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9.1			Vid lunchtid riktade en förväntansfull KUN den fullastade Camryns kylare mot norr och humöret var på topp. Det var nämligen min första expedition sedan 2002. Första etappen var det tråkiga, av kommunen så här långt bekostade, 183-miljoners motorvägsbygget till Kåge. Väl där var det bara att sträcka ut i det fina vinterväglaget. Trots att temperaturen inte var speciellt låg, så kunde inte en skymt av ”Saltmaffians” verksamhet ses. Kanske de läst Katekesens budord: - Tänk på vilodagen så att du helgar den. Några mil norr om Luleå såg det ut som jag misstagit mig. På långt håll syntes en ”saftblandare” på vägen och mina misstankar om en saltbil tog fast. När jag väl var ikapp bilen visade det sig att det var en plogbil, som med sidoplogen nere körde i 85-90 km/t. I Töre gjordes en ordentlig fikapaus innan etapp två inleddes. Det visade sig att lördagens snöoväder gjort alla trafik- och vägskyltar oläsliga. Uppenbarligen sitter de på fel sida på vägen. Plogbilarna kastar fast snön på skyltarna och gör dom oläsliga. Det innebar vissa svårigheter men inga större problem. Norr om Morjärv hade en viltolycka just ägt rum och gav en viss fingervisning om vad som kan hända om man har otur. Mellan Tärendö och Junosuando stod plötsligt en stor älgko på vägen och det var bara att tvärnita. Älgkon var dock alert och förpassade sig snabbt i säkerhet ut i skogen. Det är härligt att se hur obehindrat älgarna springer i djup snö. Väl framme i Parkalompolo så mötte BOS, LSD och PES upp. Den sistnämnde en ny bekantskap för mig. Efter att allt burits in och packats upp var det dags att rigga upp utrustningen. Eftersom vissa mottagare inte varit uppackade sedan min förra expedition var det ovisst om allt skulle fungera. Det var lyckligtvis inga problem den vägen och slutligen var allt som jag ville ha det. Nu närmade sig snart midnatt och visst hade en del NA-signaler gjort sig hörda, men bara dominanterna på 1520, 1500 osv. Vid midnatt hade inga intressanta signaler visat sig varför de flesta av oss stannat på 1660, som tillhörde de starkaste. Det visade sig vara KRZI, Waco, ”ESPN 1660 – Central Texas Sports Leader”. En bra början tyckte jag. När inget ytterligare av intresse dök upp gick vi och lade oss. De andra skulle upp i ottan för hemresan. Vid 5-tiden på morgonen var det dags att kolla banden igen, men det var ganska så tyst på banden Efter en kort koll packade stockholmarna ihop sina grejor och BOS åkte iväg med dom till Kärentöjärvi. När BOS var tillbaka började det röra på sig på banden och efterhand så blev det riktigt fina signaler mot främst Kalifornien och Washington. När signalerna dog ut vid 14-tiden så började BOS packa ihop och innan kvällen var jag ensam aktör på plats. Kvällen fördrevs med bl.a. lite NDB-stationer. 
11.1		Första koll gjordes vid 04-tiden och visst hördes det lite stationer men inget att yvas över. Under morgonen blev styrkorna bättre och kondsen var även denna morgon mot västkusten. Styrkorna dock sämre och signalerna blev allt sämre vid 08.30-tiden. Vid 13-tiden kom en ny ”körare” och då främst mot Washington. Trevligaste loggning KWBD Oak Harbor 1110. Sista loggning denna em blew CFWH Yukon 570 vid 15-tiden. Satt dock kvar vid NRD-545:an ett tag och loggade lite NDB-stationer. 545:an är perfekt vid NDB-lyssning. Den steglösa BWC:n och den superstarka notchen gör den utomordentligt bra vid den sortens mottagning.
12.1		Kollade vid 02.20-tiden första gången och då gick det redan en del vanliga stationer. Men tyvärr inga upphetsande sådana. Vid 03-tiden dog signalerna i princip ut varför sängläge åter intogs. Jag vaknade på nytt vid 05.45 och satte mig snarast vid 525:an och hann knappt fatta det innan en klockrent id på CKRU 980 kunde uppfattas. Nu var det bara att köra tills signalerna upphörde vid 10-tiden. Vid 12.30-tiden kom signalerna åter och denna gång var det mest Alaska som hördes, t.ex. KNSA 930. Tyvärr inga signaler från nya KAGV 1110 varken nu eller senare under expeditionen. Kvällen fördrevs även denna dag med NDB. Denna dag dock sämre än föregående. 
13.1		Vaknade till på natten och kollade banden. Då gick en del LA, men i stort sett inget mot NA. Dumt nog, med facit i hand, så intog jag åter sängläge eftersom jag var ofantligt trött just då. Det var nämligen enda natten med LA-konds visade det sig sedan. Ingen direkt morgontopp denna dag och det som kunde höras var lite präriekanadicker och KOMO 1000. Vid lunchtid kunde en del Alaska höras och mot em även de starkaste asiaterna. Den sämsta dagen hittills under expeditionen. På kvällen dök det upp trevligt sällskap då Tuomo Ahonen anlände. En helt ny bekantskap för mig även om signaturen TuA var bekant. Han packade snabbt upp sin utrustning och var snart klar att ta allt som kom i hans väg från NA.
14.1		Vi började lyssna vid 06-tiden men inga transatlantiska signaler ännu. Helt dött vid koll tidigare på natten. Det var en påtagligt lugn morgon och först vid 07-tiden började signalerna göra sig gällande och dagen som sådan blev nog den bästa cx-mässigt. Den från mängder av Lemmenjoki- och Parkalompoloexpeditioner rutinerade TuA lyckades pricka in såväl Nevada- som Oregontoppar. Denna dag fick vi besök av den pratsjuke Tore när kondsen fortfarande var bra. Lyckligtvis för mig så koncentrerade han sig på den finsktalande TuA. Trots det lyckades denne vara tillräckligt fokuserad för att klara av att söka upp finingarna på sina fyra mottagare och dessutom skriva in allt i det loggprogram han hade i datorn. Imponerande! Så småningom drog dock Tore iväg i god fart med sin hund sittande bakom sig på skotern. Först vid 15-tiden dog NA-signalerna ut och en del asiater hördes. Inget nytt mot Asien för mig, förutom en bra rapport på JOER 1350. Ringrostig som jag var, så lyckades jag nog inte lika bra som TuA att hitta de finingar som dök upp under denna dag.
15.1		Vid 01-tiden gick en del vanligare stationer från NA och dessa gick fram emot 02.30 då signalerna dog ut. Vid 5-tiden gjordes nästa koll och då fanns det en del stationer på bandet. Bl.a loggades WNIO 1390 ganska omgående. Signalerna dog ut redan vid 8-tiden för att inte återkomma. Detta gjorde TuA misstänksam och under eftermiddagen kollade han upp solvärdena och upptäckte att en kraftig protonstörning inträffat. Senare under kvällen ringde BOS för att berätta samma sak. Han föreslog att vi skulle resa hem då kondsen nu är över. Vi chansade på att störningen skulle minska och beslutade att stanna till måndag. DX-mässigt en felbedömning skulle det visa sig. Vi fördrev tiden med bandgenomgång, rx-demonstrationer, DX-nostalgisnack där det framkom att jag började DX-a samma år TuA föddes, TuA:s bildvisning från Lemmenjoki, bastubad och en allmänt trevlig samvaro. TuA:s informationer om Lemmenjoki gjorde mig sugen på ett besök i den finländska DX-metropolen. 
16.1		Helt tyst på banden under natten och dagen vad transatlantiska signaler beträffar. Bandgenomgångarna fortsatte och TuA hann gå igenom det mesta innan han åkte hem. Under em kunde bara en del starkare asiater höras. Därför promenerade vi till Tore som bor på lämpligt en knapp km från skolan . Han hade nämligen bjudit hem oss vid ett kort besök på lördag då jag låg och sov.. Det blev riktigt trevligt. Hans 90-årige far visade sig vara en till sinnet pigg åldring med glimten i ögat. Det mångåriga slitet i renskogen hade dock tagit ut sin tribut vad det gäller det kroppsliga. Under em gjordes ett nytt besök på internet som visade att protonstörningen bara ökat i styrka, vilket gjorde att vi förstod att inget mera fanns att hämta på DX-fronten. Telefonsamtal från Lemmenjoki bekräftade samma sak. De i Lemmenjoki som startade sin expedition den 15 hade verkligen dragit en nitlott. TuA hade tur som kom den 13. Hade han kommit en dag senare hade han blivit i stort sett lottlös.
17.1		I stort sett dött på bandet. Därför intogs frukost och därefter plockades utrustningen ner och bars ut i korridoren eller till förrådet. Därefter ägde en ordentlig städning rum så vi kan komma tillbaka utan att ha dåligt samvete. Därefter packade vi bilarna, våra vägar skildes och vi lämnade Parkalompolo efter oss. Hemresan gick bra för mig men nu var ”saltmaffian” på hugget efter E-4:an, varför det var genomsaltad bil som kom till Skellefteå. TuA:s hemresa gick också utan missöden vad jag vet.

	Sammanfattningsvis så kan man inte klaga på resultatet. Dock har de bandgenomgångar som gjorts för min del gett vid handen att det är svårare att få id på stationerna nu än tidigare. Har man lyssnat på en station i mer än en timme och den fadat ut en kort stund runt heltimmen så får man ofta inget id. Det var därvidlag bättre förr tycker jag. 	/ KUN.

Antenner: 8 riktningar från La Plata till Japan/Australien. De flesta ca 1000 meters längd och väljordade.
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EUROPA
	531	12	1220	Utvarp Föroya  med Q 4-5.	KUN
	648	14	0608	Radio Murski Val, Murska Sobota  id-ade.	KUN
	648	14	0608	Radio Plovdiv  i kamp med slovenen.	KUN
	873	12	2258	Radio Zaragoza  id-ade.	KUN
	873	12	2304	Radio Stara Zagora  med id. Denna bulgar verkar svarsovillig.	KUN
1485	11	1500	NRK/Longyearbyen  hördes bra som väntat 	KUN
1494	13	1510	Radio Moldova  upp ur asiaterna på frekvensen.	KUN

AFRIKA
1431	10	2256	Radio Sawa, Djibouti  Bra styrka och flera id.	KUN

ASIEN
	774	13	1415	NHK Akita 2  Italiensk språkkurs.	KUN
	990	15	2200	Radio Sawa, Cape Greco  Stark.	KUN
1242	15	1430	JOLF Tokyo NBS	KUN
1278	14	1615	JOFR Fukuoka RKB	KUN
1350	14	1500	JOER Hiroshima  Slogs med kines om herraväldet på frekvensen.	KUN
1566	13	1600	HLAZ, Jeju  Stark.	KUN
1575	13	1445	Thailand  Stark. Q 4-5.	KUN

NORDAMERIKA
	560	14	0830	KLZ Denver CO  Id + ABC news.	KUN
		14	0818	KMON Great Falls MT  Id “5-60 KMON”.  	KUN
	570	11	0745	KNR Nuuk GRL  Stark.  Danska.	KUN
		11	1500	CFWH Whitehorse YT   Stark.	KUN
	590	11	0745	KHAR Anchorage AK  Q 3. Även 12.1.	KUN
	610	11	0811	CKYL Peace River  AB  Id ”YL-country”. Även 12.1 och 14.1.	KUN
	620	11	1325	CKRM Regina SK  Id-ade i kamp med andra. 	KUN
	650	11	0825	KNR, Quetertarsuaq GRL  // 570.	KUN
		12	1234	KENI Anchorage AK  Forecast.	KUN
	660	12	1700	KFAR Fairbanks AK  Id “Hours of talk 6-60 KFAR Fairbanks”. Även 13.1.	KUN
	680	11	0840	KBRW Barrow AK  Dundrade in. Q 4-5.   	KUN
	700	11	1307	KBYR Anchorage AK  Även 12.1 med ”Morning in America”.	KUN
	710	11	1300	KIRO Seattle WA  “News radio 7-10 Cairo”.	KUN
	740	12	1252	CBX Edmonton AB  Forecast. Även 13.1.	KUN
	750	12	1235	KFQD Anchorage AK  Id-ade. Stark!	KUN
	770	14	1445	CHQR Calgary AB  ”QR-77“.	KUN
	780	11	1310	KNOM Nome AK  Även 12.1 kl 12.54 med Q-5 id.	KUN
	790	13	0800	CFCW Camrose AB  Id samt nyheter.  	KUN
	800	10	1325	CHAB Moose Jaw SK  Id ”800 CHAB” + forecast.	KUN
	820	11	1315	KCBF Fairbanks AK  Id-ade. Q-4.	KUN
	850	11	0800	KOA Denver CO  Id  “News radio 8-50 KOA”. Även 12.1 och 14.1.	KUN
		14	0810	CKBA Atabasha AB  Lyckades till sist trycka igenom ett ”8-50 CKBA”. 
				KOA fick ge sig för en stund, men CKBA kunde länge höras under.	KUN
		11 15	0812	KICY Nome AK  Verkade ha ryska och kämpade med KOA om herraväldet. 	KUN
	860	13	0800	CBKF2 Saskatoon SK  FF.	KUN
		12	1240	CHAK Inuvik NT  Inuitiska.	KUN
	870	11	1315	KSKO Mc Grath AK  Stark. Q-4. // med KIYU 910.	KUN
	890	12	0718	CJDC Dawson Creek BC  Noterades i förbifarten.	KUN
	910	11	1315	KIYU Galena AK  Stark. Q-4. // med KSKO 850.	KUN
	930	12	0610	CJCA Edmonton AB  Stark.	KUN
		12	1300	KNSA Unalakleet AK  Kedjeid följt av nyhetssändning.	KUN
	950	12	0214	CKNB Campbellton NS  ” … on 95 CKNB”	KUN
	970	11	1330	KFBX Fairbanks AK  En av många AK-stationer denna dag.	KUN
	980	12	0548	CKRU Peterborough ON  ” ... on talk radio 9-80 CKRU”	KUN
		12	0712	CJME Regina SK  Id ”Talk radio 9-80 CJME”.	KUN
		12	0630	CKNW Westminster BC  Nämnde sin websida. Även 12.1.	KUN
	1000	13	0900	KOMO Seattle WA  Stark som vanligt.	KUN
	1010	12	0223	CFRB Toronto ON  Id-ade.	KUN
		11	1330	CBR Calgary AB  Stark. Q-4.	KUN
	1070	15	0900	KNX Los Angeles CA  Id här.	KUN
	1110	11	1335	KWBD Oak Harbour WA  “forecast on 11-10 KWBD“.	KUN
	1120	12	0220	KMOX St Louis MO  Id-ade när jag rattade förbi.	KUN
	1130	12	0220	WBBR New York NY  Id-ade när jag just rattat in.	KUN
	1140	14	1230	CHRB High River AB  Flera “AM 11-40” id.	KUN
	1150	10	0017	CJRC Gatineau PQ  Ett ”CJRC” i förbifarten.	KUN
		11	1337	KSEN Shelby MT  ” …morning 11-50 Radio KSEN K96 FM”	KUN
		12	0710	KKNW Seattle WA  Kort id.	KUN
	1160	11	1340	KSL Salt Lake City UT  Som vanligt starkaste NA på denna frekvens.	KUN
	1170	12	0612	KJNP North Pole AK  Traditionellt program. Även 13.1 10.00	KUN
	1180	14	0907	KOFI Kalispell MT  ‘Valley's best news and oldies, KOFI.'	TuA
		14	0926	KOFI  “...here on KOFI”.	KUN
		14	0858	KERI Wasco CA  ‘KERI Greenacres-Wasco-Bakersfield'.	TuA
		10	1000	KERI  ”Family news in focus”.	KUN
1200	10	0125	CFGO Ottawa ON  ”Sports Radio”	KUN
	1210	12	0730	KGYN Guymon OK  Dominerade i stort sett fq-n denna morgon.	KUN
		12	0800	CFYM Kindersley SK  Upp ca 5 minuter runt heltimmen med id både 0757 och 0800. En överraskning. En med mex-musik kunde även höras korta stunder men utan id.	KUN
	1230	14	1430	CFQC Ft Providence NT  Nyheter denna tid. Även 11.1	KUN
		14	0957	KBAR Burley ID  Id ”12-30 KBAR Burley”	KUN
		14	0722	+KSJK Talent OR “News and information station, Jefferson Public Radio”,
				Bland annat BBC World News.	TuA
	1240	10	0817	CJAR The Pas MB  Med id “CFAR 5-90 .......” . Även 12.1.	KUN
		12	0905	KCCR Pierre SD  “KCCR .. ESPN Radio .. CNN .. AM 12-40 today’s (?) KCCR ..”	KUN
		14	1100	CJNS Meadow Lake SK ’CJNB 10-50, CJNS 12-40'	TuA
		12	0506	CJNS  “10-50 CJNB - 12-40 CJNS”	KUN
		12	0728	KBLL Helena MT  Id i px-info.	KUN
		14	0728	KWIK Pocatello ID  Id.	KUN
		10	0708	KQEN Roseburg OR  Id-ade.	KUN
		10	1310	KEJO Corvallis OR  Id-ade.	KUN
	1260	11	0745	CFRN Edmonton AB  “Edmonton´s Sports Radio – Team 12-60”. Även 14.1.	KUN
	1270	11	0659	WXYT Detroit MI  Id “AM 12-70 – the sports station”.	KUN
	1280	15	0649	WNAM Neenah-Menasha WI	TuA
		14	0922	KBNO Denver CO  SS. Även 15.1.	KUN
		14	0928	CJSL Estevan SK  “Playing todays best country and your kund favorites CJ 12-80”	KUN
		14	1353	KZNS Salt Lake City UT ‘Sport Radio 12-80, the Zone'	TuA
		11	0815	KZNS  “Sport Radio 12-80, Fox”	KUN
		11	0830	KIT Yakima WA  “Sports every time ... 12-80 KIT”	KUN
	1300	10	0506	WOOD Grand Rapids MI  ”News Radio 1300 WOOD”. Även 15.1.	KUN
		10	0530	KGLO Mason City IA  Id “AM 1300 KGLO”. Även 12.1 och 15.1.	KUN
		15	0655	KGLO  ‘This is Clear channel hometown news station, we're AM 1300 KGLO'	TuA
		14	1055	KAPL Phoenix OR  'This is KAPL, AM 1300 Phoenix-Jacksonville.’	TuA
		12	0614	KAPL  Hittade vid bandkoll mycket överraskande en “KAPL”-jingle. Hörde den även i 2½ timme den 14.1 med nonstop musik förutom heltimmesid. Id se TuA-s tips.	KUN
	1310	14	0844	CHLW St Paul AB  Id ”Cat country 13-10 CHLW”.	KUN
1320	14	0946	KFNZ Salt Lake City UT Sports,	TuA
		10	0944	KCTC Sacramento CA  “Music on your life by KCTC”.	KUN
		15	0740	CHMB Vancouver BC  Program på CC.	KUN
	1330	14	0832	WLOL Minneapolis MN  Id “This is Relevant Radio”.	KUN
		14	1200	CJYM Roseville SK  Dominerade denna fq hela denna fm.	KUN
1340	14	0757	KXEQ Reno NV  "13-40 AM, La Mach Mexicana.' 'La Super Q!' Jingle:
				'13-40 AM'. 'Digital Musical!'	TuA
		14	0813	KXEQ  Jingle: “La Super Q” direkt jag kom på fq-n tack vare tips från TuA.	KUN
		14	0806	KTSN Elko NV  '13-40 AM KTSN'	TuA
		14	0827	KTSN  “forecast KTSN'	KUN
		11	1330	CFYK Yellowknife NT  Nyheter. Även 14.1.	KUN
1350	14	1000	KRNT Des Moines IA  ‘Paul Simon song and: 'KRNT 13-50'.	TuA
		14	1017	KRNT  ” on 13-50 KRNT”	KUN
		14	1040	KTIK Nampa ID  ESPN Radio.	KUN
		14	0944	KSRO Santa Rosa CA  'You're listening to Coast to Coast AM from the
				Voice of the Sonoma county. We're 13-50 KSRO'	TuA
		14	0951	KRLC Clarkston WA  ‘The best Classic Country and Bob Benold. Weekday 
				mornings only on hometown Radio 13-50 KRLC'.	TuA
	1360			WTAQ Green Bay WI  Id ”News radio 13-60 WTAQ”. Även 15.1	KUN
		14	0543	KRKK Rock Springs WY  'Good Time Rock'n Roll is here - AM 13-60 KRKK'	TuA
		14	0924	KRKK  Stark. ”Oldies Radio Good Time Rock’n roll”. Redan 07.30 med id “AM 13-60 KRKK”	KUN
		10	1246	KKMO Tacoma WA  “Radio Sol – sintonia en las 24 horas del día”.	KUN
1370	14	0356	WDEA Ellsworth ME  'AM 13-70 WDEA, Ellsworth. Time for CBS news.'	TuA
		15	0148	WDEA  ”AM 13-70 WDEA”	KUN
		15	0100	WXXI Rochester NY  ”WXXI.org”	KUN
		15	0721	KDTH Dubuque IA  'KWWL weather center'	TuA
		15	0743	KXTL Butte MT  ‘And the oldies just keep on comin', 13-70 KXTL.’	TuA
		15	0117	KXTL  “13-70 KXTL”	KUN
1380	10	0725	KRKO Everett WA  “on 13-80 ESPN Radio”.	KUN
1390	15	0059	WEGP Presque Isle ME	TuA
		15	0207	WFBL Syracuse NY WFBL  -ID	TuA
		15	0506	WNIO Youngstown OH  “Americas best music on AM 13-90 WNIO”	KUN
		15	0648	WRIG Schofield WI  “Americas best music here on AM 13-90 WRIG”	KUN
		15	0159	WRIG  'Big Rig AM 13-90, WRIG.' 	TuA
		14	0857	KLGN Logan UT  ’AM 13-90 KLGN'	TuA
1400	14	0859	KLBB Minneapolis MN  Svagt id.  	KUN
		11	0712	+KCOG Centerville IA  SM-1. Id ”Centervilles ….. Radio 14 KCOG” 	KUN
		11	0817	CKSQ Stettler AB  ”Alberta's Cat Country – Q-14”. Även 12.1 med 
				”9:33 Cat Country – Q-14”.	KUN
		10	0735	KART Jerome ID  Överlägset vanligast på denna fq.	KUN
		11	1332	KSPT Sand Point ID  Id “News talk sports 1400 KSPT“	KUN
		11	0837	KEDO Longwiev WA  Id ”Oldies 1400 KEDO”	KUN
		10	1100	KLCK Goldendale WA  Id. “1400 KLCK Goldendale”	KUN
		11	0816	KRSC Othello WA  Ett svagt men dock tydligt ”Radio Catorce”.	KUN
1420	14	0954	KUJ Walla Walla WA 'From the valley's Newstalk Leader, 14-20,
				KUJ Walla Walla'. ESPN. '14-20 KUJ'.	TuA
	1430	10	1241	KEZW Aurora CO  Oldies. “14-30 KEZW”	KUN
		10	1232	KLO Ogden UT  Timecheck + id ”It´s 5:32 - 14-30 KLO”	KUN
		10	1248	KBRC Mount Vernon WA  Ett “KBRC” upp ur KLO.	KUN
	1440	14	1100	KMAJ Topeka KS  Id “AM 14-40 KMAJ” + ABC News	KUN
		14	0936	CKJR Wetaskiwin AB  ‘Cat country, 14-40 KJR'	TuA
		14	0855	KMED Melfort OR ‘Southern Oregon's number 1 place to be,
				Newstalk AM 14-40, KMED'.	TuA
	1450	14	0848	KGRE Greeley CO  Id “Tigre Radio catorce cinquenta”	KUN
		14	0900	KIOV Poyette ID  Id.	KUN
		14	0752	KHIT Reno NV ’KHIT...Reno...'	TuA
		11	1259	KONP Port Angeles WA  Stark med id.	KUN
	1460	10	1230	KARR Kirkland WA  Både ”Family Radio” och ”KARR” hördes.	KUN
		10	1235	KUTI Yakima WA  Id ”Your hometown favourites – 14-60 Country Cutie”. Även id-et “14-60 Country Cutie” förekom	KUN
	1470	11	0700	KWSL Sioux City IA  ”News radio 14-70 KWSL”	KUN
		14	0700	KBSN Moses Lake WA  “News and information KBSN Moses Lake”. Även annan, möjligen KELA, på frekvensen.	KUN
		10	1300	CJVB Vancouver BC  Id-et ”AM 14-70 CJVB Fairchild Radio, Cable 103.3	
				FM” dränkte id-et från annan station som just startat med ”AM 14-70 …..”. 
				Synd att CJVB inte väntade fem sek längre innan de startade. Även 12.1.	KUN
1480	14	1041	KRXR Gooding ID ’Fiesta Mexicana International.' 'KRXR 14-80. ...'	TuA
		10	0636	KRXR  SS. “Fiesta Mexicana Internacional La Radio”	KUN
1490	12	0753	+WFXY Middlesboro KY  Kort id. Svag.  SM-1!	KUN
		12	0830	KCFC Boulder CO  “Colorado Public Radio”.	KUN
		11	0813	KDBM Dillon MT  Id “Hot new country and all kind favourites on KDBM AM 14-90”. Även en kortare id-variant hördes tidigare.	KUN
		10	1243	KTEL Walla Walla WA  ”only on KTEL”	KUN
1520	15	0054	WWKB Buffalo NY  ‘50000 watts KB Radio 15-20'. Neil Diamond song.	TuA
1530	14	1326	KFBK Sacramento CA  ‘Newstalk 15-30 KFBK'	TuA
	1540	15	0733	KXEL Waterloo IA  Id.	KUN
	1550	14	0703	KYCY San Francisco CA  Stark. “AM 15-50 Talk and more”.	KUN
1560	15	0529	KKAA Aberdeen SD  'This is KKAA Aberdeen'. Q3	TuA
	1570	12	0200	CKMW Winkler MB  I kamp med XERF La Poderosa.	KUN
	1590	10	0800	WAKR Akron OH  Tyvärr dominant. ”15-90 WAKR”	KUN
	1600	15	0730	KCKK Lakewood CO  Id.	KUN
		10	0800	KVRI Blaine WA  Id ”AM 1600 KVRI, Blaine“	KUN
1620	10	0530	WTAW College Station TX  ”.. from new talk 16-20 WTAW College Station-Bryan”. Gick i timmar denna morgon	KUN
		14	0846	KBLI Blackfoot ID  ‘ESPN Radio 16-20, Idaho Falls-Pocatello'	TuA
		14	1034	KBLI  ESPN Radio.	KUN
		14	0846	KSMH West Sacramento CA  'EWTN Catholic Radio Network.'	TuA
		10	1000	KSMH  Stort id denna tid.	KUN
		10	0952	KYIZ Renton WA  Id. Även 15.1 kl 1500.	KUN
1630	15	0245	WRDW Augusta GA  Sport.	KUN
	1640	10	0626	WKSH Sussex WI  Radio Disney.	KUN
		10	0550	WTNI Biloxi MS  Id. “Talk Radio 16-40 WTNI”	KUN
		10	0535	KFNY Enid OK  Med ”All Comedy Network” program.	KUN
		14	0747	KBJA Sandy UT  ‘Radio Unica'. 'KBJA 16-40...16-40 AM Sandy...'	TuA
		14	0747	KDIA Vallejo CA  ‘The Light of San Fransisco- KDIA'.	TuA
	1650	10	0500	KCNZ Cedar Falls IA  Fq-dominant. Id ”KCNZ Cedar Falls AM 16-50”. Även 15.1	KUN
		11	0500	KBIV El Paso  TX ”… country on 16-50 KBIV”	KUN
		15	0532	KBIV  ‘16-50, KBIV.' Country song.	TuA
		15	0532	KBJD Denver CO  ‘Colorado's new choice for news and talk, KNUS2 at 16-50.'	TuA
		11	0459	KBJD  Id ”KNUS2” . Även 14.1. 	KUN
	1660	10	0253	WWRU Jersey City NJ  Med ”Radio Korea 16-60 forecast”	KUN
		10	0248	WFNA Charlotte NC  ”Sports Station 16-60 WFNA”	KUN
		10	0001	KRZI Waco TX  Fq-dominant denna natt. ”16-60 ESPN Radio – Central Texas Sports Leader”. Även “KRZI Waco” id förekom.	KUN
		10	0557	KQWB Fargo ND  Promo  “... on talk radio 16-60 KQWB”	KUN
		12	0850	KXOL Brigham City UT  Id. Q4.	KUN
1670	14	0952	KNRO Redding CA 'Redding's ESPN Radio 16-70, KNRO Redding.'	TuA
	1680	10	1000	KAVT Fresno CA  Radio Disney. Även 12.1	KUN
	1690	12	0823	KDDZ Arvada CO  Radio Disney.	KUN
		10	1000	KFSG Roseville CA  Religiöst program. Även 12.1	KUN
	1700	10	0300	KVNS Brownsville TX  Ägde fq-n denna natt. ”AM 1700 KVNS The Valley ” Vid något kortvarigt tillfälle religiös station in. Alabama?	KUN

CENTRALAMERIKA
	1470	10	0720	XERCN Radio Hispana Tijuana  RCN Id ”Radio Hispana 14-70 .........”. Även andra dagar.	KUN
	1570	10	0700	XERF La Poderosa Ciudad Acuna Id. Även 12.1.	KUN
	1620	10	0530	WDHP Frederikssted VI  Id-ade.	KUN
	1700	10	0732	XEPE Tecate BC  med id.	KUN

SYDAMERIKA
	1500	10	0730	YVRZ, Radio 2000, Cumana  överraskade med att gå bra denna morgon	KUN

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	930	11	0828	(Tent) KYAK Yakima WA  Station med programmet American Christian Network, Spokane. Enligt deras websida så är detta enda station som sänder deras program på denna frekvens. Är det denna eller sänder någon fler detta program på 930?	KUN
	1230	14	0954	(Tent) KGEO Bakersfield CA Eg. tent. men både TuA och jag tror starkt på denna.. Callbokstäverna KGEO sannolikt hörda. Ett resultat vi kommit till utan att påverka varandra.	KUN
	1350	13	1555	Oid Radio Orient?? Station med arabiska in ibland.	KUN
	1360	14	0750	Oid Station med programmet “Family in Focus”. Vem sänder detta program här?	KUN
	1575	10	0500	(Tent) Radio Nouvelle Talents (?) Station med franska.	KUN

NDB 
	237	11	1044	YJI, Qikiqarjao NU, CAN	KUN
	245	11	1045	CB, Cambridge Bay NU, C	KUN
	258,5	12	2205	HL, Svolvaer-Helle, NOR	KUN
	263	11	1515	YBB, Kurgaruule NU, CAN	KUN
	283	12	2209	KBV, Tromsö, NOR	KUN
	299,5	11	1115	KN, Svolvaer, NOR	KUN
	304	12	1723	ISD, Isfjord, SVB	KUN
	305	11	1100	LT, Alert, NU CAN	KUN
	308,5	12	2210	LG, Såtenäs, S	KUN
308,5	12	2211	HLN, Honningsvåg-Helnes	KUN	
	316	13	0908	BJO, Björnöya, SVB	KUN
	318	13	0940	FOR, Hammerfest, NOR	KUN
	320	10	1910	IL, Bodö-Ilstad, NOR	KUN
	320	12	1750	OL, Lycksele, S	KUN
	324	10	2158	AS, Kemi, FIN	KUN
	327	12	2235	Y, Sveg, S	KUN
	328	11	1550	DK, Vilhelmina, S	KUN
	330	12	1726	TV, Talvik, NOR	KUN
	333	11	1246	G, Kemi, FIN	KUN
	343,5	11	1545	ANY, Andöya, NOR	KUN
	344	11	1242	L, Kittilä, FIN	KUN
	348	12	1733	GUN, Gunnarn, S	KUN
	350	11	1603	LAA, Oulu-Laanila, FIN	KUN
	355	12	1736	KT, Narvik, NOR	KUN
	357	10	1905	R, Rovaniemi, FIN	KUN
	358	10	2155	ATA, Alta, NOR	KUN
	360	11	1523	OP, Kiruna, S	KUN
	362	10	0910	KV, Tromsö, NOR	KUN
	362	10	1824	JAN, Jan Mayen	KUN
	364	10	0910	B, Kittilä, FIN	KUN
	365	12	1650	ODD, Odden, NOR	KUN
	368	10	2139	SK, Sodankylä, FIN	KUN
	369	12	2219	OS, Skellefteå, S	KUN
	369	13	0925	OTH, Stockholm/Arlanda, S	KUN
	371	10	0910	BRS, Bremsnes, NOR	KUN
	371	10	0910	DU, Bardufoss, NOR	KUN
	371	11	1108	BV, Brough, UK	KUN
	371	13	0915	NSV, Svea, SVB	KUN
	373	10	1857	KEM, Kemi, FIN	KUN
	374	10	0907	FLV, Bodö, NOR	KUN
	377	12	1655	OL, Kallax, S	KUN
	378	12	1656	HTK, Sörkjösen, NOR	KUN
	381	13	0955	AN, Arvidsjaur, S	KUN
	388	12	2200	COR, Corner, S	KUN
	390	12	2225	PAJ, Pajala, S	KUN
	392	13	1035	BPG, Boden, S	KUN
	395	12	2145	KW, Kirkwall-Orkney, UK	KUN
	399	12	1825	ESS, Kokkola, FIN	KUN
	399	12	1700	BV, Berlevåg, NOR	KUN
	399	12	1700	O, Rovaniemi, FIN	KUN
	402	12	2145	TH, Thorsby, S	KUN
	405	10	1903	V, Ivalo, FIN	KUN
	408	10	1853	H, Enontekiö, FIN	KUN
	414	12	1720	SJA, Bardufoss, NOR	KUN
	427	12	2240	LUE, Lunde-Kramfors, S	KUN
	432	11	1236	AKU, Ivalo, FIN	KUN
	832	15	0726	ShW, Olenya, RUS	KUN
1236		11	1236	AKU, Ivalo, FIN	KUN


