en Golden West Radio Station enligt försenat legal ID	BOS
		26	0955	CHAB  med en kort väderrapport och jingles	RÅM
		26	1100	KPDQ Portland OR  med både ”KPDQ” och ”truetalk800.com”	BOS
		26	1100	KPDQ  drog callet	JOB
	810	26	0700	WGY Schenectady NY fint “Newsradio 810 and 103.1, WGY AM Schenectady, WGY-
				FM Albany”. Fox News	JOB
		26	0700	WGY  fint	BOS
		26	0600	WGY  bra med TOH	RÅM
		26 27	0900	WHB Kansas City MO bra med sport men fadade ner lite till ID som blev sisådär. 
				Dock klart ”Sportsradio 810 WHB Kansas City”. Snabbt mailsvar gladde!   En av de 
				mest efterlängtade hos mig.  Även 27:e	JOB
		26 27	0900	WHB  m ett av KGO kraftigt påverkat ID. ”Sports Radio 810”Annars fina toppar. Den 
				27: gick dom ännu bättre än den 26:e.  Intresserat QSL.	BOS
		26	0900	WHB  rätt bra med “Sports Radio 810 WHB Kansas City” men störd av KGO	RÅM
		2	1101	CKJS Winnipeg MB  med non-stop Country men här ett hastigt ID genom BBC	BOS
		27	1200	KGO San Fransisco CA med nyheter	RÅM
		27	0800	KGO  dominant	BOS
		26	1200	KGO fint och ganska ensam med legalt ID	JOB
	820	26	0600	WBAP Forth Worth TX med ID även för 99.5	JOB
		27 3	0900	WBAP 	BOS
		26	0300	WBAP  med ett svagt ID	RÅM
		26	0306	WCPT Willow Springs IL råkar man ju inte på varje dag men här ett skapligt 
				”Chicago´s Progressive Talk” efter nx	JOB
		26	0503	WCPT  hyfsat med “..WCPT Chicago’s Progressive Talk”	RÅM
		3	0600	WCPT  dåligt i kamp med WBAP och humoristen här	BOS
		20 22	0400	KUTR Taylorsville UT  med ett svagt ID. Stark den 27:e	BOS
		26	0900	KUTR  bäst på heltimmen	RÅM
		22 26	0700	KGNW Burien-Seattle WA  med några helt OK ID	BOS
		2	0900	KGNW strålande fint	JOB
		26	1158	KGNW  ”820 AM KGNW Burien-Seattle-Tacoma” mm	RÅM
		18 26	1300	KCBF Fairbanks AK  med ID i ESPN	BOS
		19	1200	KCBF  ”ESPN Radio KCBF Fairbanks”	RÅM
		19	1100	KCBF 	MJT
	830	26 29	0400	WCRN Worchester MA  nätt och jämnt upp över ytan vid ID men bra annars	BOS
		26 27	0900	WCCO Minneapolis MN	BOS
	840	26	0300	WHAS Louisville KY  ”News Radio 840 WHAS Louisville”	RÅM
		26	0704	WHAS starkare än CFCW en stund och ID:ade innan AB tog över helt igen	BOS
		17	1110	CFCW Camrose AB  idade på sin nya frekvens	LSD
		20	0412	CFCW	KEL
		19	0518	CFCW  riktigt bra.	MJT
		20	0401	CFCW AB med valresultat	RÅM
		22	0706	CFCW	KEL
		25	1200	CFCW  lurades med Talk-program men på timmen kom ID. Även 0609 då med ID 
				i Countryn	JOB
		26 3	0600	CFCW  naturligtvis hörd dagligen om minsta cx	BOS
		27	0600	KXNT North Las Vegas NV  med ett distorderat ID genom CFCW	BOS
	850	26	0600	WEEI Boston MA med bl.a. “ESPN on WEEI”	RÅM
		26	0700	WEEI  ID:ade strax före KOA 	BOS
		26	0819	WGVS Muskegon MI med ett uschligt ID // 1480 men gick ikapp med sist nämnda riktigt fint under Oldiesmusiken vissa stunder	JOB
		20	0400	KOA Denver CO ”News Radio 850 KOA Denver”	RÅM
		22	0600	KOA 	MJT
		22	1205	KNOM Nome AK	MJT
		18	1502	KICY Nome AK med ett sent ID och nyheter efter ett religiöst program	RÅM
		19	1205	KICY 	MJT
		3	1300	KICY  när jag kollade västkustare inspelade på östkusttråden!	BOS
	860	27	0600	CJBC Toronto ON  med ID för just Toronto 860	BOS
		22 26	0600	CBKF-2 Saskatoon SK  med ID som ”Ici Radio-Canada Première 91.9 Bellegarde.”	BOS
		26	0959	KTRB San Francisco CA med ESPD och ett par espndeportessanfrancisco	RÅM
		26	0959	KTRB  ledsnade att svara redan efter Rolfs rapport verkar det …	BOS
		26	0959	KTRB bara andra gången för mig tror jag. Drog webbadressen	JOB
	870	26	0638	WLVP Gorham ME ID:ade // 1470 som ju gick mycket bättre men första gången jag hör dem alls på 870! Trevligt QSL kom	JOB
		28	1000	WWL New Orleans LA avslutade en pratshow om ekonomi	RÅM
		27 3	0900	WWL	BOS
		2	0907	KLSQ Whitney NV har samma format som IL-1200. Halvdåligt men klart ID här. Svarar illa?	JOB
		26	1020	KFLD Pasco WA  ”News Talk 870”	LSD
		26	1021	KFLD  med lokala reklamer och “News Talk 870”	RÅM
		26 2	1006	KFLD  har jag jagat förgäves många PAX-expeditioner men hördes nu med 
				omnämnanden av websiten bland annat: ”newstalk870.am”. Även 2:a 1102	JOB
		2	1102	KFLD  mycket stark ett tag med flera ID trots att dom inte fanns på fqn på heltim	BOS
	880	26 29	0300	WCBS New York NY  ”WCBS newstime is 11 o’clock.”	BOS
		26	0556	WCBS  ”WCBS 8-80”	RÅM
		26 2	0857	CKLQ Brandon MB  med ett svagt ID och country	BOS
		2	1000	CKLQ verkligt bra med C&W och wx. En fin jingle innan nästa låt	JOB
		22	0630	CHQT Edmonton AB  ”I-News 8-80”	KEL
		21	0613	CHQT med lokalt väder	RÅM
		26	1059	CHQT  promotade ett hyllningsevenemang till Roy Orbisons verk och tid	BOS
		27	1000	+KHAC Tse Bonito NM hittade jag på av en slump med ett bra ”KHAC Tse Bonito-Window Rock” efter wx! Tala om oväntad (!) men trevligt QSL gladde givetvis! Okänd i KOJE?	JOB
		27	1000	KHAC  gick kanon på ena sidbandet men hördes inte alls på det andra! QSL!	BOS
		27	1000	KHAC  bra med väder och ID, men bara på USB. För den lässugne kan jag rekommendera böcker skrivna av Tony Hillerman om Navajopoliserna Joe Leaphorn och Jim Chee.	RÅM
		26 27	1102	KWIP Dallas OR  med ett halvbra legal ID i Mex-musiken. Snyggt 1103 den 26:e	BOS
	890	22 27	0600	WLS Chicago IL	BOS
		26	0904	WLS  med lokalt väder	RÅM
		26	1000	KYWN Meridian ID  stadigt med musik och flera varianter på ”La Perla” samt 
				frekvensangivelse.   Ville inte svara förra vintern.	BOS
		26 2	1010	KYWN gladde med fint ”La Perla 890”. Flera annonseringar inspelade av	JOB
		20	0418	CJDC Dawson Creek BC	KEL
		25	1300	CJDC  fint. En av de Kanadicker som envist hänger kvar vid AM	JOB
		25	1257	CJDC  med CW och ett kort ID	RÅM
	900	26	0600	CHML Hamilton ON äntligen med ett rapporterbart ID mm	RÅM
		26	0700	CHML  med webbadressen i ID:et	BOS
		27	0900	+KTIS St Paul MN  med ID och mer som styrkte identiteten! Oväntad, men det var 
				häftiga cx ett tag!  Kusin med 1270, 1200 och 1190 som jag har redan.	BOS
		27	0900	KTIS ganska svagt men ”KTIS” hörs skapligt dock och QSL kom trevligt nog från denna pralin!	JOB
		27 28	1100	CKBI Prince Albert SK  med ett svagt ID.  ”Today’s Country”	BOS
		26	1201	CKBI Prince Albert SK med ID, ”Today’s Country” och väder	RÅM
		2	0500	CKBI ”Today’s Country 900 CKBI”	JOB
		19	1100	KZPA Ft. Yukon AK	MJT
		25	1300	KZPA  fint med KSKO-relä och ”You are listening to KSKO 89.5 FM…” 
				fick duga som ID	JOB
	910	28	0910	WSUI Iowa City IA med NPR	RÅM
		28	0900	WSUI	LSD
		26 27	0859	WSUI nämnde “iowapublicradio.org” bland annat. Hade en fin morgon den 27:e	JOB
		26 27	0900	WSUI  hiskeligt stark	BOS
		26	0805	KCJB Minot ND bra ”When you need to know you can count on Minot´s news and
				information station 910 AM KCJB”	JOB
		27	0800	KCJB  starkast på timmen	BOS
		26	1205	KCJB  med ID under CKDO som hade nyheter	RÅM
		27 2	1103	CKDQ Drumheller AB  helt dominant som vanligt. In get ID på timmen men …	BOS
		26	0848	CKDQ  med CW och “Q Country, Q-91”	RÅM
	920	26	0300	CKNX Wingham ON hyfsat ”CKNX AM 920, Midwestern Ontario’s Country
				music leader” 	JOB
		28	0900	CKNX  med ett kort ”This is CKNX”	RÅM
		27 3	1000	KDHL Faribault MN  “KDHL Faribault” före nyheterna	BOS
		27	0600	KDHL  drog callet	JOB
		27	0906	KWAD Wadena MN  med ett svagt dubbel-id // 1430	BOS
		27	0906	KWAD skapligt med ID för kombon 920/1430	JOB
		20	0501	CFRY Portage la Prairie MB	MJT
		21	0608	CFRY  med ett kort ID mellan låtarna	RÅM
		26 2	1000	CFRY  med ett ovanligt formellt ID	BOS
		27	0647	KSEI Pocatello ID  med ett halvbra ID	BOS
		26	1106	KSHO Lebanon OR bra stundvis med NOS men bara en usel jingle under KSRM till ID här. Tur man inte behövde den…	JOB
		26 2	0855	KXLY Spokane WA  fint	BOS
		26	0856	KXLY  med promos och ID “KXLY 920, 100.3 FM”	RÅM
		2	0900	KXLY ganska bra och utmanade CFRY. ABC Nx	JOB
		18 26	1200	KSRM Soldotna AK  med fint ID	BOS
		19	1200	KSRM  ”News Talk 92 KSRM Soldotna”	RÅM
		19	1210	KSRM 	MJT
		25	1400	KSRM  lite klämd av EU ”KSRM Newstalk 92”. ABC News	JOB
	930	22	0530	CFBC St John NB  ”Country Favourites, 93 CFBC”	BOS
		26	0614	CFBC   “93 CFBC Country Favourites”	RÅM
		26	0500	WPKX Rochester NH gladde med ID och Fox Sports men var tyvärr Country-QRM:ad… Dock så pass klart att det var QSL-bart!	JOB
		27 29	0300	WBEN Buffalo NY  med hyfsat legal ID	BOS
		27	0858	WTAD Quincy IL  med ett tydligt ID som hade räckt till rpt om det behövts	BOS
		27	0858	WTAD har jag inte hört tidigare. Callet noterades i alla fall	JOB
		27	0858	WTAD  hyfsat med ID i en promo	RÅM
		26	0700	WKBM Sandwich IL med trippel-ID för 930, 950 och 1270. Även tidigare under 
				morgonen. Ohörd av mig annars så nu blev det rapport (ex-WAUR)	JOB
		26	0700	WKBM  har hörts betydligt starkare men inte med detta call då.	BOS
		2	0600	KSEI Pocatello ID med ID under AB. ”KSEI Pocatello”	JOB
		27 2	0858	KSEI  fint och IDade även med FM-frekvensen	BOS
		20	0421	CJCA Edmonton AB	KEL
		26	0853	CJCA  med religiös musik och ”AM 930 The Light”	RÅM
		26	1000	CJCA	BOS
	940	22 27	0600	CJGX Yorkton SK	BOS
		26	0905	CJGX  ”Everything you need to know, is on GX-94”	RÅM
		26	0200	+KPSZ Des Moines IA var antagligen nattens clou! Legal ID av samma typ som på 1350 men med rätt call, och sen lite GOS! Blå antenn! På grön betydligt sämre…
				QSL!	JOB
		26	0200	KPSZ  efter Jannes tips, men jag körde på fel antenn så ingen rapport för mig.	BOS
		3	0857	KFIG Fresno CA  riktigt fint ID mm	BOS
		26	1101	KWBY Woodburn OR  med fint legal ID. Dubblerade med ID för 1460 också.	BOS
		26	0954	KWBY  med ”La Pantera” och Mex-musik	JOB
	950	22	0545	CKNB Campbelton NB  ”95 CKNB”	KEL
		26	0600	CKNB ”95 CKNB” och A/C-musik	JOB
		26	0600	CKNB  ”95 CKNB Campbellton New Brunswick”	RÅM
		27 3	0600	WWJ Detroit MI  sa att dom tillhörde CBS-stallet	BOS
		26	0800	WWJ verkligen bra med sina nyheter	JOB
		22	0558	CFAM Altona MB  med klassisk musik. ”They are your favorites … all night long.
				This is classic program on … AM.”	KEL
		27	0858	CFAM  med ID i promo	BOS
		26	1205	CFAM  med väder och lokal information	RÅM
		22	0555	KRWZ Parker CO  ”Cruisin´ 9-50”	KEL
		2	0936	KRWZ ”Cruisin’ 950” och ”Dream Dream Dream”	JOB
		26	0659	KRWZ  med en jingle innan musiken fortsatte	RÅM
		3	1006	KRWZ ensam på frekvensen i flera minuter	BOS
		2	1006	KCAP Helena MT ”Newsradio 95.9, 950 KCAP”	JOB
		26	1025	KCAP  IDar med FM-frekvensen 95.9	RÅM
		22 26	0700	KJR Seattle WA	BOS
		26	0900	KJR  stark som oftast	RÅM
	960	26	0600	WEAV Plattsburg NY med TOH och ”9-60 The Zone”	RÅM
		26	0700	WEAV  svagt ID strax innan den starkare Indiana-stationen	BOS
		28	0804	WERC Birmingham AL  med en massa fina annonseringar efter nyheterna!	BOS
		28	0804	WERC  med ett par bra ”Newsradio 105.5 WERC” orsakade en liten krigsdans här då detta bara är Alabama nummer 3 i samlingen! Tnx för tips till Bosse. Mycket trevligt svar från DX-minded PD som bifogade arkivfilen vad jag lyssnat på. Han tycker man kunde försöka sig på att höra hans andra station 570 WAAX	JOB
		28	0805	WERC  bra med “News Radio 105-5 WERC weather”. Tnx BOS	RÅM
		26	0700	WSBT South Bend IN överraskande riktigt fint ”This is WSBT South Bend”, jingle 	JOB
		26 27	0800	WSBT  med ett svagt men klart ID	BOS
		26	0700	WSBT  med TOH, jingle och WEAV svagt i bakgrunden	RÅM
		20 22	0400	KMA Shenandoah IA  riktigt bra ett tag.  Även tidvis helt dominant 27.10	BOS
		20	0400	KMA riktigt bra	RÅM
		27	0600	KMA fint. Tackar alltid för att man lyssnar!	JOB
		2	0951	KNEB Scottsbluff NE tryckte ner CFAC med kanon-ID här! Red Eye Radio. Den
				har man förgäves spanat efter tidigare	JOB
		2	0950	KNEB upp en minut med promo för KNEB TV och fint ID	RÅM
		3	0506	KNEB  med väder, PSA mm förutom ID.	BOS
		19 22	0525	CFAC Calgary AB dök rätt så snabbt.	MJT
		22	0521	CFAC	KEL
		21	0642	CFAC  med “ESPN 960, The Fan”	RÅM
		26	1000	CFAC    sportsnet.ca/960	BOS
	970	29	0400	WZAN Portland ME	BOS
		26	0605	WZAN  med ett kort ID efter ekonominyheterna	RÅM
		26	0547	WDCZ Buffalo NY fanns med i röran. ID:ar ”WDCX”. GOS	JOB
		26	0735	KQAQ Austin MN körde samma Countrylåtar som 790 KGHL men låg några minuter efter. Stört ID här ”Classic Country Legends 970 AM”	JOB
		27	0832	WDAY Fargo ND  med avslutade lokala nyheter med ett kort ”970 WDAY”	RÅM
		20 22	0400	KBUL Billings MT	BOS
		26	0900	KBUL  upp med ett ID i gröten av stationer	RÅM
		26	1014	KUFO Portland OR  med en Fox News Radio-promo med ID: ”Freedom 970”	BOS
		26	0954	KUFO med ”Freedom970.com” i Red Eye Radio-break	JOB
		26	1030	KUFO  med ID i en promo för Laura Ingraham Show	RÅM
		2	0900	KTTO Spokane WA med ID även för KYTR 88.1 FM i Yakima	JOB
		16	1405	KFBX Fairbanks AK bra med start av ”Morning Show”	RÅM
		18	1310	KFBX  svagt.	MJT
		26	1141	KFBX med en lömsk promo för Cat Country 102.9 som väckte intresset	JOB
	980	26	0523	WCAP Lowell MA med ID i en promo för programmet ”Your Mother Should
				Know”	RÅM
		26	0523	WCAP  mycket riktigt när jag kollade Rolfs tips.  Svarade fint!	BOS
		26	0523	WCAP gladde med promo och ID! Har inte ens varit i närheten av denna förr	JOB
		26	0901	CHRF Montréal QC hördes bra med ett fint ”Vous écoutez CHRF Montréal AM 980”
				och musik som Shazam löste elegant. 	RÅM
		26	0452	CHRF  orkar jag inte rapportera. Har en föregångare verifierad här	BOS
		22 26	0600	WCUB Two Rivers WI  med legal ID.	BOS
		26	0700	WCUB  med C&W fick på ett ID här	JOB
		27	0659	KKMS Richfield MN  har ett uppdrag. Kallar sig nämligen ”AM 980 The Mission”	BOS
		27	0900	KKMS  stark med ett tydligt ID, även ”AM 980 The Mission”	RÅM
		22 2	0700	CJME Regina SK  	BOS
		26	1201	CJME ”Newstalk 980 CJME” 	JOB
		26	0900	CJME  med ett svagt ID under CHRF	RÅM
		20	0400	KSPZ Ammon ID  med ett uselt ID i ESPN. Mest för att det var lite sluddrigt.	BOS
		27	1100	CKNW New Westminster BC	BOS
		26	1000	CKNW ”News Talk 980 CKNW”	JOB
	990	3	0559	CBW Winnipeg MB  med ID.  ”… 990 AM ….. in Winnipeg”	BOS
	1000	22 3	0600	WMVP Chicago IL  ovanpå KOMO. ”ESPN 1000 and espnchicago.com”	BOS
		22	1110	KOMO Seattle WA	MJT
		28	0856	KOMO med promos och ID för 99.1 FM	RÅM
	1010	27 29	0303	WINS New York NY  med trafiksituationen	BOS
		26	0500	WINS  kämpade med kanadickerna	RÅM
		26 29	0300	CFRB Toronto ON  ”News Talk 1010” delade på frekvensen med WINS	BOS
		26	0800	CFRB  stark med nyheter och ”News Talk 10-10 CFRB AM” mm	RÅM
		26	1157	CBR Calgary AB med lokalt väder, trafikinformation mm	RÅM
		26	1237	CBR  med lokala nyheter, wx mm	BOS
	1020	28	0831	KDKA Pittsburgh PA tog sig fram med ett ID	RÅM
		26 27	0600	KDKA  ovanligt bra.  ”The Voice of Pittsburgh”	BOS
		20 27	0400	KCKN Roswell NM  med kedje-ID för Visión Cristiana. Svarade på september-rpt.	
				Den 26.10 0830 med snyggt lokal-ID också	BOS
		20	0400	KCKN  med kedjeID, första gången för	RÅM
		27	0830	KCKN  med lokal-id	LSD
		26 2	1200	KCKN  gladde med bra kedje-ID här.  hörd med sitt kedje-ID även 2:a 0500 tex	JOB
		27 3	0856	KTNQ Los Angeles CA  upp fint.  ”1020 AM Univisión America”	BOS
		26	1100	KWIQ Moses Lake North WA med ID // 900 “ESPN Radio 900 and 1020”	JOB
		26	1029	KWIQ  med ”ESPN Radio Central Washington”	RÅM
		19	1200	KVNT Eagle River AK fint på heltimmen	RÅM
		19	1230	KVNT	MJT
	1030	21	0603	WBZ Boston MA med ”WBZ News Time”	RÅM
		26 27	0600	WBZ  	BOS
		26	0955	KCTA Corpus Christi TX en trevlig bonus i KDUN–jakten! Mycket bra promo och
				ID med call och ort gladde stort här	JOB
		27	0955	KCTA  med fint ID mm	BOS
		3	0600	KBUF Holcomb KS  med ett skapligt legal ID och lite till	BOS
		22 2	0700	KTWO Casper WY  med tjusigt ID.	BOS
		27	1200	KTWO  “AM 1030 K-Two, Wyoming’s Radio Station”	RÅM
		26	1047	KDUN Reedsport OR gick minst en timme. Lirade trevliga låtar med The Spinners med flera, men mest nonstop tyvärr. Riktigt skapliga toppar under musiken ibland, och till sist hittades åtminstone ett kort ID ”...1030 KDUN”  mellan två spår! KMAS-QRM tyvärr. Kul dock då jag letat efter denna många Parka–turer	JOB
		27	1105	KMAS Shelton WA ID:ade fint efter nx. Vill hellre ha KDUN här men…	JOB
	1040	26	0900	CJMS Saint-Constant QC  fint stundtals med Country. Här ett ID som var delvis 
				bortstört men I alla fall innehöll “1040 …… Montréal” Ägs av CPAM nu.	BOS
		26	0900	CJMS  svagt med ”1040 .. Montréal” + lite CW	RÅM
		22	0059	WHO Des Moines IA	MJT
		28 	0907	WHO  inte så bra här	RÅM
		26 27	0902	WHO  idade mitt i nyheterna	BOS
		26 2	1000	CKST Vancouver BC  is TSN 1040	BOS
		26	1200	CKST  med sport	RÅM
	1050	22 27	0600	WEPN New York NY  med lokal-ID i ESPN Deportes	BOS
		26	0600	WEPN  med ESPD kämpade med CHUM	RÅM
		26	0859	CHUM Toronto ON   ”TSN 1050” i en röra av stationer innan XEG tog över helt	BOS
		26	0600	CHUM   “CHUM 1050 AM is TSN 1050” kämpade med WEPN	RÅM
		27	1200	CJNB North Battleford SK med CW	RÅM
		28 2	1100	CJNB  med ett par ID  “Today’s Country 1050 CJNB” “Jim Pattison Bc Group”	BOS
		26	1100	KBLE Seattle WA med samma callserie och IHR-annons som 1240	JOB
		1	1100	KBLE  ensam på fqn men splatter förstörde nöjet delvis	BOS
	1060	26	0600	WQOM Natick MA med bra ID och ”Station of The Cross”	JOB
		3	1006	+KNLV Ord NE  med bra NE-wx mellan två OLD-låtar. Dessutom både ett dåligt bokstavs-Id och en ”Mighty”-annonsering. Inte väntad även om KNEB gick helt solo på 960 - oxo dom med NE-wx och sen Red Eye Radio där.	BOS
		26 27	0900	CKMX Calgary AB  med ett potpuri av korta stand-up-klipp och ID mellan två	BOS
		26	0900	CKMX  “Calgary’s All New Funny, 1060 AM”	RÅM
	1070	26	0804	CHOK Sarnia ON fint med wx och sedan på med en rocklåt	JOB
		26	0553	CHOK   med ID mellan låtarna	RÅM
		26	0653	CHOK  med ID och fin lokal reklam	BOS
		27	0959	KFTI Wichita KS ”Classic Country 1070”	JOB
		27	0957	KFTI  med “Classic Country 1070” och en sång med Tanya Tucker	RÅM
		27	0957	KFTI  precis som Rolf skriver	BOS
		22 	0700	KNX Los Angeles CA	BOS
		27	1200	KNX  “KNX 1070 News Radio”	RÅM
		26	1230	CFAX Victoria BC  enda förutom KNX som ID:ade på halvtim men bud på fler	BOS
		26	1230	CFAX. Country-stationen var utan tvekan intressantare men kanske KS trots allt	JOB
		27	1230	CFAX  kämpade med KNX	RÅM
	1080	22 26	0600	WTIC Hartford CT  men en hel hög ID	BOS
		26	0700	WTIC skröt över alla sina sportsändningar	JOB
		29	0858	WTIC  ”News Radio 1080 WTIC” inte så stark	RÅM
		26 27	0642	WNWI Oak Lawn IL knäcktes tack vare polska poplåtar och ID ”Radio Deon”. Stämde 
				inte in på någon Europé! Denna webbaserade kanal sänder nattetid över just WNWI. 
				Definitivt ny i lurarna för	JOB
		3	0600	WNWI  med ett stört ID. Musiken sen gick bra.	BOS
		26	0900	KYMN Northfield MN fick jag i ordning när polletten till sist trillade ner vilken 
				morgonshow det var som promotades! Trevligt QSL-svar från Jeff som kände igen sig 
				själv! Tyvärr filväxling på östkusts-Elad så dubbelt så lång promo fastnade med Perseus 
				som gick på blå tråd. Klart brusigare där men ej heller QRM från WTIC	JOB
		26	0900	KYMN  upp med en promo för “Morning Show” med Jeff Johnson	RÅM
		26 27	0900	KRLD Dallas TX  mycket fint över timmen. Annars en tuff musikstation här!	BOS
		26 27	0900	KRLD hör man sällan så här duktigt men finns i pärmen sedan länge. KRLD även 
				26:e 0838 med bra ”Newsradio 1080 KRLD”	JOB
		27	0620	KRLD  med ett “News Radio 1080 KRLD” 	RÅM
		18	1300	KOAN Anchorage AK  med ett svagt ID men ensam på frekvensen	BOS
		19	1222	KOAN  med ett ID 	RÅM
		19	1215	KOAN  med Fox news.	MJT
	1090	26	0600	WBAL Baltimore MD ”WBAL Newsradio 1090 Baltimore”	JOB
		26 27	0600	WBAL  hyfsat utom just vid ID som nätt och jämnt …	BOS
		26	0600	WBAL  ”WBAL News Radio 1090 Baltimore”	RÅM
		26	0600	WBAL  ”This is WBAL Newsradio 1090 Baltimore”	JOB
	1090	26	0820	KAAY Little Rock AR med sympatiskt ID och promo ”AM 1090 KAAY”. GOS	JOB
		25	1235	KFNQ Seattle WA med ett program om hushjälp till veteraner	RÅM
	1100	27 29	0300	WTAM Cleveland OH  med ID i en tio sekunders lucka i sporten.	BOS
		26	0700	WTAM  bra med ”News Radio WTAM 1100 Cleveland”	RÅM
		27	0700	WZFG Dilworth MN  med ett mycket prydligt legal ID	BOS
		20 26	0400	KNZZ Grand Junction CO  bra utom vid callet som var splashat. ”Grand Junction”	BOS
		26 2	1031	KNZZ  fint ”1100 KNZZ Dependable Weather”	JOB
		28	1000	KNZZ  ”News Radio 1100 KNZZ Grand Junction”	RÅM
		26	0859	KFAX San Francisco CA  med fint ID 	BOS
		26	0859	KFAX   ”AM 1100 KFAX” i kamp med flera andra	RÅM
		2	0948	KWWN Las Vegas NV har jag jagat länge men här ett okej ”ESPN Radio 1100 and 
				100.9 FM”. Ganska bra i topparna när det var kedjeprogram, fast tyvärr ett stundvis 
				mycket irriterande brus på frekvensen. Trevligt svar från Chief Engineer Bill som vägrar 
				pensionera sig, och som sedan även QSL:ade 1230!	JOB
		2	0948	KWWN  brusigt men ett hyfsat ”ESPN Radio 1100 and 100.9 FM”	RÅM
	1110	26 27	0600	WBT Charlotte NC  behövde en ny medarbetare. Man kanske skulle söka …	BOS
		26	0600	WBT  stark med ”News Talk 11-10 WBT”	RÅM
		22	0601	KFAB Omaha NE	MJT
		27	1200	KFAB  med TOH efter trafikinformation och väder	RÅM
		23 27	1100	KFAB  fint med ID efter en reklam för Cordell and Cordell i Omaha båda dagarna	BOS
		26	1100	KBND Bend OR hiskeligt bra ”KBND FM News 100, AM News 1110, The most news,
				traffic, weather and stimulating talk 24/7. KBND Bend”. Fox News	JOB
		26 27	0900	KBND  betydligt svagare denna tid än 1100	BOS
		18	1325	KAGV Big Lake AB upp ur bruset.	MJT
		19	1200	KAGV  fint på heltimmen	RÅM
		25	1300	KAGV  inte så tokigt vid ID. ”Broadcasting from Houston, Alaska..”	JOB
	1120	18	0530	KMOX St Louis MO efter en del omkopplarstrul.	MJT
		18	0530	KMOX  förvillade med att spela oldies, bl. a. med Elvis	RÅM
		27	0506	KMOX visade var skåpet ska stå. Körde Overnight America	JOB
		26 27	0600	KMOX  tyckte man skulle ringa 314-275-7440 och söka ett jobb	BOS
		22	0708	KANN Roy UT  Reläade KSOS px på 90.5 och idade således ”SOS Radio”. 
				Spelade AC låtar	KEL
		26 2	1103	KANN  snyggt ”KANN Roy-Ogden-Salt Lake City”	BOS
		2	1103	KANN snyggt ”KANN Roy-Ogden-Salt Lake City”	JOB
		26	1201	KANN tog över från KMOX ett tag med ett lite sent ID	RÅM
		26 27	1000	KPNW Eugene OR  med ett dåligt heltimmes-ID men komplett med ort och allt	BOS
		27	1230	KPNW Eugene OR rätt bra ”NewsRadio 1120 KPNW Eugene-Springfield USA”	RÅM
	1130	26 27	0600	WBBR New York NY  med Bloomberg 	BOS
		26	0600	WBBR  var starkast över heltimmen	RÅM
		26 28	1059	WISN Milwaukee WI  med bra ID	BOS
		26	0200	WISN  med ID efter att WBBR tog det lite lugnare	RÅM
		26	0200	WISN “Newstalk 1130 WISN Milwaukee”	JOB
		20	0506	KTLK Minneapolis MN  ”Twin cities’ news talk AM 11-30”	MJT
		20	0400	KTLK  hyfsat	RÅM
		26	1000	KTLK  oväntat dominant denna tid. Västligare stationer på lägre frekvenser	BOS
		26 2	1100	CKWX Vancouver BC  med sitt ”News 1130” och lokala temperaturer innan nx	BOS
	1140	31	0858	CBI Sydney NS  fint med lokalt innan rix-nx	BOS
		27 3	0900	KSOO Sioux Falls SD  fint. Även 3.11 klockan 0600	BOS
		27	0830	KSOO  med ID i en promo ”11-4-0 KSOO”, väder lite senare	RÅM
		20	0402	CHRB High River AB IDar bl.a.”Community Radio”	RÅM
		22	0600	CHRB 	MJT
		26	1000	CHRB komplett ID.  “High River Online News”	BOS
		3	1300	KGEM Boise ID   bäst just vid heltimmes-ID:et och inga andra stationer på frekvensen 
				så lät bra!  Den har jag bara hört en gång tidigare och det var decennier sedan.	BOS
		2	0600	KGEM  halvrisigt men personen som läste legal ID presenterade sig för ovanlighets skull! Trevligt QSL på andra försöket första gången jag hittar av denna	JOB
		2	1100	KXST North Las Vegas NV  upp perfekt till ID! Bästa på många år. Sport numer. 	BOS
		2	1100	KXST riktigt fint! Sist jag hörde dem hade de ett Childrens/format som KYDZ. Trots att 
				detta försvann 2013 finns den gamla hemsidan kvar	JOB
		18	1300	KSLD Soldotna AK  med utförligt ID nere i bruset.	BOS
		19	1200	KSLD  med ett fint ID	RÅM
		19	1500	KSLD 	MJT
	1150	25	0546	CKOC Hamilton ON ”TSN 1150 Hamilton”. Nytt format sedan September! Oldies var 
				trevligare här. Denna morgon gav ju flera NA till skillnad från förra…	JOB
		25	2302	CKOC med kort ID i ett fotbollsreferat	RÅM
		31 2	2230	CKOC  fint med ”TSN 1150”	BOS
		22 27	0800	WHBY Kimberly WI	BOS
		25	2352	WHBY IDade i bakgrunden	RÅM
		27	1100	KWKY Des Moines IA  med ett ganska dåligt ID där ”…KY” är hundra liksom ”Des Moines”. Sen är det inte något som motsäger ”KW…” heller  Halvt ovanlig.	BOS
		27	1000	KWKY gladde med ID om än inte så starkt. Iowa Catholic Radio. QSL!	JOB
		3	1000	KSAL Salina KS	BOS
		26 2	1101	CJSL Estevan SK   ”…Super Station, CJ-1150”	BOS
		26	1200	CJSL  med ett ”CJ 1150” å sedan nyheter 	RÅM
		27	1200	KSEN Shelby MT  hade en fin period	BOS
		26	1200	KSEN rätt bra med ID mitt på dan!	JOB
		26 3	1300	KAGO Klamath Falls OR  med fint ID. Inga andra på frekvensen.	BOS
		26	1000	KKNW Seattle WA  med fint ID.	BOS
		26 2	1100	CKFR Kelowna BC  med heltimmes-ID trots att ena sidbandet var dränkt i ett vitt brus 
				som även åt upp en hel del av effekten på USB. Låter som DRM men är inte det. 	BOS
	1160	26	0601	WSKW Skowhegan ME snyggt med C&W och “Classic Country 1160 WSKW”. Den 
				har jag inte hört på minst ett decennium	JOB
		26	0600	WSKW  med CW och ett svårtydd ID ”AM 1160 WSKW  Skowhegan-Waterville”	RÅM
		22	0502	WYLL Chicago IL	KEL
		26 27	0900	WYLL    ofta bara som ”AM 1160”	BOS
		26	0900	WYLL  med ID sekunden innan KSL	RÅM
		27	0500	WYLL fint	JOB
		26	2340	KCTO Cleveland MO  med Mex-musik och ett skapligt ”… La Mega 1160 …”	BOS
		26	2340	KCTO  med ID och mex-musik	RÅM
		19 27	0600	KSL Salt Lake City UT  bra ID som en av de sista för dagen	BOS
		20	0433	KSL  ”Utah’s News Radio – KSL”	KEL
		20 22	0504	KSL 	MJT
		20	1225	KSL	LSD
	1170	27 29	0301	WWVA Wheeling WV  fint ID efter att först ha kört ett REL px! Totaldök sedan	BOS
		26	0900	WWVA gick fint och promotade iHeart-appen innan TOH	JOB
		26	1200	KJJD Windsor CO dök plötsligt upp med kanon-ID! Verkar QSL-snål tyvärr dock	JOB
		26	1200	KJJD  var en trevlig överraskning. Tack för tipset JOB. Ny för 	BOS
		26 27	1100	KPUG Bellingham WA  med ID och sport	BOS
		26	1000	KPUG  med ID och ”The Home of the Seattle Seahawks”	RÅM
		19	1343	KJNP North Pole, AK	MJT
		22	0700	KJNP  spelade country-fiol så att stationen under inte hade en chans	BOS
	1180	27 3	1000	WHAS Rochester NY 	BOS
		26	1200	KYES Rockville MN med TOH och ”1180 K-Yes”	RÅM
		27 3	0900	KYES helt dominant.  Lika domedagstokiga som den värste betal-prälle	BOS
		27	0700	KYES tyckte man kunde lyssna i bilen också	JOB
		28 2	1100	KZOT Bellevue NE  fint runt ID.  OK QSL sedan HS uppmuntrat mig att försöka igen 
				till samma adress som jag skickat till tidigare. Tack Håkan!	BOS
		26	1000	KZOT med ett hyfsat legal ID och ”1180 Zone 2”. En ny bekantskap för	JOB
		28	1100	KZOT  bra med promo och ”1180 The Zone 2, The Deuce” mm	RÅM
		20 26	0400	KOFI Kalispell MT  ”News Talk Oldies” är deras kombination sedan länge	BOS
		20 2	0400	KOFI  var inte så stark denna gång	RÅM
		26	1106	KOFI “Right here on 1180 KOFI” och “KOFI”-jingle	JOB
	1190	29	0301	WLIB New York NY	BOS
		26	0302	WLIB  med ”This is your home for Gospel” mm	RÅM
		27 3	0600	WOWO Ft Wayne IN  med Mexicos nationalsång i bakgrunden	BOS
		26	0300	WOWO  med lokala reklamer och ett lite sent ID	RÅM
		28	1006	WOWO har jag plockat upp ovanligt många och bra ID från denna exp. Regn och 53 
				grader låter väl inte så gräsligt egentligen?	JOB
		3	0959	KDMR Kansas City MO  med bra ID och EWTN sedan. Tyvärr ingen ny för mig.	BOS
		27 28	1101	CFSL Weyburn SK  med ett ID som var kraftigt stört	BOS
		26	1200	CFSL  med ett ”AM 11-90” och väder, dimmigt och -4 i Weyburn	RÅM
		17 2	0435	KEX Portland OR  ”Newsradio 1190 KEX”  promotade ”106-7 The Eagle”	BOS
		20	0510 	KEX	MJT
		22	0450	KEX 	LSD
		26	1006	KEX fint med ID // 102.3	JOB
	1200	22 3	0600	WXKS Newton MA  lite överraskande starkast på timmen. Sen en SS innan WOAI	BOS
		31	0910	WXKS  idade ”Bloomberg 1200”	LSD
		22 26	0700	CFGO Ottawa ON  ”TSN 1200” med fullständigt ID	BOS
		26	0900	CFGO  starkast på heltimmen	RÅM
		26	0801	WCHB Taylor MI  upp med ett tillbakalutat ID	BOS
		2	1026	WRTO Chicago IL ”Univisión America 1200 AM” och LA-musik	JOB
		22 28	0603	WOAI San Antonio TX  tog över en stund	BOS
		25	0530	WOAI med ett svagt ID efter C2C	RÅM
		26	1201	WOAI ”Newsradio 1200 WOAI”	JOB
		20 27	0400	KFNW West Fargo ND  med ett för dom relativt blekt ID. Kan mycket bättre.	BOS
		27	0700	KFNW mycket bra	JOB
		26	1101	CJRJ Vancouver BC  med ett kraftfullt ”Spice Radio”	BOS
		2	0552	CJRJ  fint med ”RJ 1200 AM” bl.a	JOB
		26	1032	CJRJ  med ett ”Spice Radio”	RÅM
	1210	26	0733	WPHT Philadelphia PA  ”Talk Radio 1210 WPHT”	RÅM
		26	0800	KUBR San Juan TX pushade för något i en eventcenter i Houston. Lite senare ID som 
				”Cadena de la Radio Cristiana”	JOB
		26 27	1008	KGYN Guymon OK	BOS
		26	1206	KGYN mycket fint med wx och ”Today s Country 1210 KGYN”–ID	JOB
		26	0905	KGYN med ID efter vädret, annars bara CW	RÅM
		22 2	0659	CFYM Kindersley SK  med lokalt ID.. Den 2:a upp ur en starkare OLD-stn!	BOS
		26	0849	CFYM  med ett ID mellan låtarna	RÅM
		27	1235	CFYM  ”Classic Hits”	LSD
		27 2	1101	CFYM  med ID efter väderrapport	BOS
		20	0515	KHAT Laramie WY	MJT
		26	1201	KHAT med modern Country och ”Buckin´ 92”–ID	JOB
		26 27	1235	KHAT  lyfte på hatten och presenterade sig som “Buckin’ 92”	BOS
		2 3	1134	KRSV Afton WY  bl a som “Black Mountain Country”	BOS
		2	0858	KRSV riktigt bra med promo och callet! Trodde nog det var KGYN som vanligt med 
				Countryn men klagar inte	JOB
		2	1100	KPRZ San Marcos CA  stark och stadig ett par minuter över timmen!	BOS
		2	1059	KPRZ gladde med callbokstäverna till fin styrka! Första gången jag hör denna	JOB
	1220	22	0615	WHKW Cleveland OH	MJT
		26	0729	WHKW   ”AM 1220 The Word” i en promo	RÅM
		20	0402	CJRB Boissevain MB med nyheter om valet	RÅM
		26 27	1200	CJRB  stark och stadig	BOS
	1230	26 29	0300	WCMC Wildwood NJ   med ett ”WMID” och ”Atlantic City” genom splattret	BOS
		26	0600	WCMC  ”WCMC Wildwood”	JOB
		26	0552	WCMC  reläade WMID 1340 “Classic Oldies”	RÅM
		28	1040	WCLO Janesville WI  ett trevligt återhörande. Vädrade och ID:ade.	BOS
		28	1040	WCLO  hade utförligt väderrapporterande med regnmängder etc och trevligt QSL kom 
				dessutom!	JOB
		28	1040	WCLO  med väder och ID	RÅM
		18	0459	CHFC Chuchill MB  snyggt med Thompson-ID	BOS
		22	0459	CHFC   ”This is CBC Radio One, 100.9 in Thompson.”	KEL
		18	0459	CHFC  bra med ”This is CBC Radio One, 100.9 FM in Thompson”	RÅM
		20 27	0429	KHAS Hastings NE  med ett fint ID!	BOS
		27	0721	KHAS  ”from KHAS, the music you need, the information you want”	RÅM
		27	0932	KHAS ”1230 KHAS”	JOB
		26	1200	KSTC Sterling CO drog på ett lite försynt ID här. QSL finns dock	JOB
		26	1200	KSTC  upp med ”KSTC 1230 AM ” mm	RÅM
		27	0800	KOBB Bozeman MT med ett  “KOBB Bozeman” innan CBC tog över	RÅM
		27 1	0800	KOBB  med hyfsat ID.  Även under den korta öppningen 1.11.  ”ESPN 1230”	BOS
		1 2	1000	KORT Grangeville ID  första ID när denna öppning upptäcktes. Nämnde bara FM.	BOS
		2	0902	KORT  bra med ID och sedan fortsatt CW	RÅM
		2	0840	KORT med ett 92.7-ID. Många ID:n på denna fastnade under PAX109…	JOB
		2 3	1300	KBAR Burley ID  ensam och lättläst på frekvensen	BOS
		2	0900 	KBAR ”This is AM 1230 KBAR Burley” skapligt på timmen	JOB
		2	0554	KRXK Rexburg ID  överraskade med ett fint ID! Trodde dom var silent.	BOS
		2	0554	KRXK spökade här! Tydligt ”KRXK Rexburg” så är alltså inte off!	JOB
		27	0732	+KLAV Las Vegas NV  upp plötsligt med fint slogan-ID, ort mm! Den gode Bill 
				svarade på studs med fint QSL! Jämför Jannes 1100-loggning.	BOS
		27	0732	KLAV  överraskade med ”Caliente”, ”98.9” samt lite till i mexmusiken! Bosse viggade 
				QSL från samma v/s som 1100 så då högg jag direkt – alltid kul med Las Vegas	JOB
		27	0732	KLAV  upp med “La Caliente” mm	RÅM
		27	1105	KVAS Astoria OR  med country	LSD
		26 27	1115	KVAS   med ett lite luddigt ID trots att det var rätt starkt. 	BOS
		27	1237	KVAS  med CW ”KVAS AM 1230”	RÅM
		27	1250	KSBN Spokane WA med NorthWest Outdoor Radio	RÅM
		27	1100	KWYZ Everett WA  med ett uselt ID efter koreanska	BOS
		27	1200	KDYM Sunnyside WA  med eget ID på timmen i kedjeprogrammet.	BOS
		27	1200	KDYM  med lokalt id “KDYM 1230 AM Sunnyside”	RÅM
	1240	26	0612	WOON Woonsocket RI lirade Andrews Sisters ”Rhum and Coca Cola” och sedan kom en ”ON Radio”-jingle som lät precis på samma sätt när jag fick för mig att testa web-streamen!	JOB
		28	0832	+WTPS Petersburg VA  spelade NOS (Eller som vi skulle ha skrivit för några år sedan: OLD.) och ID:ade med unik slogan och call.  Verifierade också snällt rapporten!	BOS
		28	0832	WTPS  med ”News Talk and Solid Gold, 1240 AM WTPS”	RÅM
		26	0600	WMMB Melbourne FL med ID även för 1350	JOB
		26	0559	WMMB  med behagliga temperaturer	BOS
		26	0558	WMMB  med ”WMMB Weather” efter C2C	RÅM
		27	0410 	WJMC Rice Lake WI  plötsligt med ett skapligt ID	BOS
		26	0800	WJMC glänste väl inte direkt	JOB
		27	0633	WJON St Cloud MN med ett par “1240 WJON”	RÅM
		27	0430	WJON  med ett fint ID inkluderande ort mm. Även bra 0633.	BOS
		27 3	0600	KICD Spencer IA  “Newsradio 1240 KICD.”  Bra den 27.10 0700 också	BOS
		27	0700	KICD  upp med ett hyfsat ID	RÅM
		27	0630	KODY North Platte NE upp ur röran med “News Talk 1240 KODY”	RÅM
		27 3	0630	KODY  blev en återloggning här	BOS
		27	0630	KODY fångades här med callet ffg av	JOB
		26 3	0702	KFH Wichita KS  med ett skapligt ID i slutet av en promo som gick bäst i början.  Den 
				har jag inte QSL från så blev rapport.  Svarade med kort mail efter 14 dagar!	BOS
		26	0830	KFH  gladde definitivt med ett ganska tydligt ”Sports Radio KFH” i röran! Kort men välkommet QSL på andra försöket drygade ut 3-bokstavscallssamlingen	JOB
		26	0830	KFH  med ”Sports Radio KFH”	RÅM
		22	0531	KIUL Garden City KS med ett ID i en promo för fotboll	RÅM
		22	0532	KIUL  med fotbollspromo	LSD
		22	0530	KIUL med ID före nyheter. Även ID efter nyheterna i en promo.	BOS
		27	0648	KCCR Pierre SD  med ett KCCR efter vädret	RÅM
		27 28	0648	KCCR  med ID i en lucka i sporten 	BOS
		2	0848	KDLR Devils Lake ND  med flera ID varav ett rätt fint.	BOS
		22	0727	KDGO Durango CO  med några ID.  Norrskensdistortion men annars bra.	BOS
		26 3	1215	KFBC Cheyenne WY  lurades lite genom att säga ”Sports Radio 1240 KFBC” men så 
				trillade polletten ner.  Tyvärr behöver jag inte denna …	BOS
		26	1215	KFBC  med ”Sports Radio 1240 KFBC” mm	RÅM
		26	1231	KFBC med ett par ID ”AM 1240 KFBC”, väder och sedan ID igen, och då ”Sports Radio 
				1240 KFBC” enligt ovanstående tipsare. Kul! Bytte disk så jag satt med den i handen när
				ID kom  1215…	JOB
		2	1000	KJCR Billings MT  med ett bra heltimmes-ID i EWTN-programmet	BOS
		2	0900	KJCR fint med utförligt TOH	JOB
		2	0900	KJCR  med ett rätt bra ID och sen EWTN	RÅM
		2 3	1100	KWIK Pocatello ID  med ett klart ID men inte mycket mer	BOS
		2	1100	KWIK med EZ-rock-ID inklusive FM-frekvenser	JOB
		2	0833	KOFE Saint Maries ID  är en riktig raritet. Svarade inte första gången jag hörde dem. Är många år emellan …  Vill inte svara nu heller.	BOS
		2	0833	KOFE  upp med ett kort ID	RÅM
		2	0833	KOFE en klar överraskning med ID som svarade på stört!	JOB
		26	1107	KQEN Roseburg OR med två fina ”News Radio 1240 KQEN”. Blev loggade 
				Oregonstation nummer 5 på frekvensen och svarade dessutom snabbt.	RÅM
		26	1107	KQEN hittade även jag genom systematiskt arbete utan att kolla i facit ovan.  	BOS
		26 27	1100	KEJO Corvallis OR  med ett ID i röran	BOS
		27 2	0902	KTIX Pendleton OR  med ett hastigt ”1240 KTIX”	BOS
		26	0930	KTIX  med ett par ”The Ticket” och KTIX	RÅM
		26	1100	KBUP Olympia WA drog flera call och sin tillhörighet till ”Sacred Heart Radio”. Synd 
				att det klassiska callet KGY försvann här	JOB
		1	1100	KBUP  med samma procedur som för Janne	BOS
	1250	26	0600	WGHB Farmville NC är en laglig pirat: ”Pirate Radio 1250 WGHB Farmville” bland 
				annat. Inkluderar 930 i ID:et som vanligt	JOB
		26	0600	WGHB   ”Pirate Radio 1250 WGHB Farmville-Greenville”	RÅM
		26	0300	WPGP Pittsburgh PA ”AM 1250 The Answer”. Säker svarare alltså? Levererade ett Ghost-ID för KFIA Carmichael-Sacramento, dvs 710 som man ju gärna vill höra just där men nog sitter svårt åt…	JOB
		26	0500	CJYE Oakville ON hyfsat stark på heltimmen i kamp med flera andra	RÅM
		18 26	0123	WSSP Milwaukee WI  med sitt FM-ID.	BOS
		26	0900	WSSP   CBS Sports	LSD
		26	0900	WSSP  med sport och ”105.7 The Fan, WSSP Milwaukee”	RÅM
		20	0500	CHSM Steinbach MB	MJT
		28	0942	CHSM  med lokal reklam innan den klassiska musiken fortsätter	RÅM
		26	1200	CHSM  med lokalt producerade nyheter och reklam, väder mm	BOS
		3	1057	KNEU Rosevelt UT  med en promo som var för svag för eventuell omrapportering	BOS
		2	0935	KNEU  meddelade sin webadress och CHSM spelade på	RÅM
		27	1245	KKDZ Seattle WA  kallar sig nu Desi 1250 AM och har indiskt program	LSD
		26	1021	KKDZ ”Desi Radio 1250 AM” behövde Googlas	JOB
		26 27	1100	KKDZ  hänvisade till hemsidan desiradio.com. Legal ID flera minuter senare	BOS
		27	1300	KWSU Pullman WA ID:ade med både AM- och FM-frekvenser	JOB
		27	1300	KWSU  med fint ID innan NPR News	RÅM
	1260	26	0318	CKHJ Fredericton NB med country och några “KHJ” bland alla andra stationer	RÅM
		29	0300	WBIX Boston MA    stark	BOS
		26	0600	WBIX  finfint “AM 1260 The Buzz” på denna ex-Disney	JOB
		26	2200	WBIX fin kanaldominant redan så här dags	JOB
		26	0200	WSKO Syracuse NY med ett hyfsat ID och CBS Sport	RÅM
		3	0600	WCCR Cleveland OH  med legal ID. Nytt call och format!	BOS
		28	0900	WCCR  äntligen i lurarna! Lyckades aldrig få fram dem under Disneyepoken. Nu katolskt format och ID som ”AM 1260 The Rock”	JOB
		28	0900	WCCR  med EWTN och ett svagt ”AM 1260 The Rock” mm	RÅM
		20 27	0400	KROX Crookston MN  med skapligt ID mm.  Mycket bättre 27.10	BOS
		20	0400	KROX  med ”Voice of the Valley, 1260 AM KROX”	RÅM
		27	0700	KROX våldsamt stark – synd man redan har den 	JOB
		2	0900	KPOW Powell WY  med ett klent ID efter vädret. Bra annars med Red Eye Radio	BOS
		2	0900	KPOW stark men det var även Edmonton	JOB
		2	1000	KPOW  bra runt timmen och tryckte ner CFRN	RÅM
		19	1200	CFRN Edmonton AB  ”TSN 1260”	LSD
		22	0601		CFRN	MJT
		26 2	0900	CFRN  förstås i vägen när man har vittring på annat	BOS
	1270	22	0532	CJCB Sydney NS med ett kort ID mellan låtarna	RÅM
		26 29	0300	WXYT Detroit MI  stark i det korta topparna men ganska hårt splashad	BOS
		26	0600	WXYT  med sport	RÅM
		28	1112	WKBF Rock Island IL med ”La Jefa” och Mex-låtar men inte riktigt rapporterbart tyvärr tycker	JOB
		26 3	0758	KNWC Sioux Falls SD  drog en promo för en bok om fördelarna med att vara ogift!	BOS
		26	1159	KNWC  med ”Faith 1270” och ID	RÅM
		26	1208	KIML Gillette WY  började göra kampen med KNWC jämn så här dags.	BOS
		26	1208	KIML ”Newsradio 1270 KIML” rätt bra för att vara dem!	JOB
		2 3	1100	KTFI Twin Falls ID  med eget ID där bara 1270 nämns.  Inte 1340.  Olika px oxo.	BOS
		2	1000	KTFI  med ID	RÅM
	1280	26	0605	CFMB Montréal QC  med ett fint ID på EE ”AM 1280 CFMB Montreal”	JOB
		26	0605	CFMB  “AM 1280 CFMB Radio Montréal” mm	RÅM
		18 27	0123	WNAM Neenah-Menasha WI  	BOS
		22	0600	WNAM	MJT
		28	1036	WNAM  bra med bl.a. ”Georgia on my mind”	RÅM
		31	0935	WNAM	LSD
		27 2	1000	WWTC Minneapolis MN  med ett svagt legal ID	BOS
		27	0900	WWTC  hyfsat med ”The Patriot” mm	RÅM
		20	0604	KBNO Denver CO med ett fint ID i mexmusiken	RÅM	
		26 3	1001	KBNO  ID.ade för sig själv och reläsändarna	BOS	
		20	0451	KZNS Salt Lake City UT  ”The Zone”	KEL
		20	0500	KZNS	MJT
		2	0600	KZNS tämligen ensam på timmen. ”1280 The Zone” och NBC Sports update	JOB
		27	1100	KIT Yakima WA  med ett godkänt ID	BOS
		26	1100	KIT  ”This is AM 1280 KIT Yakima”	JOB
		27	1230	KIT  med flera ID innan Fox News	RÅM
		27	1300	CBQG Wrigley NT med programmet “The Trailbreaker” innan nyheterna	RÅM
	1290	26	0700	WKBK Keene NH fint ”107.5, 1290 WKBK Keene”. CBS News	JOB
		26	0700	WKBK  samma som för Janne	RÅM
		26 31	0700	WKBK  rent och fint	BOS
		29	0256	CJBK London ON  med ett par ID i sporten.	BOS
		28	0900	WHIO Dayton OH var det som spelade NA innan man drog igång morgonshowen	JOB
		27	0558	WHIO  fint	BOS
		26	0256	WHIO  avslutade precis en väderprognos	RÅM
		22	0531	WIRL Peoria IL ”Good Time Oldies 1290” mm	RÅM
		22 27	0531	WIRL  ID efter Rolling Stones	BOS
		28	1100	WZTI Greenfield WI   fint med trevliga OLD. Inte bara Hits.	BOS
		2	0217	WZTI ganska bra ”Milwaukee’s True Oldies 100.3 FM, 1290 AM”	JOB
		3	0700	KOIL Omaha NE  med flera “Mighty 1290” men även callet.	BOS
		20	0402	CFRW Winnipeg MB med ESPN och sa sig vara “Home of the Winnipeg Jets”	RÅM
		26 27	0859	CFRW  med samma slogan som Rolf ovan	BOS
		22	0600	CFRW	MJT
		26	1100	KGVO Missoula MT  “KGVO Missoula, KGVO Frenchtown, AM 1290 and FM 101.5”. 
				Fox News 	JOB
		1	1110	KGVO	LSD
		1 3	1259	KGVO  showade på en ledig frekvens	BOS
		1	1100	KGVO  stark på heltimmen	RÅM
		20	0503	KOWB Laramie WY	KEL
		20	0500	KOWB  överraskande stark.	MJT
		22 3	0658	KOWB  med fin promo	BOS
		26	1200	KOWB  med TOH	RÅM
		26	1150	KOWB mycket bra	JOB
		2	1100	KUMA Pendleton OR	BOS
		2	0533	KUMA fint efter wx ”Newstalk 1290 KUMA”	JOB
	1300	26	2143	WJDA Quincy MA äntligen med ID! Webbadressen och telefonnumret nämndes i LA-musiken	JOB
		26	0530	WGDJ Rensslaer NY fint med ID mm	JOB
		29	0301	WXRL Lancaster NY  med ett hastigt ID och sen Country.	BOS
		14 26	0251	WOOD Grand Rapids MI   trots avsaknad av NA-antenn	BOS
		20	0400	WOOD  ovanligt beskedlig	RÅM
		25	2231	WOOD  hyfsat stabilt. “Wood Radio” och Fox News	JOB
		22 26	0659	KGLO Mason City IA  mycket svag men fin hörbarhet p g a extremt lågt brus	BOS
		27	0830	KGLO  med väder och reklam	RÅM
		26	0045	KGLO mycket bra med wx från weatherology.com och Fox Sports-promo	JOB
		27 2	1100	KKOL Seattle WA	BOS
		2	0943	KKOL  med Bloomberg Radio mm	RÅM
	1310	27	0559	CIWW Ottawa ON  inte så dominant som dom brukar vara	BOS
		26	0559	CIWW   stark med “13-10 News is CIWW”	RÅM
		27 28	1101	WIBA Madison WI  dominerade stort på timmen	BOS
		28	1031	WIBA  rätt bra med “News Talk 1310 WIBA”	RÅM
		28	0900	WIBA	LSD
		28	0900	WIBA fint ”Newstalk 1310 WIBA”	JOB
		20	0459	KNOX Grand Forks ND	MJT
		22 27	0600	KNOX	BOS
		28	0600	KNOX	LSD
		27	0630	KNOX  ”News Radio 1310 KNOX AM” mm	RÅM
		20 22	0403	KFKA Greeley CO  mycket bra	BOS
		26	1200	KFKA	LSD
		26	1200	KFKA  med fint ID	RÅM
		27	1229	KNPT Newport OR  upp med ”.. along Oregon’s Central Coast from KNPT” mm 	RÅM
	1320	26	0705	WILS Lansing MI	LSD
		26	2333	WILS  sökte deltidsanställda till stationen	RÅM
		27	0600	WILS  med QRM från annan EE + mx som troligen kom från ON	BOS
		28	1006	WILS fint	JOB
		26	0653	WOBL Oberlin OH  riktigt bra vid ID	BOS
		26	0653	WOBL överraskade med C&W och bra ID! Bara andra gången för	JOB
		27	0540	KOZY Grand Rapids MN	LSD
		27	0830	KOZY  ”.. weekdays mornings on 1320 KOZY”	RÅM
		20	0400	KFNZ Salt Lake City UT  svagt med ID genom en stark MEX!	BOS
		20	0400	KFNZ  svagt under en mexare	RÅM
		26	1000	KXRO Aberdeen WA glänste inte direkt vid ID. Nämnde även 101.7	JOB
		26 2	1100	KXRO  med ett skapligt ID bara genom UT/BC	BOS
		26	1000	KXRO  med ett fint ID	RÅM
		1	1100	CHMB Vancouver BC  snygga ID på EE och CC	BOS
	1330	26	0620	WRCA Watertown MA	LSD
		26	0611	WRCA  med programmet ”Music in the Night”	RÅM
		26 31	0700	WRCA	BOS
		28	0800	WRCA tyckte man kunde ringa deras GM på 617-492-3300 för px-synpunkter	JOB
		27	0900	WLOL Minneapolis MN  med callet	BOS
		27	0900	WLOL  inte så stark med TOH och “Relevant Radio”	RÅM
		26	0902	KPTY Waterloo IA var spännande att Googla först, men var ju en gammal bekanting som nu ID:ade ”107.3 The Party”!	JOB
		22 26	0533	KNSS Wichita KS  ”1330 KNSS”	BOS
		26	1130	KNSS	LSD
		26 27	1132	KNSS bra med nyheter. Även 0900 och bra 27/10 0830	RÅM
		26	1133	KNSS fint vid nx och “1330 KNSS”-ID några sekunder efter att jag på rekommendation
				zappat in ÖK-tråden igen	JOB
		20	0512	CJYM Rosetown SK	KEL
		27	1144	CJYM  spelade bl.a. ”Satisfaction” med Rolling Stones	RÅM
		27	0802	CJYM	BOS
		2	0847	CJYM klart fint med ”Classic Hits”-ID och trevliga låtar	JOB
		26	1029	KOVE Lander WY  med bra ID och Country	BOS
		26	1029	KOVE  med ”AM 1330 KOVE” och sen sjön Shania Twain	RÅM
		26	1029	KOVE  gladde stort med ett ”AM 1330 KOVE” och lite Country någon sekund innan en Perseus-filskarv! Oj vad jag har jagat denna genom åren! Tnx tips BOS och här var det en fördel att låta Perseus tröska på med blå tråd, ty på grön gick den dåligt… QSL!	JOB
		2 3	1100	KWKW Los Angeles CA  ”La Mera Mera, KWKW”	BOS
		2	0900	KWKW drog callet	JOB
		26	1131	KKPZ Portland OR tittade upp bra ”This is 1330 KKPZ and KKPZ-HD”	JOB
		19	1300	KXXJ Juneau AK	MJT
	1340	26	0534	WIRY Plattsburgh NY  fina ID mm 	BOS
		26	0626	WIRY rätt bra med ett långt ID “Hometown Radio WIRY” mm	RÅM
		26	0534	WIRY med trevligt ID och jingle	JOB
		28 3	0506	WJRW Grand Rapids MI  med ett prydligt ID efter nyheterna. 1006 den 28:e	BOS
		28	1006	WJRW “Newstalk 1340 WJRW” rätt bra	JOB
		28	1034	+WAGN Menominee MI snabbt upp med promo och bra ID innan man dök igen!	JOB
		28	1034	WAGN   hittades efter tips från JOB. Jag hade missat detta vid första genomlyssningen
				 tydligen. Man är inte alltid så vaken … Svarade vänligt!	BOS
		28	1034	WAGN  upp med ett hyfsat ID i en promo å sen ner igen	RÅM
		3	0911	WTRC Elkhart IN  med fint och unikt ID.  Svarade mycket trevligt.	BOS
		3	0800	KWLM Willmar MN  berättade att dom 75-årsjubilerade!	BOS
		27	0700	KDLM Detroit Lakes MN  med ett hyfsat legal ID	BOS
		27	0700	KDLM  med ett svagt “KDLM Detroit Lakes Minnesota”	RÅM
		3	0618	KROS Clinton IA  är en sån genomtrevlig station och gick så onödigt fint att dom är 
				förlåtna för att lura mig hoppas med sitt väder från ”WQAD”. QSL från pre-email	BOS
		26	0856	KDTD Kansas City KS  väldigt fint ”La Gran D”-id.	BOS
		26	0856	KDTD “…Gran D 1340” fint även om början hamnade i en skarv. Jag har inte lyckats
				skapa längre filer än 3 min och 53 sekunder på Elad och bara det ger 30 Gb/timme. 
				Tur att det finns stora diskar… Denna vägrar svara sedan tidigare men på´n igen	JOB
		26	0856	KDTD  bra med “.. KDTD Kansas City .. La Gran D 1340”	RÅM
		26 	0830 	+KICK Springfield MO en riktig kick med bra slogan-ID! Gladde med svar också, om än kortfattat 	JOB
		26	0830	KICK  en trevlig överraskning. Hade den som OID tills Jan uppmärksammade mig
				på kopplingen.  Ozark-slogan hade jag inte förstått riktigt.   QSL!	BOS
		26	0830	KICK  med ”1340 The Ozark Big Talker”	RÅM
		26 2	1205	KWOR  med “AM 1340 KWOR” och tackade för att jag lyssnade	RÅM
		26	1200	KTOQ Rapid City SD ”ESPN Rapid City heard on 1340 AM and now 105.7 FM”	RÅM
		26	1200	KTOQ  rapporterbar med “ESPN Rapid City” och fler tydliga ID-detaljer. Svårt 
				med GY annars denna exp då allt(?) hörs så att det blir ett väldans mummel	JOB
		26	1200	KTOQ med flera ID.  	BOS
		27 2	0946	KYLT Missoula MT  sportade // KGRZ 1450 och FM 92.7 sa dom	BOS
		27 2	0946	KYLT klart bättre här än den 2:a så nu blev det QSL!  2.11 0900  med ID för Griz Sports 92.7/1450 men nämnde inte 1340 tror jag. Ny för	JOB
		20 22	0450	KWOR Worland WY  med ett enkelt ”KWOR Worland”	BOS
		2	1000	KWOR “1340 AM KWOR Worland” och Fox News	JOB
		26 2	1205	KWOR  med “AM 1340 KWOR” och tackade för att jag lyssnade	RÅM
		28 3	1100	KXQZ Wendell ID  med ett ganska bra heltimmes-ID.  Bytt call med 1270. Diana 
				svarade snällt som vanligt. Hon bekräftar att 1270 och 1340 kör två olika program	BOS
		28	1100	KXQZ  med ett hyfsat ”1340 KXQZ Wendell”	RÅM
		2	0700	KACH Preston ID  med legal ID.  Säger bara 105 FM inte decimalen.	BOS
		18 2	0250	KWVR Enterprise OR  lite överraskande här. Efter ID: ”When Radio Was”	BOS
		2	0730	KWVR	LSD
		2	0800	KWVR stiligt ID ”KWVR Enterprise” men behöver inte skicka just denna	JOB
		2	0800	KWVR  bra ”This is Wallowa County, 1340 KWVR Enterprise”	RÅM
		18 26	0506	KLOO Corvallis OR  ”Newsradio 1340 Clou-AM” om det är någon ledtråd …	BOS
		26	1000	KLOO inte alls illa med både ”KLOO Corvallis” och ”Newstalk 1340 Clou AM”	JOB
		26	1000	KLOO   ”Newsradio 1340 Clou-AM” och Fox News Radio	RÅM
		26	0931	KIHR Hood River OR  upp en halv minut med lite musik och ett halvdåligt ID	BOS
		26	0931	KIHR  upp riktigt bra med ID	RÅM
		26	0931	KIHR är så pass sällhörd att man rimligen inte borde råka på dem förrän precis nu 
				efter 25 års harvande! ”Today’s Country KIHR”	JOB
		27	1100	KUOW Tumwater WA  med ett utförligt och bra ID! Inte ofta hörd.	BOS
		27	1100	KUOW ägde rent av frekvensen här! NPR-px	JOB
		27	1100	KUOW  med NPR News och ett bra ID	RÅM
		1	1023	KWLE Anacortes WA  med ett snyggt ID.  ”The Whale”	BOS
		2	1100	KJOX Kennewick WA   ”1340espnradio.com”	JOB
		26	1030	KJOX  ”Tri-Cities ….. 1340 ESPN”	BOS
		26	1029	KJOX  med ”Tri-Cities .. 1340 ESPN” efter reklamen	RÅM
	1350	28	0400	WTDR Gadsden AL var ju en trevlig surpris med ordentligt AM/FM-call-ID på timmen. 1360 glänste samtidigt så det verkade vara lite sydliga vindar en stund. QSL!	JOB
		26	0700	WIOU Kokomo IN ”1350 AM WIOU Kokomo”. ESPN	JOB
		26	0618	WIOU  med bl.a. webadress	RÅM
		25 3	2300	WIOU  med ett väldigt bra ID	BOS
		26	0600	WOAM Peoria IL glänste inte vid ID	JOB
		3	0902	WOAM  med ID och la sen på “Kisses Sweeter Than Wine” på “skivtallriken”	BOS
		28	1031	WPDR Portage WI är ingen dussinfångst men här tydlig annonsering	JOB
		20	0515	KRNT Des Moines IA  ”13-50 ESPN”	KEL
		20	0600	KRNT  med ESPN Radio	LSD
		26	0830	KRNT  med ESPN Collage Football	RÅM
		26	0900	KRNT fint ”KRNT Des Moines, The New 1350 ESPN. Des Moines Sports Station”. 
				Har fimpat den karaktäristiska “KRNT Des Moines”-jinglen vid TOH	JOB
		26 27	0902	KRNT numer lika trist paketerad som andra ESPN	BOS
		2	0900	KTIK Nampa ID  idade ”The Ticket”	LSD
		2 3	1000	KTIK	BOS
		2	1000	KTIK   ”1350 AM KTIK Nampa” å sen sport	RÅM
		26	1340	KSRO Santa Rosa CA	LSD
		3	1133	KSRO   var inte starkast men den som hade vett att ID.a	BOS
		26	1106	KSRO ”Newstalk 1350 and the new FM 103.5 KSRO”	JOB
		2	0925	KRLC Lewiston ID med ID i en promo	RÅM
	1360	29 3	0330	WDRC Hartford CT  	BOS
		26	0506	WDRC  med ett ”The Talk of Connecticut” mm	RÅM
		20	0528	WMOB Mobile AL  ”This is WMOB Mobile on your radio”	KEL
		27	0155	WMOB   med ett våldsamt fint ID	BOS
		26	0605	WMOB  med ”Mobile’s Christian Voice” mm. Även 0320	RÅM
		22 3	0600	WTAQ Green Bay WI  med det rytande lejonet under	BOS
		26	0600	WTAQ  med ett uschligt ID	RÅM
		2	0830	KKBJ Bemidji MN “Talkradio 1360 KKBJ”	JOB
		27	0658	KKBJ med en promo och ett ID i den	BOS
		26	0906	KSCJ Sioux City IA  ”AM 1360 KSCJ, now also available on 94.9 FM”	RÅM
		27 3	0905	KSCJ  som ovan men ett dygn senare. Sen tog Jimbo över.	BOS
		26	0906	KSCJ fint	JOB
		17 18	0259	KHNC Johnstown CO   Lejonvrålet räcker väl som ID, men sa även callet …	BOS
		20	0400	KHNC  med rytande lejon och ”vanligt” ID	RÅM
		2	0900	KLSD San Diego CA med ett ganska klent ID men hörs ju inte så ofta	JOB
		27 2	1103	KKMO Tacoma WA  med Q4-ID	BOS
		26 2	0930	KKMO  stark med ”El Rey 1360” och mex-musik.	RÅM
	1370	26 29	0313	WDEA Ellsworth ME   NOS:ade jag upp här	BOS
		26	0623	WDEA  med ID efter en ABBA-låt	RÅM
		31	0900	WFEA Manchester NH	LSD
		31	0900	WFEA  fint ID och ganska stadig signal	BOS
		31	0900	WFEA är inte lika svår att skilja från WDEA längre. ”More stimulating talk”	JOB
		26	0605	WSPD Toledo OH rätt bra med ID innan vädret	RÅM
		26	0605	WSPD  ”Newsradio 1370 WSPD”. “Toledo Weather”	JOB
		26 3	0700	WSPD  med lite stört ID 	BOS
		26	1231	WCCN Neillsville WI  inte så illa med ”A public service of WCCN Radio” sedan 
				dom börjat dra på mer effekt.	BOS
		26	1231	WCCN mycket trevligt med ID enligt BOS och PSA-adress! Ny i loggen så klart 
				och svar kom snällt med PDF-bilaga	JOB
		26 27	0900	KSUM Fairmont MN  	BOS
		26 27	0856	KSUM  med ID och ”We got all the best country” 	RÅM
		3	0907	KDTH Dubuque IA  med ID och over night musik kallat “Nice and Easy”	BOS
		2	0800	KWTL Grand Forks ND inte så pjåkigt. ”Real Presence Radio”	JOB
		28 2	1100	KXTL Butte MT  med mycket rent ljud	BOS	
		27	0700	KXTL tog över från KSUM ett tag	RÅM
		2	1100	KXTL glänste på timmen	JOB
		27 2	1100	KAST Astoria OR  men verkar ha varit en REL stn här också strax före KAST	BOS
		26	1034	KAST  med ”KAST News Time” efter lokal reklam	RÅM
	1380	3	0803	WMYF Portsmouth NH  lite överraskande upp några sekunder över en Fox-sportare med ”WMYF Portsmouth”  Så tydligen inte off som det har påståtts.	BOS
		22 26	0746	CKPC Brantford ON  med ID och country	BOS
		26	0800	CKPC  “Country Station CKPC”	RÅM
		26	0600	WPHM Port Huron MI med ett risigt ID och störd av CKPC	RÅM
		28	0805	WPHM  med mycket bra annonseringar efter nyheterna	BOS
		28	0804	WPHM fint med wx	JOB
		28	0800	WKJG Fort Wayne IN drog callet på timmen. Ingen pest direkt	JOB
		28	0800	WKJG  med “ESPN Radio 1380” och callbokstäver	RÅM
		26 27	0859	KLIZ Brainerd MN	BOS
		26 27	0900	KLIZ  ”Fox Sports Radio for the Greater Lakes, 1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter”	RÅM
		20	0500	KOTA Rapid City SD	MJT
		22 28	0700	KOTA  halvers  bra.. 26.10 1230 kanon med lokala nyheter	BOS
		26	1200	KOTA  stark runt heltimmen	RÅM
		26	1200	KOTA ”Newsradio 1380 KOTA” glänste verkligen	JOB
		27 3	1134	KSRV Ontario OR  ”Oldies 1380. More music for you!”	BOS
		22 26	0600	KRKO Everett WA  plus några till	BOS
		26	0900	KRKO  IDade strax efter KLIZ	RÅM
	1390	30	0900	WEGP Presque Isle ME  nu med EWTN program	LSD
		26 3	0900	WEGP  med svagt ID i en röra av stationer	BOS
		26	0600	WEGP  med religiöst och ID för alla stationer i kedjan. Klockan 0300 ett stört ID
				”106.7 WXTP North Windham”.	RÅM
		26	0636	WCAT Burlington VT upp med hänvisning till websidan WCAT98.com	RÅM
		27	0559	WLCM Holt MI  med ID, ”Victory 1390” och web-adressen	BOS
		28	0900	WLCM   ”Victory 1390 AM WLCM”	RÅM
		21 28	0648	WGRB Chicago IL bad om pengar ”Inspiration 1390”	RÅM
		22	0440	WGRB  med gospel-program	MJT
		27 28	0558	WGRB  gav adressen  inspiration1390.com	BOS
		27 28	1100	WRIG Schofield WI 	BOS
		26	0800	WRIG  med ID för AM och FM å sedan Fox Sports Radio	RÅM
		26 27	1235	KRRZ Minot ND  bra men med samma svårtlästa basröst-ID som förra säsongen. 
				Övriga annonseringar mer lättlästa. 1203 några perfekta t ex	BOS
		26	1203	KRRZ ID:ade fint	JOB
		2	0938	KLGN Logan UT  med ”Lite FM”-ID och lugna låtar	JOB
		27 2	0726	KLTX Long Beach CA  höjde sig plötsligt häftigt med ett ”Radio Nueva Vida”	BOS
		26	0959	KZZD Salem OR  med Z-ID	BOS
		26	0959	KZZD bra med ”La Zeta”-ID	JOB
	1400	28	2300	CBG Gander NL med ”CBC Radio One 1400 AM in Gander”	RÅM
		18	0519	WGIL Galesburg IL  med fina ID, wx mm. Många år sen jag hörde den senast	BOS
		18	0519	WGIL  med väder. V/s Rick svarade snabbt och trevligt och ville veta mer om utrustningen vi har i Parka, som den fd DX-are han är.	RÅM
		26	0851	KFRU Columbia MO  med ett ID var kul att höra igen 	BOS
		26	0851	KFRU  med ”New Talk 1400 KFRU” i en promo. Tnx Bosse för tipset.	RÅM
		26	0851	KFRU med trevligt ID och här kom snabbt svar!	JOB
		22 26	0630	KCOW Alliance NE  med ett fint ID och ”Classic Hits”-slogan. Även 3.11	BOS
		26	1200	KCOW  “AM 1400 KCOW Alliance”. Svarade trevligt förra säsongen	JOB
		26	1200	KCOW  med ett ”AM 1400 KCOW Alliance” innan nyheterna	RÅM
		22 27	0703	KLIN Lincoln NE  med ID. Även hörd starkt 0505 samma morgon. Även 3.11	BOS
		22	0505	KLIN	LSD
		27	0635	KLIN  med ett rätt bra med ID i en promo, hördes ofta framåt 07 bl.a. med 
				”The Voice of Lincoln”	RÅM
		27	0900	KIUN Pecos TX  med svagt ID men slogan bekräftar identiteten. Andra gången för	BOS
		27	0900	KIUN  med ett svagt ID och slogan. GM Bill svarade föredömligt snabbt och trevligt samt berättade att det var hans röst jag hörde.	RÅM
		26 27	0800	KBJM Lemmon SD  med ett fint ID.    26.10 1126z ”Classic Hits KBJM Radio”	BOS
		27	0800	KBJM  med ett trevligt ID ”KBJM Lemmon South Dakota” mm	RÅM
		26	1236	KFTM Fort Morgan CO egentligen tentativ men reklamerna satt så fint att jag testade att skriva och det blev ett lyckat resultat 	JOB
		2	0604	KBCK Deer Lodge MT  med samma förinspelade ID som året innan.	BOS
		2	0900	KODI  Cody WY ”KODI AM Cody…” framgick skapligt i röran här	JOB
		28	0500	KODI  med samma förinspelade ID som Janne ovan. CBG la sig i men annars OK.	BOS
		2	1000	KODI  upp med ett ID	RÅM
		22 1	0730	KKTL Casper WY  med en promo som innehöll ID:  ”AM 1400 ESPN Radio”  Ännu bättre ID 2.11 0504 UTC med callet också.	BOS
		26	1000	KSPT Sandpoint ID rätt bra med ID // 1450. Den senare hördes tyvärr inte…	JOB
		26	1000	KSPT  Och samma säger jag …	BOS
		26	1000	KSPT  med ID för KFBI 1450 och KSPT 1400	RÅM
		22 28	0656	KART Jerome ID  med ett svagt ”AM 1400 KART Jerome” denna tid	BOS
		28	1100	KART  med sport “The Game”	RÅM
		27	1200	KIHH Eureka CA  hade gått bra om det inte hade varit för en pop:are som tutade 
				på över timmen.  ”KIHH Eureka” är tydligt och efterföljande REL snx	BOS
		27	1200	KIHH  med ”KIHH Eureka” och IHR-program. Knepigt med mejladress	RÅM
		27	1143	KNND Cottage Grove OR  med skapligt ID och Real Country	BOS
		27	1143	KNND gav åtminstone callbokstäverna men tur man redan har QSL anser	JOB
		27	1218	KEDO Longview WA med ett ”AM 1400 KEDO” i gröten	RÅM
		2	1200	KEDO med legal ID i Fox Sports	BOS
	1410	26	0630	CJWI Saint Constant QC fint med ”CPAM”-ID. Svårt att märka av Québec-konds 
				nuförtiden	JOB
		26	0604	CJWI  spelade låten ”Krazé Chita” innan ID. Provar med en ny rapport	RÅM
		26	0800	WING Dayton OH “1410 WING”, “ESPN 1410”	JOB
		26 27	0558	WING   “1410 Wing-AM, this is ESPN Radio”	BOS
		26	0800	WING  med ESPN och ett lite svagt med tydligt ID	RÅM
		28 3	1059	WIZM La Crosse WI  kanon med ”WIZem”-slogan. Callet på timmen dessutom.	BOS
		27	0700	KRWB Roseau MN  med tjusigt ID efter rocklåt	BOS
		27	0700	KRWB  är ännu en MN station som hördes bra denna tid, ”Classic Rock” mm å sen spelades ”Born in the USA”	RÅM
		27	0700	KRWB kanon med ID och sedan ”Born in the USA”	JOB
		26	1220	KDKT Beulah ND fint med ”KDKT Sports Radio 1410” mm	RÅM
		26	1220	KDKT  fin lyssning ett par minuter med lokalreklam och ”KDKT Sportsradio 1410”!
				Den satt fint	JOB
		20	0500	KIIX Ft Collins CO	MJT
		26 3	1003	KIIX  med prydligt ID efter en Dolly Parton-låt	BOS
		26	1202	KIIX  med fint ID och korta nyheter och svarade dessutom snabbt	RÅM
		26	1202	KIIX drog callet med mera. Helt klart bästa signalen från denna som noterats av	JOB
		26	1200	KWYO Sheridan WY ”Your home for Classic Country, KWYO”	RÅM
		26	1200	KWYO glänste nästan på timmen = ovanligt fenomén! ”…sweet home for Classic 
				Country, 1410 KWYO…”. Andra gången för	JOB
		22 26	0700	CFTE Vancouver BC  med fina reklamer före ID	BOS
	1420	3	0840	CKDY Digby NS  med ett helt eget ID och tradionell “country”	BOS
		26	0559	WHK Cleveland OH bra med promo för “Inside The Great Outdoors” och sedan ID
				“AM 1420 The Answer”	JOB
		26	1150	WOC Davenport IA	LSD
		27 3	1000	WOC  svag men ensam	BOS
		26	1200	WOC  med ett stört ID. Bättre 0800	RÅM
		27 28	0906	KTOE Mankato MN	BOS
		26 27	1000	KTOE  med en fin jingle 	RÅM
		26	1107	KITI Chehalis WA “Here’s another Halloween hit from 1420 KITI”	JOB
		1	1055	KITI	LSD
		26	1001	KITI  lät låten gå klart innan TOH-ID:et	BOS
		27	1300	KITI  med ABC News efter ID	RÅM
		26 27	1100	KUJ Walla Walla WA  IDade med frekvenserna 1430 och 102.3 FM förutom call	BOS
		26	1000	KUJ med ID // 102.3	JOB
		2	1003	KUJ   ”News Radio 1420 KUJ AM”	RÅM
	1430	26	0400	CHKT Toronto ON ville vara med på timmen	JOB
		26	0801	CHKT  med ett lite sent ”AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto”	RÅM
		31	0900	CHKT  hade lite oväntat problem med Asotin-stn	BOS
		26	0400	WXNT Indianapolis IN med ”WXNT Indianapolis” och ”CBS Sports 1430”	JOB
		25	2315	KZQZ St. Louis MO ”…Cool Oldies 1430 KZQZ” rätt fint. Lirade Elvis	JOB
		20	0459	KEZW Aurora CO	MJT
		26 3	1000	KEZW  under KLO	BOS
		26	1206	KEZW  med en väderprognos innan musiken satte igång	RÅM
		18 27	0500	KLO Ogden UT  ”The Voice of Utah”	BOS
		20	0545	KLO	LSD
		20	0400	KLO  pratar på 	RÅM
		22	0446	KLO	KEL
		22	0559	KLO	MJT
		26	0500	KLO fint med ID och CBS News	JOB
		20 26	0402	KCLK Asotin WA  ”AM 1430 The Sports Fan”	BOS
		25	0845	KCLK  råkade jag höra ID på live ”The Sportsfan” mm	JOB
		27	0830	KCLK  med en kort lokal gate i ESPN	RÅM
		19	1313	KKNI Wasilla AK  svagt med ID	KEL
	1440	26 28	0900	WRED Westbrook ME  men även en Red Eye Radio här!	BOS
		26	0348	WRED  med “96-3 The Big Jab”	RÅM
		26	0400	WVEI Worcester MA med ett WEEI-ID	JOB
		31	0900	WVEI   med eget ID denna tid!    Överglänste WRED för en gångs skull	BOS
		27	0800	WHKZ Warren OH  med dubbel-ID // 1220	BOS
		26	0300	WHKZ  med dubbelID för WHKW 1220 och WHKZ	RÅM
		27 28	0959	WMAX Bay City MI ganska försynt på timmen men ”Ave Maria Radio” bland annat vid promo. Svarade trevligt!	JOB
		26	0800	WGEM Quincy IL gladde ju med ”ESPN 1440 AM Quincy” bland annat!	JOB
		26	0800	WGEM  med ”ESPN 1440 WGEM Quincy” mm	RÅM
		26	0800	WGEM  som ovan.  Jim var lite brydd över att vi var tre som repat trots att jag i 
				förebyggande syfte hade skrivit om vår gemensamma expedition. Svårt greppa …	BOS
		26	0900	KEYS Corpus Christi TX hade gärna fått gå lite bättre men klart ID i alla fall	JOB
		26 27	0900	KEYS  klart men stört.  Men behövde inte denna så …	BOS
		26	0900	KEYS  med ett svagt ID ”.. 1440 .. KEYS Corpus Christi”	RÅM
		27 3	1000	KMAJ Topeka KS  fint legal ID  med ”The Big Talker” och mycket mer.	BOS
		26 27	1210	KMAJ rätt bra med lokalreklam och sedan ett par IDs. ”The Big Talker”. Trevligt 
				mailsvar gladde här.  Även 27:e  0928	JOB
		27	0900	KMAJ  med ett hyfsat “The Big Talker” mm	RÅM
		26	1205	KRDZ Wray CO kanon en liten stund med morgonshowen. Trevligt QSL!	JOB
		26	1205	KRDZ  med The Big Morning Show och Media Logic Network News	RÅM
		26	1222	KRDZ  med samma show bra denna tid	BOS
		22 1	0600	CKJR Wetaskiwin AB  rätt bra med Beatles efter ID	BOS
		27	1303	CKJR  med väder och ”W 14-40”	RÅM
		26	1106	CKJR med Oldies och ett av få W-ID på denna tid och antenn ”W-1440”(!) 	JOB
		2 3	1134	KMED Medford OR  med ett fint ID	BOS
		26	1005	KMED bra med promo	JOB
		2	1000	KMED  med ett svagt men tydligt ID	RÅM
	1450	3	0806	WPGG Atlantic City NJ  ”WPG Talk Radio”	BOS
		26	0400	WPGG  med ID innan nyheterna från Fox	RÅM
		27	0559	WMOH Hamilton OH  med snyggt ID!  Äntligen något annat än de allra vanligaste. 
				KWBE och KBMW hördes t ex ID:a säkert ett halvdussin gånger denna dag.  Trevligt 
				QSL efter ovanligt lång väntetid med en ”clean” kopia av annonseringen jag hörde	BOS
		26	0600	WMOH med callbokstäverna bland annat. QSL:ade inte på första försöket	JOB
		26	0720	+WLEC Sandusky OH  med fint ID och NOS. Ny för Sverige kanske? 
				Tredje adressen ledde till ett fint QSL!	BOS
		26	0720	WLEC riktigt bra med ID gladde på GY denna dag	JOB
		26	0720	WLEC med “America’s Best Music 14-50 AM WLEC”	RÅM
		22	0533	WKEI Kewanee IL med ID i en promo för Mike Levin Show.	RÅM
		22	0533	WKEI  med program-promo	LSD
		22	0533	WKEI  upp en stund ur ett par andra. Bl a en SS mx.	BOS
		28 3	0232	KFIZ Fond-du-Lac WI  med ett användbart ID 3:e men riktigt bra den 28:e.	BOS
		28	1035	KFIZ  promotade kombon 106.7/1670	JOB
		26	0843	+KQYX Galena KS upp som hastigast med unik slogan. Svarade faktiskt!	JOB
		22 2	0504	KWBE Beatrice NE  med ett par ID varav ett i form av web-adressen. Bara 530 W.	BOS
		26 27	0517	KATE Albert Lea MN  med ett par ID. Hörs oftast nattetid av någon anledning. 	BOS
		27	0517	KATE fastnade minsann med ett välkommet ID!  även 26:e 0905	JOB
		27	0820	KBMW Breckenridge MN  med ett skapligt ID mm mellan två låtar	BOS
		28	0853	KZZJ Rugby ND  med ett hyfsat ID	BOS
		2	1004	KZZJ inte så tokigt med promo och ”AM 1450 KZZJ”	JOB
		28	0920	KVCK Wolf Point MT  med några ”Classic Hits”  men bättre ID 0928	BOS
		28	0928	KVCK gick faktiskt rapporterbart första gången i mina lurar!	JOB
		28	0928	KVCK  med “Classic Hits .. KVCK” mellan ett par låter	RÅM
		26	1204	KGRE Greeley CO kom jag på av en slump men tydligt ”KGRE”	JOB
		26 27	0117	KGRE med ett fint bokstavs-id denna tid. Även som för JOB den 26:e	BOS
		27	1204	KGRE  upp bra med både “KGRE” och “Tigre”	RÅM
		27 1	0812	KBBS Buffalo WY   ”1450 AM KBBS”  ”Big Horn Mountain Radio 1450”	BOS
		26	1155	KBBS  rätt bra ”News, sports, weather 1450 AM KBBS”	JOB
		1	1040	KBBS  med Country	LSD
		1	1042	KBBS  med ID och ”A boy named Sue” med Johnny Cash	RÅM
		2 3	1045	KVSI Montpelier ID  svag men stadig med NOS och ID så här dags	BOS
		2	0942	KVSI förnöjde med ett flott ”AM 1450 KVSI” vilket var en premiär för	JOB
		2	0942	KVSI  med ett ”AM 1450 KVSI” efter reklam	RÅM
		25 26	0900	KLBM La Grande OR  med sedvanligt dubbel-ID..	BOS
		26 2	1300	KLBM äntligen fint med sitt dubbel-ID!  0633 den 2.11	JOB
		2	0633	KLBM ganska bra även 2:a med ”Supertalk 1450 and 1490 AM”	JOB
		26	1300	KLBM  rätt bra runt heltimmen med med ID även för KBKR 1490	RÅM
		27	1019	KCLX Colfax WA  ”Palouse Country. Real Country for Real People” fint	BOS
		2	0850	KCLX “Your choice for Classic Country, Palouse Country 1450”	JOB
		26	0928	KCLX  med ett ”Palouse Country” mellan ett par låter	RÅM
		27	1205	KONP Port Angeles WA med väder	RÅM
		1	1030	KONP	LSD
		27 1	1200	KONP  svagt	BOS
		26	1100	KBKW Aberdeen WA ”KBKW Aberdeen” rätt dominant	JOB
		27	1230	KBKW  med ID även om KONP var starkare. KONP ID:ade lite senare	BOS
		26	1200	KBKW  med ett hyfsat ID	RÅM
	1460	22 27	0559	WOPG Albany NY  med ett svagt bokstavs-ID innan KXNO tog över helt	BOS
		26	0500	WOPG  med ett ID i röran	RÅM
		26	0456	WHIC Rochester NY ”The Station of The Cross” tyckte man kan prova 92.9 om 
				1460 inte hörs så bra	JOB
		3	0915	WKAM Goshen IN  med IN-reklam och MEX samt ett svagt ”La Raza”. Skulle ha behövt en omrapportering men lite väl svagt tror jag.	BOS
		18	0520	KXNO Des Moines IA	LSD
		27 2	0957	KXNO  är duktiga på att ID:a – och att höras	BOS
		26	0848	KXNO  med ID i en promo ”Murph and Andy on 1460 KXNO”	RÅM
		26	1235	KLTC Dickinson ND  med fint ID mm	BOS
		26	1234	KLTC ID:ade flott efter lokala reklamer	JOB
		1 2	1100	KUTI Yakima WA  med ID och sportnyheter i ESPN	BOS
		2	1000	KUTI   ”1460 KUTI AM Yakima” och ESPN	RÅM
	1470	29 3	0300	WLAM Lewiston ME  perfekt ID och dök sedan från Q4 till noll på en sekund!	BOS
		31	0900	WLAM  med oldies	RÅM
		18 22	0100	WMBD Peoria IL   ”Stimulating Talk”.  Även hörd efter 12 UTC	BOS
		25	0300	WMBD Peoria IL. Ännu bättre timmen senare	JOB
		26	0506	WMBD  med ett risigt ID	RÅM
		22 26	0600	WBKV West Bend WI  med ett svagt ID genom countrymusiken från KAIR	BOS
		27	0506	WBKV ”Kool Variety 1470 WBKV”	JOB
		27	0900	KYYW Abilene TX  med ett halvt godkänt ID	BOS
		26	0900	KYYW “Newstalk 1470 KYYW Abilene” gladde med ID i röran men hade gärna 
				fått höras bättre. ID 27:e hör jag dock inte alls. QSL!	JOB
		27	0900	KYYW  med ID och webadress	RÅM
		27	0620	KMNQ Brooklyn Park MN  ”La Raza”	LSD
		26	0814	KMNQ “La Raza”	JOB
		27	0625	KMNQ  med “La Raza” mm. Gick bra länge	RÅM
		22	0600	KAIR Atchison KS  överraskade med ett fint ”Classic Country Plus is KAIR”	BOS 
		26	1200	KKTY Douglas WY kollade jag ju eftersom 1580 gick och jag kan inte få jinglen till
				annat än ”KKTY Douglas”! Kom igen en stund senare med ett bra ID också. En liten släng av punktkonds som det verkar. Trevligt svar från både denna och 1580!	JOB
		2	0600	KELA Centralia WA kallar sig ”Lewis’ County’s News Leader”	JOB
		26	1058	KELA  “..right here on K-E-L-A”	BOS
		26	1300	KBSN Moses Lake WA snett fortfarande. Knappt 300 Hz lågt är nästan rekord?	BOS
		27	1300	KBSN  med ett ”1470 KBSN Moses Lake” i gröten	RÅM
		27 2	1000	CJVB Vancouver BC  med rockig musik non-stop och ett ID. Men CC jingle oxo	BOS
		2	1000	CJVB  dominerade	RÅM
	1480	3	0800	WSAR Fall River MA	BOS
		26 29	0400	WHBC Canton OH	BOS
		26	0600	WHBC   ”News Talk 1480 WHBC”	RÅM
		18 26	0101	WGVU Kentwood MI med ID och nyheter efter musiken	RÅM
		26	0821	WSDS Salem Township MI fint med ”La Explosiva 1480”	JOB
		26	0821	WSDS  ”La Explosiva 1480 AM”	RÅM
		27	0510	WLMV Madison WI  ”La Movida”	LSD
		28	1100	WLMV ”La Movida”	JOB
		26	0900	KAUS Austin MN “1480 KAUS Austin”	JOB
		3	0700	KAUS  med samma ID som för JOB ovan.  Ganska ensam över timmen.	BOS
		26	1000	KQAM Wichita KS ganska svag men kul ändå: ”1480 KQAM Wichita” 	JOB
		27	0700	KLMS Lincoln NE med kanon-ID var verkligen inte påtänkt! Denna ESPN svarade
				dessutom riktigt kul så nu kan man räkna in 900 USA!	JOB
		27	0659	KLMS  med vädret och legal ID mm var verligen länge eftersökt! Nu riktigt bra alltså.
				Var fina NE/MO-cx denna dag.  QSL på direkten när jag skickade.	BOS
		27	0700	KLMS  med ESPN och ett fint ID	RÅM
		26	1231	KRAE Cheyenne WY  överraskade med ett flertal hemmaproducerade reklamer på 
				raken! Svarade dessutom trevligt och snabbt! Hörd tidigare av Sigge.	BOS
		26	1231	KRAE tentativ då formellt ID ej hördes, men fyra reklamer till Cheyenne varav 3 
				kunde knäckas samt bra QSL ger support till denna loggning!	JOB
		26	1231	KRAE med lokala reklamer, innan dess musik	RÅM
		2	0834	KYOS Merced CA  upp som hastigast över WGVU och KBMS med ett bra ID.
				Tack Janne för fungerande adress till Rick.  Officiella studsade bara.	BOS
		2	0834	KYOS inte så tokigt med promo och ”KYOS 1480 AM”. CE:n Rick svarade snabbt	JOB
		2	0833	KYOS  upp rätt bra med ID	RÅM
		27 3	1100	KGOE Eureka CA  ensam på frekvensen så kom igenom fint trots klen signal	BOS
		26	0900	KGOE ”Newstalk 1480 KGOE”	JOB
		1	1115	KBMS Vancouver WA	LSD
		26	1000	KBMS  inte så stark denna gång	RÅM
		27	1000	KBMS	BOS
	1490	29 31	0305	WBAE Portland ME  med Portland-vädret och sitt vanliga ”1490 The Bay”	BOS
		26	0712	WBAE  med ”America’s Best Music” och ”AM 1490 The Bay”	RÅM
		26	0629	WBAE ”AM 1490 The Bay” kör ”America’s Best Music”	JOB
		28	1112	WOSH Oshkosh WI  mycket fint med några ID	BOS
		28	1112	WOSH ”Newstalk 1490 WOSH” rätt bra	JOB
		26	0919	KTOP Topeka KS  med ett ID bara men räckte till rapport i alla fall. Och QSL! Hittade ett lite bättre ID från den 3.11 0740z men då hade jag redan QSL.	BOS
		26	0919	KTOP  gladde med ID så då återstår bara QSL…	JOB
		27	0919	KTOP  med ett ID	RÅM
		27	1250	CJSN Shaunavon SK  lever tydligen! Gick plötsligt bra en stund. ID mm.	BOS
		27	1249	CJSN  spelade ”Airways” med Brett Kissel och IDade. Ny för	RÅM
		2	0537	KNDC Hettinger ND  inte allt för imponerande, men ID i alla fall	BOS
		27 28	0942	KDBM Dillon MT ”All day long, your favorite country station KDBM Dillon”	RÅM
		28 1	0938	KDBM  när det äntligen skiljde ut sig en station	BOS
		2	1117	KDBM stabilt med ”AM 1490 KDBM”	JOB
		26 2	1141	+KHTC Malmstrom AFB MT överraskade med en kort fade in men då ett ID!  Fanns inte i måste-fånga-listan så dubbelt uppskattad.. Samma ID men bättre 2.11 0925	BOS
		26 2	1141	KHTC  hörd åtminstone ett par datum med samma burkade ID som börjar ”Proudly serving Malmstrom, Great Falls, and America”. Kul med inte bara KDBM från Montana här. QSL:ade!	JOB
		26	1141	KHTC  med ett svagt ID, hördes även 2.11 0925 och 0940 med ”The Freedom of choise, The Patriot”. Tnx BOS för tipset 	RÅM
		26	1136	KGOS Torrington WY  inte illa alls med ett dubbel-ID // KERM	BOS
		26	1136	KGOS  med dubbel-ID KGOS-KERM var ju kul att höra! Tnx BOS för tips – 
				trevligt svar kom till	JOB
		26	1136	KGOS  med ”Valley’s Best KGOS KERM”. Tnx BOS!	RÅM
		27 28	1100	KCID Caldwell ID  med sitt spanska dubbel-ID	BOS
		26	1300	KCID  med religiöst på spanska och dubbelID	RÅM
		28	1100	KCID drog callet	JOB
		2	0900	KBKR Baker City OR med ett stört dubbel-ID av samma slag som på 1450	JOB
		2	0900	KBKR	BOS
		27	1000	KBKR  upp med ett hyfsat ID	RÅM
		26 27	1039	KBZY Salem OR  skapligt en stund med ID efter lite äldre musik.	BOS
		27	1238	KBZY  igenom med ett ”.. from 1490 KBZY”	RÅM
		27	1222	KSKR  Roseburg OR  ”Sports Radio 1490 The Score”  halvbra ID	BOS
		27	1222	KSKR  med ID i en promo ”Sports Radio 1490 The Score”	RÅM
		27	1000	KFKB Forks WA  ovanligt ren och fin vid legal ID	BOS
		27	1100	KFKB inte så illa	JOB
		27	1100	KFKB  rätt bra med ett långt ID	RÅM
		2	1100	KEYG Grand Coulee WA  svagt Id under en stn med musik bl a	BOS
		2	0830	KTEL Walla Walla WA  “This is 1490 ESPN walla Walla and now on 100.1 FM”	BOS
		2	0830	KTEL  fint med ”This is 1490 ESPN Walla Walla 100.1 FM”. Nästan synd man redan har dem fast en rpt mindre att skicka 	JOB
		2	0830	KTEL  fint med ”This is 1490 ESPN Walla Walla and now on 100.1 FM”	RÅM
	1500	3	0800	WFED Washington DC  med en LA under som inte ville ID:a	BOS
		27	0400	WFED ”Federal News Radio”	JOB
		26 27	0859	WLQV Detroit MI  ”Faith Talk”  Den 26.10 klockan 1228.  Först och sist!	BOS
		26	0900	WLQV  starkare på heltimmen än KSTP denna gång	RÅM
		26	2154	WLQV envisas med att ID:a när jag vill höra WFIF…	JOB
		20	0600	KSTP St Paul MN  ID: ”1500 ESPN”	KEL
		20	0502	KSTP	MJT
		27 3	0700	KSTP	BOS
		27	0700	KSTP  stark med ESPN	RÅM
	1510	26	2130	WMEX Boston MA med ID och promos	RÅM
		28	2220	WMEX	LSD
		26 31	0700	WMEX  ”Don’t touch that dial ….. WMEX Boston …”  Den 31.10 0900 kör dom av misstag ut ett Ghost ID: ”Serving northern California for over 65 years, this is KSCO Santa Cruz.”  Gick bara östliga saker förutom att KSCO är på 1080.  Ser att Bruce Conti hörde exakt samma ID-kombination en vecka tidigare.	BOS
		31	0900	WMEX med ett skumt KSCO-ID!	JOB
		22 27	0530	WLAC Nashville TN  upp som hastigast med ett snyggt ID	BOS
		25	0400	WLAC  bra med ID just när jag lämnat bingen	JOB
		25	0400	WLAC	LSD
		26	0800	WLAC  bra med ID och Fox News	RÅM
		18	0505	KCKK Littleton CO  idade ”93.7 The Rock”	LSD
		20	0501	KCKK stark med ett fint ID	RÅM
		22	0602	KCKK	MJT
		24	0426	KCKK fint stötvis när knappt några andra NA gick: ”Hal Baby Moore playing the 
				heavyweight hits every Saturday 10 to 2 on 93.7 The Rock”. Lade på Boys to Men
				“The End of The Road” som knappast är en tungviktare…	JOB
		26 3	0703	KCKK  väldigt dominant.  Nämnde två ”translators”, d v s reläsändare på FM	BOS
		20 27	0359	KGA Spokane WA  gav KCKK en match – ja även oss …	BOS
		20	0359	KGA  kämpade på under KCKK	RÅM
		21	0400	KGA	MJT
		21	0400	KGA  “The Fan”	KEL
	1520	25	0300	WWKB Buffalo NY bra vid ID. KKXA tog gradvis över frekvensen under fm	JOB
		25	2228	WWKB med promos, reklamer och bokstavsID	RÅM
		25	2215	WWKB  idade ”ESPN 1520”	LSD
		28	1000	WMLM Saint Louis MI rätt fint på timmen! Bara andra gången för	JOB
		3	0700	KOLM Rochester MN  med ett hyggligt ”Sports Radio 1520 The Ticket”	BOS
		17 22	0259	KOKC Oklahoma City OK  svagt p g a en dålig koax och att jag glömt CloudIQ på
				-10 dB dämpning. Överstyrde helt dagtid så gick inte lyssna utan dämpning.  
				Cloud IQ behöver ett HP-filter som dämpar lägsta långvågen. Det filter som finns
				att välja går inte använda.	BOS
		26	0905	KOKC ”Newstalk 1520 KOKC” bra med wx	JOB
		18	0510	KKXA Snohomish WA  idade ”Classic Country KXA”	LSD
		20	0616	KKXA med ett KXA mellan låtarna	RÅM
		26 27	0903	KKXA  verkar sända från snett bakom Konsum som dom hörs	BOS
	1530	27 3	0700	WCKY Cincinnati OH  med ESPN och ett ID	BOS
		26	0600	WCKY  med ett kort ID innan det religiösa programmet fortsätter	RÅM
		19	1100	KFBK Sacramento CA bäst på AK-antennen	RÅM
		19	1102	KFBK med id och väderrapport.	MJT
		27 3	0900	KFBK  som vanligt med ”Traffic and weather together”	BOS
		2	0804	KFBK rätt bra	JOB
	1540	18	0057	KXEL Waterloo IA med Panther Football	RÅM
		19	0505	KXEL	LSD
		25	0300	KXEL fint vid ID	JOB
		1	1100	KXEL  övergick till ett spanskt program men sa att de inte ansvarade för innehållet	BOS
		3	0913	KEDA San Antonio TX  med ett ”KEDA” och lite mex-mx genom KXEL	BOS
		27	1000	KMPC Los Angeles CA  med ett tydligt ID trots KXEL	BOS
		27	1100	KXPA Bellevue WA  jämnstark med KXEL med NOS och ett kort ID denna tid.	BOS
		26	1100	KXPA med snabbt ID ganska fint trots KXEL-QRM. NOS under KXEL:s nyheter	JOB
		27	1236	KXPA  med NOS	RÅM
	1550	25	0300	CBEF Windsor ON	JOB
		26	0800	CBEF  med lokalid	LSD
		26	0800	CBEF  med bra med franska och fint ID 	RÅM
		31 3	0600	CBEF  mycket fint lokal-ID 	BOS
		3	0806	WLOR Huntsville AL  med en ”Sunny 98”-jingle mellan två OLD-skivor	BOS
		26	0050		WHIT Madison WI fint stundvis större delen av natten och morgonen med Country och ”Hank AM 1550”-ID:s. Svarade rent av trevligt när jag till sist hittade av rätt person	JOB
		26	1150	+KBUD Golden CO brassade på tungt med sina rökiga ”Smokin’ 94.1”-ID:s. Redan såld dock men nye ägaren (KKCL The Cloud) ville ha lite tips på FM-antenner så…	JOB
		3	0900	KXEX Fresno CA  med ett våldsamt fint ID! Chock!  Tur man satt stadigt.  Hörd av 
				OA i Abisko tidigare dock.	BOS
		22 27	0701	KZDG San Francisco CA  stark och stadig med fin läsbarhet. Fast egentligen visar 
				analysen att de aldrig är starkare än -110 dB i topparna!  Eller S1 omräknat. Lättrepat
				trots det Indiska språket. Hemma behövs 40 dB starkare signaler för att höras så 	BOS
		22	0600	KZDG ”Radio Zindagi”	MJT
		27	0900	KZDG  med ID på engelska	RÅM
		17 1	0218	KKOV Vancouver WA  med reklam för Floor Store i Portland. Jingle-id tidigare  	BOS
		21	0504	KKOV  hänvisade till hemsidan sunny1550.com, mkt svag	RÅM
		26	1000	KKOV fint med Oldies och ”America’s Best Music KKOV Portland” + snygg 
				KKOV-jingle	JOB
		26 1	0900	KRPI Ferndale WA  som vanligt med bara ett inklippt förinspelat ID mitt i mxen.	BOS
		27	0700	KRPI  upp på heltimmen med ”1550 AM KRPI Ferndale”	RÅM
	1560	20	0455	WFME New York NY	MJT
		22 3	0800	WFME  inte så dåligt ID och sen lugn musik	BOS
		25	0300	WFME rätt bra men ID:et lät hackigt. Fel på min eller deras dator? Även noterad med
				ID “WFME New York” 2200 samma kväll vid lite DT-känning	JOB
		26	0500	WFME 	LSD
		27 3	0002	KGOW Bellaire TX  stark men KKAA var ännu starkare större delen av tiden	BOS
		26	1200	KGOW  med ett ID under starka KKAA	RÅM
		26	1200	KGOW rätt bra	JOB
		27	0600	KLNG Council Bluffs IA överraskade med hyfsat ID men behov saknas tyvärr 	JOB
		27	0600	KLNG  råkade slå på dageffekten strax före timmen! Sändaren drev neråt i frekvens 
				minst 20 Hz första minuten efter påslag! En ovanlig spektrumupplevelse!  Enligt QSL 
				så testar dom den nya sändarutrustningen nu och då för intrimning!	BOS
		26 27	0859	KKAA Aberdeen SD   Sa sig sprida sitt budskap tvärs över gatan och världen runt	BOS
		27	0559	KKAA  stark denna morgon	RÅM
		22 1	0600	KNZR Bakersfield CA  med ID. Gick bäst på USB. WFME annars helt dominant	BOS
		2	0900	KNZR stark men utmanades av Family Radio och en svag KVAN	JOB
		2	0930	KNZR  rätt bra med ID i konkurrans med KKAA med flera	RÅM
		2	1100	KVAN Burbank WA  räknade upp alla stationer i kedjan	BOS
	1570	26	0500	CJLV Laval QC rätt bra emellanåt	RÅM
		26	0300	WTRB Ripley TN gladde med legal ID här ”1570 WTRB Ripley”. CBS Nx	JOB
		26	0300	WTRB  med ett ”CBS News on 1570 WTRB Ripley”	RÅM
	1580	25	0435	CKDO Oshawa ON med oldies och ”107.7 CKDO”-jingle	 JOB
		26	0755	CKDO  med en promo i musiken	RÅM
		28 3	1101	KCHA Charles City IA  med några halvbra ID + “kchaam.com”  Även den 3.11 
				klockan 0701 med OLD och samma ID. Även som “Fabulous 1580” den 3.11.	BOS
		28	1101	KCHA med tydligt ”kchaam.com” bl.a. QSL kom snällt förra gången jag hörde dem	JOB
		26	1200	KAMI Cozad NE  verkade dra på med sin PSRA på 500 W denna tid. Kom fint med 
				country och ett perfekt ID! KAMI hörde jag för en massa år sedan men lyckades
				förstöra kassettinspelningen då så det blev ingen rapport.  Så efterlängtad! Snabbt 
				QSL-cert!	BOS
		26	1225	KAMI  med country	LSD
		26	1226	KAMI  med lokal väderrapport från ”the 1580 Weather Center” mm. 1201 ett fint 
				ID ”American Music Icon, KAMI”	RÅM
		26	1201	KAMI  med ett smaskigt ”KAMI” efter Countrylåt! Det är ju såna här NA-cx man vill
				uppleva! Vissa stunder vid PAX87 är väl senaste tillfället annars	JOB
		20	0500	KOKB Blackwell OK  med Fox Sports Radio	LSD
		20	0459	KOKB 	MJT
		26	0900	KOKB  gladde med trippel-ID för 1580, 1020 och 105.1! Kom igen lite senare med 
				ID för sitt Triple Play Sports Radio Network. OK är alltid kul!	JOB
		26	0900	KOKB  svagt men ID:bart i alla fall	BOS
		26	1210	KKTS Evansville WY  med AC	LSD
		26	1212	KKTS upp ett par gånger med ID ”107.3 FM, 99.3 FM KKTS” och lokala reklamer	RÅM
		26 2	1212	KKTS   m A/C och riktigt fint ID ”107.3 FM, 99.3 FM, KKTS” 10 sekunder innan 
				jag stängde av inspelningen på disken inför avresa! Station som varit igång sedan 
				2012. KKTS gick med ID även den 2:a, då i tidiga morgonen, 0500.	JOB
		26 1	1100	KKTS  skapligt heltimmes-id	BOS
		22	0530	KBLA Santa Monica CA  ”Radio Zion”	BOS
		27	1200	KGAL Lebanon OR avslutade Morning in America	RÅM
		1 3	1103	KGAL  gav web-adressen	BOS
		26	1300	KGAL ”Newstalk 1580 KGAL…” utan direkt konkurrens	JOB
	1590	29 3	0300	WARV Warwick RI  IDade någon sekund efter WAKR	BOS
		29	0300	WAKR Akron OH  bra ID men stökigt på frekvensen	BOS
		26	0727	WAKR  lyckades ta sig upp ur röran av stationer med ett fint ID	RÅM
		26	0600	WAKR	JOB
		22 3	0505	WCGO Evanston IL  med ett ID men det var flera andra format som poppade upp 
				och ner efter halvtimmen. SS sport t ex.	BOS
		26	0300	WCGO   ”1590 WCGO Chicago”	RÅM
		26	1133	WGBW Denmark WI  med ID och True Oldies-annonsering. Även 1232	BOS
		26	1231	WGBW  med ”WBGW True Oldies 1590” efter vädret	RÅM
		26	1219	WGBW  dunkade på: ”That’s the weather from WGBW True Oldies 1590”	JOB
		26	0905	KWBG Boone IA fick lite andrum vid wx, annars var KVGB och KGFK starka. Trevligt QSL-svar från Carol gladde här!	JOB
		20 3	0400	KVGB Great Bend KS  bara svagt denna gång	BOS
		20	0605	KVGB	LSD
		26 27	0900	KVGB  med nyheter	RÅM
		27	0700	KVGB ganska framträdande på timmen	JOB
		26	1205	KGFK East Grand Forks MN “95.7 The Forks…” låter det som. Länge sedan man 
				hörde den och finns i pärmen sedan många säsonger	JOB
		28	0615	KGFK idade ”95.7 The Forks”	LSD
		2 3	0701	KGFK  med callet denna gång	BOS
		26 27	0800	KGFK  med ett ”95-7 The Forks” innan musiken fortsatte	RÅM
		3	1134	KVTA Ventura CA  med ett tydligt fast svagt ID	BOS
		27	1300	KVTA  med ett svagt ID i gröten	RÅM
		26	1100	KTIL Tillamook OR “AM 1590 KTIL Tillamook” men gick bättre när jag 
				rapporterade dem för några säsonger sedan	JOB
		26 27	1200	KLFE Seattle WA  med vädret för Puget Sound innan ID.  Den 26:e ett fint ”AM 1590 The Answer” som tydligen är deras namn sedan ett drygt år.	BOS
		2	0932	KLFE  med ”AM 1590 The Answer” i en promo	RÅM
	1600	29	0600	WUNR Brookline MA  hängde på den fina LA-rusningen vid soluppgången som 
				förorsakades av den oannonsserade störningen som kom under natten	BOS
		22 28	0803	WAAM Ann Arbor MI  med sitt ”Wham” som man först inte reagerar på.	BOS
		28	0800	WAAM  med nyheter och väder samt hänvisar till waamradio,com	RÅM
		26	0700	WMQM Lakeland TN faktiskt hörs ett ”WMQM Lakeland” här i röran. Även 1000 
				men sämre. Ska väl inte höras så här dags egentligen?	JOB
		26	0700	WMQM  rätt bra med ID i en promo när jag ändrade filterbredden till drygt 4 kHz	RÅM
		26	0700	WMQM  skapligt	BOS
		28	1128	KGYM Cedar Rapids IA med ESPN och ”The Gym” mm	RÅM
		3	0600	KGYM dominant	BOS
		26	0900	+KRFS Superior NE överraskade stort med hyfsat legal ID efter låt med Cindy 
				Lauper! Snabbt svar gjorde inte saken sämre!	JOB
		26	0900	KRFS  mycket riktigt efter Jannes tips!  Trevligt QSL när jag använde rätt adress	BOS
		26	0900	KRFS spelade Cyndi Lauper och IDade hyfsat	RÅM
		27 3	1000	KEPN Lakewood CO  stark och solo	BOS
		26	1200	KEPN fint ”Denver´s Sports Radio 1600 The Zone”	JOB
		26	1200	KEPN  med ”Denver’s Sports Radio AM 1600 The Zone”	RÅM
		1 3	1102	KTUB Centerville UT  med utförligt legal ID efter att ha gått fint med MEX-mx	BOS
		2	0855	KTUB bra med ”Juan 1600 AM”	JOB
		2	1002	KTUB  med ett sent ID	RÅM
		22 27 	0600	KGST Fresno CA  mycket fint ID och ESPN Deportes. 	BOS
		26	1100	KVRI Blaine WA med ett snabbt legal ID	JOB
	1610	29	0849	CHHA Toronto ON med ID som först lurade mig att tro att det var en mexare. 	RÅM
	1620	28	0900	WTAW Collage Station TX med ett svagt ID i röran	RÅM
		26 3	0700	KOZN Bellevue NE	BOS
		26	0856	KOZN  med Omahareklam och ”The Zone”	RÅM
		27	0800	KSMH West Sacramento CA  dominant och även ett fint ID	BOS
		26	1100	KYIZ Renton WA drog callet och ID:ade även för 1420 och 1560	JOB
		1	1135	KYIZ	LSD
		26 2	1100	KYIZ  ID:ade faktiskt bara för KYIZ denna gång	BOS
	1630	27	0600	KKGM Fort Worth TX   med TOH	BOS
		25	2314	KCJJ Iowa City IA med ett fint ID mellan två låtar	RÅM
		26 27	0601	KCJJ  några sekunder efter KKGM	BOS
		20	0400	KRND Fox Farm WY  jämnstark med en annan SS som troligen var XEUT	BOS
		22	0426	KRND  ”La Jota Mexicana”	KEL
		22	0558	KRND  ”La Jota Mexicana”	MJT
		27	0702	KRND  med ett sent ID	RÅM
	1640	26	0900	WTNI Biloxi MS  IDade även för 1490  ”The Champ”	RÅM
		26	0800	WSJP Sussex WI  med ett riktigt bra dubbel-ID // FM	BOS
		20	0400	KBJA Sandy UT   med ett fint bokstavs-Id	BOS
		2	0820	KDZR Lake Oswego OR  med R Disney	LSD
		27	0700	KDZR  med ID	BOS
	1650	3	0700	KCNZ Cedar Falls IA 	BOS
		26	1200	KCNZ  stark med ID och nyheter	RÅM
		26	0800	KYHN Fort Smith AR kanon-jingle ”AM 1650, the home of talk radio, KYHN 
				Fort Smith”	JOB
		26	0900	KYHN  med en tjusig jingle	RÅM
		26 27	0600	KYHN  använde fortfarande detta call detta datum. Lär ska ha bytt till KFSW nu	BOS
		20 3	0400	KBJD Denver CO  med ett utförligt ID	BOS
		20	0400	KBJD  stark med spanska	RÅM
		2	0900	KBJD kanon med sitt legal ID	JOB
	1660	29	0500	WWRU Jersey City NJ  med bra ID på EE men sen utrikiska	BOS
		27	0600	WBCN Charlotte NC  nu med Talk format	LSD
		27	0600	WBCN	BOS	
		26	1200	WQLR Kalamazoo MI bra med ID och slogan	RÅM
		3	0500	WQLR  bra ID strax innan KQWB ID:ade och sen en SS med ID	BOS
		2	1100	KQWB West Fargo ND  med lokal lucka i sporten	BOS
		26 27	0900	KQWB  starkare än WQLR på heltimmen	RÅM
		18 27	0123	KXOL Brigham City UT  mycket fint!  ”La Raza 107.1 FM”	BOS
		20	0402	KXOL  bra med TOH och ”La Raza”	RÅM
		2	0942	KTIQ Merced CA  saknar jag faktiskt så plockade ihop en rapport till Radio Bendicion som dom heter numer. Har dock inte hittat någon e-adress än så får väl bli brev.	BOS
	1670	26	0500	CJEU Gatineau-Ottawa QC med ett kort ID. Hördes av och till rätt bra med okänd 
				musik som Shazam lyckligtvis identifierade	RÅM
		26	0500	CJEU riktigt fint så då återstår väl bara att jag oxo får svar!?	JOB
		26	0455	WOZN Madison WI  ”The Zone”	LSD
		26 3	0700	WOZN   hade visst bara callet ”WUSW” några månader.	BOS
		26	0900	WOZN med ID för både AM och FM	RÅM
		26 27	1000	KNRO Redding CA  med TOH-ID	BOS
		27	1300	KNRO  rätt bra	RÅM
		2	0858	KHPY Moreno Valley CA  bra men bara ID för systerstationen på FM i Murcia, 
				Spanien!  Tänkte ta en ny rapport men får leta vidare	BOS
	1680	27	0600	WTTM Lindenwold NJ  med några ID_varianter p timmen	BOS
		26	1200	WPRR Ada MI  ”Public Reality Radio” mm	RÅM
		26	1200	WPRR finfint med ID för AM och FM samt ”Public Reality Radio”	JOB
		3	0500	WPRR	BOS
		26	0900	KRJO Monroe LA med ett stört ”KRJO Monroe”	RÅM
		26	0800	KRJO  med fint ID	BOS
		27	0800	KGED Fresno CA  fint	BOS
		27 2	1100	KNTS Seattle WA  med ett klart godkänt ID	BOS
	1690	26	0300	CJLO Montréal QC med ett hyfsat ID	RÅM
		26	0800	CHTO Toronto ON  med mycket fint ID	BOS
		26 27	0600	WMLB Avondale Estates GA  la även till Atlanta i heltimmes-ID:et	BOS
		22	0533	WVON Berwyn IL  upp en kort stund och bra ID och Urban Contemporary	BOS
		27 3	0700	KDDZ Arvada CO  med ett bra ID  så alltså igång	BOS
		27	0700	KDDZ   med TOH och ”Radio Disney”	RÅM
	1700	26	2210	WRCR Ramapo NY  med svåra utility-QRM	LSD
		26	0443	WRCR  hade en mycket bra period här med ID ”AM 1700 WRCR” och en del 
				rapporterbart! Kul med en ny X-bandare tycker	JOB
		29	0400	WRCR  lite svag och framför allt vårdsamt störd av klämtandet  här	BOS
		26	0420	WRCR  upp med ett bra ID ”AM 1700 WRCR” mm. Även 0513 men KVNS är
				ruggigt dominant på frekvensen	RÅM
		3	0700	KVNS Brownsville TX  stark	BOS
		26	0900	KVNS  starkast med sitt Fox Sports Radio	RÅM
		22	0605	KBGG Des Moines IA	LSD
		22 26	0530	KBGG  med ovanligt fina ID	BOS
		26	0849	KBGG  med fint ID	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	26	0600	CMBA R Rebelde, Guantánamo rätt bra med ID mm	RÅM
	540	26	0600	XEWA San Luis Potosí SL fint med NA och gick en stund med nya hits och ID 
				”Los 40 Principales”. Har 150 kW här!	JOB
	580	27	0900	XEMU Piedas Negras CO  // 103.7 FM  med ett uselt ID. 103.7 framgår dock OK	BOS
	590	26	1101	XEPH Mexico DF  bra tidvis med mx. Här ett uselt ”Sabrosita” noterat	BOS
	690	26	0838	+XEMA Fresnillo ZC fint med “La Mejor”-ID:s och här ett lite sämre men som 
				nämnde både 107.9 och 690, dvs ingen förväxlingsrisk med XECS	JOB
		26	0858	XEMA   med ett stört ”La Mejor …..107.9”. Bättre under mx.	BOS
	720	27	0907	+XEDE Saltillo CO upp över WGN ibland med ”La Kaliente”-ID och verkar nämna 
				105.7 som styrker att det var denna	JOB
	730	27	0932	XEX México DF “Deportes W” fint	JOB
	760	26	0500	XEABC Mexico DF körde över WJR med ”ABC Radio 760 AM” bland annat	JOB
		26	0500	XEABC  rätt bra med ”ABC Radio 760 AM” mm	RÅM
	830	26	0803	XEITE México DF med ett QRM:at ”Radio Capital” bl.a	JOB
	860	26	0900	XENL Monterrey NL  med tydligt bokstavs-ID	BOS
		26	0900	XENL  drog callbokstäverna. Ny för	JOB
		27	0800	XEMO Tijuana BC  med ett fint legal ID	BOS
	870	27	0919	+XEXM Jerez de Garcia Salinas ZC  bra med ID ”Radio Jerez” // 89.1! Flytt från 1150 tydligen!	JOB
	900	26	0900	XEW Mexico DF med “W Radio” och nämnde ”900 AM”	JOB
		26	0900	XEW  med “W Radio”, ”900 AM” och webbadress	RÅM
		27	0957	XEW  mest med “W FM” numer. Dock nämns 900 på heltimmen.	BOS
	930	27	0957	+XEQS Fresnillo ZC  fint med romantiska låtar och tillkrånglat ID.  Blev att leta upp dom på nätet och lyssna. “90 3 FM” lät I alla fall precis som på nätet! Utan punkt.	BOS
	940	22 27	0533	XEQ Mexico DF  m flera ”940 AM” och gav web-adressen.  27:e även ”XEQ”	BOS
		26	0600	XEQ med ordentligt ID och NA	JOB
	980	26	0700	R Ciudad de Habana  men sen även en Mex med hymnen	BOS
	990	26	0838	XET Monterrey NL ”La T Grande”, tid och temperatur mellan låtarna här	JOB
		26 3	1000	XET  med ett ID som ovan	BOS
		26	1017	XECL Mexicali BC  med ett ”Rockola” och la sen på Beatles i EE original	BOS
	1010	22	0601	XEHL Guadalajara JL  ”Deportes W”	BOS		
	1030	2	1100	XESDD Ensenada BC  med en trevlig ”Tremenda 1030 AM”-jingle	BOS
		2	0855	XESDD tuffade på. ”Tremenda 1030 AM”-ID och jingle	JOB
	1050	26 27	0900	XEG Monterrey NL  tog över på timmen	BOS
		26 27	0901	XEG  stark med fint ID. Även 27/10 0830	RÅM
		20	0400	XEBCS La Paz BS med ”La Radio de Sur California”	RÅM
		27 2	0956	XEBCS  sa sig köra parallellt med 99.1 FM.  Häftigt ID 27:e 0829	BOS
	1060	26 27	0740	XERDO Matamoros TM  mycket bra ”La Raza 1060 y 93.9”, så premiären får 
				flyttas fram ett dygn. Även 27.10 0831	JOB
		26 27	0801	XERDO   gick kanon och flera ID som La Raza 1060, men även med ett ”XERDO”
				och ID för systern XHRAW 93.9 FM!  Oväntat på denna Mexikanska ”clear channel”
				där bara XEEP hörts tidigare.  Flyttat hit från 1450.	BOS
		27	0601	XEEP Mexico DF  med legal ID och nämnde även KV.	BOS
	1070	22	0532	XESP Guadalajara JL   ”Radio Noticias 1070”	BOS
		26	0930	XESP ”Radio Noticias 1070”	JOB
	1090	27	0800	XEPRS Rosarito BN med ID i trängseln. ESPN här förbryllade först	JOB
	1100	26 27	0857	XETGO Tlaltenango ZC  bra med några ”Radio Canon”. Stadigt med musik sen	BOS
	1140	26 2	0927	XEMR Monterrey NL fint med flera ”Radio Esperanza” Mycket fint med callet 
				efter NA 2:a 0500z	JOB
		27	0906	XEMR  “Radio Esperanza”	BOS
	1170	26	0858	XERT Reynosa TM  väldigt ID: ”…Exitos Radio. Ke Buena 1170 AM.”	BOS
		26	0851	XERT  fint “Ke Buena 1170 AM” har jag inte loggat tidigare	JOB
		26	0858	XERT  med fint ID ”.. Exitos Radio  Ke Buena 1170 AM”	RÅM
	1220	26	0850	XEB Mexico DF  fint med “La B Grande de Mexico” mm	RÅM
		27	0906	XEB  med callet, adressen mm	BOS
	1230	27	0245	R Progreso  sa dom här	BOS
	1260	27	0946	XEL Mexico DF ”La Comadre – Puros Exitos”	JOB
	1280	22 26	0532	XEAW Monterrey NL  med ett utförligt ID // FM och sen lugn musik. Hörd i Parka 
				av Sigge för 12 år sedan. Ny för mig. Även 26.10 klockan 0900. Även 3.11	BOS
		26	0900	XEAW m tydligt ID med call, kHz och allt. Sänder med 50000W på FM säger dom	JOB
	1300	27 3	0821	XEP Cd Jerez CH  fint med musik och ett halvbra ”Radio Mexico Noticias”	BOS 
	1310	3	0600	XETIA Guadalajara JL  med ett halvdåligt ID men ”Radio Vital” stärker ID. På timmen hördes Mexicos nationalsång på en massa frekvenser men få ID.	BOS
	1320	26	0900	XENM Jesús Maria AG  med både ”XHNM” och ”Teleradio 98.1”	BOS
		26	0900	XENM är ännu en ny Mex för	JOB
		26	0900	XENM  med både ”XHNM” och ”Teleradio 98.1”	RÅM
		26	0800	XECPN Piedras Negras CO ”La Poderosa 1320”	JOB
		26 27	0906	XECPN  med fullständigt ID och “La Poderosa” dessutom	BOS
		2	0900	XESR Santa Rosalia BS ”Radio Sur California”	JOB
	1350	3	0801	XETB Torreon CO  med ett svagt ”Radio Laguna” och lite musik.	BOS
	1420	2	0853	XEXX Tijuana BC  kanon med ett ”Tijuana …. Vida 1420 AM.”	BOS
		2	0853	XEXX snyggt ID ”Vida 1420 AM”	JOB
	1470	20 3	0400	XERCN Tijuana BC  	BOS
		20	0400	XERCN  som vanligt	RÅM
	1480	1	0710	WMDD Fajardo PR  idar ”El 14-80 AM”
	1540	29 31	0400	ZNS-1 Nassau  kanon med en invecklad ID-jingle men 104.5 går fram tydligt. 31.10 0900 gick dom fint också med ett delvis stört ID	BOS
	1570	22	0435	XERF Cd Acuna 	LSD
	1610	22	0430	Caribbean Beacon	KEL
	1700	20 27	0400	XEPE Tecate BC  klämde som vanligt in ett snabbt ”XEPE” av en kvinna i ESPN	BOS
		20	0400	XEPE  med ”XEPE” och ”ESPN 1700”	RÅM
		2	0916	XEPE promotade Max 105.7 dvs XHPRS!	JOB

	SYDAMERIKA
	800	20	0458	RCN Bucamaranga	MJT
	870	25	0600	LRA1 R Nacional Buenos Aires med id	LSD
	930	24 25	0403	CX20 R Monte Carlo, Montevideo gick rapporterbart med ID med mera, så man blev 
				inte helt lottlös denna morgon i alla fall… Även 25:e	JOB
	940	25	0509	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro ID:ade just så	JOB
	1040	1	0615	ZYK537 R Capital, Sao Paulo	LSD
	1190	17	0505	LR9 R America, Buenos Aires	LSD
		20	0500	LR9 R America  ”Once noventa, América Informa”	KEL
		29	0700	LR9 R América med ett stört ID	RÅM
	1200	21	0540	ZYK520 R Cultura Brasil, Sao Paulo	LSD
	1270	21	0420	LS11 R Provincia de Buenos Aires	LSD
	1280	17	0528	ZYJ455 R Tupi, Rio de Janeiro bra med väder och ID	RÅM
		24	0723	R Tupí, Rio de Janeiro	KEL
		24	0501	ZYJ455 R Tupi, Rio de Janeiro med ID och en hel del musik 	JOB
	1290	3	0544	YVLF R Puerto Cabello med fint ID och lugn musik	RÅM
	1320	1	0630	YVWP R Apolo, Turmero	LSD
	1350	17	0658	LS6 R Buenos Aires hördes hela morgonen. Även 29/10 0702.	RÅM
		17	0500	LS6 R Buenos Aires	LSD
		22	0531	HJDS Ondas de la Montaña, Medellín   plötsligt med ett fint ID	BOS
	1450	25	0439	YVKJ R Maria, Caracas fint in på ett bananskal som jag inte planterat …	BOS
	1490	22	0541	HJBS R Punto Cinco, Bogota  med några ID	BOS
	1540	29	0619	OCU2X R TurboMix, Cajamarco med ett fint ID och härlig musik	RÅM
		29	0620	OCU2X R TurboMix, Cajamarca	LSD
	1580	29	0600	HJQT Verdad R, Bogotá	LSD
	1590	31	0500	YVUD R Deporte, Caracas	LSD
	1620	24	0331	LRI309 AM 1620, Mar del Plata ”AM 1620 Mar del Plata”	JOB

KORTVÅG & FM
	2485	19	1742	VL8K / Katherine  Australien	KEL
	4835	19	1650	VL8A / Alice Springs  Australien	KEL
	4840	24	0644	WWCR  Religiöst prat	KEL
	4905	19	1652	Xizang PBS, Lhasa med program på engelska	RÅM
		19	1654	Xizang PBS, Lhasa  Trevligt engelskt px med fin musik och ville ha kommentarer
				mm. Sägs svara bra.	KEL
	4915	24	0646	R Daqui, Goiania  snyggt ID, skön musik	KEL
	4985	24	0704	R Brasil Central, Goiania  i väntan på MV	KEL
	5020	23	1100	Solomon Islands BC  med engelska nyheter	LSD
	5910	20	0616	Alcaraván R rätt svag men tydlig.	MJT
	6055	23	1055	R Nikkei  med japanska och // 9595	LSD
	6095	24	1237	KBS World Radio, Gimje med program på engelska om sydkoreanska popartister	RÅM
	6180	25	1600	R Taiwan International/Tanshui med nyheter och programmet Here in Taiwan	RÅM
		25	1600	R Taiwan Int, Tansaui  med engelska	LSD
	7445	25	1100	R Taiwan Int, Paochung  med engelska	LSD
	13800	29	1505	R Tamazuj via Madagascar med program till Sudan	LSD
	15140	29	1430	R Sultanate of Oman  med engelska och relä av Oman FM	LSD
	15550	19	1559	R Dabanga	KEL

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	640	27	0859	(Tent) WOI Ames IA  med ett uselt ”WO…”	BOS
		27	0900	(Tent) KWPN Moore OK m både ”Moore … Oklahoma City” och ”ESPN Radio”	BOS
	740	26	1315	(Tent) KCIK Kihei HI  med en promo och i den ett ”Immaculate Heart Radio”.  Det 
				var inga bättre HI-cx så snart tar vi ett heltimmes-ID på denna också.	BOS
		27	0905	(Tent) XEQN Torreon CO  som låg 51 Hz lågt och mullrade hemskt. ”Grupo Formula”
				i alla fall och Glenn Hauser har noterat samma skillnadsmuller i OK och menar att 
				det är XEQN som är boven.	BOS
		27	0931	tent. XEQN fint med ID ”Radio Formula” här och ligger klart snett. Finns även 
				XECAQ här med samma format men i en extremt svårhörd del av landet så…	JOB
	780	27	0931	tent. XEWGR Monclova CO med ID ”Exa FM” och modern mx. Finns även XEZN 
				här med samma format dock	JOB
	820	22	0602	(Tent) XEBA Guadalajara JL  med MEX-musik har vi aldrig hört tidigare men  fadade
				exakt som 1010 nedan. Ingen SS/MEX i USA på frekvensen.	BOS
	870	27	0957	OID MX som ID:ade efter nationalsången.  Men för svagt på min inspelning. Flera OID MX samtidigt.  SS REL på 620 verkar dock kunna vara något annat?	BOS
	960	26	1031	(Tent) KALE Richland WA  med ESPN Deportes	BOS
		27	0926	OID antagligen en äkta Mex med ett ID jag inte får ut så där på rak arm	JOB
	990	28	0800	(Tent) CBW och CBY med olika program innan heltimmen, sedan CBC-nyheter med eko	RÅM
	1010	22	0602	(Tent) XEHL Guadalajara JL  med ”Deportes W”-slogan	BOS
	1030	27	1102	OID MEX med våldsam distortion ID:ar som ”XEN”??	BOS
	1070	22	0603	OID  med slogan ”Real Country Music”  tog över från KNX med bra styrka.	BOS
	1120	18	0029	(OID) pratade om ”progressive rock country” och spelade ”Sunshine of your life”.
				WKAJ NY ?	RÅM
	1230	19	1205	(OID) svagt med slogan och hörs bara på AK-antennen. Utreds vidare	RÅM
	1300	22	0533	(Tent) WRDZ La Grange IL  tydligen igång fortfarande med R Disney!	BOS
	1340	22 2	0632	OID med fint ID som ”Favorites 105” men finns inget på nätet om någon sådan 
				station! Misstänker liksom förra säsongen att detta är KACH i ID? Samma ID 2.11
				0543 och eftersom KACH i sitt heltimmes-ID säger ”105” utan decimal så torde
				det vara dom	BOS
		26	1220	OID med Denver-reklam. KDCO?	JOB
	1350	26	2147	OID Tent. WEZS i Laconia, NH som nu har Talk och kör Savage Nation här! Just detta program hördes här och telefonnumret stämmer också	JOB
	1380	26	0630	OID med NBC Sports borde vara WABH mtp cx	JOB
	1380	28	1030	OID med regionalt Mex-format non-stop fick jag inte ut. Kanske en äkta Mex?	JOB
	1420	26	1222	OID med CBS Sportsradio!?	JOB	
	1450	2	0616	OID med ”America’s Best Music”-slogans lyckades jag inte knäcka…	JOB
	1450	3	1132	OID  med ett mycket fint ”1450 AM ESPN Deportes Radio”. Tyvärr kan man inte med
				Googlande få fram om det är KHIT i NV eller KRZY NM som är ursprunget. Mer
				detaljer runt så en förfrågan skickades till KRZY som dock inte har behagat svara. 
				KHIT har jag redan sedan tidigare men förfrågan jag skickade dit är oxo obesvarad	BOS
		26	1213	OID  med en jingle som låter som ”KTRP” och nog var det SS mx oxo. Men inget mer
				att hänga upp det på så lär inte gå säga 100% om jag inte hör samma jingle igen	BOS
	1470	26	1219	OID  som tycks kalla sig ”Fox 1470”?  Men knappast PA-stnen	BOS
	1490	2	0930	(Tent) KEYG Grand Coulee WA med ett svårtydd ID 	RÅM
	1550	18	0015	OID stark MEX överraskade med annonsering. Spelade inte in. Troligen UT?	BOS
		26	1201	(OID) med Fox Sports Radio, skulle kunna vara KDCC eller KAPE enl KOJE	RÅM
	1650	27	0659	(Tent) XEARZ  med ett svagt ID. Tycks säga XEARZ men jag avvaktar bättre ID	BOS

NDB
	
PIRATER
	1612,0	18	1839	The Technical Man med Pretenders.	MJT
	1625,2	17	1855	R Wadloper	MJT
1626,0	17	1902	R Snowman	MJT
1636,0	17	2020	Keiser & Keiserin är tyvärr knepig med svar.	MJT
1645,0	23	2012	R Wadloper spelar ofta vettig musik till skillnad från många andra.	MJT
1648,0	17	1940	R Moby Dick kan man säga detsamma om.	MJT
	1650,0	19	2150	R Monte Carlo	MJT
1654,9	17	2125	R Sylvania.	MJT
	1655,0	17	2040	Zender Shaduwjager	MJT
	1665,0	17	2050	R Twentana	MJT
1671,0	17	2020	R Twentana fortsatte alltså på 1665	MJT
6230,0	18	1951	R Blackhair får jag detta till.	MJT
6304,2	17	2150	R Spaceshuttle fint.	MJT
6305,0	18	2110	R Spaceshuttle säger ofta att de ska sluta men gör det aldrig.	MJT
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