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BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	111013-111031	Perseus, SDR-14, SDR IQ, PRA-1
LSD	Lars Skoglund, Täby	111013-111031	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	111014-111021	IC-7000, SDR IQ, mp3, HD
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	111013-111016	Perseus, SDR IQ

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

BOS:

13.10	Jag plockade upp Janne på busstationen i Byske 1715 efter jobbet och så iväg mot Kallax för att hämta 	upp Lasse. Maxi på Storheden försåg oss med en veckas proviant och så iväg till Persön för ett 	matsopp. Därefter raka spåret till Parka.  Sommarväglag hela vägen och inga djur efter vägen så det var 	bara att 	låta sig förflyttas. Vi slog förra årets målgång med ca 15 minuter. Snabbt in med alla prylar i 	det av Roland uppvärmda QTH:et och så ut i natten för att hitta igen åtminstone en antenn.

14.10	Efter en del travande siktades en tråd i trädtopparna som vi kunde följa baklänges till plastlådan för 	trafon som skulle monteras. Vi gav oss inte förrän vi monterat alla tre NA-antennerna. De mätte lite hit 	och dit p g a att jag bara hade en digital multimeter med mig men det viktiga var att få igång någon 	lyssning över huvud taget. Alla tre visade sig senare fungera utmärkt.  Så vi behövde inte ut igen förrän 	efter NA-lyssningspasset var avklarat. NA och LA i en enda röra hela natten och förmiddagen. Mycket 	fina perioder men också ett evigt fräsande med bara de starkaste över tröskeln ibland. I stilla gåsmarsch 	företogs utplacering av övriga trafos efter lunch och allt fungerade bra utom Asien-tråden som var helt 	död.  BOS gick en sväng och bytte ut balunen så nu har vi full signal. Det känns dock som det är i 	BNC-kontakten på koaxen som glappet finns och inte i trafon. NA hela dagen men inget intressant 	troligen. Sedan Japan, Australien och annat. Den obligatoriska Spanien-kollen avslutade första dagen 	men då hade det gått de vanligaste NA-stationerna två timmar redan.

15.10	En soppa av LA och NA under natten och vissa störningsrusningar vid soluppgången som senare 	släckte ut TA-signalerna en knapp timme. Tog sig sedan skapligt och bara östkustantennen gav något. 	Sedan östkust hela förmiddagen tills de av naturliga orsaker tunnade ut. Västkusten fortfarande osynlig. 	Japan uteblev helt på eftermiddagen men istället öppnade det mot västkusten, Alaska och Hawaii. 	Plusgrader så en tur längs AK-antennen fick utgöra dagens motionspass. Mätte bra även om jordningen 	tydligen kan förbättras en aning. Satt som en fiolsträng genom skogen. Helt i nyskick. Tillbaks gick vi 	byvägen och konstaterade att det hände en del i helgen. Rolle dök upp arbetsklädd. Han plockade kottar 	som han kunde sälja sedan för 17:- litern! Kvällen avslutades som dagen innan med de vanligaste 	östkustarna och ett par Spanien-pass.

16.10	Dåliga perioder och mycket fina perioder i ett icke förutsägbart schema hela dygnet. Verkade hopplöst 	ibland med bara ett ilsket fräsande men så tystnade geofältet och oanade stationer och styrkor fick 	upplevas. Att nämnas speciellt är den strålande östkustöppningen på förmiddagen och en fin 	västkustöppning runt 12-13 UTC. När östkustarna gick som bäst var det ett flertal stationer på varje 	frekvens och många med format som man inte hört förr på frekvensen! Flera GOS t ex. Kan nog ge en 	hel del vid analys. Japan däremot bortstört för det mesta. Dagens inspektionsrunda följde västkusttråden 	ut och skoterled hem. Perfekt skick. Inga cx vid midnatt.

17.10	Stendött hela natten men drog igång mot morgonen och blev breda, allmänna, ostörda cx som inte ger s	å mycket utom att avslöja ändringar av licenser. KCTC 1050 t ex.  Strax före lunch fick kondsen dock 	lite krydda i och med signalerna från IL/WI-hållet.  Asien gav dåligt mot Japan men jättebra mot Kina! 	För den som hade begripit något … Pacific något underpresterande också. Inga NA att bråka om efter 	lunch heller. Dagens antenn blev den gröna som var i mycket fint skick men vi plockade bort ett par 	nedfallna grenar i alla fall.

18.10	En mystisk dag.  Seg natt och när det började ta sig inträffade någon form av geomagnetisk störning 	som inte var onormalt kraftig men som tog musten ur resten av denna dag. Hämtade sig aldrig trots fina 	mätvärden överallt. För lugnt kanske.  Det enda som gick bra var södra Asien på eftermiddagen men 	där har vi ingen erfarenhet så det for mellan fingrarna. Framåt midnatt låter det nästan som en vanlig 	natt men lite stört med plötsliga styrkeökningar mot några utvalda stationer i taget.

19.10	Ingen större fart men i suset och bruset uppstod i alla fall några luckor som släppte upp lite udda 	stationer så i stort sett en lyckad dag ändå. Asiaterna var fint på gång då det plötsligt stördes bort totalt. 	Och resten av dagen var ingen höjdare annat än mot Spanien på kvällen. Vid 4-tiden anlände Magnus, 	Kjell och den obligatoriska Gammelstadstårtan. (Se PAX94 för rapport.) Så dagen gick fort trots 	avsaknad av stationer. Annars var dagen regnig så antenninspektionen fick läggas på framtiden.

20.10	Den här dagen har vi redan glömt.  Massor av Västindien vid sunrise med en del inslag av östligare NA 	men mycket ostadigt.  Dog ut lite tidigare än vanligt vilket medförde att vi kunde göra skogen osäker 	för björnar och annat. MRS kollade Spanien-tråden och konstaterade att den såg bra ut frånsett att den 	var av 50 meter från slutet. Nu är den utan jordning ändå så det torde inte ha spelat någon roll. 	Återbesök för reparation planeras. PAX94-besättningen följde Västindientråden och rapporterar att den 	är i fint skick. BOS kontrollmätte alla transformatorer och likströmsmotståndet varierar mellan 2 och 4 	kohm vilket får anses godkänt. Inget upphetsande på eftermiddagen eller kvällen utom ett av Vattenfall 	planerat strömavbrott fem i tolv just som vi skulle kolla SER och COPE. Vi hade ingen aaaning. En 	koll på Vattenfalls hemsida indikerade avbrott till 0400. 

21.10	P g a strömavbrott och annat så blev inte mycket inspelat eller kollat före sunrise och sedan var det 	ganska värdelösa cx. Rolf avslutade sin del i PAX93 tidigt på förmiddagen. En veckohandlingsresa 	företogs till Handlar'n i Kangos i fullt dagsljus för en gångs skull. Fortfarande trista cx när vi skulle 	börja kolla Japan men det tog sig mot AK och HI i alla fall. Övertidssändningen från Kiribati hade vi 	inga spår av.  Strax efter klockan 18 anlände PAX95-gänget och började installera sig. Pirat-kollandet 	fick ett rejält uppsving direkt! Spanienkollen visade på dåliga Spanien-cx vid 23 vilket tände hoppet om 	lugnare mot NA och CBG var tidig. Men mer blev det inte och 2355 var spanjorerna starkare igen.

22.10	Renaste signalerna denna expedition under morgonen och dagen och därmed öppnade även de lägsta 	frekvenserna med de fina signaler som den långsammare fadingen där nere ger upphov till. Många 	dominanter men en och annan överraskning också. Västindien gick fint på morgonen och östkustarna 	fram till lunch. Eftermiddagen började lovande men så började signalerna svikta. Början på en 	protonstörning skymtade och sedan fortsatte protonnivån att öka hela kvällen! Återhämtningspaus 	väntar och eventuellt avbryts expedition någon dag i förväg om det blir segt.  Tid för inspelningskoll 	närmaste dagarna antas.  I övrigt denna dag inspekterades gul antenn av PAX95 och fick en bock i rutan 	"Perfekt skick". PAX 94 förberedde morgondagens hemfärd med att fixa sin del av städningen redan på 	kvällen. Några representanter från PIK tittade in under dagen. Börje, Mats m fl.

23.10	Avslaget.  Dock en hel del La Plata långt in på förmiddagen för de som ville. PAX94 avvecklade i lugn 	och ro och sedan vidtog en myrvandring.  Vi kollade Asien-antennen alltså. Perfekt skick även denna. 	Som tur var hade mossan på myren frusit på så man slapp sjunka ner. Ganska DX-fritt på 	eftermiddagen även om del testade västra östern med hjälp av bakloberna på lila och grön antenn. En 	COPE-gate avslutade dygnet. Än ingen snö. Det kom lite regn ikväll.

24.10	Först La Plata och sedan lite Venezuela samt BBC på 560 uppfattade jag av samtalen runt om mig. 	Själv totade jag ihop två mail-rapporter och fick snabbt svar på den ena. Sedan var det dags att laga 	eller eventuellt förlänga La Plata/Spanien-tråden. Patrullen Bävern gav sig ut men det visade sig att 	tråden var av efter drygt halva längden så det räckte att laga den. Den är nu alltså mycket giftigare och 	även jordad. Funkade perfekt på spanjorerna före midnatt i samband med den kraftiga aurora som 	startat på kvällen! Hälften av alla spanjorer som finns IDades under de två gatarna 2255 och 2355. 	Hittade dessutom en OCR-gate 0000. Ganska lugnt här "på hemmet" i övrigt så en bastu piggade upp i 	inspelningskollen.

25.10	Inte ett liv.  Först protonflux-nivån och andra halvan av dagen motgiftet till denna nivå. Aurora i topp-	form. 10 av 10 vid flera mätningar.  Protonstörningen försvann men även alla stationer. Nu väntar vi på 	att geofältet ska lugna sig så är vi kanske igång igen. Diverse inspelningskollande och en byavandring 	på programmet.

26.10	Shopping- och kaféturné på programmet.  Mat inhandlades i Junosuando och en fika togs i Kangos. 	Eftersom vi var enda gästerna blev det en del snack med tjejen i kassan om bygden.  Resan företogs 	mitt på dagen i solsken och snöfritt.  Detta efter en viss ljusning i kondsen innan det ljusnade ute med 	följd att alla stationer försvann.  Detta fram till en försiktig Asien-öppning när solen började gå ner 	igen. Inget på kvällen men flera goda tecken så öppnar nog framåt småtimmarna. NDB-fyrar från 	Canada skapligt och mest nordliga spanjorer hörda pekar på att det inte är så stört längre.

27.10	Inget att rapportera.  Utom att vi hade en liten matfest på ryggbitarna från ren. Istället för att göra en 	klassisk köttsoppa blev det kokt potatis med långkokt kött och perfekt kokta morötter mm som fått 	koka med en stund i långkoket. Kanske lite slöseri med den fina buljongen men det blev mycket gott. 	Tack till Roland som skänkt oss köttet! Roland hedrade oss med sin närvaro under middagen.  Gnetigt 	med kondsen men det låter som något är på gång i alla fall.

28.10	Började försiktigt med LA och sen NA och fortsatte fram till lunch med svaga och brusiga signaler som 	dock lyfte nu och då och avslöjade trevliga punktkonds åt ON-OH-MI med vissa utflykter ner i Mexico 	t ex. Ganska död eftermiddag. Någon enstaka 50 kW från WA/BC kunde anas. Inget från Asien. CBG 	kom igång tidigt men inget lyft. Spanien värdelöst så ostört. Annars lämnade Alf båten efter lunch med 	benäget bistånd av Taxi LHU. Fuktigt i luften hela dagen och ösregn på kvällen. Trots detta hade Café 	SDXF besök av Rolle med familj. Inhämtning av transformatorer avhandlades bl a.

29.10	Kom igång lite fladdrigt efter midnatt med några enstaka stationer i taget med fina toppar men korta 	stunder och helt slumpmässigt vart ifrån. Allt från Brasilien via Västindien till ME/NY hoppade upp 	och ner. Jobbigt men kan säkert ha innehållit något kul. Normal morgonöppning med först lite LA och 	sedan mest från sjöarna innan västkustantennen vaknade till en bit in på förmiddagen. Sedan var det 	MDT och PDT stationerna som hördes resten av dagen. Inga våldsammare konds men kul ändå. Asien 	kom igång sent men Australien orkade i alla fall upp till slut på 1620.  Dagens antennjobb utgjordes av 	upprättande av en karta för att hitta till de olika transformatorerna, utbyte av en trasig låda för 	transformatorn vid LA-antennerna och trädfällning! En murken björk tätt intill La Plata-tråden drogs 	omkull under något så när kontrollerade former. Ett fällskär gjordes i trädet men det gick av längre ner 	när vi ryckte till. Trots en diameter på två decimeter! Hade fallit på tråden om tyngdlagen och trädet 	själv fått välja. Kvällen bjöd inte på några Spanien-konds.

30.10	Inte illa men ville inte riktigt lyfta. Östkust en hel del men gasen hade hängt upp sig på tomgång. Bättre 	drag blev det när västkusten öppnade. Väldiga styrkor (Jämfört med vad vi vant oss vid under två 	veckor.) men kanske inte riktigt vad som behövdes för 40-Wattarna ändå. Patrullen Bävern utgick till 	Alaskatrådens startpunkt för att göra den synlig utifall att vi skulle behöva inkalla PIK för uppgiften att 	plocka in balunerna. En karta upprättas i samma syfte. Övriga startpunkter stegades upp här om dagen. 	Bastu på kvällen och morgondagens avfärd börjar göra sig gällande. Sista uppdateringen på några dagar 	nu då det gäller att komma ifatt där hemma i veckan. 

31.10	Bra lyssning hela morgonen/förmiddagen med flera trevliga fångster från Rocky Mountains innan LSD 	och UTD tvingades ge upp. Jag hade en tid att passa hemma och Lasse fick därmed tillfälle att 	återanpassa sig till verkligheten och äta en bit på Kallax medan han inväntade sin avgång. Vid vår 	ankomst till Kallax mötte CKL upp som hastigast för att överta en SDR-IQ som knappt hunnit kallna 	sedan LHU kört på den en vecka. Lars J. testade istället min SDR-14 sista dagarna av PAX95.

	Sammanfattningsvis en mycket lyckad expedition både efter de lågt ställda förväntningarna men även i 	reella tal räknat.  För oss med SDR-inspelningar att kolla gjorde en veckas protonstörning inte så 	mycket medan LSD gärna sett lite mer action på bandet dessa dagar.   /BOS


EUROPA
	540	24	2200	Onda Cero Radio Barcelona  lyckades klämma in ett ID i den lokala gaten på tim	BOS
	558	19	0550	RNE5 La Coruna	LSD
		18	0525	RNE5 La Coruña	RÅM
		14	0500	Spectrum R, London  hör man inte ofta! Bra ID här	JOB
	585	18	0525	RNE1 Madrid	RÅM
	603	18	0525	RNE5 Sevilla	RÅM
	630	14 15	0504	BBC Three Counties R, Luton gladde med fint ID och en del rapporterbart. Sämre 14:e trots UK-antennen	JOB
	639	18	0550	RNE1 La Coruna	LSD
		19	0525	RNE1 La Coruña	RÅM
	648	17	0525	RNE1 Badajoz	LSD
		20	0525	RNE1 Badajoz	RÅM
	657	17	0525	RNE5 Madrid	RÅM
	666	25	2201	SER Radio Barcelona  fint	BOS
		15	0500	BBC R York, Fulford med lokal-ID liksom alla andra BBC som gick	JOB
	684	19	0525	RNE1 Sevilla	RÅM
	711	26	2058	COPE Murcia  störd men både COPE och Murcia framträdde på USB. Ej rptbart	BOS
	729	19	0525	RNE1 Oviedo	LSD
	729  	31	0650	RNE1 Valladolid  	LSD
	738	19	0525	RNE1 Barcelona	RÅM
	765	15	0500	BBC Essex, Chelmsford ganska bra vilket inte är helt vanligt	JOB
	774	19	0525	RNE1 Cáceres	RÅM
		15	0505	BBC R Kent, Littlebourne	JOB
	792	24	2200	SER Radio Sevilla	BOS
	801	19	0525	RNE1 Lugo	RÅM
	837	18	0555	COPE Sevilla	LSD
		23	2157	COPE Sevilla	BOS
		15	2052	COPE Sevilla släpper inte igenom andra…	JOB
		26	2058	COPE Burgos  precis läsbart ID. Inga speciella Spanien-cx så NA på gång?	BOS
		15	0500	BBC R Cumbria, Barrow-in-Furness	JOB	
	855	19	0525	RNE1Santander	LSD
		15	0500	BBC R Norfolk, Postwick	JOB
	873	19	2155	SER Radio Zaragoza  i högform	BOS
		15	0500	BBC R Norfolk, West Lynn överraskade med att höras här oxo! Ny QRG för	JOB
	900	23 29	2159	COPE Vigo	BOS
	918	26	2158	Radio Inter, Madrid  med snyggt ID	BOS
	936	18	0700	Fresh Radio, Skipton	LSD
		18	0703	Fresh Radio 	RÅM
		19 31	0550	RNE5 Valladolid	LSD
	954	16	2315	Onda Cero Radio Madrid	LSD
		24	2200	Onda Cero Radio Madrid	BOS
	990	24	2200	SER Radio Cadiz  pressade sig upp sista sekunden av gaten	BOS	
		24	2100	SER Radio Bilbao	BOS
		14	2058	SER R Bilbao	JOB
		15	2200	Magic AM, Doncaster har jag bara hört svagt en gång på 25 år. ”This is Magic AM News” nu utan problem	JOB
	999	19	0550	COPE Radio Popular Madrid	RÅM
		22	2159	COPE Madrid  sa dom direkt när gaten började. Gick utmärkt	BOS
		15	2052	COPE Madrid fint med ID	JOB
	1008	14	2058	SER R Extremadura “Radio Extremadura Cadena SER”	JOB
	1026	19	0550	SER Radio Asturias, Ovideo svagt	RÅM
		21	2201	SER Radio Asturias	BOS
		24	2200	SER Radio Jaén	BOS
		14	2058	SER R Jaén	JOB
		24	2058	SER Radio Reus	BOS
	1044	19	0520	SER Radio San Sebastian med ”Hoy-por-hoy Euskadi”	RÅM
		19	2155	SER Radio San Sebastian	BOS
		19	0550	SER Radio Valladolid i kamp med San Sebastian	RÅM
		24	2058	SER Radio Valladolid	BOS
	1053	25	2155	COPE Zaragoza	BOS
	1080	17	0550	SER Radio Coruña	RÅM
		26	2156	SER Radio Coruna	BOS
		24	2155	SER Radio Huesca	BOS
		14	2058	SER R Huesca	JOB
		24	2058	SER Radio Granada	BOS
	1098	18	0700	RNE5 Lugo svagt	RÅM
		19	0550	RNE5 Avila	RÅM
	1116	19	0520	SER Radio Pontevedra	LSD
		19	0550	SER Radio Pontevedra	RÅM
		24	2059	SER Radio Pontevedra	BOS
		24	2058	SER Radio Albacete	BOS
	1134	19	0557	COPE Astorga	LSD
		19	0555	COPE Salamanca	LSD
		19	0550	COPE Radio Popular Salamanca	RÅM
		14	2155	COPE Salamanca är nog ffg för	JOB
		22	2200	COPE Salamanca  med mycket lokalt. Avslutade även med "COPE Salamanca"	BOS
	1152	17	0550	RNE5 Badajoz	LSD
		19	0550	RNE5 Badajoz	RÅM
	1170	15	2200	Swansea Sound, Swansea “This is Swansea Sound” fint ID på en inte helt vanlig stn	JOB
	1179	19	0520	SER Radio Rioja	LSD
		14	2200	SER Radio Rioja	BOS
		15	2052	SER R Rioja fint ID	JOB
	1215	24	2154	COPE Cordoba  med flera bra ID	BOS
		25	2155	COPE Cantabria, Santander	BOS
	1224	17	0555	COPE Lugo	LSD
		20	0550	COPE Radio Popular Lugo	RÅM
		26 29	2057	COPE Lugo  mycket fint	BOS
		20	1750	COPE Albacete	LSD
		14	2200	COPE Albacete  perfekt ID	BOS
		15	2052	COPE Albacete	JOB
		24	2156	COPE Huelva	BOS
		15	2156	COPE Huelva tänkte jag skicka en bx-rpt till i början av 90-talet men kom av mig…	JOB
		24 25	2155	COPE San Sebastian  fint med reklam för discotecamiramar.com mm.  	BOS
		15	2052	COPE Guipúzkoa löd ID och jag har den visst QSL:ad som ”HerriIratia” för en del år sedan. San Sebastian alltså	JOB
	1260	24	2155	SER Radio Murcia	BOS
		25	2157	SER Radio Algeciras	BOS
		31	0700	BBC Radio York  med lokalt har jag visst ungått att höra tidigare trots NA-kanal	BOS
	1269	21	2159	COPE Zamora  svagt ID	BOS
	1287	18	0520	SER Radio Castilla	RÅM
		24	2058	SER Radio Castilla de Burgos  eller "Cadena SER Burgos" som dom sa ibland	BOS
		24	2200	SER Radio Lleida	BOS
	1296	22	2204	COPE Valencia	BOS
		15	2053	COPE Valencia är vanligaste och starkaste COPE när det drar ihop sig till break	JOB
	1305	18	0550	RNE5 Orense	LSD
		21	0745	Premier Christian Radio	LSD
	1314	18	0705	RNE5 Salamanca	LSD
		19	0550	RNE5 Salamanca	RÅM
	1341	24	2200	Onda Cero Radio Ciudad Real  kanonfint med flera snygga arkiv-ID	BOS	
	1395	24	0820	Radio Seagull  testade med 15 kW	LSD
	1413	18	0550	RNE5 Vigo	RÅM
	1476	18	1800	Radio Medjugorje  med religiösa px på serbo-kroatiska	LSD
	1485	14	1439	Radio Merkurs med ett id i all tysk schlagermusik	RÅM
		24	2200	SER Radio Alcoi  fint när Merkurs släppte till	BOS
		24	2058	SER Radio Santander  lyckas komma igenom Merkurs	BOS
	1512	14	1931	TCR med CW 	RÅM
	1521	19	2155	SER Radio Castellón	RÅM
		24	2155	SER Radio Castellon	BOS
	1530	18	0734	Pulse2 med väder sponsrat av Lexus	RÅM
	1539	24	2058	SER Radio Manresa	BOS
		24	2100	SER Radio Elche	BOS
	1557	18	0800	BBC Radio Lancashire svagt med id	RÅM
	1575	18	0525	SER Radio Pamplona	LSD
		26	2156	SER Radio Pamplona	BOS
		26	2157	SER Radio Cordoba	BOS
		21	0640	Radio Tyneside	LSD
	1584	24	2058	SER Radio Ourense	BOS
		24	2100	SER Radio Gandia  idade svagt i slutet av gaten	BOS
		15	2052	SER R Gandía	JOB
	1602	28	2200	Radio Vitoria  med fint ID	BOS
		14	2200	SER R Cartagena	JOB
		24	2058	SER Radio Segovia	BOS

AFRIKA
	576	18	0525	RNE1 Las Palmas	LSD
	621	27	0550	RNE1 Santa Cruz de Tenerife	LSD
	1008	25	2200	Radio Las Palmas	BOS

ASIEN
	612	14	2000	JOLK Fukuoka (NHK-1) resultatet av bandning med Asientråden medan jag sussade! Premiär med lokal-ID på NHK-1 för	JOB
	648	21	1530	All India Radio, Indore  med eng. nx	LSD
	666	18 21	1530	All India Radio, New Delhi	LSD
	693	16	1510	Bangladesh Betar, Dakha	LSD
	738	14	1300	JORR (RBC) Naha har jag haft på gaffeln tidigare men nu till sist ett ”RBC”-ID!	JOB
	774	23	1530	All India Radio, Shimla  med eng nx	LSD
	864	14	1300	JOXR (ROK) Naha med tydligt bokstavs-ID. QSL-kort kom förrförra säsongen dock	JOB
	882	16	1500	TWR Puttalam, Sri Lanka	LSD
	918	25	0910	GTRK Radio Pomorye, Arkhangelsk  med lokalprogram	LSD
	954	18	1345	All India Radio, Najibabad	LSD
	1017	17	1320	JOLB (NHK2) Fukuoka	RÅM
	1071	17	1200	JOFK (NHK1) Hiroshima 	RÅM
	1233	14	1300	JOUR (NBC) Nagasaki gladde med ”NBC Radio”-ID! Den har jag missat tidigare	JOB
	1296	17	1300	BCC News Network, Tainan gick bra	RÅM
	1386	16	1320	JOQC (NHK2) Morioka	RÅM
	1440	14	1600	American Forces Network Korea bra med nätverks-ID på timmen	JOB
	1593	16	1320	JOQB (NHK2) Niigata  med ID	LSD
		16	1320	JOQB (NHK2) Niigata	RÅM
	1602	14	1320	JOHC (NHK2) Kagoshima via Naze  med id	LSD
		14	1320	JOHC  tämligen ren på frekvensen	BOS
		14	1320	JOHC	JOB
		14	1320	JOHC (NHK2) Kagoshima via relästationen i Naze	RÅM

PACIFIC
	900	16 19	1206	KNUI Kahului HI  har nybytt format till klassisk Hawaiimusik	BOS
		15	1300	KNUI  ”You’re listening to AM 900 KNUI Kahului, The Talk of Maui”! Tyder inte på formatbyte men visst var det HI-mx de spelade här. Helt ensam kring timmen när plötsligt KZPA knäppte på(?) och ID:ade fint innan de försvann igen…	JOB
	940	16 19	1200	KKNE Waipahu HI  med liknande format som KNUI	BOS
	990	16 19	1206	KIKI Honolulu HI  svagt id efter nyheterna	BOS
	1040	19	1100	KLHT Honolulu HI  med fint ID och starkare än CKST!	BOS
	1110	16	1206	KAOI Kihei HI  hade gått  bra om KAGV bara varit frånvarande	BOS
		15	1300	KAOI fadade till ID så att man hamnade under KAGV	JOB
	1210	20	1352	KZOO Honolulu HI  svagt ID i bruset.  Samma burkade ID som tidigare år.	BOS
	1270	16	1200	KNDI Honolulu HI  	BOS
		19	1029	KNDI  musik och ”We’re KNDI Honolulu and broadcast to half of the Pacific.”	RÅM
		15	1233	KNDI  ”KNDI Radio 1270 AM” bra	JOB
	1420	15	1300	KKEA Honolulu HI med ESPN	RÅM
		16 19	1200	KKEA  med samma syntax som 1500: "KKEA Honolulu is ESPN 1420"	BOS
	1460	15 19	1300	KHRA Honolulu HI	RÅM
		19 21	1400	KHRA  med bokstavs-id	BOS
	1500	15	1300	KHKA Honolulu HI mycket bra med ”KHKA Honolulu is ESPN 1500”	RÅM
		15	1300	KHKA  “KHKA Honolulu is ESPN 1500” fint	JOB
		16	1200	KHKA  räknade upp en massa sätt att lyssna på ESPN. Fint ID.	BOS
	1540	19	1100	KREA Honolulu HI  // 1650 i Kalifornien.	BOS
		15	1300	KREA med “AM 1650 - You are listening to Southern  California’s number 1 Korean language radio station”	RÅM
	1570	31	1200	KUAU Haiku HI  ID:ade 	BOS

NORDAMERIKA
	540	22	0827	CBT Grand Falls NL  öppnade med uppräkning av NL-stationerna	BOS
	550	22	0900	WGR Buffalo NY  rapporterbart för den som velat det	BOS
		31	0900	KTZN Anchorage AK  med både legal ID och "The Zone"	BOS
	560	22	0804	WGAN Portland ME   svagt men på väg upp ur bruset	BOS
		31	0933	KMON Great Falls MT  fint med wx efter ID	BOS
	570	14	0510	WMCA New York NY skapligt vid ID	JOB
	580	22	0900	CFRA Ottawa ON	BOS
		31	1000	CKUA Edmonton AB  går ofta starkare än så här	BOS
	590	22	0900	CJCL Toronto ON	LSD
		14	0500	WEZE Boston MA  ganska bra med legal ID	JOB
		14	0500	WEZE  	BOS
		31	1000	CFAR Flin Flon MB   med AR Radio News efter dubbelid för 590/1240	BOS
		31	1003	KHAR Anchorage AK  med trevlig jingle	BOS
		15	1330	KHAR  ”This is KHAR Anchorage 590 AM and the new 96.7 FM”	JOB
	600	30	1025	CJWW Saskatoon SK	LSD
	610	22	0900	CKTB St Catherines ON  eller Niagara som dom oftast kallar sin hemmaplan	BOS
		22	0759	WIOD Miami FL  fick en ny rpt och svarade snabbt men oengagerat	BOS
		31	1004	CHTM Thompson MB  med ett fint ID.  "serving Northern Manitoba."	BOS
	620	22	0902	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		31	1006	KPOJ Portland OR  med ett svagt ID	BOS
		31	1000	KGTL Homer AK  fint	BOS
	630	22	0902	CFCO Chatham ON  inte illa alls med Country och ID.  Blir nog halvlätt nu.	BOS
		17	0900	CHED Edmonton AB	BOS
		31	1000	KIAM Nenana AK  fint ID på LSB. På USB bara CHED.	BOS
	640	22	0730	+WNNZ Westfield MA  ensam på frekvensen utom att en våldsamt stark Radio Rebelde låg ovanpå!  En fin promo för New England Public Radio och lite till!  QSL:ade fint lördag eftermiddag efter rpt ett par dagar tidigare!	BOS
		22	0900	CFMJ Richmond Hill ON	BOS
		31	0900	KFI Los Angeles CA  med egna nyheter.	BOS
	650	29	0545	WSM Nashville TN	BOS
		17 31	1000	CKOM Saskatoon SK	BOS
		31	1004	KMTI Manti UT  med ett bra legal ID!  Sist jag hörde dem låg de på 1590! Men det är väl 20 år sedan …  Kul!  Hade sin heltimme denna tid! Heltimmes-ID och nyheter.	BOS
		31	0930	KENI Anchorage AK	BOS
	660	22	0800	WFAN New York NY	BOS
		14	0501	WFAN  “Sportsradio 66” och “WFAN”	JOB
		31	0930	KFAR Fairbanks AK	BOS
		15	1300	KFAR  med legal ID	JOB
	670	31	0930	KBOI Boise ID  mkt fint	BOS
	680	22	0900	CFTR Toronto ON  med callet på timmen	BOS
	690
	700	16	0800	WLW Cincinnati OH	BOS
		31	1000	KBYR Fairbanks AK  lurades med FRN nx när jag hoppades på OR	BOS
		15	1305	KBYR  “AM 700 The Patriot”	JOB
	710	15	0800	WOR New YorkNY med legal ID + CNN Nx	JOB
		17	0900	KIRO Seattle WA  en av en handfull stationer på låga frekvenser. På östkustantenn	BOS
	720	17 22	0900	WGN Chicago IL	BOS
		31	1000	KOTZ Kotzebue AK  med snudd på Q5	BOS
	730	17	0900	CKAC Montreal QC	BOS
		20	0728	CKAC  med trafikinformation “Radio Circulation 730”	RÅM
		14	0500	CKAC Montreal QC “Radio Circulation 730”	JOB
		31	1000	+KINF Boise ID  med ett par ID mm förvånade först men gick så bra att det bara var att slå upp!  Nytt namn och ägare sedan i somras! Oväntad!  Snabbt QSL!	BOS
	740	22	0900	CFZM Toronto ON	BOS
	750	22	0827	CBGY Bonavista Bay NL  öppnade med uppräkning av NL-stationerna	BOS
		22	0900	WSB Atlanta GA	BOS
		30	1010	CKHJ Melfort SK  "CK 7-50"	LSD
		22 29	0818	CKHJ	BOS
		31	1000	KXTG Portland OR  	LSD
	760	22 31	0900	WJR Detroit MI	BOS
	770	14 15	0800	WABC New York NY fint kring ID mm men QSL saknas ännu hos	JOB
		17 31	0900	CHQR Calgary AB	BOS
		19	1100	KTTH Seattle WA	BOS
	780	31	0900	WBBM Chicago IL	BOS
	790	14	0500	WPRV Providence RI	BOS	
		22	0800	WAXY South Miami FL  ett svagt men klart heltimmes-id	BOS
		29	0600	KFGO Fargo ND	BOS
		22	0802	CFCW Camrose AB  avlöste WAXY!	BOS
		17	0800	KJRB Spokane WA  svagt id genom Country-station	BOS
		19	1100	KCAM Glennallen AK  kanon	BOS
	800	17	0759	CHRC Quebec QC	BOS
		22 31	0900	CKLW Windsor ON	BOS
		31	0937	CHAB Moose Jaw SK	BOS
	810	22	0807	CJVA Caraquet NB  stadig med country-liknande musik och FF snx. "CJVA"-ID	BOS
		30	0630	CJVA  med franska och country	LSD
		14	0621	CJVA  ganska bra en stund med C&W och ID ”CJVA 810” på FF	JOB
		22	0900	WGY Schenectady NY  med ett bra ID	BOS
		19	1100	KGO San Francisco CA  mycket dominant	BOS
	820	22	0800	WOSU Columbus OH  var lite överraskande här med lokal nx-gate i BBC-sändningarna och ett par ID.  Skapligt men jag har hört dem bättre förr.	BOS
		22	0802	CHAM Hamilton ON	BOS
		17	0803	WCPT Willow Springs IL  med ett komplett ID och slogan	BOS
		17	0900	WBAP Ft Worth TX	BOS
		22	0930	WBAP	LSD
		14	0600	WBAP  inte så illa vid ID	JOB
		31	0900	KCBF Fairbanks AK  kallade sig "820 Sports"	BOS
	830	15 22	0900	WCRN Worcester MA	BOS
		14	0500	WCRN  ”WCRN Worcester-Boston” fint	JOB
		17	0800	WCCO Minneapolis MN	LSD
	840	16 22	0800	WHAS Louisville KY	BOS
		31	0900	KXNT North Las Vegas NV	BOS
	850	22	0900	WEEI Boston MA	BOS
		31	0901	WKNR Cleveland OH  med fint id upp ur röran	BOS
		17	0900	KOA Denver CO	BOS
		31	0902	KICY Nome AK  tog över efter WKNR  med fint ID på EE men px och mx på RR	BOS
	860	22	0900	CJBC Toronto ON  rent och fint ID och time check.	BOS
		16	1259	CHAK Inuvik NT  med ett "CBC North Radio One". Stark.	BOS
		31	1000	KPAM Troutdale OR	BOS
	870	22 31	0900	WWL New Orleans LA	BOS
		31	1000	KFLD Pasco WA  med ett klämt ID och sedan Fox News	BOS
		16 19	1200	KSKO McGrath AK  m dubbel-id // 900.  QRK 4	BOS
	880	17 22	0800	WCBS New York NY	BOS
		31	0900	KWIP Dallas OR  med tydligt EE ID genom CHQT och även SS slogan.	BOS
		16	1200	KIXI Mercer Island WA  med legal ID	BOS
	890	17 22	0900	WLS Chicago IL	BOS
		17	0843	KVOZ Del Mar Hills TX	RÅM
		16	1200	CJDC Dawson Creek BC	BOS
		16 19	1300	KBBI Homer AK  med snyggt ID	BOS
		15	1259	KBBI   ganska fint vid ID men QSL finns	JOB
	900	15	0845	CHML Hamilton ON med “AM 900 CHML”	RÅM
		15	0845	CHML  var det ett tag sedan jag hörde. Nämnde 900chml.com bl.a	JOB
		16 31	1200	KZPA Ft Yukon AK  minst lika bra som 870.  Klippte av ID:et lite för tidigt.  Den 31. med ett helt eget px och väldigt lokalt ID	BOS
		15	1300	KZPA  finfint några sekunder: ”…KZPA Fort Yukon serving the interior…” men sedan blev det helt tyst igen! Kollegan KSKO verkar inte ha varit igång på 870 – inte ens en bärvåg syntes	JOB
	910	17	0830	WSUI Iowa City IA störde jagandet av Radio Disney	RÅM
		17	0830	WSUI	LSD
		17	0900	WSUI  	BOS
		20 22	0805	KCJB Minot ND  kanonfint ID efter att ha stadigt ökat i signal i två minuter. Kan tänkas bli vanligare nu efter effektökningen.	BOS
		14	0903	CKDQ Drumheller AB ”Q-Country overnight…”	JOB
	920	22	0900	CKNX Wingham ON  svagt men klart.	BOS
		17	0835	KDHL Faribault MN	LSD
		22	0808	KDHL  bland östkustarna. Jämför 910.	BOS
		31	0900	KXLY Spokane WA  ägde frekvensen	BOS
		15	1300	KSRM Soldotna AK ”This is Newstalk 92 KSRM…”	JOB
	930	22 29	0900	WBEN Buffalo NY  mycket stark och stadig. Numer // FM som allt fler.	BOS
		17	0900	WAUR Sandwich IL  svagt ID genom CJCA	BOS
		22	0933	WKY Oklahoma City OK  med ett svagt "La Indomable"	BOS
		16	1400	KNSA Unalakleet AK	RÅM
		19	1100	KNSA  IDade bara för KDLG 670 den här gången	BOS
	940	22	0834	WMAC Macon GA  med ett fint ID efter en PSA	BOS
		16	0526	CJGX Yorkton SK	RÅM
	950	22 28	0900	WWJ Detroit MI	BOS
	 	31	0735	WWJ   	LSD
		31	1000	KMTX Helena MT  med ett par OK ID	BOS
		17	0900	KJR Seattle WA	BOS
	960	16 17	0900	WEAV Plattsburgh NY	BOS
		20	0730	KMA Shenandoah IA	LSD
		20 22	0732	KMA  dominant men flera under	BOS
	970	16 22	0800	WZAN Portland ME	BOS
		22	0900	WNED Buffalo NY  fint med BBC News men själva ID:et var lite sämre så jag avvaktar nog med rapport ännu en gång. Ska gå få en perfekt inspelning förr eller senare.	BOS
		15 22	0930	KQAQ Austin MN  	BOS
		16	0013	KQAQ  ganska bra med “gamm-Country” och ”KQAQ 970 AM”	JOB
		17	0833	KBUL Billings MT  med dubbel-idet "Newsradio 95 and Newsradio 970"	BOS
		17	0830	KBUL 	RÅM
		19	1100	KFBX Fairbanks AK	BOS
	980	22	0905	CFPL London ON  med "am980.ca" och andra "AM 980"-id	BOS
		17	0800	WCUB Two Rivers WI	BOS
		29	0603	KMBZ Kansas City MO  med kanon-ID! Flera dubbel-id // 98.1 FM.	BOS
		22	0800	KKMS Richfield MN	BOS
		31	0959	KBBO Yakima WA  med fint "KUSA"-id	BOS
		19	1100	CKNW Vancouver BC  en blek kopia av sig själv	BOS
	990	17 28	0900	CKGM Montreal QC  	BOS
		14	0600	CKGM   drog callet + ID:ade även som “The Fan 990”	JOB
	1000	17 28	0900	WMVP Chicago IL  fint	BOS
		17	0858	KOMO Seattle WA genom WMVP en stund med promos	BOS
	1010	16	0800	WINS New York NY	BOS
		22	0904	CFRB Toronto ON  "Newstalk 1010"	BOS
	1020	22	0906	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		31	1000	KWIQ Moses Lake North WA	BOS
		31	0929	KTNQ Los Angeles CA  fint "1020 AM"	BOS
		17	0807	KTNQ  med id i en promo för en show med Luz Maria Briseño 	RÅM
		16	0530	KOAN Eagle River AK	LSD
		15	1300	KOAN   fint: “Fair and balanced for Alaska, this is Fox Newstalk 95.5 FM and AM 1020 KOAN Eagle River”. Fox News	JOB
		19	1100	KOAN  ägde	BOS
	1030	16 31	0800	WBZ Boston MA  IDade efter ett betalande reklam-program	BOS
	1040	17	0900	WHO Des Moines IA  visade klass och lät Jim Bohannon dra heltimmes-ID:et	BOS
	1050	16	0800	WEPN New York NY  IDade strax efter CHUM.	BOS
		31	0930	CHUM Toronto ON  kallar sig numer "TSN 1050 Toronto"	BOS
		31	1052	CJNB North Battleford SK  ägde frekvensen med sin Country och CJNB-CJNS-id	BOS
		17	0730	KCTC San Mateo CA idar ”KNBR 1050”	RÅM
		17	0730	KCTC  //KNBR 680	LSD
		19	1100	KCTC  med "KNBR 1050"-id	BOS
	1060	22	0800	WQOM Natick MA  med ett skapligt ID och lite programinfo	BOS
		16	0001	KGFX Pierre SD  hyfsat med sport, reklam och ISD	BOS
	1070	16	0500	KNX Los Angeles CA	LSD
		16	0505	CFAX Victoria BC	LSD
	1080	16	0730	WTIC Hartford CT	LSD
		14 16	0900	WTIC	BOS
		17	0903	KRLD Dallas TX  IDade i nyheterna innan sporten vidtog.	BOS
		31	1000	KFXX Portland OR  "ESPN Radio 1080 The Fan" utan problem med AK denna tid	BOS
		15	1400	KUDO Anchorage AK	LSD
		16	1100	KUDO  med Fox Sport Radio	RÅM
		19 21	1433	KUDO  stark och stadig som förr med ID som "The New AM 1080 The Ticket" efter reklam för Sicily's Pizza med telefon 333-8000 för sugna	BOS
		15	1400	KUDO “This is AM 1080 The Ticket – all sports all the time!”.Trodde KUDO hade flyttat till 1020 men det var nog bara formatet…	JOB
	1090	16 22	0800	WBAL Baltimore MD	BOS
		28	0900	KAAY Little Rock AR  helt ensam på frekvensen med flera fina ID mm!	BOS
		20 31	0931	KBOZ Bozeman MT  helt dominant med fina reklamer, promos mm.	BOS
		17 22	0900	KPTK Seattle WA	BOS
	1100	22	0900	WTAM Cleveland OH  mycket fint	BOS
		22 31	10006	KNZZ Grand Junction CO   fint med Grand Junction-reklam mm	BOS
		19	1100	KFAX San Francisco CA  fint	BOS
	1110	16	0800	WBT Charlotte NC	BOS
'		17	1050	KFAB Omaha NE finansnyheter	RÅM
		31	1000	KBND Bend OR  perfekt ID	BOS
		16 31	1200	KAGV Big Lake AK  	BOS
	1120	17	0900	KMOX St Louis MO	BOS
		16 31	1200	KPNW Eugene OR  bra vid dessa cx förstås	BOS
		30	1040	KPNW	LSD
	1130	16 22	0600	WBBR New York NY	BOS
		17	0900	WISN Milwaukee WI	BOS
		14	0630	KTCN Minneapolis MN  "Twin Cities News Talk"	LSD
		14	0900	KTCN	BOS
		19	1100	CKWX Vancouver BC  med callet	BOS
	1140	17	1000	CHRB High River AB	BOS
		16 19	1300	KSLD Soldotna AK  mycket stark med sport	BOS
		14	1300	KSLD  med fint ID: “ESPN 1140 is the only station on the Kenai that truly knows sports. KSLD Soldotna, Kenai, Homer. You know what – we know sports!”	JOB
	1150	22	0828	CKOC Hamilton ON   med jingle och OLD	BOS
		15	0600	WHBY Kimberly WI	LSD
		17	0926	WHBY  om mobbing i skolan	RÅM
		31	1200	KSEN Shelby MT  med ID som "KZIN". Alltså med FM-ID:et	BOS
		31	1205	KKNW Seattle WA  med bra ID	BOS
	1160	17	0900	WYLL Chicago IL  med px sponsrat av Harvest Crusades Inc	BOS
		14 22	1000	KSL Salt Lake City UT  bara tvåa på frekvensen	BOS
	1170	15 22	0924	WWVA Wheeling WV  i gammalt gott slag. Har antennen i ordning nu?	BOS
		31	0901	KPUG Bellingham WA 	BOS
	1180	17 22	0900	WHAM Rochester NY  	BOS
		19 22	0400	KYES Rockville MN  med fina, lokala, detaljer	BOS
		16	1204	KOFI Kalispell MT stark	RÅM
		14 31	0900	KOFI	BOS
	1190	16	0900	WLIB New York NY	BOS
		16	0817	WAMT Pine Castle FL  stadig med ESPN Deportes och faktiskt även ett ID!!  Högst oväntad förstås.  Ex DT som hade problem med omkopplingen mellan dag- och natteffekt  denna dag tydligen!	BOS
		17	0900	WOWO Ft Wayne IN  hade inte mycket fart på timmen men gick Ida i alla fall.	BOS
		14	0232	WOWO  fint med wx och ID	JOB
		31	0929	CFSL Weyburn SK  med sitt icke-id:  "This is AM 1190" och country mx	BOS
		14 19	0900	KEX Portland OR  //102.3 FM	BOS
	1200	16	0900	CFGO Ottawa ON	BOS
		31	0900	WRTO Chicago IL  mycket fint och stadigt! Många ID mm. "La Tremenda 1200 AM" bland annat.  Jag fick QSL från WRTO samma dag jag hittade denna inspelning men på en CD-fup från i somras …	BOS
		14 22	0400	WOAI San Antonio TX  dominant över timmen	BOS
		15	0518	KFNW West Fargo ND  “Faith 1200”	RÅM
	1210	22	0600	VOAR Mt Pearl NL  fint ID strax efter R Rebelde	BOS
		15	0813	WPHT Philadelphia PA  med reklam	RÅM
		15 16	0700	WPHT  promotade hemsidan på cbsphilly.com	BOS
		22 29	0800	KGYN Guymon OK  med ett svagt "US Country 1210" i samband med heltimmen	BOS
		31	0959	CFYM Kimberly SK  med stiligt "Classic Hits 1210 CFYM"!	BOS
		31	0900	KPRZ San Marcos CA  med ett bra ID	BOS
	1220	22	0900	WHKW Cleveland OH  med sitt kedje-id	BOS
		31	0959	CJRB Boissevain MB	BOS
		20	0729	CJRB  spelade klassikt music innan id	RÅM
	1230	16 30	0624	WCMC Wildwood NJ  idade med systerns, WMID-1340, anrop.	BOS
		16	0819	WSBB New Smyrna Beach FL med NOS och reklam	RÅM
		16 30	0800	WSBB  gick bättre på USB	BOS
		16	0018	WSOO Sault Sainte Marie MI  gladde förstås med ID efter lokalreklam. Körde baseball verkade det	JOB
		31	0141	KHAS Hastings NE  mycket fint en minut. ID, reklamer mm	BOS
		22	1030	KTRF Thief River Falls MN	BOS
		31	1037	CHFC Churchill MB  för ovanlighets skull med helt eget px för norra Manitoba
		31	0900	KXLO Lewistown MT  med perfekta "KXLO-KLCM"-id	BOS
		31	1052	KORT Grangeville ID	BOS
		22	0950	KKEE Astoria OR	LSD
		29	1100	KBNH Burns OR  "KBNH Burns n' Hines"	BOS
		29	1045	KBNH  med Country	LSD
	1240	20	0630	CKIM Baie Verte NL	LSD
		19	0827	WATN Watertown NY  med ett skapligt heltimmes-ID.	BOS
		16	0735	WMMB Melbourne FL	LSD
		16 30	0900	WMMB  svagt men stadigt.  Även ett par fina dubbel-id // 1350	BOS
		16 30	0830	WFOY St Augustine FL  med ID mm. Stadig signal om än inte så stark	BOS
		22	0900	WBBW Youngstown OH  mycket stadig och ganska bra med flera ID och nämnanden av sitt samarbete med "ESPN 96.7". Finns redan i pärmen …	BOS
		22	1100	KDLR Devils Lake ND  med ett uselt id	BOS
		31	1100	KJCR Billings MT  med religiösa program  	LSD
		31	0931	KJCR  gick länge och fint med EWTN-program av det lite lättare slaget	BOS
		29 31	0806	KWIK Pocatello ID  	BOS
		29 30	1103	KTIX Pendleton OR  fick till slut en rapport …  Och Julie har inte ledsnat än …	BOS
		29	1115	KEJO Corvallis OR  med en lång lokal promo och sedvanligt "Joe Radio"	BOS
		22	1100	KGY Olympia WA  med ett svagt ID	BOS
	1250	16	0920	CJYE Oakville ON	LSD
		16 22	0800	CJYE  annonserade sitt overnite-px // 1320	BOS
		17	0900	WGL Ft Wayne IN  med ett prydligt legal ID efter lite NOS.  Snabbt och mycket positivt QSL!  Berättade att det var hans röst på inspelningen.	BOS
		17	1044	CHSM Steinbach MB börjar med programmet ”Farm Desk”	RÅM
		29	1059	KKDZ Seattle WA  med callet	BOS
		17	0700	KWSU Pullman WA	BOS
	1260	15 16	0800	CKHJ Fredericton NB  jinglade "KHJ" och gav hemsidesadressen	BOS
		22	0800	WMKI Boston MA  bokstaverade sig genom Idet	BOS
		16 19	0850	WSKO Syracuse NY  med ett bra ID efter några fina minuter.  Svarade på direkten och talade sig varm för sin gamla SAAB!  Äntligen i pärmen.	BOS
		31	1000	KPOW Powell WY  med ID men avvaktar med rpt. Lite för stört av CFRN	BOS
		16 29	1207	KTRP Weiser ID  fint med nya formatet Country. Svarar lika illa …	BOS
		19	1205	KTRP 	RÅM
		19	1150	KTRP	LSD
		31	1051	KLYC McMinnville OR  hittade jag när jag letade efter en bättre inspelning av KPOW. Kom upp med Oldies och ett ID! Oväntad men hörd tidigare i Parka av SW.	BOS
	1270	15	0700	WTSN Dover NH  är det bara andra gången jag hör. Legal ID och omnämnande av websidan på wtsnam1270.com	JOB
		19 28	0900	WXYT Detroit MI	BOS
		19 22	0859	KNWC Sioux Falls SD	BOS
		30 31	1000	KIML Gillette WY	BOS
	1280	15 28	0806	WGBF Evansville IN  med snyggt ID!	BOS
		17 22	0900	WNAM Neenah WI  körde samma nätverksmusik som WGL och WOAM!	BOS
		20	0719	WNAM  med id i en promo	RÅM
		15	1050	WWTC Minneapolis MN  "The Patriot"	LSD
		14	0600	WWTC  ”AM 1280 The Patriot”	JOB
		17	0600	WWTC  med callbokstäverna	BOS
		14	0902	CJSL Estevan SK	BOS
		17 30	0900	KBNO Denver CO  	BOS
		31	1200	KPTQ Spokane WA	BOS
	1290	18	2300	WKBK Keene NH	BOS
		22	0805	WHIO Dayton OH	LSD
		19 22	0900	WHIO	BOS
		31	0900	CJBK London ON	BOS
		17	0904	WIRL Peoria IL   "Classic Country 1290 WIRL Weather"	BOS
		20	0800	KKAR Omaha NE	BOS
		17	0600	CFRW WinnipegMB	BOS
		30 31	1000	KGVO Missoula MT  fint med dubbel-idet	BOS
		17 31	0900	KOWB Laramie WY  svagt id i röran	BOS
		19	1105	KPAY Chico CA	LSD
		19	1100	KPAY  gav KUMA en match	BOS
		19	1230	KUMA Pendleton OR	RÅM
		30	1058	KUMA	BOS
	1300	30	0703	WAVZ New Haven CT  gav sin web-adress som ID	BOS
		15	0700	WGDJ Rensselaer NY  med legal ID bara	BOS
		15	0600	WGDJ  med ett uschligt svagt id	RÅM
		22	0950	WXRL Lancaster NY	LSD
		15	0700	WFFG Marathon FL  med ett bra ID äntligen. Inte för att jag varit ens nära innan.	BOS
		17 28	0859	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		22 29	0818	WJMO Cleveland OH  "Cleveland's Inspiration Station"	BOS
		17 22	0900	KGLO Mason City IA  med promo före heltimmes-ID:et	BOS
		29 30	1045	KAPL Phoenix OR  perfekt vid ID men gick mest hela dagen och obetydligt sämre än KKOL så hade tydligen glömt dageffekten på.	BOS
		29	1045	KAPL	LSD
		15	1105	KKOL Seattle WA	BOS
	1310	14	0505	WLOB Portland ME klämd med wx. CIWW tuff men “Newstalk WLOB and wlobradio.com” framgick ganska bra	JOB
		15 17	0900	CIWW Ottawa ON  med callet på timmen. Annars bara "1310 News"	BOS
		28	0900	WDTW Dearborn MI  och strax innan en ESPN-stn som låter mer som KY än MI	BOS
		17 22	0400	WIBA Madison WI	BOS
		15	1106	KNOX Grand Forks ND  med "KNOX forecast" men annars klen signal	BOS
		31	1004	KFKA Greeley CO  med väder och id	BOS
		19	0920	KEIN Great Falls MT	LSD
		31	0930	KEIN  hemskt stark	BOS
		31	1200	KNPT Newport OR  med legal ID är alltid kul att få fram	BOS
		29	1100	KZXR Prosser WA  drog callet	BOS
	1320	22	0700	WDER Derry NH  med ett par helt OK ID	BOS
		15	0802	WLQY Hollywood FL  äntligen rapporterbart	BOS
		28	0800	WJAS Pittsburgh PA	LSD
		15 28	0800	WJAS   svarade när jag hittade av rätt person på stationen.	BOS
		17 22	0900	WILS Lansing MI	BOS
		22	1005	KOZY Grand Rapids MN	BOS
		14	0620	KOZY  med några skapliga ID:n i samband med vädret. The Tremeloes’ ”Here Comes My Baby” lades på därefter	JOB
		30 31	1000	KFNZ Salt Lake City UT	BOS
		14	0747	KFNS  “1320 K-Fans, The Sports Leader” ganska skapligt	JOB
	1330	16 22	0800	WRCA Watertown MA  med improviserande "predikant"	BOS
		15	0557	WRCA  tyckte vi skulle ringa 617-492-3300 och ordna med reklam	RÅM
		15	0900	WFNN Erie PA	BOS
		17	0800	WTRX Flint MI  med bara ett ID i röran	BOS
		17	0900	WHBL Sheboygan WI  med sin jingle + ID. Försökte sälja på mig en Cheva	BOS
		16	0000	WHBL  med jingle ”Newsradio 1330 WHBL”. WLOL-QRM	JOB
		17 22	0400	WLOL Minneapolis MN	BOS
		14	0834	KNSS Wichita KS  dök oväntat upp med bra ID och en promo efter ABC News!	JOB
		17	0800	KWLO Waterloo IA  IDade strax innan WTRX	BOS
		15	1055	CJYM Rosetown SK  "Classic Hits"	LSD
		20	1239	CJYM 	RÅM
		15	1230	KXXJ Juneau AK  med oldies	LSD
		15	1217	KXXJ  spelade kända poplåtar och idade ofta	RÅM
		16 29	1224	KXXJ  fuskar bort ett X och kallar sig bara "KXJ". Stark och stadig.	BOS
		15	1300	KXXJ  riktigt fint med Oldies och ID och gamla sortens jinglar mellan varje låt nästan! ”1330 KXJ” säger man. Hoppas på QSL gör	JOB
	1340	15 22	0900	WIRY Plattsburgh NY  m svagt ID. "Hometown Radio … WIRY Plattsburgh NY."	BOS
		22	0830	WIRY	LSD
		19	0900	+WMSA Massena NY  med ett bra heltimmes-ID! Den hade jag inte hört talas om tidigare! Ny för Sverige verkar det.  Svarade entusiastiskt. Bekräftar SM-1.	BOS
		15	0659	+WQSC Charleston SC  med ett helt OK ID. 	BOS
		16	0825	WROD Daytona Beach FL 	LSD
		16	0824	WROD  med en fin jingel och NOS	RÅM
		16	0825	WROD  med en våldsam jingle helt i takt med de punktkonds som rådde	BOS
		31	0800	WJRW Grand Rapids MI  med ett svagt men 100% legal ID. Finns i pärmen under annat call dock och jag rapporterar inte om call-bytare …	BOS
		22	0900	+WCDT Winchester TN  hade en fin period runt timmen! Kalas-ID mm räddade rapporten! 	BOS
		31	0915	KYLT Missoula MT  med sport	LSD
		31	0917	KYLT  med ett fint ID i en program-promo.  Mkt positivt QSL!	BOS
		31	0905	KCAP Helena MT  med ett svagt men klart ID	BOS
		14	0700	KACH Preston ID oförskämt bra med tanke på möjligheterna på GY. QSL finns ju	JOB
		17 30	0659	+KTFI Wendall ID  mycket trevligt runt timmen med ID, EWTN och lokala annonser. Var väntad med tanke på rapporterna från Norge i början av säsongen.	BOS 
		30	1130	KBNW Bend OR  med fint ID	BOS
		31	1203	KWLE Anacortes WA  med ID och väder	BOS
	1350	22	0550	CKAD Middleton NS	LSD
		14 22	0602 	CKAD  med fint trippel-id	BOS
		19	1027	WBLT Bedford VA   IDade lokalt efter att tidigare ha gått perfekt med väderrapport som sändes över de fyra medlemmarna i "ESPN in Virginia"-kedjan.  Svarade snabbt och påpekade att dom fått rapporter förr från runt om i världen …  	BOS
		16	0800	WOYK York PA  med ID och "Yahoo Sports Report"	BOS
		30	0630	WOYK  dominerar med sport	LSD
		22	0900	WWWL New Orleans LA  överraskade här med ett heltimmes-id i sporten!  Hörd förr i Parka av Valter Comuzzi.	BOS
		17	0900	WOAM Peoria IL  med fint heltimmes-id är alltså igång igen.  Svarade fint när jag listat ut en fungerande e-adress.	BOS
		19	0840	WOAM	LSD
		22	0505	KRNT Des Moines IA 	LSD
		29	0546	KRNT	BOS
		29	1030	KSRO Santa Rosa CA	LSD
		19	1100	KSRO  hängde på i HI-öppningen.	BOS
		29	1025	KRLC Clarkston WA	LSD
		17	0657	KRLC  redan denna tid	BOS
	1360	18 22	0703	WDRC Harford CT  dominant	BOS
		15	0606	WDRC 	RÅM
		22 28	0911	WMOB Mobile AL  med skönt sydstatssnack. Massor av ID mm	BOS
		29	0710	WMOB	LSD
		15	0912	WMOB  gladde med tal av Buddy Tucker och fullständig adress till stationen! Skapligt i topparna med GOS större delen av morgonen. Till sist även i mina lurar alltså och så blev det QSL direkt via Jackie	JOB
		17	1000	WTAQ Green Bay WI	BOS
		18	0400	WTAQ  med id för både AM och FM	RÅM
		17	0906	KSCJ Sioux City IA  	BOS
		17	0500	KHNC Johnstown CO	RÅM
		22 30	1000	KHNC  fint men jag avvaktar med rapport.	BOS
		30 31	1000	KKMO Tacoma WA  med bokstäverna på timmen	BOS
	1370	14	0515	WDEA Ellsworth ME	LSD
		17 22	0859	WXXI Rochester NY  stark och stadig med många ID	BOS
		18	0459	WTAB Tabor City NC ”AM 1370 The Twin Cities Favorite WTAB Tabor City”	RÅM
		15 18	0500	WTAB  med promo för en lokal mat-marknadshelg.  Benny Miller svarade efter en vecka och berättade att det var hans pappa som läste promon.	BOS
		19	0810	WTAB	LSD
		17 22	0900	WSPD Toledo OH	BOS
		16	1020	KSUM Fairmont MN	LSD
		22	0706	KSUM  med fint ID tog över en stund från östkustarna	BOS
		17 31	1006	KDTH Dubuque IA  kanon med lokal Dubuque-annons	BOS
		30 31	1000	KXTL Butte MT  kanon. Låter lustigt när dom uttalar Butte. "Bjut" på svenska …	BOS
	1380	28	0944	CKPC Brantford ON	BOS
		15 28	0854	+WHEW Franklin TN  gick stadigt denna dag med Mex-mx och "La Raza 1380"-id. Tog lite efterforskning men så klarnade det!	BOS
		22	1003	KLIZ Brainerd MN  nu med Yahoo Sports Radio	BOS
		15	0800	KXFN St Louis MO  "sportsradio1380.com"	BOS
		20	0800	KOTA Rapid City SD	RÅM
		14	0906	KOTA  annonserade på Talk Radio Countdown	BOS
		30	1103	KSRV Ontario ON  med kraftigt försenade nyheter och legal ID	BOS
		30	1100	KRKO Everett WA  dominant förstås	BOS
	1390	22	0900	WEGP Presque Isle ME	BOS
		16	0813	WSPO Charlotte SC  har man inte hört så ofta de senaste åren	BOS
		29	0830	+WMER Meridian MS  med ett kanon-id!! Har väl sällan varit så oförberedd!  Saknar kontaktväg mailvägen tyvärr.	BOS
		15	0934	WNIO Youngstown OH med rejält ID + TC. Har visst blivit ett ”Sports Animal”! Jag gillade deras NOS bättre…	JOB
		14 17	0900	WLCM Holt MI  släpptes upp av Chicagostationen över timmen	BOS
		17 28	0901	WGRB Chicago IL	BOS
		19	1000	WRIG Schofield WI	RÅM
		17 19	1014	WRIG  "Fox Sports 1390" med Wolverines sports network-promo	BOS
		29	1100	KWOD Salem OR	BOS
		19	1112	KJOX Yakima WA	RÅM
		30 31	1000	KJOX	BOS
	1400	30	0600	WOND Pleasantville NJ	BOS
		15	0700	+WSEG Savannah GA  med ett svagt ID men slogan stämde dessutom.  V/s behövde lyssna in sig men sedan stod det klart att jag hört WSEG! 	BOS
		16 22	0738	WIRA Fort Pierce FL  med ID och "Inspiration and Information"-slogan.  Tyvärr ingen kandidat för QSL-pärmen då den redan finns där sedan länge.	BOS
		15	0932	+WBBD Wheeling WV  en liten läckerbit!  Åtminstone för mig som bara har en WV verifierad sedan tidigare.  Svarade positivt efter några dagar!	BOS
		16	0022	WATW Ashland WI ganska bra en stund med ID mm men QSL finns dock	JOB
		14	0630	KLIN Lincoln NE gladde med lite rapporterbart inklusive ID! Ny nämligen för	JOB
		14	0935	KBDB Sparks NV  m ett hyfsat "Smooth Jazz 1400"-ID!  Not needed men kul ändå	BOS
		31	1000	KODI Cody WY  fick en rapport till slut.  Och QSL kom förstås pålitligt.	BOS
		14	0945	KART Jerome ID  "Real Country"	LSD
		29	1200	KART  påpekade att dom täckte både Jerome och Twin Falls	BOS
		16 30	1037	KNND Cottage Grove OR	BOS
		17	1213	KEDO Longview WA	BOS
		31	1204	CKGR Golden BC  ett kul återhörande.  "EZ Rock"-id	BOS
	1410	22	0824	WPOP Hartford CT  oftast // 1300 numer men ibland separata ID.	BOS 
		16 30	0815	WMYR Fort Myers FL  upp med ett perfekt ID och lite till. Ny för mig. Verkar helst vilja slippa rapporter …	BOS
		16	0920	CKSL London ON  med "Oldies 1410" och musik därefter	BOS
		22	0755	WDOE  Dunkirk NY  var det denna gång med OLD och inte CKSL! Mycket fint ID gladde mig som inte lyckats tidigare med den!	BOS
		22 30	0900	WING Dayton OH   Bra ID 30:e eftersom WPOP var helt frånvarande hela morgonen trots östkustkonds!  Tillfälligt underhåll eller … ? Kan finnas guld inspelat här?	BOS
		15	0800	WING  passade på att ID:a när WPOP drog in andan	JOB
		14 16	0500	WIZM La Crosse WI ”Newstalk 1410 WIZM…”. CBS Nx. Svagare ID 16:e	JOB
		17	0600	WIZM  ensam men svag och lite murrigt ljud. Klart ID i alla fall	BOS
		22	1000	KRWB Roseau MN  med ett klämt "Classic Rock KRWB"	BOS
		29 31	0930	KWYO Sheridan WY  kanon med flera ID!	BOS
	1420	14 22	0700	CKDY Digby NS  med ett kedje-id med callen och inte bara vanliga AVR-slogan	BOS
		15 22	0730	WRSA St Albans VT  i år med FSR och ID. I fjol hörd med ESPN.  Verifierade denna gång med ett par rader i mail. Helt OK verie.	BOS
		15	0700	WRSA  med FSR och TOH	RÅM
		30	0700	WBEC Pittsfield MA  med ett "1420 WBEC Pittsfield"	BOS
		16	0815	WDJA Delray Beach FL   Fint ID mm gladde mig som inte hört den förr.	BOS
		28	0946	WHK Cleveland OH	BOS
		17 22	0958	WOC Davenport IA med id i en promo	RÅM
		20 22	0810	KTOE Mankato MN	BOS
		29	0800	KUJ Walla Walla WA  kanon	BOS
		14	0933	KITI Chehalis WA med Oldies och ”KITI”-jingle här	JOB
		16	1249	KITI	BOS
	1430	15	0744	WKOX Everett MA  kallar sig "Mia 1430"	BOS
		14 16	0900	WENE Endicott NY  	BOS
		19 22	0900	CHKT Toronto ON  fint	BOS
		16	0803	WLKF Lakeland FL  med flera ID och promos!  Den har jag inte varit ens nära tidigare men det var ju lite speciella cx runt denna tid …  Fint QSL när jag rundade CE som inte svarade på första rapportförsöket.	BOS
		16	0200	WXNT Indianapolis IN med ett ganska bra ID	JOB
		28	0830	WXNT 	BOS
		17	0900	WBEV Beaver Dam WI  	BOS
		17	0503	KEZW Aurora CO	RÅM
		17 22	1003	KEZW  mycket trevligt och promotade även KOSI-FM.  	BOS
		14	0900	KLO Ogden UT	BOS
		16	1240	KYKN Keizer OR  m Country Gospel Jamboree på sön.	LSD
		16	1210	KYKN  bra med ”Country Gospel Jamboree” med många lokala sponsorer	RÅM
		16 31	1200	KYKN otroligt stark och stadig	BOS
		15	1234	KBRC Mount Vernon WA fint med lokalt px, oldies och jinglar en stund	JOB
		17 29	0800	KLCK Asotin WA  med legal ID	BOS
	1440	16 22	0900	WRED Westbrook ME	BOS
		22	0700	WVEI Worcester MA  med fint lokal-id skiljt från WEEI!	BOS
		15	0914	WHKZ Warren OH  reläade 1220	RÅM
		14	0132	WHKZ  helt lokalt med Raiders-match och egna ID och Warren-reklamer.	BOS
		14	0845	CKJR Wetaskiwin AB  "W 14-40"	LSD
		17 31	0900	CKJR	BOS
		14	0833	CKJR  ”W-1440” och Oldies som vanligt	JOB
	1450	13	2320	AM Gold, Hamilton ganska bra med ”1450 AM Gold”-ID och NOS när vi just kopplat in antennerna	JOB
		30	0700	WENJ Atlantic City NJ	BOS
		15	0656	WQNT Charleston SC  gladde med ID i dubbel upplaga men inte mycket mer! QSL:ade per mail!	JOB
		15	0656	WQNT  IDade men gick för dåligt för rpt på min antennkombination …	BOS
		14	0631	KBMW Breckenridge MN	BOS
		29	0754	KZZJ Rugby ND  fint id!	BOS
		28	0854	WMOH Hamilton OH  med ett Id men inte så mycket mer	BOS
		29	1022	KWEI Notus ID  med "La Raza" bara i lugn mex-musik. Ganska dominant. Bara KONP stadigare.  Något call ej hört men ska ha flyttat callet från 1260 hit.	BOS
		15	1300	KONP Port Angeles WA	RÅM
		29	1200	KONP  tycker jag kunde ta lite KONP-ledigt och släppa fram annat här …	BOS
		30	1100	KONP	LSD
	1460	22	0606	WXBR Brockton MA  med ett fint ID efter nyheterna. Snabbt QSL!	BOS
		15 22	0859	WDDY Albany NY  jinglade "WDDY"	BOS
		17 22	0900	WHIC Rochester NY  med ett "whicradio.com"	BOS
		17 22	0900	KXNO Des Moines IA	BOS
		17	0621	KLTC Dickinson ND	RÅM
		17	0620	KLTC	LSD
		29	1059	KARR Kirkland WA	BOS
		16	1200	KUTI Yakima WA	BOS
	1470	14	2305	WLAM Lewiston ME  med ett ”1470 WLAM”	RÅM
		22	0900	WLAM	BOS
		15	2249	WWNN Pompano Beach FL bra en stund med lokalreklam och ett fint ”AM 1470 WNN”! Trevlig återhörande efter att ha gnetat ihop en rapport vid PAX8	JOB
		15	1104	WMBD Peoria IL  denna sena timme	BOS
		14 28	0906	WBKV West Bend WI	BOS
		16 22	0801	KMNQ Brooklyn Park MN  peakade precis på ID! Q3 minst En min över båda dat.	BOS
		14	0656	KMNQ  ”La Invasora 1400 y 1470” och Mex. Tyvärr inte 1400 i lurarna…	JOB
		16 22	1159	KBSN Moses Lake WA  starkare än CJVB	BOS
		22	1105	KBSN	LSD
	1480	22	0900	WSAR Fall River MA  med snyggt ID	BOS
		15	0710	+WPWC Dumfries-Triangle VA  m ett snyggt ID mm rapporterbart! Ny för mig.	BOS
		15 22	0902	WHBC Canton OH  tog omärkligt över	BOS
		29	0600	WSDS Salem Township MI  var dominant över timman!	BOS
		17 28	0900	WGVU Kentwood MI	BOS
		14 17	1003	WLMV Madison WI	BOS
		15	2359	KAUS Austin MN ”AM 1480 KAUS” men jag vill ha den andra MN istället…	JOB
	1490	22	0800	WBAE Portland ME  med ett svagt dubbel-ID	BOS
		15	0945	WIKE Newport VT  med fint ID	BOS
		16	0845	WICY Malone NY  IDade och la på Beach Boys. Jingle-id efter låten dessutom	BOS
		31	1009	CJSN Shaunavon SK  uppenbarligen kvar på mellanvågen!  "CJSN 1490"	BOS
		31	1200	KDBM Dillon MT	BOS
		16 17	1202	KBZY Salem OR  äntligen rapporterbart!  Tog 40 år att lyckas …  Svarade inte på första rapporten men så hittade jag en något bättre inspelning från samma dag och då blev det direkt e-svar och fortsatt epostväxling utefter kvällen.	BOS
		17 30	1100	KYNR Toppenish WA  med tydligt ID efter lite "vanlig" musik. Brukar "jojka"	BOS
	1500	15 19	0900	WFED Washington DC  fint denna sena tid	BOS
		17 22	0900	WLQV Detroit MI   "faithtalk1500.com" bl a	BOS
		14 	0900	KSTP St Paul MN  	BOS
	1510	16 22	0006	WLAC Nashville TN med väder	RÅM
		14 22	1000	KCKK Littleton CO  kanon	BOS
	1520	ofta	ofta	WWKB Buffalo NY	BOS
		17 22	0801	WNWT Rossford OH  stört ID men annars mycket bra i topparna med musiken. Den 17.10 sammanföll peaken med ID!  Sarah svarade fint på ett par dagar.	BOS
		22	0800	KOLM Rochester MN  med "The Ticket"-ID dominerade frekvensen då WWKB sopades bort av auroran en minut.	BOS 
		14	0555	KOKC Oklahoma City OK	LSD
		17 22	1000	KOKC	BOS
		31	1104	KGDD Oregon City OR  helt ensam och dessutom den fint "La Gran D"	BOS
		14	0730	KKXA Snohomish WA  med Classic Country	LSD
		14	1221	KKXA  “This is the all new Classic Country 1520 KXA”	RÅM
		16 17	1200	KKXA   nu med Country-format. Fick QSL en vecka tidigare på test-slingan	BOS
	1530	17 22	0900	WCKY Cincinnati OH	BOS
		19	0700	KFBK Sacramento CA fint	RÅM
	1540	15 18	0959	WDCD Albany NY  mycket fin period med ID mm	BOS
		22	0900	CHIN Toronto ON	BOS
		14 17	0900	KXEL Waterloo IA	BOS
		17	0930	KXEL  med ett fint id	RÅM
	1550	17	0803	KLFJ Springfield MO  med många "Branson Radio 1550" mm rapportnyttigt!	BOS
		4	0900	KZDG San Francisco CA  med px på Hindi. "Radio Zindagi"	LSD
		14	0900	KZDG  i norrskensbruset	BOS
		14	0830	KKOV Vancouver WA  "Talk 15-50"	LSD
		14 15	1100	KKOV	BOS
		20	1231	KKOV  med väder och id	RÅM
		15	1300	KRPI Ferndale WA	RÅM
	1560	14 22	0800	WQEW New York NY  med callet	BOS
		15	1115	KGOW Bellaire TX  stark med lokala reklamer och ID.  Det är förresten David Gow som tillsammans med Yahoo tagit över Sporting News Radio! 	BOS
		15 18	1130	KGOW  med dageffekten 18.10 2355	LSD
		18	2353	KGOW  med lokala reklamer och ett fint id	RÅM
		15 17	1059	KKAA Aberdeen SD  ensam men i ett kraftigt fräsande	BOS
		17 31	0300	KNZR Bakersfield CA	BOS
		16 17	1200	KVAN Burbank WA  perfekt EE ID där dom anger orten till Pasco! I spanska ID:et säger dom Tri-Cities.	BOS
		19	0700	KVAN 	RÅM
	1570	15	0748	WNST Towson MD  ett kul återhörande. 	BOS
		15	1100	WBGX Harvey IL  med ett fräsigt ID.  Hymn strax efter så öppnade förmodligen.	BOS
		22	1000	CKMW Winkler MB	BOS
	1580	15 22	0902	CKDO Oshawa ON  hänvisade till sin Twitter-sida	BOS
		31	1006	KGAL Lebanon OR  gjorde reklam för sin systerstation på 920 – KSHO.	BOS
	1590	15 22	0800	WARV Warwick RI  med fint ID + "www.warv.net" när jag bytte sidband	BOS
		15 16	0902	WAUB Auburn NY  med hyfsat ID! //1240 och FM men lät som lokalt ID dessutom. Den var det ett tag sedan jag hörde senast! Lite sämre 15:e.	BOS
		20 22	0814	WAKR Akron OH	RÅM
		15 20	0810	WAKR  "News, Sports, Oldies WAKR"	BOS
		22	0827	WHLX Marine City MI  dominant med OLD och "1450 and 1590 WHLS"	BOS
		28	0826	WTVB Coldwater MI  med ett antal bra ID mm!	BOS
		15	1016	WKTP Jonesborough TN  med ett tydligt ID! Oväntad.	BOS
		17	1001	WCGO Evanston IL med flera id i promos	RÅM
		17	1000	WCGO	LSD
		15 28	0900	WCGO	BOS
		15	1100	KVGB Great Bend KS	LSD
		17	0900	KVGB	BOS
		16	1158	KLFE Seattle WA “Freedom 1590 KLFE”	RÅM
		16	1256	KLFE  ensam så här dags men efter 1300 en till under. KTIL kanske.	BOS
		19 30	1106	KTIL Tillamook OR  har gjort något. Stark och stadig gjorde dom KLFE en match. Best of Midnight Radio Network på programmet så mycket lite lokalt. Bra ID dock	BOS
	1600	22	0901	WUNR Brookline MA	BOS
		15	0650	WKWF Key West FL  med FSR	LSD
		15	0700	WKWF  överraskade	RÅM
		15	0700	WKWF  vägrar ta emot mail. Testat tre pers från tre olika mailkonton. Studsar.	BOS
		15	1000	WAAM Ann Arbor MI  med ett svagt och brusigt ID	BOS
		17	1006	WRPN Ripon WI  med en Jimbo-promo. Äntligen blev den verifierad också!	BOS
		22	0400	KGYM Cedar Rapids IA	BOS
		31	1000	KEPN Lakewood CO	BOS
		31	1100	KVRI Blaine WA	BOS
	1610	22	0900	CJWI Montreal QC  med både CPAM och "CJWI"	BOS
	1620		
	1630	16	0000	KCJJ Iowa City IA ”This is The Mighty 1630 KCJJ” gick finfint	JOB
		16	0001	KKGM Fort Worth TX med legal ID ”AM 1630 KKGM Fort Worth-Dallas”. Kul när den dyker upp, hander inte varje PAX-exp för	JOB
		14	0411	KRND Cheyenne WY ”La J Mexicana” gick som en dopad på USB	JOB
	1640	17	0900	KFXY Enid OK  ,med bra legal ID och slogan "Faith 1640"	BOS
		16	0000	KFXY  ”KFXY Enid-Oklahoma City, bringing you the best, a better variety of southern gospel music”. Nytt format GOS här alltså (ex-sport)	JOB
	1650	17	0900	CJMS Montreal QC  med ID och slogan bl a. Fortfarande Radio Shalom.	BOS
		15	2315	CINA Mississauga ON  "Radio India"	LSD
		14	0700	KBJD Denver CO “1650 AM Radio Luz KBJD…”	JOB
	1660	15	0800	WCNZ Marco Island FL med sitt “The Avenue”-ID för 1410 och 1660	JOB
		22	0900	WBCN Charlotte NC  har jag inte hört med detta call förr.	BOS
		15	0048	WQLR Kalamazoo MI  "1660 The Fan"	BOS
		15	2300	WQLR  med sport	RÅM
		16 29	1200	KTIQ Merced CA  fint ID  men tappade sen farten.	BOS
	1670	14	0545	WPLA Dry Branch GA  med Fox Sports Radio	LSD
		19	0900	WPLA  "foxsports1670.com"	BOS
	1680	16	0820	WTTM Lindenswold NJ	LSD
		30	0845	WOKB Winter Garden FL	BOS
	1690	15	0742	CJLO Montréal QC med ett id	RÅM
		14	2330	WPTX Lexington Park MD	LSD
	1700	16	2300	WJCC Miami Springs FL ”WJCC 1700 AM”-ID och disclaimer om att åsikterna i det kommande programmet inte nödvändigtvis överensstämmer med stationens egna…	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	555	20	0559	ZIZ Radio   med lokalt px och ID till QRK 4. Då kan även jag lyssna en stund …	BOS
	630	14	0530	WUNO San Juan PR  med pxet Contacto Noti Uno	LSD
		20	0740	WUNO NotiUno mycket bra	RÅM
		20	0741	WUNO	BOS
		22	0656	Radio Progreso, Pinar del Rio  med fint ID  	BOS
	640	20	0710	RTO Guadeloupe i kamp med en venezelouan	RÅM
	790	22	0907	+XEVA Villahermosa CH  fint med "XEVA"-id men sa att man skulle fortsätta lyssna på "Radio Maria"!?  Ny slogan eller bara ett px? Fläskade sedan på med hymnen	BOS
	800	15	0615	Trans World Radio Bonaire  m spanska	LSD
		22	0600	TWR  med ett eget Bonaire-id	BOS	
	900	17	0900	XEW Mexico DF  med lokal-ID för Cd Mexico. Veracruz' ID hördes inte. 	BOS
		17	0900	XEWB Veracruz VE  lika stark som XEW med ett väldigt eko som följd både före och efter heltimmen. Verkade hålla tyst på timmen. Inget eko dessa tio sekunder så inte relä av XEW:s ID? Kanske hade en lägre nivå på sitt ID bara så att det inte hördes?	BOS
	940	16	0800	WIPR San Juan PR  kallade sig "La Nueva Emisora …" så har ändrat något?	BOS
		22 29	0800	XEQ Mexico DF  med fullständigt ID, inklusive hemsidesadressen	BOS
	980	16	0800	CMCK Periodico del Aire  COCO, Sapo  körde ut "Radio Ciudad de la Habana 94.9 FM, 820 AM."  Tog en del googlande att få ihop för novisen …	BOS
	990	31	1000	XECL Tijuana BC  med ett himla trevligt ID	BOS
	1140	14	0900	XEMR Monterrey NL  med musik denna gång efter ID. 	BOS
	1190	22 29	1000	XEWK Guadalajara JL  heltimmes-idade bara för moderstationen på 900.	BOS
	1210	22	0600	Radio Rebelde fint ID	BOS
	1220	15 17	0900	XEB Mexico DF  fina ID mm	BOS
	1250	17	0904	XESJ Saltillo CO   med callet.  Många MEX runt denna tid men inga supersignaler.	BOS
	1260	29	0816	XEL Mexico DF  med "La 1260 AM" och reklam	BOS
	1290	28	0902	XEDA Mexico DF  med "Radio Trece"-id	BOS
	1300	22	0605	Voice of Sint Maarten  med id	LSD
	1350	28	0915	XEQK Mexico DF  hade jag inte hört förr! IMER-annonsering + "Tropicalisima"	BOS
	1370	15	0000	WIVV Viagues PR  med religiöst	LSD
		14	2300	WIVV  med några bra ID	BOS
	1410	29	0830	XEAS Nuevo Laredo TM  med "Ke Buena"-utrop	BOS
		15	0753	XEBS Mexico DF  "La Mas Perrona"	BOS
	1470	17 31	0300	XERCN Tijuana BC	BOS
	1480	16	0800	WMDD Fajardo PR  med callet	BOS
	1530	15	0900	XEUR Mexico DF  	BOS
	1550	22	0900	Radio Rebelde	BOS

	SYDAMERIKA
	590	23	0505	LS4 Radio Continental, Buenos Aires	LSD
	700	24	0540	LV3 Radio Córdoba	LSD
	710	24	0515	LRL202 Radio Diez, Buenos Aires	LSD
	780	23	0520	LV8 Radio Libertador, Mendóza	LSD
	910	28	0530	LR5 Radio La Red, Buenos Aires	LSD
	970	23 24	0700	ZP9 La 9-70 AM, Asunción	LSD
	1100	15	0515	HIAT Caracol Colombia, Barranquilla	LSD
	1130	26	0009	ZYJ460 Rádio Nacional, Rio de Janeiro  så bra att t o m jag förstod direkt.  Gick en massa starka brassar från denna tid och ev redan tidigare.	BOS
	1150	23	0605	LT9 Radio Brigadier López, Santa Fé	LSD
	1190	24	0510	LR9 Radio America, Buenos Aires	LSD
	1200	24	0555	YVOZ Radio Tiempo, Caracas	LSD
	1230	22	0630	HJKL Radio Calidad, Cali	LSD
	1310	24	0730	YV.. Radio Nacional de Venezuela	LSD
	1330	26	0440	ZYH468 Rádio Continental, Serrinha BA	LSD
	1380	16	0800	YVNG Ondas del Mar, Carabobo    fint	BOS

KORTVÅG & FM
	4905	16	2230	Xizang PBS, Lhasa, Tibet bra med px på engelska	RÅM
	5960	15	1045	Radio Fly, PNG  med popmusik	LSD
		15	1116	Radio Fly spelade musik	RÅM
	5980	26	0900	Radio Marti / Greenville NC	LSD
	5990	26	0820	ZYE773 Rádio Senado, Brasilia	LSD
	11765	26	0800	Super Rádio Deus Amor, Curitiba	LSD
	15190	25	0820	Rádio Inconfidencia	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	770	22	0913	OID SS  med lite popigare mx och något slags ID	BOS
	860	19	1100	OID ESPN Deportes Radio stadigt!  För svag utstyrning i heltimmesgaten för 100% ID men lär ska vara CA-stn	BOS
	1170	31	0931	OID MEX  upp med ett bra "Frequencia …. La Numero Uno" mellan låtarna	BOS
	1260	19	1101	(Tent) KSFB San Francisco CA  // 1400 KIHH med EWTN-px	BOS
	1290	28	0836	(Tent) +WCBL Benton KY  med Country och ett klart ID!  Ska mangla det lite mer innan jag flyttar upp den till fullt ID:ad.	BOS
	1340	16	0851	OID idar svagt under WROD FL “AM 1340 Classic Country”	RÅM
	1380	22	0901	OID MEX  som mest troligt är en US stn. Hyfsad slogan som jag inte matchat än	BOS
	1440	28	0833	(Tent) WPRS Paris IL  tog över en stund med Country och även kedje-annonsering för "Real Country".  Inget lokalt isolerat tyvärr.	BOS
	1490	22	0731	OID  men låter som WMBM. Går nog lösa.	BOS
	1570	15	1356	(tent) KUAU Haiku HI med religiöst och telefonnummer till Pacific School
					 of Ministry	RÅM
	1602	26	1320	OID  NHK2 som gick som enda dito i bandet och ensam på frekvensen. Punktkonds. Ett bra ID men frågan är vilken!  JOMC-relä?  Distriktet låter mest som Miyazaki men med ett extra "ti" i slutet?	BOS


*  OBS!    Det mesta av inspelningarna är inte kollade än så räkna med uppdateringar minst ett år framöver …

