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A		Sigvard Andersson, Norrköping	161004 - 161011	Perseus
BOS	Bo Olofsson, Kåge	161006 - 161016	CloudIQ, SDR-14  (Bara CloudIQ 16-22.10)
			161029 - 161113	CloudIQ, SDR-14
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	161013 - 161016	Perseus, Elad FDM-S2  
				(Bara Perseus 16-29.10+4-12.11)
LSD	Lars Skoglund, Täby	161013 - 161101	R75, digital "kassettspelare"Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	161013 - 161101	NetSDR, SDR-IQ, Icom IC-7000
KEL	Kjell Eriksson, Luleå	161015 - 161019	2 st CR91 2 st kassettdäck
MJT	Magnus Jesperson, Västerås	161015 - 161021	Elad FDM-S2, Lextronix E1, MP3-spelare


	
Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare;  SDXF:s återställda, permanenta PAX-antennsystem.

Eftersom expeditionen sträcker sig över mer än 30 dagar påverkas dateringen. Loggningar i November skiljs ut nedan genom att det står en punkt direkt på siffran.  5. betyder alltså 5.11 medan en femma utan punkt betyder 5.10. Dessutom står datum i kronologisk ordning t ex 12 5. där 5:e då måste vara 5.11.


4.10 	Efter två dagars bilresa (övernattning på ”Hotell Entré Norr”, just norr om Umeå), anlände jag till skolan under sena eftermiddagen. Efter uppackning kollades värme och termostater, så att våra rum var beboliga, fick höja en del och även dra på några elelement.

	Antenntrafona var på plats sedan en vecka, då BOS och KEL var här för antenn- och koaxarbeten. Plockade upp en del utrustning från förrådet, men väntade med de tyngre sakerna, som förförstärkar- och fördelarbordet, eftersom jag fortfarande kände av ryggskottet jag drabbades av före resan. Kopplade in mig direkt på ingående koaxer för lyssning kommande natt.

	Ställde inspelning från kl 20 UTC till 06 nästa morgon, men det blev inte mycket att ha. Bara en halvtimme, kl 0235 till 0305 gav något TA. På 750 kHz och uppåt gick ca 40 stationer, några LA, annars NA, 9 identifierade, bara de starkaste och vanliga. Mest Canada/USA-prärie, några östkustare. A-index var 26 för denna dag, så det skrala resultatet förvånar inte. /A

5.10 	Gick runt och tittade på förödelsen i vår antennskog. Trodde den mjuka mossan skulle vara bra att gå i för min onda rygg, men det var tvärt om. Det var inget plant, fast underlag. (Och det visade sig också senare i veckan då BOS och jag drog ny ostkustantenn; jag tvingades stanna och vila p.g.a. det ryggonda). Då är det bättre med hårt, stadigt underlag som asfalt.

	A-index gick ner till 13 (och närmaste dagarna 6, 6, 8), så förbättring av NA-cx kunde förväntas. 	Kommande natt gav några brassar och en hel del NA, fast vanliga, ostkust till Alberta mellan kl 02 och 0530. Senare på dagen dök BOS upp. /A

6.10	Jag ansluter torsdag afton efter att sex timmar tidigare skiftat till vinterdäck. Kan behövas framåt 16.10 när det bär av ner till Västerbotten igen. Strax innan solen gick ner hann jag ut i skogen för att koppla in LA-antennerna men resultatet var negativt och trots ett försök i mörkret med ficklampa så gick det inte att få något liv i anslutningen. Installation av sig själv och utrustningen tar upp kvällen. Ja, även en något sen lunch. / BOS

7.10	Öppnade sent och försiktigt men bästa kondsen hittills denna säsong i Parka. Delvis beroende på att antennerna nu börjar vara återställda till samma skick som för två år sedan.  Har bara hunnit kolla lite runt 05 UTC men det verka ganska lovande. 

	Problemet med LA-antennen hittades till slut. En BNC-hona på en förlängningskabel gav inte kontakt. Hela dagen gick åt till att göra om balunkopplingarna till Amerika-antennerna. Två gånger löd-skarvade jag in färdiga RG58-stumpar med BNC-hanar som jag hittade nere i förrådet mot ändan på den nya grova koaxen för anslutning mot balunen vid VK-antennen. Skulle ersätta en skarvning med sockerbit som jag gjorde under PAX113 och som fungerade bra rent elektriskt. Ändå ingen signal!  Båda gångerna visade det sig att mittstiftet i BNC-hylsorna hade tryckts in när jag vred fast transformatorn! Till slut klippte jag bort BNC-kontakten och kallade ut Sigge med crimptång att klämma på nya hanar både där och på anslutningen till LA-omkopplingsboxen. Vilken skillnad! / BOS

8.10	Kom igång med hyfsade Västindiensignaler runt 00 UTC och övergick i NA rätt fort. 0408z försvann strömmen och datorerna fick vila en och en halv timme mitt i sunriseöppningen. Vi var beredda när strömmen återvände men då hade signalerna försvunnit helt. Vilket visade sig bero på en oväntad geomagnetisk störning. K-index 4 i sena natten. 

		Förmiddagen användes till att kombinera försteg, fördelare och kablage för att isolera glappande, läckande och sprakande BNC-kontakter. Börjar bli ett stort problem och kan vara svårt att felsöka på när många användare är inkopplade. Perfekt att göra det nu. 

		Dags att äntligen se vad som hänt med Asientråden. Jag gick i en ny alternativ riktning och hittade en möjlig passage.  Mer mot mellersta Australien än mot norra New Zeeland. Båda riktningarna med en reläkoppling som vi har mellan LA-trådarna är något att jobba mot kanske?  Inte aktuellt denna vinter dock.  Sökte mig nordväst ut och stötte på den gamla antennen precis där terrängen började se bekant ut igen. Den satt som ett streck genom skogen och över myren och efter inspektion bortöver vände jag och gick tillbaks. Sista 5-600 m satt perfekt men sen var tråden av och älgar och andra hade dragit den kors och tvärs runt buskarna. Jag lyckades återvinna all tråd men frisera den lite så det fattades fem meter till slut.  Upp till skolan för att hämta snitslar, lödutrustning och en trådsstump mm.  Sigge hade fint besök när jag kom till QTH:et. Närmaste grannen, en av Torvalds och Yvonnes pojkar, var här och gjorde vinter i f d lärarbostaden och vattnet stängs av här i skolan. A försökte en gång för alla få honom att förstå vad vi sysslade med. Men om det lyckades …

		När antennen var klar återstod att återvända till mottagaren och testa resultatet. Sällan har en test givit ett så entydigt svar!  Japaner på precis var enda frekvens! Ingenting annat! Inga européer och inga andra asiater!! Har aldrig varit med om något liknande. Sen gick Japan i närmare två timmar nästan utan fading och QRM-fritt.  Till slut dök några sydasiater upp och strax därpå Rumänien. Förtrollningen var bruten.  Ska bli intressant lyssna igenom någon gång! Sommaren 2018 kanske? Nöjer mig med NHK-2-gaten 1540z nu.

	Sigvard putsade lite på norr-tråden och även här svarade den med fina signaler på HI-1570 och flera AK-stationer.  Även några fler HI.

		Lördag kväll inbjuder inte till Spanien-koll men varken A eller BOS kommer systematiskt att bevaka Spanien denna expedition ens vid fina cx åt det hållet och vardag. Antennen går fint i alla fall. / BOS

9.10	Tämligen dött från NA första halvan av natten men sen tog det sig sakta. Brusigt och ostadigt på morgonen men allt är okollat så kan ha varit några bättre perioder. 

	Nu börjar anläggningen vara fullt användbar så vi började på projektet ”ny östkustare” genom att först hitta en bra passage över skoterleden och därifrån först leta oss till en startpunkt och sedan märka upp hela sträckan ner till myren med siktkompass och syftning längs enslinjen. Några grader sydligare än den östkustantenn vi har idag. Vi städade även bort lite rester från gamla havererade antenner.  Bastubad stod på programmet efter det. Under tiden tog sig Asien-kondsen med häftiga styrkor men mer normala områden än igår. Mycket från Kina alltså. X-bandet visade upp några Aussies och på 1548 dundrade ABC Local Radio under lång tid. Det var något nytt för mig att de kunde gå så stabilt. Koll av andra frekvenser samtidigt gav dock inget mer från Australien utan bara ett flertal Korea-ID. / BOS

10.10	Halvbra konds men inget analyserat än. Sämre än väntat efter soluppgången. Rådimma i skogen före lunch så vi laddade för antennjobb på eftermiddagen istället. En ny östkust-antenn skulle dras med lite sydligare riktning för att bättre skärma av stationerna från Rockies som ju går bättre på västkusttråden. Det hann bli nermörkt innan vi gav upp men resultatet blev mycket bra. Återstår bara en del höjande och sträckande samt jordning i båda ändar.  Naturligtvis måste underverket testas så jag for ut i skogen med ficklampa och balun och kopplade in mig på koaxen som ska mata LA-transformator. Ett lätt val att offra LA-antennerna för ett A / B -test av östkustantennerna.  Och den nya lite sydligare vann på jämförelsen det lilla jag hann kolla innan läggdags. Om det beror på att den nya är oskarvad eller om det är den sydligare dragningen ska vara osagt än så länge.  Vad som däremot var slående var hur enormt stor skillnad det blev på vissa frekvenser om man kopplade ihop båda antennerna! Nattens eviga plåga är ju splash från närliggande Européer och på vissa östkuststationer försvann splattret totalt och lyften den önskade stationen från orapporterbar till lättrepad.  Bandade  hela natten och morgonen från denna combo så ska bli intressant att analysera det eventuella lyftet.  NY-stationerna kom som sagt igång betydligt tidigare än hittills i höst men sen hände inte så mycket före midnatt UTC./ BOS

11.10	Konstanta NA- cx från midnatt till minst 18 SST.  På slutet dock bara AK/HI.  Men första dagen utan fade out under de ljusa timmarna.  Eftersom det nyss slutade gå har inga inspelningar kollats. Av det som hördes på direkten pekar det mesta på en fin öppning mot CA/NV på  förmiddagen följt av mer allmänna västkustkonds resen av dagen. Tidigare under natten en del östligare stationer och vid sunrise allmänna konds.  Troligen bra mot AK och Hawaii mest hela dagen också. Starka Hawaii det lilla jag kollade. Fokuserade på California.  När jag sent omsider testade Asientråden var det våldsamt bra styrkor från Australien på X-bandet. Mycket starkare än någonsin tidigare. Dock åtföljt av ett knaster som gjorde det mindre njutbart.  Far East hade över huvud taget en strålande eftermiddag.  Den som varit intresserad och insatt hade säkert kunnat hitta guld! AFN Korea 1440 gick starkt ibland t ex. Kan finnas något kul inspelat för eventuellt framtida analys. 

	Hemresedag 1 av 2 för Sigvard som hade lite onödigt bråttom iväg med tanke på hur kondsen utvecklade sig strax efter att han åkt.  Målet för dagen var Umeå och det gick snabbare än han beräknat trots motsol i 20 mil! Klar himmel och lågt stående sol är ingen höjdare när man åker E4 söderut under eftermiddagen. Ett fruset regn i morse gjorde trappen här till kontoret besvärlig att gå på men backen är fortfarande varm underifrån så det frös inte där.  

	Jag hann inte ut i skogen något idag men det är inte akut längre.  Istället hälsade skogsägaren Tommy på och berättade om planerna för att få timret ur skogen utan att skada antennerna. Han hade inspekterat och berömde oss för att ha fått upp trådarna så högt att risken för att haka i med maskinen som ska hämta vindfällena var minimal. Han hade dessutom instruerat maskinföraren om risken. Kommer hämtas närmaste dagarna. En timmerbil hämtar därefter bröten som ligger här alldeles intill skolan inom en vecka eller två till sågen i Tärendö.  Vi måste parkera så att timmerbilen kan vända här vid skolknuten.

	Nu har jag flyttat mitt pick och pack till ”Hemtjänstrummet” som blev ledigt när Sigge checkade ut. Så omklädningsrummet för bortalaget, det mindre av de två alltså, är klart för nästa expeditör. Resten av dagen handlar om att administrera alla inspelningar och bevaka den kommande Daytimer-öppningen?? I alla fall är prognosen mycket lovande just nu! / BOS

12.10	Ingenting blev som förväntat idag! De goda kondsen uteblev till stora delar. Ett envetet fräsande gjorde det svårt att få ut något på GY utom de vanligaste från Rockies efter soluppgången. På östkustantennerna.  Dålig fart på västkustantennen.  Visserligen många stationer men väldigt svaga och brusiga.  

	Traktorn som skulle dra ihop den vindfällda skogen startade dagen tidigt och gjorde många vändor så det blev en rejäl trave här utanför fönstret till slut.  Misstanken om att västkusttråden kanske skadats av kranvagnen växte sig starkare ju ljusare det blev så till slut gick jag ut för att kolla och jag satt och lyssnade på 250 meter antenn!  Missade hela förmiddagen på så sätt.  Pratade med Tommy och den skadan visste han inte om men däremot hade de kört av ena östkusttråden berättade han.  På beskrivningen lät det som den gamla som ändå ska ner snart och det visade sig stämma.  Jag rullade in sista 200 m som gick fram där sommarstormen härjat som värst.  Så nu är ena ÖK-antennen bara 650 m.  Västkustantennen gick lätt att laga och skickades upp på 7 meters höjd.  Dessutom har allt timmer samlats ihop nu.  Nu återstår bara att se om timmerbilen orsakar något jobb, men det är inte troligt.

	Lyssningen blev lidande idag förstås men som tröst kollade jag först AK/HI och där var det bra liv men Asien tog snart över intresset. X-bands-Australierna gick av och till men inte med så ren signal. Däremot hörde jag plötsligt en omisskännlig dialekt av EE på 1035 och det dröjde inte länge innan jag fick flera bra ID på Newstalk ZB i Wellington! Gick starkt och länge! Varför har man inte stött på dom tidigare? Jag meddelade OJS att ny mark brutits i Parka och han tipsade om några fler frekvenser att kolla!  Lågeffektade stationer mest så hade inga större förhoppningar.  Döm om min förvåning när både den ena och den andra hördes och en del fint stundtals!  Fördrev hela kvällen med NZ-koll och mailväxling med OJ!  Stort tack Odd-Jörgen!  Inte en enda NA-inspelning kollad (tyvärr).

	Ingen DT-öppning i kväll heller verkar det.  BBC-nyheter på 1400 2200z bör vara HLW?  I alla fall inte CBG:s bärvåg. / BOS

13.10	Tog sig så sakteliga under natten och från 03 UTC ganska trevliga Great Lakes-cx. Toppen varade ca tre timmar innan allt försvann. 0600z bara en handfull brassar lite svagt och sen fräste det bara.  Så här ska topparna vara! Korta men effektiva.  Alla antenner i bra skick och lugnt i skogen så nu vilket innebär en dag för att komma i kapp med städningen - i huvudsak på hårddiskarna …	Uppresedag för JOB, RÅM och LSD så jag blev tvungen att offra ena östkustantennen för att i stället koppla in LA-antennerna igen. Strax innan de anlände kom jag på att jag kanske skulle kolla Asien trots den kraftigt sydliga solvinden. Som vanligt hade jag missat början på en häftig öppning! Att jag inte lär mig!  Filippinerna gick något otroligt!  Höll i sig en knapp halvtimme men man undrar ju om det var lika intressant kvarten innan, d v s runt heltimmen 13z.  Sedan toppen klingat ut kom de nyanlända igång och Janne hann höra några i alla fall innan det var kört. Nykomlingarna kollade lite strösignaler från Spanien, Japan, Brasilien och Canada i en enda oberäknelig röra innan de fann för gott att natta. Jag kollade 15 minuters inspelade asiater och resultatet kan läsas nedan. / BOS

14.10	Nu börjar det kännas som det ska på en expedition! Bara att snöa in på signalerna och göra det bästa av dem! Trots eländigt radioväder en mycket lyckad expeditionsdag! En helt annan upplevelse än hos Stefan i Jämtland enligt mailkontakt!  Massor av godis att gräva fram i framtiden!  Började vid 01 UTC och höll ut i en eller annan form tills det var dags att gå och lägga sig. Mest bara Japan på slutet dock.  Väldiga styrkor från vissa områden och plötsliga punktkonds mot andra områden ibland. Rena lotteriet. Lagom till Asien-eftermiddagen hade solvinden mojnat och blivit positiv så mer normala cx sista timmarna.  Inga DT i kväll förstås.

	Dagens motionspass inföll under de ljusaste timmarna och innebar att nya östkustantennen höjdes till skyarna, sträcktes och fixerades över skoterspåret så att den inte kan ramla ner hur mycket is det än blir på den. Nu återstår bara jordningsarbeten i båda ändarna. Är provisoriskt jordad närmast koaxen i en uppsättning jordspett där en annan antenn startade tidigare. Vi orkade inte dra upp spetten så om inte jorden kommer till balunen så får balunen komma till jorden …  Ca +4 grader mest hela dygnet runt och soligt och grant idag. / BOS

15.10	Smög igång vid 01z men tog ett par timmar till innan det öppnade ordentligt.  Solvinden stökade till det och ”norrskenet” ömsom förstärkte vissa områden och ömsom tryckte ner det mesta så det bra fräser i lurarna. Jobbigt men givande!  Inte den vanliga röran av stationer som när det är ostört. Några i taget och ibland med fina styrkor oavsett effekt. 0440 UTC ungefär försvann strömmen i en kvart men kom tillbaks precis till heltimmen. Janne som körde bärbart med en Elad kunde spela in hela tiden men fördelarna tystnade. Dock hann han få med heltimmen till skillnad mot oss andra som skulle starta om datorer och mottagare. Kondsen flyttade västerut och grön antenn slutade ge signaler. WA/BC hälsosamt undertryckt vilket gav chans för NV, UT och liknande att komma igenom.  Blir småjobbigt att kolla inspelningarna men nästan vad som helst kan tänkas dyka upp.  

	Tårtan anlände så till eftermiddagsfikat och med den Kjell och Magnus.  Fortfarande lite NA-signaler men mest var det Asien som gick och gick.  Indonesien upptäcktes av Lasse till allmän glädje! Kanske inte på den mest troliga frekvensen men vi är inte så noga i det fallet … INS bara hörd i Abisko av OA för många år sedan tror vi.  NHK1 försvann strax innan de skulle kunna IDas klockan 2000 UTC. Som tidigare inga DT-tendenser.

	Tendensen är att vi har hur mycket Asien som helst inspelat och fortsättning verkar följa så jag har vikt plats för en station på varje frekvens! Ska bli kul se hur det slutar.  Blir i alla fall tidernas bästa Asien-spalt för en PAX-expedition. Men vi får ligga i om vi ska matcha OAA ifrån Abisko. / BOS 

16.10	Stört men det gick en hel del NA på morgonen i alla fall.  Janne och undertecknad packade i lugn och ro och gillrade var sin SDR-fälla som kommer att spela in halva mellanvågen i drygt en vecka non-stop. Vi valde båda att koppla ihop östkust - och västkustantennerna för att få ett något bättre signal/brus-förhållande samtidigt som det tar lite bredare.  När det är stört kan ju signalerna tänkas komma in från oväntade riktningar. Enligt uppgift och tips nedan var det inte så dåligt mot Japan på eftermiddagen.

	En mycket behaglig resa ner till Byske där JOB bordade 1830-bussen för vidare transport till Umeå.	Om två veckor åker jag upp igen för ett par veckors dammsugning och genomgång av vad som spelats in sedan vi for. JOB får sin utrustning i retur när jag stänger butiken för säsongen i mitten av November?  Men det kanske kan bli någon vårvinter-expedition också?  Eventuella dagboksanteckningar medan jag är frånvarande levereras av RÅM, LSD, MJT och KEL. /BOS

17.10 	Solvinden är fortsatt stark. Natten gav inget. Brassarna kom fram på morgonen och Spanien hördes 05-06. Sedan inget förrän runt 1330 då Japan tittade fram och blev starkare allt eftersom. Efter 16 UTC	bara Iranier.  /RÅM 

18.10	Fortsatt högt solvindsvärde. Ingen TA under natten, några brassar samt Spanien på morgonen. Sedan ingenting, förutom en skogspromenad för kontroll av LA-antenner (VK avklarades i går). Asien och framförallt Japan vaknade till strax före 14 UTC och vid tänkt s/off 1540 hördes NHK2 stationer nästan överallt. Efter ännu en språkkurs slutade NHK2 1555. Mycket återstår att mangla! / RÅM

En urusel morgon följdes av en riktig urladdning mot Japan fram på eftermiddagen. Några av de vanligaste Alaska hördes också medan de flesta andra stationer därifrån gjorde sig märkbara i form av bärvågor. Tyvärr glömde jag att koppla tillbaka till Asienantennen efter den sista Alaskakollen, trots de olikfärgade LED på den nya omkopplingsboxen som ska minimera sådana fadäser. Förkalkningen börjar sätta in tydligen…  /MJT

19.10 	Fortsatt högt solvindsvärde men sjunkande under dagen till normala nivåer. Ingen TA under natten, några brassar samt Spanien på morgonen. Kjell åkte hem vid lunchtid. Sedan ingenting, förutom en skogspromenad längs 270-gradaren för bortrensning av gammal antenn (det blev 3 fulla kassar). Lite AK/HI på eftermiddagen innan Hokkaido/Japan drog igång 1445 med häftiga styrkor. Det blev tyvärr normalt efter 15. Mycket finns dock att mangla! / RÅM

20.10 	Ingen TA under natten. Hyfsad östkustöppning vid 4 med de vanliga stationerna som dog ut runt 7. Vid lunchtid lite västkust som fortsatte under eftermiddagen med lite AK och HI. Den planerade senlunchen på pizzerian i Junosuando blev inhiberad pga ändrade öppningstider. Vid vintertid har de öppet fredag-söndag. Matinköp i Kangos blev det trots pågående byte av kyldiskar. Asien/Japan kom igång med normala styrkor, en besvikelse efter flera dagars utomordentliga Japankonditioner. / RÅM

21.10	Ingen TA under natten. Hyfsad stora sjöarnaöppning efter 4 med inslag av västkust. Konditionerna vandrade lite fram och tillbaka hela dagen med inslag av AK och HI på eftermiddagen. Magnus skjutsades till bussen i Pajala fvb söderut. Ben och Cornel från Holland anlände helskinnade trots en del renar på och vid vägen. Asien rätt beskedlig på eftermiddagen. / RÅM

22.10	NA hyfsat på sennatten och bra på förmiddagen fram till lunch då det tog slut. Bra signaler men många stationer på varje frekvens gjorde identifiering lite svår. Området som vanligt huvudsakligen runt sjöarna. Asien rätt beskedlig på eftermiddagen om man inte gillar AIR. / RÅM

23.10	NA hyfsat på sennatten och bra på förmiddagen med östkust och sjöarna fram till strax efter 10 då det tog slut med de sista präriekanadickerna. Bra signaler från stora områden. Sedan ingenting, förutom en promenad, förrän Asien kom igång rätt beskedlig på eftermiddagen. / RÅM

24.10	Den geomagnetiska störningen har satt sina spår. Mycket beskedligt med NA på morgonen med de vanliga vid sjöarna. Spanien stark ett tag runt efter 05. Efter 06 var det mesta borta. Asienantennen inspekterades efter lunch och var i gott skick med några smärre höjdsjusteringar. Ett 20-minuters strömavbrott avbröt monotonin strax före 14. Asien var synnerligen beskedlig med mest iranier. / RÅM

25.10	Den geomagnetiska störningen fortsätter att sätta sina spår. T.o.m. vädret avspeglade störningarna, dvs mulet, disigt och dimmigt. Mycket beskedligt med NA på morgonen med de vanliga vid sjöarna. Spanien hyfsat ett tag runt efter 05 och rätt bra från UK. Efter 07 var det mesta borta. Asien var synnerligen beskedlig med indier och iranier innan NHK2 gjorde entré ett tag innan s/off. / RÅM

26.10	Den geomagnetiska störningen fortsätter. Ingen NA natt eller morgon och Spanien var mycket beskedliga. Efter 06 var det mesta borta. Antenntråden vi plockade upp förra veckan reddes ut och sedan tog vi en promenad längs AK/HI-antennen. Asien var också beskedlig med en del indier innan Mellan Östern tog över med bra styrkor. Inga japaner hördes idag. På kvällen fick vi besök av ortsbefolkning. / RÅM

27.10	Den geomagnetiska störningen fortsätter. Ingen NA natt eller morgon, svaga La Plata och Spanien var mycket beskedliga. Efter 0630 var det mesta borta. Antenntråd reddes ut och vi besökte Kangos för matinköp, Några AK gladde men asiaterna var beskedliga med några undantag. Inga japaner hördes idag heller. / RÅM

28.10	Den geomagnetiska störningen avtar. Ingen NA natt eller morgon, några spännande La Plata-stationer hördes men Spanien var ganska beskedliga. Efter 0630 var det mesta borta. Antenntråd utreddes klart och vi tog en promenad i omgivningarna. Några VK muntrade upp oss på eftermiddagen men det tog snabbt slut och asiaterna var mycket beskedliga. Inga japaner hördes. / RÅM

29.10	Åter till overkligheten! Fil-hantering pågick när jag anlände till Parka 1730 SST. För inget nytt, nästan, hade hörts det senaste dygnet heller. Några förvirrade signaler från Canada-prärien meddelade Ben och Cornel. Ben har jag träffat tidigare här men Cornel var en ny bekantskap. Lite bättre känsla än på flera dagar anades i alla fall.  Efter uppackning vidtog en riggning i makligt tempo som tog hela kvällen. Med avbrott för diverse andra aktiviteter. Bl a fika med kladdkaka som PAX115 bjöd på. Lika bra att göra uppkopplingen ordentligt från början med fixering av kablage och avkortning av lösa sladdar. Min gamla Perseus som jag lånat tillbaks från Olz för de kommande veckorna gick inte att få liv i men efter en del felsökning hittade jag åtminstone ett fel. Förhoppningsvis är det bara att fixa det. Kontakten på strömadaptern hade blivit allvarligt glapp. Gick få kontakt tillfälligt om man pressade ihop den. En undermålig snabbkopplingskonstruktion för att kunna sälja med olika pluggar för olika apparater. Får bli morgondagens uppgift att hitta en honkontakt att transplantera till Perseusagget. Vid 23 UTC började jag kolla lite och då gick en mängd brassar och även SS här och där. På 1470 lite mindre splash så låg där ett tag och det var som väntat Radio Cristal som gick stadigt där. Så var man åter i selen och nu ffg på länge med fungerande antenner. Nu ska här lyssnas på allvar. / BOS

30.10	Ett litet fall framåt trots fortsatt envis motvind från solen.  Bra mot Uruguay till att börja med och sen även en del NY-stner i natten. Lite prärie en stund vid sunrise och Asien igång tidigare än på länge. Dock instabila signaler och högt brus emellanåt. Inte allt för aktiva DX:are denna dag men några spontana foto-utflykter från vissa. Temperaturen strax under noll och egentligen ingen snö än! En del lagrad frost mest. Rolle hälsade på en stund innan det blev dags för sedvanligt treskift i middagsköket innan det blev dags för nattmangling och uppladdning för kommande natt. / BOS

31.10	Efter en deppig natt och morgon med sämsta kondsen hittills vände det mitt på dagen och slutade riktigt muntert med Australien, Filippinerna, Hawaii och lite NA. Upp som en pannkaka och ner som en sol alltså när solen gick ner! Spanienjägarna har fått det besvärligare med morgonpasset efter övergången till normaltid i helgen.  Många brassar har manglats under dagen men väldiga splash och overnight-px gör det svårt få ut något.  Annars var Donald förbi och mekade lite med infoskylten som fallit omkull för några år sedan. Han passade även på att hälsa på oss en stund. / BOS

1.11	Mycket dålig natt som dock började med en del Argentina och Brasilien som varit sed några dagar nu. De morgonpigga rapporterar att det var ovanligt lite och klent samt tog slut nästan innan det började. Inga NA. Dessa kom desto bättre när Lasse och Rolf hade kopplat ner sina mottagare runt 1030 SNT. Plötsligt gick allt från västkusten på en gång! Fina signaler och starka GY! Absolut brusfritt i 20 minuter över heltimmen!! Sen började det fräsa ovanpå stationerna som det gjort nu en dryg vecka och sakta åts reflektionen upp helt. Men det var kul så länge det varade!  Alla stationerna verkar ligga kvar i bruset men dynamiken är nästan noll så går inte höra annat än 50 kW:arna.  Norrskenets sista strid hoppas vi!

	LSD och RÅM lämnade Parka strax efter 11 och några timmar senare meddelade Rolf att de anlöpt Kallax flygplats utan missöden även om det var lite lönnhalt första 15 milen.  Efter ytterligare lite väntan letade jag reda på telefonnumret till Per och hörde mig för om de hade fått problem       men de var då bara 30 minuter bort. Det hade bara tagit lite tid med hyrbil, bolagsrunda, bunkring och ätning.

		Sedvanlig oreda och många småprojekt för PAX116 innan det blev en lucka i riggandet så att kaffet och de nyanlända tårtorna kunde avnjutas. Rundabordskonferens och sen mer lyssningsrelaterad intrimning som råkade sammanfalla med en kort men ganska bra Brasse-öppning. Redan vid 22 SNT började lugnet lägra sig över de tre expeditionernas deltagare som alla fixerade sina skärmar. Grönland  650 + 570 kunde välvilligt tolkas som att det nu skulle börja öppna åt östkusten. Facit imorgon. / BOS

2.11	Strax efter midnatt SNT kom en störning som eldade på signalerna fint i en halvtimme. Great Lakes mycket bra men svårt plocka ut något nytt. Sen dött i ett par timmar innan det blev klena men stadiga NA-signaler till en bit efter sunrise. Mest ointressanta stationer.  Sedan dött till framåt lunch då det kom korta öppningar mot AK och HI med ganska bra signaler korta stunder. Även någon körare mot WA/OR noterades. Men i stort sett småtrist. Det är ju bara jag kvar av PAX114 här nu men jag behöver inte ha tråkigt för det händer lite runt PAX116 som även spiller över på mig.  Per tipsades om HI på 940 och 1570 och fångade båda så hans dag och expedition var därmed räddad! Lars fick en utbildning i SpectraVue då han lämnade sin R75 hemma och satsade på SDR-IQ denna gång. En guidad tur ut i antennskogen beställdes av PAX116 så vi kollade de nya antennerna en bit. En cm snö och -2 grader. Grabbarna bjöd in mig till middagen bestående av lövbiff och hemplockad och -lagad svampsås. Såsen var smaskens och innehöll tydligen i huvudsak rätt sorts svamp…  Troligen rätt avslaget mot Asien men bevakningen vad dålig. Ett par rapporter hann jag klämma iväg under dagen och har med andra ord inte hunnit med mycken filkörning idag. Sedvanliga brassar långt före midnatt. / BOS

3.11	Fortsatt mycket trögt med ett evinnerligt fräsande. Lyfter dock nu och då med ibland riktigt trevliga signaler. Det gäller alla riktningar utom norra Sydamerika och Västindien. NA kom igång först framåt lunch och följdes av AK/HI och Australien men en lovande Asien-öppning förstördes av ständigt närvarande kineser. Internet-uppkopplingen försvann redan före lunch idag så förmodligen går det någon uppdatering samtidigt som Alf plockade hem en lite större fil till sin Jaguar.  I övrigt ett lätt snöfall en kort stund och kallaste dagen hittills. Men PAX116-gänget med benäget bistånd av undertecknad trotsade kylan och satte upp en SuperKAZ för att testa dess prestanda jämfört med bävrarna. Riktning och storlek på loopen blev dock lite anpassad till terrängen och inte optimal så resultatet blev kanske inte riktigt vad det skulle ha kunnat bli. Skillnaden var i alla fall mycket stor till bävrarnas fördel. Omriktning och förstoring av loopens yta planeras för morgondagen. Återigen inbjuden att dela middagen, ugnsstekt lax, med sydväst-gänget och i den vevan hälsade Ejlert på och berättade en del om sina år i Göteborg och runt om i Sverige. Men ärendet han hade var att få öva på sina trubadurfärdigheter. Gitarr och förstärkare står i korridoren här för jämnan så han kommer förbi nu och då och drar några låtar. Inga tendenser till konds före midnatt. / BOS

4.11	Ganska konstanta signaler hela morgonen och dagen med sedvanlig svacka ljusaste två timmarna. Mycket stört och fladdrigt med undantag för AK och HI hela eftermiddagen.  Bästa signalerna denna säsong tror jag nog. Gick t o m in på västkustråden. Ett gäng California-stationer följde med i håven. Asien gav inget speciellt men Australien gladde vissa med regional-ID på 1548. Bastu för andra gången sedan PAX116 kom upp. Göran hittade en hittills okänd NDB-fyr i Alaska. Han stod även för middagen idag som fick mycket höga poäng av samtliga vid bordet.  En stund före midnatt dök de första stationerna som gått bättre på 270-gradaren än på 245 upp! Så den fungerar nog. Bara cx som fattats. Det var 1610 och 1400 från Västindien. Men det var en kort lycka. Sedan ganska dött. Inga brassar vilket nog betyder att NA-öppningarna kan bli riktigt trevliga snart. / BOS

5.11	Lite skräpkonds i början på natten men sen ett par timmars torka innan det satte igång för dagen. NA gick sedan fram och tillbaks hela dagen till åtminstone 16 SNT. AK ännu längre. Asien var inte så intressant längre. Varken med tanke på stationsurvalet eller med tanken på konkurrens från Amerika. 

	Göran och Per trotsade kylan som krupit ner till närmare tio minus och gjorde om SuperKAZ-antennen. Nu med riktning 360 grader och lite högre mittpunkt.  Samma bedrövliga lyssningsresultat som innan trodde vi först men så trillade några starka NA in på den i alla fall. Och ju mörkare det blev ute desto bättre funkade den. Hela kvällen har den stått sig väl mot bävrarna! Naturligtvis med begränsad direktivitet.  Svaga signaler som kommer in lågt över horisonten är den inte kapabel att klara på långa vägar lika bra som en Beverage-antenn. Jättestor skillnad. För normalt DX-bruk verkar den göra rätt för pengarna dock.  Nu testade vi inte vad som hörs på en 50 m longwire förstås. Kanske funkar lika bra och till ingen kostnad. Gick ju bra på 50-60-talet!

	Annars mest inspelningskoll med vissa ”störningar” från middagsgemenskapen och Ejlerts enmans-dansband. Uppdaterade PAX-sidan under kvällen med loggar från samtliga expeditioner som LHU hade på sin hemsida och som försvann när den tjänsten lades ner. Nu som PDF på PAX-sidan. Tack Lars för det! 1610 och 1400 något bättre än igår och 270-antennen verkar leva upp igen. Men inga jätteförbättringar. /BOS

6.11	Äntligen (?) lite Venezuela och Puerto Rico! Då är det inte fel på antennen i alla fall. Det var något stort på gång mot östra USA men så slog den negativa solvinden till igen och det blev stängt i den riktningen. Men västerut blev det fortsatta cx om än lite instabila signaler. Rakt norrut ganska stängt. Så höll det på hela dagen fram till 13 UTC ungefär då luften gick ur helt. Japan och delvis Australien dök upp igen när solen började gå ner. PAX116 använde dagen till att göra ett besök i Finland och stödhandla lite. Själv rullade jag ner soptunnan till stora genomfartsvägen eftersom sopbilen inte lämnar den längre. Den behöver tömmas då tömningen för två veckor sedan uteblev p g a att vi inte visste om detta. Temperaturen sjunker stadigt nu men snön löns det inte att se i skyn efter. Snart har vi väl minst i Sverige? Göran fortsätter leverera det ena kulinariska mästerverket efter det andra! Jag får nog leva på rester flera dagar när syd-gänget åker på tisdag…  1610 och 1400 tidigt i kväll och även lite PR runt midnatt. Inget från NA anas. / BOS

7.11	LA- och östkustkonds! Inget alls på blå antenn utom ett högt brus denna förmiddag!  Brus och flams på ÖK-antennen också men fina stunder emellanåt. Kanske inga sensationer att vänta men kul som omväxling. Dog ut vid 11 SNT som väntat men däremot var det inte väntat att eftermiddagen skulle ge en hel del kul från UT/CO/WY innan det blev en mer allmän västkustöppning av det sämre slaget. Starka AK och delvis Hawaii också.  Asien bjöd på punktkonds mot Japan men inte så mycket kul i övrigt. Göran bjöd på en kassler- och paprika-gryta denna sista middag med gänget. Minus 15 grader hindrade inte dessa tappra grabbar att ta en promenad medan Per plockade in den tillfälliga SuperKAZ-antennen. Per öste ut rapporter och fick en handfull QSL under dagen! Strongt jobbat!  Till skillnad från hittills dök en del ÖK-NA upp före midnatt men däremot blev det inget lyft. Kvällsnyheterna berättade om tekniska problem på Arlanda så morgondagens återresa kanske påverkas? Motorvärmaren pluggades dock in som planerat. Minibussen tar tid att värma upp … / BOS

8.11	Puttrade på hela natten mot östra USA. Inget spektakulärt kanske men det fortsatte på samma sätt till framåt lunch. Mer och mer från västern mixades in och efter 10 UTC var det mest MN och västerut.  Ett par geomagnetiska störningar sänkte farten men återhämtningen var rätt snabb varje gång. 0830 SNT lämnade PAX116 byggnaden och genast satte jag igång att minimera utrustningen för att om möjligt reducera det apparatberoende brustillskottet. Jag hann inte kolla hur det utföll innan kondsen tog slut. Gick en hel del på eftermiddagen också men mest Idaho och de starkare västkustarna på högre frekvenser. Hawaii och Australien fyllde ut dagen.  Jag testade att koppla min RPA-1 direkt i väggen till Asientråden och det blev en rejäl förbättring av läsbarheten uppe i X-bandet. Inget nytt det lilla jag kollade dock. Men det var tidigt under öppningen.  Innan ljuset gick ner hann jag ut i skogen för att avveckla balunen till LA-antennerna och istället koppla in en singel-balun till gamla östkusttråden som fortfarande sitter uppe.  Ingen signal alls när jag kom in och testade!  Konstigt då ju LA hade gått bra. Nåja, letade fram en till balun och tog på mig kläder för att ge mig ut i -15 grader. Då slog det mig att jag borde kolla kopplings-koaxen inne från väggen först. Rekade och inget glapp där Bara dött. Letade upp en annan koax för säkerhets skull och full signal där!  Av med mössa och stövlar igen alltså! Alla patchkablar borde bytas ut! Till middag blev det resterna av Görans chorizo-gryta som jag lät koka ihop med pasta. Grytor ska alltid avnjutas någon dag efter tillagningen! Då har smakerna riktigt satt sig!

9.11	Konstanta cx natt och dag. De förvarnade störningarna kom senare och blev mindre än väntat så efter en morgon med LA-fokus mer än NA så tog det sig rejält mot västkusten mitt på dagen. Riktigt bra någon timme. Blev sen mer allmänna VK-cx. Höll ut länge och mot slutet även AK och lite HI samt Australien rätt bra en stund. Blandade signaler från Far East kan kanske ha givit någon filippinare t ex. 
		/ BOS

10.11	En ganska kraftig och långvarig geomagnetisk störning drog igång vid sunrise men den hade bara positiv inverkan på kondsen. Våldsamma styrkor av och till på olika urval stationer från minut till minut så precis vad som helst kan nog tänkas dyka upp på inspelningarna framöver. Stor chans på någon sydvästligare station. Vid lunchtid t ex. Men även östkust, AK, HI och LA dök upp när man minst anade det och ofta gick dom på alla antenner.  Annars provade jag att skicka iväg tre omrapporteringar till sådana som inte svarade förra gången jag skrev. En svarade direkt. Envis kyla och inget snöande sista veckan här. Fortfarande mindre än en tum så om inget oväntat händer så ska hemresan kunna påbörjas på söndag efter lunch. En halvmeter snö i Furuögrund så blir inget riggande av utrustningen förrän jag skottat in mig där. 1560 NY kom igång förvånansvärt tidigt och med klart ljud i kväll. Lovande? / BOS

11.11	Började tidigt och höll ut länge och hade väl sina roligare stunder men ganska stört och oförutsägbara signaler så omöjligt förutse vad som eventuellt skulle kunna höras. Mangling av inspelningarna med en hel del tråkiga avsnitt kan dock ge överraskningar.  Mest de vanliga stationerna från PST och MST dock. Med tanke på den lilla nytta jag haft av dubbla östkustantenner så beslöt jag att ta in den gamla redan idag då temperaturen gått upp bra många grader efter en vecka med kallväder. Hopkoppling av nya och gamla ÖK-antennen gjorde ofta underverk med splash från européerna intill. Dock har det inte gått skydda sig mot 1485 på något sätt denna exp. 1490 har varit hopplös att utforska. Och ofta 1480 också. Nu har det knappt varit några östkustkonds så nyttan har varit liten. Hade varit intressant att utforska vid goda öst-konds.  Verkar ha ungefär samma effekt som en dubbel-bäver bara det att här är de två bara ihopkopplade. En enkel lösning för den som har utrymme. De här två har ca 10 graders skillnad i riktning och lite olika längd dessutom. Inga beräkningar bakom detta. Nu återstår bara att ta in tre baluner här vid skolan på söndag. Projektet med inlödda transformatorer i ändarna på koaxarna istället för hittillsvarande med BNC-koppling får bli nästa höst-arbete. Balunen vid Asientråden kanske får sitta ute eftersom det förmodligen blir en expedition i slutet av februari och då är det skönt att slippa ta fram vita blixten bara för att sätta ut den.

	Plötsligt upptäckte jag en Daytimer-öppning med häftiga styrkor på en del stationer från USA långt innan solnedgång där borta. Jag höll på att kopiera över filer så det var bara att avbryta och börja spela in istället. Jannes inspelning gick ju redan så återstår att se om jag klantat bort något. Det var ett par akuta rusningar typ E-skip!  Upp som en sol och ner som en pannkaka och sedan helt dött igen. Blir spännande att kolla vad som hände. WNIO 1390 i Ohio ID:ade fint 2150 UTC i alla fall. / BOS

12.11	Som i det militära. Rusa - vila - vänta - rusa - vila - vänta o s v.  Korta men givande öppningar och däremellan ett plågsamt brusande och fräsande.  Några trevligheter blev i alla fall loggade.  Höll på så hela förmiddagen. Men sen kom det av sig alldeles.  Inga riktningar alls på eftermiddagen. Därmed inte sagt att det inte hördes några Alaska eller västkustare eller asiater nu och då. Men bara dominanter. Verkar vara svårt att ta helt död på kondsen numer.  Inget utefter kvällen utom lite brassar när jag testade LA-antennerna som jag kopplat in igen efter önskemål från en potentiell expedition i vinter. Det i kombination med att PIK inte längre har någon Luciafest här öppnar för denna lösning. Vi plockar bort allt i samband med sista expeditionen i Mars.  -15 grader men soligt så jag gick ut i skogen och markerade träden där det sitter transformatorer med ett röd-vitt plastband runt stammen på 1,5 meters höjd och samtidigt drog jag ett band runt balunerna för bättre kontakt med trädet på ca en meters höjd. Förra vintern, i Mars, fick man gräva sig ner till balunerna eftersom det var mer än en meter snö. I samband med detta snitslande så slutade östkustantennen att fungera!  Ut igen för felsökning. Inget fel hittades men jag vred loss BNC-kopplingen till balunen och satte tillbaks den. Sen funkade det igen! Känns inte stabilt så nästa säsong kommer transformatorerna vara lödda direkt på koaxarna. När säsongen är över lossar man bara på antennen och låter allt vara kvar ute i övrigt. Förutom ökad säkerhet underlättar det även för spontanbesökare. / BOS

13.11	Perfekta konds för avveckling. D v s inga signaler alls - nästan.  Tog gott om tid på mig med att packa och titta över utrustning.  Transformatorerna lämnades kvar i skogen för kommande vinterexpeditioner (?) som verkar vara under planering.  Väldigt lite och torr snö så inget problem att ta sig ner från skolan till Main Street. Sedan nästan torr vägbana större delen av vägen ner till Töre och E4. Ja torrt där också förstås. Först neremot Piteå började man ana att vägen plogats någon gång.  Ju närmare Kåge jag kom desto högre blev plogkanten och i Kåge var det rena julstämningen med massor av snö. För mycket snö i Furuögrund för att tänka på att åka dit och rigga min CloudIQ. Men ingen brådska heller med tanke på solvädret..  Ännu en lyckad Parka-expedition lagd till handlingarna. Åtminstone live-biten.  Flera års harvande i inspelningarna torde behövas för att plocka ut det nödvändigaste. / BOS
__________

Att det blev en Parka-säsong i år också får vi på nytt tacka Bosse för (bara att läsa dagboksanteckningarna för denna PAX-logg för att förstå vidden!). Årets DX-höjdpunkt för min del hade sedan länge planerats tilllånghelgen 21-24.10. Hastigt och lustigt bytte jag dock lite och satsade på 13-16.10 istället. Delvis på grund av undervisningsschemat på jobbet och delvis Solen! Det visade sig tajma fint så att jag kunde hänga med RÅM/LSD upp på torsdagen och ner igen med BOS under söndagen (bara att hitta av Byskebussen sen!). Trevligt värre i alla bemärkelser är det ju förstås också att fly jobbstressen några dagar. Tajmingen med cx blev mycket bra, lite oväntat kanske. Sällan har man suttit och harvat så kluriga morgnar som 14.10 och 15.10! Hög solvind pga CME och koronahål och höga K-index (5-6) ställde förstås till det en smula men skikten var så pass starka att underliga call kunde ibland uppfångas från diverse stater som CA, MI, OK, och WI! KCHJ, WMPL, KQCV och WJTI hade man ju inte hört talas om till exempel, och det är riktigt spännande att gräva i dessa inspelningar nu. South Australia i lurarna sitter ju inte helt fel heller! Vid avresan gillrade jag och BOS var sin SDR-fälla för att spela in halva mellanvågen ett antal dagar. Till BOS riktas sedan ett stort tack för omstart av min avstannade Perseus när han kommit upp igen i början av november! / JOB

OBS!  För första gången i PAX historia har samtliga frekvenser i Asien-delen minst en station identifierad!

EUROPA
	189	17	1520	Rikisutvarpid //207.	MJT
	207	17	1700	RMC Info.	MJT
	531	17 18	0525	RNE5 Pontevedra Pastoriza med regionalt för Galicien. Även 19/10 0525 och bättre 24/10	RÅM
		24	0525	RNE5 Pontevedra med regionalprogram för Galicia	LSD
		27	0525	RNE5 Córdoba med regionalt för Andalusien	RÅM
	549	18	0730	Spirit Radio svag men fri.	MJT
		12	1600	R Krym Realii   gick finfint när jag kollade efter eventuella asiater. ”A joint project of Radio Liberty and Ukrainian Radio 1st Programme” läser jag när jag sökte info.	BOS
	558	17	0525	RNE5 La Coruña med regionalt för Galicien	RÅM
		14	0525	RNE5 La Coruña ”Radio Nacional de España – Galicia” när jag kopplade över till Spanientråden några sekunder just till RNE-break, vilket gav en liten drös ID!	JOB
		24	0525	RNE5 Valencia med regionalt för Communicat Valenciana	RÅM
		26	0525	RNE5 San Sebastian med regionalt för Baskien	RÅM
		14	0525	RNE5 San Sebastian ID:ade i kapp med La Coruña	JOB
	567	24	0525	RNE5 Murcia med regionalt för Murcia	RÅM
	576	25	0525	RNE5 Barcelona med regionalt för Katalonien	RÅM
		14	0525	RNE5 Barcelona	JOB
	585	14	0525	RNE1 Madrid	JOB
	603	17	0525	RNE5 Sevilla med regionalt för Andalucien	RÅM
		17	0525	RNE5 Sevilla	LSD
		14	0525	RNE5 Palencia med regionalt för Castilla y León	JOB
	612	25	0525	RNE1 Vitoria för lokalt för Baskien	RÅM
		14	0525	RNE1 Vitoria	JOB
	621	26	0550	RNE1 Avila med regionalprogram för Castilla y Leon	LSD
	630	8.	1400	BBC Three Counties Radio  mycket stabila ID när jag kollade efter Radyo Patrol .	BOS
	639	17	0525	RNE1 La Coruña med regionalt för Galicien. Även 0550.	RÅM
		18	0525	RNE1 La Coruña 	LSD
		14	0525	RNE1 La Coruña med regionalt för Galicien	JOB
		26	0525	RNE1 Bilbao idade sekunden före La Coruña	RÅM
		14	0525	RNE1 Bilbao med regionalt för Pais Vasco ID:ade samtidigt som ovanstående	JOB
		14	2000	BBC Cyprus, Zakaki  med WS på arabiska	LSD
	648	24	0525	RNE1 Badajoz med regionalt för Extremadura	RÅM
	657	24	0525	RNE5 Madrid	RÅM
		14	0525	RNE5 Madrid	JOB
	666	16	0400	BBC R York, Fulford	JOB
		8.	1400	BBC R York  fint. Jag måste ha spelat in med La Plata-antennen och inte Asien?	BOS
	684	17	0525	RNE1 Sevilla med regionalt för Andalusien, Stark som vanligt	RÅM
		14	0525	RNE1 Sevilla	JOB
	693	24	0525	RNE1 Toledo med regionalt för Castilla La Mancha. Störs av BBC.	RÅM
	711	17	2127	COPE Murcia hördes ofta denna kväll. Även 24/10 0525.	RÅM
		13	2129	COPE Murcia äntligen i mina garn med ID AM-FM. QSL verkar svårt dock	JOB
	729	18	0525	RNE1 Malaga med regionalt för Andalusien	RÅM
		18	0550	RNE1 Ovideo med regionalt för Asturien	RÅM
		18	0550	RNE1 Ovideo	LSD
		24	0525	RNE1 Valladolid med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
		27	0550	RNE1 Valladolid	LSD
		14	0525	RNE1 Valladolid med regionalt för Castilla y Leon	JOB
		27	0525	RNE1 Logroño med regionalt för Rioja	RÅM
	738	24	0525	RNE1 Barcelona med regionalt för Katalonien	RÅM
	747	17	0525	RNE5 Cádiz med regionalt för Andalusien	RÅM
		17	0525	RNE5 Cádiz	LSD
	756	22	2100	BBC R Cumbria med “Late Saturday night vintage music program”. Låter som nåt för mig.	RÅM
	765	13	1800	BBC Essex, Chelmsford ”30 years of BBC Essex”	JOB
	774	18	0525	RNE1 Cáceres med regionalt för Extremadura	RÅM
		14	0525	RNE1 Cáceres med regionalt för Extremadura	JOB
		27	0525	RNE1 Valencia med regionalt program	RÅM
		28	0525	RNE1 San Sebastián med regionalt för Baskien	RÅM
		14	0525	RNE1 San Sebastián med regionalt för Baskien	JOB
		31	0625	RNE1 Orense med regionalt för Galicien	RÅM
	801	24	0525	RNE1 Burgos/Zamora med regionalt för Castilla y Leon. De två stationerna på frekvensen går tyvärr inte att skilja på pga regionalprogrammen.	RÅM
		14	0525	RNE1 Burgos/Zamora med regionalt för Castilla y Leon	JOB
		31	0625	RNE1 Lugo med regionalt för Galicien	RÅM
	810	22	0322	Radio Skopje med ett id under BBC	RÅM
	837	17	2019	COPE Burgos avslutade gaten med ett fint ID	RÅM
		22	2059	COPE Sevilla med en sen gate pga fotboll	RÅM
	855	18	0525	RNE1 Santander med regionalt för Cantabria	RÅM
		14	0525	RNE1 Santander med regionalt för Cantabria	JOB
		18	0550	RNE1 Pontevedra idade nästan samtidigt som Santender	RÅM
	864	18	0525	RNE1 Socuéllamos med regionalt för Castilla La Mancha	RÅM
		14	0525	RNE1 Socuéllamos med regionalt för Castilla La Mancha. Tror denna är ny för	JOB
	873	17	0550	SER R Zaragoza med regionalprogrammet ”Hoy por Hoy Aragon”	RÅM
		24	0520	SER R Galicia, La Coruña	RÅM
		23	1600	R Moldova, Chisinau med id	RÅM
	891	27	1742	R 538, Hulsberg slutade sina sändningar 26/10 och har nu en informationsslinga.	RÅM
	900	18	0526	COPE Granada med regionalt för Andalusien	RÅM
		24	0520	COPE Vigo med regionalt för Galicien under Bilbao	RÅM
		8.	0800	R Popular Herri Irratia, Bilbao när jag fick för mig att det var en TA	JOB
	936	16	0500	Dales R, Hawes inte så tokigt! Första gången jag hör just den här. Visserligen ny station men torde räknas som samma anläggning som 2012 nedlagda Fresh R? Vet någon?	JOB
	963	13	1800	Sunrise R, Northeast London ”This is Sunrise news” fint	JOB
	972	17	0525	RNE1 Monforte de Lemos med regionalt för Galicien. Även 0550.	RÅM
		17	0550	RNE1 Monforte de Lemos	LSD
		24	0525	RNE1 Cabra med regionalt för Andalusien	RÅM
		13	1800	Sunrise R, London bra // 963	JOB
	990	17 21	0550	SER R Bilbao med regionalprogrammet ”Hoy por Hoy Euskadi”. Även 22/10 2059. Den 24/10 med programmet ”Hoy por Hoy Biscaya”. 21/10 0159 lokalID	RÅM
		16	0400	Hallam 2, Doncaster vill jag hellre höra på 1548 men den är riktigt svår	JOB
	999	16	0400	Rock FM 2, Preston	JOB
		22	2059	COPE Madrid med ett stört id. Bättre 24/10 0520.	RÅM
	1017	18	0525	RNE5 Granada med regionalt för Andalusienn 	RÅM
		18	0550	RNE5 Burgos med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
		14	0525	RNE5 Burgos med regionalt för Castilla y Leon	JOB
	1026	18 25	0525	SER R Jaén är vanligast här	RÅM
		26	0524	SER R Asturias, Ovideo svagt	RÅM
		26	2130	SER R Salamanca avslutade gaten med id	RÅM
		28	0526	SER R Jerez med lokala reklamer mm	RÅM
		28	0528	SER R Jerez blev en efterlängtad fångst	LSD
	1044	17	0550	SER R San Sebastian med regionalprogrammet ”Hoy por Hoy Euskadi”. Den 24/10 0520 med programmet ”Hoy por Hoy San Sebastian”	RÅM
	1062	11.	1500	Country Radio, Praha  förstod man inte så mycket mer än ID:en från.	BOS
	1080	17	0550	SER R Coruña utan programannonsering	RÅM
		17	2154	SER R. Granada med ID men blev snabbt överröstad av de övriga	RÅM
		25	0520	SER R Huesca med ”Hoy por Hoy Radio Huesca”.	RÅM
	1098	18	0550	RNE5 Lugo med regionalt för Galicien	RÅM
		26	0525	RNE5 Avila svagt med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1107	18	0550	RNE5 Santander med regionalt för Cantabria under MFR 2	RÅM
		28	0525	RNE5 La Rioja med idar sekunden efter Santander	RÅM
	1116	17	0550	SER R Pontevedra utan programannonsering	RÅM
	1125	24	0525	RNE5 Vitoria med regionalt för Baskien	RÅM
		26	0525	RNE5 Soria med regionalt för Castilla y Leon och i kamp med de andra	RÅM
		28	0525	RNE5 Badajoz med regionalt för Extremadura	RÄM
	1134	22	2059	COPE Salamanca dominant bland COPE-stationerna på frekvensen	RÅM
	1143	22	2059	COPE Jaén med ett försynt id	RÅM
	1152	26	0525	RNE5 Albacete med regionalt för Castilla La Mancha	RÅM
		27	0525	RNE5 Zamora svagt med regionalt för Castilla y Leon 	RÅM
		14	0525	RNE5 Zamora med regionalt för Castilla y Leon	JOB
	1170	8.	1005	TFM2, Stockton. Hade glömt bort att det fanns EU. Lirade ”I Don’t Feel Like Dancing” med Scissor Sisters	JOB
	1179	18	0450	SER R Rioja med lokalt program	RÅM
		24	0520	SER R Valencia med programmet ”Hoy por Hoy Communicat Valenciana”	RÅM
	1224	22	2059	COPE Lugo är oftast starkast	RÅM
	1260	18	0450	SER R Murcia med regionalprogrammet ”Hoy por Hoy Region de Murcia”	RÅM
	1269	19	0450	COPE Badajoz med lokalt för Extremadura	RÅM
		22	2059	COPE Zamora	RÅM
		24	0520	COPE Valencia med lokalt för Communitat Valenciana	RÅM
	1278	16	0400	Pulse 2, Bradford rätt bra. Har onekligen blivit lättare efter att Radio Bleue lämnat in	JOB
	1287	18	0550	SER R Castilla, Burgos med lokalprogrammet ”Hoy por Hoy Burgos”	RÅM
	1296	13 16	1800	R XL, Birmingham  även 16:e kl 0400:  ”On 1296 AM, this is Radio XL”	JOB
		13	1939	COPE Valencia  med fint ID och lokalt	RÅM
	1305	17	0550	RNE5 Orense med regionalt för Galicien	RÅM
		25	0525	RNE5 Ciudad Real med regionalt för Castilla la Mancha	RÅM
		28	0550	RNE5 Bilbao stört med regionalt för Baskien	RÅM
	1314	17	0525	RNE5 Salamanca med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1359	16	0400	Free R 80’s, Coventry ”We are Free Radio 80’s”	JOB
	1368	13	1800	BBC R Lincolnshire, Lincoln	JOB
	1395	16	0400	Seabreeze AM är ex Radio Atlantis	LSD
		16	0550	SeaBreeze AM, Grou med non-stop musik och ID	RÅM
		15	2215	R Seabreeze stark och proffsig (om man undantar en hel ekoeffekter), spelade ”Atomic” med Blondie m.m	MJT
		16	0300	Seabreeze AM fint med ID och nx	JOB
	1413	17	0525	RNE5 Vigo med regionalt för Galicien	RÅM
		24	0525	RNE5 Girona med regionalt för Katalonien	RÅM
		13	1800	BBC R Gloucestershire “This is BBC Radio Gloucestershire”	JOB
	1458	13	1800	BBC Newcastle “BBC Newcastle – Radio for the North East”	JOB
	1485	18	0450	SER R Santander med regionalprogrammet ”Hoy por Hoy Cantabria”	RÅM
		13	1800	BBC R Humberside, Hull	JOB
		18 27	1305	NRK Spetsbergen med program från NRK Troms. Den 27/10 1530 stark på asienantennen	RÅM
	1494	25	1430	R Moldova, Cahul med id	RÅM
	1503	18	0525	RNE5 La Linea med regionalt för Andalusien	RÅM
		24	0525	RNE5 Monforte de Lemos med regionalt för Galicien	RÅM
	1521	18	0450	SER R Castellón med regionalpx ”Hoy por Hoy Communitat Valenciana”	RÅM
	1539	18	0450	SER R Elche med regionalpx ”Hoy por Hoy Communitat Valenciana”	RÅM
	1548	16	0400	R City 2, Liverpool ”This is Radio City 2 News”	JOB
	1575	24	0520	SER R Pamplona med programmet ”Hoy por Hoy Navarra”	RÅM
	1584	22	2059	SER R Orense med en kort gate	RÅM
		24	0520	SER R Gandia med programmet ”Hoy por Hoy Gandia”	RÅM
	1602	24	0451	SER R Onteniente med regionalt program för Valencia.  Lokalt 25/10 0525	RÅM
		24	0520	SER R Linares med programmet ”Hoy por Hoy Linares”	RÅM
		26	2048	SER R Cartagena med id när övriga SER-stationer på frekvensen sände fotboll	RÅM

AFRIKA
	171	17	2207	MRC Medi med flera id på raken.	MJT
	252	24	1900	R Algérienne chaine 3, Tipaza med franska	LSD
	549	22	0200	Jil FM, Sid Hamadouche dundrade in	RÅM
	576	17	0550	RNE1 Las Palmas med regionalt för Kanarieöarna	RÅM
	621	17	0550	RNE1 Santa Cruz de Tenerife med regionalt för Kanarieöarna	RÅM
		17	0550	RNE1 Santa Cruz de Tenerife	LSD
		14	0525	RNE1 Santa Cruz de Tenerife med regionalt för ”Canarias”	JOB
		23	1531	Egyptian Radio, Batra angav sin webadress	RÅM
	720	27	0525	RNE5 Santa Cruz de Tenerife med regionalt för Kanarieöarna	RÅM
	747	24	0525	RNE5 Las Palmas med regionalt för Kanarieöarna. Stark!	RÅM
		14	0525	RNE5 Las Palmas ” Radio Nacional de España – Canarias”	JOB
	972	26	0525	RNE1 Melilla klart bättre än under PAX109	RÅM
	1008	17	0300	esRadio, Las Palmas svagt med ID och ett ekonomiprogram	RÅM
	1377	26	1630	R Free Africa, Mwanza hördes rätt bra fram till 17 då Iran startade	RÅM
	1503	16	0500	American Forces Network, Lajes finns tydligen fortfarande kvar! Bara nätverk här dock. Inte för att jag saknar Azorerna men…	JOB
	1566	27	2115	Trans World Radio, Benin med franska	LSD

ASIEN
	531	15	2100	IBA, Yavne med ID “Kol Israel” I kamp med Färöarna och Jil FM. 15.5 började man operera under IBC istället	JOB
	540	13	1400	CNR1, många QTH och fint eko	JOB
	549	13	1459	VOV-2, Hung Yen mycket bra med annonsering mm fick mig att kolla deras övriga frekvenser! Napp på alla utom 558 och 576 faktiskt!	JOB
	558	13	1317	+DZXL R Mo, Obando  med fint “DZXL”-ID i ett phone-in-px. Gick bra!	BOS
		14 15	1500	HLQH (KBS2) Yeong-il bra med "KBS Che-i Radio-imnida”. Tyvärr ingen japan denna gång heller.	RÅM
		11	1500	HLQH  precis som Rolf beskriver ovan. Stark. Kines under.	BOS
		14	1500	HLQH kallade sig även ”Happy FM”	JOB
	567	13	1500	Lao National R, Vientiane “That’s come to the end of our programme. You have been listening to the Lao National Radio” inte alls illa	JOB
		13	1500	Lao National R  i enlighet med Jans tips ovan. Drog över två minuter. Bäst på LSB.	BOS
		15 23	1500	HLKF (KBS1) Jeonju med ett svagt ”HLKF”. 23/10 1400	RÅM
		14	1500	HLKF med AM- och FM-frekvens förutom callet	JOB
	576	13	1500	Yunnan News R ID:ade på EE så då blev det lite lättare. Flera sändare här	JOB
		16	1500	Yunnan Weixing Guangbo med ett ”Yunnan News Radio”	RÅM
		15	1700	Myanmar R, Yangon stängde med NA. Hade innan dess gått mycket fint ett långt tag. Bland annat med nx på EE	JOB
		16	1420	Myanma R, Yangon  med musik // 594	LSD
		15	1700	Myanmar R, Yangon önskade mig god natt på engelska och stängde med 
				nationalhymn	RÅM
		23	1530	AIR Alappuzha med engelska nyheter	LSD
		25	1430	AIR Allapuzha med id	RÅM
		14	1500	HLKZ (KBS) Sucheon med ett svagt id och 1 kW. Andra gången för	RÅM
	585	23 25	1400	R Pakistan, Islamabad med nyheter	RÅM
	594	22	1530	AIR Chinsurah med engelska nyheter	LSD
		25 27	1430	AIR Chinsurah med Special Bangla Service och ”Akashvani Maitree” mm	RÅM
		15	1700	Myanmar R, Nay Pyi Taw gick // med 576 och fina toppar även här	JOB
		16	1420	Myanma Radio, Naypyiday // 576	LSD
		15	1652	MRTV med perfekt modulation men en instrumental cover på Mike Oldfields ”Moonlight Shadow” lät inget vidare. //576.	MJT
		13 3.	1325	DZBB Super Radyo, Obando  med massor av fina detaljer. Tog ett tag att fatta att dom hela tiden ID:ade som ”DZ double-B”.  Tre Obando-stationer till samtidigt!	BOS
		30	1405	DZBB Quezon City	LSD
		13	1404	DZBB med bra ”DZ double B” och fartiga px	JOB
		14	2000	JOAK (NHK1) Tokyo höll ut så att man hann få åtminstone en ny NHK-1 i loggen!	JOB
	603	27	1430	CRI Dongfang med program på vietnamesiska	RÅM
		22 27	1530	AIR Ajmer med nyheter på engelska	RÅM
		14	1500	HLSA (KBS), Namyang // 558 med ”KBS Happy FM”	JOB
	612	14	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka ganska svag men just denna har jag sedan tidigare	JOB
		18	1600	JOLK (NHK1) Fukuoka med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		15	1700	KTRK Bishkek bra med id och nyheter	RÅM
		15	1700	KTRK Bishkek har jag nog inte registrerat tidigare?	JOB
	621	14	1400	Heilongijang RGD  har flera sändare här och ekade fint 	JOB
	630	13	1500	VOV-1, Dong Hoi sämre än //-frekvensen 675	JOB
		15	1616	DZMM Quezon City fint några minuter med nyhets-px! Ett par ”Radyo Patrol” så här dags ringade in denna	JOB
		27	1531	R Pakistan, Lahore med id	RÅM
	639	15	1540	JOPB (NHK2) Shizuoka med ett stört ID. Ny för	RÅM
		15	1540	JOPB (NHK2) Shizuoka var inte direkt stark men callet hördes i alla fall	JOB
	648	14	1458	AFN Naha, Okinawa rätt bra med programmet ”The Voice”	RÅM
		11	1500	AFN Naha  rätt stark ett tag.  ”The Voice” Störd av en ”News Radio” ibl. Kina?	BOS
		14	1458	AFN, Okinawa även hos	JOB
		25 27	1428	AIR Indore lokalt med telefonnr och adress Malware House, Akshavani Indore	RÅM
	657	15 18	1700	Kol Israel, Yavne  rätt bra med störd av Iran	RÅM
	666	18	1600	JOBK (NHK1) Osaka med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1255	JOBK med regionalt för Kinki-Kansai. Även 1410	JOB
		14	1317	DZRH Valenzuela  med snyggt ”DZRH”-ID och EE reklam. Gick fint!	BOS
		27	1530	AIR Delhi med nyheter på engelska	RÅM
	675	13	1500	VOV-1, Hanoi mycket fint med temperaturer(?) och sedan ID	JOB
		27	1430	Voice of Vietnam, My Lan bra med id	RÅM
		31	1610	Voice of Vietnam Hung Yen  med sin e-mail adress	LSD
	684	18	1600	JODF (IBC) Morioka med ett svagt ”IBC Radio”. Bättre 19/10 1500	RÅM
	693	8	1540	JOAB (NHK2) Tokyo  finfint liksom förstås 747, 774, 828 och 873	BOS
		15 18	1540	JOAB (NHK2) Tokyo  stark	RÅM
		15	1540	JOAB (NHK2) Tokyo var nog starkast av NHK2 vid c/d	JOB
		28	1530	Bangladesh Betar, Dhaka med engelska nyheter	LSD
		27	1530	Bangladesh Betar, Dhaka med nyheter på engelska	RÅM
	702	13	1432	DZAS Pasig City  med perfekt ”702 DZAS” på EE och även ”FEBC”. Religiöst på blandat EE och Tagalog. Mycket stark i topparna. Denna tid programskarv + ID.	BOS
		13	1459	VOV-2, Danang klart svagare än 549	JOB
	711	15	1658	VOV-1, Can Tho fint // med övriga VOV-1 som hördes (630, 648, 675)	JOB
		15	1658	Voice of Vietnam, Can Tho fint	RÅM
		26	1400	R Pakistan, Dera Ismail Khan med nyheter	LSD
		22	1530	R Pakistan, Dera Ismail Khan med id	RÅM
	720	27	1530	AIR Chennai med nyheter på engelska	RÅM
	729	18	1600	JOCK (NHK1) Nagoya med “NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1255	JOCK (NHK1) med regionalprogram // 1224 bl.a	JOB
		13	1459	VOV-2, Dong Hoi hyfsat bland flera stns	JOB
	738	9	1600	JORR (RBC) Naha  fint med ”RBC” ID och annat kul. En av många japs.	BOS
		18	1600	JOLR (KNB) Toyama/Takaoka med ett ”KNB”	RÅM
		23	1600	Taiwan Fishery Radio Station, Baisha stark med ”Hi-giap Kong-pó-tian-tai” mm	RÅM
		27	1530	AIR Hyderabad ned nyheter på engelska störd av bl.a. en ryss	RÅM
	740	13	1459	VOV-2, Binh Dinh är enda asiatiska stn listade på denna jämna QRG! Inga HI-QRM på asientråden	JOB
	747	27	1530	AIR Lucknow med nyheter på engelska	RÅM
		16 18	1500	JOIB (NHK2) Sapporo bra med engelsk språkkurs // med 774, 873, 1017, 1386, 1467, 1521, 1593 och 1602	RÅM
		14	1500	HLKH (KBC), Gwangju med callet	JOB
		14	2000	+DZJC Aksyon Radio, Laoag City/San Patricio gladde med ID på EE! Sade sig vara “The number one radio station in the north”	JOB
	756	27	1530	AIR Jagdalpur med nyheter på engelska, inte så stark	RÅM
	765	25	1546	AIR Dharwad med lokal-id	LSD
		27	1500	AIR Darwad med ett”Akashavani Darwad”	RÅM
		14	1500	JOPF (KRY) Shunan  med “KRY Radio” men bättre på 1485	JOB
		14	1500	JOPF (KRY) Tokuyama med ett svagt ”KRY Radio”	RÅM
	774	15 18	1540	JOUB (NHK2) Akita  stark	RÅM
		15	1540	JOUB (NHK2) Akita	JOB
		14	1500	HLAN/HLAJ (MBC) idade bara med frekvenser och ”HLA”	RÅM
		14	1500	HLAN/HLAJ (MBC) stark vid ID	JOB
		27	1530	AIR Shimla med nyheter på engelska	RÅM
	783	13	1459	VOV-2, Can Tho glänste inte med tanke på sina 500 listade kW	JOB
	792	8.	1400	Guangxi RGD Xinwen Zhonghe Guangbo  bra ID här. En svagare sändare med samma px under och med kraftig fördröjning så det ekade bra ibland.	BOS
	801	15	1700	+RRI Semarang idade och stängde	LSD
		15	1700	RRI Semarang  stängde med NA och ID ”Inilah Radio Republik Indonesia Semarang”! Mäkta fin signal. Nytt MV-land för mig!	JOB
		15	1655	RRI Semarang  med enormt lokal-ID!  Har lurat på RRI tidigare men misslyckats.	BOS
		15	1700	RRI Semarang  stängde med NA och ”Inilah Radio Republik Indonesia Semarang”	RÅM
		27	1500	AIR Jabalpur med ett ”Madhya Pradesh” mm	RÅM
	810	13	1700	Pravasi Bharathi, Abu Dhabi, UAE  med nyheter på Malaylam	LSD
		26	1900	Pravasi Bharathi 810 AM, Abu Dhabi med id och reklamer. Mycket stark denna störda dag på östkustantennens baklob	RÅM
	819	26	1500	AIR New Delhi med lokal-id	LSD
		25 27	1430	AIR Delhi med id mm. Den 27:e 1530 med lokalid och inga nyheter på EE	RÅM
	828	15	1540	JOBB (NHK2) Osaka gick fint vid ID	JOB
		15	1540	JOBB  Osaka med ett fint ”JOBB NHK Osaka Daini Hoso desu”	RÅM
	837	13	1317 	DYFM Bombo Radyo, Iloilo  med massvis med ID och annat rapporterbart.	BOS
		13	1417	DYFM Bombo Radyo, Iloilo med ett ID här	JOB
		14	1500	HLKY (CBS) Seoul med frekvenser och ”HLKY”	RÅM
		14	1600	HLKY med fint call-ID mm	JOB
	846	13	1328	DZRV R Veritas, Malolos  med kanon-reklamer, jingle-ID mm  Catholic Network någonting ..  Flera katolska stationer hördes fint men med Ave Maria non-stop eller andra religiösa program utan ID. T ex 1044 (DXLL), 1062 (DZEC), 1080 (DWIN parallellt med 1062) och en på 1125 också med ”Ave Marior”	BOS
		25 27	1430	AIR Ahmedabad med id	RÅM
		14	1600	CRI, Beijing med EE-ID “News Plus Radio, a division of China Radio International”	JOB
	855	14	1600	HLCX (MBC), Jeonju	JOB
	864	17	1445	KBS HLKR Gangneung idade ”KBS Radio”	LSD
		15	1500	HLKR (KBS1) Gangneung med ett ”HLKR” och ”KBS Radio”	RÅM
		15	1500	HLKR drog callet	JOB
		14 23	1500	JOXR (ROK) Nahe idar ”JOXR” på heltimmen	RÅM
		14	1500	JOXR med tydligt call-ID, dock i kamp med andra	JOB
		19	1451	JOQF/JOHE (HBC) Mutoran/Asahikawa med ”HBC Radio”	RÅM
	873	14	1540	JOGB (NHK2) Kumamota fint vid c/d	JOB
		14 18	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto  stark. Även 16/10 1535	RÅM
		25	1430	AIR Jalandhar med id på engelska	LSD
		25 27	1430	AIR Jalandhar med id	RÅM
	882	13	1318	+DWIZ R ToToo, Obando  med fint call-ID i telefonsnacket! Oväntad här.	BOS
		19	1500	JOWS (STV) Kushiro med ett ”STV Radio”	RÅM
		25	1430	Trans World Radio, Puyyalam	LSD
		19	1600	TWR Puttalam stark med ”Trans World Radio Sri Lanka”	RÅM
	891	13	1330	Ningxia News Radio  med fint EE ID ramlade jag över vid PHI-koll. Flera orter.	BOS
		17	1500	KBS HLKB Busan med bokstavsid	LSD
		14	2000	HLKB drog callet	JOB
		18	1600	JOHK (NHK1) Sendai med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1410	JOHK med regionala nx för Tohokuregionen	JOB
	900	19	1452	JOHO (HBC) Hakodate bra med ett ”HBC Radio”. 	RÅM
		19	1450	JOHO idade ”HBC Radio”	LSD
		14	1449	JOHF (BSS) Yonago med ett lite stört ”BSS Radio”	RÅM
		14	1449	JOHF (BSS) med ett stört “BSS Radio”	JOB
		27	1530	AIR Cuddapah med nyheter på engelska, störd av Saudiarabien	RÅM
	909	8	1540	JOCB (NHK2) Nagoya  mycket fint ID	BOS
		15 18	1540	JOCB (NHK2) Nagoya 	RÅM
		15	1540	JOCB med tydligt ID	JOB
	918	13	1500	R National Kampuchea, Phnom Penh fint med ID och QRG:s där FM nämndes också. Första gången jag hör detta land på mellanvåg. QSL finns dock sedan KV-tiden	JOB
		27	1438	National R Kampuchea, Phnom Penh bra i topparna men störd av AIR. Dippar runt heltimmen med lyckligtvis finns ett id 1438.	RÅM
		23	1430	Shandong RGD med ett program om Bob Dylan	LSD
		25 27	1429	AIR Suratgarth med reklam för ”Global Rajasthan Agritech Meet”	RÅM
	927	25 22	1500	AIR Vishakapatnam med ett stört ”Andhra Pradesh”	RÅM
		14	2000	+DWBS Commando Radio, Vigan City med ID på EE var ännu en överraskande sak från Filippinerna! Tydlig annonsering med effekt och allt!	JOB
		14	1410	JOFG (NHK1) Fukui  med regionala nx för Tokai-Hokuriko // 729, 1224 bl.a.	JOB
		14	1412	JOFG (NHK1) Fukui  premiär för mig	BOS
	936	22 27	1430	AIR Tiruchirapalli med id	RÅM
		14	1500	HLKD (KBS) Changwon med ett störd id	RÅM
		14	1408	JONF (MRT) Miyazaki  påstod att min rapport var den första från Sverige, men antagligen stämmer detta inte?	JOB
		14	1408	JONF  hyfsat när jag jämförde  nästan tre år senare. Tnx JOB	BOS
	945	24	1530	IRIB R Kordestan avslutade ett barnprogram	LSD
		14	1255	JOXK (NHK1) Tokushima kör regionala nx för Shikoku	JOB
	954	15	1500	JOKR (TBS) Tokyo med ett ”TBS Radio”	RÅM
		15	1500	JOKR ”TBS Radio”	JOB
		25 27	1429	AIR Najibabad med id	RÅM
	963	23	1600	Cyprus BC, Nicosia bra med nyheter på grekiska	RÅM
	972	11	1600	HLCA (KBS) Danjin  stark med ”KBS Hanminjok …” på timmen	BOS
		25	1500	HLCA (KBS) Danjin stark	RÅM
		27	1530	AIR Cuttack med nyheter på engelska svårt störd av VoA	RÅM
		27	1530	VoA R Aap Ki Dunyaa, Orzu med program på urdu	RÅM
	981	27	1530	AIR Raipur med nyheter på engelska, störd av en iranier	RÅM
	990	13 31	1317	DZIQ R Inquirer, Obando  stark och stadig samt ID-villig. Många reklamer 	BOS
			1501	DZIQ R Inquirer, Obando fint med promo och ”Radyo Inquirer Nueve-Noventa”	JOB
		16	1500	DZIQ R Inquirer, Makati City störd men med ett hyfsat ID	RÅM
		16	1500	DZIQ	LSD
		22 27	1459	AIR Jammu bra med reklam, bl.a. för ”National Health Mission, Jammu & Kashmir” och id. 1530 bra med nyheter från Delhi-	RÅM
		14	1255	JORK (NHK1) Kochi  med regionalt för Shikoku	JOB
	999	9.	1500	IRIB R Kordestan  stark med mycket regionalt Kordestan-snx	BOS
	1008	14	1400	JONR (ABC) Osaka ”ABC Radio” fint	JOB
		14	1400	JONR (ABC) Osaka med ”ABC Radio”	RÅM
		25	1430	AIR Kolkata med id	RÅM
		27	1530	R Pakistan, Hyderabad med id och i kamp med AIR	RÅM
		13 15	1500	CRI, Beijing med EE-ID och websida mm	JOB
	1017	27	1530	AIR Chennai med nyheter på engelska, störd av iranier	RÅM
		8	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka	BOS
		15 18	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka	RÅM
		15	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka mall-ID: ”JOLB NHK Fukuoka dai hosu desu”	JOB
	1026	13	1323	DZAR SMNI, Malabon  med smygreligiöst px. Inte propagerande utan resonerande. Hemsidan ser nästan ut som hos en nyhetsstation. Pastorn dock med på ett hörn.	BOS
	1035	18	1555	JOIC (NHK2) Toyama stark	RÅM
		27	1530	R Pakistan, Multan med id	RÅM
	1044	25 27	1430	AIR Mumbai med id	RÅM
	1053	14	1400	JOAR (CBC) Nagoya bra med ”CBC Radio”	JOB
		14 25	1400	JOAR (CBC) Nagoya med ”CBC Radio”	RÅM
	1062	14	1600	DZEC Quezon City drog callet	JOB
		19	1459	JOGR (RAB) Aomori via Noheji dundrade in med sina 100W	RÅM
		23 14	1400	HLKQ (KBS) Cheongju med ett svagt och stört id	RÅM
		14	1600	HLKQ (KBS) skapligt bra i kamp med DZEC	JOB
	1071	18	1600	JOFK (NHK1) Hiroshima med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1410	JOFK (NHK2) Hiroshima  med regionala nx för Chugokuregionen	JOB
		14	1414	JOFK (NHK1) Hiroshima  stark med regionalt. Dam vid micken skiljer ut den lätt.	BOS
		19	1448	JOWM (STV) Obihiro med ett ”STV Radio”,  av och till störd avAIR	RÅM
		25 27	1430	AIR Rajkot mycket stark	RÅM
	1080	29	1645	CRI Kunming med engelska	LSD
		27	1415	CRI, Xuanwei med thailänska	LSD
		11	1600	+DYBH Bacalod City  finfint med flera ”DZRH”-ID upphittad drygt två år efteråt …	BOS
	1089	19	1540	JOHB (NHK2) Sendai	RÅM
	1098	14	1400	JOSR (SBC) Nagano gladde med bra ”SBC Radio” – den hade jag visst inte 	JOB
		14	1359	JOSR (SBC) Nagano med ett ”SBC Radio”	RÅM
		14	1400	JOSR (SBC) Nagano  ny för mig också	BOS
	1107	14	1409	JOMR (MRO) Kanazawa ”MRO Radio”	JOB
		18	1600	JOMR (MRO) Kanazawa med ett par ”MRO Radio”	RÅM
		29	1530	R Afghanistan, Kabul  med id	LSD
		25	1430	R Afghanistan, Kabul bra med id	RÅM
		22	1530	AIR Gulbarga svagt och stört med nyheter på engelska	RÅM
	1116	19 25	1458	JODR (BSN) Niigata med ett kort ”BSN”	RÅM
		14	1400	JOAF (RNB) Matsuyama fint ett antal minuter och på timmen en frejdig sång som nämner “Nankai Hoso” så det kanske var deras officiella ID?`Timmen senare, 1500,
				tydligt ”Nankai Hoso Radio”	JOB
		22 23	1400	AIR Srinagar idar Radio Kashmir Srinagar med bra styrka	RÅM
	1125	8	1540	JOLC (NHK2) Tottori  fint ID	BOS
		18	1555	JOLC (NHK2) Tottori	RÅM
		8	1540	JOAD (NHK2) Naha  med hyfsat ID.  Den tredje med call-ID här går inte få ut	BOS
		14	1540	JOAD (NHK2) Nahe störd men OK ID	RÅM
		17	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi	RÅM
		12	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi  bra i // med 1377 över ID	BOS
	1134	16	1500	HLKC (KBS3) Kimpo är oftast stark	RÅM
		13 15	2024	JOQR NCB, Tokyo har jag inte fått fram förut, ens vid mycket bättre JJ-cx än så här! Ganska stabilt om än inte så starkt. ”Bunka Hoso”. JOQR även 15:e och då rätt bra helt enligt Rolfs tips!	JOB
		15	1216	JOQR Tokyo med ett Bunka Hoso samt AM och FM-frekvens på japanska & engelska. Strax därefter dök alla ostasiater ner i eterbrusets mörka djup. Även 19/10 1500	RÅM
		18	1530	JOQR Tokyo starkt med Bunka Hoso-id.	MJT
		31	1501	+DWDD Quezon City   med ett par usla ID efter ID av HLKC 	BOS
	1143	16	1500	Radio Free Korea, RFK, är tyvärr oftast starkare än japanen	RÅM
		14	1500	Radio Free Korea, RFK ID:ade till bra styrka	JOB
		14	1400	JOBR (KBS) Kyoto fint “KBS Kyoto Radio”	JOB
		14	1358	JOBR fint med “KBS Kyoto Radio” och Django Reinhardt	RÅM
		23	1600	Taiwan Fishery Radio Station, Baisha jmf 738	RÅM
	1152	17	1740	Voice of Kerala med program på Malaylam via Ras Al-Khaimah BS	LSD
		27	1500	Ras Al-Khaimah Broadcasting Station med ett Voice of Oman på heltimmen och Voice of Kerala lite senare	RÅM
		30	1730	R Pakistan, Rawalpindi  idade	LSD
		27	1530	R Pakistan, Rawalpindi med id	RÅM
		8	1540	JORB (NHK2) Kochi  med mycket klart ID!  Dessutom en som bara sa ”NHK” utan ort eller call. 100 watt?  NHK2-programmet hört på alla 100 W-frekvenser samtidigt!	BOS
		15	1540	JOPC (NHK2) Kushiro med samma id som huvudstationen på 747	RÅM
		12	1540 	+JOKB (NHK2) Okayama via Tsuyama  med bra ID och // 1386 samtidigt	BOS
		9	1600	HLCW Wonju   med snyggt call-ID var en av många idade koreaner denna tid.	BOS
		23	1400	HLCW (KBS1) Wonju även med AM och FM	RÅM
		14	1500	HLCW (KBS1) med ID AM/FM	JOB
	1161	22	1533	AIR Trivandrum svagt med nyheter på engelska	RÅM
		14	1410	JOCK (NHK1) reläas av minst tre 100W här så dom hjälptes kanske åt?	JOB
		14	1410	JOBK (NHK1) Osaka via Tanabe  reläar huvudstationen på 666	JOB
		14	1414	JOBK (NHK1) Osaka via Tanabe  stark // 666 och 	BOS
	1170	11.	1500	HLSR (KBS) Gimje  ID:ade som ”KBS Hanminjok …”	BOS
	1179	19	1500	JOOR (MBS) Osaka med ett ”MBS Radio”	RÅM
		15	1500	JOOR (MBS)	JOB
	1188	16	1957	Radio Payman, Tehran idade	LSD
		14	1500	Radio Free Asia startade program på koreanska	RÅM
		14	1500	HLKX Incheon med Radio Free Asia 	JOB
		14	1500	CRI, Kunming med EE-nx från China Radio International	JOB
	1188	14	2000	JOKP (NHK1) Kitami  med hyfsat "JOKP". Svarade med påstämplat kort. Japaner är onekligen pålitliga med sådana svar!	JOB
	1197	19	1500	JOWL (STV) Asahikawa med ett ”STV Radio”	RÅM
		15	1500	JOWL (STV) är nog näst vanligaste japs här efter JOFO	JOB
		15	1600	JOFO (RKB) Kitakyushu med ”RKB”-ID men fler fanns här!	JOB
		14	1400	JOFO bra med “RKB”-ID. RKK får gärna höras också men…	JOB
	1206	13	1920		Kol Israel, Akko  med sport	LSD
		22 27	1530	AIR Bhawanipatna med nyheter på engelska	RÅM
	1215	14	1400	JOBO/JOBW (KBS) Maizuru/Hikone med “KBS Kyoto Radio”-ID, dvs 1143-relä. Tydligt eko så båda hördes nog	JOB
		14	1358	JOBO/JOBW  med “KBS Kyoto Radio”-ID	RÅM
		19	1500	JOGE (RAB) Hirosaki med ett stört ”RAB Radio”	RÅM
	1224	27	1500	Guangxi JGD, Nanning med engelskt id ”Hostess Radio”	LSD
		31	1501	Guangxi JGD  med engelskt ID enligt Lasse ovan. Frekvensen 97.0 ingick.	BOS
		18	1600	JOJK (NHK1) Kanazawa med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1255	JOJK (NHK1) med regionalprogram // 729 bl.a.	JOB
	1233	13	1326	DWRV R Veritas, Bayombong  med flera tydliga ”DWRV”-ID	BOS
		16 19	1500	JOGR (RAB) Aomori bra med två RAB	RÅM
		14	1500	JOUR NBC Nagasaki med ”NBC Radio” på timmen. Vill hellre höra RAB…	JOB
		14	1459	JOUR (NBC) Nagasaki med ett ”NBC Radio”	RÅM
	1242	31	1503	+DWBL Valenzuela  klämde i från tårna med ett våldsamt ”DWBL” mellan två låtar som gick starkt men överstyrt eller med väldig distortion av atmosfäriska orsaker..	BOS
		31	1500	DWBL FBS Radio Network, Valenzuela stark med musik och ett ”DWBL” lite senare. Av JOLF inget spår.	RÅM
		14	1400	JOLF Tokyo  bra med ”Nippon Hoso”	RÅM
	1251	15	1601	CRI, Beijing med CRI-nx på EE // 1008 och 1188 bl.a	JOB
	1260	23	1300	Radio Pakistan, Peshawar med engelska	LSD
		17	1400	JOIR TBC Sendai  idade ”TBC Radio”	LSD
		16 18	1500	JOIR (TBC) Sendai med både TBC och Sendai	RÅM
	1269	19	1451	JOHW (HBC) Obihiro med ett ”HBC Radio”	RÅM
		19	1500	JOHW idade ”HBC Radio”	LSD
		14	1400	JOJR (JRT) Tokushima med fin ”JRT”-jingle bland annat	JOB
		14	1400	JOJR (JRT) Tokushima bra med jingel ”JRT Shikoku Hoso”	RÅM
		22	1500	CRI Xuanwei med ett ”CRI”	RÅM
		27	1531	R Asia, Ras al Khaimah med programmet ”Good Evening Gulf”	RÅM
	1278	13	2018	JOFR RKB, Fukuoka ID:ade ”RKB Radio”. Flera japs började gå efter 20z. Känns inte som att det hör till vanligheterna att lyssna på Japan så här sent på kvällen!	JOB
		22 23	1400	JOFR (RKB) Fukuoka angav FM- och AM-frekvens samt ”RKB Radio”	RÅM
	1287	16 18	1500	JOHR (HBC) Sapporo med ett HBC Radio	RÅM
		15	1500	JOHR (HBC) ”HBC Radio”	JOB
		22	1530	AIR Panaji i Goa med nyheter på engelska. Tyvärr några år för sent 	RÅM
	1296	23	1400	R Azadi, Kabul hördes bra	RÅM
		18	1600	JOTK (NHK1) Matsue med ”NHK NewsDesk”	RÅM
		14	1255	JOTK (NHK1) med regionalpx med HQ Hiroshima om jag förstår rätt	JOB
	1305	22	1530	AIR Parbham med nyheter på engelska	RÅM
	1314	31	1501	DWXI Novalete  väldigt stark och stadig och med predikande som vanligt och denna gång IDad tack vare ett mycket fint ”El-Shaddai”.	BOS
		18	1600	JOUF (OBC) Osaka med flera ”OBC”	RÅM
		15	1500	HLCM (CBS), Jeonbuk/Jeonju med bra ”HLCM”	JOB
	1323	22	1500	CRI Hutubi svagt med program på engelska	RÅM
	1332	4.	1500	JOSF (Tokai Radio) Nagoya  mycket stark över timmen runt ID	BOS
		25	1500	JOSF Nagoya bra med ”Tokai radio”	RÅM
		14	1500	HLAO (MBC) Chungju med ett svårtytt ”HLAO”	RÅM
	1341	13	1430	China Radio International fint med flera ID på EE och Philippino i samband med att dom började en sändning på Philippino. Betydligt lättare att fatta än CC i alla fall.	BOS
	1350	31	1501	DWUN Malabon  med drygt en minut långt ID där dom presenterade sig på alla möjliga sätt. Mycket stark tidvis.	BOS
		14	1339	JOER (RCC) Hiroshima bra med ett ”RCC Radio”	RÅM
		22	1530	AIR Kupwara med nyheter på engelska	RÅM
	1359	18	1555	JOJB (NHK2) Kanazawa via Wajima hördes bra trots bara 100W	RÅM
	1368	14	1255	JOLG (NHK1) Tottori fint med regionalprogram // 1296 bl.a.	JOB
		14	1411	JOHP (NHK1) Takamatsu med regionalt för Shikoku	JOB
		14	1414	JOHP (NHK1) Takamatsu  enligt Jannes tips!	BOS
	1377	8	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi  fint ID	BOS
		17	1540	JOUC /NHK2) Yamaguchi på en svår frekvens	RÅM
	1386	8	1540	JOKB (NHK2) Okayama  kanon. Orterna på denna och på JOJB hörs mycket bra	BOS
		15 17	1540	JOKB (NHK2) Okayama var det tyvärr	RÅM
		8	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa  också fint samtigt med JOKB men mycket olika röster	BOS
		15	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa	JOB
		18	1555	JOJB (NHK2) Kanazawa stark	RÅM
		19 20	1540	JOQC (NHK2) Morioka stark	RÅM
		19	1540	JOQC stängde	LSD
		14	1500	HLAM (MBC) Mokpo stark med id	RÅM
		22	1530	AIR Gwalior med nyheter på engelska	RÅM
	1395	22 27	1430	AIR Bikaner med id och 1530 nyheter på engelska	RÅM
		17	1420	JOCE Toyooka med id ”CRK”	LSD
		17	1422	JOCE  rätt bra med ett ”CRK” och musik med bl.a. Kerakera	RÅM
		14	1300	JOCE hyfsat med ”CRK”-ID. Gick bättre heltimmarna senare men tji ID då	JOB
		18	1600	JOWE (RFC) Aizu-wakaats bra men dök på heltimmen med ett svagt ”RFC”	RÅM
	1404	16	1500	JOQL (HBC) Kushiro med flera HBC	RÅM
		14	1300	JOVR (SBS) Shizuoka med grundligt ID ”SBS Radio”	JOB
		22	1530	AIR Gangtok svagt med nyheter på engelska	RÅM
	1413	14 16	1500	JOIF (KBC) Fukuoka med ett KBC	RÅM
		14	1841	JOIF KBC Fukuoka blev live-ID:ad “KBC Radio”. Denna och 1278 till exempel gick stadig länge	JOB
	1422	30	1415	R Taiwan Int, Minhsiung  med Thailändska	LSD
		18	1600	JORF Yokohama är oftast stark ”Radio Nippon”	RÅM
	1431	14	1409	JOVF (WBS) Wakayama ”Wakayama Hoso”	JOB
		14	1409	JOVF  rätt bra med ett ”Wakayama Hoso”	RÅM
		14	1300	JOHL (BSS) Tottori med ”BSS Radio” i kamp med Wakayama Hoso	JOB
	1440	14	1440!	AFN Korea mycket bra länge efter kvällen! Tyvärr med nätverksprogram men kanske man kan hitta någon gate. Körde ID:s ”Joe Radio, playing whatever”	JOB
		14	1445	AFN Korea  med programmet Joe Radio	LSD
		17	1500	AFN Korea.	MJT
		16	1500	JOWF (STV) Sapporo bra	RÅM
		15	1500	JOWF (STV) stark med ”STV Radio”-ID	JOB
	1449	14	1430	JOKF (RNC) Takamatsu vet jag knappt när jag såg loggad sist! Trevligt ID ”RNC” och ”Nishi Nippon Hoso”	JOB
		14	1430	JOKF (RNC) Takamatsu  mycket prydliga ID enligt JOB! Tnx för tips!	BOS
		18	1600	JOKF (RNC) Takamatsu med ett ”RNC”	RÅM
		19	1552	JOQM (HBC) Abashiri med ett ”HBC Radio”	RÅM
		14	1500	HLQB (KBS1) Ulsan med KBS och ”HLQB”	RÅM
		11	1600	HLQB  med klart ID	BOS
		14	1500	HLQB (KBS1) Ulsan med ”HLQB”	JOB
	1458	14	1412	JOER (RCC) Hiroshima via Shobara kom upp med ”RCC”-ID //1350	JOB
		8 14	1530	JOER (RCC) Hiroshima via Shobara  inte så illa	BOS
	1467	8	1540	JOID (NHK2) Oita  tydligt men minst en till samtidigt	BOS
		14	1540	JOID (NHK2) Oita gick rätt fint vid ID	JOB
		14 25	1540	JOID (NHK2) Oita störd men med godkänt ID	RÅM
		23	1400	HLKN (KBS1) Mokpo idar även med AM och FM	RÅM
		14	2000	HLKN hördes fint med ID	JOB
	1476	15	1600	Sor Wor Thor Chiang Mai  med fint ID som åtminstone liknade de varianter jag hittade på nätet. Språket och en massa omnämnanden av ”Thai” dessutom.	BOS 
	1485	14	1500	JOPL KRY Hagi en av massor av japaner som hördes denna eftermiddag! Tyvärr oflyt med fadeout lagom till NHK-2-c/d 1540 dock	JOB
		14	1500	JOPL (KRY) Hagi med ett ”KRY Radio”	RÅM
		16	1500	JOGO (RAB) Hachinohe med två RAB. Ny för	RÅM
	1494	14 18 	1600	JOYR (RSK) Sanyo Hoso med flera ”RSK”	RÅM
		14	1500	JOYR (RSK) med ”RSK”-ID	JOB
		19	1451	JOTL (HBC) Nagoya med ett ”HBC Radio”	RÅM
	1503	18	1600	JOUK (NHK1) Akita med ”NHK NewsDesk”	RÅM
	1512	15 17	1540	JOZB (NHK2) Matsuyama	RÅM
		15	1540	JOZB (NHK2) Matsuyama med ett tydligt uttal av callet	JOB
		18	1540	JOZB Matsuyama.	MJT
	1521	8	1540	JOFC (NHK2) Fukui   stark men som alltid svårt höra skillnad på vissa bokstäver	BOS
		18	1555	JOFC (NHK2) Fukui blev en ny bekantskap	RÅM
		18	1540	JOFC Fukui  stark den också.	MJT
		17	1540	JOAD (NHK2) Naha via Ishigaki	RÅM
		22	1500	CRI R Kitaya, Hutubi stark med program på ryska	RÅM
	1530	27	1450	DZME Quezon City	LSD
		31	1500	DZME  med perfekt ID	BOS
		14	1339	JOEO (RCC) Fukuyama/Mihara med tydligt ”RCC Radio”. Har även en 100W här	JOB
		14	1339	JOEO  med flera ”RCC Radio”	RÅM
		19	1459	JODO (BSN) Joetsu med ett ”BSN” stört av Rumänien	RÅM
		14	1500	AFN Korea, Yongsan med AP Radio Nx	JOB
		14	1500	AFN Korea  hade jag också noterat här med AP News.	BOS
	1539	17	1540	JOZB (NHK2) Matsuyama via Johen med 100W, ett hyfsat ”JOZB” och nationalsång.	
				Tur att jag kollade igenom även de obskyra frekvenserna en extra gång. Meddelade i 
				brevsvaret att man slutade med kort i maj 2010,	RÅM
	1548	7.	1401	Athmeeya Yathra, Trincomalee  med ett fint ID ”Athmeeya Yathra”	BOS
		14	1600	Shandong RGD, flera QTH är nog Östasiendominanten här	JOB
	1557	19	1451	JOHS (HBC) Rumoi med ett ”HBC Radio” och 100W	RÅM
		14	1409	JOVR (SBS) via Atami/Fujinomiya  när jag scannat av hela mellanvågen för att bli klok på vilken station som reläades här!	JOB
		22	1500	RTI Kouhu spelade musik	RÅM
	1566	16	1601	HLAZ  Cheju  kanon med FEBC-annonsering	BOS
		27	1530	AIR Nagpur med nyheter på engelska	RÅM
	1575	27	1430	VoA Ban Phachi med id	RÅM
		14	1404	AFN, Iwakuni/Mizawa/Sasebo fint med kedjeprogram. Flera ”AFN The Eagle”-ID:s, Smokey Bear-PSA, Fox Sports-promo och popmusik. Kan de tänkas ha local gates månntro? Fast knappast så här sent kanske	JOB
	1584	14	1410	JOBK (NHK1) Osaka via Kasumi relä av 666 	JOB
		14	1414	JOBK (NHK1) Osaka via Kasumi  förvånansvärt ren med Osaka-nx	BOS
	1593	8	1540	JOQB (NHK2) Niigata  klockrent ID. 	BOS
		18 20	1555	JOQB (NHK2) Niigata stark	RÅM
		20	1540	JOQB Niigata som väntat.	MJT
	1602	14	1540	JOHC (NHK2) Kagoshima via Naze ”JOHC NHK Kagoshima dai hosu desu”	JOB
		14 17	1540	JOHC (NHK2) Kagoshima via Naze	RÅM
		14	1540	JOHC (NHK2)  stängde // JOHC 1386	LSD
		16 18	1535	JOSB (NHK2) Kitakyushu IDade tidigare eftersom det är söndag.	RÅM
		17	1540	JOFD (NHK2) Fukushima rätt bra	RÅM

PACIFIC
	567	12	1500	+R New Zealand, Wellington  med ett tydligt ”R N Zed News at 4”  hade jag missat vid första kollen. Kan löna sig att lyssna igen senare med piggare öron. Men skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk så det kommer inte att bli någon vana. 50 kW här.	BOS
	576	11	1500	2RN ABC Sydney NSW  fint med ABC News och mycket Australien-nx. Inget regionalt noterades men jag tipsar ändå! Omisskännlig dialekt fångade intresset! Visserligen gick X-bandet ovanligt starkt och stadigt men ändå oväntad denna tid.	BOS
	621	13	1405	3RN ABC National, Melbourne VIC  kom upp med wx och kvällstemperaturer i Melbourne, Brisbane och Darwin med mera! Första från Victoria för	JOB
	630	14	1500	4QN ABC North Queensland, Townsville QLD // 1548 med lite snx innan ABC Nx. Höll inte ut till ID 1504 tyvärr, men finns i pärmen sedan PAX82	JOB
	650	20	1400	KPRP Honolulu HI med ett ”KPRP AM Honolulu”	RÅM
	702	14	1500	2BL ABC Sydney, Sydney NSW med ABC-nyhetstrudelutten bara denna gång. Också den en PAX82-bekanting	JOB
	729	15	1859	5RN ABC National, Adelaide SA hördes rätt bra här med riksprogrammet. Adelaide var vad som gällde tydligen. Har inte hittat/letat upp någon mer Aussie här än	JOB
		13 31	1430	5RN ABC National, Adelaide SA  stadigt med ABC-nyheter, sport och väder. Även den 31.10 klockan 1521 med px om operahuset i Newcastle 	BOS
	740	15	1400	KCIK Kihei HI inte så stark men ganska stabil någon minut. IHR och ”KCIK Kihei”	JOB
		5.	1400	KCIK  riktigt bra runt ID. Hade blivit en fin rapport om det behövts	BOS
		15	1400	KCIK  med ett ”KCIK Kihei-Maui”	RÅM
	792	12	1505	+R Sport, Hamilton    lät Fox sköta om sporten.  Minst tre NZ-stationer till hördes men utan ID.  Nu var det inte något lokalt över Radio Sport heller men Fox Sports på en sådan här frekvens vid dessa punktkonds gör att alternativet är obefintligt	BOS
	792	14	1500	4RN ABC R National, Brisbane QLD enda listade ABC här. ABC Nx-fanfar	JOB
	801	4.	1500	KTWG Hagåtña, Guam  m ett tydligt ID på timmen då störande stationer höll andan	BOS
	891	15	1930	5AN ABC Adelaide, SA fint med promo och ”891 ABC Adelaide”-ID! Lärde mig att de just nu har UTC +10½ timme, så detta var heltimmen 0600 där! Kul fångst	JOB
	940	11 12	1442	KKNE Waipahu HI  med trevlig musik.  Gick fler HI samtidigt … Jättestarka AK.	BOS
		15	1340	KKNE  bra “All traditional Hawaiian all the time, AM 940 and am940hawaii.com”	JOB
		9	1336	KKNE  “AM 9-40 and AM 9-40.com, All traditional Hawaiian all the time”, “Hawaiian Classics”, 1500 “AM 9-40 KKNE Waipahu Hawaii”.	A
	990	12 5.	1400	KIKI Honolulu HI  med flera bra ”Fox Sports 990”	BOS
		8	1445	KIKI  “Fox Sports 9-90”.	A
		11.	1023	KIKI ”Fox Sports 990”	JOB
	1035	12	1500	+Newstalk ZB, Wellington  stark och stadig med fina reklamer, nyheter mm som hade kunnat bli en strålande rapport.  Jag nöjer mig dock med inspelningen så vem blir SM-1-QSL-ägare?	BOS
	1040	11	0900	KLHT Honolulu HI  med fint ID och ensam på frekvensen ett bra tag	BOS
		8	1430	KLHT  Rel, predikan.	A
	1080	12	1500	+Newstalk ZB, Auckland  gick fint vid ID!	BOS
	1110	11	1132	KAOI Kihei HI  nästan ensam på västkusttråden och ID dessutom	BOS
		11.	1100	KAOI med ID för AM och 96.7 FM. CBS Nx	JOB
	1116	12	1500	+R New Zealand, Nelson  ”R N Zed News at 4.” lät det här	BOS
	1143	12	1500	+R New Zealand, Hamilton  med samma ID som systrarna.  	BOS
	1152	12	1501	+Newstalk ZB, Timaru  kunde jämföras ord för ord med // på bland annat 1341!	BOS
	1161	15	1904	5PA ABC Southeast SA, Naracoorte, SA kanon en liten stund // 891. SA har UTC +10½ under sommaren och någon annan station med detta px just då finns inte. Synd att de dök innan ordentligt ID kunde komma 1930…	JOB
	1233	12	1500	+ R Live, Wellington  med ett mycket klart ID och lite till! Tipset kom från OJS när jag lagt filerna åt sidan för dagen och därmed troligen för evigt. Blev ju tvungen kolla förstås och så blev det en till SM-premiär!  Någon mer station kan finnas inspelad men …	BOS
		9	1617	2NC ABC Newcastle NSW  bra en stund med program om regler för uthyrning av lägenheter // med 1548 som gick starkt och stadigt. Inget regionalt denna tid alltså.	BOS
	1240	11	0832	KEWE Kahului HI med snyggt ID men sen återgick jag till västkustantennen	BOS
		15	1404	KEWE med trevlig promo och några ID:n. Bättre nu än förra säsongen jag lyssnade på dem	JOB
		21	1330	KEWE	LSD
		9	1302	KEWE  “95.5 FM….The Spirit”, gospel, 1355 “KEWE 12-40”.	A
	1270	4. 10.	1351	KNDI Honolulu HI  stark och stadig även på västkusttråden. Fint ID här.	BOS
		4.	1306	KNDI bra med ID och adress vid promo	JOB
	1296	12	1514	+Newstalk ZB, Hamilton   lika bra som systern på 1035 men en kvart senare	BOS
	1323	15	1904	+5DN Cruise 1323, Adelaide, SA gick i kapp med Smooth med sina lugnare låtar! Det ante mig att detta kunde vara något annat med tanke på 729/891 och minsann fick jag ett ”Cruise 1323”-ID i lurarna! Ny låt, och sedan ett ID till innan man lirade Rod Stewart. QSL:ade snyggt dessutom	JOB
	1341	12	1500	+Newstalk ZB, Nelson  fint ID som jag missade vid första kollen …  ”Great conversation start here. This is Newstalk ZB News.”  Gick länge skapligt.	BOS
	1377	12	1502	+R Sport, Levin  inte så illa i två minuter med Fox Sports Radio	BOS
	1386	12	1500	+R Tarana, Auckland  med ett tydligt ”Tarana” på timmen efter lite indisk musik!  Hur kunde jag missa denna vid oktober-genomlyssningen?	BOS
	1420	10.	1100	KKEA Honolulu HI  med ESPN och ett svagt ID	BOS
		9	1359	KKEA  “KKEA Honolulu”, ESPN Radio.	A
		10.	1100	KKEA med ESPN och ID	JOB
	1458	12	1500	+R New Zealand, Westport    med ett bra ”RNZ News at 4.”  Bara 2,5 kW.	BOS
	1500	4. 10.	1400	KHKA Honolulu HI  på VK-tråden med ”NBC Sports Radio AM 1500” och callet	BOS
		8	1515	KHKA  “Aloha, NBC Sports Radio 1500”.	A
	1503	12	1452	+R Sport, Wellington/Christchurch  fint med Fox Sports Radio inklusive en bra PSA här för Smokey Bear.  Om skogsbrandfara i USA.  Har två sändare här.	BOS
	1540	11 4.	1400	KRHA Nonolulu HI  med legal ID	BOS
	1548	9 4	1600	4QD ABC Emerald QLD  dunkade på starkt och länge ”ABC Local Radio”	BOS
		14	1600	4QD ABC Emerald QLD ”ABC Local Radio Queensland”	JOB
	1570	10 11	1232	KUAU Haiku HI  stark och stadig. Lätt-ID:ad dessutom	BOS
		15	1400	KUAU  med ett hyfsat id	RÅM
		8-10	1441	KUAU  “KUAU 15-70 AM”, Q4+. ”This is KUAU Haiku Hawaii”. 	A
		5.	1058	KUAU promo till kingscathedral.com fick duga som ID	JOB
	1611	9 14	1605	Vision Christian Radio, ??  med ett ”This is Vision” i musiken. Flera orter här.	BOS
		14	1503	Hot Country har flera sändare här. ID // 1629	JOB
	1620	9 31	1600	4KZ Taylors Beach QLD  som vanligt starkaste 400 Wattare - Har 500 Watt!	BOS
		14	1500	4KZ fint med ”4KZ Network news”	JOB
		14	1500	4KZ  med ”4KZ National News”	RÅM
	1629	9	1620	4DB Dalby QLD  ”Hot Country” upp och ner under någon timme. ID så här dags	BOS
		14	1503	4DB Hot Country med ID. En till här som låg lite högt 	JOB
		14	1504	4DB  med musik och id	RÅM
		31	1510	Rete Italia  (flera orter)  med många ”Italia”-omnämnanden.	BOS
		11	1526	Vision Christian Radio, Bathurst NSW  stark och stadig med religiöst och bra ”Vision” så här dags.  Andra stationer upp ibland.  1539 nämndes  97.x FM av någon. Kanon-ID klockan 1610 UTC av ”Vision Christian Radio”.	BOS
	1638	15 31	1500	2ME (flera orter)  med ett uselt ”2ME” på timmen och 2,5 minuter senare ett eko en stund! Så två stationer hörda! Stark 15.10 ”Radio Arabic” och hyfsade reklamer så kanske skulle gå spåra riktnummer …	BOS
	1647	11 14	1602	Vision Christian Radio, Macay QLD  med tydligt ID och stadigt // 1629!	BOS
		14	1501	Vision, Mackay upp med ”This is Vision” i musiken	JOB
	1665	11	1610	Vision Christian Radio, Bundaberg QLD med ett bra ID denna tid på denna fq!  Vision har massor av stationer tydligen.	BOS
	1674	11	1614	Vision Christian Radio, Logan QLD  med ID och fint med musiken // 1629 t ex. Avlöstes en stund senare av en nedanstående Indisk-talande station.	BOS
		14	1449	Vision, Brisbane av och till // 1647. Rätt bra toppar	JOB
		11	1616	+Radio Haanji, Melbourne VIC  tog över frekvensen och gav en .au-adress och ID:ade fint 1617 som ”Radio Haanji”! Ganska bra en stund.	BOS


NORDAMERIKA
	540	7 	0459	CBK Watrous SK  nämnde 94.1 i Saskatoon, en fq i Regina och 540 i Watrous	BOS
		7 11	0459	CBK  “This is CBC Radio 1, 94.1….”, svårt störd. “This is CBC Radio 1, 102.5 FM in Regina, 5-40 AM in Watrous”.	A
		14	0505	CBK med SK-wx	JOB
	550	15	0506	WSAU Wausau WI  upp ur bruset med ett ID innan Coast to coast drog igång	BOS
		23	0600	WSAU   med ett fint id ”News Talk Sport WSAU”	RÅM
		14	0434	WSAU ”AM 550, FM 99.9 WSAU”	JOB
		11	0529	WSAU  C2C, “WSAU”, “Fox News Radio”.	A
		14	0403	KTRS St Louis MO  med skapligt ID och slogan. Fler stationer på fqn.	BOS
		14	0403	KTRS ”Big 550 KTRS” bara andra gången för…	JOB
		14 22	0500	KFYR Bismarck ND med ID innan Fox News	RÅM
		11 14	0500	KFYR  med många ID	BOS
		14	0534	KFYR rätt bra med ID ”K-Fire” efter ”Accuweather dot com”-wx. C2C	JOB
		22	0902	KBOW Butte MT överraskade med ett ” That is more ESPN Radio on your Sports Leader in South West Montana, KBOW” när alla listor visar CW. Ron svarade snabbt och berättade att i år firar KBOW 70-årsjubileum.	RÅM
		22	0829	KOAC Corvallis OR med stört id och sedan nyheter från BBC WS.	RÅM
		10.	1000	KOAC   stadigt med långt kedje-ID för KOAC FM och alla repeaters	BOS
		22	0900	KARI Blaine WA med ett stört ”KARI” å sedan religiöst	RÅM
		4.	1400	KTZN Anchorage AK  bra ID trots att jag lyssnade på västkustantennen	BOS
	560	23	0700	WGAN Portland ME inte speciellt start denna gång	RÅM
		7.	0600	WGAN  den första ÖK-morgonen på mycket länge	BOS
		15	0500	WEBC Duluth MN med rockformat och ID ”Sasquatch 106.5”! Den fick jag Googla	JOB
		7. 11.	0500	KLZ Denver CO  med flera halvdåliga ID men blev starkare och starkare med nx	BOS
		14 22	0500	KLZ   ”The Source KLZ 560 AM”	RÅM
		9	0602	KLZ  “KLZ 5-60 and KLZ AM HD Denver”.	A
		14	0500	KLZ ”The Source KLZ AM and FM”	JOB
		22	0843	KMON Great Falls MT bra country	RÅM
		14	0306	KMON med ID och Forecast	JOB
		10.	1000	KMON  fint	BOS
		11	0600	KMON  “You’re in Big Sky Country, 5-60 KMON Great Falls”.	A
		10.	1100	KPQ Wenatchee WA  med ID. Tog över helt från OID CW-stn sen	BOS
		6	0459	KPQ  ett par “KPQ” just före ABC-nyheterna.	A
		22	0900	KPQ  med “News Radio 560 KPQ” mm störd av KMON	RÅM
	570	23	0600	WMCA New York NY med ett stört ”WMCA New York”	RÅM
		23	0700	WNAX Yankton SD med reklam och id	RÅM
		11	0700	WNAX  med ett svagt genom Grönland	BOS
		14	0500	CKSW Swift Current SK spelade Gospel och stördes av KNR	RÅM
		7	0457	CKSW  Saskatoon-reklamer.	A
		14	0500	CKSW “Thanks for listening to Country Music Radio CKSW 570”	JOB
		15	0400	KNRS Salt Lake City UT med ett klent men klart ID	JOB
		22	0805	KNRS  ”TalkRadio 105.9 KNRS”	RÅM
		22	0830	KVI Seattle WA hänvisade till kvi.com mm	RÅM
	580	15	0500	CFRA Ottawa ON och inget rarare. ”Newstalk 580 CFRA Ottawa”. Visste inte att de är en iHeart-station!	JOB
		11	0507	CFRA “Newstalk 5-80 CFRA”.	A
		23	0607	CFRA  med id innan C2C sätter igång	RÅM
		22 23	0700	KIDO Nampa ID  stark med ”Idaho’s Talk Station 580 KIDO Nampa” mm	RÅM
		11	0700	KTMT Ashland OR  ”580 AM ESPN Radio”	BOS
	590	6 8	0249	VOCM St John's NL, “5-90 VOCM, the leader in news and information”. ABBA med “Knowing Me Knowing You”.	A
		21	0400	VOCM med ett stört ”VOCM”	RÅM
		23	0659	WEZE Boston MA svagt med religiöst ”Insight For Living” mm	RÅM
		22	0546	WROW Albany NY med en jingle ”Magic 590” mellan låtarna	RÅM
		7.	0603	CJCL Toronto ON  	BOS
		23	0501	CJCL  med ett ”Toronto’s Sports Radio, 5-90 The Fan”	RÅM
		7.	0700	CJCL loggad på genomhörningen på 1590! Hade satt 600 som teoretisk lägstafrekvens i Perseus	JOB
		14 22	0530	KXSP Omaha NE med ESPN och Omaha samt störd av en oldiesstation	RÅM
		11	0459	KXSP ESPN.	A
		22	0834	KQNT Spokane WA  ”News Radio 590 KQNT”	RÅM
		15	0400	CFAR Flin Flon MB fint ”Arctic Radio Network News on CFAR, broadcasting from Flin Flon on 102.9 on the FM dial and 590 on AM”	JOB
		15	0601	CFAR  med musik och id för AM och FM	RÅM
		6.	0734	CFAR  popade på och ID:ade // FM	BOS
		22	0805	KID Idaho Falls ID ”.. only on KID” i en promo, väder och C2C	RÅM
		20	1400	KHAR Anchorage AK	RÅM
		15	1400	KHAR skapligt ”CBS Sports 590 KHAR Anchorage”	JOB
		5. 10.	0500	KHAR  dominant på fel antenn redan denna tid	BOS
	600	14	0506	WMT Cedar Rapids IA  med KCRG-TV-vädret	BOS
		14	0506	WMT med ID efter wx “Newsradio 600 WMT” 	JOB
		22	0530	WMT  med ett stört ”.. WMT”, störd av KSJB	RÅM
		14	0300	KSJB Jamestown ND rätt bra	JOB
		14 22	0300	KSJB  bra med CW och ”AM 600 is Classic Country KSJB Jamestown North Dakota USA”	RÅM
		14	0300	KSJB  ovanligt kraftfullt vid ID	BOS
		14	0500	CJWW Saskatoon SK dundrade in	RÅM
		7 11	0505	CJWW  “CJWW sports”. (Samma ID, “CJWW Sports”, som när jag hörde dem första gången vid deras testsändning, då på 1370 kH, i jan. 1976. Var QSL:et världs- eller i alla fall Europa-1?)	A
		14 6.	0630	CJWW med jingle och Country	JOB
	610	7.	0600	WIOD Miami FL  med ett skapligt ID  men det var fler här också	BOS
		7	0700	WIOD ganska dominant	JOB
		7.	0631	WTVN Columbus OH riktigt bra med ett knippe “610 WTVN”-ID:s	JOB
		20	0600	WTVN med ett stört id och Fox News	RÅM
		6.	0628	CKTB Saint Catharines ON riktigt bra med promo och “Newstalk 610 CKTB”	JOB
		6.	0627	CKTB med ID och dök sen ner i bruset igen. 	BOS	
		14	0359	KDAL Duluth MN    med ett “610 KDAL” och väder före heltimmen	BOS
		15	0434	KDAL  ”from the KDAL weather center”	JOB
		14	0359	KDAL  med ett “610 KDAL” innan vädret	RÅM
		14 15	0506	CHTM Thompson MB  fint med nya FM-identiteten från 102.9.	BOS
		14	0506	CHTM bra med ”102.9”-ID och Arctic Radio Weather	JOB
		14	0500	KNML Albuquerque NM överraskade med ID på timmen! ”Sports Radio 610 KNML Albuquerque”. Max tredje gången för	JOB
		14	0500	KNML   “Sports Radio 610 KNML” mm	RÅM
		14	0500	KNML  inte illa alls strax före timmen men hann börja dyka lite innan ID.	BOS
		22	0800	KVNU Logan UT angav både AM och FM-frekvens	RÅM
		6. 10.	1000	KVNU  stabilt men lite svagt.  ”News Talk KVNU, Logan”	BOS
		10.	0730	KVNU drog på ett ID här	JOB
	620	9	0420	CKCM Grand Falls-Windsor NL, “Reliable, accurate weather forecast 3 times every hour, 5-90 VOCM”.	A
		14	0405	WTMJ Milwaukee WI ”The WTMJ 5-day forecast”	JOB
		22 23	0600	WTMJ  ”NewsRadio 620 WTMJ” störd av en kuban	RÅM
		14	0405	WTMJ  med vädret	BOS
		11	0406	WTMJ “Newsradio 6-20”, “WTMJ Milwaukee”.	A
		14 22	0400	CKRM Regina SK störd av en mexikare	RÅM
		11 14	0438	CKRM  stark med tjusig jingle.  Använde "The Source" även i musik-px:et	BOS
		11	0510	CKRM “6-20 CKRM”.	A
		14	0757	CKRM ”The Source 620 CKRM – a Harvard radio station”	JOB
		10.	0700	KPOJ Portland OR hyfsat vid TOH	JOB
		4. 5.	1400	KGTL Homer AK  med ett bra ID så när som på att det var nermixat i bruset	BOS
	630	7.	0630	WMAL Washington DC med Red Eye R och ett försynt ID bara denna ÖK-morgon men kul ändå!	JOB
		7.	0632	CFCO Chatham ON ”Country 92.9 630 AM CFCO” ganska bra	JOB
		14	0500	CHED Edmonton AB med ID och väder	RÅM
		14	0254	CHED är lite svår att missa ”630ched.com” och tävling där men kunde vinna en vecka i tropikerna	JOB
		11 14	0700	CHED  helt dominant men blev lite mer transparent just över timmen	BOS
		11	morg.	CHED “This is At Night on 6-30 Ched, Edmonton’s breaking news and conversation station”.	A
		20	1100	KFXD Boise ID med ytterligare ett av dessa trista sportprogram.	MJT
		23	0700	KFXD   bra med ”630 The Fan” mm	RÅM
		11 10.	1100	KFXD  starkare än CHED	BOS
		11	0600	KFXD “6-30 the Fan”, “Fox Sports Radio”.	A
		14 20	1400	KIAM Nenana AK med SRN News	RÅM
		20	1500	KIAM  tog över ruljansen senare.	MJT
		9	1400	KIAM  “This is KIAM 6-30”, SRN news.	A
	640	11 7.	0600	CFMJ Richmond Hill ON  IDade och trax därpå Cubanen också	BOS
		23	0613	CFMJ  ”Talk Radio AM 640” i ett C2C-break	RÅM
		9.	0629	CFMJ ”Talkradio AM 640” och reklamer	JOB
		15	0500	WOI Ames IA med tydligt ”WOI” och Iowa Public Radio. Bara andra gången för	JOB
		14	0500	WOI  med klart ID om än maskerat av lite vitt brus. Någon IBOC-station i närheten kanske? Eller möjligen atmosfäriskt.	BOS
		23	0659	KFI Los Angeles CA med ett ”KFI AM 640” i kamp med kubanen	RÅM
		10.	1000	KFI  stadig men inte så stark	BOS
	650	14	0400	CKOM Saskatoon SK störd av KNR	RÅM
		15	0700	CKOM med rejäl kräm “We get you covered, 650 CKOM News, Talk, Sports”	JOB
		14	0500	CKOM   fint trots Grönland	BOS
		22	0700	KGAB Orchard Valley WY med ett svagt ”KGAB” under Grönland	RÅM
		15	1300	KENI Anchorage AK ”Newsradio 650 KENI Anchorage”	JOB
		20	0930	KENI 	MJT
		15	1400	KENI   stark med ”NewsRadio 650 KENI”	RÅM
		9	1405	KENI  “ABC News”.	A
	660	23	0700	WFAN New York NY stark med sport ”Sports Radio 66”	RÅM
		7	0500	WFAN  We’re your flagship station for New York sports, the Fan, Sportsradio 66 and 1-0-1-9 FM WFAN and WFAN FM New York”.	A
		7. 8.	0700	WFAN  gick inte som fan	BOS
		14	0300	KEYZ Williston ND verkligt bra ”660 Keyz Newsradio, KEYZ Williston”	JOB
		14 22	0300	KEYZ   bra ”660 Keyz Newsradio, KEYZ Williston” mm	RÅM
		11 14	0500	KEYZ  med hyfsat ID trots Alberta och Mexico. “A Cherry Creek Radio station”	BOS
		14	0500	CFFR Calgary AB med ett “6-60 News Calgary” i kamp med, troligen, KEYZ ND	RÅM
		9 11	0500	CFFR “Breaking news, traffic and weather. This is 6-60 News, Calgary”.	A
		14	0759	CFFR pushade för återvinningskampanj i Calgary	JOB
		20	1400	KFAR Fairbanks AK	RÅM
		20	0905	KFAR	MJT
		15	1400	KFAR ”We are Local Talk Radio KFAR Fairbanks”. Fox Nx	JOB
	670	14	0506	WSCR Chicago IL  med ”Score”-ID	BOS
		14 23	0406	WSCR  med ”6-70 The Score” mm	RÅM
		7 11	0500	WSCR “Chicago’s Sports”. “Right here on 6-70 Score”.	A
		7.	0606	WSCR hade väder här, sedan ”The Score”-ID mm	JOB
		5.	0500	+KLTT Commerce City CO  överraskade här med ett par ID genom starka KBOI. Får fresta med rapport.	BOS
		22 23	0700	KBOI Boise ID stark med ”6-70 KBOI Boise” mm	RÅM
		15	0400	KBOI drog callet	JOB
		11	0700	KBOI  meddelade att klockan var prick ett.	BOS
		11	0600	KBOI “We are 6-70 KBOI Boise, a Cumulus Station, it’s 12 o’clock”.	A
	680	23	0659	WRKO Boston MA idade strax före CJOB	RÅM
		6	0502	WRKO   ABC News och ID “WRKO”.	A
		7. 8.	0601	CFTR Toronto ON  fint. ”680 Newstime is …”.  WRKO fint ID på timmen	BOS
		23	0600	CFTR  med id efter vädret och reklam för Volvo XC90	RÅM
		7.	0630	CFTR ”680 Newstime, 1.30” bra	JOB
		14	0400	CJOB Winnipeg MB  ”Winnipeg’s News and Information Leader”	RÅM
		7 11	0459	CJOB  Winnipeg’s news and information leader, 6-80 CJOB”.	A
		27	1330	KBRW Barrow AK med BBC WS tillsammans med 820, 970 och 1170 gladde. Första gången med NA dagtid denna vecka. 	RÅM
		12.	0600	KBRW  med trevligt lokal-ID.  Spelade in på östkustantennen men bra ändå.	BOS
		7 8	1459	KBRW, “You're listening to KBRW AM 6-80, radio for the top of the world. You can also hear KBRW on the World Wide Web at www.kbrw.org”.	A
	690	23	0600	CKGM Montréal QC med ett stört ”TSN 690”, bättre lite senare	RÅM
		7	0459	CKGM   “You're listening to ………Montreal”, störd!	A
		22	0800	CBKF-1 Gravelbourg SK med bl.a. ett ”690 AM Gravelbourg”. Äntligen lyckades jag få ett id på denna sista möjliga SK-station!	RÅM
	700	15 	0500	WLW Cincinnati OH ”Newsradio 700 WLW…”	JOB
		14 23	0359	WLW  med ett kort id innan Fordreklam	RÅM
		7 11	0505	WLW   “Newsradio 700 WLW News service”.	A
		15	0430	CJLI Calgary AB bra med “AM 700 The Light”	JOB
		15	0529	CJLI  imponerade inte alls denna tid, men i alla fall id. 	BOS
		15	0400	CJLI  med ett ”AM 700 The Light”	RÅM
		23	0700	KALL North Salt Lake City UT svagt och stört med ESPN mm	RÅM
		15	0600	KALL ganska bra med ID här ”KALL North Salt Lake, Utah’s number one sports talk. ESPN 700” 	JOB
		12.	0600	KALL  med legal ID på östkustantennen. Även KBYR under med ID på ÖK-ant!	BOS
		11	0500	KALL “KALL North Salt Lake….Sportstalk ESPN 700”.	A
		20	0900	KBYR Anchorage AK.	MJT
		15	1400	KBYR fint “AM 700 KBYR Anchorage – Alaska’s Talk here”. ABC Nx	JOB
		15	1400	KBYR  stark denna eftermiddag	RÅM
		9	1406	KBYR  “KBYR weather center”.	A
	710	9	0340	CKVO Clarenville NL, “VOCM”-ID.	A
		9.	0600	CKVO fint med wx och ”590 VOCM”	JOB
		23	0700	WOR New York NY rätt bra i kamp med kubanen	RÅM
		7.	0605	WOR  hade det inte lätt mot Cuba	BOS
		21	0700	WOR  förlorade matchen mot Kuba	MJT
		15	0430	WDSM Superior WI med Fox News	LSD
		15	0433	WDSM  “Here’s the Northland forecast”. Samma wx som på 610. ” KDAL weather center”	JOB
		22	0700	WDSM  med ett hyfsat id strax innan KIRO	RÅM
		14	0500	KCMO Kansas City MO bra med FM och AM i ID	RÅM
		15	0500	KCMO fint ”AM 710 KCMO, FM 103.7 and AM 710…”. CBS Nx	JOB
		14	0505	KCMO  med massor av fina lokal-ID	BOS
		11	0446	KCMO “Newstalk KCMO, Stimulating talk”, “Red Eye Radio”.	A
		14	0300	KXMR Bismarck ND fint med ”Fox Sports 710” bl.a	JOB
		14	0300	KXMR   ”Fox Sport 710, KXMR” mm	RÅM
		11 14	0700	KXMR  hördes här genom KIRO	BOS
		22	0635	KNUS Denver CO	LSD
		14	0404	KNUS  med ett ID i kamp med Mexico och ett par andra sprtasre	BOS
		21 22	0703	KNUS  med ett stört id efter vädret, bättre 0733	RÅM
		10.	0605	KNUS skapligt med promo och ”Newstalk 710 KNUS”	JOB
		11	0434	KNUS “Newstalk 7-10 KNUS Denver”.	A
		12.	0600	KIRO Seattle WA  	BOS
		21 22	0700	KIRO  var det ingen större fart på över heltimmen	RÅM
		11	0550	KIRO Seattle WA, “ESPN Seattle”.	A
	720	22	0618	KNR Simiutaq spelade musik bl.a. den kända ”Kæreste” med Gnags	RÅM
		14 	0504	WGN Chicago IL  med egenproducerad nyhetssändning	BOS
		15	0434	WGN pushade för ett religiöst px ”Love Changes Life” söndagar 0530	JOB
		14	0500	WGN  pratade naturligtvis om The Cubs	RÅM
		7	0505	WGN   “GN Sports”.	A
		19	1400	KOTZ Kozebue AK med ”NPR Morning Edition” innan ID. En av få alaskastationer som hörs denna disiga eftermiddag.	RÅM
		8	1435	KOTZ  öppnar för dagen med många ID, Alaskan gospel, NPR news.	A
	730	16 	0430	CKAC Montreal QC	MJT
		23	0555	CKAC  med ett ”Radio Circulation” efter reklam	RÅM
		7 9	0522	CKAC   FF, info till Montreal-innevånarna.  “Radio Circulation”.	A
		14	0729	CKDM Dauphin MB med musik och ID	RÅM
		14	0428	CKDM gick som tåget: “We´re the Parkland´s best 730 CKDM” och lade på “California Girls” 	JOB
		7 11	0459	CKDM   “Your everyday source for information, 7-30 CKDM”.	A
		11 14	0659	CKDM  även denna gång med ID en minut före tim.	BOS
		5.	0600	KNFL Boise ID  ägde frekvensen! Hade det inte varit för en del atmosfäriskt sprak så hade dom hörts mycket fint.  Alla andra här var bortsopade.	BOS
		5.	0600	KNFL oväntat bra! ”This is ESPN Boise” bl.a. QSL:ad sedan tidigare dock så en mindre att skicka, hi!	JOB
		21 22	0823	CHMJ Vancouver BC med trafikinformation och väder	RÅM
	740	8 11	0359	CHCM Marystown NL  “5-90 VOCM”.	A
		7. 8.	0601	CFZM Toronto ON  väldigt ostörd och stark med perkekt heltimmes-ID + NOS	BOS
		7	0501	CFZM   “You're listening to Zoomer Radio”.	A
		22	0701	CFZM  spelade Elton John och sen ett halvbra ”Zoomer Radio” mm	RÅM
		14	0459	CBX Edmonton AB IDade med FM och AM-frekvens	RÅM
		15	0459	CBX ”This is CBC Radio One 740 AM and 93.9 FM…”	JOB
		7 11	0359	CBX “This is CBC Radio 1, 7-40 AM and 92.9 FM in Edmonton”.	A
	750	9 11	0500	CBGY Bonavista Bay NL  “CBC Radio one”.	A
		7.	0607	WSB Atlanta GA  med några ID genom Bachman Turner Overdrive (Dvs CKJH.)	BOS
		7.	0630	WSB rätt bra ”WSB 24 hour newscenter”	JOB
		22	0907	WSB  dök upp med ett ”News 95.5 AM 750 WSB”	RÅM
		14	0400	CKJH Melfort SK med ID och väder	RÅM
		24	0655	CKJH idade ”CK 750 Classic Hits”	LSD
		7 11	0455	CKJH  jingle “CK 7-50 Classic hits”, “CJVR and CK 7-50”	A
		9. 10.	1100	KXTG Portland OR  ”750 and 102-9 The Game”	BOS
		22	0501	KXTG  med sport ”750 and 102.9 The Game”	RÅM
		10.	1000	KXTG ”750 and 102.9 The Game”	JOB
		15	1400	KFQD Anchorage AK stark	RÅM
	760	23	0557	WEFL Tequesta FL  ”760 AM ESPN Deportes Radio” . Ett snabbt svar gladde. 	RÅM
		7.	0600	WJR Detroit MI  lätt förstås om kondsen bara tillåter	BOS
		11	0333	WJR “Newstalk 7-60 WJR”.	A
		10.	1001	CFLD Burns Lake BC  AC och här ”The Moose News”	BOS
	770	23	0700	WABC New York NY ”The Legendary 77 WABC”	RÅM
		7.	0630	WABC ”77 WABC” bra vid break i RER	JOB
		14	0300	KKOB Albuquerque NM ganska långt under Calgary men hyfsat tydligt ändå!	JOB
		14	0300	KKOB  på en snutt jag inte kollat tidigare men gjorde nedslag i inför publiseringen av PAX114. Många är de 5-minutare som förblir orörda nu när nästa säsong börjar	BOS
		22	0600	KKOB  med att inte alltför bra ”KKOB Albuquerque”	RÅM
		14	0500	CHQR Calgary AB “NewsTalk 7-70 Calgary”	RÅM
		7 11	0419	CHQR “CHQR”, “7-70”, kör också “Those Old Radio Shows”. “Newstalk 7-7, Calgary’s breaking news and conversation stn”.	A
		14	0800	CHQR hade nollgradigt väder i Calgary	JOB
		9.	1100	KTTH Seattle WA  starkare än CHQR för en gångs skull	BOS
		9.	1100	KTTH dominant ”Seattle\s right choice for conservative talk radio, AM 770 KTTH Seattle”. Fox News	JOB
	780	14	0500	WBBM Chicago IL “Newsradio 780 and 105.9 FM WBBM”	JOB
		14	0459	WBBM  med lokala nyheter, sport och väder	RÅM
		7 10	0459	WBBM  “Chicago’s all news station, Newsradio 7-80 and  1-0-5.9 FM”	A
		10.	0700	KKOH Reno NV med ett brusigt ”Newstalk 780 KKOH…”	JOB
		22	0830	KKOH   med ”NewsTalk 780 KOH” i en promo	RÅM
		3. 5.	1300	KNOM Nome AK  Den 5.11 0500 påstod dom att klockan var 9 PM.	BOS
		15	1400	KNOM ”KNOM AM FM in Nome, it’s 6 o’clock”	JOB
		15	1400	KNOM   rätt bra	RÅM
		9	1402	KNOM  musik-px, här en wx-rap; Nome nämns några gånger, mycket brusigt.	A
	790	20 23	0700	WPRV Providence RI med “AM 790 Talk and Business” mm	RÅM
		7.	0607	WPRV  med promo för Imus in the Morning och Id som 790business.com	BOS
		6. 7.	0300	WPRV ”790business.com”	JOB
		20 	0650	WPRV  med “WPRV, Providence"-id efter ett tag. Alltid kul för en Lovecraft-fantast då en Providence-station hörs	MJT
		15	0434	KFGO Fargo ND fint “The Mighty 790 KFGO Fargo”	JOB
		15 5.	0506	KFGO  med ett par ID och försvann sedan tvärt.  Kom en SS istället.	BOS
		22	0630	KFGO  	LSD
		14	0302	KFGO   “TheMighty 790 KFGO Fargo” med Thursday Night Football	RÅM
		9.	1107	KGHL Billings MT  med ett svagt ID i bruset på lägsta frekvenserna, sen country	BOS
		10.	0700	KGHL hör jag långt ifrån varje säsong ”The Mighty 790 KGHL Billings”. KJRB-QRM som lade på CBS News	JOB
		22	0715	KJRB Spokane WA med NOS	LSD
		11 5.	0700	KJRB  var det som hade ”America’s Best Music”	BOS
		10.	0906	KJRB nu med NOS och ”Magic 790”-ID:s	JOB
		22	0733	KJRB  med “Guantamera” och en jingle “790 KJRB”	RÅM
		3. 9.	1300	KCAM Glennallen AK  med bra ID	BOS
		15	1400	KCAM “This is the voice of the Copper River Valley, KCAM Glennallen”	JOB
		15	1400	KCAM  “The Voice of the Copper River Valley”	RÅM
		9 10	1404	KCAM  Fox News Radio, väder för Alaska, bl.a. “Copper River Valley”.	A
	800	9.	0504	VOWR St. John’s NL körde ”Late Night Country”	JOB
		20	0558	WNNW Lawrence MA dök överraskande upp några minuter med musik och ett par ”Power” mm. Samma id som i websändningen. Verkar svarsovillig.	RÅM
		9.	0702	WNNW inte så pjåkigt med reklamer här men svarar illa tyvärr! Får väl testa RÅM:s modell med snigelbrev…	JOB
		9.	0702	WNNW  hade jag missat om det inte hade varit för JOB:s tips. SS brukar sorteras bort av mig när det går LA här och där.	BOS
		20	0555	WNNW  kom upp fint ett tag med "Power"-id.	MJT
		7.	0639	CJAD Montréal QC trevligt återhörande med ”Newstalk Radio CJAD 800” när CKLW höll tyst ett par sekunder	JOB
		22	0600	CJAD  med “The Voice of Montréal, News Talk Radio, CJAD 800”	RÅM
		7. 8.	0600	CKLW Windsor ON  visade musklerna	BOS
		21	0800	CKLW   ”CKLW, The Information Station”	RÅM
		9	0432	CKLW  “AM 800”, Windsor-reklamer.	A
		14	0358	+KQCV Oklahoma City OK  med fin styrka och perfekt ID mm rapporterbart!  QSL kom så efter några dagars spänd väntan! Helt ny OK för svenska förhållanden! Samma paket med brev och prylar som för Jan nedan.	BOS
		14	0359	KQCV med kanon-ID enligt BOS, om än trasslet att ett par sekunder av det hela försvann pga en filskarv med Elad! VK-tåten gjorde jobbet medan ÖK gav CHAB till max, och inget annat. Trevligt svar gladde stort här! Och per brev också med dekaler, ficklampa med mera!	 JOB
		14	0358	KQCV  stark med ett fint id mm	RÅM
		14	0347	CHAB Moose Jaw SK med oldies och fläckvis mycket stark. Efter 04 blev det religiöst en kvart.	RÅM
		4.	0558	CHAB  stark	BOS
		11	0542	CHAB “Community service radio, 800 CHAB”.	A
		15	0400	CHAB med ”Prophecy for Today” efter ID med call och ort	JOB
		10. 11.	1400	KINY Juneau AK  med ett uselt, men klart “KINY”	BOS
		10.	0700	KINY ”Hometown Radio 800 and 103.5 KINY Juneau”	JOB
	810	6.	0631	WGY Schenectady NY bra ”Newsradio 810 and 103.1 WGY”	JOB
		14	0500	CKJS Winnipeg MB hör man sällan så här hiskeligt fint ”In Winnipeg this is Radio 810 CKJS”. Musik efter ett religiöst px	JOB
		14	0500	CKJS  är en sällsynt gäst	LSD
		14 23	0500	CKJS  mkt bra med religiöst och fint ID på heltimmen. Ny för mig. Även 23/10 06.25 under Skottland.	RÅM
		14	0506	CKJS  groteskt bra med ID och musik!  Aldrig hört något liknande av den.	BOS
		11 10.	0800	KGO San Francisco CA  hyfsat ID	BOS
		10.	0700	KGO “KGO AM 810” med mera	JOB
		14	0900	KGO  med ett fint id	RÅM
	820	7.	0600	WNYC New York NY  med ett par fina ID och angav frekvensen till 93.9 FM	BOS
		7.	0600	WNYC mycket glädjande premiär i mina lurar med ID för WNYC 93.9 och promo för valsändningarna. Mailsvar kom med löfte om riktigt QSL!   	JOB
		7.	0601	CHAM Hamilton ON  med ID som även innehöll slogan “Funny 820”	BOS
		7.	0701	CHAM fint med ”Funny 820”-ID	JOB
		15	0500	WBAP Forth Worth TX ”WBAP Forth Worth-Dallas”	JOB
		14	0400	WBAP  med ett svagt id	RÅM
		7	0500	WBAP   “Your election station WBAP Fort Worth, Dallas”.	A
		14	0406	WCPT Willow Springs IL ”This is WCPT 820”	JOB
		14	0430	WCPT  med flera PSA	LSD
		14 22	0353	WCPT  med id efter lokal reklam	RÅM
		9	0419	WCPT  “WCPT 8-20.com”.	A
		4. 12.	0600	KUTR Taylorsville UT kanske inte det man väntade här i störningen. ”The Truth”	BOS
		22	0400	KUTR  med ett svagt id	RÅM
		11	0559	KUTR “AM 8-20 KUTR”.	A
		10. 12.	0559	KGNW Burien WA med några ID men lämnade över heltimmen till KUTR	BOS
		10.	0700	KGNW erbjuder ”The KGNW Newsletter” via kgnw.com	JOB
		21 22	0700	KGNW  med ett par id	RÅM
		18	1330	KCBF Fairbanks AK	MJT
		4. 10.	0600	KCBF  starkast och stadigast på frekvensen	BOS
		22	0800	KCBF  visade det sig vara	RÅM
		8 10	1405	KCBF  “KCBF 8-20 Sports”, “ESPN Radio”.	A
	830	23	0700	WCRN Worcester MA störd av en ryss	RÅM
		7.	0600	WCRN  mycket stark och stadig	BOS
		7.	0630	WCRN hade en bra morgon	JOB
		15	0434	WCCO Minneapolis MN ”Newsradio 8-3-0 WCCO”	JOB
		22	0500	WCCO  stark denna morgon	RÅM
		7 11	0500	WCCO   “Minnesota’s most-listen-to news and information station, Newsradio 8-3-0 WCCO, WCCO HD Minneapolis St Paul”.	A
		4.	0600	WCCO  denna tid med ganska breda cx men lite klent på låga fqs som hela PAX114	BOS
		10.	0700	KSDP Sand Point AK med ID av en mycket ung annonsör	JOB
	840	22	0453	WHAS Lousville KY  ”Newsradio WHAS!”	RÅM
		7	0452	WHAS   “Newsradio 8-40 WHAS”.	A
		1. 8.	2330	WHAS  riktigt bra för att vara denna tid och dag	BOS
		14	0532	WHAS vädrade	JOB
		14	0346	CFCW Camrose AB dundrade in och berättade att det var -2 grader i Camrose	RÅM
		7 11	0459	CFCW   “Alberta’s Country Legend 9-10 CFCW, (//-stn CKDQ-910), jingle “Alberta’s Country Legend 8-40 CFCW”.	A
		15 4.	0532	CFCW  ordnade en resa till Mexico för sina lyssnare.  Kör precis samma jingle som 910 samtidigt - men ”840” låter det här och ”910” över CKDQ! Enda skillnaden!	BOS
	850	23	0700	WEEI Boston MA med “ESPN on WEEI” mm. Mycket stark.	RÅM
		6	0500	WEEI  “This is AM 8-50 WEEI Boston, ESPN on WEEI”.	A
		21 22	0800	WKNR Cleveland OH  ”ESPN 850 WKNR Cleveland”. Den 22:a 0713 med ett ”ESPN 1540 KNR2”	RÅM
		7.	0700	WKNR med ID av lite brusigt slag	JOB
		21	0800	WKNR   ”ESPN 8-50 WKNR Cleveland”-id. 	MJT
		14	0400	KOA Denver CO starkast vid heltimmen	RÅM
		7-11	0404	KOA “KOA Newsradio 8-50 AM, 94.1 FM” “Steaming live on KOA Newsradio.com”	A
		7	0404	KOA   “KOA Newsradio 8-50 AM, 94.1 FM”.	A
		4. 8.	0600	KOA	BOS
		15	0200	KOA “KOA Newsradio”	JOB
		13	1902	KICY Nome AK inte så pjåkigt: ”We’ll have a complete forecast in about half an hour here on KICY AM 850”	JOB
		18	1420	KICY 	MJT
		15	1400	KICY  med fint id innan SRN News	RÅM
		9	1405	KICY  “Serving ………and all of Western Alaska, this is KICY Nome”.	A
	860	7.	0600	CJBC Toronto ON  med ett perfekt lokal-ID på timmen	BOS
		14	0300	CBKF-2 Saskatoon SK med franska där 97.7 Regina nämns. CBC i bakgrunden	RÅM
		11 14	0700	CBKF-2  med 690-varianten av ID. Se 690-tipset.  14:e med ett Regina-ID.	BOS
		11	0600	CBKF-2 “Ici Radio Canada Première, 6-90 AM in Gravelbourg”.	A
		22	0800	KTRB San Francisco CA “860 AM The Answer”. Även 0900	RÅM
		5.	1100	KTRB svagt men klart ”860 AM The Answer”	JOB
		10.	0930	KPAM Troutdale OR ”Newstalk 860 K-PAM”	JOB
		10.	0930	KPAM  “kpam.com” t ex	BOS
		15	1400	CHAK Inuvik NT med ett ”CBC North, Radio One”	RÅM
	870	7.	0630	WHCU Ithaca NY med ett uselt ”Newstalk WHCU” i kamp med WWL	JOB
		14	0533	WWL New Orleans LA glänste väl inte direkt…	JOB
		22	0800	WWL ensam på frekvensen, som vanligt	RÅM
		7 11	0500	WWL   “News, Talk, Sports leader 8-70 WWL New Orleans”.	A
		5.	0515	+KJMP Pierce CO  tyvärr bara med ett dåligt ID mellan två spår men skapliga toppar med Oldies en stund. Verkar svarsobenägen	JOB
	880	23	0659	WCBS New York NY stark med väder och nyheter	RÅM
		14	0406	WCBS kan man lyssna på för CBS Nx	JOB
		7	0452	WCBS   “WCBS newstime 12-52”.	A
		15	0430	CKLQ Brandon MB drog callbokstäverna i Countryn	JOB
		14	0302	CKLQ   ”880 CKLQ Westman’s Voice for News”	RÅM
		7	0440	CKLQ   “The greatest country hits of all time, this is CKLQ”.	A
		14	0255	CKLQ  hade bra tryck i signalen denna natt	BOS
		14	0349	CHQT Edmonton AB i hård kamp med CKLQ	RÅM
		7 11	0500	CHQT “Edmonton’s breaking news and conversation station, 93-5 Birght radio”, “CHQT i-news 8-80, Edmonton’s only all-news radio station”.	A
		14	0300	CHQT  tog tillfälligt över från CKLQ precis på timmen	BOS
		10.	0939	KWIP Dallas OR “La Campeona 880 AM”	JOB
		22	0833	KWIP  med flera ”La Campeona”. Provar kanske en ny rapport.	RÅM
		11.	1006	KCMX Phoenix OR gick att gräva upp med ett par halvkassa ID:n i röran! Ovanlig men hörd förr i Parka. Svarade faktiskt!	JOB
		11.	1006	KCMX  måste jag tyvärr ge Janne rätt på … Tyvärr eftersom min antennkombination inte räckte till att fixa en rapport på denna rara ärta. Kul att notera i alla fall.	BOS
		9.	1048	KIXI Mercer Island WA med ett beskedligt ”AM 880 KIXI” i musiken	JOB
		9.	1048	KIXI  bröt igenom CKLQ med lugnare musik och ID.	BOS
	890	1. 7.	0600	WLS Chicago IL  stark	BOS
		14	0355	WLS  stark	RÅM
		7 8 11	0459	WLS “WLS AM 8-90”. “The home of Chicago Bears, WLS AM 8-90”.	A
		14	0359	WLS mycket fint “The home of Chicago Bulls, WLS AM 890”	JOB
		15 10.	0400	KYWN Meridian ID inte så pjåkigt så QSL-kampen må väl fortsätta.  10.11 kl 1000 mycket fint med callet och ”La Perla”-ID	JOB
		5. 10.	0700	KYWN  perfekt båda dagarna!	BOS
		11	0747	CJDC Dawson Creek BC  vålsamt stark men trots det lite QRM	BOS
		14	0445	CJDC  med CW och ett ”890 CJDC”	RÅM
		11	0522	CJDC If you want all country news and music, what are you waiting for.. Join us on frequency 8-90 CJDC, today’s country today”.	A
		4.	1400	KBBI Homer AK  med heltimmes-ID	BOS
		14	1300	KBBI  rätt bra	RÅM
	900	21	0730	CHML Hamilton ON	LSD
		7.	0600	CHML  med finfina ID en stund före heltimmesslaget.	BOS
		22	0658	CHML  med ett dåligt id	RÅM
		22	0730	+KJSK Columbus NE med ett ”News Talk AM 900 KJSK” i ett sportreferat, störda av KZPA. Är osynlig på nätet och mejladresser fungerar tyvärr inte. Lyckligtvis nådde en brevrapport fram och PD svarade trevligt.	RÅM
		14	0400	CKBI Prince Albert SK bra	RÅM
		7 11	0559	CKBI “This is Today’s country 900 CKBI, a division of the Jim Paterson Broadcast”. 7/10: Europeen höll tyst i 3 sek, då kom ID “CKBI” 	A
		11 14	0746	CKBI  upphöll frekvensen effektivt	BOS
		18 	1245	KZPA Fort Yukon AK	MJT
		3. 10.	1300	KZPA  med kanon-ID för KSKO FM och sen ett Jazz-px. Fejkat barn-ID!	BOS
		15	1358	KZPA “KSKO”-ID av barnkör	JOB
		22 23	0800	KZPA  överraskade denna tid	RÅM
		9 10	1359	KZPA  “Celebrating 30 years of serving the last frontier, community radio for Alaska” följt av mass-ID, bl.a. “KZPA”.	A
	910	21	0750	WFDF Farmington Hills MI  idade ”910 AM Superstation”	LSD
		21	0750	WFDF  bra med ”910 AM Superstation” mm	RÅM
		14	0432	WFDF hyfsat med ”910 AM Superstation”. Första gången jag hör dem med detta ID	JOB
		14	0400	WSUI Iowa City IA  med dubbel-ID för WSUI 910 och KRNI Mason City 1010.	BOS
		14	0400	WSUI  med fint långt ID å sen BBC WS	RÅM
		14	0400	WSUI fint med Iowa Public Radio-annons och BBCWS	JOB
		15	0500	KCJB Minot ND rejält bra “Your home for Fox News Radio, 91 KCJB Minot”	JOB
		14 22	0300	KCJB   “91 Classic Country KCJB”	RÅM
		14 12.	1100	KCJB  var ensam denna tid	BOS
		15	0800	CKDQ Drumheller AB ”From the CKDQ studios in Drumheller, Alberta you’re listening to 910 CFCW, a Newcap radio station”. Man har alltså börjat “låna” kanske mer kända callbokstäver och framhäver då förstås samarbetet mellan denna och 840!	JOB
		14	0346	CKDQ  idade CFCW	RÅM
		7 11	0422	CKDQ  “CFCW” som går // med denna.	A
		14 4.	0456	CKDQ  finfint med ”910 CFCW”. Man kan undra vad dom har i kikaren …	BOS
	920	23	0710	WHJJ Providence RI idade “News Radio 920”	LSD
		23	0704	WHJJ  med Fox News, väder och ”NewsRadio 920”	RÅM
			13 7.	0300	CKNX Wingham ON  med ett strålande fint ID	BOS
		15	0510	+WMPL Hancock MI fick jag ut när jag gick igenom listan på alla stationer som finns listade här! Punktkonds eftersom även WCCY hördes ungefär samtidigt och det bara är någon mile mellan orterna. ID i C2C-break och jag får det inte till annat än ”920 AM WMPL”. Ännu ett kvitto på hur spännande cx var denna morgon! Kul QSL! 	JOB
		15	0510	WMPL  blev en hyfsad rapport men jag har inte haft samma tur med QSL än …	BOS
		23	0600	WOKY Milwaukee WI  ”Big 920, WOKY”	RÅM
		8.	0600	WOKY  med bra ID	BOS
		10.	0400	WOKY ”Big 920”	JOB
		23	0706	KWAD Wadena MN med id för KWAD och KNSP efter vädret, sedan country	RÅM
		23	0715	KDHL Fairbault MN idade ”The Mighty 920”	LSD
		15	0515	KDHL med bra tryck en stund och ID ”The Mighty 920”	JOB
		21	0428	KDHL  med ett “KDHL, The Mighty 9-20”	RÅM
		10	0433	KDHL “The Mighty 9-20 …… your country favorites”.	A
		14	0502	CFRY Portage la Prairie MB dundrade in	RÅM
		23	0750	CFRY	LSD
		7 11	0502	CFRY  “This is CFRY 9-20 AM Portage la Prairie, a Golden West radio station”, “Real country radio”.	A
		14	0255	CFRY  minst QRK 4	BOS
		15	0400	KVEL Vernal UT ID:ade i underläge men bara andra gången jag hör dem. Senast vid PAX68 tror jag! 	JOB
		4.	0605	KVEL  fenomenastiskt fint med flera ID mm i samband med vädret!	BOS
		10.	0935	KSHO Lebanon OR med skapligt ID och NOS. Även legal ID 1000	JOB
		10.	0935	KSHO  med ett “Unforgetable” ID.  “I Just Called to Say I Love You” t ex.	BOS
		23	0700	KXLY Spokane WA tog kommandot vid heltimmen, tyvärr	RÅM
		10. 12.	0600	KXLY  i början på morgonens störning.  Några stationer i taget som gick QRM-fritt och med starka toppar korta stunder. NA avlöstes av Arbentina som avlöstes av Puerto Rico etc. Men blir för jobbigt kolla av alla möjligheter.	BOS
		4. 10.	1400	KSRM Soldotna AK  med jättefin påannons av kommande program	BOS
		15	1400	KSRM ”This is Newstalk 92 KSRM Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
		15	1400	KSRM  med “NewsTalk 92” mm	RÅM
		8	1504	KSRM  “ABC” news.	A
	930	8 11	0332	CJYQ St John's NL, “This is the new 9-30 Kixx Country CJYQ AM”.	A
		9.	0505	CJYQ ”The new 930 Kixx Country”, ville man skulle ringa in på 753-0930	JOB
		21	0254	CJYQ  med ”This is the new 93-0 Kixx Country	RÅM
		23	0451	CFBC St. John NB met ett kort id innan musiken fortsatte	RÅM
		6	0501	CFBC  “Country favorites on 93 CFBC”.	A
		23	0700	WPKX Rochester NH med ”Fox Sports 930” mm	RÅM
		7.	0559	WPKX  med ett svagt ”WPKX AM Rochester”	BOS
		7.	0559	WPKX ”This is WPKX AM Rochester”	JOB
		1. 7.	0603	WBEN Buffalo NY  ovanligt ståtligt men lokala nyheter och reklamer sam flera ID	BOS
		22	0700	KKIN Aitkin MN idar även ”Red Zone Sports Radio 930”	LSD
		22	0700	KKIN  med NBC Sports Radio och “KKIN Aitkin. Red Zone Sports Radio 930”. Hörd flera gånger under förmiddagen. Mark svarade snabbt!	RÅM
		15	0511	WKY Oklahoma City OK ”La Indomable”. Svarade på PAX109-rpt!	JOB
		15	0511	WKY  hade gått fint utan CJCA men nu dominerade de religiösa pekpinnarna	BOS
		22	0705	KOGA Ogallala NE med ett svagt ”KOGA” och sedan en sång med Roberta Flack	RÅM
		15	0406	KSEI Pocatello ID ”KSEI AM 930 and FM 106.7”. Oldies	JOB
		22 23	0730	KSEI  med ”We do rock’n’roll all night”. Kunde vart nåt intressantare.	RÅM
		5. 11.	0700	KSEI  “The Idaho Oldies Channel AM 930 and …”	BOS
		14	0407	CJCA Edmonton AB ”AM 930 The Light”	RÅM
		7 11	0534	CJCA  “AM 9-30 the Light”.	A
		13	1900	KNSA Unalakleet AK med ett par KDLG-ID:s i musiken	JOB
		3. 10.	1300	KNSA  med sedvanligt dubbel-ID // 670 och sen CBC-nyheterna!	BOS
		7 9	1400	KNSA  “This is KDLG Dillingham, ……KNSA Unalakleet”, NPR nx.	A
	940	14	0500	CJGX Yorkton SK  “We are GX-94”	RÅM
		7 11	0513	CJGX  “Football network, GX 94”.	A
		14	0300	CJGX  	BOS
		10.	0935	KWBY Woodburn OR ”La Raza 940 y 1460” kanon	JOB
		10.	0935	KWBY  brukar gå fint när dom går. Trots bara ett par hundra Watt dag liksom natt!	BOS
	950	20	0535	CKNB Campbellton NB med AC-musik	LSD
		23	0659	CKNB  dundrade in	RÅM
		6	0501	CKNB  “This is 95 CKNB Campbellton New Brunswick”.	A
		21	0745	WWJ Detroit MI	LSD
		14	0431	WWJ “WWJ Newsradio 950”	JOB
		7 9	0509	WWJ  “Here’s WWJ”, CBS news. “Newsradio 9-50 WWJ…”.	A
		7	0459	WNTD Chicago IL “Relevant Radio”.	A
		8.	0600	WNTD  finfint med dubbel-ID för 950/930	JOB
		8.	0600	WNTD  mycket lyssningsbart signalkvalitetsmässigt	BOS
		14	0400	CFAM Altoona MB  med ”CFAM News”	BOS
		14	0300	CFAM  ”CFAM 950” med nyheter	RÅM
		7 8 11	0454	CFAM  klassisk music // 1220 och 1250. “CFAM Radio 9-50”.	A
		4. 11.	0600	KKSE Parker CO  med skapligt ID. Första gången jag hör nya callet.	BOS
		15	0345	KKSE väckte intresse en stund! ”Altitude Sports Radio AM 950”	JOB
		15 22	0342	KKSE  med en basketmatch mellan Golden State Warriors och Denver Nuggets. ”Altitude Radio Network ” mm	RÅM
		5. 11.	0700	KCAP Helena MT  med ett ID i en röra av NA och Mex.	BOS
		6.	1000	KCAP ID:ar även för 95.9	JOB
		22	0834	KCAP  fint med id för FM och AM	RÅM
		21	0459	KJR Seattle WA med FSR	RÅM
	960	7. 8.	0600	WEAV Plattsburgh NY  med häftig signal 	BOS
		23	0554	WEAV  med ”The Zone” och ”WEAV Plattsburgh-Burlington”	RÅM
		7.	0600	WEAV visade sig från sin bästa sida	JOB
		7.	0630	WERC Birmingham AL kul återhörande! ”Newsradio 105.5 WERC”-ID	JOB
		14	0439	WSBT South Bend IN  med ett godkänt ID och lite till	BOS
		15	0434	WSBT fint ID ”960 AM and 96.1 FM WSBT”	JOB
		15	0507	WTCH Shawano WI kom upp rätt bra med tydligt ID i Countryn	JOB
		15	0507	WTCH  med country och ett klart om än stört ID	BOS
		14 4.	0358	KMA Shenandoah IA  redogjorde för kommande lokala sportsändningar. 	BOS
		14	0400	KMA  ID:ade innan ABC News	JOB
		23	0700	KMA  i kamp med en sportstation	RÅM
		10 11	0430	KMA “You can follow us on twitter, KMA News1, KMX Weather and KMA Sports”, “KMA 9-60 Shenandoah”, ABC news.	A
		14	0600	KNEB Scottsbluff NE är alltid kul att lyssna in sig på! Tydligt legal ID men glänste inte direkt. ABC News	JOB
		15	0400	KFLN Baker MT definitivt en raring men med ett dåligt ID i underläge bara. QSL finns dock sedan förra gången som tur är. Körde Fox Nx	JOB
		14	0345	CFAC Calgary AB ”TSN 960 The Fan”	RÅM
		15	0231	CFAC ”Sportsnet 960 The Fan”	JOB
		11	0600	CFAC “ESPN …. 9-60 AM, 9-60 the Fan live fromCalgary Alberta Canada”.	A
		15	0430	KLAD Klamath Falls OR inte så oävet med slogan och ”ESPN 93.3 & 960”	JOB
		11	0657	KLAD  upp genom både KMA och CFAC med ett bra ”ESPN 93.3 and 960”	BOS
	970	23	0529	WZAN Portland ME med PSA för återvinning av LED-lampor	RÅM
		9.	0330	WZAN ”Portland’s new sports station 101.5 970 WZAN”	JOB
		9 11	0456	WZAN “The new home for ESPN is 9-70 WZAN”.	A
		7.	0600	WDCZ Buffalo NY  äntligen stadigt och bra så rapport åkte iväg snabbt.	BOS
		22	0544	KQAQ Austin MN med ett id mellan ett par låtar när WDAY tog det lite lugnare	RÅM
		4. 5.	0500	WDAY Fargo ND	BOS
		23	0624	WDAY  med id i en promo innan reklamen startade	RÅM
		9 11	0345	WDAY “9-70 WDAY”, nämnde call:et 10 gånger på 1½ minut!	A
		15	0400	KBUL Billings MT med sitt ”Newstalk 95.5”	JOB
		12.	1100	KBUL  stabilt i gnisslet från ”norrskenet”	BOS
		15 22	0400	KBUL  med ett ”News Talk 95.5”  och sedan Fox News	RÅM
		11	0600	KBUL “KBUL”, Fox news radio.	A
		11 12.	0600	KXTA Rupert ID  ganska ren från QRM och med ett legal ID i Mex-musiken förvånade lite men gladde desto mer. Sist jag hörde dom var länge sen och då tji svar. QSL nu!
					Gick ännu bättre 5 timmar senare! 1106z nämligen. 	BOS
		12.	0600	KXTA med callet och “La Patrona 970”-ID innan mer Mex-musik. Fint 1106. Svarade senast jag hörde dem för några säsonger sedan	JOB
		10.	1000	KUFO Portland OR  fick igenom bara ett tydligt ”KUFO” genom starka KBUL.	BOS
		9.	1006	KUFO riktigt bra med ”Freedom 970” och Red Eye Radio	JOB
		13	1900	KFBX Fairbanks AK ”Newsradio 970 KFBX” jingle i bruset. Bitvis bra med TLK	JOB
		17	1333	KFBX  med “Morning Show”. Den enda NA som hörs denna dag.	RÅM
		7 9	1359	KFBX  jingle “Newsradio 9-70 KFBX”. ABC news.	A
		4.	0600	KFBX  tryckte bort WDAY och andra på timmen	BOS
	980	20	0627	CHRF Montréal QC med non-stop musik och ID	RÅM
		7.	0652	CHRF dominant med eftertryck denna morgon. Enligt praxis vid NA-stationsräkning är detta alltså samma station som gamla CKGM 990	JOB
		13 9.	0257	CFPL London ON helt dominant med promos, ”AM 980”-ID mm	BOS
		23	0553	CFPL  ”AM 980 CFPL” mm	RÅM
		9.	0600	CFPL med ett för att vara dom ovanligt tydligt ”CFPL London AM 980”	JOB
		15	0500	WCUB Two Rivers WI fint med ordentligt ID	JOB
		22	0521	WCUB  upp med id i en promo och väderrapport. Fint id 5.32	RÅM
		14	0500	WCUB  med ID när jag letade något från Mexico	BOS
		4. 5.	0500	KKMS Richfield MN  var starkast precis på timmen och den enda som ID:ades då	BOS
		22	0503	KKMS  med ett “ .. right here on AM 980 The Mission”	RÅM
		14	0350	CJME Regina SK stark med ”980 CJME News Talk Sport”	RÅM
		10.	0705	CJME ID:ade efter wx. Mkt vanlig denna exp och intressantare var Mexen som gick	JOB
		14 4.	0605	CJME  med ”CJME Update”, wx mm	BOS
		11	0535	CJME “9-80 CJME”.	A
		11.	1100	KSPZ Ammon ID  drog några FM-call också. ESPN	JOB
		5.	0544	KFWB Los Angeles CA hade jag missat att de bytt till Mexikanskt format, så ” La Mera Mera 980” behövde Googlas!	JOB
		10.	1000	KFWB  ”980 La Mera Mera”	BOS
		10.	1100	CKNW New Westminster BC  “Vancouver’s News” och “CKNW”	BOS
		21 22	0900	CKNW “NewsTalk 980 CKNW”	RÅM
	990	14	0459	CBX Winnipeg MB IDade med FM och AM-frekvens	RÅM
		15	0400	CBW mönster-ID ”This is CBC Radio One 990 AM, 89.3 FM in Winnipeg”	JOB
		7	0459	CBW  “This is CBC Radio 1, 9-90 AM and 89.3 FM in Winnipeg”.	A
		11	0800	+KATD Pittsburg CA  med ett dubbel-ID // 1010!  Inte jättestark men 100% ID i alla fall!  Har inte gjort någon research men är nog SM-1?	BOS
	1000	14	0400	WMVP Chicago IL med baseball och Chicagoreklam	RÅM
		7 11	0500	WMVP  “This is WMVP AM in Chicago ESPN 1000”.	A
		7.	0700	WMVP  promotade som vanligt appen	BOS
		11.	1100	+KCEO Vista CA  med klart ID genom KOMO!  Plus fina IHR-annonseringar! Tala om oväntad!  1000 har ju ansetts omöjlig att gräva fram något på. OK t ex. Och så dök denna upp helt ur det blå.  San Diego även på 1090! Se Mexico.  Perfekt QSL!	BOS
		11.	1100	KCEO faktiskt med tydligt call! Klart oväntad är väl bara förnamnet, men trevligt svar som vanligt från Toni!	JOB
		5.	0600	KOMO Seattle WA  ruskigt stark när man kollar efter MEX här.	BOS
		9 11	0404	KOMO  “Komo Newsradio AM 1000 and FM 97-7”.	A
	1010	23	0659	WINS New York NY med väder och nyheter. Mycket stark ”10-10 WINS”.	RÅM
		7	0500	WINS  “All news all the time, 10-10 Wins”.	A
		7.	0600	CFRB Toronto ON  mycket stark “This is Newstalk 10-10 Toronto.”	BOS
		14	0403	CFRB  med id och väder för Toronto	RÅM
		9 11	0552	CFRB “This is Toronto’s breaking news, traffic and weather in Depth Radio, Newstalk 1010 CFRB AM, a division of Bell Media”.	A
		4.	0605	CBR Calgary AB  väldigt bra med localt Calgary-väder efter CBC News	BOS
		15	0400	CBR  med ”CBC News Calgary”	RÅM
		10	0358	CBR CBC-logo, “CBC”.	A
		14	0305	CBR rätt bra med wx för Calgary	JOB
		11	0746	+KCHJ Delano CA  med ett ”El Gallito”-ID redan detta datum visar ett kort nedslag i inspelningarna.  Kan nog ha gått av och till några dgr så ska leta efter ett kanon-ID!	BOS
		14 10.	0923	KCHJ  visade sig denna Mex vara mycket överraskande! Först fint ”ID” med en tupp och lite senare ett sämre men dock klart ”El Gallito…92.1 FM”.  Kul QSL!  Även den 10.11 kl 1002 UTC då dom fick på ett legal ID. Även 5. 0629 med “La Gallito 1010”	JOB
		14	0923	KCHJ  med galande tupp och en sång med Chelo Silva	RÅM
	1020	14	0400	KDKA Pittsburgh PA stark denna morgon	RÅM
		15	0506	KDKA “Newsradio 1020 KDKA” bra	JOB
		8. 11.	2121	KDKA  med ID så här tidigt på kvällen	BOS
		11	0531	KDKA jingle “KDKA”, CBS news update (kämpade med KCKN).	A
		16	0530	KCKN Roswell MT	MJT
		15	0501	KCKN  ruskigt fint kedje-ID	JOB
		22 23	0800	KCKN  räknade upp alla stationer i kedjan	RÅM
		9 11	0400	KCKN SS “Radio Vision Cristiana” EE mass-ID: “…KCKN Roswell New Mexico…”	A
		14	0300	KCKN  mycket rent och fint	BOS
		15 5.	0700	KTNQ Los Angeles CA  med ID för 1020 och KSCA HD2 i Glendale	BOS
		15	0700	KTNQ ID:ade efter reklam	JOB
		15	1300	KVNT Eagle River AK rätt bra ”You’re listening to Valley Newstalk on 1020 KZNT, Eagle River, Alaska. A CBI Media Group station”	JOB
		15	1400	KVNT  rätt bra	RÅM
		4.	0600	KVNT  behärskade frekvensen redan denna tid	BOS
		8	1504	KVNT  “KVNT 92.5 FM and 10-20 AM…”	A
	1030	23	0700	WBZ Boston MA ”WBZ News Radio 1030”	RÅM
		11.	2130	WBZ  skapligt trots att solen inte gått ner därborta	BOS
		7 11	0500	WBZ  “WBZ Newsradio 10-30, newswatch never stops”.	A
		15	0500	KBUF Holcomb KS perfekt peak på timmen! “Ag News 1030”, “The Ag and Information Leader”, “KBUF Holcomb-Garden City”	JOB
		4.	0600	KBUF  ungefär som Jan berättar ovan! Klart godkänt ID	BOS
		14	0400	KTWO Casper WY starkast på heltimmen	RÅM
		14	0600	KTWO ”Wyoming’s radio station is KTWO Casper, k2radio.com”	JOB
		12.	1100	KTWO  hade sällskap av en Mex av något slag	BOS
		11	0538	KTWO “K-2 Radio” (kämpade med WBZ).	A
		9. 10.	1100	KMAS Shelton WA  mycket fint med mycket lokalt. Kallar sig “iFiberOne NewsRadio 1030 AM & 103.3 FM” numer!	BOS
		9.	1100	KMAS glänste m “iFiberOne NewsRadio AM 1030, FM 103.3 KMAS Shelton” mm	JOB
	1040	7.	0652	CJMS Saint-Constant QC upp bra med jingle och C&W. Om de funnits kvar undrar man ju hur många QC som skulle kunna gå sådana här gånger	JOB
		7.	0600	WYSL Avon NY  med fina programdetaljer och dito ID så nu fick jag tillfälle att fresta igen. För sex år sedan gick det inte så bra.  Nu ett trevligt QSL på direkten.	BOS
		14	0400	WHO Des Moines IA  ”available anywhere you go”	RÅM
		19	0616	WHO 	MJT
		9-11	0337	WHO  “Des Moines’ most important radio station Newsradio 10-40 WHO”. “AM 1040 on your radio and on your smart phone available anywhere you go on the i-heart radio app. Newsradio 10-40 WHO Des Moines”. “The Radio Station Iowa depends on, Newsradio 10-40 WHO”.	A
		11.	1101	+KCBR Monument CO  stark och stadig med CHR = dagens hit-låtar. Tunggung. Bra ID och slogan mm!  En härlig överraskning detta magiska klockslag.  Dom går bara att kommunicera med via FB tydligen.	BOS
		11.	1101	KCBR enligt Bosse och den hade man ju ingen fundering på sedan tidigare!	JOB
		22	0701	CKST Vancouver BC med bl.a. ”TSN 1040”	RÅM
		9-11	1103	CKST “ESPN Radio”, “CKST”, “TSN 10-40 Vancouver’s spt radio”.	A
	1050	16	0655	WEPN New York NY med spanska ESPN.	MJT
		23	0700	WEPN  även den stark 	RÅM
		7	0031	WEPN   SS “ESPN Deportes Radio”.	A
		15	0101	WEPN ”1050 AM ESPN Deportes Radio”	JOB
		14	0405	CHUM Toronto ON ”Fox Sports Radio on TSN 1060”	RÅM
		6 9 11	0600	CHUM  “TSN 10-50, an i-heart radio station”, “Fox Sports Radio and TSN 10-50”.	A
		6.	0555	CHUM ”TSN 1050”	JOB
		14	0501	CJNB North Battleford SK med väder och ”1050 CJNB”	RÅM
		15	0545	CJNB ”Today´s Country CJNB-CJNS” antyder samarbete med 1490!	JOB
		7	0458	CJNB  “10-50 CJNB”.	A
		14 10.	0500	CJNB  fint med väderrapport för Meadow Lake och Battleford. XEG-QRM	BOS
	1060	6	0505	WQOM Natic MA  REL.	A
		7.	0600	KYW Philadelphia PA  med ett slarvigt ”KYW newstime …” bland annat	BOS
		7.	0627	KYW hör jag inte varje säsong minsann! ”Business Report from KYW Newsradio at 25 and 55 after every hour”	JOB
		11	0723	KGFX Pierre SD  ensam på frekvensen och bra ID	BOS
		22	0702	KGFX med id innan nyheterna. Fint id 0753	RÅM
		5.	0712	KGFX  bara med ett enkelt ”1060 KGFX” i Countryn	JOB
		14	0357	CKMX Calgary AB idar rätt ofta med ”Calgary Funny Station”	RÅM
		9 10	0609	CKMX  comedy (festligt att lyssna på, även på deras hemsida).	A
	1070	14	0404	CHOK Sarnia ON körde väder	JOB
		22	0504	CHOK  med ett kort CHOK 	RÅM
		14	0404	CHOK  med väder för Sarnia och Lansing med temp i både C och F	BOS
		14	0400	KFTI Wichita KS  med bra “Classic Country 1070”	BOS
		14 	0849	KFTI ”Classic Country 1070”	JOB
		14	0400	KFTI med ”Classic Country 1070” 	RÅM
		21	0945	KNX Los Angeles CA med trafikinformation denna tidiga timme	RÅM
		9. 10.	1106	KNX  tog över från CFAX	BOS
		9 11	0609	KNX  “KNX 10-70 Newsradio”, CBS.	A
		3. 10.	1300	CFAX Victoria BC  fint och ensam med C-Fax Morning Show	BOS
		11.	0700	CFAX ovanligt fint ”CFAX Victoria, a division of Bell Media, an iHeart radio station”	JOB
	1080	23	0700	WTIC Hartford CT med CBS news	RÅM
		7 11	0530	WTIC  “WTIC news update”, många ID, “Newstalk 10-80 …WTIC”.	A
		8.	0600	WTIC  tog över sedan först WNWI ID:at ett par gånger	BOS
		7 14	0402	WNWI Oak Lawn IL  smög upp för sent för heltimmen men väntade snällt med sitt ID tills dom gick fint! La sen på musiken.	BOS
		14 5.	0402	WNWI  fick jag för första gången ett ordentligt call-ID på: ”Chicago’s Super ethnic station at AM 1080, we are WNWI Oak Lawn” WNWI samtidigt som WKRS 5e!	JOB
		14	0402	WNWI  med ett sent ”AM 1080. We are WNWI Oak Lawn”	RÅM
		14	0505	KRLD Dallas TX  med bra ID och reklam för italiensk mat	BOS
		14	0505	KRLD ”Newsradio 1080 KRLD”	JOB
		3.	1300	KOAN Anchorage AK  på västkustantennen	BOS
		14	1300	KOAN  idar med både FM- och AM- frekvenser	RÅM
	1090	1.	2328	WBAL Baltimore MD  svagt med några ID	BOS
		15	0100	WBAL klämd av EU	JOB
		23	0555	WBAL  “WBAL NewsRadio 1090”	RÅM
		7	0500	WBAL  ABC news.	A
		14 15	0500	KAAY Little Rock AR mycket fint runt timmen med GOS och legal ID “AM 1090 KAAY Little Rock”. Fint tex även 14:e 0546 	JOB
		14	0600	KAAY  med ett arkiv-ID och en del Gospel	BOS
		22	0400	KAAY  “AM 1090 KAAY Little Rock”. Bara 2:a gången för	RÅM
		1.	2332	KMXA Aurora CO  med ett par “Super Estrella” men gav även frekvenserna mm	BOS
		14	0300	KBOZ Bozeman MT skapligt bra ”KBOZ Bozeman” på timmen	JOB
		5.	0600	KBOZ fint med promo och “1090 and 1230 AM KBOZ”. Hördes förstås inte på GY	JOB
		21	0500	KFNQ Seattle WA ”We are 1090 The Fan”	RÅM
		9 11 	0400	KFNQ  “KFNQ AM Seattle and 96-5 FM, KFNQ HD3 Seattle, this is KFNQ Sportsradio, the new home for sports talk in Seattle”, “The Fan”.	A
	1100	14	0401	WTAM Cleveland OH lurade heltimmestörningen och idade lite senare	RÅM
		9 11	0434	WTAM  “Newsradio WTAM 1100”.	A
		22	0600	WZFG Dilworth MN med callbokstäver och ”The Flag” mm	RÅM
		15	0500	WZFG med ”The Flag” och ”WZFG West Fargo, Fargo-Moorhead”	JOB
		11	0659	WZFG  m ett ID i röran. KNZZ och WTAM IDade också på timmen. Mex dessutom	BOS
		15 5.	0506	KNZZ Grand Junction CO  med ett dåligt ID efter nyheterna. Fint 11.11 kl 1106	BOS
		15	0506	KNZZ ”1100 KNZZ Dependable weather”	JOB
		22	0805	KNZZ   ”1100 KNZZ Dependable Weather” mm	RÅM
		11	0530	KNZZ Grand Junction wx, Fox news, “Newsradio 1100 KNZZ”.	A
		14	0500	KFAX San Francisco CA ”AM 1100 KFAX”. ESPN-QRM	JOB
		14	0500	KFAX  genom det bedrövliga IBOC-bruset	BOS
	1110	22	0900	WBT Charlotte NC  ”NewsTalk 11-10 WBT”	RÅM
		7 9	0500	KFAB Omaha NE, “This is Nebraska’s news, weather and traffic station, this is Newsradio 11-10 KFAB Omaha”. Samma tid båda dagarna.	A
		14	0400	KFAB   stark som vanligt	RÅM
		15	0100	KFAB  fint “This is Newsradio 1110 KFAB Omaha”	JOB
		15 5.	0700	KBND Bend OR  kämpade med AK-stationen och båda lyckades få igenom ID	BOS
		15	0700	KBND  ganska dominant med ID på timmen	JOB
		21	0800	KBND  med id strax före KFAB	RÅM
		3. 9.	1300	KAGV Big Lake AK  fint på västkusttråden med ID som innehöll adressen också	BOS
		14	0700	KAGV  med et fint id	RÅM
		9	1338	KAGV  “This is KAGV 11-10 AM…”.	A
	1120	14	0500	KMOX St. Louis MO stark som vanligt	RÅM
		7 11	0500	KMOX  “The Voice of St Louis, Newsradio 11-20 KMOX, KMOX HD St Louis, 1-0-2.5 KEZK HD3”.	A
		15	0701	KANN Roy UT ”KANN Roy, Ogden, Salt Lake City”	JOB
		5. 11.	0701	KANN  Kan nån KANN Roy	BOS
		9	0602	KANN  “KANN Roy, Ogden, Salt Lake City” mellan ett par låtar.	A
		22	0804	KANN  med id mellan sångerna	RÅM
		21	0500	KPNW Eugene OR  ”On NewsRadio 1120 KPNW Eugene”	RÅM
		11 10.	0800	KPNW  ovanligt bra	BOS
		11.	0700	KPNW nästan som tåget med ”Newsradio 1120 KPNW Eugene-Springfield”. 
				Fox News	JOB
	1130	23	0700	WBBR New York NY ”Bloomberg 11-3-0” dundrar in	RÅM
		11.	2130	WBBR  med ett mass-ID för alla Bloomberg-stationer i USA!	BOS
		6 11	0500	WBBR  “This is WBBR New York, Bloomberg 11-3-0”.	A
		11.	2130	WBBR bra denna kvällsöppning	JOB
		14	0600	WISN Milwaukee WI  med ett svagt ID genom mycket starkare XETOL!!	BOS
		15	0500	WISN hyfsat innan man blev överåkt av KTLK. ”Newstalk 1130 WISN”. Fox Nx	JOB
		21	0800	WISN  ”NewsTalk 1130 WISN”	RÅM
		9	0443	WISN  “WISN”, phone-in-show: råd om hus. Flera stns trängdes.	A
		22	0449	KTLK Minneapolis MN med ett reklamuppehåll	RÅM
		7 11	0559	KTLK “Twin Cities’ Newstalk AM 11-30 and 1-0-3.5 FM. Thank you for listening to KTLK AM Minneapolis”.	A
		11	0700	KTLK  starkast av en bunt NA här denna tid.	BOS
		15 11.	0700	+KSDO San Diego CA  med ett tydligt ID när CKWX hade en svacka på timmen. Gav flera varianter på kontaktvägar till Nueva Vida dessutom. Ohörd tidigare!   Svarade med fint QSL från CE som tillika är radioamatör.  Gick ännu bättre 11.11 kl 11 UTC	BOS
		15	0700	KSDO faktiskt med både call och ort på spanska, samt ”Radio Nueva Vida-annons! Hördes även dagen innan samma tid men då uppfattades bara nätverket. Snabbt och trevligt QSL från CE gav min NA nr 1200! Tnx BOS för tips!	JOB
		15	0700	KSDO  med ett hyfsat id inklusive Radio Nueva Vida	RÅM
		5.	0600	CKWX Vancouver BC ”Vancouver’s breaking news, traffic, and weather station, News 1130”	JOB
		21	0453	CKWX  med ”News 1130” mm	RÅM
		9 10	1113	CKWX “Vancouver’s breaking news, traffic and weather station, this is News 11-30”.	A
	1140	11.	2128	CBI Sydney NS  med lokalt studiosnack och tel nr till studion. Sen lokala nyheter	BOS
		6 11	0259	CBI “This is CBC Radio one, 94.3 FM in …”	A
		21 23	0304	CBI  bra med väder för Cape Breton	RÅM
		11.	2121	+WCJW Warsaw NY  misstänkte jag skulle kunna ha en chans med tanke på cx och där infriades förväntningarna! Ett par ID i en promo och lite country. Fint QSL!	BOS
		11.	2121	WCJW överraskade med promo för websidan på wcjw.com bl.a.	JOB
		14 22	0400	KSOO Sioux Falls SD  riktigt fint ID	BOS
		14	0400	KSOO  med ID å sen tog XEMR över frekvensen	RÅM
		15 16	0500	KSOO med ID under Mex.  ABC News.	JOB
		7 10	0500	KSOO “11-4-0 KSOO Sioux Falls”.	A
		21	0500	KGEM Boise ID ”Salt and Light Radio 1140 KGEM” med EWTN	RÅM
		14 10.	0700	KGEM hördes mycket bättre nu än vad jag manglade fram ifjol! Fint legal ID.  fint även 10:e tex	JOB
		5. 10.	0700	KGEM  med hyfsat ID har plötsligt blivit halvvanlig efter alla år man jagat den	BOS
		9. 12.	0534	CHRB High River AB  stark denna störningsrusningsdag	BOS
		14	0359	CHRB   ”AM 1140 High River” efter ett religiöst program	RÅM
		8 10	0305	CHRB “This is AM 11-40 High River”, “Southern Alberta’s Community radio station AM 11-40”.	A
		15	0700	KXST North Las Vegas NV  med fint ”CBS Sports Radio 1140”  men nämnde även ”North Las Vegas” vilket är skönt på denna ESPN-frekvens. Även 14.10 kl 0500	BOS
		15	0700	KXST callet och ”CBS Sports Radio 1140”	JOB
		15	0700	KXST med ”North Las Vegas” och ”CBS Sports Radio 1140” CE Tracy svarade snabbt och berättade att KHTK hade stängt denna natt och trodde att det var därför KXST hördes.	RÅM
		15	1121	KHTK Sacramento CA rätt bra med “Sports 1140 KHTK”-ID	JOB
		11	0800	KHTK  med ruskigt fina ID	BOS
		7.	1200	KHTK bra ”KHTK AM and HD, KNCI HD3 Sacramento”	JOB
		11	0603	KHTK “CBS Sports Radio 11-40”.	A
		15	1300	KSLD Soldotna AK ”KSLD Soldotna-Kenai-Homer”. ESPN	JOB
		4.	1347	KSLD  kanon på VK-antennen liksom flera AK och HI	BOS
		15	1400	KSLD  “ESPN 1140 KSLD” mm	RÅM
		8	1504	KSLD  “ESPN Radio”.	A
	1150	7	0600	CKOC Hamilton ON  med fint bokstavs-ID	BOS
		23	0600	CKOC  i kamp med bl.a. WHBY	RÅM
		7.	0700	WIMA Lima OH ”Newsradio 1150 WIMA Lima” två gånger för säkerhets skull!	JOB
		23	0600	WHBY Kimberly WI	LSD
		21	0759	WHBY  med id i en promo	RÅM
		7 11	0503	WHBY  “This is CBS news”, “11-50 WHBY”. 	A
		8.	0600	WHBY  fint	BOS
		15	0100	WHBY tämligen dominant	JOB
		14	0400	KWKY Des Moines IA  med ett fint ID om man lyssnar på fel sidband och notchar bort skillnadstonen. Sämre på det fria sidbandet.  Körde sen EWTN.	BOS
		14	0400	KWKY  inte så tokigt på USB ”Iowa’s Catholic Radio KWKY…” hörs rätt OK. QSL finns dock sedan PAX109	JOB
		14	0400	KWKY   var det längesen jag hörde	RÅM
		15	0600	KSAL Salina KS smög i bakgrunden med sitt legal ID	JOB
		22 4.	0530	KSAL  svagt ID innan WHBY drog sitt.  Rek för Central National Bank den 4:e	BOS
		16	0543	CJSL Estevan SK svagt under en C2C-station	RÅM
		14 9.	0458	CJSL  med utförligt ID med hela callet	BOS
		14	0300	CJSL finfint med “CJSL Estevan” mm	JOB
		11 5.	1200	KAGO Klamath Falls OR  m ett svagt men klart ID när BC-stnen hade ID:at klart	BOS
		15	1100	KAGO  rätt bra  med ”NewsTalk 1150 KAGO” mm	RÅM
		5.	1200	KAGO ”Newstalk 1150 KAGO Klamath Falls”	JOB
		15	0830	KKNW Seattle WA “Alternative Talk 1150 AM KKNW Seattle, and KVRQ 98.9 HD3 Seattle”	JOB
		10.	1000	KKNW  smög upp ur CKFR men blev snart överröstad av en OID C&W = SK?	BOS
		1. 5.	0930	CKFR Kelowna BC  fint med ett utförligt ID som hade allt utom callet	BOS
	1160	23	0702	WSKW Skowhegan ME med CW, “Classic Country 1160” mm	RÅM
		23	0702	WSKW ”Classic Country 1160 WSKW” och promo för 107.9 The Mix	JOB
		23	0700	+WIWA St Cloud FL idade fint med callbokstäver och ”1160 AM El Corazon de Dios”. Tack Ben för tipset.	RÅM
		23	0700	WIWA utan problem var ju något nytt! QSL-snål än så länge verkar det?	JOB
		15	0500	WYLL Chicago IL ”This is AM 1160, hope for your life, WYLL Chicago”	JOB
		7 11	0500	WYLL  “This is AM 11-60, hope for your life, WYLL Chicago”.	A
		14	0547	KCTO Cleveland MO med ”La Mega 1160 AM” under KSL	JOB
		14	0547	KCTO  upp och ner korta stötar med lugn latinsk musik och ett ID så här dags	BOS
		21	0759	KSL Salt Lake City UT i kamp med WYLL som vanligt	RÅM
		7 11	0533	KSL  “KSL FM Midvale, KSL Salt Lake City”.	A
	1170	15	0506	WWVA Wheeling WV “Newsradio 1170 WWVA” och C2C	JOB
		14	0400	WWVA  idade efter KJNP	RÅM
		11	0500	WWVA “Newsradio 11-70 WWVA Wheeling”.	A
		11	0700	WWVA  	BOS
		22	0529	+KOWZ Waseca MN  överraskande fint ID här efter tips från Cornel! Tnx! Inte med i KOJE överhuvudtaget sedan tidigare.	BOS
		22	0529	KOWZ  med ”106.3 FM Classic Hits and 1170 AM”. 0549 även reklam och väderrapport. Matt och Scott svarade snabbt. Även 04.27 med Kinks och ett fint id.	RÅM
		22	0529	KOWZ  är en klar höjdare denna exp! Fast jag skickade det fina ID:et jag hörde 0609z istället och trevligt QSL med bilder på den översvämmade sändaren kom prompt!	JOB
		9. 10.	1100	KPUG Bellingham WA  med ett klart men halvrisigt ID. Bra 10:e	BOS
		10.	0930	KPUG mäkta fint med kalaspromo ifall den hade behövts	JOB
		13	1905	KJNP North Pole AK “You’ve just heard the latest news on KJNP North Pole, Alaska, your 50.000 Watt Gospel voice”. 28 grader F i North Poles	JOB
		14 22	0400	KJNP  IDade strax innan WWVA. Spelade Bluegrass 22/10 0645	RÅM
		14 4.	0405	KJNP  Far North Hymn Time-programmet skröt över sina 29 år i sträck över KJNP på 1170 och fyra år dessförinnan på  en liten lokalstation, KFRB, som dom sa.	BOS
		8 11	1451	KJNP  öppningsceremoni, Q5, avslutas med “This is your friendly full gospel voice of the Arctic, KJNP North Pole Alaska” och psalmen “Bringing in the Peace”.	A
	1180	7. 8.	0600	WHAM Rochester NY  ”First, fast, accurate …”	BOS
		23	0612	WHAM  ”.. on NewsRadio WHAM 1180”	RÅM
		7 11	0521	WHAM “Newsradio”, C2C, “Newsradio Wham 11-80”.	A
		8.	0638	WHAM ”Newsradio Wham 1180” bra	JOB
		21 22	0300	KYES Rockville MN med ett stört id	RÅM
		22	0700	KYES  väldigt fint	BOS
		15	0500	KYES strålande med flera ID-varianter och rapportdetaljer om behov hade funnits	JOB
		10	0500	KYES “Key Yes Radio”, “Relevant Radio”.	A
		15	0400	KOFI Kalispell MT riktigt bra vid TOH	JOB
		25	0530	KOFI 	LSD
		4.	0600	KOFI  säger att man ska lyssna på dem så får man något att prata om …	BOS
		14 22	0444	KOFI  med reklam för en skjutbana mm	RÅM
		9. 10.	1100	KLAY Lakewood WA  med ett strålande fint ID mm	BOS
		15	1100	KLAY  med ett svagt id så det blir ingen omrapportering	RÅM
		9.	1100	KLAY fint ”Klay Radio – your conversation station” plus callet	JOB
	1190	10 7.	2316	WLIB New York NY  gick många gånger bättre när jag slog ihop nya och gamla östkustantennen. Splattret från sidorna försvann helt.  Saknar QSL faktiskt	BOS
		15	0100	WLIB med ett splashat ID	JOB
		23	0554	WLIB   med gospel och ett id	RÅM
		6	0500	WLIB  “WLIB New York and New Jersey”.	A
		14	0434	WOWO Fort Wayne IN med jingle ”Wo-Wo, WOWO” men en med klassisk Country intresserade mer!	JOB
		21	0800	WOWO   rätt bra denna förmiddag	RÅM
		7 11	0453	WOWO  “Talkradio C2C AM, overnight, every night Newsradio 11-90 Wo-wo, 1-0-7-5 FM”. Fox news radio.	A
		8.	0600	WOWO  med nyhetsspurten innan Donald stod som vinnare	BOS
		14	0407	KQQZ Fairview Heights IL gladde stort i manglingen med ett ganska bra ”Kool Killer Country 1190 KQQZ”! Började gräva här när ”gamm-Country” då och då stack upp över CFSL:s mycket poppigare dito! 	JOB
		14	0407	KQQZ  rätt bra med ”Ladies and Gentlemen. Welcome home to Kool Killer Country 1190 KQQZ”.	RÅM
		14	0407	KQQZ  bara andra gången för	BOS
		14	0443	CFSL Weyburn SK ägde frekvensen här ”The biggest stars and the best Country music…AM 1190”	JOB
		14	0300	CFSL  “AM 1190 Weyburn” mm	RÅM
		14	0457	CFSL  stark med countrylåt som uppmanade till att ”Turn on the Radio”	BOS
		7 11	0536	CFSL “Southeast Saskatchewan’s favorite country station, AM 11-90”.	A
		14	0601	+KVCU Boulder CO med överraskande ID för 1190 och 98.9! Letade efter den på grund av Bosses tips och funkade ju på direkten 	JOB
		22 11.	0701	KVCU  dök upp med ett bra ID helt oväntat!  Drivs som någon form av studentstation med en medelålder bland direktörerna på 18 år eller så. Colton svarde trevligt efter ett par dagar och erbjuder sig skicka mer info om så önskas! Nice guy! Stark 11.11!	BOS
		22	0701	KVCU  upp med id “Radio 1190 KVCU Boulder Denver” mm. Även 0803	RÅM
		15	0400	KEX Portland OR har man många ID:n inspelade på denna exp	JOB
		9.	1106	KEX  några ID i röran och sen över till C2C	BOS
		9 11	0520	KEX “Breaking news, traffic and weather, 11-90 KEX”.	A
	1200	23	0700	WKXS Newton MA stark	RÅM
		6	0500	WXKS  “Bloomberg 1200”.	A
		23	0556	CFGO Ottawa ON med “TSN 1200” mm	RÅM
		7	0340	CFGO  “TSN 1200”.	A
		21	0752	WCHB Taylor MI  ”Detroit’s Smooth Jazz AM 1200 and 99.9 FM WCHB”	RÅM
		21	0752	WCHB  jazzade på stadigt och drog ID:et jämnstarkt med ND:s religiösa snx	BOS
		14	0539	WOAI San Antonio TX med ID innan C2C drog igång	RÅM
		7-11	0430	WOAI “Newsradio 1200 WOAI San Antonio, Breaking news and weather”.	A
		11 4.	0500	WOAI  med en trevlig variant ”Breaking News, Traffic, Weather and The Spurs”	BOS
		8.	0600	WRTO Chicago IL ”Univisión America 1200 AM”	JOB
		8.	0600	WRTO  med ett svagt men utförligt ID när CFGO tog det lugnt en stund	BOS
		16	0400	KFNW West Fargo ND	MJT
		22 23	0300	KFNW   med religiöst program	RÅM
		7 11	0459	KFNW “Faith 1200, KFNW AM West Fargo, Fargo, Moorhead, a ministry of University of Northwestern, St Paul”.	A
		15	0400	KYAA Soquel CA med klart ID om än inte så starkt! Toni QSL:ade – så kul med Soquel-QSL!	JOB
		15	0400	KYAA  faktiskt ett ID här! Oväntad station oväntad tid!  Jag har hört den ett par gånger tidigare med andra format men ännu svagare då. Nu rapporterbar faktiskt. Bra QSL!	BOS
		15	0400	KYAA  med ett svagt “KYAA” när KFNW var tyst några sekunder	RÅM
		1. 10.	0929	CJRJ Vancouver BC  ”Spice Radio. Spice is a variety of life”	BOS
	1210	6	0518	VOAR Mount Pearl NL  “VOAR Christian Family Radio”.	A
		23	0700	WPHT Philadelphia PA störd på heltimmen	RÅM
		7	0519	WPHT   C2C.	A
		14	0507	KUBR San Juan TX  med hyfsat kedje-ID där just KUBR framgår fint	BOS
		14	0507	KUBR just “KUBR 1210 AM” hördes inte alls illa, men svårjobbad stn tycks det?	JOB
		15	0421	KGYN Guymon OK ID:ade direkt jag svepte förbi frekvensen	JOB
		21 22	0837	KGYN bra med CW	RÅM
		21	0810	KGYN	LSD
		12.	1105	KGYN  var kanske inte det som lockade mest denna dag och tid	BOS
		11	0429	KGYN “Today’s country 12-10 KGYN”, generös med ID.	A
		15 11.	0701	CFYM Kindersley SK  ”Classic Hits 1210 CFYM”	BOS
		14	0345	CFYM  med ett ”Classic Hits 1210 CFYM”	RÅM
		12 22	0900	KRSV Afton WY  med ett helt OK ID och CW 	BOS
		22	0900	KRSV är ju rar och bara andra gången i garnen för min del. ”KRSV, 1210 AM, Black Mountain Country”	JOB
		14	0700	KHAT Laramie WY drog callet för 92.3 (K222BL)	JOB
		21	0801	KHAT  kallar sig numera ”New Country 92”	RÅM
		11 11.	1100	KHAT  bra ID men en stn med ESPN svagt under fick jag ingen koll på …	BOS
		11	0606	KHAT “We are new country 92”.	A
		11.	0658	+KHKR Washington UT visade sig den ESPN som gick här en stund vara! Tyvärr fade på timmen, men reklamerna innan gick till St. George, UT. Snabbt om än kort QSL gladde här!	JOB
		12 9.	1100	KPRZ San Marcos CA  nämnde även San Diego i ID:et	BOS
		10.	0700	KPRZ med ett dåligt ID bara	JOB
	1220	14	0400	WHKW Cleveland OH “AM 1220 The Word” + DRM-QRM	JOB
		23	0605	WHKW  med ett ”AM 12-20 The Word”	RÅM
		8.	0600	WHKW  med nyheter från Townhall	BOS
		8.	1000	+WKRS Waukegan IL gladde i manglingen med legal ID i ESPN Deportes! Bara upp helt kort och hade gärna fått gå bättre. 100% dock. Svarade positivt	JOB
		22	0300	CJRB Boissevain MB med reklam före id och väder	RÅM
		5.	1200	CJRB  önskade god morgon i början på sina lokala nyheter. 0700 där.	BOS
		7 9	0410	CJRB  OLD/Soft musik, “CJRB Radio 12-20”, sedan klassisk musik // 950 och 1250. Klassisk music, “You enjoy classical, logon on CJRB radio 12-20”.	A
		15	0359	CJRB ”CJRB Radio 1220”. Sport på programmet	JOB
		5.	0703	KHTS Canyon Country CA  med en hyfsad jingle innan musiken drog igång	BOS
		5. 10.	0703	KHTS fick på ett jingle-ID om än inte helt bra.  Bättre 1018 den 10:e med “Your 
				Hometown Station 1220 KHTS”	JOB
		10.	1000	+KTMZ Pomona CA  med ett fint ID sedan JOB tipsat mig! Men de gick så bra att jag nog inte missat den när jag kom till denna fil någon gång.	BOS
		10.	1000	KTMZ bör detta vara som kom upp en kort vända med ESPN Deportes och ett ”KTMZ AM Pomona” på timmen! Ska reläa KWKW resten av tiden. Vågade knappt tipsa dem innan Bosse provlyssnat också! Svårt hitta av en v/s dock… Någon som vet?	JOB
		11 10.	0800	KPJC Salem OR  nu med slogan ”JC Talk”	BOS
		10.	0932	KPJC ”1220 Relevant Newstalk Radio KPJC Salem”	JOB
	1230	13	2100	CFFB Iqaluit NU med eskimåspråk och sedan “The World This Hour”	JOB
		23	0702	WCMC Wildwood NJ med Oldies och ett kort “WCMC Wildwood”, tidigare ett id för WMID.	RÅM
		7.	0607	WCMC  med dubbel-ID:et	BOS
		23	0702	WCMC med ID enligt ovan	JOB
		7.	0640	WSBB New Smyrna Beach FL  med ett ID där deras musiksmak framgick	BOS
		14	0300	CHFC Churchill MB  ”This is CBC Radio One 100.9 FM in Thompson”	RÅM
		14	0305	CHFC mestadels molnigt i Thompson	JOB
		9 11	0404	CHFC  “CBC News”, lokalväder för Churchill, “You're listening to CBC Arctic”.	A
		22	0600	KTRF Thief River Falls MN  med tydliga ID	BOS
		22	0600	KTRF  i kamp med CBC med flera. Fint id 0711 innan C2C	RÅM
		22	0600	KTRF med Smokey Bear-promo, ID, och CBS Nx	JOB
		15	0500	KGHS International Falls MN svagt men ”International Falls, Minnesota” framträdde klart i alla fall! Enda AM licensierad hit	JOB
		11 4.	0602	KHAS Hastings NE  med bra ID och drog igång nyheterna kraftigt försenat	BOS
		8.	0728	KHAS inte alls illa ”The music you love, and the information you need” säger dom	JOB
		5.	1100	KSTC Sterling CO  med ett ID genom CHFC . ”KSTC … A Media Logic station.”	BOS
		11.	1106	KKPC Pueblo CO  med ”Colorado Public Radio”	BOS
		11.	1106	KKPC  skapligt med Colorado Public Radio-annonser. KKPC svarade trevligt!	JOB
		5.	0819	KOBB Bozeman MT  med ett förvirrande “KBOZ ESPN 1230”	BOS
		5.	0819	KOBB äntligen i mina garn också men vill visst inte svara?	JOB
		12 5.	0900	KBAR Burley ID  som hastigast med ett ID på östkustantennen	BOS
		15	0700	KBAR  ”AM 1230 KBAR Burley”	JOB
		14	0900	KBAR  med “KBAR Burley” och CBS News i kamp med CBC	RÅM
		22	0959	KORT Grangeville ID  numer med rock-klassiker och OLD.	BOS
		10.	0940	KORT har fimpat Countryn och lirar hits numer ”The new 96.9 KORT”	JOB
		22	0855	KORT  idade med FM-frekvensen 96.9	RÅM
		11 10.	1041	KKOR Astoria OR  är numer ”106.3 The Beach” och medan dom spelade ABBA så letade jag reda på deras hemsida och där visades omslaget på skivan under tiden.	BOS
		10.	0800	KKOR ”106.3 The Beach” och även callet	JOB
		9.	1100	KRYN Gresham OR  med ett rätt bra lokal-ID i nätverket bara för KRYN.	BOS
		9	1100	KRYN ganska bra med specifikt ID!	JOB
		11 11.	1054	KWYZ Everett WA  med en massa starka ”Radio Hankook”-annonseringar och sen på heltimmen också det vanliga dubbel-ID:et // KSUH.	BOS
		11.	1300	KWYZ med ”Radio Hankook” och ID för KSUH 1450 också	JOB
		9.	1000	KDYM Sunnyside WA  nämnde KLDY och KBRO i röran här	JOB
	1240	23	0500	WMMB Melbourne FL med id och nyheter från Fox	RÅM
		23	0500	WMMB	JOB
		23	0612	WFOY St. Augustine FL med ett svagt men tydligt ”NewsTalk 102.1 WFOY”	RÅM
		15 22	0518	WJMC Rice Lake WI  en av många WI runt denna tid. Klart ID	BOS
		15	0518	WJMC ”AM 1240 WJMC”	JOB
		22	0539	WJMC  upp med ett “AM 1240 WJMC”	RÅM
		15	0515	WOBT Rhinelander WI gladde med slogan och ID // 101.3! Synnerligen trevligt svar från CE gjorde inte saken sämre!	JOB
		15	0514	WOBT  när jag jämförde med Jannes tips. Men allt för svagt för rapport tyvärr.	BOS
		14 21	0200	WTAX Springfield IL  väl klent för rpt. ”Newsradio 1240 and 107.5 FM WTAX.”	BOS
		14	0433	WTAX med samma ID som för Bosse. Klent även här men behövdes inte heller så…	JOB
		14	0458	WSDR Sterling IL  med ett lite svagt men tydligt ID efter Jim Bohannon	BOS
		14	0458	WSDR saknade jag visst! Det insåg jag först nu när jag spurtade med loggen och kunde konstatera att den Sterling jag har i QSL-pärmen ligger i CO (KSTC 1230)!	JOB
		22	0700	WJON St. Cloud MN trängde sig fram med ID och ABC news	RÅM
		22	0700	WJON  med svagt ID. I pärmen sedan förra århundradet! 24 år sedan drygt!	BOS
		21	0737	KWAK Stuttgart AR en klart kul överraskning med ”Oldies 102.7 KWAK 1240”-ID! Trevligt QSL kom prompt när jag träffade rätt med v/s	JOB
		21	0730	KWAK  överraskade, id några minuter senare	MJT
		21	0737	KWAK  ett trevligt återhörande. Musiken rätt fint.	BOS
		14	0400	KICD Spencer IA drog callet på timmen	JOB
		21	0359	KICD   ”KICD Spencer Iowa”  	BOS
		9.	0630	KFOR Lincoln NE gladde med ID “Lincoln’s News, Weather and Information Station, KFOR Lincoln, 103.3 and 1240 AM” plus omnämnande av websidan på kfornow.com. Premiär för	JOB
		11	0500	KFH Wichita KS  med ganska bra ID	BOS
		14	0306	CJAR The Pas MB gick hela morgonen och förmiddagen innan den avlöstes av KEWE! Väldigt Manitobavänliga cx denna dag. Har inte hört CFNI på många säsonger	JOB
		14 15	0701 	CJAR  med ID som innehöll orten The Pas bl a	BOS
		14 23	0440	CJAR  med fint ID när jag passerade	RÅM
		7	0306	CJAR  “1-0-2-9 CJ Rock”, “1-0-2 CJAR”.	A
		4.	0600	KODY North Platte NE  med ett svagt ID 	BOS
		14 22	0400	KCCR Pierre SD  när jag tog några stickprov på inspelningen som tuffat på	BOS
		14	0407	KCCR ”Central South Dakota’s sports authority, 1240 KCCR Pierre”	JOB
		14 22	0406	KCCR  ”Central South Dakota’s sports authority, 1240 KCCR Pierre”	RÅM
		14	0300	KDLR Devils Lake ND ganska bra här med ”Your kind of Country” och “KDLR Devils Lake”	JOB
		14	0300	KDLR   med ”Your kind of Country” och “KLDR Devils Lake”	RÅM
		22 12.	0623	KDLR  svagt ID och country. “Your Kind of Country”.  Stark 14.10 vid 0243z	BOS
		11.	1106	KRDO Colorado Springs CO  med bra ID innan C2C	BOS
		11.	1106	KRDO ”KRDO Newsradio 105.5 FM and 1240 AM” har jag bara hört i Furuögrund tidigare	JOB
		5. 11.	0800	KJCR Billings MT  fint med sitt mycket speciella heltimmes-ID! 11:e  0629	BOS
		22	0900	KJCR  med EWTN och idade med AM och FM-frekvenser	RÅM
		15	0323	KLTZ Glasgow MT med en promo ”kltz” och ”kltz.com”	JOB
		15	0322	KLTZ  med flera KLTZ-omnämnanden	BOS
		6.	0800	KFBC Cheyenne WY är det bara andra gången jag hör, så kul trots att de inte glänste: ”KFBC Cheyenne 97.5 FM” bland annat	JOB
		5.	0439	KFBC  med tydligt ID i en program-promo	BOS
		14	0700	KWIK Pocatello ID  med ett ID med fler frekvenser	BOS
		11 14	0700	KWIK med ID ”KID Newsradio” bland annat! Inget på 590 nu heller…	JOB
		11 7.	0959	KELK Elko NV  med ett svagt ID som innehöll FM-frekvensen 95.9. Stark och stadig långa perioder den 11.10.	BOS
		14	0900	KJOP Lemoore CA inte så stark men klart call-ID och ”Immaculate Heart Radio”. Toni brukar ju höra bra så jag hoppas på henne!	JOB
		14	0900	KJOP  bra tidvis med EWTN och IHR-annonser. Lite klenare vid ID men helt OK	BOS
		4.	0900	KSUE Susanville CA  ”News, weather and sports AM 1240 KSUE Susanville”	BOS
		12 15	0637	KRJW Altamont OR  Nästan det enda som gick när norrskenet tryckte ner det mesta. Och då gick dom fint med bl a ett fint ”1240 The Winner.”	BOS
		15	0600	KRJW ”KRJW Altamont-Klamath Falls”. Trevligt återhörande. Svarade dock till sist efter att jag hört dem vid PAX106	JOB
		15 11.	1100	KEJO Corvallis OR	BOS
		15	1100	KEJO  med “1240 Joe Radio” och “KEJO”	RÅM
		1. 11.	0933	KRDM Redmond OR  ”La Bronca”	BOS
		1. 5.	0700	KTIX Pendleton OR   //103.1	BOS
		8.	1100	KTIX med ID // 103.1	JOB
		9.	1000	KBUP Olympia WA med ett ID som nämner 1050 KBLE bland annat	JOB
	1250	9	0440	CJYE Oakville ON  “CJYE”, “CJMR 13-20”.	A
		20	0611	CJYE  med dubbelid för CJYE och CJMR	RÅM
		11.	2122	WMTR Morristown NJ  med ett ”WMTR Million Dollar Weekend” i röran	BOS
		14	0355	WPGP Pittsburgh PA med “AM 1250 The Answer”	RÅM
		7.	0700	WPGP ”AM 1250 The Answer” och Townhall-nx	JOB
		1.	2331	WGL Fort Wayne IN  mycket fint med ”Fox Sports 1250 The Ticket”  Sällhörd.	BOS
		12.	1103	+WRAY Princeton IN  hade varken jag eller KOJE hört talas om innan detta klara ID uppfattades! En riktigt nyårskaramell!  Trevligt svar följde på försök två!	BOS
		12.	1103	WRAY enligt Bosses tips, om än rätt brusigt. Mer sport på blå antenn! Trevligt QSL!	JOB
		14 23	0400	WSSP Milwaukee WI störd av flera stationer	RÅM
		7	0459	WSSP  “”This is Sportsradio 1-0-5-7 the Fan WSSP Milwaukee WXSS HD2 Wauwatosa, Milwaukee’s new sound for sports”.	A
		12 8.	0600	WSSP	BOS
		14	0419	WSSP ”Sportsradio 105.7 The Fan”	JOB
		22	0800	KBRF Fergus Falls MN ”Good Neighbor Radio AM 1250” mm	RÅM
		16	0605	KBRF under MB men “…on Good Neighbor Radio 1250…” hördes i alla fall	JOB
		22	0800	KBRF  hoppade upp ur CHSM med några ID mm på timmen	BOS
		11	0534	KBRF “Michael Medved Show” (på SRN).	A
		14	0059	CHSM Steinbach MB för att få hela 5-day-forecast så kan man gå in på steinbachonline och ladda ner appen!	JOB
		16	0415	CHSM 	MJT
		22	0300	CHSM  med “AM 12-50” och nyheter från Steinbach	RÅM
		7 11	0515	CHSM “Winnipeg Symphonic Orchestra, you're listening to Classic Soldan on AM 12-50 Radio, Southeastern Manitoba’s Classical choice”.	A
		15 11.	0700	KNEU Roosevelt UT  med ett ID men jag avvaktar ett bättre. Hände 11.11 1054z	BOS
		15	0700	KNEU ganska klämd	JOB
		11.	1126	KNEU kanon-ID ”Real Country KNEU AM 1250”	JOB
		21	0501	KKDZ Seattle WA ”Radio Desi”	RÅM
			0825	KKDZ   idade ”Desi 1250”	LSD
		9. 10.	1106	KKDZ  med fint EE ID i den sydasiatiska musiken.  ”desi1250am.com”	BOS
		21	0540	KKDZ  med id “You are listening to KKDZ...” + indisk mx upp ur ovanstående. Hörde den på Disney-tiden också men  inget svar då.	MJT
		15	0400	KWSU Pullman WA fint med ”Northwest Public Radio” mm	JOB
		21	0500	KWSU  “Northwest Public Radio” mm	RÅM
		21	0530	KWSU  med  “Northwest Public Radio”-id	MJT
	1260	20 23	0502	CKHJ Fredericton NB med ett ”CKHJ Fredericton” och country	RÅM
		9	0500	CKHJ  “12-60 AM”, “CKHJ”.	A
		20	0622	CKHJ ”Real Country 103.5 KHJ”	JOB
		23	0700	WBIX Boston MA ”The Buzz” mm	RÅM
		6	0505	WBIX  “The best news, talk and business in Boston, AM 12-60 WBIX, the Buzz”, “WEZE Radio”.	A
		13	0300	WCCR Cleveland OH  med utförligt ID som även inkluderade ”The Rock”	BOS
		21	0600	WCCR ”AM 1260 The Rock” i röran	JOB
		21	0758	WNDE Indianapolis IN med ett ”Fox Sports 97-5” mm	RÅM
		21	0758	WNDE precis som Rolf anger ovan	BOS
		8.	0633	WSDZ Belleville IL ganska bra med ”AM 1260 The Answer”-weather! Nyordning på denna ex-Disney alltså, och som jag bara hört en gang tidigare under alla år	JOB
		14	0407	WSDZ  med ett svagt ID redan detta datum	BOS
		15	0516	WXCE Amery WI  med fint ID som kunde noteras redan från lyssningen	BOS
		15	0516	WXCE ganska bra med ett ”AM 1260 WXCE” i musiken	JOB
		22	0717	KROX Crookston MN med “Americas Best Music” och “KROX Crookston”. Bättre 0735.	RÅM
		22	0735	KROX  Även lokala reklamer 0717 och 0730.  Tnx RÅM för tips.	BOS
		22	0735	KROX med Carpenters med mera. Whitney Houston efter ID	JOB
		14	0347	CFRN Edmonton AB med sport och “TSN 1260”	RÅM
		7 11	0505	CFRN “TSN 12-60.ca”, “Edmonton’s sports leader TSN 12-60” “i-heart radio”. “This is CFRN 12-60”.	A
		22	0600	KWYR Winner SD  med ett uschligt id	RÅM
		22	0600	KWYR  var det länge sedan man hörde. Rent bra här med ID ”Country 1260 KWYR Winner”	JOB
		5. 12.	0700	KPOW Powell WY  firar 75 år i luften i år meddelade dom. 	BOS
		22	0800	KPOW  starkast på heltimmen	RÅM
		6. 12.	0600	KPOW med flera fina ID:n denna expedition	JOB
		11.	1106	+KTRC Santa Fe NM var en klar surpris med ”Talk 1260 KTRC”-ID och promo för Facebooksidan! Trodde nog det var Idaho en stund men klagar inte! Snabbt svar från rätt person – den jag spelat in 	JOB
		11.	1106	KTRC  fint ID och lite till var verkligen inte väntad!  Hittade den utan att veta när Janne hört den.Visste bara att han hört den.  QSL kom från GM	BOS
		11. 12.	1100	KEIR Idaho Falls ID  fint ID // 690 den 11.11 och nästan lika bra den 12.11	BOS
		11.	1100	KEIR läskigt bra “Sunny AM 1260 and 690 is KEIR Idaho Falls, and KEII Blackfoot. A Riverton Communications Station”. 690 hördes dock inte	JOB
		11	0800	KSFB San Francisco CA  mycket fint ID när dom hävde sig över CFRN precis på timmen. Eftersökt och bör nog svara liksom IHR-stationerna har för vana.  Toni svarade till slut som väntat och kommenterade hopslagningen med Relevant Radio.	BOS
		10.	0853	KLYC McMinnville OR fick jag till sist! Upp till hyfsad styrka vid promo. Oldies satte mig på spåret. Svarade snabbt	JOB
	1270	9	0358	CJCB Sydney NS  jingle “12-70 CJCB”, “Cape Breton country, 12-70 CJCB”.	A
		6	0500	WTSN Dover NH  “Newstalk 12-70 WTSN Dover”, CBS news.	A
		10.	0506	WTSN med ID ”Newstalk 1270 WTSN” efter wx	JOB
		23	0700	WDLA Walton NY prickade precis in ett ID när de flesta höll andan någon sekund. Dock för svagt för rapport tror jag	JOB
		21	0730	WMKT Charlevoix MI ”1270 AM and 102.3 FM WMKT” är ingen pest	JOB
		14	0406	WXYT Detroit MI kämpade med KNWC	RÅM
		8 11	0300	WXYT “WXYT HD Detroit, CBS Sports Radio 12-70, CBS Radio Stn”.	A
		14	0500	WKBF Rock Island IL av och till hyfsat med sin Mex-musik. Tyvärr bara ett brusigt ”La Jefa”-ID på timmen vad jag hittat hittills…	JOB
		14	0459	WKBF   fint med flera ”La Jefa”. Tydligen bättre antenn för denna än Janne!	BOS
		12.	0502	WKBF även här med ”La Jefa” men inväntar ett riktigt bra ID för rapportering	JOB
		23	0701	WWWI Baxter MN upp med ett ”This is your Sports Talk Station in the Brainerd Lakes Area, WWWI 1270 AM”. Mark svarade snabbt.	RÅM
		23	0701	WWWI är ingen pest direkt. Kom upp fint med ett lite sent legal ID i sporten	JOB
		14	0400	KNWC Sioux Falls SD finfint ”Faith 1270”. SRN News	JOB
		14	0400	KNWC   ”A Ministry of the University of Northern Western, St Paul” samt ID	RÅM
		7 11	0500	KNWC “This is 12-70 KNWC Sioux Falls”, SRN news. “Music for your soul, Faith 12-70”.	A
		22	0800	KNWC  stark. Släppte inte upp någon av MN-stnerna. “A friend you can turn to”	BOS
		9.	1106	KIML Gillette WY  fint efter nyheterna // 106.7	BOS
		5.	0806	KIML wx från ”Newsradio 1270 106.7 Weathercenter”	JOB
		15 5.	0700	KTFI Twin Falls ID  med hyfsat ID. Perfekt 4.11 kl 0900z	BOS
		15	0700	KTFI “Salt and Light Radio 1270 KTFI Twin Falls”	JOB
		14 15	0700	KTFI   ”Salt and Light Radio, 1270 KTFI Twin Falls”	RÅM
		11	0800	KBZZ Reno NV  med ett Buzz-igt ID!  Starkare än KTFI vid ID	BOS
		15	0716	KBZZ äntligen rapporterbart med ett helt OK “96.1 and 1270 AM The Buzz”	JOB
	1280	20	0636	CFMB Montréal QC äntligen med ett id i ett px på franska/creole	RÅM
		21	0410	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		14	0505	WNAM  “AM 1280 WNAM” och wx från Stormcenter 2	JOB
		14	0412	WNAM  NOSade på men inte så stark vid id	RÅM
		7 11	0500	WNAM  “AM 12-80 WNAM Neenah Menasha”, jingle “America’s best music, WNAM”.	A
		15	0500	WWTC Minneapolis MN ”AM 1280 The Patriot” mycket bra	JOB
		14	0358	WWTC  “AM 1280 The Patriot” mm	RÅM
		22	0700	WWTC påstår att dom är “Intelligent Radio”	BOS
		9	0400	WWTC  “AM 12-80 WWTC Minneapolis”.	A
		14	0300	KVXR Moorhead MN finfint liksom kollegan på 1370	JOB
		14 22	0300	KVXR  fint med id och EWTN	RÅM
		14	0300	KVXR  ganska ensam på frekvensen pga selektiva cx	BOS
		11.	1102	KBNO Denver CO  fint ID och mex-musik	BOS
		11.	1102	KBNO fint och lite forcerat som sig bör	JOB
		15	0400	KZNS Salt Lake City UT ”KZNS AM Salt Lake City” bl.a.	JOB
		9 11	0320	KZNS “97-5, 12-80, the Zone and the Zone sports network”. “This is KZNS AM Salt Lake City”.	A
		10.	0700	+KFRN Long Beach CA  egentligen bara starkt tentativ, men Family Radio-px och websida, CA-cx samt VK-tråd hänger onekligen ut denna . Skickade både ljud och bild med rapporten så att frekvensen skulle framgå och det tricket funkade fint!	JOB
		8	0231	KRVM Eugene OR  “National Public Radio”.	A
		14 21	0500	KIT Yakima WA “NewsTalk KIT”	RÅM
		15	0830	KIT ”Newstalk 1280 KIT, your source for the latest weather”	JOB
		1. 5.	0930	KIT  stark och ensam på frekvensen	BOS
		3.	1300	CBQG Wrigley NT  fint över timmen med annonsering av Trailbreaker. Har aldrig skickat till den tidigare så försökte nu innan det var för sent. Lyckades perfekt!	BOS
		14	0800	CBQG inte så pjåkigt med “CBC Radio One”. Finns i pärmen sedan några år	JOB
	1290	23	0700	WRNI Providence RI med ett fint “This is LPR, WRNI 1290 AM”	RÅM
		23	0700	WRNI med ID enligt Rolf	JOB
		11.	2129	WNBF Binghamton NY  stark, stadig och ensam. Roger Neel bakom mikrofonen!	BOS
		11.	2129	WNBF i paritet med 1360	JOB
		14 15	0506	WHIO Dayton OH	BOS
		14	0405	WHIO  med väderprognes efter id	RÅM
		8.	0600	CJBK London ON	BOS
		21	0751	WIRL Peoria IL ”Good Time Oldies 1290 and 102.7 WIRL”	RÅM
		12 21	0159	WIRL  med fin reklam för en liten lokal beg-bilhandlare och några ID	BOS
		14 7.	0431	WIRL hyfsat bra med ID för 1290, 102.7 och 93.3 HD2. 0701 den 7.11 snygg jingle
				och AM/FM-ID	JOB
		7 10	0459	WIRL  “12-90 WIRL”. “1-0-2.3 WIRL”.	A
		21	0201	WZTI Greenfield WI  fint ID och rock oldies	BOS
		20	0426	WZTI  “Milwaukee’s True Oldies Channel 100.3 FM 1290 AM”	RÅM
		14	0345	CFRW Winnipeg MB med “TSN 1290” mm och sport	RÅM
		7 11	0500	CFRW  “Winnipeg, TSN 12-90”, “CFRW AM 12-90”.	A
		14	0400	KOIL Omaha NE  överst i röran på timmen	BOS
		14	0400	KOIL  med ett stört ID	RÅM
		14	0400	KOIL ”Newstalk 1290 KOIL” i röran här	JOB
		15 22	0300	KGVO Missoula MT  “News Talk KGVO”. Bra 15/10 0700 	RÅM
		5. 11.	0600	KGVO  mycket stark plötsligt sedan KOWB taggat ner lite	BOS
		15	0400	KGVO finns även på 101.5 FM säger dom	JOB
		22 23	1000	KOWB Laramie WY blev starkare mot heltimmen	RÅM
		7 11	0506	KOWB “Laramie’s first choice for news, sports and talk, KOWB streaming now at KOWB 12-90.com”. Fox.	A
		11	0500	KOWB  en av de värsta dominanterna denna exp	BOS
		5.	0712	KOWB många ID inspelade denna exp. ”AM 1290 KOWB” i C2C-break	JOB
		4.	1348	KPAY Chico CA  hörs minsann inte varje säsong!  ”KPAY Newstime …”  Lite bättre ID mm 1351 dessutom…	BOS
		4.	1348	KPAY	JOB
		14	0855	+KAZA Gilroy CA  anser jag identifierad trots att jag inte hittat något ID än.  Program på Vietnamesiska i flera bra fade in-perioder när CFRW samtidigt försvann helt. Informerande px med legala termer på US English.  	BOS
		14	0855	KAZA enligt Bosse	JOB
		21	0500	KUMA Pendelton OR ”News  Talk 1290 KUMA	RÅM
		9	1105	KUMA  “Newstalk 12-90 KUMA”.	A
	1300	7.	0600	WXRL Lancaster NY  med ID och country	BOS
		23	0651	WGDJ Rensselaer NY med ett ”Talk 1300”	RÅM
		7.	0301	WJMO Cleveland OH  “We’re Cleveland’s Inspiration Station. Praise 1300.”	BOS
		16	0546	WJMO ”Praise 1300” och GOS	JOB
		14	0402	WOOD Grand Rapids MI tog över från KGLO	RÅM
		7 11	0328	WOOD  “Newsradio Wood 1300 and 1-0-6-9 FM”.	A
		21	0559	KGLO Mason City IA svagt	RÅM
		8 11	0259	KGLO CBS news, C2C, “AM 1300 KGLO Mason City”.	A
		10.	1007	KLER Orofino ID ovanligt bra ”We play the Country that helps you through your day, AM 13 KLER”	JOB
		10.	1007	KLER mycket trevligt ID	BOS
		5.	1200	+KPMO Mendocino CA med exakt samma JPR-ID jag hörde på 1490 KSYC! Eric svarade snällt på denna också – jag fick till och med namnet på tjejen som ID:ade!	JOB
		21	0506	KKOL Seattle WA med promos	RÅM
		9 10	0351	KKOL “1300 KKOL”. “Bloomberg”, “KKOL.dat”.	A
	1310	23	0700	WLOB Portland ME starkast på heltimmen	RÅM
		20	0600	CIWW Ottawa ON tillsamman med minst ett par andra.	MJT
		23	0557	CIWW  med “13-10 News is CIWW” 	RÅM
		6	0502	CIWW  “13-10 News”.	A
		21	0200	WCCW Traverse City MI  med både callet och ”1310 The Score”. WIBA-QRM	BOS
		6.	1000	WCCW fint ”Your home for Detroit sports, 1310 The Score, WCCW-AM Traverse City”. Kör CBS Sports	JOB
		14	0500	WCCW   med ”The home for Detroit’s Sport” och ”The Score”	RÅM
		15	0729	WDTW Dearborn MI visade sig denna vara med ”La Mega 1310”, ”Más musica, solo exitos” etc. Gick av och till och ganska bra i topparna med Mex-format. Stationen har varit off air sedan årsskiftet 2012/13 men är nu tillbaka i ny regi sedan i april	JOB
		22	0500	WDTW  med ”La Mega” och Detroit	RÅM
		9	0418	WDTW  SS “La Mega”.	A
		8.	0600	WDTW  gick inte Mega-bra vida Id men ibla d under musiken	BOS
		14	0406	WTLC Indianapolis IN bara andra gången jag hör dem, men riktigt fint “We’re your choice for inspiration and praise, AM 1310 The Light”. QSL finns dock	JOB
		14 21	0406	WTLC  överraskande upp med ”A source for inspiration and praise, AM 1310 The Light” mm. Snabba svar från Karen och John gladde.	RÅM
		14	0406	WTLC  behövde även jag höra så gladde även 	BOS
		14 22	0700	WIBA Madison WI  i röran med ett ID	BOS
		22	0520	WIBA   ”.. on 1310 WIBA” innan C2C fortsätter	RÅM
		7	0505	WIBA  “The information you depend on, rely every day”, “This is 13-10 WIBA”.	A
		21	0900	WIBA  med id.	MJT
		22	0549	+KGLB Glencoe MN Countrystationen som kom upp bra korta stötar här väckte ju intresse och här fick man loss ett ID med call tack och lov! Trevligt och positivt svar gladde 	JOB
		22	0550	KGLB  bra en minut med ID och Country! Efterlängtad! Tnx för tipset Jan!	BOS
		22	0705	KNOX Grand Forks ND	LSD
		22	0705	KNOX  fint	BOS
		22	0530	KNOX  ”NewsRadio 1310 KNOX AM Grand Forks” mm	RÅM
		9	0600	KNOX  “…from North Dakota”, “ABC news”.	A
		21	1000	KFKA Greeley CO	LSD
		15 16	0819	KFKA med snabbt ”Newstalk 1310 KFKA” i promo	JOB
		11. 12.	1100	KFKA  men egentligen kollar jag efter Idaho här. Stark och stadig 11.11 1106	BOS
		9 11	0606	KFKA  “Newstalk 13-10 KFKA”, flera mycket bra ID vid väder-rap.	A
		22	0800	KFKA  med ett svagt id	RÅM
		5. 6.	0859	KNPT Newport OR  med några ID.  Bättre 6.11 kl 1200	BOS
		6.	1200	KNPT riktigt bra med ID innan nx	JOB
		9.	1052	KZXR Prosser WA ganska bra med Mex och ID som ”98.7 FM La Maquina” om jag hör rätt. 103.7 ska vara KIQQ med samma format om den nu ens är igång?	JOB
	1320	23	0700	WATR Waterbury CT  “1320 AM WATR Waterbury”	RÅM
		23	0700	WATR med ID enligt Rolf och rätt sällan hörd av	JOB
		7.	0641	+WKRK Murphy NC med GOS och fint ID överraskade stort! Även CJMR med liknande format // 1250 fanns här och trodde nog det var denna först. Bra QSL!	JOB
		7.	0641	WKRK  med ett uselt ID eftersom jag vid denna tidpunkt körde på västkusttråden av någon anledning. Inte rapporterbart tyvärr. Tack Janne för tipset ändå …	BOS
		23	0702	WLQY Hollywood FL med creole och ett “WLQY Hollywood”	RÅM
		23	0702	WLQY hyfsat med samma ID jag hörde för några säsonger sedan	JOB
		21	0743	WOBL Oberlin OH med id för WOBL och WDLW och ”Classic Country 1320”	RÅM
		7. 8.	0601	WOBL  med ett svagt och trängt men dock: ID.  0611 den 7.11 gick dom bättre	BOS
		14	0530	WILS Lansing MI  ”More Compelling Talk Radio” mm	RÅM
		8.	0600	WILS  med några risiga ID. Den hör man ofta mycket bättre.	BOS
		14	0601	KRLW Walnut Ridge AR  med ett svagt men tydligt “KRLW” + ett par klara “Oldies 1320” vill jag ha rapport på men kanske avvaktar till en bättre period.	BOS
		14	0601	KRLW är ju rar och kom med ett svagt ID här! I pärmen sen tidigare dock	JOB
		15 22	0506	KOZY Grand Rapids MN  med lokal väderrapport med några ID 	BOS
		23	0630	KOZY  med id och väderrapport	RÅM
		16	0606	KOZY “Here’s your KOZY weather eye forecast”	JOB
		8	0230	KOZY  “You've been listening to ……football on 13-20 KOZY”.	A
		22	0600	KELO Sioux Falls SD jagar jag rapport på sedan många år. Inte direkt bra här men..	JOB
		15	0251	KHRT Minot ND var det visst med GOS här! Hade det svårt med KFNZ men här ett ID som kom fram i alla fall	JOB
		14 5.	0700	KHRT  dök plötsligt upp bland alla västkustare! Klart ID. 14.10 0300 nästan ensam.	BOS
		14	0300	KHRT  hyfsat med “KHRT Minot” mm 	RÅM
		14	0644	KFNZ Salt Lake City UT med sport och “K-Fans”	RÅM
		9 11	0554	KFNZ  “13-20 K-Fans, KFNZ Salt Lake City”, CBS Sports Radio.	A
		11 11.	0800	KXRO Aberdeen WA  svarade nyligen så behöver inte skicka denna …	BOS
		15	0830	KXRO inte så tokigt “KXRO Newsradio, and online at kxro.com. Körde C2C	JOB
		15	0430	CHMB Vancouver BC ”This is CHMB AM 1320 Vancouver” på VK-tråden medan KHRT var dominant på ÖK!	JOB
		21 22	0558	CHMB   “This is CHMB AM 1320”	RÅM
		9 10	0628	CHMB  mestadels CC, men EE-ID “This is CHMB AM 13-20 Vancouver”.	A
	1330	20	0515	WRCA Watertown MA med NOS-musik	LSD
		23	0701	WRCA  spelade trevlig musik	RÅM
		6	0505	WRCA  “This is 13-30 WRCA”.	A
		7.	0648	WFNN Erie PA “Fox Sports AM 1330 The Fan”	JOB
		14	0530	WHBL Sheboygan WI bara med ett ID i röran	JOB
		7	0453	WHBL  “13-30 and 1-0-1-5 WHBL”.	A
		7	0554	WHBL  stark med annonser och ID	BOS
		22	0530	WLOL Minneapolis MN	BOS
		21 22	0600	WLOL  med Relevant Radio, ”WLOL 1330 AM” mm	RÅM
		21	0600	WLOL skapligt med ID med mera i kamp med andra	JOB
		9	0532	WLOL  “Relevant Radio”.	A
		20	0530	KPTY Waterloo IA idade ”107.3 The Party”	LSD
		14	0600	KPTY ”Another hour of non-stop party music KPTY Waterloo-Cedar Falls, 107.3”	JOB
		22	0531	KPTY  partade	BOS
		22	0543	KPTY  med ”107-3 The Party”	RÅM
		7 15	0502	KNSS Wichita KS  tog över från WRCA och andra. 	BOS
		14 23	0400	KNSS  med ID och webadress	RÅM
		15	0500	KNSS fint ”This is 98.7 and 1330 KNSS Wichita”	JOB
		21	0840	KNSS	LSD
		7 11	0442	KNSS  “Broadcasting news, friendly talk, 13-30 KNSS”.	A
		14	0642	CJYM Rosetown SK fint länge ”Classic Hits 1330 CJYM”-ID som vanligt	JOB
		14 23	0345	CJYM  med ett kort id mellan låtarna	RÅM
		9 11	0459	CJYM  “Classic Hits, 13-30 CJYM”.	A
		11 22	0745	KOVE Lander WY  otäckt bra ID!  ”Country 1330 KOVE”	BOS
		21	0945	KOVE  med country	LSD
		21 22	0933	KOVE hörs ofta med bra styrka och country ”KOVE Country 1330”	RÅM
		9 11	0559	KOVE  “Country 13-30 KOVE Lander Wyoming”.	A
		22	0707	KOVE mycket fint ”Country 1330 KOVE” efter wx	JOB
		5. 11.	0700	KWKW Los Angeles CA  måste höras så här bra för att man ska hinna uppfatta det blixtsnabbt överstökade ID:et!  0601 samma dag med ett föredömligt ID istället.	BOS
		21	0530	KWKW  med ”1330 Deportes Radio” störd av KOVE	RÅM
		8.	0700	KWKW bra med ID och ”La Mera Mera” med mera…	JOB
		14	0900	KLBS Los Banos CA känns som ännu en skräll men stundvis tycktes PAX114 släppa fram klart häftiga CA, och det klagar man ju inte på! Kunde så klart ha gått bättre, men QSL:ade fint!	JOB
		9. 10.	1100	KKPZ Portland OR  finfint med flera ID	BOS
		9.	1100	KKPZ ”1330 The Truth, for God and Country, KKPZ Portland and KKPZ-HD”	JOB
		4. 11.	1349	KXXJ Juneau AK  promotade sin nya frekvens: 107.9 FM	BOS
	1340	22 7.	0557	WIRY Plattsburgh NY  lite överraskande här och nämnde även ”Hometown Radio” och FM-frekvensen som 100.7.	BOS
		22	0557	WIRY rätt bra en liten stund	JOB
		21	0156	WMBN Petoskey MI  ett kul återhörande! ”1340 AM The Ticket”  QSL förra säs	BOS
		14 21	0433	WJRW Grand Rapids MI ”Newstalk 1340 WJRW” och rätt bra med ”Newsradio WJRW” den 21:a 0718 UTC.	JOB
		14	0433	WJRW  lösgjorde sig ur mullret med ett bra ID och lite till	BOS
		21	0730	WTRC Elkhart IN med unik slogan gladde i manglingen! Kul svar!	JOB
		21	0730	WTRC  upp med ett ”Truth Radio 1340” och sedan Fox News Radio	RÅM
		21	0730	WTRC   id-ade ”Truth Radio 1340” , trodde man sade "News Radio 1340" först...	MJT
		21	0730	WTRC  hade jag inte optimal antenn för så tur att QSL finns redan.	BOS
		7	0458	+WJYI Milwaukee WI  med ett skapligt ”Joy 1340” och en program-annonsering
				dess förinnan. Ny för mig och kanske Sverige?  QSL kom snabbt!	BOS
		21	0400	KROC Rochester MN  med flera ID så provar en ny rapport.  När jag hörde dom för en massa år sedan svarade dom inte. QSL nu efter att ha provat ett par adresser.	BOS
		21	0400	KROC ”Newstalk 1340 KROC” bland annat	JOB
		22	0800	KWLM Willmar MN med ett svagt med rätt tydligt id ”NewsTalk 1340 AM and 96.3 FM KWLM Willmar”	RÅM
		22	0431	KWLM  med en promo där bland annat kwlm.com nämns. Sen wx mm	BOS
		1.	2332	KROS Clinton IA  med ett dålig ID bara	BOS
		15	0500	KGGS Garden City KS kanon-ID med call och slogan “Big Dog Sports”! Måste ha varit punktkonds mot Garden City (jfr 1030)	JOB
		11 15	0700	KGGS  råkade jag sitta på över timmen . Gick ta orten direkt utan att kolla. Även flera ”Big Dog Sports” runt 0540 den 15:e.  Ännu bättre 11.10 0722z.	BOS
		15	0700	KGGS  idade	LSD
		15	0700	KGGS  med ett bra ”AM 1340 KGGS Garden City”	RÅM
		15	0832	KGFW Kearney NE  med ett svagt ID men innehåller ju distinkta bokstäver …	BOS
		14	0256	KXPO Grafton ND har jag inte loggat tidigare men kom upp fint med ID “Expo Radio” och numret till studion (stämde! Dvs efter googling, inte provning)	JOB
		14	0256	KXPO  med ett “Expo Radio” mm. På heltimmen ett fint TOH id 	RÅM
		14	0256	KXPO  finfint och ännu bättre 0300	BOS
		11.	1123	KTMM Grand Junction CO  med ID som ”1490 The Team. Colorado’s Sports Leader” eller om det var en promo för systern som kör // 1340.	BOS
		11.	1123	KTMM med 1490-ID. Denna hör man ju inte ofta, fast QSL finns så…  1134z samma dag med promo och ”theteam1340.com”	JOB
		5.	0800	+KSGT Jackson WY  har jag inte varit i närheten av tidigare!  Numer en ren relästation till KID 590 och ID:ade för KID och två nya FM-stationer som också kör ut KID rakt av. KSGT nämndes inte alls. men detta är 100% dom.	BOS
		5.	0800	KSGT bra med ID och trevligt svar kom snabbt! Även med ID 0806	JOB
		5.	0445	KYLT Missoula MT  nämnde kgrz.com bland annat	JOB
		21 6.	0505	KWOR Worland WY  bra en stund med wx. Fint 1000 6.11	JOB
		10.	1130	KWOR  riktigt stadigt	BOS
		21	0504	KWOR  bra ett tag med mybighornbasin.com innan vädret	RÅM
		21	0500	KWOR    id-ade Big Horn Radio Network.	MJT
		11	0600	KXQZ Wendell ID  med ID. Nämnde KTFI också.	BOS
		11	0600	KXQZ “Catholic Radio for Magic Valley”, “EWTN”.	A
		7.	1300	KXQZ tog upp KTFI också	JOB
		15 5.	0400	KACH Preston ID  med bara ett uselt ID // 105.5 FM	BOS
		14	0700	KACH bra ”Favorites 105 and 1340 KACH Preston, Logan, Lewiston”. ABC Nx	JOB
		14	0700	KACH   ”Favorites 105 and 1340 KACH Preston, Logan, Lewiston”.	RÅM
		14	0700	KACH  precis som spanarna ovan beskriver det	BOS
		14 25	0700	KACH bra ”Favorites 105 and 1340 KACH Preston, Logan, Lewiston”. ABC Nx. Fint 25:e 0230	JOB
		4.	1347	KATA Arcata CA  riktigt fint med promo och ID i ESPN! Long time wanted!  Tom verifierade och berättade att dom just höll på och jobbade med antennen som  varit skadad länge . Kör med en speciallicens just nu och med en halv mast. Stationen var off air både dagen före och dagen efter jag hörde dem! Så lyssnade rätt dag! Gick starkt och stadigt redan 1324z!	BOS
		4.	1347	KATA  rätt bra med promo för websidan bland annat! Om QSL drömmer	JOB
		11 10.	1006	KLOO Corvallis OR  fint med ”Clou AM”-ID	BOS
		14	0806	KLOO “Coast to Coast AM on Newsradio 1340 Clou AM”	JOB
		15	0832	KBNW Bend OR “Newsradio 104.5” i röran	JOB
		11 12	1057	KBNW  med “FM News Radio 104.5, 1340 AM” svagt. 12.10 1100z kanon-ID	BOS
		6. 10.	0941	KIHR Hood River OR  med ett klart men stört och brusigt ID. Bra ID 0919z 10.	BOS
		10.	0919	KIHR med bra ID i Countryn ”1340 KIHR”. QSL:ade senast det begav sig	JOB
		10.	1200	KWVR Enterprise OR  med ett snyggt heltimmes-ID	BOS
		3. 11.	1302	CIVH Vanderhoof BC  i ett våldsamt lyft med fina annonseringar för ”Valley Country Music” mm.  Även 4.11 1343z.	BOS
		4.	1343	CIVH ”Valley Country”	JOB
	1350	7.	0600	WOYK York PA  lite svagt för att jag skulle ta en ny rapport. 	BOS
		7.	0630	WOYK “Sportsradio 1350 WOYK”	JOB
		7.	0559	WARF Akron OH med lokala reklamer	JOB
		22 5.	0500	WIOU Kokomo IN  dominant över timmen	BOS
		21	0749	WIOU   ”ESPN 1350 WIOU”	RÅM
		21 6.	0730	WIOU ”ESPN Sports 1350 AM WIOU”	JOB
		20	0633	WPDR Portage WI med ett svagt ”WPDR”	RÅM
		20	0633	WPDR  tyvärr lite för dåligt för rapport. Har aldrig kommit till skott på denna tidigare trots flera bra inspelningar. Nu när jag var beredd gick dom för klent.	BOS
		20	0633	WPDR med ett ID i kamp med dominanten WOAM 	JOB
		21 11.	0158	WOAM Peoria IL  bra med NOS emellanåt och klämde in ett kort ID här.	BOS
		14 9.	0434	WOAM  ”WOAM AM 1350 and now 107.5 FM” rätt flott efter wx	JOB
		20 22	0500	WOAM  med id men lite för dåligt för en omrapportering. Bättre 20/10 0633	RÅM
		7 11	0456	WOAM   NOS music, “WOAM 1-0-7-5 FM and AM 13-50”.	A
		22	0430	KRNT Des Moines IA med ESPN	LSD
		22	0548	KRNT  ”This is Des Moines Sport Leader. The New 1350 ESPN”	RÅM
		14	0303	KRNT  med ett smaskigt ID efter ”… pause 10 seconds for station identification.”	BOS
		11	0555	KRNT “KRNT Des Moines, ESPN, Des Moine’s Sports Radio”.	A
		15	0503	+KZTD Cabot AR blev den klart överraskande upplösningen av manglingen jag gjorde av den Mex-musicerande stationen som gick så fint en liten stund. Tyvärr lite störd men legal ID nämner ”KZTD” och ”Cabot” plus ”La Nueva 98.7 FM” som lär vara deras repeater i Texas (KZAM)! Finns tydligen på FM även i Louisiana (105.5 KDDK i Baton Rouge). Arkansas är ju en kul stat för en annan - huga vad som hörs ibland!	JOB
		15	0503	KZTD  även på SDR14/bärbara när jag tog fram den inspelningen. Höll ju på att starta upp min stationära med CloudIQ efter strömavbrottet så missade detta med min ”rätta” antenn. På fel antenn för svagt för rapport men ID i alla fall. Tnx JOB för tipset.	BOS
		15	0316	KDIO Ortonville MN “1350 KDIO Classic Country”	JOB
		23	0612	KDIO  med “.. on KDIO” och country. Bra 0716	RÅM
		15	0316	KDIO  rätt ensam här men åkte upp och ner i bruset med sin Country/ID-blandning	BOS
		11 12.	0746	KCCY Pueblo CO  fint med promo och ID som ”Fox Sports Pueblo 1350”. Den 12.11 med ett ”KCCY Pueblo” klockan 1100 UTC	BOS
		11.	1100	KCCY ”Fox Sports Pueblo 1350”	JOB
		22	0800	KABQ Albuquerque NM  ”Albuquerque’s Progressive Talk” mm. Bev svarade snabbt när jag hittade rätt mejladress och det var hennes röst som hördes.	RÅM
		22 5.	0800	KABQ  med ID men lite klent så jag hoppas hitta ett bättre ID innan rpt. Och 5.11 kl 0500z gick dom faktiskt rapporterbart. Fast bättre fanns …  Fint QSL!	BOS
		5. 6.	0701	KTIK Nampa ID  med ID för AM och FM.  Stark 12.10 0657z också.	BOS
		21	1245	KSRO Santa Rosa CA	LSD
		14 4.	1349	KSRO  ensam och med fina detaljer förutom ID	BOS
		4.	1328	KSRO “KSRO Newstime 6.28” bra	JOB
		10	1026	KRLC Lewiston ID  med ett trevligt ID efter en del Country	BOS
		10.	1017	KRLC ”Radio Roundup on KRLC 1350”	JOB
	1360	23	0700	WDRC Hartford CT om en ”election lunch” inför kommande valet	RÅM
		7	0535	WDRC  “Talk of Connecticut WDRC”.	A
		11.	2129	WYOS Binghamton NY  mycket fint så blev en rapport direkt! Fortfarande tji QSL.	BOS
		11.	2129	WYOS rätt bra så här dags med DT-pattern	JOB
		7.	0700	WSAI Cincinnati OH “Fox Sports 1360”	JOB
		14	0441	WSAI  “Fox Sports 1360”  stämde bra med kondsbilden	BOS
		13 7.	0300	WMOB Mobile AL  lite överraskande med fint dubbel-ID // WTOF.  Alla tider på dygnet duger visst för WMOB. Även hörd 12.11 klockan 1106 UTC.	BOS
		16 23	0533	WMOB  bra med ID och musik	RÅM
		16	0548	WMOB 	MJT
		7	0523	WMOB  “Right here at 13-60 on your AM dial…..Mobile’s Christian Voice WMOB Mobile”.	A
		15	0056	WMOB	JOB
		15	0506	WTAQ Green Bay WI kanon “97.5, 1360 WTAW”, “WTAQ News, Talk, Sports” efter wx och sedan C2C	JOB
		21	0805	WTAQ   ”WTAQ News Talk Sport”	RÅM
		7-11	0130	WTAQ “WTAQ news, talk, sports”.	A
		22	0700	KKBJ Bemidji MN  med ett halvbra heltimmes-ID	BOS
		14	0359	KSCJ Sioux City IA  “Live and local at 1350 AM and now 94.9 FM. This is KSCJ Sioux City”	RÅM
		15	0500	KSCJ i röran bara så 94.9 hjälpte till!	JOB
		7 11	0459	KSCJ  “Live and local at 13-60 AM and 94.9 FM, this is KSCJ Sioux City, a Powell broadcasting station”, CBS news.	A
		10 12.	0131	KHNC Johnstown CO  kanske ska få en ny rapport snart. 11.11 körde dom ut ett program från ”Family Values Radio 1010” i Phoenix AZ med ID och allt till Q4!	BOS
		14	0600	KHNC Lejonet något beskedligt för tillfället så blev överkört av WTAQ	JOB
		14	0405	KHNC   rätt svagt för att vara KHNC, men det var många som ville vara med	RÅM
		11	0500	KHNC “KHNC 13-60 AM downtown Denver”.	A
		11 15	0748	KRKK Rock Springs WY  fint med ESPN och lokala annonseringar + ID	BOS
		14	0500	KRKK  ”1360 KRKK” i kamp med WTAQ	JOB
		15 21	0700	KRKK  med “1360 KRKK Rock Springs-Green River” i en promo	RÅM
		11	0530	KRKK “ESPN”, “AM 13-60 KRKK”.	A
		14	0857	KFIV Merced CA  med svagt ID i bruset	BOS
		14	0300	+KBUY Ruidoso NM en präktig överraskning med helt OK ID med FM-repeatercallet också! Svarade trevligt med perfekt QSL!	JOB
		11.	0648	KLSD San Diego CA promo och ”Xtra 1360 Fox Sports San Diego”	JOB
		11	0648	KLSD  upp några sekunder genom KKMO och då påpassligt med ett ID	BOS
		9	1100	KKMO Tacoma WA  fint liksom flera WA/BC. Första mitt på dagen-öppningen	BOS
		16	0640	KKMO  konkurrerade ut ovanstående allt mer.	MJT
		9-11	0356	KKMO  SS “Hola amigos, El Rey 13-60”, Musica Mexicana”.	A
		21	0530	KKMO  bra med ”1330 El Rey” mm	RÅM
	1370	23	0513	WDEA Ellsworth ME bra med NOS. Första gången den hörs denna expedition.	RÅM
		11.	2120	WDEA  med ett ovanligt försynt ID. Var inte strakast på frekvensen nämligen. 	BOS
		6 11	0445	WDEA  “For over 5 decades we’ve played the best music on the radio, we’re not going to stop now, AM 13-70 WDEA”.	A
		23 9.	0700	WFEA Manchester NH med ID under WDEA. Nämnde 99.9 också. Även MD här har 99.9 som FM-QRG! Riktigt fint och tämligen ensam 9:e 0330	JOB
		11.	2121	WKMC Roaring Spring PA  ID:ade strax efter WDEA och något starkare. Mycket sällan hörd station som dock huserar i min PA-pärm sedan några år …	BOS
		11.	2121	WKMC är en liten diamant som hördes denna kväll! WDEA-QRM men inte så tokig lyssning ändå. Snabbt om än kortfattat QSL	JOB 
		13 14	0300	WSPD Toledo OH  med några ID. Annat ID:at 0300 är t ex WGRB, WOTE, WHK	BOS
		14	0506	WSPD finns nu även på 92.9 säger dom	JOB
		21	0800	WSPD  “NewsRadio 1370 WSPD Toledo”	RÅM
		7	0508	WSPD  “Newsradio 13-70 now on 92-1 FM WSPD”.	A
		14	0500	WLLM Lincoln IL kom upp 1 minut över heltimmen med ID och väder	RÅM
		14	0500	WLLM  är ju en höjdare som dök upp denna morgon! Skapligt ID för 1370 AM och 90.1 WLLM-FM i Carlinville. Bara 35W!? Svarade trevligt efter f/up och v/s sade sig ha svarat tidigare men att mail studsat tillbaka – usch då! Även bra 0432 med promo	JOB
		14	0500	WLLM  riktigt bra frånsett att annonsören var lite dålig med artikulationen bitvis. Svarade riktigt trevligt med ett par mail när jag fick iväg rapporten till slut.	BOS
		14 22	0400	KSUM Fairmont MN med ID och ”When You need to know”	RÅM
		11	0500	KSUM  fint och stadigt	BOS
		15	0504	KSUM väldigt bra med ID och referens till Martin County. Flera stns gick här	JOB
		7 11	0500	KSUM  “AM 13-70 KSUM Fairmont Minnesota, weather, market, sports and the latest news all day long”.	A
		15	0513	KDTH Dubuque IA fint med jingle bl.a.	JOB
		15	0507	KDTH  med väder och ID. Även en MEX här som borde utredas någon gång …	BOS
		14 15	0700	KWTL Grand Forks ND  med ett uselt ID.  Mycket bättre 14.10 klockan 0300z.	BOS
		14	0300	KWTL verkligt bra “This is AM 1370 KWTL Grand Forks-East Grand Forks, part of the Real Presence Radio Network, your family of faith and hope”	JOB
		14	0300	KWTL   “This is AM 1370 KWTL Grand Forks-East Grand Forks, part of the Real Presence Radio Network, your family of faith and hope”	RÅM
		5 11.	0600	KXTL Butte MT  tackar som vanligt för att man lyssnar till just dem!	BOS
		21 22	0502	KXTL  med ett “AM 1370 KXTL”	RÅM
		9 11	0606	KXTL “Montana’s talkradio leader AM 13-70 KXTL”.	A
		15	0730	KSOP South Salt Lake UT med ett “Classic Country 1370”	RÅM
		15	0730	KSOP UT när kondsen gjorde en UT-rusning snarare än sprang bort! ”Classic Country 1370”-jingle. Definitivt ny i lurarna för	JOB
		15	0730	KSOP   när jag gjorde lite slumpnedslag på inspelningarna. QSL finns redan	BOS
		9	0542	KSOP  “Music with heart and soul”, jingle “Classic country 13-70”, Kl 0707 “Utah’s original brand of country, KSOP AM”.	A
		14	0700	+KGEN Tulare CA  även med ID så här dags! Dock inte lika bra som 0900. Även 5.11 0630 och 0642  Inte väntad men tycks vägra svara?	JOB
		14	0900	KGEN  fantastiskt fin peak över heltimmes-ID:et!  ”La Ley” men även call och frekvenser!	BOS
		14	0900	KGEN  fint med id och ”La Ley”	RÅM
		11.	0700	+KRAC Red Bluff CA var ännu en glad surpris från Kalifornien denna exp! Ensam med ett lite brusigt, dock klart legal ID. Körde Red Eye Radio innan. Fint QSL! 	JOB
		11.	0700	KRAC  när jag kollade efter Jannes tips! Tnx JOB!  Även tnx till KRAC för QSL!	BOS
		5. 11.	0704	KAST Astoria OR  fint med några ”Cast 1370” och promo för sin Fishing Report. den 11.11 ökade styrkan plötsligt efter 1400z. Slog på dageffekt eller PSRA kanske.	BOS
		15	0830	KAST med inte helt kasst “Cast 1370”	JOB
		21	0500	KAST  med ett stört id i kamp med många andra	RÅM
		21	0500	KAST   för kasst för rapport denna gång också tyvärr.	MJT
	1380	20 21	0705	CKPC Brantford ON spelade CW. Your Hometown Country Station 1380 CKPC	RÅM
		7 11	0526	CKPC   “CKPC 13-80”.	A
		11	0700	CKPT  IDade samtidigt med KOTA och en W-stn. Slogan stödde callet.	BOS
		23	0505	WPHM Port Huron MI med väder och id	RÅM
		14	0706	WPHM  med ett ID i röran av stationer	BOS
		12.	0405	WKJG Fort Wayne IN fint ”Fort Wayne’s Sports Station ESPN Radio 1380 and 100.9 FM”	JOB
		12.	0405	WKJG  mycket bra. Annars hör man inte den så ofta.	BOS
		13	0300	WOTE Clintonville WI	BOS
		15 16	0514	WOTE stiligt med Clintonville-reklam, promo för systern på 92.3 samt ID ”ESPN 1380 WOTE”. Även dagen efter men betydligt svagare då	JOB
		4.	0602	KCIM Carroll IA  med ett lite försenat heltimmes-ID.  Länge sen jag hörde den!	BOS
		23	0700	KLIZ Brainard MN med vädret innan id	RÅM
		22	0800	KLIZ  + KOTA ID:ade denna tid	BOS
		10	0451	KLIZ NOS, jazz, “Sports, Talk Radio for the Greater Lakes 13-80 KLIZ AM Brainerd”.	A
		15 9.	0559	KOTA Rapid City SD rätt beskedlig ”Newsradio 1380 KOTA”. lät programdirektören säga några ord 9.11 0630z.	JOB
		11 12.	1100	KOTA dominerade	BOS
		21 22	0530	KOTA  med promo för ”The Call of the Black Hills” mm	RÅM
		9 11	0306	KOTA  CBS news, “Newsradio 13-80 KOTA”.	A
		7	0458	KRCM Shenandoah TX  med ett mycket fint ”Vida 1380” och senare bra promo 
				också. Så inte parallell till 1590 längre utan separata ID åtminstone. QSLade!	BOS
		7	0458	KRCM SS, många upprepade “Vida 13-80”.	A
		11	0800	KTKZ Sacramento CA  lyckades bokstavera sitt call när KRKO tog det lite lugnt!	BOS
		21	0449	KRKO Everett WA med FSR	RÅM
		9 10	0721	KRKO, “The home of local sports, 13-80 KRKO”, “Fox Sport 13-80 KRKO”, sam-idar också med KXXA-1520 (samma ägare, samma adress).	A
	1390	23	0700	WEGP Presque Isle ME med id för alla stationer i kedjan	RÅM
		6	0451	WEGP  “Presque Isle, EWTN”, REL px.	A
		11	2150	WNIO Youngstown OH  firade triumfer på frekvensen redan denna tid. Flera ID som ”Sports Animal 1390” mm. Långt före solnedgång i Ohio! Scatter-cx!	BOS
		15	0659	WNIO med ”Sports Animal 1390” och Cleveland Indians-promo	JOB
		7	0433	WNIO  “WNIO”. 	A
		21	0625	WLCM Holt MI önskade lyssnarrapporter	LSD
		21	0658	WLCM  tidvis bra med religiöst program	RÅM
		7	0459	WLCM  “Lansing’s only full time Christian teaching and talk station, WLCM 13-90”, “Victory 13-90 WLCM”.	A
		14	0500	WRIG Schofield WI ganska ensam med ID för AM och FM 93.9. Fox Sports	JOB
		7	0434	WRIG  “Fox sports radio”.	A
		14	0500	WRIG  	BOS
		14 9.	0511	WGRB Chicago IL fint ”Inspiration 1390” med basröst.  Den 9.11 0822 UTC med arkivinspelning ”Don’t keep your inspiration to yourself, tell a friend to turn on Inspiration 1390 - musical power in praise”	JOB
		14	0405	WGRB  ”Inspiration 1390” mm	RÅM
		7 11	0502	WGRB  “WGRB Chicago inspiration 13-90”.	A
		14	0405	WGRB  stabilast på fqn denna tid och splash gjorde det svårt höra de svagare	BOS
		22	0704	KRFO Owatonna MN  plötsligen fint med snygg jingle och OLD i en halv minut!	BOS
		22	0704	KRFO med Oldies och en jingle! Klart kul efter alla år jag letat efter dem!	JOB
		22	0704	KRFO  med jingle och oldies	RÅM
		11 14	0802	KGNU Denver CO  äntligen rapporterbart!  Var ju vanlig för några decennier sedan men svarade inte då. Har varit nästan frånvarande sedan dess.  Rappt QSL-mail!	BOS
		14	0533	KGNU imponerade med fina ”KGNU Boulder and Denver”, px-annons mm!	JOB
		14	0533	KGNU  med ett stört “KGNU Boulder and Denver”	RÅM
		11	0601	KGNU “You're listening to KGNU Bolder Denver 88.5 FM, 13-90 AM”.	A
		15 5.	0700	KLGN Logan UT  med bra ID + ”Lite FM”.  Mycket bra 11.10 vid 0814z också.	BOS
		15	0700	KLGN rätt bra ”KLGN Logan, The Lite FM”	JOB
		15	0700	KLGN  med ett ”KLGN Logan” mm	RÅM
		10.	1000	KLTX Long Beach CA  med perfekt lokal-ID förutom Nueva Vida-ID	BOS
		11 11.	1400	KZGD Salem OR  har ändrat lite på callet som kunde höras. Kallade sig även ”La Grande” som kanske hör ihop med callets sista två bokstäver?	BOS
		11.	1020	KZGD ”93.5 FM 1390 AM La GranD”	JOB
	1400	6 11	0500	CBG Gander NL  CBC-logo. ”CBC”.	A
		21 23	0304	CBG  med väder för NL, troligen störd av Harbour Light	RÅM
		8.	0600	WSLB Ogdensburg NY  ”The North Country ESPN Radio AM 1400 WSLB Ogdensburg.”  är förstås en raring men sedan länge verifierad och arkiverad av mig. Hördes bara på LSB. På USB ett svagt ID av annan ESPN. Jämför KKTL nedan!	BOS
		15	0500	WCCY Houghton MI minsann med bra ID och slogan! Nämnde 99.3 också	
				Jag hittade ett ID även kl 0515z! Svarade trevligt och tekniskt!	JOB
		15	0515	WCCY  duger faktiskt till rapport för mig som missade heltimmen.  QSL direkt!	BOS
		14	0500	WGIL Galesburg IL gladde med ID och omnämnande av 93.7 FM! Ny för	JOB
		14 1.	2330	WGIL  med fint ID! Har plötsligt blivit vanlig!	BOS
		15	0510	WATW Ashland WI  ”Freedom Talk 1400 WATW”  efter strömavbrottet. Hann inte få igång mottagere och dator för att knipa heltimmes-ID:et på WCCY enligt ovan …	BOS
		14	0510	WATW ID:ade i C2C-break	JOB
		22	0800	WATW  med ett ”Freedom Talk 1400 WATW”	RÅM
		4.	0538	KIUN Pecos TX  med ett inte alltför imponerande ID och country mx	BOS
		15	0725	KGVL Greenville TX plötsligt kanon med ID och unik slogan! Den behövdes av	JOB
		15	0725	KGVL  ett kul återhörande även om jag hade fel antennval. QSL sen gammalt dock	BOS
		4.	0100	KCOG Centerville IA  riktigt hyfsat med ID mm.  Svarade fint när jag fick ordning på adressen. Tack till OF för vägledning!	BOS
		22	0747	KMHL Marshall MN med ”Your Home for Fox Sports Radio in South West Minnesota, 1400 KMHL, Marshall”. Tack BOS för hjälpen!	RÅM
		22	0600	KMHL med jingle-ID	JOB
		21	0600	KEYL Long Prairie MN 	JOB
		15	0703	KAYS Hays KS  med ett riktigt bra ID! Inte ofta hörd.	BOS
		15	0703	KAYS  riktigt fint med ID som även nämnde FM	JOB
		15	0703	KAYS   med ett bra id	RÅM
		14 22	0400	KLIN Lincoln NE  tyvärr enda ID:ade GY denna heltimme. Stabil natten den 12.10	BOS
		14	0448	KLIN ”1400 KLIN” och promo för Rush Limbaugh	JOB
		14	0448	KLIN  med id	RÅM
		14	0630	KCOW Alliance NE  med Classic Hits	LSD
		6.	0707	KCOW med ID i Husker Sports Network “AM 1400 KCOW Alliance”	JOB
		14	0633	KCOW  plötsligt stark med ID och OLD	BOS
		4.	0552	KBRB Ainsworth NE  med ett svagt ID + ”kbrbradio.com”	BOS
		7 12.	0503	KBLJ La Junta CO  med ett par ID och även lokalt väder. Inte ny för	BOS
		14 12.	1130	KBLJ lite klent så har inte vågat skicka än… Bättre 14:e och QSL!	JOB
		11	0605	KBLJ “Colorado”, “KBLJ”.	A
		12.	1100	KRLN Canon City CO  kanon! Härliga detaljer. Ny för mig.  Flera trevliga mail-svar satt fint!  Tiggde även ett foto till FB. Men jag har inget färskt så det blev ett äldre 	BOS
		14 12.	1100	KRLN med trevligt ID och jingle! Snabbt och sympatiskt svar dessutom!	JOB
		11.	1147	KKTL Casper WY  ”on Casper’s Sports Station ….” 	BOS
		8.	0600	KKTL ”KKTL Casper” var den som hade ESPN på min antennkombination	JOB
		5.	1100	KODI Cody WY inte helt bra så tur man inte behövde den	JOB
		11.	1131	+KAZZ Parowan UT  med en fin lokal reklam som satte mig på spåret. Kul med lite Utah någon gång! Glesast mellan stationerna i hela USA nere i södra UT? QSL:ade!	BOS
		11.	1131	KAZZ med promo för ett flygfältsmuseum med stridsplan! Trevligt svar från Carl vars röst fastnat på min inspelning!	JOB
		12	0742	KART Jerome ID  betydligt trevligare att lyssna på nu. Lee Family med bl a KBAR 1230 i sitt stall har tagit tillbaks CW hit!  ”The All New Buck FM”	BOS
		14	0827	KART Jerome ID ”…on the all new 94.7 AM 1400 Buck FM”	JOB
		14	0650	KART  idar “94.7 Buck FM”	LSD
		21 22	0815	KART  med CW och ID för AM och FM. Bra 21/10 05.03	RÅM
		9 11	0539	KART “Classic country… 24 hours a day 7 days a week, 94.7, 1400 Buck FM”	A
		9	0619	KART  “Lincoln live 94.7 Buck FM.com” med country.	A
		5.	1000	KRPL Moscow ID  med ett bra ID trots att det kom på någon form av elstörning till  och från med en murrig ”ton”.  ESPN och callet + en ”Palouse’s …”-slogan.	BOS
		5.	0800	KCYK Yuma AZ gladde i manglandet med unik slogan! Svarade faktiskt!	JOB
		15	0800	KIHH Eureka CA med call och ort	JOB
		31 11.	1300	KIHH  enda GY som matchade 50 kW:arna från BC/WA. Bra ID!  Värdelöst hela 
				dagen mot NA annars. Men KIHH förljde med i Hawaii-öppningen denna tid.	BOS
		11 1.	0952	KNND Cottage Gove OR  med ett kort ID mellan två låtar.	BOS
		1.	0935	KLCK Goldendale WA  stadigt med local gate i Red Eye Radio	BOS
	1410	22	0534	CJWI Montréal QC med fint id med både CJWI och CPAM RadioUnion.com	RÅM
		9	0440	CJWI  FF nx om Montreal.	A
		23	0700	WPOP Hartford CT med ett halvdåligt id på heltimmen	RÅM
		20	0600	KQV Pittsburgh PA med ”This is KQV Pittsburgh” mm	RÅM
		20	0600	KQV  precis som för Rolf ovan.   QSL!	BOS
		20	0600	KQV  	MJT
		20	0600	KQV minsann. Tyvärr med hack i insp. men v/s hade bra hörsel så härligt QSL!	JOB
		13	0300	WING Dayton OH  med bra legal ID	BOS
		15	0600	WING rätt bra “1410 WING, Dayton’s first radio station”, “ESPN 1410”	JOB
		22	0500	WING  med ”ESPN 1410 WING AM”	RÅM
		15	0500	WIZM La Crosse WI  med flera fina ID i en promo före nyheterna	BOS
		23	0600	WIZM “Newstalk 1410 AM, 92.3 FM”	JOB
		14	0800	KRWB Roseau MN ”Classic Rock 1410 KRWB AM Roseau”	JOB
		14	0543	KRWB   krigade med en mex här. “Classic Rock KRWB” och Aerosmith	BOS
		22	0528	KLEM Le Mars IA  extremt ovanlig men kom upp med ett klart ID i denna öppning som även gav KOWZ 1170 t ex!  Finns faktiskt i pärmen sedan tidigare dock.	BOS
		22	0444	KLEM  med ett ”1410 KLEM” i en promo. Dennis svarade snabbt och trevligt. Även 0622 med ett ”KLEM 96.9 FM”	RÅM
		23	0731	KLEM med ID även för 96.9. Klart sällsynt men gick ett par dar i rad här!	JOB
		11. 12.	1059	KIIX Colorado Springs CO  bra med country efter lite stört “Kicks Country”	BOS
		9 11	0600	KIIX  “Kix Country AM 14-10”.	A
		14 8.	0538	KIIX bra med C&W och ”Kicks AM 1410”	JOB
		14	0406	CFTE Vancouver BC  är ju vanligast här men minst tipsad så noteras med ID här	BOS 
		9 10	1159	CFTE  “Fox Sports Radio, CFTE AM Vancouver”.	A
		22	0800	CFTE  ”ESPN SportsRadio Vancouver” mm	RÅM
	1420	9	0508	CKDY Digby NS  “14-20 CKDY Digby”.	A
		23	0709	CKDY  med CW och ”Serving Western Nova Scotia, this is CKDY”	RÅM
		8. 12.	1059	WHK Cleveland OH  underströk att det betalprogram som just hörts inte hade någon koppling till ”1420 The Answer” eller Salem utan fick stå för utgivaren	BOS
		23	0602	WHK  med ett diskret id. Lite senare även ”The Answer 1420”	RÅM
		7.	0700	WHK ”AM 1420 The Answer”	JOB
		14	0400	WOC Davenport IA gick riktigt bra	RÅM
		7 11	0459	WOC  “WOC Davenport, an i-heart radio station”, “Here your KWQC TV6 first alert forecast”, “Newstalk 14-20 WOC”.	A
		15	0512	+KGNB New Braunfels TX forskade jag lite i eftersom en Countryspelare kom upp ett par minuter över KTOE med flera. Vid låtväxling bara ett enkelt ”AM 1420 KGNB” av YL men rätt bra så det tycks som om allt stämmer! Läskiga cx en stund här, och inte minst strongt mot Monterrey-hållet dessutom. QSL!	JOB
		15	0512	KGNB  hade även jag när jag kollade inspelningen framåt september ett år senare1	BOS
		23	0730	KTOE Mankato MN med id efter C2C	RÅM
		9 10	0538	KTOE  “Information Radio 14-20 KTOE Mankato”, jingel “….KTOE”.	A
		15	0703	KULY Ulysses KS  fullständigt dominant några minuter!  Fina ID.	BOS
		15	0703	KULY  starkare med VK men renare med ÖK!	JOB
		15	0702	KULY   ”Classic Hits 1420 KULY Ulysses” mm	RÅM
		15	0600	+KOTK Omaha NE med ett klart ”FM 94.5 and AM 1420 The Answer”! Här var FM-angivelsen klart praktisk eftersom WHK ”AM 1420 The Answer” inte använder sig av FM-repeater än! Ett uselt ”KOTK Omaha” följde men där åtminstone ”Omaha” gick att uppfatta någorlunda bra. Perfekt QSL!	JOB
		15	0600	KOTK  rätt bra och om inte KTOE lagt sitt call precis över KOTK:s hade det blivit kalas. Men ”Omaha” går fram tydligt i alla fall.  Mycket informativt QSL!	BOS
		15	0600	KOTK med ett stört ”on FM 94.5 and AM 1420 The Answer” samt ett svagt Omaha.	RÅM
		14	0857	+KSTN Stockton CA    med lite musik och ett klart ”105-9 The Bull.” nere strax över bruströskeln!  Inga andra NA hördes och inga QRM från Europa. Bara lite fräsande från geostörningen.  Tog tid att hitta en adress som inte studsade. Ingen reaktion dock.	BOS
		14	0857	KSTN överraskade med ett bra ”105.9 The Bull” i Countryn! Tnx tips BOS! Men svarar ju inte så…	JOB
		10.	1000	KUJ Walla Walla WA ej så stark men klart med legal ID	JOB
		10.	1000	KUJ  något bättre på min antennkombo tydligen	BOS
		15	0831	KITI Chehalis WA ID:ade med ”KITI”-jingle bland låtarna	JOB
		9.	1106	KITI  mycket fint och det är ju positivt om man ska lyssna på musik	BOS
	1430	21.	0728	WFOB Fostoria OH ännu en klar humörhöjare i manglingen! Plötsligt fint med wx. Prompt QSL!	JOB
		21	0727	WFOB  fint med väder och id	RÅM
		21	0728	WFOB även hos mig då jag kollade. Dock hade svarsviljat redan ebbat ut då.	BOS
		21	0720	WFOB 	MJT
		23	0559	CHKT Toronto ON  “This is CHKT, Fairchild Radio Toronto”	RÅM
		14	0100	CHKT	JOB
		14 12.	0400	WXNT Indianapolis IN   ”CBS Sports 1430”	BOS
		14	0400	WXNT   ”CBS Sports 1430”	RÅM
		14	0400	WXNT ”CBS Sports 1430”	JOB
		20	0500	WBEV Beaver Dam WI lurades med programmet ”Wednesday Night Oldies” som hördes av och till mellan 04 och 05. Spelade bl.a. den nyligen avlidne Chuck Berry	RÅM
		20	0530	WBEV  har jag jagat länge. Nu återstår "bara" att få QSL...	MJT
		14	0403	KZQZ St. Louis MO drog på en jingle “…radio 1430 KZQZ…”	JOB
		23	0657	KTBZ Tulsa OK med ett ”1430 The Buzz”	RÅM
		14	0500	KEZW Aurora CO  ”The all new cruise on 1430, KEZW”	RÅM
		8. 12.	1100	KEZW  väldigt fint ID men strax därpå hördes även WXNT med ID genom KEZW	BOS
		7 11	0338	KEZW  “We’re Denver’s home for Good Time and Great Oldies, Cruisin’ 14-30”.	A
		15	0400	KLO Salt Lake City UT  med ett stört id	RÅM
		7 11	0559	KLO  “KLO Ogden, Salt Lake City, more what you’re lookin’ for, 14-30 AM, now with even more World Classic Talk”, CBS news. “World Class Talk on 14-30 KLO”.	A
		9.	1300	KLO tuffade på ännu så här dags	JOB
		10 12	1233	KYKN Keizer OR  väldigt stark och stadig!	BOS
		10	1233	KYKN “We hold the flag high, 14-30 KYKN Salem”.	A
		23	0700	KCLK Asotin WA  körde över en intressant Relevant Radio på heltimmen	RÅM
		14	0700	KCLK kanon med ID och Fox Sports	JOB
		9	0459	KCLK  “Fox Sports Radio, KCLK AM 14-30 the Sports-Fan Asotin, Lewiston, Clarkston.	A
		10.	0800	KBRC Mount Vernon WA ”1430 KBRC Mount Vernon” i kamp med stark KCLK	JOB
		10.	0800	KBRC  under KCLK	BOS
	1440	23	0700	WRED Westbrook ME med id och Fox Sports Radio	RÅM
		7.	0600	WGIG Brunswick GA  med heltimmes-ID:et i en röra av stationer	BOS
		7.	0600	WGIG har jag inte stött på tidigare men nu tydligt ID = trevligt!	JOB
		23	0605	WHKZ Warren OH reläade WHKW 1220	RÅM
		8.	0600	WHKW  sa att dom vände sig till Northern Ohio	BOS
		12 13	0257	WMAX Bay City MI  med ruskigt bra lokal-ID i Ave Maria Radio	BOS
		22	0900	WMAX  med “1440 AM WMAX” mm	RÅM
		22	0705	KYCR Golden Valley MN  med fint ID!!  Påpekade att man var Twin Cities nya Business station. Bytt call med 1570. Ex Disney och silent.	BOS
		22	0705	KYCR helt klart ny i lurarna och därmed glädjande för	JOB
		22	0705	KYCR  med ”Business 1440, your home for Twin Cities Business News”	RÅM
		14 16	0400	KMAJ Topeka KS “The Big Talker 1440 KMAJ Topeka” har jag bara hört en gång förut. QSL kom då så behöver inte skicka denna.  Fint 16:e kl 0606 med ”1440 KMAJ” och Red Eye Radio	JOB
		14	0400	KMAJ  IDade med djup basröst med CKJR i bakgrunden	RÅM
		11	0500	KMAJ  med standard-ID enligt Jan här ovan	BOS
		14	0300	KKXL Grand Forks ND gladde med tydligt ID i sporten! Den var inte väntad men QSL väntar man ju alltid på och det kom också till sist från Jennifer 	JOB
		14	0300	KKXL  när jag kollade efter Jans tips. Hade förstås hittat den förr eller senare eftersom det var på heltimmen men nu slapp jag vänta. Och dom också! QSL efter två försök	BOS
		12.	1100	CKJR Wetaskiwin AB  släppte inte upp de övriga	BOS
		14 6.	0913	CKJR glänste med låten ”98.6” med Keith. Faktiskt ingen radiolåt som man skulle kunna tro utan titeln anspelar på normal kroppstemperatur i Fahrenheit!  6.11 0705 med australierna The Seeker’s med sin ”Georgy Girl”. Man kan inte klaga på musiken.	JOB
		7 11	0510	CKJR “W 14-40 playing hits from the 50’s, 60’s and 70’s”. “Broadcasting from historic downtown Wetaskiwin, this is 14-40 CKJR”, “W 14-40”.	A
		21	0500	KMED Medford OR  ”FM 106.7 and AM 1440 KMED Medford”	RÅM
		22 6.	0700	KMED  	LSD
		15	0920	KMED nämnde FM också. Brusigt ID bara vid ett snabbt nedslag här	JOB
		11.	1100	KMED  med ovanligt trevlig signal	BOS
	1450	9	0502	CFAB Windsor NS  “13-50 CKAD Middleton, 14-50 CFAB Windsor, 97.7 CKEN Sackville, AVR, a MBS radio station”, “Today’s Best Country”.	A
		7.	0645	CFAB  med ”avrnetwork.com”-promo i musiken	BOS
		16	0505	WPGG Atlantic City NJ  svårt splashat FM-ID	BOS
		21	0725	WLEC Sandusky OH med ”onödigt” bra ID för den som redan har den! ”1450 AM WLEC”	JOB
		21	0724	WLEC  med en fin period runt ID. Oldies lite vid sidan av Greatest Hits-fåran.	BOS
		14	0530	WGNS Murfreesboro TN överraskade med bra ID och promo för program helt enligt schema! Bra och snabbt QSL från Bart gladde här!	JOB
		14	0530	WGNS  inte så illa! QSL-brev 2004 dock vid koll i TN-pärmen.	BOS
		7 12	0458	WKEI Kewanee IL  med ett ID där även 104.3 FM ingick. Även 12.10 kl 0906z	BOS
		15 22	0538	KBMW Breckenridge MN  med ett par svaga ID	BOS
		25	0430	KBMW “The Voice of the Valley AM 1450”	JOB
		22	0609	KBMW upp med ”KBMW The Voice of the Valley” mm. Det blev ett snabbt svar på min omrapportering.	RÅM
		15	0505	KATE Albert Lea MN Skaplig jingle ”K-A-T-E”. Även uselt i röran på timmen	JOB
		22	0519	KATE  i en salig röra men lite starkare än alla andra	BOS
		9.	0622	KWBE Beatrice NE äntligen även i mina garn och då med promo för “News Channel Nebraska” som man är en del av. QSL kom snabbt	JOB
		9.	0622	KWBE  med “We are News Channel Nebraska”	BOS
		4.	0555	KQYX Galena KS  med ett mycket bra ID , slogan mm i GOS.  Den behövde jag! Och fint QSL kom också!	BOS
		14	0346	KYNT Yankton SD kom upp ganska bra med “1450 KYNT” mm	JOB
		22	0723	KYNT   med ID och promo	BOS
		22	0724	KYNT  med ett ”1450 KYNT”	RÅM
		16 22	0650	KZZJ Rugby ND  skapligt men kan gå mycket bättre ibland	BOS
		14	0300	KZZJ ”AM 1450 KZZJ Rugby” rätt fint	JOB
		22	0617	KZZJ  med ett “1450 KZZJ” i röran	RÅM
		10 14	0330	KGRE Greeley CO  stark och stadig med sin Mex-musik och ID här.  Den 14.10  0556z med ett fint ”Tigre FM”	BOS
		14	0419	KGRE ”Tigre FM” ganska framträdande	JOB
		22	0806	KGRE  med musik och ett svagt ”Tigre FM”	RÅM
		14	0812	KGIW Alamosa CO riktigt fint med ID mellan hitsen! Det var en trevlig allmosa!	JOB
		14 11.	0812	KGIW  med bättre signal än när jag hörde dem några veckor tidigare. Verkar vara kraftigt underbemannade på QSL-avdelningen …	BOS
		14	0812	KGIW  med ett hyfsat id 	RÅM
		1. 11.	1129	+KAVP Colona CO  gjorde Colorado-trippeln på 1450 komplett! ESPN och dubbel-ID med FM så som de flesta stationerna numer.  Oväntat svarsobenägen. Fint 1. 1229z	BOS
		8.	0729	KAVP ganska bra med ID för 1450 och 97.5! Fick för mig att det var KHIT så först när jag Googlade kom jag på att denna var ny för mig! 	JOB
		5.	0600	KGRZ Missoula MT  ID:ade ett par gånger riktigt användbart	BOS
		5.	0600	KGRZ rapporterbart och svarade prompt och rätt kortfattat	JOB
		5.	0800	KBBS Buffalo WY med ID även för K278CJ 103.5	JOB
		12	0754	KBBS  ”Classic Country 1450 and 103 5 FM.”	BOS
		8.	0700	KVOW Riverton WY gladde med ID enligt Bosses tips – tnx! Bättre 0800. Har inte hört av sig på min rapport än…	JOB
		8.	0800	KVOW  orkar inte bry sig om våra lyssnarrapporter tydligen.	BOS
		15 11.	0737	KVSI Montpelier ID trevligt återhörande sedan förra säsongen. även ID 1100 11.11	JOB
		15 11.	0737	KVSI  ett av de ID som togs direkt vid avlyssningen.  La till 101-7 i ID:et 	BOS
		14	0900	KHIT Reno NV rätt bra ”NBC Sportsradio 94.1 and KHIT Reno”	JOB
		15	1100	KHIT hittade HIT igen! Cx skärpte till lite efter en dipp	JOB
		15 6.	1100	KHIT  blandade även in ”Fox Sports Radio 630 AM” i sammanhanget!	BOS
		15	1100	KHIT   med ”NBC Sportsradio 94.1 and KHIT Reno” mm	RÅM
		21	1300	KLZS Eugene OR	LSD
		21	1300	KLZS  just så pass ID-bar med SDR-teknik. Säkert klarare på Lasses analoga pyts	BOS
		15 1.	0630	KFLS Klamath Falls OR  ”News Talk 1450 KFLS Klamath Falls …”	BOS
		14 15	0930	KFLS ”Newstalk 1450 KLFS Klamath Falls”	JOB
		15	0630	KFLS  med ”NewsTalk 1450 KFLS Klamath Falls”	RÅM
		6. 8.	1000	KLBM La Grande OR  med ett inte allt för bra dubbel-ID // 1490	BOS
		8.	0600	KLBM med ID även för 1490. Också 1100 tex. Vägrar svara tycks det?	JOB
		10 1.	1228	KONP Port Angeles WA  med lokala annonser och ID	BOS
		11.	1005	KONP fint. Puffade för sina lokala nx och väderrapporter	JOB
		15 5.	0836	KCLX Colfax WA     ”Palouse Country”	BOS
		15	0836	KCLX ”Palouse Country” och skapligt bra en stund	JOB
		15 3.	1000	KBKW Aberdeen WA  med ett svagt legal ID i bruset.  Stark den 3.11 1300z.	BOS
		4.	1315	KLAM Cordova AM  med ett ID i en promo. Annars country. 1333 riktigt bra!	BOS
	1460	20	0645	WOPG Albany NY med religiöst program.	MJT
		23	0700	WOPG  med EWTN och idar även 89.9	RÅM
		20	0600	WHIC Rochester NY bra med ”The Station of the Cross” mm	RÅM
		20	0600	WHIC  med utförligt och bra ID för kedjan och specifikt WHIC	BOS
		21	0620	WBNS Columbus OH upp med ”Sports Radio 97.1 The Fan”. Sade även ”1460 ESPN Columbus”	JOB
		21	0620	WBNS 	MJT
		21	0620	WBNS  har jag bara hört ett par gånger tidigare över en period av 45 aktiva år	BOS
		20	0705	CJOY Guelph ON med oldies konkurrerade med ovanstående men lät betydligt 
				bättre…	MJT
		23	0605	CJOY  med ett kort ”1460 C-Joy”	RÅM
		8.	0633	CJOY ID:ade ordentligt och lade sedan på ”Imagination”	JOB
		15	0500	+WJTI West Allis WI drog callet på engelska och nämnde FM också (97.9)! Klar surpris om man säger så   QSL:ade snabbt när jag till sist skickade!	JOB
		15	0555	KKAQ Thief River Falls MN hör man inte så ofta. Lade märke till att samma rocklåtar spelades här som på 1410 KRWB. Här ett ”Classic Rock 1460 KKAQ”	JOB
		14	0400	KXNO Des Moines IA hänvisade till sin hemsida	RÅM
		7-11	0443	KXNO  “Des Moine’s sports station, 14-60 KXNO”, Fox sports radio.	A
		15	0400	KLTC Dickinson ND mest framträdande bland flera på timmen	JOB
		4. 12.	1100	KLTC  mycket bra ID.  Även 22.10 0800	BOS
		22	0800	KLTC  med ett fint ”1460 KLTC Dickinson”	RÅM
		8	0159	KLTC  “14-60 KLTC Dickinson”, ABC news.	A
		14	0700	KUTI Yakima WA gick fint och ID:ade med call och ort	JOB
		21	0453	KUTI  med “Your home for Major League Baseball is ESPN Yakima”	RÅM
	1470	23	0659	WLAM Lewiston ME bad om bidrag från lyssnare	RÅM
		7	0021	WLAM  jingle “WLAM”.	A
		23	0659	WLAM riktigt trevligt	JOB
		14 22	0500	WMBD Peoria IL stark	RÅM
		22 8.	0706	WMBD  med ID efter KMNQ. Hörd mest varje dag.	BOS
		7 11	0452	WMBD “14-70 and 100.3 WMBD stimulating talk”.	A
		14	0510	WBKV West Bend WI  med ett snyggt ID i musiken	BOS
		14	0510	WBKV fint ”AM 1470 WBKV” ska visst byta call inom kort	JOB
		20 23	0626	WBKV  med ”Kool Radio AM 1470 WBKV”. Har nu bytt till WIBD.	RÅM
		7 9	0335	WBKV  “Cool Variety AM 14-70 WBKV”.	A
		10.	0328	WIBD skapligt med nx, wx och ID // nyinförskaffade 101.3!	JOB
		8.	0600	WIBD  kanon med det nya ID:et.  Ex WBKV.	BOS
		15	0605	KYYW Abilene TX med ett kort gästspel men hyfsat tydligt ”Newstalk 1470 KYYW” och webbsidans adress. Kul återhörande! Svarade förra säsongen	JOB
		15	0605	KYYW  med en del detaljer och flera ID	BOS
		15	0606	KYYW  med ett “NewsTalk 1470 KYYW”	RÅM
		22	0751	KMNQ Brooklyn Park MN med ett ”La Raza”. 22/10 0525. 0656 med ett ”La Raza 1400 y 1470”	RÅM
		15	0555	KMNQ ”La Raza 1400 y 1470”	JOB
		22	0705	KMNQ  fint dubbel-ID	BOS
		4.	0555	KAIR Atchison KS  kul återhörande.  ”AM 1470 - Classic Country Plus”	BOS
		9 5.	1024	KKTY Douglas WY  upp ur CJVB med mest bara ett bra ID och lite OLD	BOS
		5.	0800	KKTY inte så bra men jinglen “KKTY Douglas” kändes igen från när jag rapporterade dem häromåret. Lät som systern 1580 hördes samtidigt!	JOB
		10 1.	1231	KBSN Moses Lake WA  nu nästan på rätt frekvens! Låg ju mycket snett tidigare.	BOS
		14	0600	KBSN spökar inte från låg QRG längre! ”KBSN Moses Lake, Washington”	JOB
		15 22	1100	KBSN  med id i en promo för ”Lars Larsen Show”	RÅM
		9	0416	KELA Centralia Chehalis WA, “Cougers football on AM 14-70 KE..”, om Washington.	A
		5.	1201	CJVB Vancouver BC  med rockmusik och sen fint EE ID. Inte CC-stuket.	BOS
		22	0800	CJVB  blev loggad till slut	RÅM
		9 10	1105	CJVB  “AM 14-70 CJVB Faichild Radio”.	A
	1480	23	0700	WSAR Fall River ME med väder efter id	RÅM
		23	0700	WSAR bra med ID och wx	JOB
		20	0603	WHBC Canton OH med ett ”News Talk 1480 WHBC”	RÅM
		21	0800	WSDS Salem Township MI bra med “La Explosiva 1480” mm	RÅM
		21	0730	WSDS ”La Explosiva 1480 AM”	JOB
		20 21	0754	WGVU Kentwood MI ”Realoldies 1480 and 850”	RÅM
		14	0410	WGVU fast det lät nästan som en Countrylåt så jag letade efter ID! ”Real Oldies 1480 and 850” emellertid	JOB
		7	0458	WGVU  “Real oldies 14-80 and 8-50”.	A
		15	0500	WLMV Madison WI   kanon med fullständigt ID med call och ort, samt ”La Movida 1480”	JOB
		14 23	0400	WLMV  med ett stört ”La Movida”	RÅM
		7 10	0459	WLMV   SS “WLMV La Movida”.	A
		14	0444	KAUS Austin MN ”AM 1480 KAUS”	JOB
		14	0444	KAUS  upp med ”AM 1480 KAUS” i en promo	RÅM
		14	0444	KAUS upp ur La Movida som ID:ade strax innan	BOS
		22	0800	KQAM Wichita KS med ett svagt ”AM 1480 KQAM” och sedan Fox News	RÅM
		5.	0728	KRXR Gooding ID var envetet svår att ID:a. Mex-mx och flera ”…solo aquí” mellan låtarna som jag inte blev klokare av. Dock reklam till area code 208 här och då föll polletten till sist ner	JOB
		11 15	0700	KGOE Eureka CA  med ett bra ID	BOS
		5.	1100	KGOE med ”KGOE Newstalk 1480” bl.a	JOB
		10	0400	KGOE “You're listening to Newstalk 14-80 KGOE Eureka”.	A
		21	0515	KBMS Vancouver WA med ID och gospel	RÅM
		9	0619	KBMS  “This is 14-80 KBMS”.	A
	1490	20 23	0532	WBAE Portland ME med id för AM och FM, även 07.05	RÅM
		23	0706	WBAE “Maine’s Talk Radio is now on FM at 107.1” fint	JOB
		14	0430	WOSH Oshkosh WI gav telefonnumret bland annat	JOB
		12 14	0531	WOSH  ”1490wosh.com”.  Även 0430 samma morgon.	BOS
		7	0459	WZOE Princeton IL  med svagt ID. Nämnde en station till. CBS nx.	BOS
		22	0710	KLGR Redwood Falls MN   med country och ett halvskapligt ID	BOS
		22	0710	KLGR gladde med ID! Ny för mig och svarade snällt	JOB
		22	0710	KLGR  med ett risigt id. Tur att den redan finns i pärmen.	RÅM
		15	0546	KKAN Phillipsburg KS kom upp med Oldies och ”1490 KKAN” plus lite till. Kul!	JOB
		15 5.	0546	KKAN  behövdes ingen inspelningskoll för att uppfatta	BOS
		4.	0554	KDMO Carthage MO  med ett klart gångbart ”Fabulous 1490 KDMO” och lite till men den har jag hört några gånger förr och även fått QSL modell gammaldags brev.	BOS
		15	0249	KOVC Valley City ND har jag inte hört så här bra tidigare! ”Here’s the weather from 1490 KOVC”. Inte för att QSL behövs men…	JOB
		15	0249	KOVC  stark en stund.  ”KOVC and newsdakota.com”	BOS
		14	0905	CJSN Shaunavon SK med ”CJSN 1490”. Bra ID sedan 0912 också	JOB
		14	0905	CJSN    Häftiga rusningar och ner i gytjan däremellan. 0912 lite mer än bara ID	BOS
		12 5.	0823	KDBM Dillon MT  alltid framme när kondsen gynnar Klippiga Bergen	BOS
		15	0652	KDBM ”AM 1490 KDBM” med Country	JOB
		21 22	0844	KDBM  med ett stört ”KDBM Dillon 1490”. Även 0917.	RÅM
		6.	1009	KHTC Malmstrom MT  med ett ”1490 The Patriot” i musiken	BOS
		6.	1009	KHTC drog till med ett ”1490 The Patriot” i musiken	JOB
		5. 10.	0700	KCID Caldwell ID  med ett svagt dubbel-ID // 1450.  Jättestark dessförinnan.	BOS
		5.	1200	KRKC King City CA  med en mycket bra period över heltimmes-ID:et!  Tackar jag för. Hörde dom för en himla massa år sedan men dåligt då så jag behövde detta! QSL kom på rapporten!  Sen dess har jag hittat fina ID på denna även 0953 och 1024 den 5.11!	BOS
		5.	1024	KRKC med bra ID ”KRKC Country” hört några gånger så rapport inget problem. Svar däremot?	JOB
		15	0700	KSYC Yreka CA inte så tokigt med ”Jefferson Public Radio” och till och med ett ”KSYC” även om inte helt bra. Ingen respons på mina rpts än dock men…	JOB
		15	0700	KSYC  hade gått under min radar p g a mkt klen signal på mitt antennval. Men vet man om det så är det ingen tvekan. Som tur är så har jag den sedan länge.	BOS
		15	0700	KSYC  med ett svagt ”Jefferson Public Radio”, för svagt för rapport	RÅM
		6.	1211	KBZY Salem OR inte så tokigt med ”1490 KBZY” i musiken	JOB
		5. 6.	0739	KBZY  med ett avbrott i musiken med fint ID	BOS
		10 1.	1229	KEYG Grand Coulee WA  ”Keyg Country”	BOS
		6.	0900	KEYG fint ID ”You’re listening to KEYG 1490 AM serving Grand Coulee and the Upper Columbia Basin”	JOB
	1500	7.	0600	WFED Washington DC  stark och stadig	BOS
		23	0500	WFED   turades om med WLQV att höras	RÅM
		7	0528	WFED  “Federal News Radio”, CBS news.	A
		11.	2123	WLQV Detroit MI  brukar vara tidig men inte så här tidig	BOS
		14	0400	WLQV  med ett program från “The Word” WHKZ Warren och WHKW Cleveland innan ett id för WLQV kom lite senare	RÅM
		8 11	0500	WLQV  “WHKW Cleveland, WHKZ Warren, SRN news is next on The Word, a service of Salem Communication. This is Faith Talk 1500 WLQV Detroit”.	A
		19	0630	KSTP St Paul MN	MJT
		22 4.	0700	KSTP  med fint legal ID förstås vid dessa cx	BOS
		22	0500	KSTP  med ”ESPN is KSTP St. Paul …”	RÅM
		7 10	0259	KSTP “KSTP 1500 St Paul Minneapolis”. ESPN.	A
		14	0900	KSJX San Jose CA ensam om än med ett lite brusigt men klart ID! Kul att äntligen logga denna men CE Len verkar inte jobba kvar?	JOB
		14	0900	KSJX  finns som tur är i pärmen. Klent men klart ID	BOS
	1510	7.	0600	WMEX Boston MA  	BOS
		6	0507	WMEX  “15-10 WMEX”.	A
		23	0500	WLAC Nashville TN  starkast på heltimmen med id och Fox News	RÅM
		6	0500	WLAC  “This is Newsradio 15-10 WLAC Nashville, Fox News now”.	A
		4	0400	KCTE Independence MO  med fint ID efter tips från PAX116. Tnx PE!  I svaret från
				pålitlige Ed redogjorde han för de tekniska problem de hade denna dag.	BOS
		14	0500	KCKK Littleton CO spelade Adele	RÅM
		16	0420	KCKK	MJT
		7 11	0132	KCKK  spelade Michael Jackson “Black or White”, “All your favorite songs of the last 5 decades, you’re on local owned radio station the Rock 93.7 FM 15-10 AM”, “You're listening to KCKK AM Littleton Colorado…”	A
		22	0459	KGA Spokane WA med reklam för ”Green Nugget Marijuana” i Spokane	RÅM 
		7 10	1156	KGA “Spokane’s home for the most Northwestern sports talk, Sports Radio 15-10 KGA”. “Fox Sports Radio”.	A
		11	0700	KGA  med ID genom den mycket starkare KCKK	BOS
	1520	7. 11.	0600	WWKB Buffalo NY  strålande förstås vid dessa konds. 11.11 kl 2127 UTC kanon!	BOS
		23	0600	WWKB  stark som vanligt	RÅM
		7 11	0400	WWKB  “Buffalo’s home for ESPN radio 15-20 AM WWKB Buffalo”.	A
		23	0459	WNWT Rossford OH upp med ”WNWT” och ”Urban Family Talk”	RÅM
		22	0503	KOLM Rochester MN ”SportsRadio 1520 The Ticket” och CBS Sports Radio	RÅM
		22	0600 	KOLM “1520 The Ticket” i röran här. Kör CBS Sportsradio	JOB
		14	0555	KOKC Oklahoma City OK ”You’re listening to Newstalk 1520 KOKC”. Red Eye Radio på programmet	JOB
		23	0700	KOKC  med ett uschligt id	RÅM
		7 10	0459	KOKC  “Newsradio 15-20 KOKC i-heart radio”. CBS news.	A
		4. 8.	0600	KOKC  klart starkast på frekvensen	BOS
		14 23	0400	KKXA Snohomish WA med ett svagt id. Mycket bättre 21:a 08.	RÅM
		7 11	0350	KKXA  “All new Classic Country 15-20 KXA”, 0402: “Northwestern Classic Country Station is 15-20 KKXA Snohomish Everett”.	A
	1530	23	0600	WCKY Cincinnati OH  kör ofta diverse program för betalande nattetid	RÅM
		9	0504	WCKY  “ESPN Radio”.	A
		8.	0600	WCKY  förklarade hörbarheten med att de körde ut 50 kW	BOS
		15	0527	WCKY ”ESPN 1530”	JOB
		14	0503	KGBT Harlingen TX  med ett helt strålande ID! Bästa jag hört dem.	BOS
		14	0503	KGBT våldsamt bra – nästan synd man har dem, Hi!	JOB
		14 20	0506	KGBT  mycket bra med bl.a. ”Amor Celestial 1530”. Svarade snabbt och trevligt. Även 20/10 0601.	RÅM
		14	0734	KFBK Sacramento CA finfint innan C2C	JOB
		14	0500	KFBK berättade om en tävling	RÅM
		19	0600	KFBK 	MJT
		7 11	1104	KFBK, “Newsradio KFBK 93.1 FM and 15-30 AM”.	A
		4.	0557	KFBK  stark men andra stationer tog över korta stunder. Européer mest.	BOS
	1540	23	0658	WDCD Albany NY idar med FM-frekvensen 	RÅM
		7	0529	WDCD  REL px, låångsaamt ID “W – D – C ---- D”.	A
		14	0100	WDCD mäkta fint med AM/FM-ID plus jingle	JOB
		8.	0600	WDCD  bara svagt och trängd av CHIN med indisk musik och en non-stop-sändning från Fox apropå valet	BOS
		23	0504	CHIN Toronto ON med fint id på engelska. 	RÅM
		9	0446	CHIN kinesiska.	A
		12.	1059	+WKXG Greenwood MS  med ett klart ID och gospel!  Högst oväntad!	BOS
		15	0503	KEDA San Antonio TX riktigt bra med call-ID ”KEDA” mm! Äntligen rapport	JOB
		14	0500	KXEL Waterloo IA kommer man inte undan så lätt	RÅM
		7 11	0030	KXEL “The Voice of Eastern Iowa, Newstalk 15-40 KXEL Waterloo, Sioux Falls, Cedar Rapids”, “Fox News Radio”. “This is Red Eye Radio”.	A
		5. 6.	0700	KMPC Los Angeles CA  med ett trängt men klart ID! ”KMPC Los Angeles”	BOS
		6. 9.	1200	KXPA Bellevue WA  med fint ID efter gammal big band-låt.  Även 10.11	BOS
		10.	1000	KXPA bra “KXPA Bellevue-Seattle” och sen lite big band swing	JOB
	1550	23	0705	WSDK Bloomfield CT skapligt trots Kuba-QRM ”This is Life Changing Radio for the Greater Hartford area, 1550 AM WSDK”. QSL förra säs.	JOB
		7.	0600	CBEF Windsor ON  ”… 1550 et …. á Windsor.”	BOS
		23	0500	CBEF  bra på timmen 	RÅM
		10 11	0204	CBEF “Ici radio Canada, France 1”. “Ici Radio Canada Première”.	A
		21	0748	+WDLR Delaware OH upp i dryga minuten och fullständigt tryckte ner CBEF m. fl. ”Local 1550 WDLR”, lokal reklam och väder. Svarsovillig	RÅM
		21	0748	WDLR klart användbar styrka vid ID! Äntligen Delaware, Hi! QSL-trög?	JOB
		21	0748	WDLR  otänkbart stark och stadig … Innan man upplevt det!  Tnx RÅM för tips!	BOS
		14	0558	KYAL Sapulpa OK bara andra gången men här ett ”AM 1550 The Sports Animal”	JOB
		14	0558	KYAL  oväntat bra med promo för college-matcher	BOS
		15	0545	+KDCC Dodge City KS är ju en raritet men inte så pjåkigt med Fox-sporten och sedan tydligt call. Kom igen senare med ett till för arkivet! Mailet till John studsade fast då kom jag på att ”bygga om” adressen lite enligt deras personalkatalog och då funkade det bättre!	JOB
		15	0545	KDCC  med väder, id och lite senare info om en ny 3D-skrivare i biblioteket. John svarade trevligt och är orolig för stationens framtid pga snål budget. Han är 67 år och går i pension efter terminens slut.	RÅM
		15	0545	KDCC  med flera bra detaljer till rapporten. Tack till JOB som tipsade om denna.	BOS
		9 10	0400	KRPI Ferndale WA, “You're listening to 15-50 AM KRPI Ferndale”.	A
		22	0800	KRPI  med “1550 AM KRPI in Ferndale”	RÅM
		15	0700	KRPI med sitt legal ID	JOB
		15	0234	KMRI West Valley City UT kanon efter alla år jag letat efter dem! ”La Raza 107.1 FM”. Kanske på natteffekt med tanke på att KSOP dundrade in samtidigt? UTan QSL än..	JOB
		15	0234	KMRI  inte så stark men ren och klar så bra QRK vid ID	BOS
		14	0100	+KQNM Albuquerque NM kalasfint med IHR-px och ID ”KQNM Albuquerque”! Fint QSL efter lite utredning om att det faktiskt är deras station numer	JOB
		14	0100	KQNM  med IHR och ett fint ” KQNM Albuquerque”	RÅM
		14	0500	KXEX Fresno CA gladde med tydligt legal ID! Spanskt religiöst format nu. Verkar inte finnas någon uppenbar kontaktinfo till denna raring?	JOB
		14	0500	KXEX  enligt JOB ovan. Har dock en mycket bättre inspelning så blir fup istället.	BOS
		22	0300	KZDG San Francisco CA starkast på frekvensen	RÅM
		11.	1100	KZDG  klart starkast på timmen	BOS
		9.	0900	KDZG stadig vid identifiering	JOB
		20	1031	KKOV Vancouver WA med ID och ”A rainy night in Georgia”	RÅM
		20	1030	KKOV	MJT
		15	0540	KKOV har man många ID från denna exp ”America’s Best Music, Sunny 1550”	JOB
		22	0706	KKOV  med Elton John och en Sunny-jingle	BOS
		7 9	0412	KKOV  “America’s Best Music, Sunny 1550 KKOV”.	A
		22	0700	KRPI Ferndale WA  med sitt vanliga, korta, ID på timmen	BOS
		9	0400	KRPI  “You're listening to 15-50 AM KRPI Ferndale”.	A
	1560	23	0659	WFME New York NY stark med religiöst	RÅM
		7	0458	WFME  “Bringing truth and hope across the street and around the world, this is Family R, broadcasting with good news of the gospel at AM 15-60, this is WFME New York”.	A
		14	0559	KKAA Aberdeen SD “We are here for you 24 hours a day, KKAA Aberdeen”	JOB
		22	0559	KKAA  med Family Radio och ”KKAA Aberdeen”	RÅM
		22 8.	0759	KKAA  stadig men dök just vid ID. Dock läsbart.	BOS
		21	0500	KNZR Bakersfield CA lite stöd	RÅM
		12 11.	1100	KNZR  men flera andra under.	BOS
		9 11	0619	KNZR  Coast to Coast AM. “KNZR”	A
		5.	0600	KNZR nämnde även 97.7 KNZR-FM Shafter	JOB
		3.	1300	KVAN Burbank WA  med ett rätt bra kedje-ID för La Estación de la Familia	BOS
		5.	0600	KVAN rätt bra i kamp med KNZR. ”KVAN Burbank” mfl call nämndes	JOB
		9.	1000	KZIZ Pacific WA  med ett bra ”Radio Punjab, KZIZ Pacific-Tacoma-Seattle”	BOS
	1570	23	0700	WMVX Methuen MA bra med ”Nossa Radio. You’re listening to WMVX 1570 AM”. Sedan tog XERF över tillställningen.	RÅM
		11.	2120	WMVX  skapligt denna tid med ”Nossa Radio”	BOS
		14	0100	WMVX bra med ”Nossa Rádio”-ID här	JOB
		23	0501	WMVX fint med ID	JOB
		8.	0600	WGBX Harvey IL  med ett distorderat och trängt (XERF) legal ID, dock 100%	BOS
		14	0446	KVTK Vermillion SD utan formellt ID men reklamerna gick till Yankton, SD	JOB
	1580	15	0538	CKDO Oshawa ON jinglade ”107.7 CKDO”	JOB
		14	0412	CKDO  ”Durham’s Classic Hits CKDO”	RÅM
		7 9	0547	CKDO, “CKDO Morning show”, “Classic Hits, CKDO”.	A
		12	0700	WHLY South Bend IN  med ett bra dubbel-ID // WKAM 1460!	BOS
		15	0504	KCHA Charles City IA med ett svagt men klart och sent legal ID innan CBS Nx	JOB
		15	0518	KNIM Maryville MO upp hyfsat med ”Pickup Country KNIM” men försvann snabbt. Ville inte svara förra gången jag hörde dem (PAX109) men kanske nu?	JOB
		15	0518	KNIM  upp mycket kortfattat med ett dåligt ID.	BOS
		8	0248	KOKB Blackwell OK, “Blackwell Maroons football, AM 15-80”. (Tnx för hjälp, BOS)	A
		8	0248	KOKB  upp ur brusmattan en stund med bra promo och ID	BOS
		15	0500	KFCS Colorado Springs CO ensam vid arkiv-ID! Kör ”Faith-based Christian programming for the entire family”	JOB
		5.	0500	KFCS klockrent	BOS
		21	0800	KFCS  turades om med CKDO att höras	RÅM
		11	0458	KFCS “KFCS Colorado Springs”, “KFCS AM 15-80”.	A
		9	0617	KKTS Evansville WY, recensioner av music och evenemang, “KKTS”, riktigt bra!	A
		9	0617	KKTS  promotade en konsert och ID:ade innan lite reklam. Något brusigt dock.	BOS
		9.	1032	KKTS svarade trevligt förra säsongen	JOB
		14 15	0453	KHEP Tempe AZ om jag inte hör galet! Fint ID ”You’re listening to 1580 AM KHEP, Tempe, Arizona”! Testar tydligen sin STA-licens som de fick igång bara dagen innan 13.10! Får skicka en trevare som det brukar heta! Inget svar på den än men ett bra ID noterat även 15:e 0352. Lyckades aldrig höra dem under Disneyepoken men antagligen annat nattpattern just nu	JOB
		14	0454	KHEP  med ett ”You’re listening to 1580 AM KHEP Tempe Arizona”. Skickade en mp3-fil till Ben så han fick höra hur AZ låter. 	RÅM
		15	0352	KHEP  mycket bra ID! 	BOS
		21	0500	KGAL Lebanon OR med ett försynt ID	RÅM
		14	0700	KGAL ”Newstalk 1580 Lebanon, Albany, Corvallis”	JOB
		10	1230	KGAL “Smart Talk, this is Newstalk 15-80 KGAL Lebanon Albany Portland”.	A
		5.	0600	KBLA Santa Monica CA  fint vid ID.  QRM från KGAL och en SS	BOS
		5.	0600	KBLA med ett bra ”KBLA 1580 AM” bland annat	JOB
	1590	23	0702	WARV Warwick RI tog över efter KGFK	RÅM
		23	0702	WARV ”Life Changing Radio at 1590 AM, this is WARV”	JOB
		22	0858	WAUB Auburn NY  med ”Finger Lakes News Radio” i en promo för ”Handyman Show”	RÅM
		22	0858	WAUB  med programpromo och kedje-ID. Dök innan timmen.	BOS
		22	0858	WAUB med nämnda promo	JOB
		23	0658	WPSL Port St. Lucie FL hyfsat med promo där man drog hela lineupen! QSL nu när jag äntligen lyckas fånga denna FL!	JOB
		23	0657	WPSL   räknade upp programmen i ”Hometown Saturday” mm	RÅM
		21 7.	0200	WAKR Akron OH  med svåra splash som de flesta NA denna natt	BOS
		14	0400	WAKR “1590 WAKR Akron” och promo	JOB
		14	0400	WAKR  “1590 WAKR Akron”	RÅM
		14	0435	WCGO Evanston IL ”…worldwide at 1590wcgo.com”	JOB
		14	0417	WCGO  med id efter ett reklamblock	RÅM
		7 11	0417	WCGO   “This is Your Talk…..15-90 WCGO Evanston Chicago”, “Smart Talk lives here, 15-90 WCGO, WCGO.com”. Annonserar “Bloomberg”.	A
		11 12	0500	WCGO   Den 12.10 0700 helt dominant	BOS
		14	0502	WPVL Platteville WI  svagt ID i ESPN	BOS
		14 15	0502	WPVL med ett svagt ID. Samma tid 15:e och klart bättre då. Trevligt QSL kom efter PAX109	JOB
		12 5.	0600	KGFK East Grand Forks MN  gjorde inte något större väsen av sig. ID i alla fall.	BOS
		16	0645	KGFK  “The Forks”	MJT
		22	0504	KGFK East Grand Forks MN med AC. Idar ofta med “95-7 The Forks”	RÅM
		9	0411	KGFK  “95-7 The Forks”.	A
		14	0028	KGFK stark. Körde Red River football	JOB
		14	0600	KVGB Great Bend KS med ett långt ID	RÅM
		15	0348	KVGB körde ESPN och ID:ade här. Kanon-ID med ESPN-branding 0500: ”ESPN Radio 1590 KVGB” + Great Bend-reklamer	JOB
		7 11	0459	KVGB   “The latest weather with Dan Holiday on 15-90 KVGB”.	A
		11 8.	0600	KVGB  lät Dan Holliday berätta om vädret	BOS
		5. 10.	0559	KVTA Ventura CA  med ett skapligt ID.  Hade en fin period 1024z samma dag	BOS
		5.	1024	KVTA inte alls illa ”News Talk 1590 KVTA”	JOB
		11 5.	0700	KLFE Seattle WA  “The Answer” sa att kommande val var det viktigaste någonsin 	BOS
		15	1100	KLFE  med ett ”1590 The Answer”	RÅM
		10.	0959	KLFE bra med wx och ”AM 1590 The Answer” + callet	JOB
		10	1230	KLFE SRN News.	A
	1600	23	0700	WUNR Brookline MA bra med id på spanska och engelska	RÅM
		7.	0932	WAOS Austell GA  mycket fint men själva ID:et hade lite sprakslöja över sig	BOS
		14	0432	WAAM Ann Arbor MI pushade för px:et ”Eddie’s Caravan”	JOB
		22	0500	WAAM  med ”Wham Radio, Talk 1600” och Fox News	RÅM
		8.	0600	WAAM  osedvanligt osminkad. “Real Public Radio” och Trump-propaganda. Q4	BOS
		14	0414	WRPN Ripon WI hör inte till vanligheterna men har dem sedan länge (tyvärr ). ”AM 1600 your Hometown Station” ID:ar man numer	JOB
		14	0414	WRPN  med ett uschligt ”AM 1600 Your Hometown Station”.	RÅM
		7	0506	WRPN   “Now the Hometown forecast on AM 1600”.	A
		7	0130	KPNP Watertown MN  Hmong.	A
		23	0600	KGYM Cedar Rapids IA med id för AM och två FM-frekvenser	RÅM
		15	0512	KGYM “That’s the forecast on The Gym, KGYM” efter wx	JOB
		11	0657	KGYM  fick några sekunder på sig att ID:a i en match	BOS
		14	0500	KEPN Lakewood CO  ”ESPN Denver 1600” mm	RÅM
		9. 12.	1100	KEPN  stark men minst en till under	BOS
		7 11	0213	KEPN   “ESPN Denver 1600”.	A
		12 5.	0600	KTUB Centerville UT  med skapligt ID strax före KEPN	BOS
		14	0657	KTUB ”Juan 1600 AM” vasst med mera	JOB
		5.	0500	+KIVA Albuquerque NM  med fina detaljer och ID överraskade.  Stationens starke man har inte haft tid över för att QSL:a och någon alternativ adress går inte hitta …	BOS
		5.	0500	KIVA kivas med QSL…	JOB
		14	0659	KOHI St. Helens OR överraskade med tydligt ID mm rapporterbart om behov funnits! “Here on KOHI – Columbia County’s Talk Radio” 	JOB
		3.	1300	KVRI Blaine WA  mixade som vanligtg in ett kort i musiken på timmen	BOS
	1610	14	0400	CHHA Toronto ON brusigt ”Voces Latinas” men vill ju hellre ha QC här	JOB
		23	0600	CHHA  med ett svagt TOH id, störd av Caribbean Beacon och CHRN	RÅM
		11	0558	CHHA “Esta es CHHA ……Voces Latinas”.	A
		7.	0842	CHRN Montreal QC  med ett ”Radio Humsafar”	BOS
		23	0645	CHRN  äntligen med ett ”Radio Humsafar” och musik	RÅM
		22	0517	CHRN kom med ordentligt ID “You’re listening to CHRN 1610 AM, Radio Humsafar” efter ett reklamblock som gav bra rapportdetaljer. QSL	JOB
	1620	20 23	0559	WNRP Gulf Breeze FL upp med ett fint id när kubanen tog det lite lugnare	RÅM
		15	0506	WTAW College Station TX  kanon-ID innan C2C	BOS
		15	0500	WTAW fint “1620 WTAW College Station” innan Fox News	JOB
		22	0500	WTAW  starkast på heltimmen	RÅM
		22	0531	KOZN Bellevue NE  ”1620 The Zone” mm	RÅM
		7 11	0500	KOZN   “Local sportstalk weekdays 7 am to 6 pm on 16-20 the Zone KOZN Bellevue Omaha”.	A
		11	0500	KOZN  dominant men inte imponerande stark	BOS
		11	0800	KSMH West Sacramento CA  ensam på fqn med ID och IHR-annonseringar.	BOS
		14	0900	KSMH mycket bra med lokal-ID här när jag jämförde mot 1240 som var ny för mig!	JOB
		21	0500	KYIZ Renton WA bra med ID och musik	RÅM
		5. 9.	0700	KYIZ  bara ID för 1620-stationen	BOS
	1630	20 22	0612	KKGM Fort Worth TX med ett fint ID när jag passerade	RÅM
		15	0700	KKGM ”1630 KKGM Fort Worth-Dallas” samt ”kkgmam.com”	JOB
		6 11	0433	KKGM   “16-30 KKGM” med REL mx.	A
		11	0500	KKGM  tog över från KRND lämpligt till timmen och legal ID	BOS
		15	0505	KCJJ Iowa City IA  kallade sig ”The Mighty …”	BOS
		14	0400	KCJJ “This is The Mighty 1630 KCJJ Iowa City”	JOB
		14	0358	KCJJ   ”The Mighty 1630 KCJJ Iowa City”	RÅM
		7 11	0031	KCJJ   “This is Eastern Iowa’s pop music station, the mighty 16-30 KCJJ”.	A
		21	0800	KRND Fox Farm WY med ”La Jota Mexicana” mm	RÅM
		7 10	0101	KRND   SS “KRND”, “La Jota Mexicana”.	A
		11 8.	0600	KRND  berättade hur stort täckningsområde man hade. Nämnde dock inte Sverige.	BOS
	1640	20	0530	WTNI Biloxi MS med ESPN.	MJT
		20 22	0400	WTNI  tog sig fram vid heltimmen	RÅM
		9	0415	WTNI  “Sportsradio 14-90, 16-40 The Champ”, ESPN Radio.	A
		13	0300	WSJP Sussex WI  med fint dubbel-ID // FM i Relevant Radio-nätverket	BOS
		22	0500	WSJP  med Relevant Radio	RÅM
		7	0459	WSJP  “Worldwide on the Relevant Radio…, Talkradio for Catholic life on air, on line and on demand, Relevant Radio.com….WSJP…Relevant R 16-40 AM”.	A
		5.	1200	KZLS Enid OK  förvånade lite med att vara så östlig vid dessa CA-cx.	BOS
		11	0328	KZLS “KZLS” på sprakig fq, “Red EYE Radio”.	A
		7 11	0348	KBJA SS “Super 16-40 AM”, EE-ID: “This is KBJA 16-40 AM”.	A
		9.	1000	KBJA  med hyfsat ID trots en stark OR ovanpå	BOS
		21	0500	KDZR Lake Oswego OR pratade om presidentvalet	RÅM
		15	0400	KDZR med “Talk 1640”-ID och nx från townhall.com	JOB
		9.	1100	KDZR  fint	BOS
		9 11	0405	KDZR  “Talk 16-40”.	A
	1650	23	0600	KCNZ Cedar Falls IA med Fox Sports Radio	RÅM
		7 11	0500	KCNZ   “The Cedar Valley’s sports station 16-50 KCNZ the Fan, Cedar Falls, Waterloo”, Fox Sports Radio.	A
		22	0300	KBJD Denver CO ”Radio Luz” mm	RÅM
		15	0400	KBJD “1650 Radio Luz”, call m.m. Vill ha El Paso här men…	JOB
		7 8	0300	KBJD  SS “KBJD Denver 16-50 AM Radio Luz”.	A
		5.	0600	KFOX Torrance CA  med fint ID	BOS
	1660	7 11	0123	KWOD Kansas City KS  “CBS Sports Radio”.	A
		22	0300	KQWB West Fargo ND med sport	RÅM
		14 15	0500	KQWB med sport och flott ID 15:e “KQWB West Fargo-Fargo Moorhead and KPFX HD3 Kindred, Bison 1660”	JOB
		7 11	0500	KQWB   “West Fargo Moorhead, Fox sports radio”.	A
		5. 6.	0700	KBRE Merced CA  med sitt nya ID!  Lite stört av ND här så letar fram ett bättre för en ny rapport.  Nytt format! Rock istället för ett par REL varianter dom haft till nu	BOS
	1670	20	0601	CJEU Gatineau-Ottawa QC med ett “Radio Jeunesse” och musik	RÅM
		20	0600	CJEU  id-ade, men tyvärr i snabbaste laget	MJT
		23	0600	WPLA Dry Branch GA med hyfsat id	RÅM
		7	0500	WOZN Madison WI  “WOZN in Madison, WOZN FM Mount Horeb”.	A
 		13 5.	0500	KQMS Redding CA  förvånade stort. Hade inte sett att dom bytt frekvens/call med systerstationen på 1400.	BOS
		21	0430	KQMS  är ex KNRO	LSD
		15	0400	KQMS bra “Newstalk KQMS Redding, KQMS-FM…”. Fox News	JOB
		14	0700	KQMS   “NewsTalk KQMS Redding” 	RÅM
		11	0505	KQMS Fox news radio, C2C, Redding-reklam.	A
		5.	0515	KHPY Moreno Valley CA  denna gång med 1040 AM San Diego-annonser och //	BOS
	1680	23	0700	WTTM Lindenwold NJ med id även på engelska	RÅM
		22	0900	KRJO Monroe LA  ”This is 99.7 My FM KRJO Monroe”	RÅM
		5.	0700	KGED Fresno CA  IDade i kapp med KNTS	BOS
		11	0800	KNTS Seattle WA  med ett stört ID.	BOS
	1690	21	0350	WPTX Lexington MD nu med NOS-musik	LSD
		21	0800	WVON Berwyn IL med ”The Talk of Chicago” mm	RÅM
		7	0414	WVON  “16-90 WVON”.	A
		8.	0600	WVON  spekulerade om utgången av valet	BOS
		14 5.	0700	KDMT Arvada CO  skröt över att vara enda business talk i Denver	BOS
		15	0435	KDMT “Now we return to Lars Larson on Denver’s Money Talk 1690 AM”	JOB
		7 11	0159	KDMT  “KDMT Arvada Denver, Denver’s Money Talk 16-90 AM is Denver’s only business radio station”.	A
	1700	23	0700	WRCR Ramapo NY spelade musik och idade ”AM 1700 WRCR”	RÅM
		21	0345	KVNS Brownsville TX med Fox Sports Radio	LSD
		21	0800	KVNS  med callbokstäver och ”Sports 1700”	RÅM
		7 11	0500	KVNS   “KVNS Brownsville and the Rio Grande Valley, Fox Sports 1700”, “i-heart radio”.	A
		13 14	1500	KBGG Des Moines IA  ensam på frekvensen vid ID	BOS
		22	0500	KBGG  ”1700 KBGG” med sport	RÅM
		7 8	0336	KBGG  “14-90 The Jock” (=KXLQ // KBGG), “KBGG”, “The new ESPN 1700” och	
				som “1700 KBGG Sports” den 7.10 kl 0112 UTC.	A
		14	0500	KBGG ”1700 KBGG”	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	590	14	0400	XEPH México DF med några ”Sabrosita 590” och ösig musik	JOB
		14	0400	XEPH Sabrosita, Mexico DF överraskade	RÅM
		14	0400	XEPH  med ett snabbt ”XEPH AM”  och nämnde att man sände från Cd de Mexico	BOS
	620	14	0400	XENK Mexico DF  med ett halvsvagt ”Radio 620”	BOS
		14	0400	XENK ”Radio 620”	JOB
	640	23	0700	Radio Progreso, Kuba med id	LSD
	660	14	0510	XEEY Aguascalientes AG  upp plötsligt med kanon-ID: ”La Kaliente 102.9”	BOS
		14	0510	XEEY ganska bra ”La Caliente 102.9”	JOB
	690	14	0400	XEN Mexico DF  med ”La 69”  och ”Grupo Radio Centro”	BOS
		14	0400	XEN riktigt bra! Har nog inte haft dem förut tror	JOB
		14	0400	XEN  bra med ”La 69” och ”Grupo Radio Centro”	RÅM
	710	14	0401	XEMP Mexico DF  med ID som ”La Nueva 710”  + ”XEMP”	BOS
		14	0401	XEMP kände man inte till! “La Nueva 710”	JOB
		14	0401	XEMP  med ”La Nueva 710” mm	RÅM
	780	14	0358	XEWGR Monclova CO  med ”Exa FM …. 101.1 FM”	BOS
	790	14 15	0400	XERC Mexico DF  IDade både som XERC och som Radio Centro	BOS
		14	0400	XERC  utan direkta problem med ”Radio Centro”	JOB
		14	0400	XERC  med ”XERC” och ”Radio Centro”	RÅM
	800	23	0600	TWR Bonaire med spanska	RÅM
	810	14	0437	+XERI Reynosa TM upp snabbt med SS-pop och påpassligt ID ”Radio Rey – más musica!” + en timecheck! Den fick jag titta långt ner i listorna efter men ligger där på gränsen mot Texas så var tydligen en punktrusning? Exakt samma ID hördes när jag lyssnade på webbströmmen	JOB
		14	0437	XERI  med ett tjusigt ID! Typisk SDR-fångst. Inget man skulle spana efter på en sån här frekvens! Tack för tipset JOB!	BOS
	820	23	0703	CMBU R Ciudad Habana, Arroyo Arenas med ett “Radio Ciudad”	RÅM
	830	14	0400	XEITE Mexico DF  med callet och ”Radio Capital 830”	BOS
		14	0436	XEITE ”Radio Capital 830 AM”	JOB
	860	5.	0700	XEMO Tijuana BC  med anrop och sen nationalsången.	BOS
	880	14	0400	+XEAAA Guadalajara JL med tydligt ”X-E-triple A 880 kilohertz AM”!	JOB
		14	0400	XEAAA uppgraderad från OID till ID:ad. Tnx Janne för dubbelkollen.	BOS
	900	8	0500	CMBC R Progreso San Germán HO ”Radio Progreso” med Q5”	A
	940	23	0556	WIPR San Juan PR upp med id	RÅM
		14 8.	0403	XEQ Mexico DF  IDade till slut både med callet och ”Ke Buena 940”	BOS
		14	0403	XEQ  idade  med call och ”Ke Buena 940”	RÅM
		15	0500	XEQ finfina ID:s och NA	JOB
	970	14	0458	XERFR Mexico DF  med ett fint ”XERFR 970 AM” och mycket mer innan hymnen	BOS
		11	0659	XEJ Cd Juarez CH  med komplett ID genom ett par EE.  ”Radio Mexico Noticias 970 AM” och ”XEJ” mm.	BOS
	980	5.	0603	+XEFQ Cananea SO överraskade med klart ID ”La FQ” plus callet!	JOB
		5.	0603	XEFQ  hade jag inte kunnat missa när det var dags att kolla denna fil men nu tog jag genvägen över Jannes tips … Tnx OM!  Många fler MEX lär dyka upp framöver. De är visserligen under avveckling nu men vi har ju alla inspelade …	BOS 
	990	5. 11.	0702	XECL Mexicali BC  med ett ID efter nationalsången. + ”La Rockola 990”	BOS
		11.	1100	XECL ”Rockola 990”	JOB
	1000	14	0540	XEOY México DF med ID “Radio Mil – Vive México!”. Ägde frekvensen(!) periodvis med skön mx. Ny för	JOB
		15	0506	XEOY  som för Janne dagen innan.	BOS
	1010	14	0400	XEHL Guadalajara JL  fint ibland över CBR med ”Estadio W” IDs	JOB
		14	0400	XEHL  med flera ”Estadio W”-id över kanadicken	RÅM
		11 14	0438   	XEHL  hördes länge men CBR var normalt mycket starkare förstås	BOS
	1030	14	0403	XEQR Mexico DF  med stiligt  och komplett ID med call och ”R Centro 1030”	BOS
		14	0403	XEQR   med komplett id med call och ”R Centro 1030”	RÅM
		14	0507	XEIE Matehuala SL  med ett ”Radio Alegria” i lugnt snack och sen pianoklink. Inte väntad även om Sigge hört den tidigare i Parka. Få stationer i staten hörda.	BOS
		14	0507	XEIE med ”Radio Alegria” mm till K2-QRM! Tror inte jag hört någon station från San Luis Potosí tidigare!	JOB
		5.	0702	XESDD Ensenada BC  ”La Tremenda 1030” och ”PSN”-ID	BOS
		6.	1000	XESDD ”XESDD 1030 AM”	JOB
	1040	15	0502	+XEBBB Guadalajara JL med ett klart “XEBBB” och “Radio Mujer”	JOB
		15	0517	XEBBB  med flera ”Radio Mujer” varav minst ett var snyggt. Tror den var ny för mig. Tyvärr missade jag heltim pga strömavbrott men det här var en bra kompensation	BOS
	1050	14	0401	XEG Monterrey NL  med ett väldigt pressat ID	BOS
		9	0433	XEG  ”La Ranchera Monteray”.	A
		16	0630	XED Mexicali BC innan WEPD tog över ruljansen.	MJT
		5.	0703	XEBCS La Paz BS  perfekt ID  med allt utom själva callet! Annonserade att dom sände från La Paz i Baja California men inga bokstäver. ”La Radio de Sur California”	BOS
		5.	0517	XEBCS sade ”La Radio de Sur California” med mera 	JOB
		22	0814	XEBCS  bra med ”La Radio de Sur California” mm	RÅM
	1060	14	0400	XEEP Mexico DF  stark och stadig med ID. En SS under också!	BOS
		14	0400	XEEP Radio Educacion DF med fint ID	RÅM
		14	0400	XEEP bra med ID	JOB
		7 9	0502	XEEP efter nat.sång: ”XEEP Radio Educación 1060 AM de Ciudad de Mexico”.	A
		8.	0956	XERDO Matamoros TM med ett "La Raza 1060"-ID	JOB
		8.	0956	XERDO stagt med struttig musik och en basröst-jingle	BOS
	1070	14 15	0400	XESP Guadalajara JL  med ett ”Radio Noticias 1070”  bara. 15:e mkt bättre	BOS
		14	0435	XESP ”Radio Noticias 1070”	JOB
		14	0356	XESP   med ett ”Radio Noticias 1070” 	RÅM
	1080	14	0500	+XETUL Tultitlán ME halvsvagt men klart ID med call efter NA! Ny stat för mig och så hör man den på 2 QRG’s samma dag!	JOB
		14	0500	XETUL  gick fint men strax innan ID så började IBOC-signalen från KFNQ 1090 fräsa högre och högre för att till sist dölja XETUL helt.  På andra sidbandet dock klart läsbart om än med en lite oren skillnadston från 1082. Även ”Radio Mexiquense”	BOS
	1090	11.	1100	XEPRS Rosarito BC  med ett SS ID genom KFNQ men strax därpå ett finfint ”The Mighty 1090”.  Sportade sedan i jämnhöjd med Seattle.	BOS
		11.	1100	XEPRS med ”The Mighty 1090” bland annat	JOB
	1110	14	0600	XERED Mexico DF  med ett ”Radio Red 1110 AM”  och ett ”Radio Centro” 	BOS
	1120	4.	0559	+XEUNO Guadalajara JL  med ett komplett och rätt bra ID överraskade lite här! Inte noterad av KOJE som hörd men KOJE är inte uppdaterad på Mexico på flera år … Ny för Sverige i alla fall.  Den obligatoriska midnatts-hymnen drog igång efter ID:et.	BOS
	1130	14	0600	XETOL Toluca ME ett kvitto på fina Mexicokonditioner! Bra ID här ”La Comadre” inklusive 102.9 och 1310. Ny stat för mig, Estado de Mexico  = trevligt!	JOB
		14	0600	XETOL  förvånansvärt fint!  Ny stat även för	BOS
	1140	14 15	0400	XEMR Monterrey NL  med både callet och ”Radio Esperanza” mm	BOS
		14	0400	XEMR  tog över från KSOO. Även 23/10 06.08	RÅM
	1180	14	0603	+XEFR Mexico DF  fint med musik över timmen men tonade sakta ut när ID närmade sig. Dock ett ”XE……. ”Radio Felicidad, Mexico …”  Ny för mig. SM-1?	BOS
		14	0507	XEDCH Cd Delicias CH  upp med ett bra ID  ”La Ke Buena” och frekvensen	BOS
	1190	14	0400	XEWK Guadalajara JL  med utförligt ID inklusive callet, frekvensen och vanliga ”W Radio, Guadalajara”. 	BOS
		14	0359	XEWK Guadalajara JL “1190 AM W Radio Guadalajara, XEWK”	JOB
		14	0400	XEWK   med “1190 AM W Radio Guadalajara, XEWK	RÅM
		14	0501	XECT Monterrey NL  med fint ID som ”Contacto 1190” och la till ”desde Monterrey” för säkerhets skull.  Mexikanska nationalsången spelade på under. Troligen XEWK.	BOS
		14	0501	XECT ”XECT 1190 AM”	JOB
	1220	14 21	0401	XEB Mexico DF  dominant och ID:ade flera gånger och utförligt	BOS
	1230	23	0703	CMBC R Progreso, Bayamo med id och tampades med WCMC	RÅM
	1260	14	0601	XEL México DF fint med “La Comadre”-ID mm	JOB
		14	0601	XEL  riktigt trevligt 	BOS
	1280	21	0159	WCMN NotiUno, Arecibo bra över heltimmen	RÅM
		14	0503	XEAW Monterrey NL  med perfekt ID.  Långt och utförligt.	BOS
		8.	1005	XEAW drog callet med mera. Gick fint med mx en stund sedan	JOB
	1300	14	0302	XEP Ciudad Juárez CH bra med ”Radio Mexicana” och ”XEP 1300 AM”	JOB
		5.	0703	XEP  tycks ha gjort om formatet lite. Nu inget ”Noticias” i namnet	BOS
	1310	4.	0553	XETIA Guadalajara JL  med snyggt ”Radio Vital” och ballader 	BOS
	1350	14	0531	XEQK México DF med ett ”Tropicalísima”-ID	JOB
		14	0531	XEQK  med ett par ”Tropicalísima”-ID	BOS
	1370	14	0459	+XESV Morelia MI  med bra ID blev en ny delstat för mig!	BOS
		14	0459	XESV  med ett prydligt ”XESV” bl.a! Ny stat i loggen för min del, Michoacán i centrala Mexico. Hade missat denna – tnx för tips BOS!	JOB
	1380	14	0517	XECO México DF med romantisk musik. “La Frequencia del Amor” sades här	JOB
		14	0517	XECO  lär vara skyldig till utropet “La Frequencia del Amor”. Samma 0540z.	BOS
	1390	5.	1200	XEKT Tecate BC  med ett par dåliga ID p g a ”IBOC” och solsprak.	BOS
	1410	14	0541	XEBS México DF ”La Más Perrona”	JOB
		14	0541	XEBS  fint med slogan som för JOB och mycket mer	BOS
		5. 12.	1102	XECF Los Mochis SN  “La Mexicana”-jingle	BOS
		23	0728	XECF  “La Mexicana”-jingle	RÅM
		5.	1054	XECF ”93.3 FM La Mexicana” sade man här	JOB
		15	0500	XEAS Nuevo Laredo TM ”Fiesta Mexicana” med QRM från KRWB	JOB
	1430	15	0530	XEWD Cd Miguel Alemán TM  "La nueva NotiGAPE 1430 - Lideres en noticias". Den hade jag inte lyckats knäcka vad det var än så Bosses facit gjorde susen!	JOB
		4.	0554	XEWD  med ett kanon-ID som dock krävde några omtagningar för att lösa. "La nueva NotiGAPE 1430 - Lideres en noticias".	BOS
	1440	14	0600	+XEABCJ Guadalajara JL "Autoridad Grupera 1440 AM". Ovanligt med 6-bokstavscall i min loggbok!	JOB
		14	0600	XEABCJ  gick ju bra när jag kollade 320 dagar efteråt …  Tnx JOB för tips!	BOS
	1470	12 15	0700	XERCN Tijuana BC  IDade ordentligt	BOS
		15	0700	XERCN ”XERCN 1470 AM” med mera	JOB
	1480	15	0515	XETKR Monterrey NL kanon-ID ”TKR 1480” mm! Var säker på att det var WI men där bedrog man sig. QSL:ade!	JOB
		15	0514	XETKR  med snyggt ID strax innan WLMV tog över helt med sin variant av MEX	BOS
	1510	15	0504	XEQI Monterrey NL fint med ”XEQI” efter NA!	JOB
	1530	14	0600	XEUR Mexico DF  med ett fint ”XEUR”-ID 	BOS
		14	0600	XEUR med callbokstäverna till KFBK-QRM	JOB
	1560	15	0459	XELAC Lázaro Cárdenas MI med callet och lite till! Slängde iväg en rapport och fick svar bums. Tnx Christoph Ratzer för v/s! Kul med Michoacán-QSL – det första från den staten till	JOB
		14	0459	XELAC  även om den inte var i närheten av rapporterbar hos mig denna dag.  ”Transmite Radio Azul …” Sen den obligatoriska hymnen fint en stund.	BOS
	1570	19	0600	XERF Ciudad Acuna CO	MJT
		14	0400	XERF  är stark som vanligt	RÅM
		7 9	0420	XERF”La Poderosa”, ”XERF 15-70 AM”.	A
	1590	14	0601	XEVOZ Mexico DF  IDad på den angivna adressen “Avenida Paseo de Reforma numero 56”!  Sen musik.	BOS
	1610	19	0530	Caribbean Beacon	MJT
		21	0258	Caribbean Beacon avslutade ett px med Pastor Scott med adress i Los Angeles	RÅM
	1660	21	0401	WGIT Faro de Santidad, Canóvanas dundrade in med ett fint id	RÅM
	1700	21	0500	XEPE Tecate BC bra med ”ESPN Radio 1700”	RÅM
		9 10	0400	XEPE ”You are listening to ESPN 1700”	A

	SYDAMERIKA
	550	11	0501	CW1 R Colonia, Colonia de Sacramento   stark och stadig med ID och nyheter	BOS
	590	10	0500	LS4 R Continental, Buenos Aires  fint bland alla NA. ID + ”Tango Radio”	BOS
		16	0430	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
	600	11	0501	ZYK278 R Gaúcha, Porto Alegre  väldigt fint	BOS
	610	18	0600	ZYI268 R Itatiaia, Belo Horizonte jingelidade	LSD
		21 30	0604	ZYI268 R Itatiaia, Belo Horizinte 	RÅM
	680	27	0615	LT3 R Cerealista, Rosario spelade The Platters	LSD
		16	0433	LT3 R Cerealista, Rosario hyfsat bra med nx och här ett ”LT3” uppfattat	JOB
	700	30	0608	ZYK686 Nossa Radio, Sāo Paulo med ett fint id	RÅM
		16	0437	LRL202 R Diez, Buenos Aires med några ”Radio Diez”	JOB
	750	21	0309	LRA7 R Nacional, Cordoba bra ett tag med fotboll och id	RÅM
	760	30	0016	LU6 R Atlantica, Mar del Plata  mycket fint med OLD i programmet “El Clasico” och ID som LU6 som hastigast i annonsering av telefonnummer bland annat.	BOS
		31	0200	LU6 R Atlántica, Mar del Plata med evenemangstips	RÅM
		16	0301	LU6 inte så tokigt ”LU6, Radio Atlantica”. Har inte lyckats QSL:a denna…	JOB
		21	0401	ZYH588 Rádio Uirapurú, Fortaleza bra med id	RÅM
	770	11	0500	CX12 R Oriental, Montevideo   stadig och statrk runt ID	BOS
	840	28	0545	LV9 R Salta, Salta med id	LSD
		21 28	0550	LV9 R Salta fint	RÅM
	860	28	0640	ZYH592 R Cidade de Fortaleza, Maracanaú PE	LSD
	870	27	0540	LRA1 R Nacional Buenos Aires	LSD
		16	0304	LRA1	JOB
	920	16	0504	ZYH519 R Novo Tempo, Salvador med ett par ”Rádio Novo Tempo”	JOB
	930	30	0600	CX20 R Monte Carlo, Montevideo hörs även i år	RÅM
		16	0300	CX20 R Monte Carlo ID:ade på timmen. Rätt fina peakar	JOB
		10	0445	CX20 ”Radio Monte Carlo Montevideo”.	A
	940	28	0550	LRH200 R Chajarí, Chajarí överraskade stort med att höras några minuter	LSD
		28	0548	R Chajarí bra ett tag med flera id 	RÅM
		29	2330	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro  så starkt att jag fattade ID direkt	BOS
		16	0509	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro ID:ade	JOB
	950	16	0503	LR3 R Belgrano, Buenos Aires rätt bra “AM 950 Belgrano” och promo	JOB
		16	0301	ZYL212 R Atalaia, Belo Horizonte MG med QRG och ”Rede Aleluia, Belo Horizonte, Minas Gerais” 	JOB
	1030	30	0601	LS10 R del Plata, Buenos Aires ”Radio Noticias del Plata”	RÅM
	1040	30	0608	ZYK537 R Capital, Sāo Paulo med id	RÅM
	1060	28	0600	CB105 R Maria, Santiago sände program från R Vaticana och idade ”Radio Maria ” och AM 1060”	RÅM
	1070	16	0450	LR1 R El Mundo, Buenos Aires	LSD
		30	0605	LR1 R El Mundo, Buenos Aires med ett stört id	RÅM
		16	0453	LR1 fint ”AM 1070 El Mundo, que radio!”	JOB
	1100	30	0603	ZYK694 R Globo, Sāo Paulo vanlig här	RÅM
	1120	30	0602	ZYK274 R Rural, Porto Alegre	RÅM
	1130	21	0304	YVRL R Ideal, Maiquetia bra ett tag med id mm	RÅM
	1150	30	0001	LT9 R Brigadier Lopez, Santa Fé   med skapligt ID	BOS
		30	0000	LT9 R Brigadier López, Santa Fe hordes rätt bra på NA-antennerna	RÅM
	1190	19	0455	LR9 R America, Buenos Aires 	LSD
	1220	17	0615	ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro	LSD
	1230	17	0610	LT2 R Dos, Rosario	LSD
		21 30	0003	LT2 R Dos, Rosario hördes även den på NA-antennerna	RÅM
	1260	30	0600	ZYK688 R Morada do Sol, Sāo Paulo 	RÅM
	1270	26	0540	LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata	LSD
		21	0359	LS11 R Provincia de Buenos Aires bra ett tag	RÅM
		12.	0526	LS11 skapligt med annonseringar	JOB
		9	0420	LS11 ”La Plata, Radio Provincia”.	A
	1280	24	0500	ZYJ R Tupi, Rio de Janeiro	LSD
	1290	28	0555	LRJ212 R Murialdo  med EWTN Radio Católica Mundial	LSD
		28	0555	LRJ212 R Murialdo  med EWTN Radio Católica Mundial	RÅM
		21	0305	YVLF R Puerto Cabello fint med id	RÅM
		10	0518	YVLF “Radio Puerto Cabello”	A
	1320	21	0310	YVWP R Apolo, Turmero hyfsat med id	RÅM
	1330	30	0601	ZYK735 R Terra, Osaco idade “Terra AM”	RÅM
	1350	17	0604	LS6 R Buenos Aires med ett hyfsat ID	RÅM
		17	0605	LS6 R Buenos Aires med religiösa program	LSD
		16	0500	LS6 R Buenos Aires fint ”Radio Buenos Aires AM 1350”	JOB
		9	0230	LS6  “Radio Buenos Aires AM 1000-300-50”.	A
	1360	30	0006	CW41 R 41, San José de Mayo  överraskade med fint ID vid brassekoll	BOS
		21	0301	OCU41 R Bienestar, Lima rätt bra med id och religiöst program	RÅM
	1430	29	2120	ZYJ200 R´RB2, Curitiba  med stort id	LSD
	1460	9.	0700	HJJW Nuevo Continente, Bogota  mycket fint ett tag mitt i NA-kondsen. Störde till kraftigt men kortvarigt. Många LA runt denna tid och även på NA-antennerna.	BOS
	1470	30	0000	CX147 R Cristal, La Paz  med legal ID efter att ha gått fint länge.	BOS
	1480	20	0623	HJFC Radio Unica, Pereira rätt bra med id mm	RÅM
	1500	21	0258	YVRZ R 2000, Cumaná med id och lotteriresultat	RÅM
	1550	21	0302	HJZI G12 Radio, Bogotá med flera id	RÅM
	1580	21	0157	HJQT Verdad Radio, Bogotá fint med id	RÅM
	1600	30	0000	ZYK779 R Nove de Julho  vanligaste brasse här - och enda!	BOS

	KORTVÅG
	4810	17	1419	AIR Bhopal.	MJT
	4895	17	1530	AIR Kurseong.	MJT
	4920	17	1515	AIR Madras.	MJT
	5010	17	1415	AIR Trivandrum.	MJT
	5040	17	1500	AIR Jaypur.	MJT
	5066,3	18	1850	Radio Télé Candip bland störningarna.	MJT
	7425	23	1040	Radio New Zealand mycket bra med ”Retro Cocktail Hour” producerat av Kansas Public Radio.	RÅM
	9570	18	1800	Madagascar World Radio, Mahajanga med px på ryska från KNLS AK	RÅM
		17	1800	Madagascar World Voice med program från KLNS och känd mx av Fleetwood Mac m.fl.	MJT
	9650	18	1800	Radio Guinée oväntat starkt här.	MJT

PIRATER
	1620	16	1733	Zender Weduwe.	MJT
1621,1	19	1933	Marskramer Radio	MJT
	1629	16	1730	Zwarte Panter spelade ”Blinded by the Light” med Manfred Mann’s Earth Band och diverse polkor.	MJT
	1635	20	1944		Zender Digitaal med efter omständigheterna bra mx.	MJT
1636,2	19	1642	Radio Casablanca	MJT
	1647	16	1740	Witte Tornado.	MJT
1651,6	17 	1745	Zender De Kat	MJT
	1655	16	2030	Radio Wilskracht.	MJT
	1656	15 	1737	Radio Relmus stark värre, 5 kW enligt QSL.	MJT
	6319,9	15	1805	Time Radio, proffsigt program med bl.a. 10 CC’s “Dreadlock Holiday”.	MJT
	6305	15	1912 	Radio Merlin Int’l	MJT
7700U	18	1733	Marconi Radio International svagt. Påstår sig svara 100% men det har man hört förr	MJT

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	550	14	0429	OID tent KTRS med ”Larry Conners USA” som ska gå just på KTRS	JOB
	630	13	1328	OID PHI  som jag hör ett svagt ”Radyo Patrol” från men vågar inte säga 100%	BOS
	639	8	1540	(Tent) JOPB (NHK2) Shizuoka  bra av och till men inte just vid ID	BOS
	660	14	0400	(Tent) XEDTL Mexico DF  hör jag ett svagt ”Radio Ciudadana” på under canadicken som inte stör så mycket just då. Avvaktar ev loggning av JOB.	BOS
	684	27	1530	OID AIR med nyheter på engelska och 3 stationer på frekvensen	RÅM
	792	14 19	1500	OID NHK1 med NHK News  Desk. Det finns 9 stationer på frekvensen, // 846	RÅM
	800	22	0700	OID med en jingle där ”country” ingår, tyvärr väldigt svårhörd	RÅM
	864	19	1451	OID HBC, både JOQF och JOHE finns på frekvensen	RÅM
	890	5.	0454	OID starkt misstänkt KJME som kör all-Beatles! Har Beatleslåtar nonstop här en bra stund men det förlösande ID:et hittar jag inte. Kanske läge för bildfilsrapport igen!	JOB
	891	31	1521	(Tent) ABC Adelaide SA  med snack av dam om något religiöst // 1161!! Bra 2 min	BOS
	918	18	1600	OID YBC-station, troligen JOEF Yamagata men …	RÅM
	920	23	0657	OID med EWTN, kan vara FL eller NV enl KOJE	RÅM
	950	10.	0959	(Tent) XEKAM Tijuana BC  med ett ”950 AM” och ”Grupo Formula” men började sedan reläa ”desde Ciudad de Mexico” istället för att avslöja orten. Anger effekten som kanske skulle kunna fastställa saken, men …	BOS
	990	15	0415	OID med sport under CBC. Speakern refererade till Yellow Jackets (ena laget?) och det tycktes vara amerikansk fotboll. För tidigt för HI antagligen?	JOB
	1020	22	0659	OID med NBC Sports Radio. KJJK MN ? KCKN mycket stark	RÅM
	1035	8	1540	OID NHK2 som bestämt nämner ”Taisho”!  Finns en där utan call men jag vet inte om dom brukar ID:a lokalt utan call? 	BOS
	1116	18	1559	OID RNB-station, det finns 3 stationer på frekvensen med olika callbokstäver	RÅM 
	1120	10.	1006	OID men låter som tent KZSJ med Hmong-px!	JOB
	1125	18	1555	(Tent) JOIB Sapporo via Nayoro idar nästa samtidigt som JOLC	RÅM
	1140	23	0700	(Tent) WQBA Miami FL stört med spanska och ett ”..BA”	RÅM
	1143	22	1530	OID AIR med nyheter på engelska. Det finns 2 stationer på frekvensen	RÅM
	1152	15	1540	OID NHK2 som bara säger “NHK dai hosu desu” i samma stil som 747. Borde rimligen alltså vara JOPC eftersom den reläar 747…	JOB
	1161	18	1600	OID NHK1 med NHK News Desk. Det finns 26 100-wattare att välja på.	RÅM
	1161	31	1521	(Tent) ABC Naracoorte SA  med snack av dam om något religiöst // 891!!  Tydlig Aussie-dialekt. Samma fading som 729 och 891. Gick ca 5 minuter alla tre.	BOS
	1197	27	1530	(Tent) AIR Tirunelveli med nx på engelska. Även Shillong finns på frekvensen men den lär vara stand-by	RÅM
	1210	4.	0902	(Tent) KRPU Rocklin CA  med ett bra ”Radio Punjab”-ID men inget helt lokalt. Detta går ut på ett halvdussin västkust-stationer. 1310 bl a.	BOS
		15	0407	OID tent KRPU med Punjabi-px	JOB
	1230	11	0815	(Tent) KWG Stockton CA  våldsamt bra med IHR men inget ID förstås.	BOS 
	1233	15	1825	OID  en stund Australien-brytning på EE.  ABC?	BOS
	1251	13	1317	OID PHI  som nämnde ”corazon” ett par gånger.  DXPH?	BOS
	1270	22	0659	OID med NBC Sports Radio. Även 7.02. Tyvärr är KNWC väldigt dominerande.	RÅM
	1310	15	0659	OID men tent. KYUL med Kansas-PSA. Inget uppenbart TOH kopplat till denna men vem körde nx från ”townhall.com”? Inte KNOX i alla fall.  Efter nx upp som snabbast med wx för ”West Kansas”. Cx helt klart ditåt men…	JOB
	1340	14	0817	OID  med skaplig slogan som jag inte förstår riktigt.  ”… county’s hometown radio station” troligen.  Lite för västligt för WIRY antagligen.	BOS
		14.	0913	OID SS REL som faktiskt nämnen någon ”Radio ……”  Inte mycket att välja på i NA-land.  Mex eller någon tillfälligt religiös?	BOS
	1350	15	0550	OID med ett ”Classic Country 1350” är nog KDIO men fler alternativ tycks finnas.	BOS
	1370	5.	1200	OID vem kör SB Nation Radio här? Eller var det ett sport-nx-klipp?	JOB
	1400	22	0300	OID med ”AM 1400 ESPN”. KKTL WY??	RÅM
	1410	22	0703	OID AC-stn med ett fint ”96.1 The Fox”!!  Trol KRWB som körde ut ”fel ID”?	BOS
	1430	23	0659	OID med Relevant Radio blir överkörd av KCLK. WNSW NJ?	RÅM
	1450	11.	0305	OID  med bra väderrapport och ”Classic Hits 1450.”  Säkerligen KVCK Wolf Point MT men även WDAD i PA kör detta ID och just denna väderrapport visade det sig att båda orterna hade identiska temperaturer!  Normalt är det stor skillnad …	BOS
		11	0815	(Tent) KLZS Eugene OR  fint med All Comedy Radio. Inget ID hört	BOS
	1460	15	0400	ESPN Deportes här är nog KENO men kom upp någon sekund för sent tror	JOB
		15	0908	OID SS som kom upp med websida men inget direkt att ta på. CA-cx och skulle ev. kunna stämma på REL och KTYM?	JOB
	1500	14	0400	tent WLQV som ju tillhör Salem Media. Det var bara det att här hördes ID för WHKZ, WHKW bl.a! Felkoppling?	JOB
	1510	15	0509	(Tent) XEQI Monterrey NL fint med musik. Tyvärr strömavbrott över timmen	BOS
	1512	14	1443	Tent. AFN upp och ner med mx // 1575 men inte 1440! Här finns AFN Korea-relä på 1 respektive 0.25 kW listade, men ingen i Japan!	JOB
	1539	19	1500	OID NHK2 lågeffektade stationer, 17 stycken	RÅM
	1570	14	0429	OID med Fox Sports. Antagligen WSCO?	JOB
	1575	16	1500	(Tent) AFN Japan med ett svagt ”This is AFN”	.RÅM
	1584	16 18	1500	(OID) NHK1 bra med NHK News Desk. Det finns 26 100-wattare att välja mellan.	RÅM
	1620	15	1559	OID Aussie med fint ID!  ”easyradio.com.au” eller liknande. Spelade i övrigt non-stop engelska oldies!  Lär ska stämma på 3GB i Melbourne?  Stark och stadig en timme men bara detta ”ID” hört.  Störd nu och då av en arabisk-språkig station. 2KM?	BOS	
		15	1559	Websiten enligt BOS hörs fint men jag går bet att koppla den till en viss station! 
				Melbourne nämns ju där men inget annat konkret tycker	JOB
1620,2	17 	2105	Telstar Radio med Eddie Meduzas megahit ”Volvo”	MJT



