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QTH:	Den av Parkalompolo IK och SDXF specialanpassade före detta skolan i Parkalompolo.	
 Ant.:	PAX ordinarie antennskog bestående för närvarande av följande länger uttryckt i nygrader:
.	266g 800m, 319g 960m, 335g 800m, 352g 920m, 372g 1040m, 389g 1200m, 49g 1000m.
 Web:	http://w1.912.telia.com/~u91202503/paxnews.htm

 BOS	Bo Olofsson, Furuögrund		6 pytsar plus registreringsutrustning till dessa
 LSD	Lars Skoglund, Täby		Icom IC-R75, kassettbandspelare
 PES	Peder Seippel, Älta		JRC NRD-515, Sony MD Deck MDS JE-520
 RFK	Ronny Forslund, Ljusdal + Evita (”Izza”), pyrenéerhund 	      NRD 535D, kassettdäck, minidisc
 RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö		AOR AR7030, MiniDisc deck



  RFK:	Inga höjdarkonds första veckan och dessutom inträffade en protonstörning de första dagarna. Lyckligtvis gick den snabbt över och kondsen började komma igång hyfsat under julhelgen. Allt som allt en lyckad expedition, som förorsakat en hel del skrivarbete...

  RÅM:	Med PAX15 i gott minne var förväntningarna denna gång inte så höga. Lyckligtvis överträffades förväntningarna redan när antennerna kopplades in och sedan fortsatte det bara. Hade vi stannat ännu länge hade jag nog fått stressympton. Det är inte lätt att vara på rätt frekvens när det hörs intressanta saker överallt. Ca 185 rapporter lär det bli så några fritidsproblem under våren finns inte. Ett stort tack till A, BOS och SW för tillgången till antenner med tillbehör!

  LSD:	Min bästa expedition hittills vad beträffar Nordamerika.

  PES:	Absolut den bästa expeditionen sedan 1971! Både med avseende på kondsen & kvaliteten på stationerna. 

  BOS:	En mycket lyckad semester! Våldsamma västkustkonds stundtals. Sydöstra USA dock nästan helt frånvarande. De tydliga solnedgångskondsen mot västkusten var väl den största behållningen. Bara att följa gråzonen och försöka plocka upp så många nymornade västkustare som möjligt under de få minuter man hade på sig! Efter att ha snabbkollat flera hundra timmar videoband börjar väl kondsbilden bli lite klarare och då inser man att det kan bli mycket bättre än så här!  Timme ut och timme in av norrskensfräs och hög nivå på distortionen för det mesta. Bara 31.12 låter inspelningarna relativt störningsfria!  Även om det mesta från PST/MST har noterats på banden så är det för det mesta riktigt tråkiga inspelningar. Korta, brusiga gästspel bara.  Antalet stationer i nordvästra USA är tämligen begränsat så blev inte så många rapporter för mig som varit med ett tag.  California en besvikelse på Graveyard-frekvenserna.

STATS:	Några siffror sammanställda från loggen som kanske kan ge en antydan om profilen på utbudet.
	Canada lyckades få med drygt 110 stationer trots allt. Så än lever en hel del kvar. Passa på!
 	Pacific Time Zone bidrog med ca 120 stationer, varav knappt hälften från Washington state!
	Sydstaterna lyste helt med sin frånvaro! Från öster till väster så när som på en del CA och NV. 
Från östra NA var det glest överhuvudtaget, mest några brusiga saker runt Canada-gränsen.
Antalet stationer med W-call hamnade precis på 100! Mest "pest-stationer" med undantag av WI.
Totalt 460 identifierade NA-stationer (varav 19 AK), med bud på många fler. Samt 17 Pacific.	 


EUROPA
	650	24	2135	KNR Oegertarsqaq med bra styrka	RFK
	774	30	0645	RNE1 Valencia	LSD
	801	30	0645	RNE Galicia, Lugo	RÅM
		30	0601	RNE1 Galicia	BOS
		28	0712	BBC Radio Devon	RÅM
	855	30	0650	RNE1 Cantabria	BOS
	882	27	2000	BBC Radio Wales	PES
		27	2032	COPE Radio Gijon	PES
	918	28	0020	Radio Intercontinental lika stark som på 70-talet	RFK
	1026	2	2257	Radio Jaén	LSD
1044	29,6	2228	Radio San Sebastian	RÅM
	1080	30	1837	Onda Cero, Toledo med reklam	RFK
		30	2257	Radio Coruña med lokalt reklamblock	RFK
	1224	30	1840	Radio Populár, San Sebastian med Beach Boys live från Albert Hall	RFK
		27	1927	COPE Lugo	RÅM
	1287	30	2255	Radio Castilla	RÅM
		29	2230	Radio Castilla	PES
	1485	29	2228	R Santandér med lokal reklam, R Zamora ID:ade under	RFK
		19	1303	NRK Svalbard med ”Troms-Nytt”. I allmänhet mycket stark dagligen.	RFK
	1530	23	1630	Thunder 1530, Keflavik stark och vanlig	RFK
	1602	28	2227	Radio Segóvia med ID i gröten	RFK
		27	1800	Radio Vitoria med ”Servícios Informatívos”	RFK
	5920	23	2100	Radio Gardarika med reklamspot på eng för att turista i St Petersburg, f ö ryska	RFK
	5935	22	1700	World Bible Radio Network via Riga, kl 1800 startade Laser Radio på kanalen. Mkt QRM gjorde mottagningen allt annat än njutbar.	RFK


AFRIKA
	1385.9 28	2325	Radio Rurale, Conakry med afro-mx.	RFK
	1550	26	2315	Radio Nacional de la Republica Arabe Saharaui Democratica spelade Roxette 	RFK
	1584	27	1830	Radioolé med lokalid	RÅM


ASIEN
	252	5	1130	Radio Tatarstan, Kazan med lokalt program	LSD
	693	23	1345	JOAB Tokyo eng. språkkurs //747, 774	RFK
	747	23	1335	JOIB Sapporo eng. språkkurs //693, 774	RFK
	774	23	1330	JOUB Akita 2 med engelsk språkkurs //747, 693	RFK
	828	29	1321	JOBB NHK2 Osaka  ”JOBB”	RÅM
	1008	29	1500	KLCS Socho   ID i paus i px på JONR	PES
		29	1550	JONR Osaka	PES
	1053	29	1300	JOAR Nagoya	PES
	1179	3	1438	JOOR MBS Mainichi Hoso, Osaka  ”MBS Radio”	RÅM
	1242	29	1515	JOLF Nippon Hoso, Tokyo	RFK
		4	1358	JOLF  kanon med "Nippon Hoso" och en adress i Tokyo. Kamerareklam mm	BOS
	1260	1	1626	JOIR TBC Sendai  ”TBC”	RÅM
	1278	29	1451	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka  ”RKB”	RÅM
	1287	3	1305	JOHR HBC Sapporo  ”HBC Radio”	RÅM
	1350	29	1530	JOER Hiroshima  programmet Voice Crew	LSD
		5	1530	JOER	PES
	1413	29	1253	JOIF Kyushu Asahi Hoso, Fukuoka  ”KBC Radio”	RÅM
		23	1559	JOIF Fukuoka   "KBC"	RFK
	1440	23	1322	JOWF Sapporo ”TV Hoso”	RFK
	1494	23	1325	CBS Radio lät ID:et här. Taiwan?	RFK
		4	1326	JOYR RSK Sanyo hoso, Okayama  ”RSK Radio”	RÅM
	1503	23	1330	JOUK Akita m. NHK1	RFK
	6035	31	0102	Bhutan Broadcasting Service	RÅM
		31	0105	BBS Thimpu på inhemskt språk och med körsång	RFK


PACIFIC
	760	30	1352	KGU Honolulu HI  avslutade programmet "Family life Today"	RÅM
		2	1020	KGU   med programmet ”Going After God”.	RFK
		28	1123	KGU  med ett svagt ID. Annars finfint stundtals med lugn musik.	BOS
	801	4	1255	KTWG Guam	LSD
		4	1301	KTWG   avslutade programmet "Soul2Soul" innan id	RÅM
		4	1301	KTWG  hade jag sämre läsbarhet på i AM än Rolf som körde SSB när jag jämförde	BOS
	830	23	1357	KHVH Honolulu HI  IDade efter reklam.	BOS
		30	1344	KHVH  med reklam för Hawaii Digital Printing	RÅM
	940	28	1019	KHCM Waipahu HI  ”AM 9-40 Hawaii Country Music, the new KHCM”	RÅM
		24	0900	KHCM    med country	RFK
		28	1020	KHCM 	LSD
	990	30	1204	KHBZ Honolulu HI  ”The Talk Station, AM 9-90 KHBZ”	RÅM
		30	1155	KHBZ	LSD
		30	1100	KHBZ	PES
		23	1421	KHBZ  med perfekt ID. Long time no hear…	BOS
	1040	30	1145	KLHT Honolulu HI	RÅM
		2	1015	KLHT   med gospelmx och ID: ”Light for the island – KLHT”.	RFK
	1110	29	1028	KAOI Kihei HI	RÅM
		29	1025	KAOI   med ”Coast to Coast AM” och lokal promo för blodgivning	RFK
		30	1457	KAOI  vanligaste HI tillsammans med 940 - åtminstone med rapporterbar signal.	BOS
	1210	1	0929	KZOO Honolulu HI  lyssnade jag på i trekvart medan de firade in nyåret. Auld Lang Syne, "Happy New Year"-utrop mitt i japanskan mm. Gick med Q1-4.	BOS
	1270	30	1430	KNDI Honolulu HI	PES
	1370	29	1020	+KMDR Pearl City HI  här med fint ID på EE i sitt japanska (JJ) px.  Detta är alltså ex KIFO på 1380 som flyttat 10 kHz och bytt format från NPR till ETH!	BOS
		30	1110	KMDR  med japanska	LSD
	1420	2	1050	KKEA Honolulu HI med ESPN	RFK
		30	1355	KKEA	LSD
		23	1600	KKEA  IDade ordentligt på timmen.	BOS
	1460	30	1500	KHRA Honolulu HI med koreanska	RFK
		30	1400	KHRA  med koreanska	LSD
		29	1000	KHRA  hade ett engelskt ID på timmen och kallade sig "Radio Korea".	BOS
	1500	28,29	1009	KUMU Honolulu HI	RÅM
		29	1025	KUMU	PES
		24	0910	KUMU   med oldies	RFK
		29	1013	KUMU   "Original Hits Kumu AM 1500."	BOS
	1540	29	1100	KREA Honolulu HI med koreanska	LSD
		29	1030	KREA	PES
		29	1100	KREA  med eng. ID och program på koreanska	RFK
	1548	29	1544	4QD ABC Central Queensland, Emerald QLD	RÅM
	1611	29	1552	2NTC Radio 16   med samma "Radio Sixteen" ID som under PAX23.	BOS
	1620	29	1522	4KZ Ingham QLD   anger Ingham i QSL:et	RÅM
		29	1532	4KZ  med klart ID, reklamer mm.  Vid koll av min inspelning från PAX23 så var det precis detta "4KZ" min tidigare OID hade! Därmed blev jag ensam SM-1, hi!	BOS
		29	1435	4KZ	PES
		29	1545	4KZ   med lokal spot, som jag inte hunnit mangla än	RFK


NORDAMERIKA
	550	4	0756	KTZN Anchorage AK  ”Alaska's ESPN 5-50, The Zone“	RÅM
		4	0800	KTZN	LSD
		2	1007	KTZN	PES
	560	24	0635	CHVO Carbonear NL  med VOCM-px så här dags.	BOS
		3	0205	WGAN Portland ME  har jag inte hört mitt i natten förr…	BOS
		2	0940	KLZ Denver CO ”ESPN – the mighty 5-60”	RFK
		27	0927	KLZ  med nya slogan förbryllade. Svaret fanns dock att hitta på internet.	BOS
		31	0900	KMON Great Falls MT  "Big Sky Country, 560 KMON Great Falls"	RÅM
		30	1320	KMON   med program om miljövård.	RFK
		31	0820	KMON	LSD
		31	0833	KMON	BOS
		2, 4	0832	KPQ Wenatchee WA  tog det faktiskt flera dagar att gräva upp trots fina konds. Dock hörd igen efter det oxo.  Finfin rapport.	BOS
		2	0830	KPQ	PES
		31,2	1400	CKNL Fort St. John BC	RÅM
		2	1355	CKNL	PES
		2	1345	CKNL	LSD
		27	0959	CKNL  första gången denna dag men sedan nästan dagligen.	BOS
	570	31,2	0907	CKSW Swift Current SK	RÅM
		4	0915	CKSW	PES
		27	1315	CKSW	BOS
		24	0900	KVI Seattle WA   Även hörd flera andra dagar. Lätt-Idad.	BOS
		28	1300	KVI	LSD
		31	1637	CFWH Whitehorse YT avslutade programmet "A New Day" med "CBC radio 
				in Whitehorse"	RÅM
		1	1445	CFWH   med CBS-px ”Snap, crackle & pop” med udda låtar, lokalt väder 1504	RFK
	580	24	0505	CKY Winnipeg MB med oldies ”Spirit in the sky” etc	RFK
		30	1237	CKUA Edmonton AB	RÅM
		30	1230	CKUA 	LSD
	590	5	0754	VOCM St. John’s NL	RÅM
		6	0825	WEZE Boston MA med religiöst program	LSD
		4	1135	CFAR Flin Flon MB	PES
		1	0759	KQNT Spokane WA kom upp med id på heltimmen	RÅM
		2	1315	KQNT	PES
		28	0654	KHAR Anchorage AK	RÅM
		21	1005	KHAR   med promo för “The Twilight Zone”	RFK
	600	1	2056	CJWW Saskatoon SK	RÅM
		1	0935	CJWW    körde country, oftast under CKBD.	RFK
		29	1334	CKBD Vancouver BC	RÅM
		29	1330	CKBD	PES
		1	0940	CKBD   ”The unforgettable 600 AM” med Frank Sinatra, Jackie De Shannon etc	RFK
		1	0750	CKBD   med ID som RFK ovan.	BOS
	610	27, 3	0949	CHTM Thompson MB  puttade undan CKYL en stund. "610 CHTM" lokal-ID.	BOS
		4	0730	CHTM 	LSD
		4	0751	CHTM	PES
		29	1130	CKYL Peace River AB	RÅM
		29	0925	CKYL	PES
		27	0938	CKYL  släpper inte fram Yukon…	BOS
		1	0757	KONA Kennewick WA  upptäckte jag att jag hade ett svagt ID på när jag manglade KFRC. Även ett par reklamer med lokal anknyning, men ingen rapport tyvärr.	BOS
		1	0756	+KFRC San Francisco CA   "Oldies 610" men även flera mycket klara ID.  Inte 
				ens hörd i Finland tidigare!  Svarade trevligt via mail och med ett QSL-kort.	BOS
	620	27	1200	CKRM Regina SK  	BOS
		31	1501	KGTL Homer AK	RÅM
		31	1510	KGTL	PES
		1	1600	KGTL   med country och ej NOS som anges i NRC-loggen.	RFK
		25	0820	KGTL   IDade som "K-Pen" och angav frekvensen till 101.7.	BOS
	630	31	1435	CHED Edmonton AB	BOS
		29	1005	KIAM Nenana AK  ”The Gospel Voice Of The Wilderness” med Norge-QRM	RFK
		1	1200	KIAM	PES
		1,4	1200	KIAM    "KIAM 6-30 The Gospel Voice of the Wilderness"	RÅM
	640	3	0304	CBN St John's NL  drog Newfoundland-vädret efter nyheterna.	BOS
		3	0130	CFMJ Richmond Hill ON  "Talk Radio for Guys"	BOS
		5	0835	CFMJ    “Mojo Radio”	LSD
		31	0732	KFI Los Angeles CA	PES
		1	1630	KYUK Bethel AK med NPR News och splatter.	RFK
		30	1200	KYUK	PES
	650	1	1038	CISL Richmond BC  gick fint med OLD. ID:et dock lite sämre. "C-Isle"	BOS
		31	1140	CISL 	LSD
		28	1443	KENI Anchorage AK  ”News Radio 6-50 KENI”	RÅM
		22	1100	KENI   med ABC News, vädret sponsrat av ”Alaska Tire Service”	RFK
		28	0830	KENI 	LSD
		1	1030	KENI	BOS
	660	3	0126	WFAN New York NY	RÅM
		30	0710	CFFR Calgary AB	PES
		28	1115	KFAR Fairbanks AK	RÅM
		25	1310	KFAR   med talk	RFK
		28	0700	KFAR	BOS
	670	30	0911	KBOI Boise ID  med lokala reklamer och "NewsTalk 6-70 KBOI"	RÅM
		28	1335	KBOI   med ID och programmet “Helpline”	RFK
		25	1031	KBOI	BOS
	680	ofta	1615	KBRW Barrow AK	RÅM
		21	1630	KBRW   med nostalgijullåtar; Frank Sinatra, Judy Garland etc	RFK
	690	30	1357	CBU Vancouver BC  Startade för dagen efter CBC Overnite med lokalt väder 	BOS
	700	3	0214	WLW Cincinnati OH	RÅM
		3	0200	WLW	PES
		3	0129	WLW	BOS
		31	1345	+KGRV Winston OR  hade jag ett ID på när jag kollade igenom bandet igen!! Var uppe nästan i höjd med KBYR ibland! Religiöst snack och "… on KGRV …"  Troligen
				inte hörd förr i Europa!?  En jänkare till här oxo! WA eller UT?	BOS
		29	0958	KBYR Anchorage AK  “The new KBYR AM 700”	RÅM
		1	1650	KBYR   med ”Mike Gallagher Show” som handlade om piercing.	RFK
	710	24	0737	CKVO Clarenville NL  ID:ade bara som "VOCM" förstås	BOS
		6	0856	WOR New York NY	RÅM
		6	0850	WOR 	LSD
		26	0655	KIRO Seattle WA “Newsradio 7-10 KIRO – the news & traffic leader”	RFK
		29	1315	KIRO 	LSD
		23	0722	KIRO  IDade fint här när jag jämförde med 770. Inte parallellt i övrigt.	BOS
	720	3	0155	WGN Chicago IL	RÅM
		3	0128	WGN	BOS
		31	1515	KOTZ Kotzebue AK	RÅM
	730	6	0934	CKDM Dauphin MB	RÅM
		28	0740	CKDM 	LSD
		29	0943	CHMJ Vancouver BC	RÅM
		28	0910	CHMJ   ”Mojo Radio” 	LSD
		21	1030	CHMJ   "Mojo Radio" & "Talkradio for Guys." Fullständigt sanslösa telefon-
				program med sex och svordomar i mängd.	RFK
	740	24	0638	CHCM Marystown NL  hängde på övriga VOCM-reläer runt denna tid	BOS
		3	1329	CBX Edmonton AB	RÅM
		28	1445	CBX 	LSD
	750	28	0812	CKJH Melfort SK  "Just the hits, the new CK 7-50"	RÅM
		28	0810	CKJH   “The New CK 7-50”	LSD
		27	0706	CKJH   "CK-750" efter vädret.	BOS
		28	1005	KFQD Anchorage AK	RÅM
		23	1050	KFQD   med quiz	RFK
	760	3	0915	WJR Detroit MI  i kamp med en annan. Som senare dök upp med ID; KFMB igen.	BOS
		31	0904	KFMB San Diego CA  gick strålande med ID och mycket rapporterbart.	BOS
		31	0900	KFMB 	LSD
		31	0900	KFMB	PES
	770	26	2340	WABC New York NY	RFK
		24	1100	CHQR Calgary AB med “Coast to Coast AM”	RFK
		29	1317	CHQR    “City talk with QR-77”	RÅM
		4	1117	KNWX Seattle WA	RÅM
		31	1155	KNWX   med ”Business Update”.	RFK
		23	0722	KNWX  tyckte jag först ID:ade "Newsradio 710 KIRO" men bör ha varit en promo	BOS
	780	3	0147	WBBM Chicago IL	RÅM
		4	0825	WBBM 	LSD
		3	0127	WBBM	BOS
		28,29	1600	KNOM Nome AK	RÅM
		22	1110	KNOM   med “The Road to Betlehem”	RFK
	790	3	2300	CIGM Sudbury ON	BOS
		2	0925	KGHL Billings MT  med country	LSD
		21	1120	CFCW Camrose AB “All night show”, country. Gick varje dag	RFK
		28	0842	KCAM Glennallen AK  "Copper Basin hockey on KCAM"	RÅM
		28	0850	KCAM   med soft music	RFK
		23	1400	KCAM	BOS
	800	6	0809	CKLW Windsor ON	BOS
		3	0205	CKLW 	LSD
		30,2	1133	CHAB Moose Jaw SK berättade om årets första födsel	RÅM
		30	1130	CHAB 	LSD
		1	1020	CHAB   med oldies, Oliver, Dion etc.	RFK
		31	1132	+KPDQ Portland OR   ”Portland True Talk 800 AM”	RÅM
		31	1142	KPDQ  ropade Rolf ut med förvåning och raskt rattades frekvensen in. Gick ett bra
				tag och levererade en hel del ID och andra detaljer! Tack till RÅM!	BOS
		31	1200	KPDQ	PES
		1	1527	KINY Juneau AK med promo för websidan kinyradio.com	RÅM
		1	1530	KINY  med lång väderrapport	LSD
		1	1540	KINY	PES
		30	1100	KINY    med ID och ABC-news.	RFK
	810	31	0925	KGO San Francisco CA	LSD
		31	0928	KGO  med "KGO Big Band Jazz Show" som endast sänds på nyårsafton	RÅM
	820	6	0925	CHAM Hamilton ON	LSD
		1	0823	KGNW Seattle WA	RÅM
		1	1015	KGNW   med programmet “Insight for living”	RFK
		28,29	0639	KCBF Fairbanks AK  ”AM 8-20 KCBF is Classic Country”	RÅM
		19	1320	KCBF   "Classic Country 820 KCBF."	RFK
	830	6	0745	WCRN Worcester MA  med flera trevliga id och NOS	RÅM
		6	0818	WCRN	PES
		6	0812	WCRN  något bättre nu än första gången jag hörde dem.	BOS
		6	0805	WCRN 	LSD
		6	0756	WCCO Minneapolis MN  med The Al Malmberg Show	RÅM
		2	0658	WCCO  svagt ID	BOS
		30	0756	CKKY Wainwright AB	RÅM
		30	0800	CKKY	PES
		27	0244	CKKY  är det mer sport att ta så dags på dygnet…	BOS
		30	1145	CKKY  med ID “Key 83” och country	RFK
	840	3	0929	KXNT North Las Vegas NV  “AM 8-40 KXNT”	RÅM
		31	0900	KXNT	PES
		31	1153	KSWB Seaside OR  “AM 8-40 KSWB”	RÅM
		31	1200	KSWB	LSD
		1	1141	KSWB  fick en ny rapport nu då man inte brydde sig sist. Samma resultat nu…	BOS
		31	1200	KSWB	PES
		1,2	1345	CKBX 100-Mile-House BC  "Wild Country" kanon den 1.12  //570//920.	BOS
	850	6	0848	WEEI Boston MA	RÅM
		5	0725	KOA Denver CO  med reklam för “Mama Mia”	RÅM
		31	0725	KOA 	LSD
		1	1100	KOA    “Newsradio 8-50 KOA” rekade “The Mortgage Store”	RFK
		31	1251	CKBA Athabasca AB	RÅM
		31	1223	+KHHO Tacoma WA  förstod jag att jag hade på kroken men det tog närmare en 
				halvtimme att säkra rapporten. Gick stundtals fint. Bra ID visade koll efteråt.	BOS
		29	0715	KICY Nome AK  “KICY AM 8-50”	RÅM
		19	1340	KICY   med programmet “Discover The World”	RFK
	860	28	1218	CHAK Inuvik NT	RÅM
		28	1355	CHAK    med evenemangstips för Cambridge Bay	RFK
	870	4	0841	KSKO McGrath AK  DJ The Wolfman spelade bl.a. Eric Clapton	RÅM
		22	1120	KSKO    med jazz //KIYU 910	RFK
	880	31	0753	CHQT Edmonton AB 	RÅM
		23	1030	CHQT    "Cool 880" med oldies; Elvis, Turtles etc.	RFK
		31	1122	KWIP Dallas OR  med snudd på Q5 ett längre tag.	BOS
	890	3	0205	WLS Chicago IL	LSD
		31	0921	CJDC Dawson Creek BC  "Peace Country's Country, 8-90 CJDC"	RÅM
		4	0045	CJDC	PES
		26	0900	CJDC    med jullåtar	RFK
		23	0721	CJDC   har tydligen tänkt bli kvar på MV ett tag till. Fint ID.  Även 28:e t ex.	BOS
		1	1555	KBBI Homer AK  med id, lokalt väder och trafikinformation	RÅM
	900	30,3	0840	CKBI Prince Albert SK  "Feel the music, Country 900 CKBI"	RÅM
		27	1310	CKBI   "Country 900 CKBI."	BOS
		2	0940	CKMO Victoria BC   "Tune in to Village 900."	BOS
		29	1320	CKMO    “Village 900”	LSD
		27	1200	KZPA Fort Yukon AK  med ID, gick //KSKO 870	RFK
	910	1	1115	CKDQ Drumheller AB  med country och ID “Q91”	RFK
		29	1340	CKDQ     “Q-91”	LSD
		5	1308	CKDQ	BOS
		31	1603	KIYU Galena AK	RÅM
		22	1130	KIYU    körde jazz //KSKO 870	RFK
	920	4	0045	CFRY Portage la Prairie MB	RÅM
		2	1418	KXLY Spokane WA   Q4 vid ID.	BOS
		30	1059	KRSM Soldotna AK  "Newstalk 92, now in our 35th year, KSRM"	RÅM
		28	1006	KSRM	BOS
		21	1305	KSRM   ”24 hrs news” o. ”Talk Radio Countdown”	RFK
	930	24	0317	CJYQ St John's NL  inte direkt vanlig denna exp.	BOS
		6	0350	CFBC St John NB	BOS
		28	0940	CJCA Edmonton AB	RÅM
		31	0000	CJCA    med “Any sport any time”	RFK
		28	0943	KNSA Unalakleet AK med lokal väderrapport	RÅM
		28	0830	KNSA	PES
		27	1110	KNSA   spelade en hel del njutbar rock	RFK
		4	1400	KNSA  "öppnade" efter over night relät.	BOS
	940	6	0956	CJGX Yorkton SK	RÅM
		6	0950	CJGX 	LSD
		31	1118	KWBY Woodburn OR  gick som ett skållat troll med sina 200 Watt!  Äntligen med
				lokal-ID oxo!  Otroliga OR-cx. Tyvärr hinner man ju inte ta alla som går…	BOS
	950	3	2336	CKNB Campbellton NB	RÅM
		7	0440	WWJ Detroit MI	BOS
		5	0840	WWJ	PES
		3	0825	WWJ 	LSD
		3	0215	WNTD Chicago IL	PES
		29	0841	KJR Seattle WA  ”Sports Radio 9-50 KJR”	RÅM
		19	0550	KJR   med “The Locker Room Show”	RFK
		23	0701	KJR   blev min första ID:ade NA under PAX26. Riktningen utstakad direkt!	BOS
	960	2	0819	CHNS Halifax NS	RÅM
		24	0630	CHNS   Även 3.1  "Oldies 960"	BOS
		31	1251	CFAC Calgary AB  sportade på men hade flera uppstickare under sig.	BOS
		2	0850	+KOVO Provo UT  upp som hastigast ur CFAC med ett svagt men klart bokstavs-ID.
				Tyvärr för svagt för rapport denna gång. Jagade OR/WA egentligen.	BOS
	970	2	0706	WZAN Portland ME  Ett par perfekta ID efter nyheterna.	BOS
		6	0700	WZAN  med Fox Sports	LSD
		31	1305	CJYR Edson AB  naturligtvis med på ett hörn vid fortsatt 970-koll.	BOS
		31	1137	KUPL Portland OR  strålande fint länge och väl! Och jag som förgäves letat den
				de senaste åren.  Nu med nytt format och anrop! Classic Country!	BOS
		28	0926	KIAK Fairbanks AK  ”Newsradio AM 9-70”	RÅM
		25	1145	KIAK   med talk	RFK
		oftast		KIAK	BOS
	980	6	0900	KMBZ Kansas City MO	PES
		6	0810	KKMS Richfield MN	LSD
		23	1251	CJME Regina SK   med "CJME Weather" när jag spanade efter någon US stn.	BOS
		31	1209	CKNW New Westminster BC  med ett program om kloning	RÅM
		31	1220	CKNW    med “The Best of Bill Good Show”	RFK
		23	1246	CKNW	BOS
	990	7	0736	CKGM Montreal QC	RÅM
		3	0126	CKGM   "Team 990"	BOS
	1000	28	1420	KOMO Seattle WA	RÅM
		19	0535	KOMO    “Komo News Talk”	RFK
		dagligen	KOMO	BOS
	1010	3	1233	CBR Calgary AB	RÅM
		2	0712	WINS New York NY	RÅM
		26	2335	WINS    rekade “WNA Camera Store”	RFK
	1020	2	0723	KDKA Pittsburgh PA  med Bob Logue Talk Show	RÅM
		2	0707	KDKA	BOS
		31	0953	CKVH High Prairie AB	RÅM
		1	1347	CKVH   Q4	BOS
		31	1225	CKVH   med country	RFK
		4	1000	KTNQ Los Angeles CA  med fullständigt ID.	BOS
		1	1350	KWIQ Moses Lake North WA   skickade trevligt QSL-paket	RÅM
		1	1400	KWIQ	PES
		1, 4	1359	KWIQ   IDade rätt så bra. Eftersökt under många expeditioner. Även hörd en annan
				dag.  Dubbel-ID även för en station på 900. LAB har QSL sedan länge från denna.	BOS
	1030	25	0625	WBZ Boston MA med sport	RFK
		31	1205	+KMAS Shelton WA  med en hel drös fina lokal-ID visade att jag satsat rätt när det 
				gällde nyhetsavslutningsbevakningen!  Mitt larm gav andra chansen att hänga på!	BOS
		31	1222	KMAS   “10-30 KMAS” och PSA för lokala föreningar	RÅM
		31	1230	KMAS	PES
	1040	23	1403	CKST Vancouver BC	BOS
		28	1245	CKST   med “Sporting News Radio”	RFK
	1050	31	1301	CJNB North Battleford SK	RÅM
		1	1205	CJNB    med ”Northwest Weather” och country.	RFK
		oftast		CJNB  gör sitt bästa för att vara i vägen när man jagar guld här.	BOS
		30	0900	KDRK Dishman WA  gick fint med Midnite Trucking-px men jag hade skrivit att det
				inte blev något användbart ID.  Kollade igen och det var helt fel! Bra ID mm!	BOS
		31	1240	KDRK	PES
		31	1100	+KBLE Seattle WA  med ett svagt men tydligt legal ID.  Gick stundtals fint med div.
				religiösa program. Många EWTN-detaljer. Bara ID var lokalt tror jag. Även 1300	BOS
		31	1250	KBLE	PES
		31	1300	KBLE  med svagt ID och EWTN-program	RÅM
	1060	24	0814	KYW Philadelphia PA  en raritet som gav flera bra ID.	BOS
		25	1045	CMKX Calgary AB  ”AM 10-60 CKMX” med 50-tals-jullåtar	RFK
		25	1050	CKMX	BOS
	1070	3	0213	WTSO Madison WI  fick jag jobba över en halvtimme med innan ID kom. Hade 
				dessförinnan dambasket med WI-lag. Lokala reklamer mm.	BOS
		3	1220	WTSO	LSD
		31	0818	KNX Los Angeles CA  med nyheter. "KNX 1070 Newsradio"	RÅM
		31	1350	KNX   med trafikrapporter	RFK
		28	0950	KNX	LSD
		oftast		KNX	BOS
	1080	4	0725	CKSA Lloydminster AB	RÅM
		23	1227	CKSA  fint	BOS
		31	1305	CKSA    med jordbruksnyheter och country	RFK
		26	1235	KUDO Anchorage AK med ”Money Radio Network”	RFK
		28	1000	KUDO  med BBC WS	LSD
		31	1230	KUDO   "This is KUDO Anchorage, 10-80 on the AM dial	RÅM
		29	0800	KUDO	PES
	1090	24	0831	WBAL Baltimore MD  fint	BOS
		2	1140	KBOZ Bozeman MT	PES
		jämt	1455	KYCW Seattle WA stark och stadig hela tiden. ”Classic Country 10-90” och reklam för bl a ”Radio Shack”.	RFK
	1100	2,3	1100	KNZZ Grand Junction CO  med KNZZ Community Calendar	RÅM
		1	1454	KFAX San Fransisco CA  med promo för "Insight For Living"	RÅM
		31	1335	KFAX      med programmet ”Day By Day”	RFK
	1110	6	0704	KFAB Omaha NE	RÅM
		27	1004	KFAB	BOS
		2	1410	KBND Bend OR  berättade att det var 44 grader F i Bend	RÅM
		1	1425	KBND 	LSD
		2	1400	KBND  ID:ade svagt genom nedanstående. Fina lokala reklamer dessutom. Detta
				upptäckte jag när jag skulle skriva ut KWDB-rapporten. Har dock QSL redan.	BOS
		1	1428	KBND	PES
		1	1430	+KWDB Oak Harbor WA	PES
		1	1430	KWDB 	LSD
		1	1429	KWDB 	RÅM
		2	1350	KWDB  missade jag premiären på men nästa dag bevakade jag samma sunrise-surf
				och visst dök man upp igen precis på samma sätt! Tack LSD/PES för tipset! Gladde 
				med rapporterbart material och fina ID. Blev min 70:e repade WA genom åren	BOS
	1120	2	0850	KANN Roy UT  med programmet “Truth That Transform”	RFK
		3	0940	KANN 	LSD
		2	1205	KPNW Eugene OR med ABC-news och reklam för “Creative Clocks”	RFK
		2	1155	KPNW  med reklam för "Creative Clock"	RÅM
	1130	1	0125	WBBR New York NY “Bloomberg Radio”	RFK
		3	1000	KFAN Minneapolis MN	RÅM
		30	0720	CKWX Vancouver BC  “Star 11-30”	RÅM
		28	1310	CKWX    "News 1130" m. väder sponsrat av “Vancouver Auto”	RFK
1140	3	0934	KGEM Boise ID  "K-Gem"  Brukar inte svara så jag jagade vidare…	BOS
		3	0905	KGEM  svarade fint!	PES
		3	0850	KGEM  med NOS	LSD
		28,2	1140	CHRB High River AB  "Southern Alberta's Inspirational Radio AM 11-40"	RÅM
		30	1425	KSLD Soldotna AK  ”The King is KSLD”	RÅM
		28	1000	KSLD	PES
		31	1455	KSLD  kanon-ID	BOS
	1150	2	0023	CKOC Hamilton ON  gick kanon. Men plötsligt var man helt borta. "Norrsken"	BOS
		3	1210	KSAL Salinas KS	LSD
		23	1546	KKNW Seattle WA  förvånade m "NewsChannel 1150." Även hörd t ex 26.12.	
				Svarade trevligt med bl a en Cool Jazz compilation CD-skiva från en syster-station	BOS
		2	1155	KAGO Klamath Falls OR	LSD
		2	1200	KAGO	PES
		30	1220	CKBL Kelowna BC  ”The Bullet AM 11-50”	RÅM
		30	0845	CKBL	PES
		2	1230	CKBL  ”The Bullet 11-50”, country	RFK
		23	1500	CKBL  kan man kalla ett QSL härifrån för "bullet proof"?	BOS
	1160	24	0800	WMVI Mechanicville NY  med först ett skapligt dubbel-ID på timmen och nio 
				minuter senare med ett rent våldsamt bra ID.  Heter efter nyår WABY!!	BOS
		6	0447	WABY Mechanicville NY  sa nu "WABY" i dubbel-ID:et! Jämför ovan!	BOS
		6	0802	WCCS Homer City PA  IDade. Fanns några till i röran.	BOS
		24	0726	WYNS Lehighton PA  gladde med en kort fade in och ett "Cool 1160." ID!  Hörd för 
				många år sedan av LHÄ dock.  Lär vara i konkurs numer! Annan stn reläas här nu! 	BOS
		6	0600	WYLL Chicago IL  bara ett dåligt heltimmes-ID	BOS
		27	1100	KSL Salt Lake City UT “Newsradio 11-60 KSL”	RFK
		27	0039	KSL  förhållandevis tidigt 	BOS
	1170	2	0830	WWVA Wheeling WV “Newsradio 11-70 WWVA”	RFK
		1	1134	WWVA  svagt ID när jag kollade efter semi-västliga saker.	BOS
		1	1456	KPUG Bellingham WA  ”KPUG The Sports Leader”	RÅM
		1	1355	KPUG 	LSD
		29	0853	KJNP North Pole AK	RÅM
		23	1510	KJNP    med programmet ”Power Today”.	RFK
		23	1435	KJNP	BOS
	1180	7	0800	WHAM Rochester NY  blev sista loggningen	RÅM
		25	0805	WHAM     ”Newsradio 11-80 WHAM”	RFK
		30	0805	KOFI Kalispell MT	RÅM
		28	1415	KOFI    med oldies	RFK
	1190	3	1221	CFSL Weyburn SK	RÅM
		25	0050	CFSL   "AM 1190 Weyburn"	RFK
		23	1000	KEX Portland OR  “Newsradio 11-90”	RFK
		28	1415	KEX 	LSD
		30	1230	KEX 	RÅM
		ofta		KEX  nästan jämt under denna exp.	BOS
	1200	1	0135	CFGO Ottawa ON  rekade “CD Warehouse”, sport	RFK
		3	1208	WCHB Taylor MI	RÅM
		3	1150	WCHB 	LSD
		3	0122	WCHB  nästan i klass med CFGO och WOAI tidvis.	BOS
		3	1156	WOAI San Antonio TX	RÅM
		3	1200	WOAI 	LSD
		3	0133	WOAI	BOS
		31	1338	+KYAA Soquel CA  märkte jag att jag hade här. Men signalstyrkan var inget vidare.
				Körde Oldies. Så fadade man in lite bättre och levererade just då en ID-slogan!	BOS
	1210	28	1347	CFYM Kindersley SK  är min sista SK kvar att få QSL från…	BOS
		29	1416	CKWA Slave Lake AB  ”12-10 KWA”	RÅM
		28	1100	CKWA  med ett svagt ID. Sedan hörd mest varje dag vid 1210-jakt.	BOS
		2	1255	KBSG Auburn WA  “good times great oldies 97.3 KBSG”, spelade Mary Wells 	RFK
		2	1307	KTZS Sunnyside WA hälsade välkommen till nya året 2002! Spanska och dominant.	RFK
		30	0820	KZTS    ”La Mexicana”	LSD
		30	1443	KZTS    ”La Mexicana”	RÅM
		30	1455	KZTS	PES
		24	1348	KZTS  mycket dominant när jag försökte få fram KBSG. Varje dag!	BOS
	1220	2	0820	WHK Cleveland OH med program om Thomas Jefferson	RFK
		6	1025	WHK	BOS
		28	1341	CJRB Boissevain MB spelade julmusik	RÅM
		3	1215	CJRB	PES
		25	0103	CJRB    "CJRB 1220. Radio Southern Manitoba."	RFK
	1230	29,30	2035	CFFB Iqaluit NU  med lite lokalt efter nyheterna	RÅM
		29	2100	CFFB  med CBC-News	LSD
		29	2100	CFFB	PES
		27	2206	CFGN/CFLN NL  bra med VOCM-ID.  Svårt säga vilken av dem…	BOS
		6	0800	WESX Salem MA  gladde med ett bra legal ID och inte så mycket mer tyvärr	BOS
		6	1022	WZNW Columbus OH  med Fox Sports och lokal gate med ID. Hette förr WCOL	BOS
		7	0400	WCLO Janesville WI  fint legal ID men ej rpt ty den finns redan i pärmen…	BOS
		3	0348	KTRF Thief River Falls MN  fina ID i lokal sport	BOS
		30	2240	CHFC Churchill MB  med väder	RFK
		3	0400	CHFC  "CBC Winnipeg" och "CBC Radio in Manitoba" bl a	BOS
		23	1515	CBQC Fort Providence NT  med MacKenzie-programmet.	BOS
		23	1410	CBQC    //1340 med väder för Yellowknife	RFK
		26	0700	+KHDN Hardin MT  bjöd snällt nog på ett perfekt heltimmes-ID med slogan mm! Kanske var tur det? Kör parallellt med 1490 annars?  Först i Norden t o m.	BOS
		2	1319	KSBN Spokane WA  upp som hastigast med ett "Money Talk 1230 KSBN."	BOS
		26	0943	KQIK Lakeview OR  med bara ett uselt ID denna dag. Kan gå bra annars.	BOS
		29	1435	KKEE Astoria OR  med sina "Kite"-ID och Oldies. Rätt vanlig.	BOS
		1	1200	KMUZ Gresham OR  inte fullt lika dominant som för några år sedan.	BOS
		1	1147	KZZR Burns OR  med fint ID	BOS
		30	1139	KVAK Valdez AK   fint "KVAK Country 1230."	BOS
	1240	24	0732	CKIM Baie Verte NL  med "K-Rock 102.3" och tung-gung. Krävdes lite research...	BOS
		24	0729	WHIZ Zanesville OH  med ett ID i en kort fadeup	BOS
		4	0306	WJMC Rice Lake WI  ett kärt återhörande! Fin sak med fint ID!	BOS
		7	0259	WHFA Poynette WI  med ett par ID. Gav adressen oxo. Senast hörd som WIBU	BOS
		4	0608	+WOMT Manitowoc WI  blev resultatet av fortsatt bevakning denna natt. Per
				videobandning. Klart ID och lite till.  Tyx vara ny för Sverige.	BOS
		24	1400	CJAR The Pas MB  med helt eget program denna tid. Endast "CJ-1240" ID.	BOS
		4	0021	CJAR	PES
		3	0752	KFOR Lincoln NE  hade jag inte lyckats höra tidigare så var välkommen	BOS
		31	1445	CJNS Meadow Lake SK spelade Rick Nelson	RFK
		ofta		CJNS  vanligast på mina videoinspelningar av 1240	BOS
		2	1015	KMZK Billings MT  "Music 1240 AM KMZK. Halleluja."  REL mx alltså.	BOS
		29	1433	KBLL Helena MT  svagt denna gång. Även hörd dagen efter bl a	BOS
		24	1420	KWIK Pocatello ID  tog över efter KMHI med flera fina ID.	BOS
		24	1406	KMHI Mountain Home ID  med fint ID.	BOS
		1	1146	KGY Olympia WA  fint ID mm  Alltid rolig att höra. Även en annan dag.	BOS
		31	1100	KXLE Ellensburg WA  äntligen rapporterbart. Två ID, väder mm	BOS
		2	1206	KQEN Roseburg OR  har jag inte lyckats höra tidigare så den var välkommen.	BOS
		2	1000	KTIX Pendleton OR  fint legal ID.  ESPN	BOS
		30	1403	KEJO Corvallis OR  inte lika dominant som tidigare år tyx det.	BOS
	1250	2	0800	WEAE Pittsburgh PA ”ESPN 1250”, d v s sport	RFK
		4	0015	CJYE Oakville ON	PES
		1	0713	WEMP Milwaukee WI   skvallrade om lite präriestuk så stannade på 1250…	BOS
		3	0200	WEMP	LSD
		1	0730	KBRF Fergus Falls MN  med perfekt ID, reklam, PSA mm gladde stort! Nästan det 
				enda från prärien under denna exp. Tidigare hörd av LAB i V-botten.	BOS
		1,4	1231	CHSM Steinbach MB  med programmet "Insight for Living"	RÅM
		23	1335	CHSM   "AM 1250 Radar Weather" och Steinbach-reklamer.	BOS
		1	1431	KKDZ Seattle WA  "Radio Disney AM 1250."	BOS
		31	1340	KKDZ    "AM 1250 Radio Disney, Seattle" med “R Disney 2002 countdown”	RFK
	1260	6	0402	CKHJ Fredericton NB  kämpade sig genom Disney och en "ryss" m ID och wx	BOS
		6	0356	WMKI Boston MA  "WMKI Boston"	BOS
		28,31	1057	CFRN Edmonton AB  “Team 12-60“	RÅM
		23	0905	CFRN    ”Edmonton Sports Radio”	RFK
		31	1434	CFRN	BOS
		31	1347	KOIT San Francisco CA  med några fina ID mm rpterbart  // 96.5 FM.  QSL finns i 
				Sverige sedan förr.	BOS
	1270	24	0721	CJCB Sydney NS  IDade. Även hörd andra dagar. 6.1 t ex.	BOS
		2	0830	KNWC Sioux Falls SD	LSD
		2	0856	KTFI Twin Falls ID  med ESPN och id på heltimmen	RÅM
		2	0900	KTFI 	LSD
		28	1330	CHAT Medicine Hat AB	PES
	1280	5	0306	CFMB Montreal QC  med ett EE ID i det i övrigt etniska px:et.	BOS
		2	0645	CFMB   med bra musikmix: från Nick Lowe till Elvis Sun-insp.	RFK
		6	0827	WHTK Rochester NY  har jag spanat förgäves efter i alla år men nu satt den 
				ordentligt i nätet. Flera ID och andra detaljer.  Snabbt QSL dessutom.	BOS
		6	0905	WGBF Evansville IN  följde med i WHTK-trålningen.	BOS
		1	0847	KBNO Denver CO   ”Que Bueno”	RÅM
		1	0845	KBNO   “12-80 Qué Bueno”	LSD
		1	0850	KBNO    med nyårsfestligheter, ID:Ade “Que Bueno”	RFK
		1	1446	KIT Yakima WA  med några bra ID och annat bra rapporterbart. Delade frekvensen 
				med KAQQ.  Båda har vägrat svara mina tidigare rapporter så nu får de nya…	BOS
		23	1444	KAQQ Spokane WA  med flera fina ID. Även hörd andra dagar.  QSL:ade nu!	BOS
		28	1450	KAQQ   “AM 12-80 KAQQ” med nostalgia, “When I fall in love” etc. Hördes bättre föregående jul när den hette KUDY.	RFK
	1290	2	0044	WKBK Keene NH  med nya bokstäver i anropet förbryllade ett tag. Även den 6:e	BOS
		24	0705	WNBF Binghamton NY  med ett par ID efter nyheterna. Även den 6:e januari	BOS
		1	2355	CJBK London ON med ID	RFK
		3	0805	CJBK 	LSD
		1	2355	CJBK  även den 6:e i soppan som rådde då.	BOS
		6	1011	WHIO Dayton OH	RÅM
		6	1005	WHIO 	LSD
		6	0757	WHIO  med ett ID nu och då under natten, bl a denna tid.	BOS
		6	1020	WHIO	PES
		6	0520	WWFS Peoria IL  "Fox Sports Radio 1290"  IDar nu och då med en burkad basröst.	BOS
		6	0800	KKAR Omaha NE  kanon på timmen annars ut och in med ett halvdussin stationer.  	BOS
		24	0300	CFRW Winnipeg MB  förvånade med att använda sitt gamla call igen!	BOS
		3	0730	CFRW   med nygammalt call	LSD
		27	0645	CFRW    “Oldies 12-90” med Beatles, Bee Gees etc.	RFK
		21	0934	KGVO Missoula MT  dundrade in med närmare Q5 vid ID	BOS
		28	0900	KGVO   “Newsradio 12-90”	LSD
		31	1345	KGVO	PES
		31	1000	KUMA Pendleton OR  med ett kanon-ID.	BOS
	1300	1	2257	WERE Cleveland OH	BOS
		3	1215	KGLO Mason City IA	BOS
		3		KGLO	PES
		31	1328	+KPTL Carson City NV  visade det sig vara som plötsligt dundrade in med Oldies
				 här!  Många sköna ID och andra detaljer! Gick över 20 minuter med Q4 i topp.	BOS
		31	1445	KAPL Phoenix OR  fick jag följa i närmare två timmar innan ID äntligen kom 16.31. Religiöst.  	RFK
		31	1630	KAPL  blev dagens näst sista rapport tack vare larm från Ronny! Hade slutat lyssna aktivt en timme dessförinnan! Tack för larmet RFK!  Se vidare 1360!	BOS
	1310	23	1344	CHLW St Paul AB	BOS
		28	1400	CHLW	PES
		23	1005	CHLW  med country //CFOK 1370 men egna ID	RFK
		2	1211	KEIN Great Falls MT  med ett perfekt arkiv-ID men inte så mycket mer rpterbart.	BOS
		2	1300	KZXR Prosser WA  fortsätter höras här. Vilken är effekten egentligen?	BOS
	1320	3	2340	CKEC New Glasgow NS	LSD
		19	0720	CKEC	PES
		1	0900	KFNZ Salt Lake City UT	PES
		30	0858	CHMB Vancouver BC  med kinesiska och EE id på heltimmen	RÅM
		29	0720	CHMB	PES
		30	1305	CHMB     med kinesiska	RFK
	1330	3	1140	WMNN St.Paul MN	LSD
		31	1401	CJYM Rosetown SK  med Agroweather och dubbelid "13-30/12-10"	RÅM
		2	1335	CJYM    med lyssnartävling	RFK
		23	1200	CJYM	BOS
		2	1325	KKPZ Portland OR med programmet ”Restore America” och promo för att göra program att sändas över stationen	RFK
	1340	6	0405	CJLS Yarmouth NS  jingle-ID.	BOS
	6	0859	+WTRC Elkhart IN  med ett odiskutabelt ID. Dessutom stämmer den slogan jag 
			hörde med deras officiella. Är 24h enligt hemsidan. NRC-AM log säger annat.	BOS
		27	0832	KGFW Kearney NE  med flera perfekta ID mm	BOS
		27	0842	KIJV Huron SD  bara upp som hastigast med en bra Huron-reklam	BOS
		5	0900	KTMM Grand Junction CO  satt fint med bra legal ID.  QSL:et gladde oxo.	BOS
		28	1302	CFYK Yellowknife NT  med programmet "Northern Air"	RÅM
		21	1600	CFYK    med lokala evenemangstips, sedan CBC News	RFK
		ofta		CJCM Cold Lake AB   dyker upp nu och då på mina långbandningar av 1340.	BOS
		27	1025	CIBQ Brooks AB  är tydligen igång här än så länge. Raritet jämfört med CJCM	BOS
		5	1300	KLKI Anacortes WA  med ett tydligt ID under CFYK.	BOS
		31	1000	KTCR Kennewick WA  med ett par fina ID på heltimmen. Fadade bara upp ytterst 
				tillfälligt men vältajmat.  Hörd av OA i Abisko tidigare.	BOS
		31	1206	KLOO Corvallis OR  med en Albany-reklam och ett uselt ID.	BOS
		31	1430	+KTSN Elko NV  med flera ID och fin slogan plus PSA mm rapporterbart! En av
				minst tre Nevada-rapporter denna dag! Svarade trevligt! 	BOS
	1350	3	0022	CKAD Middleton NS	RÅM
		3	0050	CKAD    ”AVR”	LSD
		27	2217	WGPL Portsmouth VA  "Your Gospel Connection"	RÅM
		27	2220	WGPL	PES
		5	0415	WGPL   resultatet av min 1340-inspelning! Hade ställt in fel frekvens nämligen…	BOS
		27	2220	WGPL   “Your Gospel Connection”	LSD
		3	0017	KRNT Des Moines IA  med en tävling avseebde 'junk mail'	RÅM
		23	0754	KRNT   Idad när kondsen svängde österut	BOS
		27	2300	KBRX O'Neill NE  förvånade än en gång med ett bra ID! Så blev man Eu-2 oxo…
				"Oldies 1350 KBRX O'Neill." på timmen!	BOS
		3	1033	KRLC Clarkeston WA  "Classic Country Music AM 13-50 KRLC"	RÅM
		30	0810	KRLC	PES
		2	0921	KRLC   mycket fint vid ID. Har QSL så rattade vidare.	BOS
		3	1025	KRLC  med country	LSD
		31	1406	KSRO Santa Rosa CA  med lokala nyheter	RÅM
		31	1400	KSRO	LSD
		31	1400	KSRO	PES
		31	1406	KSRO  bra ID efter lokal reklam. Lokala nyheter dessutom.  Frestar med ny rapport.	BOS
		31	1355	+KTDD San Bernardino CA    “13-50 The Toad”	LSD
		5	1400	KTDD  lyckades jag gräva upp den 5:e efter att ha missat den då Lasse hörde den! Tack vare bevakning vid samma tidpunkt nu så lyckades det! Tnx LSD för tipset!	BOS
		5	1406	KTDD	PES
	1360	3	2227	CKBC Bathurst NB  m lokala annonseringar, t.ex att Pizza Shack söker chaufförer	RÅM
		3	2210	CKBC	PES
		24	2230	CKBC   spelade John & Yoko’s klassiska jullåt.	RFK
		27	2143	WDRC Hartford CT  "WDRC AM 13-60"	RÅM
		31	2235	WDRC	PES
		31	0000	WDRC  med sport	RFK
		26	2321	WDRC  dominat denna tid	BOS
		6	0500	WYOS Binghamton NY  "Newsradio 1360 WYOS" i kamp med WKAT med fler	BOS
		6	0725	WKAT North Miami FL  gav en adress. Till stationen! Får väl testa…	BOS
		6	0900	WCKY Cincinnati OH  fortsätter kalla sig "Homer"	BOS
		1	1305	KSCJ Sioux City IA   med väldigt lokal reklam och bra ID.	BOS
		25	0202	KKBJ Bemidji MN  visade det sig vara som IDade: "1360 NewsTalk Radio."	BOS
		1	1256	KKMO Tacoma WA  ”Radio Sol, AM 13-60”	RÅM
		26	1415	KKMO     med latinska rytmer; kallade sig ”Radio Sól”	RFK
		23	1235	KKMO  Svårt att få fram något genom "AM 1360 Radio Sol."  Trevlig att lyssna på	BOS
		31	1700	KUIK Hillsboro OR  hördes extremt sent på eftermiddagen! Medan jag lyssnade på
				KAPL-1300 satte jag ett band på 1360 och knep ett par ID mm på denna ärta!	BOS
		5	1412	KFIV Modesto CA  hörd ett par dagar. Kanske svarar nu. Flera år sen senast…	BOS
		5	1430	KFIV	PES
		5	1430	KFIV 	LSD
1370	4	0300	WSPD Toledo OH	BOS
		29	1053	CFOK Westlock AB  “Bad Country 13-70 CFOK”	RÅM
		23	0850	CFOK   mkt vanlig med country. Musikslingorna gick //CHLW 1310, men stationerna körde egna ID:n på resp. frekvens	RFK
		2, 4	1039	KXTL Butte MT  Perfekt ID och OLD.  Den 4:e mitt i natten.	BOS
		2	1040	KXTL 	LSD
	1375	24	2220	RFO St Pierre & Miquelon  med tråkiga talprogram. Skall försvinna från MV!	RFK
	1380	30	2317	CKLC Kingston ON  "All time favourites, 13-80 CKLC"	RÅM
		1	2245	CKLC   “Classic hits, 13-80 CKLC” med Rick Nelson bl a	RFK
		24	0812	CKLC	BOS
		1	2203	CKPC Brantford ON	RÅM
		1	2200	CKPC	PES
		1	2215	CKPC 	LSD
		6	1220	KLIZ Brainerd MN	PES
		29,1	0818	KRKO Everett WA  "AM 13-80 Traffic, Talk and Sports"	RÅM
		29	1400	KRKO  med promo för “Seattle Ball” på Seahog Stadium	RFK
		26	0902	KRKO  krånglar till det med "AM 1380 Traffic, News and Sports."	BOS
		30	0902	KSRV Ontario OR	RÅM
		4	0930	KSRV 	LSD
		26	1430	KSRV   med ID “Newstalk 13-80 KSRV”	RFK
		26	0858	KSRV   sa sig tillhöra Horizon Broadcast Group	BOS
	1390	1	2219	WEGP Presque Isle ME  "WEGP, The Talk of the County"	RÅM
		3	2330	WEGP	BOS
		31	0012	WVAA Burlington VT  “13-90 WVAA, All American Country”	RÅM
		2	2325	WVAA  blev en stat som loggades	LSD
		31	0012	WVAA	BOS
		31	0000	WVAA	PES
		24	0309	WRIG Schofield WI  Även den 27.12 i tidiga natten.	BOS
		4	0825	WRIG	PES
		22	0840	WGCI Chicago IL  “Gospel Radio 13-90”	RFK
		31	0002	WGCI	PES
		1	1310	KRRZ Minot ND	PES
		29	1432	KLGN Logan UT  "Memory 13-90 KLGN"	RÅM
		28	1340	KLGN	PES
		19	0620	KLGN    “The Sound Of The Season – AM 13-90 KLGN”, jullåtar	RFK
		26	0120	KLGN   hörs både nu och då och ID:ar mellan var annan NOS-låt.	BOS
		2	1310	KBBO Yakima WA  med religiöst "Focus on the Family"	RÅM
		1	1130	KBBO  med religiöst	LSD
		1	1457	KBBO  fina ID efter reklamer, promos etc  Provar med en ny rapport.	BOS
		2	1305	KSLM Salem OR	RÅM
		1	1010	KSLM	PES
		1	1500	KSLM   Dubbel-ID:ar även för huvudstationen på 910 som man reläar.	BOS
	1400	23	2359	CBG Gander NL  med local gate och promo	BOS
		4	0337	WATW Ashland WI  med många lokala reklamer i en lokal match	BOS
		27	0840	KBRB Ainsworth NE  med mycket fint ID //FM	BOS
		4	1100	KBJM Lemmon SD  bra legal ID.  OLD musik.	BOS
		4	1059	KXGN Glendive MT  bara ett dåligt id strax innan heltimmen så ej rpt denna gång	BOS
		29	1424	KBCK Deer Lodge MT  med ett par bra ID, ort och slogan mm	BOS
		2	1225	KWUF Pagosa Springs CO  med Pagosa Springs-reklam och C&W	BOS
		4	0905	KBLJ La Junta CO  en av flera OLD-stner på frekvensen denna dag.	BOS
		23	1332	CKSQ Stettler AB  med en massa lokala Stettler-nyheter	BOS
		28	1420	KSPT Sandpoint ID  "News Talk Sports 1400 KSPT."  Svagt men klart.	BOS
		oftast		KART Jerome ID  ständigt närvarande. Vanligast av alla GY.	BOS
		ofta	1420	KART	PES
		24	1350	KART    ”Real Country” med väder sponsrat av “Idaho Home Health & Hospit”	RFK
		26	1006	KKTL Casper WY  ffg för mig med säkert ID. Men kom igen fler gånger sedan	BOS
		1	1410	CKGR Golden BC  "Easy Rock"   Även hört ett annat datum.	BOS
		30	1500	KEDO Longview WA  m ett uselt ID. Bokstäverna stöddes dock av ortsangivelsen.	BOS
		30	1226	KLCK Goldendale WA  "Oldies 1400 KLCK."  Hörd även andra dagar.	BOS
		31	1105	KITZ Silverdale WA  en av många gånger jag IDade denna under PAX26. QSL?	BOS
		4	1425	KITZ 	LSD
		4	1430	KITZ	PES
		2	1322	KRSC Othello WA  gladde med ett fint "KRSC"-ID. SS musik sedan.	BOS
		1	1514	KNND Cottage Grove OR    IDade.	BOS
	1410	27	2153	WPOP Hartford CT  ”ESPN Radio 14-10 Connecticut”	RÅM
		1	0045	WPOP	PES
		1	0045	WPOP     med basketball mellan RI och CT.	RFK
		1	0056	CKSL London ON	RÅM
		26	2309	CKSL	BOS
		6	1020	WING Dayton OH med ESPN Radio	LSD
		6	1000	WING	PES
		3	1230	WIZM La Crosse WI   i en röra av stationer. Enda IDade tyvärr.	BOS
		27	2319	KRWB Roseau MN   en av MV:ns rockigare. Strax efter dog allt ut i en halvtimme	BOS
		29	1400	KWYO Sheridan WY	RÅM
		29	1400	KWYO  kom fint på timmen. Öppnade?	BOS
		29	0929	CFUN Vancouver BC	RÅM
		19	1415	CFUN    ”C-Fun”, talk, mkt vanlig	RFK
		oftast		CFUN   förvånade med att kalla sig "Star 1410" under deras morgonprogram	BOS
	1420	30	2315	CKDY Digby NS  med AVR-px.	RFK
		3	0115	CKPT Peterborough ON med NOS	LSD
		26	2312	WVJS Owensboro KY  knappt värd fetstil längre…  "WTCJ-WVJS"  Även 28:e.	BOS
		3	0145	WOC Davenport IA	LSD
		3	0735	WOC	PES
		6	1058	KTOE Mankato MN  fint	BOS
		5	0705	KTOE	LSD
		29	1050	KUJ Walla Walla WA spelade “If I were a carpenter”	RFK
		31	1115	KITI Chehalis WA	RÅM
		31	1110	KITI	PES
	1430	6	1005	WXNT Indianapolis IN	PES
		31	0920	KEZW Aurora CO med NOS, Platters, Everly Brothers etc.	RFK
		31	0925	KLO Ogden UT med “Sports Overnight”	RFK
		31	1324	KLO 	RÅM
		30	1235	KBRC Mount Vernon WA	PES
	1440	4	0000	WJAE Westbrook ME	RÅM
		3	2357	WJAE	PES
		4	0000	WJAE	BOS
		4	0000	WVEI Worcester MA	LSD
		3	2358	WVEI   med ett svagt ID.	BOS
		3	2358	WVEI   med ett svagt id	RÅM
		2	0005	WHKW Warren OH  ”Talk with a purpose – 14-40 WHKW”	RFK
		2	0005	WHKW   FRN News avslutades och sedan ett ID som inte hanns med helt i gaten.	BOS
		31	1335	CKJR Wetaskiwin AB  ”K-Country AM 14-40 KJR”	RÅM
		28	1035	CKJR	PES
	1450	27	0019	CFAB Windsor NS	BOS
		1	2253	CHUC Cobourg ON  med antirökningskampanj	RÅM
		1	2252	CHUC	BOS
		27	0828	KBMW Breckenridge MN  IDade i anslutning till en reklam. Gammal bekant.	BOS
		23	0900	KOKO Warrensburg MO  dök upp med ett legal ID. "KOKO Warrensburg" Rar!	BOS
		23	0820	KWBE Beatrice NE  m ett ID och snack om "Cool Jazz Christmas" någonting…	BOS
		27	0819	KYNT Yankton SD  med ett bra ID. Även ett ID 0841.	BOS
		23	0815	KGRE Greeley CO  med "Tigre 1450" som förväntat	BOS
		2	1224	KBBS Buffalo WY  upp med lite OLD och ett svagt "1450 KBBS"	BOS
		30	1220	KONP Port Angeles WA  med ID och ABC News.	RFK
		4	1005	KONP	PES
		ofta		KONP  dominant på mina långbandningar.	BOS
		29	1130	KBKW Aberdeen WA  kanon-ID och "The News Station"	BOS
		2	1208	KFLS Klamath Falls OR  svagt men klart ID innan Mike and Mike in the Morning	BOS
		2	1139	KKXO Eugene OR  envisas med sitt "Memories 1450"	BOS
		1	1200	KLBM La Grande OR  som vanlig med systerstationen på 1490 med i sitt legal ID	BOS
		31	1429	KHIT Reno NV  gladde med att komma upp fint med Country och en finfin ID-slogan
				med orten inbakad som pekade ut stationen direkt.  Svarade snabbt.	BOS
		28	1100	KHIT  hittade jag ett bra ID på från detta datum men då hade jag redan fått QSL…	BOS
		28	1000	KLAM Cordova AK  IDade till Q4	BOS
	1460	27	0910	WDDY Albany NY  ”Radio Disney”	RFK
		27	2157	WDDY   "Radio Disney 1460."	BOS
		4	0641	CJOY Guelph ON	RÅM
		4	0643	CJOY	PES
		27	0820	CJOY    spelade oldies och ID:ade “C-Joy”	RFK
		6	2349	CJOY	BOS
		23	0930	KXNO Des Moines IA  med flera ID	RFK
		1	1314	KLTC Dickinson ND	RÅM
		29	1038	KUTI Yakima WA  "Pure Country, 14-60 Country KUTI"	RÅM
		1	1300	KUTI	PES
		30	1500	KUTI    “original country KUTI Yakima” m. CBS news update	RFK
		29	1045	KUTI    ”14-60 Country Cutie”	LSD
		25	1040	KUTI   hade någon Bluegrass special denna tid. Hörd ofta kommande veckan.	BOS
		30	1500	KARR Kirkland WA  “Family Radio” med local-ID och orgelmx	RFK
		4	1030	KARR	PES
		30	1457	KARR  gick mycket fint med lugn musik och fint ID	BOS
		1	1502	KCKX Stayton OR  gick plötsligt kanon här! Q4-ID mm!  Visserligen kanon-konds, men tydligen var man redan igång med dageffekten så här dags.	BOS
	1470	31	2320	WLAM Levinston ME	RÅM
		25	0005	WLAM   ID:ade WMTW	RFK
		25	0018	WLAM	BOS
		28	0630	WMBD Peoria IL  med reklamblock	RFK
		6	2352	WBKV West Bend WI  "Classic Country WBKV."	BOS
		6	0006	KWSL Sioux City IA	BOS
		3	0705	KWSL	LSD
		1	1305	KWSL  "Fox Sports Radio 1470 KWSL"	BOS
		28	0515	KWSL	PES
		26	1200	CJVB Vancouver BC med kinesiska	RFK
		1	1400	CJVB  med klart ID på EE. Annars förstår man ju inte så mycket…	BOS
		23	1428	KBSN Moses Lake WA  faktiskt riktigt vanlig på eftermiddagarna	BOS
	1480	31	2253	WSAR Fall River MA  hördes några minuter innan WMDD tog över	RÅM
		31	2250	WSAR	LSD
		5	0000	WHBC Canton OH  med PSA för "Peace Corps" och jingle	RÅM
		4	0712	WHBC	PES
		26	2358	WHBC  är ett rundningsmärke oavsett konds	BOS
		24	0030	WGVU Kentwood MI  “Michigan Talk Radio”, rekade “Access 123”	RFK
		26	0114	WSDS Salem Township MI  överraskade med att ha bytt bort sin Country och ID:a
				"Michigan's TalkRadio. WSDS."	BOS
		1	1335	KRXR Gooding ID  “Radio Fiesta” med spanska	RFK
		31	0808	KRXR  dök upp genom KYOS med ett svagt "Fiesta Mexicana" och MEX musik.	BOS
		1	1029	KBMS Vancouver WA  kom upp med promo och id	RÅM
		31	0828	KBMS  med fin slogan	BOS
		1	1401	KGOE Eureka CA med ID i gröten	RFK
		31	1530	KGOE	LSD
		1	1030	KGOE  med trafikinformation och reklam  	RÅM
		1	1340	KYOS Merced CA “Newsradio 14-80 KYOS”	RFK
		28	1100	KYOS	PES
		31	0806	KYOS  får jag väl försöka beveka nu igen då man gick så fint.	BOS
	1490	3	0051	CKEN Kentville NS   NS-sport i en minut annars sedvanligt AVR-kör	BOS
		2	0020	WBAE Portland ME	BOS
		6	0745	WBAE	LSD
		2	0700	WIKE Newport VT  svagt, klart ID. Verkade fira 15-årsjubileum?	BOS
		27	0947	WKNY Kingston NY  passade på att ID:a när jag tillfälligt testade östkustantennen!
				Det tackar jag speciellt för! VK-kollandet betydligt mindre givande.	BOS
		29	0300	WBYM Hampton VA  upp några sekunder med ett klart "WBYM Hampton"	BOS
		7	0259	WOSH Oshkosh WI  med flera fina ID mm denna WI-topp. Jfr 1240/1230	BOS
		24	1422	CJSN Shaunavon SK  med eget lokalt ID och program.	BOS
		26	0737	KNDC Hettinger ND  bara svagt denna gång men gör inte mig något…	BOS
		29	1348	KBSR Laurel MT  med bra ID och "Big Sky Radio" slogan.	BOS
		3	1032	KDBM Dillon MT  ID och C&W.  Även andra datum.	BOS
		31	1330	CJPR Blairmore AB  äntligen med fina ID och bra detaljer till rapport! Har bara
				hört denna svagt tidigare. Nu både boksvavs-Id och "Mountain Radio" mm	BOS
		27	1300	KUGR Green River WY  bra med WY-PSA och en svag, klar ID-jingle inkl. ort	BOS
		4	1004	+KRTN Raton NM  satt som en smäck! Bra ID mm och varje ny New Mexico station är ju en sensation!  Den 4:e inträffade expeditionens enda NM/AZ-känning!	BOS
		1	1435	KCID Caldwell ID med oldies, Tommy Roe, Beach Boys, Sam the Sham etc.	RFK
		31	1200	KCID  mycket fint till heltimmen men försvann sedan igen. Vanligare förr.	BOS
		1	1440	KEYG Grand Coulee WA med country och ID “The Key – 98.5 FM”	RFK
		30	1400	KEYG  ID:ade med FM-frekvensen.  Även denna var vanligare förr.	BOS
		26	1435	KTEL Walla Walla WA  drog en bra Walla Walla reklam men ID:et var mkt svagt	BOS
		30	0800	KWOK Hoquiam WA  fint legal ID och sedan sportnyheter.  Vill inte svara…	BOS
		26	0959	KYNR Toppenish WA  hörs ofta med sina indiansånger men denna gång bra ID.	BOS
		31	1300	KWAC Bakersfield CA  bra med musik men dålig "La Consentida"-jingle tyvärr…	BOS
	1500	22	0855	WTOP Washington DC  med news	RFK
		oftast		WTOP	BOS
		4	0010	WTOP	LSD
		22	0800	WLQV Detroit MI  med program från “Church Of Christ”	RFK
		3	1150	KSTP St Paul MN  med reklam för "Dixon's Home Service"	RÅM
	1510	6	0645	WWZN Boston MA  “15-10 The Zone”	RÅM
		1	0145	WWZN    m. “Sporting News Radio”	RFK
		4	2345	WLAC Nashville TN  "News Radio 15-10 WLAC, because the news never stops"	RÅM
		31	0835	WLAC   “Newsradio 15-10 WLAC” med “Coast to Coast AM”	RFK
		6	1106	WLAC	BOS
		31	0855	KNRC Littleton CO  med slogan “..when Denver talks, KNRC listens”	RFK
		31	0820	KGA Spokane WA med “America Live”	RFK
	1520	22	0905	WWKB Buffalo NY “Business Talk Radio”	RFK
		31	1016	KKSN Oregon City OR  ”Sunny 15-20”	RÅM
		31	1515	KKSN    “Sunny 15-20” med nostalgia	RFK
		31	1015	KKNS    “Sunny 15-20”	LSD
		31	0926	KKSN  tuffade på mest hela dagen. "sunny1520.com"	BOS
		31	1426	KVTA Port Hueneme CA  åkte dit precis som jag planerat! ASM hörde den förra säsongen ffg i Europa så anade att den skulle kunna gå igen. Några kanon-ID!	BOS
	1530	6	1050	WSAI Cincinatti OH	RÅM
		ofta	1037	KFBK Sacramento CA  “Newstalk 15-30”	RÅM
		19	0650	KFBK    en av de vanligaste på bandet	RFK
	1540	1	0031	WPTR Albany NY	RÅM
		4	0721	WPTR	BOS
		1	0035	WPTR    ”Legends 15-40 WPTR” spelade Frank Sinatra.	RFK
		27	0820	KXEL Waterloo IA ”Newstalk 15-40”	RFK
		31	1100	KXPA Bellevue WA med religiöst på spanska	LSD
	1550	5	1000	KRPI Ferndale WA  med id på punjabi och engelska	RÅM
		4	1200	KRPI  med program på punjabi	LSD
		1	1005	KVAN Vancouver WA  med promo för Dr Joy Browne Show	RÅM
		19	0700	KVAN    med  ”The Jim Bohannon Show”	RFK
		23	0800	KYCY San Francisco CA med CNN.	RFK
		3	1200	KYCY	BOS
	1560	27	2240	WQEW New York NY  “AM 15-60 New York”	RÅM
		22	0915	WQEW     ”Radio Disney”	RFK
		4	0301	WQEW  Sportpromo	BOS
		26	2245	KKAA Aberdeen SD  sällan riktigt bra p g a QRM	RFK
		25,6	0205	KKAA	BOS
		1	1517	+KZIZ Sumner WA  med GOS och ett par svaga men klara ID!  Verkar köra 3300 Watt från det man startar för dagen och till två timmar efter soluppgången.	BOS
		31	1435	KNZR Bakersfield CA	RÅM
	1570	ofta	0708	CKMW Winkler MB	RÅM
		27	2215	CKMW	PES
		21	0815	CKMW   “Country 15-70 CKLW” med jullåtar	RFK
		26	1315	KCVR Lodi CA  med spanska och ”Radio Romántica”-ID	RFK
		26	1313	KCVR  mycket fint //FM.  Vill inte svara…	BOS
	1580	30,31	0824	KGAL Lebanon OR  "15-80 KGAL" och talkshow	RÅM
		30	0745	KGAL	PES
		25	1406	KGAL  har förmågan att gå svagt men ändå stadigt och lättrepat.	BOS
	1590	1	0648	WSMN Nashau NH  ”The Tiger 15-90”	RÅM
		2	0423	WSMN  med samma slogan som för Rolf ovan.	BOS
		6	0650	WSMN	PES
		2	0118	WAKR Akron OH	RÅM
		1	2200	WAKR    med ID och nyheter	RFK
		4	0658	WAKR	PES
		1	2150	WAKR	BOS
		21	1150	KVGB Great Bend KS  rekade “Midwest Life-Insurance”	RFK
		26	1132	KVGB  är en av de absolut vanligaste på frekvensen.	BOS
		31	1037	KLFE Seattle WA  "K-Life, live at 15-90, KLFE Seattle"	RÅM
		26	1450	KLFE    ID:ade ”K-Life” och körde programmet “Leading The Way”	RFK
		31	0945	KLIV San Jose CA  IDade. Strax efter tog KUNX över.  Svarade oväntat!	BOS
		2	0827	KUNX Ventura CA  med flera bra bokstavs-ID i Unica-programmet. Oxo 0900.	BOS
	1600	2	0000	WAAM Ann Arbor MI	BOS
		6	1045	WAAM	LSD
		31	0715	KCKK Lakewood CO  “Classic Country”	RFK
		4	1005	KCKK	LSD
		1	0638	KVRI Blaine WA  med reklamer för firmor i Vancouver, BC	RÅM
		28	1400	KVRI  med id på engelska	LSD
		5	1300	KVRI	PES
		26	1515	KVRI    med punjabi och reklam för “Loco Fashion”	RFK
	1620	26	0106	WTAW College Station TX  ID efter reklam. QRM från VI.	BOS
		27	2350	KOZN Bellevue NE  med sport  ”16-20 The Zone“	RÅM
		27	2250	KOZN	PES
		27	2250	KOZN   ”16-20 The Zone”	LSD
		27	2210	KOZN   “16-20 The Zone” med basketball NE/MO	RFK
		2	1420	KLBI Blackfoot ID  ”Reína musicál – la mexicana!”	RFK
		2	0740	KBLI     “Radio Fiesta”	LSD
		30	1503	KYIZ Renton WA	RÅM
		30	1505	KYIZ	PES
		30	1500	KYIZ 	LSD
		1	1030	KSMH Auburn CA	LSD
	1630	1	0706	KKWY Fox Farm WY  med Marty Montell Show	RÅM
		26	0100	KKWY   Q4	BOS
		1	0700	KKWY  med nyårssnedräkning	LSD
		29	1345	KKWY	PES
		31	0730	KKWY  med country	RFK
	1640	3	1055	KBJA Sandy UT    “Radio Unica”	LSD
		31	1535	KPBC Lake Oswego OR med religiöst	RFK
		30	1500	KPBC	PES
		31	0702	KDIA Vallejo CA med talkshow 	RÅM
		31	1130	KDIA   nu med religiöst	LSD
	1650	5	0155	WHKT Portsmouth VA  Radio Disney-px men lokalt bokstavs-ID	BOS
		31	0650	KBJD Denver CO med religiös musik "AM 16-50 KBJD"	RÅM
		1	0744	KBJD	PES
		23	2250	KBJD   rekade ”Adacor” – medel mot håravfall	RFK
	1660	1	2155	WWRU Jersey City NJ    “Radio Unica”	LSD
		2	0730	WCNZ Marco Island FL	PES
		27	2240	KXTR Kansas City KS  "Classical 16-60"	RÅM
		27	2259	KXTR   med klassisk musik	LSD
		23	2305	KXTR   med klassisk musik	RFK
		27	2300	KXTR  stadig & ensam men något svag. Skickar hellre follow up på min gamla rpt.	BOS
		4	0052	KQWB West Fargo ND  med basketreferat mellan Dragons och UND	RÅM
		4	1100	KQWB   ”Stars 16-60”	LSD
		4	0055	KQWB	PES
		24	0313	KQWB  varierade sig med "The Music of Your Youth."	BOS
		1	0740	KXOL Brigham City UT med oldies	RÅM
		25	0236	KXOL	BOS
		31	2240	KXOL   med oldies, Surfaris, Connie Francis etc.	RFK
		31	1300	KTIQ Merced WA    “The Ticket 16-60”	LSD
	1670	1	0705	WTDY Madison MI	RÅM
		7	0003	WTDY	BOS
	1680	27	2230	WTTM Princeton NJ med reklamer	RÅM
		6	0645	WTIR Winter Garden FL	LSD
		2	0700	WTIR	PES
	1690	24	0400	WPTX Lexington Park MD	BOS
		27	2200	WPTX	PES
		27	2155	WPTX	LSD
		27	2225	WPTX   med CNN News Update och ID  ”AM 16-90 WPTX”	RFK
		31	0650	KODZ Arvada CO     “Radio Disney“	LSD
		5	1358	KSXX Roseville CA  idar "KSXX Roseville Sacramento"	RÅM
	1700	3	0059	WJCC Miami Springs FL  fint bokstavs-ID. 	BOS
		1,3	0730	KQXX Brownsville TX  spelade Lesley Gore efter id	RÅM
		1	0720	KQXX 	PES
		3	0700	KQXX	BOS
		1	2200	KTBK Sherman TX	RÅM
		3	0015	KBGG Des Moines IA med spanska och id “La Ley 1700 AM”	LSD


CENTRALAMERIKA
	1050	3	0735	XEG, La Ranchera de Monterrey N. L.	RÅM
		6	0730	XEG	PES
		3	0733	XEG   "La Ranchera de Monterrey"	BOS
	1200	4	0840	+XEWT Culiacan SN   med kanon-ID och andra detaljer.  Stefan och jag hörde den
				för något år sedan men misslyckades med ID då.	BOS
	1290	6	0507	XEDA Mexico DF   Radio Trece med flera skapliga ID i röran	BOS

VÄSTINDIEN
	840	6	0400	CMHW Santa Clara  "W desde Santa Clara" hördes fint men vad var detta?  Ingen
				jag hört talas om men så småningom klarnade det.	BOS
	1280	2	0050	WCMN Arecibo PR  mycket stark	RFK
	1480	31	2300	WMDD R. Tropical, Fajardo tog över från WSAR     	RÅM
	1540	1	0103	Bahamas	RÅM
		1	0030	Radio Bahamas med skön musik och ID ”the National Voice of Bahamas”	RFK
	1620	7	0650	WDHP Frederiksted VI  överraskade med att höras så sent  	RÅM
		5	0100	WDHP 	PES
	1660	31	2210	WGIT Canovanas PR	LSD


SYDAMERIKA
	730	5	0321	HJCU  Radio Melodia   "Melodia, 24 horas de …"	BOS
	830	5	0313	YVLT Radio Sensacion  kanonstark denna tid liksom massor av lågfrekventa LA	BOS
	850	25	0705	YVZC Radio Fé y Alegría, Maracaibo med ID	RFK
	870	25	0650	HCNY2 Radio Cristál, Guayaquíl – su emisora prospérico.	RFK
	1120	30	0707	Rádio Rural AM, Porto Alegre	LSD
	1290	24	0707	YV....  Radio Puerto Cabello  stadigt i över en timme tillsammans NH och NY	BOS
	1350	2	0053	YV…. Radio Falcón	BOS
	1380	29	0705	CB138 Radio Corporación, Santiago med religiöst	RFK
		29	0650	Radio Corporación, Santiago	LSD
		2	0050	Ondas del Mar, Puerto Cabello	LSD
	1580	5	0800	HJQZ Radio Maria, Barranquilla	PES
	6215	5	2240	Radio Baluarte med program på portugisiska	LSD


OIDENTIFIERAT
	560	27, 4	0913	MEX hörd här två dagar. Vilken?	BOS
	650	30	1144	(Tent) KHNR  Honolulu HI  (NWS) jämnstark med Alaska stundtals.	BOS
	670	30	1130	(Tent) KPUA  Hilo HI   hade lösningen på  "Your problem; Too much sun …."	BOS
	690	30	1147	(Tent) KORL Honolulu HI  den HI som hade "Radio Disney" här…	BOS
		2	1026	(Tent) XETRA Tijuana  med reklam som vände sig till "Southern California" kämpade länge med KORL och CBU om frekvensen. Tycktes ha sportsnack	BOS
	760	2	1344	(Tent) CFLD  fint innan jag beslöt jaga vidare.	BOS
	920	2	1006	(Tent) KSHO följde KXLY fint med NOS. Väntade inte ut ID.	BOS
	960	1	1050	Både KKJX (SS) och KALE (NOS) här genom CFAC! Båda dock OID tyvärr	BOS
	970	31	1042	(Tent) KTRW Spokane WA (CLA)	BOS
	1050	1	0900	(Tent) KTCT (ESPN)  fint flera timmar men 100% network! Inte ens ID på 
				heltimmen! Helt tyst i ID-gaten på timmen! Kanske en programdetalj i sig!?	BOS
	1210	23	1543	OID  med ett ID och en slogan som jag noterat som "Radio Willow"? Ska utredas	BOS
	1230		1410	OID med oldies under CBQC	RFK
		2	1254	(Tent) KWYZ  fint med Koreanska ett tag. Höll nästan ut fram till timmen	BOS
	1260	1	0818	(Tent) KWEI  Q4 m Radio Unica. Dock OID eftersom Radio Unica är ett px och inte ett ID!  Kan ju vara någon annan. Jämför XERCN 1470 som lurat så många.  	BOS
	1270	6	0821	OID här med "fint" ID som jag inte får grepp på. Troligen NH?	BOS
	1300	31	1331	Både KAZN (Asiatiskt) och KYNO (REL) tittade upp ur KPTL några sekunder var! Tyvärr OID.	BOS
	1330	31	1253	(Tent) KWKW  Q4 men ID:ade bara som "1330" på spanska. ID:ade ofta dock…	BOS
		2	1403	Två styck REL; KKPZ (Nämnde Portland) och KMBI! 	BOS
	1340	27	0930	(Tent) CBGA7  bra med Quebec-nyheter på FF avvek från förhärskande konds-bild	BOS
1400	31	0432	OID  med slogan "Mexicana Tropical" och MEX-musik! WLLH MA?	BOS
		4	0850	OID som låter som "AM 1400 KRVZ". Vore ju kul med en AZ…	BOS
1450	26	0749	OID W-station "This is Stereo 1450 W…." Borde gå lösa. Bra detaljer i övrigt	BOS
		31	1030	(Tent) KSUH  fint med sitt Koreanska program	BOS
		31	1043	OID SS fadade upp två gånger. Icke KGRE:s format eller slogans.  Har ett bra call-
				ID som jag dock inte begriper mig på just nu. Desutom fint "Esta es Radio Amor."	BOS
	1540	2	1020	En MEX (KXPA) överröstades plötsligt av en annan MEX (Mexico). Lämnades…	BOS
	1560	1	1530	(Tent) CBDK tog över efter KZIZ med stillsamt prat av dam.	BOS
	1700	1	2134	OID  använde slogans som "La Ley 1700" och "Mas Romantica."  Inga uppgifter på
				nätet, men LSD har hittat att det skulle vara KBGG på kvällstid! 	BOS

