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25.9		A först och senare BOS på plats. Sigge satte ut de fyra viktigaste transformatorerna innan mörkret.
26.9		Trist och bara ett gäng dominanter vid sunrise. Antennarbete. Samtliga trafos sattes ut. Alla slutmotstånd kollade och utbytta. Alla utom två hade bränts av induktionsströmmar från åskväder.
27.9		Trist natt men lite bättre konds efter soluppgången.  Regn hela dagen så inget antennjobb.
28.9		Började skapligt på natten men luften gick ur signalerna efter sunrise. Japanantennen kollades och visade sig vara av efter 600 m. Någon hade sträckt upp tråden och fäst ändarna vilket vi tackar för! Nya sträckningar och andra alternativ kollades. Men vi hittade inget bättre sätt att dra tråden så det får bli en bunt tvärsgående linor mellan intilliggande träd för att förhindra nedhäng i vinter.
29.9		Nu börjar det likna något. Gick NA oavbrutet i 16 timmar!! Från midnatt och framåt. Inga höjdarsignaler visserligen och väldigt svårt att få ut något nytt. Allt gick samtidigt överallt. Enda chansen att hitta något nytt var att parkera på en frekvens och vänta på att något skulle dyka upp. Kanonläge för nybörjaren eftersom dominanterna gick strålande stundtals. Värdelöst för den som redan har de tusen vanligaste. Några graveyardare i alla fall. Hawaii så här tidigt på säsongen är klart spännande! Australien rekordstark och stadig på 1548. Tyvärr hittade vi inga andra men vi är långt ifrån pålästa på alternativ att lyssna efter. Japan fint ett tag etc.
30.9		Göran Bäckstrand med sambo dök upp en stund efter midnatt efter non-stop-körning hemifrån! Trista, vimsiga, konds före soluppgången, så han fick sova lite... Skapligt sedan med korta stunder av trevliga signaler. Fortsatt allmänna konds så mycket svårt jaga. Bara att förlita sig på turen att någon i röran ska vara ny för loggen. Höll i sig till framåt lunch knappt. Efter ett par timmars sömn så bar det av ut i skogen för att testa att kapa Japantråden något för att kunna jorda i en myrkant. Ingen större skillnad kunde märkas efteråt. Inga Japankonds men däremot flera Australier i X-bandet lika bra som med den längre antennen. 
1.10		En småtrevlig dag efter en trevande natt. Äntligen lite profil på kondsen. Mycket västkust..
2.10		Börjar lite trevande med Centralamerika och häftiga kast. Distortion och starka Europeer.
		Tvärkollade NDB från norra Canada och visst gick det några. Något tam sunriseöppning som slutade relativt tidigt in på förmiddagen. På aftonen anlände en minibuss från Norrköping med en handfull personer, lite radioprylar och mycket mat & dryck. Ett koaxialkopplingskaos ersattes relativt snart av test av utrustning och ett febrilt rattande efter NDB och annat.    /BOS/
2-9.10 Ett glatt lyssnargäng, bestående av Göthe (GRS), Janne (JMA), Jan-Erik (jej) och Tomas (TT) med hustrun Margaretha, drog iväg till Parkalompolo och strax bortom Luleå – dit vi kom utan bilmissöden den här gången – mötte vi förtruppen i form av Göran (GBÖ), Anne-Marie och hundar, som hade rekognoscerat ”på plats” under några dagar. Göran berättade om god lyssning mot Latin- och Nordamerika nästan hela nätterna och långt fram på eftermiddagen. Det var alltså med gott mod vi kom fram på lördag eftermiddag och ”mjukade upp” med lite Afrika och Asien. Allvaret började på söndagen när vi först bistod A och BOS (tillhör inventarierna) med omdragning av Japanantennen, irrade runt på myren resp stod stadigt och kallt förankrade vid trådtrumman. Huvaligen, vilket jobb! Nå, hur fisket i etervågorna gick framgår här nedan och i övrigt kan från fiskefronten rapporteras om en storartad fångst: en harr på ca 12 cm, som står på tillväxt till nästa år!   Återigen en synnerligen lyckad DXpedition – vi kan bara konstatera att vi kommer att återvända till Parka och att vinterns rapportskrivande nu är “räddat” för deltagarna (och t v kan vi bara drömma om vad “lyssnarproffsen” A och BOS) får fram ur sina inspelningar ...  /jej/

Antenner:  8 riktningar från La Plata till Japan/Australien. De flesta ca 1000 meters längd och väljordade.

A		Sigvard Andersson, Norrköping	25-15  Icom R9000, AR7030, WiNRADiO G313i, 3*Sony MD 
					(Sigvards logg redovisas separat som PAX42A.)
BOS		Bo Olofsson, Furuögrund	25-4    NRD515, AOR AR7030, 2*Lowe HF-225, R75, 2*video
GBÖ		Göran Bäckstrand, Åsbro	30-2    JRC NRD 525, AR7030, bx, MD + Ann-Marie, 2*hund
jej		Jan-Erik Järlebark, Hallsberg	2-9      Icom R75, JRC NRD 525, kassettspelare
JMA		Jan Malmesjö, Norrköping	2-9      Kenwood R5000, JRC NRD 525, 2*kassettspelare
TT		Thomas Tevemark, Norrköping	2-9      AR7030, Drake R8, kassettspelare  + Margareta
GRS		Göthe Ringström, Sköllersta	2-9      Icom R75, kassettspelare



EUROPA
1350	2	2050	R Orient, Nice F  snackade om Muhammed – 443	JMA
1431	2	2010	RAI Due I  med fotboll och 333	JMA
	1485	4	1503	NRK Svalbard  intervjuade jägare som hade skjutit tre älgar på en minut! 4-5	GRS

AFRIKA
	1431	ofta	2030	R Sawa DJI  informerade om amerikanska filmer – 444	jej JMA
		30	2145	R Sawa DJI med Whitney Houston	GBÖ
1530	2	2125	VoA STP  med ”Big Band Session” – 444	JMA
1584	2	2235	Radiolé Ceuta  med blandad mx och SS	JMA GRS

ASIEN
	954	2	2240	QBS Doha  snackade AA med 3	GRS JMA
	954	6	1515	JOKR Tokyo  körde show med många skratt på JJ	GRS JMA
	972	7	1531	HLCA Dungjin  KOR  med kvinnlig dialog	JMA
1008	4	1503	CBS  TWN  med hemlandssnack	JMA
1098	27	1400	BED97  Family Radio  Q4 med ID på kinesiska och "www.familyradio.com"	BOS
1107	7	1530	JOCF Kagoshima  med ID på halvtimmen	jej
1242	4	1532	Can Thu  VIE  med nationalistiskt prat	JMA
		5	1459	JOLF Tokyo J  berättade om olympiad på JJ	GRS JMA
1278	4	1445	JOFR Fukuoka  med konstiga ljud typ datorspel	GRS
1287	6	1535	JOHR Sapporo  med ”HBC”-jingle	GRS JMA
1332	7	1346	JOSF Nagoya  körde ”Tokai Radio Midnight Special”	jej JMA
1350	8	1420	JOER Hiroshima  skrattade och hade hur kul som helst! 333 – 322	JMA
1404	6	1520	JOVR Shizuoka  med mycket sång och ID	JMA
1413	ofta	1430	JOIF Fukuoka  med snx om Schumacher och Coca-Cola-spot	GRS jej JMA
1422	4	1511	JORF R Nippon Sapporo  med taxireklam och ”Baby Love”	GRS JMA
1440	6	1430	JOWF Sapporo  med reklam för ”Sindo”	JMA
1557	ofta	1515	Family R  TWN  fadade periodvis med phone-in-px	JMA
1566	4	1345	HLAZ FEBC  KOR  med kinesisk andakt	JMA

PACIFIC
	940	5	1348	KHCM Honolulu HI  och ”Country Music Connection”	JMA
1040	5	1244	KLHT Honolulu HI  med mx-px	JMA
1110	5	1403	KAOI Kihei HI  snackade pengar	jej JMA
1420	6	1315	KKEA Honolulu HI  körde bl a ESPN Sports Radio	JMA
1460	8	1414	KHRA Honolulu HI  var en av flera havajaner som gladde	GRS
1500	ofta	1220	KUMU Honolulu HI  med snx om president Bush	GRS jej JMA
1540	ofta	1310	KREA Honolulu HI  hade andakt på koreanska	GRS jej JMA
	1620	30	1505	4KZ Ingham QLD  med bra ID efter vädret. Samtidigt gick 1611, 1629och 1638 skapligt. På 1638 var det arabiska så någon Radio Lebanon där alltså.	BOS

NORDAMERIKA  
	570	30	0406	WNAX Yankton SD  lyckades klämma sig igenom splasch och QRM med ID	BOS
		8	0446	WNAX  kom igenom hyggligt men kort	GRS
	580	3	0415	CFRA Ottawa ON  ren från co-channel QRM och IDade också i reklampaketet.	BOS
	590	8	0128	CJCL Toronto ON  med 343 o ESPN Radio	jej JMA
		5	1410	KHAR Anchorage AK  med trevlig mx typ ”Hit the Road, Jack”	GRS jej JMA
	600	4	0415	CJWW Saskatoon SK	BOS
	610	8	0215	WTVN Columbus OH  med lokala nx (3-4)	jej
		4	0330	CHTM Thompson MB  med jingle-ID, QSB och 1-3	jej
	620	8	1215	KGTL Homer AK  var en ny bekantskap	GRS
	630	6	1350	KIAM Nenena AK  med predikant som gav e-postadress	GRS jej
	650	ofta	0425	KNR Qeqertarsuaq GRL // 570 (som hördes något sämre) – finns det någon stn med
				tristare px och så snackar man danska! 444	GRS jej JMA
		8	1225	KENI Anchorage AK  diskuterade det speciellt för oss svenskar känsliga ämnet
				hur mycket en kopp kaffe får kosta / 4	JMA
	660	28	0451	CFFR Calgary AB med ett halvbra ID i bruset. "Bara" Canada kvar denna tid.	BOS
		8	1240	KFAR Fairbanks AK  informerade om hårmedicin med 444	jej JMA
	680	8	0225	CFTR Toronto ON  med ID: ”6-80 News” och styrka 4	jej
		4	0345	CJOB Winnipeg MB  med tänkvärt om ”Think and Drive” – 4-5	GRS jej
		ofta	1426	KBRW Barrow AK  med NPR-px om ”Migrants in America” & 	talade om att
				morgontemperaturen i Barrow var 29° (F)	jej JMA
	690	8	0640	CBU Vancouver BC  sände ”CBC News” med god styrka (444)	JMA
	700	8	0250	WLW Cincinatti OH  gav både ID och sin webbadress (3)	jej
		8	1308	KBYR Anchorage AK  med tänkvärt reportage om säkerheten i amerikanska
				skolor / 433	JMA
	710	1	0500	KNUS Denver CO  “Oldtime Radio KNUS Denver” följt av nyheter	GBÖ
		1	0445	KIRO Seattle WA  “Newsradio 7-10 KIRO”	GBÖ
		6	0749	KIRO   med samtal om hemstaden	JMA
	720	8	0325	WGN Chicago IL  härskade på frekvensen så här dags	GRS
		5	1420	KOTZ Kotzebue AK  med andlig mx	GRS JMA
	740	4	0459	CBX Edmonton AB  med ”CBC News” och jazz-mx	JMA
	750	4	0355	CKJH Melfort SK  med ID: ”Oldies CK 7-50” och 3-4	jej
	760	8	0302	WJR Detroit MI  med ”WJR Weather Forecast” och  3-4	GRS jej
	770	ofta	0400	CHQR Calgary AB  körde nyheter – 3-4	jej JMA
	780	30	0425	CFDR Dartmouth NS	BOS
		ofta	0350	WBBM  Chicago IL  tillhör inte de svårhörda jänkarna	GRS
	790	4	0419	CFCW Camrose AB	BOS
		4	0410	CFCW   spelade C&W-mx i Kanadatopp (4)	GRS jej
		ofta	1305	KCAM Glennallen AK  firade Jesus med andliga sånger	GRS jej JMA
	800	8	0300	VOWR St John’s NL  kom upp lagom till heltimmes-ID – 0-3	jej
		1	0532	CKLW Windsor ON	BOS
		8	0255	CKLW   kallade sig ”AM 800” med god signalstyrka	jej
		4	0415	CHAB Moose Jaw SK   ”The music you remember – CHAB Classic” 3-4	GRS jej JMA
	820	30	0402	WBAP Fort Worth TX  mycket fint	BOS
		1	0515	WBAP   ”Your talk 8-20 WBAP”	GBÖ
		8	0310	WBAP   med snx-px (även senare under dagen)	jej
		7	0157	KGNW Burien WA  hade samtal om familjer	GRS
		ofta	1430	KCBF Fairbanks AK  med ESPN Radio	jej JMA
	830	6	0408	WCCO Minneapolis MN  med talk-px	GRS jej
		1	0535	CKKY Wainwright AB  ”Hot Country Key-83”	GBÖ
		4	0430	CKKY  – “Key 83” med väderrapport sponsrad av “Wainwright Liquor & Cold Beer Store” (4)	GRS jej
		6	1402	KSDP Sand Point AK  med varierat px	GRS jej
	840	8	0350	WHAS Louisville KY  med 322-333 och phone-in-debatt	JMA
		1	0700	KSWB Seaside OR  ID:ade svagt på timmen.  Ungefär samtidigt ID:ar en annan station på frekvensen också. Stämmer inte på något jag vet, men får väl mangla lite…	BOS
	850	30	0402	KOA Denver CO	BOS
		ofta	0527	KOA  med reklam	JMA
		4	1405	KICY Nome AK  med px om kristna familjer	JMA
	860	4	0459	CBKF2 Saskatoon SK  bedrövligt bra. "CBKF"-ID strax före timmen.	BOS
		8	1342	CHAK Inuvik NT  talade om att klockan var ”18 minutes before 8 o’clock”	jej
	880	29	0814	WCBS New York NY	BOS
		1	0759	CHQT Edmonton AB  "Cool 880"	BOS
		4	0450	CHQT   med kanonstyrka	jej
	890	8	0410	WLS Chicago IL   med hygglig styrka och snx (3-4)	jej
	900	4	0425	CKBI Prince Albert SK  	BOS
		4	0440	CKBI   talade om att ”Prince Albert´s 100 years are to be celebrated with a blast” 
				= jättefyrverkeri! 4-5	GRS jej JMA
		4	1400	KZPA Fort Yukon AK  med ID för tre parallellstationer – 3	GRS jej
	910	4	1415	KIYU Galena AK  med samtal om AK	GRS jej JMA
	920	4	0420	CFRY Portage la Prairie MB	BOS
		4	0422	CFRY   spelade också countrymusik	GRS
		8	1336	KSRM Soldotna AK  spelade "Yellow Submarine" och gjorde reklam för bl a
				”Soldotna Professional Pharmacy”	GRS jej JMA
	930	28	0340	KSEI Pocatello ID  ovanligt fri och bra med sport och ID mm	BOS
		ofta	0227	CJCA Edmonton AB   om “Bible-teaching cassette” med 333	JMA
		29	0810	CJCA   kallade sig "The New ….. CJCA" av någon anledning.	BOS
		5	1440	KNSA Unalakleet AK   med snx om Nobelpriset i fysik	GRS jej JMA
	940	30	0437	CJGX Yorkton SK  "GX-94".  Vissa saker består…	BOS
		8	0400	CJGX   gladde med ID på heltimmen – 333	jej
	970	2	1306	KIAK Fairbanks AK  "Newsradio 970". Bytte call några dagar senare till KFBX.	BOS
		5	1335	KIAK   med info om barnuppfostran	GRS JMA
	980	30	0700	KKMS Richfield MN  ID:ade när jag trodde på något västligare	BOS
	990	29	0758	CKGM  Montreal QC  hoppades jag skulle släppa igenom annat, men …	BOS
	1000	6	0215	WMVP Chicago IL  hade sportsändningar	GRS
		27	0546	KOMO Seattle WA  kanon med "Komo 1000 Newstime …"	BOS
		4	1203	KOMO   med “Seattle Today”	JMA
	1030	1	0530	KTWO Casper WY	BOS
1040	29	0709	WHO Des Moines IA	BOS
		6	0207	WHO   med god styrka	GRS jej
		7	1140	CKST Vancouver BC  hade morgonpx	GRS JMA
	1050	6	0410	CHUM Toronto ON  spelade Elvis och stördes av mexaren	jej
1070	3	0542	KNX Los Angeles CA  med ”Women professional”	jej JMA
		1	0550	KNX   stark som vanligt	GBÖ
		8	1156	CFAX Victoria BC  med phone-in-px och 433	GRS jej JMA
1090	6	0725	KYCW Seattle WA  spelade C&W-mx	JMA
1100	4	0406	KNZZ Grand Junction CO  har jag aldrig hört så fint med ID.  Q4 utan QRM	BOS
		1	0731	KFAX San Fransisco CA  hade en fin period här.  Ibland dök det upp en annan stn	BOS
	1110	8	0210	WBT Charlotte NC  433 och phone-in-px	JMA
		3	0320	KFAB Omaha NE  med lokal reklam – 3-4	jej JMA
1130	27	0712	CKWX Vancouver BC  bra med "News 1130" och lokala nyheter.	BOS
		7	1055	CKWX   ”All News Radio Vancouver”	jej JMA
1140	28	0251	KSOO Sioux Falls SD  med ett skapligt bokstavs-ID i lokal sport.	BOS
		8	1320	KSLD Soldotna AK – helt fantastiskt med 2 stns från en så liten stad	GRS
1160	28	0220	KSL Salt Lake City UT	BOS
		ofta	0550	KSL   hade naturligtvis sport	JMA
1180	28	0326	KOFI Kalispell MT  bra med Kalispell-reklamer.	BOS
		1	0600	KOFI  med nyheter.	GBÖ
1190	3	0310	WOWO  Fort Wayne IN   med många ”wowo”-ID och 3	GRS jej JMA
		6	0800	KEX Portland OR   ”Newsradio 11-90 K-E-X” & stackars Sherry hade problem med sin ekonomi	GRS jej JMA
	1200	5	0454	CFGO Ottawa ON  med ”Sports Radio”	GRS JMA
		7	0449	WOAI San Antonio TX  med phone-in om spelproblem	JMA
	1210	8	0130	VOAR Mount Pearl NL  med ID på halvtimmen – 333	jej
		30	0605	VOAR  med rel px.	GBÖ
		29	0807	KGYN Guymon OK  förvånade med fin hörbarhet och bra detaljer!	BOS
		30	0558	KGYN   gick fint vid id.	GBÖ
1220	27	0544	WHK Cleveland OH  "AM 1220 WHK …"	BOS
		8	0116	WHK  hörd i fadeup med ett "WHKW"-id	JMA
	1230	30 1	0630	KBAR Burley ID  tyvärr bara ett svagt (men klart) "KBAR Burley" den 1.10. Dock hade jag ett fint legal ID mm den 30.9 på ett band så blir en fin rapport.	BOS
		27 1	0800	KKEE Astoria OR  tog det ett tag att identifiera. Envisades med "Sports Radio 1230 ESPN."  Men med tanke på konds blev den snart misstänkt. Reklam för en handlare i Warrenton fällde den till slut.  Sen ett svagt bokstavs-id och ort på timmen.	BOS
		1	0730	KMUZ Gresham OR  bra ibland med SS snack. "La Z" enda ID hört.	BOS
		30 1	0726	KZZR Burns OR  med ett par ID. Fortsätter att ligga snett och låta illa i SSB.	BOS
1240	27 28	0440	CJNS Meadow Lake SK  med sedvanligt dubbel-id.  Något vanligare än MB-stn.	BOS
		4	0347	CJAR The Pas MB  denna tid  //590. Kan höras med eget px ibland dock.	BOS
		1	0804	KEJO Corvallis OR  idade med slogan "Joe Radio" och var visst Fox Sports.	BOS
1250	28	0407	CHSM Steinbach MB  fortsätter med sina icke-ID: "AM 1250". Sportresultat.	BOS
1270	9	0330	WXYT Detroit MI   ”AM 12-70, The Sports Station”, 2-4	jej
1280	29 1	0434	WWTC Minneapolis MN  "1280 The Patriot"  med bra ID. Long time no hear.	BOS
		29	0409	KBNO Denver CO  stadig denna dag med "Que Bueno 1280" och musik	BOS
		1	0735	CJSL Estevan SK  envisas med "CJ-1280"	BOS
	1290	30	0530	WNBF Binghamton NY  bara ett svagt "Newstalk 1290 WNBF" genom CFRW.	BOS
		30	0425	WWFS Peoria IL  ”Fox sports radio”	GBÖ
		30	0553	KKAR Omaha NE  upp som hastigast ur CFRW med "… on K-kar".	BOS
		30 2	0256	CFRW Winnipeg MB  jinglade i musiken	BOS
		2	0355	KGVO Missoula MT  upp fint en halv minut med ID och lokal reklam	BOS
	1300	29	0430	WOOD Grand Rapids MI  plus nedanstående IDade samtidigt. 	BOS
		8	0103	WOOD   med reklam för ABC Warehouse /433	JMA
		29	0430	KGLO Mason City IA  drog "KGLO Weather ….." "The Mason weather…"	BOS
	1310	1	0800	CHLW St Paul AB	BOS
		1	0805	KZXR Prosser WA  tog över efter CHLW. Många fler på frekvensen. NOS t ex.	BOS
	1320	30	0504	CKEC New Glasgow NS	BOS
		30	0315	KOZY Grand Rapids MN  "… in Grand Rapids is 1320 KOZY."	BOS
		29	0345	KFNZ Salt Lake City UT  bra med sport och ID i SNR-relät	BOS
		7	0420	CHMB Vancouver BC  hade CC med reklam för och webbadress till CRI	jej
1330	2	0332	WLOL Minneapolis MN  "Relevant Radio 1330" men sportpromo ändå.	BOS
		28	0456	CJYM Rosetown SK  med sitt non-ID:  "1330, 1210"	BOS
	1340	29	0600	WIRY Plattsburgh NY  med ett svagt legal Id och "2 o'clock" time check.	BOS
		29 3	0504	KGFW Kearney NE  mycket fint vid ID + "Your home for the Huskies …"	BOS
		7	1147	KCKN Kansas City KS  med ID och wx-rpt (322)	jej
		27	0730	KXEQ Reno NV  fint vid ID  "La Super Q ….."  Q3! Mer detaljer också.	BOS
	1350	29	0600	WTOU Akron OH  "North East Ohio's radio home for ….. 1350 WTOU…"	BOS
		29	0606	KRNT Des Moines IA  som vanligt mest lätt-ID:ad på frekvensen	BOS
	1360	1	0752	KKMO Tacoma WA  kanon med Tacoma-reklamer mm	BOS
		7	1102	KKMO   kallar sig ”Radio Sol”	jej JMA 
1370	29	0538	WDEA Ellsworth ME  bekräftade att även yttersta östkusten började gå igenom.	BOS
		29	0106	WSPD Toledo OH  ensam på frekvensen vid ID. Sen "Savage Nation" med Michael	BOS
		1	0947	KXTL Butte MT  fint ID och lite äldre Oldies	BOS
		28	0206	CFOK Westlock AB  med "Cat Country"	BOS
	1380	5	0440	CKLC Kingston ON  med countrymusik	GRS 
		2	0525	KLIZ Brainerd MN  sista IDade denna dag. Störning modell mindre.	BOS
		1	0844	KRKO Everett WA  "North Sound´s ….ESPN Radio …"	BOS
		7	1220	KRKO   hade ESPN Radio och talde om nyförvärvet Ricky Williams i Miami 
				Dolphins	JMA 
1390	26	0401	WGRB Chicago IL  har detta call nu! "Gospel Radio 1390" fortfarande dock.	BOS
		30 2	0309	WRIG Schofield WI  stack upp NOS:en med ett ID	BOS
		2 4	0350	KLGN Logan UT  med ett svagt ID i röran	BOS
1400	26	0304	CBG Gander NL  drog en regional promo för "Newfoundland and Labrador"	BOS
		3 4	0428	KLIN Lincoln NE  med halvskapligt ID endast. Kan gå bättre än så ibland.	BOS
		28	0255	KBRB Ainsworth NE  med ett tydligt "KBRB Weather Forecast for Ainsworth…"	BOS
		4	0404	KAYS Hays KS  lurades med att ID:a "Sports Radio 1400 KAYS." och köra ESPN.
				Reklam för Master Cleaners i Hays tel nr 625-2211. Trodde de var NOS….	BOS
1400	2	0400	KVOE Emporia KS strax före timmen med ett "KVOE FM and AM". Spelade Country i övrigt verkade det. Bara // nattetid?  Detta efter bandkoll. 	BOS
		2	0344	KQDJ Jamestown ND  med bra ID och NOS i fade in några sekunder.	BOS
		4	0257	KKTL Casper WY  riktigt bra ett par minuter. "The Zone 1400" och Casper-reklam	BOS
		27 1	0622	KART Jerome ID  "Cart 1400"  stadig som vanligt	BOS
		1	0630	KRPL Moscow ID  med ett ID strax efter det att KART hade Idat oxo. 	BOS
		1	0744	KRSC Othello WA  fint med SS och våldsamma "Ca-ca-ca-catorce"-jinglar mm	BOS
		1	0745	KLCK Goldendale WA  "Your Classic Oldies Station, 1400 KLCK"	BOS
1410	29	0432	WIZM La Crosse WI  vittnade om att kondsen började bli lite östligare/bredare.	BOS
		7	1001	CFUN Vancouver BC   ”The Home of the Dr. Laura Show in Vancouver”	GRS jej JMA
1420	1	0801	KITI Chehalis WA  fint med gammal musik och startade sina nyheter med en minuts fördröjning!	BOS
		8	1253	KITI   hördes ganska bra men kort	GRS
1430	1	0839	KEZW Aurora CO  Flera andra västliga stationer på frekvensen.	BOS
		29	0959	KLO Ogden UT	BOS
		ofta	0450	KLO  – en gammal klassisk stn	GRS jej JMA
		7	0500	KYKN Keizer OR  hade ID på heltimmen – 3	jej
1450	28 3	0417	KGRE Greeley CO  "Tigre 1450"  Gick betydligt bättre den 3.10 än den 28.9	BOS
	1460	30	0602	KXNO Des Moines IA	BOS
		1	0710	KXNO    hoppas jag qsl-ar denna gång	GBÖ
		6	0520	KXNO   med snx inför presidentvalet (2-3)	jej
		7	1018	KARR Kirkland WA  ”Family Radio” med ”Moment of Prayer” & körsånger	jej JMA
		7	1020	KUTI Yakima WA  med ID “Cutie Country”	jej JMA
1470	3	0100	WLAM Lewiston ME  med manligt snack	JMA
		ofta	0130	KWSL Sioux City IA  ”Fox Sports Radio 14-70” – 3	jej
		4	0025	KWSL  upphittad med ID på band	JMA
		27 30	0114	KWSL  "Talk Radio 1470 KWSL"	BOS
		8	0718	KBSN Moses Lake WA  var tidig morgongäst hos	GRS jej
1480	1	0550	WLMV Madison WI  upp ur KRXR med "La Movida 1480 AM WLMV"	BOS
		27 1	0539	KRXR Gooding ID  fint. Även andra tider och datum! "1480 AM, Fiesta Mexicana Internacional." t ex.	BOS
		4	0305	KRXR   snackade spanska	GRS jej JMA
		7	0320	KBMS Vancouver WA – hördes även sju timmar senare	GRS jej JMA
		1	0652	KBMS  tryckte ner KRXR  med ett klockrent QRK4-id plötsligt och sen fadeout.	BOS
1490	29	0700	WBAE Portland ME  med dubbel-Id även för Biddeford 1400.	BOS
		30	0605	+KXRA Alexandria MN  förvånade med tre styck ID på raken efter nyheterna. Inte speciellt kraftfullt men man får väl vara glad för det lilla…	BOS
		30	0720	KGOS Torrington WY  stadig med CW. Antingen låg dom snett eller så hade radion fått en liten knuff i frekvens. Gnisslade våldsamt. Fint id //KERM-FM. Även 28.9	BOS
		30	0708	KUGR Green River WY  bara ett svagt ID.  Tur man har QSL redan.	BOS
		27	0630	KCID Caldwell ID  id mm. Inte lika dominant som för några år sedan.	BOS
		30 1	0800	KEYG Grand Coulee WA  ganska dominant. "KEYG" på timmen.	BOS
1510	26	0245	WWZN Boston MA  bra ID	BOS
		29	0931	KGA Spokane WA   kallade sig bland annat "Big Talker"	BOS
		6	0705	KGA   om gruppresa till rymden 	jej JMA
	1520	8	0311	WWKB Buffalo NY  spelade " Downtown" med fin styrka (333) och ID-ade
				”KB remember”	jej JMA
		29 2	0403	KOKC Oklahoma City OK  med nya callet mm	BOS
		29	0728	KGDD Portland OR  lurades genom att låta som vilken MEX som helst. Spanska och mexikansk musik alltså. Inspelningen okollad. "La Pantera" slogans bl a.	BOS
1530	28	0506	KFBK Sacramento CA  som vanligt bli av med när det stör till.	BOS
		ofta	0920	KFBK   startade px ”Night in the USA”	GRS jej JMA
1540	29	0459	KXEL Waterloo IA  alltid närvarande. Avlutade REL px på spanska denna tid! 4	BOS
		6	0309	KXEL   hördes bra	GRS
	1550	6	0659	KYCY San Francisco CA  spelade ”Take The A Train”	GRS JMA
		ofta	0408	KKAD Vancouver WA  pratade om George Bush och spelade MYL med 444	jej JMA
		1	0442	KKAD  förvånade med att ha bytt format till Music of Your life.	BOS
1560	26	0309	WQEW New York NY  "1560 Radio Disney, New York"	BOS
		30	0359	KKAA Aberdeen SD  strålande vid ID. Har dumpat Countryn och kör TLK	BOS
		7	1105	KKAA   talade om speedway i Alabama	GRS
		1	0606	KNZR Bakersfield CA  en av många starka CA runt denna tid	BOS
	1570	28	0316	CKMW Winkler MB	BOS
	1580	30	0632	KGAL Lebanon OR	BOS
	1590	3	0430	KVGB Great Bend KS  fint	BOS
		7	1150	KLFE Seattle WA  med ID-jingle, nx och hygglig styrka	jej
1600	30	0505	WUNR Brookline MA  svagt ID i röran och sedan en Oldie faktiskt.	BOS
		3	0400	WAAM Ann Arbor MI  kanon med en väldigt invecklad ID-jingle! Kul!	BOS
		30	0503	KCRG Cedar Rapids IA  bara ett svagt "This is KCRG" i röran. "Sports Radio 1600"	BOS
		30	0510	+KLGA Algona IA  chockade en intet ont anande bandkollare med ett ID i soppan här! Ytterst oväntat. Dök upp ur KCKK med ett tydligt ID och slogan!!	BOS
		ofta	morg	KCKK Lakewood CO  mycket stabil signal och många ID	BOS
		3	1000	KRRD Centerville UT  med ett svagt "KRRD …. Centerville Oldies …"	BOS
		4	0300	KCKK   med ID ”Country Classic”	GRS JMA
1620	1	0330	WTAW College Station TX  avlöste Omaha på halvtimmen	BOS
		1	0327	KOZN Omaha NE	BOS
		8	1245	KSMH West Sacramento CA  med religiöst px och svag signal	jej
1630	29	0551	KCJJ Iowa City IA	BOS
		ofta	0210	KKWY Fox Farm WY  spelade Jan-Eriks favorit Jerry Lee	GRS jej JMA
		1	0339	KKWY	BOS
	1640	2	0300	WTNI Biloxi MS  skapligt ID men jag har dem mycket bättre…	BOS
		29 30	0300	WKSH Sussex WI  är vanlig och ID:ar mest bara med Radio Disney och frekvensen	
				men även "AM 1640 Radio Disney in Milwaukee" plus adressen!	BOS
		30	0400	KFNY Enid OK  med ett svagt men tydligt och utförligt heltimmes-ID. Call mm.  Jag hade dessförinnan följt deras All Comedy program in och ut ur andra här i en timme	BOS
		3	0352	KBJA Sandy UT  heter fortfarande "Radio Unica 1640". Även bokstavs-ID hört.	BOS
		7	1230	KDZR Lake Oswego OR – R Disney spelade ”YMCA” för oss ynglingar	jej
		2	0311	KDZR  IDade oftast "Radio Disney, Portland"	BOS
1650	29	0100	KCNZ Cedar Rapids IA  lär heta så här numer. Svårt avgöra trots skapligt legal id.	BOS
		27 29	0642	KBJD Denver CO  kör med sina skumma "KNUS-2"-ID. REL px.	BOS
		3	0130	KBJD  med snack om duellen Bush/Kerry	GRS JMA
	1660	4	0327	WCNZ Marco Island FL  med nx-snx	GRS
		3	0359	WQSN Kalamazoo MI  som påstod att de var min ”local sports station” och som 
				kom upp bra vid ID	jej
		4	0353	KQWB West Fargo ND  med ID: ”Talk Radio 16-60”	JMA
		27	0536	KXOL Brigham City UT  "….station for True Oldies."	BOS
		ofta	0350	KXOL   ”True Oldies Channel” spelade skön mx, tidvis svårt
				störd av Michiganstationen	GRS jej JMA
		27 28	0500	KTIQ Merced CA  svag i bakgrundsbruset men väldigt klart ljud. Bra ID alltså.
				Körde "Radiovisa" programmet.  Alltså inte bara på 830 det hörs!	BOS
	1670	27	0429	WMWR Dry Branch GA  numer med slogan "Talkradio 1670"	BOS
		27 1	0548	KNRO Redding CA  "ESPN Radio 1670 KNRO Redding" den 1.10 kl 0438 annars den kortare varianten "ESPN Radio 1670" bara. Kedjesport i övrigt.	BOS
		1	0556	KHPY Moreno Valley CA  gick mycket bra vid några ID mm rapportnyttigt	BOS
	1680	27	0400	WTTM Lindenwold NJ  med bra EE ID som hastigast i det asiatiska programmet.	BOS
		8	0245	WTTM   spelade asiatisk mx med 333	JMA
1690	28	0032	WRLL Berwyn IL  "Real Oldies 1690"	BOS
		3	0438	KDDZ Arvada CO  R Disney med reklam	GRS
		27	0500	KDDZ  "AM 1690 Radio Disney"  + bokstavs-ID vid heltimmen	BOS
1700	29	0234	KVNS Brownsville TX   märkligt dominant. Idar ofta. Kör väl dageffekten?	BOS
		8	0251	KBGG Des Moines IA  kom fram ur gröten på frekvensen	GRS


CENTRALAMERIKA
	620	7	0000	Antigua & Barbuda Bc Corp St John’s  ATG   berättade om en kommande
				begravning & spelade ”Knockin’ on Heaven’s Door”	jej
1030	4	0435	XEMPM Los Mochis Sin  "Radio Fama" och en massa fina detaljer till QRK 3	BOS
1050	6	0415	XEG Monterrey NL  gav sin adress, delvis 4-5, QRM de CHUM	jej
1230	28	0329	+XEEX Culiacan Sin  med ett mycket fint ID som bland annat innehöll "XEEX 1230 AM Radio Formula…". Gick många Mexar denna tid.	BOS
	1280	30	0520	WCMN Arecibo PR  ”NotiUno”	GBÖ
	1390	4	0400	XEKT Tecate BCN  med ett svagt ID samtidigt som KLGN ID:ade.	BOS
1400	3	0035	Harbour Light med EE predikan	JMA
1410	3	0445	XECF Los Mochis Sin ”La Mexicana”, med typisk mx	GRS
		29	0408	XECF  finns alltid här vid Mexicoöppningar "La Mexicana"	BOS
1480	7	0309	WMDD Fajardo PR  ”R Tropical” spelade nonstopmx & ID-ade	jej JMA
1540	2	0445	ZNS1 VO Bahamas  med info om Kenny Rodgers Road Street Club                      	GBÖ
1550	2	0620	XENU La Rancherita  med ett härligt ID och fin signal på denna mex!	GBÖ
1570	26	0308	XERF Ciudad Acuna Coah  mycket vanligare i höst än på länge. Gjort något?	BOS
		ofta	0455	XERF ”La Poderosa”  gav sitt telefonnummer med 4-5	GRS jej JMA TT
1580	27	0624	XEDM Hermosillo Son  kallade sig "La DM 1580 Noticias" eller kanske px-titel?	BOS
	1700	27 28	0301	+XEPE Tecate BCN  "XEPE 1700 AM, La Romantica …" mm. Dominant på 1700 dessa nätter. Blir nog vanligaste MEX framöver?  Även hörd den 1.10	BOS
		1	0450	XEPE   ”La Romantica” en trevlig överraskning till Q 4	GBÖ

SYDAMERIKA
	770	1	2340	HJJX RCN, SF de Bogota	GBÖ
	830	30	2310	YVLT R.Sensación, Caracas  är trots sina 25kw inte så vanlig	GBÖ
	900	30	0510	YVMD Mara Ritmo, Maracaibo  med många id.	GBÖ
1030	2	0500	LS10 R Del Plata, ARG  upp fint vid heltimmen	GBÖ
1150	2	0025	LT9 R.Brigadier López, Santa Fé  överraskade bland fler stn på frekvensen. 	GBÖ
1290	30	0430	YVLF Radio Puerto Cabello  med lottdragning.	GBÖ
1370	2	0450	CV137  Radio Real, URU   fint med id. Har ej hört denna förut!	GBÖ
1390	2	0445	YV     R Fé y Alegria	BOS
1420	2	0441	YVZN Radio Marabina, Maracaibo  "Marabina 1420"  gick fint som flera YV.	BOS
1440	ofta	0130	R Super 1440, Rio de Janeiro RJ  ”a maravilhosa” – 3-4	GRS jej JMA
1470	3	0100	R Cristal URU, med engelsk pop och god styrka	GRS jej JMA
1560	6	0430	R Educadora Santa Tereza, Ribeira do Pombal BA  hade mx och TC (t ex 1:44)
				samt till slut ID	jej JMA

KORTVÅG
4875	5	0200	R Dif Roraima, Boa Vista RR  med andlig mx, bl a ”Nearer God to Thee” på PP	JMA
4915	7	0205	R Dif Macapá AP  med mx och tjusigt ID	JMA
5045	ofta	2130	R Guarujá Paulista SP  B  med sedvanligt snack	jej
6010	4	2200	R Inconfidência, Belo Horizonte MG  B  informerade om priser på råvaror och kom 
				med stort ID – 3-4	jej
7200	4	1755	R Omdurman  med AA-snx, bl a om Darfour och god styrka	GRS,JMA
	9980	3	1820	AFRTS Grindavik  ISL  intervjuade bl a Laura Bush	JMA

NDB
	214	1	2320	YIO	Pond Inlet NU   fortfarande lättaste canadick	BOS
	214	3	0006	YIO 	Pond Inlet NU   CAN	GRS jej JMA
	237	2	0551	YJI	Qikiqtarjuaq/Broughton Island NU   när NA-signalerna höll på dö ut	BOS
	241	1	2323	YGT	Igloolik NU   en av de lättaste tydligen. Inga NA på MV just denna tid.	BOS
	256	1	2324	YCY	Clyde River NU  en av 4 under de 5 minuter jag kollade västkusttråden.	BOS
	263	1	2325	YBB	Kugaaruk/Pelly Bay NU  sista jag ID:ade detta pass.	BOS
	268	4	1306	TM	Tromsö, NOR	GRS JMA
	275	3	0655	BA 	Banak, NOR	GRS
	283	3	0633	KBV  	Tromsö, NOR	GRS JMA
	299,5	3	1523	KN	Svolvaer,  NOR	JMA
	304	3	1834	ISD	Isfjord,  SVB	JMA GRS
	305,7	3	1841	DA	Dalataugi,  ISL	JMA
	310	3	0637	A  	Gällivare, S	GRS
	310	2	1831	KUR  	Kuopio, FIN	JMA
	316	3	1517	Q          Kajaani, FIN	JMA
	316	4	1217	BJO      Björnöya, SVB	GRS,JMA
	318	2	2240	A  	Sodankylä, FIN	JMA
	318	2	2240	FOR  	Hammerfest, NOR	JMA
	320	2	2240	IL  	Bodö, NOR	JMA
	320	3	1513	DO       Djupivogur, ISL	JMA
	320	5	1025	OL       Lycksele, S	JMA
	322	3	0723	OD  	Örnsköldsvik, S	JMA
	324	3	0723	AS  	Kemi, FIN	JMA GRS
	326	2	2002	FSK  	Bodö, NOR	JMA
	328	2	1825	KIT  	Kittilä-Lammi, FIN	GRS JMA
	330	2	1828	TV  	Talvik, NOR	JMA GRS
	334	2	1832	S  	Kuopio, FIN	GRS
	336	2	2005	M  	Mikkeli, FIN	JMA
	337	2	2005	KAJ  	Kajani, FIN	JMA GRS
	342	5	1000	VD       Vadsö, NOR	JMA
	344	2	1925	ANY  	Alta, NOR	JMA
	345	3	1901	SUS      Kauhala, FIN	JMA
	346	3	1901	GS        Gävle, S	JMA
	346	5	1043	TG        Gällivare, S	JMA
	346	5	1043	MI        Mikkeli, FIN	JMA
	348	2	1840	SAD  	Sandsund, NOR	GRS JMA
	350	3	0653	MLV  	Målselv, NOR	GRS JMA
	350	3	0803	LAA  	Oulu, FIN	JMA
	352	5	1036	PSJ	Seinäjoki,  FIN	JMA
	354	3	0654	G  	Ivalo, FIN	JMA
	355	7	0727	KT       Narvik, NOR	JMA
	357	2	2000	R  	Rovaniemi, FIN	JMA
	357	2	2000	SEP  	Vaasa, FIN	JMA
	358	2	1846	ATA  	Alta, NOR	JMA
	358	2	2000	GRK  	Trondheim, NOR	JMA
	360	2	1845	OP  	Kiruna, S	GRS JMA
	360	2	1943	ULV  	Ulvinge, NOR	JMA
	361	2	1943	RO  	Kauhava, FIN	JMA
	361	2	1943	LIE  	Turku, FIN	JMA
	362	2	1943	KV  	Tromsö, NOR	JMA
	362	2	0625	YZS	Coral Harbour NU  ett mer oväntat återhörande	BOS
	364	2	2236	VNA  	Vanja-Umeå, S	JMA
	364	2	2236	B  	Kittilä, FIN	JMA
	365	2	1850	ODD  	Odden, NOR	GRS
	366	2	2236	UTH  	Örland, NOR	JMA
	368	2	2209	SK  	Sodankylä, FIN	JMA
	368	2	2209	JKK  	Jokkmokk, S	JMA
	369	5	0545	OS        Skellefteå, S	GRS
	371	2	1945	DU  	Bardufoss, NOR	GRS
	371	2	2150	BRS  	Bremsnes, NOR	JMA
	371	3	1845	NSV     Svea, SVB	GRS,JMA
	375	3	0700	HET  	Enontekiö-Hetta, FIN	GRS
	377	2	2201	OL  	Kallax, S	JMA
	378	2	2201	HTK  	Sörkjösen, NOR	GRS JMA
	380	2	1950	PHS  	Pyhäsalmi, FIN	JMA
	380	3	0702	TOL  	Ivalo, FIN	 GRS JMA
	381	2	1950	AN  	Arvidsjaur, S	JMA
	381	2	1950	ESP  	Espoo, FIN	JMA
	385	4	1829	KV       Halli, FIN	JMA
	386	4	1829	LK       Tallinn, EST	JMA
	386	3	0824	HK  	Hasvik, NOR	GRS JMA
	392	5	0515	BPG     Boden, S	GRS
	396	4	0710	FS        Fjellstad, NOR	GRS
	398	2	1940	ESS  	Kokkola, FIN	JMA
	399	2	1940	O  	Rovaniemi, FIN	GRS JMA
	399	2	1940	BV  	Berlevåg, NOR	JMA
	401	2	1940	JP  	Joensuu, FIN	JMA
	402	4	1809	TH       Ludvika, S	JMA
	404	4	1229	Y          Kemi, FIN	JMA
	404	2	1835	KG  	Kjerringnes, NOR	GRS
	406	3	0711	V  	Ivalo, FIN	GRS JMA
	408	4	0720	H          Enontekiö, FIN	GRS
	409	3	0647	Z  	Pyhäsalmi, FIN	JMA
	411	4	0723	M         Esse, FIN	GRS
	414	4	1213	SJA      Bardufoss, NOR	JMA
	419	4	0840	HY       Vaasa, FIN	GRS
	432	3	0719	AKU  	Ivalo, FIN	JMA
	432	4	1815	GR       Gorka, RUS	JMA
	485	8	1458	MW     Kotlas, RUS	JMA
	510	2	1835	NK  	Novo Kazalinsk, KAZ	GRS
	791	7	1325	SU       Belozyorsk, RUS	JMA
	830	3	0017	SW  	Shepetivka, UKR	JMA
	840	6	0630	KR       Kaliningrad, KAL	JMA
	885	7	0520	KR       Kirichi, RUS	GRS
	940	5	1350	UD       Novgorod, RUS	GRS JMA
	995	8	1502	DW      Nikolskoye, RUS	JMA
	1010	8	1531	PT        Petrozadovsk, RUS	GRS JMA
	1046	8	1526	TZ        Volugda, RUS	GRS JMA
	1285	6	0125	SW       Savlovo, RUS	GRS JMA
	1290	7	0501	TU        Bely, RUS	GRS
	1700	6	0438	CRJ      ……., BEL	GRS
	1719	8	1438	OFK     Turku Radio, FIN	GRS

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	585	4	1750	OID arabisktalande, Gafsa, TUN ?	JMA
1240	29	0524	(Tent) WHFA Poynette WI  med "relevantradio.com" och Relevant Radio px	BOS
	1233	6	1504	(Tent) JOUR Nagasaki  med typiskt px	GRS
	1470	4	0025	(Tent) KAIR Atchison KS, blandad med spansktalande	JMA
	1470	6	0235	(Tent) CJVB Vancouver BC  med CC-px	JMA
	1490	30	0635	OID med slogan "True Oldies 1490" = KCID?	BOS




