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MNÄ	Magnus Wiberg, Barsebäck	180118 - 180123		Perseus, SDR-IQ

Antenner, fördelare, koaxialkablage, förstärkare; SDXF:s återställda, permanenta PAX-antennsystem men det visade sig att en del trådar inte var riktigt så långa som jag trodde.


Preludium:	Det verkade var en helt lysande ide att kombineras en rejäl dos längdskidor med en deja vu tur till Parka och till och med ta med radion. Uppresan blev uppskjuten ett par gånger då en synnerligen elak hosta inte ville släppa. Onsdag så kändes det, nej nu går det inte at vänta längre, Tog inte ut några lediga dagar under julen/nyår så lite snö måste man ju se. Kolla av och till läget med BIH, BOS och Thomas Nilsson, så på onsdagen togs slutgiltiga beslutet, drar imorgon. En hastig packning under natten och smått panik få att få ihop det hela. Ett bra nätaggregat fick plats, datorn skulle med liksom ett par extraminnen. Av ren nostalgi försökte jag trycka ner NRD (efter den provkörts, till min förvåning hittade jag den utan större problem, i sonen rum...) men ut åkte den. En väska a 20 kg och ett fodral till skidorna gick att få ihop men då fick NDR:n stanna hemma.

18.1	Tidig morgon med avfärd från hemmet runt 04.30, snö och isfritt i Barsa men snorhalt direkt vid avfarten i Ängelholm, Rebelberga. Incheckning och lyckligtvis inga sura miner över kabinväska med dator, Perseus, SDR och annat elektroniskt. Noterade med viss förvåning ett Stockholm i tydlig vinterskrud. Snabbt byte på ett morgontidigt Arlanda och vips iväg med planet mot Kiruna. Större delen av övriga resenärer var utländska snö/norrskensturister samt något företag som skulle ha möte norröver. Nåväl, resan gick bra och piloten hittade en lämplig landningsbana i ett snöigt Kiruna. Packningen kom snabbt och bra, skidorna kollades så de var hela och så inlastning i hyrbilen, mista möjliga blev denna gång en Skoda Felicia. Slog en signal till Rolf och åkte upp i Kiruna för att träffas. Mycket trevligt att träffa Rolf och frun. Satt och pratade några timmar men eftersom vi hade en bit bilfärd framför oss så blev det dags för uppbrott. Lyckligtvis skulle Rolf en runda till Para för att hälsa på släkt i närheten samt kolla stugan. Jag fick dock lite försprång och drog iväg med siktet Parka. Rolf instruerade mig noga att ta det lugnt, dagarna före min ankomst hade bjudit på häftig snöstorm i denna del av landet.
Resan gick bra fram till en Y-korsning i Masugnsbyn. Här tyckte min fina GPS att jag skulle svänga höger, eftersom alla vägskyltar var ordentlig insnöade så hade jag inga större invändningar. Tyckte dock att vägarna blev allt smalare och passerade en stund senare en bro som jag inte alls kunde minnas att jag sett förr. Slog dock snabbt undan farhågorna om att eventuellt inte vara på rätt väg, konstaterades att en och annan bro bör även mitt lokalsinne glömma på 10-15 år.
Efter nästan en timme tyckte jag det var dags att kolla upp kartan lite bättre. Inget bra, var tydligen på väg mot trakterna av Gällivare. Inget fel på Gällivare men en hastig U-sväg och åter norrut, tillbaka till Masungsbyn och denna gång togs den andra avfarten och det gick mycket bättre. Ett stopp i Junosuando för inhandling (som turist i trakterna tycker jag det är skam om man inte handlar i Juno/Kangas) samt check av var elljusskidspåret fanns. Därefter sväng till vänster och siktet mot Kangos och Parka. Blev lite fel i Kangos, missade bron så även här blev det en U-sväng. Riktigt kul att göra sådana med bilen på lagom hal vägbana. Javisst, barnsligt men ändå himla kul.

Rolf ringde och undrade om jag kört på renar/blivit jagad av vargar eller kört vilse. Väl i Parka får jag erkänna att det blev en tredje U-sväng, denna nästan vid den berömda bommen.
Väl i skolan mötte Rolf upp och vi gick igenom stugan. Men när vi skulle ner i källaren för att hämta antennsplitters/fördelare och koax blev det tvärstopp. Dörren gick inte att få upp. 
Efter tändare, stearinljus, allmänt våld och lite övervåld drog vi igång stora byggfläkten, byggde in dörren och tog en kopp te och kaffe. Efter två timmars slit hade så pass mycket is på insidan smält att dörren gick att öppna. Kom fram till att denna dörr inte låses framöver…
Uppkoppling kunde på allvar börja men det krävdes att par samtal med BOS innan jag fått 100% koll på alla antenner och fördelare. Tusen tack för superb support BOS!
Lyssningen kunde börja!
Grönland som var ett av mina mål för expeditionen hördes direkt och avnjöt god mottagning i dryga 2 h. Bra rapport blev det på 650, inte ett pip på de andra frekvenserna.

19.1	Har inte använt Perseus tidigare i skarps läge men allt verkade funka. Mjukstart med lite X-bandare på natten men dags för sömn strax efter midnatt, tyvärr värre hosta än på länge så vissa farhågor dök upp hur skidåkningen skulle funka. Orutinerad som jag är så missade jag helt detta med att kolla daytimers från 22 och en timme framåt (UTC).
Upp för morgonlyssning och det var mycket bättre än förväntat. Dock synnerligen ringrostig, vad var hört av mig sedan tidigare och vad fanns verifierat... På detta det faktum att dx med Perseus inte riktigt är samma sak som md NRD:n.
Eftersom jag tyckte mig ha fullt upp med Perseusen lades SDR-IQ åt sidan, reserv på bänken.
Morgonen kan i vart falls sammanfattas som massor av signaler från västkusten, kul för mig med ESPN 1700, 13-60 El Rey 11-30 CKWX, 5-50 Great Falls och 7-10 ESPN Seattle. Sedan märker jag att det börjar bli signaler från Alaska så 330 antennen får växlas med 355:an. Härligt att äntligen få 720 att fastna i nätet och i farten fångades även 590 och 11-10. Ska jag vara ärlig kändes det som expeditionen nått tidigare målbild redan nu. Inte blir et sämre av att vid genomlyssning hitta de flesta AK-stationer jag ens kunnat tänka på komma igenom med hyfsade signaler under ett par timmar. Som extra belöning tror jag mig hittat en riktig fin topp mot ID och MT runt 13.05. Kanske detta som andra kallar rusning? Lite fundersam på varför jag inte kopplade om till VK antenn före heltimmen 1300 UTC men var väl lite inne på HI och då för stunden kändes det helt rätt… I efterhand inte så klokt val men men…
En superöppning (?) mot Japan gjorde att ett antal NHK2 stationer fastnade. Ser fram emot att lyssna igenom denna heltimme!
Lyssning fortsatte och ett stycke ”tack och adjö” slinga från BBC Radio Humberside och Kent (1485 respektive 774) noterades. På kvällen nya rekordsignaler från Grönland så det fick bli ny rapport, Även 570 gick igenom men inte alls lika bra. Inte ett spår på den tredje frekvensen. Tidig godnatt även denna kväll, hostar man så man spyr så tar det lite på krafterna. Ett par klyfter vitlök inmundigades, tur man är ensam i stugan!

20.1	Upp runt 7 för att konstaterade att det var minst lika bra signaler som föregående dag. Ny runda med västkustare, Alaska och ett par Hawaii stationer som hördes i flera timmar. 1240 kan få en rapport baserad på 10 låtar som kunde identifieras! Vid tidigare expeditioner har det varit bandrapport på vilka kondsgudarna fixas så signalerna inte dök just i samband med id... Förhoppningsvis kommer jag nu över 10 strecken för HI stationer i pärmen och AK bör passera 20 strecket. 
Runt 13.30 dök den upp vad jag skulle vilja kalla en topp mot Japan, Massor med signaler på många frekvenser, hur katten kom det sig? Att Radio Pakistan kom upp på 1260 och 1332 var väl mer enligt progamet om man kikas på solens band. Blev ett nattpass också och god utdelningen även här. Nattning alldeles för sent…

21.1	Lite sovmorgon fick det blir men kanske skulle kört inspelning under sovtimmarna? Njaä, bara tanken att mangla detta .. Ganska bra ös på en del kanaler på MV och det var väl lite blandad kompott, efter en tabbe på 1340 så bestämde jag mig för att kolla SW. Napp runt 10 på 5020/5045/5055. Kylie på 5045 följda av Sheppard och ett Ozy id däremellan, däremellan. 5020 laid back med lite mindre känd musik men ska nog bli rapport där också. 5055 lite svårare att få bra signal på men ska nog gå.
Ett break och ett superbra snack med Börje, så imponerad av denna man, numera legend.
Åter till radio runt 12.30 och givetvis fullt ös mot Alaska. Jösses! Dog dock ut strax före heltimme, lite synd. Resten av dagen lite segt, inga japaner, inget Kampuchea, Myanmar eller Laos. Skulle blivit en kvällsrunda till Juno för skidåkning i spåren som de så vänligt ställt i ordning. Iväg i bilen men ungefär halvvägs noterade temperatur på -29,5, gnuggade ögonen lite och vips var den -30. Steg ett par grader men lite väl kallt för mig, ensam i kvällsspåren flitigt skidande i norrskenets sken och med vålande vargar strax bakom. Nåja, norrsken var det i var fall.
Testade lite Afrika vid hemkomsten och 917 dök upp med läsbar signal och nyheter på engelska. Timmarna runt midnatt var intensiv med stationer från en masa olika ställen, inga riktiga ”stövlarna i Atlanten” stationer men (i vart fall inga jag hittade) men annars tror jag det var det mesta. Vid koll av inspelningarna får jag erkänna att 23.00 UTC var en höjdare utöver det vanliga, funderar så här i efterhand på vad jag egentligen gjorde strax därefter. Dog någon timme senare och då rejält. Gick ut och kollade men inga spår av norrsken då, brukar det väl i och för sig inte vara så pass sent?

22.1	Kom till radion runt 07.30 och det var så dött som jag befarat. Jag utgår från att det beror på en störning och denna/spår av denna framgår ned.
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Blir nog att sova någon timme till.
12.00 kikar AK 680 och 1170 (”Moonligt shadow”) in med rapporterbar styrka, fast man är ju bortskämd, ska vara störningsfritt på dessa.
Tog en tur till med bilen, såg en hel del ren och bra att renskötarna fäste svarta sopsäckarna på stolparna där det finns större sannolikhet för ren.
Kollade ES runt 20.35, en hörde en drös, nästan osportsligt när man spelat in hela bandet. Dock ingen aning vilka som finns verifierade på MV eller FM sedan tidigare. Klent med NA strax före midnatt, inte riktigt som tidigare…
1400 Religiös och med snack om Karibien gav visst hopp, dock osäker för vad. Blev snabbt beslut, kudden kallar. Jag antar solen lugnat sig. Inte något spår av norrsken denna afton och om jag ska låta som jag kan något, kondsen efter en störning är bra mycket sämre än motsvarande värde när störningen drar igång. Testade några gånger på natten (ibland har hostningarna något bra med sig) men inget som fick mig att studsa, annat än tillbaka till kudden.

23.1
Ordentlig uppstigning i samband med det jag trodde var en RNE lokal gate vid 0545. Inte hörde jag något som kunde tolkas som lokala instick…
Det hade i vart fall börjar dyka upp en del annat på bandet i form av NA. Några ytterligare brev idade medan en stor del av inspelningen fick göras obevakad då jag skulle duscha, packa och starta bilen. Utan ha kollat inspelningarna så fick jag intrycket av det lilla jag lyssnade på att det var bra styrka i signalerna och det var intressanta områden såsom östkust och lite TX som visade sig.
Viss klump i halsen när termometern krypt ner till -30 och det var dags att starta bilen, Tjafs som motorvärmare verkar onödigt. Allt gick dock bra och drog vid 0730 mot Kiruna. Precis i korset i Junosuando stod två praktfulla renar, sa godmorgon och önskade mig välkommen tillbaka, antar jag i vart fall. Om jag tyckte det var lite svalt i Parka och det tog en bra stund innan lite värme visade sig i bilen så var det med viss respekt området runt Vittangi passerades, bilens termometer visade som värst -35,5. Allt gick dock bra, renarna i Juno var de enda jag såg på denna färd så med nästan två timmars marginal ankom jag Kiruna flygplats.
Ett stort tack till BOS och BIH för remote support under denna pedition. Vågar inte ens tänka på när jag hunnit lyssna igenom inspelningarna…

Postludium
En liten kort tur gjordes av mig för att kolla att antennerna såg bra ut. Så här i efterhand skulle jag tagit ett par timmar andra dagen till detta. Nöjde mig med en tur ut och den antenn jag kikade på såg bra ut och blev avborstad från snö.  Antagligen var en del trådar jag lyssnade på betydligt kortare än jag kunde tro. En sammanfattning om hur trådarna såg ut vid PAX 125 finns nedan. Antagligen var det dessa längder jag lyssna de på men det kan i och för sig hänt att något avbrott inträffat mellan PAX 124 och PAX 125.
Antenner som användes, uppskattning / antagande PAX 124:
Riktning (°).
Nominell läng (m).
Förmodad verklig (m).
240/295
800/800
400/800
305
900
900
330
900
200
355
1000
400
45
1000
1000
Utifrån detta kdrar jag slutsatsen att jag kunde haft mer att hämta från fram USA västkust och även prärien. Ska man se det lite positivt så gav de något bredare loberna mig signaler från större områden och har man som mig inte alltför många NA i loggen och pärmen sedan tidigare så är det ett värde i sig.



Europa/Spanien
	837	22	2035	COPE Sevilla.	MNÄ
	882	22	2035	COPE Gijon.	MNÄ
	990	22	2300	Cadena SER Bilbao	MNÄ
	999	22	2035	COPE Madrid.	MNÄ
  1080		22	2300	Cadena SER Coruna	MNÄ	
  1044		22	2300	Cadena SER Valladolid	MNÄ	
 	1134	22	2035	COPE Salamanca.	MNÄ
	1143	22	2035	COPE Jaen.	MNÄ
	1179	22	2035	Cadena SER Rioja	MNÄ
	1224	22	2035	COPE Lugo.	MNÄ
	1260	22	2300	Cadena SER Murcia.	MNÄ
	1269	22	2035	COPE Badajoz.	MNÄ
	1296	22	2035	COPE Valencia	MNÄ
	1287	22	2300	Cadena SER Castilla.	MNÄ

AFRIKA
	917	21	2100	Radio Gotel Yola med nyheter på ee.	MNÄ
	891	22	2210	Ultimate Radio med härlig musik, Major Lazor Zakes Bantuni för att nämna några. Knepig med id men skam den som ger sig, id och minst tre låtar. Major Lazors ”Particula” drog man 2 ggr inom en …tjugo minuter om det inte var någon special re-mix..	MNÄ

ASIEN
	1170	19	1300		Radio Pakistan med nyheter och id, hur nu denna hamnade här…	MNÄ

PACIFIC
Kanske men tror inte någon fining.

NORDAMERIKA
	540	20	07.00	CBC Radio One men inget lokalt, finns det detta på denna och i så fal när?	1MNÄ
	560	23	0645	KMON, MO med lokal reklam, id och mx.	MNÄ
	570	20	0805	KVI, WA med id.	MNÄ
	570	23	0644	KNR // 650 (bra) och svagt bakom andra 570.	MNÄ
	590	23	0642	VOCM med Phil Collins //620 och 740. Alla ganska svagt.	MNÄ
	600	20	0701	CJWW, SK med 50% i en mattaffär samt lokal event, tycker de id:ar ”C-J-W” dock men men..	MNÄ
	610	20	0746	KRTA, OR La Grad D med fet id i mex musiken.	MNÄ
	620	20	07.00	CKRM, SK med reklam för däckfirma, lite country och så “6-20 C-K-R-M”. 	MNÄ
	630	20	0800	CHED, AB med nyheter och promotion för sin iplayer.	MNÄ
	640	20	0712	KFI, CA ”K-F-I 6-40, more stimulating talk” i CtC gate.	MNÄ
	650	19	0607	CKOM, SK med id i för 6-50 AM i gate i C to C.	 MNÄ
	660	20	0800	KFAR, AK med id och nyheter	MNÄ
	670	20	0622	KBIO, ID med promotion för sin morgonshow med Paul och Chris, 8-10.	MNÄ
	680	23	0646	CJOB, AB med reklam, väder och jingle i break.	MNÄ
	690	20	0700	CBU, BC CBC Radio One med id ”CBC Radio One 88,1 FM and 6-90 AM Vancouver” ska det nog vara. Kul med dessa lokala input!	MNÄ
	700	19	1043	KBYR, AK med ett par fina lokala reklamer och id ”…AM 700, K-B-Y-R”.	MNÄ
	 710	23	0645	KIRO, WA ”7-10 ESPN Seattle”.	MNÄ
	740	20	0600	CBX, AB idade” This is CBC Radio One 740 AM och 93.9 FM Edmonton”.	MNÄ
	740	20	0700	KXTG, OR “K-X-T-G your home of the Oregon Ducks”..	MNÄ
	750	20	0609	CKJH, SK med fina id CK-750 Classic Hits”. Ny för mig, säger kanske det mesta…	MNÄ
	750	20	0804	KXTG, OR med id 7-50 the game.	MNÄ
	760	20	0800	KFMB, CA gick igenom bruset med id svagt på heltimmed. Inte mycket mer..	MNÄ
	770	19	0600	KTTH, WA med litet fint id när CHQR var lite svagare och tyst.
	770	19	0600	CHQR, AB med id och väder sedan någon märklig radioteater.	MNÄ
	790	19	1105	KCAM, AK kom upp fint efter nyheterna från Fox med väder för Coppar River Valley, Anchorage jag tror ett området till, i vart fall med Brian Blair bakom mikrofonen.	MNÄ
	790		19	1203	KJRB, WA pop med id som i vart fall omfattade FM frekvens id.	MNÄ
	800		19	0606	CJAB, SK, bjöd på Beach Boys och Kim Michel samt ett fint id.	MNÄ
	820		20	0700	KUTR, UH med the International Gospel Hour följt av fint id.	MNÄ
	870		20	0700	KFLD, WA med timmes id, Pasco och Great Falls om jag hör rätt…id	MNÄ
	880		20	0706	KWIP, OR med nice id	MNÄ
	890		19	1203	CJDC, BC väder följt av diskret id. 20.1 07.00 bra med ”If You Are Going Through Hell Before The Devil Erven Know You Are There”..	MNÄ
	900	20	0700	KZPA, AK med id 89,5 FM here in McGrath Alaska”, KSKO ..	MNÄ
	900	20	0701	CKBI, SK drog ett kort men bra id.	MNÄ
	920	23	0645	CFRY, MB ”… This is real country Radio CFRY”.	MNÄ
	930	21	1246	CJCA, AB, The Light. 20.1 0700 stark…	MNÄ
	950	20	0700	KJR, CA med Iheart reklam samt lokals id.	MNÄ
	950	23	0625	CKNB, NB ”Your community… Your Station 95 CJNB” mx som Kid Rock.	MNÄ
	960	20	0701	CFAC, AB kallade sig ”The Fan” om jag hörde rätt.	MNÄ
	970	23	0406	WDAY, ND med och nyheter, någon hade snott en hantverkares bil..	MNÄ
	970	23	0629	KFBX, AK med id i starten av ”Coast to Coast”.	MNÄ
	980	20	0713	KFWB, CA först som oid mex  kom igenom CKNW med fin musik och id som jag tror  var ”9-80 la Mera Mera La Musica de Sierra”.	MNÄ
	990	23	0559	CBW, lokalt id med AM och FM frekvenser.	MNÄ
	1010	20	0700	KOMO. WA. Stark är bara förnamnet…	MNÄ
	1020	20	0600	KCKN, NM med id för en grupp stationer, vill få det till typ 6 st. En i brittiska Västindien om jag inte hör helt fel. Är väl kedjepx för Voz Christiana eller?	MNÄ
	1030	20	0700	KTWO, WY med bra styrka och fint id.	MNÄ
	1070	20	0700	KNX, CA.	MNÄ
	1090	20	0700	KFNQ, WA med id och sport.	MNÄ
	1100	20	0725	KNZZ, kom till sist fram med id. Med lite tur går det att få fram mer här.	MNÄ
	1110	20	0705	KFAB, NE med Newsradio K-F-A-B. Trångt här med fler stationen och splash. Hade CtC, hade varit kul om några av de andra tre stationer som fladdrade kommit upp med id-stryka.	MNÄ
	1110	19	1100	KAGV, AK med fint id: ”Broadcasting from .. in Alaska, this is K-A-G-V AM 11-10 Alaska’s Gospel Voice. K-A-G-V, Big Lake. Efter nyheterna en speciell hälsning till deras lyssnare av nattprogrammen. Denna fanns inte i luften senast jag var i Parka.
				Denna dök upp vid omstart av mitt manglande. Fler lär komma.	MNÄ
	1120	20	0734	KPNW, OR Newsradio 11-20 K-P-N-W”	MNÄ
	 1130	19	1305	CKWX, BC, verkar vara nu för mig.	MNÄ
	1140	19	1100	KSLD, AK med id ESPN 11-40 följt av komplett med call och ort. kunde haft bättre styrka. Men synd att klaga.	MNÄ
	1140	19	1307	CHRB, AB med id, lokal info samt härlig country.	MNÄ
	1140	20	0703	KHTK, CA med jingle när CHRB dök .	MNÄ
	1150	23	0600		WHBY, WI	MNÄ
	1160	19	1300		KSL, UT, stark värre.	MNÄ
	1160	21	2300		WYLL, MI lite mindre bra signal än jag väntat mig.	MNÄ
	1170	20	0700	KJNP, AK med id och väder även för stn KKAK om jag hörde rätt.	MNÄ
	1180	19	1305		KOFI, MT med fina id och reklamer.	MNÄ
	1180	20	0725	KERN, CA med dunderid och promo for sitt morgonprogram. FM 96,1.	MNÄ
	1190	19	1305		KEX, OR med id:” I am Anna Ericsson, news radio 11-90 K-E-X”. Svårt att få fram annan stn på denna frekvens…	MNÄ
	1200	20	0657	KFNW, ND med religöst. Avslutade Chris David från ..Global Minstry.	MNÄ
	1200	20	0718	CJRR, BC med fint Spice id”, dock annars mest non stop indien hippop.	MNÄ
	1200	21	2350	WMUZ, MI med fina id.	MNÄ
	1210	20	0715	KHAT, WY med id som var läsbart, Tur var det för en del av musiken gick kanonbra och det vore synd att missa. Id med FM.	MNÄ
	1230	19	1305		KBAR, ID med fit id. Undrar vilken stn som körde ss några minuter för id. Efter id mix med rock station.	MNÄ
	1240	19	0612	KTIX, OR med liten finns prom jingle.  I stort sett inget annat hörbart,	 MNÄ
	1270	21	2255	WXYT, MI, id mitt i sporten (NFL Patriots/Jaguars)	MNÄ
	1290	21	2259	KOUU, ID, med härlig country och fint id.	MNÄ
	1300	19	0600	KGLO, IA med id, var jag inte alls med på. För långt österut. Trodde jag.	MNÄ
	1300	21	2257	WOOD, MI, id mitt program om datorer.	MNÄ
	1300	23	0400		KKOL, CA, id på pricken.	MNÄ
	1320	21	2303	WILS, MI, med lokala nyheter ”only on 13-20 W-I-L-S”.	MNÄ
	1330	19	0604	CJYM, SA med jingle, svagt med ganska tydligt.	MNÄ
	1330	19	1155	KXXJ, AK fick ingen riktig styrka men kom upp med id, men nog katten säger de bara ”K-X-J”?	MNÄ
	1340	20	0600	KWVR, OR med id före nyheterna.	MNÄ
	1350	19	1305		KRLC, ID, kom upp med liten promotion och fint styrka vid id.	MNÄ
	1360	19	0600	KRKK, WY dök upp med ok styrka lagom för id och en låt. Annars var frekvensen totaltdominerad av ss som jag tror var en mexare.	MNÄ
	1360	23	2300	WTAQ, WI med id för denna samt FM stn	MNÄ
	1370	20	0600	KXTL, MT med id.	MNÄ
	1370	23	0615		WDEA med id, AM 13-70 WDEA, lugn music…	MNÄ
	1380	19	0558	KOTA, SD	MNÄ
	1380	19	0600	KRKO,WA med Fox sport 13-80 and 95,3.	MNÄ
	1380	21	2256		WPHM, MI med id, W-P och Fort Huron hörs bra, får se om jag får mer senare.	MNÄ
	1390	19	1305		KLGN, UT med snyggt id	MNÄ
	1390	23	0614		WLCM, MI med id, religiöst fick jag intryck av att det var.	MNÄ
	1400	19	1307		KART, ID, med bra signal vi en skön C&W låt och ”in the Magic Valley”. Även 20.1 07.19 med lite fin reklam och FM 94,7.	MNÄ
	1410	19	0600	CFTE, BC Vancouver TSN-14-10 med massor av hockey, Dan Patrikc show.	MNÄ
	1420	19	0606	WOC, IA med svagt id.	MNÄ
	1420	20	0700	KTOE, WA med jingle sägs det.	MNÄ
	1420	20	0700	KUJ, WA med id precis när KTOE (?) hämtar andan..	MNÄ
	1420	20	0721	KITI, WA med id och The Greatest Hits of All times”.	MNÄ
	1420	23	0605		KTOE, MN fick jag id till efter väder och reklam som gick mycket bättre	MNÄ
	1420	21	2259		WHK, med id och tel nr som jag inte alls får att stämma…	MNÄ
	1420	19	1300		KKEA, HI, ESPN och id. För denna logg tur jag inte bytte antenn vid heltimme utan några minuter senare.	MNÄ
	1430	20	0708	KEZW, fint id ”Crusing 14-30”.	MNÄ
	1430	21	0400	KCLK, ?, Fox Sport Radio. Även 19.1 13.00 då dunderstark.	MNÄ
	1440	19	1305		CKJR, AB med id W-14-40. Hade blivit bättre utan Saudi..19.1 06 kanonbra! 20.1 07.00 också med mer än bra styrka..	MNÄ
	1440	20	0705	KMED, OR med lokalt väder för KMED and KCDM. Dök upp när CKJR hade liten men ack så uppskattad svacka. Tror även det var dessa kom dök upp med id efter lucka i CtC 07.10 ”FM 108,7 and aM 14-40 …” var nog ett hörfel.	MNÄ
	1440	21	2258	WHKZ, OH dök upp med fint men svagt id. Förmodar de som hade religiöst före.	MNÄ
	1450	20	0700	KLBM, OR ”The Talk of Eastern Oregon”. Hur de får sin täckning till Eastern Oregon övergår mina geografikunskaper..	MNÄ
	1450	20	0800	KFLS, OR dök upp med svagt med läsbart heltimmes id.
	1460	19	0615	KUTI, WA med ESPN sport med lokal id. Även 20.1 07.00.	MNÄ
	1470	19	1300		KBSN, WA, med bra signal och nyheter. 0600 vrålstark.	MNÄ
	1470	19	1303		CJVB, BC, med bra signal och id på ee i kinesiskan?	MNÄ 
	1480	21	2247	WGVU, MI, frikostiga med ”Real oldies 14-80 and 8-50”.	MNÄ
	1480	21	2302	WHBC, OH, med ett par feta id”.	MNÄ
	1500	19	0600	KSTP, MN 1500 ESPN.	MNÄ
	1500	21	0557	WLQV, MI med promotion för sin app.	MNÄ
	1510	21	2251	KCKK, CO med id för både 15-10 och 93,7 FM. Även 19.1 06.00.	MNÄ
	1520	20	0602	KKXA, WA med kul id ”K….K-X-A” och reklam för Rockfish Grill som visade sig ligga i området .	MNÄ
	1530	20	0600	KFBK, CA	MNÄ
	1540	19	0600	KXEL, IA	MNÄ
	1550	23	0400		KKOV, WA med fint id	MNÄ
	1550	23	0404		KZDG, CA inget id men lokal reklam så det rök om det. Uppe 20 sek…Även 19.1 06.02 då med FM-frekvensen 105,3 FM	MNÄ
	1560	23	0557	WFME, NY	MNÄ
	1570	19	1300	KUAU, HI vilken styrka på id! Inte en chans för någon annan station att sticka upp, inte ens på VK-antennen inkoppplad	MNÄ
	1570	20	0730	KPRO, CA med id, ganska svagt men ändå.	MNÄ
	1580	20	0706	KGAL, OR med id i Red Eye radio px. Blandad med en relgös och en kul station som körde pop. Heltimmes id var ganska kass men kanon lite senare.	MMÄ
	1580	23	0612	CKDO, ON	MNÄ
	1590	19	1303	KTIL, OR” This is the best of pop, soul and rock´n roll.. This is good time oldies AM 15-90 K-T-I-L”. Kan inte mycket bättre	MNÄ
	1590	21	2255	WAKR, OH med id i CBC sport gate (?), 1270 och denna, undrar om det är någon ytterligare som jag hittar i detta lokala id fönster?	MNÄ
	1590	19	1305	KGAL, OR bjöd på några relativt svag som jag inte kunde ge tumme upp till för 100% men lokala nyheter om en nisse som kört in en Animal Clinque, om än i Corvallis, avgjorde det hela.	MNÄ
	1600	20	0657	KEPN, CO med ESPN Denver id. Mix med mex music.	MNÄ
	1600	21	2300	WAAM, MI med id, ingen av de andra på frekvensen som visade framfötterna.	MNÄ
	1620	23	0600	KOZN, NE med id och inte mycket mer, fox sport	MNÄ
	1630	21	2349	KRNT/KVAM, WY med ”La Jota Mexicana” men idet med call får jag till något annat än KVAM (expertis konsulterad) så det måste ha blivit byte här!	MNÄ
	1630	23	0600	KKJM, TX	MNÄ
	1640	23	0400	KBJA, UT med id, gick antagligen av och till men inte mycket annat samtidigt.	MNÄ
	1650	21	2251	KBJD, CO med fint id 16-50 AM Radio Luz”.	MNÄ
	1660	20	0600	KBRE, CA med musik i min smak, bra styrka och en del reklamer. Nice stn! Det finns hopp om mellanvågen med andra ord.	MNÄ
	1660	21	2300	WQLR, MI med hockey Kalamazoo Wing, slutet följes av en diger lista över sponsorer till sändningen. 	MNÄ
	1670	19	1305	KQMS, CA med väder och lokala nyheter med Kelly Frost. Idade FM frekvensen 107,5 MHz och inget om AM frekvensen. Är detta samma som den KNRO jag redan har i pärmen? Station med ss i bakgrunden. 	MNÄ
	1680	19	1305	KGED,CA med promotion för program på söndag. Onekligen kul minuter denna dag med fina id efter nyheterna på många stationer.	MNÄ
	1680	23	0620	WOKB, FL med snyggt id	MNÄ
	1690	23	0600		KDMT, CO med fint id.	MNÄ
	1700	23	0555		KKLF, TX med fint ”Banda 13”..	MNÄ


MEXICO, CENTRALAMERIKA, VÄSTINDIEN
	890	23	0645	Radio Progreso, Cuba	MNÄ
	1300	20	0612	XEP, CH med fina id, frekvens och Musica Mexicana. (tror jag..)	 MNÄ
	1360	20	0602	Oid med fet id med frekvensen på ss. Bubblade med KRKK och en ytterligare stn med ss.	MNÄ
	1620	23	0600	Radio Rebelde, Cuba	MNÄ

SYDAMERIKA
To be added

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	700	20	0658	ESPN 700.. tja vad ska man säga..vilken? Mix med Alaska och någon med temp minus 2. Denna böra vara Kanada i vart fall. Men vilken ESPN 700???	MNÄ
	1010	20	0700	CBC Radio One med promo för program med start 9 Sunday Morning och 9.30 någon annan tid/on. Men ingen zon ligger väl på 30 min i Canada?	MNÄ
	1100	20	0700	Oid med FM 92,7.	MNÄ
	1100	20	0705	Oid med programmet The Narrow Patch.	 MNÄ
	1120	20	0728	Oid med reklam för s-o-s radio app. Christian modern pop skulle jag vilja kalla programmet, antagligen KAAN men gäller att hitta lokalt id. Något hittta vid heltimme men får bara fram Salt lake City.	MNÄ
	1310	19	1305	SS. Får det till två stationer, en med ss snx och en med musik runt heltimme. Sedan liten jingel på den ena. SS och jag är ingen bra kombination. ”La Pantera” får jag det till. Behöver andra öron för att klura ut det sista.	MNÄ
	1310	19	1305	Här är en kluring, temperatur i C (-3). Måste klura mer.	MNÄ
	1340	19	1300		Ett id med två frekvenser och ort. Polletten ramlar dock inte ner. 13-40 ..P-V får jag det till. Behöver nya öron för att få denna löst.	MNÄ
	1450	19	0600	Supertalk Radio … Larkin show … AM … KLBK eller? 1490 säger man I alla fall	MNÄ
	1600	19	1304	Fet id på spanska med ord, tror jag i alla fall, orden solklart Salt Lake City. Men vad katten kan det vara KTUB antagligen. Får dock fram att det är en stn med ss ytterligare men det kan vara att denna stn kör med mycket eko på ljudet.	MNÄ
	1630	19	1307	SS med id för AM och FM frekvens. KRND?	MNÄ

KORTVÅG
	4755	21	1700	Bangladesh Betar med 15 min nyheter på ee.	MNÄ
	5020	21	1030	SIBC	MNÄ
	5045	21	1030	Ozy Radio	MNÄ
	5055	21	1030		4KZ med ett par låtar som lätt kändes igen	MNÄ

PIRATER
nix

NDB
No way

Not: Understrukna är nya för mig som antagligen får rapport. Stn med fet text har qsl:at.

