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


ASIA SPECIAL:    	Chuck took a closer look at the Asian signals than we usually do in 				Parkalompolo. See last pages of this expedition report!


9.10	Något stört första morgonen men NA hela natten och dagen fram tills asiaterna och AK/HI kom igång. Relativt hög norrskensaktivitet medan övriga mätvärden var hur perfekta som helst. Ovanligt kallt för årstiden och en dm snö.

10.10	Bättre än första morgonen. Norrskenet fortfarande ganska aktivt med den berömda bomullseffekten. Ett vitt brus som minskar dynamiken men helt plötsligt lättar dimman och man ser hur långt som helst en stund. Alla riktningar öppna men inte samtidigt. Så det gäller att hänga med och byta antenn nästan från minut till minut. Tore dök upp i full praktdräkt så Chuck kunde få sig ett foto. Han skänkte även några rejäla stycken renkött till PAX-besättningen.

11.10	Minnesvärt från detta datum var MN-öppningen relativt tidigt på natten. Janne tog bussen från Pajala 0730 i -20 graders kyla efter att ha fått skjuts av BOS. Inget öppet någonstans så blev inte ens en påse godis handlat. Annars mycket gnet och heldöda perioder efter soluppgången. Fast korta. AK, HI, Japan, Australien och diverse varianter av NA/CA trots ”störningen”. En promenad företogs både off och on road där Sigge förevisade utomhusdelarna av antennparken samt fotbollsplanen för Chuck.

12.10	Tristaste dagen hittills med en rejäl signaltorka 1000-1400 SST.  Däremot kan det tänkas finnas några mindre vanliga stationer inspelade då det inte bara var dominanter som passerade revy ibland. Roland hälsade på och lånade ut en digitalbox till TV:n då den ordinarie skadats av åskan i somras.  Lasse anslöt 1720 SST per busslinje (Taxi sista halvtimmen.) ända fram till trappen. En långsittarmiddag byggd på en ugnsbakad vildlax skänkt av Roland avnjöts utefter kvällen sedan ytterligare  tre omgångar besökare först avklarats. Rolle med följe ville kolla lite på utrustningen och därpå avhandlades skogens framtid i ett möte med Tommy varpå Tore lämnade igen den spark han lagat åt Sigge. Lånad av Rolle. Ser ut att repa sig fint framåt midnatt med tidiga och stadiga signaler.

13.10	Tidiga och stadiga signaler men ingen direkt DT-känsla. Fortsatte så hela natten och förmiddagen innan det tog slut ganska tidigt. Sedan diverse gnet under dagen avbrutet av en A-kurs i sparkåkande för Charles och sedan handlade dagen om att handla och äta!  En bunkringsresa till Kangos följt av två middagar! Chuck hade för säkerhets skull grundat innan med känd mat. Första dukningen serverades gravad lax och sillinläggningar till kokt potatis.  Nästa dukning en dryg timme senare skedde i samlingslokalen som värmts upp till en behaglig temperatur. Surströmming förklarades och avnjöts (?) av nybörjarna Chuck och Sigge samt övriga redan utbildade. Alla klarade provet galant. Jag tänkte inte på att trycka upp några diplom … Ingen DT-känsla vid 22z.

14.10	Ingen minnesvärd natt troligen men tidvis rent och starkt under förmiddagen och långt in på eftermiddagen. Inte så mycket östkust utan mer åt MN och västerut. Inte så djupt söderut heller och ingen skjuts mot HI trots att det gick flera stationer därifrån. AK ganska dåligt och Australien med svaga stadiga signaler i ett par timmar. Mycket bra mot Japan en stund. Höll knappt i sig till NHK2-gaten 1320 UTC. 1602 blev för svag innan dess.  P g a cx hela dagen blev det ingen frisk luft. Sigge långkokade renkött och lyckades förträffligt på första försöket. Sedan överhettningsskyddet på bastuaggregatet återställts kunde vi även ta oss en bastu. Chuck överlevde även denna pärs. Sedan kunde vi konstatera att kondsen kommit igång igen …

15.10	Mycket fina signaler under natten och fram till ca 0915 SST då det plötsligen dog ut totalt för att sedan inte repa sig på hela dagen. Det passade mig perfekt då Chuck och jag åkte till Kiruna för att passa tåget mot Arlanda för Charles återfärd till USA. Efter en veckas kyla slog vädret i morse om till flera plusgrader så det var bitvis trist väglag. Efter lite turistande och en hamburgare återvände jag till PAX där i alla fall Asien och Australien hämtat sig lite från störningen.  Rolle och Bettan tittade förbi en stund under kvällen. 

16.10	Ganska stört med oroliga och svaga signaler. Mycket LA och bara NA nu och då. Mitt på dagen sågs nya AK-antennen över med några fånglinor här och där då grenarna bedömdes för klena för att motstå isbark på tråden. Sigvard jobbade med att jorda tråden. Någon omedelbar skillnad märktes inte på SDR-inspelningarna före och efter jordning! Medan vi mekade med tråden öppnade det bra mot HI och AK men Japan svek helt. Mats tittade förbi med en ny digitalbox istället för den vi fått låna av Roland. Rolle servade oss med sopsäckar till vårt brännbara avfall och senare tittade Börje med fru förbi. PAX’ DVD-spelare till TV:n laddades med ”Kautokeinoupproret” som lånats ut av Tore. Sigge gav filmen klart godkänt.  Kom igång vid vanlig tid och ganska bra dessutom. Även några daytimers noterades efter en stund. Från Sjöarna mest. Lovande!

17.10	Nu öppnade det på flera fronter och speciellt från MN och västerut. Började med en liten DT-känning efter midnatt och sedan västligt hela  natten och dagen. HI fram till efter 18. AK lite sämre dock. Sigvard kollade jordningen av AK-antennen och jag satte ut ett gäng fångtrådar ytterligare.

18.10	Trist natt och morgon med många signaler men dålig dynamik. Mycket ON/MI. Att det var lite stört märktes på Argentina-öppningen långt in på förmiddagen.  Men framåt lunch lät det bättre och eftermiddagen bjöd på AK och HI. Detta drog igång medan vi tog en promenad och en fika hos Rolle och Bettan. Nya 1330 och 1430 säkrades men vi har förmodligen tidigare noteringar på dessa också. Vid 1700 la vi från oss lurarna. Ingen DT-känsla vid midnatt.

19.10	Ett jämnt flyt hela morgonen och dagen. Inget österifrån nästan så natten var inget vidare utom vid midnatt då en hel del från Sjöarna och MN gick. Vi lyckades ställa fram soptunnan så vi fick den tömd under dagen. Var annan måndag åker dom förbi och har man glömt dra ut den så får man vänta två veckor igen.  Mycket bra styrkor och dynamik mitt på dagen så mycket kul att vänta framöver i loggen. Ett par besök under dagen. Kalle med en fem månaders valp bland annat.  Sigvard packade ner sin anläggning utom en PC och en Perseus inför sin avresa tisdag morgon. Äntligen lite DT-känning vid 23-tiden SST men fortfarande inte det rätta lyftet. Dock en hittills ovanligt bra dynamik så kan nog bli något kul ändå.

20.10	Hyggliga cx dagen men det höll sig öster om Mississippi hela dagen med en hel del WI/MN så det kan ha blivit något nytt. Tog slut vid 1300-tiden SST så en handelsresa företogs till Kangos på oplogade vägar. På samma vägar hade Sigvard avrest tidigare under dagen och han meddelade att det från Junosuando till Ö-kalix var rena skridskobanan. MA färdades norrut på samma skridskobana och anlände innan solen gick ner.  Efter mer än ett dygn på resa kunde han sjunka ner vid utrustningen och konstatera att det drog igång en våldsam DT-öppning det första som hände. Våldsamma signaler en dryg timme följde med många halvintressanta stationer.

21.10	Ganska händelsefattig dag men stationer hela natten och dagen. Väldigt drag efter midnatt en stund men sedan ganska slätstruket. Förutom obligatoriska västkustare gick mycket på östligare trådar mitt på dagen så något nytt borde det ha blivit. AK, HI, Japan, Australien mm som vanligt. Kvällen lovade ganska mycket med fina Japan-cx (NHK1-ID.) enligt MA (Se PAX83) och början till lite DT-känning. Den kom dock av sig i stort sett. Inte lika rent och fint ljud som ett dygn tidigare.

22.10	Natten blev sämre och sämre och morgonen riktigt usel. En hel del LA till att börja med men sedan urartade det till La Plata frampå dagen. England visade sig gå väldigt bra. Norrskenet uppe i en 9:a av 9 möjliga och solvinden ökande och med sydlig vridning. En del inspelningskoll fick det bli samt kopieringar. En typ av USB-disk från Toshiba visade sig omöjlig att spela in direkt till så andra diskar måste kopieras över till den för att kunna spelas in på istället. Ingen bättring mot midnatt. 

23.10	Usla konditioner men Active så det kan ha hörts en del runt midnatt UTC. Vi orkade dock inte kolla utan lyssnade på gamla inspelningar. Det MA spelade in visade inget liv dock. Värdelös natt och dag. Ett kort besök i antennskogen företogs av BOS och MA innan PAX83-trojkan LW, AP och jej anlände och började packa upp. Inga konds antog vi efter att ha kollat lite spanjorer runt midnatt så när Jan-Erik nyktert konstaterade att det gick starka NA här och där vaknade resten av gänget till. De som inte nattat redan.

24.10	Efter en lite tveksam inledning brakade det loss väldeliga med CO-DT till sagolika styrkor. Närmare två timmars fest och sedan mer kontrollerade nattkonds. Tog sig fint på morgonsidan mot västra USA och framför allt Hawaii som verkligen gick fint. Inga Pacific nådde hit som vanligt. Bara 1098 anades. När signalerna dog ut anlände PAX83-duon MJT och KEL och började testa utrustningen. En del service behövdes men till slut funkade det mesta som tänkt. Kjell bjöd som vanligt på DX-tårta från Gammelstad. jej apterade sin nya SDR-IQ. Lite Spanien- och Piratkoll vid dagens slut. 

25.10	Tydligen är fokuseringen inte lika stor hos oss i Parka som hos KONG- respektive LEM-gängen för vi tycks ha missat det mesta av de korta men intressanta öppningar som varit i bruset. Eller så ändras förhållandena  medan solen sakta gör sin vandring. Solen går ju ner lite senare i Parka än i de andra två tillhållen. Avsaknad av Pacific-antenn kan förklara en del. En kombination förmodligen. Något hörde vi väl men inget att minnas misstänker jag. Själv hade jag släppt allt fokus och masade mig sakta iväg och hemåt. Kollade i princip ingenting och inspelningen stannade tidigt under natten p g a strömavbrott!

P.S.	PAX82 kommer att sakta läggas till handlingarna allt eftersom inspelningskollandet framskrider. Uppdateringar kommer ofta i början men allt glesare framåt sommaren förstås. Lasse är klar med sin del. Chuck ska försöka inkomma med en rapport någon gång men lovar inget konkret. Janne har väl relativt bra koll snart men själv ser jag massor av arbete framför mig … Nästa uppdatering kommer snart …  /BOS
- - - - - - - - - - - - -

8-11.10: 	Snarlik logistik som vid mina tidigare PAX-expeditioner (“BOS-expressen” plus Länstrafiken)! Inom fem minuter efter ankomsten till QTH:et 8.10 vid 2330-tiden var Perseusen inkopplad på grön tråd så att man sedan kunde packa upp i lugn och ro. Att länge efterspanade 1560 KGOW hamnade i rapportsäcken redan efter ett par timmar hade jag kunnat skriva ifall DX:andet hade gått till på traditionellt vis. Nu blev den istället hittad på hårddisken först i november! Liksom en hel del till, så facit av mina dryga 50 timmar i Parka denna långweekend blev klart godkänt, trots att jag inte hann uppleva något i närheten av de spektakulära DT-cx:en som senare drabbade expeditionen. Lite halvstört men NA från diverse håll hela tiden från 22 till 10 UTC ungefär, när Asien-Australien började ta vid. . Höjdarna för min del den här gången blev att höra ett flertal Australien på mellanvåg samt förstås att logga två för mig nya stater, New Mexico och South Carolina! Nu återstår bara AZ och omöjliga(?) DE att fånga!    /JOB


EUROPA
	153	9	0605	NRK Ingöy lokalstark med Finnmarksnytt. Trevligt QSL-certifikat kom per mail	JOB
	603	14 22	0525	RNE5 Sevilla	LSD
	774	16	0525	RNE1 Cáceres	LSD
	837	21	0550	COPE Sevilla	LSD
	873	24	2203	SER R Zaragoza	BOS
	855	21	0525	RNE1 Santander	LSD
	999	24	2202	COPE Madrid	BOS
	1008	24	2202	SER R Extremadura	BOS
	1026	20	1705	SER R Asturias	LSD
		24	2201	SER R Jerez  med perfekta ID	BOS
		24	2200	SER R Jaén  med ett svagt ID innan Jerez tog över helt en stund.	BOS
	1044	24	2200	SER R San Sebastian  förstås	BOS
		24	2203	SER R Valladolid  tog över sista delen av gaten	BOS
	1080	15	1855	SER R Granada	LSD
		19	0620	SER R La Coruna	LSD
		24	2203	SER R Huesca  fint.  Strax innan i samma gate IDade La Coruna också.	BOS
	1116	21	2057	SER R Pontevedra	LSD
	1269	24	2201	COPE Zamora  med fin lokal gate vid midnattskollen av COPE	BOS
	1287	24	2203	SER R Lleida  med nästan perfekt signal	BOS
	1296	24	2202	COPE Valencia  när jag kollade COPE f f g på åratal	BOS
	1314	13 20	0525	RNE5 Salamanca	LSD
	1350	22	1305	Hospital Radio Yare  med pxet Those Great Big Bands   	LSD
	1485	15	0900	R Mercurs, Riga	LSD
	1575	22	0950	R Tyneside	LSD

AFRIKA
	576	15	0525	RNE1 Las Palmas	LSD
	1008	22	2210	Punto R Las Palmas	LSD

ASIEN
	164	9 10	1455	MDR, Ulaanbaatar  ”Mongoliin Undesnii Radio” påbörjade stängningsceremonin efter sällsam och stämningsfull musik. Utförligt ID och antagligen frekvensinformation etc innan nationalhymnen. Bärvågen försvann precis 1500. Har 500 kW här och hördes därefter	JOB
	209	9 10	1455	MDR mycket bra här också! Har två anläggningar på frekvensen enligt WRTH (Choibalsan/Dalanzadgad 75+75 kW och Ulgii 30 kW). Två klart separerade streck syntes i Perseus mot för bara ett för 164 och 227. Det ena, cirka 30 Hz lägre, var svagare och försvann precis 1500 medan det andra försvann först 1523! Inga andra sändare listade på dessa frekvenser	JOB
	227	10	1455	MDR, Altay. Inte ens bärvågen syntes den 9:e så jag sätter en Tögrög på att de inte var igång här då! Hyfsat här med c/d-ceremonin + NA. QRM från 225. Bärvågen försvann 1500	JOB
	558	9	1500	JOCR (R Kansai) Kobe kom påpassligt med ett ID just när KBS höll tyst några sekunder! Bra konds mot södra Japan dessa datum	JOB
		9	1459	HLQH (KBS Happy FM) Daegu mycket fint med ID-jingle mm men inget call hört	JOB
	567	9	1600	HLKF (KBS) Jeonju “HLKF”	JOB
	603	9	1500	HLSA (KBS Happy FM) Namyang ID:ade här	JOB
	639	9	1600	HLKC-relä (KBS) Gaebong “HLKC”	JOB
	648	9	1406	AFN Okinawa, Naha (Nähä?) riktigt fint stundvis med kontemporär Country och “Surf 648”-ID:s! På timmen AP Network News och Sporting Newsflash. Kul logg!	JOB
	693	9	1320	JOAB Tokyo (NHK2) ”JOAB”	JOB
		14	1320	JOAB (NHK2)	BOS
	747	14	1320	JOIB Sapporo (NHK2)  hoppade som vanligt över ID men nämnde distriktet	BOS
		10	1400	HLKH (KBS) Gwangju “HLKH”	JOB
	756	9	1500	HLKA-relä (KBS) Yeoju “HLKA”	JOB
	774	9	1320	JOUB Akita (NHK2) ”JOUB”	JOB
		14	1320	JOUB (NHK2)	BOS
	810	10	1359	HLCT (MBS) Daegu med callet på timmen	JOB
	828	14	1320	JOBB Osaka (NHK2)	BOS
		9	1500	JOBB  “JOBB” fast ganska klämd	JOB
	855	9	1600	HLCX (MBC) Jeonju ”HLCX”	JOB
	864	9	1500	JOXR (ROK) Naha med ett föredömligt tydligt “JOXR” på timmen!	JOB
		10	1400	HLKR (KBS) Gangneung “HLKR”	JOB
	873	9	1320	JOGB Kumamoto (NHK2) ”JOGB”	JOB
		14	1320	JOGB (NHK2)	BOS
		20	1320	JOGB (NHK2)	LSD
	882	9 10	1458	MDR, Mörön till skillnad från en mer omskriven tysk MDR här! Kom fram skapligt i röran på QRG:n båda datumen med slut-ID plus hymnen // långvågsfrekvenserna. 75 kW enligt listorna här	JOB
	909	14	1320	JOCB Nagoya (NHK2)	BOS
	918	9	1500	HLKA-relä (KBS) Yeoncheon “HLKA”	JOB
	954	9	1500	JOKR (TBS) Tokyo ID:ade med ett “TBS Radio”	JOB
	1008	10	1426	JONR (ABC) Osaka ganska bra: “ABC Radio”	JOB
		9	1600	HLKC-relä (KBS) Gangneung “HLKC”	JOB
	1017	9	1500	JOLB Fukuoka (NHK-2) “JOLB”	JOB
	1026	9	1600	DZAR Quezon City med föredömligt tydliga “Sonshine Radio” – tre gånger för säkerhets skull!	JOB
	1053	9	1335	JOAR (CBC) Nagoya “CBC Radio” svarade trevligt	JOB
	1062	9	1600	HLKQ (KBS) Cheongju “HLKQ”	JOB
		9	1503	DZEC Dagupan med flera fina “DZEC” 	JOB
	1107	9	1308	JOMR (MRO) Kanazawa med ID som “MRO” ett par gånger	JOB
	1152	9 10	1500	HLCW (KBS) Wonju ”HLCW”	JOB
	1170	9	1500	HLSR Gimje	JOB
	1179	10	1213	JOOR (MBS) Osaka mycket fint med “MBS Radio”-ID på EE	JOB
	1188	9	1500	HLKX Incehon fint med VoA-program denna tid	JOB
	1197	9	1307	JOWL (STV) Asahikawa med ID som“STV Radio”	JOB
	1224	9	1600	HLKH (KBS) Gwangju “HLKH”	JOB
	1233	9 10	-1408	DYVS Bacolod ”This is 1233 DYVS now signing off. Good night!”	JOB
		9	1600	JOGR (RAB) Aomori med ”RAB Radio” av YL på timmen	JOB
	1260	9	1434	JOIR (TBC) Sendai kom igenom skapligt med ett par ”TBC”-ID:n	JOB
	1269	9	1600	JOJR (JRT) Tokushima med ett användbart “JRT”. Skickade en hel hög olika QSL-kort varav ett ifyllt! Japaner är nog bland de bästa QSL:arna	JOB
	1278	9	1509	JOFR (RKB) Fukuoka mäkta fint med “RKB”-ID:s	JOB
	1287	9	1300	JOHR (HBC) Sapporo riktigt bra vid ID “HBC Radio”	JOB
	1314	10	1300	JOUF (OBC) Osaka kom igenom med en jingle + ”Radio Osaka” av YL	JOB
	1332	10	1241	JOSF (Tokai R Hoso), Nagoya mycket fint. ”Tokai” sades i samband med reklam	JOB
	1377	14	1320	JOUC Yamaguchi (NHK2)	BOS
	1386	14	1320	JOJB Kanazawa (NHK2)	BOS
		9	1500		JOJB med ett bra ID. Prompt svar med QSL-kort	JOB
		10	1500		JOKB (NHK2) Okayama var starkast denna gång vilket blev min tredje loggade här! En kvar alltså. Snabbt svar och fylligt svar med QSL-kort etc	JOB
		24	1320	JOQC (NHK2) Morioka  	BOS
	1413	9	1500	JOIF (KBC) Fukuoka mycket stark “KBC Radio”	JOB
	1422	9	1600	JORF (Radio Nippon) Yokohama nämnde websiten vid ID	JOB
	1431	9	1508	JOHL (BSS) Tottori/Izumo med ett par tydliga “BSS Radio” av YL	JOB
		9	1600	JOVF (WBS) Wakayama med “Wakayama Hoso”-ID	JOB
	1440	10	1233	JOWF (STV) Sapporo. Norra Japan gick inte så bra men den här kom igenom ganska fint ändå (har totalt 54 kW på denna QRG).  “STV Radio”	JOB
	1467	9 10	1600	HLKN (KBS) Mokpo ”HLKN” ofta stark	JOB
	1485	9	1300	JOPL (KRY) Hagi fint med “KRY Radio”-ID. Även bra ID 1600	JOB
	1494	10	1429		JOYR (RSK) Okayama med ett tydligt ID ”RSK Radio”	JOB
	1512	14	1320	JOZB Matsuyama (NHK2)	BOS
	1593	19	1320	JOQB Niigata (NHK2)	BOS
	1602	9	1320	JOSB Kitakyushu (NHK2) ”JOSB”	JOB

PACIFIC
	540	9	1605	+4QL ABC Western Queensland, Longreach QLD drog igång ”Overnight Weekends” med Rod Quinn! Betydligt bättre signal på 1548 som var mycket stadig periodvis men med Perseus kan man ju enkelt kolla samma segment över hela mellanvågen! Enda listade ABC här…	JOB
	550	18	0900	KMVI Wailuku HI  förvånade med att gå starkt och stadigt med ESPN. Snyggt ID!	BOS
	576	9	1500	+2RN ABC Radio National, Sydney kom igenom med ABC News-signaturen när två starka Mayak-sändare höll tyst ett fåtal sekunder. Enda ABC här…	JOB
	630	9	1605	+4QN ABC North Queensland, Townsville QLD fadade sympatiskt nog upp över Norge lagom till slutet av ABC news! Hade regional wx och ID:ade “ABC Local Radio Queensland”. QL!	JOB
	650	24	1243	KRTR Honolulu HI  fint med EZL och "650amhawaii.com" bl a	BOS
	670	24	1300	KPUA Hilo HI  sa just "KPUA Hilo" till QRK 4	BOS
	690	16	1407	KHNR Honolulu HI  svagt och stört men klart ID	BOS
	702	9	1443	+2BL ABC Sydney, Sydney NSW kom upp mycket lägligt med en kort promo och ID ”702 ABC Sydney”! Även skapligt en stund senare med ABC nx	JOB
	720	16 24	1300	KUAI Eleele HI  hårt trängd av bärvåg men annars riktigt bra.	BOS
	747	9	1605	+4QS ABC Southern Queensland, Toowoomba QLD lite väl svagt för rapport. Queesland-wx	JOB
	760	17	1157	KGU Honolulu HI	LSD
		24	1009	KGU  "Hawaii's Christian Talk" men mest musik non-stop	BOS
	792	9	1505	4RN ABC R National, Brisbane QLD med ett försynt ”ABC Radio…”. Även 1600 med ABC News-signaturen. Enda ABC på frekvensen	JOB
	830	24	1332	KHVH Honolulu HI  med mycket fint ID	BOS
	850	24	1242	KHLO Hilo HI  dominant med lugnt REL px lurade mig att tro det var AK. Men så plötsligt fint dubbel-id //790. Lustigt med "ESPN 850"-id i detta px. +  "KHLO"	BOS
	855	9	1441	+4QO/4QB ABC Wide Bay, Pialba/Eidsvold, QLD skapligt med ett par promos och ”ABC Local Radio Queensland”-ID:s. Gick nog så bra som 1548 just så här dags! Även 1605 med vädret för Queensland. Eidsvold verkar vara en repeater av Pialba så dessa stationer verkar inte gå att skilja åt? I det fylliga QSL-svaret framgick att ABC-stationerna har slopat callbokstäver vid ID sedan länge…	JOB
	900	17 24	1100	KNUI Kahului HI  skapligt och ID som foxnews900.com. Stadig 24:e	BOS
	940	16	1340	KKNE Waipahu HI	LSD
		17 21	1501	KKNE  härlig musik och perfekt legal ID	BOS
	990	21 24	1330	KHBZ Honolulu HI  fint ID. Tryckte ner Europeerna nu och då.	BOS
		9	1500	+4RO Rockhampton QLD när jag fick för mig att kolla lite kommersiella inbands-aussies! Skapligt någon minut just runt heltimmen med en promo och ett ”990 4RO”-ID denna trevliga Australiensittning!	JOB
	1040	21	1400	KLHT Honolulu HI  med rockig REL mx och "KLHT Honolulu"	BOS
	1060	16	1400	KIPA Hilo HI  fadade upp fint till ID som var drygt 30 sek sent. På timmen hördes ingenting så det var ju tur att dom tog det lugnt med annonseringen.	BOS
	1062	9	1600	+4TI ABC Far North, Thursday Island, QLD upp precis med “ABC Local Radio Queensland” i kamp med Danmark!	JOB
	1110	18 21	1300	KAOI Kihei HI  genom AK och minst en US med legal ID 21:a. Dominant 18:e!	BOS
	1130	24	1217	+KPHI Honolulu HI  med fint ID och reklam men annars non-stop musik på diverse språk men av sömngivande slag. Gick stadigt under/över CKWX i mer än en timme! Lär vara mest PHI på dagtid. Nu EE annonseringar. Första logg i Europa?	BOS
	1210	18	1430	KZOO Honolulu HI  med japanska	LSD
		24	1303	KZOO  kanonbra id något försenat för att passa ihop med låten. Provar ny rpt.	BOS
	1233	9 10	1605	+2NC ABC Newcastle, Newcastle NSW fadade upp skapligt vid slutet av wx som ej var // QLD (1548 etc) utan snarare verkade vara för Newcastles spridningsområde (temperaturer för Maitland och Singelton bl.a!). Sedan följde ”Overnight Weekends” med Rod Quinn. Man kanske skulle våga sig på en rapport! Även 10:e med ”ID” som “ABC Local Radio”. Enda listade ABC här…	JOB
	1270	16	1329	KNDI Honolulu HI  mycket fint ID. Annars blandad musik	BOS
	1420	21 24	1300	KKEA Honolulu HI  med legal ID och sedan ESPN igen. Läskigt bra 24:e	BOS
	1460	21 24	1400	KHRA Honolulu HI  med "Radio Korea".	BOS
	1500	16 24	1347	KUMU Honolulu HI  kanon-id men roligare ID 1403 …	BOS
	1503	9 10	1332	+2BS Gold, Bathurst NSW gladde förstås med ID efter lokalreklam ”1503 2BS Gold”! Uppe nu och då i kamp med främst NHK-1 men inte många sekunder åt gången. Även som tentativ 10:e med nx // 4KZ 1620	JOB
	1540	14	1200	KREA Honolulu HI	LSD
		24	1300	KREA  idade som "AM 1650 K-Fox" och reläade alltså KFOX	BOS
	1548	9 10	1600	4QD ABC Capricornia, Emerald, QLD fint med ID “ABC Local Radio Queensland” både före och efter nyheterna, i samband med regional väderrapport. Även noterad vid andra tillfällen	JOB
	1611	9	1510	2NTC R 16 The Goanna NSW har åtminstone tre sändare i NSW på denna frekvens. Modern Country och ”The Goanna”-IDs. Så här dags sade man ”1611 The Goanna” men är väl huvudstationen? Gick fint men stundvis QRM från andra 	JOB
	1620	9	1500	Rete Italia har sex listade sändare bara i QLD. RAI-nyheter i kamp med 4KZ	JOB
		14	1500	4KZ Ingham QLD  ”4KZ News”	LSD
		9	1600	4KZ är dominanten här ”4KZ News” 	JOB
	1629	9	1441	+2HRN R 1629 AM, Newcastle NSW, gick minst ett par timmar med musik från 40- och 50-talen (Dean Martin, Peggy Lee mfl)! ID som ”Radio 1629”. Fler stationer här dessutom	JOB
		9	1500	Rete Italia ganska svag men RAI-trudelutten kom igenom. Många sändare här men Mackay QLD har ju tex. ett bra läge att höras här…	JOB
	1647	9	1500	+Vision FM, Mackay QLD riktigt bra med ID ”…right here on Vision” och nämnde även websiten på vision.org.au. Religiösa program	JOB
		9	1510	2NTC R 16 The Goanna med samma ID som på 1611 i kamp med Vision. Ska ha en sändare i Canberra här bl.a!	JOB
	1656	9	1414	+Radio Voice of Australian Chinese (VAC), Brisbane QLD skaplig signalstyrka i topparna. Mest CC-snx och lite dito musik, men nu och då reklam (webadresser på EE) följt av något ID-liknande som i alla fall avslutas med  “…..Guangbo Dientai”.  Snabbt svarsmail med trevligt QSL-certifikat i PDF-format!	JOB
		14	1420	VAC Radio, Sunnybank  m mkt rapportnyttigt (EE rek mm) och även ett ID så här dags som jag inte fördjupat mig i men som slutade med "guangbo dientai" i alla fall	BOS
	1701	14	1500	R Brisvaani, Brisbane QLD  med en massa rapporterbart. EE tel nr mm och annonserade ett px på Urdu. Hade problem med en arabisktalande på frekvensen. Aussie?	BOS
		9	1522	R Brisvaani fint stötvis med mycket reklam att omsätta i rapportform men inget QSL än tyvärr…	JOB

NORDAMERIKA
	540	10 11	0105	CBT Grand Falls NL ganska bra med ID för 540 mfl, och äntligen rapport! Klart vettiga cx mot NL denna exp så denna gick av och till under nätterna	JOB
		18	0605	CBK Regina SK  "CBC Radio in Saskatchewan"	BOS
		20	2200	CBGA1 New Carlisle QC  snyggt ID	BOS
	550	21	0000	WSAU Wausau WI  redan denna tid med ett "99.9 WSAU FM" id.	BOS
		21	0830	KFYR Bismarck ND	BOS
		9 10	0400	KFYR  åtminstone callbokstäverna hördes skapligt. Fint en stund 10:e med Bismarck-Mandan vädret + “K-Fire”-ID	JOB
		19	0900	KOAC Corvallis OR  med BBC-relä	LSD
		18	0800	KOAC  räknade upp flera FM-repeaters och till slut även 550.	BOS
	560	10	0533	WGAN Portland ME ”Newsradio 560 WGAN” fint	JOB
		20	2335	WGAN	BOS
		14	0710	KMON Great Falls MT	LSD
		10	0734	KMON mycket fint med wx och C&W	JOB
		17 24	0831	KPQ Wenatchee WA  bara svagt denna gång men perfekt den 18:e 0800	BOS
	570	10	0426	CFCB Corner Brook NL  har jag spanat efter i många år, och nu lyckades de äntligen armbåga sig upp genom trängseln på frekvensen! QRM från CKSW, WNAX, KNR och Rebelde som alla hördes runt denna tid! Fint ID + jingle i samband med wx säkrade rapporten, som snällt QSL:ades av Kingen…	JOB
		20 21	2333	CFCB  har hörts bättre …	BOS
		10	0527	WMCA New York NY mycket fint men jag vill ju ha WSYR istället…	JOB
		20	0630	CKGL Kitchener ON	LSD
		20	0700	CKGL  mycket fint	BOS
		20	0800	WNAX Yankton SD	LSD
		10	0334	WNAX  “AM 570 WNAX Yankton” kom fint men tycks svårflörtad	JOB
		21 22	0725	CKSW Swift Current SK  brusade högre än solen en stund	BOS
		10	0802	CKSW ”Country Music Radio CKSW 570”	JOB
		17 18	0806	KVI Seattle WA  stark efter nyheterna "The Talk Station" med betoning på the	BOS
	580	20	0658	CFRA Ottawa ON	LSD
		10	0406	CFRA ”CFRA Newstime, it’s 1206”	JOB
		21	0900	KUBC Montrose CO  med några svaga och trängda ID men finns redan i pärmen	BOS
		18	0800	CKUA Edmonton AB	BOS
		10	0800	CKUA ”You are listening to CKUA Radio Network”	JOB
		18	0752	KGAY Ashland OR  stark runt ID och reklam. "Radio Lazer"	BOS
		18	0900	KRSA Petersburg AK  riktigt fint vid ID	BOS
	590	10	0500	WEZE Boston MA “590 AM The Word, WEZE Boston, a service of Salem Communications”. QSL-mailet från ingenjören tog några dagar på sig, men så skickade jag min rapport mitt under Thanksgiving också!	JOB
		10	0600	CJCL Toronto ON ”…The Fan 590 is CJCL…”	JOB
		17	0900	KUGN Eugene OR	LSD
		14 17	0930	KUGN  "KUGN, Newstalk 590"	BOS
		14	0700	KQNT Spokane WA	LSD
		14 18	0900	KQNT	BOS
	600	20	0800	WMT Cedar Rapids IA  med ett par fina ID. Nästa värd fetstil.	BOS
		21	0823	KSJB Jamestown ND  med sitt "After Midnight"-px	BOS
		18	0758	CJWW Saskatoon SK  bra på en relativt ren frekvens trots västligare konds.	BOS
		10	0734	CJWW  jingle-ID	JOB
	610	20	2328	CHNC New Carlisle QC  mycket fina promos/annonseringar med flera "CHNC"	BOS
		10	0435	CHNC ganska bra med ID mellan två låtar	JOB
		10	0500	WIOD Miami FL kom fram skapligt på USB: “Newsradio 610 WIOD”. Ingen dussinstation i Parka så jag var faktiskt nybörjare på den! Snabbt men inte allt för ordrikt svar per mail	JOB
		14	0805	CKYL Peace River AB  “YL Country”	LSD
		18	0757	CKYL  som i fornstora dagar	BOS
		18	0901	KRTA Medford OR  med fint legal ID på EE men annars SS och MEX-mx	BOS
		17	0959	CHNL Kamloops BC  “Radio NL”	LSD
		17 21	1200	CHNL ovanligt bra och med hela "CHNL"	BOS
	620	17	0545	WTMJ Milwaukee WI	LSD
		20	0759	WTMJ  	BOS
		11	0303	WTMJ “Newsradio 620 WTMJ”	JOB
		14	0900	KPOJ Portland OR	LSD
		10	0805	KPOJ “AM 620 KPOJ”	JOB
		17 24	1436	KGTL Homer AK  “Great Memories …. AM 620 KGTL”	BOS
	630	18 19	0932	CHED Edmonton AB	BOS
		10	0800	CHED ”From the 630 Ched 24-hour Newscenter”	JOB
		16 19	1330	KIAM Nenana AK  ersatte Norge på halvtimmen	BOS
	640	10	0159	CBN St. Johns NL med ID för 640 faktiskt!	JOB
		19	2305	CBN med lokal promo	BOS
		9	0301	CFMJ Toronto ON ”AM 640 CFMJ”	JOB
		19	2300	CFMJ	BOS
		17	1030	KFI Los Angeles CA	LSD
		17 18	0801	KFI	BOS
		10	0730	KFI ganska bra med break för ”KFI News”i C2C “…in the KFI newsroom…”	JOB
		17 	1500	KYUK Bethel AK svagt men klart ID	BOS
		9	1459	KYUK riktigtbra ”…30 degrees outside the KYUK studiosin downtown Bethel…”	JOB
	650	8	2309	CKGA Gander NL ”…the VOCM-CFCB all Newfoundland and Labrador Radio Network”	JOB
		20	0725	WSM Nashville TN	LSD
		14	0752	CKOM Saskatoon SK	BOS
		10	0733	CKOM  “Newstalk 650 CKOM” och en fin promo	JOB
		14 18	0931	CISL Richmond BC  "All Time Favourites AM 650"	BOS
		18	1000	KENI Anchorage AK	BOS
	660	21	0300	WFAN New York NY  bra	BOS
		10	0500	WFAN 	JOB
		18	0800	KEYZ Williston ND  ID genom "660 News"	BOS
		10	0300	KEYZ  ”660 KEYZ Williston” skapligt	JOB
		18 21	0400	CFFR Calgary AB  hörs även nattetid	BOS
		10	0700	CFFR ”660 News”-ID efter en hel del vädersnack	JOB
		21	1300	KFAR Fairbanks AK  ensam så när som på en hel del splatter	BOS
	670	18	0753	KBOI Boise ID	BOS
		10	0800	KBOI med ID och jingle men klämd av Norge	JOB
	680	10	0500	WRKO Boston MA fint på timmen	JOB
		19	2300	CFTR Toronto ON	BOS
		18 21	0300	CJOB Winnipeg MB	BOS
		18	0900	KNBR San Francisco CA  stadigt under lokalstationen KBRW	BOS
		18 21	1300	KBRW Barrow AK  med härligt ID med lokal känsla, sen direkt BBC News!	BOS
	690	21	0900	KTSM El Paso TX  för hårt trängd av CBU för rpt denna gång.	BOS
		10	0759	CBU Vancouver BC “This is CBC Radio One 88.1 FM and 690 AM in Vancouver. Canada lives here”	JOB
		21	1159	CBU  rekommenderade CBU 690 eller någon av alla repeater-stationerna.	BOS
	700	21	0100	WLW Cincinnati OH  toppade formen på timmen men sen tog någon LA över	BOS
		9	0225	WLW  med ID “700 WLW” och promo	JOB
		17 24	0851	KALL North Salt Lake City UT  fint med gate I sporten och flera “Call”-ID!	BOS
		18	0800	KALL	LSD
	710	10	0700	KIRO Seattle WA “710 ESPN Seattle”	JOB
		9	0800	KIRO    "KIRO"	BOS
	720	10	0704	WGN Chicago IL fint: “…right here on Chicago’s WGN Radio 720”	JOB
		21	0100	WGN  svagt ID	BOS
		9	1400	KOTZ Kotzebue AK “KOTZ Radio”	JOB
	730	19 20	2230	CKAC Montreal QC  ”CKAC Sport”	BOS
		14 21	1129	CHDM Dauphin MB  med skapligt ID när CHMJ drog andan.	BOS
		17	1045	CHMJ Vancouver BC	LSD
		18 24	1000	CHMJ	BOS
		10	0757	CHMJ ”In the AM 730 Traffic Center, I am…”	JOB
	740	20	2156	CHCM Marystown NL  med Marystown-reklamer	BOS
		9	0259	CHCM lite överraskande så här dags med “CHCM”-ID och Marystown-rek!	JOB
		20	0730	CFZM Toronto ON	LSD
		19	2306	CFZM	BOS
		23	2320	KVOX Fargo MN  lyckades jag efter lite tur få ihop rapport på. Fick plötsligt ihop telefonnumret till KFAN som satte mig på spåret. Px:et därifrån men "740" i ID:et.  CE svarade positivt efter några dagar och tyckte jag skulle försöka på KFGO oxo …	BOS
		18 24	0105	CBX Edmonton AB  rent  med lokalt wx och "CBC Radio One 740 in Edmonton"	BOS
		9    	0404    	CBX med Edmonton-wx  	JOB
		18	0858	KCBS San Francisco CA  mycket fint strax före timmen men tappade sakta mot densamma. Några helt OK ID dock.  CBX tog sedan tillbaks frekvensen helt.  Svarade mycket trevligt med brev och kort.	BOS
	750	20 21	2200	CBGY Bonavista Bay NL  IDade med frekvenserna 600 + 990	BOS
		9	0059	CBGY nämnde 98.7 FM och 89.5 FM bl.a	JOB
		10	0534	WSB Atlanta GA fint med wx	JOB
		21 23	2323	CKJH Melfort SK  med ”CK750 Weather” så här tidigt	BOS
		9 17	0902	KXL Portland OR	BOS
		10	0900	KXL  med ett ganska klent ID	JOB
		19	1035	KFQD Anchorage AK	LSD
		18 24	1006	KFQD	BOS
		9	1441	KFQD skapligt med ID i nyheterna ”It is 6.41 at KFQD”. Lokalreklam följde	JOB
	760	20	-2215	WCHP Champlain NY  stängde. Hördes bättre i Furuögrund i september …	BOS
		10 19	0032	WJR Detroit MI  	BOS
		10	0700	WJR ”WJR Detroit” helt snabbt i MidnightTruckingNetwork	JOB
		23	2359	KKZN Thornton CO  fantastiskt stark och stadig. Många ID och annat lokalt. Den har jag jagat utan större framgång tidigare. Hörs även på natteffekten ibl.  QSL:ade.	BOS
		17	0804	KFMB San Diego CA	LSD
		17 18	0734	KFMB	BOS
		10	0758	KFMB  “760 KFMB”. Svår-QSL:ad tycks det	JOB
		17	0803	CFLD Burns Lake BC	LSD
		17	0803	CFLD  drog samma trippel-id som på 870 samtidigt	BOS
	770	20	2200	WABC New York NY	BOS
		10	0500	WABC  skapligt runt timmen med promo och “77 WABC”. Saknar faktiskt fortfarande QSL från denna! Colombia-QRM denna morgon	JOB
		24	0019	KKOB Albuquerque NM  ägde frekvensen en stund. Stadigaste jag hört dom!	BOS
		9 18	0800	CHQR Calgary AB	BOS
		10	0700	CHQR stark och stabil och -8 i Calgary	JOB
		18 21	1300	KTTH Seattle WA	BOS
		10	0756	KTTH utmanade CHQR en stund med Seattle-reklamer till area code 206	JOB
	780	20	2136	+WXME Monticello ME  med ID mm rapporterbart!  Bör gå att höra igen nu då KIXX är borta!  Drivs av samme man som kör på kortvåg från Monticello!!	BOS
		10	0705	WBBM Chicago IL ”Newsradio 780 WBBM”-jingle med samma melodi som WTAQ och WHBL!	JOB
		18	0900	KKOH Reno NV  fick igenom ett kkoh.com genom våldsamt starka KNOM	BOS
		18 24	1000	KNOM Nome AK	BOS
	790	10 20	2200	CFNW Port au Choix NL  med kedje-id för CFCB där bara en nämns på 1230.	BOS
		9	0121	CFNW fint med “CFCB”-IDs 	JOB
		20	0803	WAYY Eau Claire WI  på topp efter nyheterna	BOS
		9	0300	WAYY med ett tydligt “wayy790.com” mm	JOB
		20	0830	KFGO Fargo ND	LSD
		23	2323	KFGO  redan denna tid denna historiska DT-öppning	BOS
		10	0336	KFGO upp bra med hockeypromo och ID	JOB
		24	0104	CFCW Camrose AB  dominant med lokalt väder, id mm	BOS
		10	0804	CFCW fin jingle efterwx “Alberta’s Country Legends 790 CFCW”	JOB
		18 19	1000	KJRB Spokane WA	BOS
		10	0800	KJRB  “Newstalk 790 KJRB Spokane”	JOB
		18	0806	KGMI Bellingham WA  med ett par ID efter nyheterna missad vid första koll	BOS
		17 18	1459	KCAM Glennallen AK med snyggt ID	BOS
	800	10	0612	CHRC Quebec QC “Souvenirs Garanties”-jingle och pop	JOB
		17	0730	CKLW Windsor ON	LSD
		9	0700	CKLW ”This is AM 800 CKLW – a Chum Radio Station”	JOB
		19	2300	CKLW	BOS
		18	0840	CHAB Moose Jaw SK	LSD
		18 24	0820	CHAB  “AM 800. A Golden West Radio Station.” Även hörd vid midnatt.	BOS
		10	0758	CHAB “800 CHAB”-jingle	JOB
		18 24	0759	KPDQ Portland OR  med ett par välartikulerade ID	BOS
		18	0915	CKOR Penticton BC  “AM 800 EZ Rock”	LSD
		18	0819	CKOR	BOS
		18	0940	KINY Juneau AK	LSD
	810	10	0558	CJVA Caraquet NB med ett finfint ID + låt med Shania Twain	JOB
		21	0901	CKJS Winnipeg MB  med ett bra ID! Glad överraskning. Oväntat svår canadick.	BOS
		14	0905	KGO San Francisco CA	LSD
		18 21	1132	KGO	BOS
		10	0835	KGO  ”KGO Newstalk 810”	JOB
	820	20	2204	WNYC New York NY  med stiligt ID mm! Den har jag inte ens varit nära tidigare!
				Skickade till deras kundservice och inget hände på ett tag men sen fint QSL!	BOS
		9 19	0300	CHAM Hamilton ON  fina ID mm på timmen	BOS
		9	0300	CHAM  fint “Talk 820 online at talk820.com”	JOB
		9	0659	+WWFD Frederick MD ska detta vara med relä av WFED 1500! Kom upp över CHAM med flera “Federal Newsradio AM 1500” och diverse promos. Koll av WFED som hördes fint samtidigt visade att de gick //. Klar överraskning men ganska skumma konds. QSL-diplom kom för både WWFD och WFED eftersom jag totade ihop en jämförande rapport! Kanske NM-1?	JOB
		10	0700	WBAP Fort Worth TX “820 WBAP Forth Worth-Dallas”	JOB
		9	0300	WBAP strax efter CHAM	BOS
		10	0800	KUTR Taylorsville UT “AM 820 KUTR”	JOB
		10	0800	KGNW Burien WA ”820 AM KGNW Seattle-Tacoma. A Division of Salem Communications”	JOB
		10	1059	KCBF Fairbanks AK “820 Sports is KCBF Fairbanks”	JOB
	830	19 20	2237	WCRN Worcester MA  	BOS
		10	0530	WCRN ”AM 830 WCRN Worcester-Boston” fint	JOB
		10	0700	WCCO Minneapolis MN “Newsradio 8-3-0 WCCO”	JOB
		24	0103	WCCO  med lokal sport	BOS
		10	0759	CKKY Wainwright AB “Key-83”. Den var det länge sedan jag hörde	JOB
		23	2333	CKKY	BOS
		18	0900	KNCO Grass Valley CA  med ett skapligt legal Id och lite till när EU-splaschen tvärtystnade en stund.  Bara hörd av KUN tidigare.  Mailade ett QSL efter tio dagar!	BOS
		24	1306	KSDP Sand Point AK  fint ID och lokalt väder efter NPR-nyheter och sport	BOS
	840	9	0705	WHAS Louisville KY ”84 WHAS”	JOB
		19 20	2306	WHAS	BOS
		23	-2345	+KTIC West Point NE  gick verkligen onödigt bra när dom stängde -2345. Första ID hördes 2318 och sedan tog dom över mer och mer från WHAS. Stiligt QSL!	BOS
		19	1000	KXNT North Las Vegas NV	LSD
		10	0734	KXNT fint: “Newsradio 840 KXNT”	JOB
		17	1020	KSWB Seaside OR  ”AM 840 Gold”	LSD
		18	0900	KMAX Colfax WA  ovanligt rent och fint vid ID	BOS
		18	0759	CKBX 100 Mile House BC  "The Wolf" sa sig vara bra på modern Country	BOS
	850	10	0700	WEEI Boston MA “Sportsradio 850 WEEI”	JOB
		9	0700	WKGE Johnstown PA överraskade med ett tydligt ID! Blev man månne SM2:a också då?	JOB
		10	0901	KOA Denver CO “Newsradio 850 KOA Denver”	JOB
		23	2333	KOA  denna tidiga timme	BOS
		17	0805	KHHO Tacoma WA  i höjd med KOA med Fox Sports, Tacoma-reklamer och en KJR-promo. Lär inte använda callet utan bara en slogan.  Inte // 950.	BOS
		9	0600	KICY Nome AK  redan denna tid	BOS
	860	9 10	0700	CJBC Toronto ON “CJBC Toronto”	JOB
		10	0900	CBKF-2 Saskatoon SK “CBKF Saskatchewan”	JOB
		10	0830	KPAM Troutdale OR tar vädret från lokala TV-stationen KATU. ID som ”K-Pam 860” och trevligt brevsvar inklusive ölunderlägg!	JOB
		18	0900	KPAM  klämde ett Id på timmen när båda CBC höll tyst samtidigt. Sen CBC-eko 	BOS
		21	1259	CHAK Inuvik NT  med en px-promo för CBC Northern Arctic!	BOS
	870	10	2145	CFSX Stephenville NL med ett svagt ID // 790	JOB
		10	0801	WWL New Orleans LA “870 WWL New Orleans”	JOB
		17	0858	KLSQ Whitney NV  med fint ”Radio Variedades 870” men hade då hörts länge med fin signal i korta perioder och mycket rapporterbart samt även tidigare ID.  Svarade efter ett par försök per mail.	BOS
		17	0731	KFLD Pasco WA  med ett par fina ID	BOS
		17	0803	CFBV Smithers BC  med samma ID som på 760 samtidigt.	BOS
		17	1100	KSKO McGrath AK  sa sig ingå i "Community Radio of Alaska"	BOS
	880	10	0030	WCBS New York NY  med trafikrapport	BOS
		23	2313	KRVN Lexington NE  läskigt stark när jag försökte lyssna på stationen som låg under och överraskades av detta kanon-id! Hördes länge.  Laglig dageffekt så här dags.  Hörde plötsligt av sig efter en månad och förvarnade om ett QSL som oxo kom!	BOS
		21	1130	CKLQ Brandon MB  tillfälligt över AB och WA med "CKLQ News at 6.30"	BOS
		9	0301	CKLQ tillhör inte de lättaste kanadickerna	JOB
		10	0830	CHQT Edmonton AB “iNews 880” stabilt	JOB
		18	0753	KWIP Dallas OR  med några fina "La Campeona 880 AM" bland annat	BOS
		14 18	1000	KIXI Mercer Island WA  stadigt under Inews 880 med NOS och ID på timmen.  Hade dessförinnan lurats med att ID:a för sin HD-kanal.	BOS
		10	0759	KIXI nämnde websidan på kixi.com bland annat	JOB
	890	10	0030	WLS Chicago IL	BOS
		23	2333	+KQLX Lisbon ND  m bra ID och lokalt väder mm fram till nationalsången och c/d 2345. Nationalsången dessutom i en ovanlig inspelning och mycket stark.  Svarade först inte men så hittade jag adressen till CE och då kom det ett fint svar på en timme!	BOS
		14	0920	CJDC Dawson Creek BC	LSD
		24	0019	CJDC  redan innan deras lokala solnedgång!	BOS
		18 21 	0959	KBBI Homer AK  med bra legal ID  men sen började CJDC tränga på också.	BOS
	900	21	1101	CKBI Prince Albert SK  med några fina ID	BOS
		10	0759	CKBI  nämnde även FM-frekvensen på tim. Annars ”Today’s Country 900 CKBI”	JOB
		10	0900	CKMO Victoria BC “Village 900”	JOB
		24	1300	KZPA Fort Yukon AK mycket fint med kedje-id för Community Radio of Alaska	BOS
	910	23	2350	WSUI Iowa City IA  stadig dominant m Iowa Public Radio px	BOS
		24	0014	CKDQ Drumheller AB	BOS
	920	20	2200	+WGHQ Kingston NY  med klart ID är en av höjdpunkterna från denna fina expedition!  Även hörd av Torolf denna dag.  Svarade trevligt.	BOS
		10	0025	CKNX Wingham ON  med flera bar ID i en sportsändning	BOS
		11	0019	KDHL Faribault MN med Faribault-reklamer och C&W	JOB
		24	0107	KDHL  med lokal pratare och ID	BOS
		21	0840	CFRY Portage La Prairie MB	LSD
		9	0441	CFRY ”Real Country CFRY”	JOB
		14	0955	KXLY Spokane WA  fick slut på programmet i förtid och fyllde ut flera minuter med ID non-stop! 15 ID på raken kan bli lite påfrestande även för en DX:are!	BOS
		10	0700	KXLY  “KXLY 920 Spokane”	JOB
		17 24	1006	KSRM Soldotna AK  med lokalt väder.  35 grader.	BOS
	930	10	0130	CJYQ St. John's NL “You’re listening to 930 AM CJYQ, Radio Newfoundland”	JOB
		10 19	0031	CFBC St John NB  	BOS
		10	0609	CFBC “Good Time Oldies 93 CFBC”	JOB
		14 19	2328	WBEN Buffalo NY  nästan dominant men flera andra på frekvensen	BOS
		11	0100	+KKIN Aitkin MN gladde vid denna MN-topp! Bästa ”ny-fynd” hittills när jag ”slutspurtade” med loggen. QSL! 	JOB
		24	0055	WKY Oklahoma City OK  med ett "La Indomable"-ID bara så ingen rpt än. Men ett fall framåt i kampen för en WKY-rpt i alla fall. Detta samtidigt som gråzonen nått vägs ände i NA och surfade vidare på Stilla Havet.	BOS
		10	0700	KSEI Pocatello ID “AM 930 KSEI Pocatello and AM 1230 KRXK Rexburg”	JOB
		18 21	1100	KSEI  svagt ID när kondsen mer låg åt CO och norra Mexico den 21:a	BOS
		9	0500	CJCA Edmonton AB “This is AM 930 The Light”	JOB
		24	0200	CJCA	BOS
		17	1500	KNSA Unalakleet AK  kanon-id för bara 670 och 930! Så nästan lokal-id. Brukar ju annars räkna upp hela kedjan. 	BOS
	940	10	0600	CINW Montreal QC ”AM 940 Montreal’s Greatest Hits”. Lades ju ned kort därefter, men ryktet säger reaktivering som trafikstation här liknande Vancouver 730!	JOB
		21	0950	CJGX Yorkton SK	LSD
		9	0500	CJGX  “We are GX-94”	JOB
		14 18	0946	KWBY Woodburn OR  fint med “La Pantera 940”.   Bäst signal per förbrukad kWh av alla NA.  Stadig och stark på 200 Watt.  Har ingen högre effekt i sändaren heller	BOS
		19	0940	KWBY  ”La Pantera”	LSD
		10	0756	KWBY skapligt med ”La Pantera 940”	JOB
	950	18	0020	CKNB Campbellton NB	LSD
		14	2315	WWJ Detroit MI	LSD
		10 20	2220	WWJ  dök upp ur en annan TLK med ID! Vem var den starkare tro?	BOS
		9	0700	WWJ med legal ID	JOB
		11	0002	WNTD Chicago IL efterlängtad med skapligt ID “The Avenue AM 950 WNTD Chicago”. Kör Relevant Radio dagtid mest verkar det	JOB
		10	0100	CFAM Altona MB ”CFAM Radio 950”	JOB
		23	2320	KOEL Oelwein IA  osannolikt fint! Helt ren och perfekt ID. Hördes ett bra tag.	
				Fint svar kom på rapporten!	BOS
		11	0100	KOEL  överraskade stort med ett legal ID här när WWJ, CFAM med flera höll sig lugna några sekunder! Borde vara på ordinarie natteffekt (500 W) här? Trevligt mail-QSL från Liz, som skriver att man även nyligen fått rapporter från Finland, Norge o Danmark!	JOB
		24	0027	KRWZ Denver CO  fint med "Cruzin' Oldies 950" och 95 min reklamfritt OLD	BOS
		24	0053	KMTX Helena MT  med flera perfekta Helena-reklamer mm	BOS
		9	0748	KMTX med ”950 The Max”-jingle efter låt med Temptations	JOB
		9	0700	KJR Seattle WA “Sportsradio 950 KJR Seattle”	JOB
	960	9	0700	WEAV Plattsburgh NY “The Zone, WEAV 960 AM”	JOB
		20	0740	WTCH Shawano WI	LSD
		20	0739	WTCH	BOS
		11	0120	WTCH  passade på att komma upp med ett par brukbara “WTCH AM 960” plus Country! Den satt fint! 	JOB
		24	0021	KMA Shenandoah IA  fint med lokala reklamer och Id i high school sports	BOS
		24	0003	KNEB Scottsbluff NE   bra med Country innan timmen men sen några ID efter nyheterna och vidare med Huskers Football.  Hade missat ID:en vid första kollen. Deras lokale engineer svarade trevligt efter att ha fått den av bolagets CE.	BOS
		10	0159	+KFLN Baker MT fadade upp till kaxig signal på timmen med Country och legal ID precis innan Finland skramlade igång! Rimligen på dageffekt? Prompt mail-QSL!	JOB
		21	1024	KOVO Provo UT  med "La Favorita" peakade samtidigt som en del äkta MEX.	BOS
	970	17	0633	WZAN Portland ME	LSD
		10	0534	WZAN  “Maine’s Talk Radio 970 WZAN” ganska dominant	JOB
		20	2205	+WNYM Hackensack NJ  hade jag ju ett skapligt ID på när jag gjorde en tillbakatitt på ett misstänkt avsnitt.  Både äppelslogan och web-adress.  Svarade med QSL-kort!	BOS
		19	2257	WNED Buffalo NY  med bra ID och annat rapporterbart. Inte BBC så här dags.	BOS
		21 24	0000	WDAY Fargo ND  även flera andra dagar	BOS
		11	0300	WDAY	JOB
		20 23	0806	KQAQ Austin MN  stark	BOS
		11	0100	KQAQ ”Classic Country Legends 970 AM” fint. QSL finns dock	JOB
		14 20	0630	WDAY Fargo ND  helt dominant	BOS
		10	0300	KBUL Billings MT “Newsradio 970 KBUL AM Billings”	JOB
		18	0900	KTTO Spokane WA  nästan solo över timmen. Bra lokal-id.  Hälsade sedan till alla nya EWTN-lyssnare som lyssnade via KGEM-1140 som just "konverterat".	BOS
	980	14	2300	CFPL London ON	LSD
		19	2257	CFPL  med hemsidesadressen	BOS
		9	0306	CFPL “AM 980 News”	JOB
		20	0750	WCUB Two Rivers WI	LSD
		20	0735	WCUB	BOS
		11	0336	WCUB ganska bra med C&W, lokala reklamer + ID	JOB
		24	0000	KKMS Richfield MN  	BOS
		13	0735	CKRM Regina SK  	LSD
		10	0749	KSZP Ammon ID  var ännu hetare än KWEI-1260. ”Super Caliente”	BOS
		10	0749	KSPZ  “La Super Caliente”	JOB
		10	0806	KFWB Los Angeles CA ganska bra en liten stund med promo och ”KFWB Newstalk 980”-ID. Bara andra gången jag hört dem tror jag…	JOB
		10	0734	KBBO Selah WA med sitt “Talk 980 K-USA”	JOB
		18	0808	KBBO  dominant några minuter med Yakima-reklamer och flera "K-USA"	BOS
		10	0800	CKNW New Westminster BC “CKNW Newstalk 980”	JOB
	990	9	0005	CBY Corner Brook NL ID:ad på telefonnumret 576-5245	JOB
		9	0300	CBY  nämnde 990- och 1400-frekvenserna	BOS
		19	2300	CKGM Montreal PQ	BOS
		9	0205	CBW Winnipeg MB med Winnipeg-wx. CBC NL svagt under	JOB
	1000	23	2321	WMVP Chicago IL  väldigt bra och mycket eget programmaterial	BOS
		24	0152	KOMO Seattle stark och dominant redan denna tid	BOS
	1010	10 20	2206	WINS New York NY  Vinner på fqn. Eller som dom själva säger. ”1010 Wins.” 	BOS
		10 24	0031	CFRB Toronto ON  har visst tagit ett beslut på att inte använda callet längre.	BOS
		9    	0404    	CBR Calgary AB fint med Calgary-wx 	JOB
	1020	9	0700	KDKA Pittsburgh PA “Newsradio 1020 KDKA”	JOB
		19	2301	KDKA	BOS
		11	0300	KJJK Fergus Falls MN peakade perfekt på timmen med legal ID + “Groovy 1020”! Gladde stort och QSL-förhoppningar finns eftersom 1250 nyss svarat per brev…	JOB
		23	2322	KJJK  spelade Elvis och ID:ade nu och då.	BOS
		19	0800	KTNQ Los Angeles CA	LSD
		18 21	0959	KTNQ  tyckte man skulle kolla in 1020am.com. Och lyssna på "Generación 1020"	BOS
		17	0800	KWIQ Moses Lake North WA  fint // 900	 BOS
		10	0716	KDYK Union Gap WA gladde med ett ID efter alla år jag sökt efter den: ”1020 1230 AM, La GranD de Yakima”	JOB
		18	0809	KDYK  fint med MEX och ID	BOS
	1030	19	2300	WBZ Boston MA	BOS
		9	0000	WBZ ”WBZ Newsradio 1030 and wbznews.com”	JOB
		16 23	2329	WCTS Maplewood MN  m ett fint ID  efter att ha gått ett tag med lugn mx. QSL!	BOS
		21	1029	KCTA Corpus Christi TX  öppnade fint.	BOS
		24	0021	KBUF Holcomb KS  med trevliga detaljer och ID.  Hördes i Sverige några gånger för många år sedan men sänkte sedan natteffekten så detta var välkommet. Bra QSL!	BOS
		10	0734	KTWO Casper WY  hade stora problem med en MEX som jag inte kollat än.	BOS
		10	0800	KTWO “This is KTWO Casper…AM 1030 K2 Radio”. Har trevligt QSL-certifikat!	JOB
		14 21	1105	KMAS Shelton WA  med Mason County Wx och ID samt OLD	BOS
	1040	19	2300	CJMS St.-Constant PQ  rent och fint på timmen med några väl valda ID	BOS
		21 24	1058	WHO Des Moines IA  ganska transparent med en OID Mex under.	BOS
		9	0500	WHO ”Newsradio 1040 WHO Des Moines”	JOB
	1050	10	0031	WEPN New York NY  upp genom ON med ID	BOS
		9	0201	WEPN ”This is 1050 WEPN New York, 107.1 WLIR Hampton Bays, and 1040 WNJE Flemington”. Snabbt legal ID i livesporten	JOB
		10	0801	CHUM Toronto ON dominant med CP24-ID	JOB
		10	0030	CHUM	BOS
		21	1100	CKSB St Boniface MB  prickade timmen med ett "CKSB en Manitoba"	BOS
		17 24	0000	CJNB North Battleford SK  som hastigast med ID. Var ju vanligare förr.	BOS
		10	0738	CJNB ”Country 1050 CJNB-CJNS” hänger kvar på AM till skillnad från sin tvilling 	JOB
	1060	20	2145	WBIX Natick MA	LSD
		19 20	2206	WBIX  måste jag väl komma mig för att skicka en rapport till nu då …	BOS
		9	0100	WBIX Natick MA “AM 1060 WBIX” har jag inte lyckats QSL:a än…	JOB
		20	2215	KYW Philadelphia PA  ”tjyvade” till sig initiativet några minuter	BOS
		11	0229	KGFX Pierre SD med ett kanon-ID “AM 1060 KGFX” mellan två Country-låtar! Trodde nog det var CKMX igen, men klagar inte!	JOB
		23	2357	KGFX  stark och stadig men med gnisslande ljud. P g a norrskenet?	BOS
		23	2334	KRCN Longmont CO  bra en lång stund innan Countryn tog över helt.	BOS
		24	0100	+KBGN Caldwell ID  hördes ganska fint sista tio sekunderna för dagen med slut-ID:et! Ibland ska man ha tur också!  Perfekt QSL!	BOS
		24	0045	KDYL South Salt Lake UT  med ett bra ID efter att ha anats i över en kvart. Körde Real Oldies helt enligt ritningarna. QSL-trög tyx det.	BOS
		13	0120	CKMX Calgary AB	LSD
		24	0201	CKMX	BOS
		10	0803	CKMX “The pride of southern Alberta, Classic Country AM 1060”	JOB
	1070	14 	0726	CHOK Sarnia ON  fint // FM	BOS
		11	0132	CHOK  “Country 103.9” 	JOB
		21	1020	KNX Los Angeles CA	LSD
		10	0530	KNX  ”KNX 1070 Newsradio, knx1070.com and now on FM and 94.7 HD-2”	JOB
		18 21	1400	CFAX Victoria BC  ganska ensam då KNX var "solbränd".	BOS
		10	0700	CFAX “Victoria’s News Authority, C-Fax 1070”	JOB
	1080	19	2300	WTIC Hartford CT	BOS
		9 10	2359	WTIC ”WTIC Newstalk 1080” och promo	JOB
		21	1029	KRLD Dallas TX  IDade i kamp med AK ochen NA till samt en MEX.	BOS
		10	0739	KVNI Coeur d’Alene ID  ”The Mighty 1080 KVNI – Doo Wappin’ Oldies”. Svarade ju rent av med ett QSL-kort för några säsonger sedan!	JOB
		18	0828	KVNI  med skapligt ID och OLD	BOS
		18	1330	KUDO Anchorage AK	LSD
	1090	19 20	2236	WBAL Baltimore MD  går ju höra så här tidigt också ibland	BOS
		10	0530	WBAL ”Baltimore’s Newstalk is WBAL” tämligen bra	JOB
		24	0012	KMXA Aurora CO  löjligt stark. Hade gått länge redan denna tid. "R Tricolor". På "timmen" 0101 drog dom ett stiligt bokstavs-id för både 1090 AM och 96.5 FM.	BOS
		11	0100	KBOZ Bozeman MT har jag länge spejat efter! Inte mycket mer än callbokstäverna, men dessa hördes bra!	JOB
		21	1026	KPTK Seattle WA  tyckte man skulle ringa 1-877-753-1090	BOS
		10	0830	KPTK ”Seattle’s Progressive Talk, AM 1090”fintsom sig bör	JOB
	1100	20	2214	+WHLI Hempstead NY  gladde stort med ett bra ID mm! Har man väl aldrig spanat aktivt efter direkt men nu knackade dom på själva!  Svarade på vändande mail.	BOS
		18 20	2236	WTAM Cleveland OH	BOS
		9	0201	WTAM “WTAM 1100”	JOB
		23	2326	WZFG Dilworth MN  kanon med jingle-id mm. Självklar vid dessa special-cx	BOS
		9 10	0129	WZFG  med en inte allt för preciserande jingle ”Talkradio AM 1100”, men telefonnumret till talkshowen pekar ut denna stn: 888-598-8464. Legal ID-jingle på timmen 9:e!	JOB
		14	0750	KNZZ Grand Junction CO	LSD
		10	0800	KNZZ  “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction”	JOB
		21	1030	KNZZ  kanon med väder, id mm	BOS
		18 21	1129	KFAX San Francisco CA  fint ID	BOS
	1110	10	0600	WBT Charlotte NC helt ren vid ID	JOB
		19	2305	WBT	BOS
		21 24	1024	KFAB Omaha NE  nästan som i forna dagar. Är blek annars numer.	BOS
		10	0700	KFAB ganska bra vid ID och med WBT svagt under	JOB
		10	0800		KBND Bend OR visade att man inte får slappna av! “KBND Bend, a Combined Communications station”. Sekunden efter ID:ade WBT, oxo den på blåa antennen = breda cx!	JOB
		14 21	1124	KBND  	BOS
		21	1306	KAGV Big Lake AK	BOS
	1120	10	0400	KMOX St Louis MO med ett stressat legal ID efter lokalreklam	JOB
		24	0038	KANN Roy UT  gick KANNon med mx och sen "SOS Radio"-ID	BOS
		10	0825	KANN med nätverks-ID bara “SOS Radio For Life” men fint QSL kom ju förra säsongen…	JOB
		10	0906	KPNW Eugene OR “Newsradio 1120 KPNW”. Rapporten dit resulterade i en intervju för ett par säsonger sedan…	JOB
		18 21	1000	KPNW  dominant även om UT stack upp ibland	BOS
	1130	19	2300	WBBR New York NY	BOS
		9	0500	WBBR ”WBBR New York, Bloomberg 11-3-0”	JOB
		11 19	0000	WDFN Detroit MI lyckades få igenom ett ID. Är ingen pest på frekvensen	JOB
		9	0259	KWKH Shreveport LA skapligt i topparna under halvannan timme! Hördes förstås bra mycket bättre under Countrymusiken men ett par ”The Home of The Legends AM 1130 KWKH” upphittades till sist. Inte toppkvalitet men QSL-bart som tur var! Länge jagad av	JOB
		11	0259	WISN Milwaukee WI ”Newstalk 1130 WISN”	JOB
		9	0200	KFAN Minneapolis MN ”This is the flagship station of The Fan Radio Network, 1130 KFAN Minneapolis-St- Paul”	JOB
		24	0201	KFAN	BOS
		21	1400	CKWX Vancouver BC	BOS
	1140	19	2259	CBI Sydney NS  "This is CBC Radio One 94.3 in Inverness"	BOS
		9	0004	CBI “Here’s the forecast for Cape Breton”	JOB
		23	2320	KSOO Sioux Falls SD  kallade sig “11-4-0” bland annat 	BOS
		11	0100	KSOO ett trevligt återhörande med ett ganska fint ”This is the home for Minnesota Twins baseball, 11-4-0 KSOO Sioux Falls”. QSL finns dock	JOB
		24	0012	+KZMQ Greybull WY  hördes fint i en kvart och IDade ofta. Country på programmet. Denna fanns inte ens i KOJE innan detta. Hörd samtidigt i Norge. Snabbt svar!	BOS
		21 24	1400	KSLD Soldotna AK  med ett fint legal ID i ESPN-programmet!	BOS
		10	1059	KSLD med ESPN och ett halvdåligt ID här	JOB
	1150	14	2135	CHGM Gaspé QC	LSD
		10	2259	CHGM mycket fint med lokala annonser	JOB
		19 20	2236	CKOC Hamilton ON	BOS
		17	0730	WHBY Kimberly WI	LSD
		19	2300	WHBY	BOS
		10	0700	WHBY ”This is the Voice of the Fox Cities, Where the news comes first, Newstalk 1150 WHBY Kimberly, Appleton, Fox Cities”	JOB
		21	1124	KSAL Salina KS  passade på innan MT öppnade	BOS
		10	0500	KSAL “Newsradio 1150 KSAL”	JOB
		19 21	1129	KSEN Shelby MT   öppnade helt perfekt.  Samma öppnande två dagar senare.	BOS
		14	1101	KLPM Portland OR  med legal ID efter lugn spansk musik!  Det callbytet hade jag helt missat. Och Bustos Media har inte ens märkt det själva på hemsidan …  QSL avhämtat på stationen av LSD! Stort tack Lasse!	BOS
		18	0854	CKFR Kelowna BC   med promo för "101.5 Silk FM, Kelowna's At Work Station"	BOS
	1160	20	2143	WSKW Skowhegan ME  mycket trevligt ID och slogan ”Legacy 1160”. Att dom lagt om till gamla oldies hade jag missat helt.	BOS
		24	0200	WYLL Chicago IL	BOS
		9	0655	WYLL firar 20 år säger dom	JOB
		23 24	2352	KSL Salt Lake City UT  får ett omnämnande för tidig ankomst	BOS
		10	0800	KSL tämligen fint men med viss inblandning från WYLL	JOB
	1170	11	0259	KJOC Davenport IA ”1170 KJOC Davenport” hörs i röran men inte mycket mer! Har dock inte stiftat bekantskap med denna tidigare	JOB
		17	0800	KPUG Bellingham WA  precis lika stark som KJNP som idade samtidigt	BOS
		10	1000	KPUG “This is KPUG Bellingham….The Sports Leader”	JOB
		17	0800	KJNP North Pole AK    FRN News och blev starkare och starkare	BOS
		10	0700	KJNP med ett fint ID klockan 11pm 	JOB
	1180	9	0705	WHAM Rochester NY ”The Wham Weather Authority Forecast”	JOB
		19	2305	WHAM  hade problem med Cuba redan denna tid	BOS
		14	1000	KYES Rockville MN	LSD
		10	0259	KYES  lyckades jag få rapport på mellan två power naps! ID både som “KYES” och “K-Yes”	JOB
		21	1059	KYES	BOS
		14	1000	KOFI Kalispell MT	LSD
		21	1300	KLAY Lakewood WA  med legal ID även om KOFI inte riktigt gett sig	BOS
	1190	10 19	0031	WLIB New York NY  fint ID	BOS
		23	-2345	+KKOJ Jackson MN  med stiligt slut-ID och nationalsången gladde förstås även om den inte var någon högoddsare under dessa konds!  Massor av annat godis anat oxo. KKOJ har vägrat svara än så länge.	BOS
		21	1048	CFSL Weyburn SK  fint med “AM 1190” och lokalt	BOS
		11	0150	CFSL fint med “AM 1190 Weather” och “You’re listening to AM 1190”	JOB
		10	0900	KEX Portland OR “Newsradio 1190 KEX”	JOB
		24	0200	KEX	BOS
	1200	14	2220	WKOX Newton MA  “Rumba 1200”	LSD
		19	2200	WKOX	BOS
		19	2300	CFGO Ottawa ON	BOS
		14	0100	WOAI San Antonio TX	LSD
		21 24	1030	WOAI  i högform vid denna Mexico-topp	BOS
		9	0100	WOAI ID:adei kamp med KFNW	JOB
		14	0045	KFNW West Fargo ND	LSD
		9	0604	KFNW med en “Fargo-Moorehead weather update”. “Faith 1200 KFNW”-ID	JOB
		10 24	0030	KFNW  	BOS
		21	1131	CJRJ Vancouver BC  fint EE ID	BOS
		10	0902	CJRJ ”RJ 1200” gick fint så här dags	JOB
	1210	20	2100	VOAR Mt Pearl NL	BOS
		10	0100	VOAR	JOB
		21	1032	KUBR San Juan TX  rasslade iväg hela kedjan. Många stationer. De flesta på FM	BOS
		21	1023	KGYN Guymon OK  med bara ett uselt ID i röran denna gång.	BOS
		21 23	2349	KOKK Huron SD  stadig och ganska stark.  "Dakota Country, KOKK". Före 2345 dock problem med en ESPN-station. 	BOS
		11	0124	KOKK  gladde med ett ID efter vädret! 34 grader i Huron. QSL-mail kom snabbt	JOB
		18 21	1001	CFYM Kindersley SK  "Classic Hits 1210 CFYM"	BOS
		24	0000	KHAT Laramie WY  med ID långt före lokal solnedgång!	BOS
		19	0730	KPRZ  San Marcos CA	LSD
		18 19	0828	KPRZ 	BOS
		9 10	0724	KTBK Auburn WA  nästan starkaste WA! Idar ofta. Inte hörd veckan efter trots fina WA-cx!  Fint QSL.  Den 24.10 kl 0107z  med bra Id med laglig dageffekt!	BOS
		10	0902	KTBK  med ett Q5-legal ID för rapportering och arkivering! Ny i lurarna förstås…	JOB
	1220	10	0700	WHKW Cleveland OH ”WHKW Cleveland, WHKZ Warren”	JOB
		23	2325	+KLBB Stillwater MN  hördes i en dryg halvtimme och ID:ade ett par gånger varav ett mycket fint ID.  NOS.  Svarade mycket snabbt och positivt.	BOS
		15	0701	CJBR Boissevain MB  med snyggt id	BOS
		9	0300	CJRB fint “CJRB Radio 1220” och “This is CJRB News”	JOB
		19	1115	KRJC Salem OR	LSD
	1230	20	2110	CFGN Port aux Basques NL  //620	LSD
		8 10	2208	CFGN  rätt bra med ”CFCB”-ID:s och lokala annonser i kamp med CFLN. QSL-mail har erhållits från stationens AGM som bekräftar att CFGN är ett CFCB-relä 1730-0600 lokal tid. Ganska lurigt egentligen att veta vilken av NL-stationerna på 1230 man lyssnar på, men Perseusen möjliggör ju att alla frekvenser kan kollas. Turligt nog var det var bra NL-cx under PAX82 och i princip alla hördes. När jag kunde konstatera att båda NL på 1230 hördes samtidigt hade den ena ”CFCB”-ID:s // 570 och 790, medan ”den andra” endera körde ut ”VOCM” eller ”Radio Newfoundland”-program. Det senare lustigt nog ej // 930 utan // 620, 650, 710, 740 och 1240, så tydligen finns det två ”Radio Newfoundland”-kanaler	JOB
		10	2210	CFLN Goose Bay NL fint // 590-gänget stötvis i kamp med Puerto Rico och CFGN som körde // 790. “590 VOCM”, “Coming up more music on VOCM” etc.	JOB
		16	0805	WSBB New Smyrna Beach FL	LSD
		11	0259	CHFC Churchill MB fint med ID “This is CBC Radio One 100.9 FM Thompson”! Så nära man kan kan komma med denna antar jag	JOB
		20	0858	KTRF Thief River Falls MN  helt dominant i tre minuter	BOS
		11	0033	KTRF ”KTRF AM 1230” med en promo. Ganska bra på timmen 0100z också	JOB
		11	0133	KWSN Sioux Falls SD kom upp med lokalreklam och ett par ID:n varav ett användbart! Ny bekantskap för	JOB
		18	0826	KORT Grangeville ID  med vanliga AM/FM-idet	BOS
		10	0738	+KXO El Centro CA gladde med oldies och en “1230 KXO”-jingle mellan låtarna! Som tur var hördes den rätt bra just då. Försvann snabbt i röran dock. Trevliga och fylliga QSL-svar både per mail och brevledes!	JOB
		21	1400	KKEE Astoria OR  fint ID då jag väntade någon AK.	BOS
		10	0900	KKEE ”KKEE Astoria, Oregon” när det finns så många andra att välja mellan…	JOB
		18 24	0903	KRYN Gresham OR  med fint bokstavs-id med orter på EE och SS slogan på det.	BOS
		18	0958	KWYZ Everett WA  	BOS
		24	1050	KDYM Sunnyside WA  fint med ”La Gran D”	BOS
		10	0949	KDYM ”La Gran D”	JOB
	1240	8	2216	CKIM Baie Verte NL körde ut ”Radio Newfoundland”-px här // 620 men ej 590	JOB
		10	0530	WFOY St. Augustine FL ”Newstalk 1240 WFOY” vill inte svara	JOB
		10	0532	WMMB Melbourne FL samtidigt som WFOY	JOB
		9	0700	WRTA Altoona PA med ett svagt men klart ID. Den har jag inte ramlat över förr	JOB
		11	0150	WJMC Rice Lake WI  äntligen rapporterbart: ”Your station for Good Friends and Great Information, 1240 WJMC”	JOB
		11 20	0725	WJMC  en av de vanligare på fqn om västkusten håller sig borta	BOS
		11	0149	WJON St. Cloud MN med ett skapligt ”AM 1240 WJON” var ju trevligt	JOB
		11	0149	WJON  hyggligt Id men inte så mycket mer	BOS
		14 21	0600	KDLR Devils Lake ND  "Serving Devils Lake since 1925, this is KDLR."	BOS
		11	0300	KDLR säger att de varit igång sedan 1925	JOB
		11 15	0700	KWIK Pocatello ID  fortfarande // 590	BOS
		10	0839	KWIK  “Newsradio 590, 1240, 92.1 FM KID”. 590 vore klart roligare!	JOB
		21	0900	KNRY Monterey CA  "Historic News Talk AM 1240 KNRY"	BOS
		10	1000	KTIX Pendleton OR “This is 1240 KTIX”. Har en mäktig genomslagskraft på sin GY-frekvens!	JOB
		24	1008	KRDM Redmond OR  mycket fint runt ID "La Bronca 1240" mm rpt-bart.  Svarade dessutom fint några dagar efter att jag gett upp hoppet …	BOS
		24	1105	KEJO Corvallis OR  fint!  "1240 Joe Radio."	BOS
		24	0606	KGY Olympia WA  med ett halvbra id i röran	BOS
	1250	20	2203	WMTR Morristown NJ  nu igen! "Classic hits”-slogan och call	BOS
		9	0800	WTAE Pittsburgh PA ”WTAE Pittsburgh” på timmen. ESPN	JOB
		10	0500	WTMA Charleston SC med ett skapligt “WTMA Charleston” på timmen. Även en hyfsad programpromo plus tillhörande “1250 WTMA” en stund senare. Äntligen South Carolina i lurarna – bara tre timmar efter NM (jämför 1350)!! QSL-mail kom till sist och därmed stat #49 i hamn!	JOB
		9	0701	CJYE Oakville ON med fin signal vid ID “CJYE Joy 1250 and CJMR AM 1320”	JOB
		20	2230	CJYE  med ”Joy 1250” i en svag promo när kondsen började normaliseras.	BOS
		9 11	0500	WSSP Milwaukee WI ”Sportsradio 1250 WSSP”. Mycket fint 11:e 0300	JOB
		19	2300	CHSM Steinbach MB	BOS
		21	1030	KBRF Fergus Falls MN  svagt ID strax efter CHSM hade sitt.	BOS
		18 21	1301	KKDZ Seattle WA  med dubbel-id. //HD  Ensam på frekvensen denna tid.	BOS
		10	0900	KKDZ ”KKDZ and KKDZ HD-1 Seattle”	JOB
		15	0700	KWSU Pullman WA  med komplett ID	BOS
	1260	19	2322	CKHJ Frederickton NB  ”KHJ”  stadigt	BOS
		10	0419	CKHJ fint ID: ”KHJ – Today’s Country and your all time favourites”	JOB
		19	2300	WMKI Boston MA	BOS
		10 11	2259	WMKI  ”AM 1260 WMKI Boston and WMKI HD-1 Boston”	JOB
		19	2301	WNSS Syracuse NY  med ESPN och ett svagt ID	BOS
		21	1125	KROX Crookston MN  gladde med ett mycket tydligt ID. Kunde ha fått gå en stund till men sjönk ner under CFRN och BBC förstås.	BOS
		23	2339	KWYR Winner SD  "Country 1260"  kanon-id	BOS
		15	0700	KPOW Powell WY  äntligen med rapporterbart ID mm	BOS
		10 17	0716	KWEI Weiser ID  stark och stadig denna morgon. Mycket musik men en del annat. Bl a ett fint ”La Caliente 1260” denna tid.	BOS
		10	0900	KWEI  med ett av många fina ID:n denna morgon! ”La Caliente 1260 AM”. QSL-mailade oväntat!	JOB
		10	0652	CFRN Edmonton AB “Team 1260” hade svårigheter med KWEI denna morgon!	JOB
	1270	20	2146	CJCB Sydney NS	BOS
		10	2250	CJCB  ”1270 CJCB”-jingle	JOB
		23	2316	WKBF Rock Island IL  är ju nästan rar numer. Enklare förr. ”La Jefa”-slogan.	BOS
		21	1100	KNWC Sioux Falls SD  med bra legal ID	BOS
		9 11	0400	KNWC ganska bra med legalt ID. ”This is Faith 1270 KNWC Sioux Falls”	JOB
		24	0100	KIML Gillette WY  mycket fint strax före och fram till timmen. Sökte en ny medarbetare till försäljningsavdelningen.  	BOS
		14 18	1059	KTFI Twin Falls ID  avslutade Jim Bohannon med ett ID.	BOS
	1280	19 20	2148	WFAU Gardiner ME  perfekt trippel-id	BOS
		10	0600	WFAU med sedvanligt trippel-ID för 1280, 1450 och FM	JOB
		20	2201	WADO New York NY  med fint “Wado 1280” är riktigt ovanlig	BOS
		9	0726	WHTK Rochester NY ”1280 WHTK and FM 107.3 – Rochester’s Sports Talk” horde jag visst redan PAX82. QSL:ad från FUX lite senare	JOB
		20	2235	CFMB Montreal QC  med spanska	LSD
		19	2303	CFMB med "Onda Latina 1280 AM"	BOS
		16	0947	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		11	0016	WNAM ”1280 WNAM” mycket fint	JOB
		10	0025	WNAM	BOS
		10	0400	KVXR Moorehead MN med EWTN men fint ID här ”AM 1280 KVXR Moorhead-Fargo”	JOB
		20	0930	WWTC Minneapolis MN	LSD
		24	0000	WWTC 	BOS
		10	0735	CJSL Estevan SK ”Today’s best Country and your all time favorites, this is CJ 1280”	JOB
		21 24	1100	KBNO Denver CO	BOS
		24	0058	KZNS Salt Lake City UT  "Sportsradio 1280 the Zone"  dominerade fqn länge	BOS
		10	0757	KZNS bra med promo och ID ”Sportsradio 1280 The Zone”	JOB
		14 18	1100	KIT Yakima WA  ett brusigt men bra ID.  Många ID den 18:e.	BOS
		18	0900	KPTQ Spokane WA  med legal ID strax efter KIT.  	BOS
	1290	19 20	2231	WKBK Keene NH  visade att kondsen återgått till normalläge	BOS
		9	0730	WNBF Binghamton NY fick jag äntligen fram någon minut och då ganska bra med ett svep lokalnotiser samt ett ID! Trevligt QSL per mail	JOB
		20	2150	WRNI Providence RI  äntligen. Massor av eget px och ID. Inget BBC så här dags. Den har jag inte fått ihop något på förr …  CE skrev att dom inte längre utfärdar QSL!	BOS
		20	2200	WDZY Colonial Heights VA  äntligen med bokstavs-Id och inte bara Radio Disney! Den har jag väntat länge på! Hörd nu och då utan call.  Positivt QSL!	BOS
		10	0600	WTKS Savannah GA strålande bra på timmen med legal ID! QSL redan i pärmen dock efter att man gnetat ihop en rapport vid PAX79	JOB
		10	0605	WHIO Dayton OH	JOB
		9	0700	CJBK London ON “This is Newstalk 1290 CJBK” mycket bra	JOB
		19	2305	CJBK  	BOS
		23	2324	WMCS Greenfield WI	BOS
		11	0101	WMCS ”The Talk of The Town, WMCS Milwaukee”	JOB
		11	0300	KKAR Omaha NE säger både ”K-Car” och ”KKAR”	JOB
		24	0107	KKAR  med ett par svaga ID.	BOS
		16	0835	CFRW Winnipeg MB	LSD
		24	0102	CFRW	BOS
		9	0044	CFRW stabilt: “1290 CFRW – The GreatestOldiesof all time” var ju ett roligare format än sporten	JOB
		17 18	0800	KGVO Missoula MT  finfint med mycket lokalt förutom ID.	BOS
		10	0831	KGVO uppe med lokalreklam en stund	JOB
		24	0059	KOWB Laramie WY  med bra ID i röran här i samband med en sportpx-promo.	BOS
		10	0759	KOWB ”1290 KOWB Laramie”	JOB
		24	0000	KOUU Pocatello ID  perfekt runt timmen med en massa lokalt och inte // FM som på natten. Dags att fixa ett QSL alltså. Gick kanon av och till i en halvtimme m SPT	BOS
		21	0930	KUMA Pendleton OR	LSD
	1300	21	2200	WJDA Quincy MA	LSD
		19 20	2203	WJDA  kanon	BOS
		9	0645	WXRL Lancaster NY  hördes skapligt ett tag med sin Country. Bra ID här	JOB
		11 20	2228	WJMO Cleveland OH    “the message is in the music.”  "praise1300.com"	BOS
		10	0604	WJMO ganska bra	JOB
		17	0050	WOOD Grand Rapids MI	LSD
		11	0200	WOOD ”Newsradio 1300 WOOD Grand Rapids”	JOB
		10 18	0858	KGLO Mason City IA  en av få "östligare" bland alla MST/PST.	BOS
		9	0400	KGLÖ “AM 1300 KGLO Mason City”	JOB
		13	0705	KKOL Seattle WA	LSD
		10	0800	KKOL “The Northwest’s Business Leader, The New 1300 KKOL, Seattle - a service of Salem Communications”. Wood- samt C&W-QRM. Den senare hade gärna fått ge ifrån sig ett ID-ID, Hi!	JOB
	1310	19 20	2206	WLOB Portland ME  följde med på ett hörn när jag repade WORC.	BOS
		20	2158	WORC Worcester MA  med några fina ID och ”Power 1310”-jinglar på spanska! Den har intresserat länge men är det bara konds så fixar det sig till slut! Perfekt QSL!	BOS
		11	0300	WCCW Traverse City MI “1310 ESPN Radio, WCCW AM, Traverse City”	JOB
		19 23	2320	WDTW Dearborn MI  med ID och The Ron Reagan Show.	BOS
		9 10	0800	WDTW ”Detroit’s Progressive Talk 1310 WDTW Dearborn-Detroit”. Fin promo för 1130 WDFN 10:e.	JOB
		9 23	2323	WIBA Madison WI  tog över helt och gav bland annat telefonnummer till studion. Två lokala nummer och riks-numret 1-877-235-1310.	BOS
		10	0400	KNOX Grand Forks ND “Talkradio 1310 KNOX, Grand Forks”	JOB
		21	1133	KFKA Greeley CO  med ett svagt ID i en väderrapport. Bättre 1045z	BOS
		10	0959	KEIN Great Falls MT ID:ade under CHLW. Visserligen saknar jag QSL från denna men hade hellre sett CO i nätet…	JOB
		18	0900	KEIN  avstår man gärna besväret att tota ihop rapport till …	BOS
		10	0822	CHLW St.Paul AB “The Lakeland’s Country Music Leader, 1310 CHLW”	JOB
		14	1132	KNPT Newport OR  med ett bra "Newstalk 1310 KNPT" och tog sen över helt	BOS
	1320	20	2205	WATR Waterbury CT  är en enkel sak vid de konds som rådde denna kväll!	BOS
		10	0500	WATR med ett ganska klent men dock klart legal ID. Premiär men gick bättre sedan under JOB/F så jag fick den loggningen QSL:ad istället	JOB
		13	0020	WILS Lansing MI	LSD
		17 24	2334	WILS  mycket fint	BOS
		9	0700	WILS  “More Compelling Talk Radio, AM 1320 WILS, Lansing”. Tillhör de få stationer man medverkat live i…	JOB
		21	1127	KOZY Grand Rapids MN  mycket stark och stadig.	BOS
		11	0047	KOZY mycket stark och stadig med wx. ”American Top 40 – the 70’s continues right here on 1320 KOZY, your home for the classics”	JOB
		10	0800	KFNZ Salt Lake City UT ganska bra med ID “1320 K-Fans” + promo 	JOB
		24	0059	KFNZ  helt dominant med promo för Utah Jazz-sändning	BOS
		14	0753	KCTC Sacramento CA  fint med lokalt ID och ESPN	BOS
		10	0200	CHMB Vancouver BC ”This is CHMB AM 1320 Vancouver”	JOB
	1330	10	0630	WRCA Watertown MA “1330 WRCA” och en fin promo. Effekthöjningen gav onekligen resultat här	JOB
		9 11	0700	WFNN Erie PA “Fox Sports Radio AM 1330 The Fan”	JOB
		10	0606	WYRD Greenville SC gladde stort med ett par “Newsradio 1330 950 WORD” efter nyheterna! Två SC bara så där, Hi! Snabbt mailsvar	JOB
		11	0059	WHBL Sheboygan WI ganska svag men har ju sin distinkta jingel…	JOB
		24	0200	WLOL Minneapolis MN	BOS
		24	0000	KWLO Waterloo IA  stark på timmen	BOS
		19	0605	CJYM Rosetown SK	LSD
		10	0800	CJYM ”Classic Hits 1330 CJYM” är mycket framträdande här	JOB
		24	0023	KOVE Lander WY  äntligen med ett bra ID!  Oj vad jag jagat den!  Mailväxling med fotoutbyte t ex. Nämnde en rapport från SF rörande samma datum men annan tid.	BOS
		10	0900	KWKW Los Angeles CA fick precis igenom sitt ID innan den dök. Stark stundvis denna morgon med ESPN Deportes	JOB
		21	1300	KKPZ Portland OR	LSD
		14 21	1330	KKPZ   sa sig köra i HD också	BOS
		19	1203	KGRG Enumclaw WA  IDade och promotade sitt alternativa programutbud	BOS
		21	1257	KGRG	LSD
		18	1200	+KXLJ Juneau AK  med ID bara på heltimmarna tydligen. Hördes med ID över tre heltimmar denna dag. 1300z som bäst.  Bara ESPN-relä rakt av annars.  Första datum kan komma att revideras efter inspelningskoll.  Svarade snabbt och trevligt!	BOS
	1340	10	0539	WROD Daytona Beach FL ”AM 1340 WROD” Fint QSL-paket förrförra säsongen!	JOB
		10	0503	WROD  med ett ID och inget mer	BOS
		10	0958	CFYK Yellowknife NT räknade upp en drös frekvenser inklusive Hay River 93.7 och Fort Smith-Inuvik 860	JOB
		12 15	0700	KWOR Worland WY  med ett relativt bra heltimmes-ID	BOS
		10	0800	KCAP Helena MT  “1340 KCAP Helena”. Trevligt mail-QSL på PAX79-rapporten	JOB
		10	1002	KTSN Elko NV drog på med ett snyggt legal ID här – trevligt med en till NV till samlingen!	JOB
		24	1005	KBNW Bend OR  mycket fint en stund med mkt rpt-bart! Ny för mig men så har den inte varit igång här så många år. Svarade  fint efter några dagars betänketid.	BOS
		24	1114	+KIHR Hood River OR  blev nästa OR-skalp denna fina dag!  Country och ett par ID mm säkrade rapport.  Svarade trevligt!	BOS
		14 19	1133	KZNW Wenatchee WA  med ett tydligt ID	BOS
		14	1143	KWLE Anacortes WA  med "1340thewhale.com"	BOS
	1350	20	2204	CKAD Middleton NS  ”AVR”	BOS
		20	2146	WEZS Laconia NH  med några användbara ”Oldies 1350” och även bokstavs-Id. Ny för mig förstås. Tämligen rar.  Svarade väldigt fint plötsligen efter flera veckor!	BOS
		13 19	2324	WOYK York PA  inte parallellt med 1600 den här gången	BOS
		9	0705	WARF Akron OH kan man ju lyssna på ibland som omväxling till WOYK! ”Fox Sports 1350” och diverse promos	JOB
		11 23	2313	WPDR Portage WI  med bra ID och Oldies. Dominant under musiken.	BOS
		9 11	0100	WPDR  gladde med fint ID “Oldies 1350 WPDR Portage”. Även 9:e. Inget QSL på PAX79-rapporten så vi försöker med nytt	JOB
		23	2316	KRNT Des Moines IA  har varit väldigt blek denna säsong. Tidigare pest.	BOS
		11	0305	KRNT med “Central Iowa Forecast” och “1350 KRNT”-ID. Tycks kräva konds nuförtiden!	JOB
		12 21	0700	KDIO Ortonville MN  IDade tydligt men svagt.	BOS
		14	0806	KCAR Clarksville TX  med ett tydligt ID i röran här och sedan Country.	BOS
		9 10	0259	KCAR med inte så mycket mer än ett ID, men man tager vad man fåver i dessa tider! “The Voice of Red River County, AM 1350 KCAR Clarksville”. Den tilltänkte v/s:en svarade trots att han just blivit av med jobbet! Upphittad med ett bättre ID 9:e…	JOB
		21	1031	KCOR San Antonio TX  med ett svagt men klart "La Primera"	BOS
		10	0159	KABQ Albuquerque NM tillsammans med WTMA expeditionens clou för min del! New Mexico-premiär! Skapligt legal ID på timmen med call och ort och ett trevligt mailsvar (v/s:en kände igen sin röst) gav stat #48 i pärmen!	JOB
		23	2359	KDZA Pueblo CO  med en promo i sporten. "Homer 1350"	BOS
		10	1000	KTIK Nampa ID “The Sports Station, 1350 KTIK…”	JOB
		17	0800	KTIK  mycket läsbarare på det ena sidbandet	BOS
		14	0805	KSRO Santa Rosa CA  dominerade frekvensen på AK-antennen! Då ojordad.	BOS
		17	0600	KSRO	LSD
		10	0800	KSRO “Newstalk 1350 KSRO”	JOB
		14 18	0807	KRLC Clarkston WA  ville också vara med ett tag	BOS
		10	0720	KRLC ”…on your Hometown Radio, 1350 KRLC…”	JOB
	1360	10	0600	WDRC Hartford CT “The Talk of Connecticut – WDRC AM 1360”	JOB
		11	0300	WTAQ Green Bay WI ”Fair and balanced, Fox News starts right now on WTAQ Green Bay”	JOB
		9 14	0810	KKBJ Bemidji MN	BOS
		10	0100	KKBJ fint legal ID	JOB
		9	0405	KSCJ Sioux City IA ”KSCJ Forecast”…	JOB
		10	0700	KHNC Johnstown CO ”This is The Lion KHNC 1360 AM”	JOB
		10	0957	KKMO Seattle WA ”El Rey 1360” äger frekvensen vid västliga cx	JOB
	1370	20	2220	WDEA Ellsworth ME	LSD
		10	0800	WXXI Rochester NY ID:ade under starkare WDEA	JOB
		10	0700	WSPD Toledo OH trängde sig fram. WDEA tämligen närvarande dock	JOB
		10	2336	WTAB Tabor City NC gladde med att gå finfint en stund med ID och lokalreklam! QSL dessutom vilket inte gör saken sämre!	JOB
		10	2336	WTAB  med tydligt ID  och senare väldig Wolfpack-promo mm + ytterligare ID	BOS
		14 23	1010	KSUM Fairmont MN	BOS
		11	0103	KSUM  “KSUM Fairmont Minnesota, a service of Woodward Broadcasting Incorporated”	JOB
		11	0122	KDTH Dubuque IA  	BOS
		21	1203	CFOK Westlock AB  gav hemsidesadressen 1370thefox.com	BOS
		10	1000	CFOK drog callbokstäverna och hördes fint; “The Fox”	JOB
		20	1100	KXTL Butte MT	BOS
		10	0700	KXTL ”You’re listening to southwest Montana’s newstalk radio leader, AM 1370 KXTL Butte”	JOB
		14	1030	KAST Astoria OR	LSD
	1380	20	2200	WSYB Rutland VT  har hörts bättre men ett legal ID I alla fall.	BOS
		20	0805	CKPC Brantford ON	LSD
		10	0800	WPHM Port Huron MI med bra jingle ”WPHM Port Huron”	JOB
		23	2322	WKJG Ft Wayne IN  med bara ett ID	BOS
		11	0108	WTJK South Beloit IL   "log on to espn1380.com" hördes bra bland annat	BOS
		11	0108	WTJK  “…log on to espn1380.com…”	JOB
		11	0121	WOTE Clintonville WI  fint med "1380 The Lounge" bl a	BOS
		9	0623	WOTE fick mig att börja hoppas på något nytt och spännande men man har uppenbarligen bytt oldies mot adult standards och kallar sig “1380 The Lounge”!	JOB
		11	0106	KCIM Carroll IA  med Central Iowa Forecast efter ett bokstavs-id.	BOS
		11	0106	KCIM  även här men hade problem med KLIZ som gick starkt på min antennkombination	JOB
		11	0200	KLIZ Brainerd MN med sitt sedvanliga ”Talkradio for the Brainerd Lakes, 1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter”	JOB
		15	0630	KOTA Rapid City SD	LSD
		10	0600	KOTA  “This is KOTA Rapid City”	JOB
		24	0200	KOTA  "News from CBS  is next on Radio 1380 KOTA …"	BOS
		14	0800	KSRV Ontario ON  	BOS
		10	0913	KSRV ”1380 The Bull” + Country	JOB
		14	0749	KRKO Everett WA  verkar inte lida speciellt mycket av antennsabotaget.	BOS
	1390	10	2300	WEGP Presque Isle ME “WEGP AM 1390” fint	JOB
		20	2144	WPLM Plymouth MA  fint med ID // 1120 och FM	BOS
		10	0535	WPLM ganska bra med ID och jingle: ”Today’s Easy 99.1”	JOB
		20	2200	WEOK Poughkeepsie NY  med både “Radio Disney” och bokstavs-ID!!  Svarade direkt på mail. Det hade jag kanske inte väntat då gamle v/s:en bytt jobb veckan innan.	BOS
		18	0501	WNIO Youngstown OH  avlöste WRIG en stund	BOS
		9	0649	WNIO  riktigt fint med “1390 WNIO” och passande musik	JOB
		9	0300	WLCM Holt MI	BOS
		9	0000	WLCM  ”Victory 1390 WLCM”	JOB
		10	0701	WGRB Chicago IL ”Inspiration 1390 WGRB Chicago”	JOB
		14 24	0751	WRIG Schofield WI  ”Fox Sports 1390”	BOS
		9	0400	WRIG fint ID	JOB
		23	2340	KRFO Owatonna MN  med ett alldeles för dåligt ID för rapport tyvärr.	BOS
		14	0725	KRRZ Minot ND  med oldies	LSD
		21	1129	KRRZ  mycket dominant en stund	BOS
		10	2353	KRRZ ”Oldies 1390” hade wx	JOB
		21	1117	KJAM Madison SD  drogs med i de allmänt fina Dakota-konds som rådde	BOS
		9	0600	+KHOB Hobbs NM Tämligen klart ID på denna ESPN när allt till sist föll på plats! Ägaren QSL:ade perfekt och berättade vem jag spelat in! Så blev i ett huj NM-skaran fördubblad och NM-premiären tidigarelagd ett dygn! 	JOB
		9	0600	KHOB  även i mina lurar! En av få fynd denna dag, då jag tidvis valde fel antenn …	BOS
		24	0027	KLGN Logan UT  i stort sett bara med standard-ID på burk och NOS men denna tid en direktrapport om trafikläget! Så fick bli årets rapport!  Snabbt och personligt svar.	BOS
		10	0659	KLTX Long Beach CA  med “Radio Nueva Vida” men även ett “1390 AM KLTX Long Beach, California” att brodera ut rapporten med! 	JOB
		14	0802	KWOD Salem OR  visade sig detta vara som dubbel-idade KTRO och KWOD! Det hade jag missat helt. ESPN Deportes Radio.  690 Watt.	BOS
		21	1200	KWOD	LSD
		14 18	0753	KJOX Yakima WA  fint med lokal reklam mm	BOS
		10	1100	KJOX med ett föredömligt tydligt ID	JOB
	1400	16	0800	WOND Pleasantville NJ	LSD
		16	0800	WOND  dök upp i bruset med ett klart ID 	BOS
		9 11	0400	WQXO Munising MI överraskade med ett tydligt ”QXO”-ID  och ”True Oldies”-slogan på timmen! Samma sak hände fram på småtimmarna den 11:e. Trevligt mailsvar. Man håller tydligen till i ett kafé och sänder!	JOB
		11 16	0301	WQXO   plötsligen upp över CBG med ett lite försenat heltimmes-id och sedan åter till True Oldies Channel. Mycket oväntad. Kom från ingenstans	BOS
		11	0100	WATW Ashland WI “WATW Ashland AM 1400”. QSL-mail förra säsongen	JOB
		21	1129	KCOW Alliance NE  pluggade för sin serie återutsändningar av "American Top 40" från 70-talet.  Med legendariske Casey Kasem alltså.	BOS
		20	1000	KLIN Lincoln NE  m svagt ID	BOS
		11	0241	KBRB Ainsworth NE dök upp med promo och ”KBRB 1400”. Lite NE-vibbar tydligen, jämför 1410!	JOB
		11	0241	KBRB	BOS
		10	0500	KBJM Lemmon SD gladde med ett bra ”KBJM Lemmon” på timmen!	JOB
		10	0655	KART Jerome ID ”Real Country Kart 1400”	JOB
		14 21	1000	KSPT Sandpoint ID  dubbel-idade även för 1450 Bonners Ferry.	BOS
		15 17	0624	KRPL Moscow ID  har man hört bättre. Bara ett svagt ID denna gång.	BOS
		10	0900	+KIHH Eureka CA med ett halvskapligt ID. Gick mycket bättre under PAX87	JOB
		10	1030	KIHH Eureka CA  med ett ID i EWTN-annoneringarna. Förmodligen hörd tidigare i höst också. Av A t ex	BOS
		14	1122	KNND Cottage Grove OR  "KNND AM 1400 True Oldies Channel"  till slut avgjorde saken. Flera Oldies Channel-id innan men kunde ju vara KCOG också.	BOS
		24	0511	KLCK Goldendale WA  ganska ren vid ID. Distinkt OR/WA-topp denna tid.	BOS
	1410	20	2210	WPOP Hartford CT  dubbel-idar så här dags ”ESPN Radio 1410 and ESPN Radio 1300” vilket ska uttydas som // WAVZ.	BOS
		9	0714	WING Dayton OH med fin promo varvid även hemsidan nämndes. Ganska bra fart åt OH-hållet denna tid tydligen!	JOB
		9	0713	CKSL London ON kom upp med jingle ”Oldies 1410”	JOB
		20	0850	KRWB Roseau MN	LSD
		11	0057	KRWB  “The home of quality rock, 1410 KRWB” riktigt fint denna MN-öppning	JOB
		24	0010	+KLFD Litchfield MN  dök plötsligt upp med en gammal Chicago-låt och ett ID!  I QSL:et hävdas att dom körde på natteffekten!  Inte många Watt i så fall!  KLBB på 1220 höjde rösten exakt samtidigt och borde då ha bytt till lågeffekt  även dom …	BOS
		11	0300	KOOQ North Platte NE gladde med legal ID ”1410 ESPN KOOQ North Platte”. Finns väl minst tre vanligare ESPN på frekvensen numer	JOB
	1420	10	2219	CKDY Digby NS  med sedvanligt AVR-px	BOS
		10	0800	WHK Cincinnati OH	JOB
		10	0530	WOC Davenport IA ”WOC Talkradio 1420 Davenport-Quad Cities”	JOB
		24	0200	WOC	BOS
		14 24	0810	KTOE Mankato MN	BOS
		11	0300	KTOE  “AM 1420 KTOE”	JOB
		21	1124	KGIM Aberdeen SD  äntligen rapporterbart och gick då rent otroligt. Helt dominant med massor av lokala reklamer.  Dakotas fint på många frekvenser.	BOS
		14	0758	KUJ Walla Walla WA  överraskade med ”True Oldies Channel”!	BOS
		14	1130	KITI Chehalis WA  fint	BOS
		10	0937	KITI rätt bra med sina oldies och täta ID:s	JOB
	1430	9	0100	WENE Endicott NY “Sportsradio 1430 The Team”	JOB
		9 13	0030	WENE	BOS
		20	2223	WXKS Everett MA  fint med flera ID som ”Mía 1430”. Ej // 1200 längre.	BOS
		9	0200	CHKT Toronto ON ”AM 1430 CHKT, Fairchild RadioToronto”	JOB
		9	0800	WXNT Indianapolis IN  m fint “Newstalk 1430 AM WXNT”. Är ju inte sååå vanlig	JOB
		11	0300	WBEV Beaver Dam WI har jag spanat efter i många år och äntligen åkte den dit! “You are listening to AM 1430 WBEV, Beaver Dam”	JOB
		9	0600	KLO Ogden UT herre på täppan med sitt World Class Talk	JOB
		10	0230	KEZW Aurora CO med sin NOS. Hänvisade till ”studio1430.com”	JOB
		17 18	1300	KBRC Mount Vernon WA	BOS
		14 24	1100	KCLK Asotin WA  med bra heltimmes-id.  "The Sports Fan"	BOS
		10	0700	KCLK fint ”AM 1430 The Sports Fan”	JOB
		18	1351	+KMBQ Wasilla AK  med Country-liknande musik non-stop men ett förinspelat ID nu och då. Kan ha hörts något tidigare datum också.	BOS
	1440	9	0022	WRED Westbrook ME  promotade sin hemsida -  thebigjab.com	BOS
		8	2304	WRED med ett “jabbigt” ID som vanligt	JOB
		11 21	0100	WHKZ Warren OH  fint med helt eget ID	BOS
		9	0701	WHKZ  promotade “AM 1220 The Word”, dvs WHKW	JOB
		11	0100	WNFL Green Bay WI plötsligt fint vid ID! Har inte svarat än tyvärr…	JOB
		21	1212	CKJR Wetaskiwin AB  med Q4 i de trådlösa lurarna vid besök på hemlighuset	BOS
		10	0804	CKJR fint ID och jingle “W 1440”	JOB
		10	0833	KMED Medford OR  har jag inte hört sedan PAX8! “AM 1440 KMED” och wx	JOB
	1450	10	2202	VSB1 Hamilton ”1450 AM Gold”	JOB
		13 19	2350	VSB1  med fint ID. Den 19:e 2200 UTC med utförliga Bermuda-nyheter	BOS
		10	2235	CFAB Windsor NS mycket uppskattad med eget ”1450 CFAB”-ID! Denna har jag letat efter länge – komplett samling möjliga NS i pärmen nu tror jag	JOB
		10	0000	WENJ Atlantic City NJ  med brukbart ID mitt i sporten. Även 0600. ESPN Deportes	JOB
		10	2359	WENJ  användbart men nog kan dom gå betydligt starkare ibland.	BOS
		9	0300	KFIZ Fond du Lac WI  med legal ID om än svagt. Tur jag inte "behövde" den ... 	BOS
		9 10	0300	KFIZ med ett ganska modest men dock tydligt legal ID	JOB
		11	0124	KBMW Breckenridge MN  gladde med ett “The Voice of the Valley – AM 1450 KBMW”	JOB
		11 14	0044	KBMW  med ett par svaga id och country	BOS
		14	0700	KBBS Buffalo WY  med ett svagt heltimmes-id	BOS
		15	0700	+KMMS Bozeman MT  överraskade med ett användbart dubbel-id för KMMS // KPRK och lite till. Kollar man hemsidan för KMMS framgår inte denna samsändning men om man går till KPRK 1340 så hamnar tillbaks hos KMMS utan vidare förklaring.	BOS
		24	1000	KIOV Notus ID  med ID + slogan	BOS
		15	0705	KONP Port Angeles WA	LSD
	1460	10	2300	WDDY Albany NY ”WDDY and WDDY HD-1 Albany”	JOB
		9	0702	WBNS Columbus OH överraskade med ett ID och en promo i röran! Sänder tydligen // med FM. Trevliga mail-QSL följdes omsider av en rejäl bilaga per post innehållandes T-shirt och diverse andra prylar!	JOB
		11	0002	CJOY Guelph ON	BOS
		9	0750	WKDV Manassas VA ganska bra med ”La Kaliente 1460”-ID och mexmusik. Heter ”La Ley” nuförtiden men svarar lika illa tycks det…	JOB
		11	0200	KXNO Des Moines IA legal ID	JOB
		24	0200	KXNO	BOS
		11	0029	KKAQ Thief River Falls MN  med fina KKDQ-ID. // FM alltså.	BOS
		11	0029	KKAQ  gladde med Country och ett bra ID “99.3 KKDQ” // FM	JOB
		10	0434	KLTC Dickinson ND ”100% Country – KLTC!”	JOB
		24	1000	KCKX Stayton OR  med bra ID trots KHRA som var dominant	BOS
	1470	10	0616	WLAM Lewiston ME med sina oldies och dubbel-ID 870/1470	JOB
		21	2233	WNYY Ithaca NY	BOS
		21	2230	WNYY	LSD
		9	0650	WNYY med ett ganska försynt ID i samband med vädret. Även ett svagt legal ID några minuter senare. Efterlängtad men gick betydligt bättre i Furuögrund vid jul, så jag behöver inte skicka denna!	JOB
		9	0724	+WLOA Farrell PA en rejäl skräll men finfint någon minut med C&W och passade på att ID:a när den hördes som bäst! “Classic Country 940 WPRG”, dvs tydligen relä av 940 på 1470! QSL-mailade snabbt! Kanske NM-1?	JOB
		10	0100	WMBD Peoria IL “1470 WMBD Peoria”	JOB
		24	0024	WBKV West Bend WI  levde sitt eget liv vid sidan av gråzonens framfart	BOS
		10 23	2344	KMNQ Brooklyn Park MN  ”La Invasora” tämligen ensam på frekvensen	BOS
		11	0001	KMNQ med fint ID	JOB
		11 24	0056	KWSL Sioux City IA  fint med sport.	BOS
		11	0108	KWSL med snabbt ”1470 KWSL” i sporten + bra rek	JOB
		10	0900	KBSN Moses Lake WA med legal ID under CJVB	JOB
		24	0107	KBSN  raritet så här dags!	BOS
		10	0200	CJVB Vancouver BC fortfarande även på ”cable 103.3 FM”	JOB
	1480	11	0005	WSAR Fall River MA “The place to be when you need to know, 1480 WSAR”	JOB
		10 13	0804	WSAR  med några ID efter korta nyheter	BOS
		9	0700	WHBC Canton OH “Newstalk 1480 WHBC”	JOB
		14	2345	WGVU Kentwood MI	LSD
		11	0000	WGVU  “The all new Real Oldies 1480 and 850” var ju inte vad man kunde vänta sig av denna NPR-station!	JOB
		10	2354	WGVU  "realoldies1480.com"	BOS
		10	0100	WLMV Madison WI SS-ID: ”1480 AM La Movida”	JOB
		24	0105	WLMV  "La Movida. Solo Exitos."	BOS
		21	1113	KSDR Watertown SD  bra med Watertown-notiser	BOS
		13	0818	KPHX Phoenix AZ  förvånade med ett fint ID tämligen ensam på frekvensen!	BOS
		14	1045	KGOE Eureka CA	LSD
		14	0740	KBMS Vancouver WA	LSD
		10	0901	KBMS “1480 KBMS Vancouver-Portland”	JOB
	1490	19 20	2204	WBAE Portland ME  ovanligt tidigt	BOS
		10	0505	WBAE med dubbel-ID 1400-1490 och omnämnande av websiten	JOB
		13	0805	WMOG Brunswick GA  med Fox Sports Radio	LSD
		13	0806	WMOG  med fint ID och trevlig slogan. Fick dock svar på förra vinterns rapport.	BOS
		11	0100	WOSH Oshkosh WI  med ett uselt ID men bättre fem minuter senare med Oshkosh-reklamer till area code 920!	JOB
		23	2353	KRIB Mason City IA  hade jag ett svagt ID på när jag kollade bättre. Var ju misstänkt med sin lokala reklam för firma i Clear Lake, IA. 	BOS
		21	1111	KKAN Phillipsburg KS  bra dubbel-id // FM före och efter vädret. Lite QSL-trög.	BOS
		11	0200	KOVC Valley City ND med ett brukbart “Dakota Country Radio” och trippel-ID för 1220, 1490 och 1600	JOB
		10	0806	KDBM Dillon MT bra ID “Your Favorite Country Station, AM 1490 KDBM”	JOB
		21 24	0031	KDBM  en kul tid på dygnet. Reflekterat av "fel" skikt alltså.	BOS
		21	1221	KCID Caldwell ID  med ett tydligt "KCID" på SS. Lugn SS mx annars	BOS
		11	0400	KBKR Baker OR  med första delen av dubbel-ID:et: "SuperTalk 1450 KLBM …"	BOS
		14 17	0800	KEYG Grand Coulee WA	BOS
		16	1000	KEYG	LSD
		17	0942	KTEL Walla Walla WA  bara ett svagt ID genom KEYG, KCID och andra	BOS
		18	1007	KBIS Forks WA  "Forks' Classic Country"	BOS
		14	1200	KWOK Hoquiam WA  ganska bra men avvaktar en perfekt rpt den här gången.	BOS
	1500	14	2200	WFED Washington DC	LSD
		19	2157	WFED	BOS
		19 20	2159	WFIF Milford CT  fina ID mm	BOS
		14	2250	WLQV Detroit MI	LSD
		11 19	0000	WLQV	BOS
		8	2300	WLQV ganska bra vid ID	JOB
		11	0000	KSTP St Paul MN  några sekunder efter och under WLQV	BOS
		11	0200	KSTP “The Talkstation AM 1500 KSTP, St. Paul-Minneapolis”	JOB
	1510	19 21	2154	WWZN Boston MA  nu ”Revolution Boston”	BOS
		10	2259	WWBC Cocoa FL fadade upp vid slutet av körsången och levererade ett lite försynt men dock tydligt “WWBC Cocoa…” innan WWZN blev för svår igen. Ny i lurarna förstås! Trevligt mailsvar!	JOB
		9	0700	WLAC Nashville TN ”Newsradio 1510 WLACand WNRQ HD-3. Nashville’s Home
				for Fox News" mycket fint	JOB
		11	0006	WLAC  sportade liksom övriga på frekvensen	BOS
		24	0107	KCKK Littleton CO  kanon	BOS
		9 11	0100	KCKK “The Sportsvoice of Colorado, Mile High Sports Radio” finfint	JOB
		10	0156	KGA Spokane WA ”Sportsradio 1510 KGA Spokane”	JOB
	1520	11 19	2300	WWKB Buffalo NY	BOS
		11	0105	KOKC Oklahoma City OK “Newstalk 1520 KOKC”	JOB
		21 24	1105	KOKC  passade fint in i TexMex-kondsen så helt dominant.	BOS
		11	0142	KOLM Rochester MN gladde så klart med ID ”Sports Radio 1520 The Ticket”	JOB
		17	1000	KGDD Oregon City OR	BOS
		10	0716	KGDD körde // med 1020 förutom ID:et 	JOB
	1530	10 20	0830	WCKY Cincinnati OH fint bokstavsid förutom sin slogan. Men REL i övrigt.	BOS
		9	0700	WCKY fint med legal ID och ”Home of the Bengals” men REL annars	JOB
		21	1031	KGBT Harlingen TX  skapligt men klantade bort det mesta av ID:et genom att köra med basröst och dessutom pressa den genom någon kompressor.  "KGBT" hörs nätt och jämnt men CE kunde i alla fall verifiera att det var deras jingle! 	BOS
		9 10	0200	KZNX Creedmoor TX gladde stort med ett användbart ID! ”1530 ESPN Austin”. Även 10:e. QSL!	JOB
		21	1110	KZNX   med ett fint "ESPN Austin"! Men finns redan i pärmen…	BOS
		10	0835	KFBK Sacramento CA ”Newstalk 1530 KFBK” fint	JOB
		24	0110	KFBK  mycket fint trots tidpunkten!	BOS
	1540	20 22	2206	+WXEX Exeter NH  med ett första ID så här dags men ett betydligt bättre några låtar senare så rapport blev inga problem. OLD mx.  QSL kom ganska omgående.  Visade sig hörd redan 20.10 klockan 2150 UTC men sämre då.	BOS
		19 20	2201	WDCD Albany NY	BOS
		9	0300	CHIN Toronto ON fint	JOB
		11	0200	KXEL Waterloo IA fint “The voice of the Cedar Valley, Newstalk 1540 KXEL, Waterloo-Cedar Falls”	JOB
		20 24	0200	KXEL	BOS
		10	0700	KMPC Los Angeles CA äntligen med ett användbart legal ID och då blev det QSL också!	JOB
		19	1257	KXPA Bellevue WA  med ett ovanligt fint ID. Brukar inte gå så här bra.	BOS
	1550	19 20	2305	CBE Windsor ON	BOS
		24	0033	KMRI West Valley City UT  mycket bra tidvis med "Radio Exitos"-ID bl a	BOS
		11	0300	KFRC San Francisco CA “AM 1550 KFRC”. Oldies	JOB
		10 11	0225	KKAD Vancouver WA fint: “This is Portland-Vancouver’s home for America’s Best Music, Sunny 1550”	JOB
		11	0200	KRPI Ferndale WA skol-ID: “You’re listening to 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed on Shere-Punjab are not necessarily those of the staff, management or ownership of this station”	JOB
		20	1000	KRPI	BOS
	1560	10	2354	WQEW New York NY ”Radio Disney AM 1560” 	JOB
		10	2354	WQEW  med ovanligt trevligt ID för att vara R Disney. Men annan NA störde sen.	BOS
		21 23	1131	KGOW Bellaire TX  alla möjliga tider på dygnet.	BOS
		8	2350	KGOW  hittades efter lite koll av stationen som mestadels gick under Disney med sport. Här ett användbart ”You’ve found 1560 The Game”. Fortfarande på laglig dageffekt några minuter. Även som tentativ 10:e med ”Sporting News Radio”. Snabbt och tungt (3 Mb!) QSL-svar i inkorgen	JOB
		11	0259	KKAA Aberdeen SD “You’re listening to KKAA Aberdeen” mycket bra	JOB
		20 24	0200	KKAA	BOS
		10	0700	KNZR Bakersfield CA ”Rush Limbaugh weekday mornings 9 to noon on 1560 KNZR” så då finns det väl ingen anledning att zappa?	JOB
		20 24	0106	KNZR  vid denna tidiga timme	BOS
		13 16	0600	KVAN Burbank WA  nu “La Estación de la Familia” // 1400 Othello. Dubbel-id	BOS
		10	1002	KVAN fint “La Estación de la Familia”	JOB
		24	0800	KZIZ Pacific WA  med solo-id på timmen.	BOS
	1570	18	0545	CKMW Winkler MB	LSD
		11	0200	CKMW “Country 1570 CKMW”	JOB
		9	0620	WCLE Cleveland TN av och till riktigt bra med diverse ID-varianter! Trevligt återhörande – kul QSL kom efter PAX8	JOB
		11	0302	KVTK Vermillion SD med ett ID och promo. Premiär för mig men gick bättre i Furuögrund under julhelgen så behöver inte mangla detta…	JOB
		24	0200	KVTK   fina ID och promos	BOS
	1580	20	2214	WLIM Patchogue NY  ganska stadigt.  ”Radio Adonai”-id	BOS
		10 20	2358	CKDO Oshawa ON	BOS
		10	0533	+WLIJ Shelbyville TN med ett par skapliga promos och tillhörande ID gladde en filgranskare! Kom igen en stund senare dessutom. Kul med lite sydligare vindar! Trevligt mailsvar!	JOB
		10	0533	WLIJ  visade sig ha fastnat i mina garn också!	BOS
		11	0324	KCHA Charles City IA utmanade CKDO med ett lite lugnare musikformat! Efter finkamning hittades ett par ”Fabulous 1580”-ID:n varav ett med callbokstäverna oxo. Inte HIFI-kvalitet men QSL-bart som tur var! 10 minuter senare var utrustningen nerpackad i väskorna…	JOB
		17	1000	KBLA Santa Monica CA  hyfsat legal ID	BOS
		14	0730	KGAL Lebanon OR 	LSD
		10	0900	KGAL ”Newstalk 1580 KGAL”. Sade även ”Smart Talk 1580”	JOB
	1590	20	2230	WARV Warvick RI	LSD
		20	2202	WARV	BOS
		9	0305	WAKR Akron OH	BOS
		10	0734	WVNA Tuscumbia AL riktigt fint med ID! Den har jag sneglat på ända sedan förra minimat då den tydligen var relativt vanlig ett tag. Sympatiskt mailsvar från CE:n	JOB
		9	0643	WHLX Marine City MI  med sitt sedvanliga “1450 and 1590 WHLS”	JOB
		10	2359	KWBG Boone IA gladde med ett ID i röran men inte mycket mer: “KWBG AM 1590 Boone”	JOB
		9 21	1128	KCNN East Grand Forks MN  "Fox Sports Radio 1590 KCNN"	BOS
		10	0800	KCNN med ett par skapliga ID:n	JOB
		21	1110	KVGB Great Bend KS	LSD
		9	0600	KVBG ”AM 1590 KVBG”	JOB
		20	0859	KVGB  med Farming-px	BOS
		17 21	1000	KUNX Ventura CA  skapligt ID förutom "Formula 1590"	BOS
		10	0759	KUNX ”Radio Formula 1590”	JOB
		19 21	1100	KLFE Seattle WA  dominant förstås vid dessa cx men QRM intresserade	BOS
	1600	11	0000	WUNR Brookline MA  fint	BOS
		11	0101	WUNR med callbokstäverna på EE efter att ha pratat kreol(?)	JOB
		9	0500	WWRL New York NY gladde med ett kanon-ID på timmen! Ny för	JOB
		20	2201	WWRL  går kanon på USB men nästan inte alls på LSB!	BOS
		10	0600	WKWF Key West FL Breda konds med Barrow 680 på en antenn och Key West här på den andra! ”The Home of the Conchs” säger de bl.a.	JOB
		10	0800	WAAM Ann Arbor MI “Wham Fox 1600, WAAM Ann Arbor” fint	JOB
		10	2358	WAAM	BOS
		10	0400	KCRG Cedar Rapids IA	JOB
		15	0703	KEPN Lakewood CO     "check out espnradio1600.com"	BOS
		10	0900	KEPN “espnradio1600.com”	JOB
		20	1000	KGST Fresno CA  med skapligt ID	BOS
		15	0700	KVRI Blaine WA  med fint "This is KVRI Blaine" o EE tel nr i ETH minuterna innan hela MV:n dog ut totalt hela dagen. 	BOS
	1610	12	0500	CJWI Montreal QC  blev sista frekvens till loggen med IDad NA.  "CPAM"	BOS
	1620	9	0700	WNRP Gulf Breeze FL herre på täppan denna heltimme. Tror det är första gången jag hört dem efter ”statbytet”	JOB
		9	0300	WDND South Bend IN med bra ID: ”WDND South Bend. ESPN 1620”	JOB
		9 10	0259	WTAW College Station TX ”1620 WTAW College Station”	JOB
		20	1000	KOZN Bellevue NE	LSD
		20	0800	KOZN	BOS
	1630	9	0300	WRDW Augusta GA ”News, Talk, Sports, 1630 WRDW Augusta, a Besley Broadcasting Station”	JOB
		9	0106	WRDW	BOS
		9	0118	KKGM Fort Worth TX  med stiligt ID. Ett ID jag inte hört förr.	BOS
		9    	0118    	KKGM bra en stund “AM 1630 KKGM”    	JOB
		11	0100	KCJJ Iowa City IA kanonstark	JOB
		11	0230	KRND Fox Farm WY fint på sitt sidband: “La Grande 1630”	JOB
	1640	11	0000	WTNI Biloxi MS ”Talkradio 1640 WTNI” fint	JOB
		15	0100	WTNI	BOS
		9	0600	KFXY Enid OK ganska bra vid ID: “Your sports authority, The Score 1640 KFXY Enid-Oklahoma City”. Tror det bara är andra gången jag bokför dem	JOB
		10	0700	KBJA Sandy UT “KBJA 1640 AM” på spanska	JOB
		13	0600	KDIA Vallejo CA  fint ID.  ”You found 1640 KDIA”	BOS
		11	0200	KDIA snabb fade up vid ID	JOB
		20	0958	KDZR Lake Oswego OR  med bokstavs-id i Radio Disney	BOS
	1650	20	2200	CJRS Montreal QC  	BOS
		8	2340	CJRS “Radio Shalom 1650 AM…” mycket fint	JOB
		9	0111	CINA Mississauga ON ganska bra av och till med sina Bollywood-hits, men täta lokala reklamer på EE är ju utmärkta rapportdetaljer!	JOB
		20	0800	KCNZ Cedar Falls IA	BOS
		10	0700	KFOX Torrance CA mycket bra “AM 1650 K-Fox. You are listening to Southern California’s number one Korean radio station”. QSL saknas så på’n igen!	JOB
		15 20	0700	KFOX   fadade upp perfekt strax efter det brusiga ID:et	BOS
	1660	20	2200	WWRU Jersey City NJ  drog callet. Så mycket mer förstod man inte.	BOS
		9	0218	WCNZ Marco Island FL med ”The Avenue”-ID för 1410 och 1660	JOB
		9	0105	WCNZ	BOS
		11	0041	WQLR Kalamazoo MI ”1660 The Fan”	JOB
		11	0300	KQWB West Fargo ND ”ESPN Radio for the Red River Valley, KQWB AM West Fargo, Fargo-Moorhead”	JOB
		20	0800	KQWB	BOS
		15	0700	KXOL Brigham City UT  med trippel-idet	BOS
		11	0228	KXOL  fint med ”La Favorita 960 y 92.9 FM”-annons	JOB
	1670	9	0700	WFSM Dry Branch GA  “This is WFSM Dry Branch-Macon. Fox Sports 1670. Find us online at foxsports1670.com”	JOB
		15	0025	WTDY Madison WI	LSD
		9	0300	WTDY  med legal ID	JOB
		11	0200	KNRO Redding CA “Sportsradio 1670 KNRO”	JOB
	1680	10	0600	WTTM Lindenwold NJ kanon men ID:et kapades mitt i av någon anledning…	JOB
		20	2300	WPRR Ada MI	LSD
		14	0615	KRJO Monroe LA  ”Old School”	LSD
		10	0701	KRJO ”Old School 1680 AM” kom upp över KGED mfl	JOB
		10	0600	KRJO	BOS
		13	0615	KGED Fresno CA  ”Radio Canon”	LSD
		10	0700	KGED  med ett fint ”KGED Fresno”	JOB
	1690	20	2200	WPTX Lexington Park MD  Q4 minst	BOS
		10	0600	WPTX	JOB
		18	0005	CHTO Toronto ON	LSD
		9	0200	CHTO  bra ID	BOS
		9    	0200    	CHTO bra ID och ”www.am1690.ca”    	JOB
	1700	23	2315	KBGG Des Moines IA  kan man nog spara in tid, pengar och rapport på.	BOS
		11	0100	KBGG  har gäckat mig tidigare men kom nu äntligen igenom dominanten KVNS med ett skapligt ”1700 The Champ”. QSL-slö sägs det?	JOB
		9	0302	KVNS Brownsville TX mycket fint	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	560	10	0559	CM__R Rebelde, Moa med karaktäristisk nyhetssignal och “Las Noticias”	JOB
	580	16	0540	WKAQ San Juan PR	LSD
		21	0600	WKAQ  stark och stadig	BOS
 	600	21	0100	R Rebelde	BOS
	610	10	0430	CMAN R Rebelde, Bahia Honda ”Rebelde, La Habana, Emisora la Revolucion”	JOB
		21	0100	R Rebelde även här	BOS
	620	10	0501	R Rebelde, Colón/Moa ganska bra trots VOCM	JOB
	670	10	0559	CMBA R Rebelde, Arroyo Arenas	JOB
	690	21	1000	XEWW Tijuana BC  med ett trängt ID	BOS
	760	19	0750	+XEEB R Fiesta, Ciudad Obregón SO	LSD
		21	1027	XEEB  "Radio Fiesta, La Mas Picuda XEEB 760 AM …"  fullständigt ID	BOS
	770	10	0559	CMKB R Rebelde	JOB
	790	10	0535	CMAQ R Reloj, Pinar del Rio	JOB
	800	21	1051	XEROK Cd. Juárez CH  inte i kondsens öga så förhållandevis svag.  Canon-id	BOS
	840	19	2300	RFO Pointe-a-Pitre  med ett "Guadeloupe" nämnt på timmen bl a	BOS
	860	21	1029	+XEHX Ciudad Obregón SO  med klart "La Mía 860 AM"	BOS
	870	10	0535	CMDT R Reloj, Sancti Spíritus	JOB
	910	11	0022	CMHA R CadenaAgramonte, Camagüey med bra ID	JOB
	940	21	0620	WIPR San Juan PR	LSD
	990	18	0903	XECL Mexicali BC  "Rockola" utrop nu och då under väl över en timme. Även ett mindre bra legal ID 0800.	BOS
		10	0806	XECL alias ”Rock-Ola”!	JOB
	1010	21	1025	+XEVK Torreón CO  med fint "La Poderosa 1010 AM"	BOS
	1030	10	0801	XESDD Ensedada BC  med fint ID “XESDD La Tremenda 1030 AM”	JOB
		17	0838	XESDD  med bokstäverna	BOS
		15	0659	XEYC Ciudad Juárez CH  med ett bra "Radio Formula" och nämnde även XERFR 970 men inget lokalt för 1030 tyvärr. Lär vara enda alternativet på 1030 dock.	BOS
	1040	21	1116	+XEGYS Guaymas SO  "La Primera" utan USA-QRM!  Däremot gick en annan Mex av och till med pratigare px. Troligen XEBBB R Mujer?	BOS
	1060	20	2331	R 26	BOS
		24	0039	XEEP Mexico DF  fint bland alla DT här "Radio Educación 1060 AM"	BOS
	1120	16	0030	WMSW Hatillo PR	LSD
		19	2259	WMSN  med callet	BOS
	1170	21	1030	+XEFEM Hermosillo SO  drog igång plötsligt med ett stiligt ID;  "Radio Paraiso 1170 AM"  Min MEX nummer fyra på 1170 - trots callet …	BOS
		21	1045	XEUVA Aguascalientes AG  tog över med "La Rancherita" och "1170 AM"	BOS
	1180	21	1113	XEDCH Cd. Delicias CH  IDade direkt som dom dök upp	BOS
		10	0559	CMBA R Rebelde, Villa Maria	JOB
	1190	21	1117	XEWK Guadalajara JL  kanon med Jalisco-vädret och "W Radio". Lät många kW.	BOS
	1230	9	2358	WNIK Arecibo PR  ”Unica Radio 1230”	JOB
	1260	11	0517	XESA Culiacan SN  fint med ”La Mexicana”-slogan m m	BOS
	1270	21	1032	XERPL León GJ  hängde på lite i kanten av kondsen med svagt ID	BOS
	1280	21	0645	WCMN Notiuno, Arecibo PR	LSD
	1320	9	0129	XECPN Piedras Negras CO ID:ade föredömligt ”Esta es XECPN…”	JOB
	1350	24	0200	XEZD Ciudad Camargo TM  med tydligt "XEZD"	BOS
	1410	20	0915	XECF La Mexicana, Los Mochis	LSD
		10	2338	HOH779 R Mensabé, Las Tablas gladde stort då det blev Panamapremiär för mig! Fint en liten stund med lokal musik och ett par ID. Trevligt QSL-svar per rekommenderat brev som även innehöll en CD så att man kan njuta mer av nämnda musik!	JOB
	1480	10	2217	WMDD Fajardo PR  med fina Fajardo-reklamer och ID	BOS
	1500	21	1056	XEDF Mexico DF  svagt med callet här 	BOS
	1530	21	1056	XESD Silao GJ  fint med slutet av nyheterna och ett "99.3 FM"-ID innan dom la på den obligatoriska Nationalsången.  Strax innan gick ESPN i Austin TX mkt fint.  Tyckte att jag hört dem tidigare och lite antecknings-koll visade att dom hördes under PAX80 men att jag glömde ta med detta i loggen …  En helt missad uppdatering. Nu införd.	BOS
	1540	20 21	1120	XEHOS Hermosillo SO  med diverse slogans. "La Estación de los Grandes" t ex	BOS
	1550	21 24	1109	XENU Nuevo Laredo TM  upp bara några sekunder men idade då!	BOS
		10	0559	CM R Rebelde, Nuevitas	JOB
	1570	20 24	0200	XERF Cd Acuna CO	BOS
	1580	11	0302	XEDM Hermosillo SO kom upp en liten stund och ID:ade ”DM Noticias 1580 AM”	JOB
	1620	9	0400	WDHP Frederiksted VI med stiligt ID	JOB
	1700	9	0700	XEPE Tecate BN “San Diego’s 1700”	JOB

	SYDAMERIKA
	610	21	0103	HJKL La Carinosa, Bogotá  i röran blandad med Cuba och ett par NA	BOS
	690	21	0200	HJCZ R Recuerdos, Bogotá  med hyfsat ID men en annan LA under också!	BOS
	700	18	0645	LV3 R Córdoba	LSD
	750	20	2230	YVKS RCR, Caracas  bra med ID mm. På 760 “RCN”-id samtidigt.	BOS
	770	20	2237	YVKK R Nacional, Valencia  med ID så här tidigt	BOS
	840	18	0735	LV9 R Salta	LSD
	870	16	0610	LRA1 R Nacional, Buenos Aires	LSD
	900	21	0610	YVMD Venezuela Mara Ritmo	LSD
	930	22	0740	LV7 R Tucumán	LSD
	940	21	0630	YVNN R Punto Fijo	LSD
	940	16	0615	ZYJ453 R Boa Vontade, Rio de Janeiro	LSD
	1030	18	0630	LS10 R del Plata, Buenos Aires	LSD
	1070	10	0021	YVMA Mundial Zulia, Maracaibo med ID men i kamp med Colombianer tror jag	JOB
	1130	16	0130	HJVA Vida AM, Bogotá	LSD
	1230	18	0635	LT2 R Dos, Rosario	LSD
	1320	16	0045	YVWP R Apollo, Turmero	LSD
	1350	9	0604	HCVP2 Teleradio 1350, Guayaquil ”Teleradio 1350”-ID  men nämnde även en FM-frekvens	JOB
	1380	9	0523	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello ”Ondas del Mar 1380”	JOB

KORTVÅG & FM
	3995	13	1250	RRI Kendari  med lokalid	LSD
	9820	16	0700	R 9 de Julho, Sao Paulo	LSD
	107.0	21	1430	Mix Megapol Gällivare  med ny slav i Kiruna med 2 kW	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	610	21	1000	OID Canada som startade sin kopia av nyheterna från Canadian Press ca 20 sekunder efter CKYL!  YT lika trolig som MB i detta läge?	BOS
	675	10	1400	OID med BBCWS på EE skulle kunna vara Hongkong?	JOB
	684	9	1605	OID ABC Local Radio ganska bra några sekunder när “Overnight Weekends” drog igång. Tyvärr verkade det vara fråga om en kollektiv fade-up just efter vädret, som skulle kunna ge eventuella lokala inslag… Borde vara 2KP Kempsey NSW mtp cx:en	JOB
	720	9	1605	OID ABC Local Radio med ”Overnight Weekends” några sekunder. Flera här inklusive QLD som nog är mest trolig här…	JOB
	738	9	1605	OID ABC Local Radio kom upp en liten stund. ”Overnight Weekends”. Borde vara 2NR Grafton QLD	JOB
	747	9	1320	JOIB sade bara ”NHK dai-ni hosodesu”, dvs ”NHK2” i den här gaten! Finns ingen annan NHK på frekvensen dock	JOB
	760	23	2343	OID REL  var troligen KCCV …	BOS
	910	20	2213	OID SS  med ID!  WLAT i CT eller någon LA?  "910" hörs i alla fall.	BOS
		11	0329	Tent. WSUI med BBCWS via Public Radio International	JOB
	940	20	2230	OID stark REL med mycket rapporterbart och troligen ID också. Bör väl vara WCPC nere i MS!?  50 lagliga kW så här dags. Nämner en sammankomst i Houston.	BOS
	960	10	0804	Tent. KOVO // 1660 med Mex men ID:et blev för dåligt…	JOB
	990	10	0819	OID stadig MEX med ID. Väldig eko-effekt dock så måste kolla inspelningen. Relativt östlig sak så knappast XECL.	BOS
	1010	24	0030	(Tent) KIHU Tooele UT  gick bra med EWTN men dök till ID tyvärr.  Ett stort antal andra mer eller mindre OID DT-stationer hördes runt denna tid.	BOS
	1044	9	1605	OID ABC Local Radio med “Overnight Weekends”. Troligen 2UH men 4WP kan ju inte uteslutas med tanke på kondsbilden…	JOB
	1080	24	0038	OID som körde ut grekiska FM-stationen Kosmos 93.6 fint. World music.	BOS
	1160	19	2229	(Tent) VSB3 med BBC	BOS
	1190	10	0800	”ESPN Deportes Radio” här ska visst vara XEMBC	JOB
	1230	21	1044	OID SS med en galande tupp och ett förmodat ID	BOS
	1287	9	1600	HLAF eller HLAX (MBC) med fint ”HLAF” eller ”HLAX” men vågar inte säkert säga vilken av dem!	JOB
	1300	23	2337	OID  spelade Rod Stewart bra en stund. Bör ha varit KBRL?	BOS
	1310	19	1203	OID  stark sak med ESPN Deportes Radio = KZXR?	BOS
	1340	21	1057	OID  med ett halvbra KXEO/KXPO men även en del annan info som kanske kan lösa vilken av dem det är.  KXEO ligger ju i Mexico vilket skulle stämma med cx!! Hi!	BOS
	1341	9	1328	OID med sport på EE här kittlar ju med tanke på Aussie-cx… 	JOB
	1370	19	2300	OID  som jag inte hört förr. Låter som "AM 1370 WGCL Bloomington" men kan även fås till "AM 1370 WBTN Bennington". IN mer trolig.  Jag får se om lite signalbehandling kan lösa detta.	BOS
	1500	21	1104	Mexikanska nationalsången under XEDF!  Förblir OID förstås men kul ändå!	BOS
	1510	24	0024	(Tent) KLLB West Jordan UT   QRK4 en stund men GOS non-stop. Jfr 1010!	BOS
		21	1044	OID SS med mexikansk dragspelsmusik och en jingle mellan låtarna. KROB?	BOS
	1512	10	1400	ABC News-signatur här så man misstänker nog Newcastle…	JOB
	1520	10	2341	OID med C&W skapligt en stund och ”Real Country”-non ID. MO kanske?	JOB
	1540	21	1055	OID SS med ett ganska bra ID i en promo. Nämner frekvensen men callet låter mest som KZMU eller KZNU. FM kan man tänka men verkar inte stämma med något. Säkert samma stn som sex minuter tidigare så börjar ha material till en tent rpt. 	BOS
	1580	24	0058	(Tent) KMIK Tempe AZ  men bara "Radio Disney" gick igenom.	BOS
	1600	10	0700	Skapligt eko på ”ESPN Deportes” av och till borde vara CA och UT	JOB

NDB
	1632	9	1415	+OKT Oktedi, Papua Nya Guinea	JOB
	1642	9	1414	+MOR Moro, Papua Nya Guinea	JOB
	1662	9	1459	+KUB Port Moresby, Papua Nya Guinea	JOB
	1689	9	1459	+MH Mt. Hagen, Papua Nya Guinea stark och långsam	JOB
	1725	9	1434	+GA Goroka, Papua Nya Guinea	JOB
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ASIA SPECIAL 

Chuck Hutton – Seattle, USA  at Parka, 2009.

Most big stations are not listed but you can be sure they were there.

693 BANGLADESH 1530 Oct 9 fair or better with ID.

558 CHINA Xinjiang1500 9 October Chinese anthem.
567 CHINA Tianjin RGD fair ID 1500 October 9. 
585 CHINA Fuzhou fair ID at 1600 October 9.
585 CHINA unknown poor CNR1 theme music at 1600:15 October 9.
603 CHINA CRI Dongfang with fair CRI ID 1300 9 Oct.
603 CHINA poor CNR1 theme and ID 1500 October 9.
603 CHINA Hulun Buir RGD with good ID 1500 October 9.
630 CHINA various, fair with CNR ID 1400 10 Oct.
648 CHINA not quite fair "Guangdong Guangbo" ID's 1500 11 Oct over AP news from AFN Japan.
666 CHINA Fuzhou 1400 14 Oct poor English program with PO box in Fuzhou.
666 CHINA Madoi fair with Qinghai ID 1500 11 Oct.
693 CHINA 1500 11 Oct poor Shaanxi ID (I think) buried under Japan.
702 CHINA Nanjing 1400 10 Oct poor - fair with ID.
711 CHINA Golmud fair with Qinghai ID 1500 11 Oct.
729 CHINA Jiangxi various fair 1400 11 Oct mixing with Japan. 
738 CHINA Kashi and others fair Xinjiang rgd id 1800 Oct 9.
765 CHINA Fuzhou 1500 11 Oct fair with Zhonghua zhi Sheng ID.
774 CHINA various 1500 11 Oct fair with Hubei RGD ID.
783 CHINA Baoding good Hebei RGD ID 1500 9 Oct.
792 CHINA Shenyang RGD fair ID 1500 9 Oct.
819 CHINA Qingdao fair to good with ID at 1459:35 14 Oct.
819 CHINA Shanxi poor with ID under Qingdao at 1500 14 Oct.
828 CHINA Beijing fair 1500 9 Oct ID in English.
837 CHINA Quanzhou fair Zhonghua zhi Zheng ID 1500 9 Oct.
882 CHINA 1500 13 Oct poor Chinese anthem, assumed from Nei Menggu.
882 CHINA Dalian 1701 9 Oct good Dalian ID.
900 CHINA 1400 13 Oct fair Hunan RGD ID.
900 CHINA Golmud poor CNR2 theme 1400 11 Oct.
909 CHINA Tianjin poor ID 1600 11 Oct.
918 CHINA  Shandong fair ID 1300 9 Oct.
927 CHINA poor anthem as heard at 1400 on Nei Menggu stations so poosibly Xilinhot.
927 CHINA Xiamen fair with CNR6 ID 1500 11 Oct.
927 CHINA 1700 9 Oct clear CNR theme and ID - only CNR1 is Yoyang 1 kw which seems a bit unlikely.
990 CHINA Hailar 1600 9 Oct with poor CNR2 theme and ID. Only a 1 kW Nei Menggu station listed.
1035 CHINA various CNR1 poor 1500 11 Octunderneath Estonia.
1044 CHINA Xinjiang fair with Uighur ID and Chinese anthem 1500 13 Oct.
1053 CHINA Luoyang 1530 9 Oct with fair ID and AM-FM frequencies.
1080 CHINA Yunnan poor 1430 9 Oct with CRI theme.
1098 CHINA 1400 11 Oct poor anthem, assumed from Nei Menggu RGD.
1107 CHINA 1400 11 Oct poor anthem that is different from Nei Menggu version. 
			Assumed Xinjiang starting CNR8 program.
1116 CHINA Shaowu CNR5 with good Zhonghua zhi Sheng ID 1700 9 Oct.
1143 CHINA CNR1 (Guizhou and Liaoning) poor with CNR1 ID 1500 11 Oct.
1143 CHINA poor CNR1 theme music at 1500 9 Oct, only 3 kW Liaoning is listed.
1152 CHINA Bayan Nur fair to good with ID over record-scratching hip hop (!) 1300:33 10 Oct.
1188 CHINA Yunnan 1400 11 Oct poor CRI ID and theme music.
1197 CHINA Qiqihar with poor Qiqihar Guangbo ID 1301:30 10 Oct.
1197 CHINA unknown with poor Chinese anthem as played on Nei Menggu stations but nothing 
			listed nor Chinese stations with minority languages.
1224 CHINA CNR1 unknown location per PAL, fair 1500 11 Oct.
1224 CHINA unknown location poor CNR1 theme and ID 1300 10 Oct.
1224 CHINA Zhenjiang poor-fair ID 1300 10 Oct.
1233 CHINA Nantong fair with "Nan tong xin wen zi xun guang bo" ID 1400 10 Oct.
1251 CHINA 1400 11 Oct poor CRI theme, no CRI outlets listed so maybe CRI Easy FM in Beijing.
1251 CHINA Jingmen 1400 14 Oct poor with "Hubei Diantai Jingxi Guangbo" ID.
1251 CHINA 1600 9 October fair CNR2, unlisted, parallel to 630-720-1305.
1251 CHINA assumed with poor English mixed with some Chinese 1430 9 October.
1260 CHINA unknown with very poor CNR2 1601 9 Oct.
1323 CHINA Ningbo RGD taking turns with CRI, bith with good signal 1200 14 Oct.
1341 CHINA 1200 Oct 14 fair Heilongjiang ID.
1341 CHINA 1400 11 Oct fair Zhejiang Guangbo News Radio ID.
1341 CHINA Taizhou 1500 10 Oct fair but slightly distorted ID.
1368 CHINA 1400 10 October: 2 stations with Chinese anthem starting 11 seconds apart. I have no idea
			 who these are: possibly the Nei Menggu station but no guess on the other.
1395 CHINA Anhui 430 9 Oct fair ID.
1395 CHINA various 1401:30 10 October with fair Anhui RGD Xiaoshuo Pingshu Guangbo ID.
1395 CHINA Xilinghot 1200  Oct 14 fair ID. 
1404 CHINA Zengdu with poor Hubei RGD ID 1500 11 Oct.
1413 CHINA 1500 13 Oct poor anthem followed by Chinese anthem. Assume this is Xinjiang.
1422 CHINA 1300 10 October fair Heilongjiang RGD ID, perhaps the "unknown" Heilongjiang 
			station listed in the PAL.
1422 CHINA Taiyuan 1300 9 Oct fair to good ID.
1512 CHINA 1400 11 Oct poor Chinese anthem, assumed from Nei Menggu.
1548 CHINA various sites poor 1300 9 Oct Shandong News Radio ID.

1044 HONG KONG 1400 11 Oct ID "Metro Plus, a service of Metro Broadcasting".

1669 JAPAN harbor stations: 28 of 29 stations heard - only Daio Saki Mie was not heard due to lack of 			recordings. Strength was from carrier to fair audio. Best on 14 October.

882 MONGOLIA Murun poor with anthem 1458 9 Oct.
1350 MONGOLIA fair 1300 9 Oct with VOA ID.

576 MYANMAR 1600 Octobr 9: anthem seems to match Myanmar but not sure.

666 PHILIPPINES DZRH 1600-1602 13 Oct fair.
702 PHILIPPINES 1400 11 Oct fair and alone with English religion.
1233 PHILIPPINES DYVS 1400 10 Oct with poor EE "saying goodbye" and religious music.
1233 PHILIPPINES 1358 11 Oct fair / good with religious song in English and DYVS mention. 
			Best Filipino.
1314 PHILIPPINES DWXI 1401 10 October poor-fair with Tagalog - English  preaching mixture.
1314 PHILIPPINES DWXI fair 1431 Oct 9 with religious program.
1476 PHILIPPINES DXRJ 1400 14 Oct poor but clear VOA ID, theme music and news in English. 			Frequency = 1476.099.
1530 PHILIPPINES 1400-1402 11 Oct poor speech I think is Tagalog.

558 SOUTH KOREA excellent 1500 October 9.
567 SOUTH KOREA fair 1500 October 9 with HLKF call letter ID.
711 SOUTH KOREA 1400 14 Oct fair with HLKA call letter ID.
747 SOUTH KOREA 1400 14 Oct poor with call letter ID under Japan.
747 SOUTH KOREA Bia KBS1 poor 1400 10 Oct with KBS ID.
756 SOUTH KOREA Yeoju poor with HLKA call letter ID 1500 9 Oct.
774 SOUTH KOREA 1400 14 Oct poor-fair MBC chimes,
810 SOUTH KOREA Daegu 1400 10 Oct almost fair with MBC chimes.
819 SOUTH KOREA 1300 14 Oct almost fair with MBC chimes.
855 SOUTH KOREA Jeonju 1400 Oct 14 almost fair with MBC chimes.
918 SOUTH KOREA 1500 9 Oct poor call letter ID.
990 SOUTH KOREA Masan 1300 Oct 14 fair MBC chimes. 
1008 SOUTH KOREA Yangyang with fair call letter ID (HLKC) during KBS1 relay 1600 9 Oct.
1044 SOUTH KOREA Jecheon / Samcheok 1600 9 Oct poor KBS ID.
1080 SOUH KOREA Yeosu 1500 11 Oct poor MBC chimes.
1107 SOUTH KOREA Pohang 1300 Oct 14 poor MBC chimes.
1134 SOUTH KOREA fair (or better!) id 1300 Oct 14.
1134 SOUTH KOREA Kimpo 1500 Oct 9 with decent ID.
1152 SOUTH KOREA Wonju poor at 1500 9 Oct with KBS ID.
1215 SOUTH KOREA Jinju 1500 11 Oct poor MBC chimes.
1224 SOUTH KOREA Gwangzu fair music and poor kbs ID with calls 1500 10 Oct.
1242 SOUTH KOREA 1300 Oct 14 poor MBC chimes.
1287 SOUTH KOREA Gangneung 1300 14 Oct poor MBC chimes.
1305 SOUTH KOREA Uljin 1600 9 Oct fair with KBS ID.
1314 SOUTH KOREA 1400 10 Oct poor-fair with Korean, possible "CBS .. imnida" ID.
1386 SOUTH KOREA Mokpo fair to good MBC chimes at 1600 9 Oct.
1467 SOUTH KOREA Mokpo 1700 9 Oct good KBS ID.
1530 SOUTH KOREA Seoul AFN 1500 11 Oct poor with English talk.

1548 SRI LANKA 1500 11 Oct poor with Deutsche Welle ID.

Taiwan: I heard every BCC frequency except 819, 855, 954 and 1008. 927 is in the PAL but is not 
			listed in WRTH – is it on the air?
603 TAIWAN fair RTI ID 1600 October 9.
630 TAIWAN Yilan area, BCC News with BCC chimes 1500 Oct 9.
657 TAIWAN Panchiao BCC chimes almost fair at 1500 Oct 9.
711 TAIWAN Chigu 1500 10 Oct poor-fair BCC chimes.
711 TAIWAN Chigu 1500 Oct 9 fair BCC chimes.
720 TAIWAN Beitung 1400 10 Oct poor BCC chimes.
720 TAIWAN Beitung 1500 Oct 9 fair BCC chimes.
747 TAIWAN Panchiao very poor BCC chimes heard 1500 Oct 9 so Hakka service must use the 
			same chimes as Country and News.
801 TAIWAN Guanyin excellent ID 1500 9 Oct.
846 TAIWAN Guanyin. Kuanghua zhi Sheng very good 1500 9 Oct.
864 TAIWAN Kaohsiung poor to fair BCC chimes 1500 9 Oct.
882 TAIWAN Hsinchu BCC chimes fair at 1500 9 Oct.
891 TAIWAN Chigu Station with fair BCC chimes 1500 9 Oct.
927 TAIWAN Taichung 1400 10 Oct poor with BCC chimes.
927 TAIWAN Taichung 1700 9 Oct poor BCC chimes.
1017 TAIWAN Hsinchu 1700 9 Oct nice BCC chimes.
1035 TAIWAN Chiayi 1600 9 Oct very poor BCC chimes.
1143 TAIWAN 1400 11 Oct Yuye RGD ID and theme music.
1143 TAIWAN Baisha poor at 1500 Oct 9 with Yuye theme music.
1161 TAIWAN Miaoli / Zhuangwei 1500 11 Oct poor BCC chimes.
1224 TAIWAN (location unknown) 1300 9 Oct poor BCC chimes.
1296 TAIWAN Chigu fair BCC chimes 1300 9 Oct.
1368 TAIWAN 1500 10 October: a good ID from a young child for Jin Xi Zhi Shen.
1413 TAIWAN Miaoli / Puli 1500 9 Oct poor with BCC chimes.
1503 TAIWAN Fangliao 1500 9 Oct fair WYFR program.

549 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
630 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
648 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
675 VIETNAM 1359 10 Oct very good with chimes, pips and anthem.
675 VIETNAM good 1600 13 Oct.
702 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
711 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
729 VIETNAM 1359 13 Oct fair chimes.
740 VIETNAM 1359 13 Oct almost fair with chimes.
783 VIETNAM 1359 13 Oct poor chimes.
1242 VIETNAM 1400 13 Oct good talk with Vietnam mentions.


ADDENDUM 

Lest other innocents receive the same surprise I did, I will let the following list of Youtube videos serve as advance warning to others. I also recommend extra care in the school building around meal time. Help is a long way if you need it.

http://www.youtube.com/watch?v=vcnfEVqNdoA  2 	English guys receive a surprise

http://www.youtube.com/watch?v=iebNdCSqWmc   	Most disgusting food ever

http://www.youtube.com/watch?v=UlbT3NZRjtc  	entire back yard vomits

http://www.youtube.com/watch?v=HTdKDltx4Cs  	Iceland has a problem

http://www.youtube.com/watch?v=lpgPpNe2xgs  	open with full safety gear

http://www.youtube.com/watch?v=60d6xpgnxEg  	bizarre foods says thumbs down

http://www.youtube.com/watch?v=VzT6Zg1D2fo&playnext=1&list=PLCC0BD2426B2D603C  Danes say no 

http://www.youtube.com/watch?v=edKnT9pmWOU  	innocent Asians

http://www.youtube.com/watch?v=hOcSU3gPTYI  	English learn better 

http://www.youtube.com/watch?v=Z7rGwd-3VUs  	truthspeaking
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