PAX90  -  Parkalompolo  101228 – 110112

Alla tider är UTC								Rev G	110324
									Rev H	110811

BOS	Bo Olofsson, Furuögrund	101228-110102	Perseus, SDR-14, SDR IQ, PRA-1, HD
GE	Gunnel Ek, Furuögrund	101228-110102
LSD	Lars Skoglund, Täby	101228-110112	R75, kassett
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	101228-110107	IC-7000, minidisc, SDR IQ, mp3, HD

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


28.12	-30 grader i 40 mil i sträck! Plus minus ett par graders variation som högst!  Inga problem med bilen som tur var!   Resan började med att Gunnel och jag plockade upp Rolf i Byske och klockan 12 Lasse i Luleå på flygplatsen, Lunch på Nilles och proviantering på ICA Alskog i Junosuando. Roland Heikki hade värmt upp skolan åt oss så det var bara att rigga och relaxa. Tack Roland!  Trots en störning på eftermiddagen vaknade bandet före 21 och en del DT kunde anas genom dominanterna från ON och ME.  Bäst i början.

29.12	Fortsatt polarkyla så en tilltänkt Kirunaresa sköts på framtiden. Västkustkonds (WA/OR) hela dagen utan riktig spets men något fastnade i alla fall. Asientråden helt ur funktion så den från LEM rapporterade Korea-öppningen kunde inte följas. Koaxen mätte avbrott så det såg lite bekymmersamt ut. Vädret tillät ingen koll av antenn eller balun. Rolle tittade förbi med trälådan från Italien som PAX91 skickat upp i förväg! Stort tack till Rolf Gunnelbrand för hjälp med transporten från Kiruna!

30.12	Normalt vinterväder så nu kunde omgivningarna besökas. Asientråden fixades genom att ta loss och sätta tillbaks balunen 500m från skolan. Väderpåverkan av något slag. Bosse och Gunnel åkte till Kiruna för att handla inför nyåret och turista lite. Kvarvarande meddelade vid återkomsten att det varit jämndåligt hela dagen åt alla håll. Och kvällen bjöd inte på någon förbättring. Mest bara YV och PR före midnatt.

31.12	Bedövande norrskensbrus mest hela dygnet men lite bättre nu och då. Kändes som det mest bara var de starkare stationerna som gick men det kan finnas en del inspelat i de korta luckor då bruströskeln sjönk undan. En överraskande öppning mot norra Japan gladde en stund. Ett par byavandringar hanns med liksom en Nyårsmiddag innan skålandet vid midnatt. Ingen DT-öppning men det var inte väntat heller.  Raketer från ett par olika riktningar kunde beskådas när 2010 blev 2011.

1.1	Lite bättre. Men så kom norrskenet igång och resten av dagen mest WA/MT.  Men ganska bra stundtals.  Asientråden var död igen så nu byttes balunen ut mot en reserv som fanns i källaren. Tack för den Stefan! Förhoppningsvis slipper vi detta glapp nu. Bastun värmdes upp efter middagen.  Kvällen bjöd på en kort DT-öppning men sedan dog det ut igen.

EUROPA
	558	7	0650	RNE5 La Coruna	LSD
		30	0625	RNE5 La Coruña	RÅM
		11	0650	RNE5 San Sebastián	LSD
	567	29	0625	RNE5 Murcia	RÅM
	585	29	0625	RNE1 Madrid	RÅM
	639	7	0625	RNE1 La Coruna 	LSD
		30	0625	RNE1 La Coruña	RÅM
	657	30	0625	RNE5 Madrid	RÅM
	684	30	0625	RNE1 Sevilla	RÅM
	729	30	0625	RNE1 Logroño med ett id i gröten	RÅM
	738	30	0625	RNE1 Barcelona	RÅM
	837	7	0654	COPE El Ferrol med lokala reklamer 	LSD
	900	7	0720	COPE Vigo 	LSD
	729	29	0625	RNE1 Valladolid	LSD
		31	0625	RNE1 Oviedo	LSD
	837	29	1815	COPE Sevilla	LSD
		7	0654	COPE El Ferrol med lokala reklamer	LSD
	855	30	0625	RNE1 Santander	LSD
	999	4	0650	COPE Radio Popular de Madrid	RÅM
	1008	4	0720	SER Radio Extremadura 	LSD
	1053	8	1400	Radio Mariya, Sankt-Petersburg med religiösa program	LSD
	1098	7	0650	RNE5 Lugo 	LSD
	1116	29	0652	SER Pontevedra	RÅM
	1179	29	0650	SER Valencia	RÅM
	1224	29	1805	COPE Lugo	LSD
	1287	30	0650	SER Radio Castilla	RÅM
	1305	30	0650	RNE5 Orense	RÅM
	1314	4	0625	RNE5 Salamanca	RÅM
	1485	11	1415	Radio Merkurs, Riga med 50-talsmusik 	LSD
	1575	31	1120	Radio Tyneside överraskade	RÅM

AFRIKA
	621	7	0625	RNE1 Santa Cruz de Tenerife	LSD
	1530	28	2200	VoA/Sao Tomé stängde sitt program på engelska	RÅM

ASIEN
	837	3	1011	JOQK (NHK1) Niigata	RÅM
	864	2	1400	JOXR (ROK) Naha kom upp med ett id	RÄM
	891	1	1000	JOHK (NHK1) Sendai med ett svagt id	RÅM
	927	1	1000	JOKG (NHK1) Kofu	RÅM
	945	31	1400	Galei Tzahal / Yavne  // 6973	LSD
	963	4	1000	JOTG (NHK1) Aomori	RÅM
	1152	2	1320	NHK2 JORB Koshi  med lokal-id	LSD
	1170	30	1330	VoA/Poro hördes bra	RÅM
		1	1330	VoA/Poro Point  med engelska	LSD
	1188	30	1000	JOKP (NHK1), Kitami kom igenom med ett id när europen var tyst i 10 sekunder	RÅM
		3	1000	NHK1 JOKP Kitami med lokal-id	LSD
	1296	29	2040	VoA/Kabul med VoA Special English	RÅM
	1386	31	1320	JOJB (NHK-2) Kanazawa	RÅM
	1467	31	1320	JORC (NHK-2) Hirosaki reläar huvudstationen och idar JOTC Aomori	RÅM
		31	1320	JORC  med ett föredömligt tydligt regional-id	BOS
	1593	31	1320	JOQB (NHK-2) Niigata	RÅM
	1602	31	1320	JOFD (NHK2) Fukushima	RÅM
		2	1320	JOSB (NHK2) Kitakyushu	RÅM

PACIFIC
	830	2	0811	KHVH Honolulu HI  med snyggt ID	BOS
	940	29 1	1123	KKNE Waipahu HI  IDade.	BOS
		3	1209	KKNE  hyfsat vanlig	RÅM
	990	29	0900	KIKI Honolulu HI  med fint ID	BOS
	1270	29	1000	KNDI Honolulu HI  med ett skapligt legal ID.	BOS
	1370	3	1200	KUPA Pearl City HI får sig en ny rapport	RÅM

NORDAMERIKA
	560	5	0745	KMON Great Falls MT med country	LSD
	570	1	1059	WNAX Yankton SD  med några ID innan KVI tog över.	BOS
		11	0705	WNAX 	LSD
		1 2	1100	KVI Seattle WA  kör Oldies efter nyår!	BOS
	590	31	0828	CJCL Toronto ON	RÅM
		1 	1000	KQNT Spokane WA  skapligt ID bara	BOS
	600	2	0830	WMT Cedar Rapids IA  stadig och stark med många ID och annonser.	BOS
	610	29	0905	CKYL Peace River AB  fint	BOS
		1	1100	CHNL Kamloops BC  med ett perfekt ID och tämligen ensam på frekvensen.	BOS
	620	29	0848	KGTL Homer AK	RÅM
		29	1042	KGTL  kung på frekvensen	BOS
	640	31	0833	CFMJ Richmond Hill ON	RÅM
		29	0900	KYUK Bethel AK  fint ID.	BOS
	650	2	1006	KENI Anchorage AK	RÅM
	670	4	1341	KBOI Boise ID	RÅM
		29	0900	KDLG Dillingham AK lyckades jag äntligen få tag i	RÅM
	680	31	0800	CFTR Toronto ON	BOS
	700	29	0800	KBYR Anchorage AK med ett fint id	RÅM
	720	29	0800	KOTZ Kotzebue AK med info om flyg	RÅM
	750	2	0821	+KHWG Fallon NV  gladde med att gå kanon i flera minuter med country och även identifiera sig föredömligt!	BOS
	770	29	0758	KTTH Seattle WA	RÅM
		31	0800	KTTH  gick fint men hade ett hemskt ID. "KTTH Seattle" på någon tiondels sek.	BOS
	780	1	1100	KKOH Reno NV  med svagt ID	BOS
		29	0800	KNOM Nome AK	RÅM
	790	31	0800	KJRB Spokane WA  mycket fint	BOS
		1	0900	KGMI Bellingham WA  överraskade med att ta för sig på timmen! Är ju rar.	BOS
		29	0659	KCAM Glennallen AK IDade bland alla cubaner	BOS
	800	1	0834	CKLW Windsor ON	RÅM
		1	1100	KPDQ Portland OR  ensam på frekvensen men svag.	BOS
	810	7	0835	KGO San Fransisco CA	LSD
	820	1	0752	CHAM Hamilton ON	RÅM
		30	0500	WBAP Fort Worth TX	BOS
	830	31	0800	WCRN Worcester MA med ett id i gröten	RÅM
		30	0500	WCCO Minneapolis MN	BOS
	840	3	0900	WHAS Louisville KY	RÅM
		2	0957	KSWB Seaside OR  "The North Coast's AM 840 Gold."	BOS
		1	0900	KMAX Colfax  WA  ägde frekvensen en stund på timmen!	BOS
		2	0850	CKBX 100 Mile House BC med en fin slogan	RÅM
		2	0845	CKBX    “The Wolf”	LSD
	850	3	0752	WEEI Boston MA	RÅM
		31	0800	WKNR Cleveland OH	RÅM
		31	0800	WKNR  med ett tydligt ID. Ännu bättre 29.12 0216 UTC 	BOS
		2	0934	KHHO Tacoma WA  med lokal reklam. Gick fint med Fox Sports men väldigt lite rapporterbart så avvaktar	BOS
	860	31	0800	CJBC Toronto ON med ett fint id	RÅM
		1	1000	KPAM Troutdale OR  med ett par ID över kanadickerna	BOS
		3	1356	CHAK Inuvik NT “CBC Radio North”	RÅM
	880	1	1105	KIXI Mercer Island WA   "Seattle's Retro Station" bland annat	BOS
		29	0905	KWIP Dallas OR  "La Campeona"	BOS
		29	0859	KBBI Homer AK  helt perfekt id	BOS
	870	29	1003	KSKO McGrath AK perfekt dubbel-id //900	BOS
	890	2	1139	CJDC Dawson Creek BC med en PSA för den lokala Frälsningsarmén	RÅM
	900	29	1003	KZPA Fort Yukon AK  perfekt dubbel-id //870	BOS
	920	31	0800	CKNX Wingham ON	RÅM
		30	0800	KXLY Spokane WA	RÅM
		29	0900	KSRM  Soldotna AK  med ett "NewsTalk 92"	RÅM
	930	9	0730	CJYQ St. John´s  NL	LSD
		31	0800	WBEN Buffalo NY får sig en ny rapport	RÅM
		31	0800	WBEN	BOS
		30	0756	CJCA Edmonton AB "9-30 The Light"	RÅM
		29	0729	KNSA Unalakleet AK med väder	RÅM
		2	0900	KTKN Ketchikan AK  IDade tvärs igenom CJCA!	BOS
	940	11	0720	CJGX Yorkton SK  “GX-94”	LSD
		1	1000	KYNO Fresno CA  med en bra jingle och dito ID när jag kollade igen. Löste sig när jinglen föll på plats. Finns i CA-pärmen redan.	BOS
	950	30	0759	WWJ Detroit MI	RÅM
		30	0900	KMTX Helena MT  klar vinnare på timmen	BOS
	960	3	0806	WEAV Plattsburg NY “Today’s Money on The Zone 9-60 AM”	RÅM
		2	0758	WSBT South Bend IN	RÅM
		29	0910	KLAD Klamath Falls OR ”Country Legends 9-60”	RÅM
		29	0910	KLAD	LSD
	970	1	1000	KXFD Portland OR "Freedom 970, KXFD, Portland"	RÅM
		1	1000	KXFD  "Freedom 970"	LSD
		1	1000	KXFD  även hos	BOS
		1	1013	KBUL Billings MT	RÅM
	980	31	0800	KKMS Richfield MN	RÅM
		30	1006	KBBO Yakima WA  med bra "KUSA"-id	BOS
	1020	11	1100	KOAN Eagle River AK	LSD
		29	1000	KOAN fullständigt ohotad på frekvensen	BOS
	1070	1	1100	CFAX Victoria BC  mycket fint	BOS
	1080	2	0940	KFXX Portland OR  blir nog mycket vanligare nu då KUDO slagit av sändaren.  Fint Id i ESPN. "1080 The Fan" bland annat.	BOS
		29	0813	KUDO Anchorage AK meddelade att de slutar med sina sändningar den 31/12 och 
				flyttar till KOAN 1020	RÅM
		29	1000	KUDO  med slingan	BOS
	1100	31	0800	KZFG Dilworth MN	BOS
		1	1058	KFAX San Francisco CA  mycket fint	BOS
	1130	30	0002	WISN Milwaukee WI  svagt i röran	BOS
	1150	1	0300	WHBY Kimberly WI	RÅM
		2	1000	KAGO Klamath Falls OR  med ett svagt heltimmes-ID	BOS
		1	1100	KKNW Seattle WA  inte illa alls. Även CKFR idade på timmen.	BOS
		2	1213	CKFR Kelowna AB	RÅM
	1170	1	0805	WCXN Claremont NC  med det vanliga förinspelade ID:et 	BOS
	1180	3	1405	KOFI Kalispell MT 	LSD
	1200	28	2046	WCHB Taylor MI  skapligt	BOS
		1	0300	KFNW West Fargo ND	RÅM
	1210	30	0800	VOAR Mt Pearl NL  dominant!	BOS
		31	0800	KGYN Guymon OK   svagt ID	BOS
		1	1100	KHAT Laramie WY	BOS
	1220	29	1157	CJRB Boissevain MB med en id i en promo	RÅM
	1230	11	0835	WJOY Burlington VT med NOS-musik	LSD
		30	0700	KYSM Mankato MN  med ett hyggligt ID	BOS
		1	1604	CBQC Fort Providence NT  drog Inuvik-vädret	BOS
		29	1058	CBQC  "CBC North Radio One" mm	RÅM
		2	0805	KSBN Spokane WA med "Money Talk 1230 KSBN Spokane" och väder	RÅM
		2	0805	KSBN  med ett par användbara ID efter IRN USA Radio News	BOS
	1240	29	2325	CKIM Baie Verte NL med VOCM-relä. Idar 620 VOCM	RÅM
		1	0934	KNRY Monterey CA  med tydligt ID 	BOS
		29	0933	KQEN Roseburg OR  med ett skapligt ID men jag avvaktar en bättre rapport	BOS
		6	1430	KTIX Pendleton OR	LSD
		1	0938	KTIX  tänkte jag inte repa innan de går med lokalt till QRK 4 minst.	BOS
		29	1100	KEJO Corvallis OR  med ett id i gröten	RÅM
		29	0900	KXLE Ellensburg WA  IDade plötsligt i röran. 	BOS
		1	1400	KCVL Colville WA med godkänt ID	BOS
	1250	31	1110	KKDZ Seattle WA med ett Radio Disney id	RÅM
		31	0800	KWSU Pullman WA	BOS
	1260	30	0200	CKHJ Fredericton NB	BOS
	1270	30	0306	CJCB Sydney NS  jinglade i musiken	BOS
		1	1100	KPDA Twin Falls ID  med nya callet och MEX	BOS
	1280	11	0800	WWTC Minneapolis MN   “The Patriot”	LSD
		31	1200	KBNO Denver CO  fint ID	BOS
		29	1000	KIT Yakima WA	BOS
	1290	29	0005	KKAR Omaha NE	BOS
		29	0120	WMCS Greenfield WI  med promo för sitt "The Morning Magazine"	BOS
		31	1305	KGVO Missoula MT med id och "The more you listen, the more you know"	RÅM
		1	1500	KUMA Pendelton OR	RÅM
	1300	1	09xx	KLER Orofino ID  med fint ID. Glömde notera tiden. Gick stadigt under KKOL	BOS
		31	1300	KKOL Seattle WA	RÅM
	1310	29	0109	WDTW Dearborn MI	BOS
		31	1200	KFKA Greeley CO  ensam och bra på timmen.	BOS
		29	1100	KFKA  lyckades tränga igenom CHLW och KZXR med ett svagt id	RÅM
		30	1427	CHLW St Paul AB “This is the Lake Land Country Music Leader, 1310 CHLW”	RÅM
		31	1148	KEIN Great Falls MT  med bra lokal reklam bl a	BOS
		31	0814	KEIN 	RÅM
		10	1340	KEIN  med MYL-musik 	LSD
	1320	31	0809	KOZY Grand Rapids MN	BOS
		29	0123	KFNZ Salt Lake City UT  med ID och Utah Jazz-snx	BOS
		1	0914	KCTC Sacramento CA  fina id som "ESPN 1320" i local gate	BOS
	1330	2	1100	KWLO Waterloo IA  	LSD 
		2	2330	WLOL Minneapolis MN	RÅM
		29	1200	CJYM Rosetown SK med lokala nyheter och ett fint promo	RÅM
		2	0859	KWKW Los Angeles CA  med ett ovanligt bra bokstavs-id	BOS
	1340	29	1058	CFYK Yellowknife NT "CBC North Radio One" mm	RÅM
		29	1100	KLOO Corvallis OR  med ett dåligt men klart ID	BOS
		29	1100	KLOO  med "News Radio 1340 KLOO AM" när CFYK höll andan 	RÅM
		29	1002	KWLE Anacortes WA  med mycket lokal Anacortes-reklam	BOS
	1350	1	0829	+WNVA Norton VA  med ett par klockrena ID!  Mycket överraskande och förmodligen förorsakat av någon tillfällig teknisk miss?  Räddade hela expeditionen!	BOS
		29	0107	WPDR Portage WI  rent vid ID men inte så mycket mer	BOS
		30	1405	KSRO Santa Rosa CA	LSD
		31	1300	KSRO  "NewsTalk 1350 KSRO"	RÅM
		1	0947	KTDD San Bernardino CA  övertrumfade KSRO en stund och kalas-id dessutom!	BOS
	1360	28	2030	WYOS Binghamton NY  en av de första jag noterade. "ESPN Radio 1360 AM"	BOS
		29	0006	WTAQ Green Bay WI med ett uschligt id	RÅM
		1	1500	KOHU Hermiston OR  med ett svagt legal ID. Hade gått bra utan KKMO …	BOS
		29	1003	KKMO Tacoma WA	RÅM
	1370	28	2054	WFEA Manchester NH  hyfsat men jinglade så krävde ett par omtag	BOS
		29	0200	WXXI Rochester NY  med ettid i röran	BOS
		28	2226	WSPD Toledo OH med reklam	RÅM
		28	2050	WSPD  redan denna tidiga timme! Långt före solnedgång.	BOS
		28	2323	KDTH Dubuque IA  med väderrpt tagen från kollegan KWWL	BOS
		1	1109	CFOK Westlock AB med ett ”1370 CFOK”	RÅM
		1	0940	KXTL Butte MT  dominant. IDade som Cherry Creek Radio i C2C	BOS
	1380	28	2200	CKPC Brantford ON	RÅM
		29	0002	KSLG Saint Louis MO  med nya hemsidan/slogan.  sportsradio1380.com	BOS
		29	1000	KRKO Everett WA med sport	RÅM
		29	1206	KSRV Ontario OR med "1380 The Bull"	RÅM
	1390	28	2152	WEGP Presque Isle ME med lokala reklamer	RÅM
		28	2225	WLCM Holt MI	LSD
		29	0100	WLCM 	RÅM
		29	0103	WGRB Chicago IL  avlöste WLCM en stund med ett ID	BOS
		28	2316	WRIG Schofield WI  "Fox Sports 1390"	BOS
		1	1304	KLTX Long Beach CA  stark och stadig med musik men även ett id till slut	BOS
		1	0900	KWOD Salem OR  med klart ID	BOS
	1400	4	1405	CKSQ Stettler AB med frågesportprogram	LSD
		2	0900	KSPT Sandpoint ID  med svagt dubbel-id	BOS
		29	1005	KITZ Silverdale WA	LSD
		31 1	1106	KITZ  gav tel 360-876-1400 och IDade som "920 KGTK …"	BOS
		29	0945	KEDO Longview WA  med ett par fina ID	BOS
	1410	31	0700	WPOP Hartford CT förvillade med att reläa ”AM 1220 WQUN”	RÅM
		31	0700	WPOP  med NOS och WQUN-relä	LSD
		31	0500	WPOP  med fint WQUN-id!	BOS
		29	0200	WING Dayton OH  med ett helt OK legal ID	BOS
		28	2313	WIZM La Crosse WI  dominant	BOS
		30	0500	WIZM 	RÅM
	1420	1	0749	WASR Wolfeboro NH  med bara ett svagt id tyvärr. Hoppet får nog stå till någon Furuögrundsinspelning som jag inte kollat än.  Ny för mig	BOS
		1	0756	CKDY Digby NS  gjorde det svårt för WASR. Helt dominant en timme	BOS
		28	2200	WHK Cleveland OH	RÅM
		29	0000	KTOE Mankato MN	RÅM
	1430	2	0752	WENE Endicott NY	BOS
		28	2200	CHKT Toronto ON	RÅM
		31	1259	KLO Ogden UT	RÅM
		1	1400	KCLK Asotin WA	RÅM
	1440	29	0900	KMED Medford OR  bara ett svagt ID i kamp med CKJR	BOS
	1450	30	1500	KONP Port Angeles WA med dubbelID för AM och FM	RÅM
		1	0900	KBKW Aberdeen WA  med ett dåligt ID strax före KONP	BOS
	1460	29	0202	CJOY Guelph ON med en jingle, inget id på heltimmen	RÅM
	1470	29	0152	WMBD Peoria IL	RÅM
		1	1500	KBSN Moses Lake WA "You're listening to the Columbia Basin's first choice for
 				news and information. AM 1470 KBSN Moses Lake".	RÅM
		1	1500	CJVB Vancouver BC	RÅM
	1480	29	0201	WGVU Kentwood MI	RÅM
	1490	5	1100	KEYG Grand Coulee WA  med country 	LSD
		1	1100	KBRO Bremerton WA  överraskade med att dra ett EE ID och sedan ESPN Deportes Radio Sports Center.  Utan KEYG-QRM hade det låtit riktigt bra.	BOS
		2	0900	KWOK Hoquiam WA  svagt id	BOS
	1500	28	2030	WFIF Milford CT  svagt ID men stark innan med REL	BOS
		28	2200	WLQV Detroit MI	RÅM
		2	2250	KSTP St Paul MN	RÅM
	1510	28	2300	WLAC Nashville TN	RÅM
		29	0200	KCKK Littleton CO med id även för en FM-station på 93,7. Fint på heltimmen.	RÅM
	1520	29	0202	WNWT Rossford OH  med ett "K-Love" FM-id men även ett "WNWT"	BOS
	1530	28	2205	WCKY Cincinnati OH	RÅM
	1540	28	2200	WDCD Albany NY  i kamp med CHIN och en till!	BOS
		30	0300	CHIN Toronto ON	RÅM
		30	0000	KXEL Waterloo IA med id i en promo	RÅM
	1550	28	2200	CBE Windsor ON	RÅM
	1560	30	0400	KKAA Aberdeen SD "Family Radio"	RÅM
	1570	28	2045	WNSH Beverly MA  med nya formatet. SS mx men många lokala reklamer.	BOS
		30	0714	CKMW Winkler MB avslutade sporten innan CW satte igång	RÅM
	1580	30	0301	CKDO Oshawa ON med id för både AM och FM	RÅM
	1590	28	2100	WHGT Maugansville MD hade den goda smaken att peaka på timmen med utförligt ID mm!  Svarade mycket fint och informativt efter någon timme bara! Den hörde jag för en massa år sedan under annan regim men fick inget svar då så mycket välkommen! Kör numer med 15 kW dagtid och försumbar effekt nattetid så satsa på DT-öppning!	BOS
		2	1023	KLFE Seattle WA	RÅM
	1600	28	2200	WAAM Ann Arbor MI  "Wham"	BOS
	1620	3	1202	WTAW Collage Station TX	RÅM
	1660	3	1140	KXTR Kansas City KS	RÅM
		29	1143	KXOL Brigham City UT ”La Favorita”	RÅM
	1670	3	1134	CJEU Gatineau QC med ett “Radio Oxygene”	RÅM
		3	1030	CJEU    “Qxygéne Radio” 	LSD
	1680	3	0713	KRJO Monroe LA	RÅM
	1690	2	2135	WPTX Lexington Park MD	RÅM
	1700	1	2230	KBGG Des Moines IA  “The Champ 1700”  	LSD

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	580	6	0740	WKAQ San Juan PR	LSD
	640	9	0750	RFO Guadeloupe	LSD
	950	29	0700	R Reloj fint	BOS
	1020	29	0810	CMBD Radio Reloj Jorobu LT	LSD
	1070	30	0400	CMKS Radio Trinchera, Guantanamo  nämnde förutom ID:et något om "regional Guantanamo". Den hade jag inte hört tidigare. Röra med fler LA	BOS
	1120	6	0750	WMSW Hatillo PR   “Unica Radio”	LSD
	1170	31	0759	XEIB Caborca SO  "La Primera 1170"	BOS
	1230	6.1	0730	WNIK Arecibo PR   “Unica Radio”	LSD 
	1280	30	2125	WCMN Arecibo PR  "Noti Uno"	LSD
	1410	29	0003	XEBS Mexico DF  "Sinfonola"	BOS

	SYDAMERIKA
	980	9	0815	HJES RCN Cali 	LSD
	1000	9 	080	HJAQ RCN Cartagena  	LSD
	1290	6	0955	HJTH La Voz de las Estrellas, Medellin   	LSD
		30	2155	YVLF Radio Puerto Cabello	LSD
	1320	1	0822	HJNO La Carinosa, Girardot  med fint id!  Ny för mig tror jag.	BOS
	1350	1	0824	HJKL Oxigeno 1350, Ibague  med fint "Oxigeno 1350 AM"  ny för	BOS
		1	0848	HJDS Ondas de la Montana, Medellin  med fint id	BOS
	1470	29	0300	YVJW La Valenciana, Valencia "En Valenciana 1470 ... Hora Valenciana"	RÅM
		29	0304	YVSY Radio Vibración, Carúpana "Radio Vibración 1470". 	RÅM
	1500	30	2230	YVRZ Radio 2000 AM, Cumaná	LSD
	1700	4	0751	Radio AM 1700, Tigre reläar Fantastico FM 91,9	RÅM
		4	0745	AM 1700, Buenos Aires    //Fantastico FM 	LSD

KORTVÅG & FM
	3945	6	1035	Radio Vanuatu 	LSD
	4796	9	0900	Radio Lipez, Uyuni med indianmusik 	LSD
	5020	6	1015	SIBS, Honiara med lokala meddelanden	LSD
	5960	4	0953	Radio Fly spelade några kända låtar	RÅM
	5960	6	1025	Radio Fly, Papua New Guinea med pop-musik	LSD 
	5990	30	0835	Radio Senado hördes bra	RÅM
	6050	6	0920	HCJB/Pichincha med Quichua program 	LSD
	6055	7	1025	JOZ2 Radio Nikkei med en engelsk språkkurs  	LSD
	6973	29	1915	Galei Zahal spelade lättrapporterad musik	RÅM
	9479	8	1930	WTWW Lebanon TN med  The QSL Radio Show  	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE

	1260	1	0741	OID  men låter misstänkt likt "This is KDUZ". Bara på USB och något svagt	BOS
	1280	29	1000	OID med ESPN Deportes Radio lär ska vara KLDY i WA?	BOS

