PAX68  -  Parkalompolo  061219 - 070108

 Alla tider är UTC.				Rev 28  070908

BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	061219 - 070107	515  14  7030  3*225  mp3  video  kass  pc
LAO	Leif Anundi  Tullinge	061219 - 061223	515  225  md
JOB	Jan Oskarsson  Märsta	061228 - 061230	75  225  75 (BOS’)  515 (CKL’s)  kass  md
LSD	Lars Skoglund  Täby	061227 - 070108	75  kass
RÅM	Rolf Åhman  Älvsjö	061227 - 070107	7030  7000  mp3  md
PES	Peder Seippel  Älta	061227 - 070108	14  pc
OFL	Ove Friman  Stockholm	061225 - 070104	14 (del av tiden - CKL’s)  7800  7000  pc
ASM	Anders Skoglund  Malmberget	070102 - 070104	756  2*150
CKL	Christer Koivuranta  Luleå	061229 - 061231	14  pc
BSE	Barbro Lingdén  Furuögrund	061228 - 061230	kamera

Antenner  fördelare  koaxialkablage  förstärkare;       SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - 8 riktningar.

Utrustningsförklaring medhavt;   AOR AR7030   JRC NRD515  Lowe HF-225   Lowe HF-150  RFSpace SDR-14   Icom IC R75   Icom IC7800  Icom IC7000  Icom IC756ProIII  diverse datorer för inspelning mm  USB-diskar  kassettdäck  videospelare  md-spelare  mp3-spelare med inspelning och egna fördelare.

Pack68.  På bilden  från vänster: RÅM  LSD  PES  OFL  BOS  JOB  CKL. Saknas gör LAO + ASM.

EXPEDITION MED STARTPROBLEM
PAX68 skulle enligt planerna ha startat i Österrike onsdag kväll 13.12 men solen ville annorlunda! En historisk X9-fläck orsakade en kraftigare och längre proton-event än någon hade kunnat föreställa sig i solfläcksminima-tider! Risken var att första veckan skulle sopas bort för Hans Pammer så med bara en timme kvar tills han skulle borda tåget hemma så ställdes resan in! JOB meddelade i samma veva att han inte vågade satsa sina få lyssnardagar före jul och lättad blev undertecknad som istället kunde fixa till lite på jobbet och hemma inför resan. Återhämtningen gick snabbt p g a höga A-index denna gång så resan anträddes på eftermiddagen den 19.12 till slut. Förmodligen kunde man ha åkt upp redan dagen innan och haft samma cx som 20-21.12 men det är ju inget man har haft för lite av så det var nog rätt beslut ändå. Från Haparanda kom Leif bara en halvtimme efter att jag anlänt.  Vad hände då med Hans? Arbetsgivaren  gick inte med på att skjuta på semesterperioden några dagar så han fick boka om helt till den 19.1 istället. Något som kostat honom 180 Euro i ombokningar. Men vem betalar inte för att slippa sitta en vecka utan NA!? Pammer tyckte inte att Spanien och La Plata var något alternativ...

19.12	Allt väl vid framkomsten. Utom att ena dörren till sovrummet var mystiskt försvunnen! Senare info säger att Hemtjänsten lånat den då deras dörr skadats av en vattenläcka. Går bra utan dörr men vi jobbar på en lösning...  Relativt lite snö och utrustningen verkade fungera tillfredställande. Numer har rummen några graders plusvärme redan då man kommer så det går fort att komma igång! Koll vid midnatt gav inget utom lite 1230-tendenser som väntat.

20.12	Väldigt ovaraktiga öppningar från soluppgång till solnedgång men inget under natten just. Lika plötsligt som det dyker upp stationer med hyggliga styrkor så är dom helt borta eller ersatta av andra stationer. Varierar från sekund till sekund men några längre sammanhängande perioder förekom också.  Stationerna kommer inte från någon speciell riktning utan kan gå lika bra på Alaska-antennen som på CA-tråden! Samtidigt eller vid olika tidpunkter. Endast öppet åt nordväst med HI  AK  BC  WA  OR och vissa stationer i ID  MT  CA t ex. Dessutom Australien.

21.12	Liknande konds som dagen innan men lite lugnare fluktuationer. Men det är ingen fördel i detta läge utan det blir mest bara trist för den som redan hört det mesta från nordväst. Japan lite bättre än dagen innan. En kort promenad i det nollgradiga vädret antyder att det finns risk för nedisning på antennerna. Elledningarna hänger tunga i alla fall.  Inga tendenser under sena kvällen. Någon brasse bara enligt Leif.

22.12	Tråkigare konds nu men kanske lite mer givande ändå. Östliga stationer av och till under natten och lite bredare även tidigt på morgonen men sedan åter västliga stationer. Inte lika starkt och stadigt på dominanterna men något fler att välja på istället. GY-känningen var tydligare idag. Eftermiddagen bättre än förmiddagen p g a lite varierande grad av ”vitt brus”. Inget knaster utan ett sus som i halv storm. Väldigt varierande. Riktningsverkan betydligt tydligare idag. Tog slut vid 1630 och ingen Pacific-känning utom fragment av HI. 

23.12	Tristaste dagen hittills vad gäller NA. Väldigt fräsande men med plötsliga öppningar åt olika håll. Korta lyft med väldiga signaler men svårt hänga med. Mestadels bara halvdött. Bättre mot Hawaii en stund och speciellt Asien hade en bra period med först Japan några minuter och så slog det tvärt om till Kina. Förmodligen även några Filippinare men sådana vet vi inget om... Leif anträdde tretimmarsresan till Haparanda efter lunch.

24.12	Jobbigt med kraftigt fräsande och korta lyft. En liten CA-öppning gladde i alla fall några minuter. Råkade köra datorn full så SDR-14-inspelningen stod still i drygt tre timmar innan jag reagerade. Mycket guld förolyckades där... Nej allvarligt talat tror jag inte det. Bara dominanter. Någon GY kanske. Men jag fick dock testat att datorn inte tar skada av att skrivas full. Orsaken fanns i att drygt 15 GB i papperskorgen var otömt...

25.12	Värdelös natt och morgon fram till strax före lunch då HI och AK hade en fin period följt av några GY av det vanligare slaget. Riktigt trist alltså. Ove anlände på eftermiddagen och började med att fixa till en intermittent kortslutning i omkopplingsboxen till LA-antennerna. Jag använder inte lila koax så jag hade inte drabbats. Själv testar jag vidare med mp3 för att få in handhavandet i ryggmärgen. Får inte klicka... Janne meddelade att han kortar ner resan till två dagar och samåker då med frun min som ska turista lite.

26.12 	Nu börjar det öppna allmänt men bruset och fräset är ofta förekommande ändå så man blir lite slut i huvet. Öppnade redan från småtimmarna och mycket östkust och 50 samt 10 kWare men trögt under den nivån. Dock några glimrande perioder per timme med kristallklart ljud. Efter soluppgången försvann östliga stner och HI gick bra stötvis. Malde på till efter 16 SNT men hopplöst få fram något kul sista timmarna.

27.12	Gnet hela natten och mer östkustbetonad morgon och dag. Inte mycket från AK/WA-hållet. Däremot gick ett stort antal Mexikaner mer eller mindre bra och även en del sydliga NA. Återstår att se vad som fastnat på inspelningarna. På eftermiddagen bra mot Asien men inte mot Japan. Bud på Filippinerna men orutinen visade sig igen. Lasse, Rolf och Peder hämtades vid bussen i Junosuando och ICA lättades på en del varor. En broms hade frusit fast på bilen när jag skulle åka så det var med ilsket varnande lampor för bromsar och ABS jag åkte. Fick loss bromsen men givaren hade fryst i fel läge. Släppte först när jag stannade till i Junosuando och värmen spred sig från bromsen till givaren. Efter möblering och riggning fastnade nykomlingarna i lurarnas grepp trots seg öppning på kvällen.

28.12	Ökade sakta under natten och blev en trevlig ÖK-öppning på morgonen på företrädesvis låga frekvenser. Dock gick det en massa Mexico över hela MV-bandet och en hel del blev ID:ade. När västkustare och höga bandhalvan skulle ta över hände inte så mycket. Mexico fortsatte gå hela dagen men annars rätt förutsägbart. Dåligt mot VK och AK/HI. Asien bara stötvis och inga speciella cx. Vid 16 dök Byske-bilen upp och Janne kunde sätta sig vid riggat bord för en direkt koll av att vi inte mörkade om kondsen...

29.12	Något tveksammare konds än dygnet innan men ändå en hel del från mitt i natten till sena eftermiddagen. Mexar men annars ingen speciell karaktär. Tunt västerut. Barbro och jag tog en tur runt halva byn och vi tog sedemera en väl så varm bastu. Nyanlände Christer fick med sig lite sällskap på en bastusväng i den nu glödheta buren! Janne fick sig några få timmar sömn f f g sedan han kom men var igång igen före midnatt för ännu ett maratonpass. Sju lyssnare med en massa apparater förberedde sig för natten. JOB grenade ut en kabelstam med T-stycken i två nivåer till sina nu fyra apparater! Han märkte inte någon nackdel med detta utan kan rekommendera den som inte har egen fördelare att istället T-koppla!

30.12	Började direkt vid midnatt med svaga vimsiga cx och blev bara långsamt bättre framåt morgonen. Ingen direkt SRS-effekt men ökade allmänt med ljuset. Jobbiga allmänna cx som innehöll det mesta men utan speciell struktur. De flesta är nu så erfarna att det börjar ta emot vid slika cx. Mindre givande än de två dagarna innan. Janne lyssnade non-stop till 15-tiden utan att trilla av stolen! Barbro och han drog söderut en timme senare efter att ”Pack68” / ”Parka IK:s D-lag” / ”Baby-boomen i Parka” ställt upp för gruppfoto.  

31.12	Bättre natt-cx än tidigare under exp. Även på låga frekvenser. Dock lite småtrist med idel dominanter. Bra styrkor och oftast relativt rena signaler men breda och diffusa konds så mycket slump över loggandet. Kondsen tunnade ut en dryg halvtimme för tidigt för att några mer ovanliga saker skulle hinna dyka upp. Vår väderobservatör Ove meddelade att snön lagt sig djup på bilarna. Rolle tittade in och kollade läget samtidigt som Peder blev klar med renskavsgrytorna. Bastu följde. Lasse följde Pori-963 fimpa sändaren för gott (?) strax innan midnatt finsk tid! Skumpan smakade diskvatten! Rosa trist vätska från Freixenet... 

1.1.07	Gnetkonds hela natten efter första antydan till en daytimerrusning för denna exp! Solnedgången kunde följas med bl a KKAR väldigt tidigt. Händer inget oväntat så kan det bli tidiga öppningar snart.... Brusigt och vimsigt på morgonen men däremellan bra skjuts tidvis på förmiddagen. Mexico och Idaho bl a. Inte så östligt dock.  Klockan 12 UTC var det kört för dagen och alla kände sig nöjda! Skönt med bra cx som har ett bestämt slut för dagen. Tog sig lite mot västkusten senare och speciellt mot HI men inget som föranledde något engagemang. Mot Japan ingen fart. Christer kunde packa i lugn och ro eftersom inget hördes. Ove övertog SDR-14 från CKL under protest; ”Det är ju ingen sport!” . Själv propagerar han för lyssning i Stockholm på en Philetta från 1968 utan antenn och bara på lördagar... DÅ blir det lite sport... Vad gör dopingkommittén inom SDXF? Resten av dagen tämligen ledigt. Kom inte igång till midnatt.

2.1	En dag präglad av ett coronahål med tillfälligt förhöjd solvind och hög norrskensaktivitet. Några lysande stunder med guldvittring men mest bara jobbigt och vimsigt. Inte öppet österut nästan någonting. Tog slut redan före lunch så det blev tillfälle för lite ombyggnationer, (Jag har nu ersatt videoapparaterna med mp3-spelare fullt ut.) provianteringstur till Kangos för MRS-gänget i lånad bil,  byapromenad och lite annat. Fram emot midnatt var nyanlände ASM igång med sina pytsar. Inget att lyssna på denna tid dock. 

3.1	Värdelös natt och förmiddag men med korta mycket selektiva lyft mot västra USA nu och då. Den som orkade gneta på gjorde sina fynd! Eftermiddagen blev skaplig rent av. Vi hade besök av två unga damer varav en kom från Alberta! Bl a rattade Peder in CHLW-1310 som gick fint och IDade för henne...  

4.1	Sämsta dagen under denna expedition! Genererade knappt en enda rapport på någon hand... Det lilla som gick var norra Canada/Alaska och lite Brassar. Men bara i korta perioder och med högt brus. Ove och Anders kunde packa ihop i lugn och ro. Öppnade mot Japan i sena eftermiddagen och tycks gå mot lite lugnare radioväder nu.

5.1	Sämsta natten och soluppgången under denna expedition! Inte en vettig signal före 09 UTC. Utom mot Spanien säger tillförlitliga källor. Men sen släppte norrskenet plötsligt i ett par timmar och dessa var rent ruskigt fina på lägre frekvenser!! Men förtrollningen släppte strax efter lunch och resten av eftermiddagen blev det mest gnetande igen med punktkonds mot Hilo HI som höjdpunkt.

6.1	Mycket gnetande med några bättre minuter då och då. Inget minnesvärt...

7.1	Gnetkonds men några bättre stunder mot Kalifornien.  Jag var inte så fokuserad heller eftersom det skulle packas en massa inför hemfärden. Kondsen dog dock lägligt ut en stund efter lunch så Rolf och jag kom iväg mot Byske strax före fem. Efter 20 km slog det mig att jag glömt nätdelen till ena bärbara kvar så blev att vända tillbaks efter den. En halvtimmes försening av hemkomsten men annars gick resan bra. Lasse och Peder avvecklade också så sakta verksamheten eftersom taxin skulle komma tidigt den 8.e.

EUROPA
	657	5	0645	RNE5 Madrid	RÅM
	837	5	0657	COPE Sevilla	LSD
	963	5	0000	Club Asia, East London	LSD
		5	0000	Club Asia kom igenom med ett id	RÅM
		5	0003	EITB Radio Euskadi, Vitoria	RÅM
		5	0003	EITB Radio Euskadi, Vitoria	LSD
		5	0712	Radio Renascenca, Seixal med reklam	RÅM
		5	0710	Rádio Renascenca, Seixal	LSD
	1017	5	0652	RNE5 Burgos med regionalt program	RÅM
		5	0653	RNE5 Granada kämpade med ovanstående	RÅM
	1026	4	2255	SER Radio Asturias	RÅM
		4	2255	SER Radio Asturias	LSD
		5	23.55	SER Radio Asturias, Oviedo	PES
		5	0652	RNE5, Avila	LSD
	1116	27	2258	SER Radio Pontevedra som vanligt dominerande på frekvensen	RÅM
	1224	4	2041	COPE Radio Popular Lugo med ett reklamblock	RÅM
		4	1815	R Popular de San Sebastian	LSD
	1233	23	1400	R Monte Carlo, Cape Greco  Cypern   väldigt trevliga ID	BOS
	1287	27	2257	SER Radio Castilla, Burgos	RÅM
		4	23.00	SER Radio Castilla, Burgos	PES
		4	22.57	SER Radio Lleida, Lleida	PES
	1305	5	0645	RNE5 Ourense med regionalt program och dominant på frekvensen	RÅM
		5	0645	RNE5 Orense	LSD
	1485	27	2255	SER Radio Santander spelade en jullåt innan id	RÅM

AFRIKA
	1386	5	2315	Radio Rural, Labe med nyheter på franska	RÅM
	1431	29	2315	Radio Sawa dundrade in med nyheter	RÅM
	1584	5	2330	Radiolé Costa del Estrecho, Ceuta	LSD

ASIEN
	963	2	1930	Radio Kuwait startar sändningar på engelska	RÅM
	1098	23	1259	BED97 Family Radio Kouhu	BOS
	1143	23	1229	JOBR (KBS) Kyoto  med ”KBS” var ny för mig i Parka.	BOS
	1188	23	1230	HLKX  med prydligt bokstavs-ID!	BOS
	1233	27	1300	DYVS Bacalod City  ID:ade som ”Far East Broadcasting Company”  Bör kunna godkännas som Id då det är enda FEBC på frekvensen…	BOS
	1242	27	1300	JOLF (NBS) Tokyo	BOS
	1269	23	1229	JOHW/JOFM (HBC) i Hokkaido  med ett snabbt ”HBC Radio”. Eko så båda?	BOS
	1278	21	1427	JOFR (RKB) Fukuoka	LAO
		27	1300	JOFR (RKB) 	BOS
	1332	27	1300	JOSF (Tokai Hoso) Nagoya	BOS
	1350	21	1454	JOER (RCC) Hiroshima	LAO
		24	1330	JOER (RCC) upptäckte jag med bra RCC-ID när jag kollade NA! Fel antenn!	BOS
	1377	28 2	1320	JOUC (NHK2) Yamaguchi  blev ny för mig!	BOS
		3	1320	JOUC (NHK2)	LSD
	1386	28	1320	JOKB (NHK2) Okayama blev den tredje NHK2an på frekvensen	RÅM
		28	1320	JOKB (NHK2)	LSD
		28	1320	JOKB (NHK2) ny för mig här så även jag har tre hörda och en kvar att jaga.	BOS
		29	1320	JOQC (NHK2) Morioka med ett fint id	RÅM
		29	1320	JOQC (NHK2), ensam och stark vid ID	JOB
	1413	21	1452	JOIF (KBC) Fukuoka	LAO
	1467	28 2	1320	JOID (NHK2) Oita  även denna var ny för mig	BOS
		3	1320	JOVB (NHK2) Hakodake  /Inte hörd I Sverige tidigare?/	RÅM
	1593	28	1320	JOQB (NHK2) Niigata verkar vara den vanligaste av de två på frekvensen	RÅM
		22	1320	JOQB (NHK2)  mycket fint bokstavs-ID. Ensam denna gång.	BOS
		2	1320	JOQB (NHK2)	LSD
	1602	7	1320	JOSB (NHK2) Kitayushu  med lokal-ID	LSD

PACIFIC
	620	5	1300	KIPA Hilo HI med ett svagt id	RÅM
	830	27	1015	KHVH Honolulu HI 	OFL
		5	0930	KHVH	PES
	940	20	0942	KKNE Waipahu HI  menar sig samsända //  am940hawaii.com	BOS
		29	1240	KKNE	LSD
		2	1025	KKNE  ”For the traditional Hawaiian  all the time”	RÅM
		1	1400	KKNE 	OFL
	990	26	1159	KHBZ Honolulu HI  lyckades få igenom ett ID genom europa- och MB-QRM	BOS
	1040	25	1100	KLHT Honolulu HI  fint på timmen och ett bra tag före.	BOS
	1060	5	1200	KHBC Hilo HI	RÅM
		5	1200	KHBC	LSD
		5	1130	KHBC	PES
		29	1153	KHBC  lyckades jag pricka av ett ID på! Gick att följa deras rock-oldies en stund trots tidvis kraftiga splash från Danmark. Riktigt hyfsade HI-signaler en stund denna efter-middag med 3 nya för mig i lurarna! Dessutom fick jag äntligen Big Island i lurarna!	JOB
	1110	23 3	1006	KAOI Hihei HI  passade på att ID:a 20sek efter KAGV från sitt underläge	BOS
		29	1200	KAOI  har jag spanat efter varje gång jag varit i Parka men nu gick den starkt och stadigt över KAGV. Legal ID och promos dessförinnan	JOB
	1210	26	1100	KZOO Honolulu HI  svagt vid ID på timmen annars bra stötvis med JJ mx	BOS
		5	0903	KZOO  med ett uschligt och svagt “K-Zoo” mellan två låtar	RÅM
		29	1230	KZOO  misstänkte jag det var med nonstop-musik åt det asiatiska hållet och till sist uppfattades ett ID på EE: ”KZOO Radio 1210”	JOB
	1270	25	1101	KNDI Honolulu HI  fint med Twisted Sister och PSA från Mormonerna mm kul. Några bra ID och annat lokalt plus rock som sagt	BOS
	1500	21	1400	KUMU Honolulu HI	BOS
	1540	23	1000	KREA Honolulu HI  numer med egna ID och EE snack	BOS
	1570	26	1000	KUAU Haiku HI  mycket bra en halv minut på timmen. Gick av och till i korta fadeups med bra styrka men med non-stop musik	BOS

NORDAMERIKA  
	540	29	0800	CBGA1 New Carlisle QC  med ett hyfsat "CBGA" 30 sekunder före nyheterna	BOS
		28	0805		+WFLF Pine Hills FL	LSD
		28	0834	WFLF  hänvisade till hemsidan 540WFLA.com	RÅM
		28	0805	WFLF 	PES
		28	0805	WFLF  hade jag den goda smaken att banda denna morgon! Även ID 0834	BOS
	550	28	0747	CHLN Trois Rivières QC	LSD
		28 29	0747	CHLN  med flera 550-ID 	BOS
		28	0740	WGR Buffalo NY	RÅM
		28	0741	WGR   Idade i sport.  Samma ID hade även fastnat på en bredinspelning förstås.	BOS
		28	0800	WSAU Wausau WI	RÅM
		31 7	0735	WSAU  även hörd 28:e och andra dagar.  Riktigt bra den 30:e	BOS
		28	0800	WSAU	PES
		30	0857	WSAU  kom fint med lokala annonser och ID både som ”55 SAU” och ”WSAU”. Ffg i mina lurar så den var efterlängtad	JOB
		31	0758	KFYR Bismarck ND  fin promo. Mycket mer inspelat	BOS
		29	1000	KBOW Butte MT passade på att ID:a med ett svagt ”KBOW Butte” legal ID i den lucka på några sekunder som uppstod under KOAC:s tidssignal! Hade aldrig kommit igenom om inte kringliggande EU dessutom dragit in andan inför heltimmen…	JOB
		29	0959	KOAC Corvallis OR med ”OPB”-ID, telefonnummer med mera! Fin signal och ny i loggen förstås! Verkligt trevligt QSL-svar med kokbok och andra pryttlar!	JOB
		20	1317	KTZN Anchorage AK  ”Alaska’s 550 The Zone”	BOS
		3	1300	KTZN    ESPN 5-50  The Zone	PES
	560	29	0718	CHVO Spaniards Bay NL  med VOCM-id bara denna tid	BOS
		28	0831	WGAN Portland ME  	PES
		28 29	0806	WGAN  svagt ID efter nyheterna och sen C2C	BOS
		28 31	0803	WIND Chicago IL  med några fina ID och annat rapportnyttigt! Glad överraskning! Dök upp igen på heltimmen 0900.  Ensam på frekv ett tag 31.12 men inte så stark.	BOS
		1	0901	KLZ Denver CO  fint med ett eget sportformat? Föranlett av att ESPN flyttat in på
				1600? Körde önskerepris-sport!! Gamla upphetsade referat! Inga ESPN-annonser.	BOS
		20 23	1317	KMON Great Falls MT  bra med lokalt wx och ID. Stark och stadig 31.12 på fm	BOS
		30	0733	KMON	LSD
		1	0800	KMON  “This is central Montana’s original country music station 5-60 KMON”	CKL
		2	0930	KMON 	PES
		4	0844	KMON    Big Sky	ASM
		21 29	1130	KPQ Wenatchee WA  med fin promo  julhälsningar mm lokalt.	BOS
	570	29	2200	KNR, Nuuk med nyheter på danska	JOB
		20 27	1312	CKSW Swift Current SK  fint och ännu bättre 1327	BOS
		20 25	1030	KVI Seattle WA	BOS
		5	0930	KVI  ”AM 5-70 KVI. Fox News and Talk Radio”	RÅM
		20	1337	CFWH Whitehorse YT  fint med lokalt väder för Yukon	BOS
	580	28	1005	CFRA Ottawa ON med väder	RÅM
		27 7	0754	CFRA svagt och överröstad av XE-station som tyvärr inte ID:ade	BOS
		1	0800	CFRA 	CKL
		29	0800	CFRA	PES
		29	1109	CFRA  ”Goodmorning it’s 6.09 on 580 CFRA”	JOB
		30	0859	WKTY La Crosse WI  med bara ett svagt men tydligt ID genom KMON	BOS
		20	1040	CKUA Edmonton AB  har bästa musikurvalet på MV! Non-hits!	BOS
		27	0939	CKUA 	OFL
		30	0720	CKUA	PES
		5	0950	KTMT Ashland OR  fint med “Radio Lazer 580” och MEX-mx. Även lite annat rapporterbart innan CKUA tog tillbaks frekvensen. Ovanlig men hörd av mig förr.	BOS
	590	29	0245	VOCM St. John’s NL ID:ade fint	JOB
		29	0530	VOCM  drog ett legal ID på ”lokal heltimme”	BOS
		26 7	0903	CJCL Toronto ON  ”The Fan 590”  men även med bokstäverna på timmen	BOS
		28	0656	CJCL 	RÅM
		28	0658	CJCL	PES
		30	0705	CJCL 	OFL
		30	0717	CJCL  “Toronto’s Sports Radio The Fan 590”	JOB
		30	0900	KXSP Omaha NE   med ett uselt TOH-ID	BOS
		5	1030	KID Idaho Falls ID  med dubbel-ID //1240 KWIK	BOS
		5	1030	KID	LSD
		5	1034	KSUB Cedar City UT	LSD
		2	0900	KUGN Eugene OR  svagt Id bara  men klart med ort etc.	BOS
		5 7	0900	KQNT Spokane WA  skapligt legal ID den 7:e. Sämre genom KHAR den 5:e.	BOS
		20	0917	KHAR Anchorage AK  	BOS
		3	0840	KHAR 	ASM
		28	1840	KHAR  med ID när bara de allra vanligaste alaskaiterna + nordligaste kanadickerna hördes	JOB
	600	28	0900	WMT Cedar Rapids IA	LSD
		30	0930	WMT 	CKL
		28	0832	WMT  	PES
		28 7	0900	WMT  kanon-ID 0900 den 28:e efter att hörts med flera sämre ID timmen före	BOS
		28	0914	KSJB Jamestown ND  med ett hyfsat "600 KSJB"	BOS
		20	1000	CJWW Saskatoon SK	BOS
		30	0920	CJWW 	CKL
		4	0735	CJWW 	RÅM
		30	0505	CJWW  avslutade vädret – flera minusgrader…	JOB
		29	0941	CKBD Vancouver BC  fint "Vancouver's 600 AM" och "Unforgettable 600 AM"	BOS
	610	1	0830	WIOD Miami FL  ganska dominant denna tid med en massa ID i Coast to Coast-gaten. Några rätt dåliga men även ett par fina. C2C-eko emellanåt.	BOS
		28	0659	WTVN Columbus OH	RÅM
		28 31	0800	WTVN  IDade sedan en stark C2C-röst delat upp sig i flera svagare stationer.	BOS
		31	0805	WTVN 	CKL
		28	0922	KCSP Kansas City MO  med ett skapligt "Kansas City's 610 Sports"	BOS
		22	1113	CKYL Peace River AB	BOS
		31	1010	CKYL 	CKL
		28	1225	CKYL 	OFL
		2	0330	CKYL   "YL Country	PES
	620	29	0722	CKCM Grand Falls NL  med ett "VOCM" under et par andra stationer	BOS
		28	0800	WVMT Burlington VT  dök upp ur jättedominanten WTMJ. Körde Michael Medved Show eller hade en promo för den i alla fall. Ett par skapliga ID.	BOS
		27 7	0803	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		28	0825	WTMJ	LSD
		29	0730 	WTMJ 	OFL
		31	0800	WTMJ 	CKL
		29	0805	WTMJ    News Radio 6-20	PES
		28	0905	KMNS Sioux City IA  dök upp efter nyheterna med ett par skapliga ID i och efter lokalt väder. Sedan Fox Sports.  Kallade sig "620 KMNS. The Fox"	BOS
		27 31	0754	CKRM Regina SK  även stark och stadig den 1.1	BOS
		31	0919	CKRM 	OFL
		31	0850	CKRM 	RÅM
		31	1015	CKRM 	CKL
		30	0931	KPOJ Portland OR  med bara ett svagt id.	BOS
		20 21	0929	KGTL Homer AK  fint ett par dagar	BOS
		3	0844	KGTL 	ASM
		29	1305	KGTL  dominerade frekvensen: ”KGTL AM 620”	JOB
		31	1220	KGTL 	CKL
	630	31	0832	CFCO Chatham ON  med ett svagt men bra ID. Bättre ID 0843	BOS
		1	0944	KFXD Nampa ID  svagt genom Norge med ett id	BOS
		31	0903	CHED Edmonton AB med sport och väder	RÅM
		1	1000	CHED 	CKL
		30 7	0800	CHED	BOS
		30	1005	CHED  promotade websidan “630ched.com”	JOB
		27	0814	KIAM Nenana AK  I kamp med annan NA plus Norge. ID + ”I Am Radio Net.”	BOS
		31	1240	KIAM 	CKL
	640	28	0830	CFMJ Richmond Hill ON med nyheter	RÅM
		28	0802	CFMJ 	OFL
		27	0759	CFMJ  “AM 640. Toronto Radio. CFMJ.”	BOS
		31	0600	CFMJ 	CKL
		30	0253	CFMJ  ”AM 640 Toronto Radio”	JOB
		20 30	1230	KFI Los Angeles CA  förvånade med att gå fint här en stund under nordligare cx	BOS
		21 3	1004	KYUK Bethel AK  fint med NPR Nx och sedan ett lite sämre ID. Bra ID 3.1	BOS
		1	1530	KYUK  svårt störd	LSD
	650	28	0721	WSM Nashville TN spelade som sig bör CW	RÅM
		28	1003	WSM 	OFL
		28	0855	WSM	LSD
		28	0812	WSM  fint ID mm	BOS
		27	0806	CKOM Saskatoon SK  ”newstalk650.com” fint	BOS
		4	0745	CKOM 	RÅM
		30	0930	CKOM 	CKL
		20	0930	KENI Anchorage AK	BOS
		25	1622	KENI 	OFL
		2	0830	KENI  	PES
		4	0800	KENI 	ASM
	660	28 29	0605	WFAN New York NY  gick fint med Id I sporten	BOS
		20 24	1310	CFFR Calgary AB	BOS
		30	0925	CFFR 	CKL
		1	0820	KEYZ Williston ND 	CKL
		30	0846	KEYZ  med ett par fina ID och Country	BOS
		20	1100	KFAR Fairbanks AK  lyckade klämma in ett extra K-eko i ID. ”K-K-FAR”	BOS
		22	1601	KFAR	LAO
		2	0758	KFAR	OFL
		2	0830	KFAR  	PES
		4	0806	KFAR 	ASM
	670	31	0806	WSCR Chicago IL med ett svagt id	RÅM
		31	0806	WSCR  Jag håller med Roffe, id:et var i klenaste laget.	CKL
		29	0857	WSCR Chicago IL fick jag äntligen rapport på! Kom igenom fint här med flera Chicago-reklamer – bland annat för en strippklubb!	JOB
		28	0800	WSCR  kanon	BOS
		20	1000	KBOI Boise ID  	BOS
		28	0856	KBOI	LSD
		29	1344	KBOI  med reklamer	RÅM
		2	0830	KBOI  	PES
		29	1337	KBOI  ”That’s the Newstalk 670 KBOI Forecast”. Vill inte svara...	JOB
		25 3	1059	KDLG Dillingham AK  rekordstark med NPR och ID strax före timmen	BOS
	680	28	0720	WRKO Boston MA	PES
		1	0835	WRKO  ”Boston’s Talk Station AM-680 WRKO You’re voice counts”	CKL
		28	0833	WRKO  hade en bra period med flera perfekta ID	BOS
		31	0819	CFTR Toronto ON	OFL
		31	0800	CFTR 	CKL
		28 31	0744	CFTR  mycket dominant och bra. "680 News"	BOS
		31	0800	CJOB Winnipeg MB	CKL
		6	0806	CJOB 	RÅM
		28 7	0933	CJOB	BOS
		5	1103	KNBR San Francisco CA	RÅM
		5	1037	KNBR	LSD
		5	1037	KNBR 	PES
		5	1037	KNBR  bara upp som hastigast med ett halvtaskigt ID	BOS
		20 24	1101	KBRW Barrow AK  pluggade även för sin hemsida  kbrw.org. Även fint 2301!	BOS
		22	1600	KBRW	LAO
		4	0809	KBRW 	ASM
	690	28	0800	CINF Montreal QC  fint ID. "Info 690"	BOS
		20	1230	CBU Vancouver BC  med ”CBC News from Vancouver”	BOS
		29	1334	CBU  fick jag äntligen rapport på då de hördes utmärkt med ”Early Edition” och lokala nyheter och väder. ”CBC Radio 690 in Vancouver”	JOB
	700	27 7	0800	WLW Cincinnati OH  fina Id på timmen	BOS
		28 31	0800	WLW 	CKL
		28	0720	WLW 	PES
		20 5	0924	KBYR Anchorage AK ofta stark men ESPN igenom ett par gånger	BOS
		26	1121	KBYR 	OFL
		2	0830	KBYR  	PES
		3	0850	KBYR 	ASM
		4	1150	KBYR    Smart Radio	ASM
	710	29	0248	CKVO Clarenville NL fint när de flesta av VOCM-stationerna hördes	JOB
		29	0530	CKVO  drog VOCM:s legal ID 	BOS
		31	0600	WOR New York NY	CKL
		28 31	0830	WOR  med bra ID	BOS
		28	1000	KCMO Kansas City MO	OFL
		27 28	0805	KCMO  med ett par fina Id efter nyheterna  men XE-stn lockade mer	BOS
		30	0905	KCMO  fick glädjande nog ur sig ett ID i trängseln: ”KCMO Talkradio 710”. Var egentligen på jakt efter Denver här men klagar inte!	JOB
		26	1151	KNUS Denver CO	OFL
		31	0800	KNUS 	CKL
		31	0800	KNUS  svagt legal ID	BOS
		20	1321	KIRO Seattle WA	BOS
		26	1133	KIRO 	OFL
		21	1336	KIRO	LAO
		30	0550	KIRO 	CKL
		2	0830	KIRO  	PES
		4	1019	KIRO 	ASM
		30	0904	KIRO  med ID men gick ikapp med en intressantare station	JOB
	720	27 28	0745	WGN Chicago IL  skapligt men Grönland var svår.  Även 29.12 bra.	BOS
		29	0800	WGN  	PES
		30	0805	WGN  	CKL
		5	1029	+KDWN Las Vegas NV  ren och fin samt stark med flera ID mm!! Glad överraskning! Id både som ”KDWN” och ”K-Dawn”. Sen tog KOTZ tillbaks frekvensen.	BOS
		29	1531	KOTZ Kotzebue AK med id och morgonandakt	RÅM
		3	0800	KOTZ  klämde in ett bra ID i non-stop-musiken	BOS
	730	28 29	1035	CKAC Montreal QC  kom upp och Idade ordentligt men XEX som var dominant kom aldrig till skott. På 900 gick XEW kanon i en halvtimme utan att ID:a den heller.	BOS
		29	0529	CKAC  är det snart tio år sedan jag rapporterade senast. Ännu inget QSL så det är kanske dags att skicka nytt? Bra ID här	JOB
		20	1243	CKDM Dauphin MB  ovanligt stark och stadig med mycket lokalt	BOS
		31	0800	CKDM 	CKL
		22	1526	CHMJ Vancouver BC	LAO
		29 5	0919	CHMJ  eller som man envisas med att ID:a: ”AM 730”	BOS
		30	0805	CHMJ  “AM-730  All Traffic All the Time”	CKL
	740	29	0238	CHCM Marystown NL med ID ”VOCM” och lite julmusik. Inte så mycket av den varan under mellandagarna tycker	JOB
		1	0754	CHWO Toronto ON	OFL
		31	0605	CHWO 	CKL
		20	1313	CBX Edmonton AB  hade eget så här dags	BOS
		31	0605	CBX 	CKL
	750	28	0855	WSB Atlanta GA “NewsRadio WSB. Depend on it”	RÅM
		28	0832	WSB	LSD
		28 6	0828	WSB  ”Information Overload Hour”!	BOS
		30	1030	CKJH Melfort SK	OFL
		1	0800	CKJH 	CKL
		31	0732	CKJH  	PES
		30 5	1025	CKJH  bra med “CK-750”	BOS
		31	0830	KXL Portland OR	OFL
		21 5	1138	KXL   fint	BOS
		21	1227	KXL	LAO
		30	0930	KXL 	CKL
		20	1018	KFQD Anchorage AK	LAO
		4	0820	KFQD 	ASM
		29	1223	KFQD  med flott signal och ”AM 750 KFQD”	JOB
	760	31	0900	WJR Detroit MI	OFL
		31	0805	WJR   “The Great Voice of the Great Lakes  News Talk 7-60 WJR”	CKL
		30 1	1100	WJR  skröt över att köra “High Definition Radio”!!	BOS
		29	0806	WJR  ”Newstalk 760 WJR”	JOB
		1 5	1006	KFMB San Diego CA  med ett svagt ID bara den första. Bättre den femte. Även 30.	BOS
	770	28	0214	WABC New York NY	PES
		21 31	1132	CHQR Calgary AB	BOS
		20	1345	CHQR	LAO
		30	0930	CHQR 	CKL
		3	1254	CHQR 	ASM
		29 30	1027	CHQR  rejält stark med ”770 CHQR” och promo. Kanonsignal runt 0805 30.12. Lite svår att komma runt	JOB
		21 5	1100	KTTH Seattle WA  mycket fint med ett annorlunda och trevligt ID på timmen	BOS
		21	0922	KTTH	LAO
		30	0622	KTTH 	OFL
		30	0800	KTTH 	CKL
		30	0705	KTTH  tyckte att jag borde gå in på ktth.com	JOB
		29	1320	KCHU Valdez AK ”Stay tuned to 770 AM in Valdez…” bland annat i en skarv i NPR-programmet! Hyfsad styrka och resten bortstörda? Efterlängtad ny AK i mina lurar!	JOB
	780	31	0340	CFDR Dartmouth NS  “Classic Country 780 Kix”	BOS
		28	0247	CFDR 	PES
		29	0725	CFDR  “780 Kicks”	JOB
		27	0622	WBBM Chicago IL	OFL
		31	0550	WBBM 	CKL
		28	0715	WBBM  	PES
		30	1932	WBBM	BOS
		29	0806	WBBM  ID:ades i flykten…	JOB
		5	1030	KKOH Reno NV  fint med en massa Id. ”Newstalk 780 KOH” bl a.  Jämför 720!	BOS
		21	1100	KNOM Nome AK	BOS
		29	morgon	KNOM  Idad av 	BSE
		4	1100	KNOM 	ASM
	790	6	0700	CFNW Port au Choix NL	PES
		29	0916	CIGM Sudbury ON med lokal sport	RÅM
		29	0900	CIGM  	PES
		28	1336	CFCW Camrose AB	OFL
		21	1139	CFCW 	BOS
		20	1444	CFCW	LAO
		31	0805	CFCW 	CKL
		3 7	0825	KJRB Spokane WA  CFCW-fri.  ”790 The Fan”, ”KJRB The Fan” och Fox Sports	BOS
		1	0920	KJRB  “KJRB 7-90 The Fan”	CKL
		30	0706	KJRB  har jag länge sökt efter. Skapligt ID ”KJRB 790 The Fan” på ÖK-antennen! CFCW dominerade på västkustlinan	JOB
		21 5	1100	KCAM Glennallen AK  fint ID	BOS
		25	1600	KCAM 	OFL
	800	28	0759	CHRC Quebec QC	OFL
		28	0805	CKLW Windsor ON med väder	RÅM
		29	0933	CKLW	BOS
		31	0910	CKLW 	CKL
		31	0735	CKLW  	PES
		30	0705	CKLW  drog en promo och ett “AM 800 CKLW”	JOB
		25	1353	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		31	0846	CHAB	OFL
		5	1031	CKOR Penticton BC  med ett "… Oldies …….. Easy Rock …"  när jag bara gjorde en stickprovskoll av ett ej markerat avsnitt! Har nog missat en del annat också…	BOS
	810	1	1335	KGO San Francisco CA	LSD
		5	1031	KGO väldigt bra väldigt länge	BOS
	820	28 30	1000	+WOSU Columbus OH  med flera skapliga ID I NPR-px. Räknade upp fler frekvenser. Även bra den 30.12 klockan 0830 UTC. Ny första-tid!	BOS
		28	1029	WOSU 	OFL
		31	0715	CHAM Hamilton ON med sedvanlig CW	RÅM
		28	0716	CHAM  	PES
		1	0759	CHAM	BOS
		1	0710	CHAM  “8-20 CHAM”	CKL
		29	0926	WBAP Fort Worth TX	OFL
		29 1	0800	WBAP	BOS
		31 5	1030	KUTR Taylorsville UT  var det som gick fint med väldigt bakåtlutad musik.  ”AM 820”  och ett alldeles eget format som de kallar för "Sunday afternoon music all week"!
				Ett legal ID 31.12 klockan 0900 upphittat.	BOS
		21 1	1059	KGNW Burien-Seattle WA  kanon och ensam trots fina AK-cx samtidigt	BOS
		29	1000	KGNW  	PES
		21 30	0816	KCBF Fairbanks AK  lätt-Idad trots ESPN. 	BOS
		26	1201	KCBF 	OFL
		22	1615	KCBF	LAO
		4	0959	KCBF 	ASM
		31	1400	KCBF 	CKL
		29	1202	KCBF  med ett riktigt kanon-ID: ”KCBF is 820 Sports – we’re in the game!”	JOB
	830	1	0905	WCRN Worcester MA  med ett dåligt ID genom WCCO 	BOS
		26 1	0807	WCCO Minneapolis MN  en av en hel svärm 50 kWare från hela USA som gick för första gången på en vecka. Från öst till väst och norr till södern.	BOS
		27	1110	WCCO 	OFL
		30	0500	WCCO 	CKL
		29	0832	WCCO  “8-3-0 WCCO”	JOB
		22 30	1436	CKKY Wainwright AB  håller fast vid sin ”Cat country”. Flera AB har bytt.	BOS
		22	1525	CKKY	LAO
		30	1100	KLAA Orange CA  dominant med CNN på spanska men med flera reklamer på EE. Mycket rapporterbart men själva Idet var lite sämre. Dock helt OK.	BOS
		21	1100	KSDP Sand Point AK  starkt på timmen men lite oartikulerat call så fick tänka till	BOS
	840	27	0530	WHAS Louisville KY	OFL
		31	0900	WHAS 	CKL
		28 31	1028	WHAS	BOS
		30	0558	WHAS sveptes bara förbi men hann ID:a ändå: ”84 WHAS”	JOB
		30	0906	KXNT North Las Vegas NV  mycket fint	BOS
		30	0835	KXNT 	RÅM
		31	0800	KXNT	LSD
		30	0800	KXNT  	PES
		30	0800	KXNT 	CKL
		1	0921	KSWB Seaside OR  kanon med flera Id och reklamer! Nu då...	BOS
		3	1309	KSWB  ”8-40 Gold”	LSD
		30	0933	KMAX Colfax WA har jag spejat efter och nu åkte den dit! Snygg promo med tillhörande ”840 The Max”-annonsering	JOB
		1	1004	CKBX 100-Mile-House BC  skapligt länge med ett par helt lokala ID. ”The Wolf.”	BOS
		30	0755	CKBX  “The Wolf”	CKL
	850	28 31	0825	WEEI Boston MA	BOS
		1	0702	WEEI 	OFL
		31	0705	WEEI  	PES
		29	0502	WEEI  ”Sports Radio 850 WEEI”. Körde Fox Sports	JOB
		22	0850	KOA Denver CO	LAO
		31	0900	KOA 	CKL
		29	1000	KOA  	PES
		28	1030	KOA	BOS
		29	0851	KOA  med promo för websidan i kamp med förmodad WEEI. Skulle mycket hellre höra Ohio här, men…	JOB
		31	1400	KICY Nome AK	CKL
	860	30	0800	CJBC Toronto ON	PES
		29	0900	CJBC  har jag hört många gånger men aldrig med lokal-ID så nu bestämde jag mig för att ta den! Fint ”CJBC Toronto” på timmen	JOB
		30	0800	CJBC  “Ici Radio Canada… La Première chaîne....CJBC Toronto” 	CKL
		31	0900	CJBC med bra bokstavs-ID	BOS
		1	0700	CBKF2 Saskatoon SK med FF och “CBKF Saskatchewan”	CKL
		1	0900	CBKF2  när jag kontrollyssnade några avsnitt som jag rusat över tidigare.	BOS
		21	1100	KPAM Troutdale OR  dök upp lagom till legal ID ur CHAK som annars var stark	BOS
		21	1059	CHAK Inuvik NT  ”öppnade” efter CBC Overnight med att räkna upp CHAK + alla sändare i CBC North så egentligen bara tentativ. Kan ju vara något annat eller nytt ...	BOS
		29	1129	CHAK 	OFL
	870	28	0730	WWL New Orleans LA	OFL
		28	0905	WWL	BOS
		31	0900	WWL 	CKL
		21 25	1300	KSKO McGrath AK  första ID efter byapromenaden denna dag	BOS
	880	28	0950	WCBS New York NY	LSD
		29	0527	WCBS 	OFL
		1 6	0910	WCBS  helt lokalt producerat med en massa kul detaljer	BOS
		29	0326	WCBS  ID:ar så ofta att den kom med i loggen	JOB
		27	0921	CKLQ Brandon MB	OFL
		29	0952	CKLQ  spelade CW	RÅM
		31	0900	CKLQ  “Western Manitoba’s Information Station”	CKL
		31	0800	CKLQ  	PES
		31	0900	CKLQ  samma non-ID som Christer ovan	BOS
		27	0920	CHQT Edmonton AB	OFL
		21	0815	CHQT   “Cool 880”	BOS
		30	1050	CHQT 	CKL
		31	0800	CHQT  	PES
		4	1204	CHQT 	ASM
		30	0834	CHQT  med trevliga oldies och ”Cool 880”. Kanonstark men KIXI och en OID mexare stretar emot ibland	JOB
		21	1100	KWIP Dallas OR  med fint legal ID inklusive slogan ”Radio Exitos”  call  fq  ort	BOS
		2	1120	KIXI Mercer Island WA	LSD
		30	0811	KIXI  	PES
		5	1015	KIXI  med en jingle och NOS	RÅM
		1	0930	KIXI  Skickade en nyårshälsning till alla lyssnare	CKL
		29	1434	KIXI  med ett skapligt ”AM 880 KIXI”. Matchade Edmonton fint en stund med ett lite mjukare, mer nostalgiskt format. Även en Mexare (Oregon?)	JOB
		5	0950	KIXI  med fina ID mm	BOS
	890	26 1	0832	WLS Chicago IL  fint men med musik under från CJDC	BOS
		1	0935	WLS 	CKL
		30	0205	WLS  bra denna tid med ID men en SS fanns med i bakgrunden	JOB
		29	0900	+KVOZ  Del Mar Hills  TX	PES
		30	0921	KVOZ påstod sig köra ”programacion en vivo” och drog ett telefonnummer som gick till ”Radio Cristianas” högkvarter i McAllen, Texas (stationens adress enligt WRTH). Gav TC analogt med CST	JOB
		29 31	1030	KVOZ  med ett bra "Radio Cristiana" bl a den 31 0930.  29.12 1030 ett taskigt "KUBR" och dito "Radio Cristiana". Även den 1.1 med web-adress och "Rio Grande" etc.	BOS
		21 30	1126	CJDC Dawson Creek BC  sade sig vara stolt över sin Country	BOS
		7	0830	CJDC	LSD
	900	29	2210	KNR, Uummannaq perfekt vid avslutandet av nx. Intervallsignal och sedan lite blues	JOB
		3	1242	CKMO Victoria BC	ASM
		31	0905	CKMO  “AM-900 CKMO Victoria”	CKL
		30	1003	CKMO  "Village 900"	BOS
		25	0959	KZPA Fort Yukon AK  ruskigt illa skött mikrofon- och telefonhantering i helt lokalt phone-in för julhälsningar grannar emellan. Live-ID	BOS
		1	1400	KZPA 	OFL
	910	1	0908	WSUI Iowa City IA med modern jazzmusik och NPR news	RÅM
		1	0918	WSUI  med eget nyårsprogram	LSD
		29	0900	WSUI  	PES
		28 1	0800	WSUI  med halvdåligt id och ”Auld Lang syne” i jazzig stil. Bättre 0822.	BOS
		26	1156	CKDQ Drumheller AB med ID ”Q-91”	OFL
		1	0847	CKDQ  slog igenom på östkustantennen	RÅM
		31	0902	CKDQ	BOS
	920	28	0110	CJCH Halifax NS	OFL
		6	0733	CJCH	PES
		29	0804	CJCH  med ”920 CJCH” efter wx. Några minusgrader så jag hade inte så stort hopp om att det var en jänkare som skulle ID:a…	JOB
		28	0716	CKNX Wingham ON	OFL
		26 28	0746	CKNX  kanske jag får iväg rapport till nu då	BOS
		28	0903	WBAA West Lafayette IN  med några mycket bra ID i slutet av NPR News!!  WOKY väldigt dominant men flera andra strax under. Non-stop jazz efter nyheterna.	BOS
		28	0952	WOKY Milwaukee WI	LSD
		1	0900	WOKY  	PES
		28 6	0920	WOKY  med ett par skapliga ID och även “The Mighty 92”. Annars brusigt.	BOS
		30	0853	WOKY  har jag letat efter ett tag! Någorlunda hyfsad signal vid ID denna tid. ”The Mighty 92” bl.a.	JOB
		31	0700	CFRY Portage la Prairie MB	PES
		29 30	0932	CFRY  ”Real Country Radio CFRY”. “CFRY Real Country radio 920 AM and 93.1 FM wishes you and your family all the best on this holiday season”	JOB
		7	0823	CFRY  kanon med samma slogan som JOB ovan. Musik non-stop // FM	BOS
		21 30	0822	KXLY Spokane WA  Idar ofta till skillnad från den andre som gick här. AK?	BOS
		30	1134	KXLY 	OFL
		1	0700	KXLY  “News Radio 9-20 KXLY Your News  Traffic and Weather station”	CKL
		1	0925	KXLY 	RÅM
		26	0930	KSRM Soldotna AK  med ett taskigt ID men sedan bra Soldotna-rek, wx o id.	BOS
		1	1130	KSRM  “News Talk 92 KSRM”	CKL
	930	29	0533	CFBC St.John NB	OFL
		28 30	0733	WBEN Buffalo NY	BOS
		31	0732	WBEN	LSD
		28	1018	WAUR Sandwich IL ”This is Relevant Radio  930 AM”. Störd av CJCA.	RÅM
		28	1015	WAUR	LSD
		28 1	0849	WAUR  ”Relevant Radio 930 AM” denna tid och ”WAUR” på timmen!  Flera bra ID den 28.12.	BOS
		1	0906	WTAD Quincy IL  upp med fint ID och början på Coast to Coast när WAUR och CJCA råkade hålla tyst samtidigt! Hördes i 15 sekunder, men bra!	BOS
		30	0840	KSEI Pocatello ID kom upp då CJCA höll andan	OFL
		31	0900	KSEI 	CKL
		2	0821	KSEI  	PES
		22	1249	CJCA Edmonton AB  ständigt närvarande	BOS
		28	1310	CJCA 	OFL
		20 22	1125	CJCA	LAO
		30	0500	CJCA 	CKL
		3	1307	CJCA 	ASM
		29	1249	CJCA  har en enorm genomslagskraft: “930 CJCA”	JOB
		20 29	1500	KNSA Unalakleet AK  kanon med kedje-ID:et den 29:e.	BOS
		1	1400	KNSA 	OFL
		29	0730	KNSA  med wx // 670 KDLG	JOB
	940	28	0655	CINW Montreal QC gick som tåget	RÅM
		1	0600	CINW  “The All New 9-40  Montreal”	 CKL
		6	0700	CINW	LSD
		1	0805	CINW	BOS
		29	0457	CINW Montreal QC ”News 940 Montreal”	JOB
		31	0900	CJGX Yorkton SK	CKL
		31	0800	CJGX  	PES
		30	1104	CJGX  svårt splashad men det ett klart "GX-94" efter nyheterna	BOS
		22	1248	KWBY Woodburn OR  skapligt med flera reklamer för Woodburn-baserade företag	BOS
		30	0824	KWBY ”La Pantera – Musica Mexicana” med eko-effekt i kamp med vad som förmodas vara en äkta Mex körandes ett softare musikformat. 1033 noterades en liknande ”Pantera”slogan	JOB
	950	29	0710	CKNB Campbellton NB	LSD
		29	0944	CKNB 	OFL
		6	0740	CKNB	PES
		1		CHER Sydney NS  “Max 95”	CKL
		26	0828	WWJ Detroit MI  trevligt avbrott i KJR-soundet här	BOS
		28	0710	WWJ 	OFL
		29	0715	WWJ	LSD
		31	0800	WWJ  	PES
		1	0300	WWJ 	CKL
		28 1	1000	WNTD Chicago IL  visade det sig vara som var MEX:en här! Kör samma ”Laboratorios Camacho”-program som hörs över XEG nu och då. Producentens namn och adress nämns hela tiden... Kan inte vara roligt lyssna på. Ren marketing. 0900 den 1.1	BOS
		1	0900	WNTD  	PES
		3	1345	KKFN Denver CO  ”The Fan”	LSD
		20 30	1400	KJR Seattle WA	BOS
		1	1400	KJR 	OFL
		3	1304	KJR 	ASM
		31	1400	KJR 	CKL
	960	6	0805	WEAV Plattsburg NY	PES
		28 6	0805	WEAV  fint med ”The Zone” och FM 96.7 + AM 960 QRG.   Jämför UT nedan! Det var mer sport (Hi!) före nyår. Gick bra då också.	BOS
		26 28	0805	CFFX Kingston ON  bra med ”Oldies 960”	BOS
		1	0729	CFFX 	RÅM
		1	0723	CFFX  ”Oldies 9-60”	LSD
		29	0916	CFFX  hade svårt med Finland innan nyår men här uppfattades dock ett ”Kingston’s Fun Oldies – Oldies 960”	JOB
		1	0725	CFFX 	CKL
		1	0806	WSBT South Bend IN	RÅM
		1	0831	WSBT 	OFL
		1	0805	WSBT	LSD
		1	0800	WSBT  	PES
		1	0805	WSBT  fina ID mm	BOS
		1	0805	WSBT 	CKL
		27	0800	CFAC Calgary AB	BOS
		1	0700	CFAC 	OFL
		1	0600	CFAC  	CKL
		5	1020	KOVO Provo UT  med ett skapligt “1280 The Zone” men gick fint länge så har säkert mycket mer på denna ärta! Förra gången jag hörde den ingen rapport, men nu ... 	BOS
		5	1100	+KIXW Apple Valley CA  med ett par fina "Talk 960" efter Fox News. Nyheterna handlade uteslutande om Kalifornien så Fox kanske har regionala nyheter också? Det lokala efter Fox handlande om San Bernardino County och namn på announcer mm satt fint! Sade sig också vara en "Clear Channel Station". Borde väl inte höras denna tid?	BOS
	970	29 1	0805	WZAN Portland ME  Även bra den 28.12	BOS
		29	0825	WZAN  med flera ID:s + promos i ett block	JOB
		31 1	0750	KNFX Austin MN  mycket fin och lätt-tydd jingle mm!!  Trodde det var en äkta MEX men jag föredrar ju en jänkare så ingen skada skedd! Även dagen därpå	BOS
		1	0900	KNFX  	PES
		30 31	0800	WDAY Fargo ND   “WDAY Fargo-Moorhead”  Även den 28.12	BOS
		31	0832	WDAY 	RÅM
		31	0830	WDAY 	CKL
		31 3	0800	KBUL Billings MT	BOS
		1	0700	KBUL  “News Radio 9-70 KBUL AM Billings”	CKL
		3	0730	KBUL  	PES
		7	0900	KBUL	LSD
		22 7	1416	CFXE Edson AB  med ”Fox”-ID och bra styrka.  "Playing all kinds of stuff"	BOS
		20 22	1500	KFBX Fairbanks AK	BOS
		20 22	1033	KFBX	LAO
		30	1605	KFBX	LSD
		30	1605	KFBX  får en ny rapport	RÅM
	980	31	0843	CKRU Petersborough ON  fint in som hastigast med "980 Cruise"	BOS
		28 6	1013	WITY Danville IL  fint och brusfritt 28.12.  Den 6. klockan 0822: med skapligt ID I NOS.  Sedan ytterligare två ID hörda men ganska ilsket atmosfäriskt brus så inte direkt HiFi trots skaplig signal. Hoppas  det går att subtrahera bort bruset i Cool Edit...	BOS
		28 1	0830	WCUB Two Rivers WI	BOS
		31 1	0855	KKMS Richfield MN  fina ID	BOS
		31	0946	KMBZ Kansas City MO  dök upp ur CKNW och KKMS med ett bra ID!	BOS
		26	1140	CJME Regina SK	OFL
		31	1339	KFWB Los Angeles CA	BOS
		21	1230	CKNW New Westminster BC  med några helt OK ID	BOS
		30	1155	CKNW	CKL
		1	0700	CKNW 	OFL
		29	1345	CKNW  ”…from the CKNW newsroom…”	JOB
	990	28	0800	CKGM Montreal QC	OFL
		30 1	0803	CKGM  med “Team 990” och ESPN	BOS
	1000	31	0700	WMVP Chicago IL  ESPN 1000	PES
		20	0705	KOMO Seattle WA  första Idade NA i loggen. Dock hade jag lyssnat på KBRW med lokalt redan tidigare utan att skriva ner något. KOMO hörs 9 timmar i sträck!	BOS
		21	0855	KOMO	LAO
		30	0505	KOMO 	CKL
		31	0700	KOMO  	PES
		3	1309	KOMO 	ASM
		29	0230	KOMO  är svår att missa ID på	JOB
	1010	31	0845	WINS New York NY	CKL
		30	0705	CFRB Toronto ON	CKL
		27	0728	CFRB 	OFL
		31	0700	CFRB  	PES
		29 30	1100	CFRB	BOS
		22	1430	CBR Calgary AB  Q4+.  ID som ”1010” och ”CBC Calgary morning news”	BOS
		30	0505	CBR  CBC Radio 1 samt lokalt väder	CKL
	1020	27	0655	KDKA Pittsburgh PA	OFL
		31	0725	KDKA	BOS
		6	0800	KDKA	PES
		1	0740	KDKA 	CKL
		22	1434	CKVH High Prairie AB  med en massa lokalt för high Prairie	BOS
		30	0936	KTNQ Los Angeles CA visade sig detta vara med SS och promo för morgonprogrammet vardagar. Det krävdes lite Internet-luskande innan polletten trillade ner eftersom man bara ID:ade ”en las 1020”	JOB
		2	1115	KAXX Eagle River AK  med klassisk musik	LSD
		3	1310	KAXX 	ASM
	1030	28	0806	WBZ Boston MA	OFL
		6	0736	WBZ	PES
		29	0831	WBZ  upp och ned med KTWO! Reklam för en slalom-anläggning utanför Boston och därefter ”WBZ 24 hour traffic...”	JOB
		29	1101	WBZ	BOS
		29	0833	KTWO Casper WY med ett svagt ”K2 Radio” men spurtade sedan fint med wx och ett betydligt bättre ”AM 1030 KTWO”-ID! QSL nu då? Inget på förra försöket 1995…	JOB
		21 25	0859	KTWO  svagt med ID	BOS
		31	0930	KTWO 	CKL
	1040	28	0706	WHO Des Moines IA	OFL
		31	1000	WHO 	CKL
		1	0800	WHO  	PES
		29	1100	WHO	BOS
		22	1430	CKST Vancouver BC  ”The Team 1040”	BOS
		30	0817	CKST   ”The Team 1040 Sports Radio”	JOB
		1	0750	CKST 	CKL
	1050	28	0200	WEPN New York NY	OFL
		29	0640	WEPN  sade sig vara ”The official home of New York Rangers”. CHUM störde.	RÅM
		28	0646	CHUM Toronto ON	OFL
		6	0735	CHUM	PES
		29	1106	CHUM	BOS
		20	1004	CJNB North Battleford SK  en av få kvarvarande SK	BOS
	1060	29	1100	+KRCN Longmont CO  överraskande med perfekt kedje-ID för 1060, 1580 och övriga.
				Borde nog inte gå denna tid? Utökad natteffekt eller "slarv"?	BOS
		22	1247	CKMX Calgary AB  ”Country AM 1060”	BOS
		31	0830	CKMX 	CKL
		30	0907	CKMX ”106 minutes of commercial free country music only on Classic Country AM 1060”	JOB
	1070	29	1056	CBA Moncton NB  ska man naturligtvis ta denna tid på dygnet! Mycket lokalt!	BOS
		28	1045	CHOK Sarnia ON	OFL
		28	1016	CHOK  Kallade sig bl a “Information Station” men mest bara musik	BOS
		27	1028	KFTI Wichita KS  svagt men klart ”AM 1070 The ranch.”	BOS
		28	1219	KNX Los Angeles CA	OFL
		23	0800	KNX 	BOS
		30	1210	KNX	LSD
		30	1015	KNX 	CKL
		3	0820	KNX 	RÅM
		30	1236	KNX  med wx och ID	JOB
		20 30	1336	CFAX Victoria BC  gick kanon	BOS
		30	1215	CFAX	LSD
		30	1115	CFAX 	OFL
		6	1142	CFAX   i hård kamp med KNX	RÅM
		30	1400	CFAX  	CKL
	1080	28	0703	WTIC Hartford CT	OFL
		29	1053	WTIC	BOS
		1	1730	WTIC 	CKL
		27	1000	KRLD Dallas TX  hittade av heltimmen med ett skapligt ID. Inga KUDO-QRM.	BOS
		30	0820	KRLD	LSD
		31	0958	KRLD  “Local news on KRLD.com”	CKL
		29	0851	KRLD  dök upp över förmodade WTIC med Texas State Network-program och Charley Jones vid micken. Ville jag skulle ringa in på 888-256-1080 	JOB
		30	0858	KFXX Portland OR  var det minsann som kamperade i bakgrunden av KUDO och en oldies-station jag inte lyckades ID:a. Inget fel på detta bifynd dock! ”1080 The Fan” plus promo för hemsidan. QSL:ade snabbt per epost!	JOB
		30	0948	KVNI Coeur d’Alene ID  svagt men klart. ”The Mighty 1080 KVNI” hördes bättre under OLD-mx:en. Även förra gången jag hörde dem.	BOS
		30	0821	KVNI “Your Favorite Do-Woppin’ Oldies” etc. Hördes åtminstone någon timma – stundvis stark, givetvis mx då och ej ID… Snabbt svar med QSL-kort!	JOB
		21	0804	KUDO Anchorage AK	BOS
		29	1143	KUDO  med General Managern Rich McClear vid micken och promo för “Democracy Now”. ID ”Kudo 1080 Anchorage”. “This is KUDO 1080 in Anchorage” på timmen. Fanns en intressant svag TLK under men den kom tyvärr inte upp. KUDO benkrossarstark allt som oftast	JOB
		30	1405	KUDO 	CKL
	1090	31	0912	CKKW Kitchener ON	OFL
		30	0326	CKKW  ”Oldies 1090”. Brukar inte vilja svara mig men vi testar väl nytt!	JOB
		30	0730	KPTK Seattle WA	OFL
		31	1000	KPTK 	CKL
		20 22	1351	KPTK   kanon  ”am1090seattle.com”  Progressive Talk	BOS
		4	1200	KPTK 	RÅM
	1100	29	1009	WTAM Cleveland OH	BOS
		6	0858	WTAM	PES
		31	1000	KNZZ Grand Junction  CO	CKL
		2	0852	KNZZ	LSD
		29 30	1128	KNZZ	BOS
		24 30	1301	KFAX San Francisco CA  fint	BOS
		30	1400	KFAX  “The Spirit of the Bay AM 1100 KFAX”	CKL
	1110	31	0630	WBT Charlotte NC	CKL
		30	1059	WBT	BOS
		27	1231	KFAB Omaha NE	OFL
		31	1000	KFAB 	CKL
		6	1233	KFAB	BOS
		4	1313	KFAB 	ASM
		20	1100	KAGV Big Lake AK	LAO
		23 3	1006	KAGV  avslutade nyheterna och vår hjälte snöskottaren sa några väl valda	BOS
		26	1104	KAGV 	OFL
		30	1250	KAGV 	CKL
		29	1204	KAGV  “Goodmorning, I’m David Horning and you’re listening to Alaska’s newest Christian radio station KAGV 1110. Alaska’s Gospel Voice”	JOB
	1120	27	0511	KMOX St.Louis MO	OFL
		30	0730	KMOX   med en väderrapport..	RÅM
		30	1015	KMOX 	CKL
		29	1059	KMOX  verkade köra nationalsången denna tid!? Öppnade fast man redan var igång!? Kan möjligen vara en annan station som kom upp tillfälligt men hittar inte skarven	BOS
		30	1106	KPNW Eugene OR  fina ID	BOS
		30	1400	KPNW 	CKL
		30	1100	KPNW med ID ”1120 KPNW” och sedan ”Fox News Radio”. Mer intressant var dock en station med soft music som också hördes här – tji ID tyvärr...	JOB
	1130	28	0022	WBBR New York NY	OFL
		29	0325	WBBR  ”Bloomberg Traffic and Weather on the five”. Tur att signalen var fin, annars kunde man mot bättre vetande inbillat sig att de sade ”on The Fan” men så var alltså inte fallet	JOB
		2	0203	WISN Milwaukee WI	OFL
		6	0900	WISN	PES
		28	1100	WISN	BOS
		27	1205	KFAN Minneapolis MN	OFL
		23 29	1105	KFAN   dundrade in någon minut. Häftiga korta toppar.	BOS
		31	1000	KFAN 	CKL
		21	0803	CKWX Vancouver BC  ”News 1130”	BOS
	1140	28	0000	CBI Sydney NS	OFL
		29	0204	CBI  med wx	JOB
		6	0900	KSOO Sioux Falls SD	PES
		31	0935	KSOO  “Weather on Eleven Four Oh K-S-O-O”	CKL
		22	1505	CHRB High River AB	LAO
		3	1300	CHRB  kanonbra och ytterst loklat	BOS
		4	1234	CHRB 	ASM
		21	1034	KSLD Soldotna AK	LAO
	1150	29	0735	CKOC Hamilton ON får sig en ny rapport	RÅM
		29	1105	CKOC 	OFL
		1	0740	CKOC 	CKL
		29	1052	CKOC	BOS
		28	0935	WHBY Kimberly WI	OFL
		29	1225	WHBY	LSD
		30	0700	WHBY 	CKL
		28	0930	WHBY  	PES
		28	1112	WHBY  arkiv-ID	BOS
		29	1221	KSAL Salina KS	OFL
		28	1100	KSAL  med ett dåligt legal ID	BOS
		20 22	1343	KSEN Shelby MT  ägde frekvensen runt denna tid båda dagarna. Väldigt lokalt. 	BOS
		30	0635	KSEN 	CKL
		5	1106	KTLK Los Angeles CA  fint ID men inte så mycket mer denna gång.	BOS
		21 5	1109	KXMG Portland OR  svag men stadig och med Magia-slogan. Bättre den 5:e	BOS
		2	0830	KXMG	LSD
		2	0848	KXMG  med ett svagt “Magia 11-50”	RÅM
		2	1114	KXMG  	PES
		3	1059	+KQQQ Pullman WA  med reklam för en trädgårdsmässa i Idaho och id	RÅM
		3	1059	KQQQ	LSD
		25 3	0900	KKNW Seattle WA  svagt legal ID.  Även kanon den 6.1 klockan 1000 UTC	BOS
		30	1214	KKNW  ”The Alternative Talk 11-50 AM”	RÅM
		31	1115	KKNW	LSD
		30	1215	KKNW 	CKL
		30	1213	KKNW  i nära nog Q5 med ID men har man QSL så har man…	JOB
		22		CKFR Kelowna BC	LAO
		28	0830	CKFR 	OFL
		31	1120	CKFR	LSD
		30	0753	CKFR  med ett kanon-ID: ”Oldies 1150 CKFR Kelowna”	JOB
		6	1010	CKFR	BOS
		30	1115	CKFR 	CKL
	1160	27	0851	WYLL Chicago IL	OFL
		31	0625	WYLL 	CKL
		28	0928	WYLL  	PES
		6	0730	WYLL  med promo för ett sportprogram	RÅM
		28	0600	WYLL	BOS
		29	0156	WYLL  ”AM 1160 WYLL” song logo	JOB
		22	1513	KSL Salt Lake City UT	LAO
		26	1253	KSL 	OFL
		29	1005	KSL  ”102.7 FM 1160 AM”	JOB
		28	1130	KSL  med samma FM//-ID som Janne ovan	BOS
	1170	27	0847	WWVA Wheeling WV	OFL
		28	1024	WWVA  drog en massa evenemangstips för Wheeling	BOS
		31	1000	WWVA 	CKL
		28	0930	WWVA  	PES
		29	0606	WWVA  med ett riktigt kalas-ID	JOB
		31 3	1020	KPUG Bellingham WA   ”1170. The Sports Leader”	BOS
		30	1215	KPUG 	CKL
		31	1119	KPUG 	OFL
		3	1237	KPUG 	ASM
		21 1	0900	KJNP North Pole AK  svagt ID.  Körde över på nyårsnatten. Hörd 1103 UTC	BOS
		22	-1010	KJNP  c/d	LAO
		31	0600	KJNP 	CKL
		2	0716	KJNP 	OFL
		29	1442	KJNP  ”Goodmorning. This is KJNP North Pole, Alaska. Alaska Standard Time is 5:43. The temperature in North Pole 6 degrees below zero.”. Åka på expedition är också att hälsa på gamla bekanta!	JOB
	1180	29	1012	WHAM Rochester NY	OFL
		31	0700	WHAM 	CKL
		29	1027	WHAM  tämligen dominerande här denna tid	JOB
		28 29	0731	WHAM  mycket stadigt och bra men en del Cuba-QRM	BOS
		31	1000	KOFI Kalispell MT	OFL
		30	1005	KOFI  “News Talk Oldies  KOFI”	CKL
		3	1259	KOFI  fint	BOS
	1190	28	0123	WLIB New York NY	OFL
		29	0718	WLIB  starkt	RÅM
		31	0418	WLIB	BOS
		31	0550	WLIB 	CKL
		31	0730	WOWO Ft.Wayne IN	OFL
		30	0935	WOWO  	PES
		28 29	0600	WOWO	BOS
		31	1000	CFSL Weyburn SK	CKL
		21	0800	KEX Portland OR	BOS
		21	0902	KEX	LAO
		26	1100	KEX 	OFL
		30	1105	KEX 	CKL
		3	1316	KEX 	ASM
	1200	28	1100	WCHB Taylor MI	PES
		28	0559	WCHB	BOS
		29	0838	WCHB  kom fint med ”Newstalk 1200 WCHB”	JOB
		23 28	0339	WOAI San Antonio TX	BOS
		26	0900	WOAI 	OFL
		22	1358	CJRJ Vancouver BC  bytte stil totalt runt denna tid. Från non-stop indisk musik till väldigt lättrepat med många inslag på EE. Väder  reklam etc. Har ej kollat inspelningen men verkade kalla sig ”Vancouver’s Brand New RJ-1200” bland annat.	BOS
		30	0602	CJRJ  ID:ade ”RJ 1200” och hade en engelskpratande DJ. Gick ofta och ibland väldigt starkt men sparsamt med ID tycks det. Ett riktigt kanon-ID fastnade dock på 
				disken 0703	JOB
		3	1430	CJRJ	LSD
	1210	29	2340	VOAR Mount Pearl NL	LSD
		29	2340	VOAR	CKL
		30	0930	VOAR  	PES
		29	0805	WPHT Philadelphia PA	OFL
		30	1131	KGYN Guymon OK  m “The American Cowboy Network” och många ID	BOS
		30	0930	KGYN 	PES
		29	0922	KGYN finfint med wx för High Plains och ett par tjusiga ID:s! Skoj med Oklahoma!	JOB
		22 25	1230	CFYM Kindersley SK väldigt stark och stadig 25.12! Trevligt jul-special och gick lika bra på 1330 så flippade mellan för att visa på skillnader i fade. Nu blir det QSL...	BOS
		30	0944	CFYM  ”Classic Hits 1330, 1210”	JOB
		31	1000	KHAT Laramie WY  skapligt med ESPN och ID på timmen	BOS
		31	1000	KHAT   “12-10 K-HAT Laramie”	CKL
		30 31	1054	KPRZ San Marcos CA  med ID på SS och EE  men bara svagt denna gång.	BOS
		22 29	1350	CKWA Slave Lake AB  gick fint med massor av lokalt snack. ”92.7 The Fox”	BOS
	1220	27	0900	WHKW Cleveland OH	OFL
		29	0925	WHKW  idade ”AM 1220 The Word”	RÅM
		28	1100	WHKW  	PES
		31	0700	WHKW 	CKL
		30	0400	WHKW  med dubbel-ID på heltimmen: ”WHKW Cleveland – WHKZ Warren”	JOB
		28	0600	WHKW  dubblerade och uttalade väldigt tydligt dubbelidet för säkerhets skull.	BOS
		20 30	1329	CJRB Boissevain MB  Idade i breaket efter R Southern Manitoba-px:et	BOS
		20	1400	CJRB	LAO
		26	0910	CJRB 	OFL
		30	1100	CJRB 	CKL
		3	0810	CJRB	LSD
		31	1300	KCCS Salem OR	LSD
		30	1300	KCCS  	PES
		30	1300	KCCS  med ett dåligt ID på timmen	BOS
		30	1200	KCCS 	CKL
	1230	29	1230	CFFB Iqaluit NU  mycket stark och stadig över en timme med regionalt NU-px och mycket lokalt för Iqaluit och NU. EST TC mm. Började dö ut vid 1230. CHFC tar över mer och mer med Winnipeg-px:et allt eftersom solen släcker ut CFFB.	BOS
		22 26	1334	CHFC Churchill MB  fint med nyheter från ”CBC Winnipeg 990”	BOS
		4	0028	CHFC  med efterlängtad väderprognos för Northern Manitoba	RÅM
		29	1215	CHFC  tämligen dominant med Winnipegprogrammet // 990 	JOB
		27	1030	KHAS Hastings NE  upp med skapligt ID och äldre lugn musik	BOS
		27	1059	KTRF Thief River Falls MN  med ett knappt användbart ID i vädret.	BOS
		30	0803	KWSN Sioux Falls SD  med en skaplig promo inklusive två ordentliga ID. Får väl testa med en ny rapport.	BOS
		26	1410	CBQC Fort Providence NT  fint med NT-vädret från Yellowknife upp ur CHFC.	BOS
		30	1054	KORT Grangeville ID dök glädjande nog upp med Country och ett hyggligt “KORT FM and AM”-ID med tillhörande slogan! Oxo 1119 med samma ID	JOB
		30 31	1119	KORT  med ID:et som Janne nämner ovan. Men det var ganska klent tyckte jag då jag snappade upp det från mp3-spelaren när jag städade tomten…	BOS
		30	1300	KKEE Astoria OR	CKL
		30 3	1316	KKEE  med sedvanligt lokalt ESPN-ID utan call letters.	BOS
		29	1415	KZZR Burns OR	LSD
		31	1300	KZZR  	PES
		31	1300	KZZR 	CKL
		29	1415	KZZR  med egna nyheter och mycket lokalt, ID med mera	JOB
		31 2	1153	KZZR	BOS
		29	1443	+KZTS Sunnyside WA  med flera fina "Magia. Solo Exitos"  Ni har väl märkt hur ren 1210 blivit. Den 30.12 klockan 1140 UTC ID enligt nedan! Tnx JOB för 100% ID	BOS
		30	1140	KZTS  med fint ”1020 1230 AM – Magía – Solo Exitos”. Ägaren Keith Teske bekräftar i QSL:et att ID:et stämmer. Man har nedgraderat till 750 Watt i samband med frekvens-bytet men inte bytt QTH, så ingen ny stn för den som redan har 1210 verifierad!	JOB
		31	1100	KWYZ Everett WA  med ett dåligt dubbel-ID //1450. ETH px	BOS
		30	0800	KWYZ  i princip solokvist på heltimmen med ett fint dubbel-ID på EE för 1230 och 1450!	JOB
	1240	28	1130	WSDR Sterling IL  med ett skapligt ID men inte så mycket mer. "WSDR Sterling"	BOS
		27	1100	KICD Spencer IA  svagt ID på timmen. … radio 1240, KICD Spencer, Iowa"	BOS
		28	0921	KFMO Park Hills MO  var ju kul att höra! Igen… ESPN + "AM 1240 KFMO"	BOS
		29 31	1213	KCCR Pierre SD  fint med SD-reklamer och en bra ID-jingle.	BOS
		31	1100	KDLR Devils Lake ND  med ett dåligt men tydligt "KDLR Devils Lake" på TOH	BOS
		25 29	1046	KMZK Billings MT  upp ur KTIX med ett OK ID.  Bättre ID den 25.12 än 29:e	BOS
		29	1418	KMZK  ID:ade i gröten	JOB
		29 1	1359	KWIK Pocatello ID  fint med först ett dubbel-ID för 1240//590 i en promo men strax efter ett solo-ID för endast 1240 på timmen. Hörd 1254 med endast 1240-ID oxo.	BOS
		31	1430	KWIK  “News Radio 12-40 KWIK”	CKL
		29 31	1324	KELK Elko NV  med ett "… from your friends at 1240 AM, KELK.".	BOS
		31	1323	KELK  “AM 12-40 KELK” Idade tre ggr, drog vädret och dök sedan.	CKL
		29	1436	KTIX Pendleton OR	LSD
		29	1436	KTIX  med ett reklamblock	RÅM
		30	1205	KTIX 	CKL
		29	1438	KTIX  	PES
		29	1417	KTIX  onödigt dominant med många ”Pendleton’s Sports Radio 1240 KTIX”. Fint även 1436 med ett långt lokalt reklamblock och precis när man började tro att det kunde vara något roligare kom ID…	JOB
		29	1436	KTIX	BOS
		29	1347	KEJO Corvallis OR med Corvallis-reklamer, promo och “1240 Joe Radio”. En av reklamerna uppfattades även 1324 men stationen dök då innan ID hann komma	JOB
		30	1300	KEJO  “12-40 Joe Radio”	CKL
		2 7	1004	KEJO	BOS
		31	1206	KCVL Colville WA  med fint ID och Country. Även ID lite senare.-	BOS
		30	0857	KCVL  gladde med ett fint ID plus lite till! ”AM 1240 KCVL Colville” 	JOB
		3	1400	KGY Olympia WA  upp fint till timmen och några minuter framöver. Konstaterades när jag sprang 8km med mp3-lurarna instoppade i öronen. Måste dock lösa detta på ett bättre sätt eftersom det blåste kuling och det överröstade ibland. Slutna lättviktslurar?	BOS 
	1250	31	0635	WEAE Pittsburgh PA  i kamp med WI. nämnde sin web-adress	BOS
		30	0730	WNEM Bay City MI “You’re listening to Mid-Michigan’s news leader, News Radio 12-50 WNEM”	CKL
		27	1200	WSSP Milwaukee WI	OFL
		1	0900	WSSP 	CKL
		28	1100	WSSP  	PES
		28 1	0700	WSSP  bara ett dåligt ID den 1.  Fler och bättre ID den 28.	BOS
		29	0417	WSSP 	JOB
		27	1149	CHSM Steinbach MB	OFL
		20 28	1329	CHSM   gjorde som systern på 1220. ”AM 1250” endast dock.	BOS
		30	1040	CHSM 	CKL
		30	0815	KKDZ Seattle WA R Disney	OFL
		31	1159	KKDZ   med ett “12-50 KKDZ Seattle” id	RÅM
		30	0758	KKDZ  åkte äntligen dit med lokal-ID! Har hört dem varenda gång jag varit i Parka men först nu lyckades jag pricka in ett lokal-ID på denna Disneyare!	JOB
		31	1329	KKDZ  med lokal-ID	BOS
		30	1345	KKDZ 	CKL
		30	0759	KWSU Pullman WA kom fint efter Disney med ”Northwest Public Radio” och fullständigt ID kort därefter = kul!	JOB
		30	0600	KWSU  “This is Northwest Public Radio KWSU 12-50 AM Pullman Washington	CKL
	1260	1	0955	WMKI Boston MA	CKL
		28	0841	WNDE Indianapolis IN	OFL
		28	0706	WNDE  svagt ID och Fox Sports	BOS
		28	0900	WSDZ Belleville IL   Radio Disney	OFL
		25	1100	CFRN Edmonton AB  använder inte bokstäverna ens på timmen. Q4	BOS
		26	0837	CFRN  kallade sig ”The Team 1260”	OFL
		30	1000	CFRN 	CKL
		3	1318	CFRN 	ASM
		30	0738	CFRN  rekade för en lokal Dodge-handlare	JOB
	1270	28	0050	CJCB Sydney NS	LSD
		28	1203	WXYT Detroit MI	OFL
		28	0858	WXYT 	RÅM
		30	0605	WXYT  “12-70 XYT”	CKL
		28	1100	WXYT  	PES
		28 1	0700	WXYT	BOS
	 	30	0359	WXYT  mycket fint så här dags med lokalreklam och fullständigt ID. Gäckar mig med QSL men på’n igen!	JOB
		27 31	1200	KNWC Sioux Falls SD  drog på dageffekten och gick starkt och stabilt m REL	BOS
		1	0926	KNWC   “Bringing Gods people together”	OFL
		30	0300	KNWC  “AM 12-70 KNWC”	CKL
		30	0835	KNWC  gladde med ett ID till fin styrka denna tid! ”KNWC AM 1270” och religiöst program. SD är man inte allt för bortskämd med	JOB
		31	1300	KIML Gillette WY	CKL
		31	1300	KIML  med ett tydligt TOH-ID omän inte direkt bra.	BOS
		29	1230	KTFI Twin Falls ID	LSD
		29	1250	KTFI 	OFL
		31	1420	KTFI 	RÅM
		31	1248	KTFI  med många trevliga detaljer	BOS
		30	1315	KTFI 	CKL
		29	1220	KTFI med ett bra ID så här dags. Förr eller senare ska jag väl även jag få svar från någon Idaho?	JOB
	1280	1	0700	WFAU Gardiner ME  med ID för WIGY 97.5 och WRKD 1450.	BOS
		28	0601	CFMB Montréal QC fint med Engelskt hårdrockpx!!	BOS
		31	0734	WGBF Evansville IN  med ett fint ID i en röra av stationer.	BOS
		30	0010	WNAM Neenah-Menasha WI	CKL
		28	0700	WNAM  fint legal ID	BOS
		3	0735	WWTC Minneapolis MN	LSD
		31	1204	WWTC  drog först en promo för ett REL px över 1570 (Patriot II) och IDade sedan själv som "AM 1280 The Patriot"	BOS
		24 31	1300	CJSL Estevan SK	BOS
		28	1230	CJSL 	LSD
		30	1050	CJSL 	OFL
		30	1020	CJSL	CKL
		3	0740	KBNO Denver CO	LSD
		28 31	1136	KBNO  mycket stark och stadig	BOS
		29	1303	KZNS Salt Lake City UT	OFL
		29 6	1325	KZNS	BOS
		29	1219	KZNS  körde ”The Manly Morning Show” till fin styrka	JOB
		30	1200	KIT Yakima WA	LSD
		30	1200	KIT 	CKL
		31	1424	KIT  med fina ID	BOS
		1	0949	CHQB Power River BC  med ett “New Magic 1280” id	RÅM
		1	0945	CHQB   “The New Magic 12-80”	LSD
		1	1025	CHQB  	PES
	1290	26 31	0834	WHIO Dayton OH  fint. Inspelningskoll kommer nog ge många standard-W-stner	BOS
		29	0805	WHIO 	OFL
		31	0705	WHIO  med väder och id	CKL
		29	0800	CJBK London ON	OFL
		28	0600	CJBK	BOS
		30	0730	CJBK 	CKL
		1	0850	WIRL Peoria IL “We’re Classic Country WIRL”	CKL
		28 1	0640	WIRL  “Classic Country 1290 WIRL”	BOS
		29		KKAR Omaha NE	OFL
		29	1140	KKAR 	LSD
		29	2355	KKAR 	CKL
		23	2334	KKAR  fint med penningsnack-px och med några andra i sällskap.	BOS
		1	1000	KKAR 	PES
		29	1059	KKAR  lite för bra med promo för Omaha’s Morning News och ”Newstalk 1290 K-Car” så jag zappade…	JOB
		30	0440	CFRW Winnipeg MB	CKL
		30	1150	CFRW  jinglade och lade på ”Dream a Little Dream” med Mamas and the Papas	JOB
		31	1152	CFRW  med trevlig jingle överst i röran	BOS
		22 3	1430	KGVO Missoula MT  med skapligt ID mm	BOS
		30	0904	KGVO 	OFL
		30	1400	KGVO  	PES
		30	1200	KGVO 	CKL
		30	0730	KGVO  ganska fint med ”Newsradio 1290 KGVO” och promo för systerstationen KLCY bl.a. Tycks ha en instabil QSL-verksamhet	JOB
		31	1413	KOUU Pocatello ID  med ett uselt ID "1290 Country Cow. KOW." Även 1340. Men 1306 ett riktigt fint ID!	BOS
		29	1410	KUMA Pendleton OR	LSD
		29 31	1412	KUMA	BOS
		31	1233	KUMA 	RÅM
		31 3	1233	KUMA 	RÅM
		29	1433	KUMA  fint med temperaturen vid Pendleton Airport och downtown Pendleton	JOB
		1	1035	KUMA 	CKL
	1300	29	0311	WERE Cleveland OH kanonstark en stund vid ett lokalbreak med flera ID:s och promos! Tänk vad jag spanat efter denna förut och så går den så här bra plötsligt!	JOB
		23	0400	WOOD Grand Rapids MI  bara uselt denna gång men en av få W- hittills	BOS
		28	1150	WOOD 	RÅM
		30	1030	WOOD 	CKL
		31	2351	WOOD 	OFL
		28	1100	WOOD  	PES
		29	1102	WOOD  “Newsradio Wood 1300”	JOB
		1	0900	WRDZ La Grange IL “We’re AM 1300 WRDZ La Grange Chicago”	CKL
		29		KGLO Mason City IA	OFL
		29	2325	KGLO 	CKL
		28	0920	KGLO  	PES
		28 31	0600	KGLO  på timmen men sen tog WOOD tillbaks frekvensen	BOS
		20 31	1230	KKOL Seattle WA  har till slut vridit på ”watten” för fullt. Ofta stark nu. ”KOL”	BOS
		20 21	1332	KKOL	LAO
		26	1020	KKOL 	OFL
		30	1345	KKOL 	CKL
		6	1130	KKOL 	RÅM
	1310	29	0606	WLOB Portland ME tittade glädjande nog upp över starka CIWW med en promo och ID:ade sedan ”Newstalk 96.3 WLOB and AM 1310”. Även några minuter innan heltimmen med en liknande promo men sämre hörbarhet då	JOB
		27	0503	CIWW Ottawa ON	OFL
		28	1100	CIWW 	RÅM
		28	1100	CIWW	LSD
		26 1	0700	CIWW  bokstavs-ID	BOS
		29	0544	CIWW  kanon-jingle: ”More music – Oldies 1310”. Dominant följande heltimme också med “CIWW Ottawa – Oldies 1310. A division of Rogers Communications”  ”. Även ett finfint ID 0904: ”CIWW Oldies 1310”	JOB
		1	0850	CIWW 	CKL
		29	0750	WDTW Dearborn MI	LSD
		1	0900	WDTW 	CKL
		29 30	0559	WDTW  perfekt med maffigt ID och Air America-program. Även med ett svagare ID 29.12 0750	JOB
		30	0223	WCCW Traverse City MI riktigt skapligt med en local gate i regional sportsändning. ”1310 ESPN Radio”-ID och ett par lokala reklamer. Verkar inte vara någon jättepest 	
				QSL-ade trevligt per brev!	JOB
		30	0700	WCCW  med ett dåligt men klart legal ID	BOS
		28	0700	WIBA Madison WI	LSD
		1	0900	WIBA 	CKL
		31 1	0700	WIBA   rapporterade om bortgångne Gerald Fords anknytning till Grand Rapids	BOS
		30	0022	WIBA  fint med ”Newstalk 1310 WIBA”	JOB
		31	1200	KNOX Grand Forks ND  med halvbra TOH-anrop.	BOS
		29	0400	KNOX  med ett halvkasst ”This is Talk Radio 1310 KNOX Grand Forks”! Bättre än inget eftersom det var första gången för mig…	JOB
		2	0920	KFKA Greeley CO	OFL
		27 31	1131	KFKA  med fin px-promo.  Även flera bra ID runt 0945 den 31:a.	BOS
		24 31	1400	KEIN Great Falls MT  tackade för att man lyssnade men lovade inget QSL….	BOS
		29	1030	KEIN	LSD
		30	0300	KEIN 	CKL
		29	1100	KEIN  	PES
		29	1031	KEIN  var ju kul höra. Fint m Louis Armstrong på tallriken och därefter ett flott ID	JOB
		20	1340	CHLW St Paul AB	LAO
		22	1400	CHLW	BOS
		26	1009	CHLW 	OFL
		30	1330	CHLW	CKL
		3	1320	CHLW 	ASM
	1320	26	0820	CKEC New Glasgow NS	OFL
		28	0100	CKEC 	RÅM
		28	0125	CKEC	LSD
		30	0005	CKEC  drog lokalt väder	CKL
		26 1	0700	CKEC	BOS
		29	0905	CKEC  fint med “CKEC Weather” efter BN. Intressantare stn med CNN nx under…	JOB
		30	0501	CJMR Mississauga ON “You’re listening to CJMR 13-20 The voice of the city” Svårt klämd under CKEC.	CKL
		26	0804	WJAS Pittsburgh PA  med ett dåligt ID endast. CKEC för dominant.	BOS
		27 31	1022	KOZY Grand Rapids MN  med ID, wx och telefonnummer till stationen	BOS
		31	1000	KOLT Scottsbluff NE	OFL
		31	1000	KOLT  med ett "coolt" TOH-ID!	BOS
		31	1300	KFNZ Salt Lake City UT	OFL
		1	1000	KFNZ 	CKL
		1	1100	KFNZ  	PES
		31 1	1100	KFNZ  med en bunt lokala ID	BOS
		22 7	1400	CHMB Vancouver BC  fint EE ID men och sedan EE musik-px! Lättrepat! Och den 31.12 samma tid hade dom Scandinavian! Dvs DANSKA! Men mest musik bara.	BOS
		30	0600	CHMB 	CKL
	1330	26	0805	WRCA Waltham MA  med ett halvdåligt, men dock, ID	BOS
		1	0900	WHBL Sheboygan WI “The Sheboygan County’s ?  News Radio 13-30 WHBL”	CKL
		27 28	0730	WHBL var detta vid koll. ”Newsradio 1330 WHBL”. Temp strax under 40F	BOS
		30	0720	WLOL Minneapolis MN	CKL
		28	0930	WLOL  	PES
		28 1	0700	WLOL  tog över på timmen med legal ID	BOS
		29 30	0500	WLOL ID:ade ”Relevant Radio 1330” ett par gånger innan det blev nyheter från Vatikanradion. Även  30.12 0715 med annonser till area code 651 och 0330 med ”Relevant Radio News”	JOB
		27 30	0700	KWLO Waterloo IA  med dåligt men klart TOH ID den 30:e.  Bättre den 27. NOS	BOS
		31	1420	CJYM Rosetown SK	CKL
		22	1333	CJYM   som vanligt lätthörd och lätt-Idad. 	BOS
		22	1534	CJYM	LAO
		30	0943	CJYM ”Classic Hits 1330 1210”	JOB
		7	0959	KWKW Los Angeles CA  med ett mycket prydligt “1330 KWKW Los Angeles” på engelska följt av ett spanskt slogan-ID.	BOS
		29 30	1243	KWKW  ”ESPN Deporte Radio Även 30.12 0942 med LA-rekar. Inkom till sist med ett QSL-mail på PAX57-rapporten, där den hördes mycket bättre, så jag behöver inte mangla detta!	JOB
		1	1100	KWKW  “ESPN Deportes”	CKL
		31	1310	KGRG Enumclaw WA  med hyfsat ID och ROK format. Murrigt ljud. Nytt call.	BOS
	1340	27	1236	KGFW Kearney NE  med ett halvbra "KGFW newstime 6.36" Två timmar tidigare gick de mycket bättre! Då gick alla stationer i sydvästra MN och nordöstra NE oavsett effekt! Jämför 1370 och 1400 t ex.	BOS
		26	1047	KDTD Kansas City KS ”La Grande”	OFL
		6	1325	CIBQ Brooks AB  serverade ett bra ID men inte så mycket mer.	BOS
		25	1107	KPRK Livingston MT  satt som en smäck med en bra slogan och ID efter nyheterna.
				Bara hörd av OA tidigare?	BOS
		2	1124	KWOR Worland WY	OFL
		30	0400	KWOR  “AM 13-40 KWOR Worland” hördes det svagt i bruset.	CKL
		29 31	1400	KWOR  med ett kanon-ID på timmen!  En ESPN-stn on top strax efter…	BOS
		26 29	1240	KACH Preston ID  tog över frekvensen helt i en dryg minut och passade på att leverera ett fint ID med utförlig slogan! Den har jag inte ens anat tidigare!  TOH-ID 26 kl 11	BOS
		26	1048	KXEQ Reno NV  fint en stund med bra slogans mm	BOS
		24	1300	+KYNS San Luis Obispo CA  största överraskningen första fem dygnen! Ett par klara ID på timmen. Inklusive ort.  	BOS
		24	1349	KLOO Corvallis OR  som hastigast med klart ID	BOS
		24 1	1350	KLKI Anacortes WA  med hyfsat ID och MoYL.  Även 31.12.	BOS
		1	1100	KLKI  	PES
		1	1035	KLKI 	CKL
	1350	29	1043	WARF Akron OH med ett par “Radio Free Ohio”	RÅM
		29	0804	WARF  gladde med flera ”1350 AM Radio Free Ohio”-annonseringar! Tänk vad man kan komma åt 1350 nu när Riga tystnat!	JOB
		29	0802	WOYK York PA fint en stund med ”ESPN 1350 WOYK” plus ett par lokala spottar. Även kortformen ”ESPN 1350” användes. Också noterad med fina ID:s 0602 samma datum. Brukar inte svara men vi måste väl testa…	JOB
		30 1	1100	WIOU Kokomo IN  överraskade bland alla västligare stationer med klart legal ID	BOS
		27	1129	WOAM Peoria IL  hade ett par minusgrader i väderrapporten! Ovanligt!	BOS
		1	0906	WOAM  “Timeless Classics, Unforgettable 1350 WOAM”	CKL
		28	1106	KRNT Des Moines IA	OFL
		27 28	1106	KRNT  lyckades jag visst höra exakt samtidigt som Ove...	BOS
		28	1039	KRNT  	PES
		6	1150	KRNT	LSD
		30	0929	KRNT  låter ju nästan som ”KRLC” men den senare skulle knappast köra wx för Des Moines!	JOB
		27	1005	KCOR San Antonio TX  nu igen! Knappt värd fetstil längre. Flera ID under en 20-minutersperiod trots en kraftigt dominant KRNT.	BOS
		1	1010	KDIO Ortonville MN	CKL
		1	1000	KDIO 	PES
		27	1124	KDIO  med ett ganska dåligt ID men tydliga bokstäver och Country	BOS
		31	1357	KTIK Nampa ID	LSD
		31	1020	KTIK 	CKL
		30	1300	KTIK  med ett rejält TOH-ID! Misstänkte att det var denna som var sportaren och nytt i loggen tar man ju gärna emot	JOB
		31	1020	KTIK  fick jag till slut ID på i en gate i ESPN efter mycket ESPN här	BOS
		24 1	1234	KSRO Santa Rosa CA  följde med i Californiaöppningen	BOS
		1	1030	KSRO	LSD
		1	1030	KSRO  	PES
		6	1206	KSRO 	RÅM
		30	1106	KSRO  gladde med ett hyfsat ”Newstalk 1350 KSRO”. Körde ”Coast to Coast AM”	JOB
		1	1035	KSRO 	CKL
		1	1058	KRLC Clarkeston WA	OFL
		1	1030	KRLC	RÅM
		1	1058	KRLC  	PES
		31 1	1135	KRLC  bara svagt denna gång med “Hometown Radio … KRLC” Bättre 1115.	BOS
		30	0800	KRLC  ofta kanaldominant på VK-antennen med fin gammal C&W och många ID:s	JOB
		1	1055	KRLC  “Hometown Radio KRLC”	CKL
	1360	29	0620	WDRC Hartford CT ID:ade fint: ”WDRC AM 1360”	JOB
		31	0659	WDRC  med ett dåligt ID bara. Dåliga cx så här dags.	BOS
		29	1105	WSAI Cincinnati OH var ny i garnen! Flera ”1360 The Source.com” – jo faktiskt, de kallade sig så då stationen tydligen ska fungera som en slags förlängning av websiten! 38 grader i Cincinnati. Även fint 1043 med promo	JOB
		28	1030	WTAQ Green Bay WI	PES
		30	0048	WTAQ  drog telefonnumret till en adoptionsbyrå i Appleton	JOB
		27	1200	WTAQ	BOS
		23	0726	KSCJ Sioux City IA  väldigt bra och ensam en kort stund	BOS
		27	1005	KSCJ 	OFL
		29	2330	KSCJ	LSD
		30	0730	KSCJ 	CKL
		6	1240	KSCJ 	RÅM
		30	0300	KSCJ  fint på timmen när jag besviket konstaterade att det inte var någon annan	JOB
		24 31	1300	KHNC Johnstown CO  renaste ljudet hittills. Fina ID mm. Sämre 31.12	BOS
		30	1355	KHNC  med knivskarp signal just när jag höll på att packa ihop pinalerna! Många lokala detaljer + ”KHNC 1360 AM – The Lion” på timmen bl.a	JOB
		25 1	1100	KRKK Rock Springs WY    ”Oldies Radio KRKK 1360”.  Samma tid nyårsdagen	BOS
		5	1100	KRKK	PES
		1	1100	KRKK 	CKL
		31 5	1413	KKMO Tacoma WA  mycket “Mera mera” men kallar sig fortfarande “Radio Sol”	BOS
		31	1230	KKMO     Radio Cali	PES
		29	1002	KKMO  “La Primera 1360 Radio Sol”	JOB
		31	1420	KKMO 	CKL
	1370	31	0505	WDEA Ellsworth ME	OFL
		1	0700	WDEA  	PES
		26 1	0700	WDEA	BOS
		31	0530	WDEA 	CKL
		31	0500	WXXI Rochester NY “WXXI AM Rochester”	CKL
		26	0734	WSPD Toledo OH	BOS
		27 28	1223	KDTH Dubuque IA	BOS
		30	0100	KDTH 	CKL
		1	0905	KSUM Fairmont MN	CKL
		28 30	1158	KSUM  Strax innan var det en station som öppnade. KSUM dock hörd fint 1030 den 27.12 så knappast KSUM som vad dcen som öppnade denna andra dag.	BOS
		27	1036	+KAWL York NE  plötsligt upp ur KSUM med ett stiligt och fullständigt ID! Även om de fuskade med natteffekten så var de på max 500 Watt! Kul!	BOS
		22	1408	CFOK Westlock AB  ”1370 AM The Fox. Playing all kinds of stuff.”. Sökte personal till NewCap i Westlock för att sälja radioreklamtid. Gav adressen också.	BOS
		26	1011	CFOK  Kallade sig ”The Fox”	OFL
		30	0953	CFOK  har visst blivit “räv” den också! “The Fox“-ID	JOB
		22 1	1409	KXTL Butte MT  upp som hastigaste med ett ID.  QRK 4 den 1.1 runt 1115 UTC	BOS
		29	1310	KXTL	LSD
		31	1345	KXTL 	CKL
		1	1053	KXTL  med reklam	RÅM
		29	1406	KXTL  	PES
		29	1026	KXTL hade jag inte ramlat över förut så den var välkommen. Fint ID och oldies	JOB
	1380	26 31	2326	CKLC Kingston ON  när vi upptäckte att vi missat början av toppen pga skumpan	BOS
		29	0603	CKLC  “Another long stretch of all time favourite music on 1380 CKLC”	JOB
		31	0530	CKLC  “CKLC All Time Favourites” 	CKL
		26	0821	WPHM Port Huron MI  tycker jag var mycket vanligare förr...	BOS
		30	0128	WTJK South Beloit IL “here on ESPN 1380 The Stateline’s Sportsleader” fanns med i gröten. Även ett luddigt “ESPN Radio 1380 Sports WTJK”. Debut i mina lurar som det verkar…	JOB
		30	0749	WFCL Clintonville WI  med Music of your life och bra ID	BOS
		30	0205	WFCL  “AM 13-80 WFCL” och NOS. Id i klenaste laget så rapport är tveksamt.	CKL
		30	0000	KCIM Carroll IA överraskade genom att ligga överst på timmen med slogan + ID med call och ort! Den har jag inte varit i närheten av förr!	JOB
		27 2	1122	KLIZ Brainerd MN  fint. ”KLIZ. The Fan.”	BOS
		29	0625	KLIZ  onödigt bra med ID och promo	JOB
		27	1100	KSLG St Louis MO  med ett halvdåligt "1380 ESPN, KSLG Saint Louis."	BOS
		20	1341	KOTA Rapid City SD	LAO
		29	1130	KOTA	LSD
		29	1214	KOTA 	OFL
		30	1000	KOTA  	PES
		30	0000	KOTA 	CKL
		27	1212	KOTA	BOS
		29	1333	KSRV Ontario OR	PES
		30	1109	KSRV  gick starkt med oldies och ”1380 The Cruise”	JOB
		1	1105	KSRV 	CKL
		1	0944	KSRV  med en avancerad jingle där callet ingick.	BOS
		24	1403	KRKO Everett WA  fint som vanligt med ESPN.  ”North Sound 1380”	BOS
		30	0525	KRKO 	CKL
		31	1300	KRKO  	PES
		5	0940	KRKO 	RÅM
		29	1017	KRKO Everett WA ID:ar ofta: “Northsound 1380 ESPN Radio”  Även 1418 	JOB
	1390	29	0430	WEGP Presque Isle ME är en av de svåraste att få QSL från	JOB
		26	0808	WPLM Plymouth MA  äntligen rapporterbart! Första gången för mig på över 35 år! Bara hört den ett par gånger tidigare och alltid för dåligt.	BOS
		31	0500	WNIO Youngstown OH “America’s Best Music 1390 WNIO”	CKL
		1	1010	WNIO	BOS
		27	1028	WRIG Schofield WI	OFL
		28	1200	WRIG 	RÅM
		28	1200	WRIG	LSD
		30	0050	WRIG 	CKL
		30	0106	WRIG  ”Big Rig 1390”	JOB
		27 28	1300	WRIG  Idade strax före (Tent) XERW	BOS
		30	0600	WGRB Chicago IL	OFL
		4	0700	WGRB	PES
		30	0807	WGRB  med precis samma slogan som Janne.	BOS
		30	0400	WGRB 	CKL
		30	0200	WGRB  kanon-ID: ”From the church to the community and the 	neighbourhood to the 
				nation. We are WGRB Chicago – Inspiration 1390. Log on to inspiration1390.com”. Även 0428 med ID “The all new Inspiration 1390 AM”	JOB
		27 30	1400	KRRZ Minot ND  med tydligt ID så här sent!	BOS
		1	1130	KLGN Logan UT	LSD
		5	1106	KLGN    Memories 13-90	PES
		29	1242	KLGN  med NOS och ID var också den ny i loggen	JOB
		26 1	1046	KLGN	BOS
		31	1330	KLGN 	CKL
		24 29	1300	KLTX Long Beach CA  bra ID på timmen och “Radio Nueva Vida” också hört	BOS
		28	1228	KLTX  	PES
		30	1301	KSLM Salem OR ID:ade lite sent men jag antar att det var det s.k. ”legal ID”. ”Mighty 91 KISN” bl.a. Svarade inte på min förra rapport…	JOB
		30	1325	KSLM  Relä av KKSN “Kissin’ 9-10 AM”	CKL
		30 31	1317	KSLM  men har hörts betydligt bättre nu och då sett över några år	BOS
	1400	29	1018	WDUZ Green Bay WI	OFL
		29	1018	WDUZ  med ett par skapliga ID.	BOS
		27	1034	KLIN Lincoln NE  har inte långt till ID och går bra dessutom.	BOS
		22 27	1405	CKSQ Stettler AB  med ”Q-14 Sports” bra efter nyheterna	BOS
		30	0912	CKSQ  kom upp med en reklam och ett ”Q14”	JOB
		1	1100	KODI Cody WY “You’re listening to KODI Cody Wyoming”	CKL
		1	1100	KODI  med användbart ID så kanske rapport nu	BOS
		29	1405	KWNA Winnemucca NV  med bara ett svagt ID efter nyheterna. Utan KART hade den nog gått skapligt… Den har jag inte stött på tidigare men frågan är om det blir rpt	BOS
		26	1056	KART Jerome ID var som vanligt frekvensdominant	OFL
		24 29	1400	KART  onaturligt dominant	BOS
		29	1407	KART  	PES
		29	1403	KART  ramlade jag över ett ID på vid en snabbvisit här: “Real Country Kart 1400”	JOB
		31	1420	KART 	CKL
		30	0922	KSPT Sandpoint ID med ID ”1400 KSPT” och promo	JOB
		31 1	1023	KRPL Moscow ID  med svagt ID upp ur KART	BOS
		30	1403	KRPL  dök upp med ett “Oldies 1400 KRPL” vilket tacksamt noterades. Blev sista 
				rpten denna gång! Gav ett snabbt och trevligt brev-QSL så nu har man Idaho också!	JOB
		6	1349	KRPL 	LSD
		25	1200	KEDO Longview WA  med ett dåligt men klart ID	BOS
		29	1106	KEDO 	JOB
		30 3	1400	KITZ Silverdale WA  Den 30.12 klockan 1123 UTC med dubbel-ID:et.	BOS
		30	1122	KITZ  ID:ade fint för både 1400 och 920	JOB
		27	0920	KLCK Goldendale WA  svagt ID	BOS
	1410	28	0025	WPOP Hartford CT	OFL
		31	0500	WPOP 	CKL
		29	0459	WPOP  ”Connecticut’s Sportsleader” bl.a.	JOB
		29	0743	CKSL London ON fint med “AM 1410” non-ID-varianter	JOB
		27 28	1217	WIZM La Crosse WI  kanon med trevligt dagtids-px. Väldigt lokalt.	BOS
		27	1216	KIIX Fort Collins CO  "Kicks" och NOS	BOS
		21	1400	CFUN Vancouver BC	BOS
		20	0930	CFUN	LAO
		26	1006	CFUN 	OFL
		30	0605	CFUN  “CFUN 1410 AM” på ÖK-tråden	JOB
	1420	30	0600	CKDY Digby NS	OFL
		29	0427	CKDY  ”AVR – Today’s Best Country”. 0503 kom ett ordentligt ID som omnämnde 1350, 1420, 1450 samt diverse FM-sändare	JOB
		30	0556	CKDY	BOS
		29	0920	WHK Cleveland OH	OFL
		26 30	0729	WHK	BOS
		29	0620	WHK  med ett par ID:s till fin styrka	JOB
		31	0500	WHK  “News Talk 14-20 WHK”	CKL
		28	1130	WOC Davenport IA	RÅM
		28	0930	WOC 	OFL
		26 31	0830	WOC	BOS
		29	1120	KTOE Mankato MN	LSD
		29	1140	KTOE 	OFL
		31 1	0506	KTOE   Även kanon den 27 runt 1030.	BOS
		26	1100	KIGO Saint Anthony ID  med ett Fiesta Mexican Internacional och lite till	BOS
		22 30	1310	KITI Chehalis WA  skapligt ID och OLD	BOS
		26	1208	KITI 	OFL
		1	1100	KITI  	PES
		25	1303	KUJ Walla Walla WA  svagt ID och sen mer ESPN	BOS
		30	1000	KUJ  med ESPN och ett halvsvagt ID på timmen. Walla Walla är ett tacksamt ortnamn dock!	JOB
	1430	26 30	0327	WENE Endicott NY  med "All Sports. Sports Radio 1430 The Team."	BOS
		30	0400	CHKT Toronto ON lyckades jag äntligen få ett fint lokal-ID på! Dessutom diverse promos. Avslutade ett px på ryska som det verkade	JOB
		31	0300	CHKT  med flera fina ID, bl a två bokstavs-Id, "Fairchild Radio" etc	BOS
		30	0806	WXNT Indianapolis IN  med fint ID plötsligt	BOS
		29	1100	WXNT inte mycket mer än ”Newstalk 1430…Indianapolis” uppfattades i röran här.	JOB
		22 27	0825	KEZW Aurora CO  ”Studio 1430” hade stora problem med KLO	BOS
		3	0815	KEZW 	ASM
		29	1042	KEZW  fint med trevlig jazzig jinglesång ”…Around the clock we’re playing the…and don’t you forget, AM 1430 KEZW…”	JOB
		22	0755	KLO Ogden UT	BOS
		26	1032	KLO 	OFL
		28	1145	KLO	LSD
		1	1100	KLO 	CKL
		30	1000	KLO  	PES
		29 30	1330	KLO  strålande fint en stund med lokala reklamer och ID:s. Även 30.12 1000 med ”AM 1430 KLO” medan jag försökte mig på att ID:a den ESPN-station som också hördes istället…	JOB
		22 29	1300	KCLK Asotin WA  uselt ID på timmen men ESPN bra stötvis annars.	BOS
		30	1000	KCLK  ID:ade svagt en knapp sekund efter KLO: ”…KCLK…Lewiston…” går fram i alla fall. Givetvis stark någon minut innan med ESPN…	JOB
		30	0838	KBRC Mount Vernon WA  “KBRC Weather” vid snabbkoll	JOB
	1440	1	0400	WHKZ Warren OH  uselt ID genom Luxy som inte körde DRM denna tid.	BOS
		22 5	1200	CKJR Wetaskiwin AB  bra med nya slogan ”The New W-1440”	BOS
	1450	24 2	1133	KONP Port Angeles WA	BOS
		5	0933	KONP 	RÅM
		31	1100	KONP  “News Radio 14-50 KONP Port Angeles”	CKL
		26	1205	KBKW Aberdeen WA  med ett par dåliga ID efter nyheterna	BOS
		25 26	1034	KLAM Cordova AK  två dagar i följd prickad av i en gate i Coast-to-coast	BOS
	1460	28	0655	CJOY Guelph ON	OFL
		30 1	1100	CJOY	BOS
		30	0330	CJOY  “1460 CJOY”	JOB
		28	1145	KXNO Des Moines IA	LSD
		29 1	1200	KXNO	BOS
		22 31	0812	KLTC Dickinson ND  gick fint.   "Classic Country"	BOS
		20	1343	KLTC	LAO
		31	1105	KLTC	CKL
		3	0730	KLTC 	LSD
		30	1229	KARR Kirkland WA  fint med Family radio och ett skapligt "KARR" också.	BOS
		22 30	1241	KUTI Yakima WA fint ID och Country	BOS
		30	1140	KUTI	LSD
		5	0947	KUTI 	RÅM
		4	1430	KUTI	PES
		30	1140	KUTI 	CKL
		30	1215	KUTI  ”1460 KUTI”	JOB
	1470	26	0700	WLAM Lewiston ME  trevligt lokalt ID	BOS
		27 1	1136	WMBD Peoria IL	BOS
		30	0005	WMBD 	OFL
		30	0050	WMBD 	CKL
		28	0102	WMBD  	PES
		28	1123	WBKV West Bend WI ”Memories are made of this. WKBV”	RÅM
		28	1120	WBKV	LSD
		2	0000	WBKV  	PES
		30 1	0406	WBKV  med ett par bra ID i en lokalsport-promo	BOS
		27 1	1136	KWSL Sioux City IA  tog rygg på WMBD med ID strax efter.	BOS
		1	1100	+KNFL Tremonton UT  Stor överraskning  idade även KOGN 1490 /NY STN!/	CKL
		1	1100	KNFL  med ID som Christer ovan! Kul!	BOS
		25 30	1200	KELA Centralia WA  med ett uselt ID genom CJVB. Den 30:e flera bättre ID	BOS
		30	1359	KBSN Moses Lake WA	BOS
		22 29	1359	CJVB Vancouver BC  med sitt EE ID	BOS
	1480	26	0806	WSAR Fall River MA  sökte folk och sa sig vara en Equal Opportunity Employer	BOS
		29		WHBC Canton OH	OFL
		26 1	0734	WHBC	BOS
		29	0648	WHBC  ”1480 WHBC”	JOB
		31	0540	WHBC 	CKL
		6	1000	WGVU Kentwood MI	PES
		30 1	0600	WGVU  //850	BOS
		30	0010	WLMV Madison WI ”1480 La Movida” hade jag faktiskt inte ID:at förut!	JOB
		1	0618	WLMV	BOS
		31	1040	WLMV 	CKL
		6	1300	KRXR Gooding ID	LSD
		1	1100	KRXR 	CKL
		29 3	1400	KRXR  med eget så här dags. Idar bara ”Radio fiesta” då och mycket lokalt.	BOS
		5	1017	KGOE Eureka CA  svagt ID i röran  ”1480 KGOE”	BOS
		25 6	1200	KBMS Vancouver WA  fint ID mm	BOS
		30	1145	KBMS 	CKL
		30	1238	KBMS  med ett kalas-ID ”For the best grooves and oldies, listen to 1480 KBMS! ” Även 1500 med legal ID ”1480 KBMS Vancouver-Portland”. Nu blev det QSL till sist!	JOB
	1490	24	1400	KDBM Dillon MT  nätt och jämt Idad. Brusigt och svagt. Låg snett?	BOS
		31	1210	KUGR Green River WY  med bara ett dåligt ID	BOS
		30 7	1200	KCID Caldwell ID  har bytt format till NOS! Vid nyår!? ”America’s Best Music”. Ut med slogan-ID och in med call letter ID! Uppskattas!	BOS
		30	1200	KCID med ett helt okej legalt ID innehållandes call och ort. ”America’s Best Music”	JOB
		31	1406	KCID 	LSD
		1	1200	KCID 	CKL
		29 30	1231	KBKR Baker City OR  "Supertalk" //1450  Hörd med båda call-IDena på timmen	BOS
		25	1200	KWOK Hoquiam WA  m dåligt ID. Båda orterna framgår dock klart. (Aberdeen)	BOS
		31 6	1448	KTEL Walla Walla WA  med skapligt ID och OLD	BOS
		7	1007	KYNR Toppenish WA  uselt Id och senare med Yakima nation sånger	BOS
		30	1152	KYNR  med ett fint ”Yakima Nation Radio AM 1490 KYNR”. Tjockt brevsvar med två CD-skivor bland annat förra säsongen!	JOB
		30	1338	KEYG Grande Coulee WA ”Key Country 1490 AM”	JOB
		31	0929	KEYG 	LSD
		30	1000	KEYG  	PES
		31	1340	KEYG	BOS
	1500	27	2335	WTWP Washington DC	LSD
		27	1129	WLQV Detroit MI	OFL
		28	2330	WLQV	LSD
		4	0700	WLQV 	PES
		29	0030	WLQV  passade på att ID:a när jag svepte förbi	JOB
		29 1	0557	WLQV  kanon-id	BOS
		27	1129	KSTP Saint Paul MN	OFL
		23 30	0730	KSTP  närmare QRK5! Studiofläkten hördes...	BOS
		28	1228	KSTP  	RÅM
		2	0000	KSTP  	PES
		29	0539	KSTP  ”AM 1500 KSTP”	JOB
	1510	1	0600	WWZN Boston MA  med ett dåligt ID	BOS
		31	0525	WWZN 	CKL
		27 1	1135	WLAC Nashville TN  fint denna sena tid!	BOS
		29	0429	WLAC  ”Newsradio 1510 WLAC”	JOB
		2	0924	KCKK Littleton CO  ganska stadigt med C&W-px:et som flyttat hit från 1600. På 1600 nu ESPN istället. Här med ”KCKK”-id. Men är nog ”Kicks” även här.	BOS
		29 30	1400	KFNN Mesa AZ  dök upp på timmen den 30.12 då KGA drog efter andan! Inte stark men klart ID. Jag har dock QSL från förra gången den tog sig till Sverige. Upphittad med ett våldsamt QRK4-id den 29.12 klockan 1405!	BOS
		21 1	1400	KGA Spokane WA	BOS
		22	0953	KGA	LAO
		3	1212	KGA 	ASM
	1520	27	2352	WWKB Buffalo NY	OFL
		3	0730	WWKB 	ASM
		30 1	0555	WWKB  "Buffalo's Left Channel"	BOS
		29	0149	WWKB  ville jag skulle ringa 803-1520	JOB
		30	0900	KOKC Oklahoma City OK	CKL
		31	0235	KOKC  fint ID i "dictation speed" tvärs igenom KB	BOS
		3	0959	KGDD Oregon City OR	ASM
		4	1430	KGDD	PES
		31	1055	KGDD 	CKL
	1530	27	1120	WCKY Cincinnati OH	OFL
		27 29	1057	WCKY  “1530 Homer. The Sports Animal”	BOS
		21	1400	KFBK Sacramento CA	BOS
		21	1408	KFBK 	LAO
		30	1000	KFBK  	PES
		3	0805	KFBK 	ASM
	1540	30 31	0503	WDCD Albany NY  med ett par halvkassa ID i röran och splattret. Bättre den 31.12	BOS
		27	0831	KXEL Waterloo IA	OFL
		21 26	1106	KXEL   lurades den 26.12 vid 1221 med att ha SS!	BOS
		29	1110	KXEL	LSD
	1550	28 30	1100	CBE Windsor ON  överraskade med ID på timmen. ”CBCRadio 1550”. Den 30.12 vid 0404 körde dom ut "Weather for southern Ontario"	BOS
		29	0704	CBE  med CBC Overnight	JOB
		29	1136	KMRI West Valley City UT  kanon med "Radio Exitos 1550". Ovanlig numer	BOS
		2	0600	KYCY San Francisco CA	OFL
		29 1	1401	KYCY  drog ett 30 sekunder försenat heltimmes-ID.  Klockan 0400 den 1.1.	BOS
		29	1400	KYCY  dök upp med ID någon halvminut efter KRPI	JOB
		29	1040	KRPI Ferndale WA	OFL
		29 30	1400	KRPI  drog plötsligt ett perfekt legal ID på EE mitt I en låt	BOS
		29	1400	KRPI  med indisk musik, fin signal och ett snabbt legal ID på heltimmen. ”You’re listening to Sher-e-Punjab on 1550 AM KRPI Ferndale”. Äntligen rpt!	JOB
		29	1050	KKAD Vancouver WA	RÅM
		29 30	1406	KKAD  med ett uselt ID tvärs igenom en indisk låt från KRPI	BOS
		2	0300	KKAD 	OFL
		29	1403	KKAD  ”Music of Your Life Sunny 1550 KKAD” 	JOB
		31	1045	KKAD 	CKL
	1560	28	0020	WQEW New York NY   Radio Disney	OFL
		30 1	0622	WQEW   "Radio Disney AM 1560" och lokal stations-promo. Call-ID 30.12	BOS
		29 30	1229	KKAA Aberdeen SD  bra 29:e men stora problem med KNZR den 30:e	BOS
		30	0830	KKAA 	CKL
		28	1329	KNZR Bakersfield CA	OFL
		26 31	1300	KNZR   hade sällskap av annan NA så blev Idad	BOS
	1570	30 2	0913	CKMW Winkler MB	BOS
		30	1115	CKMW  	JOB
		29	1202	KVTK Vermillion SD  med ett bra "ESPN Radio 1570" bara denna gång	BOS
	1580	27	0903	CKDO Oshawa ON	OFL
		28 29	1149	CKDO  med bilhandlarreklam  ID mm	BOS
		30	0930	CKDO	LSD
		30	0938	CKDO  med id för både FM och AM samt reklamer	RÅM
		29	1030	CKDO  	PES
		29	0548	CKDO  bra med ID + reklam. Gick större delen av morgonen-förmiddagen med sina oldies	JOB
		30	0835	CKDO 	CKL
		26	1249	KGAL Lebanon OR	BOS
		30	1125	KGAL	LSD
	1590	27	0907	WAKR Akron OH	OFL
		28	0959	WAKR  	PES
		30	0905	WAKR 	CKL
		27	0947	WAKR	BOS
		29	0843	WAKR  med wx och ”1590 WAKR”	JOB
		29	0818	WHLX Marine City MI ramlade jag över vid en snabbvisit på frekvensen: ”AM 1450 and 1590 WHLS”!  Har jag bara flax eller har den rent av gått och blivit vanlig?	JOB
		28 6	1105	WONX Evanston IL  med ett par ordentliga WONX bokstavs-ID på spanska!	BOS
		29	1109	WONX  har jag inget emot att detta var istället för den mexikan som jag först trodde! Dominant en stund med svängig LA-musik och massor av Chicago-reklamer till area code 773. IDade inte lika ofta men ett ”..en la WONX 1590 AM” avslutade en promo	JOB
		27	0900	KVGB Great Bend KS	OFL
		29	1030	KVGB    Talk of the Town  1590 AM	PES
		2 6	0932	KVGB	BOS
		30	0900	KVGB 	CKL
		29	1058	KVGB  fint en kort stund med promo för ”Ask the Experts” och ID ”1590 KVGB”	JOB
		26 7	1105	KQLO Sun Valley NV  stadig i närmare en timme och fina perioder med mycket rapporterbart. "Radio Universal, La Cadena de Exitos.". Detta var min OID 26.12.	BOS
		29	1400	KLFE Seattle WA  med ett svagt men klart legal ID. Hade väl hoppats på OR…	BOS
	1600	28	0029	WUNR Brookline MA	LSD
		28	0130	WWRL New York NY	LSD
		28	0100	WWRL  	PES
		27	0733	WAAM Ann Arbor MI	OFL
		29	0633	WAAM	LSD
		30	0930	WAAM  	PES
		30	0506	WAAM	BOS
		30	1005	KGYM Cedar Rapids IA	CKL
		28	0957	KGYM  	PES
		1 6	1040	KGYM   med perfekt bokstavs-ID.  Även bra den 27.12	BOS
		3	0802	KEPN Lakewood CO  nu med ESPN!	LSD
		31	1000	KEPN    "… has a new home ESPN Radio 1600"	PES
		27 2	0920	KEPN  med ESPN numer men den 27.12 hade man nya callet men körde ett non-stop Country-format! //1510 kanske? 	BOS
		31	1010	KEPN 	CKL
		29	1332	KXTA Centerville UT  fint ibland med MEX och en del annonseringar. En variant som hördes var "1600 AM La Bonita"	BOS
		29	1400	KRVI Blaine WA  svagt ID men SS var intressantare. Har nog ID på den oxo.	BOS
	1620	29	2300	KOZN Bellevue NE	OFL
		30	1145	KYIZ Renton WA relä av KRIZ 1420	CKL
		3	1404	KYIZ 	ASM
		1	1150	KYIZ  nämnde endast 1420 denna gång! Vid varje ID. Tidigare har man ju kört med både bubbel- och trippel-ID. Men 1560 är väl helt avknoppad nu?	BOS
	1630	30	0817	KKGM Fort Worth TX ”KKGM 16-30 on your AM Dial” överröstade KCJJ ca 1 minut, men det räckte eftersom man just då passade på att id:a. Den satt bra.	CKL
		27	0637	KCJJ Iowa City IA	OFL
		29	0651	KCJJ  avslutade reklamblock med en “1630 KCJJ”-jingle	JOB
		29	1402	KRND Fox Farm WY	LSD
		30	1340	KRND  önskade God Jul och får en ny rapport	RÅM
		30	1340	KRND  med ett mycket maffigt ID + julhälsning	JOB
	1640	30	0346	WTNI Biloxi MS bjussade på ett så fint ID att det nästan är synd man redan har QSL. Fast bara nästan!	JOB
		31	0411	KDZR Lake Oswego OR  “Radio Disney Portland”	BOS
	1650	1	0548	KCNZ Cedar Falls IA	OFL
		28	1000	KCNZ  	PES
		29	0328	KCZN  ”1650 The Fan KCNZ”	JOB
		28	1000	KWHN Fort Smith AR	PES
		29	0405	KWHN  var mycket efterlängtad och ID:ade fint efter nyheterna. ”The One You Depend On” och ”Newstalk 1650 KWHN”. Äntligen Arkansas! Nu återstår bara AZ, NM, SC och DE att höra…	JOB
	1660	27	0000	WCNZ Marco Island FL	OFL
		28	0059	WCNZ 	LSD
		30	0058	WCNZ  med promos för Relevant Radio	RÅM
		29	0500	WCNZ  ID:ade fint på timmen för både 1410 och 1660 vilket var trevligt då jag behöver omrapportera	JOB
		28	1000	KXTR Kansas City KS	PES
		30	0835	KQWB West Fargo ND	CKL
		31	1010	KXOL Brigham City UT	LSD
		31	1500	KXOL 	CKL
		7	0932	KXOL  "La Favorita 1660 AM" och MEX mx och inte KTIQ som jag fått för mig	BOS
		31	0951	KTIQ Merced CA	RÅM
		7	0930	KTIQ	LSD
		30	0700	KTIQ  gladde med ett par ”KTIQ” på heltim. Den hade jag inte heller stött på förut	JOB
	1670	7	0640	WVVM Dry Branch GA  “Viva 1670”	LSD
		27	0645	WTDY Madison WI	OFL
		30	0845	WTDY 	CKL
		1	0935	KHPY Moreno Valley CA	LSD
		1	1140	KNRO Redding CA  med ett perfekt "ESPN Radio 1670" när jag bandade KHPY. KHPY däremot IDade inte på 45 minuter. Bjukar ju annars ID:a ofta.	BOS
	1680	26	0400	WLAA Winter Garden FL	OFL
		31	0408	WLAA   “La Qué Buena”	BOS
		30	1113	KDOW Seattle WA .	RÅM
		3	1400	KDOW   “La Jefa”	LSD
		31	1202	KDOW  “La jefa,  AM 16-80 KDOW Seattle."	CKL 
	1690	28	0925	WVON Berwyn IL	LSD
		30	0105	WVON 	RÅM
		30	0800	KFSG Roseville CA	OFL
		31	1502	KFSG   Fick Qsl på ort och ställe. KFSG:s officielle svenske qsl-manager Ove satt på samma bänkrad som jag och överlämnade en .PDF-fil med Qsl:et.	CKL
	1700	2	0015	KBGG Des Moines IA  ”La Grande”	LSD
		30	0058	KVNS Brownsville TX nu med SS-format och mexmusik! ID:ade som
				 ”La Preciosa”	JOB
		2	0005	KVNS   ”La Preciosa”. Inte nytt call men däremot nytt format säger call-samlaren	LSD
		31	0406	KKLF Sherman TX  med ID för moderstationen 570 KLIF	BOS
		31	0015	KKLF	LSD

CENTRALAMERIKA  
	540	28	0839	XEWA San Luis Potosi SL  väldigt stark och stadig. En massa "W Radio" mm  Pratade mest bara med lyssnare i Monterrey men måste ha varit nätverks-px?	BOS
	560	27 28	0815	+XEXZ Zacatecas ZC  löjligt fint ID med callet, ort, slogans,frekvens mm! QRK 4.
				Som jag trodde hade jag den redan den 27.12 med flera ID. "Ke Buena" och "La Z"	BOS
		29	0758	Radio Rebelde med flera bra ID	BOS
	570	29	0725	Radio Reloj  med ID och tidspip stadigt under Grönland.	BOS
	580	29	0734	WKAQ San Juan PR  med bokstavs-ID mm	BOS
	590	27 29	0752	XEPH Mexico DF  stadig och flera ”Sabrosita 590” bl a. Verkligen fint Mexico-kör runt denna tid. Bland annat 580 som inte sa något. Bra 28 o 29. oxo	BOS
	600	29	0800	Radio Rebelde gick kanon här med mycket Cubanx och även några "Radio Rebelde"	BOS
	610	29	0800	R Reloj	BOS
	620	27 29	0759	+XENK Mexico DF  fint med legal ID: ”XENK  Radio 620 .......Mexico.”. Äv. 28.	BOS
	640	29	0235	RFO, Pointe-a-Pitre pratade mkt om Guadeloupe. Slump eller lokalt px? 	JOB
		28 29	0800	R Progreso  mycket bra med fint ID. Även "RC"	BOS
		28	0848	+XEYQ Fresnillo ZC  med några skapligt ID! "Radio Uno". Men det finns två som det stämmer på. Som tur var så återkom dom med ett otvetydigt ID 0927!	BOS
	660	28	0812	XEEY Aguascalientes AG  fint med "660 La Consentida" mellan mest varje låt. 0901 samma dag drog man ett ruskigt fint legal ID. "X doble E Y" då förutom slogan.	BOS
		28 29	0824	+XEAR Tampico TA med bra "La Mexicana 660 AM" och en kanon-jingle 0909. dessutom ett svagt XE-id 0912. Senare kom XEEY tillbaks på frekvensen.	BOS
	670	28 29	0756	Radio Rebelde  jättestark med sprucket, överstyrt ljud.  //710	BOS
	680	28	0910	+XESON Hermosillo SO  drog en jingle 10 sekunder innan inspelningen tog slut!	BOS
	690	5	1035	XETRA Tijuana BCN  med ett par bra ”W Radio” men även call-ID.	BOS
	710	29	0600	R Rebelde  perfekt ID och gick starkt och stadigt	BOS
		28	0938	+XEMP Mexico DF  med rent skrattretande bra ID! QRK4 minst och call mm	BOS
	720	29	0900	XEAVR Veracruz VE  med ett "XERFR 970" och även ett "Radio Fiesta"	BOS
	730	28	0945	XEX Mexico DF  stark och fin med REL och ID	BOS
	760	28	0853	XEABC  Mexico City  DF 	PES
		28 6	0808	XEABC  fint med ”ABC Radio” mm	BOS
	780	28 30	1030	+XEMF Monclova CO  med bara ett svagt ID genom WBBM + lugn MEX mx. Ett perfekt ID den 30.12 klockan 1027 upphittat också. Även 0942 samma dag.	BOS
	790	28	0756	+XEBI Aguascalientes AG  med ett trevligt id	RÅM
		28	0900	XEBI   kanon runt timmen. Pratig station men ett mycket fint ”Radio B-I” bl a.	BOS
	800	29	0300	Trans World R, Bonaire har jag inte ID:at med så fin signal tidigare	JOB
		29	0931	XEROK Ciudad Juárez CH   stark och stadig med flera kanon-ID: ”Radio Canon”	BOS
		30	0830		XEROK  med ett ordentligt ID: ”…Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico, Radio Canon 800 AM”	JOB
	830	28	1028	XEITE Mexico DF  kanonfint med en massa ”Radio Capital” etc. Fq-dominant	BOS
		29	0850	+XELK Zacatecas ZC  plötsligt in med perfekt ID! ”LK. La Estación de la Palabra”.   Oväntad med tanke på XEITE här. Risiga NA-cx denna dag så denna livade upp.	BOS
	840	29	0841	CMHW Doblevé, Santa Clara  med lokalt Santa Clara-snx.	BOS
	860	29	0700	CMDB R Reloj tämligen ren på timmen med ”piiiip” plus ID	JOB
	890	1	0655	CMDZ Radio Progreso Chambas, Ciego de Avila	CKL
		6	0831	Radio Progreso  körde samma "RP" px som jag hörde över Progreso 640.	BOS
	900	29	1011	XEW Mexico DF  med ett dussin "W Radio"-ID	BOS
	930	6	0801	XEU Boca del Rio VE  snodde JOB åt sig förra säsongen men kul att höra ändå, hi! Även hörd av PAX63 och dessutom hörd i Sverige innan Janne hörde den.	BOS
	940	1	0915	XEQ Mexico DF  stadig och fin men ”XEQ” kom mitt i snackat bara! Kallade sig också "Radio Apassionata"	BOS
	960	1	0741	Radio Reloj med ID och pip i pratet. Klockan gick alldeles rätt!	BOS
	970	28 6	0800	XERFR Mexico DF  med ett ganska risigt men klart heltimmes-ID den 6.1 + ett Radio Formula. Mycket bättre vid två heltimmar den 28.12.	BOS
		28	0841	+XEBJ Cd Victoria TM  försökte jag få till XEJ utan att lyckas. Det var ju ett B med också. Och det visade sig vid koll finnas en sådan! Hörd tidigare i Finland dessutom	BOS
	980	28 1	0843	XETU Tampico TM  med kanon-ID ”Radio Tampico”. Bara "980 kHz" ibland.	BOS
	1010	29	1117	XEHL Guadalajara JA  stadig men lite svår-IDad. Dock "H-L" denna tid	BOS
	1050	31	0845	XEG Monterrey NL “La Ranchera”	CKL
	1140	29	1053	XEMR Monterrey NL  med SS REL och Monterrey annonser	BOS
	1170	27	1012	XEUVA Aguascalientes AG  gick stadigt och starkt.  ”La Rancherita”	BOS
	1180	28	0757	R Rebelde  väldigt stadig och stark. Fint ID.  ”Rebelde La Habana” 0703 oxo.	BOS
	1190	29	1052	XECT Monterrey NL  med dubbel-ID för 1190 och 99.1 FM	BOS
	1220	28	1202	XEB Mexico DF  med ett par bra ID	BOS
	1240	28 29	0700	XERO Aguascalientes AG  med ett halvkass ID. Jag har hört den bättre... Något bättre 29.12 klockan 1209z.	BOS
	1250	28	0729	XESJ Saltillo CO  med ett par skapliga bokstavs-Id och tuppgalningen också.	BOS
	1280	29	0050	WCMN Arecibo PR	LSD
		29	0119	WCMN  ”Noti Uno”	JOB
	1320	27 28	1002	+XENM Aguascalientes AG  plötsligt ensam och passade på att ID:a ”XENM Radio 1320” till min stora tillfredställelse. Jag gillar inte att mangla SS-ID... Upphittad med fint ID redan den 27.12 också.	BOS
	1410	22	0800	XECF Los Mochis  tog över på timmen från CFUN med ”La Mexicana” bl a	BOS
		27	1114	XEBS Mexico DF  stark och stadig.  "Sinfonola"-ID och mer ads än XECF	BOS
	1470	22 29	0800	XERCN Tijuana BCN  ”XERCN Radio Hispana 1470” i kamp med CJVB	BOS
		30	1040	XERCN	PES
	1520	29	0103	WVOZ San Juan PR  ”Radio Voz”	JOB
	1540	30	0316	Bahamas  mycket fint även om KXEL ville lägga sig i. Plus ett par stationer till.	BOS
		30 2	1232	XEHOS Hermosillo SO  stark med: ”.. Ranchero, La Poderosa. La Buena!”  "La Poderosa 1540. La Buena." och MST TC.	BOS
	1550	29	1052	XENU Nuevo Laredo TM med ett fint “La Rancherita 1550”	JOB
	1570	27 30	0901	XERF Ciudad Acuna	BOS
		30	0820	XERF 	CKL 
	1590	29	0605	XEVOZ Mexico DF ”Radio Trafico 1590 AM”	JOB
		27	1032	XEVOZ  gick i över en timme med ca 2 ID i minuten! Vem orkar lyssna på sådant?	BOS
	1620	6	0005	WDHP Fredrikstad, US Virgin Islands	PES
	1700	21	0230	XEPE Tecate BCN  fint bokstavs-ID på SS samt “Cash 1700”	BOS
		22	0753	XEPE	LAO
		30	0500	XEPE ”Keep Listening to Cash 1700”	JOB

SYDAMERIKA  
	610	29	0722	YVXY Radio Centro, Cantaura  med några skapliga ID och GMT-4 TC. Klockan gick 4 minuter före! Verkar vara ett onödigt fel år 2007…	BOS
	690	29	0808	HJCZ Radio Requerdos, Santafé de Bogotá  stark och stadig med musik/ID-mix	BOS
	740	29	0002	ZYH446 R Socidade da Bahia, Salvador med ett fett ID	JOB
	 790	29	0349	YVKC R Venezuela, Caracas med ID ”Radio Venezuela” och romantisk musik	JOB
	830	29	0649	YVLT R Sensacion, Caracas ”Navidad en Sensacion”	JOB
	1030	20	0702	Radio del Plata.     ”Radio Noticias Del Plata” och blev därmed första stn i loggen…	BOS
		6	0100	Radio del Plata, Buenos Aires	LSD
	1150	29	0051	LT9 R Brigadier Lopez, Santa Fe	JOB
	1160	22	0031	R Globo	LAO
	1310	29	0154	YVSM R Nacional de Venezuela, Barcelona med ID	JOB
	1320	29	0022	O___ La Cronica/R Nacional de Peru, Lima med flera kopplingar till Lima. Bland annat info om ”Escuela de Postgrado” på ett lokalt universitet	JOB
	1350	29	0800	HCVP2 Teleradio 1350, Guayaquil ID:ade i röran här	JOB
	1390	29	0116	YVZA R Fé y Alegría, Caracas med promo och tillhörande ID	JOB
	1420	30	0303	YVNZ R Marabina, Maracaibo   "Marabina 1420" turades om med KTOE	BOS
		29	0048	YVNZ R Marabina,  ”En los 1420 de Marabina 8.48 minutos”	JOB
	1470	6	0055	CX147 Radio Cristal del Uruguay idade	RÅM
	1500	28	2332	YVRZ R 2000, Cumana ”Radio 2000 AM”	JOB
	1610	6	0010	Radio Guaviyu, Gregorio de Laferre med info om kommande gudstjänster	RÅM
		6	0015	Radio Guaviyu	LSD
	1620	6	0010	Radio Tropicana, Capital Federal, ARG	PES
	1630	6	0004	AM Restauracion, Hurlingham kom upp med ett fint id	RÅM
		6	0005	AM Restauracíon	LSD

KORTVÅG
	3315	6	1015	Radio Manus, Lorengau pratade om HIV och AIDS. En av många papuaner som hördes denna dag.	RÅM
	4760	6	1445	AIR Leh gick som spjutet och idade både ”Radio Kashmir” och ”Leh Akashvani”.	RÅM
		2	1230	AIR Port Blair med nyheter på engelska. Q4	RÅM
	4775	2	1200	AIR Impahl med lokalid. Q4	RÅM
	5040	6	1600	AIR Jeypore med lokalid och musikprogram	RÅM

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE  
	550	29	0931	(Tent) KOAC Corvallis OR  mycket fint med NPR och BBC news	BOS
	555	29	0800	(Tent)  ZIZ  kanon med BBC World Service men inget lokalt	BOS
	570	5	1033	OID med promo för REL px (River of life) och ett ID som börjar på KQ… men inte KQNG och hörd på västkusttråden. Nämner Los Angeles också men … VK-topp.	BOS
	590	26 29	0940	(Tent) CKRS Jonquiere QC  fint en kort stund båda dagarna men ej IDad.	BOS
	610	29	0822	OID med ett dubbel-ID i Sporting News Radio som låter som "WFNA and WFNZ". Får väl jämföra med deras web.	BOS
	640	29	0715	(Tent)  RFO Guadeloupe kanon i en halvtimme men inget lokalt	BOS
	650	28	0824	OID SS med vad som verkar vara ett ID. Ännu en MEX kanske?	BOS
		29	0755	OID SS med ett par halvsvaga slogan-ID. Hade gått bra om Grönland varit tyst	BOS
	690	28	0834	OID "MEX" med romantisk mx. Låt inte som XETRA och inga sådana cx heller. XEN? Har tre förmodade ID men kanske för dåligt. Även ytterligare en SS. Cuba?	BOS
	790	29	1000	OID SS  fint med "RCN" och kanske ID oxo?	BOS
	870	30	0945	OID SS som IDade här. "870 AM.  ….."  Mer troligt LA än Nevada?	BOS
	880	29	1000	OID MEX med kedje-ID för Radio Formula, d v s FM och 970 med fler. Lär ska vara XEV här på 880!?	BOS
	890	31	0930	OID SS  med vad som nog är ett par ID. Koll får utvisa.	BOS
	910	31	0830	Oid Radio Disney. Tillsammans med CKDQ så UT är kanske ingen djärv gissning.	CKL
	920	26	1016	(Tent) CBQI Tulita NT  överst på frekvensen med px från Radio South Africa	BOS
	1030	29	1130	OID SS REL  kan nog ha varit KCTA TX?	BOS
	1050	25	1212	(Tent) CKSB St Boniface MB  förvånade med FF och Canada-snack!	BOS
	1100	29	1114	OID MEX med ID, reklam mm så ska nog lösa sig. Även hörd andra tider. Telefonnummer till San Luis Potosi. + ett "Inolvidable" samt ett uselt "XE.." skulle tyda på XERO men jag hör inget "Imagén"	BOS
	1150	29	0820	(Tent) CJRC som trängdes med CKOC	RÅM
		3	1356	(Tent) KSEN Shelby MT med trafikrapport	RÅM
	1160	28	1059	OID W-station med gammal hit-musik på gränsen mellan OLD och NOS.	BOS
	1170	27	1245	(Tent) VOA Poro  la sig i NA-jakten med ett par svaga men klara ”VOA”	BOS
	1210	31	1202	(Tent) KEBR Rocklin CA  med asiatiskt språk	BOS
	1240	27	1030	(Tent) KODY North Platte NE  med lokal reklam. Nämner NE några gånger och även North Platte. Callet låter som "1240 KODI" och kan inte fås till KFOR tycker jag.  På ett ställe verkar dock även Lincoln nämnas men det kan vara så att båda gick samtidigt i röran. Jag har båda verifierade så detta utreds inte vidare. Punktcx! Se 1230/1400	BOS
	1250	22	1409	(Tent) KWSU Pullman WA  med NPR och Idaho University nx mm.  Förblir OID	BOS
	1260	31	1335	(Tent) KWEI Keizer ID  bra med SS reklamer.	BOS
	1300	31	1240	(Tent) KLER Orofino ID  bra med Country men inget ID synkade med fade ups	BOS
	1330	28	0652	OID  SS som Idar, kör en TC (EST tror jag) och drar temperaturen. Lugn musik. Kan ju vara en NA men XENM-1320 samtidigt tyder kanske på en Mex?	BOS
		31	1355	OID  med nationalsång mm. Även ett uselt ID. Det är minst femte gången jag hör hymnen fint utan att få någon rapport eller ens säkert ID-... KMBI?	BOS
	1340	6	1324	OID  SS NA som ID:ade för svagt tyvärr. ”La Z.  K---”? Är nog KWWX WA?  En halvtimme senare var det eko på CBC! Men vad är igång här?  	BOS
		31	1317	OID  SS NA  med reklamer både på SS och EE! Utreds vidare. KWWX?	BOS
	1350	31	0729	OID SS  med ”En Mexico, Radio Reloj” om jag förstår rätt...	BOS
		26	0818	OID  med en "Power 1350"-slogan och Gospel. Bokstavs-ID låter som WGPL.	BOS
	1360	30	0734	OID  med fin promo för px över 97.1 FM i Pasadena!? Reläad show? Outrett.	BOS
	1390	28 30	1300	(Tent) XERW León GJ  med Network ID “XERFR-970” och “Radio Formula”  Men två andra stationer på 1390 kör också ut ett par olika Radio Formula-px... Flera Radio Formula-ID hört den 30 runt samma tid. Även ett "W" men ej manglat Även 31.12	BOS
		1	1036	OID MEX  med kort jingle som låter som "Mix 1390" vilket skulle tyda på XEOR? Varken KLTX eller XERW torde använda en jingle med frekvensen i?? Ett par "Radio Formula" hört tidigare och senare samma dag. Västliga cx = XEKT?	BOS
	1450	22	1303	OID med Classic Country-slogan och ett uselt ID. Kan kanske lösa sig.	BOS
	1470	29	1250	OID Radio Formula. Knappast XERCN? Även om den oxo hördes.	BOS
	1490	31	1313	OID Country-stn med ett bra "KIIZ" eller liknande. Får väl ta om någon gång…	BOS
		29	1300	OID  med ett skapligt heltimmes-ID. Ej manglat så kan nog ge sig.	BOS
		28	1151	OID  med ett skapligt "AM 1490 WJMO" men efter en typisk NOS-skiva. Kan dock inte få det till något annat.  Kanske NOS p g a helghysterin?	BOS
	1540	31	0316	(Tent) CHIN Toronto ON  med SS. Nämnde Canada.	BOS
	1580	30	1156	OID med ”Sporting News Radio”. KGAL starkt misstänkt…	JOB
	1600	31	0226	(Tent) KZGX Watertown MN  med nonstop Hmong-sång men även en Saint Paul-reklam uppfattad. Px kan bara jämföras med KYNR WA 1490!  Ej IDad…	BOS
	1680	30	1100	OID. Möjligen KAVT Fresno CA men måste dock manglas mer. 	RÅM
	3935	6	0920	(Tent) ZLXA Radio Reading Service, Levin spelade klassisk musik	RÅM

NDB  (Canada + AK och några andra.)
	204	27	0844	YFY	Frobisher Bay NU	BOS
	205	24	1046	YEU	Eureka NU	BOS
	212	2	0825	YGX	Gillam MB	BOS
	214	jämt	ofta	YIO	Pond Inlet NU	BOS
		28	1819	YIO	Pond Inlet NU	JOB
	218	31	0909	YXP	Pangnirtung NU	BOS
	221	27	0847	YAS	Kangirsuk	BOS
	222	23	0825	WY	Wrigley NT	BOS
	224	22	0917	BK	Baker Lake NU   upp i korta stötar bra och frånvarande däremellan	BOS
	225	31	0814	YIK	Ivujivik QC	BOS
	236	26	1020	YHK	Gjoa Haven NU	BOS
	237	22	0453	YJI	Broughton Island NU	BOS
		28	1814	YJI	Broughton Island NU	JOB
	239	24	1029	OJ	Footner Lake AB	BOS
	241	22	0920	YGT	Igloolik NU	BOS
		28	1820	YGT	Igloolik NU	JOB
	244	27	0917	TH	Thompson MB	BOS
	245	22	0456	CB	Cambridge Bay NU	BOS
		28	1752	CB	Cambridge Bay NU	JOB
	247	29	0849	YDP	Nain NL	BOS
	248	2	1111	QH	Watson Lake YT	BOS
	250	31	0820	YMH	Mary’s Harbour NL	BOS
	254	21	1351	EV	Inuvik NT	BOS
		28	1815	EV	Inuvik NT	JOB
	256	22	0509	YCY	Clyde River NU	BOS
	260	26	1021	YSQ	Atlin BC	BOS
	263	23	0837	YBB	Pelly Bay NU	BOS
	266	22	0924	GH	Fort Good Hope YT	BOS
	268	1	0912	ZWL	Wollaston SK  svagt men stadigt denna dåliga SRS-öppning. Ny för mig	BOS
	269	4	0724	ZW	Teslin YT	BOS
	272	4	0751	XS	Prince George BC	BOS
	272	5	1225	UTO	Utopia Creek AK  var ny för mig.  Gick fem minuter. Hann inte med fler...	BOS
	276	22	0926	YPC	Paulatuk NT	BOS
	277	29	0855	+YLC	Lake Harbour NU	BOS
	278	29	0859	+NM	Matagami QC	BOS
	280	31	0827	QX	Gander NL  hördes plötsligen fint	BOS
	281	31	0828	CA	Cartwright NL  hängde på surfen med bra fart. Jfr 280.	BOS
	281	21	1035	VIR	Point Barrow AK  gick fint utan att någon annan AK dök upp	BOS
	284	21	1353	RT	Rankin Inlet NU	BOS
	285	28	0856	UHA	Cape Hopes Advance QC	BOS
	285	29	0906	UHA	Cape Hopes Advance QC	JOB
	290	25	1437	YYH	Spence Bay NU	BOS
		28	1821	YYH	Spence Bay NU	JOB
	300	27	0858	YOG	Ogoki ON	BOS
	302	23	0843	XY	Whitehorse YT	BOS
	305	22	0513	LT	Alert Bay NU	BOS
		28	1818	LT	Alert NU	JOB
	317	24	1128	VC	La Ronge SK	BOS
	321	23	0844	YSY	Sachs Harbour NT	BOS
	323	31	0913	+W4	Jenpeg MB  hördes plötsligt bra! Stor överraskning!	BOS
	328	31	0835	YTL	Trout Lake ON	BOS
	329	24	1134	YEK	Eskimo Point NU	BOS
	332	23	0846	YTE	Cape Dorset NU	BOS
	332	27	0810	YFM	La Grande-4 QC  mycket stark	BOS
	334	22	0521	YER	Fort Severn ON	BOS
	338	27	0812	+ZEM	Eastmain QC	BOS
	338	30	0752	YPX	Purvirnituq QC	BOS
	339	27	0815	YFT	Makkovik	BOS
	341	23	0949	DB	Destruction Bay YT  svår skilja från annan fyr med nästan samma period	BOS
	341	30	0755	+YYU	Kapuskasing ON	BOS
	341	27	0913	+YCS	Chesterfield Inlet NU  gick fint en stund	BOS
	344	29 4	0911	YOP	Rainbow Lake AB	BOS
	350	22	0523	RB	Resolute Bay NU	BOS
	351	27	0918	+YKQ	Fort Rupert QC  stark ett tag	BOS
	355	27	0914	YWP	Webequie ON	BOS
	356	21 24	1039	ZF	Yellowknife NT	BOS
	358	30	0730	YKG	Kangiqsujuaq QC  skapligt men med en sprucken fyr över mest hela tiden	BOS
	361	4	0813	HI	Holman Island NT	BOS
	362	21	1044	YZS	Coral Harbour NU	BOS
	362	22	1512	PIZ	Point Lay AK   var ny för mig. Gick fint! Bara VIR  i övrigt från Alaska.	BOS
	365	21	1040	YGZ	Grise Fiord NU	BOS
	365	21	1347	MA	Mayo YT	BOS
	371	1	0855	GW	Great Whale River QC	BOS
	372	23	0852	YCO	Coppermine NU	BOS
	375	27 30	0826	YZG	Salluit QC	BOS
	375	4	0815	FS	Fort Simpson NT	BOS
	378	27	0829	+HO	Hopedale NL  av och till med UX	BOS
	378	22	0809	UX	Hall Beach NU	BOS
	379	4	0817	YBE	Beaver Lake SK	BOS
	380	22	0932	YUB	Toktoyaktuk NT	BOS
	382	24	1033	YE	Ft Nelson BC	BOS
	382	4	0855	YSR	Strathcona Sound NU	BOS
	388	24	1120	MM	Ft McMurray AB  bra	BOS
	390	27	0834	+JT	Stephenville NL	BOS
	392	28	0850	ML	La Malbaie QC	BOS
	392	2	0833	ZFN	Fort Norman NT	BOS
	394	4	0740	DQ	Dawson Creek BC	BOS
	395	29 5	1033	YL	Lynn Lake MB	BOS
	396	30	0725	+PH	Port Harrison QC	BOS
	396	30	0728	PH	Port Harrison QC	JOB
	396	29	0837	JC	Rigolet NL	BOS
	401	27	0839	YPO	Peawanuck ON	BOS
	525	24	1306	ICW	Ice Pool AK	BOS
	690	29	1315	KM	Arkhangelsk/Talagi RUS	JOB
	940	29	1100	UD	Chudovo RUS	JOB
	1700	29	2300	CRJ	Carajas BRA	JOB

Fotnot;	Har Du försökt förstå i vilken ordning stationerna listas inom frekvensen utan att riktigt se systemet så kan det väl sägas vara lite mer konditionsorienterat än systematiskt! Ordningen är från östkust till västkust i ökande storcirkelvinkel! Inte i nord-sydlig riktning alltså utan mer åt 45-gradig lutning. Nevada blir därmed "östligare" än Idaho t ex. I princip innebär det att nordligaste antennriktning hamnar sist inom varje frekvens men det är ju redaktörens spontana uppfattning i många fall eftersom man inte hinner kolla på kartan vilken station som har högst vinkel av två som ligger nära varandra.. Men någon uppfattning om åt vilket håll kondsen blåste får man snabbt av att se hur stor del av tipsen som t ex pekar på MT och västerut på en given frekvens. Detta system är som sagt mer inriktat på kondsöversikt än på statistik eller exakthet. Ett system som tillämpats länge i Dizzy.

