PAX72  -  Parkalompolo  071014 - 071028

 Alla tider är UTC.				Rev M  081011
				
BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	071014 - 071021	515  14  IQ 7030  3*225  mp3  kass  pc
MSM	Moritz Saarmann  Mölnlycke	071015 - 071022	75  7030  md
LW	Lars Wieden  Västra Frölunda	071015 - 071022	75  kass
KUN	Kurt Norlin  Skellefteå	071016 - 071028	515  525  2*535  545  850  75  video  md  kass  

Antenner  fördelare  koaxialkablage  förstärkare;       SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - 7 riktningar.

Utrustningsförklaring;   AOR AR7030   JRC NRD515  JRC NRD525 JRC NRD535 JRC NRD545 Lowe HF-225  RFSpace SDR-14  RFSpace SDR-IQ  Icom IC R75  Kenwood TS-850S  diverse datorer för inspelning mm  USB-diskar  kassettdäck  md-spelare  mp3-spelare med inspelning och egna fördelare.

Bosse;

14.10	Jag anlände vid 20-tiden efter att ha kört i oplogad snömodd sista 10 milen. Strax före Lovikka höll polis och bärgare på att lasta resterna av en totalskrotad bil och hela vägen från Kangos och fram fick jag hålla på fel sida av vägen då nästan ingen kört i min riktning medan motsatt sida såg säkrare ut. Tjockan med 50 meter sikt gjorde inte komforten bättre. Vid midnatt var riggningen klar och CHHA blev första loggning.

15.10	Stadiga men inte speciellt intressanta cx hela natten och dagen. Mycket inspelat. Lite östligt stuk även mitt på dagen. Efter antenninspektioner tillsammans med Roland Heikki, som ska titta till trådarna kommande vinter och vår, på ett par timmar kunde vi konstatera att AK och HI var i världsklass då vi kom tillbaks! Alla som finns gick och dessutom starkt och stadigt! Upptäckte att den dator jag tagit med till min SDR-IQ, som jag hämtade ut på Posten under uppresan, bara hade USB1 och dessutom inte orkar skriva direkt till USB-disken. Det kräver en hel massa jobb vid överföringen från den inbyggda hårddisken eftersom kopieringen går i samma fart som inspelningen gjorde ursprungligen! Trist!

16.10	Kom igång vid midnatt UTC. Mycket inspelat men inget kollat. Trevliga VK-cx hela dagen. Guld-läge! Antennförbättrarna Sigvard & Co tågade ut i skogen och lagade LA-antennen som var av efter en fjärdedel av sin hela längd. Bör bli en väldig skillnad om någon får för sig att använda den. De bästa Australien-signalerna jag har upplevt avrundade dagen. Oceanien är ett lågt prioriterat område så upplösningen på dessa inspelningar lär dröja …

17.10	Seg början på natten men sedan bra fart men lite nordligare stuk. Mats i den avgående PAX71-besättningen tipsade om att Kiribati 846 och Tahiti 738 gick fint och en kort koll visade att han inte skojade! Överläts åt MA att identifiera! AK och norra Canada avslutade.

18.10	Småtrist natt men en del bandat medan vi tog några timmars sovpaus. Störningskonds runt sunrise med häftiga toppar och dåligt däremellan. Vid 0600 UTC en selectiv UT-topp i någon minut. Sedan ville det inte ta sig igen. Blev tämligen tvärtyst på förmiddagen. Vid 13 UTC kom japanerna fint och AK likaså. Jag har redan förbrukat 300 GB hårddisk plus en lika stor säkerhetskopia! På fyra dagar! Och ändå bara haft två SDR's igång!

19.10	Trevliga ÖK-signaler en stund strax efter midnatt SST.  Dålig morgon och värdelös dag utom lite AK.

20.10	I princip ingenting hört på hela natten och morgonen.

21.10	Inte noterat något i loggen och inte spelat in något så troligen dåligt, hi! BOS sov ikapp och åkte hem.

Kurt;

16.10	Startade resan vid 13-tiden och allt gick bra även om det var grått och trist väder med duggregn. Första stoppet gjordes i Töre, där jag åt en utmärkt pastarätt. När jag kommit upp mot Tärendö kunde vissa dimbankar skönjas och Bosse ringde och förhörde sig om eventuell halka. Strax därefter kunde enstaka mindre isfläckar förekomma på vägen men de var ganska harmlösa. När jag kommit till Junosuando hade dimman blivit allt svårare och från Kangos och upp till Parkalompolo var den riktigt besvärlig. När jag kom till Parkalompolo var den så tät att i princip inget kunde ses vid sidan av vägen. Jag körde därför tills jag såg skylten - Här slutar allmän väg. Jag fick vända och så småningom hittade jag rätt infart, d.v.s. den upp till skolan. Där inne var det massor med människor. Det var några från PAX71 och övriga från PAX72, varav fyra var för mig nya bekantskaper och två bybor, varav Eilert var den ena. Efter att bekantat mig med de närvarande och kontaktat hemmet och berättat att resan gått bra, började jag bära in allt som skulle in från den fullastade bilen. Efter att slutfört det och riggat upp utrustningen var det närmare midnatt och jag började något trevande kolla av banden. Efter att inte lyssnat på MV på två år så gjorde en klar ringrostighet sig gällande. Då jag tyckte att för lite hördes intog jag sängläge. Någon sömn ville tyvärr inte infinna sig denna natt.

17.10	När jag på morgonsidan kollade banden var det bra fart på banden och det var faktiskt riktigt skapligt under morgonen och förmiddagen och plötsligt upptäcktes att Kiribati, Tahiti mm hördes på MV. Så småningom kollades även 4755.25 och där gick The Cross, Mikronesien med utmärkt styrka. Allt har en ända och så även kondsen som avtog under em.  På 1230 kunde bl.a. två för mig nya stationer loggas. Under kvällen företogs en promenad med några av exp-medlemmarna och så småningom kom vi till den plats i början av byn där den tragiska snöskoter-olyckan hade skett under påsken 2007, som krävde en ung kvinnas liv. På hemvägen stannade en bil och det visade sig vara Tore Sevä som jag var bekant med sedan tidigare besök däruppe. Han kom senare under kvällen till skolan med en rejäl bit renkött. Jag var halvdöd av trötthet under kvällen och försökte förgäves sova. Några timmars sömn blev det dock den kommande natten.

18.10	Natten gav inget då jag inte tyckte att signalerna var starka nog för att lyssna. Hyfsat under morgonen med även en del LA, men sämre än föregående dag och under em kom en del Pacific in. The Cross även denna dag men sämre än under gårdagen.

19.10	Kondsen sämre än föregående dag och mest ÖK och LA hördes. Jag fick vid lunchtid glädjande nog två id på KVAK1230, en station jagat tidigare jagat förgäves. En del Pacific även denna em. BOS och Moritz grillade och fixade till en del av renköttet som Tore skänkte. Sigge lämnade oss under fm.

20.10	Expeditionens sämsta dag så här långt. Den gav väldigt lite och inga NA och Mats packade under kvällen sin bil för att vara redo att starta tidigt kommande morgon. Eftersom Moritz har en samlig mottagare hemma kom en del snack att handla om mottagare då det även är ett stort intresse hos mig. Något bättre än gårdagen men inget att yvas över. 

21.10	Tidigt på morgonen lämnade Mats oss och under fm även BOS så plötsligt var vi bara tre. Kondsen dåliga denna dag. Till middag denna dag åt vi renkött som Moritz tillagat på en förtjänstfullt sätt. Under kvällen togs en gemensam promenad innan göteborgarna började packa inför kommande dags avfärd.

22.10	Tidigt på morgonen kom den taxi som åkte iväg med LW och MSM och jag var plötsligt ensam. DX-mässigt ingen märkvärdig dag även om en del hyfsade stationer hördes. En promenad gjordes och denna gång västerut förbi vägens ände till den vägbom som tragiskt hade ändat Torvalds liv sedan jag var uppe förre gången.

23.10	Inget under morgon och fm. Roland Heikki kom förbi och vi snackade en del. Jag blev bekant med honom för några år sedan. Han återkom sedan flera dagar Under em lite VK, Alaska och Hawaii. Tyvärr inga nya stationer.. 

24.10	Runt midnatt lite LA, bl.a. Radio Cristal del Uruguay 1470.Hyfsade konds från morgonen och fram till em. Sedan kom en del asiater men jag gjorde inga allvarliga försök att jaga dessa.

25.10	Vid koll under natten framkom att det hördes lite LA. Morgontoppen gav en del LA och NA. Från fm och fram till 16-tiden gick det bra hela tiden. När jag slutade kunde jag konstatera att även asiater hade börjat höras. Inga seriösa försök gjordes att logga nya sådana.

26.10 	Under fm kom en liten körare mot VK. Bl.a KEYF 1050 och KJDY 1400 hördes. Under em kom KEL och MJT för att påbörja PAX73. Vi sågs även under PAX53 så det blev att träffa gamla bekanta. KEL bjöd på den sedvanliga PAX-tårtan. Ett stort tack för det än en gång! Senare under kvällen dök några bybor upp, för att förbereda inför söndagens kommande stora evenemang på skolan.

27.10	En del LA, pirater och amatörradio gick denna morgon men snålt från NA. Under fm blev det verkligen fart på skolan. Kom då i kontakt med flera bybor som jag aldrig träffat tidigare och kom då i samspråk med, bl.a. Mats Lund, Yvonnes bror. Gympasalen hade värmts upp och bord för 80 gäster dukades upp och matlagningen påbörjades på båda spisarna. Det skulle bli barndop i byn på söndag med samkväm på skolan efteråt. När man så småningom även startade diskmaskinen gick det på tok. En huvudsäkring hade gått någonstans så spisarna började gå bara på halvfart då en fas saknades. Köttpannorna slutade koka och jag fick agera mattestare för att bedöma om kokningen varit tillräcklig, vilket den inte var då enligt min uppfattning. Vattnet tog också slut så småningom då hydroforen som pumpade upp vattnet tydligen stannat. Paniken var nära då inte elektrikern Rolle kunde nås. Till slut kunde den trasiga säkringen lokaliseras någonstans nere i källaren och alla kunde andas ut och kokningen återupptas. Vattnet återkom men var kallt i båda kranarna. Eftersom varmvattenberedarens termostat varit trasig senaste tiden och vi manuellt fått sköta om att slå av och på varmvattenberedaren så misstänkte jag att kvällens planerade dusch inte kunde bli av. Under em blev en platta ledig på spisen och jag kunde koka upp den medhavda palten. Efterhand blev även vattnet varmt så allt löste sig så småningom.

28.10	Inga lyssningsförsök gjordes under natten och morgontoppen gav i princip inget. Det blev mest att lyssna på amatörer då det denna helg var en stor amatörtest. Jag började packa ganska snart och vid 12-tiden påbörjades hemresan efter att ha tagit avsked av KEL och MJT. Vid bönhuset stod det en mängd bilar så det var nog tur att jag kom iväg innan de invaderade skolan. Resan gick bra även om en viss trötthet efterhand gjorde sig gällande. Stannade i Långheden efter ca 100 km körning efter att för en kort stund nickat till bakom ratten och drack en kopp medhavt kaffe, vilket gjorde mig pigg igen. Körde därefter till Nilles i Svartvik och stannade där för att äta, vilket var ett stort misstag. Wienerschnitzeln som jag beställde lyckades de förstöra och det lär vara mitt sista besök på denna sylta. Fortsatte missnöjd hemfärden som vara nära att ta slut norr om Morjärv. Vid ett möte började plötsligt den mötande bilen blinka med ljuset och jag upptäckte i samma ögonblick att en mindre renflock var på väg ut på vägen på vänster sida. En snabbkalkyl gjordes och jag bedömde att de troligen inte skulle hinna in framför bilen om jag inte bromsade och den bedömningen var korrekt. Det var dock lite kymigt att passera framför renarnas nosar i dryga 90 km/t på mindre än en meters avstånd. Det hela slutade lyckligt för alla parter och resten av resan gick utan missöden eller problem.

Slutsummeringen av expeditionen blir troligen att den blev klart sämre än PAX53, min förra expedition. Ifall jag kommit iväg den 13-10, som var planerat hade resultatet säkerligen blivit bättre. Mycket bandmangling återstår fortfarande men jag tror inte det kommer att förändra slutresultatet.


EUROPA
	189	18	0905	Rikisutvarpid, Reykjavik	LW
	531	18	0940	Kringvarp Foroya, Torshamn	LW
	531	21	1230	Kringvarp Føroya, Torshamn gick bra som vanligt.	KUN
	540	21	1300	Kossuth Radio Budapest löd ett svagt TOH id här.	KUN
	882	27	1805	BBC Radio Wales upp här // med Saudi Arabien. Även 19-10 kl 2000.	KUN
		19	2040	MDR med ”MDR Info”.	KUN
		20	1630	R Crne Gore, Montenegro med id här gladde först. Mungipan snabbt ner när jag
				upptäckte att MD-n just stannat. Hoppas i stället hitta id på någon av de timslånga inspelningarna jag gjorde på frekvensen.	KUN
	1008	19	0730	Groot Nieuws Radio med nonstop music med id emellanåt.	KUN
	1170	22	0802	Magic 1170, Stockton i kamp med KJNP.	KUN
	1395	27	0500	The Big L dundrade in.	KUN
	1485	25	0520	R Santander	KUN
	1620	20	0540	R Toulouse. Pirat som gick hyfsat denna morgon.	KUN
	1655	19	2250	R Barones, en holländsk pirat som gick med bra styrka.	KUN

AFRIKA

ASIEN
	882	18	1345	TWR Puttalam riktigt stark.	KUN
		27	1720	IRIB Mahabad med id i kamp med Saudi Arabien.	KUN
		27	1900	BSKSA Damman var starkast av de stationer som gick här med TOH-id.	KUN
	1170	21	1400	KBS Kimje med TOH-id i kamp med VoA.	KUN
		17	1330	KBS  istället för NA här med "KBS World Radio". QRM de annan "japan" = VOA?	BOS
		21	1359	VOA Poro med id i kamp med KBS Kimje.	KUN
	1233	27	1230	R Monte Carlo Capo Greco gick bra.	KUN
	1242	18	1345	JOLF Tokyo var vanlig här.	KUN
	1260	21	1337	JOIR Sendai    	KUN
	1287	21	1330	JOHR Sapporo	KUN
	1332	21	1330	JOSF  Nagoya	KUN
	1467	16	1400	HLKN Mokpo  med ett mycket fint "EE" bokstavs-ID	BOS
	1530	16	1500	DZME Queson City  med fint ID med callet och "Radio One" + "Radio Uno"	BOS

PACIFIC
	550	15	1440	KMVI Wailuku HI  chockade med QRK 4 stadigt med massor av lokalt för att vara en ESPN! Fina ID. KTZN hade inte en chans att hävda sig trots kanon-AK-cx!  QSL!	BOS
	570	15	1500	+KQNG Lihue HI  helt fantastiskt dominant en stund! Massor av detaljer.  Svarade trevligt per mail!	BOS
	590	25	1116	KSSK Honolulu HI tog över efter KHAR och hade fint id denna tid.	KUN
	650	15	1404	KRTR Honolulu HI  dominerade kraftigt över AK. Fint ID	BOS
		25	1112	KRTR  med skön musik. Stark!	KUN
	670	15	1400	KPUA Hilo HI  väldigt bra ID!	BOS
		25	1115	KPUA  gick fint även den.	KUN
	690	15	1407	KHNR Honolulu HI  väldigt fint. Inte hört något liknande.  Nytt call!	BOS
		19 21	1300	KHNR  fint med id ”AM 6-90 KHNR Honolulu Hawaii”.Kl 1403 promo 
				för ”Hawaiis country music 97.5 KHCM”. FM och AM har tydligen skiftat call.	KUN
	738	17	1114	+Radio Tahiti, Papeete	LW
		17	1109	Radio Tahiti, Papeete  hade  tyvärr inte lokalt.	KUN
	760	15	1500	KGU Honolulu HI  QRK 4 vid ID	BOS
		21	1230	KGU  med religiöst. Q4.	KUN
	830	15	1406	KHVH Honolulu HI  IDade strax efter den starkare KSDP.	BOS
		23	1406	KHVH  i kamp med KSDP. Fick id på båda.	KUN
	846	17	1051	+Radio Kiribati	LW
		17	1055	Radio Kiribati  hördes här.	KUN
	850	25	1115	KHLO Hilo HI  i kamp med KICY hade ESPN-px.	KUN
	880	15	1400	+KHCM Honolulu HI  med hyfsat ID på denna alldeles nya frekvens! Ex 870 eller något helt nytt?	BOS
	900	15	1402	KNUI Kahului HI  fint ID	BOS
	940	17	1344	KKNE Waipahu HI	MSM
		17	1344	KKNE	LW
	940	17	0915	KKNE   i kamp med station med SS-px. Hörd flera dagar.	KUN
	990	23	1400	KHBZ Honolulu HI  gick bra.	KUN
	1040	19	1140	KLHT Honolulu HI  gick fint. Även 21.10 kl 0815.	KUN
	1060	15	1435	KHBC Hilo HI  stadigt och med ett par fina toppar i samband med ID	BOS
		21	1235	KHBC  gick hyfsat.	KUN
	1098	16	0937	Marshall Islands Broadcasting Co	LW
		17	1118	Marshall Islands Broadcasting Service gick hyfsat emellanåt.	KUN
	1110	21	1345	KAOI Hihei HI  hördes bra. Jag hörde den första gången i Purnuvaara 1990 på en ESKA RX33 DX. Använder lite bättre grejer nu.	KUN
	1180	15	1406	KORL  Honolulu HI  med ett par brusiga men tydliga ID	BOS
	1420	17	1300	KKEA Honolulu HI  kom igenom på blå antenn med ett cal-ID	BOS
	1460	19	1145	KHRA Honolulu HI  med koreanska.	KUN
	1500	17	1355	KUMU Honolulu HI	MSM
		17	1348	KUMA  hörd här men även andra dagar.	KUN
		17	1329	KUMU	LW
	1540	19	1145	KREA Honolulu HI  med koreanska.	KUN
	1548	17	1400	4QD Emerald QLD  gick tidvis riktigt bra	KUN
		17	1400	4QD  stark och stadig men något lokalt före eller efter nyheterna på  heltim kunde jag inte höra. Däremot kallade man sig "ABC Local Radio" Rix-wx.	BOS
	1611	17	1415	4DB Hot Country 1611 med country.	KUN
		17	1430	Rete Italia upp en stund i kamp med 4DB.	KUN
	1620	16 17	1400	4KZ Ingham QLD  skapligt med callet 4KZ (På 531.) som man alltså reläar rakt av.	BOS
		17	1400	4KZ   skapligt med callet 4KZ .	KUN
		22	1600	4KZ  hörd med id även här.  Obs Tillägg till tidigare tips. Svarade trevligt!	KUN
	1629	16	1422	4DB Dalby QLD fint med ”Hot Country Weather” och nämnde även Dalby i denna rapport!  	BOS
		17	1400	4DB med TOH id. Annonserade både 1611 och 1629.Även 24.10 
				kl 13.30 med god styrka och fint id.	KUN
		17	1450	Rete Italia i kamp med 4DB. Svag.	KUN
	1638	16	1430	2ME Radio Lebanon (Sydney NSW?)  fint med EE NSW-reklamer. Telefonnumret 9750 0443 som jag googlade efter fick 2ME:s hemsida som hetaste förslag! Men tyd-ligen har 2ME sändare över hela Australien och kör ut NSW-reklamerna över alla??	BOS
		22 24	1600	2ME Radio Lebanon  med px på AA från BBC. Äv 24.10 kl 1330. 	KUN
	1701	16	1431	Radio Brisvaani, Brisbane  hade jag ett par ID på då jag kollade.	BOS
		24	1315	Radio Brisvaani Brisbane gick riktigt hyfsat emellanåt.	KUN

NORDAMERIKA  
	540	15 16	0604	CBK Regina SK  bra med SK-vädret efter nyheterna. "CBC Radio One 102.5 FM" Den 
				15.10 ett häftigt "540"-ID och lokalt för SK redan 0159!	BOS
	550	15	0500	WSAU Wausau WI  skapligt ID	BOS
		15 16	0600	KFYR Bismarck ND  bra en stund på splattret lugnade ner sig.   Inkom med QSL den
				här gången! Jag skickade första rapporten 1985!	BOS
		16	0600	KBOW Butte MT  när KFYR drog efter andan. Skapligt ID. Ny för mig	BOS
		16 17	0759	KOAC Corvallis OR  mycket bra med kedje-ID för en hög FM-stationer och KOAC.
				Gick lika fint en timme senare. BBC News på timmen. Även stark den 17:e 0859	BOS
		15	1342	KTZN Anchorage AK  bra ID i kamp med Hawaii.	BOS
		21	1130	KTZN med ESPN.	KUN
	560	15 16	0155	KLZ Denver CO  med fint "560 KLZ Denver" mitt i natten!	BOS
		16	0844	KMON Great Falls MT  väldigt dominant med många ID	BOS
		18	0555	KMON  med C&W.	KUN
		15	1330	KVOK Kodiak AK  ren och fin med kanon-ID mm! Eftersökt! Enda nya AK för	BOS
	570	16 18	0519	CKSW Swift Current SK  kallar sig fortfarande för "Country Music Radio" + ID	BOS
		15	0205	WNAX Yankton SD hade jag missat vid första genom lyssningen. Mäktig prärieöppning på låga frekvenser denna tid!	BOS
		18	0759	KNRS Salt Lake City UT  var välkommen då jag inte haft den rapporterbart förr	BOS
		16 18	0506	KVI Seattle WA	BOS
		15	1430	CFWH Whitehorse YT  perfekt med "CBC Yukon" och Yukon-nyheterna.	BOS
		23	1405	CFWH  hördes även på morgonen. Vanlig gäst här.	KUN
	580	15	0501	CFRA Ottawa ON  svagt upp ur WKTY med ID!	BOS
		24	0800	CFRA  med ”News Radio 5-80 CFRA”.        	KUN
		15	0500	WKTY La Crosse WI  flera bra ID, wx, PSA, SNR mm	BOS
		16	0600	CKUA Edmonton AB  	BOS
		16	0658	KTMT Ashland OR  med ett svagt men klart "Radio Lazer"	BOS
		16	0549	CKXR Salmon Arm BC  med ett perfekt QRK 4 ID //FM. Är på väg att lämna mellanvågen så den satt som en smäck! Jag har bara hört den en gång tidigare men då med ett kedje-ID för flera MV-stner och för svagt. Nu helt eget ID!	BOS
		16	0700	KRSA Petersburg AK  dök överraskande upp bland västkustarna.	BOS
	590	19	0517	VOCM St John´s NL	MSM
		15	0600	WEZE Boston MA  mycket starkare än VOCM över heltimmen	BOS
		15	0517	CJCL Toronto ON  kanon	BOS
		17	0545	CJCL  id ”Sports Radio 5-90 The Fan”. Stark!	KUN
		16	0700	KUGN Eugene OR  med ett skapligt TOH-ID men KHAR la sig i talet tyvärr.  Svarade sent omsider med ett trevligt men kortfattat mail.	BOS
		16 18	0434	KQNT Spokane WA  med bl a "newstalk590.com" som ID	BOS
		17 19	0930	KHAR Anchorage AK	MSM
		19	1128	KHAR	LW
		19	1030	KHAR  fint denna tid.	KUN
	600	15	0606	WMT Cedar Rapids IA  med ID  när latten försvann igen	BOS
		15 16	0603	KSJB Jamestown ND  perfekt ID och dök sedan till förmån för en LA	BOS
		16	0841	CKBD Vancouver BC  med fin promo efter ID.	BOS
	610	15	0506	WTVN Columbus OH  med uselt ID	BOS
		15	0455	CHTM Thompson MB  med jingle	BOS
		15	0435	KDAL Duluth MN  med väl så klent med detaljer för rapport.	BOS
		16	0845	+KRTA Medford OR  med ett skapligt "Radio Sensación KRTA …" och MEX	BOS
		16 17	0658	CHNL Kamloops BC  dominant i 2 minuter med ett par "Radio NL."  Rar sak.	BOS
	620	15	0506	CKCM Grand Falls NL  med VOCM	BOS
		15	0453	WTMJ Milwaukee WI  alltid närvarande vid sunrise	BOS
		16	0626	CKRM Regina SK	BOS
		16 17	1003	KPOJ Portland OR  med ID efter ABC News	BOS
		15 19	1024	KGTL Homer AK  perfekt	BOS
		17 19	0942	KGTL	MSM
		19	1030	KGTL  gick fint.	KUN
	630	15	0230	CHED Edmonton AB	BOS
		15 16	1400	KIAM Nenana AK  med snudd på QRK 5.	BOS
	640	17	0600	CFMJ Richmond Hill ON	MSM
		17	0639	CFMJ	LW
		16	0700	KGVW Belgrade MT  mycket bra under stilla REL musik och skaplig annonsering av SRN News men inget ID 0630.  Ett riktigt bra ID mm upphittat 0700!! Sämre 0800.	
				Svarade trevligt med bl a amatörradio-QSL och T-shirt!	BOS
		16	0610	KFI Los Angeles CA  i kamp med en MEX och en REL	BOS
		15	1400	KYUK Bethel AK  var det kul att få ett Q5-ID på!	BOS
	650	15	0546	WSM Nashville TN	BOS
		16	0600	CKOM Saskatoon SK  bra hela morgonen innan AK tog över men CISL upp ibland	BOS
		16	0849	CISL Richmond BC  med ett skapligt "C-Isle" och OLD	BOS
		19	1108	KENI Anchorage AK	MSM
		19	1135	KENI  med ”News Radio 6-50 KENI” med Q4.	KUN
	660	15	0600	WFAN New York NY	BOS
		15 16	0200	KEYZ Williston ND  med perfekt ID denna tid!	BOS
		24	0812	CFFR Calgary AB gick starkt.	KUN
		19	1150	KFAR Fairbanks AK	MSM
	670	15	0201	KBOI Boise ID  tas med för den udda tidpunkten	BOS
		24	0730	KDLG Dillingham AK 	KUN
	680	15	0559	WRKO Boston MA  med fint ID trots CFTR	BOS
		15	0551	CFTR Toronto ON  stadig och stark. Callet på timmen men annars "680 News"	BOS
		15 18	0531	CJOB Winnipeg MB	BOS
		17 18	0518	KNBR San Francisco CA   Den 17.10 klockan 0900 ensam på fqn vid TOHID	BOS
		15	1800	KBRW Barrow AK	MSM
		16	1023	KBRW	LW
		18	1240	KBRW  ska det till dåliga cx för att inte höras. Stark här.	KUN
	690	17	0840	CBU Vancouver BC	MSM
		16	0605	CBU  med fin lokal minut efter nx. Wx och "CBC Radio One 690 AM Vancouver"	BOS
	700	15	0600	WLW Cincinnati OH	BOS
		18	0757	KALL Salt Lake City UT  helt ensam med fina lokalreklamer, ID, promos mm	BOS
		16	0641	KXLX Airway Hights WA  kung på frekvensen ett par minuter med flera ID, namn på en massa lokala sponsorer och annat trevligt i en gate i ESPN!  Ny för mig. QSL!	BOS
		17	1033	KBYR Anchorage AK	MSM
		17	1033	KBYR	LW
		21	1230	KBYR  gick starkt.	KUN
	710	19	0512	CKVO Clarenville NL  med C&W.	KUN
		15	0200	KXMR Bismarck ND  bra ID i röran här	BOS
		16	0803	KNUS Denver CO  med bra ID trots KIRO	BOS
		17	0832	KIRO Seattle WA	MSM
		17	1000	KIRO	LW
		17	0930	KIRO  stark och dominant som vanligt.	KUN
	720	15	0506	WGN Chicago IL  	BOS
		16	0631	KDWN Las Vegas NV  med ett par dåliga "KDWN Newstime..." Bättre i fjol!	BOS
		16	0655	KOTZ Kotzebue AK	MSM
		16	0655	KOTZ	LW
		19	1045	KOTZ  stark.	KUN
		16	0537	KOTZ  med perfekt "KOTZ"-ID	BOS
	730	16	0619	CHMJ Vancouver BC	MSM
			0620	CHMJ	LW
	740	15	0535	CHCM Marystown NL	BOS
		19	0517	CHCM  med C&W.	KUN
		15	0512	CHWO Toronto ON	BOS
		26	0630	CBX Edmonton AB med CBC Radio One”. Stark.	KUN
	750	15	0607	WSB Atlanta GA	BOS
		17	1005	KXL Portland OR	MSM
		17	1050	KFQD Anchorage AK	MSM
		21	1220	KFQD  gick starkt.	KUN
	760	15	0606	WJR Detroit MI	BOS
		16	0934	KFMB San Diego CA	BOS
	770	15	0531	WABC New York NY	BOS
		18	0515	CHQR Calgary AB med ”QR-77” id.	KUN
		15	1400	KCHU Valdez AK  med trevlig styrka och trevligt ID!	BOS
		24	1400	KCHU Valdez AK med NPR News.	KUN
	780	17	0543	CFDR Dartmouth NS	MSM
		15	0524	CFDR	BOS
		15	0510	WBBM Chicago IL	BOS
		19	1140	KNOM Nome AK	MSM
		19	1128	KNOM	LW
	790	15	0522	CIGM Sudbury ON  med ID men ESPN i övrigt	BOS
		15 17	0457	KFGO Fargo ND	BOS
		19	0526	CFCW Camrose AB	MSM
		18	0600	CFCW  var dominant på denna fq. I regel stark. 	KUN
		15	0216	CFCW  mycket bra med specialprogram med Hawaii-musik och dom arrangerade även en resa till Hawaii med programledaren som tydligen kom från HI	BOS
		17 18	0445	KJRB Spokane WA	BOS
		18 25	0545	KJRB  i kamp med CFCW.	KUN
		19	1135	KCAM Glenallen AK med religiös musik. Stark!	KUN
	800	24	0608	CHRC Quebec QC ej speciellt bra.	KUN
		15	0600	CKLW Windsor ON   "AM 800" och lokala annonser	BOS
		15 17	0519	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		24	0700	CHAB   med svagt id i kamp med XEROK.	KUN
		18	1305	KINY Juneau AK	BOS
		17	1348	KINY  med ett ”800 KINY” id.	KUN
	810	16	0540	KGO San Fransisco CA	MSM
		21	1230	KGO  gick starkt.	KUN
		17	0930	KGO  stadig med flera ID	BOS
	820	15	0548	CHAM Hamilton ON	BOS
		15	0602	WBAP Fort Worth TX	BOS
		16	0534	KUTR Taylorsville UT	BOS
			0459	KGNW Burien-Seattle WA	BOS
		17	1158	KGNW	MSM
		24 25	0650	KGNW Burien – Seattle WA svagt med ”Christian Talk” här. 	KUN
		19	1211	KCBF Fairbanks AK	MSM
		21	0620	KCBF  med ESPN.	KUN
	830	18	2251	WCRN Worcester MA  "True Talk 830 WCRN"	BOS
		16	0455	WCCO Minneapolis MN	MSM
		25	0625	WCCO  gick skapligt här denna morgon.	KUN
		15	0213	CKKY Wainwright AB  fint med ID och reklamer	BOS
		15	1406	KSDP Sandpoint AK  fint förstås.	BOS
		24	0730	KSDP  med NPR News	KUN
	840	15	0530	WHAS Louisville KY	BOS
		24	0900	WHAS  med id.	KUN
		16 18	0534	KXNT North Las Vegas NV	BOS
		17	0950	KXNT  med ett ”Talk Station 8-40 KXNT”.	KUN
	840	24	0945	KSWB Seaside OR  ID’ade ”8-40 Gold”.	KUN
		24	1030	KKNX Eugene OR  Solid Gold Radio 84 tog över efter KSWB.	KUN
	850	15	0546	WEEI Boston MA	BOS
		17	1553	KICY Nome AK	MSM
		17	1600	KICY	LW
		21	0605	KICY  stark som vanligt.	KUN
	860	18	1336	CHAK Inuvik NT med väderrapport.	KUN
	870	15	0520	WWL New Orleans LA	BOS
		17	0758	KFLD Pasco WA  med fint ID, promo mm!  Finns dock redan i pärmen...	BOS
		15	1359	KSKO McGrath AK  inte med eget ID utan samma FM-ID som hördes över 900	BOS
		22	0945	KSKO 	KUN
	880	15	0535	WCBS New York NY	BOS
		17	0923	+KJJR Whitefish MT  med några riktigt ruggigt fina ID! Promo mm. Kul! Svarade mycket kortfattat i ett mail men ett QSL är ett QSL är ett QSL...	BOS
		16	0849	KIXI Mercer Island-Seattle WA	BOS
	890	15	0600	WAMG Dedham MA  gick starkare än WLS med ESPN och ett hyfsat legal ID för moderstationen på 1400 WLLH!	BOS
		18	2331	WLS Chicago IL	BOS
		15	0220	CJDC Dawson Creek BC  stark med lokala reklamer och wx	BOS
		15	1459	KBBI Homer AK  så nära QRK 5 som man kan begära.	BOS
		21	1400	KBBI  med NPR News.	KUN
	900	15	1359	KZPA Fort Yukon AK  // 870 med samma FM-ID.	BOS
		22	0945	KZPA Fort Yukon AK	KUN
	910	15	0500	WSUI Iowa City IA  bra med ID efter BBC-px	BOS
	920	18	2314	CJCH Halifax NS	BOS
		15	0448	WOKY Milwaukee WI  med ett "92 WOKY" bara.	BOS
		15	0630	CFRY Portage MB	BOS
		18	0533	KXLY Spokane WA	BOS
	930	18	2348	WBEN Buffalo NY	BOS
		26	0636	CJCA Edmonton AB med ”AM 9-30 CJCB” id.	KUN
		15 18	1159	KNSA Unalakleet AK	BOS
		21	0700	KNSA  med kedjeid.	KUN
	940	17	0845	CJGX Yorkton SK	BOS
		17	0932	KWBY Woodburn OR  QRK 4 och en massa lokala ID och Woodburn-reklamer	BOS
	950	15	0114	WWJ Detroit MI	BOS
		17	1224	KJR Seattle WA	MSM
	960	15	0506	WTCH Shawano WI  bara svagt genom KMA denna gång.	BOS
		15	0500	KMA Shenandoah IA  oerhört stark och stadig i över en timme. ESPN även på denna. Ett svart ESPN-hål detta.	BOS
		24	0500	KMA  med id här gladde då det var första gången jag hört den.	KUN
	960	24	0700	CFAC Calgary AB med id.	KUN
	970	18	2329	WZAN Portland ME	BOS
		24	0800	WZAN  äntligen upp genom KBUL strax innan sida 2 var slut på bandet.	KUN
		15	0530	WDAY Fargo ND  gick fint 	BOS
		15	0530	KBUL Billings MT  IDade svagt genom WDAY.	BOS
		24	0635	KBUL  med ett par ”News Radio 9-70 KBUL”- id. Dominant här denna morgon.	KUN
		16	1158	KFTA Rupert ID  med ett stiligt "La Fantastica 970"  var ju välkommet. Hörs annars mest med sitt "Lagrande" non-ID.	BOS
		16	1222	KCMD Portland OR  är oväntat svårhörd men här i alla fall med ett "Solid State Radio" efter att tidigare mest levererat "AM 970"-ID	BOS
		16	0658	KFBX Fairbanks AK	MSM
		19	1145	KBFX  dundrade in med Q4-5.	KUN
	1000	16	0730	KOMO Seattle WA	MSM
	1030	16	0600	KTWO Casper WY  	BOS
		15 16	1105	KMAS Shelton WA  ensam på 1030 i en halvtimme med flera skapliga fade ins.	BOS
	1040	17	1037	CKST Vancouver BC   "Team 1040".  På timmen även "CKST"	BOS
	1050	26	1146	CJNB North Battleford SK gick tidvis bra.	KUN
		17	1000	KEYF Dishman WA  svag men ensam och med bra läsbarhet.  Fullständigt ID.	BOS
		26	1134	KEYF   dök upp upp med id ”AM 1050 The Key”. Kl 1200 hade den dessutom ett 
				fullständigt TOH-id.	KUN
	1060	17	1038	CKMX Calgary AB  med lokala promos och classiccountryam1060.com	BOS
		26	0230	CKMX 	KUN
	1070	17	1000	CFAX Victoria BC  nämnde även en FM-frekvens så på gång att lämna AM?	BOS
		25	0617	KNX Los Angeles CA dundrade in.	KUN
	1080	16	0646	+KSLL Price UT  var detta trots allt när alla sagt sitt och OJS drivit på i frågan! Tack till OJS och alla andra som hjälpt till med detta! Jinglen använder "KASL" trots att det är en helt annan station i WY! EN klar identitetsstöld alltså. Jämför "WJAB" på 1440!
				Gick mycket fint men jinglar är ju knepiga. Körde helt klart på dageffekt denna natt! Trots att de är Daytimer och inte får sända alls på natten! Några C&W-låtar och Q3	
				Svarade med ett trevligt mail!	BOS
		16	1001	KVNI Coeur d'Alene ID	BOS
		16 17	1000	KFXX Portland OR    "Sportsradio 1080 The Fan"	BOS
		25	0938	KFXX  med ”Sports Radio 10-80 The Fan”.	KUN
		16	1400	KUDO Anchorage AK	MSM
		17	1200	KUDO  med Q5-ID	BOS
	1090	17	1000	KBOZ Bozeman MT  utmanade KPTK trots att de dundrade in. ESPN och bra ID	BOS
		16	0912	KPTK Seattle WA	MSM
		17	1023	KPTK	BOS
	1100	16 17	0928	KFAX San Francisco CA	BOS
	1110	15	1306	KAGV Big Lake AK  inledde väderrapporten med ett citat ur Bibeln!	BOS
		21	0615	KAGV  gick starkt.	KUN
	1120	17	1030	KPNW Eugene OR  med bra promo	BOS
	1130	17	1000	KFAN Minneapolis MN  trängde ut CKWX på timmen.	BOS
		15	1308	CKWX Vancouver BC  använder bara "News 1130" som ID	BOS
		18	0745	CKWX 	KUN
	1140	19	0436	CHRB High River AB	KUN
	1150	15	2317	CKOC Hamilton ON	BOS
		16	1141	CKFR Kelowna BC  lurades med att nu köra "News Talk Sports"	BOS
		22	1100	CKFR   Id”AM 1150 – The Okanagan’s Information Leader – News, Talk, Sports"	KUN
		22	1202	KKNW Seattle WA med ”This is 11-50 KKNW Seattle”.	KUN
		16	1200	KKNW	BOS
	1160	15	1000	WYLL Chicago IL	BOS
		18	0805	KSL Salt Lake City UT stark.	KUN
	1170	17	1159	KPUG Bellingham WA  med ett svagt ID i form av hemsidesadressen	BOS
		18	1250	KJNP North Pole AK stark som oftast.	KUN
	1180	15	0959	WHAM Rochester NY	BOS
		15	1100	KOFI Kalispell MT	BOS
		24	1158	KOFI  med reklamblock och id.	KUN
		15	1200	KLAY Lakewood WA  med ett brusigt TOH-ID innan solen gick upp i WA	BOS
	1200	17	0459	CFGO Ottawa ON med id ”Sports Radio 1200.”.	KUN
		17	0500	WOAI San Antonio TX med ett starkt  ”News Radio 1200 WOAI”.	KUN
		15 16	0820	CJRJ Vancouver BC  Den 15:e med EE px!  Mycket uppmuntrande QSL-mail!	BOS
		17	0802	CJRJ  med  ”RJ 1200” id.	KUN
	1210	16	0800	CFYM Kindersley SK  bara ett svagt ID	BOS
		16	0757	KPRZ San Marcos CA  med ett par skapliga ID mm	BOS
	1220	25	0930	WHKW Cleveland OH med ”12-20 The World”.	KUN
		16	0731	CJRB Boissevain MB	BOS
		16	0728	KPJC Salem OR  med nytt call. "JC Talk, Christian AM 1220"	BOS
	1230	18	2259	CFFB Iqaluit NU  bra med lokal-ID på Inuit. Nämnde FM-QRG. Lokalt wx efter nx	BOS
		24	1145	CFQC Fort Providence NT med weather forecast.	KUN
		17	0729	KORT Grangeville ID  med en varant på dubbel-ID:et som jag inte hört förr.	BOS
		17	1000	KZZR Burns OR med TOH-id.	KUN
		24	1100	KKEE Astoria OR med TOH-id. Gick tidvis mycket bra och dominerade.	KUN
		16 18	0800	KSBN Spokane WA  med bra TOH-ID	BOS
		17	1005	KSBN  med vx-rpt. Dominerade denna fq närmaste timmen. Id-ade ofta Money Talk 12-30 KSBN Spokane”.	KUN
		17	1044	KOZI Chelan WA tryckte undan KSBN och id-ade ”KOZI AM 12-30”.	KUN
		17	0709	KZTS Sunnyside WA   "Magia" bl a.. Kl 1041 bytte jag bort 1230! Jfr KOZI!	BOS
		22	1216	KZTS  med Magia-id.	KUN
		17	1200	KWYZ Everett WA	BOS
		15 18	1417	KVAK Valdez AK  fint båda dagarna.  "KVAK Country 1230". Gammal bekant.	BOS
		19	1130	KVAK  med id "KVAK Country 12-30". Äntligen!	KUN
	1240	22	0915	CKIM Baie Verte NL med sina VOCM-annonseringar.	KUN
		26	1138	+KVRC Arkadelphia AR med NOS och ”12-40 KVRC” id. Tnx BOS för id-hjälp. 
				Sedan tog stn med mex-mx och spanska över.	KUN
		19	1159	KEJO Corvallis OR  med promo för systerstationen "AM 990 The Legend"	BOS
		22	1018	KEJO  stark med ”12-40 Joe Radio” annonseringar. Även 24.10.	KUN
		16	0819	KQEN Roseburg OR  med en skaplig program-promo med inbyggt ID	BOS
		24	1200	KQEN  med TOH-id. KEJO störde.	KUN
		18 19	1200	KTIX Pendleton OR	BOS
		17	0619	KTIX  dominerade frekvensen denna morgon.	KUN
		19	1202	KGY Olympia WA  in med ett id..	KUN
	1250	28	0545	WSSP Milwaukee WI blev sista loggade station denna exp.	KUN
		18	0354	+KZDC San Antonio TX  med ett "...Favoritas ... Lupe 1250 AM"  till slut efter att ha gäckat halva natten. Ett ännu tydligare ID 0432. Tycks ha ökat effekten.  Finns mer att få ut men mest musik. Har svarat till Norge!	BOS
		18	0231	CHSM Steinbach MB  med px på någon tysk dialekt. Österikiska? Sedvanligt non-ID i form av "AM 1250" men annars en hel del lokalt snack om Steinbach.	BOS
		18	0500	KWSU Pullman WA  fint TOH-ID	BOS
	1260	18	2358	WMKI Boston MA  med bokstavs-ID	BOS
		16	0000	WNDE Indianapolis IN  med ett svagt "WNDE Indianapolis"	BOS
		18	0252	WXCE Amery WI  skapligt med "Newsradio 1260" och WI-nx	BOS
		18	0244	KROX Crookston MN  var en ny bekantskap för mig denna utpräglade MN-öppning. Först hörde jag ett oväntat "The Oldies Station" som förmodligen var från denna? Men sedan deras egen slogan ett par minuter senare; "The Voice of the Valley".	BOS
		17	1000	CFRN Edmonton AB	BOS
		17	1000	KPOW Powell WY  med ett skapligt ID genom CFRN;  "You're listening to AM 1260 KPOW Powell - Cody."	BOS
		16	0842	KOIT San Francisco CA  med flera fina ID mm.  Får bli en ny rapport då.	BOS
	1270	18	0228	CJCB Sydney NS  la sig i MN-smeten med fin jingle och C&W	BOS
		17	1033	WWWI Baxter MN  med ett skapligt "3WI"	BOS
		16	0759	KNWC Sioux Falls SD  stadigt med lugn mx och sedan ID	BOS
		18	0300	KIML Gillette WY  förvånade lite med ID denna tid.	BOS
		15 16	0800	KTFI Twin Falls ID  dominant	BOS
		22	1200	KTFI  med fint id ”12-70 KTFI Twin Falls”.	KUN
	1280	18	2300	CFMB Montreal QC  med FF ID efter SS px	BOS
		25	0900	WNAM Neenah-Menasha WI dundrade in med TOH id. Fortsatte sedan i god stil.	KUN
		18	0251	WWTC Minneapolis MN  "AM 1280 The Patriot"	BOS
		16	0744	CJSL Estevan SK	BOS
		16	0752	KBNO Denver CO	BOS
		16	0759	KZNS Salt lake City UT  dominant trots 600 Watt.	BOS
		16	0805	KIT Yakima WA  ett par bra ID	BOS
	1290	18	2230	WKBK Keene NH  med ett par svaga men klara ID	BOS
		18	2334	WNBF Binghamton NY	BOS
		14	2351	CJBK London ON	BOS
		18	2353	WHIO Dayton OH	BOS
		19	0002	WMCS Greenfield WI  med "dubbel-ID".  1510 dagtid, 1290 nattetid.	BOS
		18	0432	KKAR Omaha NE  gav telefonnumret till studion	BOS
		16	0800	KGVO Missoula MT  IDade två sekunder före KUMA.. Nyhets-eko //KUMA.	BOS
		16	0800	KUMA Pendleton OR  med samma nyheter som KGVO men två sekunder senare!	BOS
	1300	18	2300	WXRL Lancaster NY  bra med country men en väldigt bred dialekt gjorde ID mer svårtolkat än det hade behövt vara. Men är man kofösare ska det väl låta så…	BOS
		17	0745	KKOL Seattle WA	MSM
		22	1045	KKOL  med id.	KUN
	1310	18	2234	WLOB Portland ME  fina ID med bara FM-frekvensen	BOS
		18	2333	WDTW Dearborn MI  mycket fint ID	BOS
		18	2336	WCCW Traverse City MI  betydligt sämre än WDTW .	BOS
		17	0600	WCCW  med ESPN gick länge men snål med id.	KUN
		18	2357	WIBA Madison WI	BOS
		18	0610	KRBI Saint Peter MN undslapp sig ett id. Mina 11 timmars inspelning den 17:e och 
				18.10 på denna fq kröntes med denna logg.  /Silent nu!/	KUN
		17	0743	KNOX Grand Forks ND med ”Talk Radio 13-10 KNOX” id. De drog det två gånger
				för säkerhets skull. Kl 0800 id ”Talk Radio 13-10 KNOX Grand Forks”.	KUN
		16 18	0500	KEIN Great Falls MT	BOS
		17	0706	KEIN  med lugn mx och ”13-10 KEIN Great Falls” id.	KUN
		25	0430	CHLW St Paul AB  med country.  Även den 19.10 kl 0400 med hockey.	KUN
		16 17	1131	KZXR Prosser WA	BOS
		17	0958	KZXR  id-ade här.	KUN
	1320	24	0504 	CKEC New Glasgow NS  med id.	KUN
		15 18	2303	WILS Lansing MI  skapligt ID efter väderrapport	BOS
		18	0246	KOZY Grand Rapids MN  gick förstås fint när MN hade företräde ett tag. Bra ID	BOS
		15	0700	+KRLW Walnut Ridge AR  förvånade med att vara relativt ren vid sitt heltimmes-ID! Helt oväntad förstås med sina få Watt men hörd förr i Finland. Bra ID och slogan även om de förstås kunnat vara starkare...	BOS
		16 18	0517	KFNZ Salt Lake City UT  inte så bra men ID i alla fall. Den 16.10 0107 spelade dom Jazz! Utah Jazz är tydligen något lokalt favoritlag!	BOS
		16 17	0800	CHMB Vancouver BC  med Q4+ bokstavs-ID	BOS
		19 24	0445	CHMB  med CC här innan CKEC tog över.	KUN
	1330	15	0000	WWRV New York NY  nämnde bara tre stationer om jag noterat rätt.	BOS
		15	2321	WFNN Erie PA  med mycket fint ID	BOS
		15	1000	WTRX Flint MI  svagt ID	BOS
		24	0614	WLOL Minneapolis MN med Relevant Radio px.	KUN
		17	0436	KWLO Waterloo IA  med ett svagt men tydligt ID	BOS
		17	1125	CJYM Rosetown SK id-ade i kamp med KWKW och religiös (KKPZ?).	KUN
		17	1130	KWKW Los Angeles CA upp och ner här.	KUN
		16	0659	KWKW  med bra "KWKW"-ID	BOS
		17	1200	KKPZ Portland OR  halvhyfsat ID och slogan "The Voice of Reconciliation"	BOS
	1340	21	1130	CFYK Yellowknife NT gick här och många andra gånger också.	KUN
		17	1230	CFYK	BOS
		16	0700	KLOO Corvallis OR  "Newsradio 1340 KLOO-AM"	BOS
		24	1130	KLOO  med id under CFYK.	KUN
		16 17	0806	KLKI Anacortes WA  med sitt vanliga format och call	BOS
		19		KLKI  med ett svagt id.	KUN
	1350	19	0005	WHWH Princeton NJ  fint ID med ort mm. Sen rockmusik. Den var oväntad men välkommen! Blir en bra rapport.	BOS
		15	2324	WOYK York PA  mycket trevligt med lokalt sportsnack, matsedeln på restaurangen på sportarenan mm. Helt eget denna tid. Perfekt ID dessutom. Men svarar ju inte...	BOS
		15	0654	WOAM Peoria IL  hyfsat med väder, ID mm rapporterbart.	BOS
		24	0853	WOAM  med ett svagt id. Duger tyvärr ej för rapport.	KUN
		18	0135	KRNT Des Moines IA	BOS
		24	0500	KRNT  med massor av id. Hörd hela morgonen..	KUN
		16	0800	KTIK Nampa ID  fint legal ID men annars stark med ESPN bara	BOS
		22	1200	KTIK med ESPN.	KUN
		22	1215	KSRO Santa Rosa CA undslapp sig ett kort id här. Slogs med KTIK om herraväldet på frekvensen. KRLC ibland upp korta stunder.	KUN
		16	0700	KSRO  mycket bra en kort stund	BOS
		17	0735	KRLC Clarkston WA med flera id. Störd av ESPN-station.	KUN
		17	1231	KRLC	BOS
	1360	18	2300	WDRC Hartford CT	BOS
		17	0505	WDRC  upp med id här. I stort sett allt som gick fram.	KUN
		18	2359	WKAT North Miami FL  fint några minuter. Fina ID. "South FL's Christian Talk."	BOS
		25	0934	WTAQ Green Bay WI  med id i röran.	KUN
		16	0500	KKBJ Bemidji MN	BOS
		16	0200	KHNC Johnstown CO  stark och stadig med flera utförliga ID.	BOS
		17	0600	KHBC  upp med hyfsad styrka korta stunder.	KUN
		16	0800	KRKK Rock Springs WY  med ett dåligt TOH-ID	BOS
		17	0647	KKMO Tacoma WA	MSM
		17	0400	KKMO  mycket dominant på denna fq. Id bl.a. ”Sol 13-60”.	KUN
	1370	24	0513	WDEA Ellsworth ME	KUN
		18	2231	WFEA Manchester NH  upp med ett klart ID genom mycket starkare WDEA	BOS
		15	2317	WGIV Pineville NC  var detta och inte mer intressanta WVIE!  Har jag hört förr betydligt bättre. Licensort då Gastonia.  Nu ID + telefonnummer till stn + GOS.	BOS
		15 18	2349	WSPD Toledo OH	BOS
		15 18	0414	KDTH Dubuque IA  NOSade på frekvensen	BOS
		15 18	0229	KSUM Fairmont MN  fint	BOS
		16 17	0754	KXTL Butte MT	BOS
		16 17	0734	KAST Astoria OR  med en mängd väldigt lokala reklamer	BOS
	1380	18	2257	CKPT Brantford ON  vanligare numer	BOS
		22	0850	CKPC  med id ”13-80 CKPC”.	KUN
		15 18	2346	CKLC Kingston ON	BOS
		22	0907	CKLC  tog över efter ovanstående. Id  ”13-80 CKLC”.	KUN
		15	1000	WKJG Fort Wayne IN	BOS
		18	0245	KLIZ Brainerd MN  	BOS
		19	1200	KRKO Everett WA  med  ESPN. Id ”North Sound 13-80”. Annonserade vid ett tillfälle för sin webbsida. Tidvis stark men ibland störd.	KUN
	1390	18	2230	WEGP Presque Island ME	BOS
		24	0500	WEGP  tog över efter WGRB och WRIG..	KUN
		15	2319	WNIO Youngstown OH  fint ID	BOS
		18	0135	WRIG Schofield WI	BOS
		17	0754	WRIG  med id	KUN
		15 19	0004	WGRB Chicago IL	BOS
		24	0426	WGRB  med  id ”Gospel 13-90”.	KUN
		17	0756	KRRZ Minot ND  tog över och dominerade här den närmaste timmen. Q3-4. Id-ade 
				ofta ”All Oldies 13-90 KRRZ”.	KUN
		17	0424	KRRZ  "Oldies Radio" med fina ID	BOS
		16	0800	KLGN Logan UT  med ett ganska dåligt ID. Kan gå mycket bättre.	BOS
		17	0755	KLGN  med svagt ”13-90 KLGN” id	KUN
		16	0759	KLTX Long Beach CA  med ett utförligt kedje-ID inklusive KLTX	BOS
		16	0800	KKSN Salem OR  "Sportsradio 1390 the Fan"	BOS
	1400	18	2259	CBG Gander NL  med lokal-ID för bara delar av CBC NL.	BOS
		24	0305	CBG  med CBC px.	KUN
		16	0052	KLIN Lincoln NE  stadig och stark när den väl hörs. ID:ar ofta.	BOS
		22	1000	KART Jerome ID in här men KRPL tog sedan över.	KUN
		22	1100	KRPL Moscow ID gick tidvis utmärkt med Oldies. Fint id.	KUN
		26	1135	KNND Cottage Grove OR  id-ade här.	KUN
		17	1135	KNND  lustigt nog samma tid som för Kurt men en dryg vecka före honom...	BOS
		24	0945	KJDY John Day OR spelade country och drog några id, bl.a. denna tid. Den var dominant på frekvensen bortåt en timme.	KUN
		22	1200	KEDO Longwiev WA med id ”AM 1400 KEDO Kelso Longwiev”.	KUN
		16 17	0732	KLCK Goldendale WA  med ett ID och slogan men inte så mycket mer. Bättre 17:e	BOS
		19	1228	KLCK  m id ”AM 1400 KLCK Goldendale” här och kl 12.34. Även 24.10 kl 1100.	KUN
	1410	19	0000	WPOP Hartford CT	BOS
		18	0300	WIZM La Crosse WI	BOS
		18	0248	KRWB Roseau MN  skapligt med AC mx och ett lite beslöjat, men klart, ID	BOS
		17	0641	CFUN Vancouver BC	MSM
	1420	24	0630	WHK Cleveland OH in för att hinna med några id.	KUN
		24	1000	WOC Davenport IA med TOH-id. Även redan 0415 samma dag.	KUN
		15 17	0205	KTOE Mankato MN  avlöste mexikanen här.	BOS
		17 24	0500	KTOE  dominerade frekvensen denna morgon. Tidvis stark.	KUN
		16 17	0731	KITI Chehalis WA  hade promo för systerstationen"Live 95" den 17:e	BOS
		22 24	1057	KITI  med KITI-Jingle.	KUN
		22	1039	KUJ Walla Walla WA med ESPN. Tidvis riktigt stark.	KUN
		17	1214	KUJ  väldigt lokalt. Reklam för gödsel... Farming alltså	BOS
	1430	17	0850	KLO Ogden UT  stark här.	KUN
		17	0900	KYKN Keizer OR  med ett ”14-30 KYKN” id tog över efter KLO.	KUN
		17	1300	KYKN  gick fint vid ID och ett bra tag.	BOS
		17	1330	KBRC Mount Vernon WA  i röran av stationer	BOS
	1440	16	0702	CKJR Wetaskiwin AB  fint bokstavs-ID förutom "W-1440"	BOS
		17	1100	KMED Medford OR  med prydligt legal ID	BOS
	1450	18	0059	VSB1 AM Gold är det faktiskt första gången jag hör med ordentligt ID! Har lyckats missa denna i alla år	BOS
		19	0002	CHUC Cobourg ON  med ett skapligt "1079 The Breeze. Greatest Hits of All Time" och sedan pop-klassiker. Ren FM-relä. Borta från AM nu!	BOS
		16	0459	KBMW Breckenridge MN  med ID efter väder (41F) och sedan C&W. 	BOS
		16	0226	KGRE Greeley CO  kallar sig fortfarande "Tigre"	BOS
		16	0700	KLBM La Grande OR  med legal ID. Svagt som alla GY denna säsong.	BOS
		17	0900	KONP Port Angeles WA	BOS
		17	1200	KBKW Aberdeen WA  idade samtidigt med KONP denna heltimme. 	BOS
		15	1415	KLAM Cordova AK   med fint ID och även hemsides-adressen. 	BOS
	1460	18	2252	WDDY Albany NY  med lokal-ID	BOS
		18	2302	CJOY Guelph ON	BOS
		15	0102	KXNO Des Moines IA	BOS
		25	0628	KXNO  med  ”14-60 KXNO” id.	KUN
		16	0200	KDMA Montevideo MN  med bara ett svagt heltimmes-ID genom IA.	BOS
		15	0200	KLTC Dickinson ND  fint med ID och Country	BOS
		17	0227	KLTC	LW
		25	0606	KLTC 	KUN
		17	1101	KCKX Stayton OR  upp som hastigast med ett fint "La Nueva 1460 AM" bl a. Svarade trevligt per e-post.	BOS
		17	1159	KARR Kirkland WA  perfekt med "KARR"-ID	BOS
		17	1200	KUTI Yakima WA	BOS
	1470	18	2241	WLAM Lewiston ME  med perfekt dubbel-ID för 870 och 1470.  ESPN	BOS
		18	2259	WNYY Ithaca NY  med ett par ID före timmen	BOS
		15	0100	WMBD Peoria IL	BOS
		16	0259	KRJJ Brooklyn Park MN  tog TOH-ID:et en minut före så var det gjort...	BOS
		17	1300	KELA Centralia WA  med TOH-ID genom CJVB	BOS
		16 17	1200	KBSN Moses Lake WA  med TOH-ID över CJVB!	BOS
		15 17	0200	CJVB Vancouver BC	BOS
		21	0900	CJVB  med CC. Stark!	KUN
	1480	18	2211	WSAR Fall River MA	BOS
		18	2259	WGVU Kentwood MI	BOS
		18	0230	KAUS Austin MN  mycket rent och fint ID	BOS
		15	0200	KRXR Gooding ID    fint med EE ID  men annars bara MEX musik	BOS
		16 17	1059	KGOE Eureka CA  nästan dominant vid rätt konds	BOS
		22	0945	KBMS Vancouver WA  med ”14-80 KBMS”.	KUN
		15	0647	KBMS  	BOS
	1490	18	2248	WBAE Portland ME	BOS
		17	1100	KCID Caldwell ID	BOS
		25	1200	KSYC Yreka CA i kamp med KRNR..	KUN
		17	1244	KRNR Roseburg OR  med fint ID	BOS
		25	1200	KRNR Roseburg OR med TOH-id.	KUN
		15 17	0200	KEYG Grand Coulee WA  med ID i röran av västkustare denna udda tid. Även 16:e	BOS
	1500	17	2159	WLQV Detroit MI	BOS
	1510	21	0422	WWZN Boston MA  i kamp med KGA.  	KUN
		16	0221	WWZN 	MSM
		15	1002	WLAC Nashville TN	BOS
		16	0200	KCKK Littleton CO	LW
		16	0247	KGA Spokane WA	MSM
		21	0425	KGA  i kamp med Boston.	KUN
	1520	18	0205	KOKC Oklahoma City OK	BOS
		18	0400	KOLM Rochester MN  med mycket fint ID	BOS
	1530	16 18	0020	WCKY Cincinnati OH  "Homer. The Sports Animal."	BOS
		16	0523	KFBK Sacramento CA	MSM
		17	0740	KFBK	LW
	1540	17	2300	CHIN Toronto ON  med ett taskigt ID men web-adressen framgick i alla fall	BOS
		22	1006	KXEL Waterloo IA  id-ade här.	KUN
	1550	18	0550	KKAD Vancouver WA  stark här.	KUN
	1560	17	0500	WQEW New York NY  med Radio Disney.	KUN
		17	0259	KKAA Aberdeen SD  ensam med bra ID. På 1570 var KVTK ensam och stark men bara ESPN... Någon lokal rekla men inget ID där.	BOS
		15	1317	CBKD High Level AB  gick fint några minuter med regionalprogrammet från CBC Edmonton! Mycket snack om norra Alberta.	BOS 
		15	1325	KZIZ Renton WA  överraskade med att ta över efter KVAN med några fina minuter och ett perfekt ID mellan två GOS-låtar! Helt eget ID!	BOS
		15 16	1107	KVAN Burbank WA  väldigt stark och stadig med non-stop MEX mx. Tog ett tag att fatta att det var denna station.  Fina SS call-ID rätade ut frågetecknet till slut.	BOS
		17	1005	KVAN  med id. Rätt vanlig faktiskt.	KUN
	1580	15	1010	CKDO Oshawa ON	BOS
		22	0825	CKDO  var en gammal bekantskap. Hörde den senast 1990 på 1350. Hade trevlig musik och var flitig med id. Dessutom lär de svara bra..	KUN
		22	1006	KGAL Lebanon OR  id-ade här.  Id även 23.10 kl 1006.	KUN
	1590	25	0906	WAKR Akron OH  id-ade här.	KUN
		15	0959	WTVB Coldwater MI  med tre ID runt heltimmen. Orten framgår även klart i TOH-ID. Den här har jag inte lyckats höra tidigare.  Svarade helt OK på mail-fup.	BOS
		15	1040	KLFE Seattle WA  tog över när östkustarna försvann.	BOS
		24	1100	KLFE  med TOH id.	KUN
	1600	15	1009	WAAM Ann Arbor MI	BOS
		25	0900	WAAM  med  TOH-id.	KUN
		22	1000	KVRI Blaine WA  med TOH-id. ofta mycket stark.	KUN
	1610	14 19	2258	CHHA Toronto ON  V/s svarade trevligt men var lite besviken på tidigare QSL-mottagare som inte inkommit med någon inspelad hälsning till deras lyssnare! Hon brukar erbjuda alla DX:are att spela in en snutt för användning i deras program men hittills utan resultat! Så börja bomba med wavefiler (så jag slipper!?)!	BOS
	1620	16	0613	KYIZ Renton WA	MSM
		17	0505	KYIZ  med utmärkt styrka.	KUN
	1630	18	0257	KCJJ Iowa City IA	MSM
	1650	24 25	0900	WHKT Portsmouth VA med Radio Disney.	KUN
		18	0350	KCNZ Cedar Falls IA	MSM
		18	0359	KCNZ	LW
		19	0430	KCNZ  gick bra.	KUN
		15	0140	KWHN Fort Smith AR	BOS
		24	0930	KWHN  upp med svagt id.	KUN
		24	0634	KBJD Denver CO  med ”KNUS2” ID.	KUN
		24	0940	KFOX Torrance CA med koreanska.	KUN
	1660	15	0140	KQWB West Fargo ND  fint med lokala reklamer/promos och "1660 ESPN"	BOS
		19	0319	KXOL Brigham City UT	MSM
		19	0320	KXOL	LW
		19	0425	KXOL  id-ade.	KUN
	1670	22	1030	KNRO Redding CA  med ESPN.	KUN
	1680	18	0500	KDOW Seattle WA	MSM
		17	0403	KDOW  med bra ID efter diverse mexikansk musik.	KUN
	1690	18 19	2300	+CHTO Toronto ON  med bra ID efter diverse grekisk musik	BOS
		16 19	0008	WVON Berwyn IL	BOS
		16	0000	KDDZ Arvada CO  fint bokstavs-ID	BOS
	1700	15	0100	KVNS Brownsville TX  "La Preciosa"	BOS
		22	0500	KVNS  med SS.	KUN

CENTRALAMERIKA & MEXICO 
	570	15	0540	R Reloj	BOS
	670	15	0603	Radio Rebelde  mycket stark	BOS
	690	17	0925	XETRA Tijuana BC  mycket stark och stadig med "W Radio"-ID bara	BOS
	760	15	0209	XEES Chihuahua CH  med ett perfekt bokstavs-id mitt i natten. Ungdomlig musik	BOS
	800	24	0655	XEROK Ciudad Juárez CH  strödde id omkring sig. Gick skapligt.	KUN
	900	15	0601	XEW Mexico DF  bra med "W Radio"	BOS
	960	24	0526	CMDJ Radio Reloj Guantanamo med tidsignaler. Troligen två R. Reloj på fq-en.	KUN
		15	0530	Radio Reloj  fint ID 	BOS
	1060	19	0000	Radio 26, Matanzas	BOS
	1230	19	0530	WNIK Radio Unica Arecibo PR med Radio Isla-relä. Gick länge.	KUN
	1320	15 16	0059	XECPN Piedras Negras CO  lite oväntat på topp så här tidigt. Men KFNZ dök upp strax efter och mest västligt denna tid. 	BOS
	1400	24	0015	The Harbour Light of the Windwards med religiöst.	KUN
	1410	16	0300	XECF  Los Mochis SN	BOS
	1470	15 16	0200	XERCN Tijuana BC  fint och kallar sig fortfarande Radio Hispana 1470.	BOS
		24	0600	XERCN Radio Hispana med TOH-id.	KUN
	1480	19	0714	WMDD Fajardo PR  med id denna tid.	KUN
	1540	19	0000	Bahamas	BOS
	1570	19	0432	XERF Cd Acuna  La Poderosa	KUN
		18	0400	XERF	BOS
	1590	24	0722	XEVOZ Mexico DF  med id Radio Traffico”.	KUN
	1700	17	0355	XEPE Tecate BC	MSM
		18	0458	XEPE	LW
		17	0355	XEPE  med ”The new San Diegos 1700”. Dominant på denna fq!	KUN

SYDAMERIKA  
	700	26	0551	ZYK686 Rádio Eldorado São Paulo id-ade här.	KUN
		26	0600	LV3 Radio Cordoba i kamp med Ràdio Eldorado.	KUN
	740	25	0106	ZYH446 Rádio Sociedad da Bahía med fotboll.	KUN
	780	21	0549	YVMN Radio Coro id-ade här.	KUN
	840	19	0605	ZYH447 Rádio Excelsior da Bahía gick här ett tag.	KUN
	1040	26	0530	ZYK537 Rádio Capital São Paulo stark.	KUN
	1150	23	2300	LT9 Radio Brigadier López, Santa Fé med noticias. Bra i topparna. Hördes åtminstone
				fyra timmar och var alltså synnerligen dominant.	KUN
	1200	26	0240	ZYH585 Ceará Rádio Clube	KUN
	1220	26	0500	ZYJ458 Radio Globo med ”Rádio Globo noticia”.	KUN
	1230	23	2315	LT2 Radio Dos Rosario hördes ett tag innan brassar tog över.	KUN
		24	0115	YVNT Radio Barlovento Caucagua upp med fint id ur brassarna på fq-en.	KUN
	1270	19	0645	LS11 Radio Provincia de Buenos Aires med tangos och annonseringar.	KUN
	1290	25	0527	YVLF Radio Puerto Cabello med id.	KUN
	1310	19	0750	YVSM Radio Nacional de Venezuela, Barcelona tidvis riktigt stark.	KUN
	1340	25	0820	HJFB La Cariñosa Santafé de Bogotá gick hyfsat ett bra tag.	KUN
	1350	19	0600	LS6 Radio Buenos Aires gick länge och väl.	KUN
		19	0700	ZYH520 Rádio Cristal Salvador med id. Hade religiöst program.	KUN
	1380	27	0510	CD138 Radio Corporación med id.	KUN
	1380	25	0758	YVNG  Ondas del Mar med id.	KUN
		24	0413	YVNZ Radio Marabina Maracaibo i kamp med WOC.	KUN
	1470	23	2356	CX147 Radio Cristal del Uruguay	KUN
		25	0110	YVJW Llanerissima 14-70, Valencia om jag hörde rätt. Även fler på denna fq.	KUN
		26	0550	YVSY Radio Vibración Carúpano gick här men inte alls som i fornstora dar.	KUN
	1630	20	0530	AM Resturación, Hurlingham hördes ett tag innan den fadade ut.  	KUN

KORTVÅG	
	2310	16	1522	4VL8A Alice Springs	LW
	3345	15	1952	Channel Africa AFS	MSM
	3955	19	2013	KBS World Radio Seoul	LW
	4755.25 17	1105	The Cross, Micronesien med predikan och sedan musik. Fint ID på heltimmen. Uppen-
				barligen igång bara vissa dagar.	KUN
	4828	18	1833	Zimbabwe BC Corp ZWE	MSM
	5910	19	0720	Marfill Estereo stark denna tid.	KUN
	5920	16	1630	Radio Slovakia	LW
	5930	16	1609	Radio Prague	LW
	5960	16	0320	Channel Africa	LW
	6000	15	1830	Voice of Russia	LW
	6255	18	1746	IRIB Teheran	LW
	6175	15	2010	Overcomer Ministry	LW
	6310	27	0932	Radio Condor var en pirat som gick hyfsat denna morgon.	KUN
	7335	16	0505	Vatikanradion	LW
	7355	19	0800	KNLS Anchor Point AK	LW
	7465	18	1845	Radio Tirana	LW
	7480	18	1952	Voice of America Greenville	LW
	9525	20	1205	Polskie Radio	LW
	9615	15	1815	Radio New Zealand International	LW
	9680	16	2030	Radio Thailand	LW
	9740	18	0703	HCJB Quito	LW
	9800	20	0730	Trans World Radio	LW
	9975	15	1930	Voice of Korea, Pyongyang	LW
	11645	19	0605	ERT Athen	LW
	15235	18	1808	Radio Canada International	LW
	15476	19	1915	R Nac Arcangel San Gabriel ATA 	MSM
		19	1915	R Nac Arcangel San Gabriel ATA	LW
		19	1920	Radio Nacional Arcangel San Gabriel hördes hyfsat denna kväll.  	KUN
	15540	20	1000	HCJB, Melbourne	LW
	15605	18	1611	Radio France International Paris	LW
17490		20	0807	CRI, Bejing	LW
	17750	18	0548	Radio Australia	LW
	17810	18	1934	Radio Netherlands Worldwide	LW

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE  
	560	15	0452	OID  som körde ut testtoner och anrop från en satellit! Hördes i minst en halvtimme. Hörd av mig förr på helt annan frekvens. "CBS Radio Network Channel 43."	BOS
	640	16	0523	OID MEX  med ett skapligt "Uno, La Numero Uno"  som lustigt nog stämmer på tre mexar!? Mycket västliga cx.  Går nog lösa. Har mer inspelat.	BOS
	684	15	1400	(Tent) Fiji  bra med vad som luktar ID.  Så får väl mangla någon gång…	BOS
	760	15	0209	OID Mexican med ett bra ID som jag inte får till. Bör ge sig om jag kollar igen.	BOS
	920	15	0500	OID  som  bara reläar "Radio America" rakt av. Inget ID på timmen.	BOS
	1230	23	2358	La som idade ”Radio Centro”. CRI – Centro Radiofónica de Imbabura?	KUN
	1340	17	1046	OID SS med ett "Magia"! Finns ju en Mex här men får kolla detta närmare först	BOS
	1400	17	1104	OID "Easy Rock" och då lär det finnas två BC-stationer att välja på, men eftersom jag har båda redan så kanske jag inte manglar denna närmare...	BOS
	1410	15	0152	(Tent) KIIX Fort Collins CO  med lokal reklam men inget ID hört.	BOS

NDB
	334	19	2048	OPA  Oppaker NOR	KUN
	334	19	2050	S        Kuopio FIN	KUN
	381	19	2130	ESP   Espoo FIN	KUN
	383	19	2133	ERK  Erken SWE	KUN
	385	19	2135	KV    Halli FIN	KUN


