 PAX57  -  Parkalompolo  051217 - 060109

Alla tider är UTC.						Rev 38	070324


Antenner:  8 riktningar från Argentina till Japan. 800 - 1000 meter. (LA-trådarna lite kortare.)

BOS		Bo Olofsson, Furuögrund	17-8	NRD-515, AR7030, 3*HF-225, HF-150, R75, 2*video 
BSE		Barbro Lingdén, Furuögrund	20-21	Kamera mm	
JOB		Jan Oscarsson, Märsta	17-21	IC-R75, HF-225, 2*kassettdäck
	LAO	Leif Anundi, Tullinge	17-23	NRD-515, HF-225, 2*MD
OFL		Ove Friman, Stockholm	26-6	IC-7800, IC-7000, Rohde-Schwarz EB 200, MD
LSD		Lars Skoglund, Täby	27-9	IC-R75, kassett
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	27-8	AR7030, HF-225, MP3, MD
ASM		Anders Skoglund, Malmberget	28-30	Yeasu FT-1000MP Mk V, 2*HF-150

Konstant NA men ganska orena signaler utom korta stunder. Å andra sidan är signalerna ganska starka så det spiller över ett och annat ID i alla fall. Locals har det dock väldigt svårt. För det mesta orkar inget upp ur bruset.  Andra effekter av detta brusande är att antennriktningarna inte fungerar speciellt bra och att signalerna mest ligger runt USA/Canada-gränsen med plötsliga skutt hit och dit.

17.12	BOS och JOB anlände vid 20-tiden SNT efter en lugn resa från Furuögrund där det endast snöat lite lätt sista milen och det största vilt vi stött på var en förskrämd hermelin som förhoppningsvis undgick att bli platt! Strax före vår ankomst hade LAO anlänt och låst upp. Drygt 21 UTC hade alla antenn-, rx- och bx-kablar förhoppningsvis kopplats rätt. Tnx till BOS och LAO för lånet av det extra kassettdäcket respektive koaxialkopplingen! En första koll av banden visade på gamla NDB-trotjänarna 214 YIO och 305 LT så det tycktes vara öppet mot NA. Precis som man satt sig tillrätta inträffade dock ett strömavbrott! Allehanda skräckscenarion hann målas upp men som tur var kom strömmen tillbaka innan de hann realiseras - dvs redan efter ett par minuter! Förutom NDB så kom det igång mot östliga Canada så pass att 790 CFNW hamnade i loggen.

18.12	Som vanligt vakade jag hela första natten då jag vanligtvis brukar sova dåligt på nya ställen och det då kan vara en fördel att vara rejält trött när man försöker! Dessutom skulle jag kunna få grepp på alla antennerna och bli av med en del ringrost. Och förstås bli kompis med ”Parka-pytsen”, dvs HF-225:an som jag bokat för dessa dygn. Med två rx:ar kan man ju bevaka två QRG:s vid heltimmarna, men viss ovana att hålla två bollar i luften kunde kännas av. Å andra sidan känns det som om stationerna ID:ar mindre ofta numera - nätverkssportare och ESPN-stationer i synnerhet. ID på heltimmen är absolut ingen självklarhet! Inte att förglömma Québecs TLK-stationer… Trots att det känns som bra konds kan man alltså få gneta en hel del innan man får ID på något nytt. Det gick i alla fall NA hela natten, så ett visst inföde blev det. Emellertid var det morgontoppen som blev den stora behållningen. Sällan har man haft så starka signaler på så många låga frekvenser samtidigt. Stressymptom! Nordöstligt stuk med fokus på Lake Ontario. Sigge ringde och berättade att han haft precis samma konds i Norrköping på en kort antenn! De östliga kondsen höll i sig fram till 12 UTC. På eftermiddagen riktigt skapliga AK/HI-konds men bara lite försiktigt mot väster - väldigt dåligt mot västra USA jämfört med säsongen hittills. En hyfsad bunt rapporter blev facit av första dygnet efter idogt DX:ande och minimerade fika-och toapauser! Till sist blev det sovdags vid 1530-tiden UTC. Fem timmar senare var man uppe och igång igen. Det började före midnatt UTC rätt fint med signaler från ON/sjöarna och jag fick faktiskt en daytimer i loggen i form av 1510 CKOT.  

19.12	Gnetkonds hela natten och om möjligt ännu svårare att hitta något nytt! Morgonen såg dock i stort ut som föregående dag – faktiskt nästan ännu bättre! Dvs fina ON/QC-signaler som höll i sig hela förmiddagen (i princip alla ON-stationer hördes)! Efter 10 UTC ett bra ryck mot BC och även mot delar av USA-västkusten vilket positivt inverkade på mitt rapportfacit. Även bitvis bra signaler från kanadaprärien. Däremot inte så mycket från AK/HI denna eftermiddag. Nåja, allt är relativt eftersom Petersburg ID:ades på 580! Nu var jag tämligen mör så efter lite palt blev det sovdags vid 1530-tiden UTC. Fem timmar senare efter en stärkande(?) tupplur var det åter full sprutt på banden! DT-läge igen alltså men den här gången blev det ingen daytimer loggad av undertecknad men i alla fall ett gäng stationer jag inte stött på förut. Bättre rapportdetaljer i tidiga kvällen också då stationerna är mera ”igång”!  

20.12	Efter att ha loggat WXCE på 1260 vid 01 UTC passade jag på att sova några timmar för att slippa det  ganska tradiga nattmanglandet och vara hyfsat fräsch till morgontoppen. Denna visade sig denna morgon vara fokuserad till USA:s västkust och en del kalifornien- och OR/WA-hörigheter gladde. Även lite annat från obestämda håll (prärie/MT/AK) om man som jag ibland har flera antenner inkopplade samtidigt nu och då. Gäller bara att lyckas ID:a stationerna…  Eftermiddagen bjöd på liknande konds med USA-västkust bra stötvis och även en ny BC hamnade i håven efter lite bevakning. Lite småstört verkade det vara med HI och AK bortblåst långa stunder. Liksom alla W-stationer. Efter lite palt (igen!) gick jag och nannade vid 1530-tiden UTC. Blev i varje fall fyra timmars sömn denna gång. Även denna kväll kom NA igång skapligt tidigt men någon halvtimme senare än igår. Nu blev det åt lite slumpmässiga håll: MI, KS, CO, UT + Argentina visade det sig! Lite fick man väl ut innan det blev sovdags igen 0130 UTC. Bosses Barbro kom upp i egen fräsig Focus på kvällen för att för första gången ta en titt på det beryktade QTH:et och dess omgivningar.

21.12	Cirka 05 UTC var man åter igång och nu gick bara en drös LA-stationer + från NA-hållet någon enstaka X-bandare. Tillfällig störning? Efter att ha kollat lite spanjorer en stund gick det åter hyggligt med NA vid 07 UTC. Oflyt med ID:s,  möjligen i kombination med knäck i lurarna och nyckfulla konditioner, gjorde att det inte ville lossna rapportmässigt förrän vid 10 UTC då ett par för mig nya kalifornienstationer ID:ades! Klart positiv effekt på morgonhumöret! Småkänning av begynnande förkylning? Ganska klen eftermiddag dock förutom att jag kring lunch träffade på två för mig nya HI medan Bosse, Barbro och Leif gick ”på tur” en stund. Och 1230 cirka då det blev en förhållandevis häftig men kort körare mot ND/MT. På en kvart hinner man inte få ut så väldigt mycket! Nu var det dags att packa. Hade egentligen tankar på att stanna en dag till (6 av de 50 medtagna C90-banden ännu oanvända!) men hemmavid hade lilla Maja blivit rejält förkyld och avlastning behövdes. Efter en gemensam(!) middag fick jag vid 1530 SNT skjuts av Barbro hela vägen till Skellefteå – vilken klippa! Bokslut av mitt deltagande i PAX57 blev helt klart överträffade förväntningar. Blir nog närmare 150 än 100 rapporter och stationsurvalet var fint dessutom eftersom en hel del på min önskelista kunde prickas av. 2 nya stater, ID och NV, gladde extra. /JOB

22.12	En bra dag med USA tidigt och extremt sent. Mer än 18 timmar i sträck med varierande kvalitet. Men slutet av eftermiddagen var riktigt spännande. Hördes till långt efter soluppgången i Oregon.  Bud på daytimers. 

23.12	Dålig natt. Bra morgon stundtals. NA hela eftermiddagen men inga speciella konds tror jag. Jag var tidigt igång på kvällen men kondsen började ännu tidigare! När jag slog på för att kolla 1230 klockan 2115 SNT gick det redan flera USA-stner! Men mest bara ME så missade nog inget? Ett par intressanta timmar där flera utvalda objekt vägrade ID:a ...

24.12	Ganska trist natt och morgon med en massa starka dominanter men ingen dynamik så nästan ingenting orkade upp på GY större delen av tiden. Men 10 kW gav kraftfull signal. Mest västra Canada och östra Mexico samt blindhopp däremellan med några minuter i KS för att sen hamna en stund i VA etc. Helt rent från AK långa perioder. Några bättre stunder efter sunrise. Tog slut tidigt jämfört med dagarna innan. Kom igång väldigt tidigt igen men bara dominanterna och högt brus samt splatter. Ingen DT-känsla direkt.

25.12	Inga speciella konds men kan möjligen ha varit lite bättre än vad jag uppfattat eftersom jag haft en ständig kamp mot febern hela natten och dagen. Lyssnade lite okoncentrerat en stund, sov en timme, lyssnade en stund, sov igen o s v. Ganska bra tajmat med sjukdag när kondsen ändå var beskedliga. Känns som kampen är på gång att vinnas ikväll. Kom igång tidigt men för dålig dynamik och för konstanta konds för att ge så mycket. 

26.12	Både jag och kondsen var för dåliga för att vi skulle kunna producera något. Inte en enda NA i loggen! Bara några tröst-NDB när urvalet på MV var för dåligt. Dessutom sovit bort halva tiden jag skulle ha kollat. Men inget missat känns det som.  Ove dök upp redan strax efter klockan 13 och höll på länge med att rigga sina lånade pytsar. Hur står sig en radio mot en som kostar 200,000 Kr mer? Efter två timmars hårdkörning av Ove före midnatt så är apparaterna likvärdiga som väntat. Bra signaler från standardstationerna i ON/IL.

27.12	Lite kul från midnatt och en timme framåt men koncentrationen var inte så hög utan det pågick hemsidesuppdatering, mailande mm samtidigt så en del  missades nog. Sedan gick luften ur ganska ordentligt med ett högt väsande och fräsande som sällan släppte upp något. På den vägen blev det sedan hela morgonen och förmiddagen. Började låta lite bättre från västkusten på eftermiddagen och även ett par HI tittade in. LSD & RÅM hämtades i Junosuando och skafferiet förstärktes lite. Sedvanliga incheckningsbestyr men igång till dess att NA drog igång tidigt som vanligt. Lite active-stuk så några få stationer i taget med korta ganska bra toppar. Rejält stört så brusiga ostadiga signaler med sydstatsprofil. AL och NC t ex.  Dog ut ett tag runt midnatt.

28.12	Nästa lilla öppning mitt i natten innebar en bunt Minnesota innan det blev lugnt igen. Morgonen startade med få och svaga signaler. Förmiddagen trist men eftermiddagen blev lite bättre. Blockerat åt de flesta håll dock. Solvinden ligger konstant på 700.  Inget utom 1230 och några svaga ME före midnatt.

29.12	Totalt värdelöst på natten. Nästan helt dött från NA. Börjar bli bättre vid sunrise och puttrar på hela dagen. Ömsom HI och ömsom SK men mest AK. Ingenting på kvällen.

30.12	Natten började med lite brassar bara. Trög morgon som dock öppnade mot västkusten kring sunrise. Sedan var det PST-filande som gällde hela dagen fram till drygt klockan 16 SNT.  ASM åkte hem efter att ha stannat en dag längre än planerat. Värdelös kväll.

31.12	Död natt. I det närmaste dött hela dagen också. Bara några förvirrade dominanter. Nyårsförberedelserna kunde skötas i lugn och ro. Lampan i bastun hade gått så vi vände på tre burkar Norrlands och använde som värmeljushållare enligt instruktion på burken! Marchallen på bron lockade inte hit någon bybo denna gång. Vi hann knappt avnjuta glöggen så skulle skumpan fördelas. Korken ligger 15 meter ut på gården.

1.1.06	Tendens till kommande konds men blev inget. Morgonen gav svaga och vimsiga konds åt diverse håll från Cuba till WA men mest runt sjöarna. Svagt och brusigt. KV-lyssning respektive PAX-loggskrivande under eftermiddagen. Jänkarna börjar komma in stadigt men svagt strax före 22 SNT. Kan bli något? X-bandet gick kanon runt midnatt.

2.1	Trista konds men ändå en hel del signaler hela natten. Öppnade ganska allmänt vid "soluppgången" men orena signaler så dominanterna gick fint men det fanns ingen nivå tre. Några lågfrekventa stationer gladde och sedan kom Hawaii bra på dagen följt av en mycket fin tidig Alaska-kväll. Midnattsöppningen uteblev.

3.1	NA hela morgonen och dagen men högt atmosfäriskt brus så svårt höra annat än dominanterna utom korta stunder.  Evert och Ben anlände efter en lång och mödosam resa från Holland och inledde PAX58 med att gå och lägga sig tidigt för att orka upp kommande morgon. Låter inte helt rent på kvällen men dyker upp NA väldigt tidigt. Inget användbart då förstås.

4.1	Ganska dålig förnatt men ökade sakta hela tiden fram mot morgonen. Breda och starka européer gjorde lyssning mindre njutbar.  Detta gällde även senare på förmiddagen. Ett högt vitt brus i botten skärmade bort alla svaga stationer. Nästan inga GY orkade upp ur fräset. Dock lättade bruset stundtals och då kunde guld anas. Bra mot norra centrala USA på eftermiddagen men blev inget västligare så lyssningen tog slut rätt tidigt. 

5.1	En del LA från strax före midnatt och senare NA också. Västkusten förhållandevis bra väldigt tidigt men inga fynd gjordes. Blev ingen ordentlig fart vid sunrise men ökade nu och då mitt på dagen och var riktigt bra mot prärien efter lunch. Även fina signaler på tropikbanden från Söderhavet. Tvärdog klockan 1400. Efter detta kom lite Japan igång igen på em så troligen en kortvarig störning.  Dåligt före midnatt.

6.1	Mycket trögt hela natten och morgonen med fladdriga och svaga signaler. Även européerna var svaga så gick höra en del ändå. Ett par bättre öppningar på dagen men ganska trist. Vi tog en långpromenad för att fira att solen var uppe igen! Andra dagen i år den är över horisonten även om det bara är några minuter. Vi träffade Rolle i ett skoterspår. Han och Bettan med gäster tittade in på en kopp kaffe på kvällen och bjöd in oss på traditionell renköttsmiddag till på lördag. Ove styrde bilen mot Luleå framåt kvällen med 140 rapporter i bagaget. 

7.1	Upprepning av dagen innan med dålig natt och tidig morgon. Kom igång lite mot västkusten efter soluppgången och skapligt mot MN efter ett. Svaga signaler ännu vid 16 SNT.  Klockan 1700 lokal tid var vi bjudna till Rolle och Bettan på renskav. Succé förstås. Egentligen var det för holländarnas skull men vi fick hänga på…Tre timmar senare drog vi en bastu. En del KV-brassar upptäcktes med ovanlig fina signaler tidigt.

8.1	Inga konds att tala om vid midnatt. Ganska gnetiga konds medan Rolf och Bosse förberedde avfärden. Lasse kunde fokusera lite bättre och fiskade upp en fining på 1410 så vid den tiden i alla fall så var det inte så dåliga konds… Vi tog farväl av LSD, EB och BHK på eftermiddagen och styrde bilen mot Byske via en fika hos OFL i Luleå.

9.1	Lasse avslutade PAX57 tidigt på morgonen för att åka taxi för buss-pris till kangos där rätta bussen skulle bordas. Linjen är omgjord men det betyder ju bara bättre service för oss! Jag antar att LSD inte lyssnade något alls detta datum… /BOS


EUROPA
	558	6	0650	RNE5 La Coruna	LSD
	639	28 4	0645	RNE1 La Coruna	LSD
	666	30	0714	BBC R York	RÅM
	774	28	1043	BBC R Kent  med morgonshow	RÅM
		30	0645	RNE1 Valencia	RÅM
	801	29	0645	RNE1 Castilla y León, Burgos	LSD
		21	0645	RNE1 Castilla y León  – ja inte fick EU någon större uppmärksamhet då det gick NA så gott som hela tiden! Just inte så mycket NA så här dax dock varför en snabbkoll på spanjorer gjordes. Castilla y León gick lite bättre än Galicia och hade dessutom vid micken en YL med ett tydligt uttal	JOB
		29	0655	RNE1 Lugo	LSD
		5	0645	RNE1 Ciudad Real	LSD
	837	2	1830	COPE Sevilla	LSD
	846	30	2351	R North  med ett reklamblock	RÅM
	855	29	0645	RNE1 Murcia	LSD
	873	28	2257	SER R Zaragoza	RÅM
		5	2338	SER R Zaragoza	RÅM
	990	28	1808	SER R Bilbao	LSD
	1026	28	0630	SER R Asturias	LSD
		30	2255	SER R Asturias	RÅM
		2 3	2255	SER R Salamanca	LSD
		3	2301	SER R Salamanca	BOS
		30	0720	SER R Vigo	LSD
		4	1352	SER R Jaén	RÅM
	1080	30	0722	SER R Coruna	LSD
		30	1758	OCR Toledo	LSD
	1098	5	0725	RNE5 Lugo	LSD
		5	0725	RNE5 Huelva	LSD
	1116	28	2338	SER R Pontevedra	LSD
		30	0625	SER R Pontevedra	RÅM
	1152	28	1049	Classic Gold Amber, Norwich  dundrade in	RÅM
		6	1955	RNE5 Zamora	LSD
	1161	28	1057	Magic 1161  dominerade och spelade Rod Stewart	RÅM
		31	1019	Magic Hull 	OFL
	1170	31	1019	Magic 1170, Stockton-on-Tees	OFL
		20	1059	Magic 1170, Stockton råkade ID:a när jag lyssnade på KPUG!	JOB
	1179	28	0955	SR Antenne Saar  Ny tysk sändare på 10 kW med px på tyska och franska	LSD
		30	0725	SER R Valencia	LSD
	1215	29	2230	COPE Santander	LSD
		30	0655	COPE Mallorca	LSD
	1224	4	0650	COPE Albacete	LSD
		4	0735	COPE Lugo	LSD
		5	0655	COPE Huelva	LSD
	1260	28	1058	BBC R York	RÅM
		29	1807	SER R Murcia	LSD
	1287	29	2259	SER R Lérida	RÅM
		5	2255	SER R Castilla	RÅM
	1305	29	1845	RNE5 Orense	LSD
	1332	28	1100	Classic Gold 1332  med id innan nx	RÅM
	1413	29	0755	RNE5 Girona	LSD
		2	1758	RNE5 Jaén	LSD
	1485	28	2359	SER R Santander	RÅM
		29	1845	SER R Santander	LSD
	1503	30	1855	RNE5 Monforte de Lemas	LSD
		2	1755	RNE5 La Linea	LSD
	1521	28	2157	SER R Castellon	LSD
	1530	5	0445	AFN Keflavik  idade “Thunder 1530 AM"	RÅM
	1584	30	2157	SER R Orense	RÅM
	1602	7	0945	Scandinavian Weekend Radio  //6170	LSD

AFRIKA
	1008	4	2255	Punto Radio, Las Palmas	LSD

ASIEN
	774	20	1320	JOUB (NHK2) Akita	LAO
	909	20	1320	JOCB (NHK2) Nagoya  perfekt ID. De andra frekvenserna jag bevakade dök.	BOS
	1098	19	1009	Family R/CBS Tanshui  men egentligen spanade jag som hastigast efter 
				Marshallöarna…	JOB
	1386	6	1320	JOQC (NHK2) Morioka	RÅM
		6	1320	JOQC  hann precis fada upp innan ID. Var mycket dåligt mot Japan annars.	BOS
		20	1320	JOQC med ett dåligt ID bara så Japanplanerna lades raskt åt sidan	JOB
	1557	28	1400	WYFR Kou-hu  med id & pxet "Open Forum"	RÅM

PACIFIC
	650	29	1218	KRTR Honolulu HI  "This is Hawaii's place for great music. The all new 6-50 AM."	RÅM
		21	1105	KRTR  överraskade med att nästan vara starkaste NA på bandet denna tid! Trodde näs-tan att Anchorage bytt format till EZL när det lite vaga ID:et ”The new 650 AM” kom! Hawaiireklamer plus information om deras hemsida tog mig dock ur dylika villfarelser! Var var KENI? Trevlig musik som tex Chad & Jeremys ”Yesterday’s Gone”	JOB
	720	18	0947	KUAI Ele'ele HI  börjar visst bli vanlig? Andra gången denna säsong för mig. Svarar villigt också tydligen! 	BOS
		18 21	1229	KUAI  med ett stiligt ”720 KUAI” efter en Countrylåt = kul! Ny ö dessutom då jag inte hört Kauai förut! Även 21.12 1203	JOB
	760	20	1100	KGU Honolulu HI	LAO
		18	0952	KGU  med lugn musik men passade på att säga ”Hawaii’s Christian Talk - The new KGU” bland annat	JOB
		2	1100	KGU  en av många HI denna tid.	BOS
	830	29	1106	KHVH Honolulu HI	BOS
		2	1200	KHVH	RÅM
		18	0934	KHVH  passade på att ID:a här: ”Newsradio 830 KHVH”	JOB
	900	18	0938	KNUI Kahului HI hävde ur sig ett godtagbart ”900 KNUI” här och en del trevlig Hawaiimusik kom också igenom senare! Även 1224 samma datum med en promo. Skoj med Maui!	JOB
	940	29	1114 	KKNE Waipahu HI  med Hawaiimusik	OFL
		29	1102	KKNE  med Hawaiimusik	LSD
	990	2	1105	KHBZ Honolulu HI  IDade fint.	BOS
		21	1049	KHBZ  riktigt stark i topparna – tyvärr inte lika stabil vid ID: ”AM 990 KHBZ”. Även jingle-ID lite senare	JOB
	1040	30	1100	KLHT Honolulu HI	OFL
	1370	30	0930	KUPA Pearl City HI	RÅM
		30	1114	KUPA   med relä av 99.5 KHUI	OFL
	1500	29	1000	KUMU Honolulu HI	OFL
		19	1432	KUMU  ska få en ny rapport! Reklam och ”AM 1500 KUMU AM” Även fint 1258. Progressive Talk…	JOB
		18 2	1232	KUMU	BOS
		7	1405	KUMU   	RÅM
	1540	21	1100	KREA Honolulu HI fadade upp lagom till heltimmen och ID:ade snyggt på EE ”This is KREA Honolulu 1540 on your AM dial”! Gick verkligen fint en stund därefter med koreanska	JOB
	1570	2	1137	KUAU Haiku HI  drog en fin close down ramsa och slog av sändaren 1140.	BOS
		2	1140	KUAU  stängde.	LSD
		2	1138	KUAU	RÅM

NORDAMERIKA
	540	19	0900	CBEF Windsor ON  drog längsta strået på timmen och IDade skapligt.  Dessförinnan hade man ekat ihop med CBGA1 hela förmiddagen.	BOS
	550	18	0800	WGR Buffalo NY lyckades ID:a lite halvknackigt på timmen ”..Sports Radio 550 WGR..”. Gick även en FF-talande här som borde vara CHLN…	JOB
		3	0800	WSAU Wausau WI  lyckades klämma ett ID mellan splattren	BOS
		3	0800	WSAU	LSD
		2	0732	KFYR Bismarck ND  för dåligt denna gång. Ett par ID men för breda europeer.	BOS
		2	1200	KTZN Anchorage AK  "KTZN Anchorage. This is The Zone"	BOS
		20	0859	KTZN  tryckte in ett ordentligt ID här vilket var trevligt. ESPN-stationerna är extra svåra att ID:a – legal ID på timmen är ingen självklarhet utan det kan i bästa fall komma något strax innan TOH  eller cirka tre minuter över	JOB
	560	18	0634	CHVO Carbonear NF  bara med VOCM-ID denna tid.	BOS
		19 3	0830	WGAN Portland ME	BOS
		18 19	0700	WGAN  med TOH-ID ”Newsradio 560 WGAN Portland” och en stund senare med en kanonpromo + väder! Även fint 19.12 0830 med nyheter, promo och ID  	JOB
		2	0800	WGAN	LSD
	22 3	0924	KMON Great Falls MT	BOS
	4	0815	KMON	LSD
	7	0752	KMON	RÅM
		20	0856	KMON  ID:ade här med ”KMON”-sång-logo. Även 0905 med ”560 KMON” och 0724. Tämligen dominerande med sin C&W	JOB
		20	1106	KPQ Wenatchee WA  bara svagt och brusigt denna gång	BOS
		20	0858	KPQ  med ett förskrämt ”560 KPQ”i kamp med KMON.  E-post-QSL! 	JOB
		18	1143	KVOK Kodiak AK  tycks det faktiskt vara med Country på AK-antennen och en kort annonsering där man åtminstone verkar få in ”Homeport Radio Station” + ”Kodiak” + ”AM 560 KVOK” om än ganska klämt. 24h nu? Kanonsignal på flera AK denna tid – exempelvis gick 640 och 800 båda fint. QSL:ade med T-shirt-bilaga!	 JOB
	570	18	0842	WMCA New York NY  mycket ren och fin med diverse annonseringar för innerstaden. 
				Sa sig även tillhöra TalkLine Communications Network. Körde REL TLK.	BOS
		18	0741	WMCA  stark ett tag med promo för ”Talkline Network” samt reklam för en Kosher-restaurang i NYC bland annat!	JOB
		19	0905	WSYR Syracuse NY  skapligt med flera ID efter nyheterna. Sen C2C.	BOS
		19	0740	CKGL Kitchener ON  m/ ESPN och lokala reklamer mm. "Sportsradio 570 News"	BOS
		19	0737	CKGL  fint med Waterloo-reklamer och en stund senare med ID ”You’re listening to ESPN Sports Radio on 570 News”. Krävdes ”bara” 57 expeditioner för att denna skulle hamna i en PAX-logg – men nu är den alltså ”PAXad”  ! QSL:ade trevligt oxo!	JOB
		18	1205	CKSW Swift Current SK  "Country Music Radio CKSW 570"	BOS
		19	1314	KVI Seattle WA	LAO
		19	1315	KVI  gick fint med trafikinformation och ”KVI Talkradio 570”	JOB
		22	1000	KVI  på HI-antennen…	BOS
		28	1205	KVI	LSD
		30	1413	KVI 	ASM
		29	0906	KVI  svagt med id  “KVI Talk Radio 570”	RÅM
		2	1304	KVI  slogs med en Kanadick om frekvensherraväldet	OFL
	580	19 23	0726	CFRA Ottawa ON	LAO
		21	0705	CFRA  ”CFRA Sports”	JOB
		18 23	0900	CFRA	BOS
		3	0951	CFRA idade med ett kort ”580 CFRA” efter reklamen	RÅM
		5	0902	CFRA  med vädret och ID	OFL
		19	0925	WKTY La Crosse WI  med en promo: ”Packer Football on WKTY” + ”Green Bay Packer Football is brought to you by…” + ett par lokala sponsorer av dessa sändningar + ännu ett ”WKTY” = tappad haka! QSL-ade!  /SM-2 efter MJT/PAX53!/	JOB
		28	0720	CKUA Edmonton AB	LSD
		19	1358	CKUA  skapligt en längre stund när jag bevakade frekvensen för att hitta av KRSA! CKUA bland annat noterad med reklam för Carlson Wagon Lit Travel i Medicine Hat och med promo för CKUA Radio Foundation. ID som ”CKUA Radio Network” 	JOB
		30	1414	CKUA 	ASM
		29	1359	CKUA 	ASM
		3	1559	CKUA   bokstav ID och stillsam musik	OFL
		5	0901	KRSA Petersburg AK  “Here at KRSA. Your station for Faith, Family and Fun”	RÅM
		19	1405	KRSA  kom upp över CKUA med wx-prognos för Petersburg med omnejd samt ett enkelt ID med callbokstäverna! Därefter körde man det syndikerade ”Morning in America”. Kan man höra sydliga AK som Petersburg och Juneau (800) borde man ju kunna få igenom Ketchikan på 930 också kan man tycka…	JOB
		5	0900	KRSA  överraskade stort	LSD
	590	22	0730	VOCM St John's NL	LAO
		4	2323	VOCM  med “VOCM First News at 8.01”	RÅM
		18	0938	CJCL Toronto ON	LAO
		21	0836	CJCL  ”The Fan 590”. Har QSL-kort! QRM FF (=CJRS?)	JOB
		1	0705	CJCL  "Sportsradio5-90"	LSD
		23	0902	CJCL	BOS
		20	0730	KUGN Eugene OR  lyckades faktiskt klämma igenom ett ID när KHAR höll andan en stund och det var ju skoj! ”Newstalk 590 KUGN”	JOB
		20	1200	KHAR Anchorage AK	LAO
		21	0732	KHAR  är frekvensens gigant i Parka och borde väl få vara med i loggen – svarar ju trevligt numera dessutom! ”The Christmas music you remember on 590 KHAR”	JOB
		29	0755	KHAR  med PSA & väder	RÅM
		29	1059	KHAR 	ASM
		1	1240	KHAR 	OFL
	600	4	0830	WMT Cedar Rapids IA  upp med ett bra ID komplett med ort.	BOS
		18	0834	WMT  med ett ID här: ”Newsradio 600 WMT”!	JOB
		2	0644	KSJB Jamestown ND  med bra ID och country	BOS
		2	0645	KSJB	LSD
		22	0842	CJWW Saskatoon SK	BOS
		19	0840	CJWW  ”Country 600 CJWW” när jag hade en from förhoppning om Ontario här men jag siktade tydligen för långt västerut!	JOB
		29	0845	CJWW   spelade Country & Western	OFL
		29	0845	CJWW	LSD
		29	0844	CJWW 	ASM
		2	1310	CKBD Vancouver BC	LSD
		20	0821	CKBD  har jag aldrig hört så här bra – rena njutlyssningen! ”Now another long set of six songs in a row kicking off with another Unforgettable 600 AM timeless classic”!	JOB
		5	0931	CKBD  med ändlös musik och till slut ett ID.	OFL
	610	4	0135	CHNC New Carlisle QC	LSD
		19	0835	CHNC  dök upp med ID i röran här	JOB
		3	0713	CHNC  med ett par dubbel-ID i röran. //1150.	BOS 
		19 24	0734	CKTB St Catherines ON  Q4 "Newstalk 610 CKTB".  Mer QRM den 24:e.	BOS
		18 19	0730	CKTB  var ju ett kap men frekvensen kollades förstås eftersom det gick så många ON-stationer! Även fint runt samma tid 19.12! ”Newstalk 610 CKTB”	JOB
		18 3	0803	WTVN Columbus OH  väldigt fint runt ID	BOS
		19	0831	WTVN  skapligt med ID och lite till innan CKTB tog över frekvensen. ”Newsradio 610 WTVN”	JOB
		2	1331	CKYL Peace River AB  med loklat väder	RÅM
		18 21	1050	CKYL  med närapå benkrossarsignal en stund och ”YL Country”. Fint äv. 21. 0737	JOB
	620	17 18	2239	CKCM Grand Falls NL  riktigt fint med trevlig musik // 590 och ID ”590 VOCM”. Noterad 18.12 0850 med reklam för ett hak med ”mouthwatering steaks”!	JOB
		20	0840	WZON Portland ME	BOS
		23 1	0851	WTMJ Milwaukee WI  stark och stadigt av och till hela förmiddagen	BOS
		19	0317	WTMJ  ID:ade vid ett förbisvep	JOB
		3	0932	WTMJ  “NewsRadio 620, WTMJ”	RÅM
		20	0832	KPOJ Portland OR	LAO
		20	0903	KPOJ  har jag inte stött på förut! Stannade till här när man nämnde ”Oregon” i något sammanhang och fick ganska strax ett par flotta ID:n som belöning! ”AM 620 KPOJ”	JOB
		20	0832	KGTL Homer AK	LAO
		18	1131	KGTL  med ett kanon-ID så att tänderna nästan skallrade! 1315 kom ett långt block med bara lokala reklamer och julhälsningar i närapå Q5! Behövde dock inte skicka denna eftersom KGTL sent omsider svarade trevligt på PAX47-rapporten! ”KGTL AM 620”. NOS	JOB
	630	24	0900	CHLT Sherbrooke QC  prickade av timmen med bra signal. //730 utom ID:et. 	BOS
		19 23	0800	+CFCO Chatham ON  nytt förstadatum hittad på band. Lika bra som den 23.12. Gav mailadress t o m! Flera andra NA här! Väntad men kul ny canadick.  0923 den 23 med några perfekta ID, lokal reklam och OLD satt som en smäck så kanon-rpt.	BOS
		23	0920	KFXD Boise ID  anropade och la på Johnny Cash. Hörde jag 1997 som KIDO.	BOS
		22 24	0900	CHED Edmonton AB  "Alberta's Information Superstation".  Även den 19.12	BOS
		21	0833	CHED  ”630 Ched – Alberta’s Information Superstation”	JOB
		4	0830	CHED	RÅM
	640	17	2304	CBN St. John’s NL  avslutade “CBC News” men tyvärr ingen local gate uppfattad	JOB
		24	0700	CFMJ Richmond Hill ON  "AM 640 Toronto Radio"  	BOS
		18 21	0649	CFMJ  ”AM 640 Toronto Radio”. Även noterad 21.12 0837. . Svarade sent omsider på min PAX-47-rapport så behövde inte skicka denna!	JOB
		2	0858	CFMJ  "AM 640 Toronto Radio"	RÅM
		4	0902	KFI Los Angeles CA	BOS
		18	1235	KYUK Bethel AK (eller undertecknad?) låg lite fel med klockan i det automatiserade nattprogrammet: “It’s 3.38 and the temperature is 24 degrees”! Promo för värvning av ”girl scouts”. Non stop-musik förutom korta meddelanden av det här slaget eller enstaka jul- eller grattishälsningar. Rätt stark denna tid då också 800 gick bra! Ett lite luddigt ”KYUK” 1158	JOB
	650	17	2205	KNR, Qeqertarsuaq fint vid snabbkoll. Har nyligen fått QSL!	JOB
		27	2120	KNR  spelade julsånger på danska efter nyheterna	RÅM
		19	0756	WSM Nashville TN	LAO
		18 19	0751	WSM  är en av mina most wanted! ”Armchair listening” med klassisk Country och smaskiga ID:s som ”Nashville’s Country legend 650 AM WSM”. Lade på platta med Garth Brooks. Lika fint 0847 19.12 QSL:ade snabbt – v/s:en kör SAAB…	JOB
		24	0918	WSM	BOS
		24	0847	CKOM Saskatoon SK  hade fritt fram då AK var helt bortstört	BOS
		19	0929	CKOM  ”News Talk Radio 650 CKOM”. Körde “Warren on the Weekend”	JOB
		19	1045	CISL Richmond BC med en fin jingle ”Oldies 650 C-Isle” och en promo dessförinnan! Har lyckats missa denna och ett flertal andra BC-stationer, men det var nog också tio år sedan jag senast upplevde bra BC-konds! QRM från allestädes närvarande KENI	JOB
		29	0757	KENI Anchorage AK	RÅM
		20	0705	KENI   ID:ades vid en snabb passage här: ”Newsradio 650 KENI”	JOB
		29	0758	KENI 	ASM
		2	1134	KENI  när jag lyssnade efter ID på HI-stn.	BOS
	660	18 19	0604	WFAN New York NY	LAO
		24	0701	WFAN  "Sportsradio 66 WFAN New York"	BOS
		24	0735	CFFR Calgary AB  "66 CFR"	BOS
		20	0705	KFAR Fairbanks AK med ett finfint ID: ”The Heartbeat of the West – 660 KFAR”	JOB
	670	23	0756	WSCR Chicago IL	LAO
		4	0825	WSCR  "The Score"	LSD
		19	0903	WSCR  fick ur sig ett par klämda ID:n på en QRM:ad frekvens: ”The Score Sports Radio 670” och “670 The Score”! En till här med TLK – rimligen Idaho.	JOB
		20 23	0742	KBOI Boise ID	LAO
		19	1026	KBOI  ID:ade påpassligt och snyggt i ett kort break i ”Midnight Trucking”-pro-grammet! Extra kul eftersom jag faktiskt saknar denna stat! ”Newstalk 670 KBOI”	JOB
		30	1436	KBOI 	ASM
		4	0830	KBOI	LSD
		4	0832	KBOI	RÅM
	680	18	0634	WRKO Boston MA  flitigt efterspanad genom åren men kom fint igenom QRM:en här med ”680 WRKO – Boston’s Talk Station”! Svår i norr – bara ”PAXad” vid en exp tidigare!	JOB
		19	0722	CFTR Toronto ON  helt ren med wx.	BOS
		3	0910	CFTR  “All News Radio, 680 News”	RÅM
		4	0834	CJOB Winnipeg MB  ganska dåligt men IDade i alla fall	BOS
		24	1300	KBRW Barrow AK  våldsamt stark vid ID. 860 gick bra oxo men inga äkta AK.	BOS
		19	1900	KBRW  tidigt men är ju i princip lokalradio i Parka! Ofta kanonsignal	JOB
		2	1730	KBRW  hörs fortfarande bra	RÅM
	690	3	0848	CINF Montreal QC	RÅM
		18	0852	CINF  hyfsat efter att ha avslutat ännu en nyhetsbulletin på FF	JOB
		6	1359	CBU Vancouver BC  "CBC Radio One in British Columbia"	BOS
		18	0404	CBU  faktiskt ny för mig med BC-wx efter CBC-news!	JOB
	700	19	0825	WLW Cincinnati OH	LAO
		18	0834	WLW  kanonfint med lokala reklamer vid en snabbkoll	JOB
		24	0701	WLW   "Your weather station"	BOS
		2	0800	WLW 	OFL
		20	1100	KBYR Anchorage AK  med Q5 nästan.	BOS
		18	1004	KBYR  utmärkt med fina rapportdetaljer och ”Smart Radio 700 KBYR”! Ska det månne bli QSL den här gången?	JOB
	710	17	2354	CKVO Clarenville NL // 590, 620 etc. med “VOCM”-ID:s	JOB
		1	0800	WOR New York NY	LSD
		19	0822	WOR  ska ju komma med vid dessa konds: ”710 WOR”. Försökte höra ON-stationen här dock…	JOB
		1	0745	KNUS Denver CO  med Big Band mx	LSD
		19	1324	KIRO Seattle WA	LAO
		19	0938	KIRO  mycket stark vid snabbkoll: ”Newsradio 710 KIRO”	JOB
		29	0817	KIRO  dundrade in	RÅM
		29	0801	KIRO 	ASM
		31	1153	KIRO  spelade upp en teater, daterad 1921, med julanknytning	OFL
	720	17	2205	KNR, Simiutaq fint // 650	JOB
		18	0651	CHTN Charlottetown PI  med en promo ”…weather any time on line at 
				720chtn.com...”	JOB
		18	1012	WGN Chicago IL	LAO
		19	0914	WGN  strålande bra när jag försökte mig på att ID:a mexikanen här! Ville ha samtal på ”591-7200”	JOB
		3	1000	WGN 	OFL
		29	0822	KOTZ Kotzebue AK  med lokala meddelanden	RÅM
		20	1500	KOTZ  fint med detaljerat ID vid s/on som även innehöll tekniska data och lite av stationens bakgrund!	JOB
	730	5	0528	CKAC Montreal QC	RÅM
	740	17 18	2224	CHCM Marystown NF ”VOCM – your Merry Christmas station”. Även så tidigt som 2050 18.12 noterade jag bara “VOCM”-ID:s. Lokal-ID tycks inte förekomma på vettiga tider här!?	JOB
		19 5	1251	CBX Edmonton AB  perfekt med "Daybreak Alberta". Gick // med 1560!	BOS
		20	2354	CBX  med lokalt program som det verkade!	JOB
		29	1244	CBX 	ASM
	750	19	0842	WSB Atlanta GA	LAO
		19	0851	WSB  kanon med “Newstalk 750 WSB – depend on it!”	JOB
		24	0932	WSB	BOS
		19 20	1145	CKJH Melfort SK  0857 den 20.12	LAO
		19 21	1131	KXL Portland OR kom igenom KFQD med ett ID här: ”Newsradio 750 KXL” Helt utan AK-QRM (bortstört!) med en promo 21.12 0945	JOB
		18 21	1332	KFQD Anchorage AK	LAO
	760	2	0831	WJR Detroit MI  drog vädret. Annars mest Midnight Trucking Net.	BOS
		20	1117	CFLD Burns Lake BC “BVLD” sade man här efter en oldieslåt! Nämnde Burns Lake i någon reklam också. Norra BC gick tydligen rätt bra denna tid – napp på 840 i samma veva! QRM från en station med religiöst TLK (tent. KGU)	JOB
	770	1	0732	WABC New York NY med promo för “WABC Weather Channel forecast”	RÅM
		28	0950	CHQR Calgary AB  var dominant på frekvensen	OFL
		18	1200	CHQR  och inget mer spännande: ”AM 770 CHQR”	JOB
		29	0804	CHQR 	ASM
		25	0950	KTTH Seattle WA  Q4 mest beroende på att AB-stn saknades helt här. Stört.	BOS
		19	1130	KTTH  superstark med promo och websidesomnämning!	JOB
		28	1000	KTTH  lyckades tas sig ovanför CHQR med ett fint ID	OFL
		30	1442	KCHU Valdez AK	ASM
	780	17	0005	CFDR Dartmouth NS  "7-80 KIX"	LAO
		1	0740	CFDR	RÅM
		4	2256	CFDR  kallade sig "780 KIX"	OFL
		19 21	0921	WBBM Chicago IL	LAO
		19	0951	WBBM  är lätt-ID:ad: ”780 WBBM”	JOB
		2	0905	WBBM	LSD
		2	0912	WBBM	RÅM
		2	1030	WBBM  med ID och fin jingel	OFL
		18	1304	KKOH Reno NV överraskade med ett hyfsat ID: ”The following is a paid commercial program on News Talk 780 KOH”! QRM från en station som utlovade snö i sin wx- prognos (sannolikt KNOM). Blev min första Nevada i lurarna och i QSL-pärmen!	JOB
		20	1534	KNOM Nome AK	LAO
		29	1250	KNOM 	ASM
	790	17	2339	CFNW Port-au-Choix NL kom upp med ett ”CFCB” och ”Corner Brook” plus lite till! Den har jag inte stött på förut trots frekvent spaning vid tidiga östliga öppningar	JOB
		19	0830	CIGM Sudbury ON	LAO
		18 19	0042	CIGM  var det som körde ESPN här! Bevakade QRG:n en stund just med tanke på formatet men här i ett break kom faktiskt ett ID ”…only on AM 790 CIGM”! Enligt websidan (www.wowsudbury.com) har man sport varje natt 6pm till 5am! Inte mycket C&W som lär spillas över från denna framledes alltså… Även kanon 19.12 0856 med flera lokala reklamer som helt klart hörde till Sudbury. Heltimmes-ID:et kapades tyvärr abrupt av ”ESPN Sports Center” så att bara ”Broadcasting from…” hann höras! Snabbt QSL via epost	JOB
		1	0841	CIGM idade “Sports Leader AM 790 CIGM”	RÅM
		1	0900	CIGM	LSD
		3	0702	CIGM	BOS
		20	0800	KGHL Billings MT hade den stora vänligheten att ligga överst på timmen med ett fint ID: ”The mighty 790 KGHL AM Billings”! Jag försökte undvika att ID:a de 300 vanligaste, vilket i många fall misslyckades, men faktiskt hamnade inte CFCW i loggen denna gång! 	JOB
		22 2	0733	CFCW Camrose AB  bland annat denna tid denna dag	BOS
		22	0726	CFCW	LAO
		29	1226	CFCW	RÅM
		29	1034	CFCW 	OFL
		30	1452	CFCW 	ASM
		23 2	0819	KJRB Spokane WA  Bra "790 The Fan"  och sedan kedje-sporten (Inte cykling…)	BOS
		20	0800	+KGMI Bellingham WA  IDade samtidigt som KGHL! "KGMI Bellingham" kom igenom i alla fall! 	JOB
		20	1620	KCAM Glennallen AK	LAO
	800	5	0657	VOWR St.John's NL	OFL
		18	0638	VOWR  ”This is Radio 800 VOWR”. Spelade riktigt gamla melodier och även lite folkmusik = trevligt!	JOB
		5	0658	VOWR	RÅM
		18 23	2256	CKLW Windsor ON	LAO
		18	0859	CKLW  kanon med promo och ”AM 800”-ID:s! För en del kanadicker tycks det göra ont att använda callbokstäverna men 1032 kom i alla fall ett ”AM 800 CKLW”	JOB
		23	0742	CKLW   "AM 800"	BOS
		1 5	0758	CKLW	RÅM
		2	0910	CKLW	LSD
		20	0916	CHAB Moose Jaw SK  klockrent med wx annars fler stationer här	BOS
		20 21	0859	CHAB  ID:ades i förbifarten! ”The greatest hits of all times – 800 CHAB”. Även 1113 samma datum och 21.12 0823 med fin ”800 CHAB”-jingle efter wx	JOB
		29	1252	CHAB 	ASM
		5	0856	CHAB 	OFL
		7	1350	CHAB	BOS
		19	1120	KPDQ Portland OR  med "Focus on the Family Radio Theatre"-promo o ID.	BOS
		18 19	1300	KINY Juneau AK gick riktigt fint ett tag! Här med legalt ID ”…KINY Juneau…”. Bra även 19.12 1354	JOB
	810	19	0649	KNR, Upernavik lirade ett danskt schlager-EM-bidrag från 90-talet och därefter dragspels-musik. Hyfsat under BBC när jag hoppades på NB här…	JOB
		18	0808	CJVA Caraquet NB satt som en smäck på en tills nu okollad bandstump! BBC R Scotland helt ur slag en stund medan kanadicken istället kom upp med jul-Country på FF och fint ID: ”La Super Station” + reklam för en lokal bilhandlare. Rent av dominant några högtidliga minuter innan skotten och WGY började pocka på uppmärksamhet. Lite senare en REL med US accent men det kan ju vara något som WGY körde eftersom det var söndag natt lokal tid? Får man drömma lite har ju annars CKJS i Winnipeg religiösa px ibland, men tydligen inte så här dags enligt schemat.  CJVA = länge eftersökt NB och, tycks det, rent av Parka-premiär.	JOB		19	0806	WGY Schenectady NY  dominerade öven en annan NA fast UK + GRL QRM	BOS
		18	0830	WGY  med fin promo och ”Newstalk Radio 810 WGY”! Efterlängtad!	JOB
		29	1020	KGO San Francisco CA	LSD
	820	19	0750	CHAM Hamilton ON	LAO
		3	0705	CHAM   med ID "820 CHAM - The Legend"	OFL
		19	0932	WBAP Fort Worth TX	LAO
		19	0932	WBAP  har jag inte hört så här fint förut! ”Newstalk 820 WBAP”	JOB
		24	0706	WBAP	BOS
		3	0655	WBAP   med ID "News Talk 820 - WBAP"	OFL
		19	0930	KGNW Burien WA  trängde sig in på östkustantennen med ett ID. Slog om till röd tråd och där var det ett helt annat utbud en stund. ÖK dock säkrare signaler.	BOS
		19	1322	KGNW	LAO
		19	1317	KCBF Fairbanks AK	LAO
		21	1039	KCBF  kanonstark med lokala reklamer = ny rapport – QSL nu då?	JOB
		29	0738	KCBF   med lokal reklam och ESPN radio	OFL
	830	18	0813	WCRN Worcester MA  IDade i röran	BOS
		18	0730	WCRN	LAO
		18	0726	WCRN  med ”The True Oldies Channel” men här lyckades jag till sist pricka av ett lokal-ID i form av ett enkelt ”WCRN”! Fin signal	JOB
		19	0725	WCCO Minneapolis MN	BOS
		18 19	0836	WCCO  m promo för systerstationen 102.9 Lite FM + några egna ID. Äv 18.12 0846	JOB
		18	2305	WCCO	LAO
		3	0723	WCCO 	OFL
		19	1245	CKKY Wainwright AB	LAO
		29	1231	CKKY   med Cat Country	OFL
		22	0900	CKKY 	BOS
		29	1326	CKKY 	ASM
		2	1036	CKKY	RÅM
		18	1405	KSDP Sand Point AK  f f g med ID för mig som försökt undvika den	BOS
		18	1007	KSDP  m helt eget px tycktes det! Lokalannonser + ”830 AM KSDP” till fin styrka	JOB
		2	1828	KSDP	RÅM
		2	1817	KSDP 	OFL
	840	19	1127	WHAS Louisville KY  fint även mitt på dagen	BOS
		18 19	0859	WHAS  ID:ade ”Newsradio 84 WHAS”. Även fint 19.12 0931 med New Albany-reklamer + “84 WHAS”	JOB
		18 19	2306	WHAS   klockan 1007 den 19/12 	LAO
		2	0755	WHAS 	LSD
		19	1150	KXNT North Las Vegas NV  gladde rejält med ett ID här plus en promo: ”The Talk Station AM 840 KXNT”	JOB
		19	1103	KSWB Seaside OR  bara svagt ID genom den mycket starkare CKBX som OIDade	BOS
		8	0945	KSWB  "8-40 Gold"	LSD
		20	0808	KSWB  med ett kalas-ID i musiken: ”KSWB Seaside”!	JOB
		20	1125	CKBX 100 Mile House BC  lyckades jag hitta av denna skapliga körare mot BC! Deras slogan var precis à la websidan. Kör Country // 100.3 FM ”The Wolf” 	JOB
	850	18	0703	WEEI Boston MA	LAO
		21	0704	WEEI  indikerade att det började röra lite på sig ”NA-wise” efter seg morgon	JOB
		2	0806	WEEI  en av många på frekvensen.	BOS
		3	0727	WEEI Boston MA	OFL
		2	1000	WKNR Cleveland OH  …men på olika antenner.	OFL
		23	1002	KOA Denver CO	LAO
		20 21	0823	KOA  är svår att missa ID på. Hoppades lite på Tacoma dock eftersom KSWB gick så fint på 840… Äv. 21.12 0109 med ”Newsradio 850 KOA” + promo till fin styrka	JOB
		2	1000	KOA  gick lika fint som WKNR… 	OFL
		30	1158	KICY Nome AK	ASM
		2	1300	KICY  öppnade plötsligt och tg effektivt bort den svaga ESPN som hördes. HI?	BOS
		2	1622	KICY  med reklam för Alaskas äldsta tidning ”Nome Nugget”	OFL
	860	7	1400	CBKF2 Saskatoon SK  med ett perfekt "CBKF"	BOS
		20	0746	KPAM Troutdale OR  Q3-ID i en promo när jag kollade en inspelning som jag inte hade tänkt kolla. Hade inte noterat räkneverk bara tiden. "AM 860 K-Pam." 	BOS
		19	1902	CHAK Inuvik NT stark denna tid men // 1230 och 1340 efter nyheterna	JOB
	870	19 23	0800	WHCU Ithaca NY  dundrade in precis över heltimmen den 23:e! Den har jag jagat i många år men nu då "norrskenet" sopade bort övriga här var det dags. Även 18:e	BOS
		19	0930	WHCU  höjde temperaturen med ett kalas-ID: ”Newstalk 870 WHCU Ithaca”! Hörde att det gick två stationer här vilket föranledde viss bevakning av frekvensen!	JOB
		19	0803	WWL New Orleans LA	LAO
		19	0931	WWL  visade sig den andra som förväntat vara. Kanon-ID: ”From the heart of
				the Crescent City it’s Entercom Communication Station The Big 870 WWL New 
				Orleans!”	JOB
		19 22	0832	WWL	BOS
	880	18	0634	WCBS New York NY	LAO
		19	0145	WCBS  lika stark som lätt-ID:ad!	JOB
		5	0545	WCBS	RÅM
		20	0850	CHQT Edmonton AB  "Cool 880" var ovanligt medgörlig denna dag, men ID ändå	BOS
		2	1100	CHQT  spelade skön musik	OFL
		20	0847	KIXI Mercer Island-Seattle WA  Q2 men en stund senare många Q4-detaljer/ID	BOS
	890	23	1030	WLS Chicago IL	LAO
		19	0134	WLS  ”Newsradio 890 WLS” när jag snabbt stannade till här	JOB
		2	1700	KBBI Homer AK	RÅM
		18	1300	KBBI  med ett verkligt smarrigt ”KBBI AM 890 Homer”! Enligt QSL:et den bästa inspelning de hittills fått från Skandinavien.	JOB
	900	3	0745	CHML Hamilton ON	LSD
		19	0747	CHML  ruskigt bra ett långt tag denna fina ON-morgon! Strör ”AM 900 CHML”-annonseringar och lokala reklamer omkring sig. Fick QSL på PAX47-rapporten i julklapp!	JOB
		3	0730	CHML   med lokala reklamer för firmor i nämnda stad	OFL
		3	0752	CKBI Prince Albert SK	RÅM
		19	1035	CKMO Victoria BC en gammal önskestation men utan problem nu! ”Village 900” och promo för nyheter från BBCWS bland annat. Trevlig musik dessutom! 	JOB
		20	1000	KZPA Fort Yukon AK	LAO
	910	22	0941	CKDQ Drumheller AB  "Q-91 Drumheller"	BOS
	920	21	0830	CJCH Halifax NS	LAO
		19	0748	CJCH  ”Happy Holidays from everyone at AM 920 CJCH!”	JOB
		1	0703	CJCH	RÅM
		3	0825	CKNX Wingham ON	LSD
		19	0735	CKNX  kom upp fint här över den ganska efterhängsna CJCH med ett enkelt ”AM 920 CKNX”! En stund senare skedde det igen och då också en fin promo. Lirar Country. Svarade snabbt med brev!  	JOB
		3	0739	CKNX  med ett ID i musiken.  Verkar inte svara riktigt 100% säkert…	BOS
		3	0757	CKNX   “AM 920 CKNX”	RÅM
		3	0813	CKNX 	OFL
		3	0829	WOKY Milwaukee WI  m bra detaljer och ett skapligt ID.  Även ID senare. NOS	BOS
		24	0707	+KARN Little Rock AR  upp en minut med ett skapligt "… on KARN."  Borde duga till en bandrapport. NWS. MEX-cx denna tid. Klent pattern men hörd förr i Finland.	BOS
		3	0820	CFRY Portage la Prairie MB  bra men tjejen som presenterade var inte så distinkt.	BOS
		28	0833	KXLY Spokane WA  fadade upp med ID	OFL
		20	1112	KSRM Soldotna AK 	LAO
		2	1800	KSRM	RÅM
	930	18	2038	CFBC St John NB  	LAO
		18	0826	CFBC  ”Good Time Oldies – 93 CFBC”	JOB
		19 23	0703	WBEN Buffalo NY  hade helt egna nyheter. En raritet med sådant numer.	BOS
		19	2234	WBEN  med reklam för en inrättning i det kanadensiska Niagara Falls! I vilket fall var det en av stationens annonsörer enligt WBEN:s websida. Riktigt hyfsad signal några minuter då det samtidigt gick starka ON på exempelvis 1070 och 1290	JOB
		18	0819	+WDLX Manchester NC  överst i röran en stund med reklamer för lokala firmor i Greenville, NC!! Avsaknad av formellt ID men adresser etc verifierade efter nätkoll. QSL har erhållits! WDLX köptes upp 2005 av 1250 WGHB som har adress i Greenville. Jämför även www.pirateradio1250.com. Anläggningen på 930, som inte hade gått för full effekt på länge, lär ha blivit upprustad i samband med ägarbytet. 	JOB
		23 3	1223	KSEI Pocatello ID  våldsamt stark ett tag. Men hördes länge.  Fox Sports	BOS
		22	0606	CJCA Edmonton AB	LAO
		18	0054	CJCA  ofta stark och ganska omisskännlig – “AM 930 CJCA”	JOB
		29	0830	CJCA	RÅM
		29	0648	CJCA   med stillsam musik	OFL
		29	0724	CJCA 	ASM
		2	1905	CJCA  gick stadigt här tillsammans med KNSA.  Inte ett spår av KTKN på 90 minuters kollande.  Måste till speciella konds uppenbarligen.	BOS
	940	18	2116	CINW Montreal QC	LAO
		21	0706	CINW  “The New 940 Montreal”	JOB
		3	0830	CINW	BOS
		3	0929	CINW   med ID  "The new 940 Montreal"	OFL
	950	22	0810	CKNB Campbellton NB  med ett fint "95 CKNB"	BOS
		4	0118	CKNB  med ett ”95 CKNB“	RÅM
		22 3	0811	WWJ Detroit MI  dök upp efter CKNB  och IDade samt gav web-adressen	BOS
		19	0818	WWJ  sveptes förbi i all hast: ”…on WWJ Newsradio 950…”	JOB
		3	0715	WWJ	RÅM
		29	0743	CFAM Altona MB	ASM
		20	1416	KJR Seattle WA  svagt på AK-antennen då jag kollade efter KSWD	BOS
	960	18 21	0835	CHNS Halifax NS finfint med väder och ID: ”Oldies 96 CHNS”. Även 18.12 0818.  Vill ha Ontario här men det kanske går lättare nästa säsong eftersom CHNS går över till FM i sommar enligt QSL 	JOB
		18 2	0833	WEAV Plattsburgh NY  tog över från OLD-stn med sitt ID // FM.  Den 23:e hörd med QRM från en annan Fox News-station!	BOS
		18	0900	WEAV  med TOH-ID som förutom WEAV även omnämnde WXZO 96.7 och en lågeffektad repeater, W242BK 96.3 i Colchester! Sällan man hör ID på dylika! ”The Zone” kallade man sig ”The Zone” kallade man sig	JOB
		23	0818	CFFX Kingston ON  "Oldies 960"	BOS
		23	0905	WSBT South Bend IN  äntligen rapporterbart trodde jag även om det inte var stort mer än ett par ID och en väderrapport. Men förnyad koll underkände kvalitén även denna gång tyvärr. För mycket splasch. WEAV dominerade annars.	BOS
		18 20	1409	CFAC Calgary AB stark med lokal reklam, promo och ”The Fan 960”. Även 18.12 1336. Har lyckats missa rapport på denna tidigare men nu tar vi dom!	JOB
	970	22 23	0806	WZAN Portland ME  flera ID	BOS
		19	1235	CFXE Edson AB ett hett villebråd som ID:ade ”The Fox” och hade som slogan ”Playing all kinds of stuff”! Lät inte som en AM! Stark och fin runt denna tid	JOB
		19	1040	KCMD Portland OR   skulle ha gått kanon om inte AK dragit på med Q4. I en tillfällig svacka av KFBX dock ett skapligt "970 All Comedy Radio" och lite lokala reklamer. Korta snuttar med Seinfeld och liknande. Syndikerade A.C.R. "ID" nu och då.	BOS
		19 20	1034	KFBX Fairbanks AK  "Newsradio 970" med repris av Coast to Coast. Äv. 0226	BOS
		18	1330	KFBX  ”Newsradio 970 KFBX”	JOB
		29	1158	KFBX 	OFL
	980	3	0650	CKRU Peterborough ON	LSD
		3	0727	CKRU  "9-80 Cruise"	RÅM
		3	0733	CKRU  "Peterborough's 980 KRUz"	BOS
		18	1035	CFPL London ON  var efterlängtad och gick en stund med bra rapportdetaljer och ett ståtligt ”News Talk Sports AM 980 CFPL”! Gick både från sjöarna och västkusten så här dax	JOB
		18 19	0835	CFPL  fint en stund med "News Talk Sports AM 980 - CFPL"	BOS
		18	0938	WITY Danville IL  med ett ID mm fixade åtminstone en rapport denna småtrista dag.
				Gick väl NA mest hela natten och dagen men lite vimsigt.	BOS
		2	1020	WCUB Two Rivers WI	LSD
		19 3	0805	WCUB    "Cub Country weather"  efter ett korrekt bokstavs-ID	BOS
		3	0726	KKMS Richfield MN  avannonserade ett "listener supported program"	BOS
		20	0850	KFWB Los Angeles CA  stack glädjande nog upp en stund över CKNW med en promo och nämnde även sin hemsida på kfwb.com	JOB
		19 22	1130	CKNW New Westminster BC  återutsände en gammal radiohistoria med Tarzan!	BOS
		19	1005	CKNW  fint med wx och ”CKNW Newstalk 980”! Hemsidorna för CKNW respektive CFPL ser förresten tämligen lika ut men de har ju inte bara samma QRG utan även ägare!	JOB
		30	1514	CKNW  med nyheter	OFL
	990	19	0817	CKGM Montreal QC  "Team 990"	LAO
		19	0920	CKGM  ”Team 990”	JOB
		3	0920	CKGM 	LSD
		3	0820	CKGM 	OFL
	1000	3	0900	WMVP Chicago IL "Chicago Land Leader in Sports"	OFL
		28	0724	KOMO Seattle WA  med trafikinfo	RÅM
		27	1119	KOMO  är den ena västkustaren som hörs just nu	OFL
		18	1311	KOMO  ”KOMO 1000”	JOB
	1010	19 23	0004	CFRB Toronto ON	LAO
		3	0930	CFRB  	OFL
		19	0304	CBR Calgary AB hade vänligheten att stoppa in en kort local gate för Calgary efter CBC News! Även 1338 samma datum med en egen ”morning show”. Äntligen blev det rapport på detta outlet!	JOB
	1020	19 23	2219	KDKA Pittsburgh PA	LAO
		23	0919	KDKA	BOS
		2	0847	KDKA  ID samt sökte folk som vill jobba med radio & TV	OFL
		3	0837	KDKA	RÅM
		20	0906	KTNQ Los Angeles CA med SS-TLK och ett knippe reklamer med area code 323 	JOB
		29	1101	KAXX Eagle River AK  förvånade med bra signal och ID för både MV och FM-stationen man kör ut. Reaktiverad ännu en gång! Formatet nu AC!	BOS
		30	1002	KAXX  med id för både FM och AM stn	RÅM
		30	0901	KAXX  med en live konsert	OFL
	1030	5	0521	WBZ Boston MA	OFL
		18	2022	WBZ  ID:ades redan denna tid	JOB
		19	2217	WCTS Maplewood MN  "The Bible Station"	LAO
		20	0900	KTWO Casper WY  Q2 bara med ID och nx	BOS
		22 23	0857	KTWO	LAO
		4	1059	KTWO  “This radio knows Wyoming sport, KTWO Casper AM1030”	RÅM
		4	1100	KTWO  med flera fina ID´n	OFL
		20	1115	KMAS Shelton WA inte så bra som jag hade hoppats. Men flera ID och ensam. 	BOS
	1040	23	0811	CKST Vancouver BC	BOS
		31	1119	CKST  ”1040 – Vancouver” med Fox National Sport Report	OFL
	1050 	18	0759	WEPN New York NY	LAO
		2	0838	CHUM Toronto ON  spelade en hel del gamla klassiker inom popmusiken	OFL
		8	0734	CHUM  en av få IDade denna dag.	BOS
		22 2	1326	CJNB North Battleford SK  bra med julhälsningar till kreti och pleti. CJNS-1240 är tydligen nerlagd och har öppnat upp 1240 ännu mer. "CJNB and CJNS" ID 	BOS
	1060	27	2107	WBIX Natick MA  gick ganska fint men tyvärr var europeerna väldigt bredaxlade så splattret gjorde lysningen besvärlig. Dock klart Id, px-titel, tel nr mm rpterbart!	BOS
	1070	19	0059	CBA Moncton NB  med perfekt promo för sitt tel nr till "CBC Moncton Newsline"	BOS
		18	2015	CBA   tidigt ute denna kväll	JOB
		18 19	2158	CHOK Sarnia ON  gick fint men det var en hel hög andra NA under…	BOS
		18 19	2245	CHOK  har jag aldrig hört så fint som nu. Mängder av lokala annonser och perfekt ID dessutom! Får bli ny rapport här då den förra bara gav portoutlägg som resultat. Även 18.12 0717 med promo	JOB
		2	1004	CHOK 	RÅM
		2	0933	CHOK 	OFL
		23	1120	KFTI Wichita KS  väldigt bra länge. "AM 1070 The Ranch" och lokala nx och wx	BOS
		19	1021	KNX Los Angelses CA  i röran	BOS
		19	0520	KNX  med ett riktigt kanon-ID 	JOB
		22	0911	KNX	LAO
		29	0838	KNX  med trafik- och väderinfo	RÅM
		29	0948	KNX  	OFL
		30	1259	CFAX Victoria BC	ASM
		19	1036	CFAX  tryckte till KNX rejält med promo, lokalreklam och ”C-Fax 1070”! Fin BC-körare denna tid. CFAX efterlängtad minst sagt – är ju tämligen rar!	JOB
		19	1006	CFAX  med Victoria-reklamer efter Broadcast news. "C-Fax". Jingle mm	BOS
		30	1041	CFAX	RÅM
	1080	19	0031	WTIC Hartford CT  lockade till lyssning eftersom en annan NA anades under.	BOS
		21	0706	WTIC  riktigt fint med ID	JOB
		3	1029	WTIC 	OFL
		24	0928	KRLD Dallas TX  andra finingen på frekvensen som jag bara ramlade på. Lyssnade nog max femton minuter på frekvensen totalt!  KUDO bortstörd.	BOS
		24	0801	+KVNI Coeur d'Alene ID  rattade jag in strax innan de levererade ett bra legal ID
				en dryg minut försenat. Körde igång nätverks-nyheterna med samma fördröjning.	BOS
		20	1142	KUDO Anchorage AK	LAO
		20	0950	KUDO  finfint med push för websidan på www.kudo1080.com	JOB
		30 2	1035	KUDO	LSD
	1090	18	0850	WBAL Baltimore MD	LAO
		19	0655	CKKW Kitchener ON med Waterloo-reklamer och “Oldies 1090”-ID	JOB
		2	1234	KPTK Seattle WA  "Seattle's Progressive Talk AM 1090"	BOS
		18	0145	KPTK  ”Seattle’s Progressive Talk AM 1090”	JOB
		2	0733	KPTK  	OFL
	1100	19 22	2231	WTAM Cleveland OH   Den 22. kl. 1000	LAO
		19	0101	WTAM  med wx	JOB
		3	1050	WTAM 	OFL
		22	0852	KNZZ Grand Junction CO	LAO
		19	0953	KNZZ  gladde ordentligt med ett helt okej ”…1100 KNZZ” och lite till! Har jag spejat efter ett tag	JOB
		22	0745	KFAX San Francisco CA	LAO
		2	1230	KFAX  fint med lokalt px	BOS
		2	1232	KFAX   Tack för den nya stationen Bosse!	OFL
		2	1230	KFAX	LSD
	1110	23	0606	WBT Charlotte NC	LAO
		23	0833	WBT  ensam på frekvensen och massor av Q4-ID	BOS
		2	0805	WBT 	OFL
		20 22	0032	KFAB Omaha NE	LAO
		2	0734	KFAB 	OFL
		6	0905	KFAB	RÅM
		18	0306	KFAB ”Newsradio 1110 KFAB”	JOB
		20	0804	KAGV Big Lake AK  väldigt kraftfull. Behöver inte ta ny rpt då man svarat fint!	BOS
		20 21	1405	KAGV  med ID och väder och Dave Horning bakom micken. Fin signal vilket gör att Hawaii blivit rejält svårt här. Även 21.12 1204 med bra promo. QSL:ade trevligt på PAX47-rapporten dock, så behöver inte skicka igen!	JOB
		20	1458	KAGV	LAO
		2	1254	KAGV 	OFL
	1120	22	2308	KMOX St Louis MO	LAO
		3	0700	KMOX	RÅM
		24 29	0830	KPNW Eugene OR  loggades i brist på högvilt	BOS
		18 21	1030	KPNW  ”Newsradio 1120 KPNW”. Även 21.12 0930 med bra rapportdetaljer	JOB
		30	1335	KPNW  med väder och trafikinfo	RÅM
		30	1345	KPNW  med vädret 	OFL
	1130	20	2258	WDFN Detroit MI var en ny bekantskap med ett ”Sports Radio 1130 WDFN” plus en QRM-dränkt promo! Förvisso gick MI kanon på 1200 och 1480 samtidigt så det var nog egentligen ingen orimlighet med Detroit här	JOB
		3	0045	WISN Milwaukee WI	LSD
		19 21	2147	WISN  snyggt i denna tidiga timme med flera ”Newsradio 1130 WISN” och reklam för ett matställe bland annat. Även fint 21.12 0805. Efterspanad	JOB
		2	0202	KFAN Minneapolis MN	RÅM
		2	0155	KFAN 	OFL
		29	0910	CKWX Vancouver BC  idade ”News 1130”	OFL
		20	0819	CKWX  kalasstark med ”News 1130” och promo för systerstationen 96.9 Jack FM. Var antagligen denna som ID:ade ”Star 1130” 20.12 0651  	JOB
	1140	20	0100	CBI Sydney NS ”CBC Radio One”	JOB
		4	1108	KSOO Sioux Falls SD  med flera fina ID då jag letade efter KGEM. Sport.	BOS
		20	0055	KSOO  överraskade positivt med ett tjusigt ”AM 11-4-0 KSOO” + en kort reklam! Hittade en sportare här 0036 som jag satte 225:an att bevaka medan jag jagade vidare. Vid koll av bandet uppfattade jag bara att livesporten fortsatte över heltimmen + att CBC hade kommit upp och körde igång nx. Ännu en bortkastad TOH hann jag tänka men backade bandet ändå, och se på 17 om inte sportaren hade en 30 sekunders local gate fem minuter i till fin styrka! Det är lurigt att ID:a stationer med nätverkssport – även Murphy åkte dit! 	JOB
		24	1118	CHRB High River AB	BOS
		18	1027	CHRB  med programpromo och “ Southern Alberta’s Community Radio Station AM 1140”. Utförligare ID än så lär man knappast få här!	JOB
		29	1155	CHRB 	OFL
		21	1000	KHTK Sacramento CA peakade perfekt vid heltimmen – det är det inte alla som har vett att göra! Ytterligare bevis för att Murphy inte hann med här är att QRM:en från intilliggande kanal precis släppte så att ”KHTK Sacramento” gick fram mycket fint! 	JOB
		25	0945	KSLD Soldotna AK  fint med rock	BOS
		2	1651	KSLD  med ID ock rockmusik	OFL
		8	1021	KSLD  ”Rock on KSLD”	RÅM
	1150	19 22	2231	CHGM Gaspé QC  med ett bra bokstavs-ID.	BOS
		18	0517	CHGM  med reklam och sedan dubbel-ID för ”610 New Carlisle” respektive “1150 Gaspé”. Tycks ha övergett pratformatet för rockklassiker och Country – mycket julanknytning nu dock. Se även www.radiochnc.com!	JOB
		19	2202	CJRC Gatineu QC överraskade med ett par fina ”1150 CJRC” så här dags! Är ju inte direkt någon pest vanligtvis	JOB
		19	0045	CJRC  med ett par halvbra id.	BOS
		18 27	2102	CKOC Hamilton ON  "Oldies Radio 1150 CKOC"	BOS
		23 4	2338	WHBY Kimberly WI  	BOS
		18	2300	WHBY  gick fint med legal ID plus lite annat man kan krydda rapporten med!	JOB
		2	0058	WHBY  “This is NewsTalk 1150 KHBY Kimberly Appleton Fox cities”	RÅM
		1	2355	WHBY  gjorde reklam för sin hemsida. ID på heltimmen	OFL
		23	1229	KSAL Salina KS  kanon	BOS
		18 20	0400	KSAL  starkast på timmen med ”Newsradio 1150 KSAL Salina”. Äv. 20.12  0052	JOB
		1	0900	KSAL  fadade up med ID	OFL
		20	1401	KSEN Shelby MT	LAO
		21	1244	KSEN  blev sista rapporten för mig under PAX57! Hyfsat med ”KSEN-K96”-ID och oldies i en liten topp mot ND/MT som varade cirka 20 minuter	JOB
		5	0847	+KTLK Los Angeles CA  kanon med rejäl lokal gate i Air America. Fina reklamer och "Progressive Talk AM 1150"  men på timmen även flera bokstavs-ID!	BOS
		5	0924	KTLK  "Progressive Talk AM 11-50"	LSD
		5	0924	KTLK   “LA’s Progressive Talk AM 11-50”	RÅM
		8	1100	KKNW Seattle WA	LSD
		18	1100	KKNW  lite halvsvagt med ”AM 1150 KKNW”	JOB
		25	1137	CKFR Kelowna BC  "Oldies 1150"  	BOS
	1160	19 1	1241	WYLL Chicago IL  väldigt lättloggad numer	BOS
		18 20	0029	WYLL  fint med ID och bra detaljer! Även ett dunder-ID noterat 20.12  2300	JOB
		19	2131	WYLL	LAO
		1	0856	WYLL  försökte rädda mitt liv från evig fördömelse 	OFL
		2	0058	WYLL	RÅM
		22	0040	KSL Salt Lake City UT  en flera västkustare denna tidiga timme.	BOS
		19	2330	KSL  “…35 degrees in downtown Salt Lake City…”	JOB
		29	0905	KSL 	OFL
		30	1350	KSL 	ASM
	1170	18	1030	WWVA Wheeling WV	LAO
		22	0930	WWVA	BOS
		27	0830	WWVA  med vädret presenterat av ”Storm tracking  no 7”	OFL
		28	1159	KPUG Bellingham WA	RÅM
		20	1059	KPUG  med promo och ID “This is KPUG Bellingham”	JOB
		18	0908	KJNP North Pole AK	LAO
		20	1504	KJNP  “In North Pole it’s nine degrees below zero”	JOB
		22	0708	KJNP  var det länge sedan jag lånade ett öra till.	BOS
	1180	19	1140	WHAM Rochester NY  stiligt med lokalt wx mm	BOS
		22	0803	WHAM	LAO
		19	1229	KOFI Kalispell MT har jag faktiskt inte stött på förut men nu gick den fint med reklam för en lokal golfbana och jingle-ID bland annat. Sedan ”America in the Morning”	JOB
		6	0900	KLAY Lakewood WA  Q4 vid ID.  Bytte plats med MT starx innan	BOS
		6	0930	KLAY	LSD
		6	0900	KLAY  med fint ID	OFL
		20	1155	KLAY  var ju en trevlig överraskning! Fin hörbarhet med ”Your Conversation Station KLAY” bland annat! Snabbt mailsvar från programdirektören Evan Brown som kände igen sin röst på min inspelning!	JOB
	1190	24	0102	WLIB New York NY  lät mig lyssna på Air America till Q4 en bra stund. Ny rpt.	BOS
		19	2154	WOWO Fort Wayne IN	LAO
		4	0953	CFSL Weyburn SK  "AM 1190" bara men lokala reklamer innan.	BOS
		20	0730	KEX Portland OR  	LAO
		28	1230	KEX  med Coast-to-Coast	OFL
		20	1500	KEX  en av få kvarvarande som gick fint.	BOS
	1200	19	2147	CFGO Ottawa ON  "Team 1200"	LAO
		19	2146	CFGO  ”Team 1200”	JOB
		18	2128	WCHB Taylor MI  fint och med roligare px så här dags.	BOS
		20 21	2301	WCHB  superbt med en skrälldus lokalreklam + ID så vi får välan ta en tredje rapport på denna svårflörtade station! Även fint med promo + ”AM 1200 The People’s Station” 21.12 0915	JOB
		22	2211	WCHB 	LAO
		27	0746	WCHB  med ID	OFL
		7	0821	WCHB	RÅM
		19	0633	WOAI San Antonio TX	LAO
		27	0802	WOAI  med ID	OFL
		2	0531	WOAI  jättestark men inte lika bra läsbarhet. Dålig dynamik.	BOS
		2	1103	WOAI  med väder	RÅM
		3	0930	WOAI	LSD
		29	1200	KYAA Soquel CA   med ett skapligt "KVTO"-id och ett par ID till som dock låter sig tolkas till lite vad som helst. Därefter California-nx på EE. Ska vara Humsafar/Hindi-språkig för det mesta men just denna tid "local news" enligt hemsidan. 	BOS
	1210	4	0120	VOAR Mount Pearl NL	RÅM
		5	0429	VOAR  med ID	OFL
		24	2300	WPHT Philadelphia PA	BOS
		2	0806	WPHT	RÅM
		23	1058	KGYN Guymon OK	LAO
		4	1300	KGYN   med ID och nyheter	OFL
		4	0939	KGYN	BOS
		4	0945	KGYN	LSD
		4	0940	KGYN	RÅM
		4	0846	KHAT Laramie WY med ID : "Fox Sport Radio 1210 - KHAT"	OFL
		4	0927	KHAT   	LSD
		4	0927	KHAT   ”The all new Fox Sport Radio 1210, Laramie, KHAT”	RÅM
		29	1357	CKWA Slave Lake AB  svagt med id	RÅM
		19	1226	CKWA  nu eller aldrig ty FM-flytt är på gång! Ännu ej FM igång ty ”1210 KWA Slave Lake” ID:ades det efter Countrylåt. Även 1445 med julhälsning från lokal annonsör	JOB
		7	1338	CKWA	BOS
		19	1202	KZTS Sunnyside WA ID:ade här bland annat med ”…1210 AM…La Mexicana”	JOB
		22	1549	KWMG Auburn-Federal Way WA  löjligt stark och fin! Q4-5 en bra stund denna sena em. Starkaste NA!  Se där sändarantennriktningens inverkan. "Magia"	BOS
	1220	18	1000	CKSM Shawinigan QC  med ett "CHLN" på timmen. //550 alltså.  Skönt man har QSL från den tid då de körde eget….  Upp ur OH bara en kort stund.	BOS
		19	0936	+CJUL Cornwall ON  dök upp med ett helt OK ID istället för den jagade CHSC (Redan på FM?) här efter många timmars kollande!  En riktig juvel! Hade hört NOS av och till i en timme innan. OH och MB är svåra att komma igenom. 	BOS
		18	0902	WHKW Cleveland OH  "AM 1220 The Word."	BOS
		19	1000	WHKW	LAO
		19	0730	WHKW  kanonstark med ”AM 1220 The Word”. Jag bandade denna frekvens en stund när samtidigt 610 CKTB gick fint i hopp om att hitta av St. Catherines här. Förutom Ohio dock bara XEB och någon obestämd FF-talare med dov röst…	JOB
		19	1237	CJRB Boissevain MB ID:ade här. Även 1155: “CJRB Radio 1220”	JOB
		19	1221	CJRB  perfekt "CJRB 1220. A Golden West Radio Station"	BOS
		22	1315	CJRB	LAO
		29	1209	CJRB  spelade "Old Tannenbaum"	RÅM
		3	1247	CJRB 	OFL
		7	1246	CJRB	RÅM
		25	1200	KCCS Salem OR  med ett svagt men klart "Hometown Christian Station"	BOS
		29	1026	KCCS  "Hometown Christian Radio AM 1220 KCCS"	RÅM
		30	1128	KCCS 	ASM
	1230	27	2003	CFFB Iqaluit NU  med lokalt ID och väder	OFL
		18	2004	CFFB  fint med lokalt program efter nyheterna	JOB
		8	0742	WMOU Berlin NH  med ett skapligt ID då jag testade ÖK-antennen!  Annars mest bara västkust denna förmiddag. Pryder sin plats i QSL-pärmen sedan ett par år… 	BOS
		18	0630	WESX Salem MA  fint ID och lite till samt en massa NOStalgisk musik.	BOS
		18	0700	WSBB New Smyrna Beach FL  med bra legal ID men även andra ID och NOS	BOS
		28	0506	KTRF Thief River Falls MN med skapligt "KTRF Weather"	BOS 
		7	1306	+WKLK Cloquet MN  med NOS och en slogan och ett ID som till slut fallit på plats så jag får nog skicka en rapport då! Knappast troligt man hinner höra den igen i det här livet… Bra SK-cx och på 1240 var KCCR väldigt dominant denna dag och tid.	BOS
		23	1050	KHAS Hastings NE  med bara en promo med inbyggt ID. Rörigt på frekvensen	BOS
		18 21	2104	CHFC Churchill MB hördes samtidigt som Nunavut med nx // 990 och ID:ade ”CBC Radio One 990”. 21.12 1230(!) sade man ”Here is the CBC News from Winnipeg”	JOB
		20 24	1113	KORT Grangeville ID  med sedvanligt dubbel-ID som inkluderar FM.	BOS
		23	1200	KBAR Burley ID  med hyfsat heltimmes-ID och lite till.	BOS
		30	1100	KKEE Astoria OR	LSD
		19	1203	KKEE  kom starkt med ”1230 ESPN” bland annat	JOB
		30	1041	KKEE	RÅM
		24 8	1200	KZZR Burns OR  kan man börja misstänka direkt när det skär sig på frekvensen. Ligger snett och även i AM-läge låter det illa. IDar ofta… Även den 23.12	BOS
		30 3	1407	KMUZ Gresham OR  "1230 y 1010 AM. La Bonita" visade det sig vara efter bandkoll. Ny slogan uppenbarligen!	BOS
		24 8	1105	KSBN Spokane WA  svagt ID efter nyheterna. Sen Spokane-vädret. "Money Talk 1230" strax före 1000 den 8.12. QRM från KWYZ men inte från CBC.	BOS
		19 8	1100	KWYZ Everett WA   med dubbel-ID:et för 1450/1230. Även "Radio Hankook"	BOS
		19	1200	KWYZ  var ganska solo på timmen så då gjorde det inte så mycket att signalen var lite svag. ”1450 KSUH and 1230 KWYZ” bland annat	JOB
	1240	18	2124	CKIM Baie Verte NL  utan problem men även här bara ”The Sounds of the Season on VOCM…”. Har man slutat reläa K-Rock?  /Ja det har bara hörts VOCM i vinter./	JOB
		4	0054	CKIM  stadigt med VOCM	BOS
		18 22	0806	WMMB Melbourne FL  har hörts betydligt bättre några ggr men ett ID i alla fall	
				Även med ett par skapliga "Newstalk 1240 WMMB Melbourne" den 5.1	BOS
		5	0533	+WATN Watertown NY  med bra ID efter vädret. Ytterligare ett par dåliga ID. Verkar inte vara hörd i Sverige tidigare?	BOS
		18	0726	WRTA Altoona PA  med ett dåligt ID var detta vid närmare koll. Inte WROU som jag först fick det till. REL som hördes var en annan station som gick samtidigt.	BOS
		27 22	0001	WHFA Poynette WI  perfekt med bokstavs-ID. Förklarade att Relevant Radio var en bro mellan tro och vetande. En icke-fundamentalistisk katolsk riktning alltså? Denna har upplevts som vanlig i vinter men det beror mest på att CJNS lagt ner.	BOS
		4	1231	WJMC Rice Lake WI  med ett skapligt id	BOS
		5	1131	WSDR Sterling IL  med ett par bra Id, ort, wx mm men den hade jag sedan tidigare… Visserligen många år sedan senast men ändå… 	BOS
		4	0840	WJON St Cloud MN  med ett par ID i en promo var ju kul att höra igen efter några års bortovaro. 	BOS
		6	1420	KBIZ Ottumwa IA  m ett skapligt ID i en fade in. Hörd av mig en gång tidigare	BOS
		5	1206	KFOR Lincoln NE  drog ett par ID i samband med vädret.	BOS
		19 4	1239	KIUL Garden City KS  med bra ID i väderrapport. Även ID två tim tidigare. (4.1)	BOS
		29	1000	CJAR The Pas MB  med dubbelid	RÅM
		28 29	1210	CJAR  IDade enbart med "CJ-1240" denna tid. Även 1500 den 29:e.  Svag i vinter.	BOS
		27 1	0005	KCCR Pierre SD  fint med flera ID, Pierre-reklamer mm. Detta som en följd av att det störde till i atmosfären från ca en timme tidigare. Dog nästan ut efter KCCR.	BOS
		6	1236	KCCR  med promo för lördagens program	OFL
		8	0808	KMZK Billings MT  med tre skapliga ID över en halvtimme. "Music 1240 AM KMZK" t ex.   Sen tog KMHI över följt av KEJO.	BOS
		23 30	1422	KWIK Pocatello ID  bra båda dagarna med dubbel-Id // med 590. Även IDad 19:e	BOS
		7 8	1105	KMHI Mountain Home ID  med ID + "The Best Country in the country"	BOS
		7 8	1140	KELK Elko NV  med ett prydligt heltimmes-ID. Synd man har QSL redan… Även hittad på band från den 7.1.	BOS
		29	0859	KEJO Corvallis OR	ASM
		30	1325	KEJO	LSD
		18 3	1205	KEJO   Även hörd 30.12 t ex	BOS
		30	1324	KEJO  med promo för fotboll ”Only on 1240 JOE Radio”	RÅM
		30	1505	KRDM Redmond OR  blev den tredje Oregonstationen på samma inspelning med ett kort id innan de lokala nyheterna	RÅM
		30	1505	KRDM  gick perfekt några minuter med många lokala detaljer. Verkar ha bra fart på sändaren tack vare att den är tämligen nyuppförd. Finns inte ens i nya Pattern Book.	BOS
		21	0945	KQEN Roseburg OR  med bara ett skapligt ID denna gång. Hörd bättre tidigare ...	BOS
		25 30	1220	KTIX Pendleton OR  svagt ID.  Bättre den 30.12 	BOS
		30	1359	KTIX  blev den andra Oregonstationen som fastnade på samma inspelningen med ESPN och ”Sports Radio 1240 KTIX Pendleton”.	RÅM
		20	0943	KTIX  ”Sports Radio 1240 KTIX” – ganska dominant	JOB
		20	1100	KXLE Ellensburg WA  med ett legal ID där både slogan, call och ort kommer fram bra. Har jag bara hört en gång tidigare.	BOS 
		22 6	1502	KGY Olympia WA tog över frekvensen en stund med väder och ett skapligt ID. Även noterad ett par dagar ytterligare. Verkar ganska lätthörd.	BOS
		7 8	1044	KCVL Colville WA  med bra ID + "Playing Your Country Favorites" Den 7.1  1130 skapligt med promo för 1240 och systerstationen KCRK 92.1 bland annat.	BOS
	1250	23	2314	WEAE Pittsburgh PA  "Pittsburgh's ESPN Radio 1250". Dessförinnan hade jag följt flera DT-objekt här som vägrade ID:a.	BOS
		18	0959	WEAE  “Sports Radio Pittsburgh” var allt som uppfattades innan den starkare WSSP drog på med sitt legal ID! 1003 dock ett fint ”…only on Pittsburgh’s ESPN Radio 1250”. Här hördes också en station som spelade över timmen med non-stop religiös musik vilket bör ha varit Oakville. Den fastnade glädjande nog i nätet på kvällen sedan!	JOB
		18	2202	CJYE Oakville ON  har jag spanat efter och här blev det napp = kul! Hyfsat stark denna tid då även 1290 och 1430 gick fint. ”Joy 1250”-ID:s plus promo. Snabbt och trevligt svar med QSL-kort från ODXA	JOB
		19 23	2149	+WNEM Bay City MI  med flera ID och andra detaljer gladde denna tidiga öppning. 
				Kvar på dageffekten denna tid. Lär vara ny för Sverige.  Hördes igen den 23.12 klockan 2115 med en fin Saginaw-reklam	BOS
		22 5	0927	WSSP Milwaukee WI  fina ID	BOS
		18	1000	WSSP  med ett fint ”Sports Radio 1250 WSSP Milwaukee” ”Milwaukee’s Fulltime Sports Radio Station”. Körde Fox Sports	JOB
		2	0058	WSSP  fadade upp med ID ”Sport Radio - 1250 WSSP Milwaukee”	OFL
		3	1030	WSSP	RÅM
		28	1215	KKDZ Seattle WA	LSD
	29	1259	KKDZ  "R Disney 1250"	RÅM
		30	1306	KKDZ    12-50 R. Disney	ASM
	1260	18	0555	WMKI Boston MA tämligen rent denna tid med ”AM 1260 WMKI” i ett lokalt break. Jagar de andra Disneyarna här dock…	JOB
		25	2357	WMKI  bröt sig loss ur Disney-ekot med "WMKI". "AM 1260 R Disney Boston"	BOS
		23 25	2255	WNSS Syracuse NY  kom upp ur Disneyarna. Har hört dem en gång tidigare men 
				det är något 20-tal år sedan…  "ESPN Radio 1260"	BOS
		25	2320	WWMK Cleveland OH  "Radio Disney AM 1260" till skillnad från Boston. Drog adressen till "produktionsenheten" och inte till ägarna och den var OH 44147.	BOS
		23	2326	WNDE Indianapolis IN  "Sports Radio 1260 WNDE"	BOS
		20	0100	WXCE Amery WI  gladde med legal ID på timmen inkluderande sin slogan ”Newsradio 1260”.  Måste ha varit denna jag noterade 18.12 0130 med Wisconsin Radio Network News. Annars gick även ”Radio Disney” här - sannolikt Boston	JOB
		29	1057	CFRN Edmonton AB	OFL
		29	0858	CFRN 	ASM
	1270	23	2034	CJCB Sydney NS  med en jänkare under …	BOS
		22	2202	WXYT Detroit MI	LAO
		23	1145	WXYT  tilllät andra att sticka upp men ville ändå Ida några gånger. Även 2144	BOS
		2	0940	WXYT	LSD
		23	1202	KNWC Sioux Falls SD   Första ID så här dags men flera bra ID	BOS
		4	1020	KNWC	LSD
		23	1430	KTFI Twin Falls ID  hade problem med att europeerna hunnit bli alltför breda 	BOS
	1280	27	2200	CFMB Montreal QC  med italienska	LSD
		26	0000	CFMB  med svagt ID på FF. Men troligen var det dom som körde asiatiskt sedan	BOS
		25	2203	WHTK Rochester NY  m/ ett par fina ID i en väderrpt; "Hot Talk 1280 WHTK"	BOS
		19	0618	WNAM Neenah-Menasha WI fint. Trög morgon med korta vimsiga peakar	BOS
		19	2252	WNAM  stark med ”This is AM 1280 WNAM” 	JOB
		1	0832	WNAM 	OFL
		4	1225	WNAM	RÅM
		6	1204	WWTC Minneapolis MN	RÅM
		19	0120	WWTC  “AM 1280 The Patriot”	JOB
		6	1204	WWTC	LSD
		6	1205	WWTC  kallade sig "The Patriot"	OFL
		1	0810	CJSL Estevan SK  kallade sig “CJ-1280”	OFL
		20	1229	CJSL  ID:ades direkt: ”CJ 1280”	JOB
		29	1145	KBNO Denver CO "Qué Bueno"	LSD
		21	0048	KBNO  fint en stund innan Utah tog över här! ”Que Bueno 1280!”	JOB
		29	1409	KZNS Salt Lake City UT  “Sportsradio 1280 The Zone”	RÅM
		21	0050	KZNS  fint med ett knippe lokala reklamer + perfekt ID! Även 0925	JOB
		29	1410	KZNS	LSD
		8	0905	KIT Yakima WA	LSD
		19 20	1131	KIT  utan problem med ”Newstalk 1280 KIT”. Även 20.12 1058 med samma ID	JOB
		19 20	1044	CHQB Powell River BC  har jag länge kastat lystna blickar på. När jag 1037 hittade en station med trevlig jul-NOS här stannade jag till ett slag och si – ett klockrent ”CHQB – Powell River’s Magic 1280” blev belöningen!  Även rätt bra 20.12 1048 med samma ID + lite tidigare ett lite sämre ”The all new Magic 1280”	JOB
	1290	18	1105	WKBK Keene NH  IDade efter nyheterna	BOS
		19 24	2206	WHIO Dayton OH  väldigt dominant då jag försökte få fram en GOS som gick här	BOS
		20 21	2230	WHIO  gick fint och tycks vara lätt-ID:ad. ID noterat denna tid, 2234 + 2300 och även 21.12. ”Newstalk 1290 WHIO”	JOB
		3	1030	WHIO	LSD
		4	1011	WHIO	RÅM
		19 24	2259	CJBK London ON  med samma format  som WHIO.	BOS
		18 19	2154	CJBK   med lokalreklam + promo + ”Newstalk 1290”-ID i ett break i en sändning med Detroit Lions-fotboll. Gick bättre 19.12 2233 med samma reklam men dök sedan och släppte upp WMCS! Äntligen blev det rapport här! Svarade snabbt via epost	JOB
		18 19	0959	WMCS Greenfield WI  ID:ade i röran här. Kom som ett skott 19.12 2236 och körde over CJBK med en promo + ett fint ”The New Talk Radio 1290 WMCS”! Alltså inte ”Newstalk”!	JOB
		19	2220	WMCS  med ett par skapliga ID.  Även hörd med lokal Milwaukee-sport och dubbel-ID för ESPN 1510 och 1290!!  // 1510 då alltså! 	BOS
		19 24	2326	WIRL Peoria IL  med klassisk country	BOS
		25	0006	KKAR Omaha NE	BOS
		28	1235	CFRW Winnipeg MB	BOS
		19	2329	CFRW  med promo för px:et ”American Gold” ”only on CFRW”	JOB
		29	1303	CFRW 	ASM
		6	0920	CFRW 	OFL
		6	0926	CFRW	RÅM
		21 8	1030	KGVO Missoula MT  med fint ID när jag hoppades på KPAY. Körde C2C	BOS
		20	1442	KGVO  var ju ny för mig! Hyfsat en stund med promo samt ”Newsradio 1290 KGVO, 1240 KLYQ”	JOB
		29	1130	KGVO	LSD
		6	1000	KOWB Laramie WY	LSD
		7	1331	KOWB  gav web-adressen	BOS
		22	1446	KUMA Pendleton OR  plötsligt stark här	BOS
		28	1200	KUMA	LSD
	1300	23	0703	WOOD Grand Rapids MI	LAO
		18 19	2126	WOOD  behöver man inte vänta ut ID på särskilt länge: ”Newsradio Wood 1300”. Även 2253 samma kväll och 18.12 0251. Spejade efter WERE dock...	JOB
		28	0058	WOOD 	OFL
		2	1030	WOOD	LSD
		4	1231	KGLO Mason City IA	OFL
		19	0028	KGLO  fint med wx och ID	JOB
	1310	18	1013	CIWW Ottawa ON  still going strong med ”Oldies 1310”-ID:s!	JOB
		19	1138	CIWW  "Oldies 1310" med Q4 	BOS
		29	1039	CHLW St Paul AB	RÅM
		29	1305	CHLW 	ASM
		30	1507	KZXR Prosser WA  med murrigt ljud som många andra denna dag.	BOS
		30	1450	KZXR  önskade oss alla “Seasons Greetings”	OFL
		20	1323	KZXR  strålande med lokalreklam och vad som kan tolkas som ett legal ID denna tid! ”This is KZXR AM 1310 – The Source” + ortsangivelse	JOB
	1320	22 	2212	CKEC New Glasgow NS  fin jingle. 	BOS
		23	1019	KFNZ Salt Lake City UT  "K-Fans" hade en av sina bättre dagar. Q 4 länge.	BOS
		21	0100	KFNZ  gick starkt med ”Utah Jazz Radio Network”	JOB
		21	1000	KCTC Sacramento CA  med ett perfekt legal ID på heltimmen! Enligt QSL:et så har man lånat rösten av en ”gentleman” på KIRO i Seattle!	JOB
		19	1000	CHMB Vancouver BC  med ett finfint ID på timmen så nu blev det änteligen rapport här, vilken genererade ett snabbt brevsvar!	JOB
	1330	4	1100	WHBL Sheboygan WI	LSD
		19	2135	WHBL  med ID efter nyheterna denna daytimeröppning som inte resulterade i någon sådan station men flera andra av mig ohörda vilket ju var trevligt	JOB
		5	1130	WHBL  med bokstavs-ID och nyheter	OFL
		23	1119	WLOL Minneapolis MN  "Relevant Radio 1330"	BOS
		4	1059	WLOL	LSD
		3	0815	WLOL  ”Relevant Radio” och störd av CJYM	RÅM
		4	1200	WLOL  - Relevant Radio	OFL
		19	2253	KWLO Waterloo IA  "Stars 1330"	BOS
		19	2205	KWLO  ID:ade efter vädret som ”Stars 1330 KWLO” och hördes med samma ID efter (samma?) väder exakt en timme senare!	JOB
		4	1115	KWLO  dök upp med id och försvann igen	RÅM
		19 25	1404	CJYM Rosetown SK   ganska dominant här. "Classic Hits 1330-1210." 	BOS
		20 21	1150	CJYM  med sitt ”1330, 1210”! Även 21.12 1222	JOB
		29	1306	CJYM   13-30, 12-10	ASM
		3	1229	CJYM 	OFL
		8	0815	CJYM  “Classic Hits 1330, 1210”	RÅM
		5	0800	KWKW Los Angeles CA  perfekt med ett par bokstavs-ID och "ESPN Deporte" fast en del px hade engelska original-jinglar ändå. "Sports Center" t ex.	BOS
		5	0900	KWKW  ”1330 KWKW AM Los Angeles ESPN Deporte Radio”	RÅM
		20	0837	KWKW  var ett trevligt fynd! Sport på SS och ”…1330 ESPN Deporte Radio”-ID!	JOB
	1340	23	1215	KGFW Kearney NE  in fint med "KGFW Sports"	BOS
		19 	1058	CFYK Yellowknife NT  räknade upp alla sina frekvenser.	BOS
		22 29	1323	CIBQ Brooks AB  med fin signal 22.12 och en hel del bra, lokala, detaljer och ID. "Cat Country Q-13" bland annat. QSL nu då…..  Min sista möjliga icke-CBC-AB.	BOS
		29	1412	CFYK Yellowknife NT	ASM
		19	1058	CFYK  drog alla AM och FM-frekvenser när det var dags för ”s/on” efter övernattsprogrammet. ”Goodmorning, you’re listening to CBC North Radio One from our production center in Yellowknife”	JOB
		8	1058	CFYK "Öppnade" för dagen efter overnight-sändningen	BOS
		4	1100	KTMM Grand Junction CO  med finfint heltimmes-ID med slogans och ID mm	BOS
		25 8	1024	KXEQ Reno NV  med halvskapligt ID; "1340 AM La Super Q" båda dagarna	BOS
		19 7	1000	KLKI Anacortes WA  dök upp på ett par sek. med ID från ingenstans. Q4 20:e.	BOS
		19	1100	KLKI  toppade påpassligt över CFYK här! ”KLKI Anacortes”	JOB
		3	1043	+CINL Ashcroft BC  visade bandkoll att det var som dök upp här med en promo som avslutades med "…on Radio NL." Var en ID-topp just då så cx stämmer bra.	BOS
	1350	23	0956	KRNT Des Moines IA	BOS
	1360	24	2200	WDRC Hartford CT  med ett bra legal ID på timmen.	BOS
		23	2059	WYOS Binghamton NY  för svagt för rapport men kul tid!	BOS
		24	2300	WKAT North Miami FL  dök upp med ett ID i en promo. 	BOS
		23 4	0931	WTAQ Green Bay WI  Även den 25.12 strax efter midnatt.	BOS
		1	0733	WTAQ  fadade upp ur “smeten” på 1360 med ID	OFL
		19	0030	WTAQ  noterad ofta med bra rapportdetaljer. Ny skrivelse behövs dock inte eftersom det sent omsider faktiskt kom ett svar på PAX47-rapporten!	JOB
		4	1137	WTAQ	RÅM
		23 25 1322	KSCJ Sioux City IA den 25:e strax efter midnatt på ett band -  då jag låg sjuk.	BOS
		19	0645	KSCJ  bra en stund med Sioux City-reklamer + ID	JOB
		6	1130	KSCJ  med ID "This is News Talk Radio on 1360 - KSCJ"	OFL
		23	1326	KRKK Rock Springs WY  lottade ut resa till Las Vegas. 	BOS
		18	0143	KRKK  ”Oldies Radio 1360 KRKK” i röran här	JOB
		4	1140	KRKK  trängde igenom WTAQ med id och lite musik	RÅM
		21	1534	KKMO Tacoma WA  gick plötsligt bra tillsammans med en handfull andra Seattle-stationer denna tid efter en ganska usel dag med bara korta öppningar.	BOS
	1370	17 26	2300	WDEA Ellsworth ME  fint legal ID där ägaren Cumulus nämndes. Även kl. 1122
				Kallar sig ibland "A Downeast Radio Tradition". Även QRM från en "Music of Your Life"-station den 26.12 strax före midnatt som alltså bör vara WFEA.	BOS
		17 20	2253	WDEA  “AM 1370 WDEA” går ofta tidigt. Även 20.12 2152. Stor dominant	JOB
		26	2139	WDEA 	OFL
		28	0040	WDEA  spelade Beatles	RÅM
		27	2100	WDEA	LSD
		27	2344	WLTC Gastonia NC  med såväl "Rejoice Radio"-ID som "rejoiceradio.org" efter lite samhällsinformation (PSA) och promo för någon händelse i en kyrka	BOS
		24	2300	WXXI Rochester NY  med NPR-px och ett tydligt call + ort strax före timmen	BOS
		19 24	2229	WSPD Toledo OH  med ett par hyfsade "NewsTalk 1370 WSPD"	BOS
		24	2145	WCCN Neillsville WI  med ett halvtydligt "Music of …… AM 1370 WCCN."  när jag trodde på WFEA.  Sa inte "MoYL" som jag först tyckte, men NOS i alla fall.	BOS
		22 23	0635	KDTH Dubuque IA  	LAO
		19 21	0101	KDTH  ”AM 1370 KDTH”. Även ID:ad 2256 19.12	JOB
		25 4	1211	KDTH  Den 25.12  klockan 0008 med id efter wx rpt	BOS
		4	1128	KDTH	LSD
		4	1148	KDTH  tog över från KSUM med bl.a. Storm Report och nationalsång	RÅM
		4	1146	KSUM Fairmont MN  överraskade med ”Your home for Fairmont Cardinal Sport, 1370 KSUM” följt av den välkända låten “Honkydonk Badonkadonk”.	RÅM
		18	0137	KSUM  visade att natt-DX kan löna sig om man orkar hålla ”öronlocken” öppna! ”…on 1370 KSUM” och mer Country	JOB
		25 5	1143	KSUM  perfekt ID + wx.  Den 25:e med id i wx 0007.	BOS
		29	0741	CFOK Westlock AB  med väderrapport	RÅM
		29	0753	CFOK   med Country…vad annars???	OFL
		20	1035	CFOK   ”Hear what’s happening on Cat Country 1370 CFOK”	JOB
		25 5	1239	KXTL Butte MT  	BOS
		8	1130	KXTL	LSD
	1380	19 25	2141	CKLC Kingston ON  släppte inte fram något roligare	BOS
		18	2012	CKLC  ID:ades redan i denna tidiga timme – läge att kolla daytimers alltså! Napp på 1510 lite senare!	JOB
		28	0035	CKLC	LSD
		19 24	2207	CKPC Brantford ON  med ett svagt ID efter en jullåt men en minut senare ett bättre i en promo samtidigt som signalerna lyfte rejält. Flera andra stationer upp plötsligt oxo. Den 19.12 vid ungefär samma tid med "Classic Hits 1380 CKPC"	BOS
		1	0747	WPHM Port Huron MI  med WPHM ID och därefter en jingel	OFL
		19 24	2229	WPHM  med ett skapligt ID i soppan av stationer här.	BOS
		19 6	1224	KLIZ Brainerd MN  gick fint med lokalt innan det blev mer sport.	BOS
		18	0059	KLIZ  utmärkt med lokal reklam för Ticketmaster bland annat men QSL finns!	JOB
		7	1320	KLIZ med reklam och ”Sports Talk 1380 KLIZ The Fan”	RÅM
		19 27	2303	KSLG St Louis MO  med samma ID och reklamer som JOB nedan	BOS
		19	2304	KSLG  “1380 ESPN” är ju ett lite luddigt ID men lokalreklamen därefter pekar dock ut denna station! Förresten tycks ESPN-stationerna på frekvensen ha lite olika non-ID-varianter. St. Louis kallar sig just ”1380 ESPN” enligt hemsidan medan Fort Wayne o South Beloit tydligen vänder på steken och ”heter” ”ESPN Radio 1380”  Inkom med ett QSL till slut!	JOB
		4	1310	KOTA Rapid City SD	BOS
		6	1230	KOTA  med programmet “Daily Calendar of Events”. Använder MST isf CST	RÅM
		30	0700	KTKZ Sacramento CA	OFL
		30	1352	KTKZ 	ASM
		30	0830	KTKZ  tack vare att Ove larmade om vad han hört här! Tack!	BOS
		30	0830	KTKZ	LSD
		30	0830	KTKZ   “KTKZ News Talk 105.5 FM and 1380 AM”	RÅM
		22	1227	KSRV Ontario OR  inledde en spännande eftermiddag. "1380 The Cruise"	BOS
		25	1241	KRKO Everett WA	BOS
		20	1157	KRKO  med ett “Northsound”-ID	JOB
		29	1330	KRKO 	OFL
		30	0841	KRKO  med sport	RÅM
	1390	28	0020	WEGP Presque Isle ME  med rek & sport	RÅM
		23	2030	WEGP  igång redan denna tid.  Annars hörd mest varje dag.	BOS
		17 20	2247	WEGP  med “The Talk of the County”-ID. Även 20.12 2335 med en hockey-promo. Skapligt svart!	JOB
		28	0022	WEGP  körde sportprogram…	OFL
		18	2200	WFBL Syracuse NY  fint ID.   Även upp en stund senare.	BOS
		18 22	2224	WNIO Youngstown OH  svagt id i röran	BOS
		18	1012	WNIO  med ett fint ID när jag svepte förbi! Ibland går det lätt men oftast känns det som om man måste jaga timvis för att få ett ID på något tidigare ohört!	JOB
		27	2239	WNIO  fadade up en kort stund med id och musik	OFL
		18	2238	WRIG Schofield WI  svagt ID upphittat på ett band.	BOS
		18	0310	WRIG  fint med ”Big Rig 1390 WRIG”-ID. Även ID:ad 0104. Dessutom hörd 0056 med reklam för ett spa i Hatley!	JOB
		21	2330	WRIG	LSD
		20	2232	WGRB Chicago IL  "Chicago Gospel Radio"	LAO
		20	0009	WGRB  ”…we are WGRB...”	JOB
		23	0020	WGRB  "The All New Gospel 1390"  	BOS
		20	2314	+KNCK Concordia KS har i ett trevligt QSL-brev från CE:n Marvin Hoffman bekräftat att det var deras station jag spelat in! Just som jag kom på frekvensen hördes det något kryptiska ”…KNCK. KNCK,- KCKS-FM, a program copyright in 2005” direkt följt av ”Kansas Information Network News”. Rätt skaplig styrka - enligt v/s:en också. 1714 lokal tid så de låg nog på dageffekten 500W snarare än på de 54W som de kör natt. Skumma konds men Kansas gick ju flott på 1590 och 1660 vid tillfället. Synd att jag inte kollade andra KS-frekvenser men egentligen hängde jag inte alls med i de vimsiga kondsen! 	JOB
		29	1345	KRRZ Minot ND	LSD
		29	1344	KRRZ   ”Oldies Radio 1390 KRRZ”	RÅM
		22	2330	KGNU Denver CO  med fint ID och bra programdetaljer i sitt NPR-liknande program.
				Nu kanske det går få QSL! Ärlig dagsändning och i ny regi!	BOS 
		22	2348	KLGN Logan UT  fint denna tid.  Flera fina ID och kanon-reklamer. Nu ärlig dagtid så kanske QSL? Hördes igen eftermiddagen efter.	BOS
		5	0800	KLTX Long Beach CA    "Radio Nueva Vida"	LSD
		5	0757	KLTX   “La Nueva Vida” och på heltimmen bokstavsid för hela kedjan	RÅM
		5	0959	KLTX  med bokstavs-ID för hela Nueva Vida-kedjan	BOS
		22	0046	KSLM Salem OR  fint "kvart i fem" som man sa.	BOS
		20	1200	KSLM  gick en stund med oldies och korta jinglar mellan låtarna. Här dock ”KISN Vancouver-Portland, KSLM Salem”	JOB
		22	1642	KSLM	LAO
		30	1320	KSLM  samkörde med KKSN 910, kallade sig Mighty 91 och jinglade "KISN"…	OFL
		4	0041	KSLM	RÅM
	1400	3	0105	CBG Gander NL	LSD
		5	0330	CBG  med regional promo för Newfoundland and Labrador	BOS
		23	0300	WRDB Reedsburg WI  med legal-ID och inte mycket mer. Ganska svag men bra ID som upprepades två gånger (//FM kanske?) så kanske rapport ändå? Ny för mig!	BOS
		5	1105	WDWS Champaign IL  med ett skapligt ID i väderrapporten var ett kärt åter-hörande. När jag hörde dem för några år sedan svarade de med ett tjockt paket.	BOS
		21 23	2337	KLIN Lincoln NE  gick ovanligt stadigt och bra. Många ID.  Likadant den 23:e.	BOS
		3 5	1100	KART Jerome ID  med legal ID	BOS
		5	1237	KART  dök upp med två ID's. Om än, dock, den vanligaste…men min första 
				Grave Yard-are! 	OFL
		20 30	1455	KSPT Sandpoint ID  med klart ID den 30. Lite sämre den 20:e 0900.	BOS
		20 8	0945	KRPL Moscow ID  med ID och OLD. Sköts av vår vän Gary Cummings som QSL:ar åt KMAX 840 och KCLX-1450 oxo. Gissa om jag letar efter KCLX….	BOS
		19 20	1435	CKSQ Stettler AB  ”Q14 Satellite Forecast” efter reklam. Även 1428 20.12	JOB
		20	1159	KNND Cottage Grove OR precis innan KEDO ID:ade hördes ett som jag får till ”You’re listening to KNND Cottage Grove”. Svarade snabbt med brev!	JOB
		20 22	1159	KNND  var detta och inget annat när jag kollade bandet. Gick betydligt bättre den 22.12 men har hörts ännu bättre…	BOS
		20 25	1200	KEDO Longview WA  strax efter KNND med "KEDO Longview-Kelso"	BOS
		20	1133	KEDO  dök upp med en fin ”K E D O”-jingle där det var en kort konstpaus mellan varje bokstav! Samma jingle hörd 1142. På timmen 1200 dessutom ett skapligt ”…KEDO Longview-Kelso”	JOB
		30 8	1105	KLCK Goldendale WA  med ett ID då jag tvärstannade på frekvensen några sek.	BOS
		20	1023	KITZ Silverdale WA  med dubbel-ID:et för "MegaTalk KITZ" och systern på 920	BOS
		20	1049	CKGR Golden BC  med en promo före ett kommande program med Christmas Classics. Nämnde ett antal lokala sponsorer, bl a Copper Valley Mechanical i Merritt och någon firma i Golden också. Är ju en raritet men finns redan i QSL-pärmen….	BOS
	1410	19 24	2139	WPOP Hartford CT  "ESPN Radio 1410"  Även den 22.12 med Hartford-rek.	BOS
		5	1000	WPOP  med jingel	OFL
		20	2343	CKSL London ON  med julmusik och ID på typiskt kanadensiskt vis i form av ett enkelt ”AM 1410”!	JOB
		18	2134	CKSL  "London's AM 1410" och NOS	BOS
		19 4	1215	WIZM La Crosse WI  bra länge.  Även hörd med "Whiz-em"-id! Även vid midnatt.	BOS
		4	1205	WIZM	LSD
		4	1215	WIZM  med ID och nyheter	OFL
		8	1210	KOOQ North Platte NE	LSD
		4	1200	KIIX Fort Collins CO  med NOS och bra styrka.	BOS
		4	1200	KIIX	LSD
		4	1150	KWYO Sheridan WY	LSD
		22	2245	KWYO  med ett klart ID och sedan NOS.	BOS
		18	1208	CFUN Vancouver BC   "C-fun 1410"	BOS
		28	0738	CFUN   med pratprogram om Tsunamin och kaosteori m.m.	OFL
		29	1417	CFUN 	ASM
	1420	25 27	2258	CKDY Digby NS  plötsligt helt ensam och stark. "AVR. Today's Best Country"	BOS
		27	2120	+WKCW Warrenton VA  fenomenalt bra en stund med SS mx och snack. Flera fina "La Campeona"-ID mm! Gastonia-1370 gick bra ibland oxo så cx låg där.	BOS
		23	2126	CKPT Peterborough ON  med ett svagt ID i röran	BOS
		19 27	2259	WHK Cleveland OH  med några ID strax innan det mesta dök ner under brus	BOS
		23 4	1238	KTOE Mankato MN  fint denna prärie-eftermiddag	BOS
		19	0030	KTOE  fick ur sig ett ”1420 KTOE” när jag passerade här	JOB
		3	1100	KTOE  ”Information Radio 1420 KTOE Mankato”	RÅM
		3	1108	KTOE 	OFL
		19	2222	WOC Davenport IA  släppte inte fram de andra här	BOS
		22	1248	+KIGO St Anthony ID  fint med "Fiesta Mexicana International" gick fint av och till i en timme. Bytt ägare, format och frekvens - från 1400.	BOS
		22	1249	KITI Chehalis WA	BOS
		20	1206	KITI  med ett dåligt ID bara. QSL finns dock redan	JOB
		30	1225	KITI	LSD
	1430	1	0700	WENE Endicott NY	LSD
		5	0606	WENE idade ”Sports Radio 1430 WENE” och ”Sports Radio 1430 The Team”	RÅM
		25	2143	WNSW Newark NJ  med ett klart ID strax före WENE då jag kollade inspelningen. Var nog de som körde Koreanska och inte CHKT som störde WENE enligt nedan.	BOS
		25	2143	WENE  med svagt Id och Fox Sports genom ON-stn och en hel del splatter..	BOS
		3	1100	CHKT Toronto ON  kom upp med id på heltimmen ”AM1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto”	RÅM
		19	2224	+WION Ionia MI  tror jag inte är hörd i Sverige tidigare men nu fick jag flera ID i en promo och även lite mer i detaljväg. Givande förnatt! Svarade fint efter lång väntan. Skickade med en badboll som tröst!	BOS
		5	1105	WXNT Indianapolis IN	LSD
		5	1115	WBEV Beaver Dam WI	LSD
		3	1122	WBEV  med väderrapport och dubbelid för WBEV, WXRO	RÅM
		6 7	1258	KEZW Aurora CO  en av två starka här.  "Studio 1430" 	BOS
		21	0900	KEZW  ID:ade strax efter KLO: ”AM 1430 KEZW Aurora-Denver”	JOB
		23	0744	KLO Ogden UT	LAO
		21	0900	KLO  med TOH-ID ”AM 1430 KLO”	JOB
		5	0921	KLO  	BOS
		3	1205	KLO  "World Class Talk 14-30 KLO"	RÅM
		30	1222	KBRC Mount Vernon WA med fint bokstavs ID	OFL
		20	1038	KBRC  med oldies och ”1430 KBRC” i röran här! Dessutom på timmen med ”Your kind of rock’n’roll – KBRC!”	JOB
	1440	3	1119	CKJR Wetaskiwin AB	OFL
	1450	26	2338	CHUC Cobourg ON  fint ID. Tyx bli kvar här?	BOS
		19	0300	KBMW Breckenridge MN  med ett rätt fint legal ID och lite nx - sen KGRE igen 	BOS
		23	1110	KWBE Beatrice NE  den enda som vågade störa KGRE under 90 minuter. 2 ID.	BOS
		23	1215	KYNT Yankton SD  m flera fina julhälsningar från företagare runt om i Yankton	BOS
		21 27	0008	KGRE Greeley CO  fint med sedvanliga "Tigre 1450". På en insp. den 23.12 hördes man mer eller mindre konstant i 90 min. Tämligen ensam på fqn! Även "KGRE".	BOS
		21	0035	KGRE  skapligt med LA-svängig musik och ”Tigre 1450”	JOB
		6	1230	KGRE  "Tigre 14-50"	LSD
		6	1400	KBBS Buffalo WY  dök direkt efter ID.	BOS
		21	1000	KFLS Klamath Falls OR  sa just "KFLS Klamath Falls" på timmen innan man återföll i ESPN.	BOS
		20	0834	KONP Port Angeles WA  otroligt dominant	BOS
		20	0834	KONP  var det dags att få rapport på! Gick fint med lokala annonser samt ”Newsradio 1450 KONP”	JOB
		20 22	1130	KBKW Aberdeen WA  fint ID med ort och allt	BOS
	1460	4	0100	WHIC Rochester NY	LSD
		4	0527	WHIC 	OFL
		5	0557	WHIC	RÅM
		19 25	2121	CJOY Guelph ON  visade att gammal är äldst och inga nykomlingar skulle fram	BOS
		5	1045	CJOY	LSD
		22	2358	KXNO Des Moines IA	LAO
		19 21	0905	KXNO  ”1460 KXNO” och sport. Även ID:ad 19.12 2255. Svarade med ett miniatyr-QSL-kort för några säsonger sedan! Har inte ND här blivit rätt osynlig på senare år?	JOB
		19 4	1206	KXNO  	BOS
		4	1220	KXNO	LSD
		6	1127	KXNO 	OFL
		22 28	1458	KUTI Yakima WA  har utrymme nu då KARR är silent efter brand.	BOS
		19	1110	KUTI  utan problem med C&W och “1460 KUTI – Country Cutie”!	JOB
		28	1300	KUTI	LSD
		30		KUTI  "Yakima´s Country Legend, 1460 KUTI"	RÅM
		30	1200	KUTI   kallade sig Classic Country favorites”	OFL
	1470	22 23	2100	WLAM Lewiston ME  stadigt. Mest ID som "1470 ESPN" men även adress given	BOS
		23	2300	WNYY Ithaca NY  med ett perfekt ID på timmen. "Progressive Talk" nu tydligen.	
				Just denna har jag lyckats beveka tidigare så hade fått vara någon annan…	BOS
		23	2206	WWNN Pompano Beach FL  dök upp en dryg minut kanon med ett par "WNN"-ID i en PSA.  För tydlighets skull sa man "South Florida´s ….." oxo. Ovanlig i norr.	BOS
		23	0018	WKLZ Kalamazoo MI  med en halvt tydbar promo. "… tomorrow on Super Talk ….. WKLZ …".  Hörd 1997 av SW med det call som numer återfinns på 1660...  Tala om SM-sist! Stängde ner denna i Februari! Behöll 1660 istället efter 5 år.	BOS
		4	0200	WMBD Peoria IL  	LSD
		19	0334	WMBD  sveptes förbi men hann ändå ID:a!	JOB
		5	1102	WMBD  med ID och nyheter	OFL
		5	1113	WMBD	BOS
		2	0020	WBKV West Bend WI	LSD
		24	0033	WBKV   "Classic Country BKV"	BOS
		8	0400	WBKV  ”We are AM 1470 WBKV West Bend”	RÅM
		5	1043	WBKV  med reklam och ID "The information your need & the thoughts you’ll never forget - AM 1470 WBKV"	OFL
		28 4	0144	KLBB Brooklyn Park MN  bra några gånger och IDade mellan varje låt. Callet lät mer som KLBP än KLBB men lär ha bytt. Anger 1470. "America's Best Music"	BOS
		2	0144	KLBB  idade ”AM 1470 KLBP”, inget KLBB	RÅM
		28	0145	KLBB  körde oldies	OFL
		7	1315	KLBB	LSD
		24 1	2332	KWSL Sioux City IA  "La Preciosa"	BOS
		19	0126	KWSL  ”La Preciosa”	JOB
		4	1300	KWSL  "La Preciosa"	LSD
		3	1458	KIID Sacramento CA	LSD
		19 22	1609	KBSN Moses Lake WA  på topp med ett par fina ID.  Gick fint och hade ovanligt lite "kines"-QRM. Gick fortfarande 1700 UTC!!! Den 19.12 kl. 1259.	BOS
		22	2335	KBSN  följde hack i häl på KELA med ett bra ID! Skum tid!	BOS
		22 25	1259	KELA Centralia-Chehalis WA  Den 22.12 klockan 1605 UTC med fina ID.	BOS
		22	2333	KELA  tipsar jag en gång till bara för den oväntade tiden!	BOS
		3	1435	KELA	LSD
		6	1459	CJVB Vancouver BC  drog sitt ID strax före timmen. 	BOS
		2	0300	CJVB  idade med både AM och FM frekvens	RÅM
	1480	18 27	0445	WSAR Fall River MA  fint ID.  Även den 23:e klockan 2105 UTC.	BOS
		5	0602	WSAR	RÅM
		23 24	0000	WHBC Canton OH	BOS
		20	2356	WHBC  stark med ”1480 WHBC”	JOB
		23 28	0100	WGVU Kentwood MI  ren vid ID	BOS
		3	1000	WGVU	LSD
		19	2300	WGVU  mycket bra med fullständigt ID vilket var på tiden!	JOB
		20	2256	WSDS Salem Township MI överraskade med SS-format här ”La Explosiva” – dvs ex-C&W! Bytet skedde redan 15.6 enligt dx-midamerica.com! Bland annat reklam för en supermercado i Ypsilanti. Area code 734. Se även www.wsds1480.com	JOB
		19 24	1154	WLMV Madison WI  natten mot den 24.12 gick WLMV och WSDS ut och in i varandra i flera timmar. WLMV med lite lugnare musik och en del snack.	BOS
		2	0115	WLMV	LSD
		23	1300	KAUS Austin MN  hann med några ID i samband med wx före och legal ID på tim.	BOS
		18	0120	KAUS  hade en kort men fin peak just innan KRXR tog över frekvensen. Lokalreklam  + "get results, advertise on KAUS ."  Har jag ej stött på förut så den gladde!	JOB
		23	1423	KRXR Gooding ID  anades länge men bara knappt, Efter denna tid var det rejält tryck i signalen så då hade dom slagit på alla sina 5 kW.  "Radio Fiesta" dagtid tydligen.	BOS
		18	0121	KRXR  bra med mexmusik och “Fiesta Mexicana Internacional”	JOB
		22	1500	KBMS Vancouver WA  väldigt fint ID på timmen.  SS under.  	BOS
		30	1030	KBMS  som från absolut ingenstans hoppade upp i tre sekunder med Q4 med följande meddelande; "This is a test. Not a broadcast."  sedan lika dött igen. 20 minuter senare hände samma sak nästan men då pågick testen i ett par minuter. En man började med följande hälsning; "Good morning affiliates …" Rösten räknade sedan ner klockan några gånger och sa att hans klocka blev så och så mycket Central när han räknat ner. Avslutade med att säga att "när Tom ……. Morning Show börjar så är klockan exakt …." Sedan slogs sändaren av igen.  Samtidigt var ordinarie px från KBMS borta. Strax innan Tom's show drog man igång igen med en Portland-reklam.	BOS
		19	0955	KBMS  med ett fint ID men svarar illa tyvärr. ”From Vancouver, Washington to Beaverton, Oregon. We play the best variety of hits – 1480 KBMS”	JOB
		22	1514	KBMS	LAO
		29	1235	KBMS	LSD
	1490	26 4	0905	WIKE Newport VT  med Country och "1490 WIKE" vid bandkoll.	BOS
		5	0511	WOLF Syracuse NY  med ett hyfsat "AM 1490 Radio Disney". Ny för mig.	BOS
		5	0432	WLPA Lancaster PA  "You're listening to SportsRadio 1490 WLPA …"  är ju inte direkt vanlig men pryder sin plats i QSL-pärmen och på bringan redan…  Q2	BOS
		24	1020	WLRT Hampton VA  bra ID när kondsen hoppade ner till sydöst för sista gången för dagen.  Signalerna denna dag kom mest från Canada och Mexico oberäknerligt.	BOS
		4	1207	+WTIQ Manistique MI  med ett par användbara ID efter nyheterna blev ett av få bandfynd under Maj månad…  Lite tröst efter 100 timmar bandkoll…	BOS
		3 4	1130	WOSH Oshkosh WI  kom bra med "WOSH News Update" på gröna antennen så här dags. Grön antenn är normalt för Västindien ungefär.	BOS
		5	1100	WDBQ Dubuque IA  med ett lite stört och svagt legal ID. QSLad tidigare så….	BOS
		23	1211	KKAN Phillipsburgh KS  väldigt stark ett bra tag. Många fina "KKAN-KQMA" och annat rapporterbart gladde. Pratade lika mycket om NE som om KS.	BOS
		21	1231	KNDC Hettinger ND fick jag i alla fall ett bra ID på under denna korta rusning mot ND/MT! Tajmade ID:et perfekt med hörbarheten: ”1490 KNDC”	JOB
		4	1023	KNDC  med ett bra ID och CW	BOS
		28 29	1306	CJSN Shaunavon SK  gladde med ett ID. Är tydligen trogen MV:n ännu.	BOS
		20	0858	KCFC Boulder CO  överraskade åtminstone mig med ett skapligt ID för både 1490 KCFC och 1340 KCFR! Nämnde även ”Colorado Public Radio”	JOB
		23 29	1316	KDBM Dillon MT  med ID och klassisk C&W    "KDBM AM 1490 Dillon"	BOS
		27 30	0855	KCID Caldwell ID  innan det tog ännu mer slut på "kondsen"	BOS
		30	1300	KCID	LSD
		7	1016	KTOB Petaluma CA  upp en stund med Petaluma och Santa Rosa-reklamer på SS. Har mer inspelat av denna så kanske ett formellt ID också.	BOS
		22	1134	KRNR Roseburg OR  med fint ID när jag passerade frekvensen.	BOS
		20	1039	KRNR  med ett ”KRNR” som gick igenom julgröten här riktigt hyfsat	JOB
		22 8	1220	KBKR Baker City OR  med ett bra "Supertalk 1450 and 1490 AM"	BOS
		19 8	1100	KEYG Grand Coulee WA  tog över på timmen. Även andra dagar. "Key Country"	BOS
		20	1304	KEYG  riktigt fint en stund med restaurangreklam och ”K-Country 1490”	JOB
		20 2	1337	KBIS Forks WA  lyckades jag snärja i mina garn i alla fall. "Classic Country AM 1490" bland annat. Ny för mig men tyx ha gjort något till denna säsong.  Upphittad med en usel promo redan den 20.12 också. Tur den hördes bättre senare.	BOS
		30 5	1343	KTEL Walla Walla WA  fint med OLD.  "The Oldies Station" och bokstavs-ID.	BOS
		20	0800	KTEL  tämligen ensam på timmen så ”KTEL Walla Walla” gick fram ganska skapligt! ABC News därefter	JOB
		20	0916	KLOG Kelso WA  upp en stund med halvskapligt ID och väderrapport.	BOS
		19	1150	KYNR Toppenish WA med äkta indianska tongångar som känns uppfriskande på AM-bandet! Följde stationens fadingdalar ett tag och faktiskt tog sången tillfälligt slut här och ”KYNR” + lite till mumlades fram på något som inte lät som US-EE. 1490 lät väldigt orent runt denna tid av någon anledning. DRM-QRM? Även 20.12 0755 med ID: “You’re listening to KYNR – the Voice of the Yakama Nation”. Då lät QRG:n betydligt renare	JOB
		20	0756	KYNR  med bokstavs-id och nämnde Yakima Nation också. 	BOS
	1500	18	0845	WTOP Washington DC	LAO
		27	2205	WTOP  med nx	RÅM
		1	0650	WTOP  med WTOP-News	OFL
		18	2157	WLQV Detroit MI	LAO
		18 20	2245	WLQV  ska jag fresta med ny rapport till då den nyligen bytt ägare! Fin signal med promo och ID ”Victory 1500 WLQV”. Även ID:ad redan 2100 18.12	JOB
		25	2150	WLQV  avslutade ett program från Frälsningsarmén	BOS
		1	0700	WLQV  hämtade andan från allt predikande för att dra sitt ID	OFL
		22	1208	KSTP Saint Paul MN	BOS
		18	0107	KSTP  ID:ade här vid snabbkoll	JOB
		23	0927	KSTP	LAO
		26	2343	KSTP	OFL
	1510	18	2044	WWZN Boston MA ”The Sports Station 1510 The Zone”	JOB
		18	2121	CKOT Tillsonburg ON  gladde med en gammaldags hederlig ”CKOT”-bokstavsjingle efter vädret (några minusgrader) under en daytimeröppning med flera fina signaler från ON. Som tur var fick jag alltså för mig att kolla denna frekvens! Hajade till när det spelades ”White Christmas” och annat julnostalgiskt här. Kanadas enda daytimer!	JOB
		20 23	2340	WLAC Nashville TN  Den 23. klockan 0600	LAO
		28	0030	WLAC  med sedvanlig sport	OFL
		19 23	2254	KCUV Littleton CO  lurade mig att hoppas på SD eftersom dom nu bytt format till 
				True Oldies!  En massa trista 60-tals-hits. Vilken våldsamt nerköp. Även 19.	BOS
		20	2334	KCUV  med kanonsignal och oldies! Körde ”The True Oldies Channel” men ID:ade ordentligt här. Även ID:ad 0618 samma datum. Har inget emot 60-talsrock men det är ju synd att de inte kunde behålla sitt tämligen unika format som var betydligt mer uppfriskande! Enligt en promo finns detta numera på FM 102.3! Denna har förresten nyss övertagit callet KCUV och 1510 heter nu KYOL!	JOB
		6	0845	KCUV 	LSD
		6	0842	KCUV	RÅM
		6	1100	KCUV med ID "AM 1510 KCUV Littletown Denver" men kallar sig mest "The True 
				Oldies Station"	OFL
		21	2359	KGA Spokane WA	LAO
		20	1308	KGA  ”1510 KGA”	JOB
		26	0149	KGA 	OFL
		29	1415	KGA	LSD
		29	1430	KGA 	ASM
		30	1353	KGA 	ASM
	1520	18	2151	WWKB Buffalo NY	LAO
		5	0452	WWKB 	OFL
		19	0000	KOKC Oklahoma City OK  svagt id i gröten på timmen. KB + en till också.	BOS
		4	1129	KOKC  dök plötsligt upp ur gröten och gav mig ett ID	OFL
		19	2142	KOLM Rochester MN  med ett par "Sports Radio 1520 The Ticket" upp ur KB.	BOS
		20 21	0710	KGDD Oregon City OR  "La Gran D"  Även 2352 den 21.	LAO
		29	0815	KGDD	LSD
		30	1055	KGDD  ’La Gran D’	ASM
		30	1029	KGDD   kallade sig “La Gran D”	OFL
		6	0833	KGDD	RÅM
	1530	22	1129	KFBK Sacramento CA	LAO
		19 20	1312	KFBK  med ett helt okej ”Newstalk 1530 KFBK”. Även 20.12 0705 - då med ett riktigt dunder-ID för arkivering	JOB
		28	1030	KFBK  pratade på	OFL
		30	1406	KFBK 	ASM
	1540	23	2039	WDCD Albany NY  fint denna tid. Läge för DT!	BOS
		20 23	0040	KXEL Waterloo IA	LAO
		3	1250	KXEL  	RÅM
		4	1114	KXEL Waterloo IA	OFL
		22	1005	KMPC Los Angeles CA  av och till i över en timme. Många ID och andra detaljer. Sporting News tillåter en hel del lokalt som tur är. "1540 The Ticket".  Trevligt mail-svar! Lär vara hörd redan på 50-talet och QSL till Sverige 1973? Enl. LHU:s lista	BOS
		20	1000	KXPA Bellevue WA  med legal ID ”KXPA Bellevue-Seattle” visade att jag satsat rätt vid heltimmeskollen!	JOB
	1550	21	1000	KRPI Ferndale WA  fint men annars var det en MEX som dominerade. Runt denna tid var den enda riktiga öppningen denna dag. Ungefär en halvtimme.	BOS
		21	1200	KRPI  med liknande format som KVRI men på timmen i alla fall ett uppfattbart “..1550 AM KRPI Ferndale…”. Var på vippen att få ett kanon-ID på denna 1300 då styrkan var fin, men Murphy hann med och tajmade precis: ”You’re listening to SPRRRK…” blev det istället…	JOB
		5	1200	KRPI  ID: ”You are listening to Shay Raighton John on KRPI 1550 AM, Ferndale”	OFL
		29	1232	KKAD Vancouver WA	BOS
		30	1005	KKAD  kallade sig “Sunny 1550 – KKAD”	OFL
		3	1248	KKAD  spelade Ray Charles	RÅM
	1560	26	2224	WQEW New York NY Idade 1560 - Radio Disney, New York	OFL
		19 5	1232	KNZR Bakersfield CA  på ÖK-ant då jag fikade efter någon präriestn.	BOS
		18	0144	KNZR  ”mitt i natten”! ”…here at 1560 KNZR”	JOB
		22	1232	KNZR	LAO
		30	0933	KNZR	LSD
		1	1000	KNZR  med ID “KNZR Bakersfield… 1560 – KNZR”	OFL
		7	0830	KNZR	RÅM
		19	1247	CBKD High Level AB  dök upp en stund och gick // 740 med lokalt px.	BOS
	1570	4	0616	CFAV Laval QC  spelade bl a Beach Boys	RÅM
		20	2349	CFAV  med en härlig Big Band-version av ”I Wish You a Merry Christmas” vilken följdes av ett “Boomer la Radio”-ID!	JOB
		18	1035	CFAV  	BOS
		4	0630	CFAV   med ID och frekvensangivelse på engelska	OFL
		19	1150	WBGX Harvey IL  bra med GOS och Chicago-annonser. Murrigt ljud. Hittade ett "Gospel 1570 AM" så får väl anse den ID:ad då. Många fina Chicago-kyrk-ads.	BOS
		21	0945	CKMW Winkler MB	LAO
		21	1234	CKMW  väldigt stark med wx för ”The Heartland” + ID	JOB
		29	1216	CKMW	RÅM
		3	1255	CKMW Winkler MB	LSD
	1580	5	1054	KWED Seguin TX  med bra detaljer och ett par ID var en trevlig överraskning. Men det gick förstås en del Mexico så inte helt oväntad.  Svarade fint per mail.	BOS
		19	1057	KGAL Lebanon OR	LAO
		23	1233	KGAL	BOS
		29	1230	KGAL	LSD
	1590	4	0806	WAKR Akron OH	OFL
		18	0848	WAKR  fint med NOS och ”You are listening to the Sounds of the Season brought to you by AAA on 1590 WAKR”	JOB
		18	1107	WPSL Port Saint Lucie FL  måste just ha dragit igång dageffekten. 5 kW?
				Drog ett par ID mm. Troligen dom som körde en jul-OLD.	BOS
		18	0845	WHLX Marine City MI  med ett lite klent “AM 1450 and 1590 WHLS”. WAKR dominant för tillfället	JOB
		25	2250	WHLX  stadigt här i över en timme trots klena signaler. Mer än 102 Watt!	BOS
		5	1118	WPVL Platteville WI  upp fint med dubbel-Id även för 1280 WGLR.	BOS
		20	2310	KVGB Great Bend KS	LAO
		20	2308	KVGB  kanon med promo för ett program och wx! ”KVGB 1590 AM” och ”Talk of the Town 1590 AM”! 2330 med ”Kansas Information Network News”. QSL finns redan dock	JOB
		3	1240	KVGB	RÅM
		4	0800	KVGB 	OFL
		5	0959	KVGB	BOS
		30	1356	KLFE Seattle WA	ASM
		30	1000	KLFE   kallade sig K-Life samt drog ett bokstavs ID	OFL
	1600	27	2200	WUNR Brookline MA  med ett halvbra SS legal ID när kondsen svek ett tag.	BOS
		19 23	2154	WWRL New York NY  dominant så här dags i över en timme med hur många ID som helst. Även upphittad på band från 19.12 med bra ID mm.  Lokalt phone-in	BOS
		19 25	1129	WAAM Ann Arbor MI  med flera ID och promo för Bloomberg-px	BOS
		3	1015	WAAM	LSD
		20	2247	WAAM  hade reklam för en skönhetssalong i Ann Arbor!	JOB
		19	2245	WMQM Lakeland TN  med ett komplett ID så här dags. Kanske i samband med skifte av pattern och effekt?  GOS och en del rapporterbart men är ju helsvarta…	BOS
		5	1106	WRPN Ripon WI  äntligen med några perfekta ID mm detaljer. Har sökt en omrapportering av denna senaste tio åren. Var ju rätt vanlig förr men nu osynlig på nätterna. Fina WI-cx underlättade nu + att man öppnade 1100.	BOS
		5	1056	WRPN  med väder och kommande nyheter	RÅM
		21	0800	WRPN  med TOH-ID ”AM 1600 WRPN Ripon...” + möjligen någon till ort. Var lite spännande att kolla upp denna inspelning då jag bara uppfattat ”WR..” vid lyssningen och noterat detta i loggen. Kunde ju således vara Delavare men det var alltså Wisconsin, vilket mer stämmer med kondsen 	JOB
		7	1300	KZGX Watertown MN  "La Double X"	LSD
		7	1310	KZGX	RÅM
		19	0100	KZGX  med ett risigt men klart "Double X".  Var ovanligt klen under Pax 57.	BOS
		18 19	1128	KCRG Cedar Rapids IA  fint med reklam för firma i Mount Vernon som är en håla 20 km från Cedar Rapids. IDade och gav adressen till sin hemsida. Även kl 2150.	BOS
		18	2156	KCRG  gick fint denna tid: ”…KCRG TV9 newsroom right here on The Zone ESPN Radio 1600 AM” “Next your local sports update on The Zone...” etc.	JOB
		5	1058	KCRG  turades om med WRPN och med ett korrekt TOH id	RÅM
		5	0956	KCRG  med nyheter och ID	OFL
		18	2222	KLGA Algona IA hittade jag av en slump på en bandsnutt jag egentligen inte tänkt kolla! Kom upp ur KCRG/SS (KZGX troligen?) med ett halvskapligt ”AM 1600 KLGA” och försvann sedan i soppan – flax! Snabbt epostsvar!	JOB
		20 23	2342	KCKK Lakewood CO	LAO
		22	2255	KCKK  troligen på dagschema denna tid. Lite annorlunda stil. Många wx-rpter	BOS
		20	0053	KCKK  mycket fint med “16 Kicks KCKK” och Country. Även fint en stund 1255 samma datum	JOB
		22	1501	KOHI Saint Helens OR  med bra ID! Så jag bandade frekvensen för om möjligt knipa KOPT också. En EE dök upp ur KVRI just som bandet tog slut. Kommer fler tåg…	BOS
		19 20	1000	KVRI Blaine WA väldigt stark och passade lägligt in ett snabbt ”AM 1600 this is KVRI, Blaine”, som det lät rakt över det indiska gnolandet! Även 20.12 1300	JOB
	1610	19	0920	CJWI Montreal QC    jättestark med "CPAM" ID endast denna gång.	BOS
		21	0000	CJWI  med flotta “CPAM”-ID:s + reklamer efter att ha kört trevlig mx en stund dessförinnan. Inget egentligt CJWI-ID hört	JOB
		19	0103	CHHA Toronto ON  fint av och till. Men här hörde man hur "norrskenet" påverkade signalen väldigt påtagligt. Brusnivån växlade hela tiden liksom fokus.	BOS
		18	0355	CHHA  med ID ”Radio Voces Latinas” och LAtinsk musik. QSL:ade oväntat!	JOB
	1620	28	0100	WHLY South Bend IN	LSD
		28	0058	WHLY  spelade "Michelle" med Beatles innan id	RÅM
		28	0058	WTAW College Station TX	LSD
		2	0000	KOZN Omaha NE  svagt ID	BOS
		19	1306	KYIZ Renton WA  fint med dubbel-ID och väldigt lokal reklam.	BOS
		19	0355	KYIZ  med ett flott ID + slogan och lite annorlunda stuk än på många andra stationer. Souligt format för mig som inte haft den äran förut	JOB
		29	1215	KYIZ	RÅM
		29	1247	KYIZ  “The Northwest's First Home for Hip Hop and R&B"	OFL
		2	1335	KYIZ	LSD
	1630	2	0815	KKGM Fort Worth TX	LSD
		2	0847	KKGM	RÅM
		19	0620	KCJJ Iowa City IA  råkade ID:a perfekt de tre sekunder jag stannade till på fqn	BOS
		18	0000	KCJJ	LAO
		20	0010	KCJJ  superbt med ett ID för arkivering (har funderingar på att bränna en CD med snygga NA-ID:n för nöjeslyssning!): ”You are listening to Nascar all across eastern Iowa on 1630 KCJJ”	JOB
		26	2336	KCJJ   talade med Tonya Harding på telefon	OFL
		2	0834	KCJJ	RÅM
		2	0151	KRND Fox Farm WY  "La Grande"	RÅM
		19	0447	KRND  ”La Grande”	JOB
		6	0837	KRND   "1630 AM La Grande"	BOS
		7	0900	KRND   "1630 AM La Grande"	LSD
	1640	1	2258	WKSH Sussex WI – Radio Disney	OFL
		19 20	2323	WKSH  körde en promo för”Milwaukeeholidaylights.com”. Även 20.12 0109 med ”AM 1640 Radio Disney”	JOB
		1	2245	KFXY Enid OK  "16-40 The Score"	LSD
		19	0640	KFXY  “It’s 1640 The Score”! Rena getingboet på 1640 denna morgon med åtminstone fyra som gick upp och ner. Helt OK OK-QSL nr 2, hi!	JOB
		1	2259	KFXY  med tjusigt ID	OFL
		2	2239	KFXY  "16-40 The Score"	RÅM
		19	0432	KBJA Sandy UT fint med “Nuestra Voz, Nuestra Radio, Nuestra Gente, KBJA 1640”! Även bra 0601 med ”KBJA 1640 AM. Esta es Super Radio”	JOB
		19	0359	KDIA Vallejo CA ”…right here on KDIA 1640 AM” i kamp med Disney. Lurades ordentligt med basket!! De sänder emellertid St. Mary’s College’s matcher sedan några säsonger tillbaka	JOB
		29	1258	KDZR Lake Oswego OR – Radio Disney	OFL
		19	0600	KDZR  ID:ade på timmen ”AM 1640 KDZR Lake Oswego-Portland”	JOB
		3	1415	KDZR  slängde ur sig ett "Radio Disney Portland"	RÅM
	1650	26	2219	WHKT Portsmouth VA- Radio Disney  hördes svagt under KCNZ	OFL
		27	2359	KWHN Fort Smith AR  idade   "the one you depend on"	RÅM
		25	2100	KCNZ Cedar Falls IA  Denna tid gick det NA på alla X-bandsfqs. Blev inget	BOS
		19	0130	KCNZ  ”1650 The Fan”. Var tämligen beskedlig jämfört med hur dominerande den var under PAX47 för ett år sedan!	JOB
		26	2300	KCNZ 	OFL
		1	0032	KBJD Denver CO	RÅM
		18 20	0107	KBJD  tämligen dominerande med “KNUS-2”-ID:s när jag spejade efter TX/AR. Verkar ibland reläa KNUS rakt av, tex. 18.12 0207 ”This is VIP Denver with your host Gil Whiteley on KNUS Newstalk 710”!	JOB
	1660	4	0735	WCNZ Marco Island FL  fortsatte med pxet Morning Air	RÅM
		26	2249	WQSN Kalamazoo MI	OFL
		18	0330	WQSN  ID:ade tydligen här, ty det skrev jag i loggen! Just den här snutten lyckades jag emellertid spela över – inte för att det gör så mycket…	JOB
		21 1	0000	KXTR Kansas City KS  svagt och lite brusigt men helt ensam just på timmen. Den 1.1 bra mycket bättre och med en del rapporterbart också så frestar med en ny rpt.	BOS
		20	2251	KXTR  har jag inte hört så bra tidigare! Reklam och ordentligt ID innan det blev mer klassisk musik	JOB
		1	2330	KXTR  fint ID och lirade The Stockholm Symphonic Orchestra	OFL
		2	0700	KQWB West Fargo ND  med fint bokstavs ID	OFL
		21	0623	KQWB  gick starkt här – annars mest lite LA. ”Talkradio 1660”-ID och en promo i ett break i ”Rusty Humphries Show”	JOB
		3	1232	KQWB	RÅM
		19 22	0623	KXOL Brigham City UT  Den 22. klockan 2315	LAO
		20	0700	KXOL  fint med ID. Oldies	JOB
		27	0226	KXOL 	OFL
		3	0005	KXOL  spelade Rolling Stones	RÅM
	1670	18	0840	WMWR Dry Branch GA	LAO
		5	0542	WMWR   med fint ID	OFL
		26	2300	WTDY Madison WI 	OFL
		18	0300	WTDY  var starkast på heltimmen med legal ID ”WTDY Madison”	JOB
		4	0705	WTDY	LSD
		29	1304	KNRO Redding CA  med ID: “ESPN Radio 1670 – We Got Sport”	OFL
		20	0657	KNRO  äntligen stabil vid en local gate vari bjöds en radda Redding-rekar!	JOB
		4	0715	KHPY Moreno Valley CA	LSD
		19	0400	KHPY  stundvis jättefint med många meddelanden och “Radio Catolica”-an-nonseringar. På timmen dessutom ett ”Radio Catolica El Sembrador 1670 AM” plus även ”El Sembrador de Moreno Valley” strax därefter. Inget call-ID hört dock	JOB
	1680	26	2145	WDSS Ada MI  Radio Disney med ett flertal bokstavs ID	OFL
		18	0327	WDSS  med ”Radio Disney AM 1680 WDSS” bland annat	JOB
		4	1030	KRJO Monroe LA	RÅM
		19 20	0034	KRJO  med gospel och inom kort ett perfekt ”KRJO Rejoice 1680 AM” plus lite till! Oväntat uppdykande! Sedan hittades av bara farten ett skapligt ID 0608 från 19.12 också! Där var jag mindre uppmärksam utan hade bara skrivit ”1680” i loggen. 	JOB
		4	0131	KTFH Seattle WA	RÅM
		18 19	0301	KTFH  ID:ade ”AM 1680 KTFH, a service of Salem Communications”. Även 19.12 0700 med ett lite halvdassigt ”AM 1680 KTFH Seattle” och 0541 samma datum då det registrerades ett skapligt ”Esta es La Jefa 1680”. Just ”La Jefa” är visst stationens namn enligt websidan!	JOB
	1690	19	2320	WWAA Avondale Estates GA  spanade jag efter lite extra då jag saknar den och här fastnade både en promo och ett fint ”1690 Air Atlanta”-ID på bandet!  Har bytt bort Air America i sommar mot något annat format enligt QSL!	JOB
		26	2154	WRLL Berwyn IL  Kallade sig Real oldies 1690	OFL
		18	2301	WRLL  kom upp och jinglade ”Real Oldies 1690”	JOB
		19 20	0500	KDDZ Arvada CO stark på heltimmen med ”AM 1690 KDDZ Arvada-Denver”. Även fint 2320 20.12 med lokal reklam + ID ”AM 1690 Radio Disney”. Äntligen rpt!	JOB
		3 4	1200	KFSG Roseville CA	LSD
		20	0653	KFSG  tämligen ensam och stark på frekvensen denna morgon med non-stop julsånger på spanska – bland annat ”Noche de Paz – Noche de Amor”, dvs ”Stilla Natt”. Satte 225:an på denna frekvens ett tag och efter en kvart kom faktiskt ett ”Radio Poder 1690”-ID. Sedan kring heltimmen något på EE inkluderande callbokstäverna men då var hörbarheten inte lika bra. Passade också på att önska gott nytt år 2004!	JOB
		4	1352	KFSG	RÅM
	1700	28	0010	WEUV Huntsville AL  med gospel och id "The People's Station"	LSD
		1	2244	KBGG Des Moines IA  perfekt med mycket lokalt. Reklamer mm. "La Grande"	BOS
		1	2251	KKLF Sherman TX  med bra ID för 570 KLIF.	BOS
		2	0805	KKLF	LSD
		19	1154	KVNS Brownsville TX	LAO
		19	2356	KVNS  ID:ade snyggt här och tillhör tillsammans med XEPE frekvensens dominanter: ”You are listening to the Troubleshooter on Newstalk 1700 KVNS”	JOB
		27	0700	KVNS  idade med ”News talk 1700, KVNS”	OFL
		28	0017	KVNS	RÅM
		28	0015	KVNS	LSD

CENTRALAMERIKA
	530	18	0617	R Visión Cristiana, South Caicos	LAO
		18	0501	R Visión Cristiana  hördes fint och bjöd på ett stort ID för 1330 WWRV, 1310 WVIP och så 530 förstås!	JOB
	580	18	2350	WKAQ San Juan PR	LAO
		21	0737	WKAQ  pratade med en meteorolog och ID:ade därefter ”WKAQ”	JOB
	660	24	0912	+XEEY La Consentida, Aguascalientes AG  med bra ID-slogan!  "660 Consentida"
				Gick bra på östlig antenn.   	BOS
	760	24	0714	XEABC ABC, Mexico DF  fint med många "ABC"-ID	BOS
		19	0852	XEABC  riktigt skapligt med ordentligt ID!	JOB
	800	21	0749	TWR, Bonaire  lurades med portugisiska program denna tid	JOB
	900	19	0754	XEW Mexico City, DF  upp och ner m CHML länge denna morgon! Fint ID + promo	JOB
	930	19	0817	+XEU Veracruz, VE  med promo och ”XEU 930 AM”	JOB
	970	19	0842	+XERFR R Formula, Mexico DF  gick ganska bra, men ska visst ha 100 kW här. Synes ologgad i Sverige tidigare på denna frekvens? Nämnde även 1470 och FM 	BOS
	1050	24	0930	XEG Monterrey NL	BOS
	1170	23	1046	+XEUVA La Rancherita, Aguascalientes AG gick länge och med många fina 
				"La Rancherita" ID men även ett bra bokstavs-ID mm.  Gick fint länge	BOS
	1220	19 21	0858	XEB Mexico City, DF  med ID efter musiken ”XEB” m.m. Även fint 19.12 0730	JOB
		18 19	0949	XEB  "XEB La B Grande de Mexico"	BOS
	1230	23	1000	XEEX Culiacan SI   fint kedje-ID för Radio Formula med XERFR i spetsen.	BOS
	1240	19	0909	+XERO Aguascalientes AG  med ett bra ".. en Radio Recuerdo."-ID	BOS
	1250	5	1147	XESJ R Saltillo, Saltillo CO  med bokstavs-ID som hastigast upp ur WSSP.	BOS
	1320	21	0056	+XECPN Piedras Negras, CO  dök plötsligt upp fint med flera ”XECPN” och ”La Mexicana 1320” över KFNZ! Är ju nästan en Texas-station då den i princip ligger på gränsen, ett stenkast från Eagle Pass TX!	JOB
	1410	4	0925	XECF Los Mochis SN  fint med stort ID. Effekt, call mm	BOS
	1430	6	1224	XEOX Ciudad Obregon SO  m slogan "La Super Estación"  	BOS
	1460	30	0831	XECB San Luis Rio Colorado SN    med fint "Radio Ranchito" ID och MEX-mx	BOS
	1470	22	1403	XERCN R Hispana, Tijuana BCN  körde en hymn och ett utförligt ID	BOS
	1480	17	2204	WMDD Fajardo PR  Tropical	LAO
	1550	24 4	0947	XENU La Rancherita, Nuevo Laredo TM  svagt ID men annars bra musik	BOS
		5	1020	XENU  "La Rancherita"	LSD
	1570	19 2	0832	XERF Ciudad Acuna CO    "La Poderosa"	BOS
		3	1250	XERF  "La Poderosa de 15-70"	LSD
		6	0717	XERF  "La Poderosa"	RÅM
	1580	24 5	1004	XEAF La Tremenda, Apaseo el Grande GJ  för andra gången i vinter. Även XEDM  Idades fast på en annan antenn! Gick ibland båda på samma antenn. Olika sound.	BOS
	1620	31	0658	WDHP Frederiksted VI	RÅM
		3	0200	WHDP 	OFL
		18	0308	WDHP  ”We will now return to regular programming on WDHP 1620 AM, WRRA 1290 AM and WAXJ 103.5 FM”	JOB
	1700	28	0830	XEPE Cash 1700, Tecate BCN	LSD
		28	0906	XEPE  med reklam för bl a "Mexico goes beyond your imagination"	RÅM
		29	1323	XEPE  med ID ”Cash 1700”	OFL
		18	0230	XEPE  fint med ordentligt ID på SS samt promo på EE för sportsändning på ”The Mighty 1090”, dvs XETRA! Lite förvirrande med EE-px på en mexikan!	JOB

SYDAMERIKA
	610	21	0730	YVXY R Centro, Cantaura ID:ade skapligt som ”Radio Centro” här! En station med lite julmusik var intressantare men det var nog AB?	JOB
	740	5	2347	ZYH446 R Sociedad da Bahia, Salvador	RÅM
	790	25	0808	YVKC Radio Venezuela, Caracas  fint ID. Gick massor av YV denna tid.	BOS
		21	0554	LR6 R Mitre, Buenos Aires gick hyggligt en stund	JOB
	900	18	0524	YVMD Mara Ritmo, Maracaibo kom upp med ett ID	JOB
	980	21	0529	ZYH 707 R’Nacional, Brasilia DF med promo och ID	JOB
	1150	21	0016	LT9 R Brigadier López, Santa Fé var det här och inte CO som jag trodde en stund!	JOB
	1220	22	0008	R Globo	LAO
	1230	20	0558	R Calidad, Cali	LAO
	1340	25	0400	HJFB R Fiesta, Bogotá  med ett "Fiesta 1340 AM. Alegria Musical"	BOS
	1360	21	0014	ZYJ464 R’Bandeirantes, Rio De Janeiro ID:ade här ”Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro”	JOB
	1390	5	2355	YVZA R Fé y Alegria	LSD
	1420	18	0300	YVNZ R Marabina med bra ID ”Marabina 1420”	JOB
1500	6	0800	YVRZ R Dos Mil	LSD

KORTVÅG
	3204,9  5	1132	R West Sepik	RÅM
	3235	5	1109	R West New Britain  med nx på engelska	RÅM
	3260	5	1058	R Madang	RÅM
	3275	5	1140	R Southern Highlands	RÅM
	3344,8  1	1318	RRI Ternate	RÅM
	3390	31	1430	AIR Gangtok  med engelska och rapporterbar musik bl a "Hotel California"	RÅM
	3815	27	2058	Ammassalik Radio  reläar GNR och spelade julsånger	RÅM
				Ammassalik Radio	LSD
	3905	5	1051	R New Ireland	RÅM
	3935	19	1030	R Reading Service, Levin med uppläsning – ny för mig faktiskt!	JOB
	4605	1	1122	RRI Serui  spelade bl a "Power of Love"	RÅM
		1	1130	RRI Serui  spelade känd musik	LSD
	4785	1	1300	Nei Menguu PBS  med mongoliska	LSD
	4890	31	1400	NBC Port Moresby, PNG  firade in nyåret	RÅM
		31	1400	NBC Port Moresby räknade in det nya året	OFL
	4990	1	1510	AIR Hanagar	RÅM
	5019,9  31	0825	SIBS  med nyårshälsningar	RÅM
	5020	31	0824	Solomon Island BS med nyårshälsningar	OFL
	5050	31	1057	Guangxi FBS  med vietnamesiskt px	RÅM
		31	1100	Guangxi FBS  med vietnamesiska	LSD
	5075	1	1442	Voice of Pujiang, Shanghai	RÅM
	6139,8  1	0957	R Melodia  reläade R Lider	RÅM
	6937	31	1459	Yunnan PBS  stängde	LSD
	7120	31	0900	Wantok Radio Light, Port Moresby  PNG  med engelska och rel musik	LSD
				Wantok Radio Light  spelade bl.a. “Auld Lang Syne”	RÅM
		19	0940	Wantok Radio Light  gick riktigt fint här. Sämre senare med co-channel QRM från en kinesisk station	JOB

NDB   (Fyra AK och 82 Canada)
	204	2 4	1015	YFY	Iqaluit NU  kan gå bra när den hörs överhuvudtaget.	BOS
	205	19 23	1316	YEU	Eureka NU	BOS
	208	2	0817	YSK 	Sanikiluaq NU  var premiär för mig.  Hördes av PAX56/BN dock.	BOS
	212	22 2	1035	YGX	Gillam MB	BOS
	214	jämt	jämt	YIO	Pond Inlet NU	BOS
		17	2052	YIO 	Pond Inlet NU ett säkert kort – skickade QSL dessutom, ett brev dock, Hi!	JOB
	218	25 3	0043	YXP	Pangnirtung NU	BOS
	220	26 2	0807	BX	Blanc-Sablon QC  ny för mig men loggades under PAX56.	BOS
	221	19	0725	YAS	Kangirsuk QC	BOS
	222	20	1138	WY	Wrigley NT	BOS
		20	1349	WY 	Wrigley NT	JOB
	224	22 2	0718	BK	Baker Lake NT  har jag inte anat förr men nu gick dom plötsligt fint.	BOS
	225	26	0738	YIK	Ivujivik NT	BOS
	230	2	0750	+QB	Québec QC  upp svagt och bara som hastigast.  Fastnade på band.	BOS
	232	2	0753	+GP	Gaspé QC  dök upp fint en stund.  Samtidigt med 230 och 233.	BOS
	233	2	0755	+UM	Churchill Falls NL  följde med i samma morgontopp som 232.	BOS
	236	18 19	1356	YHK	Gjoa Haven NU  även hörd klockan 1843	BOS
		17	2135	YHK 	Gjoa Haven NU	JOB
	237	19	1844	YJI	Qikiqtarjuaq/Broughton Island NU	BOS
	239	18 20	1321	OJ	High Level AB	BOS
		20	1417	OJ 	High Level AB	JOB
	241	18	1325	YGT	Igloolik NU	BOS
	244	25	0044	TH	Thompson MB	BOS
	245	18	1335	CB	Cambridge Bay NU	BOS
		17	2056	CB 	Cambridge Bay NU stark som vanligt	JOB
	247	1 2	0745	YDP	Nain NL  även hörd flera andra dagar	BOS
	248	20 29	1141	QH	Watson Lake YT	BOS
		18	1411	QH 	Watson Lake YT	JOB
	248	3	1020	WG	Winnipeg MB  fick jobba sig genom splattret här.	BOS
	254	18	1022	EV	Inuvik NT	BOS
		20	1350	EV 	Inuvík NT	JOB
	256	20	1334	YCY	Clyde River NU	BOS
		17	2242	YCY 	Clyde River NU	JOB
	260	20	1143	YSQ	Atlin BC	BOS
	263	ofta	2317	YBB	Kugaaruk/Pelly Bay NU	BOS
	266	20 29	1311	GH	Fort Good Hope NT	BOS
		20	1351	GH 	Fort Good Hope NT	JOB
	269	20	1144	ZW	Teslin YT  mycket fint denna tid	BOS
	272	20	1146	+XS	Prince George BC	BOS
	274	29	0954	FR	Fort Resolution NT  gick bra en stund	BOS
	276	20	1148	YPC	Paulatuk NT	BOS
	280	26	0744	+QX	Gander NL  skapligt under en NL-topp. Jämför 281!	BOS
	281	26	0746	CA	Cartwright NL	BOS
	281	6	0827	VIR 	Point Barrow/Browerville AK  hade jag ej kollat innan men troligen vanlig	BOS
	284	20	1149	YOC	Old Crow YT	BOS
	284	19 5	1053	RT	Rankin Inlet NU	BOS
		19 20	1921	RT 	Rankin Inlet NU	JOB
	285	26	0747	UHA	Quaqtac/Cape Hope Advance QC	BOS
	290	19 20	1054	YYH	Taloyoak/Spence Bay NU  även hörd kl 1907.	BOS
		20	1416	YYH 	Taloyoak NU	JOB
	302	19 2	1056	XY	Whitehorse YT	BOS
		18	1402	XY 	Whitehorse YT	JOB
	305	19	1909	LT	Alert NU	BOS
		17	2101	LT 	Alert NU = världens nordligaste NDB tror jag! Ofta stabil signal oavsett 
					tidpunkt. QSL kom på PAX47-loggning	JOB
	305	25	0720	YQ	Churchill MB  ny för mig men loggades av BN under PAX56 t ex	BOS
	317	2 3	0820	VC	La Ronge SK	BOS
		20	1434	VC 	La Ronge SK	JOB
	320	17	2217	DO 	Djupivogur, ISL	JOB
	321	ofta	1910	YSY	Sachs Harbour NT  även många andra tider på dygnet	BOS
	328	22	0845	+YTL	Trout Lake /Kitchenuhmaykoosib ON  fade in en stund!	BOS
	329	22 4	0844	YEK	Arviat/Eskimo Point NU	BOS
		20	1415	YEK 	Arviat/Eskimo Point NU	JOB
	330	2	0854	+2A	South Indian Lake MB  min första IDade med en siffra i början!	BOS
	332	18 25	1050	YTE	Cape Dorset NU	BOS
		19	1926	YTE 	Cape Dorset NU	JOB
	332	29	1011	VT	Buffalo Narrows SK	BOS
		20	1435	VT 	Buffalo Narrows SK  QSL:ade trevligt efter PAX47	JOB
	332	3	0829	YFM	La Grande 4 QC   stark!	BOS
	334	25	0059	YER	Fort Severn ON	BOS
	335	20 3	1341	YUT	Repulse Bay NU	BOS
		20	1352	YUT 	Repulse Bay NU	JOB
	338	2 3	0851	+YPX	Purvirnituq QC  en överraskning.  Tent redan den 26.12	BOS
	339	26 3	0750	YFT	Makkovik NL	BOS
	340	3	0826	+YY	Mont Joli QC  med stark och trevlig signal. Ostörd dessutom. Tent 26.12.	BOS
	341	18	1352	DB	Burwash YT	BOS
	344	19 4	1322	YOP	Rainbow Lake AB  hördes av BN under PAX56. Så var väntad… Stark!	BOS
		20	1419	YOP 	Rainbow Lake AB	JOB
	347	26	0758	+YG	Charlottetown PE  kom fint! Min första "PEI"!	BOS
	350	20	1343	RB	Resolute Bay NU	BOS
		17	2104	RB 	Resolute Bay NU	JOB
	355	1	0755	YWP	Webequie ON	BOS
	356	20 2	1345	ZF	Yellowknife NT  även vid "sunrise" även om nu solen inte gick upp…	BOS
		18	0016	ZF 	Yellowknife NT	JOB
	356	18	1345	HHM 	Kotzebue/Hotham AK med voice! Drog det lokala vädret för Kotzebue Sound!
						William Hepburn har en websida med info om NDB:s som kör s.k. transcri-
						bed weather broadcasts på http://home.cogeco.ca/~dxinfo/index.html	JOB
	358	2	0845	YKG	Kangiqsujuaq QC	BOS
	361	20	1346	HI	Holman Island NT  hördes fint	BOS
	365	20	1348	YGZ	Grise Fiord NU	BOS
		20	1347	YGZ 	Grise Fiord NU	JOB
	365	20 	1347	+ANV  Anvik AK  hörd samtidigt som YGZ	JOB
	365	18	1348	MA 	Mayo YT = min första NDB från Yukon!	JOB
	371	3	0754	+GW	Great Whale River/Kuujjuarapik QC  gick fint en stund	BOS
	372	20	1216	YCO	Kugluktuk/Coppermine NU	BOS
	375	19	1343	+FS	Fort Simpson NT  oväntat stadig och skapligt i topp.	BOS
	375	25 2	0841	YZG	Salluit QC	BOS
	378	19	1435	UX	Hall Beach NU	BOS
		17	2211	UX 	Hall Beach NT	JOB
	379	20	1401	YBE	Uranium City SK	BOS
		20	1422	YBE 	Uranium City SK = coolt ortsnamn!	JOB
	380	18	1030	YUB	Toktoyaktuk NT  har lagt till ett Y sedan förra vintern.	BOS
		20	1421	YUB 	Tuktoyaktuk NT  med nytt ”call”, ex-UB! Har redan QSL dock	JOB
	382	18 26	1348	YSR	Nanisivik NU	BOS
		17	2213	YSR 	Nanisivik NU	JOB
	382	19 5	1444	YE	Fort Nelson BC	BOS
	385	20	1420	+WL 	Watson Lake BC har jag inte sett tipsad förr. Inte så stark	JOB
	388	29	1041	MM	Fort McMurray AB	BOS
		20	1413	MM 	Fort McMurray AB	JOB
	390	3	0748	+VP	Fort Chimo/Kuujjuaq QC  rätt stark men ettrig fyr över så fick långlyssna.
					Lär vara den lokala Pajala-sändaren som stör!!	BOS
	390	20	1413	+HBT	Sand Point AK  starkt trots Pajala-sändaren på denna fq!	JOB
	392	3	0745	+ML	La Malbaie QC  vid sunrise	BOS
	392	6	0806	ZFN	Tulita/Fort Norman NT	BOS
	395	18 2	1038	YL	Lynn Lake MB	BOS
	396	26 2	0252	PH	Port Harrison/Inukjuak QC  ny för mig. Tack PAX56 för tipset.	BOS
	401	21 2	2215	YPO	Peawanuck ON  hördes 0824 den andra.	BOS
	413	2	0825	+YHD	Dryden ON  förvånade med bra signal här! Relativt sydlig sak.	BOS
	572	19	1315	O 	St Petersburg/Pulkovo RUS hittades vid lyssning på KVI	JOB 
	700	18	1004	K 	St Petersburg/Pulkovo RUS pep i bakgrunden när jag kollade KBYR	JOB
	760	21	0936	R 	Ramenskoe RUS	JOB
	900	18	1224	NE 	Nerl RUS QRM:ade KNUI	JOB
1150	21	1244	BN 	Bolshaya-Nikolayevka RUS hittades när jag kollade KSEN	JOB
1210	19	1226	IO 	Kirosvsk-Apatity RUS QRM:ade CKWA	JOB

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	263	17	2347	OID NDB från Canada. trängde ut YBB en kort stund! Hann inte spela in innan den försvann. En OID canadensare hörd genom YIO-214 oxo en gång. En annan som gäckat finns på 326. Hade en på gång på 404 före midnatt den 20.12 som kanske var den saknade provinsen NB? Finns alltså många fler att söka efter!	BOS
	540	20	1004	OID CBC-EE som avslutade nyheterna och därefter tyvärr direkt övergick till nattprog. Med tanke på tidszonen borde det beteendet stämma bättre för CBK-SK än CBT-NL!	JOB
	550	20	0747	OID med BBC-program! Eftersom det gick Oregon på 590, 620 och 840 bland annat så är ju inte Oregon Public R (KOAC) ett orimligt bud	JOB
	555	18	0513	(tent.) ZIZ gick fint med flamsigt studiopladder på EE och mycket ”hello hello!” och ”knock knock!” etc.	JOB
	590	21	0820	(tent.) CJRS hördes fint med reklam för ”Wordline” eller ngt liknande	JOB
	610	23	0834	OID med ett bra ID som inte stämmer på något! "AM 610 WVBE" närmast. Torde ge sig. Inspelat på två olika media/ två olika rx:ar men OID-bart ändå trots bra QRK!	BOS
	680	20	0738	OID med ESPN bakom KBRW på VK-antennen för onekligen tankarna till KNBR då det var kalifornien-cx. Synd att den inte kom upp bättre	JOB
	720	19	0912	OID MEX “R Formula”  bör vara antingen XEAVR Veracruz eller XEDE Saltillo	JOB
	910	22	0939	OID  kanon med Radio Disney. Troligen UT med tanke på cx. Väntade ej ut ID	BOS
	930	2 3	0945	(Tent) WAUR Sandwich Il  väldigt fint med många "Relevant Radio"-annonseringar men inget lokalt.  Båda dagarna. Skulle gå fint ofta om CJCA försvann…	BOS
	970	23	0900	OID MEX med skapligt Id.   "La Banda 970" eller liknande. Östliga cx.	BOS
	1100	21	0901	OID MEX men mkt sannolikt XERED	JOB
	1210	7	0800	OID "Kines" plötsligt med Q4 och en del annonseringar. Försvann efter några minuter! Västliga konds med HI men detta var inte japanska… Lär vara KEBR med Family Radio på CC!!?	BOS
		7	1445	OID  med slogan "We Play More Great Country Music". Även någon form av ID.	BOS
	1230	26	2359	OID  med bra lokal reklam före timmen men dök. Firman hördes ligga utefter Interstate Highway 74 i närheten av Peoria så kanske WJBC IL? Löser sig ev.	BOS
		28	0318	(Tent) KWSN Sioux Falls SD  med lokala Sioux Falls-reklamer. Ej ID dock.	BOS
		5	1200	OID med ett lite stört heltimmes-ID. "KHS……… Oregon" tyx man säga men vågar ändå inte utnämna KHSN Coos Bay.  Vet inte om man säger på detta sätt. Dessutom har jag inte koll på om dom verkligen kör CBS News som denna gjorde.	BOS
		29	1331	OID med lokalväder kring Winnipeg. CHFC?	ASM
	1250	19	2145	OID som ville jag skulle ringa 497-6506! Ska kollas upp närmare vid tillfälle	JOB
	1370	25	2132	(Tent) WVMR Frost WV  halvt tydbart med några slogans, jinglar och lokala hänsyftningar. Nämner Highway 28 som är en lokal Highway där. I en jingle ingår ordet Country. I en annan jingle "VMR". kan kanske sys ihop till något…	BOS
	1380	20	0005	(tent.) KOTA med ”Newsradio AM 1380”-non ID efter wx! 	JOB
		25	0017	OID med "ESPN Radio 1380" är IN eller IL?  Icke MO i alla fall.	BOS
	1400	21	1031	OID västlig station med ”Coast to Coast AM” men det finns ju några att välja på…	JOB
		20	1204	OID som avslutade ABC News, jinglade ”KSWR” eller liknande och drog på en Countrylåt	JOB
	1420	22	1321	(Tent) KGIM Aberdeen SD  med ett par Aberdeen-reklamer och ett uselt ID.	BOS
	1430	18	2145	(tent.) CHKT starkt med kantonesiska – även över heltimmen utan att något ID kunde uppfattas. Än mindre dechiffrerbara reklamdetaljer…	JOB
		20	1100	OID med ESPN som gick finfint runt heltimmen på VK-antennen men istället för att ID:a på heltimmen höll man tyst i 10 sekunder så att KBRC:s ID hördes! Sedan bara det evinnerliga ”ESPN Sports Center”…	JOB
	1450	28	0135	(Tent) KOBO Yuba City CA  dök upp skapligt med en "La Más Mexicana" slogan vilket skulle stämma på KOBO. En kvart senare var det KGRE men den lät "eljest"	BOS
1460	20	2339	(tent.) WDDY men ID:et “AM 1240 Radio Disney” förbryllar!	JOB
	1470	29	1418	CJVB? Kinesiska, stark	ASM
	1480	1	0849	OID  SS som körde ut "Radio 13 Deporte". Nämner även Mexico men jag räknar den inte som ID:ad ändå. //1290 antar jag. Men att det är XEZJ är väl helt klart med tanke på Lasses loggning under PAX62.	BOS
	1490	20	0922	OID MEX med "La Mexicana", tel nr mm kan kanske lösas… Ev. KICO CA?	BOS		
	1560	19	1234	OID MEX med "La Mexicana 1560" slogan.  Även "Original oldies"-slogan på bruten engelska varpå man la på ABBA… Mycket västliga konds denna tid.	BOS
	1570	19	0514	OID med ton + ”This is CBS Radio Network Channel 4-2” non-stop. En test av något slag?	JOB
		18	1058	OID  samma som Jannes ovan! En speedad röst pressade fram "CBS Radio Network Channel 4-2."  (Eller "43".) med en "dash" mellan varje ID som kom väldigt tätt och under en längre period! Riktigt skumt! En länk som identifierar sig? Exakt samma meddelande hördes hösten 1999 på 1680 kHz i Indiana, USA!! .	BOS
	1590	25	2135	OID  här av och till i tre timmar med något Creole-liknande språk. 	BOS
	1600	18	2245	OID "MEX"  med skapliga ID som jag inte forskat ytterligare i. "Radio San..…" Dessutom någon slogan som säkert går förstå.  Misstänkta är allt från WUNR till långt in i landet och ner i Mexico som alla gick denna tid.	BOS
	5020	18	1310	OID med EE-news var kanske SIBC	JOB













