PAX120  -  Parkalompolo  170927 – 171013
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A		Sigvard Andersson, Norrköping	170928 - 171012	Perseus
BOS	Bo Olofsson, Kåge	170927 - 171013	CloudIQ, SDR-14  (Bara CloudIQ 9-13.10)

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare;  SDXF:s nu ännu bättre, permanenta PAX-antennsystem.


27.9 	Efter en ovanligt avspänd uppresa anlände jag till skolan 1645 SST.  Innan jag packade ur bilen eller ens öppnade kontorsdörren kopplade jag in östkust- och Alaska-antennerna. Sedan bilen tömts och maten tagits hand om slog jag på varmvattenberedaren och drog på värmen här och där. Var dock redan runt 15 grader så det borde gå raskt upp. Ner i källaren för att hämta två baluner till ännu ej modifierade Asien- och västkusttrådarna.  Eftersom jag skulle köra första natten utan fördelare satte jag inte ut LA-lådan.  Koll ett par timmar senare visade att alla antennerna fungerade som tänkt. Utom att det mesta var väldigt svagt och brusigt. Koll med NOAA visade att K-index låg stadigt på 6 eller 7! Svår geo-storm alltså.  Tråkigt att konstatera då de två senaste morgnarna varit klart uppmuntrande hemma i Furuögrund med Florida starkt på 920 t ex.

	Rolle tittare in för att kolla värmen men då hade jag redan gjort det. Han sa att han skulle titta förbi torsdag också om det var något jag kommit på. Han skulle försöka fixa lyset i källarkorridoren som slutat fungera.

28.9	En liten NA-öppning mellan 0255 - 0320 UTC gav de starkaste Great Lakes-stationerna plus några udda 50 kW:are. KCKK 1510 lurades med att inte spela vanliga rocken, men de har ju slogan ”We play anything” så det var väl OK.  Bra läsbarhet även om bärvågorna som starkast nådde -100dB.  Inga signaler från någon riktning resten av dagen som väntat.  

	Passade på att skicka ett par follow ups innan det bar iväg ut i skogen med balunen till LA-antenn-combon och sen ut på blötmyren längs Asientråden för att kolla status. Medan jag besökte LA-antennen landade Sigge. Han fick tömma bilen i lugn och ro medan jag inspekterade New Zealand-antennen. Den visade sig vara i samma skick som då vi lämnade den i vintras. Hade bara åkt ner lite från de klenaste träden och töjts en aning. Får bli ett projekt att snygga till någon dag då rådimman lättar lite. 

	Strax innan mörkret föll kollade jag LA-antennerna och därifrån saknades signal helt. Ut i skogen för att lista ut varför. BNC-kontakten hade förra vintern lossnat helt och ersatts av en påskarvad kort patchkabel där ena BNC:n skrotats. De två skadade ändarna förbundna med en sockerbit. Så antingen dålig kontakt där eller ytterligare en glappande BNC-kontakt. Hittade dock felet när en part släppte från sockerbiten. Av någon anledning tog jag inte med mig någon skruvmejsel så det blev en promenad till  i det tilltagande mörkret.Fortsatt geostorm men allt tyder på att antennerna är OK nu. Faktiskt lät det mycket bättre en stund strax innan midnatt än dygnet innan.  Fräste till vid midnatt så t o m spanjorerna fick ge sig. Enstaka brassar visar sig korta stunder i det vita bruset.

29.9	KXEL orkade igenom två minuter från 0402z. OID. Det var allt som fastnade på nattens inspelningar.
	Dött hela dagen fram till solnedgången då några av de starkaste japanerna hördes strax över bruset. 1350, 1413 och liknande. Sent, svagt och utan lyft. Inget mer från Asien och inte mycket från Europa. Mitt på dagen inspekterade A och BOS västkusttråden och den var i fint skick så när som på ett par ställen där björkar böjt sig för snötyngden och tråden hamnat fel när stammarna reste sig igen under våren.  Jordning återstår dock. Jag köpte gängstänger för ändamålet i Luleå på vägen upp.  På tillbakavägen kollade vi in en ”spökantenn” i en vinkel mellan östkust och västkust. Tråden är hel drygt halva vägen från jordningen i myren och tillbaks till startpunkten. Återstår bara att sträcka lite och skarva på 400 m tråd för att få en fin prärie-tråd. Problemet är bara att det inte finns en koax till i marken. Blir att låna inledningen från LA-antennerna om man kan avstå den riktningen alternativt rulla ut en tillfällig 200 m koax från skarvdosan 50 meter från skolan som är till för tillfälliga antennexperiment.  Eftermiddagen ägnade jag åt ”distansarbete”. Tog med mig ett dussin skoldatorer som ska renoveras. Kommunen har complete care-försäkring och eleverna lever med datorerna i alla möjliga miljöer och sammanhang …  Sigge roade sig med TV-utbudet.  På grund av dimman som ligger hela dagarna  är det förutom blött överallt även hopplöst att få en stabil uppkoppling via Net1. Ska bli skönt att byta till Telia 4G.  Funkar bara några minuter åt gången och med låg fart. Tidigt på morgon är det mycket stadigare signal. Innan dimman rullar in.  Bruset blir allt mindre vitt och Spanien är njutbart i kväll och standard-Brassarna går mycket rent och fint. Normalt ingen humörhöjare, men ...

30.9	Totalt död natt så när som på en öppning 0259z som sträckte sig några minuter framåt i tiden. Halvbra i två minuter över timmen med NA på höga frekvenser och LA under 1000. 35 användbara minuter totalt, men mest LA-fragment.  En fem minuters Asien-öppning fastnade på inspelningen medan vi var ute och jordade östkust- och västkustantennerna. De fästes ordentligt i myrkanten med tre enmeters jordspett som alla gick ner helt i den ovanligt blöta myren. Fast den enda som hördes var JOIF 1413! Klart läsbart. Runt 1530z gick Thailand på två frekvenser men just inget annat. Samtidigt som vi hade besök av en en ung barnfamilj som fick en snabblektion i vilka vi var som brukar besöka Parka, vad vi sysslar med och att vi smugit här i buskarna i många år.  Glest med stationer och högt brus hela kvällen. Spanien mycket vimsigare än igår.  Senare bra drag mot Spanien och UK samt tidiga LA, d v s brassar.  Massor av bärvågor och en hel del audio äntligen! Grönland fint vid midnatt SST på 650 och 570! 

1.10	Brassar i natten men 0500z började plötsligt några NA gå i tio minuter. Sen dött till 0600z då en station dök upp läsbart i ett par minuter. Bärvågor på varenda frekvens ytterligare någon timme! Nu är det nära! Strax innan dagens arbetsinsats dök Rolf och Elisabeth upp och levererade sopsäckar och lampor innan de skulle återvända till civilisationen (Kiruna) - enligt Bettan.  Efter några timmar i skogen med jord-förbättringsarbeten och inlödning av transformatorer visade det sig att det börjat en rejäl Asien-öppning. Något som passerade obevakat och oinspelat. Även bärvågor på ”alla” X-bandsfrekvenser. Troligen inget spännande. 

	När nu det mesta är i full drift och som det ska snöade jag in på en elstörning som jag inte kände igen från tidigare och som störde mig hela aftonen. Jag brukar ta slikt med jämnmod men den här gången var det lite irriterande.  Kan ha funnits tidigare men inte uppfattats på samma sätt som innan jordningarna. Olöst men inte besvärande vid DX-lyssningen nu ikväll. Får jaga vidare i dagsljus. Några brassar vid 23 SST  enligt Sigvard men sen tämligen dött. Inga tendenser till NA-bärvågor före midnatt UTC.

2.10	Full aktivitet hela dagen känns det som. Kondsen börjar tränga på! Även om det är långt kvar till det man väntar på.  Natten gick trögt men det blev i alla fall en knapp timme med NA-cx med en hel del västkustare gick på slutet. Tog slut 0410 UTC efter den rusningen. Totalt tyst på mellanvågen hela dagen från alla riktningar. Dagens små antenn-övniungar bestod i att löda på enkeltrådiga ändar på de allt för spretiga ståltrådarna som gör DL1000 så lämplig för permanenta antenner. Förutom att man knappt får fast antennen när man ska skruva in den i polskruven så har vi upplevt både att någon ten dragit iväg i fel riktning och kommit åt jord med oväntad radiotystnad och att man fått fingrarna punkterade. Allt detta historia nu. Sigge fortsätter uppmätningen av antennernas längd och riktning så att vi slipper gissa i fortsättningen. Bara Asien-tråden kvar att mäta upp.  

	Jag hittade källan till min elstörning efter mycket testande.  Visade sig härstamma från USB-porten i datorn min. Tar strömmen till CloudIQ därifrån nämligen. Från RF Space medföljer en switchade adapter model mobil-laddare på några gram med USB kontakt vilket verkar som gjort för störningfar och brand (?) så jag valde att ta strömmen från datorn istället.  Märks inte lika tydligt hemma att det stör som här där brusgolvet är ännu lägre. Testade att köra på originaladaptern och det blev mycket renare.  Så jag ska skaffa mig en gammal hederlig 5V-trafo istället så blir det kanske ännu renare.

	Passade på att jobba lite på mitt PC-reparationsbeting medan jag hade indikator-japs i lurarna och vid 5-tiden SST började det gå några. NHK2 vid 1540z hoppades jag på men det var inget ID då. Jag spelade fortsatt in  ett tag utan att det var menat så och när jag skulle ta bort filerna så fick jag ett infall att kolla heltimmen 16z först. Visade sig vara en kort men bra rusning mot Japan och Korea innan det blev mest bara Iran kvar.  Och där var min eftersökta NHK2-gate också!  Massor av NHK1 hördes fint också men inga ID där.

	Spanien hade en fin kväll med fynd i mest varje gate. BBC gör jakten till en sport på vissa frekvenser som vanligt och den spruckna bärvågen som verkar övergiven på 1575 gör det nästan omöjligt höra något där. Varför sänder man ut et rakapparatsljud med hög effekt på 1575? Vad får man ut för de pengarna? På grund av snabbmanglingen av Spanien-inspelningarna har inte mycket från NA-öppningen kollats ännu.  Före midnatt UTC går Grönland fint på 570 och 650 och CBC på 1230 också. Dock inga NL-stationer eller ens någon bärvåg från CBG. 

3.10	En fin rusning i slutet av natten i samband med en störning som sedan släckte ut det mesta fram till solnedgången. Undantaget lite AK och HI som kom strax innan Europa intog bandet. Istället för Asien denna dag.  Nästan inga utomhusaktiviteter idag. Byttes ut mot en tur till köpmannen i Kangos för lite stödköp. Fortsatt solfritt och duggregn.  Funderingar på en ny östligare östkustantenn har börjat gro. Istället för att återställa prärietråden. Bara en tanke än så länge. Spanien fortsätter ge någon ytterligare station och nu vid 22 UTC saknas det inte brassar att lyssna på. Verkar kunna bli skapligt mot NA.



4.10	Ibland är tiden från tanke till utförande kort! Nu sitter den nya ostkust-antennen uppe! Tio grader östligare än den gamla gröna, som därmed får kallas prärietråd nu då och byta färg till gul! När jag masade mig upp var Sigvard utgången. En lapp meddelade att han rekade för nya antennen. Efter någon timme dök han upp och förklarade att det var snitslat och klart för uppsättning! Eftermiddagen ägnades åt detta och just nu är antennen 900 m lång i 300 grader enligt storcirkelriktning. 287 grader på kompassen eftersom missvisningen här uppe ska vara 13 grader i år. Förlängning 50 m ner till myrkanten och jordning återstår liksom att lägga upp tråden högre och säkrare. Detta är en tillfällig antenn som kan bli permanent om resultatet imponerar.

	Natten var ganska avslagen vilket fick sin förklaring när man kollade grafiken i efterhand. En liten störning mitt i natten. Dock blev det några korta men intensiva lyft ibland mot WY-CO med lite oväntade stationer. Han man tur kan det ha fastnat något och 99% är okollat än p g a antenndragning och annat. När vi kom tillbaks från skogen konstaterades bästa och tidigaste Asien-öppningen hittills med lite Australien på X-bandet också i korta och brusiga rusningar. PHI kan kanske ge något. Sedvanlig Spanien-koll gav inte mycket nytt och sen vidtog tidiga brassar och därefter mest ingenting.

5.10	Kanske inte mest givande natten men NA-öppningen var längre än tidigare. Flera timmar.  Inte samma rena toppar som dagarna innan verkar det. Men då är i princip ingenting kollat. Andra uppdrag tog några timmar och sen skulle nya ostkustantennen jordas och höjas lite. Men först gick jag ut och bytte transformator på gamla ösrtkustaren eftersom signalen sjönk när man parallellkoplade den med nya ÖK men även med västkustaren.  Verkar fungera bättre nu trots att det gjordes under dropp  Regnat av och till under dagen förutom den dagliga dimman. Asien hade en bra dag igen med en del PHI t ex. från trädet. Öppnade tidigare men blev en enda gröt med Iran och Europa före 16z istället. Gott om brassar och även del uruguay före midnatt. Riktigt dåligt mot Spanien. Ett gott tecken?

6.10	BOS gjort allt annat än kollade inspelningar idag. Avslutade PAX114-loggen äntligen. D v s den som publiceras nu den 9.10 i MV-Ekot. 70 sidor logg! Kommer förstås att uppdateras många år framöver om tid gives för fortsatt koll. Tyvärr (?) kommer ju nytt att nagelfara nu i och med PAX120. Sedan hade jag några arbets- och föreningsrelaterade projekt som fick sig några timmar. Men nu får kondsen komma! Jag är beredd! Och tendenser finns nog på att det lossnar snart. 

	Sigge gav sig ut med crimp-verktygen och fixade en ny BNC-kontakt borta vid LA-antenn-balunen då den gamla varit tillfälligt ersatt av en inskavad stump med BNC-hane. Det skulle bli dagens insats var det tänkt men så tittade solen fram f f g på en vecka! Så vi letade upp och oskadliggjorde några rester av den massakrerade prärietråden som försvann i samband med gallringen här i skogen för två år sedan. Jag hittade en trådrest i ett traktorspår häromdagen och nu befriade vi skogen från den. Ytterligare två stumpar hittades och lindades ihop. Alla tre hade följt med skördaren och låg i dess spår under en massa kvistar. Sigvard fick ett ryck och städade upp och sorterade i PAX-förrådet under aftonen. Nästan bara Asientråden kvar att se över och mäta upp. Ett tämligen lätt jobb då den är hel och fungerar mycket bra.

	NA-rusningar med punktkonds mot t ex MN noterades under förnatten och inspelningen pekar på små lyft ända fram till sunrise. Slutade med en LA-rusning runt 0430 UTC. Sen tämligen dött.  Asien med Japan i spetsen kom igång tidigare än hittills men det tog sig aldrig riktigt. Samma med Alaska och Hawaii. Anades mest bara i det kraftiga knattrandet.  Spanien började dåligt men så blev det bra fart samtidigt som en massa brassar dök upp. NA började gå vid 2330 z  och stadigare än hittills! 

7.10	NA  konstant från 23 - 11 UTC samt en bra stund på eftermiddagen också men större delen av tiden förstås dåligt och ointressant. Med reservation för att allt är okollat än. Dock ett väldigt framsteg. Antennerna uppvisar förmåga att sortera ut riktningarna också. Halvbra väder så vi besökte NA-antennernas start och ändpunkter och noterade dem med Sigges GPS samt frågade Germin-burken om längden på trådarna. När vi ändå gick längs nya östkustaren passade vi på att höja tråden till en helt ny nivå! GPS:ens längder stämde väl inte helt med de som räknades fram från koordinaterna som registrerades men Sigge kontrollräknar.

	När vi kom tillbaks från skogen så körde just yngste sonen i grannhuset upp på gården och följde med oss in för att se på Nordnytts gamla reportage från när italienarna var i Parka och lyssnade och som kan hittas på NDL:s hemsida. Han undrade då om två fotbollsgrabbar kunde komma och titta på PIK:s lokaler under aftonen. Vilket resulterade i att vi hade fint besök lite senare. Den ene visade sig bo i närheten av San Diego CA och vara en tvättäkta amerikan! Sigvard försökte lära honom allt om AM radio i USA. AM radio var relativt ointressant och okänt för honom!

	Asien gick hela eftermiddagen och gav lite nytt till loggen. Eller rättare sagt; mycket ifall man kommer sig för att utreda det någon gång. Helg - så Spanien fick vara obevakat. Tidiga LA som hittills men även en utpräglad sunset-topp mot Maine en stund. Rätt stilla vid midnatt men vi hoppas på bästa morgonen hittills.

8.10	Klockan 0815 UTC släppte äntligen talförvrängningen! Dynamiken ökade dramatiskt på någon minut. Hela morgonen har det varit omöjligt att höra ett enda ord rent på någon GY oavsett antennriktning! Trots bra styrkor från hela USA.  Men just som man gett upp hoppet blev det plötsligt läsbart!  Morgontimmarna får man hoppas på att någon regional channel ska avslöja någon med fel effekt eller ge någon station som behöver punktkonds för att höras. Blev sakta bättre dynamik hela förmiddagen och vid lunchtid var det rätt så bra. Då mest WA/OR/ID tyvärr så ger nog inte något nytt. Fortsatte långt in på eftermiddagen och avlöstes av en fin AK-/HI-öppning och breda Asien-cx, inklusive Australien. En slöja av sprätt och sprak sänkte betyget en del dock. Bara 3 lurar knappt. Ingen Spanien-koll p g a av helgen och inget annat verkar vilja höras tidigt heller. Utom några LA.

	Asientråden inspekterades och mättes upp samtidigt som Sigge visade mig en mer lättgången men dubbelt så lång väg tillbaks via Palovallen. Någon meter under 750 blev uppmätt längd och riktningen ca 43 grader på kompassen och därmed 56 på storcirkeln. Ca eftersom den mätningen utfördes med kompass och det är så glest mellan lämpliga träd att hänga upp tråd i så den är inte lika spikrak som övriga trådar. Men Asien-Pacific är ju brett så det gör inget.

	Måndagens strömavbrott förbereds med viss förtröstan och spänning.  Testade att den bärbara orkar driva CloudIQ och spara filerna samtidigt på lokal disk. Inte ett blink trots inkopplat ljudkort och högsta grafik-presentation. Med lågt värde på FFT/BLK så behöver förmodligen inte ens ”Demod On” bockas ur! Ett trick som annars gör att man kan sova lugnt.   Ska bli intressant att se vad som händer med brusgolvet och störningar när strömmen slås av 1000 SST! Har ingen koll på hur länge batteriet kan tänkas hålla. Datorn är trots allt några år och har mest stått stationärt med adaptern ansluten vilket gör att batteriet tappar kapacitet med tiden.

9.10	Eftersom jag kör CloudIQ som går på 5V tänkte jag utnyttja den totala avsaknaden av lokalt elektriskt brus för att se hur stor skillnaden skulle bli. Utrustningen testades kvällen innan med batteridrift av PC och samtidigt CloudIQ via USB-port. Fungerade bra. Vad jag blev varse när jag slog på strax innan avbrottet var att batteritiden sjönk som en sten när jag matade SDR:en! Jag hann inte fundera ut hur jag skulle rädda situationen så det blev bara totalt knappt tio minuter innan strömmen var slut! Jag skulle naturligtvis ha matat ström till CloudIQ från en annan dator med friskare batteri! Min i7:a börjar vara bra många år och är ständigt inkopplad på elnätet så batteriet har åldrats betydligt. Jag har inte haft tid kolla skillnaden i brus före och efter elavbrottet ännu men på spectrumet ser man just ingen förändring före och efter! Men då körde jag redan på batteri innan avbrottet och direkt på en inkommande koax. Men miljöpåverkan ser ut att vara minimal. Hittar jag något konkret så återkomer jag med en uppdatering i ärendet. Kondsen verkade ta slut ungefär en halvtimme efter strömavbrottets början så vi missade nog inte mycket? Övrig info sammanfattar Sigge nedan! När strömmen kommit tillbaks och jag satt igång en 4 TB lång inspelning var det dags för mig att avrunda PAX120. Åtminstone 10.10 bör vara givande lyssning. Prognosen för resten av de 4 TB såg inte speciellt ljus ut. Jag ansluter till PAX121 i slutet av oktober och får höra vad som eventuellt fastnat.  

	Hemresan gick galant och väl i Furuögrund riggade jag en SDR-14 mot en gammal bärbar jag har där. Fungerade bra men hårddisken hade inte mycket utrymme ledigt så skulle bara räcka till soluppgången. Anade goda konds så det kändes trist att måsta lämna det så och fortsätta till Kåge.    /Bosse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. 10 	Vi var förvarnade om planerat strömavbrott kl 10 - 15 för arbete med ledningsnätet. (Dessförinnan hade jag kokat potatis, som fick stå och svalna i väntan på lunchen). Natten och morgonen började bra med mycket NA, och 1½ minut över 10 bröts strömmen; vi fick i alla fall ID på heltimmen. Då gav vi oss ut för en justering på den nya 300-gradaren (vid uppsättningen hade jag slarvat och inte skarvat med "fiskarknop", vilken jag numera alltid använder vid skarvning; den går aldrig upp! Nu fixade vi till det). Tillbaka för lunch, och då kom strömmen tillbaka, redan 12.30; då var det inte mycket kvar av NA-kondsen. Jag fick ta min kalla potatis och äta till burken med inlagd makrill. Småningom kom i alla fall lite Japan, AK och HI, men inte lika bra som dagen före.

	Nu, (okt -18)! när inspelningarna är genomlyssnade visar det att den 9 var mycket bra och intressant, så länge vi fick behålla strömmen; de sista timmarna före avbrottet hördes flera ”fina” NA från östra USA. Vad missade vi sedan?

	Tänkte stanna tills på lördag och hinna träffa LSD, RÅM och JOB, som kommer fredag kväll, men då jag ringde Hotellet, Entré Norr, sade de att det är stängt på lördag-söndag, så jag beställde från måndag i stället och stannar därför ytterligare tre dagar.  /Sigge
 


10.10 	Ställde Perseus:en kvällen före, innan jag lade mig, så jag vet inte hur natten var; får nog ingen tid att kolla förrän jag kommer hem. Kom upp ca halv åtta; då var det fart på NA, t.o.m. de lägsta frekvenserna gick bra. Det blev den bästa dagen hittills på PAX120, även om det inte var mycket från sydligare USA, i stället mycket Kanada och norra USA, dvs förmodligen inte så mycket nytt för min del, men kul att njuta av störningsfri mottagning från NA (QRK5). Japan och andra kom igång ungefär vid 13-tiden SST. Senare på eftermiddagen gick flera AK och HI än tidigare på PAX120. Det blev inspelning 20 timmar i streck.

	Dagens utomhusaktivitet bestod av uppmärkningen av antennstarterna med buntband i färg, de båda LA i violett, nyuppsatta ostkustaren i grönt, gamla gröna är numera gulmärkt, vilket stämmer med de ursprungliga riktningarna, västkustantennen i rött och den norra mot AK och HI i svart. Samlade ihop gammal tråd i skogen samt tog nya koordinater på svarta antennen och på den gamla blå vid myren; den finns kvar till stor del med jordning i myren och en bra bit upp mot skolan. Den kan vi återställa så småningom, om vi orkar gräva ner en koax till.
	Det är otroligt mycket lingon i skogen ner mot myren, stora klasar med stora, fasta mörkröda bär, som ännu inte är frostskadade. Jag plockade lite i förra veckan och kokade sylt till två burkar som jag tar hem. Tyvärr har jag dåligt med burkar och socker, ev. kan jag plocka lite till. Hittills har vi haft 7 - 10 grader varmt under expeditionen, men nu i kväll har det kommit några snöflingor och tempen är nere i 2½ grad, så det är risk för frost i natt och sedan mera snö. 

	När SDR-inspelningarna genomlyssnats, visar det sig att den 10 okt var väldigt bra, 382 stationer i Kanada och USA loggades detta datum!  /Sigge

11.10 	De vanliga, starka NA började höras ca en timme före midnatt UTC men inte samma fart som 24 timmar tidigare, och ganska svagt, och brassar och argentinare började blanda sig i. Sedan gick NA allt sämre, men kom lite bättre mellan kl 04 0ch 05 för att sedan försvinna; därefter bara någon enstaka kvar. K-index gick upp till 4 och 5, inväntade nästa värde, 4 igen. Måste då ta ett snabbt beslut, jag hade bokat rum på hemresan tills på måndag, dvs om fem dagar, eller skulle jag ringa och ändra för att åka redan dagen efter, på torsdagen. Det fick bli dagen efter, så nu var det dags att plocka ihop utrustningen och börja packa, dammsuga och  rengöra toaletten, meddela berörda om ändrade planer. Skriva i Parka-boken och skriva instruktioner om antennerna och om annat nytt, bl.a. att vårt stora kylskåp hade just slutat fungera, bara ett litet kvar + ett litet i hemtjänstrummet. Så länge det är plusgrader i stora salen , kan man också ställa kylvaror där, speciellt när det blir många på expeditionerna. Hoppas dock att Rolle får fart på stora kylskåpet snarast. På morgonen hade det kommit ett mycket tunt lager snö, men det var några plusgrader, så till kvällen hade det smält bort. Frampå eftermiddagen gick en del AK-stationer, trots att K-index fortsatte att hoppa mellan 4 och 5.  /Sigge
 
12.10 	Hade inte spelat in något på natten. All utrustning var redan nerpackad i väskorna. Det blev den vanliga morgonrutinen, toalett, mat och slutpackning och iväg kl 08.30 SST. Ingen halka, bara våta vägbanor.In till Överkalix OK för att tanka. Stannade sedan i Töre för lunch, stället är sedan några år renoverat och fint; förr var det lite ruffigt. Och nu hade OK-macken som tidigare låg längre in i Töre flyttat ut hit till samma byggnad som matstället. Där kunde jag i stället ha kunnat tanka och sluppit omvägen in till Överkalix.

	Efter ca 55 mil framme till hotell "Entré Norr" i Anumark klockan halv fyra. Kostar 1365kr för enkelrum, en natt. Kanske lite dyrt, men det ligger bra till, alldeles vid E4:an, övervåningen är helt ny och fräsch. Buffé-middag med olika rätter på kvällen och riklig buffé-frukost, och man blir vänligt bemött av personalen.  /Sigge
 
13.10 	Frukost 06 - 09, kom iväg strax efter 08. Nu på hemvägen var det i alla fall inte någon omväg norr om Hudiksvall som det var på uppvägen; då var E4:an avstängd, så det blev en lååång och smal omväg in förbi Bergsjö. Jag hade förresten en Hammarlund SP600 med på uppvägen. Den lämpade jag av på sopstationen, eller kallas det återvinningsstationen, i Bergsjö. Han som skulle ha mottagaren arbetar nämligen där. Och när jag kom till Hjulstabron över Mälaren mellan Enköping och Strängnäs var det broöppning, och det var det också på uppvägen! Det är mycket 2 + 1 -väg, och det är bra, underlättar omkörningar, men när en traktor kör i 30 på en längre 100-sträcka, där det var 1-väg, som utanför Flen, då samlar den upp en lång kö av bilar bakom sig, irriterande. Hemma i Norrköping efter nästan 80 mil kl 18.30. Nu återstår ett års lyssning till Perseus-filer.  /Sigge


Mycket återstår att lyssna av så förmodligen kommer denna logg att uppdateras någon gång i framtiden. Den senaste versionen finns alltid under PAX-sidorna som nås antingen via SDXF portal eller direkt från www.furuogrund.se.  /BOS


EUROPA
	540	2	2257	Onda Cero Radio Barcelona  kanon-ID mm	BOS
	666	28	2258	SER R Barcelona	BOS
	711	29	1959	COPE Murcia  med flera ID	BOS
	783	29	1959	COPE Catalunya i Andorra, Barcelona	BOS
	792	28	2285	SER R Sevilla	BOS
	837	29	1959	COPE El Ferrol  har jag nog inte hört förr …  Nämnde // 97.9 ett par gånger	BOS
		29	2129	COPE Sevilla med helt andra FM-frekvenser än Ferrol	BOS
		30	2059	COPE Burgos  bättre och bättre under Sevilla och IDade bra när Sevilla andades in	BOS
	873	29	2130	SER R Zaragoza	BOS
		30	2057	SER R Galicia  med fint ID direkt i gaten	BOS
	882	30	2059	COPE Gijón // 94.8 FM  med två bra ID var alltså inte inaktiv, som det stod i den lista jag tankade ner för ett par dagar sedan och som ska vara aktuell …	BOS
		2	2300	COPE Valladolid genom den starkare COPE Gijón och stilla musik från Wales.	BOS
	900	3	1929	COPE Granada  med lokala reklamer var starkare än RAI för en gångs skull	BOS
		3	2057	COPE Vigo  svagt i slutet av 60 sek-gaten	BOS
	918	29	2055	R Inter, Madrid  med “Radio Inter Economia”, reklam och Rolling Stones. Stark.	BOS
	954	2	2258	Onda Cero Radio Madrid  våldsamt bra lokal-ID med frekvensen	BOS
	990	29	2129	SER R Cadiz  med reklam för Ecco-handlare i Cadiz t ex.	BOS
		28	2156	SER R Bilbao  fint med många ID och rapporterbart	BOS
	999	29	1930	COPE Madrid  gick dåligt just vid ID	BOS
	1008	28	2158	SER R Extremadura	BOS
	1026	29	2128	SER R Salamanca  dominant	BOS
		29	2129	SER R Jáen  genom Salamanca med ett ID	BOS
		30	2158	SER R Asturias  med flera ID och reklamer	BOS
		4	2257	SER R Reus  hamnade i fällan till slut	BOS
	1044	29	2130	SER R Valladolid  med ett snabb-ID innan överlämnandet till riks-PX:et	BOS
		30	2158	SER San Sebastian  loud and clear även om Valladolid försökte tränga igenom	BOS
	1053	2	2300	COPE Zaragoza  läsbart genom engelsmannen	BOS
	1080	28	2158	SER R Coruna  med promo för Coruna Deportiva	BOS
		29	2130	SER R Huesca  lyckades tränga igenom starka Coruna.  30:e starkast	BOS
		2	2257	SER R Granada  med ett ID sist i gaten.	BOS
		2	2258	Onda Cero Radio Toledo  med ID var det länge sedan jag hörde	BOS
	1116	29	2128	SER R Pontevedra  stark med lokala reklamer	BOS
		2	2201	SER R Albacete  till slut med ett bra ID i den nya gaten en minut över.	BOS
	1134	30	2058	COPE Salamanca  med ett uselt Id i början av gaten	BOS
		2	2057	COPE Navarra  starkast men Salamanca under också	BOS
		4	2200	COPE Jerez  äntligen. Avslutade gaten med ett bra ID strax efter starka Salamanca	BOS
	1143	29	2129	COPE Jaén  med lokala reklamer.  Bara två aktiva COPE på 1143 verkar det.	BOS
		30	2058	COPE Ourense  bra med ID // 102.4 FM.  22z med våldsamt eko p g a Jaén	BOS
	1179	29	2128	SER R Rioja  fint	BOS
		2	2201	SER R Valencia  använde denna gate och gick då fint. Annars ofta bara rix i gate.	BOS
	1224	29	2301	COPE Almeria fina ID. Hamnade mitt i en filskarv eftersom jag planerat den efter heltimmen. Ingen gate. Bara två sekunder ID och på övriga frekvenser försvinner alla ID i skarven p g a för klen dator och trög USB-disk.	BOS
		28	2158	COPE Lugo	BOS
		2	2127	COPE Huelva  ren och fin vid ID. Lättrepad.	BOS
		6	2231	COPE Mallorca  trillade in till slut. Var ovanligt tystlåten denna expedition.	BOS
	1260	28	2258	SER R Murcia	BOS
		2	2201	SER R Algeciras  svagt ID genom Murcia men blev raskt starkare	BOS
	1269	2	2057	COPE Badajoz  rent ID på USB. Inga problem med Zamora. Jämför nedan!	BOS
		2	2057	COPE Zamora  dominant på LSB. Lite Badajoz-QRM. ID:ade samtidigt! Se ovan.	BOS
	1287	28	2157	SER R Lérida  ovanligt bra	BOS
		28	2258	SER R Castilla	BOS
		30	2158	SER R Lugo 	BOS
	1296	29	2128	COPE Valencia  med fina lokal-reklamer	BOS
	1341	2	2201	SER R León  genom Ulstern	BOS
		2	2257	Onda Cero Radio Ciudad Real  var en glad överraskning här med bra ID!	BOS
	1485	28	2258	SER R Alcoy  med trevlig signal	BOS
		29	2130	SER R Santander rätt ensam denna tid	BOS
		2	2201	SER R Zamora inte starkas med fört i kön av ID:ande stationer och därmed fri	BOS
	1521	29	2130	SER R Castellón fint ID	BOS
	1539	28	2258	SER R Manresa  med härlig dialekt och fin styrka	BOS
		29	2130	SER R Elche  fick fri luft när Manresa pratat färdigt innan halvtimmen	BOS
	1584	30	2158	SER R Ourense  med många ID mm lättrepat	BOS
	1602	28	2158	SER R Linares  med klart ID	BOS
		30	2158	SER R Ontiniente  inledde gaten med ett svagt ID	BOS
		30	2158	SER R Segovia  tog över gaten efter någrea sekunder med några ID 	BOS
		30	2059	SER R Cartagena  helt dominant i en minut.	BOS

AFRIKA


ASIEN
	558	7	1500	HLQH (KBS2) Yeong-il ganska bra med "KBS Che-i Radio-imnida”. 	BOS
	567	7	1600	HLKF (KBS1) Jeonju med ett ordentligt ”HLKF” så i öppningens slut	BOS
	603	5	1600	HLSA (KBS), Namyang  fint med ”KBS Happy FM”	BOS
	630	5	1600	DZMM Quezon City fint ”Radyo Patrol”	BOS
	648	7	1600	AFN Naha, Okinawa rätt bra med ”AFN Radio,The Voice”	BOS
	666	5	1559	DZRH Valenzuela  med flera ”DZRH”-ID och även bolagsnamnet.	BOS
	693	4	1600	JOAB (NHK2) Tokyo   starkast för dagen och med föredömligt ”Tokyo” dessutom	BOS
	711	7	1600	HLKA (KBS1) Sorae  med ”HLK” hört på en sidbandet. ”HLKA” på andra …	BOS
	738	4	1400	JORR (RBC) Naha  fint med ”RBC” ID 	BOS
	774	2	1600	JOUB (NHK2) Akita	BOS
	810	2	1600	Pravasi Bharathi, Abu Dhabi, UAE  med nyheter  efter reklamer delvis på EE	BOS
	828	2	1600	JOBB (NHK2) Osaka fint vid ID	BOS
	873	2	1600	JOGB (NHK2) Kumamota fint vid c/d	BOS
	891	4	1400	HLKB (KBS) Busan med bokstavsid	BOS
	909	2	1600	JOCB (NHK2) Nagoya  med klart ID	BOS
	990	4	1607	DZIQ R Inquirer, Obando  ID:ad denna tid men hördes länge dessförinnan 	BOS
	1017	2	1600	JOLB (NHK2) Fukuoka	BOS
	1035	2	1600	HLCP (KBS1) Pohang   mycket bra vid ID 	BOS
	1053	7	1500	JOAR (CBC) Nagoya bra fin ”CBC Radio”-jingle	BOS
	1062	7	1516	DZEC Quezon City   Mycket stark och stabil. Dök på timmen oväntat men kom fint en kvart senare och drog callet då. Även “Radyo Agila” några gånger.	BOS
	1107	2	1600	JOMR (MRO) Kanazawa  med ett par ”MRO Radio”	BOS
	1125	2	1600	JOLC (NHK2) Tottori  fint ID	BOS
	1134	2	1600	HLKC (KBS3) Kimpo  stark	BOS
	1143	2	1600	Radio Free Korea, RFK, mycket strak över det utförliga ID:et	BOS
	1152	2	1600	JORB (NHK2) Kochi  med mycket klart ID!  	BOS
	1179	7	1600	JOOR (MBS) Osaka med ett kraftfullt ”MBS Radio”	BOS
	1188	4	1500	HLKX Incheon med ett fint “Radio Free Asia” och sen px på Koreanska 	BOS
	1350	4	1500	DWUN Malabon  med långt ID. ”Radio Verdad” fint t ex.	BOS
	1386	2	1600	JOJB (NHK2) Kanazawa  fint samtigt med JOKB men mycket olika röster	BOS
		2	1600	JOKB (NHK2) Okayama var starkast av de två	BOS
		4	1400	HLKN (KBS1) Mokpo	BOS
	1440	8	1500	AFN Korea  utan lokalt ID.  ”This is AFN” och sedan ESPN-relä. Stark.	BOS
	1467	8	1500	HLKN (KBS1) Mokpo  mycket bra vid ID	BOS
	1512	4	1600	JOZB (NHK2) Matsuyama	BOS
	1530	7	1500	DZME Quezon City  med fint heltimmes-ID inklusive callet	BOS
	1602	4	1600	JOSB (NHK2) Kitakyushu  så stark att jag kunde höra var den hörde hemma	BOS


PACIFIC
	760	10	1504	KGU Honolulu HI, business.	A
	900	8	1400	KMVI Kahului HI  med legal ID 	BOS
	940	8	1403	KKNE Waipahu HI  ”am940hawaii.com” och annat i ID-väg	BOS
		10	1500	KKNE, “AM 9-40 KKNE Waipahu HI, ……all traditional Hawaiin all the time”.	A
	1040	8	1403	KLHT Honolulu HI  hade en fin period med contemporary christian mx och ID	BOS
		10	1500	KLHT, “…….Honolulu”, REL.	A
	1110	8	1406	KAOI Kihei HI  avslutade nyheterna med ”KAOI News Talk and Sports.”	BOS
	1240	8	1424	KEWE Kahului HI  musicerade men här ett bra ID	BOS
		10	1540	KEWE, Hawaii musik, “On the AM dial 12-40 AM KEWE”.	A
	1270	10	1500	KNDI Honolulu HI,  “This is KNDI Radio Honolulu Hawaii”.	A
	1420	8	1400	KKEA Honolulu HI  stark vid heltimmes-ID	BOS
		10	1500	KKEA, “KKEA Honolulu is ESPN”.	A
	1500	8	1400	KHKA Honolulu HI  var på gränsen läsbar men kom fint strax efter med NBC Sports Radio.  Hawaii även på t ex 1370, 1270 och 990  men där synkade inte ID.	BOS
	1540	8	1400	KREA Honolulu HI  med ett regelrätt call-ID efter Korea-ID:et.	BOS
		8	1400	KREA, “This is KREA Honolulu 15-40 in the AM dial”.	A		10	1531	KHKA, “Hawaiin news now”, 1559: “KHKA Honolulu”.	A
	1548	7	1500	4QD ABC Emerald QLD  med en promo för något ”..now on ABC …”	BOS
	1570	3 8	1400	KUAU Haiku HI  stadig och ett klart rapporterbart ID. Många Hawaii syntes som bärvågor och några även med audio några sekunder ibland	BOS
		10	1500	KUAU, “Aloha, and thanks for listening to KUAU Haiku”.	A

NORDAMERIKA
	540	10	0559	CBK Watrous SK, “This is CBC Radio one, 94.1 FM in Saskatoon, 1-0-2.5 FM in Regina, 5-40 AM…”	A
	550	10	0459	WSAU Wausau WI, “WSAU Wausau, WSAU FM…”.	A
		10	0403	KFYR Bismarck ND, “You're listening to AM 5-50 KFYR Bismarck”.	A
	560	9	0453	WGAN Portland ME, “Newsradio WGAN at FM 1-0-5-5, AM 5-60”.	A
		9	0500	WGAN  med ID även för WGIN 1400	BOS
		10	0341	WEBC Duluth MN, Rock-mx, “Classic rock for the Northwest”,“Sasquatch 1-0-6-5”.	A
		10	0600	KMON Great Falls MT, “You’re in Big Sky Country 5-60 KMON Great Falls”.	A
	570	9	0501	WMCA New York NY, “AM 5-70 the Mission WMCA”.	A
		7	0500	WMCA  med samma ID som för A ovan	BOS
		10	0506	WNAX Yankton SD, “5-70 WNAX news”, CBS news, C2C.	A
		3	0302	CKSW Swift Current SK	BOS
		10	0617	CKSW, “CKSW country music radio”.	A
		10	0100	KNR Grönland //650, blockerar fqn!	A
	580	10	0247	CFRA Ottawa ON, “Newstalk 5-80 CFRA”.	A
		10	0559	WIBW Topeka KS, “5-80 WIBW……WIBW…..com, 1-0-4.9”.	A
	590	10	0133	VOCM St John's NL, “VOCM local news, now”.	A
		7	0500	WEZE Boston MA  med fina ID mm	BOS
		7	0459	WEZE, “WEZE Radio.com”, “5-90 AM the Word.com”.	A
		10	0458	CJCL Toronto ON,  “CJCL Toronto, Toronto’s Sports Radio, Sports Station 5-90 the Fan”.	A
		10	0201	KXSP Omaha NE, ESPN Radio.	A
		10	1500	KHAR Anchorage AK, “KHAR Anchorage”, CBS sports.	A
	600	10	0420	WMT Cedar Rapids IA,  “Newsradio 600 WMT Cedar Rapids”.	A
		7	0505	WMT  svagt ID innan C2C	BOS
		10	0429	KSJB Jamestown ND,  “24/7 KSJB AM 600 Classic Country AM 600 KSJB”.	A
		10	0159	CBNA St Anthony NL, “This is CBC Radio 1”.	A
		10	0431	CJWW Saskatoon SK, “CJWW is proud to play the best country music and knowing what we are playing”.	A


	610	10	0530	WIOD Miami FL, “WIOD…….Miami”, “WIOD, Weather station….6-10 WIOD”.	A
		7 10	0504	WIOD svagt	BOS
		10	0330	WTVN Columbus OH, “Newsradio 6-10 WTVN”.	A
		10	0600	CHTM Thompson MB   med ”Arctic Radio Network”	BOS
		10	0613	CHTM, “100% music”, “1-0-2.9 CHTM”.	A
	620	10	0237	CKCM Grand Falls-Windsor NL, Country “You can’t hide your lying eyes”//590-VOCM.	A
		10	0256	WTMJ Mikwaukee WI,“WTMJ & WTMJ HD Milwaukee is Newsradio 6-20 WTMJ”.	A
		7 9	0500	WTMJ  med sitt vanliga heltimmes-ID men nere i bruset denna gång.	BOS
		10	0519	CKRM Regina SK, “The Source, 6-20 CKRM”.	A
		10	0502	CKRM  fint ID i promo och sen sport	BOS
		10	0530	KTAR Phoenix AZ, “Arizona’s home for the world wide leader in sports, ESPN 6-20”.	A
		10	0530	KTAR  inte illa faktiskt.  Svarade till slut när jag hittade rätt man.	BOS
		10	1459	KGTL Homer AK, “6-20 AM KGTL Homer”.	A
	630	10	0559	CHED Edmonton AB, “This is Edmonton’s most listen-to radio company, this is CHED 6-30 Ched”.	A
		10	0700	KFXD Boise ID  med ett svagt ID genom CHED. Starkare än AB strax innan.	BOS
		8	1359	KIAM Nenana AK, “This is KIAM AM 6-30 Alaska, KIAM FM 91.9”.	A
	640	10	0300	CFMJ Richmond Hill ON, “This is Talkradio AM 6-40 CFMJ Toronto”, “AM 6-40 News”, C2C.	A
		10	0600	KFI Los Angeles CA, ”KFI news”.	A
	650	10	0323	WSM Nashville TN,  “Country Legends,……AM WSM”.	A
		10	0500	WSM  med ett jingle-ID.	BOS
		10	0000	KNR Grönland, trevlig music, men blockerar fqn stor del av natten. //570.	A
		10	0559	CISL Richmond BC  rätt bra genom Grönland vid promo för ”sportsnet 650”	BOS
		10	0854	CISL, “We are sports 6-50 Vancouver”, kl 0839: “We are Vancouver’s breaking news, traffic and weather station, news 11-3-0” (= relä av CKWX).	A
		10	1500	KENI Anchorage AK, “KENI Anchorage”, ABC news.	A
	660	10	0501	WFAN New York NY, “Flagship station for New York Yankies Baseball, the Fan, Sports radio1-0-1-9 FM and Sports radio 66 WFAN and WFAN FM New York”.	A
		7	0506	WFAN  med flera ID-varianter och jinglar	BOS
		10	0600	KEYZ Williston ND med ABC Coast to Coast AM.	A
		3	0300	CFFR Calgary AB  ”660 News, Calgary”	BOS
		10	0412	CFFR, Calgary väder, “6-60 News”.	A
		10	1106	KFAR Fairbanks AK, “This is KFAR News 6-60 AM”.	A
	670	10	0402	WSCR Chicago IL, “Sports Radio 6-70 the Score and 6-70 the Score.com, Chicago”.	A
		3	0300	KBOI Boise ID	BOS
		10	0600	KBOI “We are 6-70 KBOI Boise” gick med Q5!	A
		10	1459	KDLG Dillingham AK, “KDLG”, “National Public Network”.	A
	680	7	0500	WRKO Boston MA  inte så stark men några ID i alla fall	BOS
		7	0459	WRKO, “The Voice of Boston,…News WRKO Boston”, ABC news.	A
		8	0559	CFTR Toronto ON	BOS
		10	0803	CFTR,  lokalt väder “downtown Toronto”, “6-80 Newstime 4-0-3”.	A
		8	0600	CJOB Winnipeg MB	BOS
		10	0104	CJOB, “News on the hour and the half and when it breaks on 6-80 CJOB”.	A
		3	1359	KBRW Barrow AK  med helt lokalt snack i studion och inbakat ID	BOS
		10	1500	KBRW, “Goodmorning, it,s 7 o’clock and you're listening to KBRW 6-80 AM in Barrow Alaska…”.	A
	690	10	0745	CKGM Montreal QC, “TSN 6-90”, “ESPN”.	A
		10	0600	CKGM  bjöd på callet på timmen	BOS
		10	0659	CBKF-1 Gravelbourg SK,  FF “Ici Radio Canada première”.	A
		10	0800	CBU Vancouver BC,  “CBC news”.	A


	700	10	0459	WLW Cincinnati OH, “American Trucking Netw. This is Newsradio 700 WLW”.	A
		10	0559	CJLI Calgary AB, “This is AM 700 The Light”. 0859: “CJLI Calgary AM 700”.	A
		10	0831	KALL North Salt Lake City UT, “ESPN.com”.	A
		10	1500	KBYR Anchorage AK, “AM 700 KBYR and KTMB Anchorage”, ABC news.	A
	710	10	0201	CKVO Clarenville NL, “VOCM Radio Network”.	A
		9	0500	WOR New York NY, “7-10 WOR, the Voice of New York”., många ID.	A
		7 9	0500	WOR  fina ID ”at one o’clock”	BOS
		7	0400	KCMO Kansas City MO  med fint ID	BOS
		5	0359	KCMO, “Talkradio…..Kansas City…”, CBS news! (Fox nx enl. NRC-log).	A
		8	0700	KXMR Bismarck ND	BOS
		10	0422	KXMR,  “You're listening to Bismarck… sports leader on Sports 7-10 KXMR Bismarck”.	A
		9	0259	KNUS Denver CO, “7-10 KNUS”.	A
		3	0300	KIRO Seattle WA	BOS
		10	0700	KIRO, “7-10 ESPN KIRO AM Seattle”.	A
	720	8	0603	WGN Chicago IL  ”WGN News” 	BOS
		10	0300	WGN, “Chicago”, “7-20 WGN Radio”.	A
		3	1438	KOTZ Kotzebue AK  stark och stadig med tio minuter väderrapport. ”KOTZ”	BOS
		10	1501	KOTZ, “This is Public Radio KOTZ Kotzebue”.	A
	730	10	0500	CKAC Montreal QC, “Radio Circulation 700-30 Quebec 5-1-1”.	A
		10	0616	CKDM Dauphin MB, country, “CKDM” tog över alltmer från CKAC.	A
		10	0500	CKDM  ”Parkland’s Best”	BOS
		3	0300	CHMJ Vancouver BC  splattrad så blev bara ID:ad på web-adressen ”am730.ca”	BOS
		3	0300	CHMJ, “All Traffic All the Time”.	A
	740	10	0000	CHCM Marystown NL, diskussion //VOCM-590.	A
		10	0500	CFZM Toronto ON, “You're listening to Zoomer radio in Toronto CFZM AM 7-40 and CFZM FM 96.7 in downtown Toronto”.	A
		10	0500	CFZM  med ovanstående trevliga ID. Kul med ”Zed” istället för ”Zee”	BOS
		3 10	0259	CBX Edmonton AB  med lokal-ID	BOS
		10	0559	CBX, “This is CBC Radio 1, 7-40 AM and 93.9 FM…”.	A
	750	10	0159	CBGY Bonavista Bay NL, “This is CBC Radio 1, 1400 AM in Gander”.	A
		3	0300	CKJH Melfort SK	BOS
		10	0646	CKJH, “CK 7-50 Classic Hits”.	A
		3	0301	KXTG Portland OR  med ID i nätverks-sporten	BOS
		10	0900	KXTG, “1-0-2.9 The Game”.	A
		10	1452	KFQD Anchorage AK, Goodmorning, KFQD weather forecast”, CBS news.	A
	760	8	0600	WJR Detroit MI  med PSA och reklam för Trucker’s Connection före ID och nx	BOS
		10	0400	WJR, “Detroit’s favorite sports team in America’s best sports town, Lion’s Radio 7-50 WJR Detroit”.	A
	770	10	0502	WABC New York NY, “7-70 WABC news hour”.	A
		3 8	0559	CHQR Calgary CA  IDade bara som ”Newstalk 770, a Corus Radio Station …”	BOS
		10	0600	CHQR, “Newstalk 7-70 Calgary”.	A
		3	0300	KTTH Seattle WA  i kamp med CHQR	BOS
		10	0800	KTTH, “KTTH Seattle”.	A
	780	8	0559	WBBM Chicago IL	BOS
		10	0400	WBBM, “Bear’s radio WBBM and HD Chicago”.	A
		10	1500	KNOM Nome AK, “KNOM AM, FM in Nome”.	A
	790	9	0500	WPRV Providence RI, “AM 7-90 WPRV Providence”.	A
		9	0500	WPRV  med trevligt ID.  Strax innan gick ESPN fint = WAXY?	BOS
		8	0659	KFGO Fargo ND  kallade sig ”Mighty”	BOS
		10	0405	KFGO, “You're listening to Mighty 7-90, this is KFGO Fargo”.	A
		10	0721	KGHL Billings MT, “The mighty 7-90 KGHL”. Föredömligt uttal.	A
		10	0759	KJRB Spokane WA, “KJRB Spokane’s new rock station 94.1”.	A
		10	1459	KCAM Glennallen AK,  “Alaskan country, this is KCAM Glennallen”.	A
	800	10	0102	VOWR St John's NL, “You're listening to music for relaxation from VOWR at 800 on your AM dial and on Internetat VOWR.org”.	A
		9	0515	WNNW Lawrence MA  stabilt med salsa och programtiteln helt enligt hemsidan.	BOS
		9	0526	+WLAD Danbury CT  gick kanon just vid ID!! Gissa om förvåningen var total! Den hade vi inte ens hört talas om …  QSL nr 4 till Skandinavien enligt v/s!	BOS
		9	0534	CJAD Montreal QC  med fint ID eftersom man var tämligen ensam på frekvensen.	BOS
		10	0400	CKLW Windsor ON, “AM 800 CKLW, the information station”.	A
		9 10	0530	KQCV Oklahoma City OK  med svagt kedje-ID och ”Bott Radio Network”-annonseringar. Gav frekvenserna 95.7 och 102.3 FM förutom 800 AM. Den 10:e 0500z ID med 106.5 FM istället. Men även ”Bott Radio Network”	BOS
		9 10	0213	CHAB Moose Jaw SK, “Your music, your memories, 800 CHAB”.	A
	810	9	0600	WGY Schenectady NY  med ID och ”News Radio 810”	BOS
		10	0430	CKJS Winnipeg MB, “Winnipeg’s CKJS 8-10 on your AM dial” under BBC.	A
		10	0733	KGO San Francisco CA, “John Batchelor show on KGO 8-10”.	A
		8	0800	KGO  tämligen ensam på frekvensen!	BOS
	820	9	0500	WNYC New York NY, “WNYC FM HD and AM 8-20”.	A
		9	0500	WNYC  med ett godkänt legal ID som avlöstes i röran av WCPT 	BOS
		10	0237	CHAM Hamilton ON, “Radio station Funny 8-20”.	A
		10	0429	WCPT Willow Springs IL, “This is WCPT Hartford(?) City”, helt rent, WBAP borta.	A
		7	0457	WCPT  inte så illa	BOS
		7 9	0800	WBAP Ft Worth TX	BOS
		10	0400	WBAP, “This is musing talk of Texas, 8-20 AM WBAP Ft Worth Dallas, 99-5 FM”.	A
		3 7	0700	KUTR Taylorsville UT  lite överraskande på topp här	BOS
		10	0630	KGNW Burien-Seattle WA, “Christian Radio.com”, 06.59 “Tune in to 8-20 KGNW”.	A
		8	1000	KCBF Fairbanks AK  spillde över på västkusttråden	BOS
		10	1459	KCBF, “8-20 AM KCBF Fairbanks”.	A
	830	10	0228	WCRN Worcester MA, “yesterday’s Hits return on 50.000 watts…WCRN Worcester”	A
		7 9	0500	WCRN  väldigt stark vid ÖK-cx	BOS
		8	0600	WCCO Minneapolis MN	BOS
		10	0400	WCCO, “You're listening to Minnesota’s official weather station, Newsradio 8-3-0 WCCO, WCCO HD Minneapolis St Paul”.	A
		10	1500	KSDP Sand Point AK, “You're listening to KSDP Sand Point”.	A
	840	10	0200	WHAS Louisville KY, “Kentucky’s breaking news, weather and traffic station, News radio 8-40 WHAS Louisville”.	A
		10	0400	WHAS  rekommenderade den bästa juveleraren i Kentuckiana (= Louisville m o.)	BOS
		3 9	0201	CFCW Camrose AB  med helt separat program från 910! Musik på 910!	BOS
		10	0522	CFCW, jingel “8-40 CFCW”.	A
	850	8	0600	WEEI Boston MA	BOS
		10	0403	WEEI, “This is WEEI.com/forest”.	A
		9	0505	WFTL West Palm Beach FL  med ett stört ID genom WEEI	BOS
		10	0400	WKNR Cleveland OH, “KNR” under KOA och WEEI. Samma ID kl 0500.	A
		3 7	0700	KOA Denver CO	BOS
		10	0200	KOA, “This is Colorado’s news and weather stn…. KOA Newsradio 8-50”.	A
		10	1537	KICY Nome AK, “Forecast from KICY AM 8-50”.	A
	860	9	0800	CJBC Toronto ON	BOS
		10	0259	CJBC, FF “Ici radio Canada première, 8-60 AM Toronto”.	A
		10	0559	CBKF-2 Saskatoon SK, FF “Ici Radio Canada première, 6-90 en Gravelbourg”.	A
		8	0731	KTRB San Francisco CA  gick länge och ibland starkt med trist talk show. Flera ID dock så skickar en rapport. QSL gladde så småningom. Ovanligt med email efter 2 veckor 	BOS
		8	0731	KTRB, “8-60 AM, ”The Answer”. Stark, tydlig, uppenbart att den rundstrålande day-pattern med sina 50 kW användes. Plötligt FF, KTRB hittade tydligen omkopplaren till night-pattern, så försvann de. Fqn lämnades öppen och CBKF2 kom in, lika stark.	A
	870	9	0700	WHCU Ithaca NY  nästan ren på frekvensen så bra ID trots avag signal och brus	BOS
		10	0405	WWL New Orleans LA, “The news, talk and sports leader, the Big WWL New Orleans 1-0-5-3 WWL FM and HD1 Kenner New Orleans”.	A
	880	1 7	0511	WCBS New York NY  dök på heltimmen men kom bra här med ID	BOS
		10	0410	WCBS, “When you need to know, we get you cover, New York Newsradio WCBS, Newsradio 8-80”.	A
		10	0402	CKLQ Brandon MB, “This is CKLQ Q Country, 91-5 Q Country, 8-80 AM”.	A
		10	0529	CKLQ fint ID // FM	BOS
		2 8	0400	CHQT Edmonton AB   ”iNews 880” fortfarande	BOS
		10	0600	CHQT, “i-news 8-80.com”, “8-80 Edmonton is Edmonton’s news channel”.	A
		3	0316	KWIP Dallas OR, “Escucho La Campeona 8-80 AM 103.9 FM La Que Mundo”. Lät så, tydligt, men grammatiken?	A		10	0402	CKLQ Brandon MB, “This is CKLQ Q Country, 91-5 Q Country, 8-80 AM”.	A
	890	7	0700	WLS Chicago IL	BOS
		10	0200	WLS,“This is WLS AM,WLS FM HD2, Chicago’s newstalk”, ”The weather channel”	A
		2 8	0400	CJDC Dawson Creek BC  stark och stadig ett bra tag	BOS
		10	1015	CJDC, “8 -90 CJDC, today’s country today”.	A
		10	1459	KBBI Homer AK, “You are tuned to KBBI AM 8-90 Homer”.	A
	900	9	0507	WSWN Belle Glade FL, “900 AM, Talk of the Palm Beaches”. 	A
		9	0500	WSWN  med ett hyfsat ”Talk of the Palm Beaches”. Hördes under PAX125 kanon med nygamla Gospel-formatet. Ny ägare. QSL på båda formaten!	BOS
		8	0600	CHML Hamilton ON  med ett par ID på timmen 	BOS
		9	0738	CHML Hamilton ON, “900 CHML”.	A
		7	0400	KJSK Columbus NE  med ett klart ID innan CBS News	BOS
		8	0900	CKBI Prince Albert SK  ”Saskatchewan Country CKBI”	BOS
		10	0605	CKBI, Saskatchewan country, CKBI”.	A
		10	1159	KZPA Fort Yukon AK, “You're listening to KSKO 89.5 FM”.	A
	910	9	0459	WABK Bangor ME  hade en bra dag! Murrigt ljud visserligen men ID även 0502 med alla parallellfrekvenserna. AC-mx	BOS
		10	0429	WSUI Iowa City IA,“You're listening to BBC World Service”, är NPR och reläar BBC.	A
		9 10	0800	KCJB Minot ND  i spraket.  Spraket upphörde ungefär när strömmen bröts av Vattenfall men kan ha varit en tillfällighet.  På högre frekvenser ingen skillnad före och efter	BOS
		10	0439	KCJB, “Right here on 9-10 AM KCJB, 11-39”, i-heart radio, fox, country.	A
		10	0403	CKDQ Drumheller AB, “9-10 CKDQ”, även ”CFCW”-ID, parallellt, tydligen.	A
		10	0459	CKDQ  med bara ett snabbt ”CFCW” i musiken denna gång	BOS
	920	7	0500	WHJJ Providence RI  med fint ID!	BOS
		7	0459	WHJJ, “Newsradio 9-20 WHJJ”.	A
		8	0300	WDMC Melbourne FL, “EWTN Global Catholic Radio Network”.	A
		9	0500	WDMC  med godkänt ID och blev bara starkare efter det med EWTN -annonseringar.  Men redan 0457 ett riktigt bra ID!	BOS
		10	0249	CKNX Wingham ON, “Midwestern Ontario, this is CKNX AM 9-20”.	A
		7	0400	WOKY Milwaukee WI  med ett helt OK ID	BOS
		7	0323	WOKY, “The Big 9-20”.	A
		8	0600	CFRY Portage la Prairie MB  med väder och ID	BOS
		10	0242	CFRY, “CFRY Real country radio 9-20 AM”. “This is CFRY 9-20 AM Portage la Prairie, a Golden West radio station”.	A
		3	0300	KXLY Spokane WA  trängt ID. Fler på frekvensen.	BOS
		10	0830	KXLY, “Spokane, KXLY”.	A
		10	1500	KSRM Soldotna AK, “This is KSRM Soldotna”, ABC news.	A
	930	10	0000	CJYQ St John's NL, “Kixx Country”.	A
		10	0236	CFBC Saint John NB, “We play the best music, we have to”, “93 CFBC”.	A
		9	0305	WBEN Buffalo NY, “Buffalo WBEN”.	A
		9	0600	WBEN  med ett par svaga ID i fräsandet.	BOS
		9	0459	WDLX Washington NC, “Sports Radio”, “…here in Greenville”. “North Carolina” nämns flera gånger i reklamer och PSA.	A
		9	0459	WDLX  med massor av fina reklamer för Greenville med förorter i North Carolina.  Pirate Radio i högform.	BOS
		10	0446	WKBM Sandwich IL, ”Relevant Radio”	A
		30 3	0300	CJCA Edmonton AB  ”930 The Light”  gick ett par minuter	BOS
		10	0659	CJCA, “CJCA Edmonton, AM 9-30 the Light”.	A
		10	0356	KKIN Aitkin MN  “We are the home for America’s best music, 9-30 KKIN”, Q4.	A
		10	1200	KNSA Unalakleet AK, “You're listening to KDLG Dillingham on 6-70 AM”.	A
	940	10	0514	CFNV Montreal QC, FF “Vous écoutez 9-40 CFNV”.	A
		10	0359	KIXZ Amarillo TX, “9-40 KIXZ Amarillo”, “9-40 the Voice of Amarillo.com”. Gick ofta, alltför stark. Blir pest?	A
		10 12	0500	KIXZ  riktigt stark med promo och reklam och ett helt OK ID också. Båda dagarna	BOS
		10	0600	CJGX Yorkton SK, “CJGX, a Harvard radio station, Manitoba, we are CX 94”.	A
	950	8	0702	CKNB Campbellton NB  svagt i röran med ID och slogan	BOS
		10	0436	CKNB, “Your community, your station, 95 CKNB”, under CFAM.	A
		7 8	0758	WWJ Detroit MI  Stephanie Davies berättade om vädersituationen i stan bl a	BOS
		10	0330	WWJ, “Detroit’s #1 News station, Newsradio 9-50 WWJ”.	A
		7 8	0700	WNTD Chicago IL  med ett svagt dubbel-ID // 930	BOS
		10	0234	WNTD  “Relevant Radio”.	A
		10	0300	CFAM Altona MB, “CFAM 9-50, a Golden West Radio Station”.	A
		8	0400	CFAM  ”This is CFAM News”	BOS
		10	0809	KCAP Helena MT, “We stay on the rockies, KCAP Radio 95 KCAP”.	A
		10	0600	KJR Seattle WA, PST, “Fox sports radio”.	A
	960	7	0530	WEAV Plattsburgh NY, “This is 9-60 the Zone”.	A
		7 8	0700	KMA Shenandoah IA  tackar som vanligt för att man lyssnar in	BOS
		10	0606	KMA,  “KMA 9-60 Shenandoah and KMA FM 99.1 Clarinda Shenandoah”.	A
		3	0300	CFAC Calgary AB  fint	BOS
		10	0518	CFAC, “Sports Network 9-60, the Fan”.	A
	970	1	0500	WZAN Portland ME	BOS
		10	0233	WZAN, “9-70 WZAN HD”.	A
		8 10	0700	WDAY Fargo ND  mycket fint ID	BOS
		10	0310	WDAY, “9-70 WDAY AM and 93.1 FM”.	A
		3	0300	KBUL Billings MT  inte så vanlig denna tid	BOS
		10	0539	KBUL, “This is Newstalk 95.5”.	A
		9	0200	KTTO Spokane WA  promotade sin nya FM-frekvens 106.1. EWTN-px.	BOS
		3	1400	KFBX Fairbanks AK	BOS
		10	1159	KFBX, jingel “Newsradio 9-70 KFBX”, ABC news.	A
	980	10	0801	CHRF Montréal QC, “Vous ecoutez CHRF 9-80 AM Montréal”.	A
		10	0300	WCUB Two Rivers WI, “Country classics on 9-80 WCUB Two Rivers Manitowoc”.	A
		8	0400	WCUB Two Rivers WI  med svagt ID	BOS
		9 10	0400	KKMS Richfield MN  med legal ID överst i röran. Plus ”The Mission”-slogan	BOS
		10	0400	KKMS, “This is AM 9-80 the Mission KKMS Richfield, Twin Cities Christian Voice”, SRN news.	A
		10	0401	CJME Regina SK  med ett ID	BOS
		10	0657	CJME, “9-80 in the AM dial and worldwide at CJME.com 9-80 CJME”.	A
		8	1000	CKNW New Westminster CA  ”Vancouver’s ….” som dom kallar sig	BOS
		10	0502	CKNW, “CKN…”.	A
	990	10	0259	CBW Winnipeg MB, “This is CBC Radio 1, 9-90AM, 89.3 FM in Winnipeg”.	A
		7	0359	CBW  med samma ID som för Sigge	BOS
	1000	8	0600	WMVP Chicago IL  genom KOMO	BOS
		10	0100	WMVP, “ESPN 1000 WMVP Chicago”.	A
		8 9	0900	KOMO Seattle WA	BOS
		10	0900	KOMO, “Stay connected, stay informed with KOMO Seattle, KOMO FM Oakville, the home of the Huskies”.	A
	1010	7 8	0700	WINS New York NY  fint	BOS
		10	0700	WINS, “All news all the time, this is 10-10 Wins”.	A
		8 9	0600	CFRB Toronto ON  helt dominant vid ID	BOS
		10	0400	CFRB, “This is Toronto’s breaking news, traffic and weather indept radio, Newstalk 1010 CFRB AM”.	A
		10	0559	CBR Calgary AB, “This is CBC Radio one”.	A
	1020	7 10	0700	KDKA Pittsburgh PA  ”The Voice of Pittsburgh”	BOS
		10	0200	KDKA, jingle: “KDKA”,“The Voice of Pittsburgh, Newsradio KDKA”.	A
		3 8	1000	KTNQ Los Angeles CA  md EE reklam och ID men sen SS.  Univisión Deportes Radio här nu!	BOS
		10	0547	KTNQ, “Deportes”.	A
		8	0830	KWIQ Moses Lake North WA, 3 x “ESPN”.	A
		8	1359	KVNT Eagle River AK, “This is KVNT 10-20 AM and 92.5 FM”.	A
	1030	1 8	0500	WBZ Boston MA	BOS
		10	0300	WBZ, “WBZ Newsradio 10-30”.	A
		3	0300	KTWO Casper WY  mycket fint	BOS
		10	0638	KTWO, “Wyoming’s radio station, AM 1030 K-2 and K-2 radio.com”.	A
	1040	9	0400	WYSL Avon NY  med ganska fint ID! //92.1 FM. Behövde dock inte rapport på’n	BOS
		8 9	0804	WHO Des Moines IA  fint ID	BOS
		10	0233	WHO, “The Ronald Reagan station, Newsradio 10-40 WHO”.	A
		8	0900	CKST Vancouver BC  stark	BOS
		10	1059	CKST, “CKST AM Vancouver TSN 10-40”.	A
	1050	7	0700	WEPN New York NY  halvbra  	BOS
		9,10	0359	WEPN, SS “ESPN Deportes Radio”.	A
		8	0600	CHUM Toronto ON  Fint ID + ”TSN 1050”	BOS
		10	0259	CHUM, “CHUM AM Toronto is TSN 10-50”, ESPN.	A
		3	0440	CJNB North Battleford SK, “Today’s country CJNB…”.	A
	1060	9	0500	WQOM Natick MA  med ett svagt men tydligt ID så inga tveksamheter	BOS
		10	0653	KGFX, “More classic country is on the way on 10-60 KGFX”.	A
		8	0903	CKMX Calgary AB  verkar ha hittat ett Comedy-format som överlever år för år	BOS
		10	0530	CKMX, “Calgary’s only Funny 10-60 AM”.	A
		10	0926	KBGN Caldwell ID, brakade loss med gospel och tryckte ner CKMX i skorna!  Sedan kl 0933 kom ID: “This is KBGN Caldwell Boise Idaho”. Daytimern KBGN som startade mitt i natten lokal tid, troligen med sin dageffekt på 10 kW!	A
	1070	10	0331	CHOK Sarnia ON, “This is your station for sports, CHOK”, nytt format: NWS/SPT.	A
		8	0859	KNX Los Angeles CA  med trafiksituationen innan nyheterna	BOS
		10	0503	KNX, “24 hours local news and traffic station, KNX 10-70 Newsradio”.	A
	1080	7 8	0603	WTIC Hartford CT  med tempen i Hartford och ID	BOS
		10	0700	WTIC, “This is WTIC Newstalk 10-80 with news at the top and bottom of every hour on WTIC, WTIC HD and WTIC FM HD2 Hartford”.	A
		10	0635	KRLD Dallas TX, “Newsradio 10-80 KRLD”.	A
		10	1459	KOAN Anchorage AK,  “KOAN 95-1 FM…..Anchorage”.	A
	1090	7 	0700	WBAL Baltimore MD  imponerade inte men ett par ID i alla fall.	BOS
		10	0431	WBAL, “WBAL Newsradio 10-90”.	A
		8 9	0900	KFNQ Seattle WA  fint ID	BOS
		10	0600	KFNQ, “National sports talk for Seattle, Coast to Coast on 10-90 the Fan from the G-studio. This is KFNQ AM Seattle and 96-5 FM KKAQ HD3 Seattle”. 	A
	1100	7 8	0600	WTAM Cleveland OH  fint ID	BOS
		10	0259	WTAM, “Stay informed by stay in connected, WTAM.com”.	A
		10	0706	WZFG Dilworth MN, “AM 1100 The Flag”.	A
		10	0559	KNZZ Grand Junction CO, “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction”.	A
		8	0900	KFAX San Francisco CA  ensam på frekvensen	BOS
		8	0900	KFAX, REL, “… San Francisco”.	A
	1110	9	0800	WBT Charlotte NC  med ID mm	BOS
		10	0805	WBT, “News 11-10 99-3 WBT”.	A
		7 8	0702	KFAB Omaha NE  dök på timmen men kom bra med väder och ID två min senare	BOS
		10	0200	KFAB, “This is Nebraska’s news, weather and traffic station. This is Newsradio 11-10 KFAB Omaha”.	A
		10	0951	KAGV Big Lake AK, “This is KAGV 11-10 AM”.	A
	1120	7 8	0700	KMOX St Louis MO	BOS
		10	0200	KMOX, “The Voice of the Cardinals, Newsradio 11-20 KMOX, KMOX HD St Louis”.	A
		3	0258	KANN Roy UT  ”SOS Radio”	BOS
		3	0401	KANN, “KANN Roy…”.	A
		8	0859	KPNW Eugene OR, “Newsradio 11-20 KPNW Eugene Springfield”.	A
	1130	28 8	0300	WBBR New York NY	BOS
		10	0500	WBBR, “This is WBBR New York, Bloomberg 11-3-0”.	A
		4	0200	WISN Milwaukee WI, “Newstalk 11-30 WISN”.	A
		8	0700	KTLK Minneapolis MN	BOS
		10	0201	KTLK, “AM 11-30, 1-0-3.5 FM and world wide on i-heart radio”.	A
		8	0900	CKWX Vancouver BC  kallade sig även ”Star 1130” annars mest ”News 1130”	BOS
		10	0823	CKWX, “News 11-30 Vancouver’s breaking news, traffic and weather station”.	A
	1140	10	0359	CBI Sydney NS, “This is CBC radio one, 11-40 AM in New Waterford”.	A
		9	0505	WRVA Richmond VA  med ett par ID	BOS
		7	0701	KXRB Sioux Falls SD  vräkte på ett ID efter Johnny Cash så jag trodde att jag fångat något nytt! Ovetande som jag var om call och format bytet från KSOO	BOS
		10	0429	KXRB, många “KXRB” just före havtimmen.	A
		30 8	0300	CHRB High River AB  ”AM 1140 High River”   8.10 störde EWTN men ej på tim.	BOS
		10	0400	CHRB, “Southern Alberta’s community radio station AM 11-40 CHRB High River”.	A
		8 9	0800	KGEM Boise ID  inte så illa vid ID.  9.10 kl 0300z med ID // 102.3	BOS
		10	0659	KGEM, “AM 11-40 KGEM Boise and FM 1-0-2.3”.	A
		8	0900	KHTK Sacramento CA  snäppet svagare än CHRB bara så ID gick lätt tyda	BOS
		10	1459	KSLD Soldotna AK, “Your guide in ESPN 11-40 KSLD Soldotna, Kenai, Homer”.	A
	1150	7 9	0659	CKOC Hamilton ON    ”TSN 1150 Hamilton” nästan bra	BOS
		10	0100	CKOC,  Sport, “11-50 TSN”.	A
		8	0700	WHBY Kimbery WI  ”employee owned”	BOS
		10	0300	WHBY, “11-150 WHBY and 1-0-3-5 FM”.	A
		7	0700	WIMA Lima OH  tog vara på OH-rusningen och drog ett legal ID!	BOS
		7	0800	KSAL Salina KS  var det överraskande som var ren och fin här på timmen	BOS
		5	0359	KSAL, “11-50 KSAL Salina”.	A
		10	0737	CJSL Estevan SK, “CJ 11-50 Southeast Saskatchewan’s Super Station”.	A
		8	0900	CKFR Kelowna BC  med heltimmes-ID	BOS
		10	0959	CKFR, “You're listening to Kelowna’s information station CKFR ….AM 11-50”.	A
	1160	7	0500	WSKW Skowhegan ME  överlägsen på frekvensen runt ID:et! Även 0458.	BOS
		7	0458	WSKW, “Classic Country 11-60”, 0600: “11-60 WSKW Skowhegan Waterville”.	A
		7 8	0700	WYLL Chicago IL  stark. Körde ett komedi-px före nyheterna! 	BOS
		10	0200	WYLL, “AM 11-60, Hope for your life, WYLL Chicago”.	A
		2 8	0400	KSL Salt Lake City UT	BOS
		10	0700	KSL, “KSL FM Midvale, KSL Salt Lake City, KSL Newsradio”.	A
	1170	10	0459	WWVA Wheeling WV, “This is Newsradio 11-70 WWVA Wheeling, 1-0-2.7 and 11-70 AM”, ABC news.	A
		8	0958	+KLOK San José CA  förvånade här med fina annonseringar, id, adressen mm rapporterbart! Ensam på frekvensen!  Man blir inte KLOK på punktkonds! Faktiskt säsongen första rapport! Inte det klokt heller! Usel start på hösten!	BOS
		8	0958	KLOK, “KLOK 11-70 … the most powerful station in Northern California”.	A
		3 7	1400	KJNP North Pole AK  stark men mycket brus denna tid. Bättre senare	BOS
		10	1500	KJNP, “You are tuned to 1-1-7-0, your Gospel radio KJNP North Pole AK”.	A
	1180	9	0800	WHAM Rochester NY  fint	BOS
		10	0505	WHAM, “Rochester’s Newsradio Wham 11-80”.	A
		10	0559	KYES Rockville MN  med ett ID i röran strax innan KERN också ID:ade	BOS
		10	0600	KYES, “11-80 K-Yes, AM 11-80 K-Yes”.	A
		10	0600	KERN Wasco-Greenacres CA  med ett godkänt bokstavs-ID men inte mycket mer	BOS
		10	0932	KERN,“Newstalk 11-80 new 96-1 KERN”, tydligt, föredömligt uttal.	A
		8	0900	KOFI Kalispell MT  bra bortsett från ett magnetiskt knatter från atmosfären 	BOS
		10	0859	KOFI, “This is 50.000 watts KOFI”, ABC news, gammal radioteater från 1925!	A
	1190	10	0144	WLIB New York NY, “You're listening to AM 11-90 WLIB”, “Your Praise and information station”.	A
		9	0100	WLIB New York NY	BOS
		7 10	0700	WOWO Ft Wayne IN	BOS
		10 	0302	WOWO, “Coast to Coast”, “Wo-wo 11-90 AM, 1-0-7-5 FM”.	A
		10	0600	CFSL Wayburn SK  med fint ID	BOS
		10	0559	CFSL, “Country for Southeastern Saskatchewan, today’s hits and all your country favorites, AM 11-90”.	A
		8	0401	KVCU Boulder CO  med utförligt ID	BOS
		8	1000	KEX Portland OR	BOS
		10	0930	KEX, “11-90 AM KEX”, ABC news.	A
	1200	7 8	0700	WXKS Newton MA  med hela kedje-ID:et inklusive 1330	BOS
		10	0400	WXKS, “WXKS Boston”, “Bloomberg”.	A
		10	0204	CFGO Ottawa ON, “The world is coming to Ottawa for Canada’s 150th, stay informed with TSN 1200 insider update”.	A
		9	0600	CFGO  med ”CFGO”	BOS
		10	0500	WOAI San Antonio TX, “”Newsradio 1200 WOAI, San Antonio’s station for breaking news, traffic, weather…”.	A
		10	0530	WOAI	BOS
		1 8	0600	KFNW West Fargo ND  med ID och FRN News enda läsbara station denna heltim.	BOS
		10	0559	KFNW, “Faith 1200 KFNW AM West Fargo, Fargo-Moorhead, a ministry of University of Northwestern…”.	A
		8	0902	CJRJ Vancouver BC  med ”Spice Radio” spisade jag här	BOS
		3	0326	CJRJ, “Spice Radio”, indiskt språk och musik, sedan ekonomiska råd på bruten EE”.	A
	1210	10	0130	VOAR Mount Pearl NL, “This is a station of the VOAR Family Radio”.	A
		8	0658	WPHT Philadelphia PA  väste fram ett pressat ID	BOS
		10	0532	WPHT, 3 x ID “WPHT”, låten “Sway”, som inledde C2C den här dagen.	A
		3 7	0700	KGYN Guymon OK  fint heltimmes-ID mm	BOS
		10	0559	KGYN, “The Big Talker 12-10 KGYN”, “The regional station 12-10 KGYN Guymon Liberal”.	A
		3	0307	KHAT Laramie WY, “New Country 96-7”.	A
		8	0900	KMIA Auburn-Federal Way WA  sparade inte på energin denna dag! Starkaste WA-stn hela förmiddagen!  Sköna takter och arkiv-id	BOS
		8	0901	KMIA, “K—M—I—A Auburn-Federal Way, La Zeta 12-10 AM”.	A
	1220	7 9	0700	WHKW Cleveland OH  förstås fint vid dessa punkt-cx mot OH.	BOS
		7	0659	WHKW, “WHKW Cleveland, WHKZ Warren”. 	A
		30 3	0300	CJRB Boissevain MB  ”Community Service Radio CJRB”	BOS
		10	0229	CJRB, “Community Service Radio, CJRB 12-20”.	A
	1230	7	0600	CFFB Iqaluit NU, CBC news.	A
		7 9	0506	WCMC Wildwood NJ  ”AM 1340 Classic Oldies WMID” Med callet 0501z.  9.10 klockan 05 utc med ID för bara WCMC på timmen!	BOS
		10	0527	WCMC, “AM 12-30 and 13-40 Classic Oldies WMID”.	A
		9	0514	WJOY Burlington VT  - ett klart godkänt ID och lite NOS upp ur WCMC:s OLD	BOS
		2	0359	CHFC Churchill MB, “This is CBC Radio 1, 100.9 FM in Thompson”.	A
		9 10	0505	CHFC  med lokalt väder och faktiskt temperaturen i Churchill! 	BOS
		10	0459	KTRF Thief River Falls MN, “KTRF 12-30 Newsradio”.	A
		10	0500	KTRF  klart om än svagt ID	BOS
		8	0420	KHAS Hastings NE  med callet	BOS
		9 10	0500	KVOC Casper WY  med svagt legal ID jämnstarkt med CBC.  Vill inte svara.  Bra ID den 9.10 0200 också.	BOS
		10	0832	KBAR Burley ID, “AM 12-30 KBAR”.	A
	1240	9	0519	WCEM Cambridge MD  med flera promos över en treminutersperiod. Några ID ingick också. Hörde dem hemma säsongen innan men svarade inte då trots fin rapport. Snabbt QSL denna gång!	BOS
		9	0444	WTPS Petersburg VA  nu igen med ID för ”ESPN 950 and 102.7”. Inte jättestark.	BOS
		7	0501	WOON Woonsocket RI  svag men klart ID trots det	BOS
		7	0501	WOON, “12-40 WOON”.	A
		7	0730	WMMB Melbourne FL  med en bra annonsering och ID.	BOS
		7	0730	WMMB, “WMMB AM.com”.	A
		3 11	0207	KIUL Garden City KS  fint med ”News Radio KIUL” i gate i WW1-sport. Samma gate samtidigt på 1310 visade sig dock inte tillhöra parallell-systern.	BOS
		6 7	0706	KODY North Platte NE  med ett hyfsat ID	BOS
		5	0400	KFOR Lincoln NE  med ett dåligt ID	BOS
		9	0643	KDLR Devils Lake ND  hade ”41 degrees at KDLR”	BOS
		8 11	0800	KJCR Billings MT  med ett dåligt ID av den välbekanta damrösten efter EWTN. Även 9.10 redan klockan 0159 UTC.	BOS
		3	0303	KFBC Cheyenne WY  med mycket trevligt ID mm	BOS
		3	0303	KFBC, “CBS Sports Radio on 97.5 FM and AM 12-40 KFBC”.	A
		3	0320	KTIX Pendleton OR  stark och envis sportare här. ””The Ticket 1240” + callet	BOS
		10	0846	KTIX, “12-40 WTIX”.	A
	1250	9	0658	CJYE Oakville ON  Samma ID som på 1320 samtidigt men sämre p g a CHSM	BOS
		9 10	0102	CJYE, “You're listening to CJYE Radio”.	A
		10	0130	CHSM Steinbach MB, “AM 12-50 brings you back to the Bible”.	A
		7	0400	CHSM  med Steinbach-unikt px	BOS
		8 9	0800	WSSP Milwaukee WI	BOS
		10	0100	WSSP, “This is Sports radio 1-0-5-7 FM, the Fan WSSP Milwaukee”.	A
		8	1000	KKDZ Seattle WA   ”Desi 1250”	BOS
		8	0936	KKDZ, “You're listening to the only Desi station in the Sea….Point area”, “Radio that listen to you”.	A
		12	0500	KWSU Pullman WA  ensam vid ID men rätt brusigt	BOS
	1260	8	0700	CKHJ Fredericton NB	BOS
		7	0440	CKHJ, “Real Country Variety 1-0-3,5 KHJ”.	A
		10	0441	WBIX Boston MA, “AM 12-60 WBIX, the Buzz”.	A
		5	0500	WBIX  ”The Buzz”	BOS
		7 9	0700	WCCR Cleveland OH  ovanligt fint ID	BOS
		10	0200	WCCR,  “AM 12-60 WCCR Cleveland”.	A
		9	0656	WNDE Indianapolis IN  med ett par fina ID insprängda i en promo	BOS
		10	0659	WNDE, “You're listening to WNDE Indianapolis. Fox sports 97-5, 12-60 AM”.	A
		10	0600	KPOW Powell WY  med trängt ID. Jätte-ID 0500z 12.10. Från Q0 till 4 vid ID!	BOS
		10	0559	KPOW, “KPOW 12-60 Powell, news, sports, weather …”.	A
		8	0900	CFRN Edmonton AB	BOS
		10	0630	CFRN, “You're listening to ESPN Radio, your home for Edmonton’s sports, TSN 12-60”.	A
	1270	10	0001	CJCB Sydney NS, “Country Favorites 12-70 CJCB in Sydney”.	A
		7	0359	CJCB	BOS
		7	0551	WTSN Dover NH, “Newstalk 98-1 WTSN”.	A
		28 9	0319	WXYT Detroit MI  ”CBS Sports Radio, Detroit”	BOS
		10	0304	WXYT, “This is WXYT and WXYT HD Detroit, a CBS radio station”.	A
		6	0100	WWWI Baxter MN  med t-y-d-l-i-g-t legal ID är alltid kul att höra!	BOS
		7 8	0700	KNWC Sioux Falls SD	BOS
		10	0200	KNWC, “This is KNWC.com, a ministry of  the University of North Western, St Paul”.	A
		4 8	0400	KIML Gillette WY  med ett bra heltimmes-ID.  Även 3.10 0300z	BOS
		10	0929	KIML, “KIML Gillette Wyoming”. Kanon-ID!	A
	1280	10	0800	CFMB Montréal QC, “Ici CFMB 12-80 Radio Montréal”.	A
		9	0600	CFMB  med bra ID	BOS
		9	0433	WHTK Rochester NY, “You're listening to Fox Sports 12-80 Rochester”.	A
		8	0600	WNAM Neenah-Menasha WI  dominant med nx om Las Vegas-massakern etc	BOS
		10	0100	WNAM, “You're listening to 12-80 WNAM Neenah Menasha”.	A
		7 8	0400	WWTC Minneapolis MN  ”AM 1280 The Patriot”	BOS
		3	0302	KBNO Denver CO  med ett trevligt ID i mex-musiken	BOS
		3	0302	KBNO, SS “KBNO 12-80 AM”.	A
		3	0300	KZNS Salt Lake City UT  med ID i nätverks-sporten	BOS
		10	0859	KZNS, “KZNS AM, KZNS FM, this is 95-7…”.	A
	1290	9	0359	WKBK Keene NH, “WKBK Keene, it’s 12 o’clock”, CBS news.	A
		9	0734	CJBK London ON, “Coast to Coast on Newstalk AM on Newstalk 12-90 CJBK”.	A
		7 9	0700	WHIO Dayton OH  stark och stadig utom en 10 sekunders dipp precis på timmen precis som på alla kanaler. Men inget annat dök upp utan WHIO hördes ID:a ändå	BOS
		10	0534	WHIO, “Coast to Coast on WHIO”, rena studioinspelningen!	A
		5	0400	WZTI Greenfield WI  med ett dåligt ”True Oldies 100.3 FM”	BOS
		10	0801	WIRL Peoria IL, “12-90 AM Super Hits, WIRL.com”.	A
		2 8	0401	CFRW Winnipeg MB	BOS
		10	0108	CFRW, “TSN 12-90 Radio Network”.	A
		7	0500	KOIL Omaha NE  skröt över hur många år de varit i luften	BOS
		10	1005	KOIL, “KOIL.com”.	A
		8	1000	KGVO Missoula MT  tog plötsligt över från KUMA på timmen	BOS
		10	1005	KGVO, “Newstalk KGVO Montana”.	A
		3 12	0259	KOWB Laramie WY  fint	BOS
		10	0906	KOWB, “Laramie’s first choice for news, sports and talk, AM KOWB”.	A
		10	0932	KUMA Pendleton OR, “Uou’re on KUMA”, “Newstalk 12-90 KUMA and FM 96-5”.	A
	1300	9	0430	WGDJ Rensselaer NY, “This is WGDJ”, kl 0533 “Talk 1300 and 98.7”.	A
		9	0500	WGDJ  med ett svagt legal ID i röran när WOOD hade sovmorgon	BOS
		7	0508	WFFG Marathon FL  med fint ”Mix 94.3”-id och rock hit oldies. 0514z längre annonsering! Nämner Florida Keys 0525z dessutom.  Så WFFG som gick så här stadigt! WFFG nerlagd sedan detta p g a konkurs verkar det.  Mix fått ny ägare?	BOS
		8 9	0800	WOOD Grand Rapids MI	BOS
		10	0059	WOOD, “This is Newsradio Wood 1300, 1-0-6-9”.	A
		7	0500	WRDZ La Grange IL  med ID // 1030 och FM.  Polskie Radio, Chicago.	BOS
		7 8	0800	KGLO Mason City IA	BOS
		10	0630	KGLO, “AM 1300 KGLO”.	A
		3	0300	KCMY Carson City NV  plötsligt med ett fint ID!  ”Cowboy Country”.  Svarade inte förra gången jag hörde dem - för ca 20 år sedan under en DT-öppning! QSL nu!	BOS
		2 8	0400	KKOL Seattle WA  strax innan Mexen ID:ade	BOS
		10	0859	KKOL, “This is Radio 1300 KKOL Seattle”, “This is Bloomberg Daybreak”.	A
	1310	9	0505	WLOB Portland ME  ovanligt bra.  ”The new FM 100.5 and AM 1310 …” t ex.	BOS
		9	0803	CIWW Ottawa ON  med annat nyhetsurval än USA-stationerna. ID och wx.	BOS
		10	0658	CIWW, “CIWW 13-10 News, Ottawa”, “The Fan”.	A
		28 7	0306	WDTW Dearborn MI  ”La Zeta”	BOS
		10	0801	WDTW, ID på EE och SS “WDTW”, “La Zeta”.	A
		10	0100	WCCW Traverse City MI,  “We are the Score”.	A
		7	0400	WIBA Madison WI  ID i röran	BOS
		10	0259	WIBA, “Your home for the Packers, 13-10 WIBA Madison”.	A
		3 9	0959	KNOX Grand Forks ND  ID:ade precis som strömmen i batteriet på datorn tog tvärslut. Missade heltimmen därmed.  Men inte mycket gick och väldigt svagt utan försteg	BOS
		5	0359	KNOX, “Newsradio 13-10 KNOX Grand Forks”.	A
		3 8	0859	KFKA Greeley CO  med några ID i promo	BOS
		10	0730	KFKA, “You're listening to 13-10 KFKA, 13-10 KFKA, first alert news”.	A
	1320	7	0459	WDER Derry NH  med ett perfekt ID överraskade här!	BOS
		7	0459	WDER, “WDER 13-20 AMDerry”, SRN news.	A
		9	0359	WATR Waterbury CT, “13-20 AM WATR Waterbury”	A
		9	0500	WATR  med ett skapligt ”WATR Waterbury” Fint efter nyheterna.	BOS
		7	0527	+WDDV Venice FL  med ordentligt ID för 103.9!! Helt oförberedd på denna! Men WFFG gick ju i en tim nästan så gynnsamma cx mot södern tydligen! Trevligt QSL!	BOS
		9	0658	CJMR Oakville ON  stark med dubbel-ID p g a natt-samsändningen.	BOS
		8	2359	CJMR, “You're listening to CJMR 13-20, The Voice of the City”. Väldans bra.	A
		8 9	0600	WILS Lansing MI  meddelade att tiden i Lansing var 02 prick	BOS
		10	0333	WILS, “13-20 WILS” “Newsradio WILS”.	A
		10	0300	KOZY Grand Rapids MN, 13-20 KOZY Grand Rapids”.	A
		12	0500	KOLT Scottsbluff NE  ensam på frekvensen vid legal ID! Bra men lite brusigt.	BOS
		8	1000	KXRO Aberdeen WA  med genom starkare CHMB	BOS
		3 8	0300	CHMB Vancouver BC  	BOS
		10	0732	CHMB, CC, mx, “EE-ID “This is CHMB AM 13-20 Vancouver”	A
	1330	1	0500	WRCA Watertown MA  denna korta ME/MA/NY-öppning	BOS
		10	0456	WRCA, “Bloomberg”.	A
		9	0700	WFNN Erie PA  fint ID	BOS
		9	0700	WFNN, “AM 13-30 Fox, WFNN Erie, the Fan”	A
		10	0301	WFNN, “Fox Sports Radio”.	A
		10	0803	WHBL Sheboygan WI, “13-30 and 1-0-1-5 WHBL”.	A
		9	0800	WTRX Flint MI  har jag förgäves jagat i flera år nu för omrapportering. Nu äntligen 
				dök dom upp med ID!  Hörd flera andra gånger senare under säsongen.	BOS
		8	0700	WLOL Minneapolis MN  nämnde faktiskt IHR också förutom RR. Första jag hör.	BOS
		8	0532	WLOL, flera “Relevant Radio”, ville ha bidrag till verksamheten.	A
		7 8	0800	KNSS Wichita KS  halvskapligt på timmen med ID strax innan WRCA	BOS
		10	0559	KNSS, “98-7 and 13-30 KNSS Wichita and Clearwater”.	A
		10	0903	CJYM Rosetown SK, “13-30 CJYM”.	A
		8	1000	KWKW Los Angeles CA  med heltimmes-ID strax före timmen	BOS
		10	0900	KWKW, SS “Los Angeles”, “California”.	A
	1340	9	0500	WMID Atlantic City NJ, dubbel-ID “WCMC Wildwood”, “Classic Oldies WMID FM”,  jingel “Big oldies, WMID”, “Atlantic City”.	A
		9	0500	WQSC Charleston SC  med ett riktigt uselt ID men ”The Zone” satte mig på spåret och sen hördes även callet och FM-frekvensen plus orten. Tyvärr alldeles för klent för omrapportering. Svarade inte senast för flera år sedan. Gick mycket bättre då.	BOS
		9	0800	WNCO Ashland OH  ett kul återhörande med ”Fox Sports 1340, WNCO Ashland” på timmen. Fast ännu roligare hade väl något helt nytt varit …	BOS
		8	0635	KROC Rochester MN  med ”1340 KROC AM” i samband med en Red Eye Radio-annonsering. Kul återhörande. Tredje gången på 45 år tror jag.	BOS
		3 10	0219	KGGS Garden City KS  med promo för ”1240 and 1310 KIUL” och ett par minuter senare även ett ”Big Dog Sports”.  Fint legal ID 0500z den 10.10	BOS
		3	0257	KTOQ Rapid City SD  ”105.7 FM and 1340 AM” och ”KTOQ Rapid City”	BOS
		3 9	0300	KWOR Worland WY  med några ID.  Den 9.10 kl 02z	BOS
		3	0259	KWOR, “ESPN”, “AM 13-40 KWOR Worland”.	A
	1350	9	0353	WGPL Portsmouth VA, “Here on WGPL 13-50”.	A
		9	0532	WOYK York PA, “Sportsradio 13-50 WOYK”.	A
		9	0800	WARF Akron OH  med ett fint ”WARF Akron …… Fox Sports 1350”	BOS
		9	0800	WARF, “Fox Sports Radio 13-50”.	A
		8 9	0602	KRNT Des Moines IA	BOS
		10	0259	KRNT, “KRNT Des Moines” ESPN.	A
		3 8	0300	KTIK Nampa ID  fick tio sekunder på sig att ID:a i Westwood One Monday Night Football och lyckades med konststycket.	BOS
		10	0855	KTIK, “The Ticket, KTIK.com”.	A
		8	1006	KSRO Santa Rosa CA  svagt ID. Sen tog Country-stn över	BOS
	1360	7	0559	WDRC Hartford CT, “WDRC AM, WDRC FM HD Hartford”.	A
		8	0459	WMOB Mobile AL, “Right here on Mobile’s Christian Voice WMOB Mobile”.	A
		8	0401	WMOB  svagt ID efter hymnliknande musik	BOS
		10	0200	WTAQ Green Bay WI, “WTAQ Green Bay”.	A
		8	0700	KSCJ Sioux City IA	BOS
		10	0228	KSCJ, “This is AM 13-60 FM 94.9 KSCJ, on line KSCJ.com”.	A
		10	0638	KKBJ Bemidji MN, Newsradio 13-60 KKBJ”.	A
		3 6	0258	KHNC Johnstown CO   röt till och ID:ade.  Även i en kort stöt 6.10	BOS
		10	0759	KHNC, “This is The Lion…. 13-60 AM Denver”.	A
		3	0300	KRKK Rock Springs WY  ID:ade strax efter KHNC och tog över med ESPN	BOS
		9 10	0200	KRKK, “13-60 KRKK.com”, ESPN.	A
		3 8	0300	KKMO Tacoma WA var tredje som ID:ade på 15 sekunder. Stark sedan.	BOS
		10	0814	KKMO, “Musica Mexicana, El Rey”.	A
	1370	28 8	0311	WDEA Ellsworth ME  inte direkt i fokus för cx men ville vara med ändå	BOS
		10	0200	WDEA, “This is AM 13-70 WDEA Ellsworth”.	A
		7	0500	WFEA Manchester NH  nämnde även WMLL FM i Bedford.	BOS
		7	0600	WFEA, “WMLL…..Bedford, 99.9 FM, 13-70 AM WFEA Manchester”.	A
		9	0540	WTAB Tabor City NC, “WTAB Radio 13-70 Tabor City”.	A
		9	0501	WTAB Tabor City NC  med ett lite försenat heltimmes-ID och sen country	BOS
		9	0800	WSPD Toledo OH  med legal ID och ”News Radio 1370”-slogan.	BOS
		9	0700	WSPD, “This is Newsradio 13-70 WSPD Toledo”.	A
		5 9	0124	WCCN Neillsville WI  avlöste KDTH med ett fint ”Memories 1370 AM WCCN”. Även 0100 den 9:e.	BOS
		10	0600	WCCN, “You're listening to more of the great songs, Memories 13-70 AM WCCN”.	A
		8	0601	KSUM Fairmont MN	BOS
		10	0600	KSUM, “13-70 KSUM Fairmont Minnesota”.	A
		5	0123	KDTH Dubuque IA  med NOS och ”1370 KDTH” stördes ut av en annan NOS!	BOS
		10	0400	KWTL Grand Forks ND  med just ett ”KWTL Grand Forks” på timmen. Q2	BOS
		3 8	0300	KXTL Butte MT  plus ett par till varav en med MEX	BOS
		10	0531	KXTL, “Talkradio leader KXTL, KXTL Radio”.	A
		3	0306	KGEN Tulare CA  med ”La Ley” och FM-frekvensen.	BOS
		8	0800	KAST Astoria OR, “Kast 13-70”.	A
		3	0305	KAST  dominant men klämd av SS ibland	BOS
	1380	8 9	2355	CKPC Brantford ON  en av de tidigaste denna exp om man bortser från NL	BOS
		10	0442	CKPC, “Country station 13-80 CKPC”. ”Hometown Radio”.	A
		9	0100	WKJG Fort Wayne IN, “ESPN 13-80 WK….”, trängd av CKPC.	A
		8	0600	KLIZ Brainerd MN	BOS
		10	0100	KLIZ, “Newstalk radio Brainerd 13-80 KLIZ AM Brainerd Baxter”.	A
		7	0700	KXFN St Louis MO  med ett par helt OK ID!  Länge sedan senast.  ”The Pulse” men lär ha bytt format nu till ”The Answer”! Den 16.10 tydligen.	BOS
		8	0903	KOTA Rapid City SD  med ID efter nyheterna	BOS
		10	0858	KOTA, “13-80 AM and 100.7 FM KOTA”.	A
		7	1000	KRKO Everett WA	BOS
		10	1000	KRKO, “KRKO Everett is Fox Sports 13-80 and FM 95-3”.	A
	1390	8	0700	WEGP Presque Isle ME  inte så dominant som innan de konverterade	BOS
		10	0459	WEGP, mass-ID “….. WEGP Presque Isle …..”.	A
		9	0600	WNIO Youngstown OH  med ett godkänt ID på timmen	BOS
		28 10	0300	WLCM Holt MI	BOS
		10	0330	WLCM, “Victory 13-90 WLCM”.	A
		8	0659	WRIG Schofield WI, “WRIG Schofield Wausau”.	A
		7 9	0702	WGRB Chicago IL  fint med GOS och ID	BOS
		10	0259	WGRB, “Inspiration 13-90”, “WGRB”.	A
		10	0902	KLGN Logan UT, “1-0-3.3 Lite FM”.	A
	1400	10	2159	CBG Gander NL, “This is CBC Radio 1, 1400 AM in Gander”.	A
		7	0803	WJZN Augusta ME  gick mycket bra vid ID! ”Capital 95-9” ”Central Maine” etc	BOS
		7	0440	WCYR Veazie ME  ID som ”1400 The Country Road” men inte så stark. 	BOS
		3 4	0432	KCOW Alliance NE  upp med ett ”AM 1400 KCOW” och lite musik	BOS
		3 5	0100	KBRB Ainsworth NE  kom upp till angenäm styrka vid legal ID! 3.10 0327z oxo.	BOS
		7	0802	KLIN Lincoln NE  svagt ID	BOS
		11	0447	KQDJ Jamestown ND  med ESPN och Jamestown-reklam	BOS
		3 4	0430	KKTL Casper WY  ”AM 1400 ESPN”. 11.10 kl 0430 hyfsat ID och Casper-wx	BOS
		9	0200	KODI Cody WY   ”You’re listening to KODI Cody …”	BOS
		7 11	0847	KART Jerome ID  dubbelt så vanlig som alla andra tillsammans …	BOS
		10	1001	KART,“Classic Country all day long,(we’re FM?),AM 1400 KART Jerome 94.7 FM”.	A
		7	1000	KIHH Eureka CA  med halvt användbart ”This is Immaculate Heart Radio. KIHH Eureka”. Gick mycket bra strax innan med EWTN.	BOS
	1410	9	0400	WPOP Hartford CT, “Newsradio 14-10, your traffic, weather and region frequency”, Fox Sports Radio.	A
		9	0549	CJWI Montreal QC, “Vous ecoutez CPAM”.	A
		9	0559	CJWI  med CPAM-ID	BOS
		7 9	0700	WING Dayton OH  mycket bra runt heltimmes-ID. Flera ”WING” och ”Wing”	BOS
		7	0645	WING, “ESPN 14-10 WING AM”, “14-10 Wing AM, this is ESPN R.”.	A
		7	0500	WRMN Elgin IL  med ett uselt ID i röran + ”Fox River Valley”-nämnande	BOS
		8	0559	WIZM La Crosse WI  stark med La Crosse-reklamer men tvärsjönk vid ID. Dock fortfarande klart läsbart legal ID.	BOS
		8	0559	WIZM, “La Crosse area forecast”.	A
		10	0600	KRWB Roseau MN  med ett uselt ID genom CFTE.  ”Classic Rock AM 1410” noterat. Tur man inte behövde rapport.  Länge sedan jag noterade dem.	BOS
		7 12	0500	KOOQ North Platte NE  med skapligt ID. Ganska ensam på frekvensen!  7.10 0530z med strålande ID!	BOS
		10	0800	KIIX Fort Collins CO, “KIIX Fort Collins AM 14-10”.	A
		8 9	0900	CFTE Vancouver BC	BOS
		10	0659	CFTE, “CFTE AM Vancouver, The Voice of Vancouver Sports”.	A
	1420	7	0500	CKDY Digby NS, “14-20 AM CKDY” med country.	A
		7	0530	CKDY Digby NS  med tydligt ID och Country	BOS
		7 9	0702	WHK Cleveland OH  ”AM 1420 The Answer”	BOS
		7	0633	WHK, “WHK Radio.com”, “AM 14-20 the Answer”.	A
		28	0300	WOC Davenport IA	BOS
		10	0235	WOC, “Newstalk 14-20 WOC”.	A
		6 8	0100	KTOE Mankato MN  hängde på MN-lyftet	BOS
		10	0234	KTOE, jingel “Information radio KTOE”.	A
		11	0400	KULY Ulysses KS  med fint legal ID om än med en viss distorsion. OLD.	BOS
		9	0200	KMOG Payson AZ  med ett uselt ”Rim Country” och slogan efter countrylåten som gick mycket bättre. Dåligt utstyrt ID som jag varit på många gånger men alltid lite för svagt just vid ID. Ingen rapport nu heller. KTAN tog över direkt därpå med ID.	BOS
		9	0200	KTAN Sierra Vista AZ  med ett bra legal ID! Svarade på en rapport från PAX121 som jag hittade innan denna grävdes fram. Bättre under PAX120 faktiskt.	BOS
		3 	0300	KITI Chehalis WA  ID:ade sedan Elton John sjungit färdigt	BOS
		10	1049	KITI, “Classic Hits”, jingel “KITI”, “Twin Cities”.	A
		10	1025	KUJ Walla Walla WA, “KUJ Radio AM 14-20, on line KUJ.com”, svag, brusig.	A
	1430	8 9	0700	WENE Endicott NY  i kamp med KLO. Ett mycket tydligt Endicott gjorde ID lätt	BOS
		9	0022	WENE, “Fox Sports Radio”.	A
		9	0700	CHKT Toronto ON  mycket stark med reklamer på blandspråk	BOS
		10	0259	CHKT, “This is 14-30 CHKT, Fairchild Radio, Toronto”.	A
		7	0002	WXNT Indianapolis IN, “CBS Sports 14-30, this is WXNT AM Indianapolis”.	A
		7	0403	KTBZ Tulsa OK  är ju riktigt ovanlig men nu ett försynt ”1430 The Buzz” av en försiktig kvinnoröst i vad som tydligen var lokalt väder	BOS
		7	0403	KTBZ, “CBS Sports 14-30, the Buzz”.	A
		10	0631	KEZW Aurora CO, “Good Time and Great Oldies, Crusin’ 14-30”.	A
		11	0500	KEZW	BOS
		2 8	0400	KLO Ogden UT  med stt eviga ”World Class Talk”	BOS
		10	0706	KLO, “…radio on 14-30 KLO”.	A
		3 7	0301	KCLK Asotin WA  med ID genom UT och CO.	BOS
		10	0559	KCLK, “Fox Sports Radio, KCLK AM 14-30 the Sports Fan, Asotin, Lewiston – Clarkston”.	A
		7	0340	KBRC Mount Vernon WA, jingel 14-30 KBRC” med NOS-musik.	A
	1440	7	0500	WRED Westbrook ME	BOS
		7	0500	WRED, “WJJB Great Portland, WRED Westbrook Portland 96-3 FM”.	A
		7	0800	WVEI Worcester MA  ensam vid ID	BOS
		7	0759	WVEI, “ESPN”, “WVEI”, brusigt.	A
		9	0700	WJJL Niagara Falls NY  med ett klart ”WJJL Niagara Falls-Buffalo”	BOS
		8 9	0800	WMAX Bay City MI  med callet på timmen. EWTN   8.10 kl 0400z kanon.	BOS
		10	0405	WMAX, “…FM 1-0-5.5”, “EWTN”.	A
		11	0500	WMKM Inkster MI  med ett hyfsat ID medan WMAX dök och CKJR tog sats	BOS
		9	0700	WHKZ Warren OH, sänder // med “AM 12-20 the Word”.	A
		7	0805	KMAJ Topeka KS  med id och Red Eye Radio	BOS
		7	0805	KMAJ, “Weather on 14-40 KMAJ is brought to you by Big Old Tiger” Q4.	A
		4 11	0431	KRDZ Wray CO  ensam och stark vid ID!  Försvann sedan snabbt rockande	BOS
		10	0712	KRDZ, “Wray 14-40 KRDZ 14-40 KRDZ Wray” Q5!	A
		7 8	0900	KMED Medford OR  hyfsat	BOS
		8	1006	KMED,  “99-3 KMED”.	A
		30	0300	CKJR Wetaskiwin AB  med sin kännspaka jingle efter ett call-ID på timmen. OLD.	BOS
		10	0902	CKJR, “Broadcasting from Wetaskiwin Alberta and now available on the free radio play…., , this is 14-40 CKJR, a Newcap radio station”.	A
	1450	5	2349	WPGG Atlantic City NJ  med ett dåligt ”WPG”	BOS
		7	0504	WPGG, “Your WPG Talkradio 1-0-4.1 FM” upprep, 5 ggr på 1 min!	A
		7	0538	+WCUM Bridgeport CT  med ett ”Cumbre”-ID plus att jag fick ut fyra mx-titlar på för dem typiska latino-låtar med hjälp av Shazam så det blev en rapport. Inget än …	BOS
		9	0740	WMOH Hamilton OH  med ett par ”1450 The Ticket” i flamset på frekvensen. Nästan inget gick läsbart på hela morgonen. Hade gärna fått vara något annat …	BOS
		6	0337	KWBE Beatrice NE  med ett par ”News Channel Nebraska” i promo	BOS
		3 10	0230	KGRE Greeley CO  ”Tigre FM”.  Ännu bättre tidig natt 11.10 och arkiv-ID 0402!	BOS
		3	0249	KBBS Buffalo WY  // 103.5 sa dom	BOS
		8	1100	KLBM La Grande OR  med fint dubbel-ID // 1490	BOS
		8	1059	KLBM, “This is KLBM La Grande…..Super Talk Radio ….Oregon”.	A
		10	1029	KBKW Aberdeen WA, “This is your source for news, information and program….. nowhere else, this is Newstalk 14-50 AM 1-0-2.5 FM KBKW”, SRN news.	A
		10	0928	KCLX Colfax WA, “Palouse Country 14-50””.	A
		10	1105	KONP Port Angeles WA	BOS
		10	0932	KONP, “14-50 KONP Port Angeles”.	A
		10	1503	KLAM Cordova AK, ABC news.	A
	1460	9	0828	CJOY Guelph ON  under strömavbrottet på batteridrift	BOS
		10	0317	CJOY,  “CJOY Birthday Club”.	A
		9	0359	WOPG Albany NY, “You're listening to WOPG 1460 AM and WOPG FM 89.9, word of peace and witness”	A
		9	0500	WOPG  med föredömligt ID	BOS
		9	0302	WHIC Rochester NY, “WHIC Broadcasting 92.9 FM W225AR”, “EWTN Global Catholic Network”.	A
		28 8	0300	KXNO Des Moines IA  otroligt lätt-ID:ad. Många gånger per timme.	BOS
		10	0557	KXNO, “Des Moines’ sports station 14-60 KXNO”.	A
		3 8	0300	KLTC Dickinson ND  drog längsta strået på heltimmen. ”KLTC Dickinson”	BOS
		10	0830	KLTC, “14-60 KLTC Dickinson”.	A
		3 8	0302	KUTI Yakima WA  med komplett ID i ESPN	BOS
		10	0959	KUTI, “14-60 ESPN Yakima, AM 14-60 ESPN is KUTI Yakima”.	A
	1470	7 8	0600	WLAM Lewiston ME  svagt med några ID	BOS
		7	0500	WLAM, Golden Memory Station WLAM are listeners supported station on 8-70 and 14-70”, väldigt bra hela morgonen och förmiddagen, lite svagare vid 06-tiden, dock.	A
		7	0048	WMBD Peoria IL	BOS
		10	0500	WMBD, “This is 14-70, 100.3 WMBD Peoria, and 93.3 WPBG HD Peoria”.	A
		8	0700	WIBD West Bend WI  utan större konkurrens på timmen	BOS
		10	0535	WIBD (ex-WBKV), “14-70 and 1-0-1-3”.	A
		8	0702	KMNQ Brooklyn Park MN  ”La Raza”	BOS
		10	0233	KMNQ, “….Mexico, de Minnesota”, “La Raza”.	A
		30	0300	KYYW Abilene TX  var första ID jag stötte på! Dubbelt överraskande!	BOS
		10	0232	KYYW, “Newstalk 14-70 KYYW”, väldigt bra!	A
		7	0359	KAIR Atchison KS  fint en stund med ”Classic Country 1470 Plus Forecast” och bra tryck i countryn	BOS
		7	0357	KAIR, “Classic Country 14-70 Plus forecast”.	A
		4	0404	KKTY Douglas WY  ren och fin några sekunder och IDade påpassligt. Halv-rar.	BOS
		4	0403	KKTY, “Call us today KKTY 358 3636”. Call:et inte helt tydligt; fann dem tack vare samma telefonnumret i NRC-loggen.	A
		3 8	0300	KBSN Moses Lake WA  svagt ID i en röra av stationer. EE, CC och XERCN	BOS
		10	0730	KBSN, “Your first choice for news and information, AM 14-70 KBSN Moses Lake”, Coast to Coast.	A
		7 8	1000	CJVB Vancouver BC  mycket blek men ID i alla fall	BOS
		10	1155	CJVB, “This is the spirit of Multicultural Vanvouver AM 14-70 Fairchild Radio”.	A
	1480	7	0532	WSAR Fall River MA, “14-80 WSAR”, tidigare lång förklaring varför radion har stor betydelse i samhället, inte minst i Massachusets.	A
		9	0500	WSAR Fall River MA  med bra ID.  Strax efter dök NY upp fint med kinesiska …	BOS
		9	0756	WHBC Canton OH  mycket stark och många ID	BOS
		10	0440	WHBC, “This is Newstalk 14-80 WHBC”.	A
		10	0300	WGVU Kentwood MI, “WGVU AM, WGVS AM and WGVU HD2 …..a service Grand Valley State University…”, “14-80 and 8-50”.	A
		11	0439	WSDS Salem Township MI, SS “La Explosiva 14-80 AM, La Explosiva”.	A
		28 8	0302	WLMV Madison WI	BOS
		10	0400	WLMV, SS “La Movida”.	A
		7	0800	KAUS Austin MN  med tydligt bokstavs-ID	BOS
		7	0759	KHQN Spanish Fork UT, “14-80 KHQN”.	A
		8	0859	KGOE Eureka CA  med lokala Eureka-annonser och sedan ett ID också	BOS
		8	0737	KGOE, “14-80 KGOE”, C2C.	A
		3 7	0300	KBMS Vancouver WA  har använt samma förinspelade ID i många år	BOS
		10	0933	KBMS, “14-80 AM KBMS”.	A
	1490	1	0505	WBAE Portland ME  en av de starkaste på MV! Säger en del om punktkondsen	BOS
		7	0505	WBAE, Promo för “ESPN WZAN and FM 1-0-7-1”.	A
		9	0431	WKNY Kingston NY  med bara ett mycket svagt, men klart, ID i musiken. Så blev inte den omrapportering jag kunde ha dragit nytta av.	BOS
		10	0100	WOSH Oshkosh WI,  “Newstalk 14-90 WOSH”.	A
		10	0430	WOSH   med ett par ID efter några nätverksreklamer	BOS
		3	0259	KFCR Custer SD  med ett par bra ID och rock musik-slogan samt AC. Behövde inte denna men kul återhörande i alla fall. 	BOS
		3	0259	KFCR, 2 x “KFCR”, “Custer”.	A
		10	0700	KOVC Valley City ND  med ett par usla ID nere i bruset	BOS
		3	0400	KDBM Dillon MT  med ID strax innan allt dog ut.	BOS
		3	0359	KDBM, “…country 14-90 KDBM Dillon”.	A
		11	0406	KGOS Torrington WY  plötsligt fint med dubbel-ID efter nyheterna	BOS
		8	0958	KBZY Salem OR  med ett svagt men tydligt ID	BOS
		8	1000	KEYG Grand Coulee WA  bara svagt denna gång	BOS
	1500	7 8	0700	WFED Washington DC	BOS
		10	0500	WFED, “Federal News Radio.com 1500 AM”, ABC news.	A
		28 7	0300	WLQV Detroit MI	BOS
		10	0130	WLQV, “Faith talk 1500”.	A
		8	0900	KSTP St Paul MN  	BOS
		10	0100	KSTP, “KSTP, This is 1500 ESPN”.	A
	1510	9	0559	WWSM Annville-Cleona PA, “Country music legends, this is Real Country WWSM Annville-Cleona”.	A
		9	0600	WWSM  ska inte alls gå denna tid!  Hördes av och till med sin country i flera timmar! Teknikstrul. Skapligt ID denna tid och minst en gång till. Trevligt QSL från country-stjärnan Pat Garrett som rår om stationen!	BOS
		9	0833	WLAC Nashville TN   ”wlac.com”	BOS
		10	0259	WLAC, “This is Newsradio 15-10 WLAC Nashville”.	A
		28 8	0302	KCKK Littleton CO  med lite udda rock-musik. 	BOS
		10	0100	KCKK,“You're listening to KCKK AM Littleton Colorado”,“The Rock”.	A
		8	1201	KGA Spokane WA  inte långt ifrån HiFi	BOS
		10	0600	KGA, “Sports Radio 15-10 KGA Spokane”.	A
	1520	7 9	0658	WWKB Buffalo NY  fint ”ESPN 1520” men andra under också. Den 9:e under strömavbrottet hörd med ”550 Game Time” eller möjligen en promo för systern.	BOS
		10	0100	WWKB, “ESPN Radio 15-10 AM WWKB Buffalo”.	A
		6 7	0100	KOLM Rochester MN med heltimmes-ID i en plötslig rusning	BOS
		10	0200	KOLM,  “KOLM Rochester” under KOKC.	A
		10	0200	KOKC Oklahoma City OK, “Sports Radio Network, Sports Radio 15-20 KOKC”.	A
		6	0300	KQRR Oregon City OR, “KQRR….15-20 AM…”	A
		3	0300	KKXA Snohomish WA  riktigt fint även om det var fler stationer under	BOS
		10	0551	KKXA, “This is the only Seattle area radio station where you find classics, FM 1-0-1 and 1520 are Classic Country KXA”.	A
	1530	7 9	0700	WCKY Cincinnati OH  stark med Brother Stair och hans teorier samt legal ID	BOS
		10	0700	WCKY, “The 50.000 watts orange and black home of Cincinnati Bengals Cincinnati”.	A
		8	0600	KGBT Harlingen TX  med skapligt legal ID och sen fint med Univisión Deportes Radio! Dom ska ta upp kampen med ESPN Deportes i ett nytt nätverk av stationer! Samma program hördes samtidigt över WRTO 1200! Dock inget ID hört där. 	BOS
		3 8	0300	KFBK Sacramento CA  stark och berättade om trafikproblem direkt	BOS
		10	0900	KFBK, “News Radio KFBK 93.1 FM and 1539 AM Radio KFBK Sacramento”.	A
	1540	7	0500	WDCD Albany NY  sista gången de hördes kanske? Silent sedan 16.10.17! ”This is WDCD …”  Ganska stark och stadig så kan finnas fler och bättre Id denna dag.	BOS
		7	0728	WDCD, “Your Cristian Talk Radio, on the web you like 96-7”, jingel “WDCD”.	A
		9	0700	CHIN Toronto ON  kanon-ID	BOS
		4	0000	CHIN Toronto ON, “Broadcasting from Toronto on AM 15-40”, “This is Chin Radio”.	A
		8	1000	KXEL Waterloo IA  fint ID och gick sedan över till ett SS REL px som köpt plats och som ägarna till KXEL inte tog något ansvar för …	BOS
		10	0100	KXEL, “Newstalk 15-40 KXEL, The Voice of Eastern Iowa”.	A
		3 8	0300	KXPA Bellevue WA  lite överraskande med klart ID.	BOS
		8	1059	KXPA, “KXPA Bellevue”.	A		10	1030	KBKW Aberdeen WA  med fint ID	BOS
	1550	9	0459	WSDK Bloomfield CT, “We are Life Changing Radio 15-50 AM WSDK Bloomfield Hartford”, SRN news.	A
		9	0500	WSDK  tog över helt lagom till timmen!  Fint ID mm	BOS
		7 9	0700	CBEF Windsor ON  stark med regional-ID och nämnde även 1550 Windsor	BOS
		9 10	0259	CBEF, “Ici Radio Canada, Première, au 15-50 AM”.	A
		2	0400	KKOV Vancouver OR  med bra ID. Svagt ID under kopplade jag ihop med stationen som gick fint med något Indien-språk senare. KZDG förmodligen.	BOS
		10	0853	KKOV, jingel “Sunny 15-50 KKOV”.	A
		8 9	1200	KRPI Ferndale WA  med sedvanliga inklippta heltimmes-ID:et. 0200z den 9.10	BOS
		10	1100	KRPI, “You're listening to 15-50 AM KRPI Ferndale”.	A
		7 8	1000	KZDG San Francisco CA  med ID i kamp med KKOV	BOS
		10	1000	KZDG, “KZDG and KMGZ HD3 San Francisco”. Enligt NRC-log 2018-19 är call bytt. Både AM och FM heter nu KGMZ.	A
	1560	7 9	0700	WFME New York NY  härligt stark	BOS
		10	0359	WFME, “15-60 of the AM dial WFME New York”.	A
		6 9	0659	KKAA Aberdeen SD  meddelade att dom skulle lägga ner verksamheten p g a att de frivilliga bidragen till driften inte längre räckte till! ”… no longer afford …”	BOS
		10	0600	KKAA, “Family Radio, this is KKAA Aberdeen”.	A
		2 3	0400	KNZR Bakersfield CA  svagt men klart ID	BOS
		10	0559	KNZR, “15-60 KNZR , 97-7 KNZR FM”.	A
		8	1000	KVAN Burbank WA  med kedje-ID:et // 1230 och andra	BOS
		10	0904	KVAN, promo för KLSY Seattle och KDYK och K229AD FM Yakima.	A
		8	0959	KZIZ Pacific WA, “KZIZ 15-60”.	A
	1570	7	0501	WTWB Auburndale FL  måste ha glömt slå ner effekten.  ”La Raza”	BOS
		9	0101	WTWB, “La Raza” kom upp ur bruset.	A
		9	0332	CJLV Laval QC, FF “CJLV 15-70 Laval”.	A
		7	0700	WBGX Harvey IL  med ett fint legal ID när dom tillfälligt tog över från XERF	BOS
		10	0758	WBGX, “AM 15-70 WBGX Harvey Chicago”, stark just vid ID.  	A
		10	1100	KPRO Riverside CA, REL, SRN news, “…Inspirational…..”.	A
	1580	28 9	0308	CKDO Oshawa ON  jinglade bra	BOS
		10	0453	CKDO, “1-0-7.7 FM and 15-80 AM Classic Hits CKDO” med gamla sköna låtar, bl.a “Hooked On a Feeling” med Björn Skifs.	A
		8	0603	WHLY South Bend IN  stack upp med mex-musik och ”La Raza”-annonsering	BOS
		3 11	0300	KFCS Colorado Springs CO  skröt med att vara konservativ	BOS
		10	0603	KFCS, REL, USA R.News. 3.11: ”AM 15-80 Colorado Springs”, “The Trumpet”.	A
		9	0200	KKTS Evansville WY  med ett hastigt framhasplat ID // FM. Annars klart ID.	BOS
		8	0900	KGAL Lebanon OR  säger sig vara ”very independent”	BOS
		3	0306	KGAL, “Now, listen to K-Gal anywhere, download our mobile map or listen to our audio player at KGAL.com”, Q5-ID.	A
	1590	7	0515	WARV Warwick RI, “You're listening to Life changing radio”.	A
		9	0458	WARV  ett svagt men klart ID. Mexicos nationalsång i smeten oxo	BOS
		9	0800	WAKR Akron OH  svagt ID i röran. Bättre på det ena sidbandet.	BOS
		6	2322	WAKR, “15-90 WAKR”.	A
		7 9	0700	WCGO Evanston IL  mycket lyssningsbara nyheter om nya stormen Nate	BOS
		10	0759	WCGO, “15-90 WCGO”.	A
		9	0831	WGBW Denmark WI  fint  ”WGBW Denmark-Green Bay”	BOS
		10	0405	WGBW, “WGBW, time is 11-0-6”.	A
		7	0500	KVGB Great Bend KS  med en fem sekunders ID-lucka i WW1-sporten.	BOS
		10	0709	KVGB, “15-90 KVGB and 97.7 FM”.	A
		3	0300	KLFE Seattle WA  ”1590 The Patriot”	BOS
		10	0959	KLFE, “AM 1590 The Answer”, “AM 15-90 Seattle”. SRN.	A
	1600	1	0500	WUNR Brookline MA med sin djupa basröst i det förinspelade ID:et	BOS
		7	0501	WUNR, “This is WUNR…”.	A
		7	0502	WKWF Key West FL, CBS Sports radio, “1600 WKWF”, id även 0530, 0534 & 0703.	A
		9	0800	WAAM Ann Arbor MI  IDade men flera andra under. 0700z totaldominant	BOS
		10	0532	WAAM, “’London Calling’ only on Wham”, ”Talk 1600”, Coast to Coast AM.	A
		8 9	0831	WRPN Ripon WI  med bra signal. ”AM 1600, Your Hometown Station” och ”Bringing local radio back to Fond du Lac ..” bl a.	BOS
		10	0107	WRPN, “Fox news radio”, “Your hometown forecast on AM 1600”.	A
		10	0447	KPNP Watertown MN, Hmong-sång.	A
		7 8	0600	KGYM Cedar Rapids IA  måste ha gått på gym så starka som de var!	BOS
		10	0757	KGYM, “KGYM, Eastern Iowa’s Sports Center”, ESPN.	A
		3	0300	KEPN Lakewood CO  med QRM från flera andra. Bl a en SS.	BOS
		10	0700	KEPN, “KEPN Lakewood Denver, ESPN Denver 1600”.	A
		8 9	1148	KTUB Centerville UT  stadigt med Juan-format och prydligt ID så här dags: ”En 
				1600 AM Tocando Lo Que Le Gusta”. QRM från en SS sportare ibland. KGST?
				Riktigt bra ID 9.10 klockan 0202 utc.	BOS
		9	0200	KIVA Albuquerque NM  med ett rätt fint  ID! Flera fina lokal-reklamer innan nyheterna dessutom! Svarade inte senast så får testa igen!	BOS
		10	1101	KVRI Blaine WA, malande indisk musik.	A
	1610	10	0643	CHRN Montreal QC, “Radio Humsafar”.	A
		9	0501	CHRN  med fina reklamer och ”1610montreal.com” bland annat	BOS
		10	0259	CHHA Toronto ON, “CHHA 16-10 AM”.	A
	1620	4	0200	KOZN Bellevue NE, “Sports…sports…KOZN…”, svag i bruset.	A
		10	0629	WTAW College Station TX, Coast to Coast AM. Gick flera dagar.	A
		8	0900	KSMH West Sacramento CA  hörs sällan så här bra vid lokal-ID	BOS
		10	0830	KSMH, “iHeart Radio”.	A
		8	1000	KIYZ Renton WA  jämnstark med KSMH på heltimmen. Klart ID	BOS
		10	1057	KYIZ, “Here on 16-20 KYIZ Renton Seattle”.	A
	1630	9	0512	WRDW Augusta GA, ESPN Radio.	A
		8	0700	KKGM Ft Worth TX  ovanligt bra med ID och GOS	BOS
		10	0200	KKGM, “Another hour of the best Christian talk, Dallas Fort Worth”, “16-30 KKGM Fort Worth Dallas, on line at KKGM.com”.	A
		7 8	1000	KCJJ Iowa CIty IA  med ett par ID och lokal reklam	BOS
		10	0100	KCJJ, “KCJJ 16-30”.	A
		8	0701	KRND Fox Farm WY  tog över efter KKGM	BOS
		10	0600	KRND, “La Jota Mexicana”.	A
	1640	9	0800	WTNI Biloxi MS  med några sekundert på sig i ESPN att få fram sitt ID	BOS
		10	0441	WTNI, Sports, ESPN.	A
		10	0245	WSJP Sussex WI, “Relevant Radio”, 0301 “WSJP”.	A
		10	0506	KZLS Enid OK, “Red Eye Radio”.	A
		10	0600	KBJA Sandy UT, “You're listening to the all new K-talk Media KBJA 16-40 AM Sandy Salt Lake”.	A
		8	0900	KDIA Vallejo CA  vad det många år sedan jag hörde så här bra vid ID	BOS
		8	0857	KDIA, “16-40 KDIA”.	A
		8	0800	KDZR Lake Oswego OR  med bra ID. NWS/TLK 	BOS
		10	1031	KDZR, “Talk 16-40”.	A
	1640	10	05-06	Intressant på 1640, alla 6 stns på fq-displayen med var sin kurvtopp med varierande styrka, men ofta flera ungefär lika starka (= svårt att få ut något) Men 5 av dem turades om att bli starkare och kunde IDas, den återstående blev ej ID:ade, var förstås KDIA .	A
	1650	9	0400	CJRS Montreal QC, “CJRS 16-50 AM Montréal”.	A
		8	0505	CINA Mississauga ON, “Cina Radio”, även jingel med samma budskap.	A
		7 8	0600	KCNZ Cedar Falls IA	BOS
		5	0401	KCNZ, Fox sports radio”.	A
		8	0700	KXMR Bismarck ND	BOS
		10	0442	KBJD Denver CO, SS “16-50 AM Radio Luz”, ren pest, blockerade fqn i 11 timmar.	A
		8	1000	KFOX Torrance CA  med ett halvbra ID och sen koreanska	BOS
		8	0959	KFOX, “AM 16-50 K-fox. You're listening to Southern California’s #1 Korean language radio station”.	A
	1660	9	0359	WWRU Jersey City NJ, EE “WWRU”, annars koreanska.	A
		9	0500	WWRU  med ett par fina ID	BOS
		7	0503	WCNZ Marco Island FL, “Relevant Radio”, även 0632.	A
		9	0800	WQLR Kalamazoo MI  svag men ren strax innan det planerade strömavbrottetet	BOS
		10	0300	WQLR, “16-60 the Fan, WQLR”, Fox sports radio.	A
		7	0328	KRZI Waco TX, “ESPN Central Texas”.	A
		8	0600	KQWB West Fargo ND	BOS
		10	0400	KQWB, “KQWB West Fargo, Fargo-Moorhead and KPFX HD3 Kindred 16-60”, Fox sports.	A
		3 8	0303	KBRE Merced CA  IDade med callet förutom ”The Bear” i rockärmen	BOS
		10	1011	KBRE, “The Bear 1-0-5-7”.	A
	1670	10	0413	CJEU Gatineau-Ottawa QC, “Vous ecoutez Radio Jeunesse”.	A
		10	0319	WMGE Dry Branch GA, “…sports 16-70, iHeart Radio”, “Fox sports radio”.	A
		9	0340	WOZN Madison WI, “CBS Sports Radio”.	A
		8	0900	KHPY Moreno Valley CA  El Sembrador började på 1670 (?) men finns nu på många frekvenser enllgt hemsidan	BOS
		10	0910	KHPY, SS Rel.	A
		10	0629	KQMS Redding CA, Coast to Coast AM.	A
	1680	8	0700	WTTM Lindenwold NJ  avslöjar att dom egentligen har marknaden i PA.	BOS
		9	0400	WTTM, “16-80 WTTM Lindenwold Philadelphia”.	A
		10	0500	WOKB Winter Garden FL, “16-80 WOKB Winter Garden”.	A
		9	0600	WOKB  med svagt men klart ID. Länge sedan senast.	BOS
		8	0600	WPRR Ada MI  med hyfsat ID	BOS
		9	0733	WPRR Ada MI, “AM 16-80”, “WPRR”.	A
		10	0445	KRJO Monroe LA, “This is 99.7 My FM, KJRO Monroe, more variety and more music, the new 99.7 My FM”.	A
		8	0900	KGED Fresno CA  ”AM 1680 The Answer” var svaret här	BOS
		10	0555	KGED, Promo för KTKZ (Sacramento), “”AM 16-80…… The Answer”.	A
		10	0604	KNTS Seattle WA, “Seattle Washington” mass-ID, “Christian Radio”.	A
	1690	10	0503	WPTX Lexington Park MD, “Right here on 16-90 WPTX”.	A
		9	0500	CJLO Montréal QC, “You're listening to CJLO 16-90 AM in Montréal”.	A
		9	0801	CHTO Toronto ON  ”You’re listening to CHTO AM 1690” men lite för klent för att skicka en ny rapport. Flera år sedan jag frestade senast. 	BOS
		10	0303	CHTO, EE-ID: “CHTO AM 16-90 Toronto”.	A
		10	0255	WVON Berwyn IL, “The Talk of Chicago, 16-90 WVON”.	A
		3	0300	KDMT Arvada CO  med nyheter från townhall.com	BOS
		10	0331	KDMT, “KDMT, Denver’s money talk 16-90 AM”, SRN news.	A
		10	0546	KFSG Roseville CA, snack och sång på asiatiskt språk.	A
	1700	7	0458	WJCC Miami Springs FL, FF på Haitian-vis, “Radio Mega”.	A
		10	0245	KKLF Richardson TX, SS “Banda 13”.	A
		8	0700	KVNS Brownsville TX   ”regardless” som dom säger i ID:et	BOS
		10	0300	KVNS, “This is KVNS Brownsville and Rio Grande Valley, Fox sports 1700”.	A
	
VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	730	7 10	0500	XEX Mexico DF  med fint ”W Deportes”. ännu bättre 10.10 0459z.	BOS
	800	3 10	0301	XEROK Cd Juarez CH  kanon före heltimmen men inte vid ID. ”Radio Canon”	BOS
		10	0502	XEROK Radio Cañón, ”Radio Cañón”.	A
	860	10	0530	XEMO Tijuana BC  med flera bra ID mm!  ”La Poderosa 860”	BOS
	900	10	0359	XEW Mexico DF  mycket bra stundtals. RAI störde efter heltimmen	BOS
		10	0605	XEW, W Radio”.	A
	940	9	0800	XEQ Mexico DF  med ett ”XEQ” i en sprakig bakgrund. 	BOS
	1030	10	0530	XEYC Ciudad Juarez CH  med allt utom callet. ”Grupo Formula”, ”1030 AM” och ”en Ciudad Juarez, Chihuahua”. Ja callet kanske nämns också men raskt vidare …	BOS
	1060	9	0804	XEEP Mexico DF  mycket fint ID	BOS
		10	0331	XEEP, ”XEEP Educacion mil sesenta de AM Servisio Nacional de Comunicacion Cultural”.	A
	1090	9 10	0200	XEPRS Rosarito BC  med ett svagt ID genom WA. ESPN ”San  Diego” mm	BOS
	1140	9	0800	XEMR Mexico DF  med callet och sen REL på SS	BOS
	1190	12	0500	XEWK Guadalajara JL  med bara ett ”W Radio …. 1190” uppfattat i bruset innan de la på nationalsången.	BOS
	1280	7	0400	XEAW Monterrey NL  med ett trevligt ID // 101.3 FM	BOS
	1300	2 3	0401	XEP Ciudad Juárez CH  med ett fint ”XEP 1300 AM Radio Mexicana”	BOS
	1310	12	0430	XETIA Guadalajara JL  med ID och ensam just då. Smäktande ballader 	BOS
	1430	3	0302	XEOX Ciudad Obregón SO  blev on top en stund och drog till med ett par ”EXA FM”. Tyvärr inget call hört, men får bara träff på XEOX och kondsen stämde ju fint.	BOS
	1470	9	0200	XERCN Tijuana BC  med fina ID	BOS
	1570	7 8	0658	XERF Ciudad Acuna CO  med en massa ”La Poderosa” 	BOS
		10	0401	XERF, ”XERF quince setenta AM con cien mil watt de potencia”.	A
	1630	9	0158	XEUT Tijuana BC  med fint kedje-id // flera FM	BOS
	1700	8 9	1000	XEPE Tecate CA	BOS
		10	0343	XEPE, ”ESPN”.	A

	SYDAMERIKA
	760	30	2100	ZYH588 Rádio Uirapurú, Fortaleza  upptäckte jag med bra signal på Spanien-snutten som jag kollade.  Gick flera brassar skapligt till min förvåning! Förblir outrett.	BOS
	870	30	0301	LRA1  R Nacional, Buenos Aires  bra ID och ”Nacional Informa”	BOS
	1070	8	0500	HJCG Radio Santa Fe Bogotá, “Mil setenta AM Radio Santa Fe”.	A
	1080	11	0500	ZP25 R Monumental, Ascunción  med fint ”Monumental 1080 AM”	BOS
	1110	6	0500	LS1 Radio de la Ciudad, “Provincia Buenos Aires”.	A
	1230	6	0501	LT1 Radio Gen. San Martin Rosario, “Radio Dos”.	A
	1280	29	2309	ZYJ455  R´ Tupí  mycket fint så jag uppfattade ID alldeles själv …  Bara på 245.	BOS
	1350	11	0300	LS6 Radio Buenos Aires Burzaco, ” Radio Buenos Aires Burzaco”.	A
	1370	6	0500	LRA54 Radio Nacional, “Nacional Informa”.	A
	1430	30	2100	ZYJ200 RB2, Curitiba  lyckades jag lista ut tack vare bra styrka	BOS
	1450	6	0437	YVKJ R Maria, Caracas  ””Radio Maria 1450 AM”	BOS
		6	0500	 R El Sol, Quilmes BA  ett par bra ID och Buenos Aires-snx	BOS
	1460	11	0400	HJJW Nuevo Continente, Bogota, ”Esta es Nuevo Continente”, ”HJJW”. Stark.	A

	KORTVÅG


PIRATER


OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	1130	4	0300	OID brasse med fint ID som jag inte vågar tyda. Paulista någonting i alla fall.	BOS
	1300	8	0530	OID ESPN. Jag saknar både WLXG och WAVZ. Båda tänkbara vid dessa cx.  	BOS
	1560	30	2100	OID brasse med fina jinglar!  ZYK369 Rádio Poatã, São José do Ouro är det närmaste jag kommer något liknande i listorna? Rockig musik och ett par ID alltså.	BOS
	1701	7	1500	OID  men låter som ett ”Brisvaani” inklippt exakt på timmen i musiken!	BOS

