PAX121  -  Parkalompolo  171013 – 171110

Alla tider är UTC.	Rev AH	18-10-08
	Rev AI	19-09-08

BOS	Bo Olofsson, Kåge	171013 - 171022	CloudIQ  (Inspelning endast)
			171028 - 171110	CloudIQ, SDR-14  (På plats)
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	171013 - 171016	Perseus, Elad FDM-S2  (På plats)
			171016 - 171024	Perseus  (Inspelning endast)
			171028 - 171107	Perseus  (Inspelning endast)
LSD	Lars Skoglund, Täby	171013 - 171031	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	171013 - 171031	NetSDR, SDR-IQ, AOR AR7030
KEL	Kjell Eriksson, Luleå	171022 - 171028	2 st CR91 2 st kassettdäck
MJT	Magnus Jesperson, Västerås	171022 - 171028	Elad FDM-S2, Lextronix E1, MP3-spelare

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


13.10 	RÅM, LSD och JOB anlände strax innan 14 UTC efter en lugn uppresa i gråmulet väder, med sedvanligt stopp i Överkalix för tankning, handling samt lunch på Vippabacken. Snabbt kunde konstateras att de vanligaste AK/HI gick rätt bra en liten stund. Förmodligen i en störningsrusning eftersom K-index steg från 4 till 6 just då. Ingen Asieneftermiddag av rang men några signaler från till exempel Indien och Kina noterades i alla fall. Spanien kom redan vid 17 UTC och sedan bra fart därifrån så vi bevakade diverse gates av och till under kvällssittningen. Inga TA-bärvågor har setts till hittills under kvällen men antagligen är det för stört för annat än brassar? Det mest spännande tycks istället komma från Afrika!  /JOB

14.10	Afrika och Spanien vid läggdags men faktiskt hördes CBC 1230 samt KNR 650 med östkustantennen vid 21 UTC. Under natten gick inte mycket från LA bland européerna. Däremot hade vi de vanligaste präriestationerna kring 03 UTC. Sedan en kort men kul rusning mot KS/CO/WY-hållet runt 05 UTC som gav manglingsunderlag i brist på cx under dagen. En kvarts punktkonds kan ge mer än en hel dags allmänna cx. Riktigt dött (förutom KBRW) från strax efter 06 UTC tills några av de allra vanligaste japanerna började höras sju timmar senare. Sedan rockade det loss mot Sydostasien och diverse Thailändare och Filippinare bland annat roade oss ett par timmar. . Och sicken öppning mot sydöstra Australien det blev också upptäckte vi sedan! Inte lika lätt att hålla koll på Spanien ikväll då det spelas fotboll där. /JOB

15.10	Några brassar vid 21z. 760 gick bra en stund men i stort sett helt NA-fritt hela natten innan det hördes en timme mellan ungefär 0420 och 0520 UTC. Högst en halvtimme med vettiga styrkor och då stötvis bra mot OR-hållet samt mot prärien. Sedan heldött så att man kunde hinna med lite mangling samt jobb som släpat efter sedan i torsdags. En promenad kallkällan tur och retur företogs i rådimman och vi kunde konstatera att Palovallen fortfarande är rätt grön och fin. Någorlunda skapliga HI/AK-konds upplevdes en stund på e.m. innan Asien kom igång efter en seg start. Inte så givande denna gång men Indokina fick chansen att glänsa en stund i alla fall. Spanien mestadels hela kvällen men fotboll igen så det blir chansartat med ID-gates ikväll också… /JOB

16.10	JOB kördes ner till bussen i Junosuando fvb till Umeå. Den tidigare NA-rusningen runt 05 UTC uteblev och ersattes av en del La Plata samt de vanligaste NA före 05. Efter 06 UTC var det mesta borta. Runt 14 UTC hördes AK och HI. Senare några x-bandsaustraliensare och under kvällen många kineser. Japaner och filippinarna höll sig förskräckt undan.  /RÅM

17.10	Ingen TA under natten utom en rusning runt 02 UTC, ingen NA och knappt nån LA på morgonen. En kort prärieöppning runt 6.30 UTC blev det och sen ingenting förrän framåt 13 UTC med vanliga AK. En promenad längs nya ÖK-antennen gjordes i det vackra vädret. På em dök några AK upp och asiater, mest kineser, samt ett par ABC.  /RÅM

18.10	Vanliga NA på sennatten och morgonen fram till ca 07 UTC och LA från 05 UTC i 45 minuter. Sedan inget fram till 14 UTC då HI på högre frekvenser hördes. Sämre idag mot Asien, då kondsen hoppade fort till Iran med omnejd. En promenad längs LA-antennerna gjordes. Spanjorerna har fotboll ikväll också.  /RÅM

19.10	Ungefär som tidigare dagar. En del vanliga NA tidig morgon samt en stund med LA för att sedan dö ut ganska tidigt 06 UTC. Efter 12 UTC AK med bra styrkor, sedan VK ett tag. Japaner kom upp i en kort topp, liksom indier men det var för kort för att få ut nåt. Spanjorer hörs även ikväll.  /RÅM

20.10	Inte många TA runt 05 UTC, däremot spanjorer. Kort strömavbrott 0512 UTC. Sedan Spanien och UK i en timme. Därefter matinköp i Kangos i solskenet innan västkust-NA hördes runt 11 UTC. En kort Japantopp runt 14 UTC dog ut snabbt och återuppstod vid NHK2-stationernas stängningscermoni och fortsatte i ca 1 timme. Filippinerna kom igång 18.30 UTC med ett kortare ryck.  /RÅM

21.10	Som tidigare mornar vad gäller LA. NA började höras 04 UTC, bara de vanligaste, och dök ner i eterdjupet runt 06 UTC. VK kom fram ca 10.30 UTC och hördes i ett par timmar, dock bara de vanligaste så det är svårt att hitta nåt nytt. Japanerna bra på eftermiddagen och NHK2 hördes även idag 15 UTC, dock inte lika bra som i går. RNE-spanjorerna pratar om Katalonien och de privata fotboll.  / RÅM

22.10	Dåligt med LA men NA gladde med att komma igång runt 06 UTC och fortsatte hela dagen till ca 17 UTC. Japaner och övriga asiater mycket beskedliga idag. KEL och MJT anslöt under eftermiddagen och tårta avnjöts traditionsenligt.  /RÅM

23.10	En del LA hördes i morse, dock mest från norra delen. NA hördes fram till ca 12 UTC, tyvärr mest standardstationer. Runt 13 UTC kom AK/HI igång och hördes ett par timmar. Asien kom fram 14 UTC men det var dåliga styrkor, tyvärr.  /RÅM

24.10	Dåligt med LA men NA överraskade med att höras fram till lunch med rätt bra styrka. Dåligt från Asien hela eftermiddagen och knappt någon japan där NHK2 var osynliga vid sign-off. AK gjorde ett ryck med bra styrka före 14 UTC. Den geomagnetiska störningen märktes under sen eftermiddag då det blev lugnt på banden. Det blir fotboll med spanjorer i kväll.  /RÅM

25.10	Överraskande nog hördes de alla vanligaste västkuststationerna runt 05 UTC. Några brassar hördes liksom spanjorer innan allt tog slut 06 UTC. 13 UTC hördes de vanligaste AK och några japaner hördes bra 15 UTC. I övrigt hördes inte mycket och prognosen lovar en geomagnetisk storm, G1, i morgon. Mot Spanien är det inte så bra ikväll. Det är många radiostationer som spelar Fats Domino nu i kväll.  /RÅM

26.10	Bra mot Spanien 05-06 UTC, en del LA samt NA på morgonen, lite bättre än i går. Runt 6.45 UTC försvinner signalerna. 12 UTC vaknar VK upp med de vanligaste stationerna och Asien kommer fram runt 13 UTC. Under eftermiddagen blir det flera kortare toppar och djupdykningar för asiaterna. På kvällen inget spår av Spanien och UK, huvudsakligen är det Mellanöstern som hörs med bra styrkor. En matinköpsresa gjordes till Kangos under dagen.  /RÅM

27.10	Brasilien hördes bra mellan 05 och 06 UTC, AK och HI bra runt 14 UTC. Några japaner höll ut till efter 16 UTC. Övriga asiater ersattes snabbt med Mellanöstern och Europa. I övrigt som igår. KEL och MJT bjöd på en avskedstårta.  /RÅM

28.10	Mycket bra mot Brasilien och till viss del också mot La Plata fram till 06 UTC. NA riktigt bra men det roliga tog slut före 0630 UTC. De vanligaste VK tillbaka efter 12 UTC och japanerna efter 14 UTC, men det lyfte aldrig. BOS anlände tidig kväll efter en halkig bilfärd norr om Överkalix.  /RÅM

29.10	Det var dåligt mot LA i morse. Däremot blev det bra fart mot NA hela dagen. Det växlade mellan sjöarna och VK. En del HI blev det på eftermiddagen. Asien en besvikelse med nästan inga japaner. /RÅM

	Utslagen sedan uppresan har jag legat lågt med skrivande och analyserande så Rolf fixade bloggen ytterligare ett par dagar. Efter en sen start från Furuögrund (Bredbandsmöte i byn.) och livsfarligt väglag fem mil (Fem cm snömodd, +3 grader och regn vilket fick bilen att lyda tyngdlagen hellre än föraren vid farter över 60 km/h.) från Överkalix och uppåt och med en snabbt tilltagande förkylning har det mesta gått i slow motion ett par dagar. Nu tyckte dock  Rolf att jag kunde få ärva loggen/bloggen inför hans och Lasses sista 36 timmar här.  

	Kondsen något intressantare än jag hade förväntat mig så redan finns en del rapporteringsmaterial. Mycket från Sjöarna men idag även från WA/OR/CA.  En geomagnetisk störning i morse sänkte lyssningen vid sunrise men sen återhämtade det sig ganska bra.  /BOS

30.10	Sjuklingarna hostar och hackar men blir sakta bättre och det samma gäller kondsen!  Så ganska glada miner idag trots att den tidiga Japan-öppningen och försöket till DT-öppning 2130z som båda två kom av sig. På plussidan noteras bra och stabila öppningar mot först NY och senare WI. Inte direkta punktkonds så staterna runt om följde med också. Östkustarna hängde i fram till lunch så en del rarare stationer hade chansen att visa sig också.  Västkustarna höll sig borta nästan helt. Idaho var det som avslutade dagen. De första timmarna efter soluppgången var dynamiken dålig så trots mängder med relativt starka locals så gick det inte få ut så mycket. Blir att hoppas på regional-stationerna vid inspelningskoll plus GY mitt på dagen. 

	MRS:arna planerar avfärden genom att städa och se över utrymningsvägarna. Räknar med att lyssna över heltimmen 1100SNT.  Gnistrande klart och kallt väder idag. Några cm snö har samlats på backen innan dess. Men inget som föranleder skottning eller plogning.  /BOS 

31.10	Samma öppning av kondsen som de senaste dagarna. Strax innan sunrise den obligatoriska störningen så sakta återhämtning missgynnar alla svaga stationer medan dominanterna gick bra. Uppenbarligen lite småstört hela tiden eftersom kondsen flyttade sig plötsligt hit och dit och ibland gynnade östligaste och västligaste antennerna samtidigt medan mellanområdet lät illa. Svårt hitta något men kan finnas oväntade saker på inspelningarna.  När även geomagnetiska mätstationen längst norrut i Canada började notera småstörningarna så började även signalerna bli starkare och få lite karaktär. Öst och väst bra omväxlande eller samtidigt. Till slut kunde man släppa bevakningen av östkustantennen för att fördjupa sig i de häftiga signalerna från WA/OR/ID.  Inte så givande förstås men kul.  Bästa Hawaii-signalerna också. Men då var det dags för Lars och Rolf att packa ihop och ge sig ut i solsken och minus sex grader för 30 respektive 40 mil bilåkande. 

		Efter att ha organiserat om kabeldragningar och fixerat alla lösa ändar så kunde nästa gäng lugnt inväntas. Planet landade 1305 i Kiruna och vis av tidigare erfarenhet så kunde man inte vänta sig att de skulle dyka upp förrän vid 18-tiden. Vilket stämde även denna gång. Grabbarna möttes av nyheten att bara en liten kyl fungerade men att det var + 6 grader i slussen mellan ytterdörrarna och pardörrarna in i korridoren så kylvarorna kunde tas om hand på direkten. Två andra kylskåp håller på att testas för att utröna om något av dessa går använda. Riggningen gick med en väldig fart men till vilken nytta kunde man undra när apparaterna slogs på. Inget lyft från något håll. Inte ens Afrika.  Har varit lite småstört i eftermiddag/afton men ser ut att ha stabiliserat sig nu. Fotboll på alla Spanien-frekvenser så inte det heller något alternativ. Inspelningskoll och logguppdatering återstår alltså för de som inte hellre gör en tidig kväll efter en lång resdag.  /BOS

1.11	Så är det bara jag och Jannes trål kvar av PAX121!  Men tråkigt behöver man inte ha för det. PAX122 har ju dragit igång och kondsen är inte att leka med!  Intressant idag om än inte de bästa signalerna över tid. Fina toppar och bordsgrannar alltså! Oklahoma och närområdet hade en bra dag t ex. Även Göran i köket med sina med-kockar Alf och Per hade en bra dag! Sjömansbiff med mersmak.

	Patrullen Bävern gav sig ut i den gnistrande skogen och återvände några antenner senare nöjda med vad de sett och uträttat. Själv försökte jag jobba mig ikapp med mina projekt och vårda slutet på min förkylning. Ca -10 grader i skogen.  PAX122b anlände efter 17 SNT och riggade. Moritz och Lars bjöd även på tårta framåt kvällen! I fortsättningen kommer bloggen att mest handla om kondsen och sådant där jag är mer personligt inblandad.

	Bästa starten hittills med stadigare och starkare signaler vid midnatt. Inte så intressant med mest Ontario men ändå …  /BOS

2.11	Verkade först vara ganska bra men en snabbkoll i efterhand pekar kanske på att det inte blev så bra. Lite sydstatskänning först och strax innan det blev dåligt blev det en körare mot WY.   Tog slut betydligt tidigare än dagarna innan och mycket sprak. Eftermiddagen var bra mot Asien och Alaska med perioder av bra signaler från Hawaii. Inte så givande.  Kvällen gav bra signaler från Spanien så jag testade att lyssna via Asien-tråden med gott resultat. JOB upptäckte att SDXF kört igång en KiwiSDR i Parka så vi hade en del mailväxling. I samband med testandet så upptäckte vi att det börjat gå DayTimers! Bland annat från Vermont! Vilket gladde samtliga i PAX122! Så mycket mer exklusivt är nog inte att vänta från framtida koll.  Efter DT-öppningen är det mycket dåligt. Inte så kraftig störning så morgondagen är ett oskrivet kapitel.  /BOS

3.11	Den väntade störningen kom men var ganska lindrig så mycket hördes trots allt. Vimsigt så en klar fördel med bredbandsinspelning idag. Svårt fånga något på annat än slump. Asien kom igång väldigt tidigt och gav ett par NHK1-dominanter. Dock sabbade jag ID när jag valde mellan antenner. Västkusten började gå fint vid lunchtid  men både VK och AS kom av sig totalt när de skulle börja ge frukt. I övrigt nollgradigt och fint väder. Görans fiskgryta fick en massa stjärnor av PAX122 och mig! En bastu-sittning innan kvällspasset gjorde gott. JOB förskottstipsar några loggningar som han gjort remote via SDXF:s tillfälliga KiwiSDR i Parkalompolo eftersom han ändå kommer att hitta samma avsnitt på sin långbandning som står och jobbar i ett hörn helt för sig själv. Han har alltså lyssnat från Skellefteå t ex men slipper då tipsa samma avsnitt vid framtida hårddisk-koll!  Jänkarna kom igång före midnatt men för sent för att ge några daytimers från EST eller CST. /BOS

4.11	Massor av stationer under massor av timmar. Men frågan är hur givande det var. Hoppade lite okontrollerat mellan Cuba, Maine, Colorado och Oregon så SDR-inspelningarna får avslöja om något ID synkade med bra hörbarhet.  Bra läge för nybörjaren men inte så kul för den som varit med några decennier. SDXF:s KiwiSDR är en fortsatt succé och lockar fler och fler allt eftersom ryktet går. Gäller att passa på då den snart slocknar!  Småtrista cx men bra signaler i långa perioder.  Ser ut att hålla i sig minst två dygn till så vi väntar på den totala öppningen!  /BOS

5.11	Konstanta cx och periodvis renare än på länge så fynd att vänta när inspelningarna analyseras. Bättre på låga frekvenser och en hel del Mexico samt OR-cx sent på em. Sena konds och tidig omstart som vi delvis nonchalerade. Några DT-signaler hann vi notera innan det blev en normal natt-öppning i alla fall. Om det sen gav något rapporterbart återstår att se.

	SDXF:s PAX-SDR börjar vara känd nu och har ganska hög beläggning efter omständigheterna. Plockas ner tisdag förmiddag och har visat att det skulle gå att köra från Parkalompolo med rätt hårdvara. Kräver t ex möjlighet att starta om på distans då ingen kan sköta om Kiwi:n på plats. 

	PAX122 besökte Muonio för att fika och shoppa lite medan jag skottade fram bilen och varmkörde för att få bort isbildning. Två tum snö och två grader kallt. Omslag till varmgrader och regn förutspås. Rolle kom förbi med skotern som han lovat Wieden att få köra. men då var ju han i Finland. (Lasse testade 4-hjulingen igår.) Mitt snyltande på det berömda PAX122-köket gav idag bland annat en påkostad Sherrysås till köttet. Mums, Göran! Försäkrade mig om en slatt till nattamaten!  /BOS

6.11	Konstanta cx natt , morgon och dag men lite tidigare slut på eftermiddagen. Ett susande tog musten ur de svagaste mest hela tiden men det släppte nu och då och då var allt möjligt. Fynd på hårddiskarna? Kvällen började tidigt så hopp fanns om någon DT men det kom av sig innan det börjat. 

	Ett par plusgrader och en dm tung snö ovanpå den dm kallsnö som kom dagen innan medförde en del snöskottande och eftersom PAX122 skickar hem en bil i morgon började vi bli lite oroliga. Rolle kontaktades och han ordnade så att en traktor kom och fixade vägen. Tack PIK för denna fina service! Tidigare på dagen kämpade Alf och Lars hem den numer tomma soptunnan genom snömodden de 200 metrarna från ”Storgatan” som Per så förtjänstfullt dragit ner till vägen aftonen innan! Efter att undertecknad plötsligt kom på att det var tömningsdags igen! Sauce Master Göran lyckades igen med sin currysås till kycklingen. En på förhand given ny succé.  /BOS

7.11	Halva PAX122-gänget och NA-kondsen försvann på förmiddagen. PE och LW dök upp där dom skulle på eftermiddagen men inte NA-signalerna. Höga K-index genererade norrsken som till att börja med fick punktvis öppningar att dyka upp ur spraket och fräsandet. Vid 10 UTC var det kört så vi som var kvar tog en walk about till Palovallen och tillbaks i solskenet. Vi fick en pratstund med en av Torvalds pojkar som kom på fyrhjulingen sin i ”skoterspåret”. Tillbaks kunde konstateras att konditionerna inte tagit sig och när solen gått ner ordentligt kunde vi beundra norrskenet som hörde ihop med ”tystnaden”. En premiär för både GNO och APF. Sen höll Göran på att frysa sig styv i väntan på den perfekta norrskensbilden. Som tur var drog molnslöjor in. Annars hade han nog fotat fortfarande …  Från ingenstans stormade Börje (Känd från TV.) in plötsligt så att alla glömde de trista cx:en!  Han lovade komma åter på onsdag om han fick en öl för då hade han mer gott om tid. Han hann dock berätta om sitt besök (All inclusive.) hos Filip och Fredrik på TV i storstan. programmet hittas på D-Play eller genom att söka på Filip och Fredrik + Börje Andersson-Junkka. Knappt hade Börje försvunnit lika fort som han kom förrän Sydafrika hoppade upp några sekunder med Oldies och ett bra ”Magic 828” för att också de försvinna lika tvärt som de kom. Tur man har det inspelat. Fortsatt bevakning av Lesotho gav en del dans-musik men inget ID. När Spanien-tråden kopplades in inför heltimmesgaten så fanns det inga spanjorer att lyssna till! Märkligt fenomen! Spanien brukar ju gynnas av norrskenet normalt. Surf-potten tog slut i samma veva så vi vet inte om det hänt något allvarligare i atmosfären eller om det är chans på någon form av TA i morgon igen. Blir lite tid över för att administrera hårddiskar …  /BOS

8.11	Avslaget. Inte mycket dök upp från något håll. Ett mycket jobbigt knattrande bara. Precis som det brukar bli i situationer som denna. Lätt missta för el-störning. Allt eftersom solvinden började avta och vrida sig norrut släpptes fler och fler stationer fram. En del AK och HI under eftermiddagen liksom ointressanta Asien-stationer. Afrika och Spanien åter i nära normal utsträckning. Dock med knastret som gjorde lyssning onjutbart.  Bättre och bättre men inget användbart före midnatt. La Plata-stationer i spraket bara.

	Nya östkusttråden besöktes och passagen över skoterleden säkrades genom att knyta fast tråden i en gren. Inga lämpliga träd att spänna tråd mellan. Tråden satt högt och sträckt redan innan men nu kan den inte ramla ner om det inte blir extrem isbildning. Men då går ingen antenn säker. Annars hade vi ett längre besök av TV-kändisen Börje Andersson-Junkka som berättade om befolkningssituationen i byn och om favoritlaget - PIK! Nu med nyerövrad plats i 4:an efter ett tillfälligt besök i 5:e divisionen. Börje levererade den ena anekdoten efter den andra som han gestaltade med utflykter runt golvet! Bland annat om den gången då han gjorde mål två gånger på samma anfall! Exklusivt för oss eftersom han glömde dra den för Filip och Fredrik när han var inbjuden till deras program! (Finns att se på dplay.se.) Inspelningskoll och diverse småjobb i brist på live-lyssning.  /BOS

9.11	Värdelöst utom en fem-minutersrusning 01 UTC!  Plötsligt gick en massa prärie-canadicker fint och även Sacramento 1320!  Sen dött resten av natten och morgonen. Åtminstone då vi kollade. För jobbigt knastrande för att lyssna på. Inget från Asien men sen började det låta bättre. Ungefär samtidigt som vi plockade bort och arkiverade alla kabelstammar som inte används. En ren tillfällighet förstås. K-index lägre samtidigt. Plus två grader och blötsnö föranledde lite bilvård inför PAX122:s Kiruna-resa i morgon. PAX121 avslutas också på fredag om inte något mycket positivt händer med kondsen i sista minuten. Lämpligt väder att knacka bort isen från hjulhusen som var kvar från uppresan! Jobbigt styra annars… En gradvis avveckling av verksamheten har inletts alltså. Sista middagen med gänget (Fiskgryta GNO med saffran!) och sista ölen på väg ner efter sista bastusittningen. Sista chansen att höra någon ny afrikan eller spanjor i kväll. Norrskensforskandet inställt p g a snöfallet.  /BOS

10.11	Mycket dålig natt på gränsen till helt död. En timme vid sunrise gav de del vanliga gäster från sjöarna och västerut. Sprakar allt mindre så kan bli något snart. Dock drog PAX122 vid 0915 SNT mot Kiruna Airport och BOS kopplade strax därpå ner sina apparater också. Någon plusgrad och ett stilla snöande. Regn närmare kusten. Lugn hemresa. E4 var avstängd i södergående riktning strax söder om Töre redan innan jag åkte från Parka men beräknades vara röjd innan jag skulle passera. Jag tog det lugnt med stopp i Överkalix och ett stilla flyt. När jag kom till Töre blev jag dock stående 20 minuter på E4 innan trafiken släpptes på . Höll min plats i kön och blev omkörd hela tiden  av bilar som tog sig fram en bil i taget. De hade kanske tjänat några hundra meter innan vi kom till Luleå. Från Piteå gick det hålla sin egen takt. Ännu en fantastisk expedition klar att summera och utforska!  /BOS

	Detta är långt ifrån någon slutlig version av PAX121. Massor av inspelningar är fortfarande orörda så det är mycket möjligt att loggen kommer att uppdateras där den finns tillgänglig via SDXF Parkalompolo-sida som länkar till min PAX-sida för loggar och bokningslista.  /BOS

EUROPA
	153	24	1401	NRK P1/Troms og Finnmark, Ingøy med ”Finnmarkssändinga”	KEL
	531	24	1351	Utvarp Føroya  spelade bl.a. en version på färöiska av Ted Gärdestads ”Sol, vind och vatten”	KEL
	540	23	1806	Kossuth R med ”Culturale Magazinia”	KEL
	558	24	0545	RNE5 San Sebastian med regionalt program för País Vasco	RÅM
		26	0545	RNE5 La Coruña med regionalt program för GA	RÅM
		16	0545	RNE5 Galicia, La Coruña "Radio Nacional de España - Galicia" 	JOB
		28	1700	Muravideki Magyar Radio med ungerska	LSD
	576	13	1710	RNE5, Barcelona ID:ar för RN, R5 och R4. Regionala nx på katalanska	JOB
		26	0545	RNE5 Barcelona med regionalt program för CA	RÅM
	603	24	0545	RNE5 Sevilla	LSD
		24	0545	RNE5 Sevilla med regionalt program för AN	RÅM
		25	0545	RNE5 Palencia med regionalt program för CL	RÅM
		16	0000	Smooth R, Littlebourne "This is Smooth" dominant	JOB
		15	0300	Cyprus BC, Nicosia mycket bra med nx. Sänder Trito Programa här	JOB
	612	24	0545	RNE1 Vitoria med regionalt program för País Vasco	RÅM
	621	25	0545	RNE1 Avila	LSD
		25	0545	RNE1 Avila med regionalt program för AN	RÅM
	630	16	0516	BBC 3 Counties R, Luton bra. Någon gång ska väl Cornwall komma fram…	JOB
	639	25	0545	RNE1 La Coruña med regionalt program för GA	RÅM
		16	0545	RNE1 Galicia, La Coruña 	JOB
		24	0545	RNE1 Bilbao med regionalt program för País Vasco	RÅM
		26	0548	RNE1 Bilbao	LSD
	648	26	1825	R Murski Val med trevlig musik	LSD
	657	23	1710	RNE5 Madrid	LSD
		27	1430	Ukrainske Radio 1, Chernivsti med en politisk diskussion	LSD
	666	20	1828	SER R Barcelona	LSD
		13	1946	SER R Barcelona ID:ar "SER Catalunya" och kanske snart ger landpoäng?	JOB
		13	1751	BBC R York, Fulford fint	JOB
	684	24	0545	RNE1 Sevilla med regionalt program för AN	RÅM
	711	13	1722	COPE Murcia hördes rätt bra med ID för 711 samt 100.6 och 106.9	JOB
		14	1941	COPE Murcia störd men hörbar	RÅM
		20	2029	COPE Murcia	LSD
	729	16	0545	RNE1 Logrono	LSD
		26	0545	RNE1 Logroño med regionalt program för RI	RÅM
		16	0545	RNE1 La Rioja, Logroño dominant 	JOB
		25	0545	RNE1 Valladolid med regionalt program för CL	RÅM
		16	0545	RNE1 Castilla y León, Valladolid med ID bakom La Rioja 	JOB
		24	0545	RNE1 Ovideo med regionalt program för AS	RÅM
		13	1729	RNE1 Alicante med regionalt för Comunidad Valenciana // 774	JOB
	738	26 27	0545	RNE1 Barcelona med regionalt program för CA	RÅM
		13	1730	RNE1 Barcelona med avslutning av regionalsändning för Cataluñya	JOB
	747	25	0550	RNE5 Cádiz	LSD
		24	0545	RNE5 Cádiz med regionalt program för AN	RÅM
		13	1730	RNE5 Cádiz med regionalt för Andalucia // 1017 bl.a.	JOB
	765	15 27	1645	R Maiak, Odessa har startat igen	LSD
		13	1905	R Maiak blev ID:ad av en slump	JOB
		13	1800	BBC Essex, Chelmsford. Trevligt att lyssna på lokala px!	JOB
	774	13	1710	RNE1, Valencia med regional-ID för ”Comunidad Valenciana”	JOB
		25 27	0545	RNE1 Valencia med regionalt program för för Communidad Valenciana	RÅM
		16	0545	RNE1 Galicia, Ourense med ID just innan CL 	JOB
		16	0545	RNE1 Castilla y León, Soria/León har två sändare här 	JOB
		19	1500	BBC R Kent med id och nyheter	RÅM
		13	1753	BBC R Kent, Littlebourne med ”BBC Radio Kent” under RNE. Ska ha lämnat mellanvågen nu sägs det!	JOB
	783	26	0520	COPE Barcelona idar för både Katalonien och Andorra	RÅM
		15	2302	COPE Barcelona "Cataluñya y Andorra"	JOB
	792	14	1935	SER R Sevilla naturligtvis stark	RÅM
	801	13	1710	RNE1, Girona med regionalt för Cataluña // 576 mfl	JOB
		19	1710	RNE1 Ciudad Real	LSD
		25	0545	RNE1 Ciudad Real med regionalt program för CM	RÅM
		13	1730	RNE1 Ciudad Real avslutade sin bulletin för Castilla la Mancha	JOB
		16	0545	RNE1 Castilla y León, Burgos/Zamora dominerade här 	JOB
	810	13	2330	SER R Madrid mkt bra "Radio Madrid 105.4 FM 810 Onda Media, radiomadrid.es"	JOB
		7	2300	SER R Madrid trollades fram av norrskenet och ID:ade bra	BOS
	837	13	1722	COPE Sevilla	JOB
		13	1958	COPE Sevilla	LSD
		14	1941	COPE Sevilla angav både FM- och AM-frekvenser	RÅM
		25	0522	COPE El Ferrol med väder för GA	RÅM
		13	1800	BBC Asian Network, Leicester "On digital radio and on your mobile, BBC Asian Network". MV:n då?	JOB
	846	29	2045	R North, Irland med countrymusik	LSD
	855	13	1710	RNE1, Santander	LSD
		26	0545	RNE1 Santander med regionalt program för CT	RÅM
		19	1712	RNE1 Murcia	LSD
		19	1500	BBC R Norfolk med id och nyheter	RÅM
	864	25	0545	RNE1 Soucéllamos med regionalt program för CL	RÅM
	873	14	1935	SER Galicia, La Coruña starkast med Zaragoza svagt under	RÅM
		13	1946	SER R Galicia dominant. I Petiknäs får jag alltid(?) Zaragoza	JOB
		27	0520	SER Zaragoza med ”Hoy por Hoy Zaragoza”	RÅM
	882	25	0557	COPE Gijón	LSD
		25	0558	COPE Gijon idade under Wales	RÅM
		13 3	2159	COPE Gijón inte så illa "94.8 FM y 882 Onda Media, COPE Gijón"	JOB
		25	0522	COPE Valladolid	RÅM
		13	2159	COPE Valladolid med ett QRM:at ID	JOB
		27	1943	COPE Valladolid               	LSD
		13	2111	COPE Alicante minsann!  "89.6 FM, 882 Onda Media, COPE Alicante" hörs i alla fall i
				röran. Även 2306. Denna rätt svåra COPE har jag aldrig varit i närheten av tidigare!	JOB
	891	18	1930	R Sim, Vilámoura med trevlig musik                                  	LSD
	900	13	2157	COPE Granada kom igenom här	JOB
		4	2258	COPE Vigo  med fint ID	BOS
		4	2202	R Popular, Bilbao  med snyggt ID	BOS
		27	0520	SER Zaragoza med ”Hoy por Hoy Zaragoza”	RÅM
	936	16	0520	Dales R, Hawes bra	JOB
		16	0545	RNE5 Castilla y León, Valladolid ganska svagt och brusigt 	JOB
	945	14	1725	Smooth, Bexhill dominant med lokalreklam	JOB
	963	15	1655	Cyprus BC, Nicosia spelade “Never on a Sunday”	LSD
		15	0300	Cyprus BC fint med nx // 603	JOB
		16	0000	Sunrise R, North East London "This is Sunrise" vid nx	JOB
	972	13	1710	RNE1, Cabra/La Paz ”Radio Nacional de España – Andalucía”	JOB
		25	0545	RNE1 Monforte de Lemos med regionalt program för GA	RÅM
		30	0645	RNE1 Monforte de Lemos	LSD
	990	13	1725	SER R Bilbao	LSD
		13	2153	SER R Bilbao var det även denna gång men med ett svaagt Cadiz under	RÅM
		13	2153	SER R Bilbao	JOB
		25	0520	SER R Cádiz hördes äntligen	LSD
		25	0522	SER R Cádiz med programmet ”Hoy por Hoy Matinal”	RÅM
		13	1946	SER R Cadíz med ett tydligt "Radio Cadíz - Cadena SER". En ny SER för	JOB
		13	1910	Hallam 2, Doncaster glänste inte	JOB
	999	16	0518	Rock FM 2, Preston ”The greatest hits for Lancashire, goodmorning, this is Rock FM 2, 18 minutes past 6”	JOB
		14	1941	COPE Madrid angav både FM- och AM-frekvenser	RÅM
	1008	25 27	0520	SER R Extremadura, Badajoz med programmet ”Hoy por Hoy Extremadura”	RÅM
	1017	13	1710	RNE5, Burgos “Radio Nacional de España en Castilla y León”	JOB
		25	0545	RNE5 Burgos med regionalt program för CL	RÅM
		27	0545	RNE5 Granada med regionalt program för AN	RÅM
		13	1730	RNE5 Granada med regionalt för AN	JOB
		14	0400	Free R 80’s, Shrewsbury ”We are Free Radio 80’s”	JOB
	1026	25	0520	SER R Asturias, Ovideo i röran	RÅM
		26	0520	SER R Asturias	LSD
		13	1946	SER R Jaén "Cadena SER Jaén"	JOB
		16	0519	Downtown R, Belfast med ett ”Downtown Radio” i musiken	JOB
	1044	14 17	1935	SER R San Sebastián som vanligt. 17:e 0059 mycket stark med promo och id	RÅM
		26	0520	SER R Valladolid	RÅM
		13	2330	SER R Valladolid "106.7 FM y 1044 Onda Media - Radio Valladolid"	JOB
	1053	13	2308	COPE Zaragoza tyvärr och inte Castellón som jag saknar...	JOB
	1080	14	1935	SER R Coruña störd av andra SER på frekvensen	RÅM
		13	1946	SER R Coruña med ID medan fotbollen pågick på åtminstone en SER här	JOB
		16	2047	SER R Granada med ett svagt id	RÅM
		15	2257	SER R Granada med "Radio Granada" i luckan här	JOB
		2	1959	SER R Huesca våldsamt bra och ensam!	BOS
	1098	24	0545	RNE5 Lugo med regionalt program för GA	RÅM
		16	0545	RNE5 Galicia, Lugo 	JOB
	1107	13	1710	RNE5, Santander med fint ”Radio Nacional de España – Cantabria”	JOB
		13	1710	RNE5, Santander	LSD
		25	0545	RNE5 La Rioja	RÅM
		16	0545	RNE5 La Rioja, Logroño under MFR-2 	JOB
	1116	14 25	1935	SER R Pontevedra ovanligt svag	RÅM
		13	1946	SER R Pontevedra "Radio Pontevedra - Cadena SER"	JOB
		19	1946	SER R Albacete med ett svagt id	RÅM
		13	2153	SER R Albacete "Radio Albacete 100.3 FM y 1116 Onda Media"	JOB
	1125	24	0545	RNE5 Vitoria	LSD
		24	0545	RNE5 Vitoria med regionalt program för País Vasco	RÅM
		25	0545	RNE5 Badajoz med regionalt program för EX	RÅM
	1134	13	1930	COPE Navarra rätt dominant. Nämnde sina FM också	JOB
		14	1941	COPE Navarra med ett fint id	RÅM
		13 3	1940	COPE Salamanca med ID där man omtalade sin FM-QRG 100.3	JOB
		13	2308	COPE Jerez "105.8 FM y 1134 Onda Media, COPE Jerez..."	JOB
	1143	13	1722	COPE Jaén ”94.2 FM COPE Jaén”	JOB
		26	0520	COPE Jaén med regionalt program för AN	RÅM
		14	1941	COPE Orense bra med fina reklamer	RÅM
	1161	13	1745	Smooth R, Swindon ”This is Smooth”	JOB
	1170	16	0518	TFM 2, Stockton-on-Tees	JOB
	1179	13	2152	SER R Rioja, Logroño	LSD
		14	1935	SER R Rioja, Logroño med ett id i ett uppehåll i fotbollen	RÅM
		13	1946	SER R Rioja	JOB
		16	2047	SER R Valencia starkast denna gång	RÅM
		13	2153	SER R Valencia med ett tydligt "Radio Valencia" men Rioja stark här	JOB
	1206	15	1700	Amica Radio Veneta med italiensk musik	LSD
	1224	13	1722	COPE Mallorca med ID denna kväll med tidiga spanjorer. Minst en till här      	JOB
		14	1941	COPE Lugo starkast men ett Mallorca hördes i bakgrunden                             	RÅM
		17	1940	COPE Lugo                                                                      	LSD
		13	2028	COPE Lugo "87.9 FM y 1224 Onda Media, COPE Lugo"                                    	JOB
		26	0500	COPE Huelva med ett svagt id                                       	RÅM
		13	1940	COPE Huelva fint "92.2 FM y 1224 Onda Media, COPE Huelva"          	JOB
		13	1828	COPE Lleida med ID på katalanska // 97.4                     	JOB
		13	1828	COPE Almeria var ny för mig! "COPE Poniente, COPE Almanzora, COPE Almeria"
				ID:ade man                        	JOB
		1	1858	COPE Almeria  kanon när jag testade att lyssna via Asien-antennen istället!	BOS
		27	0459	COPE Salamanca med id	RÅM
	1251	24	2007	R Sim, Castelo Branco/Chaves med ett snyggt id	KEL
	1260	14	1935	SER R Murcia stark	RÅM
		24	0522	SER R Algeciras med lokala reklamer	RÅM
		15	2200	BBC R York, Scarborough "BBC Radio York"	JOB
	1269	14	1941	COPE Zamora starkast denna gång	RÅM
		17	1942	COPE Zamora	LSD
		13	2000	COPE Zamora	JOB
		13	2028	COPE Badajoz "87.6 FM y 1269 Onda Media, COPE Badajoz"	JOB
	1287	14	1935	SER R Lugo hann först med id	RÅM
		16	2047	SER R Lérida rätt bra med id	RÅM
		25 27	0520	SER R Castilla, Burgos med programmet ”Hoy por Hoy Burgos”	RÅM
	1296	14	1941	COPE Valencia angav både FM- och AM-frekvens	RÅM
	1305	13	1710	RNE5, Bilbao med regional-px för Pais Vasco	JOB
		24	0545	RNE5 Bilbao med regionalt program för País Vasco	RÅM
		16	0545	RNE5 Pais Vasco, Bilbao dominant 	JOB
		16	0545	RNE5 Galicia, Ourense svagare än Bilbao 	JOB
		27	0545	RNE5 Ciudad Real med regionalt program för CM	RÅM
	1314	25	0545	RNE5 Salamanca med regionalt program för CL	RÅM
		16	0545	RNE5 Castilla y León, Salamanca dominant 	JOB
	1323	24	2012	Smooth Radio, Brighton	KEL
	1341	14	1935	SER R León med ett stört id	RÅM
		13	2153	SER R León med bra "Radio León"	JOB
		19	1559	R SeaBreeze AM med id och sedan non-stop musik	RÅM
	1359	15	2100	Free R 80's, Coventry fint "We are Free Radio 80's". Sky nx	JOB
	1368	28	1730	R Caroline North via Manx Radio	LSD
		13	1800	BBC R Lincolnshire, Lincoln också off AM nu?	JOB
	1413	13	1710	RNE5, Girona med regionalt för Cataluña	JOB
		24 27	0545	RNE5 Vigo med regionalt program för GA	RÅM
		16	0545	RNE5 Galicia, Vigo mycket stark 	JOB
	1323	24	2012	Smooth Radio, Brighton	KEL
	1458	13	1800	BBC Newcastle "BBC Newcastle, radio fort the North East"	JOB
	1476	17	1830	Free Radio AM, Trieste spelade musik	LSD
		17	1849	Free Radio AM spelade bl.a. Shaina Twain	RÅM
	1485	14 25	1935	SER R Santander som vanligt starkast	RÅM
		17	1941	SER R Santander	LSD
		13	1946	SER R Santander "Radio Santander - Cadena SER" men fler hördes 	JOB
		27	0520	SER R Zamora med id när engelskmannen höll tyst ett tag	RÅM
		7	2300	SER R Alcoy  med ett ID i spraket	BOS
		13 15	1800	BBC R Humberside, Hull "This is BBC Radio Humberside"	JOB
	1503	24	0545	RNE5 La Linea med regionalt program för AN	RÅM
		24 27	0545	RNE5 Monforte de Lemos med regionalt program för GA idade efter La Linea	RÅM
		13	1800	BBC R Stoke ID:ade under RNE	JOB
	1521	16	2047	SER R Castellón med id	RÅM
	1539	14	1935	SER R Manresa stark med ett fint id och reklamer	RÅM
		13	2153	SER R Manresa med tydligt "Radio Manresa" under Elche	JOB
		15	1835	SER R Elche störd men med ett klart id	RÅM
		13	1946	SER R Elche "Radio Elche - Cadena SER"	JOB
	1575	25	0520	SER R Córdoba	RÅM
		26	0520	SER R Pamplona med programmet ”Hoy por Hoy Navarra”	RÅM
	1584	13	1946	SER R Ourense ID:ade många gånger i sitt break här	JOB
		15	1835	SER R Ourense störd av R Panjabi	RÅM
		14	1902	Panjab Radio upp med id och reklam, bättre 1913	RÅM
	1593	23	1930	Bretange 5 med skön Bluesmusik	LSD
	1602	17	0049	SER R Onteniente med id	RÅM
		13	2330	SER R Onteniente fint "Radio Ontinyent Cadena SER, la radio de aquí en el 1602 Onda Media y en el 89.5 FM" 	JOB
		19	1858	SER R Cartagena överraskade med ett fint id	RÅM
		13	2153	SER R Cartagena bra "Radio Cartagena - Cadena SER"	JOB
		25 28	0521	SER R Segovia	RÅM
	1611	24	1645	R Northern Star, Bergen	LSD
		24	1645	Radio Northern Star. Svag och brusig men i övrigt ostörd.	MJT
		30	0000	R Northern Star med id och musik	RÅM

AFRIKA
	531	23	1745	R Algerienne ”Jil FM”	KEL
		23	1930	R Algerienne ”Jil FM”.	MJT
	558	14 15	0300	R Botswana, Muchenje upp fint båda morgnarna runt samma tid! ID ”Radio Botswana” och hymn bl.a. så jag kollade fler QRG:s varav napp på några! Tyvärr inget från Sydafrika annat än misstänkt GOS på 657 en kort stund…	JOB
	576	16	0545	RNE1 Canarias, Mesas de Galas. Kanarieöarna gick fint denna morgon 	JOB
	621	16	0545	RNE1 Canarias, Las Mesas fint 	JOB
		15	0300	R Botswana, Selebi Phikwe bara svagt med hymn men helt klart // med övriga	JOB
	648	14 15	0300	R Botswana, Mopipi mycket fint med hymn efter discoaktig låt	JOB
	693	14	0301	R Botswana, Shakawe kom upp med hymn i kamp med BBC som är svåra här	JOB
	747	16	0545	RNE5 Canarias, Mesas de Galas helt dominant i RNE1-breaket 	JOB
	801	15	0300-	Amhara R, Zege med ID. Tycktes öppna denna tid	JOB
	828	2	2055	RDP, Azores med sport och tämligen säkert fotboll // andra RDP (720). Inget lokalt dock, och behöver ej heller landet i pärmen, hi! 	JOB
	828 	13 14 	2012 	+Magic 828, Cape Town!  Första MV-logg från Sydafrika för min del och jag hajade 
				inte till först då jag ju antog att jag satt och lyssnade på en UK som gick så fint. Men 
				den har ju bytt namn till RadioAire 2 insåg jag sen! Och när reklamerna sedan kom till
				co.za lite senare så vågar man ju tro på det hela :-)! Kom igen en liten stund kvällen 
				efter också  QSL:ade trevlig med virtuellt kort!	JOB
		7	1958	Magic 828  dök upp ett par gånger med Oldies typ ”Dock of the Bay”. Och så helt plötsligt ett skapligt ”.. only on Magic 8-2-8.” Tack Janne för tips!	BOS
	873	15	0259-	Ethiopia National R, Addis Abeba drog på med intervallsignal innan NA	JOB
	891	8	2248	Ultimate Radio  i Lesotho  stadig och ensam men helt överkörd av atmosfäriskt knatter så inte mycket man förstod av reklamer och annonseringar.	BOS
	917	13	2115	R Gotel, Yola avslutade nyheterna på engelska      	LSD
		14	2100	R Gotel  spelade non-stop musik fram till 21, sedan jingle och nyheter       	RÅM
		26	1842	R Gotel                                                                     	MJT
	945	13	1930	R. Nacional de São Tomé e Principe, Pinheira en stor överraskning med härlig musik och ordentligt ID här i samband med nyheter! Snackar portugisiska. Undrar om det inte fanns en station till från Afrika på QRG:n ett tag? Hördes länge!   	JOB
		13	2048	R. Nacional de São Tomé e Principe en stor överraskning med härlig musik och ordentligt ID 2111              	RÅM
		26	1930	R.Nacional de São Tomé e Principe bra med fin musik.	MJT
	963	13	2000	R. Tunisienne, Tunis med franska och ett ”RTCI”	RÅM
		24	1930	R Tunis  med tyskt program	LSD
	972	26	0545	RNE1 Melilla	LSD
		26	0545	RNE1 Melilla stark med id, väder mm	RÅM
		15	0300	R Botswana, Sebele snäppet bättre än 621	JOB
		15	0259-	Ethiopia National R, Robe bättre än Botswana här	JOB
	1296	22	1800	SRTC enormt bra på arabiska.	MJT
		25	0301	SRTC  ”Huna Omdurman”	KEL
	1530	22	-0500	VoA São Tomé avslutade sin sändning	RÅM
	1566	13	2015	TWR, Parakou i Benin med okänt språk	LSD

ASIEN
	279	21	1900	R Turkmenistan med hemsk modulation	LSD
	549	14	-1700	Voice of Vietnam, My Van stänger	RÅM
	567	29	1500	R Pakistan, Khuzdar med nyheter på engelska	LSD
		17	1545	AIR Dibrugath avslutade “News at 9”	RÅM
	576	15	1550	Myanmar R, Yangoon med engelska // 594	LSD
		15	-1600	Myanmar R kanon med c/d för arkivering	JOB
		14	1655	Myanma Radio spelar musik och stänger 1700	RÅM
	585	24	1717	PBC, Islamabad med reklam på engelska för motorcykelolja	KEL
	594	14	1600	AIR Chinsurah avslutade sitt program på engelska	RÅM
		15	-1600	Myanmar R, Naypiydaw fint här också	JOB
		16	1845	DZBB Quezon City med populärmusik	LSD
		14 	1603 	DZBB fint med "Super Radyo D-Z-double B cinco-nueve-quatro", jingle-ID m m 	JOB
		14 28	1802	DZBB  stark  "Super Radyo D-Z-double B cinco-nueve-quatro" mm	RÅM
	630	14	1612	DZMM R Patrol, Quezon City med samma nyhetsstuk som när jag hörde dem vid PAX114. Hade ”Servicio Publico”	JOB
		17	1601	DZMM  med ett id	RÅM
	639	21	1500	JOPB (NHK2) Shizuoka med ett hyfsat id och och avslutningscermoni	RÅM
		26	1700	R Oman, Buraimi med id och nyheter	LSD
	648	20	1630	AFN Okinawa	LSD
		16	1428	AFN Okinawa med ”Marine Minute” mm	RÅM
		22	1530	AIR Indore med nyheter på engelska	LSD
	657	14	1700	Israel Public Broadc. Corp., Yavne dundrade in	RÅM
	693	20 28	1500	JOAB (NHK2) Tokyo med id och avslutningscermoni	RÅM
		14 17	1700	Bangladesh Betar, Dhaka stark	RÅM
	702	14	1605	DZAS Bocaue svagt och stört med ett FEBC och vad som lät som jobbannonser	RÅM
		14	2059	BBC WS, A'Seela, Oman med "Huna BBC" när jag spejade efter Sydafrika här...	JOB
	711	16	1500	Voice of Kuanghua, Hsinfeng med id	LSD
	729	14	1700	Voice of Vietnam, Dong Hoi avslutade för kvällen	RÅM
	747	20	1500	JOIB (NHK2) Sapporo med id och avslutningscermoni	RÅM
	765	20	1500	JOPF (KRY) Tokuyama med ett par ”KRY Radio”	RÅM
	774	18 20	1500	JOUB (NHK2) Akita stark vid id      	RÅM
	810	19	1915	Pravasi Bharathi, UAE        	LSD
		17	1530	AIR Rajkot med ”News at 9”	RÅM
	828	20 21	1500	JOBB (NHK2) Osaka med id och avslutningscermoni     	RÅM
		14	1546	+DXCC Cagayan de Oro med bön, id och uppräkning av personal. Stängde några
				minuter senare.  	RÅM
		14	1546	DXCC enligt Rolfs tips när jag till sist kollade    	JOB
		14	1600	Voice of Zhonghua, Quanzhou bra med id ”Zhonghua zhi Sheng”	RÅM
	846	14 20	-1605	DZRV R Veritas, Malolos  stängde  	LSD
		14	-1605	DZRV fint vid ovanligt utförligt ID där man även omnämnde licensnummer för CE
				och studiotekniker!  	JOB
		14	-1605		DZRV R Veritas, Malolos stängde med att bl.a. räkna upp personal mm	RÅM
	864	16 28	1500	JOXR (ROK) Naha kom igenom med ett bokstavsid	RÅM
	873	16 17	1500	JOGB (NHK2) Kumamoto med id ”JOGB NHK ..”, nationalsång och klockspel	RÅM
	882 	14 	1604 	DWIZ Obando mycket bra med "DWIZ 8-8-2", snygg "DWIZ"-jingle och även ID för FM 89.3 och 94.3 bl.a. Första gången för 	JOB
	882	14 17	1606	DWIZ  med id efter ett reklamblock	RÅM
		17	1530	TWR Puttalam med ett id	RÅM
	891	4	2000	KBS HLKB Busan med ett kanon-id överraskade mig när jag skulle kolla annat	BOS
		20	1500	HLKB  med ett svagt id, bättre 1600	RÅM
	909	20 21	1500	JOCB (NHK2) Nagoya med id och avslutningscermoni	RÅM
	918	14	1600	AIR Suratgarth tidvis mycket stark med musik och snack	RÅM
	936	14	1600	R Pakistan, Mirpur "This is Radio Pakistan news read by...". 	JOB
		14	1600	Azad Kashmir Radio, Mirpur med nyheter på EE från Radio Pakistan	RÅM
	945	14	1600	AIR Sambalpur svagt med engelska	RÅM
	954	20 21	1500	JOKR (TBS) Tokyo med ett par ”TBS Radio”	RÅM
	990	15	1530	AIR Jammu med engelska nyheter	LSD
		14	1600	AIR Jammu rätt bra men störd av DZIQ	RÅM
		17	1436	DZIQ Radyo Inquirer, Makati bra med flera id mm	RÅM
		17	1440	DZIQ  kallar sig även Radio Inquirer	LSD
		14	1538	DZIQ ”Radyo Inquirer 990” ett par gånger	JOB
	1008	16	1500	Tianjin RGD, Tianjin med ett ”Nice Radio”	RÅM
		20	1500	JONR (ABC) Osaka bra	RÅM
	1017	14	1345	CRI, Changchun med koreanska	LSD
		28	1600	JOLB (NHK2) Fukuoka med id och avslutningscermoni	RÅM
	1026	14	-1605	DZAR Malabon City bra några minuter innan sign-off med info om stationen, lista på personal och id ”Dakilang Ama, igawad po Ninyo ang masaganang pagpapala sa pagtatapos, ng pagsasahimpapawid nitong himpilan ng radyo, sa araw na ito. Sonshine Radio is now signing off” mm.	RÅM
		14	-1605	DZAR	JOB
		14	1700	IRIB, Tabriz med lokalid “Sedaye markazye Azarbaijab-e sharqi”	RÅM
	1035	20	1500	JOIC (NHK2) Toyama med id och avslutningscermoni	RÅM
	1044 	14 	1643 	Metro Plus, Hongkong  mycket bra med reklam och sedan "Plus 1044, your radio2-slogan. Spelade lugna poplåtar	JOB
		14	1643	Metro Plus mycket bra med reklam och ”Plus 1044,your radio”          	RÅM
	1053	21	1500	JOAR (CBC) Nagoya med ett ”CBC Radio”  	RÅM
	1062	14	1600	DZEC R Agila, Obando med ID "Radio Agila" och "transmitter location" med mera	JOB
		14 17	1600	DZEC R Agila, Pasig med id mm	RÅM
		20	1600	HLKQ (KBS) Cheongju med ett svagt id	RÅM
	1080	13	1655	CRI, Xuanwei med engelsk språkkurs  	JOB
	1089	14	1600	CRN6, Shenzhou zhi Sheng, Fuzhou med fint id ”Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Shénzhōu zhī Shēng”	RÅM
	1107	20	1500	JOMR (MRO) Kanazawa med ”MRO Radio”	RÅM
	1116	14	1600	CNR5, Zhonghua zhi Sheng, Shaowu stark med id ”Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōnghuá zhī Shēng”	RÅM
		19 28	1555	JODR (BSN) Niigata bra med ”BSN Radio” mm	RÅM
		19	1500	R Kashmir, Srinagar idade	LSD
		19	1500	R Kashmir med flera id	RÅM
	1125	20 21	1500	JOLC (NHK2) Tottori med id och avslutningscermoni	RÅM
	1134	18 21	1200	JOQR Tokyo med ett id. En av få läsbara japaner denna minitopp.	RÅM
		16	1500	HLKC (KBS) Hwaseong är oftast stark	RÅM
	1143	20	1455	R Free Korea idade ”RFK”	LSD
		14	1600	Taiwan Area Fishery Broadc. Station, Baisha stark	RÅM
	1152	20	1500	JORB (NHK2) Kochi med id och avslutningscermoni	RÅM
		21	1500	JOPC (NHK2) Kushiro med samma id och avslutningscermoni som 747	RÅM
	1170	14	1400	HLSR (KBS) Gimje stark	RÅM
	1188	14	1600	HLKX (FEBC) Seoul avslutade ett px på engelska om skönhetsoperationer	RÅM
	1197	20 25	1500	JOFO (RKB) Kitakyushu med ett ”RKB Radio”	RÅM
		26	1435	JOFO idade ”RKB Radio”	LSD
		28	1328	JOYF (IBS) Mito bra ett tag med ”IBS .. radio”	RÅM
		4	1159	JOWL (STV) Asahikawa med ”STV Radio”	JOB
	1206	14	1700	Israel Public Broadc. Corp., Akko med nyheter	RÅM
	1242	20	1500	JOLF Tokyo stark med ett ”Nippon Hoso” mm	RÅM
	1260	21 27	1259	JOIR (TBC) Sendai där både TBC och Sendai nämndes	RÅM
		14	1605	R Pakistan, Peshawar med nyheter på engelska	RÅM
	1269	15 26	1705	R Asia, Ras-al-Khaimah med engelskt ID	LSD
		15	1500	CRI, Xuanwei med program på Nepali	LSD
		14	1600	CRI Xuanwei dundrade in och började ett program på hindi	RÅM
	1278	14	1300	JOFR (RKB) Fukuoka med ett ”RKB” på timmen när det började höras JJ för första gången denna expedition	JOB
		14 20	1335	JOFR rätt bra med ett ”RKB”	RÅM
	1287	14	1800	Voice of Hope, She’ar Yashuv bra med id på arabiska och engelska	RÅM
		14	1800	Voice of Hope Middle East med engelskt ID	LSD
		14	1730	AIR Panjabi med engelska nyheter	LSD
		20 27	1508	JOHR (HBC) Sapporo med ett ”HBC Radio”	RÅM
	1296	14	1600	Shanghai Dongfang bra med ”Dongfang Guangbo NewsRadio”	RÅM
	1314	16	1500	DWXI Delta Broadcasting System, Noveleta bra med id mm	RÅM
		20	1600	JOUF (OBC) Osaka med ett ”OBC”	RÅM
	1323	18	1530	Tabriz Radio med id och nyheter	LSD
	1332	14	1602	R Pakistan, Lahore  med hiskelig signal när jag fiskade efter en AUS här. Den senare kom dock inte...	JOB
		14	1601	R Pakistan med nyheter på engelska	RÅM
		20	1559	JOSF Nagoya med ett ”Tokai Radio”	RÅM
	1341	14	1604	R Pakistan, Bahawalpur med nyheter på engelska	RÅM
		26	1330	CRI, Guangzhou med engelska till SEA	LSD
	1350	13	1659	DWUN Malabon ”Radyo La Verdad 1350”	JOB
		14 16	1500	DWUN bra med ”Radyo La Verdad 1350” mm. Bra 1603	RÅM
		2	1500	DWUN  hiskeligt stark	BOS
		27	1600	JOER (RCC) Hiroshima med ett ”RCC”	RÅM
	1359	20	1500	JOJB (NHK2) Kanazawa via Wajima med 100W	RÅM
	1377	20	1500	JOUC (NHK2) Yamaguchi med id och avslutningscermoni	RÅM
	1386	15 28	1500	JOKB (NHK2) Okayama med id innan sign-off.	RÅM
		18 22	1500	JOQC (NHK2) Morioka idade och stängde	RÅM
		20 21	1500	JOJB (NHK2) Kanazawa med id och avslutningscermoni	RÅM
	1395	26	1530	AIR Bikaner  med nyheter på engelska	LSD
		20	1459	JOCE (CRK) Tajima med ”Radio Kansai, Kobe”	RÅM
	1404	21	1455	JOQL (HBC) Kushiro med ett ”HBC Radio”	RÅM
	1413	14 20	1344	JOIF (KBC) Fukuoka bra med flera ”KBC radio”	RÅM
	1422	28	1410	JORF (RNY) Yokohama med ett ”Radio Nippon” och trevlig jazzmusik	RÅM
		17	1532	CRI Kashi med ett ”China Radio International”	RÅM
	1440	20 21	1300	JOWF (STV) Sapporo med ett fint ”STV Radio”.Den 22.10 bra med AK/HI-antenn	RÅM
		4	1159	JOWF “STV Radio” rätt ofta på min ÖK/VK-kombo	JOB
		1 2	1358	DWDH Dagupan City  starkt och stadigt med reklamer och ”DWRH”-jinglar mm	BOS
	1467	16	1500	HLKN (KBS1) Mokpo med bokstavsid	RÅM
		20	1500	JOID (NHK2) Oita med id och avslutningscermoni	RÅM
	1476	14	1559	Sor. Wor. Thor., Lamphun med id, webbadress mm  	RÅM
	1485	25	1500	JOPL (KRY) Hagi idade ”KRY Radio”                       	LSD
		20	1500	JOPL  med ett “KRY Radio”                                      	RÅM
	1494	25	1459	JOYR (RSK) Okayama med ett ”RSK”                      	RÅM
		27	1800	JOTL (HBC) Nayoro med ett par ”HBC”                   	RÅM
		30	1240	JOTL (HBC) Nayoro                                                    	LSD
	1503	1	1400	R Free Asia via Taiwan  Idade och började Vietnamesiska enligt schema	BOS
	1512	20	1500	JOZB (NHK2) Matsuyama med id och avslutningscermoni	RÅM
	1521	20	1500	JOFC (NHK2) Fukui med id och avslutningscermoni	RÅM
		18	1500	JOJC (NHK2) Yamagata ”JOJC NHK Yamagata Daini Hoso desu”. Detta blev expeditionens första nya japan.	RÅM
	1530	17	1420	DZME Quezon City	LSD
	1557	14	1600	RTI, Kouhu stark som vanligt	RÅM
	1566	14	1600	AIR Nagpur avslutade ett program på engelska	RÅM
	1575	21	1501	AFN Japan bra några minuter efter att VoA Thailand stängt. Idar tyvärr bara för nätverksprogrammet ”The Eagle”. Även 1301.	RÅM
		21	1300	AFN Japan dvs inte lokal-id	LSD
		14	1600	VoA Ban Pachi med nyheter	RÅM
	1593	20 27	1500	JOQB (NHK2) Niigata med id och avslutningscermoni	RÅM
		27	1600 	JOQB  avslutade.	MJT
	1602	17	1500	JOFD (NHK2) Fukushima med id och sign-off	RÅM
		20	1500	JOSB (NHK2) Kitakyushy med id och avslutningscermoni	RÅM
		21	1500	JOAD (NHK2) Naha via Miyakojima med ett ”JOAD” innan någon JOIB-relä klampade in med sitt unika id	RÅM

PACIFIC
	650	15	1330	KPRP Honolulu HI upp med ett "KPRP" i kamp med KENI. Filippinskt format på denna numer	JOB
	690	29	0900	KHNR Honolulu HI ”The Answer”, ”KHNR Honolulu” och ID // 94.3 var det länge 
				sedan jag hörde!	JOB
	729	14	1603	5RN ABC National, Adelaide SA med programväxling och promo, störd av VoV	RÅM
	740	29	0900	KCIK Kihei HI fint ”Talk Radio for Catholic life, KCIK Kihei-Maui, Relevant Radio 740 AM”	JOB
	765 	14 	1546 	+5CC Port Lincoln SA! Efter att ha lyssnat igenom denna frekvens i tre kvart under denna Aussierusning dök det för en kort stund upp en station med klassiska hits bland AIR och kineserna. Kände igen ena låten direkt så en sådan här gång chansade jag och skickade en from undran om denna spelades vid det aktuella tillfället drygt två veckor tidigare. Och bingo! - man har koll på musikarkivet i Port Lincoln visade det sig :-) 	JOB
	774 	14 	1605 	3LO ABC Melbourne, Melbourne VIC  hade ju gärna fått gå bättre, men slutet av 
				ABC News hördes, följt av en "ABC Radio Weather Update" som nog var för just 
				Melbourne 	JOB
		14	1605	3LO ABC Melbourne, Melbourne VIC svagt med en ”ABC Radio Weather Update”. För den deckar-och radiohistorieintresserade kan jag rekommendera säsong 2 och avsnitt 7 ”Dead Air” ur serien ”Miss Fishers Murder Mysteries” som har gått på TV. Detta avsnitt utspelar sig på radiostationen 3JH i slutet av 1920-talet.	RÅM
	891	28	1825	5AN ABC Adelaide med en programpromo	LSD
		14	1635	5AN ABC Adelaide, Adelaide SA glänste inte just här men i slutet av wx sades "ABC local radio Adelaide" vilket skiljer ut dem från 1161	JOB
		16 28	1735	5AN  med “ABC Radio Adelaide” efter lokalt väder	RÅM
	900	31	1100	KMVI Kahului HI  med ett finfint ID!	BOS
		2	1300	KMVI ”KMVI AM 900 Kahului”	JOB
	940	15	1339	KKNE Waipahu HI håller stilen ”All traditional Hawaiian all the time, AM 940 and am940hawaii.com”	JOB
		15	1310	KKNE med sin Hawaiimusik	LSD
		22 23	1320	KKNE  stark med ”All traditional Haiwaiian all the time”	RÅM
		23	0944	KKNE  ”All traditional Haiwaiian all the time”	KEL
		29 31	1101	KKNE  roligast av alla HI att slölyssna på. Bara 1270 som kan mäta sig.	BOS
	963	14	1619	+5SE TripleM, Mount Gambier SA upp med rockmusik och ett par reklamer som gick till just Mount Gambier! Eftersom 1161 briljerade så finkammade jag listorna efter GULD och blev frikostigt belönad med stationer jag inte alls funderat på tidigare. Antagligen behöver ännu någon hittas från denna häftiga topp mot sydöstra Australien!? Snabbt och trevligt QSL!	JOB
		14	1619	5SE Mount Gambier SA spelade Janis Joplin och hade lokala reklamer.	RÅM
	990	15	1347	KIKI Honolulu HI "Fox Sports 990"          JOB
		31	1100	KIKI  ”Fox Sports 990 KIKI”                    	BOS
		29	0858	KIKI Honolulu HI med ”Fox Sports 990”	 RÅM
		16	1437	4RO Rockhampton QLD med reklam och show med Michael McLaren     	RÅM
	1040	23	1325	KLHT Honolulu HI med religiöst             	RÅM
		15	1327	KLHT "KLHT Honolulu, K-Light AM 1040” och GOS            	 JOB
	1080	14	1541	+7TAB R TAB, Hobart, TAS! kom bara upp läsbart korta stötar i taget. Gick dock att konstatera att de körde racingreferat // med 1539 efter kontrollyssning mot den frekvensen, men tyvärr sämre. Just det kanske inte var så oväntat, men kul ju att höra Tasmanien ffg :-)	JOB
	1089	14	1634	+3WM Horsham VIC peakade perfekt med lokalreklam och sedan kanon-ID "1089 3WM"! Att få uppleva något sådant är nog bara det värt en Parkaresa tror jag? Körde samma nattprogram som 1134. QSL kom dessutom prompt!	JOB
		14	1634	3WM Horsham VIC bra med lokalreklam och ”This is Australia Overnight on 1089 3WM”	RÅM
	1110	15	1331	KAOI Kihei HI "right here on your News, Talk, Sports KAOI-AM"	JOB
		29 31	1100	KAOI  fantastiskt ensam och stark vid ID. 29:e 1331 oxo snyggt ID.	BOS
	1125	14	1531	+5MU Murray Bridge SA upp skapligt några gånger! Kör klassiska hits liksom 1242 och 1323. "How about a song just for you on 5MU!"	JOB
	1125	14	1531	5MU Murray Bridge SA spelade Kenny Rogers innan “How about a song just for you on 5MU”. Även 1626 med reklam och id.	RÅM
	1134	14	1604	+3CS Colac VIC med lokalreklamer till Colac som gick att spåra! Fint med wx för "The Great Southwest" lite senare, samt ännu fler reklamer! Körde Ace Radios nattprogram med telefonfrågesport så här dags annars. Åtminstone ett "1134 3CS" noterades, men just det hördes tyvärr inte helt bra. Snabbt svar här med :-)	JOB
		14	1604	3CS Colac VIC  med lokalreklam för Colac mm, även 1632	RÅM
	1161	14	1635	5PA ABC Southeast, Naracoorte SA mycket bra med wx för flera orter i SA inklusive Broken Hill, VIC, men inte Adelaide. Sedan ID "This is ABC South Australia and Broken Hill". Ej // 891 här alltså	JOB
		14 17	1530	5PA ABC Southeast, Naracoorte med id och nyheter, störd av 2 asiater.
				Mycket bra 14/10 med samma id som för JOB. Broken Hill får mig osökt att tänka på deckaren ”The Bachelors of Broken Hill” av Arthur W. Upfield, som skrev drygt 20 böcker som utspelar sig på olika platser i Australien. Kan rekommenderas!	RÅM
		17	1530	5PA ABC Southeast, Naracoorte	LSD
	1240	15	1336	KEWE Kaului HI ”The Spirit of Hawaii 1240 AM, 95.5 FM”	JOB
		16	1340	KEWE  rätt bra med fina id	RÅM
		23	132	KEWE  med gamla smörsångare.	MJT
		23	1409	KEWE  gick starkt med många id	KEL
		31 3	1100	KEWE  med klart id men hörs ofta bättre än så här. Lite bättre 3.11. Bra den 1.11.	BOS
	1242	14	1531	+5AU Port Augusta SA också ett fynd enligt vad som kunde tänkas höras denna lysande Australiensittning! Kom upp ett par gånger och här med ett tydligt "5au.com.au". Bara 2 kW	JOB
		14	1531	5AU  angav sin webadress ”5au.com.au” och svarade snabbt	RÅM
	1270 	13	1407	KNDI Honolulu HI  med ett långsamt ”KNDI 1270 AM” i musiken 	JOB
		23	1153	KNDI  med id och Celine Dion	RÅM
		31	1100	KNDI  med ID när jag en kort stund bytte antenn.	BOS
	1323	14	1547	5DN Cruise 1323, Adelaide SA med "Classic Hits, Cruise 1323". Svarade trevligt förra säsongen så behöver inte skicka just denna!	JOB
		14	1534	5DN Adelaide SA med musik och ”Life is here, Cruise 1323”. Hörs lite bättre 1553 med ett längre id.	RÅM
	1370	16	1400	KUPA Pearl City HI äntligen rapporterbart ”KUPA AM 1370 FM 103.9 Hawaii”	RÅM
	1395	14	1552	+5AA FiveAA, Adelaide SA väldigt bra en liten stund med jazzig musik i ett break och sedan telefonnumret till studion. Körde telefonsnack helt enligt sin slogan "Talking Adelaide". QSL:ade trevligt efter ett par dar	JOB
		14	1552	5AA Adelaide SA bra med ”A Darker Side of Me” och telefonnummer till studion.	RÅM
	1420	22	1300	KKEA Honolulu HI  ”KKEA Honolulu is ESPN 1420”	RÅM
		22	1300	KKEA  hördes även svagt på västkustantennen i kombination med östkustaren!	BOS
		6	1400	KKEA ”ESPN 1420”	JOB
	1467	14	1546	+3ML River 1467, Mildura VIC när jag går efter Bosses princip om att fräckast vinner, hi! Stationen som fadade upp här med klassiska hits ungefär samtidigt som de flesta andra raringar höll ut så pass att två låtar kunde räddas. Hade ju förblivit OID ändå om inte "I can confirm we played both of the songs you identified during the time you mention. We have also have reception reports from Finland in recent weeks too! Clearly there have been favourable conditions for our signal!"	JOB
	1494	14	1557	+2AY Albury NSW överraskade stort med sportsnack. Bättre 16.10 1446 med lokal reklam. Snabba svar gladde. 	RÅM
	1500	15	1430	KHKA Honolulu HI "...on NBC Sports Radio at AM 1500"	JOB
	1539	14	1533	+5TAB R TAB, Adelaide SA sänder till stor del häst- och hundkapplöpning och här hördes ett referat där jag fick vinnaren! Återstår att avgöra mer exakt vilken tävling det nu var...	JOB
		14	1533	5TAB R TAB, Adelaide SA kort upp med en kapplöpning	RÅM
	1540	31	1100	KREA Honolulu HI  dök just vid ID precis som alla HI. Starka och stadiga före  och efter!  Varför en dipp på 20 sekunder precis över timmen?	BOS
	1548	17	1406	4QD ABC Central Queensland, Emerald hördes sedan 1330 men pga störande kineser uppfattades inget id förrän nu	RÅM
	1570	15	1400	KUAU Haiku HI ”You’re listening to KUAU Haiku, Maui 1570 AM”. Nx från Townhall.com	JOB
		23	1312	KUAU 	MJT
		23	1000	KUAU  ”You’re listening to KUAU”	KEL
		4	0900	KUAU  avslutade Focus on the Family och ID:ade - på västkusttråden	BOS
		15	1400	KUAU  stark med ”You’re listening to KUAU Haiku, Maui 1570 AM”.	RÅM
	1611	16	1456	Vision Christian Radio med id i en promo ”.. on Vision”, finns på många orter.	RÅM
	1620	16	1435	4KZ Ingham QLD rätt bra med väder och reklam. I bakgrunden sjunger en dam på arabiska, NSW månne?	RÅM
	1629	16	1432	2HRN Radio 1629AM, Newcastle NSW spelade bl. a. Gene Kelly och Julie Andrews. Eftersom tillgängliga listor visade att endast R 1629AM hade sådant program skickades en förfrågan till stationen och Station Manager Alan bekräftade kortfattat detta.	RÅM
		14	1650	5RF R Italia Uno, Adelaide SA med spårbara lokalreklamer! QSL!	JOB
	1638	16	1458	2ME finns på flera orter. Hade reklam vid denna tid. Tidigare spelades den kända låten ”Echab Lasmar”	RÅM
	1683	16	1430	Greek Radio 1683 finns både i Melbourne och Sidney och spelade grekisk musik.	RÅM

NORDAMERIKA
	540	1 5	0600	WFLF Pine Hills FL  lite sämre vid ID än strax innan med FL-annonseringar och senare med fint ID. Stadig denna morgon.  QSL:ade fint denna gång!	BOS
		29	0558	CBK Regina SK med lokalt id under Ungern	RÅM
	550	23	0600	WSAU Wausau WI svagt med id	RÅM
		5 6	0700	WSAU	BOS
		23	0559	WSAU  men id passerar inte kvalitetskontrollen denna gång heller tyvärr.	MJT
		1	0600	KTRS St Louis MO  med callet och ”The Home of the Missouri Tigers”	BOS
		31	0600	KFYR Bismarck ND bra med ”This is KFYR Bismarck” mm	RÅM
		5	0659	KOAC Corvallis OR  behövde en hel minut på sig för att ID:a med alla repeaters.	BOS
		22	1300	KTZN Anchorage AK med ESPN och ett ”The Zone”	RÅM
	560	23 31	0600	WGAN Portland ME “NewsRadio WGAN Portland”	RÅM
		1 6	0600	WGAN  med flera Id men inte så övertygande styrka däremot	BOS
		23	0605	WGAN  slog till med tre id tätt intill varandra.	MJT
		4 5	0600	WQAM Miami FL  stadigt och med massor av id och detaljer	BOS
		29 31	0600	KLZ Denver CO var det som snackade. ”The Source” mm	RÅM
		6	0700	KLZ  med flera id	BOS
		28 31	0559	KMON Great Falls MT med CW och id	RÅM
		28	0600	KMON  med CW och ABC News + ”5-60 KMON”-id.	MJT
		28	0600	KPQ Wenatchee WA med id under KMON	RÅM
		30	1100	KPQ  med ett klart men väldigt brusigt och svagt ID	BOS
	570	23	0450		KNR Kitsissut.	MJT
		23	0437	KNR 	KEL
		23	0656	WMCA New York NY ”The Mission”	KEL
		23	0655	WMCA  med några ”The Mission”-id.	MJT
		23 31	0700	WMCA “AM 570 The Mission, WMCA New York City” tampades med  Grönland	RÅM
		1	0528	WMCA  med flera fina ID och “The Mission”	BOS
		6	0700	WSYR Syracuse NY  // 106.9 och Fox News  efter id	BOS
		1	0558	WTBN Pinellas Park FL  med flera fina ID mm! Helt otänkbar i Parka men hördes
					ändå! Tack Per för tipset!  Svarade trevligt när jag hittade av rätt person! 	BOS
		15	0451	WNAX Yankton SD riktigt bra med ”570 WNAX weather” efter reklamblock	JOB
		1 6	0859	WNAX  stark och ensam                    	BOS
		28	0559	CKSW Swift Current SK spelade “Inspirational music”	RÅM
		28	0657	CKSW 	MJT
		5	0600	KNRS Salt Lake City UT  med utförligt id	BOS
		4	0900	KVI Seattle WA	BOS
	580	23	0600	WTAG Worcester MA idar även 94.9 FM	RÅM
		23	0604	WTAG rätt bra med wx	JOB
		5	0600	CFRA Ottawa ON	BOS
		23	0500	CFRA  ordentligt störd	RÅM
		6	0600	CFRA ”Newstalk 580 CFRA”	JOB
	590	31	0330	VOCM St. John’s NL med ett VOCM mellan låtarna	RÅM
		1 5	0600	WEZE BostonMA  med fina ID mm.  “590 theword.com”	BOS
		31	0500	WEZE  med “The Word” och WEZE	RÅM
		5	0600	WEZE “AM 590 The Word”	JOB
		23	0443	CJCL Toronto ON  ”Sports 5-90 The Fan”	KEL
		6 7	0900	CJCL  med callet förutom diverse slogans	BOS
		31	0559	CJCL  med bokstavsid och ”Torontos Sports Radio, The Fan”	RÅM
		23	0604	WROW Albany NY ”News, traffic and weather on Magic 590, WROW”	RÅM
		23	0558	WROW  på rätt grötig frekvens.	MJT
		23 2	0604	WROW “Magic 590 and 100.5 FM”.  Fint med jingle även 2:a 0650.	JOB
		24	1330	KHAR Anchorage AK	MJT
		15	1400	KHAR  med ett brusigt ID. CBS Sports	JOB
		22 29	1300	KHAR  “on FM 96.7 KHAR Anchorage”	RÅM
	600	1	0620	CFQR Montréal QC testsänder och hördes med anrop flera gånger i A/C-musiken denna morgon! Ny för mig som missade gamla CFCF/CIQC som försvann från frekvensen 1999. Samma anläggning och allokering för 600 används nu av CFQR. Enligt stationsräkningspraxis för NA-rank-ändamål räknas denna därför inte som en ny pinne om man redan har QSL från någon av föregångarna här 	JOB
		1 5	0700	WMT Cedar Rapids IA	BOS
		1	0605	WMT “Newsradio 600 WMT”	JOB
		31	0600	KSJB Jamestown ND med ett ”AM 600 KJSB” och sedan CW	RÅM
		23	0555	KSJB  med lokala reklamer	JOB
		15	0450	CJWW Saskatoon SK ”Country 600 CJWW” promotade en tävling	JOB
		23 29	0601	CJWW  spelade CW	RÅM
	610	5 6	0649	CKTB Ste Catherines ON  ramlade jag över precis då dom IDade	BOS
		6	0700	CKTB ”Newstalk 610 CKTB”	JOB
		23	0603	WIOD Miami FL överraskade med att höras några min ”NewsRadio 610 WIOD”	RÅM
		4 5	0600	WIOD  helt dominant och stadig signal!	BOS
		4	0600	WIOD fint en stund ”Newsradio 610 WIOD Miami, Fort Lauderdale”	JOB
		1 2	0605	WTVN Columbus OH  med närmare QRK 4 vid ID	BOS
		1	0606	WTVN  mycket bra med wx som utlovade ”big fat snowflakes”! ”Your severe weather station Newsradio 610 WTVN”. C2C	JOB
		31	0634	WTVN  med id efter reklam, nyheter och väder	RÅM
		15 	0452 	CHTM Thompson MB med callet, även 102.9 	JOB
		28	0600	KVNU Logan UT ”610 NewsTalk KVNU”	RÅM
		28	0606	KVNU  väl brusigt på heltimmen men kom upp med bättre id ”News talk KVNU 6-10 AM and 102.1 FM” några minuter senare.	MJT
		3	0603	KNML Albuquerque NM ”Sports Radio 610, The Sports Animal”. Alltid kul när den hörs! Svarade per brev på mailrapport för ett antal år sen har jag för mig 	JOB
		6	0600	KONA Kennewick WA ny i lurarna med ”Newsradio 610 KONA”! Kul att äntligen håva in denna svåra WA, och QSL kom till sist också!  	JOB
	620	31	0700	WVMT Burlington VT “Newstalk 620 WVMT”. ABC Nx	JOB
		31	0700	WVMT  med ett brusigt ID	BOS
		23 31	0630	WVMT  bra med ”NewsTalk 620 WVMT Burlington-Plattsburgh”	RÅM
		1	0515	WDAE St Petersburg FL  har jag jagat förgäves genom åren men nu en skaplig period och ID! Har inte velat svara på första rapportförsöken. Fint QSL på rpt brevledes!	BOS
		1	0515	WDAE vågade jag inte tro på men hade faktiskt fastnat i garnen! Missade tyvärr allt nedanför 580 då jag trålade upp till 1580. Kul med 620 men tycks inte ha en välfungerande QSL service?	JOB
		2 5	0700	WTMJ Milwaukee WI  med ID efter Red Eye Radio	BOS
		23 29	0607	WTMJ  med id efter vädret	RÅM
		23	0607	WTMJ	MJT
		6	0700	WTMJ bra med ID efter KPOJ	JOB
		23	0739	CKRM Regina SK med lokal reklam och CW. ”The Source”	RÅM
		15	0500	KPOJ Portland OR drog callet. Brusigt	JOB
		23	0954	KGTL Homer AK ”Great, great memories….KGTL” i NOS-musiken	JOB
	630	1	0603	CFCO Chatham-Kent ON  med ett dåligt ID och country	BOS
		1	0603	CFCO “Chatham-Kent’s Country”	JOB
		15	0500	CHED Edmonton AB blek jämfört med hur den kan gå	JOB
		19	0630	CHED med radioteater	LSD
		23 30	0604	CHED  ”6-30 CHED”	RÅM
		23	0800	CHED  Knepig med svar tycks det.	MJT
		29	1330	CHED  jämnstark med AK	BOS
		31 6	0900	KFXD Boise ID  med sport och ett bokstavs-ID som inte var allt för starkt.	BOS
		31	0700	KFXD  med ett svagt id	RÅM
		6	0600	KFXD “630 The Fan” + callet. Dominerade över CHED för ovanlighets skull	JOB
		21 29	1400	KIAM Nenana AK “KIAM AM 630 Alaska” mm	RÅM
		29	0900	KIAM ”This is KIAM AM 630 Nenanah Alaska”. Drog adressen och gick finfint	JOB
		22	1300	KIAM  med utförligt ID	BOS
	640	5 6	0600	CFMJ Richmond Hill ON  en kopia av vilken C2C-station som helst. Cuba ID oxo.	BOS
		23 31	0610	CFMJ  med “TalkRadio AM 640” 	RÅM
		23	0800	CFMJ  “Talk radio AM-640” störd av kubanen.	MJT
		1	0612	CFMJ kanon-ID i C2C	JOB
		29 1	0946	+WMFN Peotone IL  med ett svagt men klart ID efter att tidvis ha gått mycket bra med musik non-stop nu och då över en längre period. Även hörd 1.11. Sima Birach har flyttat denna station från MI till IL så kanske kan bli vanligare i framtiden.  Mycket korthugget svar från Sima men har får förstås en hel del rapporter just nu!	BOS
		29	0946	WMFN  med musik och ett svagt id. Hade nog missat den utan BOS loggning	RÅM
		1	0600	WMFN inte alls 29:e på mina inspelningar men 1:a hördes de fint – tnx för tips BOS! Sima slösade hela tre ord på mig i QSL!	JOB
		4	0859	KFI Los Angeles CA  med ID efter C2C	BOS
		4	0800	KFI nämnde “The 24 hour KFI newsroom” i den inspelning jag skickade eftersom KEIB-v/s föreslog att jag kunde försöka höra även 640! Jag nämnde inte mitt KFI-kort från 1996 denna gång	JOB
	650	23	0450	KNR Qeqertarsuaq.	MJT
		23	0446	KNR	KEL
		4	0930	KNR med klockklang. Hördes inte på 570/720 	JOB
		6	0903	WSM Nashville TN  hade heltimmen tre minuter sen.  Legal ID och sen nyheter	BOS
		5	0704	WSM igenom KNR med ID och lite snx	JOB
		22 23	1005	CKOM Saskatoon SK med väder och “62 CKOM”	RÅM
		22	0600	CISL Richmond BC med ett svagt “CISL”	RÅM
		15	1400	KENI Anchorage AK ”650 KENI Anchorage”. ABC Nx	JOB
		23	1436	KENI	KEL
		22 29	1300	KENI  “NewsRadio 650 KENI Anchorage”	RÅM
	660	23	0500	WFAN New York NY.	MJT
		23	0600	WFAN  stark	RÅM
		31	0700	WFAN  skapligt men hög brusnivå	BOS
		4	0700	WFAN med ID // 101.9	JOB
		15	0443	CFFR Calgary AB ”660 Newstime, 10.43”	JOB
		22 28	0600	CFFR ”6-60 News” mm	RÅM
		28	0557	CFFR 	MJT
		15	1400	KFAR Fairbanks AK med ID innan Fox News	JOB
		21 30	0500	KFAR  med ett svagt id	RÅM
		24	1332	KFAR	KEL
		22	1300	KFAR  snyggt ID	BOS
		29 7	1005	KFAR  kallade sig “Local talk radio”.  29:e kanon 1330z	BOS
	670	23	0600	WSCR Chicago IL  ”The Source” mm	RÅM
		1	0900	WSCR  ensam på frekvensen och fint ID mm	BOS
		23	0555	WSCR  “The Score” kraftigt störd av oid SS.	MJT
		21 31	0500	KBOI Boise ID med ”KBOI News”	RÅM
		23	0954	KBOI 	KEL
		28	0630	KBOI  ”News talk 670” spelade The Band.	MJT
		7	100	KBOI  en av få på låga frekvenser	BOS
		5	0705	KBOI stadigt	JOB
	680	23	0506	WRKO Boston MA “.. Classic and weather went up on the WRKO”	KEL
		1	0600	WRKO	BOS
		23	0606	WRKO  kom igenom med ett kort ”WRKO”	RÅM
		23	0504	WRKO  kom upp ur dominanten CJOB, id ett par min senare.	MJT
		23	0455	CFTR Toronto ON	KEL
		31	0833	CFTR  med trafikinformation och väder	RÅM
		23	0445	CFTR 	MJT
		6	0600	CFTR ”680 Newstime, 1 o’clock” i kamp med CJOB	JOB
		28	0605	KFEQ St. Joseph MO med ”This is 680 KFEQ, The Talk of St. Joseph 	RÅM
		1	1000	KFEQ  ganska ensam på frekvensen. Hade fått gå bättre men räcker säkert till rapport ändå. Canada hade en dålig period så kan finnas fler ID före eller efter. Ny för mig	BOS
		28	0604	KFEQ  konkurrerade med CJOB.	MJT
		1	1005	KFEQ med ett rätt svagt ID vid wx. Kul att höra dem för första gången dock!	JOB
		17 22	0630	CJOB Winnipeg MB med lokala nyheter i en C2C gate	RÅM
		23	0500	CJOB	KEL
		23	0600	CJOB 	MJT
		28	0600	KNBR San Francisco CA med id	RÅM
		13	1400	KBRW Barrow AK  bra med ID för ”KBRW 680 AM” samt FM på 91.9, 88.1 och 101.5”	JOB
		16 30	1315	KBRW  bra med ett BBC-program om striderna i Irak. Flera gånger bra på Asienantennen.	RÅM
		23	1230	KBRW  bra.	KEL
		24 	0755	KBRW  med en station bakom.	MJT
		29 1	0300	KBRW  ovanligt pratig 0300.  men 29.10 1330 AC non-stop som en lokalstation  	BOS
	690	4 6	0659	CKGM Montréal QC   “TSN 690”    Helt ren den 1.11	BOS
		23 31	0600	CKGM  med ett “690 CKGM”	RÅM
		23	0805	CKGM 	MJT
		5	0646	CKGM “TSN 690”-ID i promo. Mex-QRM!	JOB
		2 7	0900	CBKF-1 Gravelbourg SK  med samma Id som på 860 samtidigt fast mer sprak här	BOS
	700	23	0730	WLW Cincinnati OH “NewsRadio WLW”	KEL
		23 31	0600	WLW  ”Newsradio 700 WLW”	RÅM
		23	0702	WLW 	MJT
		31	0700	WLW	BOS
		6	0700	WLW fint ”Newsradio 700 WLW” med KALL långt under	JOB
		15	0442	KALL North Salt Lake City UT med ESPN och promo för University of Utah och Utah Athletics	JOB
		6	0700	KALL  med ett call	BOS
		29	0600	KALL   “KALL North Salt Lake, Utahs Number 1 Sports Talk, ESPN 700”	RÅM
		23	0711	CJLI Calgary AB “AM 700 The Light”	KEL
			0720	CJLI	MJT
		22 28	0559	CJLI  “AM 700 The Light”	RÅM
		30 7	1101	CJLI  har inte blivit den dominant man befarade. Fortfarande chans på OR?	BOS
		28	0600	CJLI  hördes tidigare under PAX121 också men då satt jag och mixtrade med antennerna vid id.	MJT
		2	0900	CJLI hyfsat vanlig här men definitivt ingen pest	JOB
		15	1400	KBYR Anchorage AK ”AM 700 KBYR Anchorage” + repeaters. ABC nx	JOB
		24	1320	KBYR 	MJT
		21 29	0800	KBYR  “KBYR Anchorage, Alaska Talks Here”	RÅM
		22 29	1330	KBYR  stark med lokala reklamer. Bara lite atmosfäriskt sprak annars perfekt	BOS
	710	31	0401	CKVO Clarenville NL med bara ett ”VOCM” och sedan musik	RÅM
		23	0630	WOR New York, NY	LSD
		1	0600	WOR  bra 	BOS
		31	0500	WOR  bra med ”710 WOR, The Voice of New York”	RÅM
		1	0605	WOR fint med wx	JOB
		1	1006	KCMO Kansas City MO  dominant om än inte så stark	BOS
		29	0830	KCMO  med promo för sin app	RÅM
		1 4	0900	KCMO drog längsta strået på timmen	JOB
		1 2	0600	KXMR Bismarck ND “Fox Sports 710 KXMR Bismarck-Mandan”	JOB
		16	0200	KNUS Denver CO med ett klämt “710 KNUS” och CBS Nx	JOB
		22 23	0604	KNUS  med väder och ”on 710 KNUS”	RÅM
		31 7	0900	KNUS  starkast denna heltimme. 0700 den 31:a	BOS
		21	0500	KIRO Seattle WA	RÅM
		22 29	1330	KIRO  med ID och reklam efter att tillfälligt ha kört religiöst!	BOS
	720	23	0450	KNR Simiutaq.	MJT
		28	0608	WGN Chicago IL med lokalt väder	RÅM
		31 1	0700	WGN  stadigt	BOS
		23	0800	WGN fint så här dags	JOB
		24	1400	KOTZ Kozebue AK	MJT
		22	1308	KOTZ  med ett kort id, annars non-stop musik	RÅM
		2	1000	KOTZ  med rumphugget ID och pop	BOS
	730	23	0744	CKAC Montréal QC  ”Radio Circulation”	RÅM
		23	0505	CKAC  “Radio Circulation”	KEL
		23	0805	CKAC 	MJT
		5	0700	CKAC ”Radio Circulation 730”	JOB
		23	0526	CKDM Dauphin MB ”ckdm.com”	KEL
		31	0818	CKDM  med ett kort “CKDM” mellan låtarna	RÅM
		23	0530	CKDM  spelade Beach Boys.QRM från CKAC.	MJT
		7	0901	CKDM lyckades nästan hitta av heltimmen med musikskarven. 	BOS
		23	0526	CKDM fint vid vädret	JOB
		15	0459	KDBI Boise ID kittlade fantasin med Mex-musik och ”La Gran D” med AM och FM-QRG:s (106.3 och 106.7)! Nytt format och call på KNFL dock så ingen ny pinne för	JOB
		6	0701	CHMJ Vancouver BC  med web-adressen	BOS
		23	0753	CHMJ ”AM 730, all traffic all the time”	JOB
	740	5 6	0600	CFZM Toronto ON  m ett ”Zoomer”-ID och gammelrock på FF + Satchmo på det. mycket trevlig signal vid ID.  “Zed” och inte “Zee” i callet! Engelska arvet.	BOS
		23	0555	CFZM  ”AM 740 and 96.7 FM Zoomer Radio”	RÅM
		23	0757	CFZM  “This is Zoomer Radio, AM 7-40 Downtown Toronto on 96.7 FM”.	MJT
		6	0639	CFZM “Zoomer Radio” mycket fint med softa låtar, tex. Frank Sinatra	JOB
		21 28	0459	CBX Edmonton AB med ett stört id	RÅM
		15	0459	CBX "This is CBC Radio One 740 AM and 93.9 FM in Edmonton 	JOB
		29 5	0559	CBX  med samma ID som för Jan ovan.  Även 1330 utc den 29.10.	BOS
		28	0554	CBX  spelade “Billie Jean” med Michel Jackson och lokal-idade några minuter 
				senare.	MJT
	750	31	0300	CBGY Bonavista Bay NL ”This is CBC Radio One, 1400 AM in Gander”	RÅM
		1 5	0600	WSB Atlanta GA  berättade att normaltiden just inträdde denna tid, ex DST.	BOS
		31	0700	WSB  fint ”Atlanta’s 24 hours news, weather and traffic. It’s 95.5 and AM 750 WSB Atlanta News”	RÅM
		6	0700	WSB “WSB 24 hour news center…”	JOB
		16	0428	CKJH Melfort SK fint med ”CK-750 Classic Hits” och Bryan Adams	JOB
		22 30	0259	CKJH  med ishockey	RÅM
		23	0545	CKJH “CK 750”	KEL
		28	0635	CKJH  “Classic hits”	MJT
		23 29	1300	KXTG Portland OR med id och ”Westwood One Sports”	RÅM
		29 5	1300	KXTG  stark	BOS
		15	1338	KFQD Anchorage AK fint “You’re listening to “Revolution” on Newstalk 750 and the brand new 103.7 FM KFQD”	JOB
		24	1345	KFQD 	MJT
		15 22	1400	KFQD  med jingle ”103.7 FM KFQD”	RÅM
		29 7	1005	KFQD  med ID och jingle efter nyheterna	BOS
	760	23	0628	WJR Detroit MI	RÅM
		5	0600	WJR  + en brasse + mexikan med hymnen	BOS
		23	0625	WJR  “News talk 760 WJR”.	MJT
	770	1 5	0600	WABC New York NY   stark men med flera andra i hasorna. Sämst precis på tim.	BOS
		23 31	0806	WABC  med id innan RER	RÅM
		1 6	0605	WABC kanon	JOB
		23	1030	CHQR Calgary AB  ”News Talk 770”	LSD
		23	0757	CHQR “NewsTalk 7-70 CHQR”	KEL
		22 28	0600	CHQR  mycket stark ”NewsTalk 7-70”	RÅM
		23	0755	CHQR   	MJT
		22 30	0955	KTTH Seattle WA med PSA och ”7-70 KTTH”	RÅM
		23	0822	KTTH  ”Big Breaking News on Talk AM 7-70 KTTH”	KEL
		15	0500	KTTH fint "Seattle's Right Choice, more conservative Talk Radio AM 770 KTTH Seattle". Fox Nx	JOB
	780	22	0400	WBBM Chicago IL  ”NewsRadio WBBM”	RÅM
		23	0800	WBBM  “Chicago’s news radio”.	MJT
		2	0600	WBBM  rapporterade of flera skjutningar	BOS
		15	0454	KKOH Reno NV “Newstalk 780 KOH” hann höras innan fade	JOB
		22 28	0605	KKOH  “NewsTalk 780 KOH”	RÅM
		28	0605	KKOH Reno NV	MJT
		22	1300	KNOM Nome AK berättade att klockan var 5	RÅM
		22	1300	KNOM  hade inte fått upp farten riktigt vid ID	BOS
	790	6	0700	WTNY Watertown NY ”Northern New York’s Newstalk Station 790 WTNY”	JOB
		6	0700	WTNY  lossgjorde sig från KFGO och annat med wx och ID.	BOS
		1 5	0600	WPRV Providence RI  förklarade att dom var “a Cumulus Radio Station.”	BOS
		31	0700	WPRV fint med “WPRV Providence” mm. Vill ha upp 630 istället!	JOB
		31	0700	WPRV   bra med “Your Home for Talk and Business AM 790 WPRV Providence” 	RÅM
		6	0810	KFYO Lubbock TX  med 100% ID och fint dessutom i C2C-lucka! Ny för mig men hörd av Sigge för många år sedan. Fint QSL efter flera dagars väntan!	BOS
		6	0810	KFYO utan problem bara så där! Problemen tycks istället komma vid QSL:andet?	JOB
		23 29	0600	KFGO Fargo ND “The Mighty 790”	RÅM
		30	0530	KFGO	LSD
		6	0900	KFGO finns även på 94.1	JOB
		2	1000	KGHL Billings MT  med ett Mighty ID. OBS alltså två “Mighty” på frekvensen!	BOS
		2	1000	KGHL  med Country och “The Mighty 790 KGHL Billings”. CBS Nx	JOB
		15	0457	KJRB Spokane WA nu med tung rock! “10 in a row of the rock you know, 94.1 The Bear” 	JOB
		22	0929	KJRB  med ett “94.1 The Bear”	RÅM
		15	1400	KCAM Glennallen AK ”This is the Voice of the Copp…” hanns bara med innan Fox Nx gick på! (Copper River Valley ska man säga)	JOB
		24	1350	KCAM  med sega ballader.	MJT
		21 29	1300	KCAM  med id och Fox News	RÅM
		22 7	1000	KCAM  ”serving the Copper River Valley since 1964”. 	BOS
	800	31	0328	VOWR St. John’s NL med NOS och ”This is the sound of radio, radio with a difference. Another great song on VOWR”	RÅM
		1	0647	WNNW Lawrence MA upp med ID // 102.9 FM. Svårt med QSL här...	JOB
		1	0612	CJAD Montréal QC “Newstalk Radio CJAD 800”	JOB
		23	0835	CKLW Windson ON.	MJT
		23	0830	CKLW  ”AM 800”	LSD
		23 31	0900	CKLW  med lokalt väder och nyheter	RÅM
		4	0600	KQCV Oklahoma City OK trevligt återhörande med “KQCV AM Oklahoma City”. Svarade flott med brevsändning häromsäsongen	JOB
		31	0824	CHAB Moose Jaw SK med musik, väder och en ”800 CHAB”-jingle	RÅM
		1	0159	CHAB  fint men med pre recorded REL px denna gång!	BOS
		22	0931	KPDQ Portland OR med religiöst program och en jingle ”KPDQ”	RÅM
		3	1100	KPDQ ”KPDQ Portland, a service of Salem Media Group”	JOB
		31	1100	KINY Juneau AK  med “south east Alaska” och flera ID.	BOS
		29	1306	KINY  “103.5 FM KINY” Undrar vem som sjöng i bakgrunden?	RÅM
		4	0800	KINY ID:ade // 103.5	JOB
	810	15	0445	CKJS Winnipeg MB "Pinoy Saturday Night right here on CKJS 810" 	JOB
		23	0608	CKJS   “This is CKJS 810 AM” med musik och störd av BBC	RÅM
		2 7	0901	CKJS  starkast på frekvensen vid ID! Båda dagarna.	BOS
		29	1200	KGO San Francisco CA	LSD
		29 4	1300	KGO  utan Eu-QRM	BOS
		22 29	1300	KGO  “KGO San Francisco-Portland”	RÅM
		4	1000	KGO tuffade på skapligt	JOB
	820	1 5	0600	CHAM Hamilton ON  med ID + “Funny 820” och korta ståupp-snuttar	BOS
		31	0844	CHAM  med ett kort “Funny 820”	RÅM
		23	0529	WBAP Forth Worth TX med Red Eye Radio och ID efter wx	JOB
		1	1000	WCPT Willow Springs IL  med ett par svaga ID	BOS
		2	0600	WCPT med ett ”WCPT 820” bland andra	JOB
		15	0500	KUTR Taylorsville UT ”The Truth AM 820” tampades med KGNW	JOB
		22 23	0600	KUTR   “The Truth” mm	RÅM
		28	0604	KUTR 	MJT
		1 2	0200	KUTR  öppnade truthen 	BOS
		15	0500	KGNW Burien WA något starkare med ”820 AM The Word” och callet	JOB
		28 30	0555	KGNW  med ”820 AM The Word” mm	RÅM
		13 15	1400	KCBF Fairbanks AK med ett brusigt ID. Betydligt bättre 15:e med  "ESPN Radio 820 Sports KCBF"	JOB	
		23	1254	KCBF  klart och fint medan exv 700 var helt borta.	MJT
		15 30	0800	KCBF  med ESPN var det tyvärr	RÅM
		7	0900	KCBF  trumfade över UT och WA på timmen	BOS
	830	1 6	0721	WCRN Worcester MA  ”Full Service Radio” förklarar att dom spelade musik!	BOS
		23	0501	WCRN  med ett ”830 WCRN”. Spelar ”NorthStar Music” (oldies) på nätterna då de är en Full Service Radio	RÅM
		1	0657	WCRN “Full Service Radio 830 WCRN”. Mx-px	JOB
		29	0615	WCCO Minneapolis MN	LSD
		31	0848	WCCO  ”NewsRadio 8-30 WCCO”	RÅM
		23	0800	WCCO  “News radio 830”	MJT
		1	0200	WCCO  lite mer sport denna tid	BOS
		16	1420	KSDP Sand Point AK bra med lokalt väder och NPR	RÅM
		31 4	1100	KSDP  med ett mycket trevligt ID med lokal atmosfär	BOS
		29	1000	KSDP ”You’re listening to KSDP Sand Point…” + ett FM-call jag inte får ut	JOB
	840	19	0359	WHAS Louisville KY ”NewsRadio 840 WHAS”	RÅM
		5	0600	WHAS  med ett svagt id, men gör inget då QSL redan has	BOS
		19 22	0401	CFCW Camrose AB med en CFCW-jingle	RÅM
		24	0711	CFCW  “Country Legends”	KEL
		15	0446	CFCW "This is Saturday night special on 840 and 910 CFCW"	JOB
		1	0201	CFCW  jinglade för enbart 840	BOS
		2	1000	KXNT North Las Vegas NV  fint när AB sopades bort av “norrskenet”	BOS
		2	1000	KXNT	JOB
	850	23	0600	WEEI Boston MA med id under KOA	RÅM
		1	0606	WFTL West Palm Beach FL  äntligen med flera fina ID mm! Väntat många år på ett bra rapporttillfälle. Svarade fint!	BOS
		1	0606	WFTL bara andra gången och flera år sedan jag hörde dem i Furuögrund. QSL-brev kom dock då så slipper skicka nu!	JOB
		1 4	0600	WKNR Cleveland OH  med fint ID	BOS
		4	0600	WKNR ovanligt bra “ESPN 850 WKNR Cleveland”	JOB
		15	0500	KOA Denver CO rätt bra ”KOA Newsradio”	JOB
		18	0632	KOA  med väder och ”KOA Newsradio”	RÅM
		1	0201	KOA  med lokalt wx och nx.  KOA hela natten, KOA hela dan …	BOS
		23	1403	KICY Nome AK	KEL
		15	1326	KICY körde "The Gospel Great program"och hördes utmärkt	JOB
		22 29	1304	KICY  ”This is KICY Nome” spelade musik	RÅM
	860	24	0900	CJBC Toronto ON  	MJT
		31 1	0900	CJBC  med vanliga Toronto-ID:et på timmen	BOS
		23 31	0900	CJBC  bra med franska och id	RÅM
		6	0500	CJBC med sitt ID och med SK under	JOB
		7	0900	CBKF-2 Saskatoon SK  med fint ID för 90.1 FM i Prince Albert	BOS
		29	0600	CBKF-2 K bra över heltimmen för en gångs skull	RÅM
		6	1000	CBKF-2 var det till sist dags för här efter att Toronto fått alla TOH efter 05z	JOB
		15	0500	KTRB San Francisco CA fick loss ett ”KTRB San Francisco” på timmen	JOB
		22 23	0600	KTRB  svagt under franskatalande kanadicker. Bra 22:a 0934	RÅM
		22	1300	KTRB  med ett klart ID.  ”The Answer”, men hur är det med ansvar?	BOS
		29	1300	KPAM Troutdale OR bra med id och nyheter från Barcelona	RÅM
		21 29	1300	KPAM  mycket bra	BOS
		29 5	1000	KPAM ”Newstalk 860 KPAM Portland-Vancouver”	JOB
		29	1310	CHAK Inuvik NT med programmet ”Weekender on CBC North Radio One”	RÅM
		29	1330	CHAK  med temperaturerna i NWT. Time check som MDT.  En annan CBC-station lika stark ibland. Lär ska vara CFPR i BC men bara regionalt från CBC Vancouver.	BOS
	870	31 1	0700	WHCU Ithaca NY  skapligt på timmen och ännu bättre stundtals	BOS
		31	0700	WHCU  med ”870 AM 95.9 FM WHCU Ithaca”	RÅM
		31	0700	WHCU  med ett ovanligt bra ID för att vara dom	JOB
		1 6	0730	WWL New Orleans LA  fint	BOS
		16	0255	WWL och inget intressantare	JOB
		23 30	0605	WWL  med id i en promo	RÅM
		23	0600	WWL  med CBS News.	MJT
		15 4	0439	KFLD Pasco WA med reklam för Tri-City Herald. Var nog denna som hade dead air innan Fox News på timmen. Fint ID 4:e 1000. Bara andra gången för	JOB
		22	0932	KFLD  bra med en promo ”.. on NewsTalk KFLD”	RÅM
		29 	1330	KFLD  kanon med ”News Talk 870”-id innan de lämnade över till ett reklampx	BOS
	880	23	0638	WCBS New York NY med trafikinformation	RÅM
		23	0559	WCBS “NewsRadio 8-80 WCBS”	KEL
		23	0602	CKLQ Brandon MB med “Q Country Weather”, CW och svårt störd av WCBS	RÅM
		1	0130	CKLQ med ”Q-Country Weather”	JOB
		15	0439	CHQT Edmonton AB ”iNews 880 time is 10.39”. Dimma och 5 grader i Edmonton, dvs ungefär som i Parka	JOB
		18	0630	CHQT  ”iNews 88” mm	RÅM
		28	0601	CHQT 	MJT
		15	0449	KWIP Dallas OR glänste periodvis. ”La Campeona 880 AM” och Mex, Legal ID noterat på timmen	JOB
		15 29	0511	KWIP  bra med musik och ”La Campeona 880 AM” mm innan alla NA-stationer försvann. Provar en ny rapport. Mkt bra 29/10 1255 och 31/10 1000.	RÅM
		21 29	1255	KWIP   mycket pampigt ID	BOS
	890	19 30	0400	WLS Chicago IL med ett stört id	RÅM
		5	0600	WLS  var inte väderlös så här dags	BOS
		23	0800	KYWN Meridian ID drog callet. Vägrade svara sist jag rapporterade…	JOB
		28	0604	CJDC Dawson Creek BC promotade sin ”Insider Club”	RÅM
		15	0448	CJDC "CJDC AM 890" och C&W	JOB
		22 28	0603	CJDC 	MJT
		29 6	1159	CJDC	BOS
		22 31	1059	KBBI Homer AK  med ett ID och sen BBC News innan CJDC tog över	BOS
		22	1000	KBBI  med ett kort id och sedan BBC WS	RÅM
		4	0859	KBBI drog callet. Brusigt	JOB
	900	5	0558	CHML Hamilton ON  med ett svagt id i en promo	BOS
		23	0900	CHML  med ett stört id	RÅM
		31	0700	CHML  med nx	JOB
		1	0900	KJSK Columbus NE  med ett hyggligt heltimmes-ID innan CBS News! Ny för mig. Mycket trevligt svar från intresserad v/s!	BOS
		1	0900	KJSK  hördes visst här! Brusigt kanske men 100% ID och CBS News, och QSL:et klagar man ju inte heller på!	JOB
		15	0446	CKBI Prince Albert SK mycket bra ”Saskatchewan’s Country CKBI”	JOB
		22 31	0836	CKBI  med ett stört id och CW	RÅM
		7	0900	CKBI  med heltimmes-ID i det tilltagande solspraket	BOS
		13	1400	KZPA Fort Yukon AK fint med ID för 89.5 av mycket ung annonsör	JOB
		17 22	1300	KZPA  bra med id för 89.5 och trevlig musik	RÅM
		31 4	1100	KZPA  en favorit att slölyssna på. ”Barn”-röster som IDar.	BOS
	910	5	0600	WABK Bangor ME  med ett skapligt ”Big 104 FM” och OLD var det massor av år sedan jag hörde senast! Kul!	BOS
		5	0602	WABK var det länge sedan jag hörde. Bara ett klämt ID innan Björn Skifs	JOB
		1 6	0901	WFDF Farmington Hills MI  med både ”Superstation” och ”Detroit” i röran	BOS
		30 23	0900	WFDF  “910 AM Super Station”. Bara andra gången för 	RÅM
		1	0700	WFDF ”910 AM Superstation”	JOB
		22 6	0859	WSUI Iowa City IA  med callet och NPR-annonseringar	BOS
		22 31	0859	WSUI  ”You’re listening to Iowa Public Radio News WSUI 910 AM mm”	RÅM
		31	0900	WSUI “Iowa Public Radio” mycket bra med call	JOB
		23 29	0713	KCJB Minot ND med CW och ”Classic Country 910, KCJB”	RÅM
		1 6	1206	KCJB  med avspänt morgonprogram	BOS
		23	0712	KCJB 	MJT
		31	0600	KCJB “91 Classic Country, KCJB”	JOB
		18 31	0631	CKDQ Drumheller AB idade ”9-10 CFCW”	RÅM
		15	0451	CKDQ här med dubbel-ID ”840 and 910 CFCW”	JOB
		22	1000	CKDQ  ”Alberta’s Country Legends, 910 CFCW”	BOS
	920	23	0600	WDMC Melbourne FL “Devine Mercy Catholic Radio” mm. Äntligen en ny NA.	RÅM
		1 5	0600	WDMC  inte så illa vid ID och mycket bra med EWTN innan. Stabil den 1.11 	BOS
		23	0600	WDMC                                                            	MJT
		1	0700	WDMC riktigt bra med “WDMC 920 AM Catholic Radio. WDMC Melbourne, Vero Beach”.QSL kom efter en vecka! 	JOB
		6	0332	CKNX Wingham ON med promo och ”CKNX Country”  	JOB
		1	0859	WBAA West Lafayette IN länge jagad men här ensam med ID // 105.9 FM efter BBC Overnight-px! Perfekt QSL och ett tjockt paket med T-shirts, tygkassar, mugg och CD-skivor med mera kom med posten några veckor senare 	JOB
		19 30	0400	WOKY Milwaukee WI  ”Milwaukee’s Sports Station, The Big 920”	RÅM
		6	0700	WOKY	JOB
		14	0524	CFRY Portage-la-Prairie MB med Real Country weather	JOB
		23 31	0558	CFRY  med musik och en jingle	RÅM
		31	0640	CFRY	LSD
		23	0545	CFRY 	MJT
		23	0500	KWAD Wadena MN plötsligt upp bra med ID! Behövs dock inte hos	JOB
		23	0500	KWAD  med CW och idade även 1430	RÅM
		6	1200	KLMR Lamar CO  svagt ID innehållande callet och deras slogan	BOS
		15	0500	KVEL Vernal UT skapligt “104.5 FM and AM 920, Newstalk KVEL” plus orter	JOB
		30	0400	KVEL mycket bra över heltimmen ”104.5 FM and AM 920 NewsTalk KVEL” mm	RÅM
		15 2	0500	KVEL	BOS
		4	0905	KSHO Lebanon OR med jingle innan Seals and Crofts “Summer Breeze”. Kom igen med ett bra ID 1017 tex	JOB
		2 6	1200	KXLY Spokane WA     // 100.7	BOS
		21 22	0500	KXLY  idade både AM- och FM-frekvensen	RÅM
		6	0900	KXLY = semipest. Promo för balettföreställning med Tjajkovskijs “Nötknäpparen” i Spokane	JOB
		15 23	1000	KSRM Soldotna AK  ”Celebrating our 50th year. This is Newstalk 92 KSRM ..”	RÅM
		15	1330	KSRM fint "Now your Kenai-Soldotna weather outlook on The One, KSRM, brought to you by Arctic Cat..."	JOB
		22 1	1023	KSRM  med dåligt ID på fel antenn. ”radiokenai.com” säkrade ID:et	BOS
	930	30	0332	CJYQ St. John’s NL med ett stört “The New 930 … CJYQ ..”	RÅM
		23	0600	CFBC St. John NB spelade country i kamp med CJCA	RÅM
		23	0804	WPKX Rochester NH  med ett id som gick igenom kanadickens slöa ballader.	MJT
		6	0900	WBEN Buffalo NY  med ett par svaga ”wben.com”	BOS
		31	0700	WBEN  “”News Radio 930 AM WBEN”	RÅM
		31	0704	WBEN bra. Har en app säger dom…	JOB
		6	2301	+WLBL Auburndale WI denna NPR hördes utmärkt med call + ID för 930, 99.1 samt 100.9 helt enligt OJS loggning i Ekot (Tnx!)! Inte ofta att det stämmer men ibland händer det . Trevligt QSL!	JOB
		5	0900	WKBM Sandwich IL med Relevant Radio-ID för 950 och 930	JOB
		29	0831	WTAD Quincy IL med en promo för hockey	RÅM
		29	0831	WTAD lite försynt men med promo enligt Rolf. Bara andra gången för	JOB
		29	0831	WTAD även med mina antenner	BOS
		1	1000	WKY Oklahoma City OK  våldsamt bra och stabilt med nya formatet. Univisión Deportes Radio. Tacksamt för mig som inte bockat av denna ännu. Nu avbockad!	BOS
		1	0616	WKY med flera ID:n denna tid: “930 AM WKY Deportes” mm	JOB
		15	0451	KOGA Ogallala NE smög överraskande upp bakom CJCA med NOS och ett påpassligt ”AM 9-3-0 KOGA”. Hade dugt till rapport om behov funnits. Bara andra gången för	JOB
		15	0451	KOGA  blev en rapport till slut! Skapligt ID och äldre hits.  Fint QSL!	BOS
		15	0449	CJCA Edmonton AB pushade för ”Grace To You”. “AM 930 The Light”	JOB
		22	0400	CJCA  “AM 930 The Light” mm	RÅM
		24	0725	CJCA  “The Light”	KEL
		2	1000	KROE Sheridan WY gladde med ID // FM på timmen! Snabbt svar	JOB
		30 4	0700	KSEI Pocatello ID  med ett svagt ID på östkustantenn	BOS
		23	0900	KSEI  bra med oldies och ”The Idaho Oldies Channel, AM 930 and FM 106.7 KSEI Pocatello”	RÅM
		23	0900	KSEI riktigt bra. Körde Townhall nx på timmen	JOB
		15	1400	KNSA Unalakleet AK med dubbel-ID för KDLG och KNSA	JOB
		24	1355	KNSA  med nyheter.	MJT
		22	1300	KNSA  med sitt dubbel-ID.	BOS
	940	24	0915	CFNV Montréal QC med fransk musik och id	LSD
		24 31	0810	CFNV  med musik och id	RÅM
		30	0801	CFNV  med prydligt ID och lät Edith Piaf intyga att ”je ne regrette rien” 	BOS
		24	0758	CFNV  med chansons och envist pipande radiofyr.	MJT
		4 	0600 	KPSZ Des Moines IA  hänvisade till webbsidan! Hördes bättre vid PAX109 dock, och 
				det kom även QSL då 	JOB
		22 23	0600	CJGX Yorkton SK  “GX-94”	RÅM
		1 6	0200	CJGX  stark men gnissel från effektstarka EU/AS förstås	BOS
		15	0443	KWBY Woodburn OR med ett skapligt ”La Pantera” i Mexmusiken	JOB
		22	0933	KWBY med ett stört “La Pantera”. Intressantare var dock en ESPN-station som turades om med KWBY, KFIG kanske?	RÅM
		15	0500	KWBY  med legal ID måste vara lättaste 200-Wattare i USA?	BOS
	950	2	0015	CKNB Campbellton NB “95 CKNB” i musiken	JOB
		2	0600	CKNB  med komplett ID med ort och allt	BOS
		24	0909	WWJ Detroit MI  “WWJ NewsRadio 9-50”	KEL
		24	0900	WWJ  ”News radio 950” var rejält stark.	MJT
		29	0600	WWJ  med ett id i röran ”950 WWJ”	RÅM
		30	1000	WNTD Chicago IL  med ett dåligt dubbel-ID // 930	BOS
		5	0900	WNTD  “Relevant Radio 950 and 930 AM”	JOB
		29	0900	WNTD  med ett svagt och stört id	RÅM
		19 23	0400	CFAM Altona MB  ”This is CFAM News”	RÅM
		1	0200	CFAM  inte så dåligt med call mm	BOS
		1	0200	CFAM ”CFAM Radio 950”	JOB
		23	0600	KKSE Parker CO drog längsta strået på timmen	JOB
		3	0700	KCAP Helena MT  var ensam på frekvensen och ID:ade bra	BOS
		5	0100	KCAP ”Newsradio 95, KCAP Helena”	JOB
		15	0500	KJR Seattle WA stark med Fox Sports. "KJR AM and KJR FM HD2 Seattle"	JOB
		29	1255	KJR   “NBC Sports Radio” mm	RÅM
	960	1 5	0600	WEAV Plattsburgh NY  mycket fint över heltimmen med ID mm	BOS
		23	0700	WEAV  sport och “960 The Zone All Sports” mm	RÅM
		31	0700	WSBT South Bend IN riktigt fint av någon anledning! ”The home of Notre Dame Football”, ”960 AM, 96.1 FM WSBT South Bend”	JOB
		31 2	0700	WSBT  ovanligt ren och fin!  Betydligt sämre ID 2.11 0600z.	BOS
		31	0700	WSBT   ”960 AM 96.1 FM WSBT South Bend” med sport	RÅM
		7	0120	WTCH Shawano WI  med en bra jingle och lite till	BOS
		30	0921	WTCH kräver en del av cx! “WTCH AM 960 and 96.1 FM” i Countryn	JOB
		23 31	0600	KMA Shenandoah IA idar även 99.1 FM  	RÅM
		16	0145	KMA  med ID och kmaland.com trots att man körde en reklam till area code 214
				(Texas) 	JOB
		1	1000	KMA  tämligen ensam och stark	BOS
		6	1200	KNEB Scottsbluff NE  nära gränsen till WY. Svagt men bra ID.	BOS
		22	1000	KNEB  med id och ”.. and now on 100.3 FM”	RÅM
		22 4	1000	KNEB inte så pjåkigt! Nu också på 100.3 säger dom. Även 31:a	JOB
		23	0820	CFAC Calgary AB “960 The Fan”	LSD
		24	0743	CFAC  “Sport 9-60 The Fan”	KEL
		22 24	0900	CFAC  var det tyvärr. Lät sig inte riktigt lik så hoppades på något annat…	MJT
		16	0418	CFAC rekade för Mug Shotz sports bar and grill	JOB
		22 30	1100	KLAD Klamath Falls OR  med ett skapligt legal ID i ESPN	BOS
		30	1100	KLAD  rätt bra vid ID-tid!	JOB
	970	18 31	0400	WZAN Portland ME med ESPN	RÅM
		23	0626	WZAN 	MJT
		30	0800	WZAN  när jag trodde WDCZ skulle ha en chans	BOS
		1	0800	WDCZ Buffalo NY med ID för “WDCX FM” 99.5. Sedan länge i pärmen från NPR-tiden, men ej hörd varje Parkatripp ju	JOB
		23 31	0600	WDAY Fargo ND “on 970 WDAY”	RÅM
		7	0117	WDAY  mkt stark en stund med några ID. Intressant rusning som återstår att kolla.	BOS
		28 30	0600	KBUL Billings MT “NewsTalk 95.5” mm 	RÅM
		15	0506	KBUL "You're listening to Coast to Coast AM on Newstalk 95.5" 	JOB
		7	0100	KBUL  redan denna tid.	BOS
		28	0559	KBUL  är det dags att skicka ny rapport till	MJT
		29	1300	KUFO Portland OR  “Freedom 9-70” mm	RÅM
		5	0600	KUFO  skapligt bra vid ID ”Portland’s right place to talk, Freedom 970, KUFO AM Portland” 	JOB
		13 14	1406	KFBX Fairbanks AK med en trevlig topp med ”KFBX”-ID och morgonshowen med en tupp i studion! 0505 14:e	JOB
		16 31	1329	KFBX  stark med nyheter	RÅM
		24	1357	KFBX  	MJT
		15 2	0500	KFBX  ”The station that means Fairbanks”	BOS
	980	23	0649	CHRF Montréal QC  "Montréal AM”	KEL
		24	0855	CHRF  dominerade denna dag.	MJT
		23 30	0754	CHRF  bra med musik och id	RÅM
		2	0603	CHRF  drog sitt kompletta Id tre minuter sent	BOS
		1	0516	WCAP Lowell MA hör jag inte ofta men bitvis fina ÖK-cx. “980 WCAP”	JOB
		31	0630	CFPL London ON “am980.ca”, “This is AM 980”	JOB
		23	0800	WITY Danville IL jinglade i röran på timmen. Inte direkt vanlig hos	JOB
		5 7	0600	WCUB Two Rivers WI  med ett svagt ID på timmen och sen på med nyheter	BOS
		29	0829	WCUB  med ”The Lake Shores Classic Country, 980 WCUB”	RÅM
		30	0921	WCUB “Classic Country 980 WCUB” mycket bra med promo	JOB
		21	0540	CJME Regina SK med “CJME News update”	RÅM
		2 7	0900	CJME  ”980 on your AM dial and worldwide on cjme.com”	BOS
		29 31	0900	KKMS Richfield MN inte så bra ”AM 980 KKMS ..”	RÅM
		29	0600	KKMS “AM 980 The Mission”. SRN News	JOB
		6	0600	KMBZ Kansas City MO hade gärna fått gå bättre… Klart ID i alla fall	JOB
		3	1000	KSPZ Ammon ID med bra tryck vid ID. ESPN	JOB
		24	0758	CKNW New Westminster BC  	MJT
		22 31	1100	CKNW  “Vancouver’s News …”	BOS
		23 31	1000	CKNW  ”NewsTalk 980 CKNW”	RÅM
		3	0700	CKNW ”Newstalk 980 CKNW”	JOB
	990	4	0700	WDYZ Orlando FL  hade jag faktiskt ett call på förutom ”La Nueva 990” när jag kollade saken ett halvår senare …  Trevligt QSL ganska omgående!	BOS
		4	0700	WDYZ nätt och jämnt med ett “La Nueva 990 AM”! Tnx för tips BOS! Min inspelning var kanske för dålig eftersom QSL uteblivit…	JOB
		30 5	0559	CBW Winnipeg MB  med perfekt lokal-ID	BOS
		22	0559	CBW  med ”This is CBC Radio One, 990 AM 89.3 FM Winnipeg”	RÅM
		4	0558	CBW med ID för 990 och 89.3	JOB
		6	1200	+KRKS Denver CO  dök upp plötsligt med bra signal denna tid. PSRA-effekt? Fina ID mm så rapport åkte iväg omgående. Snabbt svar på försök två. Tnx to GM!	BOS
		6	1200	KRKS  tipsade Bosse om efter att ha fått QSL och det stämde faktiskt! Min första US på denna frekvens! ”990 AM The Word”	JOB
	1000	30	0900	WMVP Chicago IL med ESPN under KOMO	RÅM
		2 3	0600	WMVP  drog på bra vid heltimmes-ID:et.  Oklahoma verkar hopplöst här.	BOS
		16	0900	KOMO Seattle WA med ABC News	LSD
		21	0400	KOMO  med “KOMO News”	RÅM
		23	0655	KOMO 	MJT
		24	0752	KOMO	KEL
		1 2	0200	KOMO  fint.  ”Home of the Huskies”	BOS
	1010	30	0818	CFRB Toronto ON ”NewsTalk 10-10”	RÅM
		30	0800	CFRB  “From the News Talk 1010 broadcast center in downytown Torointo …”	BOS
		23	0600	WINS New York NY med nyheter	RÅM
		1 2	0600	WINS kanon	BOS
		6	0900	WINS Det enda som skulle kunna ID:a oftare än dom är väl en slinga? 	JOB
		28	0605	CBR Calgary AB med lokalt väder	RÅM
		28	0605	CBR  tyvärr utan lokal-id.	MJT
	1020	30	0606	KDKA Pittsburgh PA med id innan C2C AM	RÅM
		23	0800	KDKA hade sällskap av NM bl.a.	JOB
		29	0655	KCKN Roswell NM idade ”Radio Visión Cristiana”	LSD
		22 30	1051	KCKN  med ett ”Radio Vison Cristiana”	RÅM
		1 4	0600	KCKN	BOS
		1	0600	KCKN med kedje-ID	JOB
		28	0600	KTNQ Los Angeles CA bra med TOH och ”Deportes Radio”	RÅM
		30 6	1100	KTNQ  med lokal-ID och Univisión Deportes Radio	BOS
		28	0600	KTNQ 	MJT
		4	0900	KWIQ Moses Lake WA  både ”ESPN Radio 1020” och ett ID för 900-tvillingen	BOS
		4	0900	KWIQ ”ESPN Radio 1020” bland annat	JOB
		15	1352	KVNT Anchorage AK med reklam för Aurora Family Dentistry i Anchorage	JOB
		27	1430	KVNT  med snx om NRA och fullständigt id. QSL denna gång? Bra hördes den iaf.	MJT
		22	1305	KVNT  med promo för ”KAFC 93.7” mm	RÅM
		22 7	1000	KVNT  fint och ensam på frekvensen	BOS
	1030	18	0500	WBZ Boston MA med ett risigt id	RÅM
		2	0600	WBZ  	BOS
		2	2040	WBZ kom tidigt denna kvällsöppning	JOB
		14 15	0522	KBUF Holcomb KS lite överraskande upp rätt hyfsat med Country och ”You can listen in for your Ag updates on your Ag leader KBUF!”. Kom igen med ett fint ID i Contryn morgonen efter! Börjar visst bli vanlig, eller är det cx:en kanske?	JOB
		1	1002	KBUF  missade heltimmes-ID och nyhetsstart med två minuter.	BOS
		15	0500	KTWO Casper WY med ”K2 Radio” och ”Wyoming’s radio station”. Fox Nx	JOB
		31	0900	KTWO  starkare än WBZ på heltimmen ”AM 1030 K-Two Radio” mm	RÅM
	1040	1	0647	WURN Boynton Beach FL  stark och stadig denna morgon och med ett bra ”Actualidad 1040 AM” gladde mig, som inte haft äran tidigare! Svårt hitta adress till dom …	BOS
		1	0647	WURN  även på min VK/ÖK-kombo med ett helt OK ”Actualidad 1040 AM”! Givetvis inte varit i närheten av denna tidigare fast QSL verkar tufft…	JOB
		18	0500	WHO Des Moines IA  ”NewsRadio 1040”	RÅM
		16	0234	WHO vädrade	JOB
		23	0630	WHO  ”News radio 10-40 WHO”.	MJT
		3	2300	WHO	BOS
		16	0920	CKST Vancouver BC med sitt sportprogram	LSD
		28	0602	CKST  med bokstavsid och “TSN 1040”	RÅM
		28	0602	CKST  mixad med WHO.	MJT
	1050	23	0652	WEPN New York NY “Deportes Radio” mm	RÅM
		23	0637	WEPN 	MJT
		23	0614	WEPN	KEL
		2	0600	WEPN  fint ID	BOS
		22 31	0728	CHUM Toronto ON  ”TSN 1050” mm	RÅM
		3 5	0600	CHUM  kanon	BOS
		15	0438	CJNB North Battleford SK ”Saskatchewan’s Country CJNB-CJNS”	JOB
		22 30	1142	CJNB  spelade CW med njutbar styrka	RÅM
		30 9	0100	CJNB  fint i i en kort störningsrusning	BOS
		15	0500	KORE Springfield OR äntligen efter alla år jag letat efter den, och vid mycket bättre VK-konds än så här! Denna rusning gjorde tydligen susen. ”Fox Sports Eugene” och FM-frekvens	JOB
		15	0500	KORE  precis som Janne skriver. 92.7 närmare bestämt. Kul återhörande!	BOS
		29	1300	KBLE Seattle WA  har jag inte frestat med rapport tidigare så nu är det dags!  QSL.	BOS
		22	1300	KBLE  idade stationerna i kedjan samt  “Sacred Heart Radio”	RÅM
		29	1300	KBLE inte så illa	JOB
	1060	31	0700	WQOM Natick MA ”Your Catholic radio station 1060 AM WQOM…”	JOB
		1	0734	KYW Philadelphia PA upp med sina nyheter en liten stund	JOB
		29	0601	KGFX Pierre SD med callet + FM-repeater	JOB
		6	1200	KGFX  som för jan ovan	BOS
		29	0602	KGFX  med id efter CW och sedan nyheter från ABC 	RÅM
		2	2300	KRCN Longmont CO denna kväll/förnatt med DT-signaler. Ordentligt ID med call och ort. EWTN-px	JOB
		2	0949	+KDUS Tempe AZ gladde stort med promo och ID ”NBC Sportsradio AM 1060”. 1420 tex. samtidigt. Trevligt svar från CE!	JOB
		2	0949	KDUS  till min förvåning även på min inspelning trots att Janne och jag hade olika antennkombinationer. Tnx JOB för tipset!  Har inte velat svara dock.	BOS
		15	0446	CKMX Calgary AB ”CKMX AM Calgary. The best stand-up comedy 24/7. Funny 1060 AM”	JOB
		18	0630	CKMX  ”Funny 1060 AM”	RÅM
	1070	5	2207	WPLB Plattsburgh NY  ännu en utmaning att QSL:a… ID // FM här	JOB
		5	2207	WPLB  nämnde 103.7.  Denna kväll har jag visst inte kollat av alls.	BOS
		30 6	0607	CHOK Sarnia ON  med häftigt bra signal och snyggt ID!  Inte ofta hörd numer.	BOS
		31	0850	CHOK  med oldies och ett id	RÅM
		6	0700	CHOK med jingle och så nx	JOB
		1	1001	KFTI Wichita KS  ID:ade svagt under annan station	BOS
		15 16	0448	KNX Los Angeles CA “KNX 1070 Newsradio”. QRM från en med A/C-mx! Bloomberg-inslag hörs förresten ett par gånger i timmen på KNX: "We check your money at 20 and 50 after each hour"	JOB
		18 28	0650	KNX  med trafikinformation ”1070 Newsradio”	RÅM
		21	1215	KNX med trafikinformation	LSD
		23	0937	KNX ”KNX NewsRadio 10-70”	KEL
		24	0827		KNX 	MJT
		2	1000	KNX  väldigt stadigt även om man kunde ana ett par-tre till under	BOS
		19	1255	CFAX Victoria BC	LSD
		25	0505	CFAX	KEL
		22 29	1300	CFAX  ”CFAX 1070”	RÅM
		29 31	1300	CFAX  Den 31.10 1100 var KNX i princip frånvarande men C-Fax stark	BOS
		4	1100	CFAX med ett ”C-Fax 1070” i kamp med KNX	JOB
	1080	23	0600	WTIC Hartford CT fint med id mm	RÅM
		6	0555	WTIC “WTIC Newstalk 1080” bjöd på många ID:s denna exp	JOB
		30	0800	WTIC  med ett halvdussin ID på en minut. Minst …	BOS
		7	0500	WNWI Oak Lawn IL med ett ”WNWI Oak Lawn”. Hörd med ID ”Radio Deon” och musikprogram några gånger denna exp	JOB
		29	0834	WNWI  med promo för att sända program via WNWI	RÅM
		7	0500	WNWI  ID:ade fint när IBOC-bruset inte var så besvärande en stund	BOS
		1	1003	KRLD Dallas TX  med några id i egen nyhetssändning	BOS
		5	1200	KFXX Portland OR ”1080thefan.com” i IBOC-bruset. Sällhörd!	JOB
		22 29	0842	KOAN Anchorage AK med reklam och ”Conservative Talk, KOAN”	RÅM
		15	1330	KOAN "Conservative talk lives here, KOAN 95.1 FM and koanfm.com". Så man skryter minsann inte om AM-anläggningen. Jagar Honolulu här men inte ett pip tycks komma igenom...	JOB
		22	1300	KOAN  riktigt fint	BOS
	1090	4 5	0659	WBAL Baltimore MD  med ett par ID	BOS
		30	0753	WBAL  med id i en promo “WBAL NewsRadio 1090”	RÅM
		1	0730	WBAL “WBAL Newsradio 1090”	JOB
		1	0900	KAAY Little Rock AR  med ett svagt, stört men tydligt “KAAY Little Rock”	BOS
		1	0900	KAAY inte så bra som de kan gå men klart ID i alla fall	JOB
		31	2358	KMXA Aurora CO “1090 AM Super Estrella” fast ganska klämd	JOB
		31	0633	KBOZ Bozeman MT  “TalkRadio 1090 KBOZ”	RÅM
		16	0910	KFNQ Seattle WA med CBS Sports	LSD
		23 30	1000	KFNQ   ”1090 The Fan” mm	RÅM
		25	0456	KFNQ  ”CBS Sports Radio 10-90 The Fan”	KEL
		14	0522	KFNQ "1090 The Fan" i promo	JOB
		28	0608	KFNQ  var det tyvärr, hade hoppats på något intressantare…	MJT
	1100	23 30	0600	WTAM Cleveland OH med ett stört id	RÅM
		30	1020	KNZZ Grand Junction CO	LSD
		15 30	1100	KNZZ  bra så när som på IBOC-bruset från KFNQ.  Fint 2.11 1000z // 92.7	BOS
		29	0900	KNZZ   ”In Defense of Liberty, NewsRadio 1100 KNZZ Grand Junction and now on FM at 92.7”	RÅM
		30 2	0900	KNZZ ”Newsradio 1100 KNZZ”	JOB
		4	0900	KFAX San Francisco CA  med flera ID	BOS
		28	1300	KFAX  med ett stört ”on AM 1100 KFAX”	RÅM
	1110	3 4	0700	WBT Charlotte NC  var det lite överraskande här. Mest västligare stationer annars	BOS
		23 30	0800	WBT  med ett stört ”WBT AM Charlotte” mm	RÅM
		1	0700	WBT rätt bra	JOB
		14	0523	KFAB Omaha NE mycket fint ID i C2C-break ”Newsradio 1110 KFAB”	JOB
		16 28	0200	KFAB  med väder och id	RÅM
		7	0900	KFAB  hade ingen  bra dag i IBOC-bruset men låter sig lätt IDas ändå	BOS
		29	1333	KBND Bend OR  hyfsat ID efter lokala kanon-reklam	BOS
		3	1100	KBND  bra	JOB
		13	1405	KAGV Big Lake AK med callet och sedan GOS	JOB
		23	1215	KAGV 	MJT
		15 22	1400	KAGV  inte så stark denna gång	RÅM
		22 2	1300	KAGV  med en EE under också	BOS
	1120	18 30	0721	KMOX St Louis MO med lokala reklamer i en gate. Kör ibland musikprogrammet ”Route 66” för att förvilla	RÅM
		16	0100	KMOX ”The Voice of St. Louis” mm	JOB
		6	1202	KANN Roy UT  med svagt “KANN” genom bruset från någon IBOC från 1130.	BOS
		15	0443	KANN ”sosradio.net”	JOB
		22 31	0930	KPNW Eugene OR med lokal info och Fox News	RÅM
		22 31	1259	KPNW  fint	BOS
		15	0506	KPNW "Newsradio 1120 KPNW" och C2C 	JOB
	1130	18 30	0500	WBBR New York, NY  ”WBBR, Bloomberg 11-3-0”	RÅM
		24	0910	WBBR	KEL
		1	0900	WDFN Detroit MI  med ovanligt fint ID, inklusive “The Fan”-slogan	BOS
		1	0900	WDFN  hör man sällan så här dominant ”This is Detroit’s 1130 WDFN The Fan, an iHeart radio station”. Fox Sports	JOB
		19 30	0400	WISN Milwaukee WI “NewsTalk 1130 WISN, Milwaukee”	RÅM
		30	0630	WISN	LSD
		30 5	0700	WISN	BOS
		18 28	0630	KTLK Minneapolis MN med väder	RÅM
		3	0800	KSDO San Diego CA inte så illa med ”1130 AM KSDO San Diego”! Kul 
				återhörande!	 JOB
		29 30	0125	+KXET Mount Angel OR har jag funderat på någon gång men hördes nu några nätter, rimligen på dageffekt. Även 31 1. Ryska program! Kul logg och QSL kom också	JOB
		30 31	0130	KXET  stadigt med ryska  och lite rapporterbart. Även andra tidiga nätter.        	BOS
		29	0125	KXET  med Slavic Family Radio på ryska och ett snabbt svar.	RÅM
		15	0500	CKWX Vancouver BC “News 1130”	JOB
		24	0630	CKWX  ”News 1130”	LSD
		21 29	1300	CKWX  ”News 11-30” mm	RÅM
	1140	21 31	0359	CBI Sydney NS med “CBC Radio One, 92.1 FM ..”	RÅM
		1 3	0506	WRVA Richmond VA  med klart ID.  den 3.11 2259z.	BOS
		23 29	0556	KXRB Sioux Falls SD med CW och “The New 100.5 FM and 1140 AM, KXRB”	RÅM
		1	0847	KXRB  ffg i mina lurar med detta call och format: ”The new 100.1 FM and 1140 AM, KXRB Real Country Variety”	JOB
		15	0500	CHRB High River AB fint vid ID men fler stationer här	JOB
		15	0500	CHRB med Country	LSD
		18 31	0635	CHRB   ”We are Southern Alberta’s Community Radio. AM 1140”	RÅM
		6 7	1203	CHRB  fint och trevligt lokalt px. Inte likt nattsändningen.	BOS
		28	0601	CHRB  “AM 11-40”.	MJT
		22 7	0900	KGEM Boise ID  nästan jämnstark med CHRB och stabil signal. Utförligt ID	BOS
		22 31	1000	KGEM  “Salt and Light Radio, AM 11-40 KGEM Boise ..”	RÅM
		31	1000	KGEM har jag nog inte hört så här pass bra tidigare	JOB
		3	0800	KXST North Las Vegas NV m ID även för KXTE-HD3 ”CBS Sports Radio 1140”	JOB
		15	0437	KHTK Sacramento CA med NHL och San Jose Sharks Radio Network. Reklam till area code 916 lite senare	JOB
		4 6	0900	KHTK  svagt ID genom Alberta	BOS
		13	1400	KSLD Soldotna AK ”ESPN 1140 KSLD Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
		23	1235	KSLD 	MJT
		22	1200	KSLD  med ESPN, id och “..we know sport”	RÅM
		22	1300	KSLD	BOS
	1150	23 31	0657	CKOC Hamilton ON  med reklam för ishockey i Hamilton	RÅM
		23	0758	CKOC   	MJT
		5	2200	CKOC drog callet mm. “TSN 1150 Hamilton”. Körde Fox Sports	JOB
		31	0700	CKOC  denna tid t ex	BOS
		22 23	0600	WHBY Kimberly WI med ett svagt “WHBY”	RÅM
		3	2259	WHBY  med high school sport av något slag. lyssnade inte så uppmärksamt …	BOS
		6	0400	KWKY Des Moines IA lite oväntat med bra ID här!	JOB
		7	0700	KSAL Salina KS	BOS
		1	0600	KSAL  lite i underläge mot WHBY	JOB
		18 22	0628	CJSL Estevan SK med CW och “CJ 1150”	RÅM
		2 7	0900	CJSL  upp med ID i röran	BOS
		4	1100	KEIB Los Angeles CA med ett ”KEIB Los Angeles” i kamp med andra! Första gången jag ramlar över denna – trägen vinner. Ingen i radiolistan ville svara så jag Googlade fram Bill som QSL:ade trevligt! Ville jag skulle checka KFI!	JOB
		15	0500	KAGO Klamath Falls OR ”Newstalk 1150 KAGO Klamath Falls”	JOB
		23 29	1000	KAGO  ”NewsTalk 1150, KAGO Klamath Falls”	RÅM
		23	1035	KAGO	LSD
		29 31	1258	KAGO  helt dominant länge och väl. Flera fina ID	BOS
		23	0100	KAGO 	MJT
		31	1100	KKNW Seattle WA  med kanon-id	BOS
		6	1400	KKNW med disclaimer om ansvar för programinnehåll	JOB
		22	1045	CKFR Kelowna BC idar “AM 1150”	LSD
		28	1300	CKFR  ”We are AM 1150 News, Talk and Sport” mm	RÅM
	1160	1	0601	WSKW Skowhegan ME  med ID och country under WYLL	BOS
		1	0601	WSKW spelar Real Country music säger dom. WYLL-QRM	JOB
		14	0245	WYLL Chicago IL	JOB
		18	0300	WYLL  ”Hope for Your Life” mm	RÅM
		24	0855	WYLL .	MJT
		3	2300	WYLL  lät inte fullt så REL denna tid	BOS
		1	1005	KCTO Cleveland MO  med ID i musiken. ”La Poderosa ……. La Mera Mera.”	BOS
		1	1004	KCTO  kul återhörande med “La Poderosa”-ID. Fint QSL för några säsonger sedan	JOB
		16	0925	KSL Salt Lake City UT	LSD
		18	0605	KSL  stark med lokalt väder mm	RÅM
		28	0550	KSL 	MJT
		24	0100	KSL ”KSL Newsradio”	JOB
	1170	30	0800	WWVA Wheeling WV ”NewsRadio 1170 WWVA”	RÅM
		1	1000	WWVA  har en tendens att synka ID och nx-start lite dåligt	BOS
		1	1006	KFAQ Tulsa OK  oväntat blek denna extrema Oklahoma-rusning. Dock ett par svaga “Talk Radio 1170”.  Stark under nyheterna som kanske var egenproducerade?	BOS
		1 5	1006	KFAQ gladde stort, men bättre 5:e faktiskt vid timmen 07z! Väntar på QSL än…	JOB
		30 5	1100	KLOK San Jose CA riktigt bra stundvis med indisk musik och faktiskt riktigt bra legal ID med call, ort och “Desi 1170 AM”! Trevligt svar från Bosses v/s (Tnx!)	JOB
		28	1300	KLOK  med ett hyfsat  ”1170 AM KLOK” mm. Även 30.10 1100  	RÅM
		21 4	0900	KPUG Bellingham WA  med legal ID i IBOC-bruset från KSL	BOS
		29	1304	KPUG  hälsar god morgon ”AM 1170 KPUG”	RÅM
		30 31	1044	KPUG med promo och ID:s	JOB
		13	1401	KJNP North Pole AK riktigt fint en stund ”The time in North Pole is 6 o’clock” och ”KJNP North Pole, Alaska”. SRN News	JOB
		21 30	0500	KJNP North Pole AK rätt försynt denna arla morgonstund. Den 18/10 1500 rätt bra på Asienantennen.	RÅM
		23	1357	KJNP	KEL
		24	1400	KJNP  med nyheter.	MJT
		5 9	0100	KJNP  lyfte fint i fem minuter liksom många AB + SK. Trevligare px än ”vanligt”.	BOS
	1180	30 31	0800	WHAM Rochester NY med en jingle	RÅM
		30 1	1013	WHAM  med web-adress mm	BOS
		23	0658	WHAM 	MJT
		23 29	0600	KYES Rockville MN  ”1180 K-Yes”	RÅM
		23	0550	KYES  rätt bra såhär dags, på heltimmen vid id mer tveksamt.	MJT
		6	1000	KYES ”AM 1180 K-YES” i kamp med KERN med flera	JOB
		21 22	0500	KOFI Kalispell MT med ett fint id	RÅM
		23	1030	KOFI  skröt om sina 50 000 W.	MJT
		22	1000	KOFI	BOS
		15	0500	KERN Wasco-Greenacres CA har jag nog inte haft i garnen sedan premiären vid PAX87! “AM 1180 KERN” bl.a.	JOB
		23 30	1000	KERN  inte så stark	RÅM
		29 31	1300	KERN  inte alls illa.  6.11 vid 12z stark och stadig också.	BOS
	1190	30 31	0527	WLIB New York NY med ett kort id mellan ett par gospellåtar	RÅM
		2 6	0300	WLIB  	BOS
		19	0400	WOWO Fort Wayne IN idade strax efter heltimmen	RÅM
		16	0300	WOWO  ganska bra med ”WOWO and WMFE HD3 Fort Wayne 1190 AM, 107.5 FM – Depend on it!”	JOB
		31	0800	WOWO  	LSD
		29	0900	KDMR Kansas City MO med ett svagt ”KDMR 1190 AM” och EWTN, störd av WOWO naturligtvis	RÅM
		18 23	0624	CFSL Weyburn SK med CW och “AM 11-90”	RÅM
		7	0902	CFSL	BOS
		16 4	0203	KVCU Boulder CO när jag forskade lite i denna musikstation som inte alls matchade musiksmaken hos tex SK. ”Radio 1190, 1190 AM KVCU Boulder-Denver” + FM. Trevlig återhörning! KVCU Ganska framträdande även 4:e, och ID tex. 0854	JOB
		16 18	0203	KVCU fastnade även hos mig. Även den 18:e 0632.	RÅM
		31	0802	KVCU  med id	LSD
		7	0900	KVCU  stark med omisskännligt format och “Radio 1190”. Inget call denna gång.	BOS
		15 30	0506	KEX Portland OR stark med id innan C2C AM	RÅM
		15	0500	KEX "1190 KEX Portland". ABC Nx	JOB
		15 6	0500	KEX	BOS
	1200	3	2300	WXKS Newton MA  med Bloomberg kedje-Id	BOS
		31	0300	WXKS  var starkast vid heltimmen	RÅM
		24	0750	CFGO Ottawa ON  “TSN 1200”	KEL
		23 30	0800	CFGO  “Ottawa’s Number 1 Country station, Ottawa’s New Country .. is TSN 1200  CFGO Ottawa”	RÅM
		30 3	1000	WRTO Chicago IL  med ID och Univisión Deportes	BOS
		29	0856	WRTO  med spanska och reklam	RÅM
		30	1000	WRTO nu sportare	JOB
		18 23	0500	WOAI San Antonio TX  ”NewsRadio 1200 WOAI”	RÅM
		16	0111	WOAI fick på ett ID	JOB
		6	0300	WOAI en av de svagare i rölran men den enda som gick ID:a	BOS
		22 30	0400	KFNW West Fargo ND “Faith 1200”	RÅM
		26	0600	KFNW  med religiöst som vanligt.	MJT
		6 7	1205	KFNW  Morgonsändning. Mycket roligare även om budskapet är ungefär samma	BOS
		4	0900	CJRJ Vancouver BC  ”Spice Radio”	BOS
		22	1057	CJRJ  med ett kort “Spice Radio”, i övrigt bara musik	RÅM
		4	1219	CJRJ ”Spice Radio” i mx	JOB
	1210	21	0400	VOAR Mount Pearl NL med religiöst program	RÅM
		30 6	2209	VOAR  med ett upplysande ID sedan DT-öppningen denna kväll blev en besvikelse	BOS
		3 5	2301	VOAR är familjevänlig säger dom	JOB
		23 31	0859	WPHT Philadelphia PA med reklam för att köpa reklam på WPHT	RÅM
		1	0658	WPHT  ”Talk Radio 1210” .  KGYN störde med Fox Sports Radio och ID även de	BOS
		30	1004	KUBR San Juan TX  med vanliga kedje-ID:et som börjar med just KUBR.	BOS
		29	0921	KUBR  med evangemangsinformation och sedan id för stationer i kedjan	RÅM
		30	0938	KUBR stötvis bra och här sade man "...Rio Grande Valley, Texas. La Nueva Radio Cristiana" 	JOB
		14	0520	KGYN Guymon OK verkar ha arbetat bort Countryn, åtminstone delvis? ”The Big Talker 1210 KGYN” och ”kgynradio.com”. Ingen ledtråd där dock	JOB
		18 28	0400	KGYN  bra med “The Five States Big Talker, KGYN”	RÅM
		30	1035	KGYN	LSD
		30 7	1000	KGYN  använder också slogan ”The Big Talker”	BOS
		9	0102	CFYM Kindersley SK   med ett lokalt ”1210 CFYM ”	BOS
		16	0147	KHAT Laramie WY  finfint och nu med ny slogan "New Country 96.7". "The Community Spotlight is brought to you by New Country 96.7 and Toyota of Laramie"	JOB
		23	0601	KHAT  “New Country 96-7”	RÅM
		22	1000	KRSV Afton WY är inte så vanlig: “KRSV 1210 AM Afton, Wyoming, Black Mountain Country”	JOB
		22	1000	KRSV  bra med “KRSV 1210 AM Afton Wyoming, Black Mountain Country”	RÅM
		22	1000	KRSV mycket trevligt	BOS
		4	1100	KPRZ San Marcos CA ”AM 1210 K-Praise” bara andra gången för	JOB
		16	0930	KMIA Auburn-Federal Way WA idade ”La Zeta”	LSD
		15	0500	KMIA med”La Zeta”-ID	JOB
		29	1356	KMIA  med “La Zeta” mm	RÅM
		15	0500	KMIA  hade visst gasen hängt sig på …  Callet på timmen	BOS
	1220	23 30	0800	WHKW Cleveland OH med religiöst	RÅM
		23	0702	WHKW  med klasiskt och religiöst snack.	MJT
		31	0700	WHKW  tyckte man skulle satsa på att läsa Bibeln från pärm till pärm	BOS
		31	0700	+WSLM Salem IN  med ett riktigt bra ID, slogan och annat matnyttigt! Helt otippad fångst här!  Mycket trevligt QSL från CE!	BOS
		31	0700	WSLM  igenom med id och reklam. Tnx BOS för tipset.	RÅM
		31	0701	WSLM  en stor överraskning men som hördes med tydligt ID och Country efter Bosses tips – tnx!   Svarade när jag frestade ägaren, men inget från CE	JOB
		6	1205	CJRB Boissevain MB  med helt eget wx mm. Inte // 1250	BOS
		22 23	0958	CJRB  med promo och ”on CJRB”	RÅM
		2	2300	CJRB ”CJRB 1220” efter vädret	JOB
		23	0952	KPJC Salem OR  ”Reliable News Talk Radio KPJC” stark i topparna	RÅM
		29 4	0900	KPJC  pålitlig numer?	BOS
		5	1200	KPJC ”KPJC Salem” 	JOB
	1230	2 9	0059	CFFB Iqaluit NU  m det bästa regional-ID jag hört från dom sedan dom slutade lokal-ID:a för några decennier sedan.  ID bara för Nunavut på EE + lokalt språk.	BOS
		31	0700	WJOY Burlington VT med ett försynt ”AM 1230 WJOY”	JOB
		1 3	0643	WCMC Wildwood NJ  med ett bra WMID-id	BOS
		23	0659	WCMC  med oldies och dubbelid för 1230 och 1340	RÅM
		1	0554	WCMC med ett ”WMID”	JOB
		1 4	0500	WSBB New Smyrna Beach FL  med skapligt dubbel-ID // 1490	BOS
		1	0500	WSBB med ID // 1490 WTJV, som ju inte hördes…	JOB
		31	0715	WYTS Columbus OH gladde med ID // 105.3! 	JOB
		31	0715	WYTS  angav gamla webadressen am1230wyts.com mm	RÅM
		30	0900	+WMPC Lapeer MI är USA:s äldsta religiösa radiostation fick jag veta när jag Googlade denna underliga signal! Trevlig mailväxling med Ed som ville ha ett lite längre klipp för att vara säker på att jag hört dem!	JOB
		30	0900	WMPC  även hos mig vid jämförande koll! Svarade snabbt och positivt! Tnx JOB!	BOS
		30	0950	WFXN Moline IL “Fox Sports Radio 1230” plus referens till Quad Cities. QSL kom prompt.            	JOB
		1	1000	+WBBZ Ponca City OK  inte så illa vid ID!  Många officiella adresser studsade bara men till sist studsade det inte. Väntar nu på QSL. V/s-tips från JOB funkade!.Tnx!	BOS
		1	1000	WBBZ mycket riktigt med legal ID här! KREF-v/s tipsade om adress till CE här som svarade med perfekt QSL - kul! 	JOB
		5	1219	CHFC Churchill MB  med regionalt för MB. ID i snacket för 990 + Winnipeg-FM	BOS
		1	1000	KHAS Hastings NE  Även 0923 samma dag.	BOS
		4	0721	KHAS “1230 KHAS” och nämnde även sin websida hastingslink.com	JOB
		4	0800	KKPC Pueblo CO “Colorado Public Radio” bara andra gången men QSL finns	JOB
		4 7	0859	KKPC  med fint call-ID 7.11 // 101.9 + “Colorado Public Radio” + “cpr.org”	BOS
		2	1000	KSTC Sterling CO ”…a Media Logic Radio station” som dom säger	JOB
		22 23	1009	KORT Grangeville ID bra med “Playing all the hits – KORT”	RÅM
		23	1012	KORT  djupt nere i bruset med Suzanne Vega. Id troligen för dassigt för rapport.	MJT
		4 5	1250	KORT  med ett kort ID	BOS
		4	0815	KORT mycket bra “The New 96.9 KORT” och rockig musik	JOB
		22 5	1300	KBAR Burley ID  med ett svagt legal ID den 5:e.  Mycket bättre 22:a	BOS
		22	1000	KBAR bra med PSA och ”AM 1230 KBAR Burley” mm	RÅM
		22	1000	KBAR bra med ID enligt Rolf	JOB
		4	1228	KSGG Reno NV  med ett fint ID // Power 92.5. Har jag hört och rapporterat förr med annat call och format. Inget svar då, men nu!	BOS
		4	1228	KSGG  med ”hipp” mx och slogan ”Power 92.5”! Gick fint och svar kom snabbt från Lori	JOB
		3	0720	KXO El Centro CA  ”Imperial Valley’s …….”  och OLD	BOS
		3	0720	KXO enligt Bosse! Trevligt återhörande – QSL kom sist det begav sig dock	JOB
		6	1300	KPRL Paso Robles CA på topp på timmen! Trevligt återhörande	JOB
		22 31	1100	KRYN Gresham OR  med perfekt solo-ID för bara KRYN + Estación de la Familia	BOS
		31	1000	KRYN ”KRYN 1230 AM”	JOB
		6	0900	KSBN Spokane WA med ett uselt ID	JOB
		5	1400	KDYM Sunnyside WA  med bra solo-ID bara för KDYM + Estación de la Familia	BOS
		5	1400	KDYM med ett fint ”KDYM”	JOB
		23	1100	KWYZ Everett WA med id och koreanska	LSD
		23	1100	KWYZ först koreanska ”AM 12-30 AM 14-50 Radio Hankook”, sedan på engelska ”this is 14-50 KSUH Puyallup and 12-30 KWYZ Everett”	KEL
		29 31	1301	KWYZ  med dubbel-idet.  Den 31.10 1102  med en häftig ”Radio Hankook”-jingle	BOS
		29	1301	KWYZ med dubbel-ID 1450/1230	JOB
		29 3	1314	KOZI Chelan WA  äntligen!  Visade sig oväntat svår att höra. Första gången för mig den 29:e och så kom dom igen 3.11. Ganska svagt båda gångerna men klara ID mm	BOS
		29	1300	KOZI var en premiär för mig och svarade ju också – om än kort	JOB
		29	1300	KOZI  med id, även 1314	RÅM
	1240	4	0711	WFOY St Augustine FL  var detta när jag backade och tog om. Kallade sig även ”The Voice of St John’s”	BOS
		30	0758	+WGVA Geneva NY ett trevligt NYfynd(!) vid slutspurtandet av loggen. Man blir nog aldrig klar egentligen…	JOB
		30	0742	+WJEJ Hagerstown MD  upp med ett ID som jag inte får annat än till denna pralin! QSL kom när jag hittade en alternativ adress. Inte så många MD i pärmen men QSL från alla hittills då! 	JOB
		2	0831	WMMB Melbourne FL  med ett hyfsat ID i sportsändning	BOS
		2	0030	WSBC Chicago IL med ett skapligt bra ID och slogan inbillade jag mig men min presumptive v/s kunde först inte verifiera, fast efter en omgång filtrering med Audacity gick det bättre! 	JOB
		2	0030	WSBC   med ett rätt bra ID. Men som för Jan fick jag tillbaks att det inte gick att höra. Jag tackade för att han försökt i alla fall och testade CE. Tredje adressen = QSL!	BOS
		30 6	0300	WSDR Sterling IL vägrar svara tyvärr... Nämner “saukvalleynow.com” 	JOB
		6	0305	WSDR  ID:ade i vädret och sen började Fox News Talk Show	BOS
		5	0900	WTAX Springfield IL ”Newsradio 1240 and 93.5 WTAX”	JOB
		5	0900	WTAX  fint även hos mig visade koll. Saknar denna men försöker höra dem igen nya säsongen istället. 	BOS
		1	0500	WHFA Poynette WI med ett Relevant Radio-ID för 1240 och 97.3! Ny för mig och QSL:ade trevligt med PDF-kort	JOB
		29	0900	KICD Spencer IA med ett ”1240 KICD”	RÅM
		2	2300	KICD  ”Newsradio 1240 KICD…98.3 FM”. Nu // 102.5 istället!	JOB
		14	0523	KIUL Garden City KS tämligen fint med promo och ”Newsradio 1240 and 1310 KIUL”. Fick mig att kolla 1310! Punktrusning tydligen!	JOB
		18 29	0400	KIUL  idade även för 1310 KYUL, som dock inte hördes	RÅM
		7	0700	KIUL  med ett uselt ID denna gång. Gick bättre på 1310!	BOS
		1	0929	KFH Wichita KS  mycket fin period med ett halvdussin ”KFH”-id mm	BOS
		1	0929	KFH bra ID // 97.5	JOB
		2 5	0605	CJAR The Pas MB ganska bra en stund med ID för CJAR på 102.9	JOB
		7	0915	CJAR med FM-ID:et	BOS
		22	0600	KODY North Platte NE  med klart ID.  	BOS
		22	0600	KODY  med ett svagt men tydligt id	RÅM
		22	0600	KODY “KODY North Platte”	JOB
		7	0630	KFOR Lincoln NE  med några bra ID och lite till.	BOS
		3	0718	KCCR Pierre SD upp med bra ID ”Your home for Major League Baseball is your sports leader AM 1240 Today’s KCCR”	JOB
		23	0657	KDLR Devils Lake ND med wx och ID // 99.7	JOB
		2	0320	KDLR  ”Your Kind of Country”	BOS
		31	0654	KASL Newcastle WY upp med ett ID. Har inte systematiskt tröskat igenom GY men då och då ett napp ändå! Trevligt QSL	JOB
		29	0800	KFBC Cheyenne WY  med ett bra ID	BOS
		29	0800	KFBC “AM 1240 and FM 97.5 KFBC Cheyenne”	JOB
		29	0800	KFBC  bra med  “AM 1240 and FM 97.5 KFBC Cheyenne”	RÅM
		15	0500	KJCR Billings MT med sitt lätt igenkända ID trots lite skral styrka	JOB
		15 2	0900	KJCR  med ID av mycket speciell kvinnoröst	BOS
		15	0510	KWIK Pocatello ID "You're listening to Coast to Coast AM on KID Newsradio 106.3 and 92.1"	JOB
		15 6	0510	KWIK  numer bara en ren repeater av KID FM	BOS
		20	1059	KMHI Mountain Home ID  blev ett oväntat återhörande! Många år sedan senast! Nu ett par svaga ID strax över bakgrundsbruset men call, ort och webb-adress mm så ingen tvekan! Körde religiöst nu.  CSN-anknuten visade det sig vid koll på nätet.  CSN har ett hundratal FM-sändare men bara en handfull AM-stationer i sitt nät.	BOS
		20	1259	KMHI precis enligt Bosses tips. Bara andra gången tror jag. QSL finns dock	JOB
		2	0250	KELK Elko NV  med ett kort “95-9 KELK” i popmusiken	BOS
		2	0146	KELK upp med ett ”95.9 KELK”                              	JOB
		3	1100	KSMA Santa Maria CA visade jag mig redan ha QSL:ad som KSMX!     	JOB
		20 29 	1256	KRDM Redmond OR  mycket snyggt ”La Bronca”-id mm       	BOS
		29	1256	KRDM  bra med mexmusik och ”La Bronca” mm   	RÅM
		30	1031	KRDM ”La Bronca”                                                   	JOB
		4	0958	KTIX Pendleton OR  med "ESPN 1240" och ID // FM 103.1	JOB
		4 6	0859	KTIX  poppar upp både nu och då om kondsen närmar sig västra USA	BOS
		22 30	0400	KTIX  med sport och id även för 103.1 FM	RÅM
		22 31	1000	KEJO Corvallis OR med sport och ett ”KEJO Corvallis”	RÅM
		22 31	1000	KEJO  med heltimmes-ID	BOS
		31	1000	KEJO ”Joe Radio”	JOB
		5	1100	KQEN Roseburg OR  med ett svagt men klart legal ID  var det ett tag sedan …	BOS
		5	0805	KCVL Colville WA med ID för 94.1 och 1240	JOB
		29	1300	KXLE Ellensburg WA inte så ofta man håvar in saknade WA nuförtiden men denna har gäckat mig så satt bra! V/s säger att Sverige inte finns på deras coverage map!	JOB
	1250	30	0800	WPGP Pittsburgh PA med ett stört id	RÅM
		30	0800	WPGP  hyfsat med legal id och ”The Answer”-slogan	BOS
		31	0717	WPGP “AM 1250 The Answer”. C&W-QRM	JOB
		6	0700	WGHB Farmville NC  med ett svagt men klart “WGHB Farmville”	BOS
		6	0700	WGHB rätt klent så tur man inte behövde den	JOB
		30	0841	CJYE Oakville ON  kanon med over night-px-annonseringen. Dubbel-id // 1320	BOS
		31	0856	CJYE  ”Joy 1250” mm	RÅM
		1	0800	WHHQ Bridgeport MI till sist i mina garn också efter att ha sneglat på dem många säsonger! Bra QSL då v/s kände igen rösten sin!	JOB
		2	0800	WGL Fort Wayne IN  med ett svagt ID bara	BOS
		2	0800	WGL äntligen med ett ID i Fox Sports noterade jag i manglandet. Kunde ju ha gått bättre men 100% dem i alla fall! QSL:ade	JOB
		18 30	0500	WSSP Milwaukee WI  med ”The Fan” mm	RÅM
		16	0219	WSSP med “Sportsradio 105.7 The Fan”	JOB
		24	0857	WSSP  “The Fan”	LSD
		24	0854	WSSP  ”The Fan”.	MJT
		3 6	0300	WSSP  med CBS Sports Radio efter ID:et	BOS
		16	0200	CHSM Steinbach MB med ett id mellan musikstyckena	RÅM
		2 6	2212	CHSM  med bra ID efter att ha gått länge. 6.11 1205 med helt lokalt wx mm	BOS
		16	0200	CHSM "This is Community Service Radio AM 1250"	JOB
		23	0700	CHSM  med Tjajkovskij och Beethoven.	MJT
		4	0857	KNEU Roosevelt UT  mycket fint ID mellan två country-låtar	BOS
		4	0857	KNEU  “1250 KNEU” bara men rätt bra med C&W en stund	JOB
		3	0711	KHIL Willcox AZ inte alls illa med ID // 98.1 FM! Den gladde ju då Arizonapärmen är ganska så tunn! QSL kom direkt!	JOB
		2	1000	KHIL  med kraftfullt ID på timmen. bara CHSM före och efter men det berodde på att jag bara kopplade in ”rätt” antenn fram och tillbaks på timmen för att se vilken spom hgav mest. Valde uppenbarligen fel tråd före och efter timmen.§	BOS
		16	0206	KWSU Pullman WA lite oväntat med “It’s 7.06 on member-supported Northwest Public Radio”	JOB
		21	0500	KWSU  ”Northwest Public Radio” mm	RÅM
		15 3	0200	KWSU   var kung på frekvensen med utförligt ID	BOS
		31	1101	KKDZ Seattle WA 	BOS
		15	0440	KKDZ med hemsida och telefonnumret för hugade reklamköpare	JOB
		21	1230	KKDZ  med ett “Radio Desi” och musik	RÅM
		7	0900	KKDZ  med callet tvärs igenom CHSM:s klassiska musik	BOS
	1260 	2 	2139 	CKHJ Fredericton NB med "KHJ"-annons i promo 	JOB
		1 4	0603	CKHJ   bra ID när dom för en stund var på topp	BOS
		23 30	0741	CKHJ   “Real Country Live, 103.5 KHJ”	RÅM
		3 4	0600	WBIX Boston MA  “The Buzz”	BOS
		31	0300	WBIX   ”WBIX Boston is AM 1260 The Buzz” mm	RÅM
		1	0500	WSUA Miami FL  med ett halvbra “WSUA”  innan The Buzz ID:ade och sen fint med Caracol på SS. Lät dock inte som // Colombia? Nämnde nämligen Miami. Lokalt!	BOS
		1 2	0500	WSUA  hörd vid flera tillfällen! Drar callet på timmen	JOB
		30	0800	WSKO Syracuse NY  “The Score” mm	RÅM
		30 31	0756	WSKO ”WSKO Syracuse” i röran här den 31. 0700.  Bättre 30:e med ”The Voice
				of the Central New York’s sportsfan, The Score 1260”	JOB
		7	0500	WCCR Cleveland OH ”The Rock” fint här	JOB
		7	0500	WCCR  med bra ID men spelade ingen rock för den som trodde det	BOS
		1	1000	WNDE Indianapolis IN med ID även för W248AW	JOB
		31	0657	WNDE  ”Fox Sports 975 and 1260 AM”	BOS
		6	0400	WSDZ Belleville IL mycket bra med GOS och ”Praise 95.1”-ID!	JOB
		30	0856	WSDZ  nu med gospel och “Praise 95.1 .. Gospel Experience” och jag som hoppades det var nåt nytt	RÅM
		14	0522	KWYR Winner SD inte alls så tokigt med ”Country 1260”-ID innan mer C&W	JOB
		29 30	0400	KPOW Powell WY med bokstavsid och “Your Hometown Radio Station”	RÅM
		29	0900	KPOW  ensam ”KPOW 1260 Powell, your hometown radio station”	JOB
		2	1000	KPOW  dominerade frekvensen på heltimmen.	BOS
		18 22	0630	CFRN Edmonton AB  ”TSN 1260” mm	RÅM
		16	0415	CFRN "TSN 1260" imponerade inte	JOB
		15	0500	KWEI Weiser ID med mass-ID för många Radio Nueva Vida-stationer inklusive KEYQ Fresno CA (980) och WGCN Valdosa GA (90.5). Detta format på KWEI nu alltså	JOB
		15 29	1300	KWEI  fint med mass-id enligt ovan!  Chans på svar nu då?	BOS
		6	1158	KEIR Idaho falls ID  med en dam som dubbel-ID:ade // 690.	BOS
		6	1158	KEIR glänste väl inte men dubbel-ID 1260/690	JOB
	1270	30	0706	CJCB Sydney NS fastnade i nya ÖK-antennen	RÅM
		14	0246	WXYT Detroit MI upp bra med ”CBS Sportsradio 1270 Detroit”	JOB
		18	0400	WXYT  var starkast i röran	RÅM
		24	0856	WXYT  “CBS Sports Radio 12-70”.	MJT
		23	0704	WXYT  ”CBS Sports Radio 12-70”	KEL
		30	0620	WXYT	LSD
		3 10	0632	WXYT  “CBS Sports Radio. 97.1 FM and 1270 The Ticket”	BOS
		16	0300	WMKT Charlevoix MI för en gångs skull starkare än WXYT! ”WMKT Charlevoix…102.3 FM”	JOB
		29	0800	WMKT  med id när WXYT höll tyst några sekunder	RÅM
		16 1 	0238 	WKBF Rock Island IL äntligen rapporterbart med Mexmusik och ”La Jefa”-ID med AM/FM 105.7. Bättre 1.11 enligt Bosses tips! QSL-snål!	 JOB
		1	0503	WKBF  fint ID i Mex-musiken	BOS
		30	1027	KNWC Sioux Falls SD	LSD
		23	0600	KNWC  ”Faith 1270 KNWC Sioux Falls”	RÅM
		6 7	1204	KNWC  lokalt väder och lokalt snack samt roligare px än overnight. Om än REL.	BOS
		14	0506	KIML Gillette WY ”It’s time for your weather update from the Newsradio 1270 106.7 FM weather center”	JOB
		2 7	1000	KIML  ensam och stark med ID.  Avlöste plötsligt östkustarna	BOS
		30	0400	KIML  med ett kort id	RÅM
		15	0500	KTFI Twin Falls ID ”Salt and Light Radio”	JOB
		22	1300	KTFI  med “KTFI Twin Falls” bland annat innan mässande tog vid	BOS
		29	1000	KBZZ Sparks NV med ett ”The Buzz” mm när jag jagade HI	RÅM
		29 4	1000	KBZZ  med ett riktigt bra ”96.1 and 1270 AM The Buzz”	JOB
		3	0750	KVGH Thousand Palms CA upp med Oldies och ett hyfsat ID // FM! Den var jag inte beredd på, fast QSL lyckas jag visst inte med…	JOB
		5	1157	KBAM Longview WA hör man inte så ofta men kanon här med ”Now Country 93.5 K-BAM”	JOB
	1280	23 30	0759	CFMB Montréal QC stark med “Ici CFMB, Radio Montréal” och musik	RÅM
		30 1	0600	CFMB  med ett tjusigt arkiv-ID	BOS
		23	0758	CFMB ID:ade och körde instrumentalmusik	JOB
		23	0700	WHTK Rochester NY med ett ”WHTK Rochester” under, troligen, CFMB	RÅM
		30	0748	WHTK  “Fox Sports 1280 Rochester”	JOB
		30	0800	WHTK  svagt just vid legal ID men bra med FSR ibland. CFMB onödigt stark.	BOS
		16	0250	WNAM Neenah WI “There’s nothing fake or alternative around here! Music, restful music for all day listening, 1280 WNAM”	JOB
		23 30	0600	WNAM  med nyheter	RÅM
		22 30	1100	WWTC Minneapolis MN  med ett patriotiskt ID	BOS
		30	1100	WWTC  med callbokstäver och ”The Patriot”	RÅM
		7	0200	WWTC ”AM 1280 The Patriot”	JOB
		16	0205	KBNO Denver CO fint med “Que Bueno 1280 97.7 FM”	JOB
		6	1202	KBNO  med callet mm	BOS
		2 4	0900	KZNS Salt Lake City UT  mycket bra vid ID	BOS
		23 31	0900	KZNS  stark med ”The Zone” mm och sport	RÅM
		4	0900	KZNS ”The Zone” med mera. Fox Sports	JOB
		22	1320	KIT Yakima WA	LSD
		22 29	1300	KIT  ”NewsTalk 1280 KIT Yakima”	RÅM
		21 29	1300	KIT	BOS
		5	1400	KIT  och inget mer spännande, men kul tid!	JOB
	1290	30	0800	WNBF Binghamton NY  ”NewsRadio WNBF” mm	RÅM
		30	0800	WNBF  ovanligt ren och stark med fina detaljer för den som behövt	BOS
		31	0700	WNBF “Newsradio 1290 WNBF”, “wnbf.com”. Bättre 0800	JOB
		6 7	2203	CJBK London ON  i kamp med R Puerto Cabello denna tid	BOS
		5	2219	CJBK bra promo och “Newstalk 1290 CJBK”	JOB
		30 1	0634	WHIO Dayton OH  ID:ade i c2c-gate	BOS
		30 31	0830	WHIO  med id efter ett reklamblock ”Your news starts now”	RÅM
		1	0859	WHIO med hymnen innan legal ID och egna nyheter klockan 0500 lokal tid	JOB
		30 1	1102	WIRL Peoria IL  med ett ID som hastigast i musiken	BOS
		30	0940	WIRL mycket bra och låter nog som många AM-stationer lät på 70-talet “This is SuperHits WIRL, bringing you the biggest hits ever”	JOB
		30	0944	WZTI Greenfield WI fint ”This is 107.3 FM, 100.3 FM and 1290 AM, Milwaukee´s new True Oldies Channel”	JOB
		16	0100	KOIL Omaha NE “Newstalk 1290 KOIL Omaha”	JOB
		18 22	0630	CFRW Winnipeg MB  “TSN 1290”	RÅM
		16	0415	CFRW "The home of Winnipeg Jets", "TSN 1290". QRM från stn som ligger högt	JOB
		20 1	0159	CFRW  finfint.  tsn1290.com.  20.10 vid 0000z.	BOS
		21	0600	KGVO Missouls MT	LSD
		23 28	0600	KGVO  med ett fint id	RÅM
		14 16	0506	KOWB Laramie WY ”…streaming live on kowb1290.com”. C2C	JOB
		4 6	0900	KOWB och KUMA  gick båda rent och fint samtidigt!   Kristallklar bakgrund!	BOS
		23 31	0606	KOWB  ”AM 1290 KOWB” 	RÅM
		16	0035	KOUU Pocatello ID inte alls illa med “KOUU Country Classics AM 1290 FM 96.5”	JOB
		15	0443	KUMA Pendleton OR ”…your forecast on Newstalk 1290 KUMA and FM 96.5”	JOB
		22 29	1300	KUMA  idade med både FM- och AM-frekvens	RÅM
		22 6	1206	KUMA  med lokala vädret innan America In The Morning	BOS
	1300	30	0801	WXRL Lancaster NY  ”WXRL Lancaster-Buffalo, Western New York Family
				Station”	RÅM
		30	0801	WXRL  medc väldigt tryck i signalen vid ID!	BOS
		30	0758	WXRL med sin “gamm-Country”	JOB
		30	0751	WGDJ Rensselaer NY med ID “Talk 1300 and 98.7” plus lokalreklam	JOB
		18	0400	WOOD Grand Rapids MI inte så stark som vanligt	RÅM
		16	0300	WOOD utan så mycket konkurrens just här	JOB
		23	0405	WOOD	KEL
		3	2257	WOOD  överlägset vanligast på 1300. Kommer ihåg när de var en raritet här.	BOS
		30 4	0500	WRDZ La Grange IL har ett polskt format numer. “AM 1300 WRDZ La Grange”. Även 30:e med ID för 107.1 och 104.7. Den var det länge sedan jag hörde. Då som Radio Disney	JOB
		16 31	0200	KGLO Mason City IA med ett hyfsat id	RÅM
		23	0400	KGLO	KEL
		16	0200	KGLO "KGLO Mason City" imponerade inte	JOB
		23	0633	KGLO  med Coast to coast.	MJT
		3	1000	KCSF Colorado Springs CO med ett dåligt men dock ID på denna rara sportare. Trevligt QSL från CE som lyssnar på DX från andra solsystem. Rekordet var visst Sagittarius A 30.000 ljusår bort!	JOB
		5	1306	KLER Orofino ID drog på ett ID i Countryn	JOB
		5	1306	KLER glänste inte direkt vid ID men klart i alla fall.	BOS
		3	0800	KROP Brawley CA inte så illa! Bara andra gången för mig men svarade bra första	JOB
		15	0430	KKOL Seattle WA om de många möjligheterna det finns att höra KKOL på, tex via kkol.com och diverse appar. AM duger ju också…	JOB
		23	1030	KKOL 	MJT
		24	1249	KKOL  med bl.a. ”Global Business Flash”	KEL
		29	1300	KKOL  som vanligt dominant vid denna tid	RÅM
		22 6	1200	KKOL  med Business-slogan efter ett religiöst program … 	BOS
	1310	30	0820	WLOB Portland ME med ID // 100.5	JOB
		24	0640	CIWW Ottawa ON ”1310 News”	LSD
		23 30	0755	CIWW  bra med ”13-10 News” och reklam för Lexus	RÅM
		23	0700	CIWW 	MJT
		2	2050	CIWW tidigt igång	JOB
		24	0915	WDTW Dearborn MI	MJT
		30	0600	WDTW  idade “La Zeta”	LSD
		30 31	0846	WDTW  med mexmusik och flera ”La Zeta”	RÅM
		6	0300	WDTW  med bra bokstavs-ID förutom slogan	BOS
		19 22	0400	WIBA Madison WI ”NewsTalk 1310 WIBA Madison” och webadress	RÅM
		16	0200	WIBA drog call och ort	JOB
		22	1005	WIBA	LSD
		30 3	0600	WIBA  Även 4.11 t ex	BOS
		14	0523	+KYUL Scott City KS gladde med att höras samtidigt som 1240! Inte lika bra som den men det kan man kanske inte begära. En NA-rpt första dygnet trots allt alltså!	JOB
		14 7	0700	KYUL  // 1240 och faktiskt bättre här än där!  Ägaren själv verifierade! Sämre 14:e	BOS
		17	0600	KNOX Grand Fork ND	LSD
		24	0800	KNOX  ”The Forks”.	MJT
		22	0600	KNOX  ”NewsRadio 1310 KNOX AM Grand Forks” 	RÅM
		1 7	0900	KNOX  dök upp när starka KFKA plötsligt försvann	BOS
		2	2300	KNOX “Newsradio 1310 KNOX AM Grand Forks and 107.9 KNOX FM”	JOB
		16	0200	KFKA Greeley CO skapligt bra med ”1310 KFKA” efter wx	JOB
		16 31	0200	KFKA med id	RÅM
		22 7	0859	KFKA  dominant en stund	BOS
		5	1157	KMKY Oakland CA nämnde websidan på radiomirchi1310.com och sedan fint med reklam! Hajade till när det hördes indisk mx här en stund. Tycks immun mot rpts?	JOB
		15	0500	KNPT Newport OR hyfsat med legalt ID	JOB
		22	1200	KNPT	LSD
		21 29	1300	KNPT  ”NewsTalk 1310 AM KNPT”, även 22.10	RÅM
		29 31	1400	KNPT  ligger drygt 30 Hz lågt vilket gör att det skär sig mot andra på fqn	BOS
		5	1104	KZXR Prosser WA med Mex-musik och relä av FM: ”101.7 FM La Pantera”	JOB
	1320	2	2147	WATR Watertown CT  med ett halvbra ID	BOS
		2	2147	WATR inte så illa med promo	JOB
		31	0658	WJAS Pittsburgh PA  ”Talk Radio 1320” med en promo	BOS
		31	0658	WJAS ”Talkradio 1320” är inte någon frekvensdominant	JOB
		23 30	0553	CJMR Oakville ON spelad musik och idade även för CJYE	RÅM
		30	0842	CJMR ägde frekvensen med GOS. Dubbel-ID för 1250/1320	JOB
		6 7	0300	CJMR  med eget px denna tid fortfarande tydligen. Bara 1320-ID och ETH.	BOS
		29	0830	WILS Lansing MI  ”TalkRadio 1320 WILS”	RÅM
		19 1	0900	WILS  kanske inte det man hoppades på här i röran	BOS
		5 7	2200	WILS rejält utmanad av ON denna tid                  	JOB
		16	0145	+KLWN Lawrence KS visade sig detta vara! Fick inte formellt ID men flera reklamer till just Lawrence!Trevligt QSL från CE som är radioamatör!	JOB
		16	0145	KLWN  med lokala reklamer             	RÅM
		23	0618	KOZY Grand Rapids MN oldies och ”Flip away to the good times, 1320 KOZY”  	RÅM
		23	0526	KOZY ”1320 KOZY” och promo	JOB
		2	0100	KOLT Scottsbluff NE äntligen med ett ID efter alla år
				jag letat efter dem! Tämligen osynlig de senaste säsongerna. Kul QSL när jag väl träffade rätt!	JOB
		2	2300	KELO Sioux Falls SD “Newstalk 1320 KELO Sioux Falls and 107.9...” har jag bara hört någon enstaka gång förut	JOB
		6	1200	KHRT Minot ND  med ett svagt ID men sen dominant en stund med SRN News.	BOS
		2	2300	KHRT  har hörts bättre men klart ID i alla fall	JOB
		30 9	0100	KIFM West Sacramento CA  kalasfint med ”ESPN 1320” och en massa Sacramento-snack var en total överraskning denna 5-minutersöppning mot AB/SK  Long  time no hear! Då som KCTC.  Inga andra USA-stationer av intresse samtidigt.  Även med ett tydligt ”ESPN 1320” strax efter KXRO den 30.10 klockan 1200 UTC! Inget mer!	BOS
		30	1200	KIFM med ett bra ”ESPN 1320” när andra höll tyst någon sekund. Tror inte jag hört dem sedan PAX57	JOB
		31 4	1100	KXRO Aberdeen WA  med ett fint ID när CHMB tog det lugnt	BOS
		4	1100	KXRO bra trots närvaron av CHMB ”1320 AM, The Harbor’s source for news, sports, and weather, KXRO Aberdeen”	JOB
		22	1306	KXRO  med ett KXRO under CHMB	RÅM
		21 22	0459	CHMB Vancouver BC med id på engelska. Den 22/10 1300 med id och program på danska.	RÅM
		22	1300	CHMB mycket riktigt med ID på danska	JOB
	1330	24	0800	WRCA Watertown MA med Bloomberg-program.	MJT
		26	0640	WRCA	LSD
		23 30	0800	WRCA med affärsnyheter	RÅM
		30	0800	WRCA med kedje-ID och Bloomberg-px	JOB
		30	0757	WSPQ Springville NY har jag jagat ända sedan BOS loggade dem för massor av år sedan. Visserligen gick de i Furuögrund omkring nyår 2011 men min Perseus ville inte samarbeta då så jag hade pluggat ur några dagar tidigare… Tipsad under PAX118 också ser jag, men skam dem som ger, ty här till sist ett tydligt ”1330 WSPQ” i kamp med WFNN! Bra en stund med sina klassiska hits sedan. I grevens tid tydligen, ty silent sedan 1/1 men svarade trevligt ändå! SM-sist?	JOB
		24	0815	WYRD Greenville SC ”Now hear ESPN Upstate on 97.7 FM and 1330 AM in Greenville, 97.1 and 950 AM … ” Ny stat för 	KEL
		24	0815	WYRD  trålades fram efter Kjells tips.	MJT
		30	0750	WFNN Erie PA  fint. “Fox Sports Radio AM 1330 The Fan”	BOS
		30	0757	WFNN  med ”SportsRadio AM 1330 The Fan”	RÅM
		23	0700	WFNN ”WFNN Erie”, ”The Fan”. Fox Sports	JOB
		31	0700	WTRX Flint MI länge jagad men äntligen i garnen med ett bra “WTRX Flint” med mera!	JOB
		31	0700	WTRX  bästa signalen hittills, ja kanon så när som på lite QRM.  Snällt QSL!	BOS
		31	0700	WTRX  bra med ”SportsXtra 1330 WTRX” mm. CE svarade snabbt och trevligt.	RÅM
		30	1100	WHBL Sheboygan WI  med ett par bra ID mm Även 1000z samma dag	BOS
		30	1100	WHBL  idade både AM- och FM-frekvenser	RÅM
		30	0933	WHBL “1330 and 101.5 WHBL”	JOB
		23	0530	WLOL Minneapolis MN ”Relevant Radio”.	MJT
		23	0500	WLOL  med Relevant Radio mm	RÅM
		28	0625	KPTY Waterloo IA idade ”107.3 The Party”	LSD
		5	0915	KPTY "107.3 The Party" i kamp med KNSS	JOB
		5	0600	KPTY   // FM	BOS
		31	0843	KPTY  “The Party Station 107.3 The Party”	RÅM
		23	0623	KPTY  upp ett tag ur gröten med trist musik.	MJT
		6	1147	KCKM Monahans TX  IDade plötsligt	BOS
		14 16	0535	KNSS Wichita KS med ett par KNSS. Brusigt Fint 0129 16:e där man pushade för en tävling där man kunde vinna 1000 Dollar	JOB
		14 23	0540	KNSS  med reklam och id. Mkt bra 29.10 0858	RÅM
		7	0700	KNSS  fint	BOS
		14 23	0559	CJYM Rosetown SK  rätt bra med musik och id	RÅM
		4 6	1146	CJYM  i kamp med flera	BOS
		6	1147	CJYM ”The greatest hits of all times, 1330 CJYM”. Inga KCKM-QRM hos	JOB
		18 23	0630	KWKW Los Angeles CA  ”13-30 Los Angeles Radio”	RÅM
		23	0942	KWKW  med ESPD-id.	MJT
		4	1100	KWKW	JOB
		29 4	1258	KKPZ Portland OR  med fint och la sen på Nationalsången!	BOS
		22 29	1258	KKPZ  med ”KKPZ 1330 AM The Truth” och nationalsång	RÅM
		15	0458	KKPZ drog callet	JOB
		5	1007	KYOZ Spokane WA  mycket bra stundtals med Rock Classics.  Ex KMBI! Den saknas i WA-pärmen så den var välkommen! Tnx PE som gjorde mig uppmärksam på’n! Svarade entusiastiskt och fint på direkten!	BOS
		5 6	1000	KYOZ mycket fint med promo och ”OZ 95.7”-ID! Kul och QSL kom ju också till sist efter påminnelse. Hade just detta datum fel på fjärrkontrollen så de körde ut 2kW rundstrålande istället för 23W! Även 6:e 0900!	JOB
		21	1301	KGRG Enumclaw WA  med ett ID som hastigast i AC-musiken.	BOS
		21	1301	KGRG är mycket rar men finns i pärmen sedan länge så en mindre att skicka	JOB
		22	1240	KXXJ Juneau AK med id	LSD
		29	1303	KXXJ  idade även för 107.9 FM	RÅM
	1340	31	0712	WIRY Plattsburgh NY upp med en jingle	JOB
		30	0800	WMSA Massena NY  med ett uselt, men dock, ID. Tur man har den redan.	BOS
		30	0800	WMSA inte helt bra men 100%. Ny i lurarna för	JOB
		30	0800	WMSA  med ett läsbart id	RÅM
		30	0815	+WMBO Auburn NY med ett ganska försynt men klart ID // 1390! Fick QSL på 1490 men inte på denna från samma CE så kanske för svagt?	JOB
		1	0847	WNCO Ashland OH  med ”Fox Sports 1340” och en promo för Ashland University Football bl a.  Ännu ett återhörande i vinterns radda.	BOS
		30	0857	WNCO  med ett inte alltför starkt ”Fox Sports 1340” och Ohioväder	RÅM
		1	0847	WNCO med ett ”Fox Sports 1340”	JOB
		30	0900	WJOL Joliet IL med ett ID som stämmer perfekt mot deras slogan! Den var inte väntad med gladde i manglingen. Snabbt men kort QSL	JOB
		30 1	0859	WJOL  gladde även mig samma tid och dessutom bättre två dygn senare! Eftersökt! När jag skickade till CE så svarade en annan CE så tydligen fanns båda i kulisserna!	BOS
		16	0242	KROS Clinton IA  med wx från WQAD med lokal sponsor. Hittade ingen AM med det callet men efter lite efterforskningar så fick jag till en hyfsad rapport! Trevligt svar kom efter några dagar. Våra rapporter hamnar visst på deras hemsida! 	JOB
		1	0433	KROS  med ett svagt ID i sporten         	BOS
		16	0242	KROS  med en väderleksrapport från WQAD och en lokal sponsor.              	RÅM
		24	0930	KROC Rochester MN med id               	LSD
		24	0931	KROC  ”NewsTalk 1340 KROC AM”	RÅM
		1	0649	KGGS Garden City KS  ”AM 1340 Big Dog Sports”  fint ID.	BOS
		29 3	0717	KGGS  ”Big Dog Sports”	JOB
		1	1000	+KGHM Midwest City OK  med fint ID! Är nog aldrig hörd i Sverige tidigare! Svarade efter någon veckas nervöst väntade mycket trevligt! Sändarfoto t ex.	BOS
		1	1000	KGHM vid denna trevliga OK-topp! Synnerligen trevligt svar från CE som även gav mig tipset på vem jag kunde kontakta angående KREF! 	JOB
		7	0859	KTOQ Rapid City SD  med fint heltimmes-ID!	BOS
		16	0210	KDCO Denver CO med ett knippe spårbara reklamer till firmor i Denver, vilket ringar in denna 	JOB
		14	0505	KWOR Worland WY promotade ett event i Cody Auditorium. Nämnde “Big Horn Radio Network” vilket man ingår i. C2C sedan	JOB
		6 7	1200	KWOR  med bäst läsbarhet på fel sidband, d v s det mer störda.	BOS
		2	1300	KYLT Missoula MT med ID även för 1450	JOB
		30	1100	KXQZ Wendell ID  stark och stadig blockerade allt annat långa perioder. ID på tim. 1159 höll någon manager en längre utläggning om att det pågick en omorganisation inom bolaget och att man skulle ha överseende men att resultatet skulle bli bra!	BOS
		30	1100	KXQZ  med EWTN och id	RÅM
		15	0500	KLOO Corvallis OR med ett uschligt ”KLOO Corvallis”	JOB
		4	0900	KLOO  med både formellt ID och ”Clou-AM”	BOS
		29	0800	KWVR Enterprise OR fint “This is the Wallowa County’s 1340 KWVR Enterprise”. ABC Nx	JOB
		6	1234	KWVR  med ABCX Sports-promo med ett bra”1340 KWVR”	BOS
		22 29	1308	KIHR Hood River OR” med väder, “1340 KIHR” och CW	RÅM
		30	0929	KIHR upp ganska bra med Country och ID	JOB
		15 29	0450	KIHR  med överraskande bra ID. Även den 29.10 1308z.	BOS
		29	1321	KYSP Wenatchee WA  tog det ett tag att klura ut. Lottade ut en minisemester i Las Vegas men det var något som inte stämde med KRLV och till slut trillade tioöringen ner. “Sports Radio 1340 The Hawk” nätt och jämnt uppfattbart men när man vet det är det 100% säkert. Diverse reklamer dessutom för den som behöver. Nytt call!	BOS
		29	1320	KYSP  rätt bra med ”Sports Radio 1340 The Hawk” och promo för program med Seattle Seahawks.	RÅM
		29	1321	KYSP enligt ovanstående tips	JOB
		21	1300	KWLE Anacortes WA  prydligt ID innan nyheterna.	BOS
		21	1300	KWLE med ID även för KRPA 1110 som är en mycket svårare nöt att knäcka…	JOB
		6	1030	KJOX Kennewick WA ”Tri-Cities 1340 ESPN”	JOB
		29	1405	CIVH Vanderhoof BC riktigt bra med wx, ”Valley Country”-ID samt referens till mynechakovalleynow.com	JOB
	1350	2	2150	WINY Putnam CT höjde filmanglarens humör med hyfsat ID denna DT-öppning! Trevligt QSL kom snabbt från denna verkligt lokala station	JOB
		5	2200	WGPL Norfolk VA “1350 AM WGPL”	JOB
		3	2300	WGPL plötsligt stark med ID och promo. Låter illa. 70 Hz snett mot övriga.	BOS
		30 1	0500	WOYK York PA  hyfsat runt heltim. Flera ID men avvaktar ny rpt. Bättre 0517.	BOS
		30	0759	WOYK med ett hyfsat ”1350 SportsRadio WOYK”	RÅM
		1	0500	WOYK	JOB
		23	0900	WIOU Kokomo IN med ESPN Sports	LSD
		24	0915	WIOU 	MJT
		23	0900	WIOU  ”You’re listening to ESPN Sports, 1350 AM WIOU Kokomo”	RÅM
		23	0900	WIOU bra med ID enligt Rolf	JOB
		30	1001	WOAM Peoria IL  inte så illa vid ID i sin NOS	BOS
		30	0913	WOAM hade en av sina bättre dagar. ”Your WOAM weather forecast…”	JOB
		30 7	1013	WPDR Portage WI  kanske jag äntligen ska fresta med en rapport … Verkar inte svara nu då jag till slut kom till skott.  Den 7.11 0500 förresten ett dåligt ID bara i röran.  	BOS
		30	1013	WPDR med ett enkelt ”WPDR” efter ”What a Feeling”	JOB
		30	1013	WPDR  med ”What a feeling” och ett kort ”WPDR”. 2:a gången för	RÅM
		6	2343	WCMP Pine City MN länge jagad men fint här med klassiska hits och ”The New Pine Hits 106.5”. Svarade snabbt	JOB
		22	0650	KRNT Des Moines IA idar ”ESPN 1350”	LSD
		23 31	0503	KRNT  ”ESPN Des Moines”	RÅM
		23	0519	KRNT  med ESPN-id + lokal reklam.	MJT
		16	0102	KRNT "KRNT Des Moines, 1350 ESPN"	JOB
		1 7	0900	KCCY Pueblo CO  fint på timmen! “Fox Sports Pueblo 1350”, callet mm.  den 1.11 redan 0200z.	BOS
		1	0200	KCCY fint med ”Fox Sports Pueblo 1350” och ”KCCY Pueblo”	JOB
		31 7	1046	KTIK Nampa ID  mycket bra med ID.  Lokal sport 22. klockan 0200z	BOS
		22	0900	KTIK  med ett stört id och sedan sport. Bättre lite senare med ”The Ticket” mm	RÅM
		4	1100	KSRO Santa Rosa CA med ID även för 103.5	JOB
		28	1300	KSRO   ”FM News Talk KSRO” mm	RÅM
		22 28	0523	KRLC Lewiston ID med CW	RÅM
		31 6	1100	KRLC  ensam och stadig	BOS
		3	0201	KRLC ”KRLC 1350 AM”, ”Hometown Radio”	JOB
	1360 	2 	2200 	WDRC Hartford CT drog på sitt ID som innehåller några till 	JOB
		23 30	0800	WDRC  med ett uschligt id	RÅM
		2	2139	WYOS Binghamton NY med reklam till Vestal, NY	JOB
		29	0832	WKMI Kalamazoo MI  plötsligt upp i en fin period med mycket rapporterbart och god styrka! Den har jag väntat länge på!  Fina ID gladde ytterligare! Och QSL oxo! 	BOS
		29	0832	WKMI  bra med id i en promo och väder             	RÅM
		29	0832	WKMI ”Talk Radio 1360 WKMI” fint men har visst tappat QSL-lusten?      	JOB
		18 30	0631	WTAQ Green Bay WI med ESPN	RÅM
		30	1005	WTAQ                                              	 LSD
		22	1000	WTAQ  med diverse QRM	BOS
		23 29	0600	KSCJ Sioux City IA idar också med 94.9 FM	RÅM
		1	0905	KSCJ ”This is AM 1360 FM 94.9 KSCJ”	JOB
		3	0200	KKBJ Bemidji MN  upp ur KKMO plötsligt med ett ID	BOS
		15	0500	KRKK Rock Springs WY “AM 1360 KRKK” fint med legal ID och ESPN	JOB
		4 7	0858	KRKK  fint ID liksom KKMO lite senare	BOS
		14	0505	KHNC Johnstown CO ”10000 Watts, KHNC 1360 AM Johnstown-Denver”	JOB
		23	0500	KHNC 	MJT
		22 31	0600	KHNC   ”The Lion” mm	RÅM
		31	0700	KHNC  kanon med Bibel-citat och ID. Har legat lågt med rapport men nu kanske …	BOS
		5	1156	KOHU Hermiston OR snabbt upp med Country och ID:ade påpassligt då ”1360 KOHU”. Kul återhörning!	JOB
		14	0534	KKMO Tacoma WA “El Rey 1360”	JOB
		22 29	1300	KKMO  stark med TOH id och mexmusik	RÅM
		28	0605	KKMO  tog över mer och mer tyvärr.	MJT
	1370	18	0536	WDEA Ellsworth ME spelade NOS	RÅM
		24	0835	WDEA	LSD
		2	2040	WDEA med ID redan 2040. Blev inte så förvånad, fast det gick en TLK här också	JOB
		2	2134	WFEA Manchester NH  kastades plötsligt in framför WDEA av “norrskenet”	BOS
		30	0800	WFEA  under WXXI med “99.9 FM and 1370 WFEA Manchester” 	RÅM
		30	0800	WFEA skar fint igenom WXXI	JOB
		23	0900	WFEA  idade även med FM-frekvensen 99.9	MJT
		2	0841	WTAB Tabor City NC  med klart ID kunde jag tipsa Per och Göran	BOS
		2	0030	WTAB jingle-ID. Även framme 0841	JOB
		30	0800	WXXI Rochester NY med BBC WS efter id	RÅM
		1 5	0600	WXXI  med flera fina ID var jag inte beredd på, men cx stämde förstås bra	BOS
		30	0800	WXXI förstås med vid dessa konds	JOB
		16	0257	WSPD Toledo OH “Newstalk 1370 WSPD” i lurarna i live-lyssningen	JOB
		1	0900	WSPD  fint ID men förlorade sig i röran sen. 	BOS
		30	0834	WSPD  med ”NewsRadio 1370 and 92.1 FM” i en promo	RÅM
		16	0300	WLLM Lincoln IL ett trevligt återhörande med ett lite luddigt ID på timmen, dock ett tydligt “wllmradio.com” ett par minuter senare	JOB
		16	0251	WCCN Neilsville WI dök upp med lokala meddelanden. Bland annat om en kennel i just Neilsville	JOB
		23	0453	KDTH Dubuque IA upp med id ”Voice of Tristates”.	MJT
		1	0601	KDTH  med ett dåligt ID 	BOS
		14	0523	KSUM Fairmont MN ”AM 1370 KSUM” i Countryn	JOB
		29	0903	KSUM	LSD
		1 7	1004	KSUM  började nyheterna fyra minuter över	BOS
		29	0859	KSUM  med CW och ett “KSUM Fairmont”	RÅM
		1	0200	KWTL Grand Forks ND  med ett användbart ID.	BOS
		1	0200	KWTL med call och även ”Real Presence Radio Network”	JOB
		22 30	0300	KXTL Butte MT “AM 1370 KXTL, Southwest Montana’s Talk Radio”	RÅM
		16	0432	KXTL tyckte vi skulle besöka Butte Public Library	JOB
		24	0700	KXTL 	MJT
		7	0900	KXTL  var tacksam för att man lyssnade på just dem	BOS
		30	1201	KSOP South Salt Lake UT inte så tokigt med ID & klassisk Country	JOB
		30	1200	KSOP  med ID och CW. Inte direkt njutbart dock. Mycket atmosfäriskt stök.	BOS
		5	1157	KGEN Tulare CA ”La Ley 94.5 FM”. Hördes förra säsongen också. QSL-trög!	JOB
		5	1157	KGEN  mycket sämre än förra säsongens loggning av	BOS
		21 29	1300	KAST Astoria OR  	BOS
		29	1300	KAST  med ett ”KAST Astoria”	RÅM
		29	1300	+KWNC Quincy WA  med ett föredömligt klart ID strax efter att KAST slängt ur sig sitt! Mycket efterlängtat men samtidigt överraskande. QSL efter ett par adresstest	BOS
		29 3	1300	KWNC jag skickade kanon-ID:et från 3.11 1100 och fick mycket trevligt svar från nyanställd CE som berättar att sändaren uppgraderats med den han installerade för KBLL-MT 1240 2005!	JOB
	1380	2	2156	WSYB Rutland VT  med ett par fina ID efter att ha gått länge med Sean Hannity	BOS
		2	2156	WSYB med promo och ID	JOB
		23 30	0751	CKPC Brantford ON med CW, väder mm	RÅM
		23	0750	CKPC med country	LSD
		24	0855	CKPC 	MJT
		3	0600	WPHM Port Huron MI	BOS
		30 31	0900	WPHM   ”Talk 1380 WPHM Port Huron”	RÅM
		30	0900	WPHM ”1380 WPHM Port Huron” fint	JOB
		6	0900	WKJG Fort Wayne IN  med ett halvbra ID // 100.9	BOS
		1	1000	WKJG med callet och ”ESPN Radio 1380 and 100.9 FM”	JOB
		29	0827	WKJG  med promos och ”ESPN Radio 1380 and 100.9 FM” mm	RÅM
		30 1	1059	WOTE Clintonville WI  bra ”94.9 and 96.5 ESPN Radio”	BOS
		1	0944	WOTE med ”94.9 and 96.5 ESPN Radio” i röran	JOB
		4	0601	KRCM Shenandoah TX  med några halvdåliga Radio Vida-ID	BOS
		2 4	0600	KRCM ”Radio Vida”	JOB
		1	0605	KXFN St. Louis MO med ”The Answer”-ID för 1380 och 105.3	JOB
		30	0933	KXFN  med ”1380 The Answer” innan vädret	RÅM
		22 2	0600	KLIZ Brainerd MN  fint	BOS
		22 29	0600	KLIZ   ”Sports Radio for the Greater Lakes” mm	RÅM
		22	0600	KLIZ kallar sig också ”The Fan”	JOB
		23 29	0600	KOTA Rapid City SD idar även med FM-frekvens	RÅM
		24	0700	KOTA 	MJT
		30 7	0900	KOTA  mycket stark före timmen men efter timmen tog KRKO över	BOS
		7	0600	KOTA dagligen nästan, upp bra över KRKO här	JOB
		9	0100	KTKZ Sacramento CA  hängde på punktrusningen mot Sacramento! Jämför 1320! Hade det inte varit för Eu-splashet hade dom nog gått rätt bra. Dock ett svagt ID när QRM:en höll tyst några sekunder. ”KTKZ Sacramento” efter fin reklam.	BOS
		15	0520	KRKO Everett WA med ID just när de flesta bleknat bort denna rusning	JOB
		21 30	0359	KRKO 	RÅM
		23	0903	KRKO  ”Fox Sports Radio”	MJT
		22 7	0900	KRKO  promotade sin FM-frekvens 95.3.	BOS
	1390	23	0700	WEGP Presque Isle ME	LSD
		30	0800	WEGP  med religiöst program	RÅM
		23	0700	WEGP  med id för ett flertal stationer i kedjan.	MJT
		30	0757	WFBL Syracuse NY med oldies och “On 93.5, 103.9 The Dinosaur”. Det är nya ägare och format sedan augusti 2017. CE svarade snabbt.	RÅM
		30	0757	WFBL  var det länge sedan jag hörde! Nu ”The Dinosaur”-ID för 94.1, 95.3 och 
				103.9!	JOB
		5 6	1027	WLCM Holt MI  i kamp med en massa andra stationer   	BOS
		29	0829	WLCM  “Victory 1390 WLCM”                        	RÅM
		23	0900	WLCM  ”Victory 1390 WLCM”                          	JOB
		23	0805	WNIO Youngstown OH                                        	MJT
		30	1003	WGRB Chicago IL  mycket bra detta IL-il!         BOS
		29 30	0958	WGRB  med gospel och “Inspiration 1390”, fint id 1003.	RÅM
		22	0615	WRIG Schofield WI	LSD
		6	1025	WRIG  en av de stadigare i röran	BOS
		1	1000	WRIG ID // 93.9	JOB
		29	0900	WRIG  WI visade det sig vara efter några omlyssningar	RÅM
		30 6	1138	KLGN Logan UT  är lätt påstår dom! “Light”-slogan	BOS
		6	1029	KLGN julade tidigt: ”All your Christmas Favorites – Lite FM”	JOB
		4	1100	KLTX Long Beach CA “Radio Nueva Vida” rätt ensam	JOB
		15	0444	KZGD Salem OR ”La Gran D, la más Mexicana”	JOB
		22	1035	KZGD  idar “La Gran D”	LSD
		30 4	0900	KZGD  var det länge jag hörde så stadigt	BOS
		29	1300	KBBO Yakima WA “on 1390 KBBO Yakima”	RÅM
		29	1300	KBBO  var en överraskning!  Knappt hörd sedan effektsänkningen för flera år sen	BOS
		29	1300	KBBO med Fox Sports och ”1390 KBBO Yakima”	JOB
	1400	21 31	0359	CBG Gander NL “CBC Radio One, 540 AM Grand Falls-Windsor”	RÅM
		24	0100	CBG fint	JOB
		30	0758	WINC Winchester VA	LSD
		30	0758	WINC  konstaterades efter en del omtagningar. Trots bra ID och detaljer. Kondsen uppfattades som mer nordliga men Winchester ligger längst nordväst ut i VA. QSL!	BOS
		30	0758	WINC  bra med ”This is NewsTalk 1400 WINC” mm	RÅM
		30	0758	WINC  utan problem! Virginia har man ju inte allt för många av. QSL:ade prompt!	JOB
		30	0848	WSAM Saginaw MI gladde med ID // 104.1 FM! Svarade trevligt	JOB
		30	0848	WSAM  nätt och jämnt ID-bara på min antennkombination. Så jag passar denna gång. Ny för mig men kommer nog igen …	BOS
		16	0229	WGIL Galesburg IL ”News, Talk, Sports WGIL”. Körde Fox Sports. Gång 2 för	JOB
		29	0748	WGIL  med väder och ”News Talk Sports on WGIL” mm	RÅM
		30	1003	WDUZ Green Bay WI  med ett rätt bra 107.5 FM // 1400 ID	BOS
		30	1003	WDUZ med ID // 107.5. QSL kom snabbt	JOB
		1	0942	WRJN Racine WI puffade för sina FM-frekvenser! Kul och QSL kom också!	JOB
		1	0944	KCOG Centerville IA  med ett kort men skapligt ”KCOG Centerville” i musiken. Även ett ID några minuter senare. Tydligen lite musik innan morgonpratet började.	BOS
		1	0944	KCOG ”KCOG Centerville”	JOB
		29	0830	KVFD Fort Dodge IA upp med ett bra ”Fort Dodge AM 1400 KVFD Fort Dodge”	RÅM
		29	0830	KVFD var ny för mig så de har fått sig en rpt…     	JOB
		6	0600	KEYL Long Prairie MN glänste kanske inte men… Även 0700         	JOB
		6	0835	KFRU Columbia MO  med ett halvbra ID som snabbt tonar ut därefter.  	BOS
		16	0112	KFRU bara med ett uselt "Newstalk 1400 KFRU" denna gång 	JOB
		1 3	0719	KREW Plainview TX upp med klart ID här! QSL:ade direkt! Även med ett lite knackigt ID 1.11 0600	JOB
		3	0719	KREW  tipsade Janne om och det fick ett lyckligt slut! Rapport och QSL! Tnx JOB!	BOS
		1	1014	KREF Norman OK   m flera fina Norman-reklamer! Efterforskad sedan massvis av år. Hörd tidigare i Sverige nämligen. Inget svar förrän Jan hittade av CE!. Tnx JOB!	BOS
		1	1014	KREF  med lokalreklam här gladde – tnx för tipset BOS! Fick en potentiell v/s via KGHM som de har samröre med och det funkade fint!	JOB
		16 31	0200	KCOW Alliance NE  “AM 1400 KCOW Alliance”	RÅM
		16 31	0200	KCOW med samma ID hos	JOB
		6 7	1203	KCOW  stadig och bra signal denna sena tid!	BOS
		16	0127	KLIN Lincoln NE bara med ett svagt ID denna gång	JOB
		29	1000	KLIN  en semi-propp på 1400	BOS
		15	0439	KBRB Ainsworth NE upp bra med reklamer till Ainsworth	JOB
		16	0429	KBJM Lemmon SD med ett hyfsat “…on KBJM” och wx. Vägrar visst svara till	JOB
		7	0726	KBJM  med en halvtaskig promo	BOS
		1 6	0800	KQDJ Jamestown ND  med ESPN och ett halvskapligt legal ID med call och ort.	BOS
		20 22	0300	KQDJ  skapligt med ID för ESPN 97.1. Ännu en som inte svarar…	JOB
		15	0500	KKTL Casper WY “KKTL Casper, am1400espn.com” och “AM 1400 ESPN Radio”	JOB
		15 7	0700	KKTL  inte allt för stark men Id i alla fall.  2.11 med promo för systern KTWO 	BOS
		5	0600	KODI Cody WY med ID // 96.7	JOB
		30	1149	KAZZ Parowan UT med id i en promo	RÅM
		30	1149	KAZZ ”Fox News 1450, 1400 and 93.1 FM” behövde jag Googla. Bra QSL kom dock för någon säsong sedan	JOB
		16	0405	KART Jerome ID bra "AM 1400 and 94.7 Buck FM"	JOB
		22 29	0937	KART  med en promo för Halloweenfirande i Magic Valley 	RÅM
		6	0700	KSPT Sandpoint ID med ett dåligt ID på timmen	JOB
		5	1200	KRPL Moscow ID  med fint ID efter fin PSA. sen ESPN.	BOS
		30	1200	KNNR Sparks NV  med ett riktigt bra mini-kedje-ID. Unik slogan mm!	BOS
		29	1200	KNNR  ”KNNR Sparks-Reno”, ”Nevada Talk Network”	JOB
		30	1159	KNNR  med kedje-id mm. Tnx BOS! Fred svarade genast.	RÅM
		4	1200	KIHH Eureka CA “KIHH Eureka…Relevant Radio 1400 AM”	JOB
		20	1100	KNND Cottage Grove OR med id och CW	LSD
		21	0500	KNND  med ett stört id	RÅM
		22 4	0857	KNND  med ID och Real Country-slogan	BOS
		22 6	1400	KNND ”AM 1400 KNND Cottage Grove”	JOB
		29	1400	KBCH Lincoln City OR	LSD
		29	1400	KBCH  med slogan och id	BOS
		29	1400	KBCH  upp med ett ”KBCH Lincoln City”	RÅM
		29	1400	KBCH trevligt kap vid lämplig tid på eftermiddagen! QSL:ade snällt	JOB
		29	1300	KLCK Goldendale WA mycket bra i topparna med nx, väder och ”1400 KLCK”	RÅM
		29	1305	KLCK  kanon efter nyheterna men även halvbra på timmen	BOS
		29	1300	KLCK fint enligt ovanstående tipsare. “The Talk of Klickitat County”	JOB
		4	1300	KEDO Longview WA “Newstalk, Sportstalk AM 1400 and 99.1 FM KEDO Longview, Kelso...”	JOB
		21	1313	KEDO  som en dröm för den som behövt rapportdetaljer	BOS
		31	1100	KITZ Silverdale WA  med ett svagt ID i den dead air som uppstod då den mycket starkare ESPN-stationen inte fyllde i något ID utan höll tyst några sekunder	BOS
		4	0700	KRSC Othello WA  med både call, ort och ”La Estación de la Familia” trots prärieantennen som jag valde för att filtrera bort alla starka standard-västkustare.	BOS
		6	1000	KRSC drog callet	JOB
	1410	31	0657	WNER Watertown NY  med ett par ”Fox Sports Radio 1410 The Winner” mm! Oväntad denna tid på dygnet. Dock i pärmen sedan länge från en DT-öppning.	BOS
		31	0756	WNER  bra med “Fox Sports Radio 1410 The Winner”. Även med legal ID sedan. Kul återhörande men QSL finns sedan länge	JOB
		1	0800	KQV Pittsburgh PA faktiskt med ett lite klent men klart call-ID! QSL:ade trevligt förra säsongen dock. Silent sedan 31.12 men har sålts och kan återkomma med nytt format under 2018	JOB
		30 31	0827	WING Dayton OH ”1410 WING AM. This is ESPN Radio”	RÅM
		1	0700	WING  “ESPN 1410 Wing AM”	JOB
		1	0700	WING  precis som Jan citerar ovan.	BOS
		1	1029	WRMN Elgin IL inte alls illa med promo och ID! Bra QSL när jag till sist träffade och sedan efter en tid ett utförligt QSL från CE med datalogg och allt från min avlyssning!	JOB
		30	1005	WRMN  fint med Farm Week Now med Rita Frazier. 	BOS
		30 7	1000	WIZM La Crosse WI  med en promo som avslutades med ”.. on Whiz-M.”	BOS
		7	0500	WIZM  promo och “Newstalk 1410 AM 92.3 FM”	JOB
		23	0500	WIZM  “WIZM La Crosse 1410 AM 92.3 FM”	RÅM
		1	1000	KLEM Le Mars IA  med ett lite stört ID men komplett med ort och FM-frekvens	BOS
		15 16	0444	KIIX Fort Collins CO upp skapligt med Country och “Kicks AM 1410”. ”. Fint mycket tidigt på morgonen 16:e!	JOB
		31	0750	KIIX  bra med CW och ett id	RÅM
		6	1202	KIIX  med callet och ”Kicks Country” men bra är nog att ta i …	BOS
		14	0510	KWYO Sheridan WY upp med C&W och “1410 KWYO and now on 106.9 FM”	JOB
		25	0515	CFTE Vancouver BC “TSN 14-10”	RÅM
		29	1300	CFTE  stark med ”CFTE AM Vancouver is TSN 14-10” mm	RÅM
		23	0800	CFTE 	MJT
	1420	23 30	0800	WHK Cleveland OH  ”AM 1420 The Answer” mm	RÅM
		30	0605	WHK	LSD
		30	0800	WHK ”AM 1420 The Answer”	JOB
		16	0200	WOC Davenport IA “…WOC Davenport, an iHeart radio station”	JOB
		16 30	0200	WOC med id	RÅM
		24	0900	WOC 	MJT
		23 29	0506	KTOE Mankato MN “Information Radio, KTOE” innan C2C	RÅM
		23	0728	KTOE  riktigt bra.	MJT
		1 2	1031	KTOE körde en riktig vintage-jingle här och lirade musik av någon 
				anledning – nostalgi?	JOB
		3	0722	KULY Ulysses KS fint med ID när jag undrade vem som körde blandade låtar här!	JOB
		3	1000	KGIM Aberdeen SD länge eftersökt och här till sist ett ID // FM. ESPN. QSL!	JOB
		2	0950	KTAN Sierra Vista AZ även denna säsong! Svarade förra dock. Det bästa jag hört dom nu med Country och fina ”1420 K-TAN”-ID:s. Även TOH 1000. Bra rusning så fiskade fram 1060 tex!   	JOB
		2	1000	KTAN  även hos mig på timmen men 0950 missade jag eftersom jag just då bytte mellan 	antenner fram och tillbaks flera gånger. Den har jag inte noterat förr! QSLade! Tnx för tipset Jan!	BOS
		15	0436	KITI Centralia-Chehalis WA  “1420 KITI”-jingle och Billy Joels “Uptown Girl”	JOB
		23	0923	KITI 	MJT
		23	0910	KITI	KEL
		21 29	1300	KITI  ”This is KITI …”	RÅM
		31 6	1100	KUJ Walla Walla WA  ensam och stark vid ID	BOS
		6	1000	KUJ stadigt med ett bra “This is KUJ Walla Walla” mm	JOB
	1430	5	2232	WKOX Framingham MA promo och “Talk 1430”. Har hunnit byta format till “Rumba 1430” ser jag...	JOB
		30 1	0600	WENE Endicott NY  med fint ID. Sen dök en Mex upp här liksom på många frekvenser denna tid. Nationalsången på något dussin frekvenser. Denna dock annan tidzon.	BOS
		1	0600	WENE drog callet med mera	JOB
		24	0859	CHKT Toronto ON svarade inte förra gången, med lite tur kanske denna…	MJT
		29	0632	CHKT  spelade lugn musik och idade på engelska	RÅM
		23	0258	CHKT var det som körde Carpenters ”Sing a Song”	JOB
		19 30	0400	WXNT Indianapolis IN med ”CBS Sports 1430” mm	RÅM
		31	0700	WXNT  som Rolf beskriver det ovan	BOS
		19	0400	WXNT ”CBS Sports 1430”	JOB
		1	0858	KZQZ St. Louis MO ”KZQZ 1430 AM” var nog den som körde igång USA R Network News en minut innan TOH	JOB
		30	1006	KZQZ  väldigt fin period här och snygg jingle i oldies-köret	BOS
		18 30	0630	KEZW Aurora CO bra med oldies och “Crusin 1430”	RÅM
		22	0610	KEZW  idar “Crusin’ 1430”	LSD
		16	0250	KEZW "Denver's home for doo-wop, Cruisin' 1430"	JOB
		27	0608	KEZW 	MJT
		16	0200	KLO Ogden UT mycket bra med legal ID innan CBS News	JOB
		22 23	0300	KLO  “1430 KLO” mm	RÅM
		26	1245	KLO	LSD
		15	0500	KCLK Asotin WA stark vid ID	JOB
		16 22	0500	KCLK  ”Fox Sports Radio KCLK AM 1430”	RÅM
		28	0700	KCLK  ”14-30 The sports fan”	MJT
		6	1200	KCLK  starkast trots att kondsen låg mer åt CO/UT	BOS
		29	1400	KBRC Mount Vernon WA  ensam på frekvensen med id och gamla rock-rökare	BOS
		22	1307	KBRC  med id mellan låtarna, störd av KCLK	RÅM
		29	1400	KBRC kul tid för NA-lyssning. 0700 lokal tid ändå innan soluppgången 0750 enligt sunrisesunset.com. ”Oldies 1430 AM KBRC Mount Vernon”	JOB
	1440	31	0500	WVEI Worcester MA  idade	LSD
		23 30	0800	WVEI  med ett svagt “SportsRadio 1440 WVEI”	RÅM
		30 1	0900	WVEI  svagt ID.  Hyggligt 30.10 0800z.	BOS
		23	0700	WVEI  ”Sports radio 1440 WVEI”.	MJT
		30	0800	WVEI ”Sports Radio 1440 WEEI”. Syftar på huvudstationen på 850 på liknande vis som CFCW 840/910	JOB
		1	0551	WJJL Niagara Falls NY upp mycket bra när jag slölyssnade på frekvensen i samband med tentarättning! ”24/7, you're at 1440 WJJL. Old time Rock'n'Roll”. QSL:ade!	JOB
		1	0551	WJJL   upp fint med ID och OLD en stund! Svarade fint!  Efter förarbete av JOB!	BOS
		31	0845	WJJL  med id under WMAX	RÅM
		1	0505	+WFNY Gloversville NY ännu en belöning! Spelar hits sade dom! Kort upp, men med callet! Såg att CE på 1450 även övervakade denna, så i tackmailet för WKAL smugglade jag med denna och fick ett bra QSL till	JOB
		1	0505	WFNY  med skapligt ID  var inte väntad men mycket uppskattad!  Hittade jag oberoende av Jannes loggning.  Ägaren svarade inte så får testa annan adress. QSL kom efter att brev och CD skickats på gammalt hederligt sätt.	BOS
		23	0658	WHKZ Warren OH “The Word”	LSD
		23	0659	WHKZ  med id i en promo ”AM 1220 The Word”	RÅM
		30	0700	WMAX Bay City MI	LSD
		23 31	0600	WMAX  med EWTN och ”on 1440 WMAX” i en promo	RÅM
		30	0700	WMAX  har man hört bättre men ett OK ID i alla fall	BOS
		31	0900	WMAX fint med ”Ave Maria Radio”. Rätt framträdande denna exp!	JOB
		1	0440	WMKM Inkster MI misstänkte jag kunde finnas här eftersom GOS hördes punktvis bra i röran. Det fick bli en sittning med QRG:n i lurarna innan ett “1440 AM WMKM” till sist fastnade = kul! 0400 desssutom “1440 AM WMKM Inkster-Detroit”.  Och det gick att fynda friskt ett bra tag till på frekvensen också! Kort men snabbt QSL!	JOB
		1	0900	WZYX Cowan TN kallar sig ”Eagle Radio”. Rätt bra här med wx. QSL-snål tycker	JOB
		30	1005	WNFL Green Bay WI dominerade lagom till ID // 101.9 FM                            	BOS
		30	1005	WNFL ”1440 and 101.9 WNFL” ännu ett trevligt återhörande                      	JOB
		30	1005	WNFL  med väder och id under “Bernadette” med The Four Tops. Jason svarade snabbt och trevligt.           	 RÅM
		1	1000	KMAJ Topeka KS  med legal ID som innehöll “Big Talker”-monikern.    	BOS
		19 1	0444	KMAJ  “The Big Talker 1440 KMAJ”. Till GOS-QRM 1.11	JOB
		6	0500	KYCR Golden Valley MN med ett lite försynt “This is 1440 KYCR...”	JOB
		22 3	0700	KRDZ Wray CO  ensam och klart användbart ID. Även 7.11 0700z plus 0900z.	BOS
		16	0351	KRDZ helt dominant med break i KOA Broncos Radio Network och fina Wray-reklamer! Bara andra gången för	JOB
		23	0900	KRDZ   rätt bra med “1440 KRDZ Wray Colorado” 	RÅM
		14	0600	CKJR Wetaskiwin AB med jingle-ID och Temptations “My Girl”	JOB
		24	0830	CKJR stabil	MJT
		22 23	0605	CKJR  med ett ”This is W 14-40”	RÅM
		7	0900	CKJR  med sämre ID än det KRDZ drog tio sekunder innan. Men tog sig sedan …	BOS
		15	0500	KMED Medford OR levererade ett ID	JOB
		20	1145	KMED	LSD
		30 4	0900	KMED  ganska ensam på timmen	BOS
		30 31	1000	KMED  ”This is KMED Medford” mm	RÅM
	1450	30	0802	CFAB Windsor NS  med country och ”AVR”-ID	BOS
		30 31	0826	CFAB  med country och hänvisade till sidan avrnetwork.com	RÅM
		5	2220	CFAB med ett snabbt “AVR” i Countryn	JOB
		6	0723	CHOU Montréal QC gladde med ett ID i den arabiska musiken! Kul med en ny kanadick i lurarna och svar kom till sist också	JOB
		2	0830	WPGG Atlantic City NJ  och inget roligare	BOS
		23	0706	WPGG  med ”WPG Talk Radio 104.1”	RÅM
		5	2200	WPGG “wpgtalkradio.com”	JOB
		30	0800	+WKAL Rome NY  var en nyhet för mig!  Rapporten har inte resulterat än …  Svarade  fint efter CD och brev-f/up!  	BOS
		30	0800	WKAL  med “1450 WKAL Rome-Utica”. Verkar svarsovillig.	RÅM
		30	0800	WKAL med ID enligt Rolf och CE svarade snabbt och trevligt!	JOB
		29 1	0903	WMOH Hamilton OH  upp några sekunder bara men fint ID då! Även 0920z.	BOS
		30 1	0838	WMOH ”1450 The Ticket”	JOB
		30	0846	WLEC Sandusky OH kör amerikas bästa musik säger dom	JOB
		30	0846	WLEC  ”America’s Best Music 1450 AM WLEC”	RÅM
		29	0838	WLEC  med bara callet strax efter att WMOH ID:at i en promo. WLEC sen med flera ID och NOS.  WMOH med sport och ”1450 The Ticket”	BOS
		30	1000	WKEI Kewanee IL  med ett bra legal ID	BOS
		30	1000	WKEI  rätt bra med id                          	RÅM
		30	1000	WKEI gladde med ett skapligt ID // 100.1 FM. Trevligt QSL kom till sist!	JOB
		30 1	1004	KFIZ Fond du Lac WI  med ett helt OK ID efter nyheterna. 1.11 1043 oxo fint!   	BOS
		30	1004	KFIZ  med id i en promo                     	RÅM
		1	1043	KFIZ ”Newstalk 1450 KFIZ”               	 JOB
		1 7	0600	KATE Albert Lea MN  med ett dåligt ID + slogan.         	 BOS
		29 31	0839	KATE  med ett svårtytt “News, Weather, Sports and Market. We are 1450 KATE”. Tnx BOS för hjälp med id. Bättre 29.10 0900 	RÅM
		29 7	0900	KATE ”1450 KATE Albert Lea Radio”	JOB
		6	0700	KBMW Breckenridge MN bra med ID // 94.3	JOB
		16	0127	KWBE Beatrice NE ”News Channel Nebraska” i röran. Beatrice fick uppleva den fina totala solförmörkelsen 21.8 och själv fick man se den via nätet😊	JOB
		1	1024	KGFF Shawnee OK  med fint ID: ”Classic Hits KGFF”	BOS
		1	1024	KGFF riktigt bra med ID så rapport inget problem!  JOB
		1	1016	KWHW Altus OK  en härlig upptäckt! Fint ID och kortfattat men fint QSL! Känd från tidigare från Abisko och Olle Alm.                 	BOS
		1 5	1016	KWHW faktiskt hyfsat med ett ID i musiken! Snabbt och entusiastiskt svar! Ingen engångsföreteelse tydligen ty kom igen med ett fint ”KWHW 93.5 and AM 1450” 5:e 0600z                                                                    	JOB
		20	0300	KZZJ Rugby ND ”AM 1450 KZZJ Rugby”               	JOB
		1	0146	KZZJ  med ID när splaschandet var lägre för en stund	BOS
		16	0200	KGRE Greeley CO bra med ”Tigre FM is KGRE Greeley” + flera FM	JOB
		16 31	0200	KGRE var ett trevligt återhörande	RÅM
		29	0900	KGRE	LSD
		30 3	1101	KGRE  ”Tigre FM”	BOS
		30	1150	KVSI Montpelier ID	LSD
		30 31	0906	KVSI  i förbigående med fin signal och dito ID.  Även svagt den 20.10 kl 1106z.	BOS
		31	0913	KVSI  ”The Voice of The Bear Lake Valley KVSI Radio” och CW	RÅM
		31	0906	KVSI	JOB
		14	0514	KBBS Buffalo WY “1450 AM and 103.5 FM KBBS”. C&W	RÅM
		29 10	0640	KBBS  med ovan nämnda ID.  Faktiskt med ID den usla morgonöppningen den 10.11 på timmen 0600z. Brus och sprak plus några svaga signaler en knapp timme.	BOS
		14	0514	KBBS "Classic Country 1450 AM and 103.5 FM KBBS"	JOB
		16	0300	KLBM La Grande OR med ID // 1490. Ännu ej QSL:ad hos	JOB
		5 6	1300	KLBM  med dubbel-ID:et	BOS
		29	1300	KFLS Klamath Falls OR ”The Best News Talk Radio, KFLS Klamath Falls”	RÅM
		29	1300	KFLS  hördes även med ID klockan 0929 UTC samma dag	BOS
		31	0930	KFLS “This is Newstalk 1450 KFLS Klamath Falls, a Wynne Broadcasting station”	JOB
		20	1100	KEED Eugene OR “Classic Country KEED Eugene”. Nytt call men QSL finns	JOB
		31 5	0924	KCLX Colfax WA  ID:ade som “Palouse Country 1450”	BOS
		22	0930	KCLX   ”Palouse Country 1450”	RÅM
		3 5	0910	KCLX “Palouse Country 1450” fint	JOB
		19	1305	KBKW Aberdeen WA	LSD
		31 3	1100	KBKW  med kanon-id.  Inte så illa heller den 19.10 klockan 1305 utc.	BOS
		22 31	1000	KBKW  med ett stört id efter KONP	RÅM
		23	0900	KBKW ”KBKW Aberdeen”	JOB
		21 31	1231	KONP Port Angeles WA med väder och ”NewsRadio KONP”	RÅM
		21	1230	KONP	LSD
		22 31	1000	KONP jämnstark med KBKW och ID från båda inom några sekunder	BOS
		4	1258	KONP ”konp.com” men ”Forbidden” när man testar	JOB
		13	1405	KLAM Cordova AK kom upp och tajmade ID bra “AM 1450 KLAM in Cordova” efter promo	JOB
	1460	4	0700	WOPG Albany NY  dominerade	BOS
		23	0900	WOPG  med ett stört id och sedan EWTN	RÅM
		30	0800	WHIC Rochester NY  ”WHIC 1460 AM Rochester” och EWTN	RÅM
		30 1	0600	WHIC  ensam EWTN denna tid 	BOS
		30	0900	WBNS Columbus OH “WBNS, WBNS-FM HD2 Columbus...1460 ESPN Columbus” är ju ingen kanaldominant direkt	JOB
		30	0806	CJOY Guelph ON  spelade oldies ”.. from 1460 CJOY”	RÅM
		30	0846	CJOY glänste stundvis. Promo och “1460 CJOY” innan ngn 70-talsdiskolåt. Intressantare med “Mexen” som gick lite försynt här	JOB
		30	0802	CJOY  med ett uselt heltimmes-ID under dubbla EWTN-stationer	BOS
		16	0200	KXNO Des Moines IA ”1460 KXNO Des Moines”	JOB
		18 23	0500	KXNO  bra med sport	RÅM
		22 6	1100	KLTC Dickinson ND  överst i röran av stationer här. Helt dominant 6.11 kl 1206z	BOS
		18 23	0630	KLTC  stack fram med ett kort id	RÅM
		6	1206	KLTC med trevlig jingle och Country	JOB
		30	1200	KENO Las Vegas NV med ESPN Deportes och ett uschligt ID bara tyvärr…	JOB
		4	1258	+KRRS Santa Rosa CA med Mex-mx och ”El Patrón”-ID! Trodde först det var en äkta Mex men klagar inte. QSL kom till sist!	JOB
		4	1258	KRRS plötsligen skapligt med ID och mex-musik!  Tnx för tipset JOB!  QSL:ade!	BOS
		15	0439	KUTI Yakima WA ”1460 ESPN Yakima”	JOB
		21 29	1300	KUTI  ”1460 ESPN Yakima”	RÅM
		22	1000	KUTI	BOS
	1470	30 4	0700	WLAM Lewiston MA  med trevligt ID mm	BOS
		23	0654	WLAM  med sång-id.	MJT
		23	0700	WLAM  stört med klart id	RÅM
		4	0700	WLAM har ett riktigt nostalgiskt musikformat	JOB
		30	0800	WNYY Ithaca NY  med ett nästan användbart ”WNYY Pure Oldies” och lite till. Oldie på gränsen till NOS sen.	BOS
		3	2300	WLMC Georgetown SC det bästa jag hört dem ”Georgetown’s Hometown Radio Station, WLMC 1470”. Promo för Michael Baisden Show	JOB
		16	0300	WMBD Peoria IL med ett par “1470 and 100.3 WMBD”	JOB
		18 30	0300	WMBD  räknade upp sina AM- och FM-frekvenser	RÅM
		16	0259	WIBD West Bend WI med ett “101.3 WIBD” i röran	JOB
		30 31	0839	WIBD  med ett kort id i musiken	RÅM
		30 4	1001	WIBD  starkast med musik och försenade nyheter. 	BOS
		23	1014	KWSL Sioux City IA	MJT
		1	1005	KYYW Abilene TX  hyfsat	BOS
		1 2	1004	KYYW ”Newstalk 1470 KYYW” helt OK. Även 2.11 0500	JOB
		31	0856	KMNQ Brooklyn Park MN kom upp med ett ”La Raza 97.5 FM”	RÅM
		1	0525	KMNQ ”La Raza 95.7”	JOB
		14	0513	+KSMM Liberal KS följde visst med i samma rusning som 1030, 1240, 1310 bl.a! Hade gärna fått gå bättre men unik slogan som syftar till deras Superhitsformat. Musiken riktigt bra en liten stund liksom lite DJ-snack	JOB
		16	0143	KAIR Atchison KS med C&W och ”Classic Country 1470 Plus” och ”Classic Country Plus”. Hade 44 grader sade dom	JOB
		6	1200	KKTY Douglas WY  med ”KKTY Douglas”-jingle + ”The station I never forget”	BOS
		2	0953	KKTY  bra jingle ”Classics 1470 KKTY”	JOB
		15	0500	KBSN Moses Lake WA ”KBSN Moses Lake”	JOB
		22	1310	KBSN	LSD
		22 29	0932	KBSN  med en gate i C2C AM	RÅM
		4	0858	KBSN  var helt dominant och ID:ade stup i ett.	BOS
		21	0401	CJVB Vancouver BC med ”event info på engelska	RÅM
		7	0900	CJVB  med sitt Fairchild Radio-ID i en röra av östligare stationer	BOS
	1480	2 5	2200	WSAR Fall River MA  med ID men gick mycket bättre en stund tidigare	BOS
		30	0724	WSAR  med id efter vädret	RÅM
		2	2135	WSAR vid denna DT-öppning	JOB
		30	0754	WCNS Latrobe PA var ett roligt fynd men tycks inte svara? Har ju hunnit byta format och är kanske inte så nostalgiska av sig?	JOB
		30 6	1100	WGVU Kentwood MI  med sedvanligt stuk och id	BOS
		29	0832	WGVU  vill att vi stöder WGVU ”Realoldies 1480 and 850”	RÅM
		30	0800	WHBC Canton OH ”NewsTalk 1480”	RÅM
		30 5	0800	WHBC	BOS
		16	0131	WLMV Madison WI ”La Movida 1480 AM 94.5 FM”	JOB
		30 6	1059	WLMV  med mycket pratigare px så här dags på dygnet. D v s intressantare …	BOS
		23 30	1000	WLMV  idade bl.a. “La Movida Madison”	RÅM
		4 6	0600	KAUS Austin MN  lite oväntat upp med prydligt heltimmes-ID. Den 6.11 1200z	BOS
		4	0600	KAUS  ”AM 1480 KAUS, Mower County’s voice for news, weather and sports”. Fox News	JOB
		29	0900	KAUS   ”AM 1480 KAUS Austin” störd av WGVU	RÅM
		28	0835	KGOE Eureka CA	LSD
		4	1000	KGOE med legal ID	JOB
		14	0534	KBMS Vancouver WA	JOB
		21 22	0500	KBMS   ”1480 KBMS”	RÅM
		23	1145	KBMS	LSD
		10	0445	KBMS  en av få hörbara denna natt/morgon.	BOS
	1490	4	0654	WBAE Portland ME  ovanligt fint vid legal ID	BOS
		31	0320	WBAE  med reklam, ”Maine’s Talk Radio” mm, bättre 0349	RÅM
		31	0349	WBAE ”Maines Talk Radio 107.1, 1490, WBAE”. Bytt till A/C-mx igen i maj	JOB
		31	0900	WIKE Newport VT med ID “106.3, 1490 The Notch”. Klassiska hits nu. Vill minnas minnas att man hade Country då jag hörde dem senast för en massa år sedan	JOB
		31	0900	WIKE  “1490 The Notch” mm och svarade föredömligt snabbt      	RÅM
		30	0750	WICY Malone NY ännu en luckfyllare! ID // 102.7 och svarade snällt	JOB
		30	0823	WOLF Syracuse NY med promo och ID // 92.5! CE QSL:ade på en vecka!	JOB
		1	0829	WKYW Frankfort KY  plötsligen bra med promo och bra slogan-ID som inte kunde misstolkas. Nämnde även 93.5 för säkerhets skull! Den var ny för mig. QSL:et åxo!	BOS
		1	0829	WKYW hittad efter tips från BOS – Tnx! Inte allt för många KY i pärmen så kul att ägaren svarade	JOB
		22 30	1000	WOSH Oshkosh WI  förstås väntad vid dessa cx	BOS
		30	1000	WOSH  “NewsTalk 1490 WOSH Oshkosh”	RÅM
		30	1000	WOSH ”Newstalk 1490 WOSH Oshkosh, a Cumulus station”	JOB
		16	0110	KXLQ Indianola IA  med Mexikanskt och ett bra "La Patrona 106.9 y 1490 AM". Ny i lurarna så den gladde!    	JOB
		29	0919	KXLQ  är numera “La Patrona 1490 AM”. Tnx BOS för tipset!  	RÅM
		29 1	0919	KXLQ  ett kul återhörande.   ”La Que Manda” 	 BOS
		29	0516	KKAN Phillipsburg KS  drog på ett fint ID!      	BOS
		29	0516	KKAN fint med wx efter ”California Girl”	JOB
		1	0950	KOMJ Omaha NE  ”Boomer 1041 - 1490” var ett kul återhörande1	BOS
		1	0950	KOMJ med trevligt ”Boomer 104.1 - 1490” gladde på denna GY som kanske är den minst givande nuförtiden mtp splash från 1485 mm. Snabbt svar!	JOB
		14	0510	KFCR Custer SD verkligt bra med rockig mx och ”KFCR 1490 AM”. Ska ha varit off men på STA-licens i brist på personal? Ingen v/s tillgänglig kanske? Ny för	JOB
		14 22	0510	KFCR  stark men lite “överstyrd”. 22.10 0707z lät dom lika illa trots bra signal.	BOS
		4	0800	KORN Mitchell SD bra på timmen. Har nog bara noterat dem en gång tidigare, då i Furuögrund för några säsonger sedan. Svarade då så slipper skicka nu	JOB
		22 6	0621	KOVC Valley City ND  med riktigt fint ID mm. Även 6.11 efter 08z-nyheterna.	BOS
		2	1000	KOVC ”AM 1490 KOVC Valley City”	JOB
		22 30	0200	KDBM Dillon MT ”Stay tuned to KDBM Dillon AM 1490”	RÅM
		22 30	1100	KDBM  bland annat denna tid. ID hört ytterligare en handfull gånger den 30.10. Stabil 01-03 UTC den 22.10!	BOS
		31 5	0930	KDBM ofta ganska dominerande. ”AM 1490 KDBM”. C&W	JOB
		22	1000	KCID Caldwell ID  med ett svagt men tydligt ID 	BOS
		4	1000	KCID med ID även för 1450 som jag dock saknar. ”Radio Catolica Sal y Luz”	JOB
		31	0958	KBZY Salem OR  med ett par bra ID	BOS
		21 31	0951	KBZY  “Salem’s first choice 1490 KBZY” och oldies	RÅM
		31	0958	KBZY ”Classic Hits on 1490 KBZY, and kbzy.com”	JOB
		31	0900	KBKR Baker City OR  med ett uselt dubbel-ID // 1450 	BOS
		23	1000	KEYG Grand Coulee WA  “KEYG 1490 AM serving Grand Coulee and the Upper Columbia Basin”	RÅM
		22	1200	KEYG  med samma standard-ID som för Rolf ovan.	BOS
		29	1000	KEYG med sitt ID	JOB
		31	1100	KWOK Hoquiam WA  är jag på jakt efter en ny rapport till men för svag denna gång. Det inklippta ID:et var mycket svagare än nätverks-sporten före och efter.	BOS
	1500	24	0700	WFED Washington DC	LSD
		24	0720	WFED 	MJT
		2	2200	WFED  men även en SS under som pratade on Venezuela.	BOS
		22	2200	WFED med legal ID	JOB
		22	0300	WLQV Detroit MI med ett stört id	RÅM
		4 6	2200	WLQV  nästan det enda som gick anständigt	BOS
		22	0400	KSTP St. Paul MN med sport.  Den 6.11 redan klockan 2153 med ID!!	RÅM
		4	0900	KSTP ”This is 1500 ESPN…”	JOB
	1510	1 4	1013	WLAC Nashville TN  upp en stund med fint ID mm	BOS
		30	0900	WLAC  stark	RÅM
		2	2141	WRRD Waukesha WI ”Newstalk 1510 WRRD” på dageffekten. Har bytt format nu!	JOB
		14	0442	KCKK Littleton CO riktigt stark när de rockade loss. ”93.7 The Rock”	JOB
		18 31	0755	KCKK rockade loss ordentligt ”93.7 The Rock”	RÅM
		23	0743	KCKK  ”93.7 The Rock”	KEL
		2	0100	KFNN Mesa AZ äntligen i mina garn med ID ”Money Radio 1510” och callet i kamp med KCKK! Arizona är alltid kul	JOB
		14	0505	KGA Spokane WA upp med ID och lokalreklam innan överkörd av KCKK	JOB
		21 22	1200	KGA  stark	RÅM
		5	0958	KGA  kanon. Ad för Idaho Lottery bland annat	BOS
	1520	23	0727	WWKB Buffalo NY	KEL
		23	0600	WWKB  ”1520 AM WWKB”	RÅM
		30	0645	WWKB 	LSD
		23	0800	WWKB 	MJT
		7	0456	WMLM St Louis MI  överraskande bra med CW och callet i Real Country.	BOS
		7	0456	WMLM riktigt fint med ”Real Country WMLM”. All C&W här är inte KKXA!	JOB
		23	0730	WPAY Rossford OH  “Lenny Poindexter weekday morning at 10 Central on Urban  Family Talk.” Kul överraskning tycker	KEL
		23	0738	WPAY 	MJT
		16	0200	KOLM Rochester MN ”KOLM AM Rochester”	JOB
		30 1	1100	KOLM  “Sports Radio 1520 The Ticket” med vädret	BOS
		29	0900	KOLM   “SportsRadio 1520 The Ticket, KOLM AM Rochester”	RÅM
		23	0731	KOKC Oklahoma City OK	KEL
		1 4 	1000	KOKC  starkast men KOLM och någon mer under	BOS
		23 29	1000	KOKC  bra med ”1520 KOKC Oklahoma City”	RÅM
		1	1005	KOKC fick chansen att glänsa lite i OK-rusningen	JOB
		2	2300	KMSR Mayville ND kul återhörande med ”Sportsradio 1520 KMSR”	JOB
		5 6	1200	KQRR Oregon City OR  Första gången jag hör ett ID sedan dom blev rysktalande för flera år sedan! Inga ID overnight men nu hade dom tydligen kommit igång lite lätt med morgonsändningarna! ”KQRR Oregon City - Portland 1520 AM”. Hörs ibland.	BOS
		22 30	1000	KQRR   ”KQRR .. 1520 AM” och program på ryska	RÅM
		30	1200	KQRR med ID	JOB
		23	0742	KKXA Snohomish WA  “Real Variety, you can hear Classic Country KXA”	KEL
		22 30	0800	KKXA  ”On Classic Country KXA” när WWKB tog det lite lugnare	RÅM
		24	0732	KKXA  ”Classic country KXA”	MJT
		6	0921	KKXA är mycket svårmissad i Parka. Finfint av och till till exempel här: ”Classic Country KXA, 1520 and FM 101”	JOB
		7	0901	KKXA  eller som dom säger: ”K - KXA”	BOS
	1530	1 4	1000	WCKY Cincinnati OH  mycket stark men lite instabil	BOS
		31	0848	WCKY  med ett ”ESPN 1530” efter reklamen	RÅM
		1 5	1017	KGBT Harlingen TX  stark med Univión Deportes Radio och ett lokal-ID	BOS
		4	0800	KGBT mycket bra. ”Univisión Deportes Radio” och legal ID	JOB
		14	0500	KFBK Sacramento CA ”Newsradio KFBK” mm	JOB
		17	1212	KFBK  rätt ensammen på bandet	RÅM
		28	0600	KFBK 	MJT
		7	0900	KFBK  mycket ren och stark	BOS
	1540	30	0800	CHIN Toronto ON stark med id på engelska	RÅM
		2	2200	CHIN  bra ID. Hade gått en timme redan vid denna tid!	BOS
		6	0700	CHIN dominant	JOB
		18	0630	KXEL Waterloo IA ovanligt beskedlig denna gång	RÅM
		7	0459	KXEL  slog på stora trumman för KXEL Morning News kommande morgon	BOS
		1	0905	KXEL dundrade in med wx	JOB
		22	1313	KXPA Bellevue WA  med ”Music of Your Life”	RÅM
	1550	1	0500	WSDK Bloomfield CT  med ett svagt men tydligt legal ID. Även 0505.	BOS
		1	0500	WSDK med ett tydligt ID trots Cuba-QRM 	JOB
		30 31	0900	CBEF Windsor ON bra med id mm	RÅM
		16	0318	KDCC Dodge City KS fint med lokala meddelanden och evenemang. Trevligt återhörande! 	JOB
		29	0900	KDCC  med ett stört Fox Sports, ”Sports Hound” och KDCC	RÅM
		16	0410	KMRI West Valley City UT upp med reklam och ”La Raza 107.1”. Bättre redan 0028. Har inte svarat på min PAX114-rapport så man får väl testa igen…	JOB
		15	0500	KZDG San Francisco CA fick på ett call-ID innan KKOV blev för stark igen	JOB
		30 22	1000	KZDG  med id innan KKOV satta igång igen	RÅM
		6	1301	KZDG  med en ”99.7”-jingle	BOS
		14	0530	KKOV Vancouver WA tyckte vi skulle kolla in sunny1550.com	JOB
		19 31	1242	KKOV  med id efter reklamen å sen NOS	RÅM
		23	0914	KKOV  med Sunny 15-50-id.	MJT
		6	1200	KKOV  med Amerikas bästa musik	BOS
		21 22	0500	KRPI Ferndale WA med asiatiskt program	RÅM
		25	0500	KRPI	LSD
		3	0700	KRPI  våldsamt bra ID	BOS
		1	0200	KRPI pålitlig i Parka	JOB
	1560	18	0259	WFME New York NY idade ”AM 1560” mm	RÅM
		16	0259	WFME “Broadcasting the good news of the Gospel on AM 1560, this is WFME New York”	JOB
		6	0600	WFME ägde frekvensen 	JOB
		7	0100	KGOW Bellaire TX  med ID genom NY	BOS
		1	0959	+KEBC Del City OK  med riktigt bra ID och lokala annonseringar! Sätter plus på denna trots att jag själv för 20 år sedan hörde “denna” i Mertajärvi. Annat call och annan licensort då men detta ska vara en direkt ättling till den jag hörde då. Inget svar på rapporten då men nu! 	BOS
		1	0959	KEBC  blev lite brusig på min antennkombo men reklamen gick att knäcka och QSL kom snällt! 	JOB
		1	0700	KKAA Aberdeen SD  med ett ID under betydligt kraftfullare familjemedlemmen. KKAA stängde av sändaren 1.11 när affären med Ingstad gick igenom står det på Wikipedia. Sista skälvande minuten?	BOS
		1	0700	KKAA passade in ett  ”KKAA Aberdeen”! Fortfarande silent ett år senare!	JOB
		14	0600	KNZR Bakersfield CA nämnde 97.7 vid ID strax innan cx:en tog slut denna morgon	JOB
		23	1000	KNZR  idar även för 97.7 FM	RÅM
		6 7	1204	KNZR  med trevlig lokal annonsering och dito id	BOS
		30 4	0901	KVAN Burbank WA  med fint kedje-id på ena sidbandet. Sämre på det andra.	BOS
		29 30	1300	KVAN   med "La Estación de la Familia" mm	RÅM
		22	1300	KZIZ Pacific WA  med ett kortfattat legal ID i den indiska musiken	BOS
		4	1200	KZIZ  med indiska program	JOB
	1570	1	0700	CJVL Laval QC  stark med ID	BOS
		23	0703	CJLV  spelade oldies och ett kort id	RÅM
		1 2	2159	WCCM Methuen MA  kanon ID på EE och SS.  Galaxia-slogan. Nytt call o SS nu!	BOS
		30	0856	WCCM  bra med musik och ett ”Galaxia”	RÅM
		2	2201	WCCM tydligt call-ID	JOB
		31	0820	WFLR Dundee NY	LSD
		30 31	0912	WFLR  med CW och “101.9 and 96.9 Finger Lakes Country WFLR” 	RÅM
		1	0607	WFLR  med Country // 96.9 och 101.9	BOS
		31 1	0613	WFLR ”Finger Lakes’ Country”	JOB
		1	0903	WTRB Ripley TN  med bra jingle efter en PSA 	BOS
		1	0903	WTRB helt klart med en jingle! Bara andra gången i lurarna tror	JOB
		16	0259	WBGX Harvey IL avslutade ett px från Zion Temple Church of God in Christ. Drog callet sedan	JOB
		30	1100	WBGX  med ett regelrätt heltimmes-ID	BOS
		30	1100	WBGX  med id	RÅM
		30	1100	WSCO Appleton WI  lyckades trycka ett id igenom WBGX.  Både FM-frekvensen och ”The Score” hörs klart plus AM-frekvensen och vilken sorts sport dom kör.	BOS
	1580	23	0546	CKDO Oshawa ON med jingle och reklam för hörapparater	RÅM
		30	0545	CKDO	LSD
		5	0852	CKDO  fint med jingle och Oldies	JOB
		30	1006	CKDO News och CKDO Sports lite roligare än natt-programmen man brukar höra	BOS
		16	0133	KAMI Cozad NE med C&W och snyggt ID "Country Legends 100.1 and KAMI 1580". Onödigt då jag inte behövde just den, Hi!	JOB
		6	1204	KAMI  med ett fint ID för ”Country Legends 100.1” mm! Sen Country	BOS
		30	1100	KOKB Blackwell OK  med ett trängt trippel-id	BOS
		16 4	0132	KFCS Colorado Springs CO "KFCS AM 1580" och "Christian music". ”AM 1580 The Trumpet”-ID. Inget politiskt ställningstagande med den brandingen antagligen?	JOB
		30 6	1100	KFCS  hade ingen av sina bättre stunder så KOKB läckte igenom	BOS
		6	1300	KKTS Evansville WY  bra id	BOS
		21	1235	KGAL Lebanon OR	LSD
		22 29	1300	KGAL  med nyheter	RÅM
		5	1100	KGAL  när jag väntade mig något lite östligare	BOS
	1590	2	2159	WARV Warwick RI  med hyfsat ID. NA-QRM redan denna tid!	BOS
		4	0700	WPSL Port St Lucie FL  med ett komplett legal ID	BOS
		30	0800	WAKR Akron OH med ett stört id	RÅM
		31	0630	WAKR   med CBS News	LSD
		23	0700	WAKR 	MJT
		23	0800	WAKR med QRM från Oldies-station. Troligen WI?	JOB
		16	0249	WCGO Chicago IL rätt bra med 1590wcgo.com och promo	JOB
		23	0807	WCGO 	MJT
		30 31	1000	WCGO  bra med promos och id	RÅM
		5	1059	WCGO  pluggade för The Mike Nowak Show 	BOS
		30	1106	WGBW Denmark WI med väder och “WGBW True Oldies 1590”	RÅM
		30 5	1006	WGBW  mycket fint ljud och oldies. Dock ett par andra stationer som störde.	BOS
		30	1000	WGBW bra med ID	JOB
		4	0600	KWBG Boone IA  med ett inte helt kass id! Hade gått använda om jag hade behövt skicka. Kul!	BOS
		23 31	0600	KGVB Great Bend KS  ”Talk of the Town” mm	RÅM
		29	0835	KGVB	LSD
		16	0140	KVGB med sport och lokalreklam	JOB
		30 5	1133	KVGB  fint men anade Country under …	BOS
		21	1150	KTIL Netarts OR med oldies	LSD
		29	1321	KTIL  med fint id och sen på med “Light My Fire”	BOS
		22	1316	KTIL   med ”Good Time Oldies AM 1590 KTIL” och Beach Boys	RÅM
		22 29	1400	KLFE Seattle WA “AM 1590 The Answer”	RÅM
		29	1330	KLFE är svaret allt man behöver veta	BOS
	1600	30	0800	WUNR Brookline MA stark över heltimmen med id på spanska och engelska	RÅM
		30	0800	WUNR kom igenom med ID på 600 trots att jag bara spelade in 580-1580	JOB
		1	0700	WUNR  med sitt välartikulerade ID	BOS
		23	0834	WAAM Ann Arbor MI med ett par slöa ”Waam”-id efter långt lyssnande.	MJT
		30	0730	WAAM	LSD
		30 31	0930	WAAM  med ”Wham radio”	RÅM
		31	0706	WAAM ”Wham Talk 1600”	JOB
		14	0251	WRPN Ripon WI med klassiska hits som “Country Roads” och ett dåligt “AM 1600 Your Hometown Station” 	JOB
		23	0440	WRPN  ”We are 1600, Your Hometown Station”	KEL
		30 1	1100	WRPN  med fint id	BOS
		30	0940	WRPN	LSD
		22 30	1100	WRPN  ”AM 1600 WRPN Ripon ,,, Your Hometoen Station”	RÅM
		16	0144	KGYM Cedar Rapids IA promotade sändning på 106.3 FM KGYM	JOB
		23	0519	KGYM  ”SportsRadio KGYM”	KEL
		24	0915	KGYM  Avslutade vädret med ”… forecast on the Gym, KGYM”.	MJT
		22 29	0900	KGYM   ”1600 KYGM Cedar Rapids”	RÅM
		1 5	0658	KGYM  stadigast på frekvensen men senare mycket Hmong också.	BOS
		23	0530	KPNP Watertown MN Hmongprogram och musik	KEL
		23	0540	KPNP  med ESPN-QRM och föga inspirerande program.	MJT
		18	0615	KEPN Lakewood CO idade ”ESPN Denver”	LSD
		23 31	0857	KEPN  med ett ”ESPN Denver”	RÅM
		15	0501	KTUB Centerville UT med callet och “Juan”-slogan	JOB
		22	0820	KTUB  idar ”Juan AM”	LSD
		30	1148	KTUB  mycket stark med musik och ”Juan 1600 AM”	RÅM
		5	1200	KTUB  hyfsat ID	BOS
		29 5	1359	KOHI St Helens OR  med ett par id och lokal reklam	BOS
		5	1401	KOHI   rätt bra med lokala meddelanden 	JOB
		22 29	1359	KOHI  med reklam och id. Bättre 22.20 1259 med långt id men svarar inte bättre för det, tyvärr.	RÅM
		5	1400	KOPB Eugene OR  öppnade med fin signal och NPR News. Sen Weekend Edition. Tyvärr brydde dom sig inte om att ID:a i samband med effektpåslaget. Fina detaljer och QRM från KOHI och KVRI samt tidpunkten för start av dagen gjorde att jag skickade en rapport i alla fall. Återstår att se om den gick till “rätt” person.	BOS
	1610	30	0800	CHRN Montréal QC stark med rek för bl.a. ”Ceylon Travels”	RÅM
		7	0500	CHRN  fina reklamer på dels ren engelska och dels indisk/engelsk blandning	BOS
		1 5	0600	CHHA Toronto ON  med en “Voces Latinas”-jingle.  Den 1.11 0700z med fint ID för Camoes Radio  som tydligen kör ut sitt portugisiska px nattetid på CHHA!  11 PM -6 AM.  Se camoesradio.com för schema.                    	BOS
	1620	29	0900	KOZN Bellevue NE bra över heltimmen	RÅM
		30 4	0800	KYIZ Renton WA  ID:ade och slog ett slag för hemsidan ztwins.com	BOS
	1630	19	0300	KCJJ Iowa City IA med ett försynt ”The Mighty 1630”	RÅM
		16	0101	KCJJ körde "KCJJ News" och väder	JOB
		30 7	0959	KCJJ  med KCJJ News en minut före timmen	BOS
		19	0359	KKGM Forth Worth TX med ett svagt id, innan KCJJ vaknade till	RÅM
		1 5	0600	KKGM  med ett ID i röran	BOS
		23	0601	KRND Fox Farm WY  ”La Jota Mexicana”	RÅM
		16	0302	KRND "La Jota Mexicana"	JOB
		28	0630	KRND 	MJT
	1640	5 7	0600	WTNI Biloxi MS  med ett halvbra ID. Många på frekvensen.	BOS
		1	0604	KZLS Enid OK  med “KZLS News” och “The Eagle”	BOS
		23	0600	KBJA Sandy UT  “The All New K-Talk media KBJA 1640 AM ..”	RÅM
		16	0100	KBJA ensam och med ID enligt Rolf	JOB
		30	1200	KBJA	LSD
		4 7	0600	KBJA  var helt ny sa dom	BOS
		29	1400	KDZR Lake Oswego OR med ett stört id	RÅM
	1650	31	0400	WHKT Portsmouth VA  ”AM 1650 WHKT Portsmouth” mm	RÅM
		30	0800	CKZW Montréal QC med id och musik	RÅM
		6	0700	CINA Mississauga ON  med ett hyfsat ”AM 1650 CINA” i musiken	BOS
		30	1100	KCNZ Cedar Falls IA bra över heltimmen	RÅM
		7	0456	KCNZ  ”1650 The Fan”	BOS
		16	0200	KBJD Denver CO stark ”…en 1650 AM Radio Luz”	JOB
		30	0358	KBJD  med ett ”Radio Luz”	RÅM
	1660	2	2200	WWRU Jersey City NJ  fint ID	BOS
		1 6	1000	WQLR Kalamazoo MI	BOS
		30	0858	WQLR  med ett ”1660 The Fan”	RÅM
		23	0833	KQWB West Fargo ND	KEL
		23	0600	KQWB  med sport	RÅM
		16	0200	KQWB med ID även för KPFX HD3. "Bison 1660"	JOB
	1670	3	0826	CJEU Gatineau-Ottawa QC “Radio Jeunesse”	KEL
		19	0400	WOZN Madison WI med ett ”The Zone, WOZN Madison”	RÅM
		29	1300	KQMS CA med nyheter	RÅM
	1680	2	2159	WTTM Lindenwold NJ  med bra ID	BOS
		31	0900	WTTM  med mexmusik och “WTTM Lindenwold-Philadelphia”	RÅM
		6 7	0700	WPRR Ada MI  med ett tydligt ID plötsligt tvärs igenom WTTM. 7.11 runt 05 fint	BOS
		5	1100	KGED Fresno CA  var inte svarslös. “The Answer”	BOS
		22	1300	KNTS Seattle WA med ett stört ”Radio Luz”	RÅM
	1690	23	0720	WPTX Lexington Park MD	LSD
		31	0901	CHTO Toronto ON med musik och id. Det får bli en omrapportering.	RÅM
		30 1	1000	WVON Berwyn IL  med ID och påstår sig vara Chicago’s …..	BOS
		16	0200	KDMT Arvada CO fint ”KDMT Arvada-Denver” och ”Moneytalk 1690 AM”	JOB
		6	0700	KDMT  oftast dominant även om kondsen pekar mer åt öster	BOS
	1700	19	0400	KVNS Brownsville TX med sport	RÅM
		1 6	0901	KKLF Richardson TX   fint med ”Banda 13”-slogan mm	BOS
		30	1000	KBGG Des Moines IA  skapligt efter att ha gått starkt innan med trucking-ad	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	23	0630	CMBY R Caribe, Isla de la Juventud använder en av Rebeldes sändare eftersom deras sändare på 1220 har brunnit, allt enligt Medium Wave Info.	RÅM
	600	5	0601	Nueva Radio Ya, Managua  i Nicaragua!  Gav båda frekvenserna 600 och 99.1 + webadressen ”nuevaya.com.ni” så även om det var svagt så var det 100%!  FL-cx!	BOS
	610 	1	0500	R Rebelde  Bahia Blanca  fint och samtidigt Radio Rebelde på 600, 710 o 670  t ex	BOS
	640	1	0544	+XENQ Tulancingo HG  med fint ID innehållande ett par sloganvarianter som dom officiellt använder. Ny delstat för mig! Hidalgo nämligen.	BOS
		1	0544	XENQ även ny stat för mig!	JOB
	670	23	0545	R Rebelde, Cuba	LSD
	700	1	1006	+XEDKR Guadalajara JL // FM 92.1 (XHFO)	JOB
		1	1006	XEDKR  med ett bra “92.1” i musiken! Inget motsäger att det är denna och nu då jag fått Janne på min sida flyttas den upp från tent-listan till ID:ad.	BOS
	730	1	0500	XEX Mexico DF  med ”W Deportes”	BOS
	800	19	0400	TWR Bonaire med ett ”Radio Transmundial”	RÅM
		23	0501	XEROK, R Cañon, Cd. Juarez CH med fint id	RÅM
		22	1000	XEROK  med ett par usla ”Radio Canon” + ”frontera”  mm	BOS
	820	1	0500	R Ciudad de La Habana  ”Radio Ciudad de La Habana 94.7 FM”	BOS
	860	30	1100	XEMO Tijuana BC  med tydlig bokstavering och ”La Poderosa”, web-adress mm	BOS
	860	3	0800	XEMO “La Poderosa 860” mm	JOB
	880	1	0958	XEAAA Guadalajara JL  kanon med först ”El Sembrador” och så på timmen callet, ort mm. Även ”ESNE Radio”  	BOS
		1	1000	XEAAA gick fint! Bara andra gången för          	JOB
	940	2 5	0736	XEQ Mexico DF  fint med bland annat en ”Ke Buena”-slogan          	BOS
		6	0745	XEQ ”La Que Buena 940”                          	JOB
	940	23	0632	XEQ med fina “La Que Buena 940”, “La Que Buena AM 940” och “La Que Buena en la AM 940”	JOB
	990	1	0648	XET Monterrey NL “La T Grande”  	JOB
		2	0921	XECL Mexicali BC med jingle ”Rockola 990” i musiken       	JOB
		6	0500	R Guamá, Pinar del Río med ID och NA	JOB
	1000	30	0759	CMCH R Granma, Manzanilla  mycket trevligt ID	BOS
	1010	1	1000	XEHL Guadalajara JL  med skapligt ”W Deportes”. Spelade Adult Contemporary!	BOS
	1030	3	0953	XESDD Tijuana BC ”La Tremenda 1030 AM”	JOB
	1050	16	0143	XEG Monterrey NL fint med "La Ranchera 1050"	JOB
		5	0901	XEG  dominant men fick ge sig lite för en EE ESPN och en SS ESPN vid ID	BOS
		2 4	1000	XEBCS La Paz BS  med fina ID båda dagarna samma tid för Radio de Sur California med både 1050 AM och FM-fqn nämnda. Även 6.11 1200z.	BOS
		4	1000	XEBCS nämnde 99.1 bl.a. ”La Radio de Sur California”	JOB
	1060	29	0835	XERDO Matamoros TM med musik och ett ”La Raza 1060”	RÅM
		5	0855	XEEP México DF ren och fin ”Radio Educación”	JOB
	1070	1	1000	XESP Guadalajara JL  med snyggt ID. Punktkonds! Se även 1010 och 880.	BOS
		1	0921	XESP ”Radio Noticias 1070” men körde musik	JOB
	1090	3	0800	XEPRS Tijuana BC gynnades av CA-cx	JOB
	1100	1	1001	XETGO Tlaltenango ZC  fint ID och sköt även av en ”Canon”. T ex 1004z	BOS
	1140	16	0147	XEMR Monterrey NL  med religiös musik och promo för något event i Monterrey	JOB
	1140	16 29	0146	XEMR  med id	RÅM
		6	0900	XEMR  fint med bokstavs-id och time check mm	BOS
	1190	16	0135	XEWK Guadalajara JL  "W Deportes" sade man här bl.a	JOB
		1	1015	XEWK  denna tid med musik och  ”W Radio”. Stark!	BOS
	1210	30	0856	CMGL R Sancti Spiritus, Sancti Spiritus med musik, id och nyheter. Tyvärr studsar mejlrapporten med och utan ljudfilsbilaga. Lyckades bättre via Facebook	RÅM 
	1220	1	0645	XEB México DF fint “La B Grande” 	JOB
	1280	21	0401	WCMN Arecibo PR med ett ”Noti Uno”	RÅM
	1300	6	1204	XEP Ciudad Juarez CH  med ett ganska fint bokstavs-ID	BOS
		2 3	0203	XEP med mexmusik och ID här. Säger ofta ”Fiesta Mexicana”	JOB
	1350	30	0803	CMLL R Victoria, Las Tunas  gräsligt fint med ID och mx non-stop. Även US pop! 	BOS
		3	0752	CMLL fint ”Radio Victoria”	JOB
	1370	16	0147	XEJE Dolores Hidalgo GJ  är en gammal bekanting sedan PAX87: "Radio Reyna 1370 AM"	JOB
	1400	2	0002	Harbour Light of the Windwards, Carriacou nämnde även 92.3 och 94.5	JOB
	1410	1	1028	XEBS Mexico City DF “Bandolera 1410 AM”	JOB
	1430	2	0430	XEOX Ciudad Obregón SO ”Exa FM 106.5”. Hörd av och till hela fm	JOB
	1440	2	0603	XEEST México DF “Quiéreme 1440”	JOB
		2	0604	XEEST  första gången jag ID:ar även om jag noterat dess förekomst tidigare expeditioner. Den och många andra ännu ej kollade tyvärr. Gick fint nu.	BOS
	1470	3 7	0800	XERCN Tijuana BC  fint ID.  Stabilt vid ID 0200z den 22.10 också!	BOS
		3	0800	XERCN ”RCN 1470 AM”	JOB
	1480	16	0122	XETKR Monterrey NL bra med ett par ”TKR 1480”	JOB
	1560	1	0200	XEJPV Ciudad Juarez CH  med flera fina ”Radio Deportiva 1560” 	BOS
		1	0200	XEJPV fint med ”Radio Deportiva 1560”! Den var ny i garnen för   	JOB
	1570	24	0600	XERF Ciudad Acuna CO ”La Poderosa”  	LSD
		25	0318	XERF  ”La Poderosa”                                	KEL
		16	0130	XERF nämnde även XHRF 103.9             	JOB
	1590	2	0601	XEVOZ Mexico DF  nämnde 1590 men förvirrade med att annonsera hemsidan som visade sig ha adressen arroba.fm 	BOS
	1620	23	0500	Radio Rebelde.	MJT
	1700	23	0822	XEPE Tecate BC “San Diego ESPN 1700”	KEL
		6	0700	XEPE  var tvungen spela nationalsången förstås. Lite kortare än snittet dock.	BOS

SYDAMERIKA
	590	23	0530	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
	610	28	0505	ZYI268 Rádio Itatiaia, Belo Horizonte. Känns bekant från KV. 	MJT
	700	16	0509	LV3 Cadena 3, Cordoba sade ”Cadena 3 Argentina”	JOB
	710	18	0503	LRL202 R Diez, Buenos Aires bra	RÅM
	730	16	0514	ZP7 ABC Cardinal, Lambaré ”Madrugada ABC Cardinal”	JOB
	740	27	0520	ZYJ453 Super R Boa Vontade, Rio de Janeiro	LSD
	750	16	0400	YVKS RCR 750, Caracas med ett bra "RCR 750 AM" innan SK tog över igen	JOB
		16	0511	LRA7 R Nacional, Córdoba	JOB
		28	0506	ZYL213 Rádio América, Belo Horizonte	MJT
	760	20	0500	ZYH588 R Uirapuru, Fortaleza var stark	LSD
		15	2300	ZYH588 R Uirapuru rätt bra	JOB
		30	0501	ZYH588 R Uirapuru  bra med nyheter och id	RÅM
		28	0501	ZYH588 R Uirapuru, Fortaleza.	MJT
		16	0512	CB76 R Cooperativa, Santiago med tydligt ”Radio Cooperativa” mm	JOB
	780	16	0509	ZP70 R Primero de Marzo, Asunción med ”Madrugada 780”	JOB
	790	16	0511	LRA22 R Nacional, San Salvador de Jujuy	JOB
	800	16	0509	R La Unión 800 AM, Asunción överraskade med ID ”La Unión R800 AM” och paraguayansk musik	JOB
	820	18	0501	LRA8 R Nacional, Formosa spelade “Love me tender” med Elvis efter nx och wx	RÅM
		21	0500	LRA8 R Nacional	LSD
		16	0511	LRA8 R Nacional, Formosa 	JOB
	840	16	0410	LV9 R Salta, Salta med ett hyfsat ID	JOB
	870	16	0511	LRA1 R Nacional, Buenos Aires	JOB
		28	0500	LRA1 R Nacional, Buenos Aires	MJT
	920	28	0505	ZYH519 R Novo Tempo, Salvador.	MJT
	930	28	0503	CX20 Radio Monte Carlo, Montevideo med ett par id.	MJT
		6	0200	HJCS La Voz de Bogotá, Bogotá	JOB
	940	15	2300	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro RJ	JOB
		27	0510	ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro RJ	MJT
	950	16	0513	LR3 R Belgrano, Buenos Aires ville ha samtal på 1125250950! 	JOB
		28	0501	ZYL212 Rádio Atalaia, Belo Horizonte MG	MJT
	960	16	0446	CB96 R Carrera, Santiago hördes otippat bra med ID och rapportdetaljer! 	JOB
	970	16	0434	ZP9 R 970 AM, Asunción med px:et ”Tertulias Urbanas”	JOB
	980	18	0502	ZYH707 R Nacional, Brasilia stark med id	RÅM
	990	16	0534	LR4 R Splendid, Buenos Aires med "990 Radio Splendid" bl.a. Ny argentinare för	JOB
	1020	16	0534	ZP14 R Ñanduti, Asunción "El país y el mundo en un minuto". Ligger cirka 100 Hz högt. Paraguay hör man inte allt för ofta!	JOB
	1030	16	0534	LS10 R Del Plata, Buenos Aires 	JOB
		28	0501	LS10 R del Plata, Buenos Aires  med id ”Radio Noticias del Plata”.	MJT
	1030,27	16	0442	CC103 R Chilena de Concepción, Concepción fint vid ID. Ligger rejält högt	JOB
	1060	16	0500	CB106 R Maria Chile, Santiago	LSD
		16	0443	CB106 med ”Radio Maria – una voz Cristiana”. Några minuter senare ”Radio Maria Chile” för säkerhets skull	JOB
		27	0535	CB106  i brist på intressantare.	MJT
	1070	16	0530	LR1 R El Mundo, Buenos Aires ID:ade, men fler här	JOB
	1080	16	0509	ZP25 R Monumental, Luque fint med id och programinformation	RÅM
		16	0509	ZP25 gick ju nästan monumentalt bra!	JOB
	1100	27	0500	ZYK694 R Globo, Sāo Paulo med pop-mx                      	MJT
	1130	28	0502	LRA21 R Nacional, Santiago del Estero.                         	MJT
	1140	16	0519	CB114 R Nacional, Santiago  "Radio Nacional de Chile". Musikprogram. Minns när man på 80-talet kunde höra dem i 19-metersbandet på kvällen när man börjat komma igång med landjakt! Fick inte QSL då tyvärr, men Radio Esperanza på 6090 fixade till sist in Chile i landsamlingen 1996!	JOB
	1150	16	0446	LT9 R Brigadier Lopez, Santa Fé	JOB
1180,08	16	0449	CB118 R Portales, Santiago lurades med ett musikprogram med mexikansk musik. Klart ID "Radio Portales" här dock. Ligger rejält högt	JOB
	1190	19	0300	HJCV R Cordillera, Bogotá i röran	RÅM
		7	0000	HJKG R Mira, Tumaco med call och frekvens	JOB
	1220	28	0501	ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro med tjej som sjöng ett par id + ”One Of Us” med Joan Osborne. Har varit hopplös med svar i alla år jag har DX-at, så varför svara nu?	MJT
		22	0502	ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro med ett kort ”Radio Globo”	RÅM
	1230	16	0530	LT2 R Dos, Rosario med fint id	RÅM
		17	0500	LT2 Radio Dos	LSD
		16	0530	LT2 ID:ade "Radio Dos"	JOB
	1260	22	0500	ZYK688 R Morada do Sol, São Paulo med ett id i röran	RÅM
	1270	28	0502	LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata rätt fint.	MJT
	1280	27	0503	ZYJ455 R Tupí, Rio de Janeiro. Ännu en av de klassiska brassarna.	MJT
	1290	16	0540	YVLF R Puerto Cabello	LSD
	1310	16	0517	LRA42 R Nacional de Gualeguaychu med ID för 98.7 FM	JOB
	1320	2	0500	YVWP R Apolo, Turmero	JOB
	1330	16	0514	CB133 R Volver, Santiago med långa reklamer för Laboratorio Golden Green med telefonnumret mm	JOB
		20	0530	ZYK736 R Terra, Osasco SP med Sertanejamusik	LSD
		28	0514	ZYK735 R Terra, Osasco 	MJT
		22	0501	ZYK736 R Terra, Osasco stark med id och musik	RÅM
	1340	31	0803	HJFB  Amor, Bogotá  ”Escucha Amor”  efter ”Eres Tú”	BOS
	1350	17 30	0500	LS6 R Buenos Aires bra med id och nyheter	RÅM
		26	0559	R Buenos Aires  ”Buenos Aires Informa”	KEL
		28	0459	LS6 R Buenos Aires  fint, programmet ”Buenos Aires informa” startade 
				på heltimmen. Id med prefix och allt, 14° i Buenos Aires.	MJT
	1370	17	0515	LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci	LSD
		18 21	0501	LRA54  med nyheter och väder	RÅM
		21	0500	LRA54  med fin styrka och Nacional Informa. Tror jag inte jag hört förr.	BOS
	1390	28	0515	LR11 R Universidad Nacional, La Plata	LSD
	1400	22	0512	ZY658 R Clube, São Carlos med kort id och musik	RÅM
	1430	18	0530	LT24 R San Nicolás	LSD
		19	0515	ZXJ200 R Evangelizar, Curitiba är exRB2	LSD
	1440	22	0501	ZYH466 R Independência, Santo Amaro bra med id	RÅM
	1600	28	0505	ZYK779 Rádio Nove de Julho  	MJT
	1620	24	0604	AM 16-20 La R, Mar del Plata “La Nueve en Mar del Plata”	KEL
	1660	22	0459	R Revivir, Gregorio de la Ferrere  rätt bra med musik och id	RÅM
	1710	22	0502	AM Selva, Paretido de La Matanza bra med musik och id	RÅM

KORTVÅG
	4885	23	2016	R Clube do Pará	KEL
	5830	19	0930	WTWW, Lebanon TN med religiösa program	LSD
	5905	16	2000	Deutsches Wetterdienst, Pinneberg med väderprognos	RÅM
	5940	14	1900	Ethiopian Somali Regional State Radio med ID och nyheter	LSD
	6090	20	1700	Amhara State Radio med id och nyheter	LSD
	6170	16	1300	R New Zealand Int. med id och nyheter	LSD
	7425 	14	1000	R New Zealand Int. med nyheter  	LSD
	12920	19	0950	Sound of Hope, Taiwan och kinesisk störsändare	LSD

PIRATER	
	1645	24	2100	Radio Ros AM. EE id + bad om mail till rosamradio@gmail.com.	MJT
	1655	25	2042	Radio Wadloper & Relmus med instrumentalmusik. Meddelade att de drack öl. Stark.	MJT
	1655	27	2015	Radio Relmus sände och, enligt egen utsago, drack öl (”The station of beer”).	MJT

OID/TENTATIVA
	550	4	1058	KOAC fint med BBC WS men störtdök tyvärr på timmen när ID skulle komma...	JOB
	729	3	1000	tent JOCK (NHK1)  här med halva anropet!  Tänkte inte på denna gate när jag spelade in och tydligen testade jag en annan antenn fram och åter exakt över de två sista call-bokstäverna. Fram till ”JO” hörs det bra men så fräser det till bara för att strax komma tillbaks. Samma sak hände för 1296 JOTK (NHK1) med bara JO hört. Inga andra NHK1 hördes ID-bart.	BOS
	770	1	0603	OID SS under starka WABC med något som låter som ett W-id på EE!?	BOS
	790	15	0458	tent. XEGAJ Guadalajara JL med “790 AM Grupo Formula” under KJRB. Den andra med Formula här är // 97.5 och borde nog nämna den QRG:n också? Ska gräva lite mer vid tillfälle	JOB
		22	1000	OID ”Grupo Formula” slank ur nätet trots bra signal. Nämnde inget lokalt.	BOS
	800	5	0658	CJAD QC  mycket fina Montréal-reklamer på EE men dök innan timmen	BOS
		16	0422	OID med Mex-musikstil och non-IDs som "800 - Tu Estación" eller bara "800". 
				Vem kör detta?	JOB
	850	1	1006	OID MEX med ROMantisk musik. Cx och format pekar på XETQ?	BOS
	870	1	0125	tent KPRM upp några gånger med gamm-Country. Första gången jag varit i närheten av denna, men tji ID tyvärr…	JOB
	972	17	1529	(Tent) DWFR med ett ”Radio Culture and Arts …”	RÅM
	1080	15	0500	(Tent) KFXX OR  fint med ID-gate i Sports USA! Men glömde starta ID:et!!	BOS
	1130	1	1003	OID MEX svagt och stört med mx och ID. Tycker mig höra ”XHZ..” XEZL?	BOS
	1152 	14 	1600 	OID tent. 6PB ABC Newsradio, Busselton, WA med BBC WS som de ska köra ända 
				till 0530 lokal tid... 	JOB
	1190	1	0958	tent KDMR i MO  fint med EWTN men dök innan timmen	BOS
	1220	30	1001	tent WKRS i IL dominant med ESPN Deportes Radio! Dök upp en minut för sent.	BOS
	1240	2	0250	tent KAMQ Carlspad NM  med ESPN och ett ID. Nog för svag för en förfrågan.	BOS
	1269	16	1442	(Tent) 2SM Sydney NSW pratade på i nån minut, men ingenting att hänga upp en rapport på	RÅM
	1300	16	0424	OID med C&W och en hyfsad "Real Country"-annonsering här. Tyvärr inget mer specifikt. Vem kör detta här?	JOB
	1332	16	1444	OID australiensare med pratprogram, 3SH eller 4BU är frågan	RÅM
	1360	2	2142	OID upp med Mex-musik denna ÖK-DT-rusning! För tidigt för WA väl, men annan kandidat finns väl knappt?	JOB
	1380	5	0900	OID stark med jazzmusik väckte intresse! 0918 och 0928 ID för “jazz24.org”. Har bas i Seattle-Tacoma så kanske tillfällig felkoppling hos KRKO?	JOB
	1400	31	0935	Bra ID på KIHU 1010! Relevant Radio så antagligen KIHH här	JOB
	1410	6	0700	tent WNGL i Alabama fint med EWTN men inget användbart lokalt. Där hade jag inte änglavakt …	BOS
	1470	2	2200	OID med ESPN Deportes borde nog vara WSAN	JOB
	1480	30	0801	OID med kinesiska, WZRC NY ?	RÅM
	1494 	14 	1509 	Tyvärr inte 2AY men BBCWS med sport här skulle kunna komma via Chiao Yu Broadcasting Service, New Taipei City, Taiwan? De ska ha BBC WS 15-16 UTC så det borde stämma 	JOB
	1560	30	0942	OID tent WGLB med GOS upp över Family Radio några gånger denna WI-rusning. Synd de inte höll ut till TOH	JOB



