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									           Rev MVE	170602

BOS	Bo Olofsson, Kåge	170213 - 170227	CloudIQ, SDR-14
LSD	Lars Skoglund, Täby	170213 - 170227	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101

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

13.2 	+ 8 grader när jag lämnade Furuögrund 1120 SNT, + 9 grader på Luleå Flygplats när Lasse hämtades upp sex kvart senare. Den obligatoriska luddagen sen på Vippabacken i Överkalix och fortfarande + 8 grader och snålblåst. Proviantering i Ö-kalix och ut på stundtals äventyrliga vägar efter att det varit torrt och fint till Överkalix. Flödande vatten på isen där solen kommit åt och tilltagande byiga vindar som knuffade bilen österut där greppet var minimalt. Resan tog något längre tid än vanligt och hastigheten varierade ganska mycket mellan olika sträckor. + 8 grader i princip ända upp till Parka. Unikt väder! 

	Riggningen började så smått vid 1830-tiden och till glädje och förundran fungerade alla antenner som de skulle redan från start!  En liten störning i samma veva verkar inte ha förstört så mycket då WEGP och CBG plus en del Västindien kunde noteras vid 2130 UTC.  Men istället för att ta sig så blev de svagare. Så har det varit mest hela denna säsong så säger inget om morgondagens jätteöppning … (?)

14.2	Konstanta NA-signaler från före midnatt till sena eftermiddagen med några bättre perioder mitt i natten, vid sunrise och runt lunchtid. Mycket, mycket är fortfarande okollat så loggen kommer att svälla även om kondsen tar slut plötsligt. Annars mycket atmosfäriskt fräsande som dock var klart mindre på sydligare antenner . Västkusttråden och Asientråden lät inte roligt på hela dagen. Lyssnade på ÖK-antennen 15 timmar i sträck. Korta stunder gick det lite västkustare och då bäst på den rakt nordliga tråden. och stundtals gick östkustarna bättre på Orinoco-antennen. Ofta var det samma stationer på alla antenner samtidigt. Denna typ av oro i atmosfären avsätter tydligen inga mätvärden som vi kan studera? K-index var 0 hela dagen i princip! Vi häckade inne hela dagen idag och försökte trimma in rutinerna. Nollgradigt så ingen skare än att gå på men temperaturen förväntas sjunka nu.  I övrigt bara hälsningar från följare och en kortare telefonavstämning med Rolf Gunnelbrand som förtjänstfullt varit förbi måndag morgon och justerat upp värmen i lokaler och varmvattenberedare.  CBG betydligt starkare i kväll än 24 timmar tidigare så kan nog bli en toppendag till.
15.2	Kom igång tidigt och stadigt. Ökade sakta under natten och var på väg att bli en riktigt fin östkust-öppning när signalerna plötsligt blev diffusa och instabila 0645 UTC. En kortvarig men rätt stark störning visade det sig på grafiken senare. Men det tog sig direkt när störningen klingade av och det blev en rätt spännande förmiddag med enorma styrkor på en del stationer från nordöstra NA.  Stationerna höll inte ut lika bra som dagen innan och det blev mer och mer Rockies och även västkust. Dock sämst på blå antennen. Måste undersökas så på med Vita Blixten och ut i finvädret. Västkusttråden var bara ca 150 meter vilket förklarade en del. Någon hade kört in i tråden ca 15 meter vid sidan av skoterspåret där tråden tydligen åkt av en björk. I samband med lagningen tynade signalera ut men en stor skillnad noterades i alla fall. Svaga västkustkonds hela eftermiddagen sedan på den ”nya” antennen.  AK/HI skapligt också men bevakades inte. Vädret var så skönt och kondsen lite tillbakalutade så jag passade på att ta en tur längs östkusttråden. Som förväntat var den hel och ren. ren från snö och is liksom alla träd! Verkar inte bli någon fara för nedisning nu eftersom solen snart börjar smälta snö och is mitt på dagarna även om  det är minusgrader.  Rolle tittade förbi på en kopp fika. Några tidiga brassar var allt som hände före midnatt säger Lasse. Själv jobbade jag med ett par rapporter så blev inga inspelningskollar i kväll. 

16.2	Ganska vissen natt men det tog sig mot soluppgången. Då slog en störning i magnetfältet till och det tappade farten ett par timmar. Det som återuppstod var ett MV-band med färre stationer men med fina styrkor på de som poppade upp. Intressantare än när allt hörs på en gång så vi tar gärna en sån här störning nu och då! Och det kom en till två timmar senare igen. Men då var signalerna lite för svaga för att det skulle bli riktigt intressant i bakkanten på den. Annars en stilla dag vad gäller utflykter och besök. 

17.2	Sämsta dagen så här långt med bara flamsiga signaler hela natten utom från en del västkustare tidigt under natten som tog för sig bra. En kort morgontopp runt 0630 UTC lät rätt normalt men gick fort över och sen fräste det bara. Blev aldrig något att skriva om eller spara på hårddisk. Tid över för lite inspelningskoll för att fylla på loggen lite. Inga sensationer men några leads till potentiella rapporter har noterats ner … Ett par skickade omrapporteringar senaste dagarna har inte resulterat och inte beror det på rapporterna … Vissa stationer verkar ha en uttalad icke-svararpolicy. Ser ut att bli någon dag till för mangling innan den stora öppningen kommer!?

18.2	Vid en första bedömning så var natten och dagen helt värdelösa men det visade sig att det var en liten NA-öppning 03-04z i alla fall och så en bra UK-öppning på morgonsidan. Men annars tämligen bortstört.  8 grader kallt och solsken lockade till en byavandring, Palovallen och åter bara men det var allt som behövdes för att kondsen skulle återvända. Trevliga HI och AK-signaler under eftermiddagen och även hel del västkust. Allt på nordliga antennen. Dessutom Australien och lite Far East. Bastu stod på kvällens program och åter därifrån kunde konstateras svaga signaler från Grönland och LT 305. Så inte helt blockerat norrut.

19.2	Bra mot Spanien på morgonen men inga lokala ID att kolla efter p g a helgen. Detta efter en värdelös natt vad gäller NA. Skid-VM:s sista dag hade ingen konkurrens om intresset under hela förmiddagen. Sen drog Hawaii och Alaska igång riktigt fint. Förutom de IDade hördes minst åtta till som inte ville låta sig IDas fullt ut. KNDI är stadigaste HI men har helt sluta ID:a utan kör nonstop religiös musik timme efter timme. Asien var ingen höjdare idag heller.

20.2	Ännu en besvikelsens dag. Dels kondsen, men det börjar vi vara vana vid nu. Men även en inställd resa till Kangos för att proviantera blev det. Efter en 20-gradig natt avvaktade vi till mitt på dagen med att försöka dra igång bilen eftersom jag åkt ifrån motorvärmarkabeln när jag åkte upp. + 8 grader då så tänkte inte på det. -15 ska ju inte innebära några startsvårigheter med ett bra batteri. Men när jag kom ut så var batteriet helt tomt!  En vecka med GPS:en inkopplad och på hade dragit ur all ström! Ringde runt lite för att höra om det fanns någon i byn utom vi. Och minsann blev det napp direkt. Bara det att han skulle behöva 1, 5 tim för att värma upp bussen innan den kunde starta. Efter 90 minuter ringde vår hjälpare och berättade att bussen inte gick att få igång. I samma veva dök Jonas upp med sin 4-hjuling utrustad med snöblad. Han plogade vägen upp hit men hade hört om våra bekymmer. Först skulle han visa hur effektiv hans Quick starter batteripack var men det visade sig att även det var helt urladdat! Så blev att försöka med startkablar till 4-hjulingen men den orkade inte mata så mycket ström. Lösningen (Hoppas vi!) blev att Jonas lånade ut sin high tech batteriladdare för laddning över natten.  Batteriet går inte få loss från bilen i den här kylan så laddaren jobbar i -18 graders kyla nu. Dock visade instrumentet att laddningen fungerat som tänkt fram tills mörkret sänkt sig så vi håller tummarna. Nästan NA-fritt senaste dygnet med undantag för en del västkust bland alla AK/HI och några ströstationer tidigare. Lasse bokade flygresan till den 27.2 så nu sitter vi här och väntar på någon liten rusning emellanåt. Själv har jag inspelningskoll så det räcker även utan cx …

21.2	En mycket lyckad dag trots att det såg lite mörkt ut när solen gick upp! Ingen morgontopp. Det visade sig dock bero på att det kom en liten störning precis 6 UTC.  Inspelningskoll avslöjade att det var riktigt på gång dessförinnan och allt eftersom dagen skred återhämtade sig kondsen. Batteriladdningen overnight gjorde underverk så det blev en tur till Kangos i grannt väder och runt 12 minus. Fullt batteri och fullt kylskåp alltså. Nu är vi beredda på de konds som prognoserna påstår att vi inte ska få … Vid 05 UTC noterades punktkonds som framhävde delar av IL och MI så att t ex WGVS var dominant på 850! Mitt på dagen en hel del västkust på en blå antenn som piggnat till. K-index fastnade ett tag på noll och närmaste tiden ser lovande ut. Dock ingen DT-öppning vid midnatt.

22.2	Det bästa med den här dagen är att temperaturen ute börjat stiga lite. Nedåt med kondsen däremot.

23.2	Fortsatt väldigt ostadigt radioväder. Korta rusningar med några stationer jättestarkt och dessemellan ett jobbigt fräsande.  Som vanligt en liten topp strax innan den obligatoriska 06z-störningen som tar musten ur lyssningen någon timme.  Blir en del nya stationer till loggen men det hade varit bättre med noll så man kunde gå in för inspelningsanalys istället. Inte tillräckligt stört för att några ovanligare stationer ska dyka upp. En dryg dm snö la sig i vägen för bilen men det dröjde inte länge innan en traktor med snöslunga fixade undan det hindret. Tack PIK! Tog bilen på en varmkörning och letade rätt på Jonas Mikko för att återställa batteriladdaren. Dåligt i alla riktningar på eftermiddagen men tog sig under kvällen med trevliga signaler från Afrika och Spanien. Även lite NA faktiskt! På gång nu?

24.2	Det kunde bli sämre!  Frånsett några korta rusningar mitt i värsta stormen så var natten och förmiddagen bortkastad lyssning. Och eftermiddagen var av samma kvalitet. Afrika roade på kvällen. 

25.2	Nytt bottenrekord.  Nästan inte en enda signal under natt / förmiddag. Fragment av PR/Cuba i bästa fall. Dagen var heldöd men då solen började gå ner dök först Hawaii upp och sen lite Alaska. Vad roligare var så dök Australien upp på 891 en stund i kamp med Portugal och Lesotho. Och äntligen går vi mot en dag med Quiet efter tio bortstörda dagar. Förhoppningsvis lite TA söndag och än bättre på måndag. Och sen får det bli hur det vill … Vi packar ihop vid lunch på måndag.

26.2	Äntligen öppnade det.  Korta stunder av rena signaler men mest dålig dynamik även om det gick stationer mest hela natten och dagen. Kan bli svårt få ut något nytt. Extremt lugnt geofält men tyvärr hinner vi nog inte få del av detta innan vi åker. Är så lugnt nu att förbättringen går långsamt. Australien på kvällen var ju trevligt liksom bastusittningen. Östkust-NA kom igång tidigare och bättre än på hela expeditionen men det blev ingen fart före midnatt UTC.

27.2	En del NA under natten och ganska bra en stund före soluppgången men dog ut innan vi kommit igång med lyssningen ordentligt så inspelningen får visa hur bra det var innan. Vi kunde i alla fall avrusta i lugn och ro med målet att komma iväg innan det blev eftermiddag. En skön skidtur runt byn i tio minus och solsken för att plocka in transformatorer samt nerplockning av inneutrustningen och skrivning i PAX-gästboken tog dock sin tid så vi blev något sena i starten. Vi hade dock gott om tid så i Överkalix gjorde vi det traditionella stoppet vid Vippabacken för en smörgås och fika. Vi slapp solen i ögonen denna gång nästan hela vägen så det tog undan bra. Lasse kunde checka in och äta middag i lugn och ro i Luleå. Själv hann jag till Byske precis när mörkret la sig och blötsnön som det varnats för hela dagen gjorde sikten och väglaget mycket sämre helt plötsligt. Men då hade jag bara fem km kvar till Furuögrund för att avlämna det mesta av packningen. Men först hade jag en hel del skottande att göra för att kunna köra in på tomten. Drygt 20 cm kompakt snö sedan jag skottade där senast. 

	Högt ställda förväntningar infriades inte men PAX118 får ändå godkänt för mig som spelade in på nätterna. Lasse lyssnade live från sunrise och fick inte ut så mycket mer än hälften av dagarna. Vilket i viss mån kompenserades av annat än NA. Jämfört med förra säsongens motsvarande expedition kommer den här loggen att innehålla betydligt fler loggningar när den är ”klar”. / BOS


EUROPA
	252	15	2150	RTE R 1, Summerhill  planerar att stänga i maj i år	LSD
	549	22	0730	Spirit Radio  med nyheter	LSD
	639	22	0650	RNE1 Bilbao	LSD
	648	17	0655	RNE1 Badajoz	LSD
	711	25	2159	COPE Murcia	LSD
	720	25	2210	RTP Antena 1  med 5 sändare här	LSD
	729	17	0650	RNE1 Oviedo	LSD
		23	0650	RNE1 Logrono	LSD
		18	0745	Pispalan Radio, Tampere  med gammal musik	LSD
	747	14	0650	RNE5 Cádiz	LSD
		25	0700	RNE5 Cadiz  med eget program	LSD
	756	21	0720	BBC R Cumbria, Carlisle	LSD
	837	16	2157	COPE Sevilla	LSD
		20	2157	COPE Burgos	LSD
	855	17	0625	RNE1 Santander	LSD
		23	0645	BBC R Norfolk, Norwich	LSD
	882	21	0727	COPE Gijón  med lokala reklamer	LSD
	891	21	0445	TRT1 Antalaya	LSD
		25	2100	R Sim, Vilamoura  med id och nyheter // 1251	LSD
	936	22	0750	Dales Radio, Hawes	LSD
	972	16	0650	RNE1 Monforte de Lemos	LSD
	981	23	0815	R Star Country, Emyvale	LSD
	990	13	2259	SER R Bilbao  idade	LSD
		15	0557	SER R Bilbao  kanon med lokalt störde NA-jakten. Många bra ID.	BOS
	999	16	0800	Rock FM 2, Preston  med id och nyheter	LSD
	1026	16	0620	SER R Asturias	LSD
		21	0620	SER R Vigo	LSD
		23	0805	Downtown Radio, Belfast  med Business Update	LSD
	1044	21	2140	SER R San Sebastian	LSD
	1080	24	0750	SER R Coruna	LSD
	1098	16	0745	RNE5 Lugo  med lokalprogram	LSD
	1107	22	0745	RNE5 Santander  med lokalt program	LSD
		22	1835	RNE5 Logrono	LSD
	1125	14	0625	RNE5 Badajoz	LSD
		14	1835	RNE5 Vitoria	LSD
	1134	23	0657	COPE Salamanca	LSD
	1170	22	1830	R Capodistria  med italienska	LSD
	1179	18	0825	SER R Rioja	LSD
	1215	23	2059	COPE Cantabria  med”COPE Cantabria” precis i början av gaten sen dränkt av UK.
				Andra kuligare COPE denna gate var Zamora 1053 och Jaén 1143.	BOS
	1224	15	0720	COPE Lugo  med lokala nyheter	LSD
		23	0727	COPE Huelva	LSD
	1269	23	0627	COPE Zamora	LSD
		25	2157	COPE Badajoz	LSD
	1305	21	0745	RNE5 Ourense  med lokalprogram	LSD
		22	0745	RNE5 Bilbao  med lokalt program	LSD
	1314	16	0750	RNE5 Salamanca  med lokalprogram	LSD
	1350	20	2130	I AM Radio, North Milano	LSD
	1368	25	1915	R Caroline North  via Manx Radio detta veckoslut	LSD
	1395	18	2200	8Radio.com  reläades troligen av Energy Power AM i Dublin	LSD
		19	0645	R Seabreeze, Grou, NL	LSD
	1485	17	0620	SER R Santander	LSD
		23	1203	NRK Longyearbyen, Svalbard  med nyheter från NRK Troms	LSD
	1503	21	0755	RNE5 Monforte de Lemos  med lokalprogram från Lugo	LSD
	1512	22	2130	Kosmos Radio, Chania  med trevlig musik och id	LSD
	1521	18	0815	R Panj, Coventry	LSD
	1539	23	2300	SER R Manresa  gick bra andra halvan av gaten och avslutade med ett regelrätt ID	BOS
	1566	20	0820	BBC Somerset, Taunton	LSD
	1575	23	2300	SER R Córdoba  med ett ID sista sekunden av gaten	BOS
	1584	16	0815	Panjab R, North London	LSD
	1593	20	0720	Bretagne 5, Saint Gouéno	LSD

AFRIKA
	891	23	2100	R Ethiopia, Dese  stängde med nationalsången   	LSD
		23	2145	Ultimate FM, Lesotho  med modern musik       	LSD
		23	2145	Ultimate Radio  uppmanade till att köpa reklamtid över Ultimate Radio. Stark. 
				Ännu bättre och flera perfekta ID den 24.2 kl 1930z                              	BOS
	972	24	2100	R Ethiopia, Robe  stängde med nationalsången   	LSD
		24	0650	RNE1 Melilla  med Isabel Lemón som hälsade välkommen	LSD
	1008	17	0555	R Las Palmas                                                       	 LSD
	1422	20	0720	R Algérienne, Ouled Fayet  med program C       	 LSD
	1530	17	2130	VOA Sao Tomé  med African Service                	 LSD
	1550	19	2130	R Nacional de la RASD, Algeriet                        	LSD

ASIEN
	585	15	1515	R Pakistan, Islamabad	LSD
	594	24	1605	DZBB Quezon City	LSD
	639	23	1800	R Oman, Buraimi  med id och nyheter	LSD
	657	13	2200	Kol Israel, Yavne  med nyheter	LSD
	801	25	1545	All India Radio, Jabalpur  med lokalid	LSD
	810	22	1630	Pravasi Bharathi, Abu Dhabi	LSD
	891	24	1700	KBS HLKB Busan  med bokstavsid	LSD
	918	15	1520	All India Radio, Suratgarh	LSD
	927	16	1530	All India Radio, Visakhapatnam  med engelska nyheter	LSD
	963	17	2030	R Kuwait  med engelska nyheter 1800-2100	LSD
	990	20	1400	All India Radio, Jammu  med lokalid	LSD
		26	1417	DZIQ R Inquirer, Obando  bra och ID:ar ofta. Många reklamer 	BOS
	1008	15	1525	R Pakistan, Hyderabad	LSD
	1071	25	1445	All India Radio, Rajkot  med mycket stark signal	LSD
	1143	14	1400	Taiwan Fishery Radio Station, Pengh  med id	LSD
		20	1600	R Free Korea, Goyang  idar “RFK”	LSD
	1170	22	1600	Abu Dhabi Radio  med id och nyheter	LSD
	1278	20	1530	JOFR Fukuoka  idar “RKB Radio”	LSD
	1386	15	1530	All India Radio, Gwalior  med engelska nyheter	LSD
		18	1540	NHK2 JOKB Okayama  idade och stängde	LSD
		21	1540	NHK2 JOQC Morioka  stängde	LSD
	1404	21	1330	HBC JOQL Kushiro  // 1287	LSD
	1413	24	1430	BBC Eastern Relay Station, Oman  med BBC World Service	LSD
	1467	14	1600	KBS HLKN Mokpo  med bokstavsid	LSD
	1530	26	1510	DZME Quezon City	LSD
	1566	25	1430	All India Radio, Nagpur  med engelska nyheter	LSD
	1575	16	1300	AFN Japan  “The Eagle”	LSD

PACIFIC
	650	18	1330	KPRP Honolulu HI  ”Pinoy Power Radio”	LSD
		18	1330		KPRP  oväntat stark och ensam på frekvensen fixade ett arkiv-ID	BOS
	740	18	1300	KCIK Kihei HI ganska fint med promo och ID.  Stadig signal och tji CBX	BOS
	760	19	1332	KGU Honolulu HI  mycket trevligt ID efter FRN News och riksreklam	BOS
	830	22	1500	KHVH Honolulu HI  lyckades ID genom den starkare KSDP som också IDade strax 
				före. Annars åkte signalerna upp och ner från mycket bra till borta och tillbaks på bara
				några sekunder. Fyndchans men mest nitlotter i det lotteriet.    	BOS
	891	26	1930		5AN ABC Adelaide SA  med ABC News                        	LSD
		26	1930	5AN ABC Adelaide SA  med fint lokal-ID, web-adress och ID igen	BOS
	900	19	1300	KMVI Kahului HI  ”ESPN Maui”	LSD
		19	1259	KMVI   med arkiv-ID. Sen tog AK över helt igen	BOS
	940	15	1200	KKNE Waipahu HI  inte så dumt.  Gick många Hawaii mest hela dagen.	BOS
	990	18	1345	KIKI Honolulu HI  ”Fox Sports 990”  bra	BOS
	1040	18	1212	KLHT Honolulu HI  fint ”K-Light 1040 AM” bl a mellan några CHR-låtar	BOS
	1060	19	1317	KIPA Hilo HI  stadigt med melodiös hårdrock och ”102.7 The Beach”	BOS
	1110	18	1300	KAOI Kihei HI  starkare än AK-stn.  Ännu mycket bättre 19.2 samma tid	BOS
	1240	18	1238	KEWE Kahului HI med snyggt ID 	BOS
	1270	20	1147	KNDI Honolulu HI  IDade direkt när jag slog om min CloudIQ till live-lyssning.  Inte 
				börjat med overnite-sändningen eller slut på helgpx för i helgen IDade dom aldrig.	BOS
	1323	26	1940	5DN Cruise 1323 Adelaide SA  upp som hastigast ur Smooth med ett ”Cruisin 1323” 
				och början på en rock-klassiker.   Bärvågen kunde följas ett tag före och efter men blev 
				inget mer hörbart. Men det räcker för mig som inte rapporterar … Tnx JOB för tips	BOS
	1420	18	1200	KKEA Honolulu HI  med ESPN och ett svagt ID	BOS
	1460	18	1200	KHRA Honolulu HI  med fint legal ID	BOS
	1500	18	1200	KHKA Honolulu HI  stark vid komplett ID, bl a ”nbcsportsradiohawaii.com”	BOS
	1540	18	1200	KREA Honolulu HI  med legal ID till fin styrka	BOS
	1548	24	1700	4QD ABC Emerald QLD  med ”ABC Australia” på timmen	BOS
	1570	16	1252	KUAU Haiku HI  överraskade här på ”fel” antenn	BOS
	1620	26	1700	4KZ Taylors Beach QLD stark och stadig. ”National news on 4KZ” mm.	BOS

NORDAMERIKA
	550	14	0600	WSAU Wausau WI  med ID innan Fox News Alert	BOS
		14	0630	KFYR Bismarck ND  med ID // 99.7 FM och sen lokal Bismarck-reklam	BOS
	560	14	0617	WGAN Portland ME  med ett svagt ”Newsradio WGAN”	BOS
		14	0634	CFOS Owen Sound ON  äntligen och då med fint ID, slogan, OLD mm! Kul! 
				Mycket kul och DX-kunnigt svar efter några timmar!	BOS
		14	0600	WEBC Duluth MN  påstod att dom var ”new” på något sätt …	BOS
		15	0606	KLZ Denver CO  ”… on KLZ 560.”  Även 14.2 runt 09z med ID	BOS
		15	0920	KMON Great Falls MT	LSD
		15	0930	KMON  med nyheter vid bottom of the hour	BOS
		27	0500	KPQ Wenatchee WA  brukar inte loggas denna tid	BOS
	570	15	0605	KNR - Grönlands Radio, Nuuk  med countrymusik	LSD
		14	1004	WNAX Yankton SD  bra ID och stadig signal	BOS
	580	14	0632	CFRA Ottawa ON  ID efter lokala nyheter i C2C-lucka	BOS
	590	26	0605	WROW Albany NY  ”Magic 590”	LSD
		14	0659	CJCL Toronto ON  med sport för Fan. 590-nätverket alltså.	BOS
		20	1416	KHAR Anchorage AK  stark 	BOS
	600	14	0905	WMT Cedar Rapids IA  med ett par ID och väder efter nyheterna	BOS
		14	0633	KSJB Jamestown ND  nämnde web-streamen först i ID:et. Senare en jingle oxo	BOS
		15	0559	CJWW Saskatoon SK  orkade inte vänta in heltimmen utan drog igång nyheterna	BOS
	620	26	0600	WVMT Burlington VT  med ett dåligt ID. ”Burlington-Plattsburgh” hörs dock bra	BOS
		14	0631	WTMJ Milwaukee WI  	BOS
		15	0801	CKRM Regina SK  med ID och sen på med musiken igen	BOS
		19	1301	KGTL Homer AK  med NOS och ett lite försenat ID	BOS
	630	14	0600	WREY St Paul MN  skapligt ID och stadig flera minuter med mex-musik	BOS
		14	0601	CHED Edmonton AB  tog över med nyheter från egen studio	BOS
		19	1259	KIAM Nenana AK  med ett utförligt ID innan nyheterna	BOS
	640	14	0630	CFMJ Richmond Hill ON  väldigt stark    ”Talk Radio AM 640”	BOS
		15	0500	WOI Ames IA  med ett fullständigt ID!  	BOS
		15	0900	KFI Los Angeles CA  stabilt.  ”From the KFI news room ….”	BOS
	650	14	0632	WSM Nashville  TN  tog för sig när KNR tappade farten en stund. ”WSM”-jingle	BOS
		15	0800	CKOM Saskatoon SK  med ett trevligt ID	BOS
		20	1431	KENI Anchorage AK  ”high temperature near 20 degrees”	BOS
	660	14	0600	WFAN New York NY  ganska ensam på frekvensen med flera ID //FM	BOS
		14	0630	KEYZ Williston ND  våldsamt bra och fina detaljer. ”Cherry Creek Radio”	BOS
		24	0527	CFFR Calgary AB	BOS
		20	1429	KFAR Fairbanks AK  samma px som KENI 650 men många sekunders tidsskillnad	BOS
	670	21	0500	WSCR Chicago IL  stark vid ID	BOS
		16	1000	KBOI Boise ID  så stark att bruset drunknade	BOS
		19	1300	KDLG Dillingham AK  ”Since 1975 this is KDLG Dillingham.”	BOS
	680	16	0628	CFTR Toronto ON  kanon.  ”680 Newstime is ..”	BOS
		14	0635	CJOB Winnipeg MB  fina ID	BOS
		15	0900	KBRW Barrow AK  mycket fint med ID.  Hördes inte alls andra halvan av expeditionen 
				trots dagliga Alaska-cx. Ska kolla vilken dag dom försvann från skalan …	BOS
	690	15	0600	CKGM Montréal QC   ”TSN 690” men hårt splashad så långt ifrån njutbar	BOS
	700	14	0632	WLW Cincinnati OH  berättade om gårdagens trafikdrullar och deras bedrifter 	BOS
		27	0500	CJLI Calgary AB  imponerade inte direkt hörbarhetsvis vid ID - annars bra toppar	BOS
		21	1400	KBYR Anchorage AK  fint	BOS
	710	14	0631	WDSM Superior WI  svagt ID. Problem med en SS. Cuba?.  Stark 0600z den 15:e	BOS
		15	0700	KCMO Kansas City MO  bröt sig loss och idade på timmen.  Bra 21.2 kl 0504z oxo	BOS
		14	0900	KXMR Bismarck ND  mycket snyggt heltimmes-ID	BOS
		16	1000	KIRO Seattle WA  stark och ensam	BOS
	720	15	0925	WGN Chicago IL	LSD
		21	1459	KOTZ Kotzebue AK   med ett mycket uttömmande sign on. ”… KOTZ Radio was 
				founded in 1973 … … signing on at 6AM and signing off at 12.06 AM …”	BOS
	730	14	0630	CKAC Montréal QC  har fastnat i rondellen.  ”Radio Circulation 730”	BOS
		14	0800	CKDM Dauphin MB  hade problem med CKAC men klämde in ett ID här i mx:en	BOS
		15	0905	CHMJ Vancouver BC  med ID efter nx från CKNW 980.. ”am730.ca”	BOS
	740	14	0557	CFZN Toronto ON  med fint och utförligt ID	BOS
		14	0559	CBX Edmonton AB  idade med frekvenserna 740 AM och 93.9 FM	BOS
	750	14	0359	CBGY Bonavista NL  stark med ID för huvudstationen på 540.	BOS
		15	0805	WSB Atlanta GA  med några dåliga ID	BOS
		14	0631	CKJH Melfort SK  ”Classic Hits CK-750”	BOS
		14	1005	+KOAL Price UT  överraskade med att nagga KXTG i kanten efter nyheterna! Kollade 
				deras hemsida och den uppdaterades senast 2014 och hade inte varit aktiv så länge 
				dessförinnan. Facebook-sidan hade gått samma öde till mötes men Twitter var 
				fortfarande aktiv nästan dagligen. Dock bara med sportresultat från lokala lag.	BOS
		27	0500	KXTG Portland OR  rätt stark men en del splatter och SK  förstörde lyssningen	BOS
		20	1434	KFQD Anchorage AK  med fina ID och dito jingle	BOS
	760	21	0500	WJR Detroit MI 	BOS
	770	16	0900	WABC New York NY  med ett ”WABC New York” med djup röst	BOS
		16	1000	CHQR Calgary AB  med bokstavs-ID och fin signal	BOS
		14	0632	KKOB Albuquerque NM  med några användbara ID mm	BOS
		14	0635	KATL Miles City MT  en total överraskning denna dag! Gick plötsligt riktigt bra med 
				flera ID mm! Har inte haft några spår tidigare ens vid extrema MT-cx …  QSL!!	BOS
		14	1100	KTTH Seattle WA	BOS
		21	1400	KCHU Valdez AK  med ett svagt men tydligt och utförligt ID	BOS
	780	21	0500	WBBM Chicago IL  med rejält eftertryck	BOS
		20	1300	KNOM Nome AK  stark men distorderad signal p g a atmosfäriska fenomen	BOS
	790	14	0600	WAAY Eau Claire WI  tog över precis till timmen med bra ID. Efter nyheterna fint ID 
				som ”Sports Talk 105.1”	BOS
		14	0700	KFGO Fargo ND  	LSD
		14	0557	KFGO  dominant. Men Mex under med nationalsången liksom på 760, 770 och 780	BOS
		27	0500	KJRB Spokane WA  dominerade	BOS
		20	1300	KCAM Glennallen AK  starkaste AK denna heltimme	BOS
	800	14	0620	CKLW Windsor  ON  idade ”AM 800”	LSD
		14	0700	CHAB Moose Jaw SK med id och oldies	LSD
		20	1328	KINY Juneau AK  svagt ID och tung rock	BOS
	810	16	0900	WGY Schenectady NY  utan UK-QRM nästan!	BOS
		16	1100	KGO San Francisco CA  hade inga problem med Europa (UK)	BOS
	820	14	0557	CHAM Hamilton ON  är Funny.  Mex under med nationalsången.	BOS
		21	0500	WCPT Willow Springs IL  klämde in ett ID i kamp med WBAP	BOS
		14	0630	WBAP Fort Worth TX  med fina Id i Red Eye Radio. Huvudstation för RER!	BOS
		27	0500	KUTR Taylorsville UT  inte starkast men tydligaste ID på tim. 	BOS
		14	1100	KGNW Burien WA  mycket stark men en del atmosfäriskt brus störde upplevelsen.
				"820 AM The Word"	BOS
		20	1200	KCBF Fairbanks AK  en av de första Ak att dyka upp denna eftermiddag	BOS
	830	16	0900	WCRN Worcester MA  stabilt	BOS
		14	0600	WCCO Minneapolis MN  kanon.  Även här en mex under med hymnen	BOS
		19	1300	KSDP Sand Point AK  med ett utförligt ID i AC-musiken	BOS
	840	16	1001	CFCW Camrose AB  ”Alberta’s Country Legends, 840 CFCW.”	BOS
		15	0906	KXNT North Las Vegas NV  är inte lätt att få igenom numer men ID så här dags	BOS
	850	16	0830	WEEI Boston MA  fint förstås denna New England-öppning	BOS
		14	0600	WKNR Cleveland OH  dominant med flera ID och slogan ”ESPN Cleveland”	BOS
		21	0507	WGVS Muskegon MI  IDade denna tid efter att ha dominerat fqn länge med OLD	BOS
		23	0500	KOA Denver CO  ovanligt flamsig	BOS
		20	1400	KICY Nome AK  ovanligt dåligt. Kan ju gå mätaren ut ibland ..	BOS
	860	14	0600	CJBC Toronto ON  stark och lättförstådd vid heltimmes-ID	BOS
		16	1200	CBKF2 Saskatoon SK  ren och fin med ett ”860 en Saskatoon”.	BOS
	870	21	0500	WWL New Orleans LA  kom precis fri från splash när de skulle ID:a. Kanon 15.2	BOS
	880	16	0830	WCBS New York NY	BOS
		14	0643	CKLQ Brandon MB  mycket fin gate i Bob Kingsley’s Country Top 40	BOS
		27	0500	CHQT Edmonton AB	LSD
		19	1254	KWIP Dallas OR  med ett skapligt ”La Campeona” och Mex-musik	BOS
	890	14	0630	WLS Chicago IL    ”Home of the Chicago White Sox”	BOS
		14	1000	KYWN Meridian ID  rätt bra men WLS stark över så lite jobbig ändå	BOS
		27	0500	CJDC Dawson Creek BC	BOS
		19	1259	KBBI Homer AK  stark med BBC och ID:et som hastigast en minut före timmen	BOS
	900	14	0400	CHML Hamilton ON  bland det bästa jag hört från dem på en heltimme.	BOS
		14	0631	CKBI Prince Albert SK  IDade i en röra av stationer!	BOS
		20	1259	KZPA Ft Yukon AK  jättestark emellanåt. Bortstörd emellanåt. ”KSKO”-ID	BOS
	910	14	1000	WSUI Iowa City IA  fint ID // 1010.  	BOS
		14	0630	KCJB Minot ND  fin jingle efter Fox nx	BOS
		16	1002	CKDQ Drumheller AB  jämfördes med 840 och förutom att jinglen säger ”910 CFCW” 
				istället för ”840 CFCW” så slutade låten (Samma låt som på 840.) en minut senare och 
				promon kom i ena fallet före jingeln och på den andra frekvensen efter jingeln!	BOS
	920	14	0302	CKNX Wingham ON  fint ID i en kort fade up	BOS
		14	1000	WOKY Milwaukee WI  lät bättre på LSB än på USB.  Även 15.2  0502	BOS
		15	0500	KDHL Faribault MN  med ett skapligt ID	BOS
		14	0613	CFRY Portage la Prairie MB  fint med vädret och ID innan CW	BOS
		14	1100	KVEL Vernal UT  med klart call-ID där även orter, 104.5 och ”News Talk” ingår. 
				Även med ett perfekt ID den 27.2 klockan 0500 UTC!	BOS
		16	1100	KXLY Spokane WA  inte så stark men dominant på timmen	BOS
		20	1306	KSRM Soldotna AK  med skapligt ID efter nyheterna	BOS
	930	15	0700	CJYQ St John’s NL  ”Kix Country”	BOS
		14	0557	CFBC St John NB  med Country Favourites	BOS
		21	0500	WBKM Sandwich IL  med skapligt dubbel-Id // 950 där dom gick samtidigt	BOS
		15	0800	KSEI Pocatello ID med fullständigt ID väntade jag mig inte. Mest ÖK på höga fqs	BOS
		14	1057	CJCA Edmonton AB  en av de allra starkaste. 	BOS
		19	1300	KNSA Unalakleet AK  med precis samma ID och px som på 670, men starkare här.	BOS
	940	16	0900	CFNV Montreal QC  med ett rätt bra ID och FF sånger	BOS
		16	1057	CJGX Yorkton SK  ”on GX94.”	BOS
		15	1000	KFIG Fresno CA  med ett ”KFIG Fresno” och ESPN i bruset och fräset	BOS
	950	14	0845	CKNB Campbellton NB  	LSD
		14	0605	CKNB  ett tillfälligt inbrott	BOS
		14	0557	WWJ Detroit MI	BOS
		21	0500	WNTD Chicago IL  med skapligt dubbel-Id // 930 där dom gick samtidigt	BOS
		15	0900	KKSE Parker CO  med ett snabbt legal ID.  Bättre 14:e 0800.	BOS
		27	0806	KCAP Helena MT  med mycket fint ID!  // 95.9	BOS
		14	1000	KJR Seattle WA	BOS
	960	14	0929	WEAV Plattsburgh NY  ”960 The Zone”	BOS
		14	0830	WTCH Shawano WI  med mest bara ett ID i röran. Kul ändå.	BOS
		16	1000	KMA Shenandoah IA  med ID genom CFAC som var många gånger starkare	BOS
		27	0500	CFAC Calgary AB  stark	BOS
	970	16	0830	WZAN Portland ME  med ID // FM	BOS
		14	0550	KQAQ Austin MN  med ett stört ID efter Dolly Parton sjungit klart	BOS
		14	0557	WDAY Fargo ND  vanligast på frekvenser efter KFBK 	BOS
		17	0630	KBUL Billings MT  med ID och nyheter på halvtimmen	BOS
		14	1103	KXTA Rupert ID  ”La Que Manda”	BOS
		16	1000	KTTO Spokane WA  svagt med ID för KTTO och några stationer till som ingår i 
				samma ”församling” i WA Den 27.2 kl 0500 med det bästa ID jag hört från dem!	BOS
		20	1400	KFBX Fairbanks AK  ”The station that means Fairbanks - KFBX.”	BOS
	980	16	0600	CHRF Montreal QC  med ett stört ID	BOS
		14	0404	CFPL London ON  med en fin period och flera ”AM 980”-varianter	BOS
		27	0400	WITY Danville IL  med rätt skapligt ”WITY Danville” på timmen	BOS
		14	0630	WCUB Two Rivers WI  med ett svagt ID  men stark med country sen	BOS
		16	1000	KKMS Richfield MN  IDade svagt men fina promos innan.  Även 15.2	BOS
		27	0500	CKNW New Westminster BC  fint	BOS
	990	14	0730	CBW Winnipeg MB  med CBC One	LSD
	1000	16	0900	WMVP Chicago IL  	BOS
		17	0630	KOMO Seattle WA  lurades med att köra sport. Huskies Football nämligen	BOS
	1010	16	0900	WINS New York NY  med ”1010 Wins” genom CFRB	BOS
		17	0630	CFRB Toronto ON  IDade men sen tog en stn med lugn mx över. LA?	BOS
	1020	14	0558	KDKA Pittsburgh PA                                    	BOS
		16	1000	KJJK Fergus Falls MN  med hyfsat legal ID. Försvann lika fort som dom dök upp. 
				Senare med ett grymt ”New Music First. Channel 977”   	BOS
		14	0600	KCKN Roswell NM  med det vanliga kedje-ID:et                  	BOS
		14	1020	KTNQ Los Angeles CA  med ett av de bästa ID jag hört från den!	BOS
		21	1400	KVNT Eagle River AK  hann inte med hela ID:et innan nyheterna började	BOS
	1030	16	1000	WBZ Boston MA  släppte inte upp de som surrade under	BOS
		26	2145	WBZ 	LSD
		24	0523	KBUF Holcomb KS  överraskade med ett bra ”Your Ag Leader KBUF” innan dom 
				la på den gamla godingen ”Okie From Muskogee”	BOS
		22	0500	KTWO Casper WY  orkade fram i störningen	BOS
		14	1100	KMAS Shelton WA  tog över från mexen precis på timmen med ett ID	BOS
	1040	14	0600	WHO Des Moines IA	BOS
		16	1000	CKST Vancouver BC  med flera ”TSN 1040”	BOS
	1050	15	0800	WEPN New York NY  med ett snabbt EE ID i det i övrigt spanskspråkiga ESPD	BOS
		16	1000	CHUM Toronto ON  ”TSN 1050”  men även callet på timmen.	BOS
		16	1029	CJNB North Battleford SK  gick riktigt njutbart en stund	BOS
	1060	14	0630	KGFX Pierre SD  stabilast på frekvensen. ID och country	BOS
		16	1000	CKMX Calgary AB  ”Funny 1060 AM”. Lisa Lamppanelli ståuppade t ex	BOS
	1070	24	0527	KNX Los Angeles CA	BOS
		16	1000	CFAX Victoria BC  på topp med nyheter efter ett ”C-Fax 1070”. Grön antenn!	BOS
	1080	14	0630	WTIC Hartford CT  orkade tränga igenom IBOC-dimman 	BOS
		20	0605	KOAN Anchorage AK  med Fox News	LSD
	1090	15	0800	WBAL Baltimore MD  bra trots QRM och splash	BOS
		16	1000	KFNQ Seattle WA // 96.5   våldsamt stark på östkustantennen	BOS
	1100	16	0900	WTAM Cleveland OH  ”wtam.com”	BOS
		14	0629	WZFG Dilworth MN  mycket fint med många ”The Flag” mm 	BOS
		26	0730	KNZZ Grand Junction CO  äntligen fri från bruset, orsakat av 1090, med flera ID.	BOS
	1110	16	0900	WBT Charlotte NC  starkare än KFAB på timmen	BOS
		24	0523	KFAB Omaha NE	BOS
		16	1300	KBND Bend OR  med ett svagt ID uppvaktad av ett par andra stationer	BOS
		20	1300	KAGV Big Lake AK  med utförligt ID men samtidigt flasade ”norrskenet” till och 
				sänkte signalen och la på en massa sprak. Gick fint före och efter. Bättre ID 1302.	BOS
	1120	14	0630	KMOX St Louis MO  Nämner FM 102.5 KEZK på timmen	BOS
		14	1200	KANN Roy UT  med legal ID. Ensam på frekvensen i fem minuter.	BOS
		15	1330	KPNW Eugene OR  ganska ensam på frekvensen så här dags	BOS
	1130	14	0740	WISN Milwaukee WI	LSD
		19	0400	KTLK Minneapolis MN  	BOS
		18	0400	CKWX Vancouver BC	BOS
		21	0550	CKWX   ”News 1130”	LSD
	1140	17	0304	CBI Sydney NS  med vädret för Cape Breton	BOS
		18	0300	KSOO Sioux Falls SD  ensam på fqn vid ID men inte så stark	BOS
		18	0400	KGEM Boise ID  med fint ID! Oväntat denna helstörda dag	BOS
		19	0401	CHRB High River AB  med fint ”CHRB High River”	BOS
		19	1300	KSLD Soldotna AK  förstås stark och stadig vid dessa cx	BOS
	1150	16	0900	CKOC Hamilton ON  stark. ”TSN 1150”	BOS
		14	0558	WHBY Kimbery WI  med väder	BOS
		16	1000	KSAL Salina KS  med en finfin promo och ID	BOS
		14	0632	CJSL Estevan SK  med sina sponsorer, bl a discoverestevan.com	BOS
		19	1301	KGDD Portland OR  med ett prydligt ID på ”timmen”. Annars Mex-mx. Även 26.	BOS
		14	1200	KAGO Klamath Falls OR  med ett inte så bra men dock ID	BOS
	1160	16	0831	WSKW Skowhegan ME  ”Classic Country 1160”	BOS
		19	0230	WYLL Chicago IL  	BOS
		17	0627	KSL Salt Lake City UT  fint med ”The Cougars locker room show”	BOS
	1170	16	0830	WWVA Wheeling WV  fint	BOS
		14	1100	KBOB Davenport IA  med ett svagt och brusigt (IBOC!) ID men ”behövdes inte”	BOS
		20	1435	KJNP North Pole AK  öppnade för dagen 	BOS
	1180	15	0800	WHAM Rochester NY  fint och dominant	BOS
		16	1000	KYES Rockville MN  och KOFI in och ut ur varandra och båda IDade	BOS
		16	1000	KOFI Kalispell MT starkare men KYES aningen stadigare	BOS
	1190	14	0600	WLIB New York NY  och även en Mex med hymnen under	BOS
		14	0631	WOWO Fort Wayne IN  med flera id och ”erbjudanden”	BOS
		14	0630	CFSL Weyburn SK  med lokala Weyburn-annonser	BOS
		26	0728	KVCU Boulder CO  klockrent ID och improviserad jazz	BOS
		14	1100	KEX Portland OR	BOS
	1200	21	0500	WRTO Chicago IL  med ett hyfsat call-ID och sen en gammal SS-goding	BOS
		14	1000	WOAI San Antonio TX	LSD
		22	0500	KFNW West Fargo ND  ”Faith 1200”  med FRN News // 1270 t ex	BOS
		27	0500	CJRJ Vancouver BC  ”Spice Radio”	BOS
	1210	17	0630	VOAR Mount Pearl NL  rekordstark med uppräkning av en hel drös FM-repeaters	BOS
		14	0905	WPHT Philadelphia PA  med Id i en röra av stationer. Bl a en SS REL. KUBR?	BOS
		14	0630	KGYN Guymon OK  stiligt med väderrapport och flera föredömliga ID	BOS
		18	1311	KMIA Auburn-Federal Way WA  ”La Z”  istället för jagade KZOO	BOS
	1220	26	0730	WHKW Cleveland OH  med ett eget call-ID	BOS
		14 15	0900	WKRS Waukegan IL  med ett riktigt bra heltimmes-ID och ESPN Deportes 
				eftersom CJRB spelade en lagom lugn ”låt”!  Hördes även 14.2 1000z men uselt ID 
				då. Snabbt svar! På timmen 0900z den 14.2  gick dom också rätt bra!	BOS
		14	0629	CJRB Boissevain SK  med en fin annonsering inläst av en orkesterdirigent	BOS
	1230	16	0835	WGUY Veazie ME  med OLD och ett bra ID! Härligt med punktkonds!	BOS
		15	0824	WCMC Wildwood NJ  med WMID-ID	BOS
		26	0600	WSBB New Smyrna Beach FL  med dubbel-ID // 1490 	BOS
		16	0911	KTRF Thief River Falls MN  upp med ett ID i röran	BOS
		26	0659	CHFC Churchill MB  med sedvanligt Thompson-ID	BOS
		14	1200	KBAR Burley ID                                                                	LSD
		14	1200	KBAR                                                                               	BOS
		15	0905	KORT Grangeville ID  m sin nya Classic Hits-slogan  	BOS
		15	0944	KGEO Bakersfield CA  överraskade med en fin stations-promo innehållande flera 
				”ESPN Bakersfield” bland annat! CE Rusty verifierade trevligt!           	BOS
		19	1300	KWYZ Everett WA  med sitt vanliga dubbel-ID, två gånger för säkerhets skull 	BOS
	1240	16	0819	WCEM Cambridge MD  med bra promo och reklam!	BOS
		16	0832	WMMB Melbourne FL  skapliga ID	BOS
		14	0459	WSDR Sterling IL  med ett rätt bra ID	BOS
		14	0600	WJMC Rice Lake WI  med ett svagt Id men sen gick nyheterna fint	BOS
		14	1054	CJAR The Pas MB 	BOS
		16	1005	KCCR Pierre SD  mycket fint i slutet på nyheterna och därmed vid ID. Även 15.2	BOS
		16	1000	KCCR	LSD
		26	0805	KRDO Colorado Springs CO  påannonserade Coast to coast med några fina ID 	BOS
		14	1100	KJCR Billings MT  med EWTN	LSD
		14	1100	KJCR  satt jag på samtidigt som Lars eftersom de gick bäst av alla GY.	BOS
		15	1327	KTIX Pendleton OR  med Mike & Mike och ett break med ID	BOS
		27	0500	KEJO Corvallis OR  med ett hyfsat ”KEJO Corvallis”	BOS
	1250	15	0800	WPGP Pittsburgh PA  med ett klart men stört ID.  Bättre 14.2 klockan 0200z.	BOS
		14	0603	CJYE Oakville ON  med sitt vanliga dubbel-ID för nattsändningen // 1320	BOS
		15	0500	WHHQ Bridgeport MI  IDade fint	BOS
		26	0400	WSSP Milwaukee WI  	BOS
		16	1000	KBRF Fergus Falls MN  med ett tydligt heltimmes-ID under CHSM:s lugna mx	BOS
		16	1150	CHSM Steinbach MB  med country	LSD
		16	0600	KWSU Pullman WA  räknade upp stationerna i deras lilla nätverk. Kanon 27.2	BOS
		27	0500	KKDZ Seattle WA  fina ID med call och ”Desi”-varianter. KWSU fint ID innan	BOS
	1260	16	0833	CKHJ Fredericton NB  ”KHJ”	BOS
		26	0400	WBIX Boston MA  stark	BOS
		14	0604	WSDZ Belleville MO  ”1260 AM The Answer” svagt efter nyheterna	BOS
		16	1200	KWYR Winner SD  med ett skapligt och utförligt legal ID i mun på  CFRN. Även 
				0500z samma dag så var nog på förhöjd effekt hela denna dag.	BOS
		14	1100	KPOW Powell WY  annonserade på egna nyheter	BOS
		27	0500	CFRN Edmonton AB  även denna dag. IDad mest varje dag.	BOS
	1270	16	0831	CJCB Sydney NS  med ett ID där bara FM nämndes	BOS
		26	0505	WTSN Keene NH  mycket bra med vädret och flera ID	BOS
		14	1100	WMKT Charlevoix MI  med ett svagt men tydligt ID och nämnde FM-fqn fint. Även 
				0705 den 15.2 med en massa ID och email adress i en promo	BOS
		14	0600	WXYT Detroit MI  bara svagt i en röra av stationer med ND som stabilaste	BOS
		26	0702	WKBF Rock Island IL  med flera ”La Jefa”. Stadigaste stn på frekvensen	BOS
		22	0500	KNWC Sioux Falls SD  med FRN News om Trumps ”priority for deportation”	BOS
		17	0630	KIML Gillette WY  hade ett par fina minuter i nätverksluckan här! Även 27.2.	BOS
	1280	16	0834	CFMB Montréal QC  nämnde 1280 och kallade sig ”Radio Montréal”	BOS
		15	0758	WHTK Rochester NY  med en mkt fin reklam för ett matställe i Henrietta och FSR	BOS
		14	0600	WNAM Neenah-Menasha WI  med ovanligt soulig oldie	BOS
		23	0400	WWTC Minneapolis MN  svagt  innan brassen tog över helt	BOS
		16	1000	KVXR Moorhead MN  IDade + ”part of the Real Presence Network” mm	BOS
		26	0703	KBNO Denver CO  med ett svagt ID i musiken, som dock gick bra emellanåt	BOS
		27	0500	KZNS Salt Lake City UT  fint vid dessa västliga cx förstås	BOS
		15	1110	KIT Yakima WA	LSD
		15	1305	KIT  fint med flera ID innan Westwood One-nyheter	BOS
	1290	15	0800	WKBK Keene NH  med ett ID i en promo för Laura Ingraham	BOS
		26	0606	WRNI Providence RI  med ett ”Latino Public Radio 1290 AM” med pressad röst strax 
				efter att KOWB lämnade över till Coast to coast. För svag för omrapportering.	BOS
		16	0834	CJBK London ON 	BOS
		14	0400	WHIO Dayton OH  med flera ID på timmen	BOS
		14	0559	WIRL Peoria IL  med svagt ID. Många på frekvensen. Stark 0900z samma dag.	BOS
		14	1000	WZTI Greenfield WI  med oldies	LSD
		14	1103	WZTI  fint med True Oldies -annonsering och ID men lite bredare musiksmak än 
				andra True Oldies Channel-stationer låter det som. Inte bara gamla hits.	BOS
		18	0300	CFRW Winnipeg MB  en av få IDade denna heltimme	BOS
		14	1100	KGVO Missoula MT bara på ena sidbandet och inte speciellt bra. Stark 15.2 0900	BOS
		14	0800	KOWB Laramie WY  med id och Fox News	LSD
		17	0630	KOWB  ren och stark, bara lite Puerto Cabello långt under	BOS
		14	1231	KUMA Pendleton OR  fint trots avsaknad av västkustantenn  Även sista exp-dagen.	BOS
	1300	15	0810	WXRL Lancaster NY  fint med ”Classic Country WXRL”. Ensam denna tid	BOS
		24	0530	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		18	0300	KGLO Mason City IA  fint på timmen	BOS
		15	1329	KLER Orofino ID  starkare än KKOL denna tid och ID dessutom. Country före 	BOS
		22	0500	KKOL Seattle WA  ”Business Radio 1300 KKOL Seattle.”  KGLO / XEP-QRM	BOS
	1310	16	0903	CIWW Ottawa ON  även dom med Amy Lawrence och CBS Sports 	BOS
		14	1100	WCCW Traverse City MI  med fint ID och ännu bättre 0900z. Även 16.2	BOS
		14	0300	WDTW Dearborn MI  med bokstavs-ID föutom slogans mm i Mex-musiken	BOS
		14	0633	WIBA Madison WI  IDade i kamp med en hög andra stationer.	BOS
		14	0800	KNOX Grand Forks ND  med ID strax innan KFKA drog sitt ID	BOS
		22	0500	KFKA Greeley CO  med ett av sina knarriga basröst-ID	BOS
		16	1232	KNPT Newport OR  med ett par ID i en promo 1229 men sen detta ID som var starkare. 
				Innan Jimbo. Jagade KMKY med Punjabi som gick samtidigt men bara med mx.	BOS
		16	1235	KZXR Prosser WA  ”La Maquina”	BOS
	1320	14	0500	CJMR Mississauga ON  ”CJMR -The Voice of the City”	BOS
		15	0659	WILS Lansing MI  under ON-stn men några ID i alla fall. Bättre en timme tidigare	BOS
		16	0958	KOZY Grand Rapids MN  helt ensam och mycket stark med oldies och kalas-ID	BOS
		14	1140	KFNZ Salt Lake City UT  med CBS Sports Radio	LSD
		15	1100	KXRO Aberdeen WA  med ett legal ID där KXRO nämndes flera gånger	BOS
		21	1400	CHMB Vancouver BC  IDar ”This is CHMB AM 1320 Vancouver” sen decennier	BOS
	1330	15	0805	WSPQ Springville NY  en riktig överraskning! Massor av år sedan jag hörde den senast 
				och svarade den gången med en mängd grejer. En mjukis-frisbee bland annat! En 
				riktig raring. ”Classic Hits 1330 WSPQ” och sen på med Beach Boys.	BOS
		15	0822	WFNN Erie PA  jättestark och ensam med lokala annonseringar	BOS
		14	1100	WHBL Sheboygan WI  riktigt fint vid ID:et.  Även 0400 samma dag.	BOS
		14	0630	KPTY Waterloo IA  med party-musik och dito ID	BOS
		14	0600	KNSS Wichita KS  med flera bra ID sedan WLOL sänkte garden lite. Även 26.2	BOS
		16	1000	WLOL Minneapolis MN  försökte vara relevanta	BOS
		16	1205	CJYM Rosetown SS  med egna sport-nyheter	BOS
		16	1200	KKPZ Portland OR  med ett par svaga ID	BOS
		21	1433	KXXJ Juneau AK  med ett ID och sen Eagles’ ”Party Tonight”	BOS
	1340	26	0506	WIRY Plattsburgh NY  med ett uselt men detaljerat ID så 100%. OLD gick bra sen	BOS
		16	0925	KDTD Kansas City KS  med ”La Gran D …” i Mex-musiken	BOS
		26	0800	KACH Preston ID  med legal ID	BOS
		16	1030	KWVR Enterprise OR  flera snygga ID i C2C-gaten. Hördes på blå tråd. 27.2 oxo	BOS
		16	1233	KBNW Bend OR  inte dumt vid ID	BOS
		15	1301	KIHR Hood River OR  fint med country och ett ID // 98.3.  ”Today’s Country”	BOS
	1350	15	0824	WGPL Portsmouth VA  starkast på frekvensen (Är dom i och för sig alltid eftersom 
				de har en helt egen frekvens …) och några ID så provar en omrapportering	BOS
		16	1000	WIOU Kokomo IN  materialiserades precis till legal ID!	BOS
		14	0900	WOAM Peoria IL  med NOS	LSD
		15	0857	WOAM  med lite pre-pop, typ Acker Bilk	BOS
		14	0755	KRNT Des Moines IA  med ESPN	LSD
		14	0703	KDIO Ortonville MN  stadigt med ID och ”King of the Road” / Roger Miller	BOS
		27	0757	KRLC Lewiston ID  hade jag det på var licensierad på WA-sidan gänsen, men …	BOS
		16	1100	KSRO Santa Rosa CA  med ett svagt heltimmes-ID. Den andra fick jag inte ID på.	BOS
	1360	16	0830	WDRC Hartford CT  med nyhetssignal och nyheter efter ID	BOS
		24	0159	WTAQ Green Bay WI  med svagt ID	BOS
		16	1000	KSCJ Sioux City IA  tog över på timmen	BOS
		26	0800	KHNC Johnstown CO  med sitt nationalistiska stuk. American News Network + ID	BOS
		26	0800	KRKK Rock Springs WY  tog över direkt efter KHNC med ID och ESPN	BOS
		21	1400	KKMO Tacoma WA  sa att dom körde musik dygnet runt men började i alla fall en 
				nyhetssammanfattning denna tid	BOS
	1370	16	0600	WDEA Ellsworth ME  lite beskedligare än vanligt släppte fram nedanstående	BOS
		16	0600	WFEA Manchester NH  några sekunder efter WDEA med ett mäktigt ID	BOS
		14	0300	WXXI Rochester NY  IDade när jag tvärkollade om det hörts något under natten	BOS
		14	1007	KDTH Dubuque IA  med bara ett svagt ID denna gång	BOS
		22	0502	KSUM Fairmont MN  lätt att känna igen med country och IDar dessutom rätt ofta	BOS
		16	1000	KWTL Grand Forks ND  med bra heltimmes-ID. Ganska dominant.	BOS
		15	1100	KXTL Butte MT  med en väldigt bra promo trots bara halvbra styrka. Ensam på fqn	BOS
		27	0501	KSOP Salt Lake City UT  med ett stört ID men gick fint strax innan med country. 
					Den 26.2 0808 UTC med ett arkiv-ID med call och slogan till Q4	BOS
		16	1026	KGEN Tulare CA  med fint ID och verkar ID:a mellan varje låt.	BOS
		22	0506	KAST Astoria OR  med callet och släppte sedan in Jimbo.  Bra 16.2 också.	BOS
	1380	16	0828	CKPC Brantford ON  ”Your hometown country station”	BOS
		15	0600	WPHM Port Huron MI  ganska fint ID i röran.  Ännu bättre 16.2 klockan 0905z	BOS
		16	1000	KLIZ Brainerd MN  stark på timmen	BOS
		14	0600	KCIM Carroll IA  smög in ett bra ID men inget mer när KLIZ drog efter andan	BOS
		23	0500	KOTA Rapid City SD  gick stadigt i en timme - fast ostadigt … Även andra dagar	BOS
		18	0600	KRKO Everett WA  skapligt ID  denna värdelösa dag	BOS
	1390	25	0600	WEGP Presque Isle ME  upp i 20 sekunder med ID	BOS
		15	0800	WNIO Youngstown OH  med ett heltimmes-ID	BOS
		16	1025	WLCM Holt MI  snyggt	BOS
		14	1100	WRIG Schofield WI  med perfekt id. Även hörd med ”SB Nation AM”	BOS
		16	1153	WGRB Chicago IL  bra i en sista titt-in för dagen	BOS
		14	1200	KLGN Logan UT  med ID efter The Mamas and The Papas	BOS
		15	0943	KLTX Long Beach CA  stark, stadig och ensam med ”Radio Nueva Vida”	BOS
		22	0507	KZGD Salem OR  med ett mycket fint ”La Gran D, La Mas Mexicana”	BOS
	1400	14	0359	CBG Gander NL  med ID: ”This is CBC Radio One, 540 in Grand Falls-Windsor”	BOS
		16	0826	WJZN Augusta ME  med två ID. Först här och sen tre minuter senare efter oldiesen.
				Inte längre //1490 utan istället ”Capital 95-9”. Ny för mig.  Fint QSL på försök två!	BOS
		16	1003	KLIN Lincoln NE  med ett par svaga ID	BOS
		14	0724	KCOW Alliance NE  ”Classic Hits ….KCOW”	BOS
		14	0700	KBJM Lemmon SD	LSD
		14	0704	KBJM  med fint ID efter vädret.  Även ett dåligt ID på timmen 0800 samma dag	BOS
		27	0500	KODI Cody WY  med ett svagt ID på timmen bara	BOS
		18	0258	KART Jerome ID  med ”Buck FM”	BOS
		15	0900	KSPT Sandpoint ID  med legal ID // 1450 KBFI	BOS
		19	1300	KEDO Longview WA  mycket rapporterbar runt timmen. Även 26.2	BOS
		26	0900	KEDO	LSD
		27	0800	KRSC Othello WA  med ett kedje-ID // KRYN och KDYM på 1230 med fler	BOS
	1410	15	0751	CJWI Montréal QC  fixade jag ihop en rapport till äntligen. Gick strålande en timme
				och Shazam plockade ut Haiti-hits och chansons på ett imponerande sätt.	BOS
		14	0900	WRMN Elgin IL  äntligen rapporterbart. Hörde den under PAX74 men tydligen tyckte
				jag inte det höll för rapport den gången.. Trevligt QSL nu efter några dead ends. 	BOS
		14	1000	WIZM La Crosse WI  trevlig signal, ID, detaljer mm  	 BOS
		14	1014	KLEM Le Mars IA  även denna expedition!  Rockade sen loss.               	BOS
		26	0758	KIIX Fort Collins CO   fint med ”Kix Country”           	BOS
	1420	15	0805	CKDY Digby NS  med ett ”1420 CKDY Weather”      	BOS
		26	0400	WOC Davenport IA  var det föga överraskande IDet här.	BOS
		14	0630	KTOE Mankato MN  dominant och med mycket lokalt 	BOS
		21	1305	KITI Chehalis WA  med tidernas största hits	BOS
		27	0800	KUJ Walla WA  ensam och stark vid ID. 	BOS
	1430	15	0200	CHKT Toronto ON  friskrev sig från vad de som köpte tid kunde tänkas stå för	BOS
		26	0400	WXNT Indianapolis IN  med svagt ID i kamp med OID WI-stn, dvs WBEV	BOS
		26	0403	WBEV Beaver Dam WI  med ett par fina ID i en gate i något program	BOS
		17	0720	KEZW Aurora CO  ”Cruisin 1430”	LSD
		18	0400	KLO Ogden UT  inte i världsklass direkt.  ”World Class Talk”	BOS
		21	1336	KBRC Mt Vernon WA  med prat denna tid och inte bara Oldies	BOS
		27	0800	KCLK Asotin WA  väldigt. Men hörs vid minsta WA-cx	BOS
	1440	26	0559	WRED Westbrook ME  hyfsat i röran	BOS
		21	0500	WMAX Bay City MI  väldigt fint med Ave Maria Radio-promo och WMAX-ID	BOS
		16	0400	WMKM Inkster MI  med ett svagt ID strax innan heltimmen och senare GOS..	BOS
		15	0800	WHKZ Warren OH  	BOS
		26	0400	WNFL Green Bay WI  upp med ett kalas-ID	BOS
		16	0930	KMAJ Topeka KS  IDade fint i Red Eye Radio.  Även den 14:e	BOS
		27	0500	CKJR Wetaskiwin AB  ”W 1440” med nostalgi för 50-talister d v s OLD	BOS
		19	1300	KMED Medford OR  // FM och sen Fox News Radio med dagens Trump	BOS
	1450	16	0859	CFAB Windsor NS  med ett ”AVR” i musiken	BOS
		16	0833	WNBP Newburyport MA  med NOS och fint ID.  ”The Legends”	BOS
		16	1005	KBMW Breckenridge MN  med fint ID.  Även på halvtimmen sen.  32 grader F.	BOS
		14	1000	KATE Albert Lea MN  med ett skapligt ”AM 1450 KATE Albert Lea Radio”	BOS
		14	0639	KGRE Greeley CO  fint med ”Tigre FM”-ID	BOS
		26	0800	KAVP Colona CO  Bra ID med callet mm. QSL-snål. Kanske provar en ny rpt.	BOS
		17	0635	KVSI Montpelier ID  med klart dugligt ID och slogan	BOS
		15	1000	KONP Port Angeles WA	LSD
		18	0406	KONP  ska tas när det är så här stört så det blir lite sport …	BOS
		21	1330	KBKW Aberdeen WA   IDade i en reva i nätet. Även 26.2.	BOS
		15	1330	KCLX Colfax WA  bra med ”Palouse Country”	BOS
		19	1259	KLAM Cordova AK  med lokala ads och bra ID även om KONP nafsade i hälarna	BOS
	1460	16	1000	WOPG Albany NY blandat med flera andra	BOS
		15	0805	CJOY Guelph ON  ”1460 C-Joy” i en musikskarv	BOS
		24	0600	KXNO Des Moines IA  upp några sekunder över timmen med skapliga ID	BOS
		14	0800	KLTC Dickinson ND  med ett bra ID efter en Coast to Coast-annonsering	BOS
		21	1300	KUTI Yakima WA    ”ESPN Yakima”	BOS
		26	0920	KUTI  ”ESPN Yakima”	LSD
	1470	16	0902	WLAM Lewiston ME  med avslappnade format!  Commercial free påpekar de	BOS
		17	0302	WMBD Peoria IL  med ”WMBD News”	BOS
		14	0928	WIBD West Bend WI  med ett kraftfullt ”FM 101.3 and AM 1470” bland annat	BOS
		14	0505	KYYW Abilene TX  med ett par ID i en promo innan C2C	BOS
		14	1055	KMNQ Brooklyn Park MN  ”La Raza 95.7”	BOS
		14	0804	KKTY Douglas WY  med en jingle.  Ännu bättre 26.2 klockan 0800	BOS
		16	0600	KBSN Moses Lake WA	LSD
		27	0600	KBSN  bland det bästa jag hört dem	BOS
		18	0600	CJVB Vancouver BC  med bra ID var en av få stationer som gick detekterbart 	BOS
	1480	15	0200	WSAR Fall River MA  med ett svagt ”WSAR Fall River”	BOS
		16	0830	WHBC Canton OH  bytte plats med WSAR precis på halvtimmen och IDade	BOS
		14	1115	WGVU Kentwood MI  med oldies	LSD
		16	1146	WGVU  riktigt fint så här sent men sen tog W-stationerna slut för dagen	BOS
		26	0359	WLMV Madison WI  	BOS
		14	0959	KAUS Austin MN  med ett svagt ID i en promo. Även 12z samma dag.	BOS
		27	0800	KGOE Eureka CA  med ett par ID och sen ”KGOE News.” genom KBMS	BOS
		26	0915	KBMS Vancouver WA	LSD
	1490	16	0831	WTVL Waterville ME  med flera fina ”Kool AM” som numer bara körs ut på 1490 
				sedan 1400 knoppats av // FM. Jämför WJZN-tipset ovan!  Ny för mig. QSLade!    	BOS
		16	0900	WBAE Portland ME  med svagt ID innan nyheterna som istället gick starkt     	BOS
		26	0400	WLFN La Crosse WI  med legal ID  ”…La Crosse Radio Group … 1490 WLFN.”	BOS
		16	1002	KLGR Redwood Falls MN  med ett användbart ID . Var ett par minuter sen med sin 
				”heltimme” och nyhetsstart. KLGR huserar redan i en pärm i Furuögrund.   	BOS
		16	1010	KOVC Valley City ND  rätt bra med ID och promo för ”Farming Radio Magazine”	BOS
		16	1035	KOVC	LSD
		14	0751	KNDC Hettinger ND  med bara ett halvbra ID	BOS
		15	1100	KDBM Dillon MT  med ett uselt heltimmes-ID	BOS
		14	1200	KUGR Green River WY  med en tjusig jingle på timmen: ”KUGR Green River 
				Wyoming” gjorde identifieringen enkel.  Ingen station jag ”behövde” dock	BOS
		16	1206	KBZY Salem OR  med ett svagt ID efter nyheterna	BOS
		27	0800	KEYG Grand Coulee WA  tog över från en ESPN på timmen	BOS
	1500	16	0830	WFED Washington DC  rätt bra trots att de låg lite väl sydligt för punktkondsen	BOS
		26	0600	WLQV Detroit MI  fint ID 	BOS
		16	1000	KSTP St Paul MN  stark	BOS
	1510	16	0830	WMEX Boston MA  läckert ren och fin lyssning	BOS
		19	0400	KCKK Littleton CO  med svagt ID	BOS
		27	0500	KGA Spokane WA  dominant	BOS
	1520	16	0830	WWKB Buffalo NY	BOS
		21	0500	WMLM St Louis MI  med svagt ”This is WMLM Saint Louis …” på fri frekvens	BOS
		17	0630	KOKC Oklahoma City OK  	BOS
		18	0600	KKXA Snohomish WA  orkade upp till hörbart ID denna grå dag, lyssningsmässigt	BOS
	1530	14	0600	WCKY Cincinnati OH  med en PSA om hur fantastiskt USA var att bo i. Behövs?	BOS
		26	0759	KGBT Harlingen TX  fint ”Amor Celestial”-ID	BOS
		17	0600	KFBK Sacramento CA  50-60 grader F i väderrapporten	BOS
	1540	16	1001	CHIN Toronto ON  tryckte ner KXEL.  ”Multicultural Radio”	BOS
		19	0400	KXEL Waterloo IA  	BOS
		20	1000	KXEL  med Red Eye Radio	LSD
		21	1300	KXPA Bellevue WA  med ett ID som var kraftigt distorderat men läsbart	BOS
	1550	17	0605	CBEF Windsor ON  med franska	LSD
		14	1200	KDCC Dodge City KS  dök upp denna tid med flera ID och Dodge City-annonser.
				Gick till och med bättre än i Oktober under PAX114.	BOS
		14	0632	KZDG San Francisco CA  med reklamer på EE/Hindi   ”only on Radio Zindagi.”	BOS
		23	1253	KKOV Vancouver WA  med fin jingle.  Dominant 0400z den 27:e oxo t ex	BOS
		18	0600	KRPI Ferndale WA  med ett bra ID 	BOS
	1560	16	0700	WFME New York NY	LSD
		14	0959	KKAA Aberdeen SD  med svagt ID. Inte lika stark som förr om åren	BOS
		14	1000	KNZR Bakersfield CA  med fint ID	BOS
		27	0800	KVAN Burbank WA  ”La Estación de la Familia”	BOS
		16	1100	KZIZ Pacific WA  med legal ID och sen sydostasiatisk musik	BOS
	1570	15	0716	CJVL Laval QC  ska få sig en rapport till slut. Gick fint i drygt en timme. QSLade!	BOS
		15	0826	WMVX Methuen MA  bråkade med CJVL. IDade ofta. Nossa Rádio USA t ex.	BOS
		14	1000	WSCO Appleton WI med ett rapporterbart ID överraskade!  Klart ovanlig men sedan
				länge (Pre SDR.) i WI-pärmen så hoppades på någon annan WI här  Även 0800z  	BOS
	1580	16	0655	CKDO Oshawa ON                             	LSD
		14	0600	KFCS Colorado Springs CO  med ID genom CKDO:s oldie                          	BOS
		21	1300	KGAL Lebanon OR                            	BOS
		26	0835	KGAL  med CBS Sports Radio          	LSD
	1590	16	0830	WARV Warwick RI  svagt men stadigt med REL och ID. Ensam på fqn	BOS
		15	0800	WAUB Auburn NY  fint ID på timmen	BOS
		16	0833	WAKR Akron OH	BOS
		14	0800	WCGO Evanston IL  Även 0400z den 27.2	BOS
		14	1000	WGBW Denmark WI  fint med ID. ”True Oldies 1590” dessutom. Även 16.2 1200z	BOS
		14	0600	KVGB Great Bend KS  bara ett uselt ID denna gång	BOS
		16	1137	KGFK East Grand Forks MN  ”The Forks” 	BOS
		19	1300	KTIL Netarts OR  hördes riktigt bra genom WA-stn som pratade lite lågmält då	BOS
		21	1300	KLFE Seattle WA  ”AM 1590 The Answer”	BOS
	1600	16	0900	WUNR Brookline MA  ovanligt fint och ändå går dom ofta bra	BOS
		14	0600	WAAM Ann Arbor MI  KPNP stadigare men är ju oftast OID-bar	BOS
		14	1004	WRPN Ripon WI  med ett fint ID	BOS
		14	1003	KLGZ Algona IA  med ett tydligt ID! Svagt och sen utmanövrerad av WRPN	BOS
		17	0600	KGYM Cedar Rapids IA  ensam och stark på timmen	BOS
		16	0945	KEPN Lakewood CO   ”ESPN Denver”	LSD
		17 26	0835	KTUB Centerville UT  idade ”Juan AM”	LSD
		21	1320	KOHI St Helens OR  fint med ID och lokala St Helens-reklamer	BOS
	1610	26	0545	CHRN Montréal QC  ”Radio Humsafar”	LSD
		26	0358	CHHA Toronto ON  ”Voces Latinas”  fast CB var mycket starkare som regel	BOS
	1620	14	1000	KOZN Bellevue NE  fint	BOS
		14	0840	KYIZ Renton WA  med RNB musik	LSD
	1630	14	0601	KCJJ Iowa City IA  med KCJJ News	BOS
		24	0519	KRND Fox Farm WY  med flera ”La J Mexicana” och reklam delvis på EE	BOS
	1640	21	0500	WTNI Biloxi MS  mycket fint ID. Inget fräsande för ett kort tag! Skönt sound.	BOS
		14	0600	WSJP Sussex WI  ID + ”Milwaukee’s very own Relevant Radio”	BOS
		17	0630	KBJA Sandy UT  ”Super 1640 AM”	BOS
	1650	14	0600	KCNZ Cedar Falls IA   Fan:en	BOS
		22	0500	KBJD Denver CO  rapporterbart runt ID på heltimmen	BOS
	1660	16	0900	WBCN Charlotte NC  ”America’s Pulse 1660”  Relevant Radio under.	BOS
		14	0400	WQLR Kalamazoo MI  med hyfsat ID trots Fargo-pesten	BOS
		16	0923	KWOD Kansas City KS  med CBS Sports och ”1660 The Score” fint en stund	BOS
		16	1200	KQWB West Fargo ND  med Fox Sports	LSD
		16	1120	KBRE Merced CA  ”The Bear 107.7”	LSD
		15	0900	KBRE  rockade på och IDade.  Svarade trevligt på november-rapporten förresten	BOS
	1670	15	0804	CJEU Gatineau QC  med id	LSD
		14	0745	WOZN Madison WI  kallar sig ”The Zone”	LSD
		14	0557	WOZN  väldigt bra med promo och CBS Sports. ”The Zone”	BOS
		27	0800	KQMS Redding CA	BOS
	1680	15	0800	WTTM Lindenwold NJ  ”.. Lindenwold-Philadelphia” fint	BOS
		14	1000	KRJO Monroe LA  med ett godkänt ID och halvskum musik	BOS
		15	0900	KGED Fresno CA  ”1680 AM KGED The Answer”	BOS
		26	0847	KNTS Seattle WA   ”Radio Luz”	BOS
	1690	14	0805	WVON Berwyn IL  med fint ID	BOS
		24.	0205	KDMT Arvada CO  sköt upp fint med styrka vid ID. ”Denver’s Money talk”	BOS
		15	0940	KNTS Seattle WA ”Radio Luz”	LSD
	1700	16	1000	KVNS Brownsville TX  ständigt närvarande	BOS
		14	0600	KBGG Des Moines IA  med ett svagt ID.  KVNS svår här.  Stark 27:e dock	BOS
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	590	14	0929	XEPH Mexico DF  ”590 La Mas Caliente”  stabilt med mex-mx och ID	BOS
	660	14	0902	XEEY Aguascalientes AG  stark och stadig. Bara FM 102.9 i ID:et	BOS
	730	14	0600	XEX Mexico DF  ”W Deportes” och sen på med nationalsången. 04z med ”XEX”	BOS
	760	26	0600	WORA Mayagüez PR  lika bra som ”Notiuno 630” på 630 och med samma ID samtidigt.
				Denna heltimme gick vad som helst. Cuba, Colorado, Colombia, Vermont etc.	BOS
		14	0803	XEABC Mexico DF  med ett ”ABC” genom WJR plus lite till.	BOS
	780	15	0501	XEWGR Monclova CO  med några ”Exa FM” genom Chicago-stn	BOS
	800	17	0630	R Trans Mundial Bonaire  kanon med en luring, nämligen SS px från någon religiös 
				organisation som heter något med RCN!	BOS
	860	14	1100	XEMO Tijuana BC  med ett prydligt ”XEMO La Poderosa”	BOS
	940	14	0600	XEQ Mexico DF  med ID och nationalsång.  Även som ”Ke Buena 940”	BOS
		15	0900	XERLA Santa Rosalía BS  ”Radio Surcalifornia”	BOS
	990	14	1057	XECL Mexicali BC  med ett ”Rockola” mellan låtarna. Även 15.2 klockan 08z	BOS
	1030	14	0301	XEQR Mexico DF  upp plötsligt med några fina ”Radio Centro”	BOS
	1050	14	0600	XEG Monterrey NL  ”La Ranchera de Monterrey”	BOS
	1060	14	0600	XEEP Mexico DF  med det vanliga Radio Educación-ID:et + hymnen	BOS
		14	0300	XERDO Matamoros TM  ”La Raza”. Även samma tid dagen därpå!	BOS
	1070	14	0608	XESP Guadalajara JL  Fint och komplett ID efter drygt fem minuter nationalsång	BOS
	1090	14	1057	XEPRS Rosarito BC  starkare än KFNQ ibland med statligt understödda PSA och web-
				adresser på engelska till … dot mx och till slut ett ”Express 1090 AM Rosarito”	BOS
	1120	14	0800	+XEMX Mexicali BC  avslutade nationalsången fint och började ID:a med ett tydligt 
				”MVS” vilket är vad denna kallar sig!  Enda UTC-8 på fqn dessutom! 	BOS
	1140	14	0900	XEMR Monterrey NL  med fint bokstavs-ID            	BOS
	1300	16	1002	XEP Cd Juaréz CH  stadigt med några Radio Mexicana i mx:en så här dags. 1030z 
				komplett ID. ”XEP” mm  	BOS
	1570	17	0630	XERF Cd Acuna CO  ”La Poderosa”	LSD
	1660	17	0600	WGIT Canóvanas PR  ”Faro de Santidad”	LSD
	1700	18	0400	XEPE Tecate BC  med ESPN och ”XEPE”-idet. Nationalsången 08z den 14.2	BOS

	SYDAMERIKA
	590	16	0630	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
	790	24	0610	LR6 R Mitre, Buenos Aires	LSD
	850	17	0633	HJKC Candela 850, Bogotá  snyggt ID	BOS
	970	17	0642	HJCI R Red, Bogotá  har jag faktiskt QSL från som Super Radio från tiden på 6065	BOS
	1070	17	0630	HJCG R Santa Fé, Bogotá  kanon bland alla NA från alla väderstreck	BOS
	1350	18	0600	LS6 R Buenos Aires  med religiösa program	LSD
	1430	18	2225	ZYJ604 R Libertadora, Mossoró  med många jingle-id	LSD
	1460	17	0601	HJJW Nuevo Continente, Bogotá  med fina annonseringar	BOS

	KORTVÅG
	5940	18	0730	Rádio Voz Missionária, Camboriú	LSD

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	860	16	1030	OID med program enligt hemsidan hos KTRB men inget ID hört.	BOS
	1290	16	1231	OID Vietnamesiska här bör peka på KAZA men ej ID	BOS
	1310	16	1153	OID Punjabi-stn fint!  Lär ska vara KMKY. Tyvärr inget ID hört.	BOS
	1420	16	1159	OID upp med UC/GOS en minut. Säkert den hittills förgäves jagade KRIZ	BOS
	1660	15	0801	OID Relevant Radio stark!  FL? Stadigt länge!	BOS

