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BOS	Bo Olofsson, Kåge	160225-160307	Cloud-IQ, SDR-14, PRA-1
LSD	Lars Skoglund, Täby	160225-160307	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare; SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - bara 5 riktningar.

25.2	Avresa från Kåge 1200 med första stopp Kallax 1335 för att plocka upp Lasse som skulle landa 1330. 	Nu hade planet tydligen haft medvind och slagit nytt hastighetsrekord för Lars hann hämta ut väskan innan jag dök upp! Snörök med dålig sikt samt risk för snöplaning så vi tog det lugnt. Vippabacken bjöd på en hemkokt ärtsoppa och pannkakor i trevlig miljö. Nästa stopp ICA i Överkalix för veckohandling. Enormt utbud jämfört med Junosuando/Kangos. Efter lite bränslepåfyllning 20 mil utan incidenter. Sista milen in till Parka upptäckte vi att snödjupet plötsligt blev ett helt annat. Höga plogkanter.  Jag hade bestämt mig för att få igång AK/HI-antennen i mörkret så vi kunde lyssna på någonting den 26:e. Västkusten brukar kunna gå bra på den vid störda konds.  Efter urlastning och installation på respektive svit hämtades ett par skidor ut från PAX-förrådet. En balun i fickan och iväg i pannlampans sken till AK-antennen. Skulle vara lätt att hitta med en plastpåse tejpad runt stammen och en röd plastdosa en meter över backen men alla stammar var täckta av ett tjockt lager is och frost så påsen gick inte se och snödjupet översteg en meter så den röda dosan syntes inte heller. Som tur var syntes tråden eftersom det satt små ispärlor här och där på den.  Efter att ha frilagt plastlådan och skruvat dit trafon bedömdes möjligheten att hitta något mer i mörkret vara lönlöst så dagen avslutades utan allvarligare DX-försök.

26.2	Det går sakta framåt.  Hittade rullen med koaxen till östkusttråden då det blåst runt det trädet med mindre snö som följd. Den enda koax som klarade sig i somras och som fungerade perfekt.  Den var nu avklippt med ett snyggt snitt efter det att jag lämnade den upprullad och uppfäst på en trädstam!  Finns ingen naturlig förklaring. Så jag fick skida iväg och skarva ihop den igen! Hade varit klart på förmid-dagen annars. Tråden ser ut att vara i hyfsat skick.  De andra antennerna däremot är avklippta och nerdragna under snöskoterspåren överallt. Inte av illvilja utan av ett förståeligt säkerhetstänkande. Det hade bildats överarmsgrova iskorvar på trådarna samtidigt som alla björkar under en dm i stamdiameter stog med toppen nere i backen. I de fall tråden legat fem meter upp fanns den nu att söka under snön! Men på flera ställen har höga , grova björkar böjt sig över tråd som legat uppe på en tall och tagit med sig den ner med avrivna tallgrenar som följt ibland. Vi måste börja plocka in trådarna för vintern eller lägga ner verksamheten helt. Det är sista gången jag gör en sådan här renovering. Betydligt enklare att dra ut tråden från en rulle. Förutsättningen är dock att det sitter stora färggranna permanenta snitslar tätt. Lasse kopplade in Asienbalunen och den antennen fungerade fint direkt. Ganska trevliga cx trots avsaknad av antenn.  XERF 1570 klockan 1140 SNT på rakt nordlig tråd t ex! Hur skulle inte den gått på östkusttråden om den blivit klar i tid ...  Bandat från AK-antennen hela natten och dagen men väntar mig inga stora fynd där. Varit i antennskogen hela ljusa delen av dagen men vädret var bra så det var bara skönt. Full arbetsdag alltså. Ingenting sparat från eftermiddagen utom runt heltimmen 1300z då det gick ett gäng Hawaii riktigt bra. Bara mediokra konds mot Spanien sista timmarna innan midnatt.

27.2	Antennarbete hela dagen med östkustantennen.  Mest västliga ”50 kW:are” det lilla som hördes. P g a jämförande test och annat så spelade jag inte in något på hela dagen utom korta snuttar för att kolla hur antennbygget påverkade signalerna. Men inga cx som matchade de antenner vi hade alltså. Dock bra drag mot Hawaii och Alaska när jag började kolla efter mörkrets inbrott. 

28.2	Västkusttråden blev äntligen reparerad men inte klar och  inkopplad förrän framåt aftonen. Blev en del extrajobb p g a att det saknades en koax in. Den som vi använde i oktober var nu död! Troligen vatten i en skarv i vägen en meter under snön. Eftersom Orinoccotråden var av på mitten beslöt vi att offra den riktningen och istället dra om västkustantennens slutpunkt till just LA-balunen! Enda nackdelen med detta arrangemang skulle bli att västkusttråden kopplades bort de korta stunder Lasse ville kolla Spanien-gatarna på morgonen strax före heltimmarna. Västkust och morgon är dock oftast inte aktuella samtidigt. Trots tji VK-tråd under byggtiden dundrade västkustarna in på den rakt nordliga antennen långt in på förmiddagen. Man kan bara försöka föreställa sig vad man hade hört med VK-tråden aktiv. AK/HI i högform på eftermiddagen.

29.2		Halvbra cx med ett betydande antal lite östligare stationer än tidigare.  Västkustarna gick betydligt mycket bättre på nya västkusttråden än på AK/HI-tråden som varit så givande tidigare. Man undrar vad vi missat första dagarna i avsaknad av västlig antenn?  Västkusten blev en flopp så NA dog ut mycket tidigare än första dagarna.  Fortfarande lite HI och AK på eftermiddagen.  Asien drog igång fint men det blev en kort lycka. Knappt hade vi fått lite koll förrän det började tunna ut.  Spanien helt utstört av Iran och araber hela kvällen. Detta trots att inga mätvärden stödde detta.  CBG:s bärvåg synlig ibland redan före 22z men blev inget.  I övrigt en solig och grann dag med stigande temperatur så jag tog en skidtur och städade bort en del trådskrot som jag lokaliserat medan antennerna byggdes. 200 meter av gamla östkusttråden bland annat. Några avslitna staglinor som antennerna vilat på hittades också. Mycket lättare att se trådarna nu än i oktober.  LSD företog under tiden en promenad med avsikt att bjuda in Roland på fika men han var inte hemma så Lasse tejpade upp en hälsning på dörren istället. Ingen reaktion än.

1.3	Tveksam början på natten. CO 1510 enda innan jag la mig så med tanke på förvarnade störning valde jag spela in från västkusttråden. Enligt Lasse som var igång före mig började dock störningen med en skjuts mot östkusten. När jag kom igång var det dock fördel västkusttråden medan LA tog över mer och mer på östkusttråden. Innan det dog ut vid 9z gick det bara LA på den. PR mycket bra. På västkusttråden blev det snabbt allt västligare stationer innan den slutade ge något.  Mellersta USA försvann först. Västkustarna började återvända ganska snart igen efter störningen. Efter ett par mil på kronans avlagda lagg senaste dagarna är det inre tjänst som gäller idag. Ingen sol idag så passar bra. Rätt avslaget mot Asien och småstörningarna avlöste varann hela dagen.  Dock kom NA igång redan före 22z även om det inte var mer än några standardstationer.

2.3	Seg början på natten men lite östkustare började visade sig mitt i densamma. Östkustarna fortsatte sedan hela morgonen men gick ibland starkare på västkusttråden. Efter sunrise dessutom de vanligaste västkustarna med fin signal. Dock inget djup så bara standardstationer överallt. Korta stunder av lycka följdes av längre med dålig dynamik då bara de starkaste stationerna gick men de gick med god styrka istället.  Fortsatte så hela dagen. Vi besökte Kangos för påfyllning av förråden  och det lät likadant då vi kom tillbaks som då vi for. Efter en tag började dock signalerna från Alaska och Hawaii ta sig och nådde nya höjder. Dock inte så bra att de lägsta frekvenserna vaknade till riktigt. Samtidigt pågick en kraftig Asien-öppning som började i Japan men som flyttade gradvis åt Indien till när geomagnetiska störningen blev kraftigare.  Ännu en dag med NA hela den ljusa delen av dygnet. Månadsskiftet februari/mars har varit kraftigt försummat i svensk DX-historia men erbjuder, förstås, lika goda konds som populära oktober. Stört på kvällen med brassar och spanjorer.

3.3	Sämsta dagen hittills.  Inget vid midnatt men sen kom några östkustare, lite och även västkust. Allihop samtidigt och på samma antennriktning. Geomagnetisk oro alltså.  Dog ut med solens uppgång och blev sällsynt dött på bandet. Såg ut som värsta protonstörningen. Inga europer nästan och bara ett par svaga NA-signaler när det var som ljusast på dagen. KBRW fanns kvar bl a.  En byavandring fram och åter Palovallen lättade på stämningen.  Takskottning är för närvarande huvudsysselsättning här. Upp till en meter kompakt snö på taken väger sina ton.  Åter vid radion hade MV:n öppnat riktigt bra igen med många Hawaii, Alaska och Kina. Frånvarande var dock NA i övrigt och även intressantare asiater. Bastu blev nästa programpunkt. När vi kom hit var det inget liv i bastuaggregatet eller i belysningen i bastun mmmen jag har lite erfarenhet så jag lyckades hitta och återställa överhettningsskyddet och lyset fixades också. Byte av en lampa och åtgärdat glapp i den andra hållaren. Lasse sanerade glaskross på golvet så nu vågar vi oss dit. Har gått hett till i bastun! Bra Spanienkväll men inget användbart från NA innan sängdags. Ett par snöskotrar fick vid midnatt problem när dom skulle upp på skoterleden via påfart från knuten på skolan där de normalt ansluter. 2,5 meter hög plogkant gjorde att skotern fastnade och fick tas ner baklänges. Grabbarna hittade till slut en omväg runt drivan och drog åt skogs.

4.3	Ingen karaktär på kondsen men med tanke på senaste trenden så startades inspelning från östkust-antennen.  Ett bra val visade det sig när jag varvade upp igen. Roliga punktkonds mot nordöst i korta skurar innan det blev mer jämntjockt mot trakterna runt Canada-gränsen. Bra mot QC ibland t ex. Frampå förmiddagen blev det mer och mer västliga stationer men företrädesvis ID/WY så svårt göra fynd. Östkustarna tidvis bättre på västkusttråden och oftast lika på båda.  Mer brus på ÖK dock. Dog ut en bra bit före lunch och kom inte igen mer. D v s Asien dök plötsligt upp ett par timmar försenat med ruskigt ren och fin signal från Kampuchea 918 t ex. Även Laos och Myanmar noterades samt mot slutet av öppningen AIR med EE nyheter på mest var annan frekvens! Orutin och dito intresse gjorde säkert att vi missade annat roligt. Bara kortvariga Japan-lyft och ovanligt lite kineser. Halvtama Spanien-cx men NA var piggare än hittills. Dock en hel del sprak och splash så blir nog svårt få ut något innan det ljusnar.  Prognosen ser inte så illa ut så vi hoppas på morgonen.

5.3	Mycket bleka NA-signaler natten igenom. Inget som kräver genomlyssning utom möjligen mitt på någon av heltimmarna. Blev lite intressantare när solen gick upp och kondsen drog västerut. Men mest standardstationer och dålig dynamik. Bomull i hörlurarna ungefär. Tog slut fort p g a en liten störning som kom just vid sunrise och höll i sig några timmar.  En sista rundtur i skogen för att städa upp några trådrester som jag noterat tidigare. Delar av den saknade gula antennen och några fångsttrådar längre fram i den riktningen. Själva antenntråden är fortsatt borta. Måste ha följt med skördaren som gått fram i ungefär samma riktning som den antennen gick. -4 grader men lite grinigare väder. Asiaterna kom igång lite tvekande men sedan blev det rejäl fart på Japan och annat. Japsen höll ut väl över stängning för NHK2.  Övriga frekvenser och tider förblir okollade. Spanien gav ingenting. Midnattsgaten kom igång 6 minuter försenat p g a någon viktig fotbollsmatch både på SER och COPE. NA-tendenser men verkar bli ännu en störd natt.

6.3	Bra morgon och en bit in på förmiddagen.  Småintressant emellanåt men de svagaste stationerna drunknade i en ryamatta av geomagnetiskat brus allt som oftast. Regional-frekvenserna dock mycket livliga nu och då. Lasse skidade iväg efter Asien-antennens balun strax innan solen gick ner och vi konstaterat att Asien inte hade någon bättre dag. Dock gick Japan och annat bra ibland. K-index 7 avslutade denna exp med lustiga effekter.  Redan innan 2100 UTC var bandet fullt med brassar på dageffekt, som det verkar. I snitt två på varje frekvens. Vi är dock orutinerade så bara ett fåtal ID:ades. Vad gäller BOS så kommer inspelat guld aldrig att analyseras.  Om någon vill grotta ner sig så kan jag tillhandahålla filerna.  Spanjorerna på 1485 som ägt frekvensen under hela kvällen byttes plötsligt ut mot NRK Svalbard med lokalstyrka och sången "Barnatro" precis när SER-gaten startade!  På La Plata-antennen alltså. Efter några minuter var ordningen återställd.  Vad mer för "fynd" finns inspelat tro?

7.3	Brassarna hängde kvar i början på natten och NA vid soluppgången var bara inte att drömma om. Spelade dock in på östkustantennen för säkerhets skull.  Lasse som var igång före mig som vanligt noterade dock punktkonds mot MB med fina styrkor på morgonen så blir att kolla inspelningen trots allt.  Dog ut fort så avvecklingen stördes inte av någon önskan att lyssna.  1230 SNT lämnade vi Parka för att ta en macka i Överkalix och vara på Luleå Fpl i god tid innan 1745.  Snörök och dåligt plogat ut mot vägrenen gjorde varje möte till ett äventyr men trafiken var väldigt gles så tidsplanen höll. Ännu en lyckad PAX-exp kan läggas till handlingarna.  Koll av inspelningarna från denna natt förvånade! Prima signaler från staterna längs USA/Canada-gränsen med god styrka och utan QRM från normala dominanter!  Mycket givande på GY! Troligen bästa dagen på hela expeditionen!
												/ BOS

EUROPA
	540	1	2257	Onda Cero Barcelona  med fint ID och jingle	BOS
	666	1	2300	SER R Barcelona	BOS
	711	2	2158	COPE Murcia  med ID och flera Murcia-reklamer	BOS
	747	29	0625	RNE5 Andalucía, Cadiz	LSD
	783	2	2158	COPE Catalunya y Andorra	BOS
	792	2	2300	SER R Sevilla  avslutade gaten med ”radiosevilla.es”	BOS
	837	1 6	2255	COPE Sevilla	BOS
		5	2304	COPE Sevilla	LSD
		3	2300	COPE Burgos	BOS
	846	4	2230	R North, Co. Donegal  med countrymusik	LSD
	873	1	2300	SER R Zaragoza	BOS
		1	2255	SER R Galicia  med snygga ID	BOS
	855	3	0625	RNE1 Murcia	LSD
	882	3	2255	COPE Valladolid  lyckades tränga igenom med flera ID under gaten.	BOS
	900	1	1730	RAI Lombardia, Milano  med regionalprogram	LSD
		1 6	2255	COPE Granada	BOS
		6	0600	R Popular, Bilbao	BOS
	918	28	2100	R Inter, Madrid	LSD
		3	2257	R Inter mkt bra ID	BOS
	945	28	0555	Smooth Radio Sussex, Bexhill  //1323	LSD
	954	3	2257	Onda Cero Madrid  med bra ID i början på gaten	BOS
	990	26	2255	SER R Bilbao  	LSD
		1 4	2255	SER R Bilbao  Den 4:e med ID 0700	BOS
	999	1	2300	COPE Madrid	BOS
	1008	4	2259	SER R Extremadura	BOS
	1026	3	2255	SER R Jaén	BOS
		2	2255	SER R Asturias	LSD
		5	2158	SER R Asturias	BOS
	1044	1	2255	SER R San Sebastian	BOS
		1	2257	SER R Valladolid	BOS
	1053	1	2255	COPE Zaragoza  bra med tanke på UK här	BOS
		1	2255	COPE Zaragoza	LSD
	1080	1	2256	SER R Coruna  gav web-adressen lokalt	BOS
		2	2259	SER R Huesca	BOS
	1107	29	1835	RNE5 Cantabria, Santander	LSD
	1116	1	2255	SER R Pontevedra  men faktiskt en spanjor under denna gång! Delar av
				frekvensuppräkningen hörs men fick tji ännu en gång.	BOS
	1125	2	0625	RNE5 Badajoz	LSD
		3	1835	RNE5 Toledo	LSD
	1134	26	2159	COPE Navarra	BOS
		5	2302	COPE Navarra	LSD
		1	2255	COPE Salamanca	BOS
	1143	1	2255	COPE Ourense	BOS
		1	2259 	COPE Jaén  kanon-reklamer	BOS
	1179	1	2255	SER R Rioja	BOS
	1224	27	2258	COPE Lugo	BOS
		27	2300	COPE Mallorca  tog över till slutet av gaten	BOS
		28	2158	COPE Huelva	LSD
		1	2255	COPE Huelva	BOS
	1260	27	1912	SER R Murcia	LSD
		1	2255	SER R Murcia	BOS
		1	2259	SER R Algeciras	BOS
	1269	29	1956	COPE Zamora	LSD
		1	2255	COPE Zamora på ena sidbandet och Badajoz på det andra samtidigt	BOS
		1	2255	COPE Badajoz	BOS
	1278	26	2000	R Ukraine Int, Petrivika  med ryska	LSD
	1287	1	2256	SER R Castilla  med Burgos-reklamer	BOS
		1	2259	SER R Lugo	BOS
		1	2300	SER R Lleida	BOS
	1296	1	2255	COPE Valencia	BOS
	1323	28	0555	Smooth Radio Sussex, Brighton  //945	LSD
	1341	4	2255	SER R León	BOS
	1350	27	2200	I AM R, Milano  med NPR News	LSD
	1368	27	1930	R Caroline North via Manx R	LSD
	1386	3	0700	Carillon R  med nyheter	LSD
	1485	1	2255	SER R Santander	BOS
		1	2256	SER R Zamora	BOS
		1	2257	SER R Zamora	LSD
	1521	1	2255	SER R Castellón	BOS
	1539	1	2255	SER R Manresa	BOS
		2	2255	SER R Elche	BOS
	1584	26	2145	Voces Sperantei Rumänien  med religiös musik	LSD
		1	2255	SER R Ourense	BOS
	1593	3	0745	Bretagne 5, Saint Gouéno  med skön musik	LSD
	1602	1	2255	SER R Ontinyent	BOS
		5	1241	Scandinavian Weekend Radio  bäst hörbarhet på hela det utstörda MV-bandet!
				Pratglad men avbrott i det finska surret för ett studio-ID, jingle och sen Beatles	BOS
	1611	6	2150	LLE-4 R Northern Star  Test via Bergen Kringkaster	LSD

AFRIKA
	765	3	1700	R Sudan, Omdurman  med nyheter	LSD
	972	3	0635	RNE1 Melilla  med lokalprogram	LSD
	1008	3	2257	R Las Palmas  med flera bra ID och lättrapporterat eget px	BOS
	1377	27	2245	R Free Africa, Mwanza Tanzania kallar sig ”RFA”	LSD

ASIEN
	540	1	2200	R Kuwait, Kabd  med arabiska och id	LSD
	567	5	1700	KBS HLKF Jeonju  med engelskt id	LSD
	576	4	1600	Yunnan News R  med id på engelska	LSD
		4	1615	Myanma R  //594	LSD
	585	2	1600	R Pakistan, Islamabad  med engelska nyheter	LSD
	603	6	1400	KBS HLSA Namyang  idade med ”KBS Happy FM”	LSD
	621	4	1600	VOA Deewa R, Tani-Khost, Afghanistan	BOS
	648	28	1410	AFN Okinawa	LSD
	657	15	2000	Kol Israel, Yavne  spelade Pat Boone	LSD
	666	3	1610	All India R, New Delhi  med cricket	LSD
	693	5	1540	JOAB (NHK2) Tokyo avslutade dagens sändningar för NHK2.	BOS
		5	1530	Bangladesh Betar, Dhaka  med engelska nyheter	LSD
	702	26	1420	VOIRI, Bandar-e Kiashahr  med program på Azeri	LSD
	747	3	1615	All India R, Lucknow  med cricket	LSD
		5	1540	JOIB (HNK2) Sapporo  har ett ID utan callbokstäver precis som förr. 	BOS
	774	2	1530	All India R, Shimla  med engelska nyheter	LSD
		5	1540	JOUB (NHK2) Akita 	BOS
	810	3	1550	All India R, Rajkot  med cricket	LSD
	828	5	1540	JOBB (NHK2) Osaka 	BOS
	846	2	1540	Bangladesh Betar, Rajshahi  med engelska nyheter	LSD
		4	1500	All India R, Ahmedabad  med engelska nyheter	LSD
	864	3	1400	JOXR (R Okinawa) Naha  överraskade med ett fint bokstavs-ID	BOS
	873	5	1320	JOGB (NHK2) Kumamoto	BOS
	891	5	1600	R Thailand, Sara Buri  med id och nyheter	LSD
	918	4	1500	+Radio National of Kampuchea, Phnom Penh  med id	LSD
		4	1500	Radio National of Kampuchea  med fin signal och ensam med Kampuchea-snack och
				snyggt ID. Hördes ett bra tag innan heltimmen med musik och vad som låter som
				reklam? Fortsatte vara dominant en halvtimme innan Indien tog över mer och mer.	BOS
	1125	5	1540	JOLC (NHK2) Tottori  nämnde Tottori efter callet vilket var tacksamt. De flesta
				bokstäverna låter lika på japansk engelska. Problemet var att en annan ID:ade några
				tiondelar tidgare så det låter JO-JOLC. Troligen starkare JOAD Naha under.	BOS
	1188	2	1545	CRI Kunming  med engelska	LSD
	1206	29	1530	Kol Israel, Akko	LSD
	1377	5	1540	JOUC (NHK2) Yagaguchi  har jag inte stött på tidigare	BOS
	1386	5	1540	JOKB (NHK2) Okayama  med en till under.  Stark och nämner Okayama.	BOS
		5	1540	JOKB (NHK2) Okayama	LSD
	1422	29	1600	CRI, Kashi  med program på Hindi	LSD
	1467	2	1500	KBS HLKN Mokpo  med lokal-id	LSD
	1521	5	1540	JOFC (NHK2) Fukui  har jag tydligen hört förr men kul ändå	BOS
	1530	6	1502	DZME   är ju obligatorisk i en Asien-logg.  ”Capitol BC Center”, ort o ”25000 W”	BOS
	1593	28	1530	All India R, Bhopal	LSD

PACIFIC
	740	28 2	1300	KCIK Kihei HI  gick ganska stadigt i en halvtimme och levererade ett komplett lokal-
				ID på timmen som förväntat.  Går bra emellanåt men aldrig ID då.  Trevligt QSL.	BOS
		2	1400	KCIK  med ID	LSD
	830	2	1400	KHVH Honolulu HI  har varit ovanligt seg att få igenom men nu ett bra ID dock	BOS
	900	28	1300	KMVI Honolulu HI  med ett bra ID innan KZPA tog tillbaks kommandot	BOS
	940	27 2	1601	KKNE Waipahu HI  med sin sköna mx och ID	BOS
	990	26 2	1300	KIKI Honolulu HI  med ID och CBS nx	BOS
	1040	2	1400	KLHT Honolulu HI  med ett perfekt ID	BOS
	1110	26 27	1300	KAOI Kihei HI  stadigt i bakhasorna på KAGV flera dagar och även med ID då	BOS
	1210	27	1530	KZOO Honolulu HI  en av de mer svårhörda.  Nu ett ”K-Zoo …” i musiken	BOS
	1240	26 2	1302	KEWE Kahului HI  hörd ID:a flera gånger varje dag. Extremt vanlig och stark.	BOS
	1270	26 2	1301	KNDI Honolulu HI  lätthörd numer på en fri frekvens. ID flera dagar.	BOS
	1370	28 2	1500	KUPA Pearl City HI  med ett svagt ID. Annars mycket kineskt.  Fint ID 2.3	BOS
	1420	27 2	1600	KKEA Honolulu HI  med callet och ”ESPN 1420”	BOS
	1460	27 2	1600	KHRA Honolulu HI  med bokstavs-ID.  Även ”Radio Korea”	BOS
	1500	28 2	1500	KHKA Honolulu HI  nämnde FM-frekvensen.  Ännu ett offer för oändlig sport …	BOS
	1540	27	1540	KREA Honolulu HI  fint med en massa annonseringar på koranska och EE	BOS
	1570	27 2	0800	KUAU Haiku HI  daglig gäst och ofta stark	BOS
	1620	28	1600	4KZ Taylors Beach QLD  idade	LSD

NORDAMERIKA
	540	7	0259	CBK Watrous SK  med ett FM-ID för Regina	BOS
	550	1	0600	WSAU Wausau WI  ensam på frekvensen	BOS
	560	5	0500	WGAN Portland ME  med flera uppradade frekvenser i sitt ID	BOS
		27	0530	KMON Great Falls MT 	LSD
		7	0349	KMON  svagt i bruset	BOS
	570	7	0331	CKSW Swift Current SK  brukar gå mycket bättre än så här. ID i alla fall.	BOS
		6	0658	WNAX Yankton SD  med ett par bra ID i en väderrapport efter C2C	BOS
		4	0900	KNRS Salt Lake City UT  med ett brusigt ID men var ensam på frekvensen.	BOS
	580	6 7	0600	CFRA Ottawa ON	BOS
	590	3	0300	VOCM St John’s NL	BOS
		7	0300	CJCL Toronto ON	BOS
		26	1320	KHAR Anchorage AK  med CBS Sports Radio	LSD
		26 2	1320	KHAR	BOS
	600	7	0432	CJWW Saskatoon SK	BOS
	610	7	0207	CHTM Thompson MB  med reklam, id och Arctic Radio Weather	BOS
		7	0353	CKYL Peace River AB  nästan som förr i tiden. Stark med “YL Country”	BOS
	620	5	0502	CKCM Grand Falls NL  med VOCM-id efter lite halvt UC mx så litet antiklimax	BOS
		1 6	0600	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		7	0230	CKRM Regina SK  dominerade frekvensen med country	BOS
		2	1326	KGTL Homer AK	BOS
	630	6 7	0600	CHED Edmonton AB  ID:ade strax före Radio Timisoara	BOS
		2	1500	KIAM Nenana AK	BOS
	640	6 7	0600	CFMJ Richmond Hill ON	BOS
	650	7	0231	CKOM Saskatoon SK  bra med nyheter och väder	BOS
		26 2	1300	KENI Anchorage AK	BOS
	660	1	0557	WFAN New York NY  	BOS
		6	0647	KEYZ Williston ND  promotade sig själv som “news radio”men spelade sen CW	BOS
		1 7	0700	CFFR Calgary AB	BOS
		26 2	1300	KFAR Fairbanks AK	BOS
	670	6	0400	WSCR Chicago IL  med utförligt ID om än inte klockren signal	BOS
		4 6	0600	KBOI Boise ID	BOS
		27 2	1600	KDLG Dillingham AK  ovanligt fint och samma ID som på 930	BOS
	680	5	0506	WRKO Boston MA  med bra ID i promo  	BOS
		5	0500	CFTR Toronto ON  för en gångs skull med callet	BOS
		29 6	0700	CJOB Winnipeg MB	BOS
		28 2	1500	KBRW Barrow AK  med ett utförligt ID på lokalt språk. Förstod bara callet.	BOS
	690
	700	1	0600	WLW Cincinnati OH  bra med nyheter från egen redaktion	BOS
		1 7	0700	CJLI Calgary AB	BOS
		6	0800	KALL North Salt Lake City UT  ensam vid ID men sen en stn med mx, trol AB	BOS
		26	1300	KBYR Anchorage AK	BOS
	710	6	0600	WDSM Superior WI  var en av minst tre här.  0700 var dom dominant.	BOS
		28 6	0600	KXMR Bismarck ND  med legal ID  och “Fox Sports 710”	BOS
		28 1	0700	KIRO Seattle WA	BOS
	720	28 6	0633	WGN Chicago IL  bra ID men annars inte så bra på låga frekvenser	BOS
		27	1536	KOTZ Kotzebue AK  med ett häftigt ID som var tydligt lokalt producerat	BOS
	730	28 7	0300	CKAC Montréal QC	BOS
		7	0500	CKDM Dauphin MB	BOS
		1 6	0700	CHMJ Vancouver BC  tyckte man skulle höra av sig om man hade klagomål …	BOS
	740	28 7	0559	CBX Edmonton AB  med fint lokal-ID	BOS
	750	6	0306	WSB Atlanta GA	BOS
		6 7	0601	CKJH Melfort SK	BOS
		2	1000	KXTG Portland OR  bäst i bruset här men två till i hasorna	BOS
		26 2	1300	KFQD Anchorage AK	BOS
	760	29 7	0700	WJR Detroit MI	BOS
		1	0634	KFMB San Diego CA  med ett ID som hastigast	BOS
		7	0348	CFLD Burns Lake BC  med ett svagt “The Moose” mellan två rocklåtar	BOS
	770	4 5	0500	WABC New York NY  förökte sälja på mig en bil men då fick man åka till Queens 	BOS
		2 6	0700	CHQR Calgary AB	BOS
		2	1000	KTTH Seattle WA  dominant även om signalstyrkan var lite klen 	BOS
	780	28 6	0559	WBBM Chicago IL  sammanfattade vädret och sporten innan CBS News	BOS
		26	1300	KNOM Nome AK	BOS
	790	6	0555	WAYY Eau Claire WI	LSD
		2	0630	KFGO Fargo ND	LSD
		6 7	0203	KFGO  stark med ID i ett regionalt sportkedjepx.  “The Mighty 790, KFGO Fargo”	BOS
		6	0600	KJRB Spokane WA	BOS
		26 2	1300	KCAM Glennallen AK	BOS
	800	7	0156	CJAD Montréal QC  ned några ID och “News Talk Radio”-förtydligande vilket är tacksamt med tanke på CHAB uttalsmässigt. CHAB tog över med OLD senare	BOS
		6 7	0300	CKLW Windsor ON	BOS
		3 7	0522	CHAB Moose Jaw SK  stark och stadig	BOS
		2	1425	KINY Juneau AK  med en mycket bra promo innehållande ett snyggt “K-I-N-Y”	BOS
	810	6	0810	CKJS Winnipeg MB	LSD
		2 6	0800	KGO San Francisco CA  stadigt  men lite mx störde. CKJS uppenbarligen	BOS
	820	7	0250	CHAM Hamilton ON  “Funnyt 820” med fint ID i promo	BOS
		4	0805	WBAP Fort Worth TX	LSD
		6	0700	WBAP 	BOS
		4	0934	KUTR Taylorsville UT   m Truth Network-px. Dubbel-id // “The all new 95.3 FM”	BOS
		6 7	0500	KGNW Burien WA  med samma ID som hördes på 1140 samtidigt!?	BOS
		26 2	1300	KCBF Fairbanks AK	BOS
	830	29	0700	WCRN Worcester MA	BOS
		6 7	0600	WCCO Minneapolis MN	BOS
		28	1301	KSDP Sand Point AK  fint med ett ytterst hemlagat ID!	BOS
	840	29 5 	0700	WHAS Louisville KY	BOS
		26 6	1000	CFCW Camrose AB  körde program för lyssnare med Ukrainska rötter 0230z.	BOS
	850	4 7	0600	WEEI Boston MA	BOS
		27	0545	KOA Denver CO	LSD
		4 6	0600	KOA	BOS
		26	1300	KICY Nome AK  hindrar effektivt HI att dyka upp här	BOS
	860	6	0500	CJBC Toronto ON	BOS
		6 7	0305	CHAK Inuvik NT  med regionalt väder. Temperaturer mellan -35 och -40 C.	BOS
	870	6	0700	WWL New Orleans LA  svagt men ett ID i alla fall	BOS
		7	0332	KPRM Park Rapids MN  fint och stadigt  med flera ID mm och country förstås	BOS
	880	4	0600	WCBS New York NY	BOS
		6	0701	CKLQ Brandon MB  med både ID och slogan “Q Country”	BOS
		1 6	0700	CHQT Edmonton AB	BOS
	890	28 7	0205	WLS Chicago IL  kallade sig weather channel bara vid väderrapporten	BOS
		6 7	0600	CJDC Dawson Creek BC	BOS
		27 2	1559	KBBI Homer AK  lurades med ett kort ID en minut före timmen och sen pausmusik
				i 50 sekunder fram till heltimmen och NPR News.  Gick fint.	BOS
	900	4 7	0502	CKBI Prince Albert SK  “Today’s Country”	BOS
		27 28	1257	KZPA Fort Yukon AK  denna tid med ett kedje-ID för Native American Radio Network
				men närmare timmen lokal-Id.  Annars oftast ID för KSKO-FM.  (870 nerlagd!)	BOS
	910	1 7	0700	KCJB Minot ND	BOS
		7	0201	CKDQ Drumheller AB med ID och musik medan ND körde nyheter	BOS
	920	29 6	0703	CFRY Portage la Prairie MB	BOS
		7	0331	KWAD Wadena MN  med skapligt dubbel-ID.  Hade hellre hört det på 1430 …	BOS
		1 6	0500	KXLY Spokane WA  med ett dåligt ID	BOS
		26 2	1300	KSRM Soldotna AK  sa att dom var på sitt 49:e år	BOS
	930	1	0703	CJYQ St John’s NL  “The New 930 Kixx Country”	BOS
		1 4	0700	CFBC St John NB	BOS
		6	0649	KKIN Aitkin MN  med samma gate i Red Zone Sports som systerstationen på 1270
				samtidigt. Dock även ett eget KKIN-ID förutom Red Zone Radio-ID:et.	BOS
		7	0331	KSDN Aberdeen SD  med ID denna givande 5-minutersfil. Jfr 920 och 1230.	BOS
		6	0700	KSEI Pocatello ID  med ID efter väderrapport och PSA	BOS
		28 6	0600	CJCA Edmonton AB	BOS
		27 2	1600	KNSA Unalakleet AK  med parallell-ID för 670	BOS
	940	1 6	0700	CJGX Yorkton SK	BOS
	950	1	0703	CKNB Campbellton NB	BOS
		7	0146	WWJ Detroit MI	BOS
		5	0500	WNTD Chicago IL  med trippel-ID och en del Relevant information	BOS
		7	0500	CFAM Altona MB  mycket stark vid ID	BOS
		29 2	0703	KRWZ Parker CO  nu med NOS och en promo för gamla Cruising-formatet som flyttat
				till 1430 (KEZW)  som numer heter “The All New Cruisin’ 1430 AM”. Entercom har
				sålt 950 men behåller 1430. NOS-formatet kvar på 950 tills KSE bestämt sitt format.
				men det blir troligen SPT. KSE äger en arena och två lag, bl a Colorado Avalanche.	BOS
		7	0347	KCAP Helena MT  bra ID: “Newsradio 95.9/950 KCAP”	BOS
		1 2	0700	KJR Seattle WA	BOS
	960	4	0700	WEAV Plattsburgh NY  upplysande ID	BOS
		29 6	0700	KMA Shenandoah IA	BOS
		4	0730	KMA	LSD
		2	0700	KNEB Scottsbluff NE  rent ruskigt stark och stadig! Ensam på frekvensen.	BOS
		1 6	0700	CFAC Calgary AB	BOS
	970	4 5	0600	WZAN Portland ME	BOS
		6 7	0600	WDAY Fargo ND	BOS
		6 7	0400	KBUL Billings MT  med ett ID genom en betydligt högljuddare sportare.	BOS
		27 29	1529	KFBX Fairbanks AK	BOS
	980	4	0740	CHRF Montréal QC  med oldies	LSD
		4	0743	CHRF  stark	BOS
		7	0300	KKMS Richfield MN  mycket bra	BOS
		1 6	0703	CJME Regina SK  Även hela natten 7.3	BOS
		1 6	0500	CKNW New Westminster BC	BOS
	990	1 6	0659	CBW Winnipeg MB  med fint ID	BOS
	1000	29 7	0700	WMVP Chicago IL	BOS
		1 2	0700	KOMO Seattle WA	BOS
	1010	4 7	0300	WINS New York NY	BOS
		28 29	0770	CFRB Toronto ON 	BOS
		6 7	0205	CBR Calgary AB  med lokalt väder	BOS
	1020	4	0720	KDKA Pittsburgh PA	LSD
		4 7	0231	KDKA	BOS
		1 6	0700	KCKN Roswell NM  med sitt kedje-ID.  Lokal-ID:ar på halvtimmarna!	BOS
		7	0347	KWIQ Moses Lake North WA  med sitt dubbel-ID //900	BOS
		26 2	1300	KVNT Eagle River AK	BOS
	1030	29 1	0700	WBZ Boston MA	BOS
		6 7	0600	KTWO Casper WY	BOS
	1040	1	0559	CJMS Saint-Constant QC  med ett klart ID	BOS
		29 1	0700	WHO Des Moines IA	BOS
		1 6	0700	CKST Vancouver BC	BOS
	1050	4 7	0500	WEPN New York NY	BOS
		29 7	0700	CHUM Toronto ON   “CHUM is TSN 1050”	BOS
		4 7	0200	CJNB North Battleford SK  starkast på frekvensen på timmen. “Today’s Country”	BOS
		7	0352	KEYF Dishman WA  fint en stund med Paul Simon och slogan som “America’s Best
				Music ….. AM 1050.”	BOS
	1060	6	0648	KGFX Pierre SD  med perfekt ID och musik när dom kom över AB en stund	BOS
		6 7	0200	CKMX Calgary AB  är riktigt rolig ibland när dom går så här bra	BOS
	1070	27	0515	KNX Los Angeles CA	LSD
		4 6	0900	KNX	BOS
		6 7	08005	CFAX Victoria BC  starkare än KNX denna tid	BOS
	1080	29 4	0700	WTIC Hartford CT	BOS
		27 2	1535	KOAN Anchorage AK  med ID efter att ha räknat upp en massa sponsorer	BOS
	1090	5 7	0302	WBAL Baltimore MD  med ett försenat ID i en utfrågning av kandidat Clinton	BOS
		2 5	0700	KFNQ Seattle WA	BOS
	1100	29 4	0700	WTAM Cleveland OH	BOS
		7	0429	KFAX San Francisco CA  stark med promos och ID	BOS
	1110	4	0800	WBT Charlotte NC  med ett trängt ID	BOS
		7	0206	WJML Petoskey MI  förvånade med ett bra ID denna tid! Gick länge.  Tio watt?	BOS
		2 6	0700	KFAB Omaha NE	BOS
		27 2	1600	KAGV Big Lake AK  ID:ade och strax därpå ID:ade även KAOI.	BOS
	1120	1 7	0700	KMOX St Louis MO	BOS
		4	0936	KANN Roy UT  bra med musik och ett skapligt “SOS Radio”	BOS
		2	1000	KPNW Eugene OR  svagt i bruset men klart legal ID och lite nyheter	BOS
	1130	4 5	0600	WBBR New York NY	BOS
		4 6	0900	WISN Milwaukee WI  med flera ID	BOS
		2 6	0700	KTLK Minneapolis MN	BOS
		4 5	0800	CKWX Vancouver BC	BOS
	1140	5	0459	CBI Sydney NS  med lokal-ID	BOS
		28 6 	0600	KSOO Sioux Falls SD	BOS
		4 7	0501	CHRB High River AB	BOS
		4	0936	KHTK Sacramento CA  hel och ren. Snyggt ID	BOS
		26 2	1300	KSLD Soldotna AK  stark och daglig i början av exp	BOS
	1150	4	0715	CKOC Hamilton ON  med Fox Sports Radio	LSD
		4 5	0459	CKOC	BOS
		27 1	0500	WHBY Kimberly WI   “employee operated”	BOS
		28	0700	KSAL Salina KS  svagt legal ID	BOS
		27 7	0459	CJSL Estevan SK  “South East Saskatchewan’s Super Station”	BOS
		28 5	1300	CKFR Kelowna BC	BOS
	1160	6 7	0600	WYLL Chicago IL   “Hope for Your Life” hotar dom med …	BOS
		27 6	0445	KSL Salt Lake City UT	LSD
		28 7	0500	KSL 	BOS
	1170	4 5	0500	WWVA Wheeling WV   med en av de allra tokigaste “profeterna” man kan lyssna på,
				Brother Stair, men som släpps loss både här och där på KV och MV ändå.	BOS
		27 2	1552	KJNP North Pole AK  drog först igång bärvågen och lite senare ylade modulationen
				igång också. Häftigt höra sign on med lokalstyrka.  Även 0205 den 7.3	BOS
	1180	2 7	0700	WHAM Rochester NY	BOS
		6 7	0500	KYES Rockville MN	BOS
		5 6	0800	KOFI Kalispell MT	BOS
	1190	4	0600	WLIB New York NY  med infotainment-px	BOS
		28 1	0600	WOWO Fort Wayne IN	BOS
		7	0458	CFSL Weyburn SK  ensam på frekvensen runt ID	BOS
		26 1	1000	KEX Portland OR  med promo för systerstationen K103	BOS
	1200	28 5	0600	WXKS Newton MA	BOS
		2 6	0700	CFGO Ottawa ON	BOS
		28	0701	WCHB Taylor MI  med ett klart ID och lite musik	BOS
		3	0918	WRTO Chicago IL  elegant signal och ID! Dominant långa perioder.	BOS
		1 7	0700	WOAI San Antonio TX	BOS
		27	0615	KFNW West Fargo ND  “Faith 1200”	LSD
		3 6	0230	KFNW	BOS
	1210	29	0635	VOAR Mount Pearl NL	LSD
		3	0200	VOAR  fint Id.  Annars gick det samtidigt CO, Brassar, LA och västkustare	BOS
		7	0306	WPHT Philadelphia PA	BOS
		6 7	0600	KGYN Guymon OK  	BOS
		7	0147	CFYM Kindersley SK  med fint lokal-ID efter lokal reklam	BOS
		3	0920	KHAT Laramie WY   mycket bra vid ID. “Buckin’ 92”	BOS
		29	0845	KMIA Auburn-Federal Way WA   “La Zeta”	LSD
		1 2	0702	KMIA  har gått stadigt varje dag första veckan så har gjort något. Kör på STA?	BOS
	1220	4 7	0600	WHKW Cleveland OH	BOS
	7	0500	CJRB Boissevain MB	BOS
	1230	1 4	0558	WCMC Wildwood NJ  med fint dubbel-ID // WMID	BOS
		4	0700	WCMC  med oldies och id	LSD
		4	0723	WSBB New Smyrna Beach FL  med ID, NOS och lokala spots	BOS
		7	0334	+KMRS Morris MN  en efterlängtad station!  Har funderat på den ibland vid MN-cx
				men nu in med ett bra ID i en musikannonsering. Trevliga mail som svar.	BOS
		28 1	0715	KHAS Hastings NE  28:e  0732z plötsligt snyggt mitt i OR/WA-kondsen.	BOS
		6	0600	KWSN Sioux Falls SD  fick ID:et sönderpratat av KORT. Men hade nog varit för svagt
				för att ta en ny rpt ändå.	BOS
		7	0505	CHFC Churchill MB  fint med Manitoba-vädret	BOS
		28	0800	KOBB Bozeman MT  med det bästa ID jag hört från dom. “KOBB” på timmen men
				annars med slogan-ID	BOS
		7	0346	KVOC Casper WY  äntligen rapporterbart! Har väntat länge på denna …	BOS
		26 1	0954	KORT Grangeville ID   “Big Country 92.7 KORT”	BOS
		26 5	0700	KBAR Burley ID   “Local News Talk Station, AM 1230, KBAR”	BOS
		28 1	0859	KVAS Astoria OR  i en månghövdad röra här	BOS
		5	0800	KVAS   med country och id	LSD
		28	0859	KRYN Gresham OR  med ett fint ID som bara nämnde KRYN.	BOS
		27 28	0853	KWYZ Everett WA  med flera “Radio Hankook”-ID. 27:e även dubbel-ID //KSUH	BOS
	1240	4	0600	WMMB Melbourne FL  med sedvanligt heltimmes-ID	BOS
		4	0742	KFMO Park Hills MO  var ett oväntat men kul återhörande! “AM 1240 KFMO”.
					Sydliga stationer stadigt runt denna tid men mest lite östligare, typ FL, GA	BOS
		28 6	0800	KCCR Pierre SD  med något skryt i heltimmes-ID:et	BOS
		7	0506	KDLR Devils Lake ND	BOS
		1 6	0600	KJCR Billings MT  tackade för att man lyssnade på dem	BOS
		26	1020	KWIK Pocatello ID  med ID för KID 590 // 106.3 // 92.1 i Coast to Coast	BOS
		1	0634	KELK Elko NV  med ID och AC.  // 95.9.  Har jag hört en gång tidigare.	BOS
		2 5	0900	KEJO Corvallis OR  svagt ID	BOS
		2	1030	KTIX Pendleton OR  svagt Id men ensam i bruset	BOS
		28	0941	KRDM Redmond OR  skapligt en stund. “La Bronca”	BOS
		4	0824	KRJW Altamont OR  “1240 The Winner” svagt. Tur man hade den redan.	BOS
	1250	4	0642	WPGP Pittsburgh PA  “AM 1250 The Answer”	BOS
		4	0840	CJYE Oakville ON  annonserade för både CJYE och CJMR	BOS
		3 7	0200	CHSM Steinbach MB  faktiskt riktigt bra.  Hade -14 grader. QRM REL SS	BOS
		28 6	0800	KWSU Pullman WA  överraskade här, men är ju mer ID än WA förstås	BOS
		1 5	0700	KKDZ Seattle WA	BOS
	1260	1	0540	WBIX Boston MA  “The Buzz”	LSD
		28 4	0600	WBIX	BOS
		28 4	0800	KPOW Powell WY  med ett mycket fint ID	BOS
		1	0700	CFRN Edmonton AB	LSD
		6 7	0500	CFRN	BOS
	1270	2 4	0357	CJCB Sydney NS	BOS
		2 4	0600	WTSN Dover NH  med flera svaga ID var ensam på frekvensen	BOS
		29 2	0700	WXYT Detroit MI  Hörs numer ibland med ett standard-ID med orten i slutet, d v s
				”CBS Sports Radio Detroit.”  Jämför KBZZ nedan.	BOS
		6	0649	WWWI Baxter MN  upp med ett fint “Red Zone Sports Radio 1270” och några
				annonseringar i NBC Sports-sändningen	BOS
		26 6	1000	KNWC Sioux Falls SD  “Faith 1270”	BOS
		6	0610	KNWC  “Faith 12-70”	LSD
		1 7	0344	KIML Gillette WY  hyfsat en stund med “Newsradio 1270 & 106.7 Weather”. Var dom
				som körde Fox Sports Radio strax därpå och inte den önskade KFAN.	BOS
		4	0900	KTFI Twin Falls ID  med dubbel-ID // 1340	BOS
		4	1003	KBZZ Sparks NV  “CBS Sports Radio Reno”	LSD
		4	1003	KBZZ  med fint ID enligt Lasse ovan! Ännu bättre 0935.	BOS
	1280	4 5	0545	CFMB Montréal QC  med NOS-program	LSD
		28	0600	WHTK Rochester NY  med ett bra ID. “Fox Sports 1280 WHTK Rochester”	BOS
		6 7	0600	WNAM Neenah-Menasha WI	BOS
		6 7	0600	KXVR Moorhead MN  Real Presence R förklarade vad dom menar med presence	BOS
		1 6	0701	WWTC Minneapolis MN  firar 15 år som Patriot	BOS
		2	0700	KBNO Denver CO  med fint ID dominerade frekvensen på timmen	BOS
		4 6	0934	KZNS Salt Lake City UT  Lokala reklamer är mycket roligare än nät-dito!	BOS
		1	1230	KIT Yakima WA	LSD
		2	1000	KIT  med Yakima Valley-reklam och ID	BOS
	1290	5	0500	CJBK London ON svagt ID	BOS
		28	0600	WHIO Dayton OH  tycker fortfarande att 97.5 FM är “New”	BOS
		4 7	0707	WIRL Peoria IL  fint med Oldies-annonsering och CCR	BOS
		28 7	0129	WZTI Greenfield WI  med komplett ID och OLD	BOS
		29 7	0700	CFRW Winnipeg MB	BOS
		1 6	0633	KGVO Missoula MT  svagt men med ett flertal ID i en promo	BOS
		2 6	0700	KOWB Laramie WY  med flera ID.  Puerto Cabello med ID genom KOWB 0703	BOS
		2 5	0900	KUMA Pendleton OR	LSD
		2 4	0933	KUMA	BOS
	1300	5	0500	WGDJ Rensselaer NY  med ett svagt men tydligt heltimmes-ID	BOS
		29 5	0700	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		26 29	0959	KGLO Mason City IA	BOS
		2 5	0700	KKOL Seattle WA	BOS
	1310	2 7	0703	CIWW Toronto ON  CBS Sports Radio ibland vilket orsakar ett kraftigt eko	BOS
		4	0640	CIWW  “1310 News”	LSD
		28 7	0222	WCCW Traverse City MI  mycket bra med CBS Sports och “1310 The Score”. Senare
				ett eko p g a att CIWW också körde CBS Sports.	BOS
		28 29	0700	WIBA Madison WI  i en röra av stationer	BOS
		29	0700	WIBA	LSD
		6 7	0600	KNOX Grand Forks ND	BOS
		4 6	0900	KFKA Greeley CO  ganska ensam vid ID så trots svag signal ett tydligt ID	BOS
	1320	29 7	0700	CJMR Mississauga ON  med nattprogrammet // 1250. Den 7:e med “Radio Maryja”	BOS
		6 7	0306	WILS Lansing MI  med några ID	BOS
		7	0205 	KOZY Grand Rapids MN  	BOS
		26 1	1000	KFNZ Salt Lake City UT	BOS
		28	0939	KXRO Aberdeen WA  med fina ID I C2C	BOS
		1 6	0700	CHMB Vancouver BC	BOS
	1330	1	0700	WRCA Watertown MA	BOS
		28 7	0800	WLOL Minneapolis MN	BOS
		5 7	0803	CJYM Rosetown SK	BOS
		2	1330	KXXJ Juneau AK  har inte haft någon bättre period där i södern men ID nu	BOS
	1340	4	0617	WIRY Plattsburgh NY  med fint ID mellan två låtar	BOS
		4	0640	WMID Atlantic City NJ	BOS
		7	0321	+WMBN Petoskey MI   med ett bra “1340 AM The Ticket”, wx mm.  Äntligen något
				nytt. Bud på många GY men väldigt fladdrigt så dom flesta klarade sig …  När jag
				skickade rapporten till CE kom ett DX-kunnigt QSL som svar.	BOS
		7	0517	KXPO Grafton ND  med ett riktigt bra ID. 	BOS
		7	0352	KQJZ Evergreen MT  med ett ID helt enligt hemsidan. Ny för Sverige?  Hördes även
				under PAX109 men har inte hittat något ID där än så länge.  QSL:ade snällt.	BOS
		26	1000	KXQZ Wendell ID  parallellt med 1270 och dubbel-ID.  Separata px och ID ibland	BOS
		2	0939	KIHR Hood River OR  med ett hyfsat ID mellan två country-låtar	BOS
		28 2	0917	KWLE Anacortez WA  väldigt bra vid ID.  AC-format	BOS
		2	0927	KJOX Kennewick WA  med promo för något Seattle-lag och ett “1340 ESPN”	BOS
	1350	5 7	0256	WOYK York PA  med bara ett ID i WW1-sporten	BOS
		28	0735	KDIO Ortonville MN	LSD
		6 7	0602	KDIO  helt dominant och med arkiv-ID	BOS
		4 5	0703	KTIK Nampa ID	BOS
		7	0430	KSRO Santa Rosa CA  helt ensam och stark. På samma sätt som 1600 KGST!
				Anledning att specialkolla denna halvtimme noga!	BOS
	1360	4	0635	WDRC Hartford CT  “The Talk of Connecticut”	LSD
		28 4	0600	WDRC	BOS
		29 5	0700	WTAQ Green Bay WI	BOS
		6 7	0300	KKBJ Bemidji MN  har sällan gått så här ensam och stark vid ID	BOS
		4 7	0320	KSCJ Sioux City IA  med ett par ID i en promo. 	BOS
		4 6	0900	KHNC  Johnstown CO  med sitt lejon	BOS
		26 7	1000	KRKK Rock Springs WY  med fint ID efter WYO-vädret. Hörd flera dagar.	BOS
		5 7	0701	KKMO Tacoma WA	BOS
	1370	2	0550	WDEA Ellsworth ME  med NOS-musik	LSD
		2 7	0700	WDEA	BOS
		6	0545	KSUM Fairmont MN  med countrymusik	LSD
		4 7	0301	KSUM  	BOS
		7	0159	KWTL Grand Forks ND  ruskigt stark tidvis. Snyggt heltimmes-ID	BOS
		1 4	0900	KXTL Butte MT  lika artig som vanligt. “Thanks for listening to …”	BOS
		28	0900	KAST Astoria OR  denna punktöppning mot Astoria och OR	BOS
	1380	2	0720	CKPC Brantford ON	LSD
		4 7	0741	CKPC  med country och id	BOS
		28 7	0228	WPHM Port Huron MI  fint med NBC Sports och ID	BOS
		7	0315	WOTE Clintonville WI  med ID i ESPN	BOS
		6 7	0600	KLIZ Brainerd MN	BOS
		4	0940	KSRV Ontario OR  fint med OLD men ett lite sämre “Oldies 1380”	BOS
		29 1	0700	KRKO Everett WA	BOS
	1390	29	0530	WEGP Preque Isle ME	LSD
		2 7	0700	WEGP	BOS
		5	0500	WCAT Burlington VT  puttade bort WEGP lagom till timmen och legal ID!	BOS
		29	0700	WLCM Holt MI  med flera ID	BOS
		6 7	0146	WRIG Wausau WI  // FM 93.9 enligt annonsering. Fox Sports.	BOS
		29 7	0703	WGRB Chicago IL	BOS
		6	0600	KJAM Madison SD  med ett prydligt legal ID tänkte jag inte på i första hand …	BOS
	1400	4	0600	+WTSL Hanover NH  har man väl drömt om ibland men nu hyfsat med ESPN och
				heltimmes-ID // 1230 när man inte var beredd.  	BOS
		7	0314	WDUZ Green Bay WI  med ett par WDUZ-ID och även “The Fan”	BOS
		28	0500	KLIN Lincoln NE  med flera ID. Gick stadigt. Även ID 0606z.	BOS
		28 6	0448	KCOW Alliance NE  mycket fint med bland annat ID och Classic Hits	BOS
		28	0726	KBRB Ainsworth NE  med ID där även orten ingick	BOS
		7	0203	KEYL Long Prairie MN  med ett par ID och sen på med en country-låt	BOS
		7	0200	KQDJ Jamestown ND  med komplett ID // 97.1 i ESPN	BOS
		6	0900	KXGF Great Falls MT  med ett skapligt “Fox Sports Radio KXGF Great Falls”
				var ett kul återhörande. Länge sedan senast.	BOS
		26 28	1000	KART Jerome ID	BOS
		28 4	0900	KNND Cottage Grove OR  med ID i Real Country tryckte bort en stark KIHH med
				IHR-annonsering precis på timmen.	BOS
		28	0933	KBCH Lincoln City OR  har jag aldrig hört tidigare! Efterlängtad! En reklam och 
				en komplicerad jingle följdes av några takter musik innan fade out.  Fint QSL!	BOS
	1410	2 7	0703	CJWI Montréal QC  med sitt CPAM-“ID” efter en oldie	BOS
		6	0700	WIZM La Crosse WI  med ett hyfsat legal ID	BOS
		4	0901	KIIX Fort Collins CO  med country och ett tydligt ID	BOS
		2 6	0700	CFTE Vancouver BC	BOS
	1420	5	0459	WHK Cleveland OH  med några ID i en promo	BOS
		29 1	0700	WOC Davenport IA	BOS
		1 7	0200	KTOE Mankato MN  försökte sälja in en 4-dagars rundresa i historiska MA.	BOS
		2 6	0837	KITI Chehalis WA  med en jingle. Nästan tre minuter sen med heltimmesnyheterna	BOS
	1430	7	0500	CHKT Toronto ON	BOS
		7	0459	WXNT Indianapolis IN   “cbssports1430.com”	BOS
		7	0300	WBEV Beaver Dam WI  med svagt ID men fin promo för systern WXRO FM	BOS
		27	0505	KLO Ogden UT	LSD
		26 29	1000	KLO	BOS
		1 2	0700	KCLK Asotin WA	BOS
		5 7	0804	KBRC Mount Vernon WA  svagt med ID och OLD genom KCLK	BOS
	1440	1	0700	WRED Westbrook ME	LSD
		1 2	0700	WRED	BOS
		29	0830	WHKZ Warren OH  “The Word”	LSD
		29	0500	WHKZ	BOS
		1 4	0706	KMAJ Topeka KS  med snabbt ID innan Red Eye Radio	BOS
		1 5	0700	CKJR Wetaskiwin AB  Den 1.11 stadigt med indiskt px vår nattetid.	BOS
		28	0700	KMED Medford OR	LSD
		28 4	0800	KMED  betydligt mer lätthörd numer	BOS
	1450	4 7	0230	CFAB Windsor NS  när jag väntade något västligare. “Today’s Best Country AVR”	BOS
		4	1529	WNBP Newburyport MA  med ett halvdåligt ID och äldre pop	BOS
		2 4	0635	WPGG Atlantic City NJ  promotade 104.9 FM	BOS
		1	0719	KATE Albert Lea MN	BOS
		7	0328	KBMW Breckenridge MN  med bra ID.  ID:ad flera gånger denna natt.	BOS
		7	0200	KZZJ Rugby ND  med legal ID och sen nyheter	BOS
		28	0735	KBBS Buffalo WY  med sitt enkla “1450 AM KBBS”	BOS
		26 4	1013	KVSI Montpelier ID  fint vid ID efter en gammal C&W-låt	BOS
		5	0700	KLBM La Grande OR  gick på båda frekvenserna på timmen!  //1490	BOS
		1	1140	KCLX Colfax WA  “Palouse Country”	LSD
		2 7	0352	KCLX  med ett fint call-ID	BOS
		5 7	0800	KONP Port Angeles WA	BOS
		28 2	0830	KBKW Aberdeen WA  ID // 100.5 FM	BOS
		28 2	1501	KLAM Cordova AK  med först lokal reklam och sen fint ID. Bättre ändå 2.3	BOS
	1460	4	0600	WOPG Albany NY  mycket fint lagom till legal ID	BOS
		4	0601	WHIC Rochester NY  “Station of the Cross”	BOS
		2 7	0700	CJOY Guelph ON	BOS
		6 7	0700	KKAQ Thief River Falls MN  var lite oväntad.  “Classic Rock KKAQ”	BOS
		29	0720	KXNO Des Moines IA	LSD
		28 7	0600	KXNO  hade jag visst glömt tipsa men går mest varje dag	BOS
		6	0604	KCKX Stayton OR  m “ESPN Deportes 1460”  Till skillnad från KENO som officiellt
				heter “1460 AM ESPN Deportes”.  Finns en “ESPN 1460 AM Deportes” i TX!	BOS
		1 5	0700	KUTI Yakima WA  ”1460espnyakima.com”	BOS
	1470	2 4	0600	WLAM Lewiston ME  nu med NOS-musik	LSD
		2	0702	WLAM  ingår sedan någon vecka i “The Memories Stations”!	BOS
		28	0700	WBKV West Bend WI  med ett klart ID. Geo-sprak på timmen. Bättre lite senare	BOS
		4 5	0400	WMBD Peoria IL	BOS
		4 7	0503	KMNQ Brooklyn Park MN	BOS
		5 7	0800	KBSN Moses Lake WA  fortfarande otroligt snett i frekvens. Dominant nu.	BOS
		26 5	1000	CJVB Vancouver BC	BOS
	1480	2 4	0655	WHBC Canton OH	LSD
		29 7	0701	WGVU Kentwood MI	BOS
		29 6	0703	WLMV Madison WI  har hållit fast vid “La Movida” många år nu. Jag har dem dock
				från WISM-tiden	BOS
		7	0430	KYOS Merced CA  med slogan och ID.  Även ID:ad 0352	BOS
		4	0859	KGOE Eureka CA  m lokal annonering som innehöll “kgoe1480.com”-hänvisning	BOS
		4 5	0800	KBMS Vancouver WA	BOS
	1490	4	0547	WBAE Portland ME  mycket fint	BOS
		4	0742	WBGA Brunswick GA  fint med en smäktande låt låt med Anita Baker och ett
				“B 96.3 Jams”.  Tyvärr ingen ny station för mig. Har den som WMOG. Starkare än
				sina 600 W …	BOS
		28 7	0153	WOSH Oshkosh WI  fick vara med på ett hörn när mest MN/ND gick 	BOS
		7	0221	KXRA Alexandria MN  med bra ID // 100.3. Även bra Id redan 0146	BOS
		7	0507	CJSN Shaunavon SK  “Country Music Radio is CJSN …”	BOS
		6 7	0205	KOVC Valley City ND  med bra ID efter nyheterna	BOS
		7	0341	KHTC Malmstrom AFB MT  vinterns nykomling! Hördes flera ggr under PAX109
				och nu riktigt bra igen. Även 0355. Även tidigare samma natt.	BOS
		6 7	0735	KDBM Dillon MT  när någon GY till slut lösgjorde sig. Normalt bara ett enerverande
				mummel timme ut och timme in. Här kommer digitaltekniken till korta mot analog	BOS
		4	0900	KCID Caldwell ID  med fint dubbel-ID på SS	BOS
		5 6	0700	KBKR Baker City OR   // 1450	BOS
		27	0814	KBZY Salem OR  med ett dåligt ID och några sekunder OLD innan de försvann	BOS
		7	0400	KEYG Grand Coulee WA	BOS
		28	0912	KFKB Forks WA  mycket bra ID som “Forks 1490” gav även gatuadressen i ID!	BOS
	1500	1 4	0804	WFED Washington DC	BOS
		6 7	0500	WLQV Detroit MI	BOS
		29 6	0700	KSTP Saint Paul MN	BOS
	1510	4	0600	WMEX Boston MA	LSD
		5 7	0000	WMEX dåligt.   Gav ett nummer, 617-237-1234, som visade sig gå till WMEX.	BOS
		7	0500	WLAC Nashville TN  	BOS
		7	0207	KMSD Milbank SD  med ett svagt ID och AC genom tent WRRD! Kom igen med
				ett bättre lite senare.  På dageffekt liksom sin syster KDIO 1350 tydligen.  Svarade
				lite överraskande denna gång!	BOS
		27	0415	KCKK Littleton CO  “93.7 The Rock”	LSD
		1 5	0200	KCKK	BOS
		3 5	0559	KGA Spokane WA  Bra ID 7.3, 0143! Jag slarvade bort denna DT-öppning pga att
				jag började kolla de spännande Brasse-cx som började det hela långt före midnatt.	BOS
	1520	2 7	0700	WWKB Buffalo NY	BOS
		7	0231	WMLM St Louis MI  med ett tydligt ID genom WWKB. Helt ren vid ID 0217.	BOS
		4	0700	KOLM Rochester MN  med ett mycket bra heltimmes-ID. Även timmen efter.	BOS
		27	0730	KKXA Snohomish WA	LSD
		1 5	0200	KKXA  bra redan före denna tid!	BOS
	1530	2 7	0700	WCKY Cincinnati OH	BOS
		7	0200	KQSP Shakopee MN  med ett hyfsat legal ID så får försöka en rpt igen. Fortsätter
				vägra svara. Pga att dom inte vill erkänna att dom sänt med fel effekt kanske?	BOS
		26 7	1000	KFBK Sacramento CA	BOS
		29 3	0700	KFBK	BOS
	1540	4 7	0126	CHIN Toronto ON  nu med disco och “DJ FM Toronto”-ID. CRI har dragit sig ur.	BOS
		3 5	0800	KXEL Waterloo IA  vanligaste NA. Hörs även utan konds.	BOS
		6	0400	KEDA San Antonio TX  med uselt ID men “102.3 serving the ….” hörs bra	BOS
		2	1000	KXPA Bellevue WA  ensam på frekvensen med legal ID och NOS	BOS
	1550	2 7	0700	CBEF Windsor ON	BOS
		2 7	038	KZDG San Francisco CA  upp ur KRPI med EE reklam och “Radio Zindagi”-ID	BOS
		27	0840	KRPI Ferndale WA	LSD
		27 5	0800	KRPI  Den 6.3 0800 UTC med flera “KRPI”-id i följd och annat lokalt. Inte bara det
				vanliga burkade ID:et.	BOS
		27 5	0800	KKOV Vancouver WA  jinglade	BOS
	1560	4 7	0300	WFME New York NY   // KKAA men med ett par sekunders tidsförskjutning!  Båda
				med ID men med olika strategi. KKAA ID en minut före tim och WFME ID på tim	BOS
		27 7	0759	KKAA Aberdeen SD	BOS
		5 7	0700	KVAN Burbank WA	BOS
		5 6	0806	KNZR Bakersfield CA  mkt dominant denna tid. Var nummer tre med REL den 7:e
				på natten. efter NY och SD.  KVAN gick också med REL men mest i form av mx	BOS
	1570	4 7	0503	CJLV Laval QC  med snyggt ID men väldigt hit och dit sedan p g a auroran.	BOS 
		4 7	0600	WMVX Beverly MA  stark och stadig med portugisiska och “Nossa Rádio”	BOS
	1580	2	0640	CKDO Oshawa ON  med oldies	LSD
		4 7	0132	CKDO  med Jimi Hendrix när jag hoppades på något rarare	BOS
		29 6	0702	KFCS Colorado Springs CO  med ID och sen “Turning Point” (REL px).  Även en
				sportare här! KOKB?  På 1550 dominerade en ESPN ett tag dessutom!	BOS
		6	0700	KFCS  med id mellan religiösa program	LSD
		27 6 	0800	KGAL Lebanon OR  “locally owned and operated”	BOS
	1590	2 4	0700	WARV Warwick RI	BOS
		5	0500	WAUB Auburn NY  med ID och slogan “Finger Lakes News Radio”	BOS
		4	0800	WAKR Akron OH  i en röra av stationer	BOS
		7	0140	WGBW Denmark WI  fint ID och sen “Heard it Through the Grapevine”. Mer
				spännande var en Country-station som gick här tio minuter tidigare. MN?	BOS
		4 7	0221	WCGO Evanston IL  Även bra 28:e	BOS
		6	0800	KGFK East Grand Forks MN  fint ID:  “95.7 The Forks”	BOS
		6	0700	KWBG Boone IA  var det kul att höra igen trots att dom körde sport … Bra ID.	BOS
		29 6	0700	KVGB Great Bend KS  ESPN	BOS
		5 7	0804	KLFE Seattle WA  nu som “AM 1590 The Answer”	BOS
	1600	28	0704	WAAM Ann Arbor MI  fint med väder och flera “Wham”-ID	BOS
		4	0915	KGYM Cedar Rapids IA	LSD
		1 7	0700	KGYM	BOS
		6	0500	KEPN Lakewood CO  med ett “espndenver.com”	BOS
		4	0942	KTUB Centerville UT  med ett stört “Juan”-ID och nämnde orten också.	BOS
		7	0430	KGST Fresno CA  stark och stadig och ganska ensam. Fina Fresno-reklamer.  En 
				kort CA-öppning visade senare koll av andra frekvenser.	BOS
		28 2	0956	KOHI Saint Helens OR  med flera fina Id och sedan mycket lokalt för countyt.
				Även stadigt med lokala inslag och ID runt samma tid den 2.3!	BOS
		28	0957	KOHI	LSD
		5	0800	KVRI Blaine WA	BOS
	1610	4 6	0558	CHRN Montréal QC  väldigt fint test-ID! Plus sydasiatisk musik	BOS
	1620	28 6	0600	KOZN Bellevue NE  	BOS
		6	0800	KSMH  West Sacramento CA  ID:ade fint! Både lokalt och IHR	BOS
		5 6	0800	KYIZ Renton WA  stark och stadig.  Trippel-ID	BOS
	1630	29	0700	KKGM Fort Worth TX  gick ovanligt fint runt ID	BOS
		4 6	0600	KRND Fox Farm WY	BOS
	1640	6	0500	WTNI Biloxi MS  med “The Champ”-ID och ESPN	BOS
		6	0600	KBJA Sandy UT	BOS
		28	0615	KDZR Lake Oswego OR  “Portland’s Talk 1640”	LSD
		4 5	0700	KDZR	BOS
	1650	4 7	0600	CJRS Montréal QC  fint med Radio Shalom-annonsering	BOS
		6 29 	0700	KCNZ Cedar Falls IA	BOS
		3 5	0200	KBJD Denver CO  lusar ner frekvensen med många ID: “Radio Luz”	BOS
	1660	29	0700	KRZI Waco TX  “ESPN Central Texas”	BOS
		6 7	0200	KQWB West Fargo ND	BOS
		26 6	1002	KXOL Brigham City UT  går väldigt bra för att inte finnas!  Existerar inte hos FCC
				så uppenbarligen en piratstation!	BOS
	1670	6 7	0130	CJEU Gatineau QC  mycket trevligt. Nu skickade jag en rapport till slut. QSL!	BOS
		29 7	0700	WOZN Madison WI  	BOS
		4 6	0900	KNRO Redding CA  stark med antimobbnings-PSA och ID	BOS
	1680	7	0200	KGED Fresno CA  redan denna tid!  “1680 the answer.com”	BOS
		6	0800	KNTS Seattle WA  med ett par svaga ID   	BOS
	1690	1	0600	WMLB Avondale Estates GA  med ett trevligt ID	BOS
		6	0300	WVON Berwyn IL  dominant men ett par till i röran	BOS
		6	0645	KDMT Arvada CO  “Denver’s Money Talk 16-90”	LSD
	1700	4 7	0600	WRCR Ramapo NY  får väl skicka en rapport till då	BOS
		28 7	0200	KVNS Brownsville TX  	BOS
		1	0600	KBGG Des Moines IA  svagt men klart ID	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	570	4	0600	R Reloj  här och på andra frekvenser denna östliga morgon. Ingen Grönland hördes.	BOS
	800	28 6	0800	XEROK Cd Juarez CH  kanon med ID som innehöll alla detaljer + ”Radio Cañon”	BOS
	860	1	0632	XEMO Tijuana BC  mycket trevlig annonsering med flera ”La Poderosa 860”	BOS
	940	6	0800	XEQ Mexico DF  med fint legal ID. Plus ”La Que Buena”	BOS
	990	3	0918	XET Monterrey NL   ”La T Grande”	BOS
	1010	1	0705	XEHL Guadalajara JL  ”Televisa Deportes W”	BOS
	1050	1	0710	XEG Monterrey NL  ”La Ranchera”	LSD
		6	0822	XEBCS La Paz BS  bra ”La Radio de Sur California”	BOS
	1060	29 4	0703	XEEP Mexico DF   ”Radio Educación”	BOS
	1140	3 7	0502	XEMR Monterrey NL  med ett stört ID. Gick fint med nationalsången innan.	BOS
	1180	6	0559	R Rebelde  har ett flertal sändare på denna fq och hörs därefter. Även andra fqs	BOS
	1220	3	0918	XEB Mexico DF  med prydligt ID + slogan	BOS
	1270	1	0706	XERPL León GJ  ”La Poderosa”  med ett par ID	BOS
	1280	1	0715	WCMN Arecibo PR  ”Notiuno”	LSD
		3	0159	WCMN  IDade med frekvensen 630	BOS
	1390	1	0740	WISA Isabela PR	LSD
	1400	3	0201	Harbour Light  med perfekt lokal-ID och time check 	BOS
	1570	6	0603	XERF Cd Acuna CO  	BOS
	1700	1 5	0700	XEPE Tecate BC	BOS

	SYDAMERIKA
	1200	3	0230	YVOZ R Tiempo, Caracas  med heltimmes-ID 5 sekunder efter KFNW IDade OK.	BOS
	1260	6	2130	ZYH242 R Gazeta de Alagoas, Maceió AL Gick ett hundratal brassar denna rusning
				när A-index fick en skjuts. Ofta två på varje frekvens.	BOS
	1320	3	0230	YVWP R Apolo, Turmero  med bra ID	BOS
	1430	6	2115	ZYJ604 R Libertadora, Mossoró RN	LSD
	1470	6	2106	ZYJ616 R Rural de Parelhas, Parelhas RN  var ny för mig tror jag	BOS
	1480	6	2240	ZYH508 R Alvorada, Guanambi BA	LSD
	1580	1	0725	HJQT Verdad R, Bogotá	LSD

KORTVÅG & FM
	5940	3	0845	R Voz Missionaría, Camboriu	LSD
	6040	3	0850	R RB2, Curitiba  //9725	LSD
	6050	3	0855	HCJB, Quito  med program på Quechua	LSD
	9615	1	1000	KNLS Anchor Point AK  med engelska	LSD
	17200	3	1100	Sound of Hope Int, Taiwan	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	1060	4	0935	(Tent) KDYL Salt Lake City UT  stadigt med Kinesiska! Tydligen på dageffekt. Kan finnas ID.  Hemgjort px nu då CRI dragit sig ur?	BOS
	1140	6	0500	OID  med samma ID som KGNW på 820 samtidigt!?	BOS
	1485	3	2258	(Tent) SER R Melilla  Nämner i alla fall Radio Melilla i gaten!	BOS
	1450	28	0959	(Tent) KHIT Reno NV  med fin EE Reno-reklam och sen SS men inget ID uppfattat	BOS
	1470	7	0136	OID med ESPN Deportes lär ska vara den eftersökta WSAN	BOS
	1490 	7	0432	OID med Mex-musik när ”bara” norra Kalifornien gick.  KZNB?	BOS
	1500	7	0430	(Tent) KSJX San José CA  stark med Indiskt px.  Inget ID - vad jag förstod.	BOS
	1510	7	0200	(Tent) WRRD Milwaukee WI  gick fint hela natten så man kunde studera vad som
				händer när ESPN-satelliten ligger ute av misstag.  Inga som helst lokala avbrott. När det
				drar igång en gate så ligger det en nätverkspromo för deras hemsidor som utfyllnad om
				gaten inte används. Eller riksreklam. Flera timmar detaljer men ingen rapport …  Hade
				behövt en ny rpt.  Inga spår av KCKK!	BOS

Kan komma att uppdateras. Mycket kvar att kolla. Aktuell version kan hittas på http://www.furuogrund.se/pax/

