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18.12		På plats vid pytsen vid 1930 UTC på min första PAX-expedition sedan nummer 8! Nunavut på 1230 och en liten drös NDB från nämnda provins hördes då vilket i alla fall indikerar ”öppen trafik” för NA-stationer. Eftersom jag är uppe så få dagar provar jag en nattsittning. Inget av upphetsande art före midnatt, men Grönland gick kanon i alla fall…
19.12		Förnatten innebar lite NA-skåpmat uppblandad med en hel del LA/CA. Rätt starka europeer dock… Vid 06 lite bättre NA-signaler och 580 CKUA var ju kul att höra! Hyggligt med präriestationer (AB/MB/SK) och faktiskt även 560 KMON vilket innebar MT-premiär för JOB! En del AK hördes, men inte på AK-tråden utan på västkustaren. OR och CA gladde med några nya hörigheter på eftermiddagen innan jag fick för mig att kolla Japan och Pacific. Några nya stationer blev det där också – kul med Guam på 801! Nu hade jag skrapat ihop runt 30 rapporter men också varit vaken i mer än 36 timmar, så efter lite Bullens blev det sovdags vid 17…
20.12		Skum känsla att vakna 0130 UTC och känna sig tämligen utsövd! Upp och lyssna utan att göra 		några större kap. Det gick dock NA hela natten uppblandat med lite LA och ett litet knippe rapporter 	blev det i en takt av knappt en per timma. Efter 0730 blev det lite bättre fart och förmiddagen bjöd 		på starka HI-signaler på några av dominanterna. Lite USA-västkust + YT/NT bland Alaskaiterna 		fick underhålla på eftermiddagen. AK gick nu fint på rätt tråd. Vid 1730 gick jag och lade mig men 	blev efter bara någon timma bryskt väckt av ett snöskottningsmuskedunder (inte BOS, Hi!). 	Lyckades ej somna om så det var lika bra att prova en nattsittning igen – Nunavut hördes ju vid 	2030 UTC! 
21.12		Lite mer givande ”NA-natt” denna än de två föregående. Mellan 07-10 var det rätt roligt då det 	gick stationer från Ontario och USA:s nordöstra hörn på några för mig nya frekvenser. 1030 dog det mesta bort pga en liten störning. Bestämde mig i all hast för att avbryta expeditionen en dag tidigare då busväder var i annalkande kommande dag enligt TV, och jag dessutom började känna mig ordentligt mör. Medan jag packade ihop tog jag fyra nya Alaska-rapporter så kondsen tog sig tydligen en smula. 1211 kopplade jag ur för den här gången! Hyfsat nöjd får man väl säga sig vara med minst 60 rapporter i bagaget, NDB:s oräknade. Men gnetkonds praktiskt taget hela tiden. Bara att zappa vidare, och vidare och…. //JOB:s kommentar hit. BOSses i övrigt;//  	BOS fick sig en shoppingresa på eftermiddan till Pajala på köpet. Missade inget av banden att döma. 
22.12		Började svagt men lovande en stund före midnatt men blev 16 timmars gnetande i mycket vimsiga konds. Ingen ordning på väderstreck, styrkor eller brus. Ren slump om någon skulle ID:a när de var uppe i några sekunder. Hoppade på sekunder från Equador till Alaska till Newfoundland etc.
23.12		Äntligen en längre sammanhängande kondsperiod. Långt ifrån ostört men ändå möjligt att förutse lite vad som skulle kunna höras. Väldigt fräsande och microstyrkor emellanåt. Bäst 0930-1230 SNT.
24.12		Nattens jakt började långt före midnatt med lite nordöstkust på dageffekt. Sedan allmänna konds med väldigt tidiga CO/UT. Och NM skulle det visa sig i efterhand! Lång ifrån ostört så bara periodvis bra. Inga mängder intressanta stationer men alltid några. Första vettiga sunriseöppningen på låga frekvenser, men mest skåpmat och dog ut tidigt. Sedan det vanliga gnetandet. Konds som hemma skulle få mig att slå av apparaterna direkt och göra något nyttigare. Jobba t ex. Värdelöst på em och även uselt mot Japan. Många band att kolla framåt våren i alla fall.
25.12		Ingen DT-känning vid midnatt. Korta stötar mot prärien på natten men annars småtrist. Menlösa konds hela dagen. Från öst till väst och från norr till söder i en röra spetsad med en hel del brus. Lagom till att kondsen tog slut kom så OFL och CKL inbärande med 17 kassar och väskor. Och knappt hade dom börjat fundera på färgmärkningar så anlände LAO med bil direkt från Rosvik. Uppesittarkväll i stugan eftersom all utrustning skulle testas och modifieras.
26.12		Midnattstoppen började redan långt före midnatt men gav inte så mycket. Lite för svagt och ojämn kvalitet. Gnetade sedan på hela natten men några bättre lyft. Ganska dött en stund före sunrise och sedan en hygglig SRS med mest nordöstkustare på låga frekvenser. Runt 0940 UTC small det till och en hel hög OR/WA-stationer ökade våldsamt i styrka. Kraftig distortion tidvis. Alla GY innehöll plötsligt massor av västkustare t ex. Västkusten hördes sedan till 16 UTC. Inga DT-fynd. Efter middagen ordnades en bastutimme.
27.12		Riktigt usla konds och ändå jänkare i bruset av och till hela natten och dagen. MRS-delegationen anlände till Junosuando 1630 med buss från Kiruna varför BOS fick sig en anledning att skotta fram bilen. ICA försåg oss med mat och dryck för några dagar framåt. Sedan åter in i stugvärmen. Sedvanligt antennfärgsfunderande och vips satt det tre nya monitorer på vakt. Brusigt.
28.12		Natten var enligt "brukarna" helt OK men morgonen föll ganska platt. Bara lite standardstationer nu och då. Förklaras av förhöjda X-ray flux och electron flux? Fina värden i övrigt. Typiska unsettled conditions. Quiet väntas så hoppet lever!
29.12		Fortsatt trögt mot NA. Går en del nu och då men …  Några nya NDB-fyrar, européer och asiater fick hålla humöret uppe. En promenad på byn hann vi med också. Milt väder.
30.12		Värdelös natt. Sen start på morgontoppen som dock var helt OK vissa stunder. Ganska uselt mitt på dagen och tji eftermiddagskonds åt något håll. En bil avgick till Kangos för proviantering. NA-känning vid 18-19-tiden i form av flera Grönländare och CFFB-1230 samt KBRW. Men blev ingen tidigt öppning för det. Fotbollslegenden, lagledaren, entusiasten (och skådespelaren…) Börje Andersson hälsade på en stund i tidiga kvällen.
1.1		Kass natt men sedan NA mellan solupp- och solnedgång. Även en bit in på kvällen faktiskt.
2.1		Inte mycket att hurra för utom en timme på sena eftermiddagen då vissa CA/OR/WA hördes bra.
3.1		Användbart mot NA ett par timmar mellan 0830-1030 UTC. I övrigt mycket försiktiga konds.
4.1		Ökenvandringen fortsätter. Några få minuter nu och då fördelade jämnt över dygnet. Handelsresan gick till Kitkiöjärvi och efter det kan bara konstateras att utbudet är betydligt bättre i Kangos.
5.1		Eftersom jag inte vill gnälla så skriver jag ingenting… Jo, kanske att det öppnade en stund på eftermiddagen mot nordvästra USA och strax efter lite mot Japan.
6.1		Död natt men drog igång vid 05 UTC lite lätt och runt sunrise var det en lång period med starka signaler från MI/ON-hållet. Lite senare vek kondsen av lite åt CO för att återvända mot sjöarna mitt på dagen. Lite Mexico efter lunch och slut ca 13 UTC. Japanöppningen kom lite för tidigt för att NHK2-luckan skulle ge just något. Mest kineser och koreaner då istället.
7.1		Inget på förnatten men vid koll 05 UTC gick många stationer våldsamt starkt men helt oläsbart. Allt eftersom signalstyrkan avtog ökade läsbarheten och det blev en ganska normal soluppgång. Bättre på lägsta frekvenserna än på länge. En plötslig ökning av solvind och densitet vid 10 UTC sänkte NA-lyssningen tvärt. Dock tuffade många starka stationer på ändå.
8.1		Slö natt men kom igång mot östkusten på morgonen rätt bra och eftermiddagen blev riktigt spännande. Äntligen långa stunder med rena signaler och annat än dominanter. Men dessemellan bara fräs. Japan hade en strålande eftermiddag men NA-lyssningen prioriterades. Höll i sig långt in på den nya dagen över där. Läge för daytimers alltså och någon åkte väl dit. LBM hade förvarnat en kort avstickare från föräldrahemmet söder om Gällivare och anlände precis som kondsen tog ny fart efter lunch. Tyvärr var vi lite splittrade så trots gott fikabröd så fick Lasse kanske inte den uppmärksamhet han borde ha fått… Både jänkarna och japsen drog igång bra just då …
9.1		Natten började redan före midnatt med lite daytimerkänning åt sydost till!  RÅM åkte med KEL till Luleå för vidare transport Byske med buss. Andefattig natt och trist förmiddag. NDB roligast. Mitt på dagen lite California-stuk. Lite punktkonds mot delar av Japan runt NHK2-gaten. KUN anlände på kvällen och drog igång PAX48 så smått.
10.1		Tråkig natt som avslutades med att LSD och PES kördes till bussen i Kerentöjärvi. Åter vid radion kunde konstateras att det gick diverse dominanter samt att SRS-toppen äntligen gav lite på låga frekvenser också. Trist därefter men lite Kalifornien i sena förmiddagen igen. Kurt var ganska nöjd trots allt. BOS packade och städade för att åka hem sedan kondsen lagt av för dagen.

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

BOS		Bo Olofsson, Furuögrund	18-10   NRD515, AOR AR7030, 2*Lowe HF-225, R75, 2*video
JOB		Jan Oscarsson, Märsta	18-21   Icom R75, bx
OFL		Ove Friman, Stockholm	25-2     Icom IC-7800, Sony MZ-NH1 MD
CKL		Christer Koivuranta, Luleå	25-2     NRD515, Drake R8-E, 2*MD
LAO		Leif Anundi, Tullinge	25-1     NRD515, Lowe HF-225, MD, kassett
LSD		Lars Skoglund, Täby	27-10    Icom IC-R75, kassett
PES		Peder Seippel, Älta	27-10    JRC NRD515, MD
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	27-9     AOR AR7030, MD
KEL		Kjell Eriksson, Gammelstad	3-9       SRT CR-304, kassett

EUROPA
	531	29	2120	Utvarp Foroya	CKL
		5	1706	Utvarp Foroya  Väderrapport + studiopx om betalningsservice på Färöarna	KEL
	567	5	0930	Radio Multikulti, Berlin  med trevliga program	LSD
		5	0930	Radio Multikulti, Berlin	RÅM
	612	4	0645	RNE1 Vitória	LSD
	765	29	0740	BBC R Essex	RÅM
	774	5	0645	RNE1 Valencia	LSD
	801	20	0645	RNE1 Galicia dunderstark vid snabbkoll av spanjorerna men jag återgick snabbt till kollandet av var 10:e kHz!	JOB
	810	4	1800	MRT Radio Skopje	KEL
	846	18	2112	R North, Cardonagh mycket bra med massor av reklamer för lokala inrättningar, exempelvis ett ställe som hette ”Santa’s Grotto”!	JOB
	855	29	0830	Truck Radio  Ny tysk med rock och country	LSD
		29	0845	Truck Radio	RÅM
		29	0645	RNE1 Murcia	LSD
		5	0645	RNE1 Santander	LSD
		5	0645	RNE1 Murcia	LSD
	945	29	1508	Radio Nord Riga  gick jättefint och spelade blandad musik	OFL
	990	29	1900	Radio Sawa, Cypern	LSD
		29	1757	SER R Bilbao	LSD
	1026	29	2255	SER R Asturias	LSD
		6	2257	SER R Asturias	RÅM
		4	0720	SER R Vigo	RÅM
		8	0003	SER R Vigo	LSD
		6	2255	SER R Salamanca	LSD
		9	2227	SER R Reus	LSD
1044	29	2335	SER R Valladolid	RÅM
	1053	30	0652	COPE Zaragoza	RÅM
		30	0650	COPE Zaragoza	LSD
1080	29	0728	OCR Toledo	LSD
		28	2255	SER R Huesca	LSD
		4	2255	SER R Huesca	RÅM
		4	2259	SER R Granada	RÅM
		28	2257	SER R Mallorca	RÅM
		30	0720	SER R Coruna	RÅM
		30	0720	SER R Coruna	LSD
	1107	4	0655	RNE5 Logrono	LSD
1116	28	1825	SER R Pontevedra	LSD
		6	2256	SER R Pontevedra	KEL
	1143	4	0738	COPE Oviedo	LSD
		4	0738	COPE R Popular Oviedo	RÅM
	1152	3	1555	RNE5 Albacete	LSD
		4	0625	RNE5 Albacete	RÅM
		18	2103	Classic Gold Amber, Norwich med wx för Norfolk	JOB
1161	18	2227	Magic 1161, Hull kanonstark	JOB
		18	2228	R Tay AM, Dundee kom upp med Dundee-reklamer	JOB
1179	30	0725	SER R Rioja	LSD
		3	0725	SER R Valencia	LSD
	1215	3	0625	COPE Santander	LSD
	1224	3	0740	COPE Lugo	LSD
		20	2056	Herri Irratia, San Sebastian är ju ej // andra COPE här. Baskiska program	JOB
1260	27	2338	SER R Murcia  avlöste jänkarna totalt med fin signal och lokal reklambreak	BOS
		4	2255	SER R Algeciras	LSD
		29	0756	BBC R York	RÅM
		20	0927	BBC R York ID:ade och skulle köra väder när jag fått för mig att det var en NA jag lyssnade på... Denna BBC-station har dock varit ovanligt ovanlig på senare år…	JOB
1287	29	2255	SER R Castilla	RÅM
	1305	4	1555	RNE5 Ourense	LSD
		5	0625	RNE5 Ourense	RÅM
1332	29	0830	Classic Gold, Peterborough	RÅM
	1341	5	0655	OCR Ciudad Real	LSD
		7	2255	Magyar Katolikus Radio  Lugn musik bl a av Bach	KEL
1368	29	0807	BBC R Lincolnshire	RÅM
	1413	7	1755	RNE5 Jaén	RÅM
1458	29	0820	BBC R Newcastle  med morgonpx	RÅM
1485	29	0720	SER R Santander	LSD
		29	2258	SER R Santander	RÅM
		4	1930	SER R Santander	PES
		29	2259	SER R Zamora	RÅM
		20	2202	SER R Alcoy ID:ade överraskande här: ”…en la Onda Media en Radio Alcoy – Cadena SER”. Santander brukar ju annars dominera stort	JOB
1503	5	0725	RNE5 La Linea de la Concepción	LSD
	1521	5	0009	SER R Castellón  överraskade med id	RÅM
	1539	6	2357	SER R Elche	RÅM
		6	2357	SER R Manresa  tog över	RÅM
	1566	28	2030	BBC Radio Bristol	OFL
		29	1845	County Sound Guildford	CKL
	1602	4	0654	R Vitoria	KEL
		4	1807	SER R Segovia	RÅM
		4	1807	SER R Segovia	PES

AFRIKA
	1530	18	2105	VoA, São Tomé med Jazz America	JOB
1584	29	0735	RadiOlé, Ceuta	LSD
		7	1852	RadiOlé	RÅM
		7	1855	RadiOlé	KEL

ASIEN
	693	6	1320	JOAB (NHK2) Tokyo	RÅM
	774	28	1320	JOUB (NHK2) Akita	CKL
		28	1320	JOUB 	LAO
		6	1320	JOUB    Lång väderrapport innan ID	KEL
		20	1320	JOUB  fint med ID efter wx vari termen ”hectopascal” flitigt användes!	JOB
	828	29	1320	JOBB (NHK2) Osaka   idade JOBB	OFL
		29	1320	JOBB 	CKL
	864	6	1300	HLKR (KBS1) Guangneung  förvånade med bra bokstavs-id på "EE".	BOS
		6	1259	HLKR	RÅM
	882	2	1630	TWR Puttalam	RÅM
	954	7	1059	JOKR (TBS) Tokyo	RÅM
	1017	8	1320	JOLB (NHK2) Fukuoka  med stiligt ID. Gick många starka japs men NA lockade	BOS
	1116	7	1200	JODR (BSN) Niigata  nämnde Niigata och IDade "BSN" två gånger	BOS
		7	1258	JODR	PES
		7	1300	JODR  idar "BSN"	LSD
		7	1259	JODR	RÅM
	1170	29	1630	Radio Sawa via UAE med px mot Iran	LSD
1242	29	1350	JOLF (Nippon Hoso) Tokyo	CKL
		19	1243	JOLF   utan problem ”Nippon Hoso”	JOB
1278	19	1330	JOFR Fukuoka  med en fin ”RKB”-jingle när det var hyfsade Japan-signaler på aftonen. Har faktiskt besökt staden för tre år sedan	JOB
1287	7	1251	JOHR (HBC) Sapporo	PES
	1350	5	1433	JOER (RCC) Hiroshima   telefonpx	KEL
		19	1329	JOER  drog till med ett ”RCC”!	JOB
1386	6 9	1320	JOJB (NHK2) Kanazawa  ensam på frekvensen och stark vid ID den 6:e.	BOS
		7 9	1320	JOJB 	PES
		7	1320	JOJB	RÅM
		9	1320	JOJB	LSD
		9	1320	JOQC (NHK2) Morioka  hann precis ID:a innan dominanten JOJB drog sitt ID	BOS
		9	1320	JOQC	PES
		9	1320	JOQC	LSD
	1404	7	1237	JOQL (HBC) Kushiro	PES
1413	29	1345	JOIF (KBC) Fukuoka	CKL
		29	1351	JOIF  med lokalt id	OFL
1512	22	1320	JOZB (NHK2) Matsuyama  inspelad samtidigt med 1602.	BOS
	1557	18	2100	Family R, Koh’hu  bra med ID på EE	JOB
1566	18	2110	HLAZ Cheju  med skarp signal och ID ”FEBC” i den softa musiken	JOB
1593	19	1320	JOQB (NHK2) Niigata ID:ade efter vädret	JOB
		19	1320	JOTB (NHK2) Matsue  med ett svagare ID precis innan Niigata	JOB
1602	22	1320	JOZB (NHK2) Matsuyama via Iwojima  plus ID på tre till! Två låter som JOSB och JOHC, men för svagt för 100%. Den tredje går bäst men den förstår jag inte alls…	BOS

PACIFIC
	801	19	1600	KTWG Agana Guam var starkt misstänkt med religiösa program på EE men det var ändå spännande att vänta ut ID på timmen! Min första Gu-AM, Hi!	JOB
		6	1255	KTWG Nimitz Hill/Piti	KEL
		9	1300	KTWG  med ID	LSD
	830	1	1520	KHVH Honolulu HI	BOS
	940	31	1152	KHCM Honolulu HI  "AM 9-40 ……. Hawaii´s Country Music."  /Denna slogan och
				ID:et flyttat till 1170 kHz i januari! Har visst bytt call/format 2 ggr på 940 i janu.!/	LAO
	990	28	0930	KHBZ Honolulu HI	LSD
	1370	20	1200	KUPA Pearl City HI  	BOS
		20	1100	KUPA  ID:ade på EE för FM-frekvensen 99.5. Riktig Hawaii-musik innan gav rena söderhavskänslan 	JOB
1420	20	1200	KKEA Honolulu HI	BOS
		1	1123	KKEA   med ESPN och ett uschligt "KKEA" id	RÅM
		20	1059	KKEA  gick finfint en bra stund med ESPN men bjussade bara på en kort local gate på någon minut, men där man i alla fall ID:ade ordentligt	JOB
1460	20	1200	KHRA Honolulu HI  reläade legal ID från KYPA-1230 rakt av! Inget lokalt.	BOS
		1	1400	KHRA	RÅM
	1500	20 21	1200	KUMU Honolulu HI  flera dagar mycket bra.. Numer TLK.	BOS
		31	1350	KUMU	RÅM
		20 	0949	KUMU  fint här med ID och promo! Därefter en reklamsnutt som började med ”Aloha” för formens skull!	JOB
		30	1330	KUMU 	LAO
1540	20	1000	KREA Honolulu HI  nästan lika stark och vanlig som 1500.  	BOS
		31	1400	KREA	RÅM
		20	0954	KREA  bra ett bra tag denna dag med koreanska	JOB

NORDAMERIKA  
	540	26 7	0800	CBGA1 New Carlisle QC  idade i kamp med CBT med "CBGA" på timmen	BOS
		3	0905	CBK Watrous SK	PES
	550	24	0705	WGR Buffalo NY  kul sak även om jag letade efter WSAU…  Lite senare FF här!	BOS
	560	21 8	0719	CHVO Carbonear NL  ovanligt bra med VOCM-relät	BOS
		19	0753	CHVO  i hela Q5 på östkusttråden med VOCM-relä	JOB
		24 26	0830	WGAN Portland ME  väldigt fint med mycket rapporterbart. Även den 7.1	BOS
		7	0805	WGAN	LSD
		10	0725	KLZ Denver CO  hade ett samarbete med någon som gav 56% rabatt….	BOS
		10	0709	KMON Great Falls MT  fadade upp med ett svagt ID bara	BOS
		19	0755	KMON  blev den trevliga upplösningen (ny stat!) efter att jag hittat en Country-station på VK-antennen. Ett kort ID mellan två låtar där i alla fall ”KMON” ingår hade fastnat på bandet uppäckte jag hemmavid!	JOB
	570	18	2213	KNR, Nuuk stark signal men ligger snett och kanske är det. denna som orsakar det ”murriga” ljudet på denna frekvens? // 650	JOB
		20	1410	CKSW Swift Current SK  mycket fint så här dags	BOS
		26	1140	CKSW	CKL
		19	0706	CKSW  äntligen rapporterbart med väder och ID!	JOB
		27	1540	CFWH Whitehorse YT	LAO
		20	1615	CFWH  en efterlängtad Yukon-premiär med utförlig lokal wx i px:et A New Day! 	JOB
	580	21 7	0632	CFRA Ottawa ON  var det länge sedan jag hörde så rent och fint. ID i vädret	BOS
		9	0830	CFRA	PES
		24	0809	+CKWW Windsor ON  överraskade med att gå stadigt under CFRA och ID:ade flera gånger fint. Bra med detaljer. Skickar alla sina 500 W rakt åt vårt håll!	BOS
		19 31	0600	CKUA Edmonton AB  är ju lätthörd numer då CKY lagt av. Ofta stadig signal.	BOS
		31	0825	CKUA	LSD
		3	0900	CKUA	PES
		6	0731	CKUA  "CKUA Radio Network, Alberta"	KEL
		19	0600	CKUA  ID:ade till sist efter att jag följt den ett bra tag med halvskum “garagerock” eller vad man nu körde. CKY:s frånfälle har onekligen haft en positiv inverkan på hörbarheten av Alberta här! 	JOB
	590	19	0625	VOCM St John's NL	BOS
		19	0612	VOCM	JOB
		28	2200	VOCM 	PES
		8	0832	CKRS Jonquiere QC  pratade ihop till en ny rapport. Några år sedan sist.	BOS
		21 23	0902	WEZE Boston MA  svag vid ID annars bra med REL  "Family 590 WEZE"	BOS
		21	0655	WEZE  upphittad när jag fixade CJCL-rapporten	JOB
		21 24	0822	CJCL Toronto ON  dominerade frekvensen länge. "The Fan 590" och lokal sport.	BOS
		21	0403	CJCL  bra med ”The Fan 590”-annonseringar 	JOB
		7	0702	CJCL  "Follow the Raptors games on The Fan 5-90"	KEL
		7	0625	CJCL	LSD
		22	1400	KHAR Anchorage AK  väldigt fint	BOS
		19	0705	KHAR  med ett bra ID vid passage av frekvensen. VK-antennen!	JOB
		25	1830	KHAR    	CKL
		28	0715	KHAR	PES
		30	0805	KHAR	LSD
		8	0900	KQNT Spokane WA  slog igenom med ID på östkusttråden	BOS
	600	24	0814	CKAT North Bay ON  med ett tydligt ID plus ett "Cat Country" samt lite Country.
				Svagare ID några minuter senare. Stora problem med Cuba. Ny för mig!! QSL:ade!	BOS
		25	0933	CJWW Saskatoon SK  	BOS
		7	0810	CJWW	LSD
		9	0710	CJWW	PES
		19	0705	CJWW  fint med ID men den dök upp flera gånger till så att jag säkert skulle kunna rapportera!	JOB
		19	0824	CKBD Vancouver BC  var det faktiskt som tittade fram bakom CJWW med en ”Unforgettable 600”-jingle och sedan “Frosty the Snowman”. Behövs kanske inte så hårda BC-cx för att den här ska komma upp? Försvann snabbt dock…	JOB
	610	24 7 	0703	WTVN Columbus OH  kan gå väldigt fint om det vill sig.	BOS
		24 7	0700  WIOD Miami FL  med skapligt id på timmen, men väl mycket QRM … den 24:e
				från OH och den 7:e från MB och AB.	BOS
		7	0737	CHTM Thompson MB  med bra "CHTM"-id separat från Arctic-kedjan.	BOS
		31	0710	CKYL Peace River AB	CKL
		7 10	0720	CKYL	BOS
	620	28	0045	CKCM Grand Falls NL	RÅM
		28	2210	CKCM	PES
		21 25	0627	CKCM  ”Here on VOCM…”	JOB
		25	0900	CKCM  svarade överraskande mycket fint.	BOS
		24 7	0734	WTMJ Milwaukee WI  Idad flera gånger denna morgon	BOS
		19	0745	CKRM Regina SK  kanon med ”This is Saskatchewan’s home of Country music, 6-20 CKRM” efter dammsugarreklam!	JOB
		29	0906	KGTL Homer AK  fint med ID. Nämnde inte FM-callet den här gången.	BOS
		4	0746	KGTL  spelade Stevie Wonder	KEL
		21	1206	KGTL  fick bli sista rapport innan hemfärd! ”KGTL AM 620” följt av julmusik!	JOB
	630	26	0916	CFCY Charlottetown PI  gick jämnstarkt med Norge med Country och ID mm	BOS
		30	0905	CHED Edmonton AB  "630 CHED, Alberta's Information Super Station"	RÅM
		20	1105	KIAM Nenana AK krossade NRK i 30 minuter med högtidlig julmusik non-stop. Sedan kom Norge allt bättre men wx och en promo framgick hyfsat denna tid! AK-tråden funkade mycket bättre denna dag – mindre stört norrut kantänka!	JOB
		30	0902	KIAM  med nyheter och promo för programmet "Turning Point"	RÅM
	640	24	0710	CFMJ Richmond Hill ON  fint förstås. "640 Toronto"  IDade man mest men ibland la
				man till "The New Mojo."	BOS
		21	0904	CFMJ  höll jag på att glömma bort! Helt kanaldominant med ID och promo denna tid! ”The New Mojo Radio 640 Toronto”	JOB
		7	0640	CFMJ	PES
		25	0717	KFI San Francisco CA  med ett par ID förvånade eftersom man lär köra med reducerad 
				effekt sedan ett flygplan dödskraschat i deras mast!	BOS
	650	18	2200	KNR, Qeqertarsuaq kanonstark med intervallsignal, ”Fröken ur” och nyheter på danska! Någon gång ska man väl kunna få QSL oxo?	JOB
		27	2300	Grönland  reste sig kraftfullt ur bruset	OFL
		25	0823	CKGA Gander NL  "VOCM"	BOS
		19	0805	CKOM Saskatoon SK överraskade med att köra över Grönland med ett fint ID och en promo till god styrka! ”This is newstalk radio 6-50 CKOM”	JOB
		22	1330	KENI Anchorage AK	BOS
		19	0905	KENI  som ett spjut vid ID. Går ofta starkt	JOB
		25	1745	KENI    	CKL
		29	1330	KENI	RÅM
		5	0929	KENI  "Newsradio 6-50 KENI."	KEL
		27	1500	KENI	LAO
	660	28	0040	WFAN New York NY	CKL
		26	0824	WFAN	LAO
		31	0928	CFFR Calgary AB  med”The Greatest hits of all time”…allt enligt dom själva.	OFL
		19	0049	CFFR  lite knepig på senare år men en jingle ”66 CFR” gick igenom QRM:en här	JOB
		8	1125	CFFR  med oldies och “CFR” jinglar	RÅM
		21	1131	KFAR Fairbanks AK rätt bra här med reklam + ID på en klämd frekvens! Hade den troligen flera gånger dessförinnan men då bara med nätverksprogram…	JOB
	670	8	1000	KBOI Boise ID  lyckades med nöd och näppe ta sig igenom plattret med ID.	BOS
	680	24	2354	CFTR Toronto ON  fint med "Newsradio 680 News" och "680 News"	BOS
		19	0425	CJOB Winnipeg MB  utan problem med sport och hemmalag inblandat	JOB
		27	1210	KBRW Barrow AK  	CKL
		1	1912	KBRW  perfekt. Brad Hill läste vädret och lämnade sedan över till KBRW-studion.	BOS
		4	1000	KBRW	KEL
		19	0400	KBRW  med ID i lyxstyrka på västkustaren! Stört norrut ty hördes inte på Alaska-tråden!	JOB
	690	8	0928	CINF Montreal QC  kanon med reklam och ID	BOS
		8	1512	CBU Vancouver BC  med programmet ”Saturday Morning”	RÅM
	700	21 7	0902	WLW Cincinnati OH  mycket fint ID mitt i nyheterna	BOS
		21	0546	WLW  länge efterspanad men kom med ett bra ID och lite annat här! ”700 WLW”	JOB
		26	0920	WLW 	CKL
		26	0734	WLW	LAO
		22	1331	KBYR Anchorage AK  Q4	BOS
		19	0654	KBYR  med promo och bra ID	JOB
		26	0915	KBYR 	CKL
		5	1005	KBYR  "You're listening to the John Bassler Show on 700 KBYR"	KEL
	710	25	0929	CKVO Clarenville NL	BOS
		19	0620	CKVO  med "VOCM"-ID	JOB
		7	0635	CKVO	LSD
		7	0450	WOR New York NY	BOS
		7	0630	WOR	LSD
		26	1411	KIRO Seattle WA	BOS
		27	1349	KIRO  gjorde reklam för en pianobutik	OFL
		28	0752	KIRO	LAO
		30	1047	KIRO	PES
		5	1351	KIRO  "7-10 KIRO"	KEL
	720	26	0824	CHTN Charlottetown PI  spelade en cover på “Hooked on a Feeling”	OFL
		26	0930	CHTN	CKL
		8	0837	CHTN  “Good Times Oldies, 720 CHTN” blev den sista verifierade provinsen	RÅM
		8	0837	CHTN  "Äntligen"	KEL
		26	0840	WGN Chicago IL  pratade om den ”typiskt” svenska traditionen att äta 
strömming vid midnatt på nyårsnatten…	OFL
		26	0935	WGN	CKL
		27	1130	KOTZ Kotzebue AK  med "Frosty the Snowman"	OFL
	730	9	0726	CKDM Dauphine MB  IDade direkt när jag kom dit. 	BOS
	740	21	0634	CHCM Marystown NL bara med "VOCM" så här dags.	BOS
		21	0748	CHCM  fint med reklam // 590	JOB
		27	0850	CHCM	CKL
		21	0850	CHWO Toronto ON  utan problem med fina ”AM 740”-annonseringar och NOS. Behövde tydligen lite bättre ON-cx för att komma förbi CHCM	JOB
		5	0904	CBX Edmonton AB	PES
		7	1346	CBX   "CBC 740"  med pxet "Edmonton AM"	RÅM
	750	28	2228	CBGY Bonavista NL	RÅM
		6	0845	CKJH Melfort SK	PES
		7 8	0834	CKJH 	BOS
		27	1434	KFQD Anchorage AK	LAO
		19	0904	KFQD  fint med ID efter CBS News. Omrapporteras härmed…	JOB
	760	26	0800	WJR Detroit MI	CKL
		6	0756	WJR  "Newstalk 7-60 WJR"	KEL
		10	0723	KFMB San Diego CA  ett svagt ID när jag funderade på CO…	BOS
	770	7	0536	WABC New York NY  jinglade	BOS
		19 8	0700	CHQR Calgary AB	BOS
		19	1111	CHQR  ID:ades direkt jag hamnade här. Fikade egentligen efter WA…	JOB
		30	0810	CHQR	RÅM
		31	1345	CHQR 	OFL
		8	1045	CHQR  "Southern Alberta's Information Authority."	KEL
		28	1410	KTTH Seattle WA	CKL
		5	1308	KTTH  idar "Freedom, Justice and the Truth on 770 KTTH"	RÅM
		5 8	1340	KTTH  "Talk 7-70 KTTH Seattle - because you need the Truth" 	KEL
	780	21	0747	CFDR Dartmouth NS  ”780 Kicks”	JOB
		25 1	0710	WBBM Chicago IL	BOS
		21	0747	WBBM  hördes samtidigt som CFDR: ”Chicago has only one all news station…”	JOB
		27	0515	WBBM	CKL
		7	0714	WBBM	KEL
		4	0955	KNOM Nome AK	KEL
		19	1106	KNOM  stark med vädret	JOB
	790	21	0707	WSKO Providence RI kom upp en liten stund vilket var skoj eftersom jag saknar denna stat! Lokalreklam följt av ”The Score 99.7 WSKO”. ESPN	JOB
		9	0102	CIGM Sudbury ON	PES
		21	0508	CIGM  fick jag äntligen i garnen! Många snygga ”CIGM”-ID:s i Countrymusiken	JOB
		19 7	0739	CFCW Camrose AB	BOS
		19	0026	CFCW  ID:ad för första och definitivt inte sista gången under min Parka-vistelse! Jagade CIGM nämligen…	JOB
		26	1438	CFCW  sjöng fram sitt callsign	OFL
		8	1423	CFCW  med country	KEL
		26	1400	KCAM Glennallen AK  slogs med andra på frekvensen	OFL
		29	1029	KCAM  får ingen ny rpt eftersom de svarade samma dag jag tänkte mangla detta	RÅM
		20	1205	KCAM  perfekt med ID efter nyheterna	JOB
		29	1808	KCAM	LAO
		4	0957	KCAM	KEL
	800	27	0935	VOWR St John's NL	CKL
		19	0636	VOWR  med fint ID denna tid	JOB
		19	0850	CHRC Québec QC 	JOB
		7	0500	CHRC  kanon med "CHRC 80". (Eller "CHRC 4-20" som man ju säger!  Hi!) 	BOS
		23 7	0834	CKLW Windsor ON  fint. Hade promo för sin hemsida.	BOS
		21	0352	CKLW  med ett riktigt dunder-ID ”AM 800 CKLW”	JOB
		27	0945	CKLW	CKL
		7	0729	CKLW  med lokala reklamer och promos "AM 800 CKLW"	RÅM
		7	0630	CKLW	PES
		20	1407	CHAB Moose Jaw SK  kanon	BOS
		19	0820	CHAB  fint med ”5-day Forecast” och ”800-CHAB”-jingle	JOB
	26	1110	CHAB	CKL
	810	19	0822	KNR, Upernavik kom starkt och dränkte KGO men rapporten säkrad redan så...	JOB
		1	1015	KGO San Francisco CA	CKL
		1	1015	KGO	LSD
		1	1024	KGO  med pratprogram	OFL
		1	1000	KGO  klockrent denna tid. Tidigare Grönland våldsamt stark och stadig.	BOS
		19	0821	KGO  gladde med en ”KGO Newstalk 810”-jingle och lite annat!	JOB
	820	21 24	0847	CHAM Hamilton ON  "820 Cham, Hamilton."   Q4	BOS
		7	0720	CHAM  "The all new CHAM. All night chambourie"	RÅM
		24	0806	WBAP Ft Worth TX  stack upp över Cham som hastigast	BOS
		7	0900	KGNW Burien WA  överraskade med bra ID på östkusttråden	BOS
		27	1125	KCBF Fairbanks AK  gjorde reklam för "Cooper Tyres"	OFL
		19	0700	KCBF  stark med ESPN-format och ett perfekt ID på heltimmen! Saknar QSL från denna så vi testar nytt…	JOB
		30	1212	KCBF	RÅM
	830	26 7	0844	WCRN Worcester MA  kanonfint med flera sköna ID-varanter.  Nu Oldies.	BOS
		7	0638	WCRN	RÅM
		23	0907	WCCO Minneapolis MN  inte så stark som förr i tiden.	BOS
		21	0559	WCCO  ”WCCO Radio”	JOB
		23	1340	CKKY Wainwright AB	BOS
		21	0934	CKKY  med ”Key 83”-ID	JOB
		31	0900	CKKY	RÅM
		7	0718	CKKY  "Key-83" med Country	KEL
		7	1407	CKKY	PES
		20	1500	KSDP Sand Point AK ID:ade för KDLG, KIAL(?), KSDP, KNSA och förmodligen också KUHB!	JOB
	840	24	0700	WHAS Louisville KY   denna den första dagen med lite lågfrekventa	BOS
		7	0729	WHAS	KEL
		26	1000	KSWB Seaside OR  inte så stark vid denna häftiga OR-rusning. Jfr 940	BOS
	850	24 7	0758	WEEI Boston MA  ruggigt stark men hade flera stationer under sig.	BOS
		1	0828	WEEI	PES
		7	0725	WEEI  "No 1 in the nation"	KEL
		7	0658	WEEI  kanon med "Sportsradio 850 WEEI"	RÅM
		24 7	0922	KOA Denver CO	BOS
		29	1254	KOA	PES
		28	0942	KOA	LAO
	860	7	1400	CBKF2 Saskatoon SK  med fint bokstavs-ID på heltimmen. "CBKF"	BOS
		7	1400	CBKF2  "Ici Radio Canada, CBKF."	KEL
		7	1359	CBKF2  med franska och ”CBKF Saskatchewan”	RÅM
		20	1515	CHAK Inuvik NT följde jag ett tag för att se om den skulle gå att lokal-ID:a. Ett typiskt Murphy-trick var dock att 860/1340 visade på ”motsatt” hörbarhet, dvs när den ena gick fint var den andra som bortblåst… Wx på EE följdes denna tid av nyheter och väder på något eskimåspråk och nu tyckte jag absolut att det var olika announcers på 860/1340. Dock omöjligt att förstå vad man pratade om här trots bra signal… Kanske fresta med en bx-rapport? Detta outlet svarar tydligen kasst dock..	JOB
		20	1517	CFPR Prince Rupert BC kröp fram bakom CHAK med wx och morgonshow som ej ska vara // 690 enligt schema (fick inte upp CBU för att kolla detta). Dock sade man ”…here in Prince Rupert” efter att ha  angett temperaturen där	JOB
	870	1	0745	KSKO McGrath AK	CKL
	880	27	0420	WCBS New York NY	CKL
		20	0740	WCBS  ”CBS Newstime, 2.40”	JOB
		30	1012	CHQT Edmonton AB  idade ”Super Hits of the 70 & 60´s - Cool 880”	OFL
		31	0950	CHQT	CKL
		5	1318	CHQT  spelade "Heart of Gold".  "Cool 8-80" id.	KEL
		26	1008	KIXI Seattle WA  flera fina ID och bra signal. Ensam på frekvensen.	BOS
	890	7	0731	WLS Chicago IL	KEL
		1	0830	CJDC Dawson Creek BC	CKL
		21	1211	CJDC  fick bli min sista ID:ade under PAX47. Ingen vidare fart åt BC-hållet dessa dagar	JOB
		5	1313	CJDC  med Country	KEL
	900	19	0807	KNR, Uummanaq bra här // 650 men annan NA skymtade bakom	JOB
		21	0858	CHML Hamilton ON är ju en luring som jag passade på att kolla denna morgon! Efter reklam en fin promo och ”900 CHML”! Denna är väl inte så vanlig?	JOB
		30	1018	KZPA Fort Yukon AK	RÅM
		21	1200	KZPA  med finfin signal och ID för 870, 900 och 910 + lite FM! Annars ”PRI, Public Radio International”	JOB
		1	0859	KZPA   med nedräkning till det nya året	OFL
	910	21	0916	WABI Bangor ME  väldigt fina ID. Var ett tag sedan den hördes	BOS
		21	0927	WABI  riktigt fint med promo och ID = kul! Jul-NOS (JOS? Hi!)	JOB
		26	1439	CKDQ Drumheller AB	BOS
		19	1205	CKDQ  lyckades ID:a precis när jag svepte förbi: ”We’re Q91”	JOB
		31	1545	KIYU Galena AK	RÅM
	920	20 8	0815	CJCH Halifax NS	BOS
		28	0047	CJCH  ”Yesterday's Favorites”	OFL
		22	0800	CJCH  "Yesterday's Holiday Favorites"	BOS
		28	0035	CJCH	CKL
		22 6	0707	CKNX Wingham ON  äntligen med ID! Därefter Country förstås. Hördes igen
				den 6.1 kl. 0720 med perfekt mottagning. Ensam och med px-promo.	BOS
		22 7	0721	WOKY Milwaukee WI  bara ett uselt ID "Milwaukee's official ………WOKY."	BOS
		7	0738	CFRY Portage la Prairie MB  "C-Fry 9-20"	KEL
		7	0642	CFRY	PES
		23	0904	CFRY  med skapligt ID i väderrapporten.  Kallt som i hela Nordamerika.	BOS
		23	0900	KVEL Vernal UT  gladde ordentligt i den tradiga bandkollningsprocessen! Fint legal ID med ort och allt! Den var ny för mig och gav QSL! Inget QSL i Sv. tidigare? 	BOS
		20	0922	KXLY Spokane WA  fint med promo och ”Newsradio 920 KXLY” 	JOB
		27	1200	KSRM Soldotna AK	OFL
		20	0905	KSRM  fint med massor av rapporterbart!	JOB
		31	1606	KSRM	RÅM
		1 8	1032	KSRM  drog en promo för att lyssna på KSLD-1140 innan sitt eget ID.  Det visade sig vara KSRM som hade reklam för en Nevada-firma senare på eftermiddagen! Då hade man även svåra QRM från en C&W-stn som inte ID:ade. Troligen CKCQ?	BOS
	930	27	0555	CJYQ St John's NL	CKL
		28	2220	CJYQ 	OFL
		21	0712	CFBC St John NB	BOS
		1	1330	KSEI Pocatello ID	LSD
		30	1025	CJCA Edmonton AB  spelade religiösa låtar	OFL
		19	0424	CJCA  väldans stark ”Merry Christmas from AM 930 CJCA”	JOB
		1	0840	CJCA	PES
		8	1137	CJCA  “Your Southern Gospel Station, the new 930 CJCA”	RÅM
		28	0757	KNSA Unalakleet AK	RÅM
		20	1600	KNSA  med ett liknande ID som 830 KSDP	JOB
		8	1500	KNSA  ID:ade för delar av nätverket. Bl a Unalaska och St Paul.	BOS
	940	28	0030	CINW Montreal QC	CKL
		7	0752	CINW  "9-40 News, Montreal"	KEL
		8	0810	CINW  "940 News"	BOS
		9	0640	CINW  "9-40 News"	LSD
		26	0952	CJGX Yorkton SK	BOS
		1	1340	CJGX	CKL
		1	1337	CJGX  försvann helt någon minut senare	OFL
		1	1330	CJGX	RÅM
		26	0947	KWBY Woodburn OR  kanon vid ett häftigt OR/WA-lyft som ibland fick stationen att låta överstyrd. Tydligen en effekt av "Active" i atmosfären. Massor av reklamer och promos för Oregon och Portland-grejer. Mycket kul gick.	BOS
	950	26	0820	CHER Sydney NS	CKL
		26	0825	CKNB Campellton NB	CKL
		20	0801	CKNB  med ett snabbt “95 CKNB”	JOB
		8	0916	CKNB  spelade kända låtar typ Supertramp. "Your Favorite Music on Your Community Radio Station, A Better Variety 95." 	KEL
		31	0637	WWJ Detroit MI  ensam och stark	BOS
		7	0720	WWJ	LSD
		3	0915	KMTX Helena MT	LSD
		29	1040	KJR Seattle WA	CKL
		19	1003	KJR  med local gate i ESPN-sportandet	JOB
		8	1455	KJR  Reportage om flugfiske. "Sports Radio 9-50 KJR"	KEL
	960	23 7	0932	CHNS Halifax NS  "Oldies 96"	BOS
		21	0750	CHNS  kanon-ID: ”Oldies 96 CHNS” + promo	JOB
		7	0803	CHNS  spelade Supertramp	KEL
		7	0800	WEAV Plattsburgh NY  kanon med ""The Zone"-ID, AM- och FM-call mm	BOS
		7	0804	WEAV  "9-60 AM The Zone"	KEL
		7	0825	CFFX Kingston ON  bara ett svagt ID innan Finland blev för stark igen	BOS
		20 31	1405	CFAC Calgary AB  "The Fan 960"  hanterade Finland med lätthet	BOS
		31	1100	CFAC  "The Fan 960, Calgary's Sports Radio"	RÅM
		31	0900	CFAC	PES
	970	20 23	0702	WZAN Portland ME  med Fox Sports Radio och svagt ID	BOS
		20	0747	WZAN  med ett hyggligt “WZAN” bland annat! Fox Sports	JOB
		26	0915	WZAN	CKL
		7	0800	WZAN  "This is the home of Imus in the morning and Dan and Mike in the afternoon, 970 WZAN Portland."	RÅM
		7	0805	WZAN	PES
		7	0740	WZAN	LSD
		23 25	0800	WDAY West Fargo ND  med helt OK ID den 25:e. Något sämre den 23:e.	BOS
		8	1213	CJYR Edson AB  idar “YR-radio”	RÅM
		8	1453	CJYR  i kamp med vad som antas vara Alaskianen	BOS
		28	1200	KFBX Fairbanks AK	LSD
		20	0933	KFBX  ”Newsradio 970”	JOB
		27	1317	KFBX	LAO
		29	1100	KFBX  med promos och ”NewsRadio 970”	RÅM
		8	1515	KFBX  med px:et " Handel on the law " med Bill Handel.	KEL
	980	7	0736	CKRU Peterborough ON  "Hometown Radio"	PES
		23 7	0837	CKRU  med en variant på "Hometown Radio"-ID:et samt ort mm.  OLD	BOS
		21	0848	CKRU  kallade sig “Peterborough’s Hometown Radio Station” bland annat! Gick en TLK här också och med tanke på att det gick många ON skulle man måhända kunna misstänka CFPL?	JOB
		7	0750	CFPL London ON	PES
		23	0921	CFPL  med svagt men klart ID. Kallade sig den oxo för "Hometown Radio"!!	BOS
		7	0900	WCUB Two Rivers WI	KEL
		7	0848	WCUB  "Cub Country forecast ….- 12"   Minus Farenheit alltså! Senare jingle-id.	BOS
		7	0910	WCUB	PES
		23 26	0856	KKMS Richfield MN  gjorde ÖK-kollandet lite svårare….	BOS
		7 8	1329	CJME Regina SK  med reklamer och “News Talk Radio 980 CJME”	RÅM
		31	1405	CKNW New Westminster BC	LSD
		5	1252	CKNW  Diskuterade skolsituationen i BC.  + massor med reklam.	KEL
		7	0836	CKNW	PES
		7	0830	CKNW	BOS
		8	1342	CKNW	RÅM
	990	23	0826	CKGM Montreal QC  friskade på. med "The Team 990"	BOS
		7	0725	CKGM	PES
	1000	27	0900	WMVP Chicago IL	CKL
		31	0740	WMVP	LSD
		26	0835	KOMO Seattle WA	CKL
		27	1345	KOMO  var en av de få jänkare som hördes vid den här tiden	OFL
		28	0725	KOMO	PES
		4	1207	KOMO	KEL
1010	19 7	0731	CFRB Toronto ON	BOS
		21	0721	CFRB  “Newstalk 10-10 CFRB”. Lätt-ID:ad!	JOB
		27	1018	CFRB	LAO
	1020	7	0509	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		1	1520	CKVH High Prairie AB	CKL
		1	0735	CKVH	BOS
1030	24	2350	WBZ Boston MA	BOS
	1040	4	1200	WHO Des Moines IA	KEL
		20	0934	WHO  “WHO Radio”	JOB
		31	1400	CKST Vancouver BC	OFL
	1050	28	2340	WEPN New York NY	CKL
		21	0725	WEPN  ”1050 ESPN Radio”	JOB
		8	0635	CHUM Toronto ON  "10-50 CHUM" jingle. Spelade "Evil Woman"	KEL
		3	0925	CJNB North Battleford SK	PES
		19	0843	CJNB  med Country och ett ID här. Faktiskt ny i loggboken – och kanske i grevens tid då i alla fall parallellstationen CJNS ska lämna AM...	JOB
		8	1416	CJNB  spelade country.   "CJNB - CJNS"	KEL
1060	31	1047	CKMX Calgary AB  idar ofta "Calgary's AM 1060 CKMX"	RÅM
		31	0940	CKMX	LSD
	1070	28	0915	CBA Moncton NB	RÅM
		19	0305	CBA  stark med regional wx	JOB
		21	0916	CHOK Sarnia ON  skar hyfsat fint genom starka CBA med julmusik och en trevlig ”CHOK”- jingle här! Tio rapporter bara på Ontario denna morgon!	JOB
		1	0835	KNX Los Angeles CA	CKL
		19	0744	KNX  bra med ”KNX Newstime, 11.44”	JOB
		31	0900	KNX	LSD
1080	7	0632	WTIC Hartford CT	BOS
		31	0900	KUDO Anchorage AK	OFL
		20	0923	KUDO  med väder och ID i ett break i det inte helt högerinriktade “Air America”. Ny rapport då förra ”påhälsningen” efter PAX8 var resultatslös…	JOB
1090	21	0832	WBAL Baltimore MD  med ID och lite annat matnyttigt	JOB
		21	0854	CKKW Kitchener ON  perfekt med lokala reklamer och snygga ”Oldies 1090”-
				annonseringar när jag började kolla Ontariofrekvenser på allvar! 	JOB
		7	0824	CKKW  "Great Fun, Great Oldies. Oldies 1090"	RÅM
		30	1200	KPTK Seattle WA	LSD
		31	1302	KPTK  ”Seattle's Progressive Talk”	OFL
		19	0833	KPTK  bra med “Seattle’s Progressive Talk - AM 1090” bl.a.	JOB
		31	1500	KPTK	CKL
1100	23	1012	WTAM Cleveland OH	BOS
		7	0829	WTAM  "Cleveland's only news radio, WTAM 1100"	RÅM
		31	0930	KNZZ Grand Junction CO	LSD
		30	1000	KNZZ 	LAO
		31	1100	KFAX San Francisco CA	CKL
		19	1446	KFAX  med religiöst program och fint ID + promo! Skoj tycker	JOB
		30	1004	KFAX	LAO
1110	1	0900	WBT Charlotte NC	OFL
		25	1305	KFAB Omaha NE	BOS
		30	0930	KFAB 	CKL
		6	1122	KFAB  Gick starkt. "Newsradio 11-10"	KEL
		8	1505	KWDB Oak Harbor WA  gick svagt men en bra stund med nyheter, väder och ID.
				Har inte behagat svara någon svensk men skickar follow up hellre än denna….	BOS
		19	1214	KAGV Houston/Big Lake AK  stadigt men svagt. Många ID. Lät lite provisoriskt.
				Dock mer professionellt dagarna därefter. Hörd nästan dagligen.	BOS
		19	1504	KAGV  och faktiskt ett ”KAGV”-ID här! Denna station gick ofta med halvskaplig signal. Religiöst	JOB
		28	1100	KAGV	PES
		28	1350	KAGV	LSD
		28	1343	KAGV	LAO
		29	0910	KAGV 	CKL
		29	0840	KAGV  med stillsam musik	OFL
		29	0900	KAGV  "KAGV 1110 AM, Alaska's Gospel Voice"	RÅM
1120	19	0549	KMOX St Louis MO	BOS
		27	0510	KMOX 	CKL
		31	0004	KMOX	LAO
		30	0830	KMOX	PES
		30	0900	KANN Roy UT	PES
		30	0859	KPNW Eugene OR	PES
		31	1230	KPNW	LAO
1130	20	2335	WBBR New York NY  	BOS
		20	2359	WBBR  och inget rarare…	JOB
		27	0930	WBBR	CKL
		1	0120	WBBR  “NY Bloomberg Radio”	OFL
		6	0825	WDFN Detroit MI	LSD
		31	0758	WISN Milwaukee WI  "NewsTalk 1130 WISN"	RÅM
		31	1300	WISN	PES
		28	0724	KFAN Minneapolis MN  med ”Monday Night Football”	OFL
		26	1010	CKWX Vancouver BC	CKL
		19	1500	CKWX  “News 1130”	JOB
		3	0850	CKWX	RÅM
		4	0846	CKWX	KEL
	1140	1	0030	CBI Sydney NS  med CBC Radio 1	OFL
		25	0713	CHRB High River AB  "Southern Alberta's Family Station, 1140 AM."	BOS
		31	1059	CHRB	LAO
		31	1050	CHRB	CKL
		8	1636	KSLD Soldotna AK	RÅM
		21	1141	KSLD  ”It’s 16 degrees right here at KSLD”! Fyra rapporter sista halvtimman av mitt PAX47-deltagande medan jag packade ihop!	JOB
		8	0940	KSLD	KEL
	1150	23	0101	CJRC Gatineau QC  förvånade med bra ID! Är ju sällan hörd numer.	BOS
		21	0643	CJRC  angav telenr som ledde till deras hemsida vid Googlesökning! Körde // 800.  Bra styrka en stund med annan FF och CKOC under   	JOB
		26	0750	CKOC Hamilton ON	CKL
		21	0427	CKOC  ”Oldies 1150”	JOB
		31	0755	CKOC	LSD
		7	0905	WHBY Kimberly WI	KEL
		9	0930	WHBY	PES
		8	1010	KKNW Seattle WA	PES
		8	0944	KKNW  "Join us here on KKNW"	KEL
		8	1050	KKNW	LSD
		8	0950	KKNW      	RÅM
		8	1103	CKFR Kelowna BC	LSD
		8	1104	CKFR  dök upp med ett id  	RÅM
1160	21	0727	WSKW Skowhegan ME gladde med lokalreklam och ett finfint ”The Score 1160 WSKW”!	JOB
		31	0700	KSL Salt Lake City UT	CKL
		20	0800	KSL  med TOH-ID när jag hoppades på något mer spännande…	JOB
		8	0950	KSL	KEL
1170	23 10	1024	WWVA Wheeling WV  "The Big One"	BOS
		28	1050	KJNP North Pole AK	CKL
		19	0826	KJNP  noterad här	JOB
		28	1049	KJNP  Alaska med nyheter och väder	OFL
		28	0730	KJNP	PES
		8	0951	KJNP	KEL
	1180	27	0800	WHAM Rochester NY	LAO
		6	0732	WHAM	KEL
		26 5	1326	KOFI Kalispell MT	BOS
		26	1526	KOFI  med ID	OFL
		31	1506	KOFI	PES
		8	1400	KOFI  "... Newstalk 11-80 KOFI".  "News Talk Oldies - KOFI"	KEL
		31	1148	KERI Wasco CA	PES
		31	1158	KERI  med religiöst program ”Family Talk Radio”  	OFL
		31	1158	KERI  med ett bra ID och programnamn mm	BOS
		1	0945	KERI	CKL
		1	0927	KERI  "Right here on KERI AM 1180"	RÅM
		1	0925	KERI	LSD
	1190	20	0322	WLIB New York NY lyckades jag till sist hitta av! ”AM 1190 WLIB”	JOB
		7	0105	WLIB  med svagt id	RÅM
		23 8	1038	WOWO Ft Wayne IN	BOS
		21	0333	WOWO  bra med reklam för gravdekorationer innan man ID:ade både som ”Wo-Wo” och ”WOWO”!	JOB
		8	0737	WOWO	KEL
		31	0646	CFSL Weyburn SK 	OFL
		19	0838	CFSL  med Country och intetsägande ”AM 1190”-ID 	JOB
		31	1445	KEX Portland OR	CKL
		19	1204	KEX  ID:ade fint här vilket var tacknämligt	JOB
		31	1101	KEX  med finfina ID’n	OFL
		8	1505	KEX	KEL
1200	23	0129	CFGO Ottawa ON  "… Ottawa's The Team 1200."	BOS
		27	0520	WOAI San Antonio TX	CKL
		20	0904	WOAI  “Newsradio 1200 WOAI”	JOB
		31	0759	WOAI	LAO
		1	0530	WOAI   med Coast-To-Coast	OFL
		19	0839	WCHB Taylor MI  fint ID, promo mm så frestar med en ny rapport	BOS
		21	0817	WCHB  ID:ade med ”AM 1200 The People’s Station”	JOB
		29	2312	WCHB "The peoples inspiration station"	LAO
1210	22 25	0854	VOAR Mt Pearl NL  det bästa jag hört dem. Q4.  Mesig presentatör.	BOS
		19	0630	VOAR  med ett riktigt mastodont-ID innehållande alla FM-repeaters (de höll på en bra stund!). Stark	JOB
		27	0425	VOAR	CKL
		23	0958	WPHT Philadelphia PA  med ett svagt ID trots att jag testade väskusttråden…	BOS
		8	0734	WPHT  “The Big Talker 1210”	RÅM
		30	0845	KGYN Guymon OK	CKL
		3	0945	KGYN	PES
		3	0944	KGYN  med väder och id	RÅM
		10	0641	KGYN  har plötsligt blivit lätthörd efter att man kämpat sig till ett QSL…	BOS
		8	1200	CFYM Kindersy SK	PES
		8 	1330	CFYM  med reklam och dubbelid ”1330 1210"  	RÅM
		1	1521	CKWA Slave Lake AB  med nyheter och väder	OFL
		8	1514	CKWA  "We play the most country - we're having fun, Mad Country 12-10 KWA."	KEL
		8	1456	CKWA	BOS
		26 31	1015	KZTS Sunnyside WA  fint med "La Mexicana". Ensam på fqn ... Yakima-reklam.	BOS
		31	1525	KZTS	CKL
		31	1530	KZTS  "La Mexicana"	LSD
	1220	20 22	0900	WHKW Cleveland OH  har snott callet från 1440 men eftersom 1440 inte har fått något nytt än så reläar man 1220 på 1440!! Lite halvt olagligt? 1420 är oxo insyltad. På 
				heltimmen IDar man "WHK Cleveland and WHKW Warren" väldigt diskret!	BOS
		19	0834	WHKW  med ”right here on 12-20” och “WHKW” bl.a	JOB
		26	2314	WHKW	LAO
		30 7	0825	WHKW	LSD
		8	0627	WHKW  Northern Ohio's Christian Talk Station"	KEL
		23 8	0954	CJRB Boissevain MB  fint med helt lokala ID.	BOS
	1230	1	1903	CFFB Iqaluit NU  kanon med rent lokalt Nunavut-väder!	BOS
		20 21	2235	CFFB  bevakade jag en bra stund eftersom jag ej har provinsen verifierad och det inte gick så mycket annat. Hördes av och till riktigt hyfsat från när jag ”nymornad” kollade frekvensen 2035 – då med program på eskimåspråk. Programdetaljer däremot… Här annonserade man ”CBC North Radio One” efter nx. Ska enligt hemsidan vara regionala nx på EE 5:30 ET. 2300 Följde The World at Six och 2330 As It Happens. Sändningstiderna (Eastern Time) avslöjade att det fortfarande var NU och inte MB/NT jag lyssnade på… 0004 kom så en wx check (många minusgrader!) där jag nog vill få det till att man säger ”You are listening to CBC North Radio One broadcasting from Iqaluit”.  Sedan välkomnades man tillbaka till As It Happens…	JOB
		4	1154	CFFB	KEL
		27	2300	WESX Salem MA  med ett klart ID på timmen 	BOS
		8	0839	WCMC Wildwood NJ  med perfekt id och NOS	BOS
		1	0807	KHAS Hastings NE   ny för mig! Fint ID mm. Ett bra stim präriestationer en stund då CBC höll sig lugnare.  Hörd och verifierad av LHÄ 1990 bara tyx det.	BOS
		1	0800	KWSN Sioux Falls SD  med ett legal ID. "WSN Sioux Falls" var en glad överraskning. Märkligt att man hoppade över första bokstaven även på timmen!	BOS
		20	1330	CBQC Fort Providence NT  ”It’s 6.30” följt av wx från Yellowknife // 1340. Tämligen ensam på frekvensen så här dags	JOB
		28	0830	KKEE Astoria OR   "ESPN Radio"	PES
		19 21	1403	KKEE  hyfsat med “Sportsradio 1230” och ESPN. Ett lite svagare ID som dock innehöll call + ort noterades 21.12 1000	JOB
		26 1	0700	KKEE  med bokstäver och ort. Annars bara ESPN-slogan.	BOS
		29	0925	KKEE   idade ”Sports Radio 12-30 ESPN”	CKL
		4	0859	KKEE  "Sportsradio 12-30 ESPN"	KEL
		26 5	1100	KZZR Burns OR  skapligt ID båda dagarna. Den 26:e vid 1345 UTC. Även 1.1	BOS
		26	1114	KMUZ Gresham OR  sköna SS låtar och trevliga ID som "En Beaverton. 1010 y 1230
				AM. Respuesta." och nästa gång "En Portland. 1010 y 1230…." etc.	BOS
		26	1200	KWYZ Everett WA  med ett svagt men tydligt "KWYZ Everett" på timmen. Möjligen nämner man KSUH oxo men då kom KKEE ovanpå med sitt ID.	BOS
1240	8	0845	+WRTA Altoona PA  kom upp med ett fint ID: "This is NewsTalk 1240 WRTA Altoona" och drog en reklam och lite väder.  Verifierade snällt.	BOS
		9	1019	WBBW Youngstown OH  med bara ett uselt ID och omnämnande av "… here in eastern Ohio." Duger inte till rapport tyvärr.	BOS
		26 9	0905	WJMC Rice Lake WI  med svagt ID efter nyheterna.annandag jul. Nämnde Rice Lake oxo. Flera fina ID mm den 9.1 på förmiddagen, men QSL finns redan så …	BOS
		9	0800	WOMT Manitowoc WI  med bra legal ID och även ID en stund senare. Är ju en raritet men jag var ute efter min sista WI på fqn, nämligen WOBT.	BOS
		9	0900	WHFA Poynette WI  med ett dåligt "Relevant Radio …… WHFA …"	BOS
		26	0200	KODY North Platte NE  med ett par ID vid heltimmen.	BOS
		25	0805	KIUL Garden City KS  fint med lokal reklam och sedan skapligt ID. ESPN.	BOS
		7	1249	CJAR The Pas MB  "Arctic Radio News Report"   "CJ-1240"	KEL
		10	1310	CJAR  med helt eget. Kommun-info och rena "CJ-1240"-ID. The Pas-reklamer.	BOS
		21	1035	CJAR  fint med wx bl.a	JOB
		9	0944	KDLR Devils Lake ND  bara upp en halv minut med C&W och ett ID. Fint QSL!	BOS
		8	0742	KCCR Pierre SD  fint med lokal reklam och ett ID. Kul återhörande.	BOS
		1	1305	CJNS Meadow Lake SK	PES
		23	1400	CJNS  med dubbel-idet efter "CJNB Sports"	BOS
		7	1330	CJNS 	KEL
		24 10	0635	KWIK Pocatello ID  Även den 9:e klockan 1200z. ID oxo den 29.12.	BOS
		31 4	1143	KEJO Corvallis OR  stark med "Joe Radio" ID.	BOS
		19	1449	KTIX Pendleton OR  “...right here on 1240 KTIX”. ESPN	JOB
		26	1105	KTIX  "Pendleton's sports radio……. KTIX."  Bara Q2.	BOS
		26 5	1300	KGY Olympia WA  kort fade in båda dagarna med ID i röran. "KGY Olympia"	BOS
1250	21	1000	WEAE Pittsburgh PA  med svagt legal ID några sekunder före kanadicken	BOS
		21	0959	WEAE  ”ESPN Radio 1250”	JOB
		21	1000	CJYE Oakville ON  dunder-jingle på timmen "Joy 1250"  Q4	BOS
		8	0715	CJYE	LSD
		21 23	0800	WSSP Milwaukee WI  kanon-ID på timmen med ort mm. Bytte call letters den 20:e?
				Nu alltså WSSP. Förra veckan WEMP. Ska bli SPT. Nu "The Voice" och REL. 	BOS
		21	0837	WSSP  stark med kristen kontemporär pop och ”The Voice AM 1250”	JOB
		7	0920	WSSP  nu med Fox Sports Radio	LSD
		7	0921	WSSP  "Fox Sports Radio 1250"	RÅM
		23 30	1155	CHSM Steinbach MB  Den 30:e klockan 2304 med lokala Steinbach-reklamer	BOS
		21	0629	CHSM  ID:ade som vanligt, dvs ”AM 1250 Radio”	JOB
		30	2306	CHSM  med lokala reklamer	RÅM
		1	1230	CHSM	CKL
		19	1522	KKDZ Seattle WA  “Radio Disney”	JOB
1260	26	0800	WWMK Cleveland OH  Började med att det var ett väldigt eko på Radio Disney så
				Boston hade sällskap. På timmen fadade Boston bort och WWMK IDade fint!	BOS
		4	0840	KWYR Winner SD	PES
		31	0922	CFRN Edmonton AB	RÅM
		31	0900	CFRN	CKL
		8	0945	CFRN	RÅM
1270	26	0754	WXYT Detroit MI  kallade sig för ”The Sports Station”	OFL
		21	0928	WXYT  "The AM Home of the Lions. AM 1270 The Sports Station."	BOS
		21	0524	WXYT  “AM 1270 – The Sports Station”	JOB
		6	0843	WXYT  Bl a ID: "12-70 The Sports Station"	KEL
		9	0820	WXYT	LSD
		23 8	1333	CHAT Medicine Hat AB  ovanlig senaste åren.  "1270 Chat" och runt -30 grader	BOS
		8	1310	CHAT  “New Country 1270 CHAT“	RÅM
		8	1309	CHAT	KEL
		8	1310	CHAT	LSD
	1280	20	0525	WFAU Gardiner ME  med Fox Sportsradio och promo för ”high school basketball” på ”Sports Radio 1280”. Två Maine-lag skulle mötas varav det ena spelar bara ett par mil från licensorten. Arena, tidpunkt och lag verifierade via Bangor News webplats!	JOB
		31	0800	WNAM Neenah-Menasha WI	CKL
		21	0233	WNAM  fint med wx och ”Music of your life - AM 12-80 WNAM”	JOB
		31	0722	WNAM	LAO
		6	1005	WNAM	PES
		7	1032	WNAM	KEL
		20	0258	WWTC Minneapolis MN med lokala reklamer, men rattade raskt vidare då den redan finns i pärmen…	JOB
		19	0912	CJSL Estevan SK	BOS
		26	1030	CJSL	CKL
		31	0743	CJSL  "CJ 12-80"	LAO
		8	1112	CJSL  med lokalt väder och sport “CJ 1280”	RÅM
		8	0915	CJSL  "CJ-12-80"	PES
		6	0714	KBNO Denver CO  "Que Bueno" ID	KEL
		23	1258	KZNS Salt Lake City UT  mycket bra med "Sports radio 1280 The Zone" t ex	BOS
		6	1045	KZNS  "… on Talk Sports Radio 12-80 The Zone"	KEL
		2	1300	KIT Yakima WA  nämner även orten i heltimmes-ID:et	BOS
		4	0815	KPTQ Spokane WA  efter bandmangling visade det sig att man id:ade " Spokane´s Progressive Talk Station AM 12-80, Talk for the rest of us " . Svarade trevligt o grattade både till att jag hörde dem med 33 watt och att mitt svar var det första de skickat ut efter call- och formatbytet.	KEL
	1290	27	0325	WHIO Dayton OH	CKL
		21	0734	WHIO  ännu en nyhetssnackare här! Trodde att man skulle kunna fånga ON här men… ”Newstalk 12-90 WHIO”! Även bra ID 0931	JOB
		6	1304	WHIO	RÅM
		20 6	0832	WHIO  bara svagt genom dominanten CJBK	BOS
		6	0704	CJBK London ON	BOS
		20	0828	WWFS Peoria IL  tyckte att jag skulle uppsöka The Methodist Wallmobile i Peoria…	JOB
		20	0709	WMCS Greenfield WI  fint m slogan "WMCS - Where Community Comes First."	BOS
		20	0850	WMCS  fint med ett par ”AM 12-90 WMCS” plus promo. Sedan ett riktigt dunder-ID 0900 som jag tyvärr bara fick med halva av på tejpen … Typiskt dåligt tajmat bx-byte - man kanske skulle börja med videoband eller minidisc? Lirade soulmusik 	JOB
		6	1151	KKAR Omaha NE  "Newstalk 12-90 K-Kar"	KEL
		8	0735	KKAR	LSD
		21	0600	KKAR  ”Newstalk 12-90 KKAR Omaha” på heltimmen	JOB
		22	2339	CFRW Winnipeg MB  med promo för sig själv. Ingen blygsamhet där inte.	BOS
		20	0300	CFRW  var sedan stadigast på heltimmen med ”You’re listening to CFRW, a CHUM radio station”	JOB
		26	1130	CFRW  körde gamla godingar såsom ”Knocking on Heavens Door”	OFL
		30	0455	CFRW	CKL
		6	0840	CFRW	RÅM
		26	1150	KOWB Laramie WY   körde favoritprogrammet "Gun Talk"	OFL
		20	0259	KOWB  lite oväntat uppe med en programpromo och ID ”KOWB AM 1290”! 	JOB
		30	0900	KOWB	CKL
		1	1406	KOWB  svagt ID under KUMA som även de ID:ade.	BOS
		5	1300	KOWB	PES
		5	1315	KGVO Missoula MT	PES
		8	1406	KGVO	BOS
		25	1422	KOUU Pocatello ID  fastnade på band som jag hoppades när jag drog igång en video-inspelning här.  ID, promo, country etc.	BOS
		1	0959	KUMA Pendleton OR  med ID “Newstalk 1290 KUMA Pendelton”	OFL
		1 8	1419	KUMA  med ID och väder.   Även den 25.12 ungefär samma tid.	BOS
		8	1430	KUMA	PES
		20	1455	KUMA  med en fin promo denna tid!	JOB
1300	2	0102	WERE Cleveland OH  upp som hastigast ur röran med ID i en promo.	BOS
		25	0924	WOOD Grand Rapids MI  körde ut "Star 105.7" (=WOOD-FM) rakt av här istället för 
				talk denna morgon! Ska nämna det i WBBL-1340-rapporten! Alla har ju samma adress och Chief Engineer. Star 105.7 är en NOS-(jul-mx-)-stn.	BOS
		20	0325	WOOD  ID:ad massvis med gånger i jakten på något annat här... "Newsradio Wood 1300"	JOB
		28	0150	WOOD	CKL
		31	0732	WOOD	RÅM
		31	0630	WOOD  med Coast-to-Coast	OFL
		6	0903	WOOD	PES
		6	1110	WOOD	LSD
		20	0412	WRDZ La Grange IL  kom upp med ett “AM 1300 Radio Disney” vilket får duga!	JOB
		25	0940	WRDZ  upp ur WOOD och nämnde Chicago i samband med "Radio Disney"	BOS
		26	0410	KGLO Mason City IA	CKL
		20	0306	KGLO  ”... Coast to Coast on AM 1300 KGLO”	JOB
		29	0958	KGLO	PES
		1	0833	KGLO 	OFL
		5	0734	KGLO	RÅM
		8	1500	KKOL Seattle WA  med ID efter en massa snack. Länge sedan sist!	BOS
1310	6	0758	WXDX Dearborn MI	RÅM
		6	0806	WXDX	PES
		6	0800	WXDX  ägde frekvensen länge. Mycket fint i topparna och flera ID.	BOS
		6	0905	WXDX	LSD
		6	0812	CIWW Ottawa ON  "Oldies 1310" och låten "Book of Love"	RÅM
		6	0854	CIWW  "Oldies 1310"	BOS
		21	0519	CIWW  fint med samma trevliga jinglar som när jag hörde den under PAX8: ”Good memories - Oldies 1310!”	JOB
		10	1040	KNOX Grand Forks ND  bra ID i Sporting News Radio. CHLW dominant i övrigt	BOS
		29 31	0835	CHLW St Paul AB	PES
		31	1013	CHLW  ”Cat Country”	OFL
		31	0940	CHLW	CKL
		31 8	1138	CHLW  med samma "Cat Country" musik som många AB. Egna ID o reklamer.	BOS
		3	0930	CHLW	RÅM
		7 8	1230	CHLW  "Cat Country 13-10"	KEL
		5	1330	KFKA Greeley CO  med flera ID mm under en tiominutersperiod	BOS
		5	1321	KZXR Prosser WA  bara ett svagt id. "The Source"	BOS
1320	20	0320	CKEC New Glasgow NS är en gammal inventarie som låter likadant år efter år!	JOB
		7	0505	CKEC   "This is ….C Radio, New Glasgow."  	BOS
		8	0742	+WATR Waterbury CT  visade det sig vara här med ett tydligt ID mellan två NOS-låtar! Mycket överraskande!! "WATR 1320 …. Waterbury"  Kul stat!	BOS
		23	1240	KFNZ Salt Lake City UT  starkt med "1320 K-Fan" bland annat	BOS
		1	1045	KFNZ	PES
		2	1255	KFNZ  "1320 K-Fan"	RÅM
		5	1041	KFNZ  Trevligt att höra denna igen. CKL och jag var med i Dave Coombs Morning
				Show nyligen!	KEL
		2	1300	KCTC Sacramento CA  "Music of Your Life Station, KCTC AM 1320"	RÅM
		2	1300	KCTC	PES
		2 8	1300	KCTC  fadade upp fint precis före heltimmes-ID. Onaturligt vanlig denna exp.	BOS
		2	1250	KCTC	LSD
		8	1159	KCTC  "This is AM 13-20 KCTC Sacramento"	KEL
		29	0933	CHMB Vancouver BC  med ID på engelska	OFL
1330	27	2315	WRCA Waltham MA	PES
		27	2300	WRCA  med ett px på spanska	LSD
		8	0644	WFNN Erie PA  “The Sports Radio 1330, The Fan, WFNN Erie”	RÅM
		8	0900	WFNN  "The Fan"	LSD
		8	0700	WFNN  perfekt ID. Ville att man skulle klaga om man hittade fel i programmet…	BOS
		6	0903	WHBL Sheboygan WI  med fina lokala detaljer, studiotrams och ID	BOS
		6	0900	KWLO Waterloo IA  med ett halvbra legal ID i röran.	BOS
		6	0823	KWLO  "Stars 1330"	RÅM
		26	0400	WLOL Minneapolis MN	CKL
		21	0619	WLOL		JOB
		23 8	1438	CJYM Rosetown SK  bra. Tyvärr för dåliga cx för att ta rpt på 1210-relät.	BOS
		20	1206	CJYM  med wx och ett standard non-ID: ”13-30, 12-10”!	JOB
		31	1140	CJYM	CKL
		3	0940	CJYM	PES
1340	27 10	0900	CBGA7 Ste Anne des Monts QC  med ett fint "CBGA"-ID på timmen båda dagarna	BOS
		6	0900	WBBL Grand Rapids MI  med skapligt heltimmes-id! Svarade inte förra gången jag hörde dem. Men nu kanske….  Kallade sig "The Ball" bland annat.	BOS
		9	0845	WLDY Ladysmith WI  med bra slogan och sport. Kom igen 20 minuter senare med ett par bra ID, wx mm så bra rapport! Bara hörd av SW tidigare  tror jag. Trevligt QSL!	BOS
		9 10	0930	KROC Rochester MN  med skapligt ID "NewsTalk 1340 …… KROC". Kondsen låg mot MN ett tag den 10/1. Hörde ID klockan 0906. KLIZ-1380 och KTOE-1420 gick stadigt t ex. Hittade en bättre inspelning från dagen innan vid bandkoll.	BOS
		9	0955	KXPO Grafton ND  ett par usla id bara. Tur man har QSL redan…	BOS
		1	0800	KGFW Kearney NE  med ett par bra ID på timmen. Hördes igen med ID 0830.	BOS
		29	1100	CFYK Yellowknife NT med nyheter därefter Inuitiska 	OFL
		29	1010	CFYK 	CKL
		20	1436	CFYK riktigt fint med vädret från Yellowknife	JOB
		31	1100	CIBQ Brooks AB  Dök bara upp svagt på heltimmen med ett "Cat Country Q-13 is 1340 ……" genom mångfalt starkare CFYK. 	BOS
		10	0953	KXEQ Reno NV  med halvbra "KXEQ AM, La Super Q…".	BOS
		25	0752	KTSN Elko NV  med bara ett svagt ID som hastigast. IDade bättre 32 min senare.	BOS
		26 4	1000	KLOO Corvallis OR  när jag passerade. Gick massor av OR/WA på GY-fqerna	BOS
		26 8	1230	KLKI Anacortes WA  med ett svagt ID. Gick bättre med NOS innan. Även 31.12.	BOS
		31 8	1023	CIVH Vanderhoof BC  bra genom CFYK med bilhandlarreklam för firma i Prince 
				George och "The Wolf 97 FM."-ID mm.  Den 8/1 klockan 1500 UTC.	BOS
	1350	26	0830	CKAD Middleton NS  bara ett dåligt ID innan KRNT tog över helt.	BOS
		21 8	0823	WOYK York PA  med skapligt ID båda dagarna, men inte så mycket mer, så väntar med ny rpt. Tillhör ju de svartaste.	BOS
		21 7	0846	WTOU Akron OH  larvigt bra med ID mm. Synd man har QSL redan.  Fox Sports.	BOS
		6	0800	WOAM Peoria IL  med uselt id genom KRNT:s ID.  "WOAM Peoria" hörs svagt.	BOS
		23 26	0707	KRNT Des Moines IA  onödigt dominant	BOS
		27	0330	KRNT	CKL
		21	0216	KRNT  med julhälsning från lokal annonsör	JOB
		1	1030	KTIK Nampa ID	CKL
		1	1445	KTIK gick med Q2 drygt men slog denna tid på dageffekten och ökade till Q4! En
				riktig chock. "1350 KTIK The Ticket"	BOS
		8	1130	KSRO Santa Rosa CA	LSD
		9 10	1030	KSRO  helt ensam på frekvensen stundtals.	BOS
		25	1137	KRLC Clarkeston WA  fint med "Your Home Town Station" och även "KRLC"	BOS
		2	1240	KRLC	PES
	1360	27	2252	WDRC Hartford CT	PES
		20 23	2230	WTAQ Green Bay WI	BOS
		20 21	0333	WTAQ  helt okej med promo och ID. Fint TOH-ID 0200 21.12!	JOB
		27	0530	WTAQ	CKL
		9	0905	WTAQ	LSD
		9	0930	KKBJ Bemidji MN	LSD
		10	1000	KKBJ  perfekt ID när jag hoppades på KFIV eller annat	BOS
		29	1000	KSCJ Sioux City IA	LSD
		1	0910	KSCJ 	CKL
		30	0649	KSCJ 	LAO
		1	0900	+KHNC Johnstown CO	CKL
		30	0853	KRKK Rock Springs WY  dök upp ur ”gröten” och gav mig ett fint ID	OFL
		30	0940	KRKK	PES
		31	1000	KRKK  med "New Year's Party Weekend on Oldies Radio KRKK"	RÅM
		9	1141	KRKK	BOS
		21	0306	KRKK  med oldies och ett halvkasst “KRKK AM 1360”. Försvann direkt därefter. Flera stationer till i röran, bland annat en sportare	JOB
		20 10	1422	KKMO Tacoma WA  först som sist och ofta däremellan	BOS
		30	0900	KKMO  ”Radio Sol”	OFL
		30	0942	KKMO	RÅM
		8	1215	KKMO	KEL
1370	19 23	0744	WDEA Ellsworth ME  Även hörd klockan 2234 t ex  	BOS
		20	2233	WDEA  fint med ID “AM 1370 WDEA” och TC ”It’s 5.33”  	JOB
		27	2250	WDEA  med Fats Domino	RÅM
		27	2225	WDEA	PES
		27	2341	WDEA	LAO
		25	2048	WDEA  spelade julmusik för hela slanten	OFL
		4	0037	WDEA  Massor av ID - trevligt	KEL
		23	0245	WXXI Rochester NY  med bra ID i eget TLK-px. Inte vanlig så det stör.	BOS
		8	2348	WLTC Gastonia NC  skapligt med GOS och program-promo som innehöll "Rejoice
				Radio Network at 1370 AM."  Så uppenbarligen inte parallellt med systerstationen!	BOS
		8	2348	WLTC  med promo och ”Rejoice Radio Network at 1370 AM”  	RÅM
		9	0002	+WDEF Chattanooga TN  upptäckte jag när jag skulle skriva ut rapporten till WLTC. Avlöste densamma med ett svagt men tydligt "ESPN Radio 1370, WDEF." Ej rpt.	BOS
		8	0605	WSPD Toledo OH	PES
		23	2318	KDTH Dubuque IA  ensam och stark. Flera ID och även "Radio Dubuque" 	BOS
		26	0530	KDTH 	CKL
		5	0735	KDTH	PES
		8	0618	KSUM Fairmont MN	PES
		1	1420	KXTL Butte MT  med oldies och "1370 KXTL"	RÅM
		28	1500	CFOK Westlock AB	LSD
		29	1033	CFOK 	CKL
		30	0620	CFOK	RÅM
		7	1217	CFOK	KEL
		20	0958	KAST Astoria OR ganska vek med promo och ABC News på timmen. Självklart som svagast när legal ID skulle komma…	JOB
1380	22 2	0635	CKLC Kingston ON  nära nog FM-kvalitet. "All Time Favorites". 2.1 kl 2327.	BOS
		31		CKLC	PES
		6	0731	CKLC	RÅM
		6	0705	WPHM Port Huron MI	PES
		6	0805	WPHM	LSD
		31	0800	WTJK South Beloit IL	CKL
		10	0956	KLIZ Brainerd MN  kanon. "KLIZ The Fan" och Sporting News Radio	BOS
		20	0245	KLIZ  gladde med en tjusig promo med tillhörande ID i ett nattpass som dittills mest kännetecknats av oflyt med ID:s! Kallade sig ”Sporting News Radio”	JOB
		30	2325	KSLG St Louis MO	PES
		23	2335	KSLG  bra med lokalt väder och lokala reklamer i ESPN. "St Louis' Sports Station."	BOS
		31		KOTA Rapid City SD	PES
		1	1410	KSRV Ontario OR	CKL
		1	1500	KSRV  "13-80 The Cruise"	LSD
		1	1512	KSRV	RÅM
		1	1416	KSRV  spelade bl a musik av The Supremes	OFL
		5	1324	KSRV  fint bokstavs-ID	BOS
		20	1152	KSRV  lite oväntat med ID precis innan bandet tog slut! Några minuter innan gick en ESPN stark här (KRKO?)	JOB
		1	1417	KRKO Everett WA slogs med KSRV på frekvensen	OFL
		26	1147	KRKO  "North Sound 1380. ESPN Radio."	BOS
		28	1005	KRKO	PES
		1	1415	KRKO	CKL
		31	1224	KRKO	RÅM
	1390	27		WEGP Presque Isle ME	PES
		23 24	0130	WEGP  lät sina annonsörer under året skicka julhälsningar till lyssnarna.	BOS
		27	2359	WEGP	LAO
		27	2230	WEGP	LSD
		6	0605	WEGP	RÅM
		21 22	0633	WFBL Syracuse NY  "Talk Radio 1390 WFBL"  21/12 klockan 2359.	BOS
		4	0756	WNIO Youngstown OH	PES
		6	0713	WNIO  "1390 WNIO. Tune in America's Best Music"	RÅM
		6	0710	WNIO	LSD
		6 7	0700	WNIO  Körde NOS.   Även noterad den 23:e	BOS
		8	2328	WTJS Jackson TN  med en fin program-promo där TN nämns flera gånger och ett 
				skapligt ID: "Newsradio 1390 WTJS."  Samtidigt gick (Tent) WMQM-1600 starkt!	BOS
		21 23	0722	WGRB Chicago IL  hade en julhälsning från någon direktör på stationen	BOS
		21	0115	WGRB  ”Gospel Radio 13-90”	JOB
		27	0005	WGRB  med gospelmusik	OFL
		23 24	0946	WRIG Schofield WI  Även den 25:e på natten.	BOS
		28	0715	WRIG	LSD
		5	0640	WRIG	PES
		5	0640	WRIG  spelade "Tom Dooley" och idade "Big Rig 1390 WRIG"	RÅM
		5	0643	WRIG  spelade "Tom Dooley".  "Big Rig" ID.	KEL
		8 9	1137	KRRZ Minot ND  "Oldies Radio 1390 KRRZ"	BOS
		4	0820	KLGN Logan UT	LSD
		4	0830	KLGN	RÅM
		1	1455	KJOX Yakima WA	CKL
		1	1455	KJOX	LSD
		1	1457	KJOX	RÅM
		8	1402	KJOX  med många ID och lokala reklamer. Ganska ensam på frekvensen.	BOS
	1400	27	2210	CBG Gander NL	RÅM
		21	0000	CBG  ”CBC Radio One”	JOB
		26	0504	CBG med en promo för ett program över CBC Newfoundland efter nyheterna.	BOS
		27	2300	+WVAE Biddeford ME  var en kul överraskning! Dubbel-ID även för betydligt 
				vanligare systern på 1490. Sedan tog CBG över igen förstås. Plus någon US.	BOS
		21	0759	+WWNZ Veazie ME  min andra nya ME denna exp! På samma fq! Gick bra en stund med ID, slogan, Bangor-reklamer mm rapporterbart! Nystartad station!	BOS
		27	2305	WOND Pleasantville NJ  upptäckte jag ett svagt ID på när jag skrev till WVAE.	BOS
		7 9	0900	WKNW Sault Ste Marie MI  svagt heltimmes-id. "Talk Radio 1400. WKNW …"	BOS
		7	0905	WDUZ Green Bay WI  med först ett dåligt ID strax före heltimmen men sedan detta fina ID efter nyheterna: "Sportsradio 107-5 and 1400. The Fan".	BOS
		9	0600	WATW Ashland WI  visade det sig vara som ID:ade lite stört här vid bandkoll. "Sports Byline USA on WATW Ashland." på heltimmen. Är väl annars NOS?	BOS
		8	0730	KMHL Marshall MN  gick fint och avslutade kort-nyheterna med lite sport och
				"… CNN Headline News on Radio 14, KMHL Marshall."	BOS
		6	0859	KSIM Sikeston MO  med bara ett halvdant ID men gick ju bättre i höst.	BOS
		27	0320	KWON Bartlesville OK  med ett skapligt "Newstalk 1400 KWON" i en promo men lite sydstatsuttal av bokstäverna gjorde tolkandet besvärligare.	BOS
		24 26	1100	KBRB Ainsworth NE  trängdes med KLIN och en till, OID,  på timmen.  Gick bättre den 26:e med fint "KBRB FM 92 Ainsworth" och lokala reklamer mm	BOS
		6	1230	KLIN Lincoln NE	RÅM
		26 6	1106	KLIN  med perfekt ID. Gick mycket stadigt och ensam ett bra tag. Fler ID oxo.	BOS
		6	1020	KLIN	PES
		23 25	1435	KART Jerome ID  bra med "Country Kart". Även hörd // "Mix 103" två ggr	BOS
		31	1315	KART  "Real Country"	LSD
		1	1430	KART	PES
		1	0657	KRPL Moscow ID  mycket bra ID "Oldies 1400 KRPL."	BOS
		23 	1406	KSPT Sandpoint ID  med lokalt, kallt, väder efter nyheterna	BOS
		31	1020	CKSQ Stettler AB  idade bara ”Q-14“	RÅM
		31	1015	CKSQ	CKL
		23 7	1336	CKSQ  väldigt stark och ren en stund sedan USA gett sig för dagen	BOS
		31 7	1235	CKSQ   "Cat Country Q-14"	PES
		25	0900	KODI Cody WY  med ett svagt men kristallklart "KODY in Cody Wyoming"  Den har jag inte hört förr. Hoppas det duger till rapport…	BOS
		25	0940	KKTL Casper WY  med bra ID. "KKTL, The Zone" med djup, pressad röst.	BOS
		23	1300	+KBDB Sparks NV  med kanon-ID på timmen! Spelade NOS-mx och levererade unik slogan plus call, orter och stat mm till fina Q3+  Fint QSL!	BOS
		8	1120	+KUKI Ukiah CA  fint med "La Maquina Musical"-slogan och MEX-mx.  Sätter den som IDad trots att regelrätt ID saknas. Enda på fqn som kör denna slogan. 	BOS
		2	1306	KNND Cottage Grove OR  fint ID efter Countrylåt	BOS
		25 5	1104	KJDY John Day OR  upphittad med ett bra men svagt ID den 25:e kl 1105 men senare hörd med ett perfekt AM/FM-id och lite musik den 5:e. Ny för mig. Och QSL oxo.	BOS
		1 5	1313	KLCK Goldendale WA  "Oldies 1400 KLCK."  Även 26.12	BOS
		26 31	1000	KITZ Silverdale WA  klart legal ID men ett ännu bättre ID 1022 i form av "Mega Talk
				1400, KITZ"  Lokala reklamer.	BOS
		8	1454	KITZ  inte formellt ID:ad men Silverdale-reklamer	PES
		26	1155	KRSC Othello WA  bra med nya slogan "Kalien'T" som jag hade missat tills jag fick ett mail från stationen där det framgick att man kallar sig så numer.	BOS
		31	1505	KEDO Longview WA	PES
		31 1	0700	KEDO  svagt legal ID i röran. Både call och orterna Longview-Kelso går fram.	BOS
	1410	31	2240	WPOP Hartford CT	PES
		29	2150	CKSL London ON	CKL
		29	2136	CKSL	BOS
		20	0755	CKSL  stundvis riktigt fint med “Merry Christmas, AM 1410”-jinglar i julmusiken!	JOB
		23	1100	WING Dayton OH  bara upp som hastigast med "WING Dayton …"	BOS
		25 9	1253	WIZM La Crosse WI  på samma östkusttråd som CFUN gick tidigare 	BOS
		30	0545	WIZM	CKL
		25	1115	KWYO Sheridan WY  med julmusik special = NOS. Två klara ID mm	BOS
		25	1158	CFUN Vancouver BC	BOS
		28	1503	CFUN  med väder.  "CFUN Morning Show featuring Pia Shadel"	RÅM
		28		CFUN	PES
		30	0930	CFUN	CKL
		30	0930	CFUN  med Coast-to-Coast	OFL
		27	1330	CFUN	LAO
		4	1128	CFUN	KEL
	1420	21	1014	CKDY Digby NS  tog över frekvensen med "AVR" precis innan allt dog ut p g a ett
				kort utbrott av geo-storm. Gick över på ett par timmar.	BOS
		21	0937	CKPT Peterborough ON  låg jag på för att fånga och den starkt misstänkta 
				julmusikanten kom här med ett fint ”1420 Memories CKPT”!	JOB
		21	0900	WHK Cleveland OH  med ett bra ID enbart för 1420 när jag fikade efter Ontario här! Den kom senare men hade ju inte Ohio-stationen heller så…	JOB
		29	1100	WOC Davenport IA	CKL
		21	0830	WOC  fint med ”WOC Talkradio 1420 – Davenport, Quad Cities” och CNN Radio News	JOB
		9	0700	WOC	PES
		23 25	1253	KTOE Mankato MN  med flera helt lokala reklamer mm. Lätthörd på em.	BOS
		21	0529	KTOE  överraskade med ett ID och en promo innan den försvann igen!	JOB
		6	1115	KTOE	PES
		31	1450	KITI Chehalis WA	CKL
		31 8	1431	KITI	BOS
		8	1406	KITI	RÅM
		20	0946	KITI  okej med promo och ”Happy holidays from 1420 KITI”! Lite senare Hawaii här! Fem 1420-rapporter på något dygn är väl inte så illa!	JOB
1430	6	0900	WXNT Indianapolis IN  	PES
		28	0709	KEZW Aurora CO  med stillsam 40-tals musik	OFL
		6	0915	KEZW  med reklam för "Colorado's 1st Concept Mortgage"	RÅM
		6	1028	KEZW  med Oldies	KEL
		6	0910	KEZW	PES
		23 25	0706	KLO Ogden UT  vanligast på frekvensen men fanns några till där oxo	BOS
		26	0505	KLO 	CKL
		29	0945	KLO	LSD
		31	0655	KLO	RÅM
		6	1030	KLO	KEL
		31	1253	KBRC Mount Vernon WA  "Your kind of Rock'n Roll, KBRC"	RÅM
		31	1245	KBRC	LSD
		31 8	1300	KBRC  Den 8.1 klockan 1400	PES
		8	1400	KCLK Asotin WA	PES
		8	1400	KCLK  "The Sportsfan"	LSD
		31	1236	KYKN Keizer OR	PES
1440	28	0058	WJAE Westbrook ME  envisas med sitt "Jab".  "WJAB"-jinglar t ex.	BOS
		28	0105	WJAE	CKL
		21	0059	WJAE  pushade för sin hemsida BigJab.com	JOB
		28	0101	WVEI Worcester MA  fint, försenat, legal ID upp ur WJAE med flera	BOS
		22 26	0144	WHKW Warren OH  REL parallellt med 1220 ibland. Använde 1220 som frekvens i ID. Callbytena 1220-1440-1420 inte officiella men används ändå. Vilken röra med först
				"1220 WHKW", sedan "1440 WHKW" och så direkt efter dessa två varianter ett "1420 WHK" och allt inom en minut! Körde ut WHK sedan den 28/12.	BOS
		21	0034	WHKW  är en något invecklad historia! Efter en halvkass promo för något på ”1220 WHKW” följde TLK (Hugh Hewitt Show) // 1420 och som inte sänds på 1220!  ID:et här lyder dessutom följdriktigen ”1440 WHKW - The Word, 1420 WHK”! Enligt min inspelning verkar det alltså ej vara relä av 1220 rakt av här! 	JOB
		28	0159	WMAX Bay City MI  med ett uselt ID, julhälsning och ett bättre "Global Catholic Network"-id. Tyvärr inte rapporterbart denna gång. Har verkligen blivit svårhörd	BOS
		26	0027	KMAJ Topeka KS  tog över en stund med ett fint ID!	BOS
		30	0348	CKJR Wetaskiwin AB  ”Cat Country – KJR”	OFL
		8	1323	CKJR  "Cat Country 14-40 KJR"	KEL
1450	27 1	2307	CFAB Windsor NS  med ett "AVR" och körde även de ut "Cat Country"!	BOS
		2	2328	CFAB	PES
		2	2328	CFAB  väder och med AVR-id	RÅM
		22	2304	WKXW Atlantic City NJ  tyvärr för dåligt för rapport den här gången. Bara ID.	BOS
		22	0654	CHUC Cobourg ON  fint ett tag med ett flertal ID och annat rapporteringsvänligt. Det
				här var kanske sista gången jag hörde dem. Lär flytta till FM snart…	BOS
		26	0932	+WKEI Kewanee IL  med flera ID, slogans mm var en glad överraskning! Inte så våldsamt stark men med tanke på detaljerna bra rapport i alla fall. Svarade snabbt!	BOS
		26 29	1002	KGRE Greeley CO  svår att missa. "Tigre 1450"-jinglar och non-stop MEX-mx. Den 26:e i tidiga natten även ett "KYN.. AM 1450" vilket bör ha varit KYNT?	BOS
		31	1132	KONP Port Angeles WA  ruskigt dominant och stark	BOS
		26	1000	KBKW Aberdeen WA  var det som körde MEX och IDade på EE och SS på tim.	BOS
	1460	28	2340	WDDY Albany NY  med Radio Disney	LSD
		28	2340	WDDY  "Radio Disney AM 1460"	RÅM
		22	0133	CJOY Guelph ON  "Good Time Oldies"	BOS
		21	0705	CJOY  "Good Time Oldies CJOY"	JOB
		29	0940	CJOY	PES
		9	1105	CJOY	LSD
		23	0705	KXNO Des Moines IA  vill alltid vara med i en exp-logg	BOS
		29	1000	KXNO	CKL
		29 6	1001	KXNO	PES
		31	1122	KXNO  ”Fox Sport Radio” & “Des Moines Sports Station, 1460 KXNO”  	RÅM
		1	0824	KXNO 	OFL
		6	0849	KXNO	RÅM
		6	0845	KXNO	LSD
		26	1215	KUTI Yakima WA	CKL
		26	1407	KUTI	BOS
		6		KUTI	PES
		29	0941	KUTI	RÅM
	1470	22	2227	WLAM Lewiston ME  en av en handfull ME-stner som poppade upp en stund.	BOS
		27	2335	WLAM	CKL
		27		WLAM	PES
		28	0000	WLAM  med spelade ”Blowing in the Wind”	OFL
		27	2300	WLAM  med legal id  "Maine's Memory Station 1470 WLAM"	RÅM
		6	0607	WLAM  "WLAM" jingle	KEL
		27	2255	WLAM	LSD
		21 24	2304	WMBD Peoria IL  kanonbra	BOS
		20	2336	WMBD  med ID efter reklam för dörröppnare!	JOB
		27	0000	WMBD	CKL
		31	0533	WMBD	LAO
		2	0410	WMBD	PES
		4	0120	WMBD	LSD
		4	0120	WMBD	RÅM
		21	0150	WBKV West Bend WI  “BKV, your Country oldies station”. Drog på en låt och försvann sedan	JOB
		2	0615	KLBP Brooklyn Park MN	CKL
		9	0950	KLBP  "Club 14"	LSD
		24	2331	KWSL Sioux City IA	BOS
		21	0238	KWSL  ”Fox Sportsradio 14-70 KWSL”	JOB
		27	0050	KWSL	CKL
		27	2357	KWSL  med FOX Sport Network, dock ett lokalt ID	OFL
		28		KWSL	PES
		27	2355	KWSL	LSD
		4	0004	KWSL  med sport. Första NA denna exp.	KEL
		21	0131	KAIR Atchison KS  ”Country 93.7 FM”	JOB
		25	1400	KELA Centralia WA  passade på att IDa när CJVB höll andan.	BOS
		1	0600	KBSN Moses Lake WA  gjorde en promo för sitt ”Garden Hotline”	OFL
		20	1359	CJVB Vancouver BC	BOS
		29	0645	CJVB  på koreanska 	OFL
1480	27	2316	WSAR Fall River MA	RÅM
		27	2320	WSAR  gjorde reklam för “Metropolitan Opera”	OFL
		1	0100	WSAR	CKL
		2	2327	WSAR  med portugisiska gick mycket fint och ensam på frekvensen.	BOS
		22	0146	WHBC Canton OH   Fint med något Cavaliers nätverkssport	BOS
		29	0015	WHBC 	CKL
		8	0655	WHBC  "News Weather and Sports - WHBC" "Your News Store 14-80 WHBC"	KEL
		28		WSDS Salem Township MI	PES
		22	0200	WSDS  klämde fram ett ID strax efter att WGVU avslutat sitt utförliga legal ID	BOS
		29	2230	WSDS	CKL
		30	0555	WSDS  idade “AM 1480 WSDS”  	RÅM
		5	0810	WSDS	PES
		18 24	2300	WGVU Kentwood MI  "WGVU Public Radio"  Hörd med "1480 and 850 AM" oxo	BOS
		26	2355	WGVU	CKL
		30	0500	WGVU	RÅM
		1	0603	WGVU	PES
		26	0040	WLMV Madison WI  IDade ”La Movida” 	CKL
		1	0003	WLMV  med "La Movida" id  	RÅM
		1	0605	WLMV	PES
		25	1230	KAUS Austin MN  fina ID runt en nyhetsuppdatering. Spelade julmusik annars.	BOS
		29	1036	KRXR Gooding ID	PES
		30	0800	KRXR  fadade upp tillräckligt på heltimmen för att ge mig ett ID	OFL
		25	1100	KRXR  med ett skapligt "KRXR …"-ID på EE och sen tillbaks till musiken.	BOS
		20 25	1001	KBMS Vancouver WA  drog ett ID med mörk röst	BOS
		20	1005	KBMS  halvskapligt med ett ”14-80 KBMS” i musiken	JOB
		31	1540	KBMS	CKL
	1490	27	0830	WBAE Portland ME  halvdåligt ID under de ME/QC-cx som rådde av och till	BOS
		28	0005	WBAE	LSD
		27	0305	WIKE Newport VT  bara upp som hastigast med ett skapligt "WIKE Stereo 1490"	BOS
		21 8	0754	WLRT Hampton VA  OLD och den 8:e ett perfekt "AM 1490. The Outlaw". Hördes den 26.12 med "This is your Nascar Station 1490 WLRT, Hampton."	BOS
		19	0833	WCLU Glasgow KY  fint med promo för sin hemsida! Få se om de svarar på årets rapport… Ville sig inte förra säsongen.	BOS
		10	0936	+WIGM Medford WI  var detta och inte WITA som jag förvånat fick det till vid lyssningen. WIGM stämmer mycket bättre med kondsen!  Telefonnummer, id mm	BOS
		23	1136	WLFN La Crosse WI  har jag inte hört förr. Inte mycket nu heller, dock ID.	BOS
		9	0904	WOSH Oshkosh WI  bra ID efter nyheterna. 	BOS
		26	0800	WDBQ Dubuque IA  med kanon-ID på timmen lättade upp bandkollandet efter en mager vecka i lurarnas våld.  QSL till AH 1991 men är visst SM-2 efter detta!?.	BOS
		1	0813	KRIB Mason City IA  med skapligt ID och slogan plus NOS mx.	BOS
		9	0924	KXRA Alexandria MN  fint ID mm och rapport till slut! Den har jag bara hört en gång tidigare och då betydligt sämre.  Svarade med fin QSL-text.	BOS
		9	0930	KQDS Duluth MN  med några ID och lite till.  Ville inte svara förra gången jag hörde den så får bereda sig på en rapport igen.	BOS
		24	1100	KOSR Omaha NE  stadig och klart rapporterbar. Usla cx i övrigt. "Fox Sports Radio
				1490" kallade man sig mest men callet och orten på timmen. Har QSL redan…	BOS
		24	0007	KTTR Rolla MO  med ett tydligt dubbel-ID för "KTTR AM Rolla" och deras FM-station som man sänder parallellt med. Kul station men hörd förr	BOS
		10	1006	KOVC Valley City ND  IDade endast som "Dakota Country Radio" i en promo för en 
				kommande MN-sportsändning. Sen Country.  //1600 förmodligen.	BOS
		1	0859	KCFC Boulder CO  drog ett bokstavs-ID i en promo strax före timmen och berättade att man för första gången i Colorado skulle köra ut ett visst stycke av Händel…	BOS
		23	1400	KUGR Green River WY  Hade man inte vetat att det skulle bli KUGR på timmen hade den aldrig Idats. Fina reklamer för Green River och Rock Springs innan.	BOS
		1	1036	KCID Caldwell ID  spelade oldies och idade följdaktligen “Oldies 14-90”. Svarade trevligt.	RÅM
		1	1500	KCID  med ett ordentligt legal ID förutom det vanliga "Oldies 1490"	BOS
		8	1125	+KBLF Red Bluff CA  med ett bra ID, slogan, musikannonseringar mm som stämmer perfekt med deras hemsida. En trevlig avslutning på allt bandkollande!	BOS
		25 10	1000	KBKR Baker OR  med ett dåligt legal id för Supertalk-systrarna på 1450 o 1490 den tionde. Fint "Supertalk 1450 and 1490 AM" på juldagsförmiddagen.	BOS
		1	1443	KEYG Grand Coulee WA	PES
		26 1	1441	KEYG  med lokala reklamer  i kamp med annan NA.	BOS
		26	1200	KWOK Hoquiam WA  med ett svagt men tydligt heltimmes-ID i ESPN-px	BOS
		8	1444	CFWB Campbell River BC  "Your … Country Favorites on Coast Radio"	KEL
	1500	21	2211	WTOP Washington DC  hinner man inte undvika ID på! IDar för ofta.	BOS
		29	2330	WTOP  med väderrapport och CBS News 	OFL
		25	2340	WTOP	CKL
		21	0042	WTOP  ID:ades direkt	JOB
		24	0927	WLQV Detroit MI  fint "Victory 1500 WLQV"	BOS
		29	2157	WLQV  med ID ”Victory 1500” med programmet ”In Devotion”	OFL
		6	0601	WLQV	KEL
		28	0900	KSTP St Paul MN  med nyheter	OFL
1510	2	2100	WWZN Boston MA  "1510 The Zone"  Sporting News Radio.	BOS
		21	0322	WWZN   med promo och "The Zone"-ID	JOB
		28	0215	WWZN  ”Boston's Sports Station 1510 – The Zone”	OFL
		6	0539	WWZN Boston MA  "Sporting News Radio", "The Sports Zone", "15-10 The Zone"	KEL
		23 30	2300	WLAC Nashville TN	BOS
		21	0454	WLAC  passade på att ID:a vid snabbkoll:  ”Newsradio 15-10 WLAC”	JOB
		28	0232	WLAC  dök up på frekvensen med ett fint ID	OFL
		28	0105	WLAC	CKL
		31		WLAC	LAO
		23	2235	WAUK Waukesha WI  trillade i min bandfälla som jag hoppades på. Svarade inte förra gången jag hörde dem men… Lokal reklam mm. "ESPN Radio 1510"	BOS
		22 28	0913	KCUV Littleton CO  mycket fint med country-liknande musik och ett fint ID:
				"AM 1510 The V." Många fina reklamer mm den 28:e. Skön musikmix! Inga hits!	BOS
		21	0255	KCUV  fint med lokal reklam i ett långt block och ID innan det blev mer Country-liknande musik	JOB
		26	0620	KCUV	LAO
		6	0944	KCUV med PSA för "Colorado's Wolf and Wildlife Centre" och ett kort "KCUV"	RÅM
		6	0919	KCUV	PES
		6	0920	KCUV	LSD
		28	0100	KGA Spokane WA	CKL
		28	0931	KGA  med ”The Rollie Shane Show”	OFL
		30	1030	KGA	LSD
		6	0931	KGA	RÅM
		6	1107	KGA  "Michael P. Andersen Memorial". En av de omkomna från en av rymdfärjorna var från Spokane.	KEL
	1520	23	2105	+WIZZ Greenfield MA  avslutade nyheterna med ett klart ID.  En tidig höjd-
				punkt på expeditionen.  Gick annat skumt så här dags oxo. SS på 1410 t ex. MA?	BOS
		23	2135	WWKB Buffalo NY	BOS
		21	0143	WWKB  ”…1520 remembers…” fick duga som ID! Oldies	JOB
		26	0126	WWKB   idade WKBW 1520	OFL
		27	2335	WWKB	CKL
		28	0120	WWKB	LSD
		25	2350	WWKB	LAO
		4	0203	WWKB  "KB Radio"  "The home of the winter killer"	KEL
		4	0116	WWKB	RÅM
		6	0955	KOKC Oklahoma City OK  "News Talk 1520 K-OKC"	RÅM
		6	1003	KOKC  äntligen ID efter lång väntan med lyssning på "Rusty Humphrie Show"	KEL
		30	2321	KRHW Sikeston MO  "Your kind of country, 1520 KRHW"	RÅM
		30	2320	KRHW  dök oväntat upp med country	LSD
		30	0938	KGDD Oregon City OR  "La Gran D"	RÅM
		30	0930	KGDD  "La Gran D"	LSD
		30	0910	KGDD	CKL
		4	0826	KGDD	BOS
	1530	29	0929	KFBK Sacramento CA	BOS
		29	1200	KFBK 	CKL
		29	1106	KFBK	LAO
1540	27	0815	WDCD Albany NY  idade på heltimmen men kallade sig också "Life 1540".	OFL
		21	0721	KXEL Waterloo IA	BOS
		25	2355	KXEL   	CKL
		28	0804	KXEL  med programmet ”Midnight Trucking”	OFL
		26	0028	KXEL	LAO
		30	0625	KXEL  med Midnight Trucking Network	LSD
		6 7	1028	KXEL  med promo för "Farming America"	RÅM
		4	0725	KXEL  med sitt "Midnight Truckin Network"	KEL
		26	1200	KXPA Bellevue WA  gick kanon med MEX före tim. Dök men hann precis IDa	BOS
	1550	3	0900	KYCY San Francisco CA  "AM 1550 The Bay Area's home for talk and more"	RÅM
		7	1200	KYCY  "AM 15-50 Talk and More"	KEL
		27	1300	KKAD Vancouver WA  Tyckte de spelade "The Music of your Life"	OFL
		28		KKAD	LAO
		1	1016	KKAD	RÅM
		4	1109	KKAD  "Sunny 15-50 KKAD"	KEL
		27	1305	KRPI Ferndale WA  körde med något som lät som indisk högmässa	OFL
		4	1110	KRPI	KEL
1560	25	2305	WQEW New York NY   	CKL
		29	2246	WQEW  gick stundtals riktigt bra	OFL
		3	0759	KKAA Aberdeen SD	PES
		3	0759	KKAA   numera med religiösa program	RÅM
		21	0228	KKAA  riktigt bra över NY vid break i en talkshow med tema religion. ID:ade ”We are KKAA” bland annat	JOB
		31	1030	KNZR Bakersfield CA	CKL
		31	1401	KNZR	BOS
		30	1031	KNZR	LAO
1570	22 23	0014	CFAV Laval QC  länge bra och med massor av ID-varanter. "CFAV" förutom "Radio Nostalgie". Flera reklamer för firmor i Laval.	BOS
		20	0715	CFAV  fint med julinspirerade tongångar och "CFAV Laval" och "Radio Nostalgie"-annonseringar.	JOB
		27	2200	CFAV  fadade upp i ca tio minuter	OFL
		27	2100	CFAV	RÅM
		27	2200	CFAV	LSD
		21 23	2328	WBGX Harvey IL  bra med promo och flera usla ID. Drog till slut en helt OK jingle innan man försvann. 23:e 2300. Även ungefär samma tid på julafton. Nytt call!	BOS
		26	0006	WBGX	LAO
		23	1336	CKMW Winkler MB	BOS
		30	0630	CKMW  dök upp i en minut och kallade sig ”Country 15-70”	OFL
		30	0450	CKMW	CKL
		30	0623	CKMW	RÅM
		8	1304	CKMW	KEL
		22	0905	KVTK Vermillion SD  fint ID men dök direkt igen efter det	BOS
	1580	23 25	1144	KGAL Lebanon OR  	BOS
		20	1259	KGAL  trots halvrisig signal uppfattades en promo och ett ”Newstalk 15-80 KGAL”	JOB
1590	21 1	0720	WAKR Akron OH	BOS
		26	0100	WAKR	LAO
		3	0820	WAKR	PES
		6	0705	WAKR	RÅM
		1	2336	KCNN East Grand Forks MN  med ett svagt id. Bättre ID på timmen 2359.	BOS
		8	0558	KVGB Great Bend KS	KEL
		31	1427	KLFE Seattle WA  "K-Life"	BOS
	1600	21	2359	WUNR Brookline MA  med bokstavs-ID på SS strax före heltimmen.	BOS
		22	2323	WWRL New York NY  med mörka röster. ID och några detaljer gladde	BOS
		22 6	0122	WAAM Ann Arbor MI	BOS
		6	0700	WAAM	RÅM
		6	0721	WAAM	PES
		1	2329	WMQM Lakeland TN  kanon med flera ID, promos mm efter en upphetsad sändning av mer predikande slag.  Svarade inte sist men kanske via KV-adressen.	BOS
		22 9	0900	KZGX Watertown MN  med sin nya förädiska ID-slogan och MEX-format	BOS
		31	0610	KZGX	PES
		8 9	0558	KCRG Cedar Rapids IA  Legal ID på timmen förutom sin vanliga ESPN-slogan	BOS
		20	0603	KCRG  med ESPN men faktiskt ett ”KCRG”-ID i local gate här!	JOB
		30	2240	KATZ St Louis MO	PES
		1	2304	KATZ   bra "Gospel 1600. All Gospel All the Time.". Senare tog WMQM över med 
				ett annat slag av REL px. 	BOS
		22	0832	KCKK Lakewood CO  klart bäst på östkusttråden. Stört!	BOS
		26	1100	KCKK	LAO
		29	1014	KCKK  verkade tycka det var coolt att kalla sig ”16-K”	OFL
		1	1250	KCKK	CKL
		30	0935	KCKK	PES
		6	0849	KCKK  "Classic Country on KCKK" spelade bl a Johnny Cash	KEL
		23	0023	+KANM Albuquerque NM  visade det sig vara vid bandkoll! Två fina ID, lokal
				väderrapport, namn på väderspåkvinnan mm! Jackpot!  Hörd för många år sedan av
				SW på 1580 har jag för mig.  NM sitter dock alltid fint!	BOS
		30	1100	KVRI Blaine WA  avbröt den indiska musiken med ett fint ID.	OFL
1610	22	2305	CJWI Montréal QC  med Montreal-snack och "CPAM"-ID. 	BOS
		21	0248	CJWI  ganska svag med "CPAM"-ID-jingle innan låt	JOB
		22	0251	+CHSL Toronto ON  hördes inte speciellt bra men hade den goda smaken att dyka in med ett tydligt "Voces Latinas" och lite till denna tid. Var nog den som dök upp ett par gånger till också.  Jag var alltså först på denna… Hörd i januari i Lemmenjoki.	BOS
	1620	23	0330	WTAW College Station TX  tyckte jag kallade sig "The Infomaniac" efter ID.	BOS
		27	0055	WTAW	CKL
		26	0118	WTAW	LAO
		28	0300	WTAW  dök upp med ett fint ID	OFL
		25	2250	KOZN Bellevue NE  kallade sig ”The Zone” och körde lokal reklam	OFL
		25	2245	KOZN   	CKL
		21	0056	KOZN  med reklamblock med mycket från Omaha	JOB
		2	0020	KOZN  "Omaha's ESPN Radio"	RÅM
		1	0625	KSMH West Sacramento CA	PES
		1	0700	KSMH  "KSMH West Sacramento"	RÅM
		1	0700	KSMH  med “Catholic Radio Network”	OFL
1630	1	2320	WRDW Augusta GA  med sportsnack och "NewsTalk 1630 WRDW"	RÅM
		1	2320	WRDW	PES
		1	2325	WRDW  med snyggt ID och jingel	OFL
		1	2300	WRDW	LSD
		25	0036	KCJJ Iowa City IA	BOS
		25	2350	KCJJ 	CKL
		26	0000	KCJJ  spelade som årstiden plägar, en massa julmusik.	OFL
		27	2235	KCJJ  med reklam	RÅM
	1640	27	0500	WTNI Biloxi MS	CKL
		2	0015	WTNI 	OFL
		2	0015	WTNI	RÅM
		9	0631	WTNI	PES
		9	0620	WKSH Sussex WI  "Radio Disney 1640"	LSD
		9	0528	KFNY Enid OK	KEL
		9	0740	KFNY  "All Comedy Radio"	LSD
		9	0730	KFNY  körde All Comedy Network	PES
		9	0526	KFNY  med ett par svaga id  	RÅM
		9	1103	KDIA Vallejo CA	PES
		9	1230	KDZR Lake Oswego OR	PES
		20	1350	KDZR  klart starkaste X-bandaren denna tid på västkustantennen! Lär nog köra 10 kW natt? ”Radio Disney”	JOB
1650	1	2250	WHKT Portsmouth VA fadade upp och en unge skrek ”Radio Disney” i mina lurar	OFL
		23 6	2227	KCNZ Cedar Falls IA  hade sällskap av CO redan så här dags.	BOS
		19 20	0500	KCNZ  har en väldig genomslagskraft här! Fint TOH-ID: ”KCNZ, KDNZ Cedar Falls, AM 1650, The Sports and Information Station”. Dagen därpå noterad så sent som 1241 med: “AM 1650, 1250 KCNZ Newstime, now it’s 6.41”	JOB
		25	2245	KCNZ  med CBS nyheter.	OFL
		25	2204	KCNZ 	CKL
		28	0730	KCNZ  med promo	RÅM
		27	2330	KCNZ	LSD
		25	2225	KCNZ	LAO
		30	2258	KWHN Fort Smith AR  dök upp i tre minuter, påpassligt nog med två lokala
reklamer och två ID´n.	OFL
		31	2300	KWHN  kom upp på heltimmen med "NewsTalk 1650 KWHN"	RÅM
		1	2330	KWHN	PES
		1	2330	KWHN	LSD
		24	0318	KBIV El Paso TX  kom upp ur superdominanten KCNZ i korta stötar med
				gammaldags smäktande C&W och bra ID! Ytterligare ett ID på ett videoband…
				Svarade väldigt trevligt! Oväntat!	BOS
		28	0133	KBJD Denver CO  IDade genom Iowa-stationen.	BOS
		1	0100	KBJD 	LSD
		1	0859	KBJD  Även hörd samma datum klockan 2337.	RÅM
		21	0459	KBJD  fanns med bakom KCNZ med ”…KNUS-2 at 1650…”.  Även en svag med C&W anades men det blev inget av det…	JOB
1660	31	2200	WWRU Jersey City NJ	PES
		20	0200	WWRU  med TOH-ID	JOB
		20	0505	WCNZ Marco Island FL  med ABC News och “Newsradio 1660” följt av wx	JOB
		25	2130	WQSN Kalamazoo MI	CKL
		9	0559	WQSN  "WQSN Kalamazoo"	KEL
		10	0400	KRZI Waco TX  kanon med nya formatet och callet. Mycket lokalt.  ESPN.	BOS
		10	0000	KRZI	PES
		7	0910	KXTR Kansas City KS	RÅM
		21	0126	KXTR  svår-ID:ad med långa sjok klassisk musik. Här följde dock Kansas City-reklamer efter ett pianostycke! QRM från en ESPN-station, sannolikt WQSN även om Texas också kör ESPN här…	JOB
		28		KQWB West Fargo ND	PES
		21	0247	KQWB  ”Talkradio 1660” och livesändning av dambasket	JOB
		31	0400	KQWB	RÅM
		1 10	0752	KQWB  upp ur KTIQ	BOS
		5 9	0020	KQWB  Första NA på ett tag. "This is Talk Radio 16-60"	KEL
		28	0335	KXOL Brigham City UT  kallade sig ”The All New True Oldies Channel”	OFL
		4	0001	KXOL	RÅM
		1	0715	KTIQ Merced CA  "Radio Visa"	LSD
		1	0730	KTIQ	PES
		1	0722	KTIQ  idade "Radio Visa 1660 AM"	RÅM
		1	0800	KTIQ  fina toppar. Radiovisa och mycket PSA-liknande inslag	BOS
1670	9	0630	WTDY Madison WI	LSD
		9	0600	WTDY	BOS
		21	0230	WTDY  finfint med promo och ”Talkradio 1670”-ID. Kunde alltså även vara WMWR som kör samma slogan, men koll av respektive stations webplats visade att programmet som följde gick på WTDY vid nämnda tid och inte överhuvudtaget på WMWR … Jobbigt med stationer som inte kan ID:a ordentligt! 	JOB
		1	0750	KHPY Moreno Valley CA	LSD
		1	0730	KHPY	PES
		1	0711	KHPY  "Radio Catolica El Sembrador"	RÅM
		1	0726	KNRO Redding CA	PES
		1	0800	KNRO  "Redding's ESPN Radio 1670 KNRO Redding"	RÅM
1680	2	0002	WTTM Lindenvold NJ	PES
		2	0101	WTTM  gjorde ett uppehåll i sin ”indypop” med ID	OFL
		7	0720	WTTM	LSD
		28	0130	WTTM	CKL
		26	0350	WDSS Ada MI	CKL
		2	0121	WDSS  med promo för webbsidan am1680wdss.com	RÅM
		8	2309	KRJO Monroe LA   “Rejoice 1680 AM” och gospel  	RÅM
		9	0556	KRJO  kom upp med "KRJO 16-80"	KEL
		1	0722	KAVT Fresno CA  spelade ”Mama Mia” med A-Teens	OFL
	1690	28	0125	WPTX Lexington Park MD	LSD
		1	2200	WPTX  med CNN News	OFL
		20	0600	WPTX  med ordentligt ID på heltimmen när jag hoppades på något tidigare ohört 	JOB
		1	2350	WWAA Avondale Estate GA  "1690 Air Atlanta"	RÅM
		2	0018	WWAA	PES
		31	0627	WRLL Berwyn IL  spelade lättrapporterade oldies. ”Real Oldies 1690”	RÅM
		31	0630	WRLL	PES
		31	0615	WRLL  "Real Oldies 16-90"	LSD
		1	2200	WRLL  spelade gamla godingar, nästan för gamla för mig då jag hade hört de flesta
				men inte hade en aning om titeln	OFL
		21	0615	WRLL  fint med ”Real Oldies 1690”-ID	JOB
		31	0617	KDDZ Arvada CO  "AM 1690 Radio Disney"	RÅM
		31	0630	KDDZ	PES
		1	0700	KFSG Roseville CA	LSD
		1	0700	KFSG  med fint ID på heltimmen	OFL
1700	8	2330	WEUV Huntsville AL  hängde på sydöppningen med ett bra "WEUP"-ID och lite
				till mellan gospel-låtarna.  Får väl testa en ny rapport.	BOS
		25	2210	KBGG Des Moines IA   	CKL
		23 24	0957	KBGG  bra en stund med MEX-mx och "La Ley"-ID. Restaurangreklam mm.	BOS
		28	0000	KBGG  med id "La Ley" på spanska	LSD
		2	0101	KBGG  "La Ley 1700 AM"	RÅM
		23	2357	KVNS Brownsville TX	BOS
		19	0506	KVNS  dominerar som vanligt här och kör rimligen 10kW natt	JOB
		28	0230	KVNS	CKL
		7	0730	KVNS	LSD
		2	0105	KTBK Sherman TX  "The Ticket"	LSD

CENTRALAMERIKA
	570	25	0903	Radio Reloj  fint när Grönland hade sändningsuppehåll 	BOS
	580	22	0704	WKAQ San Juan PR  fint med kedje-ID för Radio Reloj.	BOS
	600	24	0800	Radio Rebelde Cuba dominerade totalt liksom på flera andra frekvenser	BOS
	620	7	0729	Radio Rebelde  kanon med "Por Cuba a esta hora." Rebelde-ID på halvtimmen.	BOS
	820	7	0530	TBN Basse Terre  med bra ID. Firade 32 år som REL förkunnare.	BOS
	830	7	0700	XEITE Mexico DF  med bra signal över heltimmen. "Radio Capital 830 AM" Sedan
				SS pop.  En kvart senare med diverse "…en Mexico" annonseringar.	BOS
	890	7	0700	Radio Progreso i Cuba	LSD
		26	0810	Radio Progreso	CKL
		21	0909	Radio Progreso  stark och stadig över en NA. "Radio Reloj"-nyheter och Cuba-snx.	BOS
	980	7	0758	XETU Tampico TM    "Radio Tampico"  dominerade frekvensen långa perioder	BOS
1220	6	1148	XEB Mexico City DF  med bra ID var starkast på frekvensen denna udda tid	BOS
		7	0855	XEB	LSD
	1230	30	0830	XEEP Culiacán SN  körde ut huvudstationens (970) program med ID och allt.	BOS
	1350	26	0850	XETB Torreon     "XETB Radio Laguna"  upp ett par gånger med fina ID	BOS
	1400	31 5	0020	Harbour Light, Carriacao	PES
	1410	22 25	0907	XECF Los Mochis SN  med en kraftfull "La Mexicana" jingle i MEX-musiken	BOS
1470	4	0134	XEAI Mexico City DF  Perfekt ID. "Radio Formula XEAI."	KEL
		1	0546	XERCN Tijuana BCN  ”Radio Hispaña” med 2 id som jag fick hjälp med att förstå.	OFL
		1	0718	XERCN  fint med callet, slogans mm mm	BOS
	1480	30	0844	WMDD Fajardo PR  "Tropical"	LAO
1570	23 24	0251	XERF Ciudad Acuña CO   "La Poderosa" förutom bokstavs-id	BOS
		20	1239	XERF La Poderosa  fint med TC och trevlig mex-musik	JOB
1590	6	0640	XEVOZ Mexico City DF  med många fina "Radio Reloj" och "Mexico" + CST	PES
		6	0640	XEVOZ Radio Reloj, Mexico	LSD
		2 6	0006	XEVOZ Radio Reloj  redan den 2/1 vid bandkoll. Måste ha bytt vid nyår!?	BOS
	1620	31	0045	WDHP St Croix VI	PES
		19	0258	WDHP med SS och relä av Radio Martí. ”Atención Cuba!” sade man. Intresse-
				väckande var att frekvensen annonserades till 1630. Månne dålig koll hos program-
				makarna? Stark!	JOB
1660	31 5	0043	WGIT Canovanas PR  Även den 5.1 klockan 2330	PES
	1700	23	1000	XEPE Tecate BCN  använde slogan "La Tremenda" den här gången! Bytt?	BOS
		1	0830	XEPE	LSD
		1	0828	XEPE	RÅM

SYDAMERIKA
	740	18	2359	ZYH446 R’Sociedade da Bahia, Salvador med fullständigt ID	JOB
		31	0055	Radio Soc. da Bahia, Salvador 	CKL
	850	27	0744	Radio Carve, Montevideo	LAO
1020	20	0003	YV….. Radio Calendario, Maracaibo  mycket ren och fin med ID mm	BOS
	1030	1	0120	Radio del Plata, Buenos Aires	CKL
1350	22	0902	HC….  TeleRadio 1350, Guayaquil  kanon ett bra tag. Många ID.  Brydde mig inte om att kolla eventuella andra HC-stationer	BOS
	1380	27	0712	CB138 Radio Corporacion, Santiago	LAO
	1390	7	0110	YVZA Radio Fé y Alegria, Caracas	PES
		20	0416	YVZA Radio Fé y Alegría  “Fé y Alegría 1390”	JOB
1420	20	0443	YVNZ R Marabina, Maracaibo  ”…Marabina, las 24 horas del día.”	JOB
1470	31	0010	YVSY Radio Vibración, Carupano	PES
		19	0607	OAX4B CPN, Lima  ”CPN Radio”	JOB

KORTVÅG
3291,2 21	0108	NCN R, Georgetown finfint när jag av en händelse fick för mig att kolla kortvågen! Har aldrig hört denna så starkt. Programledaren (YL) måste ha haft en dåligt inställd mick då det nästan var omöjligt att förstå vad hon sade trots signalstyrkan. Andra röster hade betydligt bättre läsbarhet. OBS alltså att TV:n och radion i Guyana nyligen bildat gemensamt bolag: ”National Communications Network - NCN”. EE	JOB
3375,1  7	0946	Rádio Educadora, Guajara Mirim  på denna ovanliga tid	KEL
		7	0946	Rádio Educadora, Guajara Mirim, RO	RÅM
		7	0945	Rádio Educadora, Guarajá Mirim	LSD
4760	3	2300	TWR Swaziland	KEL
		4	0237	AIR Port Blair  med nyheter om Andaman and Nicobar Islands efter Tsunami-kata-
				strofen	KEL
	4775	7	0226	Radio Tarma, Tarma  med familjehälsningar och panflöjt bl a	KEL
	4790	18	2130	RRI Fak Fak  ID:ade efter tidssignal. Musikprogram dessförinnan	JOB
4855,5  7	0030	Radio La Hora, Cusco  kraftigt störd men tydligt ID o vacker andinsk musik	KEL
	4885	7	0002	Rádio Difusora Acreana, Rio Branco  med tjusigt ID	KEL
	4890	6	1400	NBC Port Moresby  stängde	RÅM
	4915	7	0131	Radio Difusora de Macapá	KEL
	4950	7	0040	Radio Madre de Dios	KEL
4965	3	2310	Christian Voice Zambia  spelade modern religiös musik. Engelskt px	KEL
	4985	6	2355	Rádio Brasil Central	KEL
5010	29	1542	All India Radio Thiruvananthapuran  med engelska nyheter	OFL
	5019,9  7	0050	Radio Horizonte, Chachapoyas	KEL
		21	1050	Radio Horizonte  fint med reklam och ID: ”Radio Horizonte – Emisora Familiar”	JOB
5030	4	2329	RNB, Ougadougou  idade: "Radio Burkina". franskt px.	KEL
5050	28	1800	Radio Tanzania Dar es Salaam  snackade swahili för hela slanten	OFL
	5035	9	0036	Radio Aparecida	KEL
	5500	3	1759	Voice of the Tigray Revolution  Ej ID:ad men till 99,9% denna station	KEL
	5985	4	1841	RTV Congolaise  med härliga afrikanska rytmer	KEL
	6940	3	1605	Radio Fana  Inhemskt px med ID: "Radio Fana"	KEL
	7125	4	1850	RTG, Conacry  Bra fram till 1856. Sen kraftigt störd.	KEL
	7200	3	1631	SNBC, Omdurman  px på arabiska	KEL
	12005   7	1900	ERTT Tunisien 	KEL

NDB
	204	10	0935	YFY	+Iqaluit/Frobisher Bay NU  tog det tre veckor att få upp ur BCB-QRM.
					Hörd av BH i Norge tidigare.	BOS
	205	10	0937	YEU	Eureka NU   hann jag återlogga precis innan exp tog slut. Jfr PAX36	BOS
	212	3 5	0846	YGX	+Gillam MB  gick fint varför MB kollades extra.  Bara 50W!? (EU-1)	BOS
	214	18	1941	YIO	Pond Inlet NU	JOB
	216	9	0835	YFA	+Fort Albany ON  (EU-1) förmodas.	BOS
	218	29	1017	YXP	+Pangnirtung NU  kom upp bra en stund. Hörd i Norge tidigare av BH.	BOS
	221	9 10	0955	YAS	+Kangirsuk QC  hörd nere i Europa tidigare. Stark den 10:e.	BOS
	222	3	0822	WY	Wrigley NT  har varit svår att få upp.	BOS
	225	3	0850	YIK	+Ivujivik QC  svårt störd av AM-station. Dock ID vid bandgnuggning.	BOS
	236	19	0111	YHK	Gjoa Haven NU	JOB
		ofta	0755	YHK	Gjoa Haven NU	BOS
	237	18 	1949	YJI	Qikiqtarjuaq/Broughton Island NU	JOB
		ofta	0756	YJI	Qikiqtarjuaq/Broughton Island NU	BOS
	239	20 30	1118	OJ	High Level AB  kul återhörande.Visade sig bli vanlig. Även den 3.1 t ex.	BOS
	241	30 3	0922	YGT	Igloolik NU	BOS
	244	3	0854	TH	+Thompson MB  gick fint och hördes även lite senare. Tidigare hörd på
					norra Irland enligt BN. Men ny för Sverige. Även hörd andra dagar.	BOS
	245	18 	1953	CB	Cambridge Bay NU	JOB
		ofta	0956	CB	Cambridge Bay NU  lurades med att gå på LSB på 247! Stark i USB här. 	BOS
	247	10	0846	YDP	+Nain NL   den sista PAX47-dagen. Hörd nere i Europa tidigare. 	BOS
	248	24 1	1359	QH	+Watson Lake YT  svagt men klart! Helt ren frekvens denna tid i alla fall.
					BN misstänker att det kan vara en (EU-1).	BOS
	248	9	0907	WG	+Winnipeg MB   hörd tidigare i Norge av BH.	BOS
	250	9	0840	YMH	Mary's Harbour NL  hörd i Ö-viksskogarna av BN 031012	BOS
	254	19 28	1402	EV	Inuvik NT  Den 28:e hörd klockan 1006 trots ganska usla konds i övrigt.	BOS
	256	18	2316	YCY	Clyde River NU	JOB
	258.5	18	2317	HL	Svolvaer/Helle NOR	JOB
	260	20 5	1120	YSQ	+Atlin BC  en trevlig fångst!  Hörd förr i Norge av BH enligt BN.	BOS
	263	18 	2258	YBB	Kugaaruk/Pelly Bay NU	JOB
		19 5	0950	YBB	Kugaaruk/Pelly Bay NU  hörs varje dag …	BOS
	266	29 1	1038	GH	Fort Good Hope NT	BOS
	269	30	1042	ZW	+Teslin YT  gick bra en stund.  Hörd av BH i Norge tidigare.	BOS
	274	5	1022	FR	+Fort Resolution NT  svagt en kort stund under starkare europeisk fyr. 
					Inga tveksamheter om ID dock. Snart bara NT/NU-fyrar som börjar med en 
					siffra kvar att höra. Ingen sådan hörd av någon anledning? Effektsvaga…	BOS
	276	29	0917	YPC	Paulatuk NT	BOS
	281	19 7	0652	CA	Cartwright NL  Blev första NL i Parka redan under PAX10. Hördes då av 
					BN men saknas i den loggen. Ska uppdateras med en NDB-avdelning…	BOS
		19	0654	CA	Cartwright NL	JOB
	281	4	0817	VIR	Point Barrow/Browerville AK  enda AK men jag har inte kollat så noga.	BOS
	281	19	0654	VIR	Point Barrow/Browerville AK svagt på ÖK-antennen när jag 
					prioriterade CA!	JOB
	283	19	0654	KBV	Kobbevåg NOR	JOB
	284	29 5	1023	RT	+Rankin Inlet NU  gick fint. Även vid en koll senare.  Hörd förr i UK!	BOS
	284	30	1101	YOC	+Old Crow YT  förvånade med att gå rent och klart istället för RT! (EU-1)	BOS
	285	9	0846	UHA	+Quaqtac/Cape Hope Advance QC  hörd av BH i Norge tidigare.	BOS
	287	30 7	1058	WJ	+Deline/Fort Franklin NU  gick bra. (EU-1)	BOS
	290	1 10	1006	YYH	Taloyoak/Spence Bay NU  oväntat svår denna säsong. Bara svagt.	BOS
	300	7 9	0913	YOG	+Ogoki Post ON  svagt men Idad i alla fall. Bättre den 9:e.	BOS
	302	20 1	1123	XY	+Whitehorse YT  blev första YT på en PAX-exp. (EU-1)	BOS
	304	18	2311	ISD	Isfjord  SVB	JOB
	305	18	2141	LT	Alert NU	JOB
305.7	26	1827	DA	Dalatangi  ISL  när jag bara tvärkollade. Lagom takt för en otränad…	BOS
	316	18	1944	BJO	Björnöya SVB	JOB
	316	18	1944	BGU	Bergerud-Gardermoen NOR	JOB
	317	18	1944	STT	Stott NOR	JOB
	317	25 1	1429	VC	+La Ronge SK  samtidigt som 395 MB hördes igen. Hörd i Norge förr.	BOS
	318	18	1944	FOR	Forsol NOR	JOB
	321	19	0134	YSY	Sachs Harbour NT	JOB
		ofta	1417	YSY	Sachs Harbour NT  tillhör den handfull som går i princip alltid	BOS
	322	19	0134	GDA	Gdansk POL	JOB
	329	19 31	1417	YEK	+Arviat/Eskimo Point NU  upp i 30 sekunder och passade på att IDa, hi!
					Okänd i Europa sedan tidigare verkar det. (EU-1)  31.12 kl. 0956	BOS
	332	20 28	0746	YFM	+La Grande 4 QC  blev första QC ID:ad i Parka. Finns många tänkbara	BOS
	332	19 25	1431	VT	+Buffalo Narrows SK  första SK i Parkalompolo. Har hög effekt? (EU-1)	BOS
		19	1436	VT	Buffalo Narrows SK  /Svarade trevligt./	JOB
	332	29 31	1024	YTE	Cape Dorset NU  tidigare hörd av BN här i landet.	BOS
	333	19	1436	G	Kemi/Tornio FIN	JOB
	334	1 7	0946	YER	+Fort Severn ON  blev första ON i Parka! YE.. hördes direkt o efter en del
				bandkoll så hittade jag en kraftigare fade up där allt hördes klart!	BOS
	335	24 30	1315	YUT	+Repulse Bay NU  som oid tidigare. Nu IDad. Hörd i Norge av BH förr.	BOS
	337	20	2155	MY	Myggenaes, FRO	JOB
	337	20	2156	KAJ	Kajaani FIN	JOB
	338	20	2156	SA	Bardufoss/Sorreisa NOR	JOB
	339	9 10	0914	YFT	+Makkovik NL  Tidigare hörd i Frankrike.	BOS
	340	20	2156	KS	Kuusamo FIN	JOB
	341	25 28	1410	DB 	+Burwash YT  stark när jag dök på dem. Fadade sakta ut. 28.12 kl 0953.	BOS
	350	19	0141	RB	Resolute Bay NT	JOB
	350	19	0141	MLV	Bardufoss/Malselv NOR	JOB
	351	19	0141	SAV	Savonlinna FIN	JOB
	352	19	0141	PSJ	Seinäjoki FIN	JOB
	355	9 10	0919	YWP	+Webequie ON  (EU-1) förmodas här liksom för grannen YFA-216.	BOS
	356	19	0146	ZF	Yellowknife NT	JOB
		29 1	1252	ZF	Yellowknife NT  1.1 klockan 1012	BOS
	357	19	0146	SEP	Vaasa/Seppi FIN	JOB
	358	19	0146	ATA	Alta NOR	JOB
	358	19	0146	GRK	Trondheim/Vaernes/Grakallen NOR	JOB
	358	10	0928	YKG	+Kangiqsujuaq QC  fick jag kämpa med länge då den var väldigt störd.
					Hörd förr och då nere i Europa någonstans. Ej i Sverige troligen.	BOS
	361	25	1414	HI	+Holman Island NT  Hörd tidigare i Norge av BH.	BOS
	362	18	1947	JAN	Jan Mayen, NOR	JOB
	362	1 9	1015	YZS	Coral Harbour NU  var tuffare än väntat att återhöra	BOS
	362	18	1947	KV	Tromsö/Langnes/Kvalsund NOR	JOB
	364	18	1947	B	Kittilä FIN	JOB
	365	18	1947	ODD	Harstad/Narvik/Evenes/Odden NOR	JOB
	365	25 30	1412	MA	+Mayo YT  följde samma mönster som grannen på 341.	BOS
	365	3	1015	YGZ	+Grise Fiord NU  bara svagt trots att man inte ligger så långt bort. (EU-1)	BOS
	372	18	2146	YCO	Kugluktuk/Coppermine NU	JOB
	372	18	2236	OZN	Prins Christian Sund, GRL  Denna är l-å-n-g-s-a-m	JOB
	373	18	2146	KEM	Kemi/Tornio FIN	JOB
 	374	18	2146	FLV	Bodö/Fleinvaer NOR	JOB
	375	18	2146	HET	Enontekio/Hetta FIN	JOB
	375	10	0920	YZG	+Salluit QC  Tidigare loggad i Europa. Dock ej i Sverige verkar det.	BOS
	378	24 31	1330	UX	Hall Beach NU  jättestark en kort stund. Stört i atmosfären.	BOS
	379	3	0943	YBE	+Uranium City SK  denna dag stark nog för ID. OID tidigare. (EU-1)	BOS
	380	19	1441	UB	Toktoyaktuk NT	JOB
		30	0958	UB	Toktoyaktuk NT	BOS
	380	19	1441	TOL	Ivalo FIN	JOB
	382	19 28	1356	YE	Fort Nelson BC	JOB
		28 31	0956	YE	Fort Nelson BC  Den 31.12 klockan 1016.	BOS
	382	5	0950	YSR	Nanisivik NU   Äntligen återhörd! Satt långt inne. Och bara svagt.	BOS
	383	19	1356	SHD	Scotstownhead UK	JOB
	385	18	2137	KV	Halli FIN	JOB
	385	19	1356	LUR	+Cape Lisburne AK förmodad EU-1 och ganska stark!	JOB
	386	18	2137	HK	Hasvik NOR	JOB
	386	18	2137	CP	Constable Pynt  GRL	JOB
	392	30	1110	ZFN	+Tulita/Fort Norman NT  hade gått skapligt om det inte var för en annan fyr
					som var i vägen mest hela tiden. Men deras cykel var lite olika så till slut…	BOS
	394	1	1021	DQ	+Pounce Coupe/Dawson Creek BC  med klara ID. Säkert (EU-1)	BOS
	395	24 25	1339	YL	+Lynn Lake MB   kom plötsligt bra i en minut! Störningsfenomen! MB!!
					Kan nog vara (EU-1) enligt BN som för statistik.	BOS
	396	25	0944	JC	Rigolet NL  är tidigare loggad av åtminstone BN i Sverige.	BOS
	401	6 7	1038	YPO	+Peawanuck ON  kom från ingenstans med flera ID och bort igen.	BOS
	414	20	2150	NYA	Ny-Aalesund, SVB  gladde Janne som varit på plats för några år sedan!	JOB
	414	20	2151	SJA	Bardufoss/Senja NOR	JOB
	414	20	2151	HD	Sandnessjoen/Stokka/Hestad NOR	JOB
	416	20	2152	TOR	Rovaniemi/Toramo FIN	JOB
	650	18	2205	OS	Osmino RUS  stundtals ganska stark när jag nöjeslyssnade på KNR	JOB
	659	19	0049	DM	Moskva/Domodedovo RUS  samtidigt som CFFR	JOB
1285	20	0526	SW	Savelovo RUS  var det som QRM:ade WFAU!	JOB
1290	20	1455	TU	Bely RUS  stark men KUMA ännu starkare!	JOB

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	326	20	0917	OID Canada. under tre andra fyrar. VQ?  På 243 en OID den 3.1.	BOS
	397	1	1025	OID Canada   som säkert var 3I men fick inte ner den på band för säker koll…	BOS
	570	21	0923	OID   med ESPN Radio när KNR hade paussignal i tio minuter var väl CKGL?	BOS
	580	26	0900	OID  som gick perfekt före och efter ID men dök några sekunder på timmen. CBS News och kondsens framfart tyder på WTAG? På'n igen.	BOS
	690	8	1003	OID CBC-stn som ekade ihop med CBU!! Tydligen någon 40 W NT-stn igång här!	BOS
	730	8	1502	(Tent) CHMJ Vancouver BC   "ESPN Radio" + namn på nyhetsuppläsaren. 	KEL
	820	23	0956	(Tent) WNYC New York NY  med BBC World Service fick jag inte ID på	BOS
		19	0732	OID med reklaminslag om ett ”Christmas spectacular” som skulle produceras av First Baptist Church, Houston med hjälp av KPRC-TV i Houston. Kan tänkas vara WBAP men tyckte inte kondsen var så pass ”djupa”. Annars AK kanon här samma morgon	JOB
	830	5	1010	(Tent) KSDP Sand Point AK  med AK-väder	RÅM
		21	0915	OID med Oldies som drog till med ”Happy holidays from the True Oldies Channel” när styrkan var på topp. WCRN ska köra detta format nu, så det var nog denna!	JOB
	840	28	2212	Oid som snackade franska, troligtvis RNT, N´djamena Chad.	OFL
	890	26	0813	OID  med SS. R Progreso?	LAO
	920	22	0757	OID  med skapligt ID: "AM 920 WJNE". Får den inte till WGNU eller WMNI	BOS
1130	31	0802	OID  kommer upp med "Star 1130" och väderleksrapport. Skall gräva vidare. Är med största sannorlikhet CKWX. Hörde en tidsangivelse som passar.	RÅM
	1180	8	1354	OID  körde ett religiöst px. Gav adress o namn på organisationer. Kalifornien?	KEL
	1190	8	0712	OID körde ett px på märklig franska där musiken var en blandning av Calypso, väst-afrikansk musik mm Gick på östkustantenn. /Troligen WLIB med ETH/	KEL
	1240	20	0900	OID XE-station med ett halvdåligt id. Tydligen XERO. Verkade ID:a för XERFR på 970. Jämför 1230! Finns fler Formula-stationer på frekvensen.	BOS
		20	0246	OID med ESPN 	JOB
		20	0903	OID ”This is Relevant Radio” var allt jag fick innan den dök. Sannolikt WHFA-WI eftersom 1250 och 1290 gick som tåget!	JOB
1260	27	2311	(Tent) WMKI Boston MA  bara med "1260 Radio Disney." men kondsen hade inte tillåtit någon av de andra att gå så här fint. Även (Tent) CKHJ uppe ett par varv	BOS
	1330	31	1356	(Tent) KMBI Spokane WA  öppnade med god styrka, nationalsång och morgonbön men försvann innan heltimmen tyvärr.	BOS
		23 10	1017	(Tent) KWKW Los Angeles CA  fint med SS TLK och tel nr i Los Angeles	BOS
1332	29	1313	OID sydostasiat  med ordentligt ID mm. En jingle på EE innehöll orden "Public Radio"
				men sedan fattade jag ingenting. Ett fall för OA kanske…	BOS
	1340	8	1200	OID  som IDade något i stil med KFAY/KSAY o körde "All Comedy Radio" /Finns bara KCKN KS enligt kedjans medlemslista./	KEL
		10	0804	OID  med CBC Overnite ekade ihop med CFYK!! Gick en bra stund. Knappast någon 40 Wattare? CKHV Happy Valley NL kör ut CBC enligt en amerikansk exp-rpt. 	BOS
	1390	31	1400	OID  idade endast "ESPN Radio"	CKL
		31	1242	(Tent) KGNU Denver CO    "downtown Denver.."	LAO
	1400	25	1221	OID  men det låter som "… Country Music … 1400, Stamford's KVRP." (TX)	BOS
		27	0305	OID med ett skapligt "Rock 1400 W…." i en programpromo för en sändning med Oldies mellan klockan 9 och 11 irriterar lite. Finns ingen med denna slogan tyx det.	BOS
1430	20	0809	(Tent) CHKT med program på något asiatiskt språk. Tamil enligt schemat och det låter kantänka så…	JOB
		25	1032	OID K-station som öppnade med dunder och brak. Har ett par halvbra ID som jag inte
				får riktigt koll på just nu. Bör lösa sig! 	BOS
	1450	23	1120	(Tent) KIOV Payette ID med OR/ID-reklamer i Sporting News Radio. Nämner western Treasure Valley flera gånger så kan vara KLBM OR oxo? Men inte med SNR?	BOS
1510	23	2250	OID med tel nr som började med 816-728-75…  Tyder på KCTE i MO?	BOS
	1530	31	1400	OID Spansktalande med id som möjligen kan tolkas till "Radio Movida"	CKL
	1550	20	1006	(Tent) KRPI med indisk musik	JOB
	1580	2	0030	(Tent) KMIK Phoenix AZ	PES
		23	0949	OID som hela tiden säger "….. Solo Musica Romantica" XEDM?	BOS
1600	22	0206	OID som plötsligt ökade i styrka och sa "This is a test of the emergency alert system. The broadcasters of your area in volontary cooperation ……." Dök tyvärr.	BOS
1660	29	2357	Oid med Koreanska och med största sannolikhet WWRU Jersey City NJ	OFL
5050	27	1153	OID  Radio Horizonte?	LAO

