Uppdat 020402
PAX14  -  Parkalompolo  011222-01227

Plats:		Före detta skolan i Parkalompolo, ca 100 km NNV om Pajala.

Antenner	Fyra välgjorda, väljordade, koax/trafo-matade bävrar kring 900-1000 meter 
		vardera. NA-riktningar enbart.  Antennfördelare med HF-steg till varje antenn.

Deltagare	BOS  Bo Olofsson, Furuögrund 	2xNRD 515, HF 225, HF-150, R75, AR7030, 2xvideo
		RFK  Ronny Forslund, Ljusdal		NRD 535, minidisc, hund 


Intensiv-expedition! Tre och ett halvt dygn med full fart från nersläpp! Inte hela tiden men nästan. Kraftigt norrskensbrus och kastbyar i kondsen men sällan dött. Själv var jag utschasad den 23:e och kostade på mig en del sömn men bandningarna visar inte på några högre konds nattetid. Dessutom slog jag inte på förrän 0255 SNT efter att ha anlänt strax efter midnatt. Missade tydligen en bra topp kring midnatt. (Förmodligen hade det varit lönande att ha åkt upp någon dag tidigare också.)  Annars NA mellan 22 och 20 i stort sett varje dag och KBRW de resterande två timmarna.  Rätt OK runt midnatt följt av tamare nätter med undantag för den sista som fladdrade vilt upp och ner från Canada till Venezuela. Fint mot sydstaterna emellanåt.  Som vanligt en svacka strax före sunrise (Som formellt inte existerar i Parka denna tid på året!) för att bli bra på förmiddagen och hela dagen tills Alaska blev ensamt kvar efter 16. Sedan AK ett bra tag avrundat med KBRW och Grönland innan det började om igen. Julafton bjöd på massor av starka stationer men saknade den dynamik som krävs för att göra några större fynd. Övriga dagar rent och fint stundtals. Så kom då till slut det vi fruktade: Protonskuren! Runt 07 SNT den 26/12 berättade Ronny som satt och rapporterade WBT-1110 med Q4 att någon slog av strömbrytaren och allt försvann på några minuter. Jag klev upp lite senare efter en lyckad natt och ett par timmars sömn. Bara att packa ner apparaterna och avbryta expeditionen som var tänkt att pågå tio dagar till. Jämför PAX15-loggen.


EUROPA
1530	24	1900	Navy Bc Sce, Keflavik med anrop "15-30, another great product of the 
				Navy Media Center"	4/4    RFK


AFRIKA
1584	23	1605	Radioolé Costa del Estrecho, Ceuta dominant på kanalen	2-3/2-3    RFK	


PACIFIC
1500	23	1322	KUMU Honolulu HI  fint ID	BOS
		23	1000	KUMU  med trevligt oldies-px, Elvis m fl	2/2    RFK


NORDAMERIKA
	560	24	0752	CHVO Spaniard's Bay NF  bara med VOCM-ID förstås.	BOS
  560	25	1102	CKNL Fort St John BC   hade jag ett svagt ID på då jag gnuggade bandet igen. C&W och bl a "Country Radio Radar Weather Service for Monday…"  	BOS
 		25	1320	KMON Great Falls MT  blev utdelningen då jag kollade efter KVOK…	BOS
	580	25	0800	CKY Winnipeg MB  "All oldies KY58" med Chuck Berry	4/3-4    RFK
	590	25	0725	KHAR Anchorage AK  med julmusik	3-4/3    RFK
	600	24	1225	CJWW Saskatoon SK  ID-ade ofta, stördes av mkt stark OID som spelade jazz 
				nonstop	2/2    RFK
	610	23,24	0837	CHTM Thompson MB	BOS
		24	1210	CKYL Peace River AB  "YL Country" med jullåtar och country	2-3/2-3    RFK
		23	0800	CKYL	BOS
	620	25	1015	CKRM Regina SK  "Christmas Country Station 6-20 CKRM"	3/3    RFK
	640	25	0959	KYUK Bethel AK  körde hela natten med anledning av juldagen! Fint ID.  
				Mycket lättare att höra under sådana här omständigheter!	BOS
	650	24	1140	KENI Anchorage AK  med "Coast to Coast AM"	4/4    RFK
	660	24	1045	KFAR Fairbanks AK  "The Imperior - no 1 talk radio KFAR"	2-3/2-3    RFK
		24	1100	CFFR Calgary AB  med oldies under KFAR	2/2    RFK
	680	23	1630	KBRW Barrow AK  "NPR News Weekend Edition"	4/4    RFK	
	690	25	1050	CBU Vancouver BC  med CBC Radio 1	3-4/3    RFK
	700	24	0925	KBYR Anchorage AK  kallade sig "The Outlaw", country	4/3-4    RFK
	710	24	1030	KIRO Seattle WA  talkshow med "Brother Mike"	3/2-3    RFK
	730	23	1012	CJNW Vancouver BC  mycket fint med "NW2"-ID	BOS
	750	24	0750	KFQD Anchorage AK  med reklam för "RT Furniture", talkshow	4/3-4    RFK
		24	0800	CJVR Melfort SK  med country	4/3-4    RFK
	780	23	0620	CFDR Dartmouth NS  "Kicks Country", faktiskt sämre än senast 
				den hördes i Fredriksfors	2/2    RFK
		23	1500	KNOM Nome AK  med programmet "This is Joy" och julmusik	3/3    RFK
	790	23	1050	KCAM Glenallen AK  m. USA Radio Network News och julmusik	3/3    RFK
	800	25	1129	CHAB Moose Jaw SK	BOS
	820	23	0830	KCBF Fairbanks AK  med country	3/3    RFK
	830	24	0924	CKKY Wainwright AB  fint med ID	BOS
	840	23,25	0953	KSWB Seaside OR  fint nu igen. Blir vanlig nu då CJXX tystnat.	BOS
		23	0939	+KKNX Eugene OR  kom upp som hastigast på en helt tom frekvens med ett par gamla godingar och däremellan ett "… Solid Gold Radio 84 ..."  Tog ett tag att fatta att detta var själva ID:et!  Troligen bara 170 Watt!	BOS
		25	1347	CKBX 100 Mile House BC  med Country och bara ett "Wild Country"-ID.  Kör denna tid parallellt med 620 CJCI. Andra tider kör den ut CKCQ-920 tydligen. Förmiddagar lokal tid eget px.  Hörd förr någon gång innan CJXX flyttade hit från 1430. CJXX är ju borta nu vilket gör att denna ska dyka upp igen nu framöver.	BOS
	850	23	0850	KOA Denver CO  med "Phil Henry Show"	3-4/3    RFK
		23	1300	KICY Nome AK  	BOS
	860	23	kväll	CHAK Inuvik NT  gnetade jag på nu och då för att få äkta lokala detaljer till en ny rapport. Ville inte svara förra gången trots fina lokala detaljer då…  En fyra timmars inspelning visade att man bara hade en minut lokalt per timme. Nämligen fyra och en halv minut efter varje heltimme, då man drog vädret i Inuvik med omnejd. Annat väder hördes över CFYK-1340. Normalt har man mycket mer lokalt än så här, men det var ju söndag så redaktionen var tydligen ledig.	BOS
	870	24	0749	WWL New Orleans LA	BOS
	920	23	1032	KSRM Soldotna AK	BOS
	930	25	1145	+KTKN Ketchikan AK med ID och julsånger  /Verkar vara första bokförda logg-
				ning av denna i Sverige! Lär vara hörd någon eller några gånger tidigare men 
				finns ej i hörighetslistorna tycks det! Grattis!/	4/4    RFK
		25	1635	KNSA Unalakleet AK med "Celebration of an English Christmas"	2/2    RFK
		25	1300	KNSA  alltför stark och stadig då jag försökte på KTKN. KDLG m fl i kedje-ID	BOS
	940	25	1200	CJGX Yorkton SK	BOS
		25	1304	+CBDK Teslin YT  in fint med CBC News följt av local gate innan CBC Radio One rix-px igen. Har inte gnuggat inspelningen men nämnde i alla fall CBC North på något sätt.  Lät inte som CBU i gaten. Finns annars en CBU-relä också på frekvensen. Den ligger sydligare och i bergigare trakter. Jämförelse med 570 och 690 gav CFWH med Q5 nästan medan CBU gick med en svag 3:a.  Alla hade samma lugna musik. 40 W!	BOS
		25	1416	CJIB Vernon BC  håller på att överge mellanvågen! Idade bara med 107.5 MHz-slogan! Sista vintern alltså. Gick fint med hot AC musik.	BOS
	950	25	1346	KJR Seattle WA	BOS
	960	24	1154	CFAC Calgary AB  "Sportsradio 960, The Team." Ett par under lockade mer…	BOS
1020	23	1324	KAXX Eagle River AK  ett rundningsmärke. Gick jämt. "The Axe" och sport.	BOS
1030	25	0817	WBZ Boston MA  hade ett par stationer till under sig.	BOS
1050	25	0903	CJNB North Battleford SK	BOS
		25	1059	KORE Springfield OR  upp som gubben ur lådan med fint ID och flera lokala annonser! Satt fint förstås! Hörd tidigare av OA i Abisko.	BOS
1090	23	1130	KYCW Seattle WA  "Sporting News Radio"	3/3    RFK
1110	26	0555	WBT Charlotte NC  "your news, weather and traffic station" blev sista loggade NA
				innan protonerna slog till	4/4    RFK
1130	23	1215	CKWX Vancouver BC  "News 11-30"	2-3/2-3    RFK
1140	25	1210	KSLD Soldatna AK  med ID "I'm the King - KSLD"	3-4/3    RFK
		25	1235	CHRB High River AB  "AM 11-40"	2-3/2-3    RFK
1150	25	1250	CKBL Kelowna BC  "The Bullet 11-50" med country	2-3/2-3    RFK
1160	24	0718	WCCS Homer City PA  med ett bra ID som dock dränktes effektivt av KSL. Några minuter senare ensam på frekvensen med en fin slogan: "Indiana County's Radio Station."  Det första man ser när man surfar in på deras hemsida!  Q3+ vid slogan	BOS
		23	0945	KSL Salt Lake City UT  med programmet "Your health matters"	4/4    RFK
		24	morg	KSL  med självgoda jänkare i talk show.  Ett par satiriska stå-uppare lättade upp…	BOS
1170	25	1105	KPUG Bellingham WA  ID "This is KPUG Bellingham - the sports 
				leader, ESPN	2-3/2-3    RFK
1180	25	1305	KOFI Kalispell MT  med programmet "Focus On the Family"	3/3    RFK
1190	25	1120	KEX Portland OR  "Newsradio 11-90 KEX" körde julmusik	4/4    RFK
1200	25	0115	WOAI San Antonio TX  "Newsradio 1200 WOAI"	3/3    RFK
1220	24	1215	CJRB Boissevain MB  med helt eget ID men sedan samma px som 1250.	BOS
1230	24	1130	CHFC Churchill MB  så här dags med "CBC Winnipeg" regionala px.	BOS
		24	1120	+KKPC Pueblo CO  //1340 som jag spelade in i andra stereokanalen! Nämnde stationerna på 1490 och 1340 samt FM 90.1. Colorado Public Radio.  Q2	BOS
1240	24	1005	CJAR The Pas MB  med kedje-idet. Senare på eftermiddagen mycket stark med helt egna nyheter och reklamer och enbart CJ-1240 ID.	BOS
		24	1255	KCCR Pierre SD  med ett riktigt fint ID mm. Öppnade i samband med detta troligen?  Solupp/nedgångseffekt. En stund senare dog allt ut för dagen.	BOS
		24,25	0900	KBLL Helena MT  upp med ett mycket distinkt ID på timmen	BOS
		24	1017	CJNS Meadow Lake SK  rätt så vanlig vid bra konds	BOS
		24	1034	KWIK Pocatello ID  inte allt för stark men ett par klara ID i alla fall	BOS
		23	1457	+CKMK Mackenzie BC  specialjagade jag då CIVH-1340 gick så bra och minsann fick jag inte ett mycket prydligt "550 CKPG" ID på denna och lite till! Jag fortsätter finkamma bandet efter de nordligaste stationerna nästa vinter!	BOS
		25	1300	KCVL Colville WA  Q4-ID på  timmen men några bra ID strax innan också i samband med reklamerna.  Lokala reklamer.	BOS 
		25	1305	KGY Olympia WA  med ett svagt ID efter nyheterna.	BOS
		25	0922	KEJO Corvallis OR  som vanligt med Fox Sports och rätt så dominant	BOS
1250	24	1246	CHSM Steinbach MB  med en massa Steinbach-reklamer	BOS
		24	1032	KKDZ Seattle WA  med stadardiserat Radio Disney-stuk	BOS
1270	24	1300	WWWI Baxter MN  ett kärt återhörande. Fint ID på timmen.	BOS
1280	25	1415	+KUDY Spokane WA  ID-ade "KAQQ" och aviserade en flytt från 590 till 1280
				från nyår  /Ronny fick snabbt svar från denna!/	3-4/3    RFK
		25	1500	KUDY  helt dominant på frekvensen så här dags. Massor av lokala detaljer och julmusik. Fin KUDY-jingle + ID på heltimmen som KUDY men la sedan till något om "a special simulcast with …" och något jag inte får att stämma med någon känd station. 1280 heter numer KAQQ medan 590 ska heta KQNT. TACK för tips RFK! Det var Ronny som hittade denna!	BOS
1290	26	0013	WCHY Savannah GA  mycket stadigt av och till hela natten. Massor av detaljer som jag inte kollat än. Finfint "AM 1290 Radio Disney" ID också. Tyvärr kan väl inte Disney-stationen i VA uteslutas om man glömt slå av dageffekten, men 25 kW rundstrålande borde nog vara ännu mer dominant vid så här fina sydstatskonds. Dessutom gick en massa AL/GA-stner kanon men ingen VA-stn vad jag noterade. Mycket sydliga konds!  Hörd fint med fullt ID i norra USA samma natt!	BOS
		24	0800	WMCS Greenfield WI  med UC-stuk och fint ID.	BOS
		23	0250	KKAR Omaha NE  med bra programtitlar mm. Kanske årets rapport…	BOS
		23	0930	KKAR  "K-Car"-ID i en gröt med flertalet stationer	2/2    RFK
		26	jämt	CFST Winnipeg MB  med sitt evinnerliga sportprat. Svårt förstå vitsen ….	BOS
1310	24	1119	CHLW St. Paul AB	BOS
1330	24	0952	CJYM Rosetown SK	BOS
1340	24	0908	CJCM Cold Lake AB  näst vanligast på frekvensen	BOS
		24	1320	KCFR Denver CO  med samma dubbel-ID som systerstationen på 1490! "Colorado public Radio" samt QRG och call för båda.  Hade även en promo för sin FM-station: "Listen to FM 90.1 for classical music 24 hours a day." Finns i pärmen sedan Catholic Radio-tiden	BOS
		24	1211	KWOR Worland WY  tredje vanligast på frekvensen.  ID både som "K-wor" och bokstav för bokstav.	BOS
		23	1433	CIVH Vanderhoof BC  nu igen med sitt "Wild Country"-relä - kör ut CJCI-620.	BOS
1350	26	0059	WGAD Gadsden AL  med ett par fina ID. En jingle som var så tydlig att man hörde callet direkt bl a.  Lär vara hörd tidigare i Sverige. Men länge sedan.	BOS
		25	0400	WOYK York PA  passade på att fada upp till heltimmes-ID.	BOS
		25	0423	WTOU Akron OH  skapligt en stund med lokalt reklam-brek i Fox Sports Radio. Gav fullständiga telefonnummer med area code vilket satte mig på spåret.	BOS
		25,26	0026	WIOU Kokomo IN  äntligen rapporterbart efter decennier av kollande! Helt undebart fint den 26:e; Flera fina ID och andra detaljer. Tyx svara. Åtminstone till andra.	BOS
		25	0100	WOAM Peoria IL  mycket fint med NOS och nygamla anropet. "Unforgettable" slogan.  En stund senare gick här en SS, men kunde inte binda den till TX tyvärr…	BOS
		24	2328	KRNT Des Moines IA  förstås alltid närvarande vid 1350-koll	BOS
		24	2305	+KBRX O'Neill NE  kom som en blixt från klar himmel! Årets överraskning?  Flera fina ID efter nyheterna. Lokalt väder mm rapportgodis. Jfr 1580! NE-rusning!	BOS
1360	25	2213	CKBC Bathurst NB  fruktansvärt dominant	BOS
		26	0100	WKOP Binghamton NY  med bara ett halvtaskigt ID, p g a splasch, och lite till	BOS
		25	0006	WCKY Cincinnati OH  upp helt perfekt med "The Home of the Bengals. 1360 Homer, The Sports Animal.".  	BOS
		25	1434	KOHU Hermiston OR  lyckades pressa sig genom KKMO med Country, ID och lite till.	BOS
		25	1455	KKMO Tacoma WA  "KMO 13-60" med religiöst sponsorprogram	2-3/2-3    RFK
1370	23	0936	CFOK Westlock AB	BOS
		25	1445	CFOK  med country	2-3/2-3    RFK	
1390	24	0159	WGCI Chicago IL  med GOS när jag jagade KBBO, som verkade vara där oxo.	BOS
		24	2323	KJME Denver CO  fint med reklamer för Restaurant Casadores mm rapporterbart. Har ju släppt ett mail till JOB och den här gånger var man ju ute på rätt sida om powerändringen så helt rumsrent! Chans till svar alltså?	BOS
		23	1410	KLGN Logan UT  väldigt vanlig i vinter.	BOS
1400	24	0846	KEYL Long Prairie MN  med ett par ID.  Sedan en Real country station som är helt dominant på frekvensen. Kanske denna men vart är KART?	BOS
		24	1222	KWON Bartlesville OK  med ett bra ID.  Rätt kul men finns i pärmen redan	BOS
		24	1307	KBLJ La Junta CO  med ett par "bra" dubbel-ID som jag inte fick till något vettigt.  "AM 1400 KBLJ and FM 92.1 KTHN" blev upplösningen på denna.  Har alltså bytt bort gamla KBZZ mot KTHN. Har väl normalt inte samma px på AM och FM men kanske var någon specialsändning med anledning av julen.	BOS
		25	1306	KSPT Sandpoint ID  med fint ID efter nyheterna. Ett något sämre ID på heltimmen.	BOS
		24	1015	CKSQ Stettler AB  relativt beskedlig men ett Q-14-id så här dags i alla fall	BOS	
		25	1133	KNND Cottage Grove OR  med bra ID	BOS
		25	1140	KLCK Goldendale WA  "1400 KLCK" bara som hastigast. Q2	BOS
1410	25	1435	CFUN Vancouver BC med programmet "Unique Lifes and Experiences" som 
				presenterades av Dr. Joy Brown	3-4/3-4    RFK
1440	26	0100	WJAE Portland ME  med ett par riktigt usla ID.	BOS
		26	0000	WHKW Warren OH  med ett dubbel-ID //1220. Denna kör ibland helt egana ID!	BOS
		25	2326	+KTNO Denton TX  med ett svagt men klart "Radio Vida" i kamp med OH och ett par till. Även en del SS REL px noterat strax efter. Mycket "La Palabra…"  	BOS
1450	25	0106	CHUC Cobourg ON	BOS
		26	0205	WMOH Hamilton OH  med ett skapligt ID efter några reklamer. Hörd och verifierad en gång tidigare i landet. LHÄ tror jag det var.	BOS
		24	0854	KIRX Kirksville MO  nästan det enda jag fick ut på julaftonens förmiddag.  Är hörd någon gång tidigare. LHÄ 1986 åtminstone	BOS
		25	0157	KGRE Greeley CO  med den gamla välkända "Tigre 1450"-jinglen. Synnerligen lätt att hitta och ID:a. Jinglar mellan varje låt tycks det.	BOS
		25	0835	KVCK Wolf Point MT  avlöste KONP (Ej ID på den.) ett tag och lämnade ett halvbra ID efter sig på bandet. Tyvärr inga detaljer att brodera ut rapporten med.	BOS 
		24,25	0837	KLAM Cordova AK fina ID. Hörd vid flera tillfällen med lokala reklamer mm	BOS
1470	26	0600	WLAM Lewiston ME  eller vad man nu heter. "Exclusively on 870 AM and 106.7 FM. Newstalk WMTW." Nämnde alltså inte 1470 alls.  På väg att säljas?	BOS
		26	0555	WTKO Ithaca NY  anade jag ett tag med 60:tals-låtar och fick så två ID:en. På heltimmen uttalade man dessutom licensort och stat! Uppskattat. Hörd av RFK i Fredriksfors 991230 0335-0405 men tipsades aldrig då. Retroaktivt tips lär komma!	BOS
		26	0507	WLQR Toledo OH  hade jag följt upp och ner genom WMBD i över en timme innan jag tajmade in ett par fina ID, slogans och andra lokala detaljer! Stort jubel!  Har lockat mig i decennier alltsedan några finnar hörde den på Kanarieöarna en jul!
				SW har hittat ID på denna från PAX13 så jag blev snuvad på båda…	BOS
		26	0232	WMBD Peoria IL  helt dominant med först Michael Reagan och sedan Jimbo	BOS
		24	0350	WMBD  rekade McDonald's	2-3/2-3    RFK
		26	0206	WBKV West Bend WI  "AM 1470 Classic Country WBKV West Bend" var jag inte beredd på. Nytt format för i vinter alltså. Spelade intye C&W utan jullåtar.	BOS
		26	0152	KLBP Brooklyn Park MN  inte stadigast men stark i topparna. På timmen fint dubbel-Id men åtta minuter innan bara "Club 14 KLBB."	BOS
1490	26	0500	WBAE Portland ME  med ett bra "WBAE Portland" på timmen	BOS
		23	0415	WIKE Newport VT  endast ett halvkass ID denna gång	BOS
		24	1120	KCFC Boulder CO  med Colorado Public Radio och ID för både 1340 och 1490.	BOS
		23	0800	KICD Caldwell ID  som brukar vara så dominant en skugga av sitt normala jag	BOS
		24,25	1046	KEYG Grand Coulee WA  numer med helt egna program och ID	BOS
		23	1032	KBKR Baker OR  med sedvanligt dubbel-ID: "Supertalk 1450 and 1490."	BOS
		25	0836	KRNR Roseburg OR  med ett perfekt ID. Kallade sig "Classic Country".	BOS
		25	0900	KOWL South Lake Tahoe CA  med ett par halvbra ID. Kände igen jinglen från när jag hörde dem senast.	BOS
1500	25	2310	WTOP Washington DC	BOS
1510	23	1035	KGA Spokane WA  "Coast to Coast AM" och massor med lokal reklam	3/3    RFK
1550	24	2312	KADZ Arvada CO  gick bättre här än på 1690, som också hördes, och ID:ade prydligt som "Radio Disney 1690." Nämnde inte 1550 alls. På dageffekt så här dags.	BOS
		25	1141	KCCF Ferndale WA	BOS
		25	1330	KCCF  med gospels och predikan	3/3    RFK
		25	1355	KVAN Vancouver WA  "K-VAN 15-50" med "America in the morning"	2/2    RFK
1570	26	0229	WXLN New Albany IN  (Egentligen en KY-stn!) kanon med en oerhört läsbar jingle. Reklamer dessförinnan.	BOS
		23	0850	WTRB Ripley TN  blev jag visst även SM-2 på! Oväntad förstås. Bra ID.	BOS
		23,24	0900	KVTK Vermillion SD  misstänkte jag länge att det var här med ESPN och fick ett perfekt legal ID efter en stunds bevakning!	BOS
		25	1004	KCVR Lodi CA  fint med "Radio Romantica" och kanon-ID för 1570 och en FM-station. Kanske svarar nu då?	BOS
1580	26	0600	+WRDD Ebensburg PA  med en våldsam fade in precis till legal ID! Sade sig köra parallellt med WNCC-950.  Q3-4 på denna 9-Wattare! Men bara ett kort tag innan allt försvann från 1580 och starx därpå från hela MV:n.	BOS
		25	2351	WZZJ Pascagoula MS  med en våldsam basröst och Gospel. Av och till hela natten och ID:ade ofta, dock med så gott som oläslig mullrande basröst. Hörd förr av 	BOS
		24,26	0830	WTTN Watertown WI  mycket stark och stadig tydligen glömt slå om effekten!	BOS
		24	1236	KOKB Blackwell OK  med ett bra: "Double Talk Radio KOKB and KOKP."  Kör parallellt med 1020.	BOS
		24	2300	+KAMI Cozad NE  fadade upp till ett mycket tjusigt legal ID! Hade blivit en fin rapport men jag råkade strax efter backa bandet lite för långt och spela över alltihop! Suck! Nästan enda gången detta hänt mig och så händer det på denna ärta!	BOS
		23	0924	KGAL Lebanon OR  fint liksom de flesta dagarna.	BOS
		25	0900	+KRAN Merced CA  flöt lämpligt upp ur KGAL på heltimmen med ett skapligt ID. Nämnde visst tre orter. Merced-Atwater i alla fall. Även callet klart. Jag fick för mig att man körde EE och inte SS, men det kan ha varit en annan station med reklamerna strax innan. Eller så har 1660 tagit över Rancherita-programmet helt och hållet?	BOS
1590	24	2200	WAKR Akron OH  och inget mer spännande denna gång.	BOS
		24	2220	WAKR  med jullåtar av äldre datum	2-3/2-3    RFK
		24	2306	KVGB Great Bend KS	BOS
		24	2310	KVGB  med "KVGB News"	1-3/1-2    RFK
1600	26	0032	WUNR Brookline MA  	BOS
		26	0300	WAAM Ann Arbor MI	BOS
			0900	KCRG Cedar Rapids IA  med ett par fina ID. Annars ESPN och CNN	BOS
		24	0900	KCKK Lakewood CO  med country	3/2-3    RFK
		23	0812	KCKK	BOS
		23	0951	KGST Fresno CA  med fint bokstavs-ID. Men mycket trångt till mot KVRI numer	BOS
		23	1014	KUBA Yuba City CA  gick nu och då med NOS och OLD och ID:ade till slut	BOS
		23	1358	KVRI Blaine WA  förödande stark och vanlig med sitt indiska program. Perfekt EE ID på timmen men även ID i det indiska programmet med "AM 1600" på EE bland allt snx på hindi eller vad det kan vara.  Blir mycket dominant här.	BOS	
1620	23	0009	KOZN Omaha NE  "1620 The Zone" fint	BOS
		25	1146	KYIZ Seattle WA  fantastiskt stark och fin med dubbel-ID för denna och KRIZ.  Fick ihop till en ny rapport. Vem vet…	BOS
1630	24	0420	KKWY Cheyenne WY  med country "AM 16-30 KWY", QRM de KCJJ	3/2-3    RFK
1640	24	0145	KBJA Sandy UT  med några "Radio Unica" jinglar. Kedjeprogram alltså troligen	BOS
1680	25	0049	WTIR Winter Garden FL	BOS
1690	25	2235	WPTX Lexington Park MD "Sporting News Radio"	2-3/2-3    RFK
		24	2320	KDDZ Arvada CO "Radio Disney"	2/2    RFK
1700	23,26	0101	WJCC Miami Springs FL  med fint ID först på EE och senare på SS. Nytt call. Nämnde visst även någon FM-station? Har inte kollat inpelningen än.	BOS
		26	0056	WEUV Huntsville AL  med ett klart "WEUP"-ID. Tydligen relä av 1600 rakt av.	BOS
		23,24	0158	KBGG Des Moines IA  drog sin vanliga ramsa om att man kör ut WHO-TV:s nyheter. Meddelade att man numer även hörs på 104.1 MHz.	BOS
		24	0550	KBGG  med CNN News och QRM de WJCC	2-3/2-3    RFK
		23	2245	KTBK Sherman TX  är vanligast på frekvensen	BOS
		23	0658	KQXX Brownsville TX  "Oldies KQXX 1700 AM."	BOS


CENTRALAMERIKA
1290	23	0806	+XEDA Radio 13, Mexico, DF  med flera fina ID och även call-bokstäverna! Den hade jag ingen aning om. Verkar ha varit sydliga konds, men jag var lite trött…	BOS 
1470	26	0312	XEAI Radio Formula, Mexico DF  inte så stark men ett par ID i alla fall	BOS
1570	25	0600	XERF Ciudad Acuna  märkvärdigt blek denna exp. "La Poderosa"-slogan	BOS
1630	23	0201	+XEUT Radio Universidad  med ett par stiliga "Radio Universidad" och även call-bokstäverna samt en hel del annat rapporterbart. Nu rapporterar jag ju inte annat än NA visserligen…	BOS


SYDAMERIKA
1350	25	0302	YVTJ Radio Falcón, Puerto Cumarebo  förvånde med att komma upp bra bland NA	BOS


TENT/OID
1050	25	0859	(Tent) KTCT  stört omöjlig att få ID på trots fina perioder. Bara ESPN rakt av.	BOS
1400	ibl	morg	OID "Real Country" station som bör vara KART. KART som varit så dominant i alla år har varit beskedlig i vinter. Möjligen för att man ID:ade oftare förr..	BOS
1450	24	1015	OID  "Lo Mejor de Norteña. Radio Tricolor."  Kan det verkligen vara KRZY i NM?  Eller var detta någon slogan som användes av KOBO CA  //1690?? Fint ID! Får kanske skicka en trevare…	BOS
1490	23	0940	OID "Oldies 1490" med QRK 4 säger inte allt men med tanke på konds så var detta med stor säkerhet KLOG Kelso WA	BOS
1580	26	0033	OID  med ett ID som låter som "Radio 97".  Detta i en phone-in show. Lät som den var av lokalt snitt, men … Finns visst tre här som kör // 97 MHz.  Torde väl vara gamla
				bekantingen KNIM?	BOS

