PAX98  -  Parkalompolo  121011 – 121029

Alla tider är UTC.									Rev Z	130709
										Rev Å	190602

BOS	Bo Olofsson, Furuögrund	121011-121129	Perseus, SDR-14, PRA-1
LSD	Lars Skoglund, Täby	121011-121129	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	121012-121020	Icom IC-7000, NetSDR, mp3, SDR-IQ
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	121026-121029	Perseus, SDR-IQ

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

BOS:

11.10	Sedan Janne lämnat återbud packade jag och åkte upp till Luleå Flygplats och hämtade Lasse strax 	efter 1400. Sommarväglag, dagsljus och nästan inget regn så odramatisk uppresa.  Vi handlade redan i Överkalix eftersom jag ändå behövde tanka.  Framme i Parka några minuter efter 18 så det var bara att slänga sig ut i skogen med en handfull transformatorer och koppla innan det blev beckmörkt.  Lyckades bra trots att alla dörrar var låsta med diverse olika nycklar så jag hann bara fram till första, gula, koaxen innan det inte gick se utan lampa längre. P g a detta förväxlades 245 och 270-anslutningarna vilket innebar lite huvudbry när spanjorerna skulle kollas. Antingen var 245:an av eller så var trådarna skiftade eftersom 270 gav bättre drag mot Spanien och UK. 

12.10	Stört som väntat men i alla fall några Venezuelaner vid 0230 UTC och de vanligaste NA-stationerna en 	timme senare.  Lasse klev upp för att kolla RNE och morgontoppen men då var bandet tämligen dött efter morgonens geomagnetiska aktivitetsökning.  Antennkoll genomfördes i det fina höstvädret. Sol och 4 grader. Båda LA-trådarna inspekterades och såg ut som nyanlagda.  Detta sedan anslutningarna i reläboxen först skiftats. Sedan direkt ner till Asien-tråden med en balun på fickan.  Ohmmätte 50-graderstråden och lägre resistans har jag nog aldrig sett. Kan nog tillskrivas den regniga hösten. Bara strax över motståndets värde.
Åter till base camp och där anslöt Rolf.  Medan han installerade sig drog jag till skogs igen med BNC-reparation i sinnet.  Istället för tång och ny BNC-hane hade jag införskaffat en BNC till F-kontakt samt en F-kontakt. Först kunde F-kontakten gängas fast utanpå hylsan från den havererade BNC-kontakten (Mittstiftet satt kvar!) och sedan var det bara att skruva fast det nya guldplätterade BNC-donet! Snabbt och enkelt. Ohmmetern ville inte vara med längre så övriga antenner måste mätas senare men verkar vara OK.  NHK2-gaten 1320z gav inget då inga japs alls gick då. Några minuter tidigare hördes väderrapporten på 1593 och 1386 men så fräste det till igen.

13.10	Början på natten lät inte lovande men först en kort öppning mitt i natten och så en trevlig nordlig 	öppning hela förmiddagen efter en plötslig början efter soluppgången. Alla AK och AB i boken gick plus ytterligare en! 1610!  Två antenner inspekterades vid lunchtid och befanns i perfekt skick. Ett par timmars lugn innan det öppnade rejält mot Asien några gånger för att dö bort däremellan. En lång och intensiv Kina-öppning gav ett par kineser på varenda frekvens (Inga Europeer som störde.) och alla med fina heltimmes-id. Ofta med angivande av FM-frekvenser så lätt-IDade för alla utom för oss som inte funderat på sådant här tidigare. I sena eftermiddagen checkade Kjell och Alf in på pensionat Parka.  Kjell som alltid med en tårta överst i packningen så det blev att snabbt koka kaffe.  Förvånansvärt snabbt fick KEL upp sin omfattande, analoga, utrustning. ALF och KEL redovisar sina fångster under beteckningen PAX99. Mycket intressanta Spanien-öppningar utefter kvällen där UK-stationerna var helt bortsopade. Tyvärr inga lokala luckor förrän sista gaten för dagen eftersom det var lördag. Nätverket (Net1) överbelastat denna helgkväll och ofta ur funktion.…

14.10	Ett envetet fräsande och svaga eller inga signaler från något håll kännetecknade stora delar av detta 	datum. Kortare avbrott med signaler däremellan.  En skaplig öppning mot AB/SK/MB vid 01 UTC var det bästa kanske.  Morgonen i princip död. Inspektion av grön antenn mitt på dagen medan jag skickade iväg några underhandsrapporter och fixade ohmmetern. Rolle och Bettan hälsade på en stund. Sen en liten Japan-tendens i det vita bruset.

15.10	Dagens höjdpunkt var nog antenninspektionen längs AK/HI-tråden med besök vid kallkällan och 	promenad längs byvägen tillbaks.  Första snöfallet har kunnat beskådas men har inte lämnat några spår på marken.  Gnetkonds en stund vid sunrise och lite AK och Asien på eftermiddagen. Inte dött men sköra skikt.
 
16.10	Lite avslaget trots en begynnande förbättring av kondsen. En mycket fin California-öppning runt 05 	UTC gladde lite extra.  Kjell manglar medhavda kassetter från förra årets exp när inget nytt behöver tas om hand och själv har jag ägnat några timmar åt NDB-koll.  Ska försöka hitta någon ny fyr. Japan var inget vidare på hugget. Spanien hade en dålig kväll vilket kanske talar för att NA snart öppnar på riktigt.  Bastubad stod på kvällens program så nu är moralen på topp igen.

17.10	En fin öppning mot USA-prärien innan allt dog ut tvärt efter 0520 UTC. Knappt något alls från någon 	riktning sedan under den ljusa delen av dagen.  Kallaste dagen hittills (-7 grader på morgonen.) men ingen snö än. Kjell ledde ett fyramannagäng runt en 5 km-slinga medan jag själv mätte upp alla antenner. Som vi känt på oss var alla jordade men östkusttråden bör nog jordas lite bättre. Ett spett har lossnat och bör nog ersättas. Inget spännande resten av dagen heller.

18.10	Trög natt och spretigt, brusigt och svagt hela förmiddagen med vissa perioder av bättre signaler men 	relativt begränsat antal stationer. Dog dock inte ut som tidigare i veckan. Vid lunchtid genomfördes en grupp-promenad till Parkalompolosjöarna och tillbaks. Under tiden lade sig årets första snö på backen och blev liggande. Någon millimeter blev det nog.  NHK2-toppen var inget att skryta med.

19.10	Flest antal timmar med NA-mottagning men svagt och brusigt. Något bättre än dagen innan men 	tämligen intetsägande.  Hördes något hela dagen tills Asien tog vid tidigare och bättre än på länge. T o m NHK2-gaten kunde bevakas.  En shopingtur till Junosuando genomfördes av PAX98 medan PAX99 tog en stärkande promenad i minus fem grader och strålande sol. Kalkongryta med rostade grön- och rotsaker och ett glas sydafrikanskt rödtjut med en enkel glass och marängdessert samlade alla deltagare. Normalt är det mycket solokörning i köket. Bastu följde. Väldigt starka och breda europeer i sena kvällen men en och annan spanjor trillade in..

20.10	Kom igång mot NA före midnatt UTC men fladdrigt och överstyrt tidvis. Gick sedan kontinuerligt hela 	natten, förmiddagen och eftermiddagen! Men svagt och ostadigt i ett mer eller mindre konstant vitt brus. De starkaste gick fint ofta och graveyard-frekvenserna hade stationer mest hela tiden men de var som regel för svaga för att kunna identifieras.  Små lyft nu och då så kan ha fastnat något.  Radio Disney 1580 har varit daglig gäst så där har något hänt.  Asien kom mycket tidigare än föregående dagar och gick oberoende av NA-signalerna. Hawaii var tillbaks en aning och kvällens spanjorer fick samsas med alla andra europeer. Ganska ostört alltså. 

21.10	Inte så illa idag. Kom igång sent och slutade tidigt men hade några riktiga toppar. Så nu vet vi hur det 	kan låta! Mest ett väsande och fräsande med svaga stationer men t o m graveyardfrekvenserna hade ett konstant innehåll av stationer. Ibland slocknade fräsande en stund och genast var det riktigt intressant. Förhoppningsvis blir dessa perioder fler, längre och bättre imorgon.  Asien var ingen höjdare och Spanien likaså. En promenad och några hälsningar (RON och MA) är annat nämnvärt idag.

22.10	Nu börjar det likna någonting! D v s mest bara NA och mest hela tiden. Asien, Spanien, Alaska och 	liknande helt under isen men NA hela dagen fram till närmare 16 SST utan svacka. Fräsandet har reducerats till ett stilla pysande men långa perioder gjorde detta att de svaga signalerna var nedbäddat i bomull och därmed svårt att uppfatta. Ett evigt mumlande. Men, som sagt, periodvis en otrolig dynamik och läsbarhet med hjälp av extra försteg. Mitt PRA-1 dessutom ett litet strå vassare än de som finns inbyggt i anläggningen.

23.10	Började ganska "tidigt" på natten. Hoppade över östkusten i stort sett men KGOW 1560 och andra 	kom på gränsen till att vara daytimers. Kan kanske finnas något inspelat. Började som en hyfsad morgonöppning mot prärien men runt halv nio var det mesta bortsopat av en geomagnetisk störning. Kurvorna var väl inte så roliga att spekulera över men som vanligt är praktiken något helt annat. Knappt två timmar senare var det ett väldigt tryck mot Rockies och det höll i sig flera timmar men när västkusten skulle ta vid hände inte så mycket. En mycket lyckad dag i alla fall. Mycket är ännu ruvande på inspelningarna.  En liten men selektiv Japanöppning bäddade för några NHK2.  

24.10	Började ganska lovande i tidiga natten men alla signaler slogs ut vid sunrise p g a en kraftig störning. 	Det lugnade dock ner sig och prärie-stationerna var på plats igen strax före lunch. Vred allt mer mot västkusten. Fladdriga signaler men skapliga toppar för den som orkade gneta på. Höll i sig länge och avslutades med några Hawaii. Lite Asien också noterat. Själv misslyckades jag med att fånga SAQ 17.2 kHz med kod. Bärvågen syntes dock fint. Annat medan dagens fladder spelades in var ett rapportskicksryck som direkt gav 50% svar inom några timmar. Kvällen gynnade inte Spanien. Inga NA utom möjligen 1230 före midnatt. men det ser ganska lovande ut om inget nytt utbrott inträffar.  En tum snö och ner mot -10 igen efter en mild dag.

25.10	Kom igång mitt i natten mot sjöarna. Bara en liten störning i slutet av natten så det hämtade sig snabbt. 	Gnetkonds hela dagen till efter 1700 SST med flera fina lyft, både längre och kortare så Lasse som inte slappnade av fick ut en hel del. Jag pysslade mest med rapportering och utredning på eftermiddagen tyvärr. Dock gick inspelningen mest hela tiden så kanske inte missade så mycket. Nu börjar solen slappna av också så vi räknar med en 50%-ig bemanningsförstärkning i morgon kväll i form av en taggad JOB! Lägstanoteringen ikväll ligger på -16,6 grader.

26.10	Vädret har varit en viktig del av dagen.  Först årslägsta i Sverige med -21 grader och så ett kraftigt 	snöfall. När vi skulle åka och proviantera blev det att köra 35 km på oplogad väg med ett täcke 15 cm djupt! Tydligen får dom inte ploga förrän det blir 15 cm numer! Dvs ingen frigång alls för bilarna. Samma väglag  tillbaks 35 km igen. Åter från Kangos så kunde vi konstatera att bandet börjat återhämta sig efter störningen som kom efter soluppgången och dödade det mesta.  Ju senare på em desto bättre blev kondsen men då fanns ju bara västkustare och AK/HI att hoppas på. Under tiden transporterade sig JOB per bil och bussar från Umeå till Junosuando där jag skulle plocka upp honom 2120. Snöfallet hade slutat och plogbilarna hade fått körorder visade det sig men alla bromsskivorna hade frusit fast efter att ha kört i 15 cm snö i sju mil så det small rejält innan jag kom någonstans. En brom ville inte släppa så jag fick släpa ett hjul tills jag kom på fast mark. Sista 200 m upp till vårt QTH är ju inte skottat. Jag kunde knäcka loss sista bromsen men ABS:en var satt ur spel. Körde en mil utan ABS och parkerade en stund för att värmen från skivorna skulle sprida sig. Efter några minuter hoppade ABS-funktionen igång. Mötte inte en bil på 45 km till Junosuando. Janne dök upp några minuter efter schemat och väl framme kunde han snabbt komma igång med La Plata-kollandet.

27.10	Lyssning hela dagen med varierande signaler men eftermiddagen var fin mot västkusten, Alaska, 	Hawaii och i viss mån Pacific.  Klockan 1600 SST gick de flesta WA-stationer fortfarande skapligt t ex. Under förmiddagen inträffade en del små geomagnetiska utbrott men det blev aldrig helt dött. Denna uppdatering kom av sig vid midnatt då bästa signalerna hittills upptäcktes. Mycket mer att vänta från detta datum. För att inte tala om kommande.  

28.10	En högst oväntad flare satte stopp för de allvarligaste DX-försöken på förmiddagen men annars så fanns 	det kap att göra från de flesta riktningar under dagen och då framförallt eftermiddagen. Men vad som kommer att avsätta spår detta datum var de tidiga och tidvis våldsamma signalerna från de stora sjöarna. Som vanligt har vi bara skrapat på ytan vad det gäller inspelade godbitar.  Annars förbereddes reträtten den 29.10 med att se över bilen och fylla i PAX-loggboken bl a. Rolle  var förbi som hastigast och visade på avslaget till varmvattenberedaren bl a.  Fina Spaniencx på kvällen men helg och fotboll så blev inget.	

29.10	Efter en natt med PR och östkustkänning men utan DT-öppning följde början på en skaplig morgontopp men som vanlig den här veckan störde det till runt soluppgången och efter en väldig LA-rusning tynade signalerna bort.  Avvecklingen kunde börja i lugn takt. Börje Andersson hälsade på och tyckte att vi skulle komma oftare och i längre perioder med fler man!  Klockan 13 SNT avslutas PAX98 och färden ställs mot Luleå och Skellefteå. Uppdateringar kommer att publiceras regelbundet!

/BOS


EUROPA
	549	17	0500	Spirit Radio med id när ryssen hämtade andan	RÅM
	558	12	0550	RNE5 / La Coruna	LSD
	567	19	1410	Radio Rossii Volgograd med lokalt program	RÅM
	639	12	0525	RNE1 / La Coruna	LSD
	693	14	2225	Cyprus BC / Limassol  // 963	LSD
	711	14	2128	COPE Murcia  fint	BOS
		14	2128	COPE Murcia	LSD
		14	2128	COPE Murcia fint	RÅM
	765	18	2135	Radio Maiak Odesa	LSD
		18	2135	Radio Maiak Odesa spelade trevlig musik och idar ofta	RÅM
	783	17 18	2134	COPE Catalunya  lät det här. Någon form av regionalt id?  	BOS
	792	18	2059	SER Radio Sevilla med ett hyfsat id	RÅM
	810	14	0200	Radio Skopje med fint id när jag letade MB	RÅM
	837	23	0528	COPE Sevilla	LSD
	855	12	0525	RNE1 / Santander	LSD
	873	11	2155	SER Radio Galicia  kanon-id och dito reklamer.  Punktkonds mot Galicia	BOS
		18	2059	SER Radio Zaragoza	RÅM
	900	11	2158	COPE Vigo	BOS
		17	2134	COPE Alta Extremadura, Caceres  med klart ID var ny för mig	BOS
		17	0500	Herri Irratia - Radio Popular, Bilbao  	BOS
	918	11	2158	Radio Inter, Madrid  med snyggt ID	BOS
		19	1455	Radio Pomorya i Arkhangelsk med lokalprogram	RÅM
	936	26	0550	RNE5 / Valladolid	LSD
	882	13	1906	La Xarxa, Barcelona störd av COPE	RÅM
	954	11	2159	Onda Cero Radio Madrid	BOS
		17	1915	Onda Cero Radio Madrid	LSD
	963	14	2225	CBC Nicosia med id och sedan lättrapporterad musik	RÅM
	990	12	1958	SER Radio Bilbao	LSD
	999	18	1959	COPE Madrid med promo för Radio Ecca	RÅM
	1008	19	2057	SER Radio Alicante  var ny för mig i Parka	BOS
		25	2057	SER Radio Extremadura  också ny PAX-bekantskap för	BOS
	1017	28	2100	Free R 80’s, Shrewsbury 	JOB
	1026	11	2058	SER Radio Asturias	LSD
		11	2155	SER Radio Vigo	LSD
		11	2155	SER Radio Vigo	BOS
		18	2059	SER Radio Vigo	RÅM
		16	2235	SER Radio Salamanca	RÅM
		18	2100	Downtown Radio överraskade i Spaniengaten	RÅM
	1044	18	2059	SER Radio San Sebastian	RÅM
	1080	14	2157	SER Radio Granada	BOS
		14	2158	SER Radio Coruna	BOS
	1098	14	0400	Radio Patria i Nitra-Jarok med fint id och nyheter, sedan jazz	RÅM
	1116	11	2059	SER Radio Pontevedra	LSD
		17	2234	SER Radio Pontevedra	RÅM
	1125	19	0525	RNE5 / Badajoz	LSD
	1134	12	2158	COPE Salamanca	BOS
	1143	12	2159	COPE Jaén  med svagt ID	BOS
	1152	19	0550	RNE5 / Zamora	LSD
	1179	12	1958	SER Radio Valencia  i början av den korta gaten med ID. Sen mest Rioja.	BOS
	1215	14	1820	COPE Cantabria	LSD
	1224	11	2158	COPE Lugo  mycket fint	BOS
		14	2129	COPE Lugo	RÅM
		12	2159	COPE Huelva	LSD
		17	2159	COPE Lleida  var en kul nyhet för	BOS
		19	2059	COPE Albacete i en 50 sekunders gate	BOS
	1269	12	1958	COPE Ciudad Real  med svagt men klart ID	BOS
	1287	12	2200	SER Radio Lugo  perfekt id	BOS
		11	2155	SER Radio Castilla de Burgos  eller "Cadena SER Burgos" som dom sa ibland	BOS
		17	2058	SER Radio Castilla, Burgos	RÅM
	1305	18	1744	Premier Christian Radio	RÅM
		24	0525	RNE5 / Orense	LSD
	1341	13	2157	Onda Cero Ciudad Real släppte inte upp någon annan när BBC höll sig undan	BOS
		15	2155	SER Radio León	BOS
	1395	12	1305	Radio Seagull / Harlingen	LSD
		12	1305	Radio Seagull med nyheter och musik	RÅM
	1485	12	2159	SER Radio Santander dominerade med ett fint id	RÅM
		13	2157	SER Radio Zamora  helt dominant med massor av rapporterbart	BOS
		18	2238	SER Radio Zamora idade innan Santander tog över	RÅM
		15	2237	SER Radio Alcoy	BOS
		17	1800	Radio Mercurs  med Ronny B Goode Show	LSD
	1512	19	1840	TCR1512 spelade CW	RÅM 
	1530	18	1703	Pulse 2, Huddesfield ”West Yorkshire’s Pulse 2” spelade gamla godingar	RÅM
	1557	15	1800	BBC Radio Lancashire	LSD
		17	2102	VahonFM i Den Haag med ett tydligt id i gröten	RÅM
		28	1930	Vahon FM, Haag	LSD
	1566	16	1920	BBC Somerset / Taunton	LSD
		16	1926	BBC Somerset med lokalt id	RÅM
	1584	13	2200	SER Radio Orense avslutade breaket med ett hyfsat id	RÅM
		26	0715	Radio AM, Polen  med okänt QTH dvs ej lokalpx	LSD
	1602	13	2157	SER Radio Cartagena  med välartikulerat ID	BOS
		14	2159	SER Radio Segovia  fint ID 	BOS
		14	2159	SER Radio Segovia fint i en minut	RÅM
	1602	16	2200	Radio Vitoria idar Radio Euskadi	RÅM

AFRIKA
	576	17	0525	RNE1 Las Palmas	LSD
	621	25	0525	RNE1 / Santa Cruz de Tenerife	LSD
	837	11	2029	COPE Las Palmas  med promo för ECCA	LSD
	1008	11	2035	Punto Radio Las Palmas	LSD
		12	2159	Radio Las Palmas ensam på frekvensen	BOS
	1269	26	2200	R Ecca, Las Palmas har jag lyckats undvika tidigare	JOB
	1530	12	2010	VoA Sao Tome spelade trevlig musik i ett program på engelska	RÅM

ASIEN
	594	20	1920	DZBB Quezon City  med Manilla-reklamer	LSD
		28	1959	DZBB ID:ade ordentligt här och blev kvällens Asienskalp tror jag. Inga NHK-1	JOB
	612	27	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka	JOB
	648	13	1650	AFN Okinawa  med country	LSD
	657	14	2000	Kol Israel / Yavne	LSD
	693	14	1320	JOAB (NHK2) Tokyo gladde med att höras som första japan	RÅM
		14	1320	JOAB (NHK2) Tokyo	LSD
	702	13	1405	DZAS Valencuela  med bl a ett FEBC id	LSD
		27	1440	DZAS med fina ID för 702. Svarade trevligt	JOB
	774	14	1320	JOUB (NHK2) Akita	RÅM
		24	1320	JOUB (NHK2) Akita	LSD
	828	14	1320	JOBB (NHK2) Osaka	RÅM
		13	1500	Beijin News Radio   idade på EE: "828 AM … Beijin News Radio"	BOS
	909	27	1320	JOCB (NHK2) Nagoya	LSD
	918	22	2100	Radio Damascus  med utlandspx på engelska	LSD
	972	20	1500	HLCA Dangjin  med utlandspx på koreanska. Har ej bokstavsid	LSD
	1044	13	1410	CRI Changzhou med program på japanska	RÅM
	1080	16	1750	CRI via Kuming med program på engelska	RÅM
	1089	23	1320	JOHB (NHK2) Sendai  svagt men tydligt ID	BOS
	1170	13	1500	VoA Poro  fint	BOS
		18	1458	VoA/Poro med engelska	RÅM
	1224	14	1920	Galei Tzahal /Beersheba  // 6973	LSD
	1242	14	1400	JOLF Tokyo med ett ”Nippon Hoso”	RÅM
		15	1400	JOLF  "Nippon Hoso"	LSD
	1269	20	1200	CRI / Yunnan  med engelska	LSD
	1278	14	1400	JOFR (RKB) Fukuoka med ett RKB före heltimmen	RÅM
	1296	19	1400	Radio Free Afghanistan  med px på Dari	LSD
		24	2130	VoA / Kabul  med Special English	LSD
	1386	23	1320	JOJB (NHK2) Kanazawa	BOS
	1377	27	1320	JOAC (NHK2) Nagasaki svarade med hemsnickrat QSL-kort då de vanliga tagit slut	JOB
	1467	27	1320	JOID (NHK2) Oita med bra ID trots callet! Svarade bra	JOB
	1512	27	1320	JOZB (NHK2) Matsuyama QSL:ade trevligt den också	JOB
	1566	20	1900	HLAZ Jeju  startade pxet på koreanska	LSD
	1602	27	1540	JOSB (NHK2) Kitakyushu  stängde med ID och nationalsång	LSD

PACIFIC
	567	27	1507	KGUM Hagåtna GU  med ett fint "K-57" efter CBS News och Geico-reklam	BOS
		27	1507	KGUM mycket bra ID höjde temperaturen! Länge eftersökt av	JOB
	650	27	1337	KRTR Honolulu HI med EZL och ID här	JOB
	900	26	1300	KNUI Kahului HI  "The Talk of Maui"	BOS
	940	13 27	0811	KKNE Waipahu HI	BOS
	990	26	1220	KIKI Honolulu HI	LSD
		27	1200	KIKI	BOS
		27	1200	KIKI ”This is Stimulating Talk Radio 990 KIKI Honolulu”. CBS News	JOB
	1110	27	1206	KAOI Kihei HI  med ett tydligt ID efter nyheterna. Nämnde även 96.7 FM.	BOS
	1370	25 27	0900	KUPA Pearl City HI  upp med ett snyggt heltimmes-id och så ner i bruset igen!	BOS
		27	0900	KUPA med ett brusigt ID	JOB
	1500	13 27	0833	KHKA Honolulu HI  med bra ID	BOS
		27	1200	KHKA fint ”KHKA Honolulu is your radio home for Hawaii News Now, Dan Patrick, and Yahoo Sports. The New AM 1500 News, Talk, and Sports”	JOB
	1540	27	1200	KREA Honolulu HI  med ID för 1650 KFOX	BOS
	1570	13 26	0830	KUAU Haiku HI  med ID och annat. Ganska stadig signal.	BOS
	1611	27	1448	Vision Radio Network bra i topparna med RLG/AC eller vad nu formatet kallas. Flera sändare på denna QRG men Tamworth togs tydligen inte i bruk förrän våren efter	JOB

NORDAMERIKA
	540	16 28	0459	CBK Regina SK  perfekt "CBC Radio One 102.5 FM in Regina, 540 AM …"	BOS
	550	28 29	0634	WSAU Wausau WI  med svagt ID men minst två stationer till på frekvensen	BOS
		29	0631	WSAU skapligt bra vid ID	JOB
		28 29	0600	KFYR Bismarck ND	BOS
		28	0600	KFYR skapligt "KFYR AM 550" på timmen. Fox News	JOB
		27	1300	KARI Blaine WA med ett svagt men klart ID. Trevligt QSL-certifikat per mail	JOB
		13	0930	KTZN Anchorage AK	LSD
		13 26	0900	KTZN  bra id.  "If you're not in the Zone you're not in the game!"	BOS
	560	22	0700	WGAN Portland ME  svagt ID	BOS
		29	0630	WQAM Miami FL  med några svaga ID och Yahoo Sports Radio.	BOS
		29	0630	WQAM ganska fint på min antennkombination	JOB
		26	0600	WEBC Duluth MN  lysande över timmen! Best ever för mig.	BOS
		28	0559	WEBC skapligt med reklam för en sportbar men tappade på timmen tyvärr	JOB
		16 17	0458	KMON Great Falls MT  stadig och rätt stark. Legal ID på timmen något sämre.	BOS
		17	0458	KMON  med ett fint id	RÅM
		29	0534	KLZ Denver CO promo för Michael North Show och ”KLZ 560”-ID	JOB
		27	0600	KLZ  praktiskt taget ensam på frekvensen! Flera bra ID	BOS
	570	17 28	0506	WNAX Yankton SD  perfekt. Skröt med att ha sänt i 90 år!	BOS
		17	0506	WNAX  “For 90 years we have been your radio home, 5-70 WNAX”	RÅM
		14	0118	CKSW Swift Current SK ”Country Music Radio CKSW 570”	RÅM
		23 28	0842	CKSW	BOS
		16 28	0500	KVI Seattle WA  i kamp CKSW. "America's First Conservative Talk Station" 	BOS
		28	0600	KVI fint med Red Eye Radio-promo, ID och ABC News	JOB
	580	19	0600	CFRA Ottawa ON	LSD
		26 28	0600	KUBC Montrose CO  svagt men klart ID.  Ganska ensam  (CKUA är ju tyst nu.) och stadig. Starkare den 28.10.	BOS
	590	25	0959	KUGN Eugene OR  stadigt men svagt och flera ID i minuten fram till timmen	BOS
		13	0635	KHAR Anchorage AK	LSD
		18	1238	KHAR  starkt med id och NOS	RÅM
		26 28	1300	KHAR  ID och Channel 2 News. "You're watching KTUU…"	BOS
		28	0506	KHAR med ”sweeptones” följt av en tsunamivarning. Samma på flera andra AK, tex 650, 930 	JOB
	600	26	0600	WMT Cedar Rapids IA  inte så illa över timmen.	BOS
		28	0630	WMT promotade systern KXIC-800	JOB
		13 27	0824	CJWW Saskatoon SK	BOS
		14	0117	CJWW  idar ofta	RÅM
		28	0559	KSJB Jamestown ND  stadig med Country.  Dock flera (!) under	BOS
		28	0623	KSJB fint ”Serving with the best in Country music 24 hours a day, 365 days a year, Classic Country KSJB”	JOB
	610	13 16	0818	CHTM Thompson MB  lyckades ta sig igenom CKYL med ett ID	BOS
		14	0125	CHTM  med fina reklamer och väder f f g för	RÅM
		28	0600	CHTM fint ”Arctic Radio Network News on 610 CHTM”	JOB
		13 27	0835	CKYL Peace River AB	BOS
		27	0648	CKYL ordentligt ID med alla FM-repeaters	JOB
		26	1430	CKRW Whitehorse YT  äntligen fångad med fina detaljer och fina ID!  Som jag jagat denna!  CKYL hade fått ge sig för dagen så CKRW hade frekvensen för sig själv. Svarade fint på emailadress nummer två …	BOS
	620	16 28	0505	CKRM Regina SK	BOS
		28	0558	CKRM ”620 CKRM, your source for news”	JOB
		16	0506	KPOJ Portland OR	BOS
		13 26	0752	KGTL Homer AK  fint ID i NOS-musiken	BOS
		27	1215	KGTL	LSD
	630	13 27	0735	CHED Edmonton AB	LSD
		14 26	0132	CHED  svårt trängd av Tunisien	RÅM
		18 22	1105	CHED	BOS
		28	0600	CHED ägde frekvensen	JOB
		17 23	0500	KFXD Boise ID  "Sports Radio 630 The Fan" svagt ID på timmen	BOS
		17	0500	KFXD  med ett mycket svagt ”Sports Radio 630 The Fan”	RÅM
		13	0705	KIAM Nenana AK	LSD
		26 27	1200	KIAM  mycket ren och fin	BOS
		28	1000	KIAM glänste på en ren QRG	JOB
	640	16 	0501	KFI Los Angeles CA	BOS
		28	0533	KFI "KFI News" bra	JOB
		27	1300	KYUK Bethel AK  med ett svagt men klart Id innan musiken fortsatte	BOS
		27	1300	KYUK	JOB
	650	21 22	0804	WSM Nashville TN  ensam på frekvensen men svag och brusig	BOS
		14	0100	CKOM Saskatoon SK	RÅM
		27	0600	CKOM	BOS
		28	0600	KGAB Orchard Valley WY inte så stark men klart med rätt sidband inställt	JOB
		27 28	0837	CISL Richmond BC fint med ”AM 650”-ID:s och gamla godingar	JOB
		13	0645	KENI Anchorage AK	LSD
		26 28	1300	KENI  amerikanskt nationalistisk PSA före ID 	BOS
		27 28	1200	KENI ”Keeping you in touch and informed every hour of the day, this is Newsradio 650 KENI Anchorage”. ABC News	JOB
	660	29	0600	WFAN New York NY	BOS
		23 26	0900	KEYZ Williston ND  med svagt heltimmes-id.  Mycket bättre 26:e 0600.	BOS
		13 28	0902	CFFR Calgary AB  	BOS
		17	0500	CFFR  ”All news radio station, 6-60 News”	RÅM
		28	0537	CFFR fint “660 Newstime, 11.37”, wx från Environment Canada	JOB
		27	1252	+KXOR Junction City OR  var en total överraskning!  "… Oregon, 660 AM Radio Zion …"  när KFAR höll igen en stund.  Denna station har tidigare ofta varit off	BOS
		27	1252	KXOR dubbel-ID för 540 och 660 plus legal ID 1300. Oväntad men även loggad i Furuögrund kring Jul. Vill inte svara?	JOB
		13 27	0645	KFAR Fairbanks AK	LSD
		20	0700	KFAR 	RÅM
		25 27	1500	KFAR väldigt ren och stark	BOS
		27	1200	KFAR fint ”Talkradio for The Interior, 660 AM KFAR Fairbanks”. Fox News	JOB
	670	26	0601	WSCR Chicago IL var det här och inte KBOI när jag stannade till.	BOS
		13	0806	KBOI Boise ID   med Red Eye Radio	BOS
		17 28	0500	KBOI  med ett hyfsat id	RÅM
		28	0600	KBOI stadigt ”The Legendary Voice of the Broncos, 670 KBOI…”. ABC News	JOB
		25 27	1400	KDLG Dillingham AK  bättre än normalt	BOS
		27	1200	KDLG ”This is KDLG Dillingham 670 AM and 930 AM in Unalakleet”. BBCWS	JOB
	680	29	0600	CFTR Toronto ON	BOS
		14 28	0100	CJOB Winnipeg MB	BOS
		14	0100	CJOB  med id och väder	RÅM
		13	0650	KBRW Barrow AK	LSD
		25 26	1300	KBRW  med BBC World Service efter påannonsering på något ekimå-språk	B OS
	690	14	0120	+CKGM Montreal QC  med ”Your home for the Montreal Canadians, TSN 690”	RÅM
		28	0634	KTSM El Paso TX  mycket bra local gate med flera ID i promo	BOS
		28	0634	KTSM har inte varit i närheten av sådan hörbarhet i mina lurar tidigare! ”Newstalk 690 KTSM”	JOB
		16 28	0500	CBU Vancouver BC  med lokalt ID	BOS
		28	0630	CBU live från Vancouver med anledning av tsunamivarning	JOB
	700	21 29 	0801	WLW Cincinnati OH  svag men stadig 	BOS
		29	0600	WLW	JOB
		28	0631	KALL North Salt Lake City UT ”ESPN 700”	JOB
		13 27	0630	KBYR Anchorage AK	LSD
		25 26	1300	KBYR	BOS
		28	0600	KBYR ”AM 700 KBYR Anchorage”. ABC News	JOB
	710	21	0902	KCMO Kansas City MO  inte illa alls	BOS
		28	0500	KXMR Bismarck ND ”ESPN 710 KXMR”	JOB
		17 23	0511	KNUS Denver CO  god tvåa under ESPN	BOS
		27 28	0544	KNUS “710knus.com”. Mycket fint 28:e 0634	JOB
		16 27	0500	KIRO Seattle WA	BOS
		28	0600	KIRO “710 ESPN KIRO AM Seattle”	JOB
	720	21 28	0800	WGN Chicago IL	BOS
		13	0630	KOTZ Kotzebue AK	LSD
		25 26	1430	KOTZ  härlig dialekt och direktsänt väder	BOS
	730	19	0600	CKAC Montreal QC med franska	RÅM
		14 26	0116	CKDM Dauphin MB  hårt trängt ID. 	BOS
		14	0122	CKDM  med lokal information	RÅM
		28	0634	CKDM ”This is 730 CKDM” i musiken. BC-QRM + en med Mex-liknande mx. Ej XEX mtp formatet?	JOB
		16 27	0500	CHMJ Vancouver BC  med trafiknyheter	BOS
		28	0600	CHMJ ”AM 730 is Canada’s most listened to traffic station”	JOB
	740	28	0630	+KVOR Colorado Springs CO  hade några bra minuter här med en massa ID mm! Högst oväntad.  Långt och intresserat QSL-mail från CE, tillika amatör	BOS
		28	0630	KVOR hittades efter specialsökning då JEÖ rapporterat QSL! Ibland funkar dylika upptåg. Trevlig svar från CE på omvägar! Han är radioastronom oxo	JOB
		13 26	0059	CBX Edmonton AB  "740 in Edmonton". Ruskigt lokalt 26:e 1258	BOS
	750	21	0759	WSB Atlanta GA  med en massa ID före timmen	BOS
		13 28	0833	CKJH Melfort SK  "CK-750"	BOS
		14 	0126	CKJH  med en jingle	RÅM
		25 27	1303	KXTG Portland OR  med en massa "The Game" och annat lokalt	BOS
		28	0530	KXTG ”750 The Game”	JOB
		13	0648	KFQD Anchorage AK	LSD
		25 26	1300	KFQD kanon	BOS
	760	14	0133	WJR Detroit MI	RÅM
		22	0820	WJR 	LSD
		18 27	0730	WJR   "WJR, Detroit's News Talk Leader"	BOS
		28	0006	KKZN Thornton CO hängde på 850 och 1090 bl.a. Neutrala ”AM 760”-ID	JOB
		23	0904	KFMB San Diego CA  stadigt och med egna nyheter och ID	BOS
		28	0606	KFMB ”760 KFMB”	JOB
		27	1300	CFLD Burns Lake BC  upp bra med ett "The Peak"-ID i peaken!	BOS
	770	22	0700	WABC New York NY	BOS
		13 27	0906	CHQR Calgary AB	BOS
		14	0130	CHQR  med reklamer	RÅM
		17 27	0500	KTTH Seattle WA  med svagt ID innan QR-77 tog över helt.  Stark 27:e	BOS
		26	1400	KCHU Valdez AK  med ett svagt men klart "You're listening to KCHU Valdez, KXKM McCarthy and KXGA ….. Community Public Radio …"	BOS
	780	21 27	0757	WBBM Chicago IL	BOS
		16 23	0503	KKOH Reno NV  inte så illa. Flera ID och annat lokalt	BOS
		13 27	0655	KNOM Nome AK	LSD
		27	1200	KNOM snabbt ”KNOM Nome, it’s 4 o’clock”. ABC News	JOB
	790	26	0600	WAYY Eau Claire WI  ett par ID före nyheterna.	BOS
		26 29	0559	KFGO Fargo ND	BOS
		29	0534	KFGO ”Now back to Coast to Coast AM on The Mighty 790 KFGO”	JOB
		23	0906	KGHL Billings MT  gick fint!  Hörs inte allt för ofta.	BOS
		28	0600	KGHL svag jingle bakom CFCW	JOB
		13 27	0824	CFCW Camrose AB   låter mycket mer avslappnad vid 1300 UTC	BOS
		20	0515	CFCW	LSD
		20	0553	CFCW 	RÅM
		17 27	0500	KJRB Spokane WA	BOS
		25 26	1200	KCAM Glenallen AK  med en riktig lantis som live-idade	BOS
	800	18	0800	CKLW Windsor ON	BOS
		14	0104	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		14	0104	CHAB  ”800 CHAB” spelade Creedence Clearwater Revival	RÅM
		18	0535	CHAB	LSD
		27	0842	KPDQ Portland OR ”True Talk 800” inte ofta hörd av	JOB
		27	0848	CKOR Penticton BC svagt men 100%. ”EZ Rock”	JOB
		26 27	1506	KINY Juneau AK  vid dessa special-cx	BOS
		27 28	1022	KINY hade sina fina stunder dessa datum	JOB
	810	28	0617	CKJS Winnipeg MB finfint ”You’re tuned to Radio 810 CKJS online at ckjs.com”. Dunderbra med reklamblock lite senare	JOB
		28	0622	CKJS   fina Winnipeg-reklamer	BOS
		13 23	0732	KGO San Francisco CA	BOS
		23	0915	KGO	LSD
		28	0557	KGO “KGO 810“ ägde frekvensen så här dags	JOB
	820	21 28	0759	WBAP Ft Worth TX  jämnstark med en annan som dök vid id	BOS
		22	0755	WBAP	LSD
		21	0902	WCPT Willow Springs IL  mycket trevligt runt ID!	BOS
		18	0800	KUTR Taylorsville UT	LSD
		16 26	0500	KUTR  perfekt ID	BOS
		23 25	0901	KGNW Burien WA  och inte KUTR som man skulle vänta sig, dominerade	BOS
		28	0530	KGNW mycket fint med info om deras podcast ifall AM-mottagningen inte skulle vara så bra…	JOB
		13	0658	KCBF Fairbanks AK	LSD
		25 	1500	KCBF  med ESPN "820 Sports"	BOS
		28	0600	KCBF “This is 820 AM KCBF Fairbanks”. ESPN	JOB
	830	29	0600	WCRN Worcester MN  pratade upp ankomsten av Hurricane Sandy!	BOS
		27 28	0200	WCCO Minneapolis MN	BOS
		28	0635	WCCO ”Live from the Buick studios this is Newsradio 8-3-0 WCCO”	JOB
		14 23	0132	CKKY Weinwright AB  med fin lokal annonsering i en lucka i splashet	BOS
		25 27	1300	KSDP Sand Point AK  skapligt och med bra ID	BOS
	840	14	0124	WHAS Louisville KY	RÅM
		18	0705	WHAS	LSD
		18	0800	WHAS	BOS
		29	0534	WHAS fint som många andra dominanter. ”84 WHAS”	JOB
		16 23	0458	KXNT North Las Vegas NV  fint // FM Newsradio 100.5	BOS
		28	0600	KXNT fint “FM Newsradio 100.5 KXNT, KXNT AM and HD North Las Vegas, KXNT FM and HD-1 Henderson”. CBS News	JOB
		27	0852	KSWB Seaside OR "AM 840 Gold"	JOB
		27	0900	KMAX Colfax WA med ett brusigt legal ID. Den hör man inte varje dag	JOB
	850	21	0900	WGVS Muskegon MI  med samma dubbel-id som på 1480! 	BOS
		16 23	0457	KOA Denver CO	BOS
		13	0700	KICY Nome AK	LSD
		26 27	1200	KICY  kanon och denna tid på EE	BOS
	860	25	0800	CJBC Toronto ON  fint	BOS
		14 27	0100	CBKF Saskatoon SK   "Radio Canada en Saskatchewan."	BOS
		14	0100	CKBF  "Radio Canada en Saskatchewan."	RÅM
		25 28	0957	KTRB San Francisco CA  kanon med "860 AM ESPN Deportes Radio"	BOS
		28	0600	KTRB fint legal ID och ESPN Deportes! QSL:ade snabbt	JOB
		16 25	0506	KPAM Troutdale OR  "Your News and Conversation station". Q4	BOS
		27 28	0800	KPAM kanon-ID “We are AM 860 KPAM, Troutdale, Portland, Vancouver, The Voice of Portland”. CBS News. Bra även 1006 28:e	JOB
		26	1429	CFPR Prince Rupert BC  fint med Prince George-annonsering	BOS
		13	0700	CHAK Inuvik NT	LSD
	870	14	0130	WWL New Orleans LA med sport	RÅM
		18 28	0200	WWL  stark men hårt splashad emellanåt den 28:e	BOS
		27	1248	CFBV Smithers BC med ett helt OK ”The Peak”-ID gladde! Ny för	JOB
		25 27	1200	KSKO McGrath AK  med samma ID-cirkus som på 900	BOS
		27	1200	KSKO ”You’re listening to KSKO Radio in McGrath, Alaska, 870 on your radio dial. Repeating as KZPA Fort Yukon at 900 on your radio dial. The Voice of Interior Alaska”. Jfr 900 där det första ID:et lät hemskt överstyrt. Rätt OK här på 870 dock	JOB
	880	29	0558	WCBS New York NY	BOS
		14	0114	CKLQ Brandon MB fint med sport, lokala reklamer och många id	RÅM
		28	0559	CKLQ  fint med Trucker Radio	BOS
		28	0628	CKLQ fint med ID, “Trucker Radio”-påannons och wx	JOB
		27	2354	KRVN Lexington NE gladde stort med ID “AM 880 KRVN” + promo. Fint sedan med sport någon minut. Svarade med QSL-certifikat på glansigt papper mm i tjockt brev!	JOB
		13 26	0908	CHQT Edmonton AB	BOS
		14	0119	CHQT  störde CKLQ ibland	RÅM
		28	0533	CHQT ”iNews 880” med KWIP-QRM	JOB
		16 17	0500	KWIP Dallas OR  bra heltimmes-id. EE call. "La Que Manda" + "La Campeona"	BOS
		20	0745	KWIP  "La Campeona"	LSD
		17	0503	KWIP  ”This is KWIP”	RÅM
		28	1007	KWIP “La Campeona” gick fint	JOB
	890	14	0123	WLS Chicago IL	RÅM
		18 29	0600	WLS	BOS
		29	0530	WLS fint men utmanades av Panamá bl.a!	JOB
		29	0400	KVOZ Del Mar Hills TX räknade upp en massa stns varav de flesta på FM	JOB
		13 26	0900	CJDC Dawson Creek BC	BOS
		25 26	1159	KBBI Homer AK   en av de bättre AK-stationerna  denna tid	BOS
	900	14 23	0110	CKBI Prince Albert SK  fint trots alla europeer med lokal match och P.A.-reklamer	BOS
		18	0710	CKBI	LSD
		13	0715	KZPA Fort Yukon AK	LSD
		25 27	1200	KZPA  först drog någon ner en regel och dubbelidade för KZPA och KSKO med ruskig ljudkvalitet och sedan kom ordinarie dubbel-id från KSKO med fint ljud	BOS
		27	1200	KZPA enligt Bosse ovan. På 870 bättre ljud på första dubbel-ID:et!	JOB
	910	14	0114	KCJB Minot ND med väder och en jingle	RÅM
		23	0900	KCJB   kämpade mot Q-91	LSD
		23 28	0900	KCJB   den 28:e informerade Dave Lehner om sin loppis-show	BOS
		21	0900	KWDZ Salt Lake City UT  med bra ID två minuter före timmen helt enligt mall	BOS
		13	0907	CKDQ Drumheller AB	BOS
		14	0201	CKDQ  ”Q-91, Q Country”	RÅM
	920	26	0600	KDHL Faribault MN	BOS
		29	0500	KDHL har jag arkiverat många ID:s på från denna expedition	JOB
		14 28	0112	CFRY Portage MB  kanon med C-Fry Weather	BOS
		14	0112	CFRY  med lokalt väder I sporten	RÅM
		28	0532	KWAD Wadena MN fint vid ID = kul! ”Classic Country 920 KWAD, 1430 KNSP”. Även lite senare med wx. Trevligt svar per snigelbrev!	JOB
		25	1000	KSHO Lebanon OR  upp jämnstarkt med KXLY på timmen. Tur man inte behövde rapport på den för det var en himla röra. "America's Best …."	BOS
		16 17	0458	KXLY Spokane WA   sände för "Spokane and beyond."  Många fina id.	BOS
		26 27	1200	KSRM Soldotna AK  med 0400-nyheterna från ABC	BOS
	930	20	0440	CFBC Saint John NB	LSD
		26 29	0500	CFBC  ensam på frekvensen.  Samtidigt KUTR ensam på 820! Skumma cx.	BOS
		29	0549	CFBC kanon ”Classic Hits 93 CFBC”	JOB
		28	0005	KOGA Ogallala NE gladde med wx och lokala PSA:s denna öppning! Bra QSL	JOB
		13 22	0902	CJCA Edmonton AB	BOS
		14	0120	CJCA  ”9-30 The Light”	RÅM
		17 23	0459	KSEI Pocatello ID  kanon med True Oldies och nya slogan förutom ID.	BOS
		17	0459	KSEI  spelade “Hooked on a feeling” efter id	RÅM
		25 27	1400	KNSA Unalakleet AK  med 670-id	BOS
		27	1200	KNSA ”This is KDLG Dillingham 670 AM and 930 AM in Unalakleet”. BBCWS	JOB
	940	27	0646	WINZ Miami FL lite oväntat ”Sports Animal 940 Winz”	JOB
		14 22	0100	CJGX Yorkton SK	BOS
		14	0120	CJGX 	RÅM
		28	0515	KFIG Fresno CA med lokalreklam var ny för	JOB
	950	18	0759	WWJ Detroit MI	BOS
		14	0101	CFAM Altona MB mycket fint med ”CFAM 950, a Golden West Radio Station”	RÅM
		28	0000	CFAM 	JOB
		29	0406	CFAM  "CFAM reports on sports"	BOS
		22	0701	KRWZ Denver CO  med ett hastigt ID i OLD-mx:en	BOS
		17 23	0503	KMTX Helena MT  med väder och ID. Sen en Bachman Turner Overdrive	BOS
		16 27	0500	KJR Seattle WA	BOS
	960	17 26	0506	KMA Shenandoah IA  förvånade lite. Fina ID och ads	BOS
		17	0506	KMA  med reklamer och id	RÅM
		27	0004	KMA fint i topparna. Hoppades förstås på NE vid dessa cx…	JOB
		13	0900	CFAC Calgary AB	BOS
		23	0900	KIXW Apple Valley CA  med tydligt ID men tyvärr för svagt för rapport. 	BOS
	970	22	0659	WZAN Portland ME  hann precis Ida innan WDAY tog över	BOS
		22 27	0700	WDAY Fargo ND  med ett bra bokstavs-id i röran.	BOS
		25	0710	KQAQ Austin MN	LSD
		26	0605	KQAQ på topp	BOS
		28	0100	KQAQ med legal ID	JOB
		17 23	0500	KBUL Billings MT  dubbel-ID:ade // FM 95 och drog igång Fox News Radio	BOS
		17	0500	KBUL 	RÅM
		28	0434	KBUL “FM Newsradio 95”	JOB
		25	0950	KUFO Portland OR  "Freedom 9-70"	LSD
		13 27	0900	KFBX Fairbanks AK	BOS
		27 28	1130	KFBX stadigt ”Newsradio 970 KFBX”	JOB
		20	0700	KFBX 	RÅM
	980	21	0800	WITY Danville IL  peakade fint till heltimmes-idet	BOS
		25	0615	WITY  med NOS musik	LSD
		21 29	0801	WCUB Two Rivers WI  tog över med några ID	BOS
		25	0640	KMBZ Kansas City MO	LSD
		21	0906	KMBZ  drog ett ID efter nyheterna	BOS
		22	0625	KKMS Richfield MN  	LSD
		26 29	0500	KKMS	BOS
		14	0125	CJME Regina SK ”News Talk 980 CJME”	RÅM
		16 23	0458	CJME	BOS
		28	0631	CJME “980 CJME”	JOB
		28	0604	KFWB Los Angeles CA ”KFWB Weather”, ”KFWB Newstime, 1104”	JOB
		23	0930	KBBO Selah WA   med sedvanligt "K-USA"-id och Walla Walla reklamer	BOS
		27	1000	CKNW New Westminster BC	BOS
		28	0543	CKNW ”CKNW Newstalk 980”	JOB
	990	16 29	0504	CBW Winnipeg MB  med vädret för Manitoba efter ett ID	BOS
	1000	14	0127	WMVP Chicago IL med baseball	RÅM
		21 26	0900	WMVP  perfekt ID	BOS
		13 26	0730	KOMO Seattle WA	BOS
		28	1005	KOMO “KOMO Newsradio”	JOB
	1010	27 29	0558	WINS New York NY	BOS	
		25	0800	CFRB Toronto ON	BOS
		14 26	0100	CBR Calgary AB  med lokala Calgary-varianten på CBC News.	BOS
		14	0200	CBR 	RÅM
	1020	13	0300	KDKA Pittsburg PA	RÅM
		28	0630	KJJK Fergus Falls MN  fint med "Family 1020"-ID	BOS
		28	0630	KJJK ”Family 1020” gick bra med kristen pop	JOB
		17 23	0500	KTNQ Los Angeles CA  stark och med ett tydligt call-ID	BOS
		28	0526	KTNQ med lokalreklam till area code 949 = Irwin, CA bl.a.	JOB
		25	1000	KWIQ Moses Lake North WA  svagt dubbel ID där "900 KKRT" hörs bra	BOS 
		13 26	0735	KOAN Eagle River AK  fint. "AM 1020 KOAN"	BOS
		27 28	1200	KOAN ”This is Fox Newstalk 95.5 FM and AM 1020 KOAN Eagle River-Anchorage”. Fox News	JOB
	1030	18 29	0500	WBZ Boston MA	BOS
		27	2329	WCTS Maplewood MN med ett par skapliga WCTS + telefonnumret! Perfekt snail-mail-QSL gladde stort här!	JOB
		23 28	0900	KTWO Casper WY  fina reklamer innan timmen liksom wx. Runt 30-40 F	BOS
		28	0630	KTWO ”K2 Radio” fint vid dessa cx förstås	JOB
		27	0850	KMAS Shelton WA	LSD
		25	1000	KMAS  mycket fint men en stn under retade fantasin …	BOS
		27	0900	KMAS riktigt bra vid ID! En mx-stn fanns med i bakgrunden stundvis – OR?	JOB
	1040	14 29	0122	WHO Des Moins IA	RÅM
		21 26	1300	CKST Vancouver BC  	BOS
	1050	21	0759	WEPN New York NY  "ESPN Deportes Radio, Nueva York"	BOS
		18 28	0000	CHUM Toronto ON	BOS
		14	0059	CKSB Winnipeg MB med franska, äntligen hörd av 	RÅM
		14 29	0059	CKSB  ovanligt bra	BOS
		27	0600	CKSB	JOB
		23	0852	+KMTA Miles City MT  överraskande upptäckt här men stämde bra med kondsen i övrigt!  Lite OLD oxo.	BOS
		13 22	0804	CJNB North Battleford SK	BOS
		14	0111	CJNB  berättade om kommande hockymatcher	RÅM
		27	0900	KTCT San Mateo CA  med ett "KNBR2"-id	BOS
		28	1038	KAGO Klamath Falls OR  överraskade med att gå mycket fint med ID	BOS
		27	1244	KEYF Dishman WA inte så illa ”America’s Best Music, AM 1050 The Key”	JOB
	1060	22 25	0700	KGFX Pierre SD  och inte CKMX denna gång	BOS
		27	2334	KGFX med ID & Country	JOB
		13 29	0738	CKMX Calgary AB   "classiccountryam106.com"	BOS
		14	0105	CKMX 	RÅM
		28	0643	CKMX roade med ID för kortvågen här!	JOB
	1070	28	0636	KLIO Wichita KS upp över KNX en stund med lokalreklam	JOB
		16 27	0431	KNX Los Angeles CA	BOS
		16	0535	KNX	LSD
		17	0456	KNX  bra	RÅM
		25 27	1000	CFAX Victoria BC  fint ID och ensam på frekvensen	BOS
		20	0600	CFAX  med ett ”CFAX Victoria”	RÅM
		28	0604	CFAX ”CFAX Victoria”, ”C-Fax 1070”	JOB
	1080	21 26	0900	WTIC Hartford CT	BOS
		28	0532	WTIC med en ganska lång wx	JOB
		21	0903	WNWI Oak Lawn IL  med flera ID och Chicago-slogan. Sen Asiatiskt	BOS
		28	0631	KRLD Dallas TX  kom fram fint till ID	BOS
		28	0631	KRLD bra en stund ”Newsradio 1080 KRLD”	JOB
		23 25	0959	KFXX Portland OR  fint och ensam på frekvensen	BOS
		13 26	0900	KUDO Anchorage AK  "Ticket" hade köpt biljett hit	BOS
		28	0536	KUDO ”AM 1080 The Ticket”	JOB
	1090	14	0130	WBAL Baltimore MD med ett kort id i trafikinformationen	RÅM
		23	0559	KBOZ Bozeman MT  med ett klart ID genom WA-stn	BOS
		28	0006	KMXA Aurora CO  stark och stadig. ID så här dags.	BOS
		28	0012	KMXA mycket fina ”Maria 1090 AM” och romantiska låtar	JOB
		13 28	0730	KPTK Seattle WA	BOS
		20	0700	KPTK  gick bra	RÅM
	1100	13 21	0256	WTAM Cleveland OH  fint	BOS
		28	0620	WZFG Dilworth MN  "The Flag"	LSD
		28	0630	WZFG  med en finfin väderrapport	BOS
		28	0630	WZFG med strålande ”AM 1100 The Flag”, wx, promo mm	JOB
		23 28	0906	KNZZ Grand Junction CO  dominant och efter ID över till Red Eye Radio	BOS
		28	0600	KNZZ kanon-ID "Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction". Fox News	JOB
		16 23	0458	KWWN Las Vegas NV  riktigt fint!  "… on ESPN 1100 and 98.9 FM. Hey, Las Vegas, for the first time ever …"  Även strax före 09 den 23:e	BOS
		16 17	0458	KFAX San Francisco CA  svagt id den 17:. Bättre 16:e.	BOS
		17	0458	KFAX  med ett svagt id	RÅM
	1110	14	0120	WBT Charlotte NC	RÅM
		18	0659	KFAB Omaha NE starkt med id i en promo	RÅM
		21 26	1000	KFAB utan spår av väntade KBND	BOS
		16 25	0500	KBND Bend OR  dominant	BOS
		13 27	0900	KAGV Big Lake AK  	BOS
		20	0700	KAGV 	RÅM
		27	1200	KAGV ”Broadcasting from Houston, Alaska, this is KAGV 1110, Alaska’s Gospel Voice. KAGV Big Lake”. SRN News	JOB
	1120	14	0118	KMOX St Louis MO med ett trevligt musikprogram	RÅM
		18 27	0800	KMOX  // 102.5 FM	BOS
		28	0531	KMOX körde en Oldies-show 	JOB
		16 23	0500	KANN Roy UT  med stiligt ID efter REL px. Dominant. "Radio For Life – SOS"	BOS
		29	0546	KANN “SOS Radio“ fint	JOB
		17 21	0516	KPNW Eugene OR  med ett ID i bruset	BOS
	1130	26	0500	WBBR New York NY	BOS
		14 26	0105	KTCN Minneapolis MN med väder	RÅM
		18 29	0800	KTCN	BOS
		28	0706	KBMR Bismarck ND mycket fint i topparna med C&W och till sist hittades ett något modest men dock klart ID i kamp med CKWX! En av mina most wanted!	JOB
		13 27	0730	CKWX Vancouver BC  "news1130.com"	BOS
		20	0600	CKWX 	RÅM
	1140	28	0605	KSOO Sioux Falls SD tämligen fint vid dessa cx	JOB
		20 29	0700	KSOO	BOS
		13 27	0730	CHRB High River AB	BOS
		14	0100	CHRB  börjar programmet ”Heart of the South”	RÅM
		23	0906	KYDZ North Las Vegas NV  fint med Disney-typ px. "1140 AM Kid's Radio"	BOS
		13 26	0730	KSLD Soldotna AK  IDade strax efter CHRB 	BOS
		27	0830	KSLD med ID i ESPN	JOB
	1150	14	0120	WHBY Kimberly WI	RÅM
		20	0450	WHBY	LSD
		18 26	0606	WHBY  tog över igen efter att ha släppt upp KSAL en stund	BOS
		28	0530	WHBY ”Newstalk 1150 WHBY” är svårmissad	JOB
		26 28	0630	KSAL Salina KS  med flera bra ID och hamburgerreklam	BOS
		28	0630	KSAL fint ”Coast to Coast AM on your Talk Authority Newsradio 1150 KSAL”	JOB
		17 22	0459	KSEN Shelby MT  svagt ID. Bättre ID 0508.	BOS
		22	1310	KSEN	LSD
		17	0508	KSEN 	RÅM
		28	0601	KSEN kanon-ID ”1150 Radio KSEN Shelby”	JOB
		27	0900	KAGO Klamath Falls OR ID:ade i röran	JOB
		21 27	1300	KKNW Seattle WA  fint med Scandinavian Hour som hade Frukostklubbens gamla signaturmelodi "Gomorron, Gomorron" som sin egen signatur!	BOS
		27 28	1006	KKNW fint enligt BOS ovan och även 28:e. ”Alternative Talk 1150 AM”	JOB
		25	1000	CKFR Kelowna BC	BOS
		26	1430	+CBAC Tuktoyaktuk NT  oväntat bra med tanke på bara 40 Watt	BOS
	1160	21 28	0800	WYLL Chicago IL	BOS
		13 27	0900	KSL Salt Lake City UT  avvek från mängden. Nästan inga USA-stationer hördes.	BOS
		20	0500	KSL	RÅM
	1170	21 28	0800	WWVA Wheeling WV	BOS
		28	0532	WWVA stark men utmanad av flera andra inklusive EU	JOB
		23 27	0900	KPUG Bellingham WA  med halvbra ID.	BOS
		27	0830	KPUG ägde frekvensen denna tid! 	JOB
		13 26	0730	KJNP North Pole AK  klämde in ett "The time in North Pole is 11.30." innan REL	BOS
		15	1335	KJNP  startade med N/A och stort id	LSD
		15	1335	KJNP  startade morgonens px med nationalsång och stort id	RÅM
	1180	21 28	0600	KYES Rockville MN  drog på nåt hemskt efter en längre paus.	BOS
		28	0630	KYES ”AM 1180 K-Yes” ohemult bra	JOB
		23 25	0859	KOFI Kalispell MT   med härlig jingle på timmen	BOS
		27	1300	KLAY Lakewood WA   "KLAY Lakewood-Tacoma"	BOS
		27	1300	KLAY även 0800 men ganska trängd av KOFI då	JOB
	1190	21 27	0805	WLIB New York NY  med en härligt mullrande Reverend som promotade sig själv och WLIB. Så här har de inte gått sedan stationen förstördes av Superstorm Sandy någon dag senare. Har inte repat sig ännu ett halvår senare.	BOS
		20	0500	WOWO Ft. Wayne IN	RÅM
		18	0800	WOWO	BOS
		14 23	0110	CFSL Weyburn SK  fint med lokal reklam i Blue Jays match	BOS
		14 	0110	CFSL  med lokala reklamer	RÅM
		28	0644	CFSL ”AM 1190” bara men drog mailadressen också	JOB
		13 27	0839	KEX Portland OR  med ett hastigt ID i gaten:  "KEX 102.3 FM" 	BOS
		17	0500	KEX  med fint id	RÅM
	1200	25	0800	WCHB Taylor MI  med ett murrigt ID  och stilla jazz	BOS
		18	0800	WRTO Chicago IL  mycket fint efter ID:et	BOS
		21 26	0800	WOAI San Antonio TX  genom ND-stn	BOS
		20	0600	WOAI 	RÅM
		12 16	0331	KFNW West Fargo ND  “Faith 1200” riktigt fint med väder, ID mm	BOS
		14	0100	KFNW  ”Faith 1200” hordes bra	RÅM
		16	0501	CJRJ Vancouver BC  räknade ner och hamnade till slut på "RJ-1200"	BOS
	1210	27	0600	VOAR Mt Pearl NL   perfekt ID	BOS
		23	1030	KGYN Guymon OK  "US Country"	LSD
		23 28	0630	KGYN  en av countrystationerna här med bra ID	BOS
		28	0617	KGYN ruskigt bra ID	JOB
		28	0601	KHAT Laramie WY  inte så illa med dubbel-id och sen Country	BOS
		28	0626	KHAT kanon-ID ”Buckin’ 92”	JOB
		16 23	0900	KPRZ San Marcos CA  med ett par ID och omnämnande av någon sponsor	BOS
		24	1345	KMIA Auburn-Federal Way WA  "Latino – Solo Exitos"	LSD
		26 27	1400	KMIA  tjusigt legal id	BOS
		27	1339	KMIA mycket fint när de varvat upp full effekt "Latino – Solo Exitos"	JOB
	1220	13	0300	WHKW Cleveland OH ”The Word”	RÅM
		25	0801	WHKW	BOS
		28	0630	KDDR Oakes ND  ganska bra med natt-programmet från Dakota Country Radio men inget lokal-Id uppfattat. Jag har dock hört den förr med eget ID.	BOS
		28	0630	KDDR ”Dakota Country Radio”	JOB
		14 22	0100	CJRB Boissevain MB  stark	BOS
		14	0100	CJRB  “You’re listening to CJRB radio 1220” stark	RÅM
		25 27	1300	KPJC Salem OR kom upp lagom till heltimmes-ID	BOS
		27	0900	KPJC med ett ID som lurade mig först “AM 1220 Hebrew Nation Radio”	JOB
	1230	29	0631	CFGN Port aux Basques NL  IDade bl a för CFNW 790 och FM 97.9.	BOS
		29	0631	CFGN lade jag ner onödigt mycket manglingstid på – Hi!	JOB
		27	0706	WCMC Wildwood NJ ganska bra ”AM 1340 WMID Classic Oldies”	JOB
		28	0700	KTRF Thief River Falls MN	LSD
		28	0659	KTRF  väldigt stark i början på vädret i C2C-gaten	BOS
		28	0659	KTRF tuffade på ”AM 1230 KTRF”	JOB
		26	0600	KYSM Mankato MN  med ett svagt heltimmes-ID	BOS
		11	2359	CHFC Churchill MB  med först lokalt "100.9 FM Thompson" och sedan regionalt "89.3 FM and 990 AM" innan CBC regional news från Winnipeg. Rent och fint som enda NA på MV innan 0330-öppningen. Utom lite QRM under på 1230. CFFB?	BOS
		29	0424	KHAS Hastings NE skapligt ID	JOB
		14	0159	CBQC Fort Resolution NT  "CBC Radio One, 860 AM in Fort Smith"	BOS
		23	0914	KSTC Sterling CO  "1230 KSTC" och sedan "Black Magic Woman"	BOS
		22	0812	KRXK Rexburg ID  upp bra med ID och nya slogan "Radio Pandemic". Provar med en rapport.	BOS
		27	0721	KORT Grangeville ID med C&W och ID vid låtväxling	JOB
		21	1205	KBNH Burns OR  pushade för ett arrangemang i Burns för ett drogfritt samhälle 	BOS
		21	1205	KBNH	LSD
		27	0837	KBNH med ID och wx	JOB
		27 28	1032	KVAS Astoria OR  fint ID och CW	BOS
		26	1300	KWYZ Everett WA  med koreanska och engelskt id	LSD
		27	1400	KWYZ  med ID för KWYZ och KSUH	BOS
		24	1130	KSBN Spokane WA  "Money Talk 1230"	LSD
	1240	29	0349	WJMC Rice Lake WI med ett bra “AM 1240 WJMC”. Svarade trevligt	JOB
		29	0358	WJMC  med samma ID som för Jan fast svagt och några minuter senare	BOS
		18	0730	WJON St Cloud MN  flera ID men svagt och brusigt	BOS
		29	0355	WJON ”AM 1240 WJON” finns redan i pärmen dock	JOB
		22	0700	KODY North Platte NE  "Newstalk 1240 KODY"	BOS
		22 26	0730	KCCR Pierre SD  Den 26:e mycket utförligt om sina sidor på nätet mm 	BOS
		24	0515	KCCR	LSD
		28	0400	KCCR kallar sig ”South Dakota’s News Authority”	JOB
		23	0846	KLTZ Glasgow MT  med dubbel-id för 1240 och "Mix93". Fint 0839 också.	BOS
		22 23	0859	KJCR Billings MT  finfint i sin lokala gate mellan EWTN-px:en	BOS
		28	0700	KJCR inte alls illa med legal ID	JOB
		22	0831	KWIK Pocatello ID  med fint ID: "EZ Rock 106.3" // KQEZ!  	BOS
		27	0806	KSMX Santa Maria CA gladde med ett skapligt ID här! Kul med något nytt ibland	JOB
		20	1000	KEJO Corvallis OR  med "Fox Sports Radio"	LSD
		23 25	1100	KEJO  "Home of the Beavers"!!	BOS
		28	1036	KEJO “Joe Radio”	JOB
		21 25	1146	KTIX Pendleton OR  "And the winner is:  AM 1240 KTIX!"	BOS
		27	0800	KGY Olympia WA	LSD
		27 28	1048	KGY	BOS
		27	1300	KGY hörd ganska ofta denna exp. Tycks trög med QSL?	JOB
		25	1400	CFNI Port Hardy BC  "12-40 The Port"	LSD
		27	1403	CFNI gick rätt länge i gröten med sin AC-mx. Här ett halvtaskigt ID	JOB
	1250	13	0300	CHSM Steinbach MB “AM 12-50 News”	RÅM
		22 27	2300	CHSM  släppte inte upp MI nu heller.	BOS
		18 26	0634	WSSP Milwaukee WI	BOS
		28	0605	KBRF Fergus Falls MN promotade websiten på lakesradio.net. Slogan ”Power of five for you” känns igen från QSL-brevet som kom för några säsonger sedan	JOB
		23	0859	+KIKC Forsyth MT  upp ur CHSM och KKDZ  med ett par country-låtar och ett smaskigt ID!  Högst oväntad! Fick det först till KIKZ och mycket riktigt fanns det en sån Texas-station på frekvensen men vidare analys visade att detta var KIKC i Montana istället vilket stämde perfekt med kondsen.  Båda kör Country.	BOS
		17 27	0459	KWSU Pullman WA  mycket trevlig signal runt ID!	BOS
		17	0459	KWSU  med ett fint id innan programmet The World började	RÅM
		23 25	0958	KKDZ Seattle WA	BOS
	1260	21	0459	CKHJ Fredericton NB  	BOS
		21		CKHJ	LSD
		21 26	0457	WMKI Boston MA	BOS
		27 28	1300	KTRP Weizer ID  med ID efter countrylåt och direkt på med ett förinspelat pratpx	BOS
		23 28	0859	KPOW Powell WY  löjligt stark och stadig!  Belöningen för att inte skicka sämre rapport i tidigare lägen.  Ett  QSL kom som ett skott. Tack Scott!	BOS
		28 29 	0600	KPOW fint ID men även skapligt 29:e. QSL!	JOB
		13 21	0900	CFRN Edmonton AB	BOS
		20	0600	CFRN  med ett svagt id	RÅM
	1270	22	0545	CJCB Sydney NS	LSD
		18 22	0800	WXYT Detroit MI	BOS
		29	0700	WXYT	JOB
		22	0815	WKBF Rock Island IL  fint med "La Jefa 1270" i musiken	BOS
		28 29	0300	WWWI Baxter MN överraskande bra med legal ID	JOB
		22 26	0700	KNWC Sioux Falls SD	BOS
		28 29	0629	KNWC ”Faith 1270 music all night”, promo, wx hade någon i släptåg	JOB
		22 23	0900	KIML Gillette WY  våldsamt stark	BOS
		28	0606	KIML ”Here’s your local weather forecast from Newstalk 1270 KIML” efter reklam för en advokatbyrå i Gillette	JOB
		27	0838	KBAM Longview WA kul återörande! ”Real Country 1270 K-Bam”	JOB
	1280	12 29	0340	WNAM Neenah-Menasha WI	BOS
		19	0730	WNAM	LSD
		24 25	0300	WWTC Minneapolis MN  	BOS
		14	0102	CJSL Estevan SK “It’s a Major League Baseball Playoff on CJ-1280”	RÅM
		23 26	0102	CJSL  samma tid som för Rolf fast annat datum!	BOS
		17 23	0509	KBNO Denver CO  fint kedje-id för 1280 och sina repeaters	BOS
		28	0601	KBNO ID:ade även för 1480 och 1490	JOB
		21	0936	KZNS Salt Lake City UT  mycket bra vid ID	BOS
		27	1300	KLDY Lacey WA  med ett "ESPN Deportes en Washington …. KLDY …"	BOS
		27	1300	KLDY gladde med legal ID! Trevligt QSL-mail efter påstötning!	JOB
		25	1000	KIT Yakima WA  med lokala reklamer före ID	BOS
		27	0831	KIT ”That’s the forecast on AM 1280 and FM 99.3 Newstalk KIT”. Fox News	JOB
		26	1430	CBQG Wrigley NT  skapligt	BOS
		27	1250	CBQG inte alls illa med regional wx. Ny i garnen för	JOB
	1290	13	0300	WHIO Dayton OH	RÅM
		22	0530	WHIO	LSD
		29	0329	WHIO	JOB
		24	0300	WMCS Greenfield WI  fortfarande med detta call denna dag	BOS
		22	0500	KOIL Omaha NE  med ett "Mighty 1290" och "KOIL Omaha" har bytt tillbaks gamla callet tydligen.  KMMM på frekvensen kallar sig också "Mighty 1290"!!	BOS
		13 27	0800	CFRW Winnipeg MB	BOS
		14	0102	CFRW  med sport	RÅM
		17 27	0500	KGVO Missoula MT  IDade strax innan KUMA tog över frekvensen	BOS
		17	0500	KGVO  med ett id strax innan KUMA tog över	RÅM
		28 29	0706	KGVO med ID även för FM som så många nuförtiden	JOB
		20	0530	KOWB Laramie WY	LSD
		23 28	0900	KOWB  med fina reklamer mm	BOS
		26 27	0023	KOUU Pocatello ID  fint av och till fram till power och pattern switch 0045 då de tvärt försvann.  Den 27:e igen som DT men nu 1400 UTC!	BOS
		27	1400	KOUU skapligt ID! Bara andra gången för	JOB
		13	0830	KPAY Chico CA  förvånade med att vara ensam på frekvensen ett tag och Ida.	BOS
		17	0500	KUMA Pendleton OR  dominant	BOS
		17 22	0500	KUMA 	RÅM
	1300	12 26	0334	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		27	0705	WOOD stadigt “Newsradio Wood 1300 and 106.9 FM”	JOB
		12 28	0347	KGLO Mason City IA  	BOS
		17	0500	KGLO  idade i gröten	RÅM
		18	0555	KGLO	LSD
		28	0000	KGLO fint men fler stns här	JOB
		22 23	1030	KLER Orofino ID  upp jämnstark med KKOL vid ID men även med Country. Den 23:e helt ren från QRM! Fast lite svag istället.	BOS
		29	0600	+KROP Brawley CA överraskade stort med skapligt legal ID här! Helt olika stationer på blå och grön antenn denna morgon. Även 0700 men svagare då. Mailsvar efter en vecka!	JOB
		29	0700	KROP  tipsade Janne mig om sedan han fått svar!  Hade nog inte missat denna men hade inte tagit fram den inspelningen än.  Lustiga cx. Flera California-stner gick helt oberoende av de i övrigt ointressanta dominanterna från östra USA. . Svarade med god fart genom Teresa Goodspeed.	BOS
		16	0506	KACI The Dalles OR  ett kärt återhörande. Skickade ingen rapport förra gången men nu skickade jag och fick också ett fint svar!	BOS
		13 28	0832	KKOL Seattle WA	BOS
	1310	29	0600	WLOB Portland ME  "wlobradio.com"	BOS
		29	0100	WLOB 	JOB
		13	0300	CIWW Ottawa ON dundrade in	RÅM
		jämt	0800	CIWW	BOS
		27	2301	WCCW Traverse City MI  med ett mycket fint ID	BOS
		27	2301	WCCW perfekt	JOB
		25 27	2306	WDTW Dearborn MI  med ett ID.  Numer nerlagd.	BOS
		27	0600	WDTW försvann i December sedan	JOB
		28	0050	WIBA Madison WI	LSD
		22 28	0600	WIBA	BOS
		14 16	0105	KNOX Grand Forks ND  fint ID mm efter nyheterna	BOS
		14	0105	KNOX  med id efter nyheterna	RÅM
		28 29	0600	KNOX med ett föredömligt tydligt ”Newstalk 1310 KNOX”	JOB
		22 23	1020	KFKA Greeley CO  ganska ensam över tim. Rix-promo för "local radio"!	BOS
		22	1105	KFKA	LSD
		27 28	0534	KFKA bra ”1310 KFKA”	JOB
		16 17	0430	KEIN Great Falls MT	BOS
		28	1300	KEIN ”1310 KEIN Great Falls” brusigt men ensam 	JOB
		25 27	1300	KNPT Newport OR  ett riktigt svagt ID  den 27:e. 25:e dock snyggt ID	BOS
		27	0832	KNPT gladde med kanon-promo!	JOB
	1320	29	0626	WJNJ Jacksonville FL upp med GOS och “Pure Radio Jacksonville”-ID	JOB
		22 27	2255	WILS Lansing MI  fint	BOS
		22 28	0718	KOZY Grand Rapids MN  med ett svagt ID 22:a. Mycket bättre 28. 0200z	BOS
		28	0630	KELO Sioux Falls SD med Sioux Falls-reklamer och ett uselt ID lite tidigare	JOB
		16 23	0900	KFNZ Salt Lake City UT	BOS
		25	1230	KFNZ	LSD
		24 27	1315	KXRO Aberdeen WA  på dagschema antar jag. Knuffade bort CHMB en stund med lokala morgonhändelser, evenemang sponsrat av bilhandlare mm. 	BOS
		25	1335	KXRO	LSD
		17 26	0500	CHMB Vancouver BC	BOS
		17	0500	CHMB 	RÅM
	1330	21 29	0800	WRCA Watertown MA  med ett uselt id i bruset	BOS
		27	2251	WHBL Sheboygan WI   med lokal sport	BOS
		28 29	0600	WLOL Minneapolis MN   hörs väl mest varje dag med präriecx	BOS
		22	0816	KWLO Waterloo IA  "1330 ESPN"	BOS
		22	0806	KNSS Wichita KS  "Newsradio 1330 KNSS"	BOS
		28	0607	KCKM Monahans TX med kanon-ID och lite Country gladde förstås!	JOB
		22	0705	KCKM  fint och kallade sig "12,000 W Powerhouse" bland annat!	BOS
		14	0110	CJYM Rosetown SK “You’re listening to Toronto Blu Jays on Classic Hits Radio”	RÅM
		21 22	1200	CJYM  med lokala nyheter för Rosetown	BOS
		28	0543	CJYM ”Classic Hits 1330 CJYM”	 JOB
		23	0906	KOVE Lander WY  med några ID  hörs ju inte så ofta. Även bra 0932.	BOS
		16 17	0459	KWKW Los Angeles CA  fint ID  + IDade med callet minst tio gånger den 22:a	BOS
		17	0459	KWKW 	RÅM
		29	0700	KWKW med callet och ”trece treinta”	JOB
		13 27	0909	KXXJ Juneau AK  sista AK att noteras för dagen	BOS
		25 26	1415	KXXJ	LSD
		27	1246	KXXJ fint med jingle och Hues Corporations ”Rock The Boat”	JOB
	1340	21	0900	WCDT Winchester TN  med ett skapligt ID. Svarade inte förra gången så …	BOS
		28	0634	KDLM Detroit Lakes MN  sa precis call och ort innan de återgick till C2C	BOS
		28	0634	KDLM	JOB
		23 26	0919	+KGGS Garden City KS  hade jag inte koll på! Country	BOS
		25	0744	KSID Sidney NE  höll jag på att hoppa över rapport på då jag trodde jag hade den redan! Men där mindes jag fel! Ett mycket uppskattande svar på rapporten!	BOS
		23 26	0516	KTOQ Rapid City SD  äntligen med ett komplett ID efter deras mall!  Har hört en förkortad variant flera gånger under koncentrerade Dakotas-cx som ställt till en hel del googlande. Måste har varit KTOQ i alla fall.  Chefen själv QSL:ade snabbt.	BOS
		28	0628	KIJV Huron SD  med ett bra "Good Time Oldies 1340 KIJV"!  Den fixade jag svar från redan 1997 och har nog inte noterats mer än en gång eller två sedan dess. 	BOS
		28	0628	KIJV gladde med ID! Trevligt mailsvar!	JOB
		14 26	0059	CFYK Yellowknife NT  med promo för regionalpx som skulle följa efter CBC Nx	BOS
		28	0659	CFYK CBC One-ID bara för 1340	JOB
		22 23	0900	KWOR Worland WY  i röran på frekvensen	BOS
		28	0600	KWOR fint på timmen	JOB
		22	1000	KWVR Enterprise OR   var ett kul återhörande. Prydligt ID.	BOS
		23	1100	KLOO Corvallis OR  med ett uselt ID.	BOS 
		27	1306	KLOO ”Newsradio 1340 Kloo AM” tycker jag man säger	JOB
		25 27	1400	KWLE Anacortes WA  med flera ID och "The Whale"	BOS
		27	0836	KWLE med bra ID bland flera andra	JOB
		27	1335	CIVH Vanderhoof BC är det som ID:ar ”Valley Wolf”!	JOB
	1350	27	0731	WOYK York PA hör man varje PAX-exp men svar kommer ju inte…	JOB
		22 26	0400	WOAM Peoria IL  svagt ID strax innan KRNT den 26:e. Stark den 22:a	BOS
		17	0500	KRNT Des Moines IA jinglade “Where the Legends live, KRNT Des Moines”	RÅM
		18	0730	KRNT	LSD
		28	0600	KRNT  med heltimmes-jinglen	BOS
		25	1000	KSRO Santa Rosa CA  med ett svagt ID men ökade sen	BOS
		16 23	0502	KRLC Clarkston WA  ID:ade bara med "Lewiston ID" nämnde inte WA	BOS
		28	0540	KRLC "Hometown Radio 1350 KRLC" med ID i röran	JOB
	1360	26 27	2300	WDRC Hartford CT  svagt i röran	BOS
		21	0906	WMOB Mobile AL  med ett ID bara. Förutom musiken alltså.	BOS
		12 27	0330	WTAQ Green Bay WI	BOS
		28	0105	WTAQ	LSD
		14 28	0105	KKBJ Bemidji MN  bra	BOS
		14	0105	KKBJ 	RÅM
		28	0055	KKBJ med en Weather eye-wx	JOB
		23 28	0558	KSCJ Sioux City IA  först bra en stund men följdes av KHNC och KRKK 	BOS
		17 23	0500	KHNC Johnstown CO  med id och ett ännu bättre 0504. Även 0100 den 26.10	BOS
		27	0605	KHNC kanon-ID	JOB
		23	0600	KRKK Rock Springs WY  tajmade heltimmes-ID med fade in.	BOS
		26	1433	KUIK Hillsboro OR  med ett hyfsat ID	BOS
		16 27	1400	KKMO Tacoma WA  brukar kunna hålla ut till 16 så ingen överraskning	BOS
		20	0700	KKMO 	RÅM
		27 28	1000	KKMO svår att missa. Legal ID 	JOB
	1370	21 26	0800	WDEA Ellsworth ME	BOS
		27	2300	WLJW Cadillac MI rätt bra “WLJN-WLJW” och wx	JOB
		22	0500	KDTH Dubuque IA  fullständigt ID	BOS
		21	0906	+KCRV Caruthersville MO  kväste allt motsånd i ett par minuter! Stiliga ID och annat rapporterbart! Country.  Helt otippad fångst här!  Vägrar svara. Något att dölja?	BOS
		28 29	0500	KSUM Fairmont MN  fint ID	BOS
		22	0700	KWTL Grand Forks ND  med svagt bokstavs-id	BOS
		16 21	1200	KXTL Butte MT  tackade för att vi lyssnade på just dem	BOS
		25 27	1300	KAST Astoria OR  dök strax efter IDet	BOS
	1380	22 27	2258	WOTE Clintonville WI  "1380 The Lounge"	BOS
		29	0321	WOTE fina “1380 The Lounge”. Lade på “The Lady is a Tramp”	JOB
		22	0634	KHEY El Paso TX  "We are El Paso's Sports Radio 1380 AM …"	BOS
		22	0729	KFXN St Louis MO  "1380 The Fan 2. The home of Fox Sports in St Louis"	BOS	
		18	0745	KLIZ Brainerd MN	LSD
		26 28	0000	KLIZ  hänvisade till systerstationen på 93.3 för någonting	BOS
		17 23	0507	KSRV Ontario OR   avlöste KRKO. "1380 The Bull"	BOS
		20	1120	KSRV  "The Bull"	LSD
		27	0704	KSRV “1380 The Bull”	JOB
		17	0500	KRKO Everett WA mycket stark	RÅM
		21 23	1100	KRKO	BOS
	1390	21 26	0800	WEGP Presque Isle ME  en skugga av sitt rätta jag	BOS
		27	2301	WLCM Holt MI  med bra ID men även en GOS samtidigt.	BOS
		22 25	0700	WRIG Schofield WI  upp ur starkare KRRZ	BOS
		29	0400	WGRB Chicago IL  med komplett legal id	BOS
		28	0627	KJAM Madison SD  fint "Dakotas Best AM 1390" och OLD	BOS
		22 28	0659	KRRZ Minot ND	BOS
		28	0638	KRRZ bättre än på länge för mig: ”At work, at home, in the car, you’ve found the station that plays the classic hits, 1390 KRRZ” 	JOB
		23	0600	KLTX Long Beach CA  med ett murrigt ID i början av störningen som tog musten ur en mycket lovande morgon.  Efter en timmes svacka började det höras lite igen dock..	BOS
		28	1115	KWOD Salem OR  med ESPN // KFXX 1080	LSD
		22 23	1100	KWOD	BOS
	1400	28	0636	KMHL Marshall MN  med lokal reklam och väder samt ID	BOS
		28	0636	KMHL hade gett en rapport här ifall behov funnits	JOB
		21	0900	KSIM Sikeston MO  ett kul återhörande!  Bara heltimmes-idet noterat.	BOS
		27	0538	KBRB Ainsworth NE ”KBRB AM 1400” och sportpromo	JOB
		17	0505	KLIN Lincoln NE	BOS
		17	0515	KLIN	LSD
		25	0832	KBJM Lemmon SD  "We're Oldies Radio 1400 KBJM."	BOS
		22 23	0844	KXGN Glendive MT  mycket stadig över en längre period så fler ID hanns med. Svarade på studs med ett kortfattat mail. Detta den 23:e.  Hittade ett svagt ID 22:a också.	BOS
		28	0652	KXGN ”KXGN 1400”	JOB
		23	0602	KBCK Deer Lodge MT  med ett svagt ID	BOS
		23	0930	KKTL Casper WY  "AM 1400 ESPN"	LSD
		23 28	0930	KKTL  stark och stadig	BOS
		28	0630	KKTL premiär i mina lurar ”AM 1400 ESPN”	JOB
		29	0600	KODI Cody WY gladde med legal ID! Bra QSL	JOB
		22 23	1053	KART Jerome ID	BOS
		24	0950	KART	LSD
		13	0754	CKSQ Stettler AB  fint med "Q-14"-id	BOS
		20	0858	+KFJL Central Point OR  med först en bra promo för en kyrka med anknytning till ägaren av KFJL och sedan ett regelrätt legal ID!  Ny för Sverige! Fint QSL!	BOS
		27	1300	KEDO Longview WA	LSD
		25 27	1300	KEDO	BOS
		27	1300	KEDO ”AM 1400 KEDO Longview-Kelso. The Talk of the Town”	JOB
		27	0844	CIOR Princeton BC rätt bra med kedje-ID med ett antal AM- och FM-frekvenser	JOB
	1410	29	0600	WPOP Hartford CT  fint ID	BOS
		18 21	0900	CKSL London ON  med bokstavs-ID och lite komedi	BOS
		28	0124	CKSL ”Funny 1410”	JOB
		26 28	0000	WIZM La Crosse WI  wmfbroadcasting.com nämnes förutom ID	BOS
		28 29	0300	WIZM med legal ID	JOB
		14 22	0100	KRWB Roseau MN  ensam på frekvensen IDade och rockade loss	BOS
		14	0100	KRWB  med fint id och sedan rock	RÅM
		23 25	0815	KWYO Sheridan WY  mycket fint och tämligen ensam på frekvensen	BOS
		28	0606	KWYO ingen dussinstation. Legal ID och ABC Nx denna udda tid!	JOB
		22 23	0902	KIIX Fort Collins CO  med perfekt "heltimmes-id" och början av nyheterna	BOS
		27	0554	KIIX fick jag äntligen fram! ”Kicks AM 1410” och C&W	JOB
		23 25	0800	CFTE Vancouver BC	BOS
	1420	29	0549	CKDY Digby NS ”avrnetwork.com”. C&W	JOB
		13	0300	WHK Cleveland OH	RÅM
		18 21	0900	WHK  dominant men inte så stark.  Flera andra under	BOS
		28 29	0600	KTOE Mankato MN  Även flera andra dagar	BOS
		21 26	0800	WOC Davenport IA	BOS
		23	0932	KMOG Payson AZ  bra ID men gick ännu mycket bättre ibland med musiken. Ligger 40 Hz högt så lätt att följa visuellt och på brummet som blir mot andra stationer. Har hört den på dageffekt en gång men gick bättre nu med 500 Watt.	BOS
		25 27	1300	KITI Centralia-Chehalis WA  mycket dominant	BOS
		22	1000	KUJ Walla Walla WA  mycket fint ID och True Oldies	BOS
	1430	27	2236	WENE Endicott NY  med ett svagt ID.  En med OLD dock intressantare.	BOS
		18 27	2345	WXNT Indianapolis IN  i en röra här	BOS
		22	0457	WBEV Beaver Dam WI  fint med lokala promos. ID:et på timmen helt OK!.	BOS
		22	0732	KZQZ St Louis MO  "The all new KZQZ" svagt	BOS
		23 28	0903	KEZW Aurora CO	BOS
		13 27	0800	KLO Ogden UT	BOS
		29	0700	KLO även från Colville på 103.1	JOB
		13 27	0830	KYKN Keizer OR  dominerade frekvensen denna tid	BOS
		27 28	1400	KYKN	JOB
		20	0715	KCLK Asotin WA	LSD
		21 28	1200	KCLK  en av de starkare denna tid då det började ta slut för dagen.	BOS
	1440	29	0600	WRED Westbrook ME  lyfte lite extra precis vid ID. Hade NA-sällskap!	BOS
		29	0600	WRED 	JOB
		13 27	0900	CKJR Wetaskiwin AB	BOS
		25	1235	CKJR   "W 14-40"	LSD
		23	1105	KMED Medford OR  ganska ren vid ID	BOS
		23	1105	KMED	LSD
		28	1005	KMED skapligt med wx	JOB
	1450	29	0645	CFAB Windsor NS ”1450 CFAB” ID:ade denna Country-stn	JOB
		28	0606	KBMW Breckenridge MN  med ett ID i röran	BOS
		28	0606	KBMW ”The Voice of the Valley” bl.a	JOB
		17	0515	KWBE Beatrice NE  med bara ett svagt ID	BOS
		17	0515	KWBE  “AM 14-50 KWBE”	RÅM
		25	0837	KZZJ Rugby ND  fint ID	BOS
		22 23	0900	KVCK Wolf Point MT  med legal ID.  Bra också 22.10 kl 1200 UTC	BOS
		23	0831	KBBS Buffalo WY	BOS
		23	0830	KBBS	LSD
		28	0600	KBBS med ett legal ID som hamnade på deras website i samband med min rapport!	JOB
		21 22	1043	KVSI Montpelier ID  med ID denna tid och tio minuter senare. Körde NOS, d v s den sort som vi kallade för Oldies för några år sedan …  60-talare alltså.	BOS
		22	1000	KLBM La Grande OR  med legal ID.  "Super Talk" fortfarande	BOS
		27	0800	KLBM ID:ade i röran här. Bara loggat andra halvan av kombon (1490) tidigare	JOB
		23	1130	KBKW Aberdeen WA  "The Big Talker"	LSD
		23 27	1400	KBKW  trumfade över KONP på timmen.  Hörd nämnande FM 94.7 också.	BOS
		23 27	1100	KONP Port Angeles WA  	BOS
	1450	27	1200	KLAM Cordova AK ”You’re listening to Coast to Coast AM on AM 1450 KLAM Cordova”	JOB
	1460	27	2300	WBRN Big Rapids MI hade jag inte lyssnat in mig på tidigare! Ett legal ID // FM fick duga denna gång. QSL!	JOB
		27	2300	WBRN  med ett ID bara	BOS
		14	0100	KKAQ Thief River Falls MN  drog lite förvånande igång samma rockpx som KRWB efter ett "… 1460 KKAQ Thief River Falls" ID!  "Highway to Hell" inledde.	BOS
		14	0100	KKAQ  "Classic Rock 1460 KKAQ Thief River Falls"	RÅM
		17 23	0514	KXNO Des Moines IA  helt dominant	BOS
		22 23	1200	KLTC Dickinson ND  mycket fint	BOS
		20	0602	KLTC  “Classic Country KLCT 14-60”	RÅM
		28	0540	KLTC med ID-jingle och wx	JOB
		23 27	1259	KARR Kirkland WA  med sedvanlig gate och ID först i den. Sedan Family Radio	BOS
		22	1000	KUTI Yakima WA  med bra ESPN- och legal-ID	BOS
	1470	21	0800	WLAM Lewiston ME	BOS
		27	0655	WLAM	LSD
		28	0006	WKBV West Bend WI ”Classic Country BKV”	JOB
		14	0130	WMBD Peoria IL med id i en promo	RÅM
		25	0800	WMBD	LSD
		21 28	0000	WMBD	BOS
		23 29	0029	KMNQ Brooklyn Park MN  "La Invasora"	BOS
		25	0800	KMNQ  "La Invasora"	LSD
		23	0903	KKTY Douglas WY  hade ett par glänsande minuter här!  Utförlig promo för nya portalen på KKTY.biz mm.  Chefen själv svarade mycket trevligt efter en veckas nervös väntan …  Inte många WY kvar nu att leta efter.	BOS
		17 23	0459	KBSN Moses Lake WA	BOS
		27	0834	KELA Centralia WA har jag inte haft så fint tidigare! QSL finns dock	JOB
		27	1232	KELA  med ett mycket fint ID!  Mycket ovanligare än KBSN. Började nyheter så här dags efter flera Id varav ett fint.	BOS
		16 27	0459	CJVB Vancouver BC  	BOS
	1480	27 29	2233	WSAR Fall River MA  med hyfsad program-promo	BOS
		27 28	2316	WGVU Grand Rapids MI	BOS
		12	0339	WLMV Madison WI	BOS
		16 27	0507	KBMS Vancouver WA  med ett snyggt ID i röran av stationer och brus	BOS
	1490	21	0806	WBAE Portland ME  började Dr Joy Brown	BOS
		26	0400	WOSH Oshkosh WI  med ordentligt ID	BOS
		18	0730	KRIB Mason City IA  med svagt och brusigt ID. Dock ensam på frekvensen.	BOS
		22 23	1224	CJSN Shaunavon SK  med lokalt väder och "CJSN 1490"	BOS
		22	1240	CJSN	LSD
		23	0545	KNDC Hettinger ND	LSD
		23	0546	KNDC  med ett fint ID i OLD-köret	BOS
		28	0633	KOVC Valley City ND  stark med "Dakota Country Radio" och MN Twins promo	BOS
		28	0633	KOVC fint så här dax	JOB
		17 22	0515	KDBM Dillon MT  med ett svagt ID	BOS
		23	0555	KDBM	LSD
		23	1050	KSKR Roseburg OR  fint "Fox Sports Radio 1490 The Score"	BOS
		28	1009	KBZY Salem OR gladde med ID plus några Oldieslåtar. Snabbt svar från Dot’o Sr.	JOB
		27	1257	KFKB Forks WA  ganska ensam och ID:ade på toppen av en kort fade in.  	BOS
		27	1257	KFKB ”KFKB Forks 1490”	JOB
		23 25	0900	KTEL Walla Walla WA  en av flera som IDade på timmen i en stor oreda	BOS
		23 25	1000	KEYG Grand Coulee WA  överst i högen	BOS
		27	0850	KEYG “Key Country 1490 AM”	JOB
	1500	21	0800	WFED Washington DC	BOS
		27	0559	WFED legal ID	JOB
		13	0300	WLQV Detroit MI	RÅM
		18 27	2251	WLQV  helt ren vid ID men rörigt före och efter	BOS
		14	0109	KSTP St Paul MN med hockey	RÅM
		28 29	0600	KSTP  med en PSA av det nationalistiska slaget	BOS
	1510	20 29	0005	WLAC Nashville TN	BOS
		29	0600	WLAC	JOB
		27	2335	KCTE Independence MO ID:ad på telefonnumret för reklamförsäljning men tveksamt om det duger till rapport	JOB
		27	2329	KCTE  stadig med sin sneda bärvåg. T o m ett "ESPN 1510" kunde isoleras!   Har sugit på denna ett tag för att mangla senare men nu när Janne tipsar samma så.  KCTO 1160 inte så illa strax innan detta, men har inte manglat än.	BOS
		17	0500	KCKK Littleton CO	RÅM
		25	0759	KCKK      "Mile High Sports"	BOS
		13 27	0730	KGA Spokane WA  ovanligt bra	BOS
	1520	13	0300	WWKB Buffalo NY starkt	RÅM
		18 25	0800	WWKB  fick igenom en bråkdel av sina 50000 Watt	BOS	
		27	2251	WNWT Rossford OH “K-Love” men en C&W också. MO snarare än MI?	JOB
		27	2251	WNWT  genom KB med ett "K-Love"	BOS
		24	0300	KOLM Rochester MN   med ett trängt "ESPN 1520 The Ticket".  	BOS
		22 25	0500	KOKC Oklahoma City OK	BOS
		24	0640	KGDD Oregon City OR	LSD
		13	0720	KKXA Snohomish WA  med classic country	LSD
		17	0500	KKXA  med reklamer och id	RÅM
		23 28	1100	KKXA	BOS
	1530	13 27	0300	WCKY Cincinnati OH  med trängt ID men ganska stark.	BOS
		13	0903	KFBK Sacramento CA	RÅM
		25 27	1400	KFBK  var sent ute	BOS
	1540	27	2230	WNWR Philadelphia PA överraskade och roade med ID och c/d! QSL:ade oxo!	JOB
		27	2230	WNWR   glömde svara på min rapport … Jfr Janne ovan!  Har inte påmint än …	BOS
		25	0800	CHIN Toronto ON	BOS
		13	0300	KXEL Waterloo IA svagt	RÅM
		25 27	1300	KXPA Bellevue WA  kastade in ett "…. KXPA AM 15" mitt i en NOS-låt. Klippte av innan frekvensen hann sägas klart.	BOS
		27	1300	KXPA hade lite bråttom	JOB
	1550	25 28	0957	KZDG San Francisco CA  genom KKOV	BOS
		13 26	0832	KKOV Vancouver WA  	BOS
		17	0500	KKOV 	RÅM
		29	0740	KKOV  "Sunny 15-50" tillbaka med NOS!	LSD
		28	1000	KKOV ”AM 1550 and 1550talk.com, KKOV Vancouver-Portland” någon sekund innan KRPI gick på med sitt ID	JOB
		23 26	0900	KRPI Ferndale WA  klippte in ett ID mitt i musiken	BOS
		28	1000	KRPI samma ID som vanligt ”You’re listening to 1550 AM KRPI in Ferndale”	JOB
	1560	26 27	2244	WQEW New York NY  med en local gate i Radio Disney	BOS
		27	0000	KLNG Council Bluffs IA överraskade med fint ID, promo, samt px-annons! Den var jag inte alls beredd på så det fick bli lite listkoll	JOB
		15	0329	KKAA Aberdeen SD “Family Radio”	RÅM
		22 25	0129	KKAA  tyckte man skulle skaffa Family Radio bumper sticker med rätt frekvens	BOS
		29	0459	KKAA har jag knappast hört så fint tidigare	JOB
		16 29	0505	KNZR Bakersfield CA  mkt bra	BOS
		29	0700	KNZR ”…on 1560 AM, 97.7 FM, KNZR”	JOB
		13 26	0730	CBKD High Level AB  svagt i bruset med bara CBC.px. Inget regionalt id den 13:e. Den 26:e 1358z dock med ett snyggt "The latest CBC Edmonton …." Nerlagd nu!	BOS
		21 25	1200	KVAN Burbank WA  med dubbel-idet // 1400. Någon ytterligare nämns.	BOS
		28	0601	KVAN med ID för 1400 bl.a	JOB
		26	1400	KZIZ Pacific WA  IDade med "Pacific-Tacoma" som ort	BOS
		28	1000	KZIZ ”1560 KZIZ Pacific-Tacoma”	JOB
	1570	13	0300	CKMW Winkler MB med country	RÅM
		25 27	2358	CKMW  stark med ESPN.  Inte SD som man kanske skulle vänta sig.	BOS
	1580	25 27	2240	CKDO Oshawa ON  	BOS
		16 21	0458	KMIK Tempe AZ  med mycket fin signal runt ID:et!  Stark 22.10 klockan 1201.	BOS
		20	0556	KMIK  äntligen med ett bra men mycket kort id. Svarade snabbt!	RÅM
		21 23	0600	KBLA Santa Monica CA  gick fint fram till timmen men sen började störningen ta över mer och mer innan det mest fräste överallt. Även 29.10	BOS
		27 29	0700	KBLA "This is KBLA Santa Monica"	JOB
		25 27	1300	KGAL Lebanon OR  kallade sig "Very Independent News Talk 1580 KGAL"	BOS
		28	1000	KGAL	JOB
	1590	26	0500	WARV Warwick RI  	BOS
		29	0600	WARV skapligt bra	JOB
		18	0610	WAKR Akron OH	LSD
		27	0745	WAKR jingle efter wx	JOB
		25 27	2245	WGBW Denmark WI	LSD
		27	2306	WGBW  överraskande stark och stadig fram till pattern change	BOS
		28	0021	WGBW gick länge ”True Oldies 1590”. QSL-kort trots mailrapport!	JOB
		18 28	0000	WCGO Evanston IL  med en disclaimer rörande programinnehåll	BOS
		14	0133	KVGB Great Bend KS “The Talk of the Town 1590 AM KVGB” med promos	RÅM
		20	0505	KVGB	LSD
		21 28	0900	KVGB  Trading Post-promo	BOS
		28	0605	KVGB bra med wx	JOB
		17 23	0500	KUNX Ventura CA  med ett SS ID: "KUNX Radio Formula"	BOS
		17	0500	KUNX  “1590 AM Ventura Oxnard Santa Barbara KUNX”	RÅM
		27	1343	KTIL Tillamook OR gladde med bra ”95.9 KTIL” + promo! Blev min NA nr 1000 i QSL-pärmen!	JOB
		27	1343	KTIL  hyfsat ID. Har hört den mycket bättre dock. Jag körde på AK-antennen …	BOS
		27	1300	KLFE Seattle WA	BOS
		27 28	0505	KLFE “Freedom 1590”, KKOL-promo	JOB
	1600	21	0800	WKWF Key West FL  Sportsradio 1600, The Voice of the Conchs" svagt	BOS
		29	0600	WKWF	JOB
		21	0906	KLEB Golden Meadow LA  väldigt fint m KLRZ 100.3 –ID "Ragin' Cajun"	BOS
		22 28	0559	KGYM Cedar Rapids IA	BOS
		14	0135	KEPN Lakewood CO “Denver’s Sports Radio 1600 The Zone” med promos	RÅM
		23	0900	KEPN  verkade låta bli att blanda in sitt call ens på timmen	BOS
		28	0600	KEPN	JOB
		21	1201	KTUB Centerville UT  drog ett fullständigt ID. Spelade SS pop innan	BOS
		22	1140	KTUB   "Juan 1600"	LSD
		27 28	1306	KTUB ”Juan 1600” var något nytt för mig. Fint legal ID 28:e. QSL:ade oväntat!	JOB
		27	1311	KOHI St. Helens OR skapligt bakom WA/UT med lite rapporterbart! Premiär för	JOB
		25 27	1400	KVRI Blaine WA  stark men även EE svagt under denna spännande tid	BOS
	1610	13	0735	+WQLE 259 Prudhoe Bay AK  med id “BP AM 1610”. Är en TIS station med 
				10 watt	LSD
		13	0735	WQLE259   med diverse information. Tnx HS o KONG-gänget för info	BOS
	1620	25	0515	KOZN Omaha NE  "16-20 The Zone"	LSD
		27	1246	KYIZ Renton WA fint “KYIZ Renton-Seattle. You can also check us out online at zwtins.com”	JOB
	1630	17	0500	KRND Fox Farm WY “1630 La Jota Mexicana”	RÅM
		17	0500	KRND  stark	BOS
	1640	20	0500	KFYX Enid OK “Faith 1640”	RÅM
		16	0500	KBJA Sandy ID  fina SS och EE ID.  Radio Disney dök upp men utan lokalt ID.	BOS
	1650	21	0559	KCNZ Cedar Falls IA  med svagt id	BOS
		23 26	0900	KBJD Denver CO  mycket fint  med callet och "Radio Luz"	BOS
		29	0408	KBJD ”Radio Luz”	JOB
		16	0500	KFOX Torrance CA  med fint legal ID och koreanskt px sen	BOS
	1660	16	0400	WCNZ Marco Island FL	BOS
		27	2330	WQLR Kalamazoo MI  bra med "1660 The Fan"	BOS
		14	0059	KQWB West Fargo ND med ett hyfsat id och spelade musik	RÅM
		23	0901	KTIQ Merced CA  bara upp med ett minikedje-ID och sen ner igen	BOS
	1670	29	0338	CJEU Gatineau QC ”Radio Enfant-Ado”	JOB
	1680	16	0500	KGED Fresno CA  med svagt ID i bruset	BOS
	1690	16	0500	KFSG Roseville CA  skapligt bakstavs-id och sedan px på okänt språk	BOS
	1700	20	0600	KBGG Des Moines IA med ”ESPN Radio 1700”	RÅM

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	540	26	0600	+XETX Nuevo Casas Grandes CH  förvånade med ett svagt ID på timmen! Väntade mig W Radio men Colorado-cx så XEWA var nog missgynnad.	BOS
	580	28	0623	XEHO Ciudad Obregón SO med ett tydligt ”XEHO” bl.a. här	JOB
		28	0623	XEHO  har jag visst inte hittat av ID på tidigare trots att jag borde … Finns inspelat men ännu ej avlyssnat. Uppspelt dam här med ett "X-E-H-O". Stadig med mx.	BOS
	690	21	0759	XEN Mexico DF  med ett fullständigt ID lite före timmen. Ny för mig.	BOS
		23	0859	XEWW Tijuana BC  m flera "W Radio 690". Även wradio690.com och "XEWW"	BOS
	730	21	0757	XEX Mexico DF  "Super Estadio"  blev väldigt stark efter 08z	BOS
		21	0757	XEX   "Estadio W"	LSD
	760	29	0515	WORA Mayaguez PR	LSD
		21	0802	XEABC Mexico DF  IDade "ABC Radio" och påade "Madrugando 760"	BOS
		22	0755	XEABC	LSD
		22	0805	XEES Chihuahua CH  "Antena 7-60"	LSD
	770	28	0629	XEREV Los Mochis SN ska det vara som kör ”Los 40 Principales” här	JOB
		28	0629	XEREV  med "Top 40" på SS.  Tack Janne. Den jinglen hade jag missat.	BOS
	790	17	0512	+XENT La Paz BS  med fint bokstavs-ID och Radio Formula-slogans. La sedan på nationalsången.  Hörd förr som OID.	BOS
		17	0512	XENT  med id	RÅM
		26	0601	XEBI Aguascalientes AG  fint med en massa ID som "Patrulla 790". Tog ett bra tag att fatta vad dom sa men sedan var saken klar.	BOS
	830	21	0800	XEITE Mexico DF  med callet + "Radio Capital"	BOS
	840	29	0533	HOL80 R Nacional, Panamá hängde på Panamaöppningen	JOB
	860	28	0623	XEHX Ciudad Obregón SO ”La Mía 860 AM, 101.7 FM”	JOB
		28	0623	XEHX  den gamla bekantingen	BOS
		16 17	0502 	XEMO Tijuana BC  med både "La Poderosa" och "XEMO" i IDet. Den 16:e med ID 0456.  Även den 23:e 0907	BOS
		17	0502	XEMO  ”La Poderosa” och ”XEMO”	RÅM
		28	0601	XEMO ”860 La Poderosa”	JOB
	890	17	0508	XENZ Culiacan SN  gick fint ett tag men IDade strax över bruset på väg ut.	BOS
		29	0548	HOQ62 R Ritmo Stereo, Chitré gladde med kanon-ID “Ritmo Stereo – Tropicalísima!” och trevliga låtar	JOB
	900	18 21	0758	XEW Mexico DF  fint förstås med sina "W Radio" och "900 AM"	BOS
	940	18	0800	XEQ Mexico DF	BOS	
	990	23	0903	XECL Mexicali BC  med ett mycket informativt ID  och SS OLD. "Rockola 990"	BOS
	1000	28	0824	XEMIL Los Mochis SN  med ranchera denna gång. Musik för yngre sist jag hade den äran att höra dem.  Ett hastigt "Planeta"	BOS
	1030	16 17	0507	XESDD Ensenada BC  stadigt men svagt.  "La Tremenda AM" "XESDD"	BOS
	1050	17	0500	XEG Monterrey NL   med ett "La Ranchera de Monterrey" och så på med hymnen. Ännu bättre efter hymnen	BOS
		17	0500	XEG  ”La Ranchera de Monterrey”	RÅM
		23	0856	XEBCS La Paz BS  kanon med annonsering om La Paz, Radio Surcalifornia mm	BOS
		28	0602	XEBCS ID:ade efter NA	JOB
		23	0851	+XED Mexicali BC  med ett tydligt "Radiorama Siglo 21"  skingrade all osäkerhet om stationens identitet. Finns någon tidigare notering i Sverige om denna men värd ett plus ändå.	BOS
	1060	18 21	0802	XEEP Mexico DF  med kombinerat ID för MV och KV.	BOS
		28	0054	XEEP	JOB
	1090	17 23	0500	XEPRS Tijuana BC  med ett par "Double X"-ID genom WA-stn.	BOS
	1110	28	0608	XERED Mexico DF ”Radio Red”, programnotis	JOB
	1150	28	0624	XESO Cd Obregón SO  stark och stadig. ID som "Fiesta Mexicana" // FM	BOS 
	1190	27	0600	XEWK Guadalaja JL  bara med ett "W Radio" 	BOS
	1220	18 21	0459	XEB Mexico DF  gjorde bort IDandet lite i förväg	BOS
	1230	28	2320	WNIK Arecibo PR	LSD
		29	0100	WNIK  med snyggt ID i ESPN Deportes	BOS
		29	0100	WNIK bra med ID här	JOB
	1260	23	0911	XESA Culiacan SN  körde // 101.7 FM.	BOS
	1280	28	2325	WCMN Arecibo PR	LSD
	1350	29	0600	HOZ38 BBN R, Panamá med bra ID denna Panamámorgon! QSL	JOB
	1390	21 28	0557	XEKT Tecate BC  har justerat slogan till "Emisora La Super K …. KT." //FM 88.5	BOS
	1410	17 22	0510	XECF Los Mochis SN  "La Mexicana"	BOS
		17	0510	XECF  med ett ”La Mexicana”	RÅM
	1470	16 23	0500	XERCN Tijuana BC  förstås bra vid dessa punktkonds	BOS
	1480	21	0730	WMDD Fajardo PR	LSD
	1540	21 29	0638	ZNS1 R Bahamas, Nassau  Mäktigt ID den 29:e 0629.  Gick många CA och CA. California alltså.	BOS
		29	0637	ZNS1 mycket fint med ID och promo för ”The Bahamas Top 20 Countdown”. Av Bosses ID 0629 hördes inte ett knyst för jag råkade koppla om till blå antenn då!	JOB
		23 28	0900	XEHOS Hermosillo SO  IDade som "XHHOS" och körde sedan ut La Invasora 101.9  FM som är en systerstation i Uniradio. XERCN och XEMO tillhör samma grupp!	BOS
		28	0636	XEHOS ”La Invasora 101.9 FM”	JOB
	1570	25 28	0600	XERF Cd Acuna CO	BOS 
	1590	22	1003	XEVOZ Mexico DF  med ett svagt Mexicana-id och musik	BOS
	1620	16	0500	WDHP Christiansted VI  levde sitt eget liv vid sidan av alla California-stationer	BOS
	1630	16	0430	XEUT Mexicali BC  gav adressen till stationen och nämnde även XHUAC 95.5	BOS
		23	0500	XEUT  Radio Universidad UABC	LSD
	1700	16 23	0416	XEPE Tecate BC med id och San Diego-reklamer. 05 klockrent legal ID.	BOS
		29	0600	XEPE med NA och legal ID på SS följt av mer EE-ESPN	JOB

	SYDAMERIKA
	760	15	2130	ZYH… Rádio Uirapuru, Fortaleza	LSD
		29	0630	HJAC RCN Barranquilla	LSD
	1130	12	0234	YVRL  Radio Ideal,Caracas  	BOS
	1200	12	0230	YVOZ Radio Tiempo, Caracas	BOS
	1220	19	0406	ZYJ458 Radio Globo kom igenom med ett id	RÅM
	1550	29	0409	HJCB R El Sol, Barranquilla kanon-ID	JOB
		29	0404	HJCB La Carinosa de Barranquilla  fint ID	BOS
	1620	18	0430	Radio AM 16-20, Mar del Plata	LSD
	1630	18	0500	Radio Diagonal, La Plata	LSD

KORTVÅG & FM
	3325	21	1515	RRI Palangkaraya	LSD
	4835	13	1340	VL8A Alice Springs NT spelade musik och samlade in pengar till brandkåren	RÅM
	6070	1	0641	CFRX Toronto ON reläar CFRB 1010	RÅM
	6180	12	2100	Radio Nacional de Amazônia med många fina id	RÅM
	7110	12	1430	Thazin Radio, Myanmar  med engelska	LSD
		12	1430	Thazain Radio med px på engelska	RÅM
	9955	12	1740	Radio Taiwan Int / Tainan  med specialsändning på tyska till Europa	LSD
		12	1745	Radio Taiwan Int / Tainan med brevlådepx på tyska	RÅM
	15105	12	1230	Radio Bangla Desh med px på engelska	RÅM
15140		18	1430	Radio Oman med px på engelska om fördelarna att äta lök och vitlök	RÅM

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	650	26	0601	OID MEX med hymnen efter att ha spelat Mex-musik	BOS
	770	23	0911	OID  med AC äntligen! Bör vara efterspanade MT-stn … Söker vidare.	BOS
	882	17	2059	OID  med ID "98.9 FM,  882 Onda Media, COPE …."  = Alicante/Benidorm?	BOS
	990	21	0900	OID  med "50.000 watts …" genom CBW.	BOS
	1110	28	0612	OID med Disney ett tag! Bör vara pärlan KDIS…	JOB
	1210	23	0849	ESPN upp fint någon minut! KHAT numer Country så kanske UT-stn!?	BOS
	1230	25	1000	KRYN Gresham OR eller KDYM Sunnyside WA?  Kör nämligen parallellt!	LSD
		25	1000	KRYN och/eller KDYM  fint med La Estación de la Familia-ID // 1400, 1560 	BOS
	1240	17	0501	OID  med hyfsad slogan och Id kan kanske lösa sig	BOS
	1300	14	0102	OID MEX med musik och även vad som liknar ett ID lite senare. 	BOS
	1300	14	0119	(tent) WRDZ La Grange IL med “Radio Disney”	RÅM
	1310	25	0959	(tent) KZXR Prosser WA   stark med "La Raza" och MEX men inget eget ID	BOS
	1320	14	0108	OID SPT + (Tent) KHRT Minot ND  med lugn (REL) instrumentalmusik	BOS
	1330	23	0847	OID med PP! Ska vara KLBS	BOS
	1340	17	0506	OID  med ID som kanske är lite för svagt för att fastställas helt	BOS
	1370	23	0904	OID MEX  med "Grupo Formula" annonsering. XEHF? Jämför 990 och 1050.	BOS
	1560	28	1000	CBC i kamp med KZIZ är väl AB men inget att ta på…	JOB

NDB
	205	13	0744		YEU  Eureka NU  fint	BOS
	214	13	0746		YIO  Pond Inlet NU	BOS
	221	17	0510	YAS  Kangirsuk QC	BOS
	237	13	0822	YJI  Broghton Island NU	BOS
	241	13	0822	YGT  Igloolik NU	BOS
	244	17	0510	TH  Thompson MB	BOS
	245	13	0822	CB  Cambridge Bay NU	BOS
	254	13	0819	EV  Inuvik NT	BOS
	256	13	0818	YCY  Clyde River NU	BOS
	263	13	0820	YBB  Pelly Bay NU	BOS
	281	13	0745		VIR  Barrow AK	BOS
	284	16	0457	RT  Rankin Inlet NU	BOS
	285	17	0511	UHA  Cape Hopes Advance QC	BOS
	290	17	0510	YYH  Spence Bay NU	BOS
	305	13	0745		LT Alert NU	BOS
	317	13	0816	VC  La Ronge SK	BOS
	321	13	0745		YSY  Sachs Harbour NT	BOS
	329	17	0508	YEK  Eskimo Point NU	BOS
	332	13	0900	YTE  Cape Dorset NU	BOS
	334	13	0818	YER  Fort Severn ON	BOS
	335	17	0506	YUT  Repulse Bay	BOS
	338	17	0503	YPX  Purvirnituq QC  bara ren från en annan fyr korta stunder	BOS
	341	13	0900	DB Destruction Bay Bay YT	BOS
	344	13	0829	YOP Rainbow Lake AB  	BOS
	350	13	0745		RB Resolute Bay NU	BOS
	356	13	0745		ZF  Yellowknife NT  tidvis ren  när jag letade HHM i AK	BOS
	356	26	1348	HHM Kotzebue AK  med Voice!  Kotzebue-vädret.	BOS
	362	13	0817	YZS  Coral Harbour NU	BOS
	365	13	0820	MA  Mayo YT	BOS
	365	13	0902	YGZ  Grise Fiord NU	BOS
	372	13	0821	YCO  Coppermine NU	BOS
	375	17	0505	YZG  Salluit QC  fint en stund	BOS
	376	13	0828	+PVQ  Put River AK  gick hyfsat när jag kollade BN:s tips! Tack för det!	BOS
	378	13	0745		UX  Hall Beach NU	BOS
	378	19	2250	HO Hopedale NL	BOS
	380	13	0818	YUB  Tuktuyaktuk NT	BOS
	382	13	0818		YE  Fort Nelson BC	BOS
	385	13	0745		LUR Cape Lisburn AK   inte så illa  Ny för mig	BOS
	388	13	0827	MM Fort McMurray AB  	BOS
	395	17	0505	YL  Lynn Lake MB  gick bara en stund runt 0505	BOS
	396	17	0500	YPH Port Harrison QC  gick så bra att jag direkt hörde callet. Stod bara PH i min lista så det blev lite googlande för att bekräfta.	BOS
	401	17	0500	YPO Peawanuck ON	BOS
	525	13	0745		ICW  Ice Pool AK  bra i topparna	BOS

