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

BOS:

14.10	Jag plockade upp Janne på busstationen i Skellefteå 1630 efter jobbet och efter ett kort stopp i 	Skellefteå och ett längre i Furuögrund för att stuva bilen och en liten middag så bar det iväg på isiga 	vägar. Flera cm blötsnö under dagen som frusit till is på den spåriga E4:an så det gick lite försiktigt upp 	till Kallax där Lasse tålmodigt väntade på att bli upplockad.  Provianteringsstopp på Storheden i Luleå 	och sedan raka spåret nordväst ut. Isfritt från Töre och upp så ganska händelselöst. Vi mötte bara en 	handfull bilar sista 20 milen upp till Parka dit vi anlände 2355 SST.  Sigge tog emot oss innan han 	kojade för att åka hem på morgonen den 15:e. Berättade om intressanta cx sista dagarna.

15.10	Efter intrimning av utrustningarna kom lyssningen igång och från 02 SST var det sedan bara att  	hänga på öppningen de närmaste 15 timmarna.  Inte helt utfadat på hela dagen.  Mycket från Mexico 	noterat liksom västkustare. Men även annat från NA och Pacific.

16.10	Kom igång vid 01 SST med spridda punktkonds. Rena starka signaler tidvis.  Intressanta konditioner 	om än lite oförutsägbara innan den finfina HI-/AK-öppningen under eftermiddagen. 

17.10	Gnet hela natten enligt JOB som var uppe för att få med sig så mycket som möjligt hem.  Avreste 0550 	från Parka för att passa bussen i Pajala 0730.  Som vanligt inte öppet någonstans i byn så jag kom hem 	tomhänt. Och av NA bara svaga spår i suset och bruset. Efter en uppfriskande promenad fram och åter 	till Palovallen upptäckte vi att alla rymdvågor försvunnit från mellanvågen! Oavsett antenn. Tid för lite 	inspelningskoll väntar … Lasse upptäckte plötsligt att bandet var fullt av rena fina Japan-signaler på em 	och det höll i sig flera timmar. Jag avstod lyssning/inspelning, då det inte stämde med några NHK-	luckor, för att koncentrera mig på NA-koll! Annars hade nog en hel drös japs kunnat idas.

18.10	Jobbiga cx men mer eller mindre öppet hela dagen. Började med östkustare utan några VK-tendenser
	men slog plötsligen om totalt och blev koncentrerade OR-cx.  Kanske inte så givande men kul ändå.  	På eftermiddagen kom japanerna igång från noll till full fart utan förvarning. NHK2-gaten 1320 	missades precis innan vi upptäckte det.  Australien och Hawaii kom fram ganska bra tidvis.  Men 	överlag mycket fräsande och ostadiga signaler.

19.10	Tristaste dagen hittills. Några halvdåliga öppningar bara.  En promenad på byn piggade upp.

20.10	Livligaste dagen hittills för oss som inte är så kräsna. Mycket från ON/OH först och sedan mycket 	starkt från västkusten. Dock inga speciella punktkonds eller andra genvägar till finingarna …  Mycket 	att lyssna igenom alltså.  Handelsresa företogs till Junosuando trots första blötsnön idag.  Jag råkade få 	ett trevligt Korea-ID i lurarna när jag satt och gjorde annat så jag beslöt att kolla upp andra Koreanska 	ID samma minut och det rensade rejält!  Så för den som tror att Asien inte ger något – kolla 	Asienspalten.  Om en minut ger detta vid koll av enbart Korea-frekvenserna och inga andra så … 

21.10	Roligare och roligare men före 11 SST ett vitt brus som bäddade in de svagare stationerna i "bomull". 	Men sen klarnade sikten och MO/IA fanns i händelsernas centrum ett par timmar. Blev inga 	västkustkonds att tala om.  Sedan ett återfall i Korea-konds med även bra Japan-tryck.  Några stationer 	igenom tidigt på kvällen.

22.10	Instabila signaler och högt grundfräs tills en stund efter sunrise men blev sedan bättre och bättre för att 	så bli riktigt spännande strax innan det dog ut helt plötsligt 0820 UTC.  Hämtade sig sedan inte på hela 	dagen så mest bara kineser på eftermiddagen och inga NA-indikatorer i sena kvällen. Inga NDB-fyrar 	heller så inte öppet över polen. Solvinden kraftigt förhöjd och negativ men i övrigt skapliga data så blir 	kortvarigt?

23.10	En liten MN-rusning i natten men i övrigt dött, dött, dött. En inspektionsresa längs Asien-tråden visade 	en tråd i utmärkt skick.  Ingen snö i Parka men det lär vara bara närmaste tre milen som inte drabbats. 	30 cm i Kiruna ryktas det. Kjell och Magnus anlände vid 17-tiden. Roland hälsade på och fick äran 	smaka på den av Kjell specialbeställda "Tonga"-tårtan som han traditionellt bjuder på.  Utföll till 	belåtenhet liksom den dryck han bjöds på … Resten av kvällen visade på den brokiga blandning 	deltagare som PAX 87 och PAX 88 utgör. På programmet stod så skilda aktiviteter som lyssning (!), 	inspelningskoll, intrimning av utrustning, power nap och externa aktiviteter på byn.

24.10	Diverse aktiviteter i avsaknad av konds. Grimeton-testen noterades och sedan började det lossna lite 	mot fjärran östern i alla fall.  Lite tråkiga radiovädervärden fortfarande men hoppet börjar återvända.

25.10	Nästan inga trans-Atlanter men idag gick i alla fall lite asiater, spanjorer etc …

26-31	OFF LINE!  Modemet/routern från Net1  dog plötsligt och gick inte igång trots ihärdiga försök och 	isärplockning i småbitar.  En kondensator i en inverter såg svullen ut så jag la ner projektet.  Nu idag 	sedan jag pratat med Net1 om hur jag skulle få igång nätet igen och ett nytt abonnemang var svaret …

	Inga anteckningar om kondsen dag för dag sedan modemet lagt av men 27.10 började kondsen 	återvända sedan solvinden legat konstant på 650 km/s i en knapp vecka. Tog sig fint till 28.10 och 	förutom bra västkustkonds mitt på dagen så körde KMIK AZ 1580 med daytime pattern hela dagen 	vilket gjorde den till en simpel 50 kW:are att logga!  Har normalt ett heluselt pattern sett ur vår 	synvinkel. Expeditionen avslutades med tre lysande dagar som kommer att ge avtryck i loggen under 	våren! PAX blev klart över förväntan!

(4.11	ON LINE igen!  Modemet lagat idag. Bytte en kondensator, som fanns i en låda. Kostade inte fem öre.)

JOB:

14-17.10: En bra öppning på expeditionen med konstanta konds från framkomsten till 1500z 15:e ungefär. Skippade sömnen första natten och vad kul det är att lyssna live när man vet att det mesta lagras på hårddisk! Första dygnet klart bäst i absoluta tal räknat -  tror aldrig jag fått sådan utdelning på låga frekvenser tidigare, eller upplevt så fina Mexico-cx, men även en strålande Japan-timme plus lite Pacific gladde detta dygn. Under dagen 16:e en finfin AK/HI-öppning som höjdpunkt. Bland höjdarna denna gång två nya länder i lurarna: Marshallöarna och Trinidad och Tobago, samt att äntligen få logga Arizona (660!). Nu återstår bara Delaware…

EUROPA
	17,2	24	1100	SAQ Grimeton  fint med "SAQ"-testen till tio minuter över. Superlångvåg!	BOS
	558	19	0550	RNE5 La Coruna	LSD
	612	27	0525	RNE1 Vitoria	LSD
	657	28	0525	RNE5 Madrid	LSD
	666	15	2154	SER R Barcelona	JOB
	729	20	0550	RNE1 Valladolid	LSD
		28	0720	RNE1 Oviedo	LSD
	774	21	0525	RNE1 Cáceres	LSD
	792	15	2059	SER R Sevilla	JOB
	810	15	2059	SER R Madrid gladde med klart ID!	JOB
	837	26	2156	COPE Burgos	BOS
	855	29	0550	RNE1 Santander	LSD
	873	25	2158	SER Radio Zaragoza	BOS
		14 15	2154	SER R Zaragoza	JOB
		25	2159	SER Radio Galicia	BOS
	900	15	2159	COPE Vigo	JOB
	918	27	2200	Radio Inter, Madrid har tydligen kortat ner namnet sedan jag lyssnade sist  …	BOS
	936	19	0525	RNE5 Valladolid	LSD
	963	27	0740	Buzz Asia, East London	LSD
		17	0100	Buzz Asia, East London till sist i mina garn! Har letat efter den i åratal men nu skapligt ID när Euskadi drog in andan lite. QSL-mail	JOB
	990	25 30	2159	SER Radio Bilbao	BOS
	999	27	2158	COPE Madrid  med fin promo där "COPE Madrid" ingick	BOS
		15	2156	COPE Madrid	JOB
	1008	15	2154	SER R Extremadura	JOB
	1026	26	0450	SER Radio Asturias	LSD
		15	2154	SER R Salamanca	JOB
	1044	28	2058	SER Radio Valladolid  fint ID	BOS
		15	2154	SER R Valladolid var nog premiär för utd. Även 1959	JOB
		28	2059	SER R San Sebastian	BOS
		15	2059	SER R San Sebastian	JOB
	1080	14	0015	ERA, Orestiada med FM-relä förbryllade. ”Kosmos 93.6, One World – One Radio”	JOB
		28	1715	SER Radio Huesca	LSD
		28 30	2058	SER Radio Huesca	BOS
		15	2154	SER R Huesca	JOB
		28	2155	SER Radio Coruna  helt ren i början av luckan	BOS
		15	2159	SER R Granada	JOB
	1116	24	0755	BBC Radio Derby	LSD
		15	2100	BBC R Derby ID:ade ”BBC Asian Network” denna tid	JOB
		29	2159	SER Radio Pontevedra	BOS
		15	2154	SER R Pontevedra	JOB
	1125	18	0525	RNE5 Badajoz	LSD
	1134	26 27	2156	COPE Astorgaden 27:e med frekvens och bra ID sist i gaten	BOS
		27	0557	COPE Astorga	LSD
		26	0555	COPE Salamanca	LSD
	1170	15	2259	Swansea Sound, Swansea glimtade till fint med ID med mera! Bara hörd en gång av mig förr, i Brån 1997 tror jag	JOB
	1179	29 30	2200	SER Radio Rioja  stark och ren med lokala reklamer när gaten drog över en minut	BOS
	1215	15	1800	COPE Cantabria, Santander ”…en COPE Cantabria…”	JOB
	1224	19	0620	COPE Lugo	LSD
		27 30	2156	COPE Lugo  med snyggt "COPE Lugo"	BOS
		25	0555	COPE Huelva	LSD
		15	2158	COPE Huelva	JOB
	1260	15	2100	Sabras R, Leicester överraskade med ett ID!	JOB
		28	2058	SER Radio Algeciras  med ID och reklamer	BOS
		15	2154	SER R Murciafint med lokalreklam och flera IDs	JOB
	1269	17	1855	COPE Zamora	LSD
		27	2159	COPE Zamora  fint "COPE Zamora"  men annars mycket QRM	BOS
	1287	28	2058	SER Radio Lleida  sa Lleida och inte Lerida	BOS
		15	1959	SER R Lleida fint med ID på katalanska	JOB
		15	2154	SER R Lugo hade det svårt mot Lleida	JOB
	1296	24	0725	Radio XL Birmingham	LSD
		28	2156	COPE Valencia	BOS
		15	2157	COPE Valencia	JOB
	1305	21	0550	RNE5 Orense	LSD
	1341	15	2158	SER R León	JOB
	1368	15	2104	BBC Lincolnshire  fint ID 	JOB
	1413	19	0550	RNE5 Vigo	LSD
	1458	14	2300	BBC R Devon med ID innan nx	JOB
	1485	29	2159	SER Radio Santander	BOS
		15	1959	SER R Santander fint	JOB
	1512	22	1720	Tyrone Community Radio  med country	LSD
		15	2104	TCR fint med långa reklamblock	JOB
	1521	22	0450	SER Radio Castellón	LSD
		25	2153	SER Radio Castellón	BOS
	1539	25 30	2153	SER Radio Manresa	BOS
		15	2154	SER R Manresa	JOB
		30	2159	SER Radio Elche  med svagt men klart ID strax före Manresa	BOS
	1575	23	0900	Radio Tyneside	LSD
	1584	15	2200	BBC R Nottingham	JOB
		25	2153	SER Radio Ourense	BOS
		15	2158	SER R Ourense	JOB
		29	2200	SER Radio Gandia  sista minuten	BOS
		15	2154	SER R Gandia	JOB
	1602	29	2200	SER Radio Segovia	BOS
		15	1959	SER R Segovia med ID i gröten	JOB

AFRIKA
	621	26	0525	RNE1 Canarias, Santa Cruz	LSD
	837	25 27	2157	COPE Gran Canaria  IDade direkt i början av gaten och i slutet.	BOS
		26	0457	COPE Gran Canaria,Las Palmas	LSD
	1008	27	2156	Punto Radio, Las Palmas  stark och stadig med ID och lokala annonser	BOS
	1260	15	2346	R Mozambique, Lichinga  mycket fint med ID ”Radio Mozambique”och TC. Tyvärr inget lokalt/regionalt så här dags	JOB
	1566	24	0500	TWR Africa Benin	LSD

ASIEN
	558	20	1400	HLQH (KBS) Daegu  enda AM-relä av "KBS Happy FM" QRK 4	BOS
		15	1259	HLQH med ”KBS Happy FM”-jingle i kamp med Kobe	JOB
		15	1300	JOCR (R Kansai) Kobe ganska fint en stund med ”Radio Kansai” på timmen. ID:ade även ”CRK”	JOB
		21	1345	JOCR	LSD
	567	20	1400	HLKF (KBS) Jeonju  med callet	BOS
		16	1500	HLKF skapligt	JOB
	639	21	1320	JOPB (NHK2) Shitzuoka  var ny för mig	BOS
	648	17	1605	AFN Okinawa  med Country	LSD
	675	20	1400	HLKC-relä (KBS) Jeonju  med ID för moderstationen på 639	BOS
		21	1800	Qatar Radio	LSD
	693	15	1320	JOAB (NHK2) Tokyo är en av de vanligaste NHK2	JOB
	711	21	1300	HLKA (KBS) Sorae  är moderstation för KBS Radio One.  Nu när jag kommit på detta skulle jag behöva kolla alla inspelningar igen, men …  Hoppade nämligen över alla frekvenser där callet inte var utskrivet.	BOS
		15 16	1300	HLKA utan problem	JOB
	720	15	1300	JOIL (KBC) Kitakyushuklart svagare än 1413 men 100%	JOB
	738	20 21	1300	HLKG (KBS) Daegu   trängd men 100% ID.  Vad som är vanligt eller ovanligt har jag ingen koll på men en del som hördes bra har i alla fall låg effekt.	BOS
	747	20	1300	HLKH (KBS) Gwangju   Q3 minst	BOS
		15	1400	HKLH sade just så!	JOB
	756	21	1300	HLKA-relä (KBS) Yeoju  med klart ID // 711	BOS
		15 16	1300	HKLA-reläet med hyfsat ID	JOB
	774	16	1500	HLAJ (MBC) Jeju”HLAJ” 	JOB
		15	1320	JOUB (NHK2) Akita	JOB
	792	20 21	1300	HLSQ (SBS) Goyang  avvek från alla call-ID med en "SBS"-jingle	BOS
		15 16	1300	HLSQ fint med call-ID och ”SBS”-jingle	JOB
	810	20	1300	HLCT (MBC) Daegu  gick fint vilket behövs för att tolka de "engelska" callen	BOS
		15	1400	HLCT har gått bättre	JOB
		21	1235	AFN Tokyo	LSD
		15	1236	AFN Tokyo ganska bra med ”Eagle 810”-IDs! Kul att få rapport på denna!	JOB
	828	15	1320	JOBB (NHK2) Osaka hördes bra	JOB
	837	15	1300	HLKY (CBS) Seoul med callet och ”CBS”-ID på timmen	JOB
	855	20	1300	HLCX (MBC) Jeonju  ännu en stark korean	BOS
		15	1400	HLCX säger sitt call ganska snabbt	JOB
	864	20	1300	HLKR (KBS) Gangneung	BOS
		15	1300	HLKR med fint ID 	JOB
		15	1230	JOQF/JOHE (HBC) flera QTH med ID-jingle “HBC Radio”. Fint ID 1217	JOB
		20	1400	JOXR Naha  "Radio Okinawa"	LSD
		20	1300	JOXR  Idade under koreanen	BOS
		15	1400		JOXR drar callet på timmen ”JOXR”. Inte så vanligt bland kommersiella japs!	JOB
	873	15	1320	JOGB (NHK2) Kumamoto stark men har ju 300 kW	JOB
	882	23	1745	TWR Puttalam	LSD
		15	1214	JOWS (STV) Kushiro/Esashi med ett riktigt fint “STV Radio desu”!	JOB
	891	20	1300	HLKB (KBS) Busan   gick kanon men har ju lite effekt också	BOS
		15 16	1300	HLKB med call och ”KBS Busan” bl.a. Svagare 16:e	JOB
	900	15	1300	JOHF (BSS) Yonago kom igenom kineserna med ett ”BSS Radio”-ID	JOB
		15	1230	JOHO (HBC) Hakodate ”HBC Radio”. Finfin Japan-öppning någon timma	JOB
	909	15	1320	JOCB (NHK2) Nagoya skapligt på LSB, inte alls på andra sidbandet…	JOB
		15	1214	JOVX (STV) Abashiri överraskade här! Svagare än 882 men ”STV Radio” kom igenom hyfsat	JOB
	918	15	1234	JOEF (YBC) flera QTH kom igenom med ID ”YBC Radio”. Huvudstationen i Yamagata har 5 kW. Trevligt QSL-svar som så många japaner tillhandahåller	JOB
	927	25	1500	Kol Israel  med id och nyheter	LSD
	936	21	1200	HLKC-relä (KBS) Changwon  överraskade med ett fint "HLKC"	BOS
		15	1257	JOTR (ABS) Akita gick mycket bra en halvtimme med körde tyvärr kedjeprogram då. Här dock ett lite klämt ”ABS Radio” vid break	JOB
	990	21	1200	HLAP (MBC) Masan  gick hyggligt denna dag.  Lyssnade tidigare idag …	BOS
	1008	15	1206	JONR (ABC) Osaka ”ABC Radio”	JOB
	1017	20	1320	JOLB (NHK2) Fukuoka	LSD
		15	1320	JOLB	JOB
	1044	15	1300	HLKR (KBS) Samcheok med ID ”HLKR” av YL	JOB
		15	1300	HLCH (KBS) Jecheon i kamp med ovanstående. ”HLCH” av OM	JOB
	1062	20	1300	HLKQ (KBS) Cheongju  mycket fint	BOS
		15 16	1300	HLKQ gick utmärkt	JOB
	1071	15	1214	JOWM (STV) Obihiro”STV Radio Desu”. Ganska bra av och till detta datum	JOB
	1080	20	1300	AFN Korea Daegu  använde sina 5 kW på ett föredömligt sätt. Ett tydligt "American Forces Network" i konkurrens med flera andra stationer	BOS
	1107	20	1300	HLAV (MBC) Pohang  gick att ID:a först när jag bytte sidband	BOS
		15	1259	JOMR Kanazawa”MRO Radio” och inte någon annan jag hoppades på…	JOB
	1116	15	1255	JODR (BSN) Niigata med ett par ”BSN” och ffg rapporterbart för	JOB
	1125	15	1320	JOAD (NHK2) Naha kom igenom med ID	JOB
	1134	15	1800	HLKC-relä (KBS) Hwaseong ”HLKC”	JOB
	1143	15	1253	JOBR (KBS Kyoto) Kyoto med ”KBS Kyoto”-ID	JOB
	1152	15 16	1300	HLCW (KBS) Wonju har ett distinkt call!	JOB
		20	1320	JORB (NHK2) Kochi  gick bra vid ID	BOS
		15	1320	JORB gladde med ID. Trevligt QSL-svar som sgs alla japaner!	JOB
	1161	15	1400	HLKU (MBC) Busan uppfattade ”HLKU” i röran här	JOB
	1197	15	1215	JOWL (STV) Asahikawa bra ”STV Radio”-ID. Kämpade med nedanstående	JOB
		15	1229	JOYF (IBS) Mito gladde med “IBS Radio”-ID	JOB
		15	1304	JOFO (RKB) Kitakyushu med ”RKB”-ID	JOB
	1215	15	1253	JOBO (KBS Kyoto) Maizuru bra här med ”KBS Kyoto”-ID	JOB
		15	1241	JOGÈ (RAB) Hirosakimed internationella hitlistan de kör i sitt program ”Yuka-Rhytm”! 	JOB
	1224	15 16	1500	HLKC-relä (KBS) Gwanju ”HLKC”	JOB
	1233	15	1240	JOGR (RAB) Aomorisgs helt ren stundvis. Här fick jag för en gångs skull bra programdetaljer på en japan!	JOB
		15	1349	JOUR (NBC) Nagasaki ”NBC Radio” 	JOB
		15	1400	DYVS Bacolod fint runt denna tid	JOB
	1242	15	1234	JOLF (NBS) Tokyo ”Nippon Hoso”-ID och Toyotareklam. Kanonstark	JOB
	1260	15	1300	JOIR (TBC) Sendai ganska fint med ”TBC”-ID	JOB
	1269	15	1230	JOHW/JOFM (HBC) Obihiro/Esashi bra jingle “HBC Radio”	JOB
		19	1800	Radio Asia, Ras al Khaimah	LSD
	1278	15	1228	JOFR (RKB) Fukuoka stark så klart. Drog sin mailadress	JOB
	1287	15	1217	JOHR (HBC) Sapporo finfint. Webb-ID	JOB
		15	1300	HLAF (MBC) Gangneung med callet	JOB
	1296	17	2330	VOA / Kabul  med engelska 2030-0030	LSD
	1314	20	1300	HLCM (CBS) Jeonbuk   råkade störa mig medan jag pysslade med annat så då specialkollade jag en minut runt heltimmen på alla övriga Korea-frekvenser med överraskande gott resultat. Andra tider och frekvenser är inte kollade och lär nog inte bli det heller. NA går före närmaste åren.	BOS
		15	1300	HLCM i kamp med nedanstående	JOB
		15	1300	JOUF (OBC) Osaka med sin käcka ”Radio Osaka OBC”-jingle på timmen	JOB
	1332	15	1230	JOSF (Tokai R) Nagoya gick fint och nu fick jag ID oxo: ”Tokai Radio”	JOB
	1350	15	1259	JOER (RCC) Hiroshima dominant “RCC”-ID	JOB
	1368	15	1217	JOTS (HBC) Wakkanai mycket bättre under reklamen men kom igenom med webb-ID “hbc.co.jp” // en hel hög HBC-frekvenser. Punkten uttalas ”dotto”	JOB
	1377	20	1320	JOUC (NHK2) Yamaguchi	BOS
	1386	15	1400	HLAM (MBC) Mokpo mycket fint vid ID	JOB
		21	1320	JOQC (NHK2) Morioka	BOS
		15	1320	JOJB (NHK2) Kanazawa var starkast här	JOB
		15	1320	JOKB (NHK2) Okayama ID:ade ur underläge	JOB
	1395	15	1300	JOCE (R Kansai) Toyooka ett snäpp svagare än huvudstationen på 558 men 100% ID. En till japan här gick // 1413 och fadade just vid break… RFC troligen?	JOB
	1404	15	1217	JOQL (HBC) Kushiro ”hbc.co.jp”	JOB
		15	1242	JOVR (SBS) Shizuoka inte så illa med ett par ”SBS Radio”. Svarade trevligt	JOB
	1413	15	1300	JOIF (KBC) Fukuoka kanon med ”KBC Radio”-ID och jingle	JOB
	1431	15	1219	JOVF (WBS) Wayakama med ett par skapliga ”Wakayama Hoso”. QRM annan japs som troligen var JOHL. Svarade trevligt den med	JOB
		15	1313	JOHL (BSS) Tottori/Izumo fint med ”BSS Radio”-ID	JOB
		15	1229	JOZF (GBS) Gifu ganska bra ID i röran “Gifu Hoso”. Ny för mig = kul! QSL	JOB
	1440	15	1214	JOWF (STV) Sapporo kanon ”STV Radio Desu”	JOB
		20	1300	AFN Korea  svagast av de tre som gick samtidigt. Jfr 1080 och 1530.	BOS
	1449	15	1217	JOQM (HBC) Abashiri hade gått bättre om inte Ryssen varit så stark. Webb-ID	JOB
	1458	15	1229	JOYL (IBS) Tsuchiura/Shimodate svagare än 1197 men ”IBS Radio” uppfattat	JOB
	1467	20	1300	HLKN (KBS) Mokpo	BOS
		15 16	1300	HLKN med ett arkiv-ID. Räknar även upp FM-frekvens	JOB
		21	1320	JOID (NHK2) Oita	BOS
	1485	15	1248	JOGO (RAB) Hachinohe stundvis starkare än huvudstationen på 1233! Avslutade sitt topplisteprogram här. Finns ett par 100W-reläer av RAB här oxo	JOB
	1494	15	1233	JOYR (RSK) Okayama kanon med ”RSK Radio”-ID	JOB
		15	1230	JOTL (HBC) Nayoro var kul att få igenom dominanten JOYR! ”HBC Radio”	JOB
	1512	21	1320	JOZB (NHK2) Matsuyama  är japansk kung på denna frekvens	BOS
	1530	15	1300	AFN Korea Seoul inte så pjåkigt med nätverks-ID. Letade local gates, men…	JOB
		20	1300	AFN Korea Seoul  riktigt bra i topparna och klart nätverks-ID	BOS
		24	1500	AFN Korea Seoul	LSD
		15	1220	JODO (BSN) Joetsu uppe en stund och ID:ade påpassligt ”BSN” // 1116	JOB
	1539	21	1320	NHK2  hördes bra på denna i WRTH olistade frekvens! ID missades dock.  JOQB har en relä här tydligen och som den gick på 1593 så kanske …  Jag hittade japaner på 1584 också trots att WRTH tiger om detta	BOS
	1557	15	1217	JOHS(HBC) Rimoifint vid ID – 100W!	JOB
	1575	15	1237	AFN, Japan men tyvärr bara nätverks-px…	JOB
	1593	21	1320	JOQB (NHK2) Niigata  mycket stark och ren	BOS
		15	1320	JOTB (NHK2) Matsue skapligt men jagar Niigata…	JOB
	1602	20	1320	JOSB (NHK2) Kitakuyushu	BOS
		25	1320	JOSB  	LSD
		15	1320	JOSB så pass stark att jag inte fick ut någon annan…	JOB

PACIFIC
	576	15	1400	2RN ABC R National, Sydney med ABC news-signatur.Enda ABC här	JOB
	650	16	1401	KRTR Honolulu HI  lätt följa med sitt Oldies-format trots den starkare KENI	BOS
		16	1401	KRTR med lugn pop som BeeGees mm. Ovanligt AM-format numer! ”Continuous relaxing easy favorities on the….650 AM KRTR AM Honolulu”	JOB
	670	16	1400	KPUA Hilo HI  IDade trots att Big Island missgynnades av cx	BOS
		16	1400	KPUAny för mig men med ett brukbart ID här! QSL!	JOB
	690	16	1400	KHNR Honolulu HI	BOS
		18	1350	KHNR	LSD
		16	1344	KHNR ”Hawaii’s New Place for Intelligent Talk, AM 690 KHNR” ny i lurarna för	JOB
	760	16 29	1402	KGU Honolulu HI  kallar sig Christian Talk men spelade mest bara musik	BOS
		16	1409	KGU ”Your dial is set for encouragement and inspiration on AM 760 KGU – Hawaii’s Christian Talk”, men inte så mycket snack så här dags alltså	JOB
	830	16 29	1400	KHVH Honolulu HI	BOS
		29	1235	KHVH 	LSD
		15	0930	KHVH ”Newsradio 830 KHVH”. Fox News R	JOB
	880	16	1406	KHCM Honolulu HI  med Radio China International 	BOS
		16	1400	KHCM gick även den denna fina HI-öppning	JOB
	900	16	1400	KNUI Kahului HI  stark tidvis men AK något starkare då båda IDade.	BOS
		16	1400	KNUI	JOB
	940	16 29	1359	KKNE Waipahu HI   fint ID och härlig söderhavsmusik. Även 30:e	BOS
		15 16	0830	KKNE ”All traditional Hawaiian all the time…”	JOB
	990	16 20	1400	KIKI Honolulu HI  överraskade mig med att ha bytt call.	BOS
		16	1400	KIKI ”990 KIKI Honolulu” fint	JOB
	1040	16 29	1400	KLHT Honolulu HI   har man sällan hört så starkt förr.	BOS
		16	1400	KLHT fint ”KLHT Honolulu 1040 AM”. Kristen popmusik	JOB
	1098	15 16	1048	V7AB, Majuro gladde med ett par ID och lokal musik. Även 16:e runt samma tid. Tentativt Marshallöarna även på 1224 men tji ID och snabb fade…	JOB
	1110	16 30	1400	KAOI Kihei HI  hävde sig upp ur AK-stn vid ID	BOS
		16	1400	KAOI ”KAOI AM Kihei 1110 AM”	JOB
	1130	16	1354	KPHI Honolulu HI  med skapligt id. Senare ett mycket bättre dessutom. Förra årets 	
				rpt gav bara till svar att dom ville ha en bättre inspelning! Trots att den lät  riktigt bra i 	
				mina öron … Lyssnade med sin bärbara dators "högtalare"? Bättre tur nu?	BOS
		16	1402	KPHI fint ID ”KPHI AM 1130 Honolulu” gav QSL!	JOB
	1210	16 29	1401	KZOO Honolulu HI  med exakt samma burkade ID som flera år tillbaka	BOS
		16	1401	KZOO	JOB
	1233	15	1505	2NC ABC, Newcastle ej // 1548 just vid vädret	JOB
	1270	16	1402	KNDI Honolulu HI  spontan-IDade i livesändningen	BOS
		16	1402	KNDI ”For music and inspiration, The Broadcast House of the Pacific, KNDI Honolulu 1270 AM”	JOB
	1370	15	1300	KUPA Pearl City HI  lätthörd nu med Fox Sports och lokalt	BOS
		15	1200	KUPA ”This is KUPA Pearl City, 1370 AM, Honolulu’s Favorite Sports Talk”	JOB
	1420	16	1400	KKEA Honolulu HI  mycket fint vid ID	BOS
		16	1400	KKEA ”ESPN 1420 is KKEA Honolulu”	JOB
	1460	16 29	1400	KHRA  Honolulu HI  m perfekt EE ID i KK px	BOS
		16	1400	KHRA ”This is Radio Korea Hawaii, KHRA 1460, Honolulu”	JOB
	1500	15	1000	KHKA Honolulu HI"ESPN 1500"	LSD
		15 29	1300	KHKA   fint med nya formatet och callet	BOS
		15 16	0900	KHKA ”Hawaii’s home for highschool sports, KHKA Honolulu is ESPN 1500”	JOB
	1540	16	1200	KREA Honolulu HI  med ID på engelska	LSD
		16	1400	KREA med ID för kollegan på 1650! Kanon-HI-cx och HI-antenn pekar dock ut denna stn snarare än Los Angeles	JOB
	1548	15	1405	4QD ABC, Emerald med regional wx ”ABC Local Radio Queensland”	JOB
	1570	15	0857	KUAU Haiku HI  med ID	LSD
		15 29	1252	KUAU  med fina detaljer och snyggt ID genererade en mailrapport ett par timmar senare 
				och till min förvåning kom ett snabbt svar från en än mer förvånad GM.	BOS
		15 16	1359	KUAU kanon-ID: “You’re listening to KUAU Haiku, Maui”. Även 15:e. Prompt svar från GM	JOB
	1611	29	1440	Traffic 1611, Sydney	LSD
	1620	15	1500	4KZ Ingham, QLD “4KZ News” ganska bra	JOB
	1629	18	1440	Hot Country, Dalby QLD	LSD
		15	1437	Hot Country ganska bra av och till med C&W och reklamer till Dalby	JOB
	1656	30	1500	The Voice of the Australian Chinese, Sunnybank	LSD

NORDAMERIKA
	540	15	0200	CBEF Windsor ON äntligen var det inte QC här! ”CBEF Windsor”. Klart efterlängtad. Nya kanadicker i dessa tider är ju tämligen lätträknade…QSL-kort faktiskt!	JOB
		31	0800	CBEF  med ett ovanligt tydligt ID. Senare kraftigt eko //CBGA	BOS
		15	0259	CBK Watrous SK ”This is CBC Radio One 540 AM in Saskatchewan”. Wx innan ID till fin signal. Inte helt vanligt för	JOB
	550	31	0900	WSAU Wausau WI	BOS
		15	0206	WSAU klämd men kom igenom med wx från ”Newschannel 7” = WSAW. Nämnde även sin FM-frekvens 99.5	JOB
		31	0600	KFYR Bismarck ND	BOS
		15	0500	KFYR ”KFYR Bismarck, AM 550, The Voice of the Northern Plains”	JOB
		15	0800	KOAC Corvallis OR med ”OPB”-ID och diverse frekvenser	JOB
	560	26	0600	WGAN Portland ME	LSD
		31	0900	WGAN	BOS
		15	0349	WGAN ”Newsradio 560 WGAN” utmanade KLZ en smula	JOB
		31	0700	WEBC Duluth WI  kanon och helt ensam!	BOS
		31	0800	WIND Chicago IL  med fina ID.  Svarade snabbt och trevligt!	BOS
		30	0433	KLZ Denver CO  mycket bra	BOS
		15	0306	KLZ  har jag inte hört så fint tidigare: ”This is The Score KLZ AM 560, KLZ-HD Denver”	JOB
		31	0932	KMON Great Falls MT  fint id plus ett par jinglar	BOS
	570	15	0610	WSYR Syracuse NY ”Newsradio 570 WSYR” hade gärna fått ID:a till bättre styrka eftersom det var premiär för mig, men man tager vad man fåver… Skickade trevligt PDF-QSL-kort!	JOB
		15	0100	CKGL Kitchener ON hör jag inte så ofta. ID ”570 News” här	JOB
		22 31	0759	WNAX Yankton SD  en av få stationer på låga frekvenser som orkade igenom 	BOS
		15	0300	WNAX   fint = årets rapport = äntligen QSL!	JOB
		15	0648	CKSW Swift Current SK ”Country Music Radio CKSW 570” av och till fint 	JOB
		31	1006	KACP Salt Lake City UT  med bra ID var en av inte allt för många på låga fqs	BOS
		15	0506	KACP helt OK vid ID ”Midnight Radio on Freedom 570”	JOB
		16	0500	KVI Seattle WA bra vid ID	JOB
		16	1331	CFWH Whitehorse YT med Whitehorse-vädret	JOB
	580	15	0649	CFRA Ottawa ON “Newstalk Radio 580 CFRA”, jingle, pizzareklam…	JOB
		15	0630	CKUA Edmonton AB fint ”You’re listening to CKUA AM and FM in Alberta and worldwide on the web…Thanks for being with us”	JOB
	590	16 17	0213	VOCM St. John’s NL ville vara med lite bland LA-stationerna	JOB
		15	0400	WEZE Boston MA ”590 AM is The Word, WEZE Boston, A Service of Salem Communications”	JOB
		15	0600	WROW Albany NY överraskade stort genom att vara stationen som gick så bra med EZL här! Tänkte ju på KHAR… Snygg jingle här och fint ID efter nyheterna: ”Magic 590”. Skapligt kring 05z också. QSL-ade!	JOB
		15	0320	CJCL Toronto ON ”Fan 590” och ett sports update	JOB
		31	0955	KXSP Omaha NE  "The Mighty Big Sports 590"  gick fint på topp av fqn	BOS
		15	0414	CFAR Flin Flon MBkom glädjande upp med ID och lite mx. Premiär för mig så det blev i alla fall tre nya kanadicker i håven denna exp!	JOB
		22	0800	KQNT Spokane WA  förvånade med att gå fint som enda station på frekvensen	BOS
		15	0800	KHAR Anchorage AK bra ”KHAR Anchorage 590 AM and the new 96.7 FM”	JOB
	600	30	0505	KSJB Jamestown ND	LSD
		31	0948	KSJB  kanon	BOS
		15	0233	KSJB  inte alls så illa så här dags med call-ID	JOB
		15	0500	CJWW Saskatoon SK	BOS
		15	0200	CJWW fint. ”Here is the latest news from CJWW – Saskatchewan’s most listened to radio station!”	JOB
		31	0930	KCOL Wellington CO  gick mycket bra vid ID, promo mm! Ny för mig!	BOS
		15	0400	KCOL  med skapligt ID ”Fox Newsradio 600 KCOL” plus omnämning av hemsidan! Kom igen en stund senare med reklamer till area code 303.Kul när det går på låga frekvenser!	JOB
	610	31	0805	CKTB St Catharines ON  bra	BOS
		15	0059	CKTB fick igenom ett ID innan WTVN blev för stark	JOB
		15	0100	WVTN Columbus OH med ett fint ID för arkivet	JOB
		15 31	0505	CHTM Thompson MB  har väl sällan hörts så här fint	BOS
		15	0505	CHTM mycket bra för att vara den! ”Thompson’s Number One Radio Station, 610 CHTM”. Gick ganska länge denna morgon	JOB
		31	0600	KDAL Duluth MN   hade jag missat helt vid första koll.	BOS
		15	0649	CKYL Peace River AB ”Your Peace Country Favourites, YL Country”	JOB
		15	0630	KNML Albuquerque NM gladde stort med ID ”Sports Radio 610 – The Sports Animal”! Mycket trevlig öppning på låga frekvenser detta datum, så en hel hoper länge eftersökta stationer kunde äntligen hamna i loggboken! Svarade med brev!	JOB
		31	0613	KNML  hade passerat obemärkt vid första kollen.	BOS
		15	0434	KVNU Logan UT länge eftersökt men skapligt med ID här! Inte så tokiga UT-cx så här dags tycks det	JOB
		15	0434	KVNU  med ett ID.	BOS
	620	14	2333	CKCM Grand Falls NL drog adressen till ”VOCM, Box 620, Grand Falls-Windsor”	JOB
		20 31	0800	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		15	0155	WTMJ ”…go to 620wtmj.com…”	JOB
		30	0430	KMNS Sioux City IA  med ett svagt Id men ganska stadig	BOS
		15	0401	CKRM Regina SK ”620 CKRM” efter wx	JOB
		15	0414	CKRM  Musik under oroade mer.  Mexikan antas.	BOS
		15	0800	KPOJ Portland OR	BOS
		15	0632	KPOJ ”AM 620 KPOJ”	JOB
		16	1400	KGTL Homer AK  stark och stadig men en stn under också …	BOS
		16	1406	KGTL “AM 620 KGTL” med musiken // KHAR 590	JOB
	630	15	0800	CHED Edmonton AB  gav inte Norge en chans	BOS
		15	0800	CHED ”CHED Edmonton, 6-30 Ched, A Chorus Entertainment Station”	JOB
		30	0500	KFXD Boise ID  med ett stört "KIDO"-ID	BOS
		16	0500	KFXD med fint ”KIDO”-ID. QSL finns dock	JOB
		15	0900	KIAM Nenana AK krossade Norge med ett fint ”This is KIAM 630 Nenana, Alaska, and KIAM FM 91.9 Nenana”. SRN News	JOB
	640	22	0259	CBN St John's NL  med ID för just 640 St Johns.	BOS
		15 20	0500	CFMJ Richmond Hill ON	BOS
		15	0200	CFMJ rätt bra ”This is Talkradio AM 640” bl.a.	JOB
		31	0956	WWLS Oklahoma City OK  med ett ID mm när jag tog om ett par gånger! Kul!  För dåligt för rapport. Men senare visade det sig att jag spelat in samma med en annan antenn och SDR14 och där gick dom bättre!	BOS
		15	0605	KFI Los Angeles CA	BOS
		15	0605	KFI ”KFI AM 640” ganska ren	JOB
	650	20 31	0805	WSM Nashville TN	BOS
		15	0353	WSM  “650 AM WSM” och C&W” men Mex med mx under intresserade mer	JOB
		15	0700	CKOM Saskatoon SK	BOS
		15	0649	CKOM har jag nog inte hört så rent förut: “Saskatoon’s number one news and informations station, Newstalk 650 CKOM”	JOB
		15 16	0800	KENI Anchorage AK “Newsradio 650 KENI Anchorage”	JOB
	660	18	0600	WFAN New York NY	BOS
		15	0523	WFAN	JOB
		15 31	0500	KEYZ Williston ND	BOS
		15	0400	KEYZ kanon-ID: ”Newsradio 660 KEYZ Williston”. ABC News	JOB
		15	0703	KTNN Window Rock AZ  fint ett par minuter!  Nx, ID och sen chanting.  Svarade fint med dekal och snyggt brev trots e-rpt!	BOS
		15	0703	KTNN = en milstolpe och en ”most wanted”-station! Arizona blev min 50:e hörda delstat så nu är det ”bara” Delaware kvar att jaga! Skapligt ID ”KTNN AM 660 Window Rock”, följt av indiansk sång. Snyggt QSL-brev + dekal!	JOB
		15 16	0648	CFFR Calgary AB finfint: “You’re listening to 660 News Overnight”	JOB
		16	1400	KFAR Fairbanks AK “Don’t touch that dial! Fairbanks is listening. 660 AM KFAR Fairbanks”. Fox News	JOB
	670	20 31	0859	WSCR Chicago IL  kanon med "670 The Score" i promo. 0902 även callet.	BOS
		15	0301	WSCR  skapligt ”Chicago’s Sportsstation WSCR AM Chicago”	JOB
		21 22	0800	KBOI Boise ID	BOS
		15 16	1000	KBOI skaplig jingle “Newstalk 670 KBOI”. Fint oxo 0500. ABC News	JOB
		15	0901	KDLG Dillingham AKganska bra ID: ”KDLG Dillingham, also heard at KNSA Unalakleet and K201GX Kings Cove”. Äntligen QSL oxo – ny PD nämligen!	JOB
	680	31	0900	WRKO Boston MA  klämde sig genom CFTR på timmen	BOS
		15 31	0505	CFTR Toronto ON	BOS
		15 16	0200	CFTR “680 News”	JOB
		15 20	0400	CJOB Winnipeg MB	BOS
		15	0300	CJOB “Manitoba’s News Authority, CJOB 68, The Superstation” mycket fint	JOB
		22 29	0800	KBRW Barrow AK  på östkustantennen	BOS
		15 16	1400	KBRW Q5-ID att arkivera…	JOB
	690	15	0600	KTSM El Paso TX skapligt just på timmen ”…690 KTSM AM El Paso”! Har länge stått på önskelistan!	JOB
		31	0600	KTSM  med ett helt OK ID och bra promo dessutom. Snabbt QSL!	BOS
		15	0400	CBKF-1 Gravelbourg SK en av tre nya kanadicker för mig denna expedition! ”CBKF Saskatchewan” på timmen. Denna är definitivt inte lättfångad. Svarade med kort!	JOB
		15	0559	CBU Vancouver BC ”This is CBC Radio One 88.1 FM and 690 AM in Vancouver. Canada lives here”	JOB
	700	15 31	0700	WLW Cincinnati OH  bara svagt den här gången	BOS
		15	0600	WLW ”Newsradio 700 WLW Cincinnati” rätt bra. Glänste några timmar tidigare	JOB
		15 31	0800	KALL North Salt Lake UT   Den 15:e upp ur en Mex som jag spanade på	BOS
		15	0512	KALL med flera ”ESPN 700” i en promo. 0400z ”KALL Salt Lake City”	JOB
		29 31	1000	KBYR Anchorage AK  släppte inte fram något roligare på timmen	BOS
		15 16	1300	KBYR ”Smart Radio AM 700 KBYR”. Körde Radio America-px innan timmen	JOB
	710	18	0600	WOR New York NY	BOS
		30 31	0930	WDSM Superior WI  helt dominant en stund runt halvtimmen!	BOS
		21 31	0903	KCMO Kansas City MO  med fint "KCMO Talk Radio 710" bl a	BOS
		15	0030	KCMO  kom igenom med ”KCMO Talkradio 710”	JOB
		31	0800	KXMR Bismarck ND  en av de vanligare på frekvensen.	BOS
		15	0214	KXMR fint en stund med Bismarck-reklamer, promo för “K-Fire” på 550 samt ID som “ESPN 710”. I pärmen dock sedan ett par säsonger	JOB
		15 21	0503	KNUS Denver CO  i röran med ett par hyfsade ID mm	BOS
		15	0531	KNUS ”Newstalk 710 KNUS” rätt bra av och till efter alla år jag sökt efter den! Kanon-ID 0605z	JOB
		15 21	1200	KIRO Seattle WA	BOS
		15 16	0500	KIRO “710 ESPN Seattle”, “KIRO Seattle”. ESPN	JOB
	720	15 31	0805	WGN Chicago IL	BOS
		15	0206	WGN fint med massor av rapporterbart “WGN Radio and wgnradio.com”	JOB
		15	0746	KOTZ Kotzebue AK med C&W nonstop, men här en wx	JOB
	730	20 21	0800	CKAC Montreal QC	BOS
		15	0608	CKAC ”Souvenirs Garanties”-jingle och ”Right Here Waiting” med Richard Marx	JOB
		15 30	0704	CKDM Dauphin MB  riktigt stabil även om QRM förekom från en annan musik-stn	BOS
		15	0331	CKDM mäkta fint ”The Parkland’s Best, 730 CKDM” och Country	JOB
		15 29	0806	CHMJ Vancouver BC  med trafik	BOS
		15 16	0700	CHMJ ”AM 730 Vancouver” men vem spelade BeeGees här?	JOB
	740	15 31	0701	CFZM Toronto ON   dominant med NOS	BOS
		15	0045	CFZM med “AM 740”-jingle och NOS	JOB
		15 29	0500	CBX Edmonton AB  med lokalt wx efter riksnyheterna	BOS
		15	0105	CBX ”This is CBC Radio One 740 AM in Edmonton”	JOB
	750	18 31	0900	WSB Atlanta GA  perfekt ID där man poängterade FM-frekvensen.	BOS
		15 31	1106	CKJH Melfort SK  Med CJVR-promo. Länge man hörde det callet!	BOS
		15	0556	CKJH ”The greatest hits of Rock’n’Roll, CK-750” mycket bra	JOB
		15 20	0704	KXL Portland OR	BOS
		15 16	0800	KXL ”750 KXL, Portland, Vancouver, Salem”. KFQD och CKJH oxo	JOB
		21 29	1200	KFQD Anchorage AK  sökte nya medarbetare!	BOS
		16	1406	KFQD ID:ade med jingle. Körde ”The Handyman Show”	JOB
	760	15 31	0700	WJR Detroit MI  i kraftig motvind från solen. Svag och brusig.	BOS
		15	0200	WJR ”Newstalk 760 WJR”	JOB
		15	0504	KKZN Thornton CO länge sökt men här var det ju bra COnds (Hi!). Rent av rätt bra av och till en stund!”AM 760, Colorado’s Progressive Talk, am760.net”. Eller bara “AM 760”. Skapliga rapportdetaljer dessutom	JOB
		30	2348	KKZN  med samma id som ovan.  Så här dags på dageffekt dock.	BOS
		15	0654	KFMB San Diego CA ”760 KFMB” inte så illa. Släppte ett QSL-mail till sist!	JOB
	770	15 31	0500	WABC New York NY	BOS
		15	0600	WABC “WABC Radio” gick ganska bra så här dax	JOB
		31	1000	KKOB Albuquerque NM  med ett stört men klart ID.  Bättre 0600 samma dag.	BOS
		22 31	0800	CHQR Calgary AB  starkaste NA på nedre halvan vid denna störning	BOS
		15 16	0501	CHQR dominant med ID-jingle följt av nx	JOB
		15 20	0700	KTTH Seattle WA  tog över på timmen.	BOS
		15 16	0800	KTTH ”This is 770 KTTH Seattle”. Fox News. CHQR svagt under. NM saknas…	JOB
		16 29	1400	KCHU Valdez AK  svagt men klart ID	BOS
		16	1400	KCHU med ett svagt ID men finns i pärmen som tur är…	JOB
	780	21 31	1000	WBBM Chicago IL  kämpade med norrskensfräset. Mindre "dimma" på höga fqs	BOS
		15	0059	WBBM ”WBBM Newstime 7.59”	JOB
		15 31	0900	KKOH Reno NV  svagt ID strax efter KNOM	BOS
		15 16	0734	KKOH ”Newstalk 780 KOH” riktigt bra	JOB
		29	1300	KNOM Nome AK	BOS
		15	0800	KNOM fint ”KNOM AM and FM in Nome, it’s midnight”. ABC Nx	JOB
	790	31	1000	WAYY Eau Claire WI  skapligt på USB sedan tonen notchats bort	BOS
		29 31	0700	KFGO Fargo ND	BOS
		15	0406	KFGO ”Your KFGO Weather Center Forecast”	JOB
		28 31	1031	KGHL Billings MT  inte så vanlig numer. Nu bra ID	BOS
		22 30	0800	KJRB Spokane WA  starkast på frekvensen	BOS
		16	0459	KJRB med ett par bra ID	JOB
		19	0635	CFCW Camrose AB	LSD
		15	0625	CFCW “790 CFCW”-jingle och mer C&W	JOB
		20 29	1200	KCAM Glennallen AK	BOS
		15	0900	KCAM kanon-ID ”This is the Voice of the Copper River Valley, KCAM Glennallen”. Fox News	JOB
	800	15	0600	CHRC Quebec QC jingle-ID “Souvenirs Garanties”	JOB
		31	0200	CHRC  fint med sport har ju lagts ner sedan denna loggning	BOS
		20 31	1000	CKLW Windsor ON  med id och tc "6 o'clock"	BOS
		15	0059	CKLW fint med mycket rapporterbart för hugade…	JOB
		31	0941	+WVAL Sauk Rapids MN  plötsligt kanon med ID mm och Country precis som om den vore dominant här! Men försvann på ett par minuter. Tala om oväntad!  Den gode Mark Persons verifierade fint och infogade rapporten på sin hemsida.	BOS
		30 31	1000	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		15	0400	CHAB ”Heartland’s weather”, ”800 CHAB”-jingle	JOB
		20 30	1100	KPDQ Portland OR  stadig och rätt stark. Bra ID.	BOS
		15	0706	KPDQ med promo och ”800 KPDQ”. Bara andra gången jag hör dem tror jag	JOB
	810	20	0800	CJVA Caraquet NB  svagt ID men stark dessemellan	BOS
		15 18	0600	WGY Schenectady NY  bra	BOS
		15	0601		WGY  tämligen bra vid ID	JOB
		15	0623	CKJS Winnipeg MB med kanon-ID ”In Winnipeg, this is Radio 810 CKJS online at ckjs.com”! Äntligen en arkivinspelning på denna svåra kanadick!	JOB
		15	0700	KGO San Francisco CA  stark men med en del NA-QRM + EU-dito.	BOS
		15	0800	KGO fint “You’re listening to KGO San Francisco, San José, Oakland”. ABC Nx	JOB
	820	15 20	0800	CHAM Hamilton ON  stark  "820cham.com"	BOS
		15	0107	CHAM “Today’s Country 820cham.com”	JOB
		27 30	0401	WCPT Willow Springs IL  bra ID efter lokal reklam. Ännu bättre efter nyheterna.	BOS
		15 30	0600	WBAP Ft Worth TX	BOS
		15	0300	WBAP ID:ade även för FM och webben	JOB
		22 29	0800	KUTR Taylorsville UT  stark och ensam på frekvensen på heltimmen	BOS
		15	0500	KUTR  “AM 820 KUTR Taylorsville” hyfsat ID	JOB
		20 29	1000	KGNW Burien WA	BOS
		15 16	0700	KGNW ganska bra vid ID ”820 AM KGNW”	JOB
		20 29	1200	KCBF Fairbanks AK  helt dominant	BOS
		15	0800	KCBF “This is 820 Sports KCBF Fairbanks”	JOB
	830	15 20	0500	WCRN Worcester MA	BOS
		15	0500	WCRN utan direkta problem	JOB
		21 30	1000	WCCO Minneapolis MN	BOS
		15	0618	WCCO “Weeknights 10 to midnight on WCCO”	JOB
		15	0647	CKKY Wainwright ABstark med Country och enkla “Key-83”-IDs mellan låtarna	JOB
	840	15 31	0506	WHAS Louisville KY  jingle-ID:ade	BOS
		15	0200	WHAS “84 WHAS”-jingle. Fox News	JOB
		22 30	0800	KXNT North Las Vegas NV  svag i bruset men ensam	BOS
		15	0706	KXNT läskigt bra i 25 kHz bandbredd! ”Newsradio KXNT” och C2C	JOB
		20	1200	KSWB Seaside OR	BOS
	850	20 21	0900	WEEI Boston MA	BOS
		31	0247	+WGVS Muskegon MI  med ett kraftfullt ID. KOA tog över efter en minut och IDade dessutom så frekvensen är därmed säkrad på inspelningen. // 1480 förstås.  Fint QSL trots att rapporten tog 30 månader att få iväg. Tnx HS för tips på v/s!	BOS
		15	0100	WKGE Johnstown PA  med ett riktigt bra ID	BOS
		15	0100	WKGE”WWGE Loretto, WKGE Johnstown”	JOB
		15 20	0400	KOA Denver CO	BOS
		15 16	0505	KOA “Newsradio 850 KOA” mkt fint den 15:e	JOB
		29	1300	KICY Nome AK	BOS
		16	1400	KICY mäkta fint “This is KICY Nome” 	JOB
	860	20	0700	CJBC Toronto ON	BOS
		15	0200	CJBC “CJBC Toronto”	JOB
		15 31	0700	CBKF2 Saskatoon SK	BOS
		15 16	1000	CKBF2 “CBKF Saskatchewan”	JOB
		30	1049	KPAM Troutdale OR  stadigt	BOS
		16 20	1435	CHAK Inuvik NT  jättestark. "CBC North, Radio One"	BOS
		16	1330	CHAK “CBC North, Radio One”	JOB
	870	31	0833	WHCU Ithaca NY  med några bra ID mm	BOS
		15 30	0706	WWL New Orleans LA	BOS
		15	0100	WWL skapligt bra med legal ID	JOB
		20 21	1100	KSKO McGrath AK  "This is KSKO McGrath …"	BOS
		16	1400	KSKO mycket fint vid ID	JOB
	880	15 28	0500	WCBS New York NY	BOS
		15	0018	WCBS “WCBS Newstime, 8:18”	JOB
		31	0946	KRVN Lexington NE  trodde jag inte att jag skulle höra annat än tidig natt, men nu med bra promo och en hyfsad jingle! QSL finns dock från DT-känning tidigare.	BOS
		27 31	0600	CKLQ Brandon MB  bra	BOS
		15	0426	CKLQ “880 CKLQ”. Riktigt bra stundvis med många IDs och C&W	JOB
		15 29	0803	CHQT Edmonton AB   "Inews 880"	BOS
		15 16	0623	CHQT ID:ade efter wx	JOB
		30 31	1101	KWIP Dallas OR  med EE call + SS slogan	BOS
		15 16	0832	KWIP “La Campeona 880 AM” bra stötvis	JOB
		20 29	1203	KIXI Mercer Island WA  fint	BOS
		15	0745	KIXI mycket fint med storbandsjazz och snygga ”AM 880 KIXI”	JOB
	890	21 31	1007	WLS Chicago IL  hade 45F ungefär i snitt i väderrapporten	BOS
		15 16	0200	WLS fint men CJDC ville vara med + en misstänkt Mex som var intressantare…	JOB
		31	0851	KVOZ Del Mar Hills TX  	BOS 
		15 31	0800	CJDC Dawson Creek BC  fint	BOS
		15 16	0720	CJDC verkligt fint “890 CJDC, The Peace Country Country”!	JOB
		16 29	1359	KBBI Homer AK  med snyggt ID	BOS
		16	1359	KBBI ”Goodmorning, you’re listening to KBBI AM 890 Homer. Public radio for the southern Kenai Peninsula”	JOB
	900	31	0806	CHML Hamilton ON	BOS
		15 30	0700	CKBI Prince Albert SK  mycket fint!	BOS
		15	0700	CKBI ”Today’s Country 900 CKBI, a Rawlco Radio Station”	JOB
		15 20	0800	CKMO Victoria BC  klockrent bokstavs-id	BOS
		15 16	0800	CKMO ”You’re listening to CKMO 900 AM…”.  ”Village 900”-ID och arabisk(!) musik vid ett nedslag den 16:e	JOB
		15 16	1400	KZPA Fort Yukon AK  klämde ett id i kamp med KNUI	BOS
		16	1300	KZPA med multi-ID som inräknade KZPA	JOB
	910	21	0659	WFDF Farmington Hills MI  med ett dubbel-id äntligen.  Svarade promt.	BOS
		21 30	0959	WSUI Iowa City IA	BOS
		15	0200	WSUI  fint med ”Iowa Public Radio 910 AM WSUI Iowa City-Cedar Rapids and online at iowapublicradio.org”. QSL finns dock	JOB
		31	1043	+KCJB Minot ND  med ett fint ID mm förvånade och roade! Svarade fint efter några nervösa dagars väntan. Han hade fått från NOR och FIN tidigare men inte S!  Bara 1080 och 1270 kvar i ND att spana efter för mig! Samt att få QSL från 1340 och 1440	BOS
		15	0700	KWDZ Salt Lake City UT  ganska bra tidvis men inte just vid ID. Dock 100%	BOS
		15	0458	KWDZ äntligen rapporterbart med bra ID här: ”KWDZ and KWDZ HD-1 Salt Lake City”. Gav CKDQ en rejäl match denna morgon/förmiddag!	JOB
		15 31	0600	CKDQ Drumheller AB	BOS
		15	0809	CKDQ efterhängsen ”Q91”	JOB
	920	20	0805	CKNX Wingham ON	BOS
		21	0800	WBAA West Lafayette IN  ensam på frekvensen just på timmen. Svag och brusig.	BOS
		31	0843	WOKY Milwaukee WI  med ett bokstavs-id genom någon mycket starkare.	BOS
		21	1000	KDHL Faribault MN	LSD
		21 30	1000	KDHL  	BOS
		15	0300	KDHL ID:ade i kamp med starkare CFRY ”Minnesota’s News, Weather, and Sports-leader, KDHL Faribault. ” ABC Nx. 0500 förmodad med ”Radio America”-non-ID	JOB
		31	0830	KWAD Wadena MN  med ett svagt dubbel-id. Även 0730.	BOS
		15 30	0405	CFRY Portage MB	BOS
		15	0345	CFRY ”CFRY Real Country Radio” oftast närvarande. Jingle-ID “C-Fry” ibland	JOB
		15	0700	KSHO Lebanon OR  med ID efter NOS	BOS
		15	0700	KSHO gladde rejält! Svarade också	JOB
		22 30	0800	KXLY Spokane WA  fint	BOS
		16	0500	KXLY “KXLY 920”	JOB
		29	1000	CBQI Tulita NT  Samma CBC North-id som på 860 samtidigt och nästan lika bra.	BOS
		20	1000	KSRM Soldotna AK	BOS
		16	1400	KSRM “This is Newstalk 92 KSRM Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
	930	18 21	0800	CFBC St John NB	BOS
		15	0202	CFBC “Good Time Oldies 93 CFBC”	JOB
		15 31	0859	WBEN Buffalo NY	BOS
		15 16	0101	WBEN ”Newsradio 930 WBEN Buffalo”	JOB
		30	0200	WBCK Battle Creek MI  med ett ganska bra legal ID. KSEI tog sig dock friheten att ID:a samtidigt men WBCK bättre. Country-format enligt annonsering. QSL finns.	BOS
		30	0000	WAUR Sandwich IL  med samma trippel-id som på 950. //1270 oxo alltså.	BOS
		21	1000	WTAD Quincy IL  med svagt heltimmes-ID i bruset. Tur man inte behövde rpt.	BOS
		31	0600	KKIN Aitkin MN  med ett svagt men fint ID!  Ny för mig och svarade på studs!	BOS
		30	1002	WKY Oklahoma City OK  med ett just så pass användbart ID. 	BOS
		31	0700	KSDN Aberdeen SD  med bara ett svagt legal ID	BOS
		15 30	0700	KSEI Pocatello ID  ren och fin på timmen.	BOS
		15	0700	KSEI finfint! Nämnde bara 930 vid ID. Även bra ID 0400z	JOB
		15	0359	CJCA Edmonton AB	BOS
		15	0300	CJCA ”AM 930 The Light”	JOB
		21 31	1200	KNSA Unalakleet AK  med kedje-ID.	BOS
	940	18	0600	WMAC Macon GA  med ett brusigt legal ID "News talk 940 WMAC …"	BOS
		15 31	0600	CJGX Yorkton SK	BOS
		15	0010	CJGX ”GX-94” ville inte släppa fram intressantare saker…	JOB
		16	1000	KWBY Woodburn OR med ett brusigt legal ID	JOB
		29	1000	KWBY med både "La Pantera" och legal ID	BOS
	950	20 31	0902	CKNB Campbellton NB	BOS
		20 31	0907	WWJ Detroit MI	BOS
		14 15	2331	WWJ “Newsradio 950 WWJ” hade några fina perioder	JOB
		21 31	0900	WNTD Chicago IL  fint id i Relevant Radio-px.  Trippel-id // 930 //1270	BOS
		15	0000	WNTD mycket fint med trippel-ID för 930, 950 och 1270!	JOB
		15 18	0100	CFAM Altona MB	BOS
		15	0400	CFAM fint ”This is CFAM News”. Jfr 1220 och 1250 samma tid	JOB
		21 28	0700	KRWZ Denver CO  "Crusin' Oldies 9-50"	LSD
		15 31	0500	KRWZ  hiskeligt fint med ID i en sportsändning!  Oldies den 31:a.	BOS
		15	0401	KRWZ ”Cruisin’ Oldies 9-50” kul att uppleva i Q5!	JOB
		20	1100	KOZE Lewiston ID  mycket bra ID, eller rättare sagt delar av ID, när KJR höll andan! Som tur var körs hela callet och slogan med Q3! Har nog hörts en gång tidigare på 950 men hördes dessförinnan på 1300 om jag minns rätt.	BOS
		20 30	1000	KJR Seattle WA	BOS
		16	1000	KJR mkt stark ”Sportsradio 950 KJR Seattle”. FSR	JOB
	960	15 20	0500	WEAV Plattsburgh NY  samtidigt som Denver dominerade kanalen bredvid!	BOS
		15	0000	WEAV ”The Zone 960 AM WEAV Plattsburgh-Burlington”	JOB
		31	0830	WSBT South Bend IN  bra ID	BOS
		30	0900	WTCH Shawano WI  högst upp i högen som hördes här	BOS
		28	0607	KNEB Scottsbluff NE  ett överraskande återhörande!  Riktigt bra en stund!	BOS
		21	0945	KMA Shenandoah IA  öppnade	LSD
		21 30	0945	KMA  med anthem innan morgonprogrammet började	BOS
		15	0114	KMA ID:ade efter wx	JOB
		20 30	1000	CFAC Calgary AB	BOS
		15	0800	CFAC hade problem med KLAD!	JOB
		15 30	0800	KLAD Klamath Falls OR  med svagt ID men fint med slogan och Country senare	BOS
		15	0707	KLAD ”Country Legends 960” har jag nog inte hört så fint tidigare!	JOB
	970	20 31	0900	WZAN Portland ME	BOS
		15	0505	WZAN ”970 WZAN 5-day Forecast”	JOB
		15	0100	WNED Buffalo NY  med svagt ID	BOS
		15	0100	WNED ganska bra på min antennkombination. Wx innan timmen	JOB
		30	0906	KQAQ Austin MN  med bra ID och stark emellanåt med Country	BOS
		15	0619	KQAQ ”KQAQ 970 AM”	JOB
		15 31	0900	WDAY Fargo ND	BOS
		15	0630	WDAY  ”News, Talk, Sports AM 970 WDAY” ganska fint	JOB
		22 31	0759	KBUL Billings MT	BOS
		15	0230	KBUL ”Newsradio 970 KBUL”	JOB
		30	1046	KFTA Rupert ID  upp bra med musik och "La Grande" bl a.	BOS
		15	0700	KXFD Portland OR  gladde här. Den här gången fick jag iväg en rapport. Numer en av
				Freedom-stationerna.  Svarade också.	BOS
		15 16	0700	KXFD onödigt bra: ”Freedom 970 KXFD Portland” 	JOB
		20	1000	KTTO Spokane WA  jämnstark med KFBX med bokstavs-id.	BOS
		20	1000	KFBX Fairbanks AK	BOS
		15 16	0758	KFBX ”Newsradio 970 KFBX Fairbanks” men väldigt detaljerat ID så här dags med effekt, ägare, studios, typ av sändare etc. följt av en Alaskahymn!	JOB
	980	20 31	0806	CFPL London ON  bra runt timmen.  "am980.ca"-id bl a.	BOS
		31	0906	WITY Danville IL  hyfsat men en lurig ID-jingle så fick ta om några gånger	BOS
		30 31	0905	WCUB Two Rivers WI	BOS
		22 31	0900	KKMS Richfield MN	BOS
		15	0331	KKMS ”AM 980 KKMS” plus promo	JOB
		21	1109	KMBZ Kansas City MO  kanske inte så oväntad vid denna MO-topp. Flera ID	BOS
		15 30	0707	CJME Regina SK  i röran av Mex-musik och annat	BOS
		15	0321	CJME ”Newstalk 980 CJME”	JOB
		15 20	0600	KSPZ Ammon ID  "La Super Caliente"  verkade vara dopad … Även 30:e	BOS
		15	0600	KSPZ ”La Super Caliente” frekvensdominant!	JOB
		20 31	1005	KBBO Selah WA  med ett svagt "K-USA" genom en stark CKNW	BOS
		16	0830	KBBO inte så illa ”980 K-USA”	JOB
		20 31	1000	CKNW New Westminster BC	BOS
		15 16	0900	CKNW med olika varianter på “CKNW Newstalk 980” inklusive jingle	JOB
	990	18 31	0900	CKGM Montreal QC  "Team 990, a CHUM Radio …."	BOS
		15 31	0405	CBW Winnipeg MB  med lokalt väder	BOS
		15	0504	CBW ”This is CBC Radio One 89.3 FM in Winnipeg”	JOB
	1000	20 31	0900	WMVP Chicago IL  väldigt bra ID	BOS
		15	0200	WMVP skaplig promo och ”ESPN 1000”-ID	JOB
		jämt	m d	KOMO Seattle WA	BOS
		15 16	0400	KOMO	JOB
	1010	15 28	0506 	WINS New York NY	BOS
		15	0559	WINS med snabbt legal ID, men annars ID:ar de ju titt som tätt ändå	JOB
		18 20	0800	CFRB Toronto ON    "News Talk 1010"	BOS
		15	0005	CFRB “Newstalk 1010”	JOB
		30 31	1000	KIHU Tooele UT  fint med IHR-px och även ett skapligt ID på tim! Bättre 30:e	BOS
		30 31	0659	CBR Calgary AB  fint med lokal-id	BOS
		15	0359	CBR lokal-ID en minut innan timmen	JOB
	1020	20 21	0700	KDKA Pittsburg PA  skröt över att dom varit i luften i 90 år!	BOS
		15	0100	KDKA ”KDKA is everywhere” påstod dom! I Parka i alla fall…	JOB
		22 31	0800	KJJK Fergus Falls MN  fint.  Är numer "Family 1020" och spelar lugn mx.	BOS
		31	1050  	KJJK  "Family 10-20"   	LSD
		15	0623	KJJK riktigt skapligt stundvis med kristen pop och ”Family Friendly Radio, The New Family 1020”-Ids	JOB
		15 18	0800	CKVH High Prairie AB  sa sig vara "a NewCap radio operation"	BOS
		15 16	0800	CKVH sjöng på sista versen som AM station denna exp! Fina IDs, pop mm	JOB
		15	0905	KTNQ Los Angeles CA  med vanliga "1020"-idet.	BOS
		20	1100	KDYK Union Gap WA  med ett hastigt inmixat "KDYK" prick på timmen.	BOS
		16	1009	KDYK  med sedvanligt dubbel-ID ”…1020 and 1230 AM”. Hördes fint av och till med sin Mexmusik// med 1230 	JOB
		16	1040	KWIQ Moses Lake North WA  dubbel-ID:ar den också: ”ESPN Radio 900 and ESPN Radio 1020”. Som vanligt hördes inte 900…	JOB
		16	1425	KOAN Eagle River AK  // FM 104.9	LSD
		16 29	1410	KOAN  stadig och tidvis stark med FM-relät. Tillfälligt återfall här?	BOS
		16	1425	KOAN fint med FM-ID efter långt reklamblock	JOB
	1030	18 20	0800	WBZ Boston MA	BOS
		15	0101	WBZ med legal ID	JOB
		21 31	1000	KTWO Casper WY	BOS
		15 16	0700	KTWO “AM 1030 K2 Radio”	JOB
		20	1105	KMAS Shelton WA  med oldies	LSD
		20	1100	KMAS  stabilt	BOS
	1040	15 31	0500	WHO Des Moines IA	BOS
		15	0500	WHO “Newsradio 1040 WHO” tryckte ner Vancouver ordentligt	JOB
		16	1100	CKST Vancouver BC “Team 1040” pushade sin app för livestream via mobilen…	JOB
		16	0958	CKST 	BOS
	1050	20 31	0800	WEPN New York NY	BOS
		15	0458	WEPN “1050 ESPN New York”	JOB
		15	0100	CHUM Toronto ON “CP-24, Toronto’s Breaking News”	JOB
		30	0200	CHUM  med exakt samma ID som Jan citerar	BOS
		29	0700	CKSB St Boniface MB  med fint "CKSB"-id!	BOS
		16	1000	CKSB “CKSB Manitoba”	JOB
		31	1129	CJNB North Battleford SK	BOS
		15	0637	CJNB bra med dubbel-ID “CJNB and CJNS”	JOB
		29	1300	KEYF Dishman WA  med ett tydligt heltimmes-id	BOS
	1060	30	1210	KGFX Pierre SD	LSD
		30 31	1000	KGFX  med dåligt ID på timmen men bättre efter nyheterna.	BOS
		15 16	0621	KGFX  stadigt under AB en stund med lokalreklam och ”1060 KGFX”-ID. QSL-trög trots att rapporter uppmuntras på websiten!	JOB
		20 1	1135	CKMX Calgary AB   "classiccountry1060.com"	BOS
		16	0952	CKMX avslutade ett skolexempel på skön klassisk C&W och jinglade ”Classic Country AM 1060”	JOB
	1070	15 20	0800	CHOK Sarnia ON  med country och en jingle innan nyheterna	BOS
		15	0045	CHOK ”Country 103.9 CHOK”	JOB
		21	0920	KLIO Wichita KS  med Oldies	LSD
		15	0613	KLIO  misstänkte jag nog med oldies bakom KNX men man ska ju ha ID också. Här ett skapligt ”Wichita’s new home for….TrueOldies 1070”! Länge jagad av…	JOB
		31	1045	KHMO Hannibal MO  m dåligt ID genom KNX och OID. I pärmen sen tidigare.	BOS
		26	1340	CFAX Victoria BC	LSD
		20 31	1133	CFAX  tryckte bort KNX en stund	BOS
		15 16	1000	CFAX ”C-Fax 1070” fint	JOB
		15 16	0357	KNX Los Angeles CA hade tydligen bråttom med legal ID 	JOB
	1080	15 20	0500	WTIC Hartford CT	BOS
		15	0600	WTIC ”WTIC Newstalk 1080” utmanades av XEDY	JOB
		21	0900	WNWI Oak Lawn IL  gräsligt bra …	BOS
		31	1005	KRLD Dallas TX  svagt ID. Även 0905 den 31.	BOS
		15	0619	KRLD  kanonpromo och ett riktigt bra ”Newsradio 1080 KRLD”-ID var ju kul att lägga till arkivet! Gnetade dock ihop ett QSL för några säsonger sedan…	JOB
		21 31	0908	KYMN Northfield MN  dök oväntat upp fint med en gammal goding och fint ID mm rapporterbart!  Väldigt utförligt QSL! Hävdar att dom var på 11 W natteffekt!	BOS
		15	0700	KFXX Portland OR med ID hade jag förbisett första gången jag lyssnade igenom.  Jag skulle hitta massor om jag kollade ett varv till.  Det behövs bara att man tänker på annat medan man skottar snö eller diskar för att det ska glida förbi obemärkt …	BOS
		15	0700	KFXX ID:ade ”KFXX, KWJJ HD-3 Portland, KWOD Salem”	JOB
		20 29	1300	KUDO Anchorage AK	BOS
		15 16	1300	KUDO “This is Alaska’s Voice, Newstalk KUDO 1080, Anchorage. Join us online at kudo1080.com”	JOB
	1090	18 20	0800	WBAL Baltimore MD	BOS
		15	0201	WBAL inte så illa	JOB
		31	0915	KAAY Little Rock AR med ett par fina id och sedan dominant med musik!	BOS
		15	0259	KAAY stod högt på önskelistan och gladde väldigt! Inte så pjåkigt ID ”Hear The Word on AM 1090 KAAY…” . KPTK och 1089 utmanade. Svarade med QSL-kort!	JOB
		15	0400	KBOZ Bozeman MT ”KBOZ Bozeman” under den starkare KPTK	JOB
		15 29	1300	KPTK Seattle WA	BOS
		15 16	1000	KPTK med rejäl kräm i signalen	JOB
	1100	20 21	0940	WTAM Cleveland OH	LSD
		15 20	0600		WTAM	BOS
		15	0101	WTAM slängde in ett snabbt “WTAM 1100” bara	JOB
		15 22	0804	KNZZ Grand Junction CO  fint med promo för px:et "All You Can Win"	BOS
		15	0700	KNZZ kanonsignal vid legal ID här! Fox News	JOB
		15	0800	KWWN Las Vegas NV  med ett riktigt svagt "ESPN Radio 1100" när KFAX slog av modulationen och bara körde ut bärvågen efter klockan 08 UTC!	BOS
		15	0800	KWWN men långt ifrån rapporterbart…	JOB
		15 29	0759	KFAX San Francisco CA  fint fram till dess att dom blev helt tysta 0800	BOS
		15	0759	KFAX försökte släppa fram KWWN…	JOB
	1110	15 20	0559	WBT Charlotte NC	BOS
		15	0100	WBT ”Newstalk 1110 WBT”	JOB
		15 22	0800	KFAB Omaha NE	BOS
		15 16	0300	KFAB ”Today’s Newsradio, 1110 KFAB Omaha”	JOB
		15 20	0806	KBND Bend OR  med promo för kommande px	BOS
		15 16	0805	KBND ”Newstalk 1110 KBND” flera Ids	JOB
		15 29	0900	KAGV Big Lake AK  behöver ingen AK-antenn för att gå fint	BOS
		16	1200	KAGV ”KAGV Big Lake”, SRN News	JOB
	1120	15 21	0406	KMOX St Louis MO  kommenterade trafikläget	BOS
		14 15	2333	KMOX fint med lokalt snack och ID	JOB
		15	0701	KANN Roy UT  missade heltimmen med en minut men gick mycket bra	BOS
		15 16	0701	KANN med fint ID ”KANN Roy, Ogden, Salt Lake City”. Även 0801 men sämre. Hörd med ”SOS Radio”-ID 16:e	JOB
		15 30	0900	KPNW Eugene OR	BOS
		16	0900	KPNW ”Newsradio 1120 KPNW Eugene-Springfield”	JOB
	1130	15	0400	WBBR New York NY	BOS
		15	0400	WBBR ”WBBR New York” herre på täppan denna tid	JOB
		15	0030	WDFN Detroit MI med ett rätt bra “WDFN Detroit” för ovanlighets skull	JOB
		21 31	1000	WISN Milwaukee WI  i röran	BOS
		15 16	0001	WISN ”Newstalk 1130 WISN Milwaukee”. Mycket fint den 16:e	JOB
		20 21	0800	KFAN Minneapolis MN	BOS
		15 16	0300	KFAN ”AM 1130 KFAN” ”The Fan”	JOB
		15 20	0901	CKWX Vancouver BC  med time check och callbokstäverna	BOS
		15 16	1100	CKWX ”CKWX News 1130”. Promo för 96.9 Jack FM	JOB
	1140	15	0105	CBI Sydney NS  med vädret för Maritime Canada Samsänder // FM på övertid?	BOS
		14	0059	CBI med ID ”CBC Radio One 1140 AM” bl.a. Blir visst kvar på AM!	JOB
		15 22	0800	KSOO Sioux Falls SD  fint  men AB tog över strax	BOS
		30	0930	KSOO	LSD
		15	0030	KSOO “11-4-0 KSOO”. Inte så illa 0305 heller…	JOB
		15 20	1100	CHRB High River AB	BOS
		16	1058	CHRB “Southern Alberta’s Community Radio Station AM 1140”	JOB
		15	0443	KYDZ North Las Vegas NV kom upp skapligt med ID i kamp med CA och AB! ”1140 AM Kydz Radio”. Är en av mycket få stns med ”barnformat” utanför Disney-koncernen! Ex-sport. Snabbt mail-QSL!	JOB
		18	1000	KHTK Sacramento CA  med hyggligt legal ID	BOS
		15	0700	KHTK ”KHTK Sacramento” men även KYDZ ville vara med!	JOB
		15 30	0800	KSLD Soldotna AK	BOS
		16	1226	KSLD ”We cover the Kenai, ESPN 1140. You know what – we know sports!”	JOB
	1150	21 31	0903	CKOC Hamilton ON  med id och old	BOS
		15	0010	CKOC fint med ID, Oldies och DJ-snack men flera under	JOB
		15	0047	WIMA Lima OH var ju kul med tydlig promo och ID-jingle! Trevligt och DX-initierat QSL-svar per post!	JOB
		29 31	0959	WHBY Kimberly WI  dominant	BOS
		15	0000	WHBY stark med en sportare under. CBS Nx	JOB
		31	1000	KWKY Des Moines IA  tog över fint en stund med ID mm	BOS
		15 21	1109	KSAL Salina KS	BOS
		15	0600	KSAL ”KSAL Salina” glänste några minuter	JOB
		15	0431	KSEN Shelby MT mycket bra ”1150 Radio KSEN”	JOB
		15 18	0800	KAGO Klamath Falls OR  ägde frekvensen över heltimmen	BOS
		15 16	0800	KAGO med kanon-ID! Trevligt – vart var alla andra på QRG:n?	JOB
		29 18	1351	KKNW Seattle WA  sa sig vara "Alternative Talk 1150"	BOS
		16	1005	KKNW “1150kknw.com”	JOB
		20	1000	CKFR Kelowna BC	BOS
		16	1100	CKFR herre på täppan denna tid	JOB
	1160	15	0100	WCCS Homer City PA premiär för mig med ett svagt ID under starka WYLL	JOB
		20 29	0600	WYLL Chicago IL	BOS
		15 16	0300	WYLL Visit wyll.com. Svår att missa	JOB
		15	0021	+KCTO Cleveland MO var det som hade Kansas City-reklamer och sedan lokalsport! Disney samtidigt på 1190 så tydligen någon släng av punktkonds! Bra QSL!	JOB
		15 29	0500	KSL Salt Lake City UT	BOS
		15 16	1100	KSL skapligt arkiv-ID och skulle köra en betald reklamshow sedan	JOB
	1170	31	0900	WWVA Wheeling WV  nästan svår efter antennhaveriet.	BOS
		31	1000	KFAQ Tulsa OK  ruskigt fint länge och väl!  Massor av rapporterbart! Jag har verkligen legat på denna i alla år sedan LHÄ tipsade den en gång i tiden!  Svarade på fup!	BOS
		21 30	0956	KJOC Davenport IA  fint denna IA/MO-öppning. Äntligen något rapporterbart!	BOS
		15	0100	KJOC nätt och jämnt med legal ID. QSL finns dock	JOB
		15 30	0800	KPUG Bellingham WA	BOS
		15	0900	KPUG riktigt bra vid ID! Inga AK-QRM denna tid	JOB
		15 21	1500	KJNP North Pole AK  som en lokalstation. "One-one-seven-oh" är unikt.	BOS
		26 29	1330	KJNP	LSD
		15	0800	KJNP ”KJNP North Pole, Alaska” lyxigt stark men gav KPUG chansen vid andhämtningspaus!	JOB
	1180	15 20	0506	WHAM Rochester NY  fint men QRM från SS	BOS
		15	0600	WHAM men den förmodade Mexen var intressantare…	JOB
		21 22	0759	KYES Rockville MN  med en minut späckat med lokalt	BOS
		15	0600	KYES ”We are KYES Rockville, St. Cloud…”	JOB
		20 31	1000	KOFI Kalispell MT	BOS
		15	0820	KERN Wasco-Greenacres CA	LSD
		15 30	0822	KERN  strålande. Även 21:a med "Kern Radio News Talk 1180"	BOS
		15 16	0700	KERN mycket fint med långa reklamblock och arkiv-ID:s ”This is Bakersfield’s right choice for news and talk, Kern Radio, KERN Wasco, Greenacres, Bakersfield, Newstalk 1180”. Fox News. Ny i lurarnaoch svarade korrekt men kortfattat	JOB
	1190	15 18	0843	WLIB New York NY  väldigt stark denna ÖK-öppning	BOS
		23	0540	WLIB 	LSD
		15	0502	WLIB är sällan helt punktlig med legal ID	JOB
		15 31	0100	WOWO Fort Wayne IN	BOS
		15	0000	WOWO  ”8 o’clock in northeastern Indiana. More of Sean Hannity continues next. Fort Waynes home for breaking news and weather, newstalk 1190 Wo-Wo, WOWO Fort Wayne – depend on it!”.Fox News. Länge sedan man hörde denna så fint!	JOB
		21	1058	+KPHN St Louis MO  med bra ID mm!  Mycket fint i topparna sedan några minuter framåt.  Svarade mycket positivt!	BOS
		31	0601	CFSL Weyburn SK  med id 	BOS
		15	0418	CFSL ID:ade bara ”AM 1190” och skulle ge bort 1190 Dollar till tävlande!	JOB
		20 29	0700	KEX Portland OR	BOS
		15 17	1000	KEX ”Newsradio 1190 KEX Portland”. ABC News	JOB
	1200	20 21	0900	WXKS Newton MA	BOS
		18	0600	CFGO Ottawa ON  perfekt bokstavs-id	BOS
		15	0030	WCHB Taylor MI  halvbra ett par korta fade ups	BOS
		15	0002	WCHB fint ”WCHB Taylor-Detroit, a Radio One Station”	JOB
		17	0000	WRTO Chicago IL eftersökt och ett av få NA-glädjeämnen denna natt! Ganska ensam på timmen med ett ”La Tremenda 1200 AM” och en promo. Mail-QSL:ade!	JOB
		29 30	2300	WRTO   mycket fint på timmen	BOS
		21 29	0600	WOAI San Antonio TX	BOS
		15 16	0301	WOAI ”Newsradio 1200 WOAI” fint. Fox News	JOB
		16 29	1045	KFNW West Fargo ND  "Faith 1200"	LSD
		30 31	0600	KFNW  kvävde vad som lät som en Mex bl a	BOS
		15 16	0600	KFNW ”Faith 1200 KFNW AM West Fargo, Fargo, Moorehead”	JOB
		1529	0703	CJRJ Vancouver BC  med tung musik och "Today's Hit Music … RJ-1200."	BOS
		15	0900	CJRJ fint med “RJ-1200”-ID	JOB
	1210	29	0600	VOAR Mount Pearl NL  med snyggt ID	BOS
		14	2330	VOAR fint ”This is listener-supported Christian Family Radio VOAR” och en hel hög FM-frekvenser	JOB
		21 31	0900	WPHT Philadelphia PA	BOS
		15 22	0804	KGYN Guymon OK  fint med flera "US Country 1210 KGYN"	BOS
		15	0031	KGYN “US Country 1210 KGYN” hade en bra dag	JOB
		15	0430	CFYM Kindersley SK ”Classic Hits 1210 CFYM”	JOB
		15 28	0700	KHAT Laramie WY  har nog sällan gått bättre just vid ID	BOS
		15 16	0700	KHAT med ett ID i lyxstyrka den 15:e! Ett nästan lika bra ID 0500z. Ny i lurarna men verkar njugg med svar	JOB
		19	0900	KTBK Auburn-Federal Way WA	LSD
		19 20	1004	KTBK  starkare än alla andra WA när dom glömmer dageffekten på! Kanon-ID	BOS
	1220	20 31	0900	WHKW Cleveland OH	BOS
		15	0100	WHKW ID:ade i Q5	JOB
		15 31	0400	CJRB Boissevain MB  "CJRB News"	BOS
		15	0400	CJRB fint “This is CJRB News”	JOB
		15	0900	KHTS Canyon Country CA  satsade allt på att komma upp prick på timmen. Fint ID och sedan borta inom några sekunder.	BOS
		15 16	0900	KHTS andra gången för mig. Ännu en som kallar sig ”Hometown Station”. Fint någon minut 16:e med ett par ”AM 1220 KHTS” i en promo	JOB
		18 30	1100	KPJC Salem OR  gick fint runt heltimmes-ID:et	BOS
		16	0900	KPJC  ”AM 1220 KPJC Salem”	JOB
	1230	15	0104	CFFB Iqaluit NU ”CBC North Iqaluit” fint men med lite svårtydd dialekt	JOB
		20	0712	WJOY Burlington VT  med ett knappt godkänt ID i bruset. Dock helt perfekt några minuter senare med flera ID mm lokala annonseringar.	BOS
		15	0504	CHFC Churchill MB  kanon med wäder för Thomson och omgivningarna.  På timmen IDade dom med Thomsons frekvens 100.9 FM.	BOS
		15	0459	CHFC ”CBC Radio One 100.9 FM in Thompson”	JOB
		15	0238	KTRF Thief River Falls MN ganska bra med volleybollreferat från match med Detroit Lakes. ID som ”Thief River Falls Radio”	JOB
		29 31	1000	KYSM Mankato MN  med ett svagt men klart legal ID. Perfekt 31. 0931.	BOS
		22	0800	KWSN Sioux Falls SD  för svagt för ny rapport men klart ID i alla fall.	BOS
		21 22	0802	KHAS Hastings NE  drog sitt heltimmes-ID så här dags istället och så på med nx	BOS
		15	0350	KHAS upp med ett ID bara, men kul ändå!”1230 KHAS”	JOB
		16	1424	CBQC Fort Providence NT  m Yellowknifes regionala px.   	BOS
		16	1431	CBQC ”CBC North Radio One”. Wx	JOB
		15	0200	KSTC Sterling CO överraskade med legal ID! QSL:ade oxo till sist	JOB
		31	1201	KORT Oroville ID  ganska bra med ett ovanligt långt och innehållsrikt ID. 1202 började en nationalsång höras också!  KBAR som öppnade?	BOS
		15	0500	KRXK Rexburg ID fint legal ID bara för 1230! 	JOB
		20	0929	KBNH Burns OR  mycket fina detaljer och nya callet	BOS
		15	0832	KBNH ”Classic Country 1230 KBNH” vållade visst huvudbry	JOB
		28	1031	KKEE Astoria OR  dominant	BOS
		15 16	0931	KKEE ”KKEE Astoria-Seaside 1230 AM is your sports station”	JOB
		15	0800	KQIK Salem OR herre på täppan denna tid! Kallade sig ”K-Country” oxo. Ny för	JOB
	1240	16	0405	CKIM Baie Verte NL ”VOCM”-jingle efter wx	JOB
		18	0706	WMMB Melbourne FL  med ett par bra ID.  wmmbam.com bland annat	BOS
		29	0635	WFOY St Augustine FL  IDade	BOS
		20	0837	WHIZ Zanesville OH  lite för klent för rapport men klart ID	BOS
		29 30	0605	WJMC Rice Lake WI  hade frekvensen för sig själv en stund	BOS
		15	0102	KFMO Park Hills MO break i sporten och en lokalreklam samt ett ”AM 1240 KFMO” hann fastna i alla fall trots att jag lyckades växla antenn just då! Trevligt QSL-brev per post!	JOB
		22 29	0800	KFOR  Lincoln NE  onödigt bra. "The one you turn to" skröt dom	BOS
		31	1000	KODY North Platte NE  fint på LSB men mycket sämre på USB.	BOS
		21 30	1030	KICD Spencer IA   med bra lokalt snack efter First Light	BOS
		22 27	0804	KCCR Pierre SD  vill alltid vara med vid sådana här cx	BOS
		31	0615	KCCR	LSD
		15	0700	KIUL Garden City KS	LSD
		15 28	0703	KIUL  fint efter nyheterna	BOS
		15	0703	KIUL gladde med ID ”Right here on 1240 Radio KIUL”. Släppte ett mail till sist!	JOB
		15	0432	KMZK Billings MT ”Music 1240 AM KMZK”	JOB
		15 28	0700	KWIK Pocatello ID med dubbel-idet efter fin promo 	BOS
		15	0539	KWIK med ID för 590, 1240 och 92.1 FM	JOB
		16	0915	KMHI Mountain Home ID gladde med C&W och ID ”AM 1240 KMHI”	JOB
		15	0831	KELK Elko NV ”Elko’s Original AM station, AM 1240 KELK”. Trevligt mailsvar	JOB
		19	1000	KSUE Susanville CA  tog över frekvensen en minut på timmen	BOS
		19	1000	KSUE	LSD
		15	0838	KSUE ”News, Talk, Sports 1240 KSUE”. Rapporten resulterade i mail, brev + telefonsamtal!	JOB
		15 18	0805	KQEN Roseburg OR  med ett par ID efter nyheterna, men väl svagt för rpt.	BOS
		18	0930	KQEN 	LSD
		15	0906	KQEN fina Ids ”Newsradio 1240 KQEN Roseburg” ffg för	JOB
		18	1028	KRDM Redmond OR  stadig.  "La Bronca"	BOS
		15	0753	KRDM  “La Bronca 1240 AM” av YL – lite klent tyvärr…	JOB
		20 28	1200	KTIX Pendleton OR	BOS
		15 18	0900	KEJO Corvallis OR  i kamp med KQEN	BOS
		19	0935	KEJO  "Joe Radio"	LSD
		15 16	1000	KEJO ”1240 Joe Radio”	JOB
		26	1353	+CFNI Port Hardy BC  fantastiskt fin peak på en minut med läckert ID och lokala annonseringar!  Bara brus före och efter. Inga andra stationer störde. Snabbt svar!	BOS
	1250	15 20	0824	CJYE Oakville ON	BOS
		15	0000	CJYE ”Joy 1250”-jingle och GOS	JOB
		15 21	0100	WSSP Milwaukee WI	BOS
		15 16	0200	WSSP “1250 WSSP Milwaukee”. Fox Sports	JOB
		15 30	0400	CHSM Steinbach MB	BOS
		15	0400	CHSM fint “This is AM 1250 News”. Denna drar aldrig callbokstäverna?	JOB
		22 31	0804	KBRF Fergus Falls MN  med promo för sitt Bargain Line px. Mycket stadig 31.	BOS
		20	1000	KKDZ Seattle WA	BOS
		16	0957	KKDZ “This is KKDZ and KKDZ HD-1 Seattle”	JOB
		15	0708	KWSU Pullman WA ”Northwest Public Radio KWSU” etc	JOB
	1260	15	0219	CKHJ Fredericton NB ID-jingle: “Fredericton’s Country Station – KHJ”	JOB
		15 16	0125	WSKO Syracuse NY fick jag klura lite på en stund. Nämnde websidan på thescore1260.com. Finns i pärmen dock	JOB
		31	0900	WNDE Indianapolis IN  med ett svagt ID	BOS
		15	0230	WNDE  ”Sportsradio 1260” och ”WNDE” och fina reklamdetaljer men QSL-trög tyvärr…	JOB
		15	0058	WSDZ Belleville IL äntligen var det inte WMKI i luckan utan ett ganska bra ID ”WSDZ and WSDZ HD-1 Belleville-St Louis” kunde istället noteras!	JOB
		15 21 	0618	KWEI Weiser ID  ångade på rejält hela förmiddagen	BOS
		16	0820	KWEI  ESPN Deportes	LSD
		15 16	0800	KWEI med ett föredömligt tydligt ”This is K-W-E-I…”. Kanon båda datumen	JOB
		20 29	0706	CFRN Edmonton AB	BOS
		15	0900	CFRN drog callet. ESPN	JOB
	1270	30 31	0603	WXYT Detroit MI  bara tvåa efter KNWC. Bokstavs-id nu och inte bara FM-slogan	BOS
		15	0024	WXYT ”97.1 The Ticket” och Toyota-reklam	JOB
		30	0200	WMKT Charlevoix MI  klockrent legal ID!  WXYT tog över strax efter med sitt heltimmes-id i en avblåsning i sporten..	BOS
		21 30	0940	WKBF Rock Island IL  med "La Jefa 1270 AM". Även 31.10.	BOS
		31	0534	WWWI Baxter MN  stack upp näsan genom splattret tillräckligt för att levera ett "3WI"-id!  Mycket bröt från Eu innan sunrise som vanligt	BOS
		29 30	1013	KNWC Sioux Falls SD  stadigt	BOS
		28 30	0800	KIML Gillette WY  med svagt ID. Dessutom uttalat "K-I-I-M-L"	BOS
		16	0939	KTFI Twin Falls ID ”In Twin Falls….La Poderosa”	JOB
		15	0900	KBZZ Sparks NV  med ett hyggligt ID äntligen.	BOS
		15 16	0806	KBZZ  med PSA från Nevada Broadcasters Association och ”Fox 1270”-ID innan Phil Hendrie Show. Svagt men klart legal ID fångat den 16:e	JOB
		20	1100	KBAM Longview WA  fantastiskt rent och fint ID!	BOS
	1280	20	0703	CFMB Montreal QC	BOS
		20	0800	WFAU Gardiner ME  "Fox Sports Maine"  //1450	BOS
		15	0100	WGBF Evansville IN ganska bra med legal ID	JOB
		21 31	0900	WNAM Neenah-Menasha WI	BOS
		15 16	0440	WNAM fint “1280 WNAM”, NOS	JOB
		22 31	0800	WWTC Minneapolis MN  "AM 1280 The Patriot"	BOS
		15 16	0557	WWTC med sitt standard-ID “AM 1280 The Patriot, Intelligent Radio”. Fint 15:e	JOB
		22 31	0801	KVXR MoorheadMN  dök upp med ett "KVXR Moorhead" en stund efter WWTC	BOS
		15	0501	CJSL Estevan SK	BOS
		15	0433	CJSL fint “Today’s Best Country – Your All Time Favourites, CJ-1280”	JOB
		15 28	0708	KBNO Denver CO  fint   "Qué Bueno 1280"	BOS
		15	0708	KBNO bra en liten stund och med ID enligt ovan	JOB
		15 31	0704	KZNS Salt Lake City UT  ren och fin vid ID mm.  Poängterade att de var "New".	BOS
		15 16	0942	KZNS fint båda datumen. ”1280thezone.com” kan man kolla in tyckte dom	JOB
		15	0654	+KDOX Henderson NV överraskade och roade med ett tydligt ID // FM 102.3! QSL:ade per handskrivet brev!	JOB
		29 31	1200	KIT Yakima WA  med ID men en ESPN Deportes Radio under intresserade mer.	BOS
		20 30	1100	KPTQ Spokane WA  med fina ID på timmen	BOS
		16	0833	KPTQ fick jag till sist efter mångårig spaning! Lokalreklam + ID ”Spokane’s Progressive Talk Station AM 1280”	JOB
	1290	29	0840	WJNO West Palm Beach FL  med bara ett svagt ID	BOS
		20 29	2300	CJBK London ON	LSD
		29	2259	CJBK  meddelade att dom körde Game Night för tillfället	BOS
		16	0334	CJBK “Newstalk 1290, cjbk.com”	JOB
		20	0806	WHIO Dayton OH  fint	BOS
		15	0035	WHIO “AM 1290 and now 95.7 FM Newstalk Radio WHIO”	JOB
		20	0803	+WKLB Manchester KY  med ett första ID. Sedan ett par ID ytterligare i Country-musiken! Ett med ort och fin styrka dessutom! Tala om oväntad! Jämför 1450!	BOS
		15 31	0101	WMCS Greenfield WI	BOS
		15 16	0033	WMCS med soulig mx. Ville ha samtal på 799-1290. Legal ID 16:e ”1290 WMCS, The Talk of the Town, Greenfield-Milwaukee”	JOB
		15 21	2330	WIRL Peoria IL  stark och ensam med Country och ID	BOS
		15 16	0039	WIRL reklam och kanon-ID: ”This is Classic Country 1290 WIRL”	JOB
		15 21	0600	KKAR Omaha NE  Helt dominant tidvis den 21:a	BOS
		15	0300	KKAR fint ”Newstalk 1290 K-Car, KKAR Omaha”. ABC Nx	JOB
		15 31	0400	CFRW Winnipeg MB  skräpar ner här med ESPN …	BOS
		15	0200	CFRW fint förstås ”Sportsradio 1290 CFRW Winnipeg. All sports all the time”	JOB
		30 31	1206	KGVO Missoula MT	BOS
		15 22	0759	KOWB Laramie WY  fint med många rapportvänliga detaljer	BOS
		15	0506	KOWB fint”You’ve found your station, News, Sports, Talk, KOWB”. C2C	JOB
		16	0025	KOUU Pocatello ID stort glädjeämne som gick riktigt fint med sport och ”AM 1290 The Country Cow”-ID! Gick en del skumt denna tid!	JOB
		15	0800	KPAY Chico CA länge efterspanad men kom igenom med ett brukbart ID här!	JOB
		20	0930	KUMA Pendleton OR	LSD
		20 21	1005	KUMA	BOS
		16	1000	KUMA “Newstalk 1290 KUMA Pendleton” dominerade	JOB
	1300	15	0111	WXRL Lancaster NY “Your dial is set on AM 1300 WXRL”. C&W	JOB
		20 30	0900	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		16 17	0322	WOOD “Newsradio Wood 1300” men försökte få upp C&W under…	JOB
		15	0006	WRDZ La Grange IL hör man inte så ofta. Rätt fina ”AM 1300 Radio Disney” här och en stund senare oxo	JOB
		21	0530	KGLO Mason City IA	LSD
		28 31	0900	KGLO	BOS
		15 16	0000	KGLO finfint. Deras Farm Director sade några väl valda. Del av legal ID ”AM 1300 K…” hördes innan man knäppte över till CBS News	JOB
		30 31	1200	KLER Orofino ID  m svagt ID som styrktes av att "Orofino" gick fram bra. C&W	BOS
		19 20	1000	KKOL Seattle WA  med Country under	BOS
		15 16	0933	KKOL ”The Northwest’s Business Leader, The New 1300 KKOL”	JOB
	1310	20	0700	WLOB Portland ME  lyckades bryta sig ut ur CIWW med ett bra ID	BOS
		15	0400	WLOB inte så bra vid ID men 100%	JOB
		20 31	0701	CIWW Ottawa ON  mycket dominant med "1310 News"	BOS
		15	0131	CIWW fortfarande med OLD men pluggade för nya “1310 News”	JOB
		15 30	0101	WCCW Traverse City MI	BOS
		17	0001	WCCW “ESPN Radio WCCW Traverse City”	JOB
		21	0800	WDTW Dearborn MI  med id i röran	BOS
		15	0006	WDTW fint med ID och rapporterbara grejor för den som behövt det	JOB
		15 21	1010	WIBA Madison WI	BOS
		15 16	0602	WIBA ”Newstalk 1310 WIBA”	JOB
		29 31	0603	KNOX Grand Forks ND  med väder under fryspunkten	BOS
		15	0500	KNOX glänste väl inte direkt men ett ID noterades i alla fall…	JOB
		22 31	0800	KFKA Greeley CO  med ett uselt legal ID bara	BOS
		15	0532	KFKA  har jag sökt efter länge och här fick jag i alla fall några halvskapliga ID:n innan Fox News! Trevligt mailsvar när jag väl hittade av en v/s!	JOB
		20	0800	KEIN Great Falls MT  några sekunder efter och under KZXR	BOS
		19 20	1000	CHLW St Paul AB	BOS
		15 16	0400	CHLW ”1310 CHLW St. Paul-Bonneville, a Newcap radio station”	JOB
		20 21	0800	KZXR Prosser WA  med sitt pressade legal ID som är mycket svagare än ESPN	BOS
		16	1000	KZXR med ett fint ”KZXR Prosser” (spansk bokstavering)	JOB
	1320	15	0118	WJAS Pittsburgh PAgladde med ID, promo samt omnämnande av websiten	JOB
		18 31	0900	CJMR Mississauga ON	BOS
		15	2331	CJMR “CJMR 1320 The Voice of The City”	JOB
		15 31	0100	WILS Lansing MI	BOS
		29	2250	WILS	LSD
		15	0200	WILS fint “More Compelling Talk Radio 1320 WILS Lansing”. Fox News	JOB
		15	0000	KRLW Walnut Ridge AR överraskade med ett ID! Kallade sig ”Oldies 1320”. Kom igen en stund senare oxo. QSL verkar dock svårt…	JOB
		27	0603	KOZY Grand Rapids MN  fint ID	BOS
		15 22	0800	KFNZ Salt Lake Citry UT	BOS
		15	0600	KFNZ fint ”Utah’s number one greatest sports radio station, KFNZ Salt Lake City, 1320 K-Fans”	JOB
		20 29	1110	KXRO Aberdeen WA  mycket fint ID på en för tillfället BC-ren frekvens	BOS
		15 16	1000	CHMB Vancouver BC med viss inblandning från KFNZ	JOB
	1330	22	0800	WRCA Watertown MA  ska man inte ta vid dessa cx men ville vara med ändå	BOS
		20 30	0847	WFNN Erie PA  med fin promo för sportsradio1330.com den 30.	BOS
		15	0047	WFNN ganska fint med lokalreklam, ID och sedan mer hockey	JOB
		21 30	1003	WHBL Sheboygan WI  med ett par dåliga ID upp över WLOL 	BOS
		21 31	1125	KWLO Waterloo IA  "Oldies 1330"	BOS
		15	0200	KWLO ”This is 1330 KWLO Waterloo-Cedar Falls”	JOB
		21 31	0702	KNSS Wichita KS  trevligt återhörande  med tydligt ID och egna nyheter.	BOS
		15	0600	KNSS  mycket efterlängtad med ”This is KNSS Wichita”men inte så mycket mer denna gång… QSL!	JOB
		22 31	0759	WLOL Minneapolis MN  med utförligt lokal-ID	BOS
		15	0603	WLOL är bra på att ID:a lokalt. ”relevantradio1330.com”	JOB
		22	0811	+KCKM Monahans TX  dagens höjdare!  Från ingenstans till oanade höjder och bort igen inom 90 sekunder. Massor av lokala detaljer innan nästa Country-låt!  Svarade mycket trevligt och informativt!	BOS
		31	1205	CJYM Rosetown SK	BOS
		16	0942	CJYM fint. ”Classic Hits 1330 CJYM”-ID och möbelreklam. Lade på ”Rescue Me” 	JOB
		31	1100	KOVE Lander WY   det bästa jag hört dem. Fint ID före och även efter nyheterna	BOS
		15 20	0700	KWKW Los Angeles CA  med "AM 1330 KWKW Los Angeles" på EE i SS px	BOS
		15	0700	KWKW drog callet	JOB
		15 20	0608	KKPZ Portland OR  dök upp med ID denna lite oväntade tid	BOS
		15	0708	KKPZ lurades med SS-religiös mx och ID ”Radio Vida 1330” innan dess, men detta är ett px de kör enligt hemsidan. Här ordentligt ID ”1330 KKPZ Portland”	JOB
	1340	29	0820	WNZS Veazie ME  bra i några minuter med flera reklamer och ID. Ny för mig!	BOS
		29	0830	WMDR Augusta ME  en kul överraskning. Slog mig dock att jag har QSL från denna. Redan 1989 när jag kollade fakta. Då som WFAU.	BOS
		28 29	0640	WROD Daytona Beach FL  förvånade med fint ID. Inga FL i övrigt noterade.	BOS
		15	0552	WROD upp en stund med Oldies och ”WROD”-jingle	JOB
		20	0806	+WNCO Ashland OH  var detta som jag trodde när jag kollade igen! Tur att det var mer än bara call-bokstäverna att bygga på.  Svarade direkt och utredde vad jag hört.	BOS
		22 31	0800	KDLM Detroit Lakes MN  svagt id men orten och "Minnesota" framgick fint	BOS
		15 28	0622	KGFW Kearney NE  med fint ID och promo	BOS
		15	0451	KGFW bra med promo och ”1340 Newstalk KGFW”	JOB
		15 21	0808	KDTD Kansas City KS  ska det vara här trots allt.  "La Gran D – La Mas Mexicana" kallar de sig.  Inte ny för mig då jag QSL:ade "CNN 1340" på 90-talet.	BOS
		15	0805	KDTD ”La Gran D”-ID:s mellan var och varannan låt nästan. Bjussade till och med på ett ”1340” vid ett högtidligt tillfälle!	JOB
		31	1045	KPOK Bowman ND  ,den gamla svartingen, bättre än de gånger jag hört den tidigare. Kanske går beveka den nu då?	BOS
		16	1433	CFYK Yellowknife NT ”Right now in Yellowknife it is minus 7 with a light snowfall and a little breeze”, “CBC North Radio One”	JOB
		19	0958	CFYK  "öppnade" med att räkna upp alla reläsändare	BOS
		21	1205	KCFR Denver CO  IDade efter nyheterna. Lite svag men det löste sig. QSL finns.	BOS
		22	0730	KTMM Grand Junction CO  bra id!	BOS
		30 31	1000	KWOR Worland WY  med ett "KWOR Worland" på timmen	BOS
		21	0732	KACH Preston ID  med  "..Today's Hits and Yesterday's Favorites .."	BOS
		15	0805	KACH ”1340 AM KACH” av YL	JOB
		31	1206	KIHR Hood River OR  med svagt id efter nx	BOS
		18 29	1030	KLOO Corvallis OR  fint med många ID i promo mm	BOS
		15	0800	KLOO ”KLOO Corvallis” i röran ffg för	JOB
		16	1033	KBNW Bend OR gladde med ett skapligt ID: ”Newsradio Central Oregon 1340 KBNW” men försvann snabbt sedan	JOB
		29	0706	KBNW   med ett svagt men tydligt ID	BOS
		31	1203	KWLE Anacortes WA  med några "Whale"-id	BOS
		20 29	1100	KZNW Wenatchee WA  med svagt men klart legal ID	BOS
		16	1014	KZNW ”1340 The Zone”	JOB
	1350	18	0710	WEZS Laconia NH  med oldies	LSD
		15	0106	WOYK York PA	BOS
		15	0142	WOYK ”1350 WOYK”	JOB
		15 20	0100	WARF Akron OH  glänste på en för tillfället QRM-fri frekvens	BOS
		15	0100	WARF kanon-ID ”WARF Akron, Fox Sports 1350”	JOB
		30	0800	WKCU Corinth MS  med ett par id på timmen!  Svarade snabbt och positivt!	BOS
		30 31	1006	WPDR Portage WI  numer med nyhets-format!  Har skippat Oldies-stuket.	BOS
		21 30	1030	KRNT Des Moines IA  visade lite av gammal god fart	BOS
		15	0038	KRNT ”This is 1350 KRNT” efter wx	JOB
		30	0932	KCAR Clarksville TX  IDade men svarade inte sist så kanske skickar en ny … Även hörd ID:a 0653 samma dag så hade nog glömt dageffekten på?	BOS
		31	1100	KDZA Pueblo CO  med ett svagt call men även "Homer"-slogan.  Mycket starkare och stadigare runt 0640 samma dag.	BOS
		16	0925	KTIK Nampa ID  "Idaho's Sports Talk"	LSD
		15 30	0700	KTIK  på en DRM-infekterad (?) frekvens.  Kraftigt vitt brus stundtals 	BOS
		15	0803	KTIK	JOB
		15 19	0500	KSRO Santa Rosa CA  ofta framme bra denna exp. 19:e ensam på fqn ett par tim!	BOS
		19	1255	KSRO	LSD
		15	0900	KSRO “Newstalk 1350 KSRO” med C&W-QRM från WA	JOB
		20	1050	KRLC Clarkston WA	LSD
		20	1058	KRLC	BOS
		16	0934	KRLC  hävdade sig fint mot KSRO en stund. ”KRLC 1350 AM” ID:ade man och lade på en Country-klassiker	JOB
	1360	15 20	0400	WDRC Hartford CT	BOS
		15	0400	WDRC ”The Talk of Connecticut, WDRC AM 1360, WDRC FM HD-3 Hartford”	JOB
		20	0750	WSAI Cincinnati OH	LSD
		20	0730	WSAI  mycket fint	BOS
		14	2330	WSAI ”Fox Sports 1360”	JOB
		20	0800	WTAQ Green Bay WI	LSD
		15 16	0106	WTAQ ”Newstalk WTAQ”	JOB
		20	0730	+WMOB Mobile AL med kristen musik	LSD
		21	0600	KSCJ Sioux City IA	LSD
		27 28	0600	KSCJ	BOS
		15	0330	KSCJ mycket fint ”We are Talkradio 1360 KSCJ Sioux City”.Hawkeye football	JOB
		15	0013	+KBKB Fort Madison IA var ju lite spännande att Googla! Ett ”Country Legends 1360” mellan två Country-låtar pekar onekligen ut denna ärta! Försvann snabbt i röran här. Perfekt QSL per post!!	JOB
		15	0013	KBKB  när jag kollar min inspelning så här två och ett halvt år efteråt! Inte illa! Svarade positivt på studs så här långt efteråt!	BOS
		22 30	0806	KKBJ Bemidji MNgav telefonnumret till stationen	BOS
		15	0400	KKBJ ”AM 1360 KKBJ” i konkurrens med flera andra	JOB
		21	1101	+KMRN Cameron MO  med en tjusig jingle när jag kollade detta mysterium igen! Gick fint men jinglar är ju jinglar …  Gäller att få till det!  Ingen tvekan!   Q3!	BOS
		28	0800	KHNC Johnstown CO  mkt stark tidvis	BOS
		31	1130	KHNC   "The Lion"	LSD
		15	0531	KHNC ”This is The Lion…10.000 Watts…KHNC 1360 AM Johnstown-Denver”	JOB
		15 30	0705	KRKK Rock Springs WY  krossade KKMO vid ID!  Länge sedan sist! Q3-4	BOS
		15 16	0518	KRKK har jag bara hört en gång förr men tydligen bra WY-cx denna exp m t p så bra som tex 1210 och 1290 gick. Fin promo för Wyoming Cowboy-basket på systerstationen Hot Country Q-96! Lite nu och då när jag hoppades på OR istället.”The Talk of The Town, 1360 KRKK”, wx från ”Wyoradio” etc	JOB
		29	1408	KUIK Hillsboro OR  lyftes när gråzonen passerade 	BOS
		15	0500	KKMO Tacoma WA  fint som vanligt	BOS
		15 16	0909	KKMO ”El Rey 1360” är svår att missa	JOB
	1370	15 20	0400	WDEA Ellsworth ME	BOS
		15	0206	WDEA “AM 1370 WDEA” tipsade om sin webstream	JOB
		18 29	0908	WXXI Rochester NY  fint	BOS
		15 20	0100	WSPD Toledo OH  med ett par ID före nyheterna.  Även fint 31.10	BOS
		15	0030	WSPD ”Newstalk 1370 WSPD Toledo” riktigt bra runt denna tid	JOB
		21 30	1041	KDTH Dubuque IA  berättade om högsta och lägsta temp denna dag historiskt	BOS
		15 16	0601	KDTH ”AM 1370 KDTH Dubuque” bra av och till	JOB
		15	0605	KGNO Dodge City KS ”1370 KGNO Dodge City, Your Information Station” sällhörd av mig, men den andra KS här är ännu sällhördare…	JOB
		21	1100	KIOL Iola KS  faktiskt ännu bättre än när jag hörde dem förra gången!  Q3+ nu.
				Gör ett  nytt försök till QSL.	BOS
		22 30	0804	KSUM Fairmont MN  med perfekt ID	BOS
		15	0416	KSUM ”AM 1370 KSUM” och Country	JOB
		15 30	0538	KXTL Butte MT  när KAST tog det lite lugnare en stund. Fint ID	BOS
		15 16	1030	KXTL ”1370 KXTL” och promo för 95.5 KMBR som lät spännande först…	JOB
		29 30	1300	CFOK Westlock ABstark som i fornstora dagar	BOS
		15	0400	CFOK ”This is CFOK Westlock, a Newcap radio station”	JOB
		15 28	0500	KAST Astoria OR	BOS
		16	1000	KAST ganska bra “KAST AM Astoria, Warrenton, Longreach, your home for local news”. Fox News	JOB
	1380	15	0515	CKPC Brantford ON	LSD
		15 20	0102	CKPC  med nya Country-formatet	BOS
		15 16	0000	CKPC ”This is 1380 CKPC AM Brantford”, “Country 1380”	JOB
		15	0348	WPHM Port Huron MI “…afternoons right here on WPHM…”	JOB
		15 30	0606	WOTE Clintonville WI  perfekt ID mm lokalt snack. Sökte säljare till stationen!	BOS
		15	0605	WOTE bättre än jag hört dem tidigare tror jag! Kanon-ID	JOB
		30	0800	WTJK South Beloit IL  med ett komplett legal ID	BOS
		30	0405	KSLG St Louis MO  med flera KFNS-id	BOS
		15	0000	KSLG ”sportsradio1380.com”, ”KSLG St. Louis”	JOB
		15 30	0600	KLIZ Brainerd MN	BOS
		15	0320	KLIZ mycket bra “You’re listening to Minnesota’s best sportstalk. The Fan in the Brainerd Lakes is 1380 KLIZ - The Fan”	JOB
		21	1055	KCIM Carroll IA  med ID och slogan mellan två OLD-låtar	BOS
		15	0006	KCIM upp med ”AM 1380 KCIM” och promo men finns i pärmen	JOB
		21 27	1030	KOTA Rapid City SD	LSD
		15 16	0506	KOTA ”Coast to Coast on 1380 KOTA”, “Radio 1380 KOTA”	JOB
		21 30	1131	KOTA  i centrum för kondsen denna tid	BOS
		15 20	0832	KSRV Ontario OR  hade en bra dag	BOS
		15	0801	KSRV utmanade KRKO framgångsrikt. C&W och ”1380 The Bull”. ABC Nx	JOB
		29	1305	KRKO Everett WA  "Fox Sports 1380"	BOS
		16	0900	KRKO ”This is KRKO Everett”	JOB
	1390	20 21	0948	WEGP Presque Isle ME  mitt på dagen!	BOS
		15	2305	WEGP trevligt ID	JOB
		20	0610	WPLM Plymouth MA  "Easy 99.1"	LSD
		15	0100	WFBL Syracuse NY  med en reklam och ID men försvann under två musikstner	BOS
		15 20	0104	WNIO Youngstown OH  har sällan ID:at så snyggt.  NOS-mx och försenade nx	BOS
		15	0001	WNIO fint redan nu	JOB
		15 30	0106	WLCM Holt MI  avlöste WNIO med fina detaljer den också.	BOS
		15	0106	WLCM ”Tell a friend that Dave Ramsey Show is on AM 1390 WLCM”	JOB
		30 31	0901	WGRB Chicago IL	BOS
		15	0206	WGRB “This is Inspiration 1390 WGRB Chicago”	JOB
		21	1100	WRIG Wausau WI	BOS
		15 16	0206	WRIG fint ”You’re listening to Lumberjack Football on Fox Sports 1390”	JOB
		22 31	0807	KJAM Madison SD  grymt fint vid ID mm.  Svarade fint på en timme!  Fint den 31.10 kl 0619 med auktions-promo	BOS
		15	0500	KRRZ Minot ND ”….1390 KRRZ Minot”	JOB
		16	0945	KLGN Logan UT med jingle. Även med legal ID en kvart senare	JOB
		20 30	1100	KWOD Salem OR  hade ESPN på EE efter ID.   "1080 The Fan" den 20:e	BOS
		16	1038	KWOD med ett bra "ESPN Sports Radio 1080 The Fan”. 1080 hördes också…	JOB
		17	0920	KJOX Yakima WA  med ESPN	LSD
		15 20	0500	KJOX  förstås	BOS
		15 16	0700	KJOX drog callet och körde ESPN-program	JOB
	1400	21	2052	CBG Gander NL  stark. Berättade om de olika varianterna av morgonprogrammet. Jag slölyssnade men det var något om skilda shower för St John's respektive  Central NL och något mer underdistrikt till CBC NL.	BOS
		15	0059	CBG med ID för ett par FM-frekvenser i NL	JOB
		19	0900	WOND Atlantic City NJ  har man hört bättre men kul ändå.	BOS
		20	0700	WQXO Munising MI  med bara ett tydligt ID. Inget före eller efter!	BOS
		29	0459	WATW Ashland WI  med flera fina ID	BOS
		15	0300	WATW med legal ID. Finns i pärmen dock	JOB
		22 30	0754	KMHL Marshall MN  mycket stark en stund med lokal sport mm. Även 31.10	BOS
		21 30	1007	KLIN Lincoln NE  alltid lite starkare än snittet GY-stationer	BOS
		28	0800	KODI Cody WY	BOS
		15	0808	KBDB Sparks NV ska detta vara med ”La Mega”-IDs och spanskt AC-format! Utmanade KIHH skapligt en stund! Mailade över ett video-QSL!	JOB
		16 18	1300	KIHH Eureka CA  överröstade det atmosfäriska spraket! Perfekt ID och QSL!	BOS
		15 16	0800	KIHH gladde med ett finfint ID! Den har jag sneglat på ett tag. Trevligt mailsvar	JOB
		18	1000	KIHH  EWTN	LSD
		15	0730	KART Jerome ID	LSD
		15 21	0700	KART  stark	BOS
		15 16	0743	KART fint ”Real Country all the time, Real Country Kart 1400”	JOB
		15 22	1200	KRPL Moscow ID  med svagt legal ID på Alaska-antennen	BOS
		18	0935	KNND Cottage Grove OR	LSD
		15 18	1037	KNND	BOS
		15	0751	KEDO Longview WA “AM 1400 KEDO – The Talk of the Town”	JOB
		29	1323	KEDO  med ett svagt ID	BOS
		28	1047	KITZ Silverdale WA  med fint ID	BOS
	1410	15 18	0400	WPOP Hartford CT  dubbel-id // 1300	BOS
		15	0400	WPOP ID:ade för WAVZ oxo, som är många gånger svårare och saknas av…	JOB
		15 20	0100	CKSL London ON   "Good Times, Great Oldies"	BOS
		15 16	0332	CKSL “Oldies 1410” finfint med jingle ID och OLD etc	JOB
		20 21	0939	WING Dayton OH  fick ha frekvensen för sig själv vid ID. 	BOS
		15	0014	WING ”1410 WING ESPN Radio”, ”Dayton’s home for the serious sportsfan”	JOB
		29 30	1000	WIZM La Crosse WI  inte vidare stark men klart ID i alla fall.	BOS
		15	0015	+KLEM Le Mars IA är en till liten juvel som gick den här natten! Kom upp med fint ID och snx av YL DJ! Hörd i Kongsfjord samma säsong. Prompt mail-QSL!	JOB
		15	0015	KLEM  en klemmig sak som visar sig på styva linan när jag tar fram min dittills okollade inspelning!  Får bli ett rapportförsök. Reagerade inte på mail men svarade fint med mail på CD-fup från en annan adress än den officiella.	BOS
		15	0322	KRWB Roseau MN “Classic Rock 1410 KRWB”	JOB
		31	0500	KIIX Ft Collins CO  med ett uselt ID.  "House of the Rising Sun" sedan	BOS
		28	0807	KWYO Sheridan WY  med klämt ID mellan Mex och ESPN mm	BOS
		15 20	0800	CFTE Vancouver BC	BOS
		15 16	0800	CFTE ”Team 1410”	JOB
	1420	18	0559	+WRSA St Albans VT  gladde med en promo och fint ID innan ESPN fortsatte. Bytte vid nyår till Fox Sports. Eventuellt  // WCAT 1390 men i alla fall helt separat id!	BOS
		20 30	0800	WHK Cleveland OH	BOS
		15	0100	WHK ägde frekvensen: ”WHK Cleveland, this is Newstalk 1420 WHK, a service of Salem Communications”. SRN News	JOB
		15 30	0800	WOC Davenport IA	BOS
		15	2324	WOC ”online at woc1420.com”	JOB
		15 21	0506	KTOE Mankato MN  klämde sig förbi alla västkustare här.	BOS
		15	0200	KTOE ägde frekvensen med snygg jingle och ABC News	JOB
		31	0959	+KJCK Junction City KS  med ett svagt men klart ID!  Härlig loggning men räcker tyvärr inte för att skicka rapport på.	BOS
		15	0757	KIGO St. Anthony ID“Fiesta Mexicana Internacional”	JOB
		15 20	0515	KITI Chehalis WA  en av många här	BOS
		15 16	0805	KITI ”The Twin Cities’ Own 1420 KITI” med Oldies som vanligt	JOB
	1430	15	0200	WENE Endicott NY “Sportsradio 1430 The Team”	JOB
		30	0100	CHKT Toronto ON  sa sig inte ta ansvar för åsikter i sina interationella sändningar	BOS
		14	2359	+WPLN Madison TN  som en blixt från klar himmel! ”This is Nashville Public Radio 1430 WPLN…”. Körde NPR-px. Ganska bra periodvis över WXNT som dominerade så här dags. QSL!	JOB
		20 21	0759	WPLN med ett hyfsat ID!  Sedan BBC. Svarade DX-kunnigt. Svagt 21.10 0700. 	BOS
		15 20	0100	WXNT Indianapolis IN  "Fox News Talk 1430 WXNT Indianapolis"	BOS
		15	0030	WXNT mycket bra “Newstalk 1430 AM WXNT”	JOB
		30 31	0926	WBEV Beaver Dam WI  mycket trevligt runt ID.  ESPN.	BOS
		15	0220	WBEV ganska bra ”You’re listening to 1430 WBEV Beaver Dam”, ”Downtown Beaver Dam” etc	JOB
		30	0922	KZQZ Saint Louis MO  med fina ID och OLD	BOS
		15	0025	KZQZ rätt bra ID och Oldies en stund. Ingen pest direkt men har den QSL:ad som WRTH	JOB
		30	0924	KTBZ Tulsa OK  möjligen lite klent för rapport men klart ID i alla fall. Får räknas till de rarare på frekvensen.  Bra flyt på 1430 i fem minuter!	BOS
		30	0925	KRGI Grand Island MO  med ett par jinglar och musik trots att hemsidan inte nämner att sådant förekommer.  Kör tydligen lite diverse på natten. SS px och mx också	BOS
		15	0703	KEZW Aurora CO  med bokstavs-ID. Annars oftast bara "Studio 1430"	BOS
		15 16	0935	KEZW ”Studio 1430” med NOS ”Begin The Beguine” men OLD under intresserade	JOB
		15 20	0400	KLO Ogden UT	BOS
		16	0900	KLO ”World Class Talk, KLO, Salt Lake City, 1430 KLO, kloradio.com”	JOB
		15 28	0900	KLCK Asotin WA  drog längsta strået denna heltimme.	BOS
		15 16	1100	KCLK rätt bra ”ESPN Radio AM 1430 KCLK, The Sportsfan”	JOB
		26 29	1400	KBRC Mt Vernon WA  dominerade strax lokal soluppgång	BOS
		16	1410	KMBQ Wasilla AK  med oldies	LSD
		16	1411	KMBQ  med utförlig standardslogan men nämnde inte call-bokstäverna	BOS
		16	1411	KMBQ inte alls illa ”AM 1430 Hometown Radio”	JOB
	1440	29 31	0900	WRED Westbrook ME  dominant på frekvensen ett bra tag	BOS
		15	0218	WRED ”The Mighty 97.3 The Jab”	JOB
		15 31	0100	WHKZ Warren OH  fantastiskt fint lokal-ID utan nämnande av 1220.	BOS
		15	0100	WHKZ “WHKZ Warren”, ”AM 1440 The Word, a Service of Salem Communications”. Gick verkligen bra	JOB
		30 31	1000	WMAX Bay City MI  inte så illa alls. Ave Maria-promo.  Kedjan alltså. Mail via Gmail kom inte fram men när jag skickade en kopia från jobbet fick jag svar direkt!	BOS
		30	0243	WZYX Cowan TN  riktigt trevligt ID efter några NOS-låtar!	BOS
		15	0600	+KEYS Corpus Christi TX med ett svagt ID “Newstalk 1440 KEYS 
				Corpus Christi”	JOB
		21 30	1006	KEYS  fint ID och TLK! Tungt!  Även tungt vägande e-QSL!	BOS
		15 18	1135	KMED Medford OR  med fint ID.    Även 16:e.	BOS
		15	0700	KMED ”1440 KMED Medford”	JOB
		15 29	0601	CKJR Wetaskiwin AB	BOS
		15	0900	CKJR ägde frekvensen ”W-1440 Wetaskiwin”-jingle. Oldies	JOB
	1450	14	2258	VSB-1, Hamilton skapligt med NOS. ”A public service message from De Fontes Broadcasting Company”	JOB
		29	0900	+WNOS New Bern NC  var inte vad jag väntade här direkt! Hittade en fungerande mailadress nu lagom till follow up. Studsade bara förra vintern. Inget QSL än.	BOS
		20	0800	+WWXL Manchester KY  med ett perfekt legal ID!  Borta igen några sekunder senare. Den hade jag inte hört talas om tidigare!  Jämför 1290! !  Svarade på CD-fup med ett ex av dagstidningen man äger där min rapport presenteras på en helsida!	BOS
		15	0046	KOKO Warrensburg MO upp med ett ID och sedan ner i gröten igen… Ny för	JOB
		21	1106	KOKO  med Warrensburg-vädret och "Co-Co"-variant.	BOS
		28	0622	KWBE Beatrice NE  med fint ID och promo	BOS
		29 31	0618	KATE Albert Lea MN  IDade fint	BOS
		29 31	0500	KBMW Breckenridge MN  "Voice of the Valley, 1450"-jingle den 31.	BOS
		22	0811	KYNT Yankton SD  visade sig denna i första försöket OID vara	BOS
		15	0503	KZZJ Rugby ND drog telefonnumret till studion ifall man ville skicka grattishälsningar. Promo och ID därtill innan man försvann i röran. Svarade per handskrivet brev!	JOB
		15	0504	KZZJ  var detta efter koll. Gav nr till studion dessutom. 776-5254	BOS
		15	0803	KHIT Reno NV  är det som kallar sig "ESPN Radio 1450" här!  	BOS
		15	0803	KHIT  med ett skapligt ”ESPN Radio 1450”. Alltid kul med Nevada!	JOB
		15 16	0901	KIOV Notus ID ”1450 KIOV Notus, Nampa, Caldwell”	JOB
		15	1200	KLBM La Grande OR  med sedvanligt dubbel-id för Super Talk-stationerna.	BOS
		15 29	0500	KFLS Klamath Falls OR  med bra heltimmes-id. Snabbt epost-QSL!	BOS
		29	1305	KFLS 	LSD
		15	0635	KFLS skapligt ID ”The New Number One Station for Talk Radio, Newstalk 1450 KFLS”. Perfekt QSL via posten!	JOB
		15 19	0500	KBKW Aberdeen WA  mycket svagt under KFLS 15:e.  Stark den 19.	BOS
		28	1005	KBKW 	LSD
		15	1130	KBKW ”Newstalk 1450 KBKW”	JOB
		20	1033	KCLX Colfax WA  med ett svagt men klart ID och Country	BOS
		16	0823	KCLX Colfax WA med ett svagt ID innan C&W	JOB
		28		KONP Port Angeles WA  totalt dominant	BOS
		15 16	0800	KONP efterhängsen	JOB
		16	1403	KLAM Valdez AK  med ett komplett ID	BOS
		16	1403	KLAM med ett ganska bra ”AM 1450 KLAM Cordova”	JOB
		29	1300	KLAM	LSD
	1460	15 29	0102	WHIC Rochester NY  mycket fint med lokala annonseringar	BOS
		14	2330	WHIC ganska bra med promo och ID. Kallar sig ”The Station of The Cross”	JOB
		29	0900	WQOP Jacksonville FL  överraskade med ett bra heltimmes-ID! // 1600.  Svarade positivt efter ett par dagar!	BOS
		20	0800	CJOY Guelph ON	BOS
		15	0147	CJOY ”1460 CJOY” gnetar kvar på AM med sina Oldies	JOB
		15	0600	KXNO Des Moines IA	BOS
		15 16	0000	KXNO ”1460 KXNO Des Moines”. “From the legendary WHO Radio Newsroom, KXNO News” 2359z	JOB
		31	0927	KDMA Montevideo MN  förvånade med ett "1460 KDMA" när jag väntade ND.	BOS
		15 31	0559	KLTC Dickinson ND	BOS
		15 16	0915	KLTC ”1460 KLTC” och ABC News denna tid. Trevlig klassisk Country som vanligt och helt dominant periodvis	JOB
		15	0702	KCKX Stayton OR gladde med skapligt ID och C&W! QSL-ade snällt	JOB
		15 18	0459	KARR Kirkland WA  Idar alltid en minut före timme precis som KKAA 1560.	BOS
		16	0959	KARR deras Operations Manager drog callet mm	JOB
		15 20	0600	KUTI Yakima WA	BOS
		25	0700	KUTI	LSD
		16	1000	KUTI ”1460 KUTI Yakima”. C&W	JOB
	1470	18	0559	WLAM Lewiston ME	BOS
		15	0333	WLAM “AM 870 and 1470, the True Oldies Station”	JOB
		15 21	0100	WMBD Peoria IL	BOS
		15 16	0200	WMBD “Peoria’s News and Talkstation 1470 WMBD Peoria”	JOB
		21 30	1143	WBKV West Bend WI  Den 30.10 kl 0100z överst på frekvensen.	BOS
		21	1100	KAIR Atchison KS  överraskade med att ID:a strax efter KWSL	BOS
		21 27	1100	KWSL Sioux City IA  med Oldies	BOS
		15 17	0542	KWSL “Superhits 1470 KWSL”, promo och Oldies	JOB
		20 30	1004	KMNQ Brooklyn Park MN  kanon 	BOS
		15	0600	KBSN Moses Lake WA	BOS
		28	0900	KBSN	LSD
		1516	0700	KBSN ”AM 1470 KBSN”. Tämligen dominant ett tag 16:e	JOB
		18 29	1350	KELA Centralia WA  surfade på soluppgången. Bra ID	BOS
		15	1000	KELA länge efterspanad men här uppfattades ett ID: ”AM 1470 KELA Centralia-Chehalis”. Inte så stark men tämligen ensam. QSL-ade 	JOB
		19 27	0600	CJVB Vancouver BC	BOS
		16	0800	CJVB mycket stark	JOB
	1480	18 20	0705	WSAR Fall River MA	BOS
		15 28	0101	WHBC Canton OH  med på ett hörn	BOS
		15	0106	WHBC ”Newstalk 1480 WHBC”	JOB
		31	0501	WGVU Kentwood MI  med ett dåligt ID	BOS
		15	2323	WGVU med sedvanligt dubbel-ID 1480/850	JOB
		15	0151	WSDS Salem Township MI för ovanlighets skull. ”La Explosiva”	JOB
		30	0201	WSDS  bra en stund över La Movida med "La Explosiva"-id	BOS
		15 21	0100	WLMV Madison WI   "La Movida Solo Exitos" + bokstavs-ID på SS	BOS
		15 16	0019	WLMV ”La Movida 1480 AM”	JOB
		21 29	1100	KAUS Austin MN  sa just "KAUS Austin, Minnesota"	BOS
		15	2344	KAUS  glimtade till med ID i sportsändningen men QSL finns dock	JOB
		15 20	0800	KGOE Eureka CA  ganska svag men ensam på frekvensen vid ID	BOS
		15 16	0530	KGOE ”KGOE Eureka, Newstalk 1480, Your Voice to the World”	JOB
		18 29	1205	KBMS Vancouver WA  med soul mx	LSD
		15 16	0901	KBMS “1480 KBMS Vancouver-Portland”	JOB
	1490	15 18	0405	WBAE Portland ME  //1400	BOS
		15	0405	WBAE “AM 1400 and 1490 Advise for Life, on line at am1400and1490.com. Now your 5-day forecast”	JOB
		18 29	0638	WIKE Newport VT  med bra ID och promo	BOS
		20 30	0900	WOSH Oshkosh WI  med ett svagt legal ID	BOS
		22	0807	KXRA Alexandria MN  med kanon-id	BOS
		21	1050	KRIB Mason City IA	LSD
		21 30	1044	KRIB  med fint ID.  Även den 30:e och då fint med Beatles en bra stund.	BOS
		16	0002	KRIB “KRIB Mason City” i break i sportsändning, men ganska klämd	JOB
		22	0811	KORN Mitchell SD  med klart ID och slogan "The Talk of the Town"	BOS
		15 21	0654	KDBM Dillon MT  inte speciellt bra.   Den 28.10 dock ett mycket fint arkiv-ID.	BOS
		15	0654	KDBM “AM 1490 KDBM Dillon” bra detta datum	JOB
		15	0346	CJSN Shaunavon SKvid SK-kondsen: ”Country Music Radio CJSN 1490”	JOB
		15 28	0811	KCID Caldwell ID  med snyggt "KCID Radio Catolica"	BOS
		15	0436	KCID “1490 AM KCID, La Radio Catolica” med mycket maffig signal för en GY	JOB
		20	1200	KBKR Baker OR	BOS
		15	0900	KBKR med dubbel-ID för 1450/1490 var ny för	JOB
		28	1030	KWOK Hoquiam WA	BOS
		15	0800	KWOK med ett uselt ID	JOB
		28	1000	KEYG Grand Coulee WA	BOS
		15 16	0931	KEYG ”Key Country 1490 AM”	JOB
		29	1304	KYNR Toppenish WA  fint med lokala meddelanden för Yakima Nation	BOS
		15	0632	KYNR ”Yakama Nation Radio 1490 AM”	JOB
	1500	15 20	0100	WLQV Detroit MI	BOS
		21 31	1100	KSTP St Paul MN	BOS
		15 16	1000	KSTP ”The All New ESPN 1500” 	JOB
		28	0800	+KSJX San Diego CA  dök överraskande upp med ett fint heltimmes-id!!  Flera trevliga mail från CE!	BOS
	1510	20 29	0800	WWZN Boston MA	BOS
		15 29	0100	WLAC Nashville TN  kanon över timmen	BOS
		15	0033	WLAC fint men det gick en intressant mx-stn under som jinglade, men…	JOB
		29	2300	WRRD Waukesha WI  med ett tydligt "WRRD" på timmen och ESPN Deportes Radio-slogan. Sen nyheter.	BOS
		15 31	0700	KCKK Littleton CO  tryckte på att dom minsann fanns på FM 93.7 (K229BF)	BOS
		15 16	0600	KCKK nämner mycket riktigt även callet K229BF	JOB
		15	0530 	KGA Spokane WA	BOS
	1520	20	0800	WWKB Buffalo NY	BOS
		15	0100	WWKB ”Buffalo’s Progressive Talk Leader AM 1520 WWKB, Buffalo”	JOB
		15	0040	WNWT Rossford OH ganska bra stundvis med kontemporär kristen musik i kamp med WWKB och KOKC och här var man rent dominant någon minut med YL-DJ och ”K-LOVE”-IDs! Enda AM-repeatern för detta nätverk med hundratals dito på FM?	JOB
		20 21	0630	WNWT  med "K-Love"-programmet!  Den 20:e även med ett "WNWT Rossford"!	BOS
		20 21	1100	KOKC Oklahoma City OK	BOS
		15	0109	KOKC “You’re listening to Mohawk football right here on 1520 KOKC”, “Newstalk 1520 KOKC”	JOB
		15 29	0704	KGDD Oregon City OR	BOS
		16	1000	KGDD fint men överstyrt call-ID. Ägde frekvensen när jag hoppades få fram CA	JOB
	1530	15 20	0100	WCKY Cincinnati OH  svagt	BOS
		15	0000	WCKY med ID och ESPN till Rumänien-QRM	JOB
		30	0830	KGBT Harlingen TX  med musik och "La Primera 1530"	BOS
		15	0608	KGBT gladde med Mexmusik under KFBK men kom upp skapligt emellanåt. Här ID ”La Tremenda 1530”. Gick ett flertal äkta Mexare oxo så här dags. Svarade med tungt mail!	JOB
		20 29	1300	KFBK Sacramento CA  med perfekt mottagning	BOS
		15	0600	KFBK ”Newstalk 1530 KFBK Sacramento”. Fox News	JOB
	1540	15 20	0106	CHIN Toronto ON  med lokalt väder i ett i övrigt Kina-producerat EE px	BOS
		15	0200	CHIN med fint AM/FM-ID	JOB
		31	0500	KXEL Waterloo IA  fint med SS REL innan ID	BOS
		16	0400	KXEL ”Newsradio 1540 KXEL” men REL	JOB
	1550	15 18	0105	CBE Windsor ON  med fint lokal-ID efter vädret	BOS
		15	0059	CBE lokal-ID:ade här också. Nu borta från AM!	JOB
		30	0845	+WPFC Baton Rouge LA  kanske expeditionens mest oväntade!  Fina lokala detaljer och ID!  Eventuellt mer än officiella 41 Watt? Tent redan 0243. Slarvigt ID då.	BOS
		30	0917	+WJIL Jacksonville IL  med fina detaljer och ID! Högst oväntat! Härligt QSL!  Hittade ett ID 0917 förutom det QSL:ade 0944 tipsat tidigare.	BOS
		21	1100	KESJ Saint Joseph MO	LSD
		21	1040	KESJ  fint med "ESPN Radio 1550" och St. Joseph-snx.  Gav Lasse tipset …	BOS
		21	1103	+KYAL Sapulpa OK  kom upp en minut med ID och matnyttig promo!  Fina MO/OK-cx så här dags.  Svarade positivt på några minuter när jag fick adressen rätt!	BOS
		15 29	0801	KFRC San Francisco CA	BOS
		15	0806	KFRC “Oldies 1550 KFRC”-jingle. “True Oldies Channel”	JOB
		15 20	0800	KRPI Ferndale WA	BOS
		15 16	1000	KRPI fint ID “You’re listening to 1550 AM KRPI in Ferndale”. Indiskt stuk annars	JOB
		28 29	0800	KKAD Vancouver WA	BOS
		15	0600	KKAD ”Sunny 1550”	JOB
	1560	15	0006	WQEW New York NY ”AM 1560 Radio Disney”	JOB
		21	1105	+KTUI Sullivan MO  hängde på den makalösa MO-öppningen runt denna tid! Jämför 1190, 1550, 1450 och 1360 bland annat!  Drog en väderrapport och IDade!	BOS
		15 21	0659	KKAA Aberdeen SD  var roligare att lyssna på då dom körde Country …	BOS
		15	0459	KKAA fint ”KKAA Aberdeen”	JOB
		15 28	0800	KNZR Bakersfield CA	BOS
		15 16	0800	KNZR ”1560 KNZR Bakersfield”. AP Radio News, sedan C2C	JOB
		29	1400	KZIZ Pacific WA   med samma ID som 1620	BOS
		15	0700	KZIZ var med på ett hörn ”1560 KZIZ”	JOB
		29 30	1100	KVAN Vancouver WA  fint med ID // 1400	BOS
	1570	22	0700	CJLV Laval QC  med oldies	LSD
		15	0044	WFLR Dundee NY ”Finger Lakes Country WFLR” – bra ID men finns i pärmen	JOB
		29	0906	WCLE Cleveland TN  med ett tydligt ID	BOS
		31	0505	CKMW Winkler MB  dominant som oftast	BOS
		15	0320	CKMW ”More Country music, more sports on Country 1570 CKMW Radio” och C&W förstås. Rundningsmärke. XERF främsta utmanare vid dessa cx	JOB
		22	0810	KVTK Vermillion SD	LSD
		30 31	0926	KVTK  förstås denna fina Dakotaöppning	BOS
		16	0927	KVTK  ganska bra med promo och ”Sports Radio 1570 The Ticket”-ID vilket föranleder ny rapport! QSL nu då?	JOB
		31	1100	KPIO Loveland CO  med ett komplett ID efter EWTN-promos	BOS
	1580	15	0016	CKDO Oshawa ON med wx och Oldies men en sportare under intresserade mer	JOB
		21	1059	KOKB Blackwell OK  med ID och omnämnande av sin mini-kedja …	BOS
		28	0740	KMIK Tempe AZ  "Radio Disney"	LSD
		28	0758	KMIK  dundrade och gick i över en timme med sitt daytime pattern	BOS
		15 20	0700	KBLA Santa Monica CA  "Radio Unción 1580 AM"	BOS
		15	0700	KBLA  skapligt med ID på SS “KBLA 1580 AM Santa Monica”	JOB
		20 30	1100	KGAL Lebanon OR	BOS
		15 16	0700	KGAL ”Newstalk 1580 KGAL Lebanon” i kamp med KBLA. Kallar sig ”Smart Talk 1580”	JOB
	1590	30	0242	WHPY Clayton NC  dök upp några sekunder samtidigt som WZYX på 1440.  Lite skumt men kan inte få det till något annat. Glömt slå om effekten …	BOS
		15 29	0100	WAKR Akron OH  trots det grymma QRM som ligger här	BOS
		15	0000	WAKR med ett DRM:at ”1590 WAKR”	JOB
		31	1000	WPVL Platteville WI  IDade som "ESPN Radio 1280 WGLR"	BOS
		31	0917	+WRCY Mt Vernon IN  förvånade svårt!  Klart ID efter en Countrylåt men fanns inte i KOJE så blev till att forska vidare!  Visade sig existera!	BOS
		30	0800	+WGBW Two Rivers WI  lättade upp stämningen rejält efter många dagars manglande utan något kul.  Flera ID, slogan och mer så frestar med en rapport.	BOS
		21 29	0600	KWBG Boone IA  med ett svagt ID men var nog den som gick fint senare i röran	BOS
		31	1002	WCGO Evanston IL  Fint. Ansvarade inte för alla betalande inslag man sände …	BOS
		15 31	0600	KVGB Great Bend KS	BOS
		15 16	0605	KVGB kanon-promo	JOB
		30 31	0700	KCNN East Grand Forks MN  med legal ID	BOS
		16	1037	KCNN  ”Fox Sports Radio 1590 KCNN” fint	JOB
		20 28	0800	KUNX Ventura CA	BOS
		15	0700	KUNX med legal ID just innan KLFE som var starkare	JOB
		29	1400	KTIL Tillamook OR  överraskade med en massa detaljer och även ett ID	BOS
		20	1200	KLFE Seattle WA  med ryskt px  "Life at 1590 – KLFE"	BOS
		15 16	1000	KLFE ID:ade i överläge ”K-Life, Life at 1590”	JOB
	1600	15	0205	WWRL New York NY	BOS
		15 20	0103	WAAM Ann Arbor MI  Ibland som "Whamm". Även 31.10	BOS
		15	0200	WAAM ”Talk 1600 WAAM Ann Arbor”	JOB
		31	0858	WMQM Lakeland TN  smög upp med ett distinkt ID och sen Gospel fint. Har inte fått QSL vid tidigare försök så passade bra …	BOS
		21 29	1100	KGYM Cedar Rapids IA	BOS
		15	0016	KGYM skapligt med ID etc i sporten	JOB
		29	0559	KLGA Algona IA  stadig och stark!   Flera ID och country däremellan	BOS
		31	0705	KPNP Watertown MN  fint med ID	BOS
		28	0800	KEPN Lakewood CO	BOS
		16	1000	KEPN med ID och ESPN	JOB
		29	1300	KGST Fresno CA  med legal ID och ESPN Deportes Radio	BOS
		15	0900	KGST ”KGST Fresno” dominant så här dags!	JOB
		16	0853	KUBA Yuba City CA gladde med skapligt ID ”AM 1600, FM 95.5 KUBA” mellan ett par låtar! Länge jagad av	JOB
		29	1324	KOHI St Helens OR  stadigt och ganska stark tidvis. Flera ID, bl a som "am1600kohi.com"	BOS
		15 28	0800	KVRI Blaine WA	BOS
		15 16	0800	KVRI fint vid ID ”This is KVRI Blaine” och indisk mx	JOB
	1610	29	0900	CJWI Montreal QC  med både CJWI- och CPAM-ID	BOS
	1620	30	1000	WTAW College Station TX	BOS
		15	0600	WTAW med callet och lite rapporterbart ifall behov funnits…	JOB
		15 16	0000	KOZN Bellevue NE ganska stark ”KOZN Bellevue, Omaha….1620 The Zone”	JOB
		21	1130	KOZN  stadig och rent ljud men bara -110 dB i topparna!  Bruset under -150 dB!  	BOS
		20 29	1400	KYIZ Renton WA  med Z Twins-ID:et	BOS
		15	0707	KYIZ fint “1620 KYIZ, The Northwest’s first home of hiphop and RNB”	JOB
	1630	15	0200	KCJJ Iowa City IA	BOS
		15 16	0600	KCJJ tämligen bra utan utmanare med legal ID	JOB
		15	0400	KKGM Fort Worth TX fint ”AM 1630 KKGM Fort Worth-Dallas, a Mortenson Broadcasting Station”	JOB
		15	0627	KRND Fox Farm WY kanon länge denna morgon “1630 La J Mexicana” och Mex	JOB
	1640	15	0006	WKSH Sussex WI ”AM 1640 Radio Disney”	JOB
		15	0124	KFXY Enid OK med “Oklahoma City Thunder Radio Network” och City-reklamer	JOB
		15	0700	KBJA Sandy UT “Estás escuchando KBJA en 1640 AM”, ”Super Radio”	JOB
		29	1357	KDZR Lake Oswego OR  fint id	BOS
		16	0957	KDZR “This is KDZR and KDZR HD-1 Lake Oswego-Portland”	JOB
	1650	15	0100	CJRS Montreal QC “CJRS Radio Shalom”	JOB
		16	0300	WHKT Portsmouth VA “You’re tuned to 1650 WHKT Portsmouth”	JOB
		21	0900	KDNZ Cedar Falls IA	BOS
		15 16	1000	KDNZ “1650 The Fan, KDNZ, Cedar Falls-Waterloo”. FSR	JOB
		15	0617	KBJD Denver CO “1650 AM Radio Luz”	JOB
	1660	15	0200	WCNZ Marco Island FL dubbel-ID för WCNZ och WMYR	JOB
		15	0012	KXTR Kansas City KS ”This is Classical KXTR” arkiv-ID och mer klassiskt	JOB
		15	0012	KXTR  fint	BOS
		15	0300	KQWB West Fargo ND “KQWB AM West Fargo, Fargo, Moorehead”. ESPN	JOB
		15	0554	KRZI Waco TX äntligen och gick faktiskt riktigt bra med Waco-reklamer och ett avslutande “1660 ESPN Radio” här! Svarade trevligt per brev	JOB
		15	0802	KXOL Brigham City UT kanon-ID “K-X-O-L, 1660 AM, Brigham, Ogden, Salt Lake City”	JOB
		28	0616	KXOL  snygga "La Favorita 1660 AM"	BOS
		20	1100	KTIQ Merced CA  fint	BOS
	1670	15	0202	CJEU Gatineau QC fint ID “La Radio Enfant-Ado” och barnsånger. Vägrar svara…	JOB
		15 16	0300	WTDY Madison WI	JOB
		20	1000	KNRO Redding CA	BOS
		15 16	0800	KNRO “Fox Sports Radio 1670 KNRO Redding”	JOB
		15	0700	KHPY Moreno Valley CA ID:ade “El Sembrador” men nämnde flera frekvenser	JOB
	1680	16	0300	WTTM Lindenwood NJ med legalt ID	JOB
		21	0850	KRJO Monroe LA  "Old School"	LSD
		20	1000	KNTS Seattle WA	BOS
		16	1000	KNTS ”KNTS Seattle” snabba ryck…	JOB
	1690	30	0033	CHTO Toronto ON  fint med långt EE snx i den grekiska musiken	BOS
		15	0000	CHTO ”CHTO AM 1690” och “snuttar” på EE av YL-DJ	JOB
		20	1100	KFSG Roseville CA  perfekt	BOS
		15 16	1000	KFSG kastade in ett snabbt legal ID	JOB
	1700	15	2315	KBGG Des Moines IA fint en stund med en del rapporterbart men troligen lönlöst? 	JOB
		15	0059	KVNS Brownsville TX som vanligt mycket bra ”Classic Hits 1700 KVNS”	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO 
	540	31	0900	XEWA San Luis Potosí SL  fina "W Radio" ID men inget lokalt.	BOS
		15	0440	+XEHS Los Mochis SN gladde med ett ganska bra ”540 AM La Norteñita” detta strålande Mex-datum!	JOB
	550	31	0930	+XEPL Cd. Cuauhtémoc CH   med ett par kompletta ID där även slogan 
				"La Super Estación" ingick!  Lite överraskande.	BOS
	555	17	0104	ZIZ R, Basseterre fint med ”ZIZ Radio”-ID. Firade 50 år i etern!	JOB
	580	31	0951	XEMU Chihuahua CH  så tydligen bra mot CH. Jfr 550!	BOS
		15	0522	+XEHO Ciudad Obregón SO väntad vid dessa Mex-cx! ”XEHO – La Fuerza de la Palabra”. Något brusigt	JOB
	590	31	0900	XEPH Mexico DF  fint.  "Sabrosita"	BOS
		15	0147	XEPH  “Sabrosita 590” fina IDs och svängig LA-musik. Alla mina mail hit studsar..	JOB
	610	15	0400	XEGS Guasave SN kom igenom med ett ID: ”Las 24 horas del día – G-S es La Ley!”. Även några minuter senare med samma ID	JOB
		15 30	0531	XEGS  var det även för mig när jag kollade uppe en som jag inte uppfattade direkt	BOS
	620	31	0900	XENK Mexico DF  QRK4 vid ID!  Kallade sig också "Radio 620"	BOS
	660	15 31	0707	XEEY Aguascalientes AG	BOS
		15	0441	XEEY  ”660 La Consentida”	JOB
		31	0900	XEAR Tampico TM  "La Mexicana"	BOS
	690	31	0954	XEN Mexico DF   "La 69" fint ID denna tid.	BOS
		15	0657	XEWW Tijuana BC ”W Radio 690 AM”	JOB
		15	0657	XEWW  fint ID som ovan när jag kom till den filen	BOS
	720	31	0848	+XEDE Saltillo CO  gick fint med musik och hann precis ID:a innan de försvann ner under WGN igen. "La Kaliente"	BOS
	730	17	0047	Inspiration R 730 AM, Port of Spain med ett hyfsat “Inspiration Radio 730 AM” föranledde en piruett - Trinidadpremiär ju! Inte så bra NA vid tillfället så jagtestade VI-tråden istället! Svarade med mail vilket gav QSL:at land nummer 193	JOB
		31	0900	XEX Mexico DF  väldigt fint. "Estadio W"	BOS
	740	31	0926	+XEKV Villahermosa TB  plötsligt med ett kanon-id som "Exa 88.5 FM".  Inte ens en etta i KOMEX, men den är ju inte uppdaterad på länge.	BOS
		15	0412	+XECW Los Mochis SN  med flera grymt fina "Radio Variedades" ensam på frekvensen 0433 och nämnde även callet mm.  Lugn musik.	BOS
		15	0412	XECW med skapliga ID:n”Radio Variedades” enligt Bosse trots att jag inte hade optimal antenn 	JOB
	760	15 31	0900	XEABC Mexico DF  med föredömligt och fint bokstavs-id. Även 15. kl 0200.  Den 31:a in fint med "Madrugando en el 760"-annons	BOS
		15	0200	XEABC  ”XEABC ABC Radio”	JOB
		15	0557	XEES Chihuahua CH  fint med ett par kompletta ID innan hymnen	BOS
		15	0557	XEES ”Antena 760” kan man tydligen inte ens nå med kontaktformuläret…	JOB
		15 30	0506	XEEB Cd Obregón SO  kanon med "La Preciosa 760"	BOS
		31	0605	XEEB   "La Preciosa 7-60"   	LSD
		15	0506	XEEB gladde med fina ”La Preciosa 760”	JOB
	770	28	0625	+XEREV Los Mochis SN  med ett stört "Los 40 Principales". Musiken bra 0630.	BOS
	780	15	0403	XEWGR Monclova CO utan problem med fullständigt ID med call, ort och effekt	JOB
		15	0444	XEWGR  med en fin "Exa FM"-annons och hänvisning till kedjans hemsida	BOS
		31	0927	+XEMTS Tampico TM  hyfsat en stund med Radio Formula-id där tyvärr bara 970 nämndes. Men finns ingen annan Radio Formula på denna frekvens. Sen lugn mx.	BOS
	790	15	0459	XEBI Aguascalientes AG   "Radio BI"  IDade och drog sedan igång nationalsången	BOS
		15	0459	XEBI ny för mig liksom många andra XE detta fina Mex-datum. Extra bra kring 05z.”Radio BI”. QSL:ade överraskande!	JOB
	800	27	0604	TWR Bonaire  med snyggt lokal-ID	BOS
		16	0518	TWR ”Radio Transmundial desde la isla de Bonaire, Antillas Hollandes”	JOB
		28	0614	XEROK Ciudad Juarez CH  med ett "Radio Cañon" när jag kollade enkom på ett avsnitt som jag redan lyssnat igenom. Gick så fint med musiken så det var bara att lyssna i skarven mellan två rockiga låtar så var där ett två sekunders ID.	BOS
	830	31	0955	XEITE Mexico DF  var det här. Gick väldigt bra fem minuter tidigare med Mex-musik om det nu var samma. Fade ut och in däremellan. "Radio Capital"	BOS
	860	15	0554	XEHX Ciudad Obregón SO  med ett tydligt "La Mía 860 AM"-ID!	JOB
		28 31	0559	XEHX  med samma id som för Janne och även omnämnande av Cd Obregón. Den 28:e även med "XEHX"-id.	BOS
		31	0915	XEUN Mexico DF  med perfekt "Radio Unam" och kulturellt px. Även "XEUN" 
				och ett FM-id. La så på en Anton Bruckner-hit	BOS
		15	0647	XEMO Tijuana BC ”860 La Poderosa” och Mex-musik en stund. QSL!	JOB
	890	28	0603	+XENZ Culiacan SN  med flera tydliga bokstavs-id efter nationalsången!	BOS
	900	30 31	1000	XEW Mexico DF  IDade en massa för "W Radio" och hade en 4.00 time check	BOS
		15	0200	XEW  fint med ID och timecheck – prick 9 sades det	JOB
		21 31	0900	XEWB Veracruz VE  jämnstark med XEW med ett häftigt eko som följd.  Båda dagarna samtidigt som XEU 930 gick fint.	BOS
	920	15	0417		+XECQ Culiacan SN   med ett tydligt "La Ranchera de Culiacán"  kom upp över CFRY en stund med ID och Mexmusik. 920 = GULD-Mex-QRG vid PAX87!	JOB
		22 28	0806	XECQ   med ett fint "La Ranchera de Culiacán"  var ny för mig. Även 15:e 0417	BOS
		15	0500	+XEHQ Hermosillo SO  med ett skapligt "Radio Capital" och lite till	BOS
		15	0500	XEHQ ”Radio Capital”	JOB
		15	0505	+XERE Celaya GT kom upp med lätt pop och ”La Comadre”-ID!	JOB
		28	0602	+XEQD Chihuahua CH  innebar ett äkta hat trick på 920!! Tydligt call-id.	BOS
	930	15 21	0103	XEU Boca del Rio VE	BOS
		15	0102	XEU ”930 XEU”	JOB
	940	30 31	1000	XEQ Mexico DF  "Radio Apassionata". Även "XEQ 940" den 31.10	BOS
		15	0344	XEYJ Nueva Rosita CO  inte alls illa med ”Mix 940”-IDs och lite rapporterbart men det var HK som knäckte det hela – Tnx Henrik!	JOB
		28 31	1044	XERLA Santa Rosalía BS      "Radio Surcalifornia"	BOS
		15	0505	XERLA fint hela morgonen med ”Radio Surcalifornia”-ID:s // 1320 som oftast låg minst en QSA-enhet lägre	JOB
		27	0600	WIPR San Juan PR  med fint ID	BOS
	950	15	0702	XEKAM Tijuana BC ganska bra med NA och direkt efter den ”Son las 12 con 2 minutos”. Hymnen vid denna tid + klockslaget ringar in enda Mex med PDT	  JOB
	970	21 30	0857	XERFR Mexico DF  mycket fint vid ID	BOS
		16	0515	WSTX Christiansted VI gladde med bra ID efter alla år jag sökt efter den: ”AM 970 WSTX”. Äkta västindiskt stuk med oljefatsmusik dessutom!	JOB
	980	31	0921	XETU Tampico TM   fina ID både med callet och som "Radio Tampico"	BOS
	990	15	0516	XECL Mexicali BC ”Rockola 990”	JOB
	1000	30	0945	XEOY Mexico DF  tidvis dominant och fint slogan-id	BOS
		15	0549	+XEMIL Los Mochis SN överraskade med ID ”Planeta 1000 AM” och modern pop! Den väntade man sig inte trots Mex-cx!	JOB
		15	0553	XEMIL  med ID som Janne ovan. Den musikstilen har jag hört förr här och inte fattat vad det rört sig om. Skönt att det frågetecknet rätades ut …	BOS
	1010	15 30	0605	XEVK Torreón CO en stund med "La Poderosa 1010 AM" non-id.  "Radiorama"
				Påstår sig sända från Gómez Palacio, Durango. Och jag som saknar DG!	BOS
		15	0557	XEVK  med ”La Poderosa 1010”-ID ffg för	JOB
	1020	31	1004	XEKH Querétaro QE  mycket fint legal ID!	BOS
	1030	15	0430	XEMPM San Blás SN  med ett hyfsat rent "La Pesada" intonat i musiken på halvtimmen bara. Gick dock stadigt med non-stop mx.  Hörd förr i Sverige.	BOS
		15	0430	XEMPM upp med ett ”La Pesada”-ID var även den en ny bekantskap för	JOB
		31	0937	XELJ Léon GJ  med rivig musik och "Ke Buena"-id. Gammal bekant.	BOS
		15 16	0902	XESDD Ensenada BC  med bokstavs-id men även hörd med Tremenda-id	BOS
		15	0503	XESDD ID:ade här – standard-Mex i Parka. QRM från en till XE!	JOB
	1040	15	0447	XEGYS Guaymas SO med svagt ”La Primera” men bra med Mex-mx lite senare	JOB
	1050	30 31	1000	XEBCS La Paz BS  m bra heltimmes-id med ort, call och slogan "Radio Cultura"	BOS
		15	0531	XEBCS  riktigt fint så här dags! ”Radio Cultura”	JOB
		21 30	0901	XEG Monterrey NL  med flera fina ID/slogans	BOS
		15	0448	XEG ”La Ranchera de Monterrey”	JOB
	1060	15 30	0502	XEEP Mexico DF  med bokstavs-ID efter nationalsången	BOS
		15	0502	XEEP  ”XEEP 1060 en AM…”	JOB
	1070	15 21	0500	+XEOBS Cd. Obregón SO  med snyggt legal ID. Även 21.10 kl 0900.	BOS
		15	0500	XEOBS fint! QSL-mail kom oväntat – Mexare är mycket svårjobbade tycker	JOB
		15	1100	+XESP Guadalajara JL  med ett ID efter nationalsången! Öppnade kanske?	BOS
		21	0902	+XEMI Minatitlán VE  tog över från XEOBS med "Esta es XEMI … La Poderosa …" och annat rapporterbart för den som hade behövt det.	BOS
	1080	15	0459	+XEDY Ciudad Morelos BC gladde med ett par ”XEDY Radio Gallo”! 	JOB
		15	0459	XEDY hade även jag vid återbesök på frekvensen. Tnx JOB!   Lite för svag för mig vid strölyssning samtidigt som jag gör annat..  Även om nationalsången sen gick ok.	BOS
	1090	15	0500	XEPRS Rosarito BC  med heltimmes-ID på SS men annars ESPN på EE!	BOS
		15	0500	XEPRS  drog callet på SS men körde EE-ESPN. CE:n Bill har kvar QSL-servicen!	JOB
	1100	15	0621	XETGO Tlaltenango ZC med ett kanon(!)-ID: ”Radio Cañon”. QRM annan Mex en stund!	JOB
		21	1005	XETGO   Radio Cañon	LSD
		15 31	0602	XETGO	BOS
	1140	15 30	0106	XEMR Monterrey NL  med lokalt snx och ID. Även "XEMR" den 21.10	BOS
		15	0105	XEMR med rapportvänliga detaljer	JOB
	1150	15	0502	XESO Cd Obregón SO  med klart bokstavs-ID	BOS
		15	0502	XESO med ett tydligt ID	JOB
	1170	15 21	1025	XEUVA  Aguascalientes AG  "La Rancherita"  stark hela förmiddagen	BOS
		15	0554	XEUVA ”La Rancherita” med ett kanon-ID. QSL:ade	JOB
		28	0627	XEIB Caborca SO  upp fint med "La Primera 1170"	BOS
		15	0502	XEFEM Hermosillo SO  med callet och orten. QRM från annan mexikan!	BOS
		15	0623	XEFEM ”Radio Felicidad 1170 AM”. Även med ID:et enligt Bosse	JOB
	1180	31	0602	XEDCH Ciudad Delicias CH  med fint ID efter nationalsången	BOS
	1190	21 31	1059	XEWK Guadalajara JL  med callet, orten och "W Radio"	BOS
		31	1000	XECT Monterrey NL  skapligt med lokala nyheter efter id	BOS
	1220	21 31	1100	XEB Mexico DF  med ID och nationalsången.  Flera starka "XEB" den 31. 0900.	BOS
	1230	15	0556	XEEX Culiacán SN  med call, effekt och ”Radio Formula”	JOB
		15	0556	XEEX   Mycket bättre på ena sidbandet.	BOS
	1240	15 21	0208	XERO Aguascalientes AG  med många "Radio Requerdo"	BOS
		15	0207	XERO hade jag inte lyssnat in mig på tidigare. Mail-QSL	JOB
	1250	21 30	1100	XESJ Saltillo CO  har inte nackat tuppen än …  "XESJ"	BOS
		15	0622	XESJ ID:ar frekvent, ibland även med call. En SS till här!	JOB
	1260	15 21	0613	XESA Culiacán SN  fint med "La Mexicana" och Mexico-snx	BOS
		15	0548	XESA ”La Mexicana 1260” fint med ID och TC ”12.48”	JOB
		30 31	0900	XEL Mexico DF  med "La 1260 AM" plus ett uselt call.	BOS
	1270	21	1053	XERPL León GJ  med "La Poderosa"-id och 1058 drog man igång Mexicos hymn	BOS
	1290	15	0502	XEAP Ciudad Obregón SO ”Romantica 1290 AM” och smöriga ballader	JOB
	1300	30	1208	XEP Ciudad Juarez CH  smög upp till ett fint "Radio Mexico Noticias"-id. På deras facebook-sida syns en fin logga för Radio Mexico Noticias 1300 AM	BOS
	1320	21	1047	XECPN Piedras Negras CO  med ett fint "La Poderosa 1320 AM" i musiken.  	BOS
		28	0616	XERJ Mazatlan SN  med flera lokala Mazatlan-reklamer med Q3-4.  Bland annat för Carlos Pano Fotografia med telefonnumret 982 2819. KFNZ tog över sen.	BOS
		21	0834	XENM Aguascalientes AG  med opera och "Radio 1320"-id	BOS
		15	0505	+XESR Santa Rosalia BS ”Estás escuchando, estás escuchando, Radio Surcalifornia, Radio Surcalifornia!”	JOB
		15 22	0759	XESR  med några "Radio Surcalifornia"  Den har jag grubblat över förr utan att lyckas binda den till just XESR.  Bra den 15.10 kl 0536 också.	BOS
	1330	15	0157	XEAJ Saltillo CO drog callet mm i en lång ID-harang. Även 0457. Svarar inte?	JOB
		15	0157	XEAJ  med ett fint ID precis i skarven mellan två filer. Hade därför inte uppmärksamat detta innan jag jämförde med Jannes tips.	BOS
	1370	15	0106	+XEJE Dolores Hidalgo GJ  med fina ID som Radio Reyna och XEJE bland annat! Den kom som en blixt från klar himmel. 	BOS
		15	0106	XEJE  gick fint med ID både med call och som Radio Reyna! Kul men vägrar svara	JOB
	1390	27	0250	WISA Isabela PR	LSD
		15	0432	XEKT Tecate BC ”XEKT 1390 – La Super Estación!”	JOB
	1400	17	0130	Harbour Light, Carriacou mycket fint ”This is the good friend in Carriacou, The Harbour Light of the Windwards, the time is 9.30”	JOB 
	1410	22 28	0804	XECF Los Mochis SN  med bokstäverna , delstatsnamnet mm	BOS
		15	0420	XECF ”La Mexicana” mycket framträdande detta datum	JOB
		30	0927	XEBS Mexico DF  var det denna gång.  "La Mas Perrona"	BOS
		15	0200	XEBS ”La Mas Perrona”	JOB
	1420	15	0737	XEH Monterrey NL  utbrast i ett "La H" i  musiken. Åt tropical-sorten.	BOS
		15	0701	XEXX Tijuana BC gick länge denna morgon med religiöst program. Omnämnande av ”Monte Maria” här. XEXX har px från Monte Maria Radio y Televisión på natten	JOB
	1450	15	0429	XECU Los Mochis SN krävde en del omtagningar men fullt call hört dock, plus ”La Rancherita”. Nämner även att de hörs via XEORF 950. QSL!	JOB
		15	0430	XECU  som JOB beskriver det.	BOS
	1470	15 19	0701	XERCN Tijuana BC  IDade utförligt och drog nationalsången	BOS
		28	0720	XERCN	LSD
		15	0600	XERCN ”XERCN, Radio Hispana 1470”	JOB
	1480	29	0500	XEZJ Tonala JL  drog ett ID på timmen. Tonade in det i nationalsången! Som fortsatte fyra minuter till.  WLMV tog över innan hymnen klingat ut. Ny MEX-frekvens för 	BOS
	1500	31	0957	XEDF Mexico DF  upp fint en stund med bl a en fin promo för en förening för programpresentatörer.  www.anlm.com.mx	BOS
	1530	21 30	1102	XESD Silao GJ  med ett "Los 40 Principales 99.3" och så på med nationalsången.	BOS
	1540	15	0659	XEHOS Hermosillo SO  "La Poderosa 1540"	BOS
		15	0622	XEHOS ganska fint: ”La Poderosa 1540”	JOB
	1550	15 30	0700	XENU Nuevo Laredo TM    "La Rancherita"	BOS
		15	0556	XENU ”La Rancherita 1550”	JOB
	1560	30	0921	XEJPV Zaragoza CH  var det när jag kollade igen med "Viva"-utrop.	BOS
	1570	21 31	1100	XERF Cd Acuna CO  med utförligt ID och nationalsången	BOS
		15	0615	XERF ”La Poderosa”	JOB
	1580	15 31	0800	XEDM Hermosillo SO  "XEDM , La DM 1580 AM"	BOS
		15	0800	XEDM  "XEDM , La DM 1580 AM"	JOB
	1590	15 31	0600	XEVOZ Mexico DF  kallade sig "La Mexicana" men drog även callet	BOS
		15	0600	XEVOZ ”La Mexicana” mm. Tampades med KVGB	JOB
	1620	17	0100	WDHP St. Croix VI med legal ID	JOB
	1630	31	0631	XEUT Tijuana BC  med ett "XEUT 1630 …"  genom en stark La Jota Mexicana	BOS
	1700	20	1100	XEPE Tecate BC	BOS
		15 16	0800	XEPE “San Diego’s home for the Major League baseball playoffs and the World Series, ESPN Radio 1700”. Officiellt call-ID dras på spanska dock	JOB

	SYDAMERIKA
	550	17	0055	CW1 R Colonia, Montevideo skapligt stötvis med sport och flitigt omnämnande av Uruguay. ”Radio Colonia”. Bandade ett par timmar på La Plata-tråden i avsaknad av NA-cx med hyfsat resultat. Har inte hört denna sedan jag befann mig på ett hotellrum i Buenos Aires för 15 år sedan!	JOB
	590	28	0610	LS4 Radio Continental, Buenos Aires	LSD
		17	0230	LS4 R Continental, Capital Federal mycket fint med ID så här dags	JOB
	640	29	0620	YVQD Portena 640, Puerto La Cruz	LSD
	650	17	0202	ZP4 R Uno, Asunción “Radio Uno 650 AM”. Kul med Paraguay-premiär på mellanvåg för	JOB
	700	17	0229	LV3 Cadena 3 Argentina, Cordoba “Cadena 3 Argentina” fint i topparna	JOB
	710	17	0200	LRL202 R Diez, Buenos Aires “Radio Diez – Siempre Noticias”	JOB
	760	23	0530	HJAJ RCN Barranquilla	LSD
		17	0206	HJAJ QRM:ade LU6 en smula. “RCN”-ID	JOB
		17	0000	ZYH588 R’Uirapuru, Fortaleza CE fint och med tydligt ID 	JOB
		17	0203	LU6 Emisora Atlántica, Mar del Plata med timecheck. Detta är nog den mest sydligt belägna station jag loggat på mellanvåg hittills – 4 breddgrader söder om Sydney!	JOB
	770	26	0545	HJJX RCN Santa Fé de Bogotá	LSD
		17	0131	CX12 R Oriental, Montevideo nämnde sin website www.oriental.com.uy	JOB
	790	17	0111	LR6 R Mitre, Buenos Aires “Escuche Radio Mitre”. TLK-px	JOB
	840	17	0206	LV9 R Salta, Salta ID:ade med en pigg jingle. Bra stötvis	JOB
	880	16	0537	YVYM R Venezuela, Puerto Ordaz fint “Somos Venezuela 880”	JOB
	910	17	0230	LR5 R La Red, Buenos Aires gav tid och temp i Buenos Aires	JOB
	920	17	0209	ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción var ju kul att höra! Tror det var Paraguaypremiär för mig på AM. ”Radio Nacional del Paraguay presenta…”	JOB
	930	17	0200	CX20 R Montecarlo, Montevideo lite klämd men 100% ID	JOB
	950	17	0128	LR3 R Belgrano, Buenos Aires snabbt ID i sportsändning. Kanon-ID 0200 ”Radio Belgrano AM 950”	JOB
	970	17	0143	ZP9 R 970, Asunción “Desde Asunción, Republica del Paraguay, transmite…”	JOB
	1020	17	0141	YVRS R Mundial Margarita, La Asunción när jag nästan inbillade mig att ha fått Paraguay på kroken här oxo–ortnamnet att döma om inte annat! ”Mundial Margarita 1020”-ID	JOB
	1030	17	0130	LS10 R Del Plata, Capital Federal riktigt bra: ”Radio Noticias Del Plata”	JOB
	1050	17	0128	L___Concepto AM, Capital Federal med ett ganska bra ID trots en del EU-splash: ”Concepto AM 1050”	JOB
	1070	17	0200	LR1 R El Mundo, Buenos Aires nämnde sin webadress vid ID	JOB
		16	0505	HJCG R Santa Fé, Bogotá hade sällskap av andra	JOB
	1130	16	0514	YVRL R Ideal, Maiquetía 	JOB
		17	0124	YVKQ R Popular, Barquisimeto	JOB
	1150	17	0100	LT9 R Brigadier Lopez, Santa Fé ganska bra med promo och ID	JOB
	1190	17	0202	LR9 R America, Buenos Aires ”Radio America AM 1190”	JOB
	1200	16	0520	YVOZ R Tiempo, Caracas “Radio Tiempo” och “New York, New York” i en instrumental version	JOB
	1240	16	0535	Radio Lider, Arequipa	LSD
		16	0528	OAU6D R Lider, Arequipa mycket fint “Somos Radio Lider”	JOB
	1270	17	0103	LS11 R Provincia, Buenos Aires med ID “Radio Provincia de Buenos Aires” efter “Provincia Noticias”. Gick ganska bra en stund trots splash från DLF. Svarade med tjusigt Word-dokument	JOB
	1310	17	0131	YV__R Nacional de Venzuela fint ID “Radio Nacional de Venezuela – La Voz del Pueblo – La Voz de la Revolución”	JOB
	1320	17	0059	OAU7W R Peru, Juliaca hiskeligt bra med ”Radio Peru 1320 AM, Radio Peru 106.7 FM” dubbel-ID!	JOB
	1340	16	0510	HJFB Fiesta 1340, Bogotá fint ID “Por fiesta, Fiesta 1340 AM, la alegría de Bogotá!”. Numer säger man ju “Amor” istället och har skruvat ner musiken några BPM	JOB
	1350	19	0700	Radio Buenos Aires	LSD
		17	0101	LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires ganska fint “Radio Buenos Aires AM 1350”	JOB
	1430	16	0407	HJKU 1430 Radio, Santa Fé de Bogotá fint stötvis	JOB
	1470	16	0539	OAU6E R Victoria, Arequipa bra med ID och “Desde Arequipa para el mundo!”. Måste ha varit punkt-cx mot Arequipa – jfr 1240? Dessutom misstänkt Peru på 1220.04	JOB
	1500	16	0528	YVRZ R Dos Mil, Cumaná “R Dos Mil YVRZ”	JOB
	1550	16	0406	HJQT R El Sol, Barranquilla i kamp med Cuba	JOB
	1700	20	0045	+Fantastico FM 91.9, Buenos Aires	LSD

KORTVÅG & FM
	2368,5	15	1430	Radio Symban  med grekiska	LSD
	3350	21	0445	REE/Carian, Costa Rica	LSD
	5030	22	1400	Radio Malaysia Sarawak	LSD
	5755	25	0900	WWTW Lebanon TN	LSD
	5960	15	1150	Radio Fly, Papua & New Guinea	LSD
		16	1108	R Fly, Kiunga med ID i samband med en programpromo. Trevlig PNG-pop med lite reaggaeinfluenser för en som inte lyssnat in sig så mycket på dylika hits tidigare!	JOB
	5990	25	0830	Rádio Senado, Brasilia	LSD
	6170	25	1000	Radio New Zealand Int	LSD
	15330	23	1115	FEBC Philippines	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	640	15	0545	OID MEX med ”ID” som jag inte får ut så där på rak arm…	JOB
	770	15	0602	OID MEX med NA och sedan skapligt med Mex-Mx ett tag. Vilken brukar gå här?	JOB
	790	15	0501 	OID MEX  tillhörande "Grupo Radio Formula"  är nog XEGAJ?	BOS
		15	0501 	OID MEX  med "Grupo Radio Formula"-ID kan tydligen oxo vara XENT enligt websiten	JOB
	830	15	0603	OID MEX med NA. Mex-mx-format	JOB
	860	31	1105	OID NA som startade för dagen med ett K-id!!  En halv Q-enhet för svag för säkert Id tror jag. KNUJ?	BOS
	880	15	0559	OID MEX med NA	JOB
	890	15	0500	OID MEX  med vad jag tycker låter som ett XE..R?	BOS
	920	15	0600	OID tent. CBQI med CBC Radio One och paussignal 	JOB
	930	15	0030	tent WAUR med ”Relevant Radio”-ID gick ganska bra här. Tji rpt tyvärr…	JOB
	960	21	1100	OID  som öppnade med hymn! KMA för stark …	BOS
	1030	31	0530	OID MEX med "Grupo Formula"-id bör ha varit XEYC?	BOS
	1035	15	1206	OID som hördes på Japanantennen med EE-TLK av telefonväkterityp kittlar fantasin. Hördes av och till ungefär 20 minuter men inget riktigt att ta på troligen även om seriös mangling ej gjorts. Newstalk ZB vore kanske inte helt otroligt?	JOB
	1080	16	1406	Tent. KWAI. ”Aloha, I’m Karen…” började en promo men KUDO blev för svår. En av få Honolulu-stns jag saknar…	JOB
	1180	15	0617	OID tent Mex som säger ”1180” i alla fall, men behöver mer mangling…	JOB
	1190	15 	0021	OID Radio Disney ganska bra en stund. Ska ju vara KPHN vilket cx intygar oxo…	JOB
	1240	28	0725	OID  med bra jingle och OLD. 99% KTHE i WY. Ska gnugga den lite mer bara	BOS
	1260	21	0851	OID  med test av Emergency-systemet	BOS
	1280	20	1104	(Tent) KLDY Lacey WA  stadigt med ESPN Deportes Radio	BOS
	1340	15	0505	OID  SS med Mex-mx och "La Caliente"-slogan.  OR/CA-cx…	BOS
		28	0600	ID med jingle som jag inte fått ut än …	BOS
		30	0831	OID med Fox Sports och ett ganska bra ID som dock inte stämmer med något officiellt. Slogan och time check pekar dock åt ett visst håll	BOS
		29	0600	OID  med ett hyfsat ID som borde låta "1340 WLOK Memphis" men där tredje bokstaven bara låter som Y så jag avstår denna gång …	BOS
	1350	31	0658	OID  med ett "KW…"-id och på timmen hörs dessutom "Washington"  men kan nog inte tipsas som KWMO ändå.  Hur som helst för dåligt för rapport i vilket fall …	BOS
	1380	15	2313	OID Radio Disney här med långt kabelreklamblock. FL troligen?	JOB
	1400	15	0244	OID med Minnesota Wild Radio Network. Borde vara KMHL?	JOB
	1450	15	-0705	OID US stängde!  KBFI?	BOS
		27	0509	OID SS med slogan som låter som "La Raza 1450".  Men KIOV hade väl inte hunnit bli KWEI detta datum?	BOS
	1458	16	0000	OID tent Mayotte med ”Radio France International”-ID och FF-nx! Tycks ha varit en bra Afrika-kväll detta!	JOB
	1490	28	0804	OID  med ett bra ID!?  Fattar inte vad dom säger annars skulle det duga till rpt …	BOS
		27	0517	OID  med skapligt ID. Låter som WFAD men får manglas senare.	BOS
	1510	15	2359	OID tent WRRD med “ESPN Deportes”. Fade precis när ID ev. kom?	JOB
	1550	15	0614	OID med ESPN kittlar fantasin! MO?	JOB
	1560	15 16	0800	OID CBC Radio One borde vara CBKD	JOB
	1570	15	0313	OID med ”EWTN Global Catholic Radio Network”-ID! Spännande. KPIO?	JOB

NDB  
	205	15	0324		YEU   Eureka NU  fint	JOB
	212	15	0402	YGX   Gillam MB	JOB
	214	15	0354	YIO    Pond Inlet NU	JOB
	218	15	0320	YXP   Pangnirtung NU	JOB
	237	15	0322	YJI     Broughton Island NU	JOB
	241	15	0404	YGT   Igloolik NU	JOB
	244	15	0400	TH      Thompson MB	JOB
	245	15	0321	CB      Cambridge Bay NU	JOB
	256	15	0323	YCY   Clyde River NU	JOB
	263	15	0402	YBB   Kugaaruk NU	JOB
	284	15	0403	RT      Rankin Inlet NU	JOB
	290	15	0323	YYH   Spence Bay NU	JOB
	305	15	0323	LT      Alert NU	JOB
	321	15	0323		YSY   Sachs Harbour NT	JOB
	329	15	0403	YEK   Arviat NU	JOB
	332	15	0403	YTE   Cape Dorset NU	JOB
	334	15	0403	YER   Fort Severn ON	JOB
	335	15	0402	YUT   Repulse Bay NU	JOB
	338	15	0456	YPX   Purvirnituq QC  	JOB
	341	15	0401	YCS   Chesterfield Inlet NU	JOB
	341	15	0426	DB     Destruction Bay Bay YT	JOB
	356	15	0400		ZF      Yellowknife NT  	JOB
	362	15	0322	YZS   Coral Harbour NU	JOB
	365	15	0418	YGZ   Grise Fiord NU	JOB
	372	15	0403	YCO  Kugluktuk NU	JOB
	375	15	0403	YZG  Salluit QC  	JOB
	378	15	0401		UX     Hall Beach NU	JOB
	380	15	0426	YUB  Tuktuyaktuk NT	JOB
	395	15	0401	YL     Lynn Lake MB  QSL:ade!	JOB
	396	15	0322	YPH   Port Harrison QC  	JOB
		15	0323	JC       Rigolet NL	JOB
	401	15	0321	YPO   Peawanuck ON  	JOB


/Sammantaget en mycket givande expedition! Drygt 100 mexikaner identifierade! Och ändå är mycket ännu ej kollat. Dessutom en hel del daytimers och annat unikt. Ett 50-tal SM-1:or noterade hittills. /BOS/

