PAX125  -  Parkalompolo  180226 – 180312

Alla tider är UTC			2018-07-22
			2018-09-24

BOS	Bo Olofsson, Kåge	180226 - 180312	CloudIQ, SDR-14
LSD	Lars Skoglund, Täby	180226 - 180312	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101

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


26.2 	Strax innan 12 avresa från Furuögrund med målet Parkalompolo skola runt solnedgången. Med sedvanliga stopp i Vippabacken (Kokkaffe är ingen bristvara på Vippabacken.) och Överkalix för luddag och proviantering. Gick precis efter planerna trots snökaos på Arlanda med inställda turer till Luleå. Just Lasses plan fick dock tillstånd att lyfta efter en mindre incident som inte hade med vädret att göra. Ca en halvtimme försenade kom vi iväg från Luleå. Torr och fin asfalt i högerfilen upp till Överkalix i stort sett. De hemlagade biffarna smakade utmärkt och tre stopp i själva byn fyllde upp bilen på två sätt. Ovanligt relaxad uppresa utan att ha sett minsta lilla djur på vägen. Mörknade dock fortare än vi hade räknat med delvis beroende att molnen inte släppte igenom de svaga solstrålarna på slutet och dels för att vi ju är väldigt långt österut i Sverige. Säkert en halvtimme före Stockholm i lokal tid.

	Rolle hade bett Donald skruva upp värmen lite och slå på varmvattenberedaren på söndag så det var bara att installera sig och apparaterna.  Rätt stört så inga TA runt  midnatt utom 1400 Radio Rio de Janeiro som jag glömde notera ner tiden på så därför inte i loggen.

27.2	Stört och trögt i början på natten men så blev det i alla fall en dryg timme med OK cx mot Sjöarna innan det tvärdog 0446z. Lagom till heltimmen 0800z störde det till några minuter vilket lyfte ett dussin CO/KS-stationer riktigt bra men mycket kortvarigt. En stn på 1450 hann inte ID:a efter en Chuck Berry-låt. Hela låten gick fint och den är ju kort men stationen hann försvinna totalt innan låten var slut.
	Några kortare Asien- och Afrikaöppningar men annars mest Spanjorer i övrigt. Och massor av brus. Låter mycket bättre vid midnatt än dagen innan. Början på en normal nattöppning men vimsigt.. 

	Runt -10 grader och strålande sol var som gjort för antennkoll. Solen avger ingen värme men gör skidandet riktigt trevligt. Lättåkt då man inte sjunker ner mycket i den gamla snön. Har inte snöat på länge. Bara en meter snö, knappt, så har varit betydligt mer vissa expeditioner tidigare. Träden lider svårt av igloosnö-block på grenarna som tungt pekar rakt ner mot backen. Björkarna gör som strutsen och stoppar toppen under snön. Ungtallarna klarar inte det tricket utan går tvärt av istället! Orosmolnet skoterleden verkar inte användas mycket längre av någon anledning. Kryssen djupt inbäddade i frostkristaller och mer älgspår än skoterspår på leden. Men själva säsongen börjar väl nu när sportlovet drar igång nästa vecka.

	Eftersom det inte var några konds i morse var vi lite osäkra på vilka trådar som eventuellt kunde vara skadade men båda östkusttrådarna lät i alla fall som de skulle även om stationerna uteblev. Västkustaren både lät fel och gav ett skumt spektrum i SpectraVue. Ett givet första utflyktsmål alltså. Och det behövdes inte många meters åkande på Vita Blixten innan avbrottet hittades. Över skoterleden förstås. Jag började med att åka längs tråden och böja undan björkar som låg och sov med tråden som huvudkudde samt skrapa frost och is från tråden.  Mycket lite vit beläggning på tråden! Och bara lätt frost för det mesta. Till min förvåning stod jag plötsligt på myren utan att ha passerat leden bort till kallkällan! Visade sig att den inte hade körts allt i vinter. Bara spår av en älg som gått för att dricka.  Som återresa valde jag att se över Alaska-tråden då den så skum ut vid balunen med kraftiga nedhäng. När jag till slut nådde den (Avståndet mellan VK-tråd och AK-tråd är mycket större än man förleds tro.) så satt den fint i skogen. Men när jag nått ungefär mitt på tråden blev det ett helt annan intryck. Ett stort antal träd hade lagt sig över tråden och tvingat ner den ända ner mot backen. Alltså är tråden av någonstans under snön för så mycket töjmån finns inte. Behöver återuppstå i princip fram till balunen. Antingen får jag dra tillbaks tråden och dra ut den igen, med risk för avvikelse i riktningen eller så får jag såga av ett några träd och få upp tråden i snittet. Blir förmodligen en kombination av båda sätten imorgon. -6 grader och sol utlovas …

28	Småstört med en kortare öppning mitt i natten och dålig morgon repade det sig med en västkustöppning mitt på dagen och så en kraftfull Japan-topp runt 15 UTC. Ett par Australier följde med också. Minst. Jag har bara kollat NHK1 och 2 hittills. Många NA ID:ade men inga sensationer att vänta där. Inga NA visade sig före midnatt. Bara Harbour Light på 1400. Knappt CBG:s bärvåg syns.  Låter dock hyfsat lovande.

	Alaskaantennen skulle lagas idag men det var kyligt före lunch och ett oväntat problem dök upp när jag kom ut i skogen. Till att börja med gick det bra att gräva fram trådändarna från varsitt håll och sträcka upp tråddelarna. Bara kvar att såg sig igenom det träd som ligger över på ett ställe så skulle det bli köra av. Men när jag skulle ”knyta” ihop ändarna medelst medhavd skarvbit på tio meter så räckte den inte på långa vägar! Fattas 25 meter för att nå ihop. Antingen har tråden kapats på två ställen eller så har någon rullat ihop tråd i ena eller andra änden. Inget som går se under all snö och rimfrost. Eftersom varken Lasse eller jag är speciellt intresserade av den tråden i detta läge får det bli ett återbesök i morgon. Ska bli betydligt mildare då. Med såg och 50 meter tråd bör det lösa sig. Plus en rejälare sockerbit som jag till slut hittade. Besvärligt med fyra spretande DL1000-ändar att hitta igenom en normal sockerbit.  Kalle Lund vallade hunden här på skoterspåret men tittade inte in och så blev jag utskälld av en jakthund när jag mekade med AK-tråden. Annars inte mycket liv här. Inte en enda skoter eller fyrhjuling ännu. För att inte tala om skidåkare.

1.3	Fortsatt mycket trögt om än inte helt dött. Fast idag var det på gränsen några timmar från soluppgången. Nästan ingen reflektion från före 06z till framåt lunch. Så nu då det slagit om och blivit ”blia” (Minus två grader bara.) passade jag på att åka ut med kvistsågen för att dela på ett träd som låg över Hawaii-tråden och sedan återförena sista 800 metrarna med den hittills verksamma beståndsdelen. Operationen lyckades och genast dök både HI och AK upp trots inga cx i övrigt. Sen var det dags att ge sig på gamla östkusttråden. Den satt som en fiolsträng i skogen vilket tydde på mer sträckning än nödvändigt. En stor tall hade gett sig för snö tyngden och lagt sig över antennen. Utan att den gått av! Fram med kvistsågen igen men den här gången gällde det snarare 20 cm diameter jämfört med 5  vid första kapningen. Trädet låg där det låg även efter itusågning så var bara att göra ett till snitt och lyfta bort skivan för att få upp tråden. Efter en timmes sågande flög tråden till väders igen. Lite obekvämt att såga rakt ner mellan fötterna ståendes med skidorna på stammen men tack vare en alldeles utmärkt kvistsåg så klämde det aldrig. Det var bara en fråga om tid. Tack till LBM som donerat den till PAX! En billig såg hade aldrig gjort jobbet utan fastnat direkt. Antennöversynen fortsätter i morgon med den nya östkustaren och ohmmätning av samtliga trådar som hade fungerande jord i höstas. Så Asien- och Orinoco-trådarna måste hoppas över. Asientråden fungerar dock alldeles förträffligt som synes!

	I brist på konds en hel del inspelningskoll från Japan-öppningarna. Resulterade lite oväntat i mycket fina ID på två Guam-stationer! Och närmare 40 Japaner. Och då har jag bara kollat ett par 5-minuterssnuttar. NA-inspelningarna får ursäkta men där kan nog inte förväntas annat än ett hundratal av de vanligaste. Och ingen förbättring i sikte heller trots halvbra radioväder. Lär bli en kass dag till.

2.3	Bästa morgonen hittills vad gäller NA men långt ifrån vad vi åkt hit för. Halvdåligt med reflekterande skikt och vimsigt. Kan finnas mer än man anar på SDR-inspelningarna. Dog ut rätt tidigt på förmiddagen åt alla håll men kom igen efter lunch ett tag enligt Lasse. Själv var jag i antennskogen. Sen kom Asien på bredare front än hittills men kanske inte så intressanta stationer. För första gången lite NA i sena kvällen också. Fast mest bara NL och Grönland. Lite PHI också. Detta sedan vi tagit expeditionens första bastusittning.

	Dagens arbetsinsats började med den nya östkustantennen och slutade med samma tråd.  Behövde mycket arbete. Men nu är den i snitt en meter högre hela vägen och på sina snåriga ställen betydligt högre och säkrare. Fördelen med slokande grenar är att det går lättare att komma utanför och över! Ett par ställen som Sigge och jag bedömde behövde grenkapning för att lösa gick göra utan nu! Nu kan vi med gott samvete permanenta denna tråd och låta den ersätta 270-tråden. Som ju aldrig gjort någon glad. Dessutom är den utav redan tio meter från startpunkten vid balunen. En stor tall har slagit av den. Vi bör skrota den! Centralamerika och Colombia hörs lika bra på nya 295-gradaren! Vi har inte koax för båda dessutom. Efter att ha kämpat mot avbrutna toppar och fallna tallar så kunde jag vid ankomst till myren konstatera att tråden var hel hela vägen och jordningen såg ut som då vi gjorde den också!

3.3	Det kom inte igång så tidigt men sen blev det fin fart fram till 08z och innan 09z var det kört för i princip hela dagen och alla riktningar. Hann inte repa sig ens till solnedgången och Asien-kollen. Indien var väl det roligaste som kunde uppbringas men inte ens därifrån var signalerna speciellt förutsägbara. Började lite oväntat gå NA före 23z trots att det såg lite oroligt ut på prognoserna. Öppnar rejält!! DT!

	Dagen ägnades åt att brottas med 245-antennen. Efter att först ha förbättrat häng och rensat från björkar och tallar ca 400 m så var tråden avsliten där. Nästa 200 meter var ett enda plockepinn av dubbelvikta björkar och både och tunna och grova tallar som brutits av. Går inte göra något åt utan tråden måste dras tillbaks och spännas upp på nytt över detta huller om buller. För mycket jobb för att påbörja där och då och dessutom är det lika bra att byta ut tråden över denna sträcka då det var massor av gamla skarvar på denna sträcka. Har gått av flera säsongen även innan vintrarna började bli så här dramatiska. Här har Sigge och jag en uppgift i oktober med att dra ut en ny tråd i ca 250 grader för där är skogen betydligt stabilare. Kommer att bli en perfekt allround LA-antenn! Dessutom med bättre skärmning från östra Medelhavet. Gör 270-gradaren ännu mindre nödvändig. Sista 200 fixade jag till riktigt bra och sen var det bara att skida ”hem” och hämta några meter tråd för att koppla ihop de två halvorna provisoriskt till i morgon. Skymtade 270-gradaren här och där och det var ingen rolig syn. Klart livsfarlig där den dök i backen stup i ett och upp igen. Många tunga träd har fallit över. Finns inget annat att göra än att dra in den.  Observationer i övrigt denna skidtur var en tjäder som tungt gav sig iväg, en saltsten på en hög stubbe och ett par ripor.  Minus sex grader och tidvis lätt snöfall i den svaga vinden som förstås kom från norr.  

4.3	Chockstart på dygnet med DT från FL och WI och kanske annat också! Väldigt lyft i en halvtimme och godkänt i drygt en timme. Sen mer normalt natt-gnet. Tog sig framåt morgonen men oftast för högt grundbrus för GY. Men 5-kW:are kan överraska framtida kollande. Vid 0600z en fin rusning mot CA/NV/AZ t ex. Väldigt instabilt i atmosfären efter vad man hade trott av förutsägelserna och månaden innan men nu ska det väl öppna till sist. Fast inga tendenser till det framåt midnatt SNT. Trist förmiddag och dag även om det aldrig blev het signalfritt i fräsandet. Asien och Australien hade en del att visa upp men i stort sett inte värt inträdet.

	Minus 14 före lunch så trots solskenet kändes det inte så inspirerande att jaga ut i skogen. Drog på det och snart visade termometern bara -10 så då åkte jag ut med voltmeter och 100 m tråd för dagens arbetsinsats. AK-tråden mätte 38 kohm vilket borde kunna förbättras lite till hösten även om marken är torr där. Västkusttråden visade betydligt bättre jordning; 10,5 kohm. Den är jordad med tre färska spett i blötmyren. Gamla östkustaren något sämre med 18 kohm. Övriga två som förmodas ha jordspett tas senare i samband med avvecklingen av 270-tråden som startar i detta tråd också. En tall som ligger över 295-gradaren ska sågas av innan också så att inget oväntat påverkar mätningarna. Sen bytte jag ut 100 meter tråd i värsta snårskogen och fick upp den väldigt fint och samtidigt blev det färre och färska skarvar. Sitter uppe över vår och sommar nu. Dagens händelse annars bestod i att en grön traktor med snöslunga var upp och vände. Inte för att det kommit mer än fem cm i veckan men han breddade vägen jämfört med det tidigare schaktarbetet till skottning som var gjort.

5.3	Nu börjar det! Oväntat stört men ändå en föraning om vad som komma skall!?  Kul tidvis! Ohio gjorde bra ifrån sig på nya östkustaren. Stundtals gick det tre olika stationer på de tre NA-antennerna!  Visset mitt på dagen men Asien roade en en hel del när det kom igång rätt tidigt. Japan dock överkört. Kom igång hyfsat tidigt på kvällen men ingen DT-nerv.

	Fint väder men vilodag från antennarbetet. Laddar ett par dagar inför avvecklingen av 270-tråden. I övrigt var Vattenfall här och lagade en hängkabel som slitits loss från stolpen av ett fallande träd. 

6.3	Det är sportlov i Norrbotten men det märks inte mycket av det här. Två tjejer som tog några osäkra stavtag passerade skolan och en grabb på snöskoter vid ett tillfälle har noterats hittills! Men numer handlar det nog mest om e-sportlov kanske? Fast just idag kan man kanske skylla på det vackra vädret? Minus 23 grader när solen började lysa in genom fönstren. Tre ynglingar som satt i spelhörnan på   affären i Kangos kompletterar bilden. 

	Tillfälligt upp till -16 när vi bjöd bilen på en utflykt till Kangos. När vi kom dit var det kö hos Handlar’n så vi åkte på återvinningen med en kasse sortering för att slippa trängseln! Lasse gissade på leveransen från Postnord och det visade sig stämma! Så nu fick vi strosa ganska ostörda, men röda lappar var det glest med så det blev bara det planerade. Vägen var eländig ner till Kangos men betydligt bättre tillbaks. Måste ha gått någon bandtraktor eller liknande i ena riktningen. 

	Lyssningsmässigt den stabilaste dagen hittills med stationer i stort sett hela dagen. Men dålig dynamik så sällan något läsbart på GY. Hoppet står till inspelade regional-stationer. 5 kW räckte gott den här dagen för att låta riktigt bra. Dåligt från västra USA och bara de vanligaste AK. Efter Kangos-utflykten hade Asien kommit igång redan så det var bara att börja komplettera loggen. LSD tipsade en okunnig om att NHK1 kunde ha fem minuter regionala nyheter 1255z och 1410z. Måste utredas! Faktiskt lyckades vi knäcka koden. Till att börja med hade alla olika program och 666 började och slutade nyheterna med ”Osaka”-annonsering. Stämde även på Tokyo! Nästa genombrott kom när 729 kunde bindas till Aichi prefektur. Osaka och Tokyo ligger nämligen i prefekturer som heter som staden! Inga cx före midnatt

7.3	Otroligt enerverande NA-lyssning idag. Signaler från sunrise och flera timmar men inget att lyssna på! Ett oerhört fräsande och sprättande och samma stationer långa stunder på alla antenner. Mest bara starka Canada och 50 kW:are som orkade igenom men då med fint tryck tidvis. Inte en chans höra något spännande. Började sent på natten och tog slut tidigare än på länge. Enbart skönt!  Efter att ha vilat öronen ett tag började Japan pocka på uppmärksamheten och sen andra godbitar också. 1414z gick nästan alla NHK1 på de lägsta frekvenserna läsbart till fint så framtida analys kan nog ge några regional-ID där!

	Jag, BOS, hade klantat till det rejält med morgonens inspelningar men det kändes bara befriande att slippa lyssna på eländet eventuellt någon gång i framtiden. Jag tog ut några ljudfiler för rapport-skrivning och glömde ställa om i SpectraVue till bredbandsinspelning igen … Normalt gör jag det på olika datorer men inte denna gång. Nio timmars kontinuerlig inspelning genererade bara två filer totalt! Såg lite lustigt ut när man är van att det blir flera hundra filer av samma storlek. De två åkte direkt ut utan att passera papperskorgen.  SpectraVue har flera lustigheter för sig och visar inte om man har gjort ändringar i inställningarna i någon meny. Men så är det ju ett mätprogram från början.  Fina Far East-signaler långt efter att det normalt tagit slut för dagen  Men sen inget mer lyssningsbart på hela kvällen från någon riktning. Bara tendenser till lite NL vid midnatt.

	Temperatur mellan minus 20 och 15 under dygnet så jag skickade tre rapporter istället för att jobba med 270-tråden. Första rapport till annat än NA på ett 20-tal år i och med KUAM 630. Men är ju nästan NA. Under skrivandet av dessa vandrade ett mycket vackert exemplar av räv förbi utanför fönstret på ca tre meter avstånd ovetandes om att den var observerad. Gick fram till fågelmataren som någon (PAX123?) satt upp utanför fönstret men insåg att ingen fyllt på den och lunkade lugnt vidare. En av tre rapporter gav ett QSL bums och i Guam är det bara morgon än så dom har väl inte hunnit svara …

8.3	Ganska värdelösa cx och en kraftig störning precis vid soluppgången sänkte det lilla som var. Blev ett olidligt sprakande och fräsande över de få stationer som gick. Störningen hade dock det goda med sig att filtrera fram en station i taget på GY-frekvenserna så trots att inte mycket hördes så blev fler ID:ade än då det är breda cx och alla pratar i mun på varandra. Bara gamla bekanta dock. Redan vid lunch började det gå AK och HI men Japan lockade mer då även dessa började gå extremt tidigt. När jag kom tillbaks från antennskogen så var det bara att hänga på JO-tåget . Som stannade på stationerna 1255, 1410, 1600 och 2059! 2000 utc hade vi somnat till lite så den missade vi. Övriga Asien var ingen höjdare denna afton. NA igång tidigt på kvällen men bara standardsaker och fult ljud.

	Minus femton och strålande sol var som gjort för att plocka ner 270-gradaren och ohmmäta återstående. Det visade sig att nya östkustaren hade 18 kohm genom motstånd och jord. 245-graders mätte avbrott men jag tror inte den är jordad. Syns inget ovanför snöytan i alla fall. Däremot är den konstaterat hel. En talltopp som tryckte ner nya östkustaren alldeles vid start sågades av så att tråden kom upp ett par meter till där. Samma tall som slagit av 270-gradaren. 

	270-graders inspekterades i hela sin längd och det var inte roligt att se. Jag klippte av den efter 100m vid gammal skarv nummer två och rullade in den biten. Sen följde ca 600 m av DL1000 som klarat sig bra utom att den gick i backen ofta och långa sträckor. Under flera fallna tallar och nedbockade björkar. Omöjligt att få upp igen. När den ”stumpen” tog slut och skarvats ihop med en annan tråd sista 200 ner till myren så var den skarven isärsliten. Jag klippte bort knuten så att det ska gå dra in hela DL1000-tråden på en bobin medelst mesen som hör till. Även på slutet går tråden väldigt mycket på backen och upp och ner i träden. Slutligen är stutbiten också ofta under träd och sly  och i backen första 75 meterna från brottet. Sedan sitter den bra uppe. Jag drar tillbaks 75 meter och hänger upp i bättre träd samt fäster den så till i höst. På så sätt hittar vi igen jordpunkten då. Sista större insatsen denna exp blir att veva in 600 m dubbeltråd. Inte säkert att det blir  i morgon då fortsatt kyla utlovas ett par dagar.  

		Börje Andersson Junkka med fru hälsade på som hastigast, i matlagningstider, för att lämna en massa skänkta effekter på kontoret. Till en auktion som ska hållas här i Parkalompolo i Påsk. Börje hade raggat upp ett par billass grejer på egen hand hos företag i Kiruna och Pajala kommuner!! Som vanligt händer det mycket på kort tid då Börje visar sig! Han tackade speciellt för att vi redan bokat upp nästa höst!

	MNÄ och BN inkom i kväll med uppdateringar till PAX123 och PAX124. Petar med det medan jag manglar inspelningar fram till sängdags. Får bli några äldre NA-filer då JO-kollen kräver så mycket grundforskning och uppmärksamhet …

9.3		Väldigt stört både natt och morgon och ett väldigt sprakande efter soluppgången. Dog ut efter 09 utc utom några 50 kW:are. Sista timmarna var det kaos i atmosfären så stationer från hela Amerika hoppade ut och in i varandra med korta gästspel och helt stationsfritt på frekvensen däremellan. Chans på oväntade uppdykanden. Två oväntade på 1550 inom en minut t ex.  Inte blev det någon bättring under dagen heller. Japan nere på en normal nivå med bara några NHK upp nu och då. Man har hunnit bli bortskämd där. Kvällen utan intresse också.

	Inget att skylla på. Konds t ex. Ut och samla in 600 m DL1000. För den som rullat in 600 m FK många gånger lät det väl inte så farligt även om jag anade att två tvinnade trådar skulle göra mer motstånd. Men det handlade om fyra timmars tungt arbete, 6 km skidåkning och en ömmande rygg samt träningsvärk att vänta i händerna om inte annat. DL1000 har en enorm friktionskoefficient så det minsta den vidrör något så bromsar det direkt. Då kan man tänka sig där den går över mängder av grenar … Drog tillbaks 300 m i slutet och la på snön i rak linje för att alls komma igång. Bara det en pärs. Sen gjorde jag samma med 200 m i andra änden men lät 100 m mitt på ligga kvar. Det skulle jag inte ha gjort. Nu vidtog en massa våld och mängder med resor fram och åter från en punkt nära startpunkten för AK-antennen och ner i snårskogen för att mata på lite och så upp i tron att det nog skulle börja gå lättare när det var så lite kvar. Men det blev aldrig lättare. Istället för att snällt glida på grenarna gjorde friktionen att hela tråden valde att tvinna upp sig i två separata tråda istället! hade jag vetat detta hade jag klippt upp den i bitar redan från början. Nu finns det i alla fall en bobin med 2 x 600 m enkeltråd! Som dock måste rullas ut samtidigt båda … Sista gången jag tar in en DL1000 själv. Behövs folk efter tråden som hjälper till med att mata efter. Perfekt arbetsväder med -10 grader och mulet. Varken för varmt eller för kallt.

	Börje kom förbi för att bläddra i telefonkatalogen. Han skulle ringa ännu en sponsor till Parka-auktionen. Handlaren i någon grannby. Han ståtade i den speciella guld-luva som tryckts upp och som har ett klassiskt Börje-citat och en guldkrona på sig. Kanske går beställa via Parkalompolo IK:s hemsida? Mr Parka var här i byn för att skotta fram och öppna stugan inför Påsken, som ju infaller ovanligt tidigt. Han hade kört värmekabeln ett dygn men inte fått igång vattnet från brunnen än och var lite orolig för det. De skulle vara 15 personer över Påsk!  Men grannen höll vatten vid behov.

	Vår kompis räven var förbi och nosade på fågelmataren igen. Strosar helt lugnt utanför fönsterna så jag laddade för att ta en bild på den men räven förekom mig och gick rakt mot mig medan jag fokuserade i mobilen och dök upp mitt i bild innan jag hann med så jag tryckte av lite för tidigt. Då var vi bara högst två meter från varandra face to face. Svansen hann inte in i bild tyvärr. Med tanke på att det fotades genom dubbla glasrutor och i motljus blev det ganska bra. Räven reagerade inte alls utan lufsade vidare.

10.3	Misslyckad dag cx-mässigt. En 45 minuters öppning runt 0430 räddade dagen. Punktkonds, men det hoppade mellan portugisiska, spanska och engelska på några sekunder. Ganska stabilt mot SD/NE några minuter dock. 15 minuter godkända NA-cx. Alla andra filer slängda redan. Plus några minuter med japaner. Ointressant resten av dagen och kvällen och prognosen för sista hela dygnet ser inte lovande ut. 

	Dagens insats i skogen var av det enklare slaget. Åkte till slutet av 270-tråden och rullade in 50 meter som låg på backen och hängde upp på ett träd sedan jag spänt upp sista 150 m ner till myren. Behöver vara kvar till hösten så vi hittar till jordmotståndet. Vi har redan tidigare förlorat en jordning som trots intensiv spaning inte kunnat återfinnas. Nu bör alla trådar klara våren och sommaren. Dock pratade vi med ett äkta par Gunillasson och han berättade att det kom en halvmeter blötsnö i april för något år sedan och då kan ju något oväntat hända … 

	Lasse och jag tog en tur på byn idag och eftersom Börje glömt nycklarna här så gick vi och knackade på där först. Herrskapet höll på att möblera med en just inburen ny soffa. En hel del folk var ute och rörde sig i solskenet och på alla gårdar skottades det snö i stora mängder. Gjordes plats för något hundratal bilar extra inför Påsk!  Gunillassons släkten skulle bli ett 50-tal personer t ex. Bara att bära bort dryga metern snö motsvarande en fotbollsplan. Liknande verksamhet pågick överallt … Vilken skillnad mot när vi kom för 10 dagar sedan! Noteringen för dagen vad gäller antal bofasta i byn är 23 personer vilket är en handfull mindre än när vi hörde siffran senast. På tal om Gunillassons så träffade LSD Knut G häromdagen och han hälsade speciellt till Stefan W. En av Yvonnes grabbar stannade skotern idag när jag var i skogen och frågade vad vi hette som var här, eftersom mamma var nyfiken. 

11.3	Halvbra natt till viss förvåning men just som det började låta bra så tvärdog MV:n ca 0630 UTC. Sen inget förrän Japan började gå på eftermiddagen. Nu med många trevliga signaler och bästa styrkorna från Australien på hela expeditionen. 4KZ 1620 nära på bästa signalen någonsin. Och väldigt stabil. Kan finnas mycket kul inspelat eftersom det höll i sig långt in på kvällen. Massor av Filippiner och Japaner att lyssna av någon gång. Risken är väl att det prioriteras ner nu då PAX125 avslutas i morgon.

	Minus ett par grader bara och lätt snö ovanpå de redan överbelastade träden fick topparna att börja luta 45 grader på flera stora tallar. Risk att några toppar bryts av snart. Inte mycket aktivitet annat än veckans bastubad och avstämning med Rolle inför reträtten. jag plockar med mig en del skräp jag dragit hit under åren men som inte använts. En dator, en skrivare, en DVD-spelare och diverse tillbehör till dessa. Passar på nu då bilen är halvtom. Blev ju inte så många rapporter att frakta hem …

12.3	Äntligen börjar det låta bra tidvis. Lite sent nu då vi avvecklar verksamheten. Fortfarande ett envist fräsande på låga frekvenser framför allt men även dålig dynamik på höga frekvenser. Dock väldiga signaler där tidvis. Dog ut strax innan vi lämnade Parkalompolo 1245 SNT. Plockade in trafon från Asien-antennen och kopplade bort AK/HI-antennen (Som aldrig gav något intressant.) tidigare på förmiddagen (Inte mycket till liv i byn nu på vardagen. Stor skillnad mot dagen innan.) och hämtade in lådan med reläkopplingen vid LA-antennen samt la ur de två andra trådarna strax före lunch. Bar ner allt i källaren. Nu håller vi tummarna att allt klarar sig till oktober.

	Strålande väder och en avslappnad återresa med obligatoriskt stopp på Vippabacken för en macka och kaffe. Deras räkmacka var utsökt även om man får mycket mer räkor närmare kusten. Men i detta fall var less more! Framme på Kallax en timme innan lift off. Nu blev dessutom avgången fördröjd en halvtimme så Lasse hade gott om tid att avverka en middag innan ”äventyret” i Norrbotten var över för den här gången. Själv fick jag skotta snö i 90 minuter för att få in bilen på tomten i Furuögrund innan jag fick mig min middag runt halv nio. Vid midnatt (UTC) var det dags att börja rigga för inspelning i Furuögrund. Missade kanske någon DT men tog det lugnt i alla fall. Fina signaler konstaterades.


	Sammanfattningsvis så var PAX125 en stor besvikelse vad gäller NA, inklusive Alaska och Hawaii, med rekordfå rapporter och inte så stora förhoppningar på inspelningarna heller. De fina kondsen från februari återkom visserligen med dagliga signaler men ovanpå detta en mer eller mindre kraftig störning runt soluppgången i princip varje dag i två veckor! Far East var istället det som förgyllde dagarna. Något liknande har vi aldrig varit med om tidigare. Mycket kvar att utreda där i sommar … Tyvärr orkade inte riktigt Pacific hänga på utom lite några dagar. 

	PARKALOMPOLO ÄR VÄRT ETT BESÖK ÄVEN OM INGET HÖRS! Tack till Rolf, Börje, byborna och PIK! Sök även på ”Börje Andersson Junkka” och se https://www.laget.se/PARKA   /BOS


EUROPA
	558	10	0700	Love Sport Radio, London  är ex Spectrum Radio. Startar den 19/3 2018. Test.	LSD
	612	7	0645	RNE1 Vitoria                                                	LSD
	648	27	0720	R Caroline, Oxfordness                               	 LSD
	729	27	1810	RNE1 Logrono                                            	 LSD
	738	27	0940	World Radio Network, Kurkino  med ryska från AIR                                              	LSD
	747	27	0655	RNE 5 Cádiz                                                 	LSD
	765	2	2020	R Maiac, Odesa  med inhemsk pop             	LSD
	774	1	0648	RNE1 San Sebastián                                     	LSD
	801	27	1812	RNE1 Lugo                                                  	 LSD
	846	3	2000	Challenger Radio  med programmet VOA Europe	LSD
	855	28	0645	RNE1 Murcia	LSD
	882	11	2158	COPE Valladolid  orkade igenom här med ett ID.	BOS
	900	11	2042	COPE Granada  med ID i en paus i fotbollen	BOS
	891	1	2030	R Sim, Vilamoura med trevlig musik	LSD
	963	28	0730	RNE5 Alicante	LSD
	990	27	0930	Hallam 2, Doncaster	LSD
	1008	27	2110	ERA Kerkivas  med skön bluesmusik	LSD
	1026	28	0620	SER R Jaén	LSD
	1035	11	0645	Northsound 2, Aberdeen  lämnar MV den 3/4 2018	LSD
	1053	10	2300	COPE Zaragoza  även denna gång när något orkade igenom UK	BOS
	1098	27	0735	RNE5 Lugo  med lokalprogram	LSD
		27	0650	RNE5 Avila	LSD
		1	0730	RNE5 Avila  med lokalt program	LSD
	1107	28	1810	RNE5 Logrono	LSD
		1	0646	RNE5 Santander	LSD
	1125	1 8	0645	RNE5 Badajoz	LSD
	1179	1	0620	SER R Rioja, Logrono	LSD
	1206	3	2030	Amica Radio Venete  med gammal italiensk musik	LSD
	1224	10	2258	COPE Mallorca  våldsamt bra hela gaten. Ingen annan släpptes fram.	BOS
		11	2044	COPE Huelva  i röran	BOS
	1260	27	0558	SER R Algeciras	LSD
	1305	27	0730	RNE5 Ourense  med lokalprogram	LSD
		1	0740	RNE5 Ciudad Real  med lokalt program	LSD
	1395	28	0930	R Seabreeze AM, Grov, NL	LSD
	1404	10	2030	ERA Komotini  med ERA Sport	LSD
	1485	27	0620	SER R Alcoi  hördes äntligen	LSD
	1512	28	0830	Radio 220, NL  är en legal ny holländsk station med inslag om RNI. Proffsiga 
				program                                                   	LSD
	1512	1	1445	ERA Hania  med popmusik                    	LSD
	1530	3	1430	R Romania Constanta  med lokal-id       	LSD
	1584	27	0550	SER R Gandía  med Hoy Por Hoy          	LSD
		27	0555	Panjab Radio, North London                   	LSD
	1602	3	0845	Scandinavian Weekend Radio, Virrat     	LSD
	1611	1	2200	R Northern Star, Bergen                         	 LSD

AFRIKA
	531	2	1600	Jil FM, F’Kirina  väldigt stark och bra tryck i annonseringarna på AA/FF       	BOS
	963	3	2020	R Tunisienne  med det internationella programmet                                            	 LSD
	972	27	0645	RNE Melilla                                            	LSD
	1584	27	0545	Radiolé, Ceuta  i kamp med övriga spanjorer                                                  	LSD
		4	0722	Radiolé  tipsade LSD om och oj vad dom gick! Ägde frekvensen. Fint ID.              	BOS

ASIEN
	531
	540
	549
	558	28	1457	JOCR (CRK) Kobe  valde att göra bort ID:andet redan denna tid ”Radio Kansai”	BOS
		5	1359	DZXL Obando  med ett par usla ”DZXL” men även ett helt OK ”RMN”	BOS
		6	1359	HLQH (KBS2) Yeong-il  kanon med ”Happy FM”-id	BOS
	567	8	1410	JOIK (NHK1) Sapporo  mycket fint hela gaten med Hokkaidonyheterna 	BOS
	576	5	1600	Myanma Radio  med popmusik // 594	LSD
	585	1	1640	R Pakistan, Islamabad  med sportreferat	LSD
		8	1410	+JOPG (NHK1) Kushiro  gick fint hela gaten med Hokkaido-nyheterna!	BOS
	594	3	1600	AIR Chinsurah  med FS på Bengali	LSD
		4	1600	DZBB Quezon City   med id och jingle	LSD
		6	1259	JOAK (NHK1) Tokyo  avslutade regional-nyheterna med en omnämnandet av prefekturet ”Tokyo” De flesta  NHK1 körde olika px 1255-1300 UTC.	BOS
	603	6	1359	HLSA (KBS2) Namyang  mycket fint //558 med ”Happy FM”	BOS
	612	8	1414	JOLK (NHK1) Fukuoka  stark tidvis med regional-gaten	BOS
	621	8	1414	+JOCG (NHK1) Asahikawa  upp fint ett par gånger i gaten! Hokkaido-snx // 567 // 585 denna tid! Bara 1 kW på denna låga frekvens!	BOS
	630	7	1601	DZMM Obando   Fint ”Radyo Patrol” + dito jingle 	BOS
		7	1730	DZMM Obando  idade ”Radyo Patrol”	LSD
	639	8	1412	+JOWN (STV) Hakodate  klockrent jingle-ID // 1440 som dundrade in samtidigt!! Dessutom hördes samma Kokkaido-annonsering strax innan på båda.	BOS
	648
	657	27	2000	KAN - Israel Public BC, Yavne med id	LSD
	666	5	1500	DZRH Valenzuela  nämnde ”DZRH” flera gånger i en lång jingle	BOS
		6	1255	JOBK (NHK1) Osaka  började och slutade regional-nx med tydligt ”Osaka”.	BOS
	675	8	1414	+JOVK (NHK1) Hakodate  mycket fint med 	Hokkaido-gaten!! Massor av Hokkaido-
				nyheter. // många andra NHK1 på Hokkaido.          	BOS
	684	5	1525	+DYEZ Bacolod  stängde med stort id          	LSD
		5	1525	DYEZ  stängde med hela proceduren. Flera bokstavs-id och ”Aksyon Radyo” noterat 
				tack vare en uppmärksam LSD. Hittade tidigare SDR inspelningar på denna men detta
				får gälla som premiärloggning. 	BOS
		6	1450	JODF (IBC) Morioka                                     	LSD
		6	1459	JODF  hittades efter tips från Lars.  Tydligt ”IBC” precis före heltimmen.	BOS
	693	7	1600	JOAB (NHK2) Tokyo  fint nu då dom slapp UK	BOS
	702	11	1520	DZAS Valenzuela   med väldig styrka när jag scannade av NHK2-stängningen. Fint bokstavs-ID och en massa reklamer mm rapporterbart	BOS
	711
	720
	729	6 8	1259	JOCK (NHK1) Nagoya  avslutade regionalnyheterna med ett par ”Aichi” som ska vara den prefektur som Nagoya ligger i. // 1224 och 927 samt säkert någon fler.	BOS
	738	6	1300	JOLR (KBS) Toyama  med bra ”KNB”.	BOS
		7	1600	Hunan RGD, Changsha  väldigt fint ID	BOS
	747	4	1620	JOIB (NHK2) Sapporo  ID:ar aldrig annat än bara NHK. Enda starka som gör så.	BOS
	756
	765
	774	4	1620	JOUB (NHK2) Akita  stängde denna tid eftersom det var söndag!	BOS
	783
	792	8	1410	+JOIK (NHK1) Sapporo via Enbetsu  mycket bra vid start av Hokkaido-nyheterna! Tala om punkt-konds!	BOS
	801	1	1600	+JOQN/JOQS/JOTN (HBC)  hyfsat ID! Summan av tre 100 Wattare på Hokkaido.	BOS
	810	28	1427	AFN Tokyo ”The Eagle”  mycket stark och ren med nx från Japan och det militära	BOS
	819	8	1414	+JONK (NHK1) Nagano  inte lika bra som Hokkaido-stationerna men upp här med Nagano-snack! Ännu en nyhet för 	BOS
	828	2	1600	JOBB (NHK2) Osaka	BOS
	837
	846	7	1600	DZRV Malolos  ”Veritas” plus ett par call mm	BOS
	855
	864	1	1600	JOHE/JOQF (HBC) Asahikawa/Muroran  med ”HBC-id. 3 kW var i påsen	BOS
		5	1500	JOXR (ROK) Naha  både med ”ROK” och ”JOXR”	BOS
	873	28 8	1600	JOGB (NHK2) Kumamoto  fint vid ID-dags.  Den enda NHK2 i övrigt som hördes med ID så här i sista slutet av Japan-öppningen var 1125. Bra ID men har inte gnuggat hur bokstäverna uttalades. Svårt avgöra direkt. Distriktet hörs dock fint. Den 8.3 var det möjligt att höra JOGB öppna för dagen med ett fint ID 20.59:45 UTC!	BOS
	882	28	1500	TWR Puttalam   med ordentligt ID	BOS
		7	1702	DWIZ Obando  med ett fint ”DWIZ”	BOS
	891	28	1600	HLKB (KBS1) Busan  med fint bokstavs-id	BOS
		28	1500	JOHF(BSS) Yonago  med ett klart ”BSS Radio” i kamp med NHK1. Bäst av de två just vid ID.  JORK hade ju ingen ID-gate …	BOS
		10	1557	JOHO Hakodate  med ”HBC Radio”-jinglen // 1287, 1404 och 1269	BOS 
		8	1414	JOHK (NHK1) Sendai  nämnde Sendai flera gånger i nyheterna.	BOS
		1	1600	AIR South, Kadapa  med EE px-annonsering // 927 men inte // 918 och sen ID.	BOS
	900
	909	2	1600	JOCB (NHK2) Nagoya  fint ID	BOS
	918	6	1500	JOEF (YBC) Yamagata  ”Yamagata Hoso” 	BOS
	927	8	1414	JOFG (NHK1) Fukui  parallellt med 729 och 1224 med Kanazawa/Nagoya-nx	BOS
	936
	945
	954	1	1600	JOKR (TBS) Tokyo  ”TBS Radio”	BOS
	963
	972
	981
	990	2	1320	DZIQ R Inquierer, Makati City	LSD
		11	1601	DZIQ  råkade jag vandra över då dom ID:ade med call och allt	BOS
		28	1500	JORK (NHK1) Kochi  är enda NHK1 på frekvensen så får representera alla de andra NHK1 som gick fint. Nu ID:ar de ju ”aldrig” så jag tipsar denna ändå. Övriga som gick mer eller mindre starkt och parallellt var 594, 612, 666, 675, 729, 792, 891, 927, 945, 963, 999, 1071, 1224, 1296, 1368, 1503 och 1584.. Alla NHK2-frekvenser hördes också i parallel med varandra runt denna tid, så när som på 702 och 1152. EU-QRM.	BOS
	999	
	1008	6	1159	JONR (ABC) Osaka  med flera ”ABC” före timmen	BOS
	1017	2 8	2059-	JOLB (NHK2) Fukuoka  öppnade för dagen 15 sekunder före 21z. Pling innan.	BOS
	1026	5 7	1430	DZAR Malabon  ”Sonshine” nämndes några gånger i påannons av nyhets-px. Senast jag hörde dem tillhörde de Angel Radyo men nu Sonshine Radyo. 1600z den 7:e	BOS
		5	1430	DZAR  med id och nyheter	LSD
	1035
	1044	4	1515	CRI, Changzhou  med japanska	LSD
	1053	28	1449	JOAR (CBC) Tokyo  ”CBC Radio” perfekt ID	BOS
	1062	5	1501	DZEC Obanda  Radyo Agila”  med call mm	BOS
	1071
	1080	5	1630	CRI, Xuanwei  med engelska	LSD
	1089	1	1600	JOHB (NHK2) Sendai  idade och stängde	LSD
	1098
	1107	28	1500	JOMR (MRO) Kanazawa  idade ”MRO Radio”	LSD
		28	1500	JOMR  fint precis som för Lasse	BOS
	1116	28	1459	JOAF/JOAL/JOAM (RNB) ”Nankai Hoso fint ID från en, två eller alla tre	BOS
		6	1500	JODR (BSN) Niigata  med flera omnämnanden av Niigata	BOS
	1125	2	1600	JOAD (NHK2) Naha  med bra ID.  	BOS
	1134	1	1600	JOQR (NCB/Bunka Hoso) Tokyo  stark	BOS
		5	1500	HLKC (KBS3) Hwaseong  med callet	BOS
	1143	28	1457	R Free Korea Deogyang-gu  ”RFK”	BOS
		6	1300	JOBR (KBS) Kyoto  Bra ”KBS”. Systerstationen på 1215 gick parallellt	BOS.
	1152
	1161
	1170	5	1500	HLSR Gimje  ”KBS Radio Hanminjok …..”	BOS
	1179	28	1459	JOOR (MBS) Osaka  Fin ”MBS”-jingle.  Enda MBS på AM verkar det.	BOS
	1188	8 11	1410	JOKP (NHK1) Kitami  berättade om läget i Sapporo och på Hokkaido 	BOS
	1197	28	1500	JOFO (RKB) Kitakyushu med ”RKB Radio”-ID 	BOS
		7	1450	JOFO (RKB) Kitakyushu  idade ”RKB Radio”	LSD
		11	1400	JOWL (STV) Asahikawa  med ett ”STV Radio” på timmen precis som på 1440.	BOS
		11	1410	JOWL (STV) Asahikawa  idade ”STV Radio”	LSD
	1206
	1215	6	1300	JOBO/JOBW (KBS) Maizuru/Hikone  med bra ”KBS”.  Även på 1143 samtidigt	BOS
	1224	6	1259	JOJK (NHK1) Kanazawa  med regionalt.  Kanazawa nämndes många gånger.	BOS
		5	1500	Guangxi JGD, Nanning  med långt ID på EE.  // 97.0  (Fyra sändare på 1224.)	BOS
	1233	28	1500	JOGR (RAB) Aomori  med ”Aomori Hoso”	BOS
		11	1600	JOUR (NBC) Nagasaki   förorsakade förvåning då dom ID.ade med callet ”JOUR”!	BOS
	1242	28	1500	JOLF (NBS) Tokyo  bra med ”JOLF”-ID förvånade!  Singel-stations-kedja.	BOS
	1251
	1260	6	1159	JOIR (TBC) Sendai  med några ”TBC Radio”	BOS
	1269	1	1600	JOHW/JOFM (HBC) Obihiro/Esashi  bra // 1287 med fler	BOS
		8	1500	JOHW/JOFM (HBC)  idade ”HBC Radio”	LSD
		1	1600	R Asia, Ras al-Khaimah  med ID strax efter HBC	BOS
	1278	28	1500	JOFR (RKB) Fukuoka  ”RKB Radio”. 	BOS
	1287	1	1600	JOHR (HBC) Sapporo  mycket bra förstås	BOS
	1296	6	1300	JOTK (NHK1) Matsue  avslutade nyheterna för ”Shimane”	BOS
		10	1645	VOA Ashna Radio, Afghanistan  med Pashto	LSD
	1305
	1314	28	1500	JOUF (OBC) Osaka med ett par ”Radio Osaka”	BOS
	1323	27	1420	IRIB, Jolfa  med program på Azeri	LSD
	1332	28	1500	JOSF (Tokai Radio) Nagoya  med ett fint ”Tokai Radio Hoso”	BOS
	1341
	1350	28	1500	JOER (RCC) Hiroshima  ”RCC Radio”.  Har gått mycket bättre men räckte.	BOS
		2	1250	DWUN R La Verdad, Quezon City	LSD
		11	1500	DWUN  fint	BOS
	1359	1	1600	JOJB via Wajima  med klart ID!  100 Watt.	BOS
	1368	6	1300	+JOHP (NHK1) Takamatsu  med nyheter för Kagawa prefektur	BOS
	1377	8	1600	JOUC (NHK2) Yamaguchi  matchade kinesen för en gångs skull. Bra ID	BOS
	1386	1	1600	JOQC (NHK2) Morioka  denna gång	BOS
		2	1600	JOJB (NHK2) Kanazawa  	BOS
		8	1600	JOKB (NHK2) Okayama  trängde bort de andra denna dag. Återstår höra den 4:e …	BOS
	1395	28	1457	JOCE (CRK) Tajima  med id // 558. ”Radio Kansai”	BOS
	1404	1	1600	JOQL (HBC) Kushiro  med klart ”HBC” och parallell med flera andra HBC	BOS
	1413	28	1500	JOIF (KBC) Fukuoka  med ”KBC”	BOS
	1422	28	1500	JORF (R Nippon) Yokohama  stark ”Radio Nippon”. Enda Radio Nippon på MV.	BOS
	1431	28	1500	JOHL (BSS) Tottori med ”BSS Radio”.  Även low power JOHN med BSS här	BOS
		11	1530	AWR Asia, Choybalsan, Mongolia  med koreanska	LSD
	1440	27	1600	DWDH, Dagupan City  med id	LSD
		2	1600	DWDH  stod sig bra mot japanen här ett tag. ”DZRH”-id flera stycken	BOS
		28	1600	AFN Korea  mycket stabil och bra med PSA, Värvningsannons mm innan ESPN Radio påbörjades efter heltimmes-ID:et som bara löd ”This is AFN”. Eko från //	BOS
		28	1500	JOWF (STV) Sapporo  halvdåligt med ”STV Radio”-ID	BOS
	1449
	1458
	1467	2	1600	JOID (NHK2) Oita  fint med call och ort	BOS
		2	1600	HLKN (KBS1) Mokpo  strax före JOID	BOS
	1476
	1485
	1494	28	1500	JOYR (RSK) Okayama med flera ”RSK”	BOS
	1503	6	1300	JOUK (NHK1) Akita  med regionalt för Akita prefektur	BOS
	1512	2	1600	JOZB (NHK2) Matsuyama	BOS
		8	1600	JOZB (NHK2) Matsuyama  idade och stängde	LSD
	1521	1	1600	JOTC Aomori  var ny för mig!	BOS
	1530	28	1500	JOEO (RCC) Fukuyama/Mihara med tydligt ”RCC Radio” genom Kina. // 1350.	JOB
		5	1400	DZME Obando  med ett perfekt ”DZME”	BOS
	1539	11	1520	JOQB Niigata via Tsunan	BOS
	1548
	1557
	1566	4	1700	HLAZ Cheju  dundrade in med ”Voice of America in Korean”	BOS
	1575	28	1500	AFN Japan  med ID, men jag har inte kollat om de även nämnde ”Thunder”	BOS
	1584
	1593	1	1600	JOQB (NHK2) Niigata  helt ensam denna gång	BOS
	1602	2	1600	JOSB (NHK2) Kitakyushu  vanligast på denna fq. Av japaner alltså …	BOS
	1611	5	1344	DWNX Naga City  ”RMN”-id nu och då och oldies mellan dessa	BOS
		5	1400	DWNX  med popmusik och id	LSD

PACIFIC
	630	28	1458	+KUAM Agana GU  med ett tjusigt och utförligt ID mellan söderhavslåtarna! 
				Gick konstant i närmare tio minuter med skön musik och i skarven mellan låtarna ett
				fint “Isla 63”, “Guam” och häftig slogan mm! Q3! Får kanske skicka en rapport? Är 
				ju nästan en NA påpekar Lasse …  På 567 fanns bara Europa-signaler.                  	BOS
	729	28	1610	5RN ABC Adelaide           	LSD
	801	28	1500	KTWG Hagåtña GU  väldigt bra ID på timmen förvånade mig som letade japaner 
				på inspelningarna. QRK 4. Föranledde vidare koll av 567 och 630.                  	BOS
	1270	8	1342	KNDI Honolulu HI  med ett par bra ID i spraket denna eftermiddag som mer lockade med tidiga japaner. HI även på andra frekvenser men kollades inte.	BOS
	1420	1	1601	KKEA Honolulu HI  med ID som “The Sports Animals” och “ESPN 1420”. Eftersom jag prioriterade japan på timmen missade jag ID på 1570, 1500 och 1240. 1240 gick med nya formatet, Hawaiimusik och ett svagt ID också hört men lät inte som KEWE.	BOS
	1548	28 7	1605	4QD ABC Emerald QLD  med Id efter nyheterna. Hade otur med ID men annars gick dom fint i en timme innan detta! Av och till visserligen men fina perioder.	BOS
	1611	6	1500	Vision Christian Radio  från okänt QTH.  “… on Vision Christian Radio”	BOS
	1638	2	1600	2ME Radio Arabic  från okänd ort. Dock flera telefonnummer och gatuadress i reklamerna så kanske skulle gå spåra. Inget jag lägger tid på dock.	BOS

NORDAMERIKA
	530
	540
	550	5 12	0600	WSAU Wausau WI  stabilt. Men en till station med ett uselt ID under	BOS
		12	0700	KFYR Bismarck ND	BOS
	560	5	0500	WGAN Portland ME	LSD
		6	0500	WGAN	BOS
		6	0600	WQAM Miami FL  med svagt ID men sen fint med CBS Sports Radio.	BOS
		5 6	0801	KLZ Denver CO  lite sen med sitt heltimmes-ID.  Rätt högt brus denna tid.	BOS
		12	0557	KMON Great Falls MT	BOS
	570	2	0501	CFCB Corner Brook NL  ”.. on your VOCM”-id bara	BOS
		6 12	0603	CKGL Kitchener ON  fint med ”570 News” och sen CBS Sports	BOS
		12	0700	WNAX Yankton SD  i röran	BOS
		12	0500	CKSW Swift Current SK	BOS
	580	3 6	0800	CFRA Ottawa ON  mycket svag i bruset på lägsta frekvenserna när cx dog ut	BOS
		6	0820	CFRA	LSD
	590	2	0501	VOCM St John’s NL  //570 m fl	BOS
		5	0535	WEZE Boston MA  med religiöst	LSD
		6	0800	WEZE  och ett par till i fräsandet från atmosfären	BOS
		6 12	0600	CJCL Toronto ON  med bokstavs-ID	BOS
		27	0430	KSUB Cedar City UT  väldigt fint i flera minuter! Punktcx så ensam! Lokala reklamer och ID gladde mig som inte rapporterat förr!  Hopplös att få respons från.	BOS
	600	6	0630	CFQR Montréal QC  med non-stop musik och en reklamspot	LSD
		6	0600	CFQR  med samma enda reklam ett par gånger på en dryg timme! Mx non-stop	BOS
		5 12	0700	WMT Cedar Rapids IA  stabilt	BOS
		12	0520	CJWW Saskatoon SK  	LSD
	610	3 6	0501	WIOD Miami FL  med flera bra ID	BOS
		12	0600	WTVN Columbus OH  svagt ID	BOS
		4 12	0558	KDAL Duluth MN  med promo för ”Talk of the Town” med Tracy Lundeen	BOS
	620	6	0503	CKCM Grand Falls NL	BOS
		6 12	0800	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		12	0601	CKRM Regina SK	BOS
	630	12	0600	CHED Edmonton AB	BOS
	640	5 6	0800	CFMJ Richmond Hill ON  	BOS
		5	0700	WMFN Peotone IL  med ett par godkända ID	BOS
		12	0706	KFI Los Angeles CA  förvånade lite här med ID. Men är ju 50 kW så …	BOS
	650	12	0607	WSM Nashville TN	BOS
		27	0430	CKOM Saskatoon SK	BOS
	660	5	0801	WFAN New York NY	BOS
		9 12	0600	KEYZ Williston ND  upp ur Calgary-stn precis på timmen	BOS
		27 12	0800	CFFR Calgary AB	BOS
	670	12	0604	WSCR Chicago IL  ”The Score”	BOS
		3 12	0505	KBOI Boise ID	LSD
	680	6	0559	WRKO Boston MA  ”The Voice of  Boston”	BOS
		3 5	0759	CFTR Toronto ON	BOS
	680	6	0400	+WNZK Dearborn Hights MI  stark ett tag med arabiska. Fina signaler från ON/MI just då. Sima skickade sitt standard-QSL-svar!  Han har kontoret hos WNZK 690/680.
				Enda stationen i USA som kör olika frekvens dag och natt! 690 kHz dagtid alltså!	BOS
		2 5	0500	CJOB Winnipeg MB  ”Global News Radio 680 CJOB”	BOS
	690	5 6	0800	CKGM Montréal QC  ”TSN 690” och ESPN	BOS
		6	0630	CKGM  ”TSN Radio 690”	LSD
	700	5 12	0600	WLW Cincinnati OH	BOS
		12	0602	CJLI Calgary AB  fint med callet	BOS
	710	6	0559	WOR New York NY  ovanligt bra	BOS
		12	0400	KXMR Bismarck ND	BOS
		4 5	0600	KIRO Seattle WA  	BOS
	720	6 12	0600	WGN Chicago IL  ”One o’clock in the morning”	BOS
	730	3 5	0759	CKAC Montréal QC  ”Radio Circulatión 730”	BOS
		12	0659	CKDM Dauphin MB	BOS
		27	0432	KDBI Boise ID  ”La Gran D” räknade upp AM- och FM-frekvenserna	BOS
	740	12	0802	CFZM Toronto ON  ”Zoomer C F Zed N”. Engelsk engelska. Inte Amerikansk.	BOS
		12	0559	CBX Edmonton AB  med lokal-ID	BOS
	750	6	0759		WSB Atlanta GA  riktigt fint med promo mm	BOS
		5	0610	CKJH Melfort SK  ”CK 750”	LSD
		5 12	0703	KXTG Portland OR  ”The Game” fint ID	BOS
	760	5	0800	WJR Detroit MI	BOS
		27	0432	KFMB San Diego CA  ”AM 760 Talk and Breaking News” som på hemsidan!	BOS
	770	3 6	0800	WABC New York NY	BOS
		12	0600	CHQR Calgary AB  ”Global News Radio 770”	BOS
		12	0400	KTTH Seattle WA	BOS
	780	3	0510	WBBM Chicago IL	LSD
	790	3 6 	0800	WPRV Providence RI	BOS
		6	0500	WPRV	LSD
		6	0500	WAXY South Miami FL  med klart ID strax efter WPRV	BOS
		5	0700	WTNY Watertown NY	LSD
		5 6	0600	WTNY  med några fina ID på timmen och strax före	BOS
		12	0530	KFGO Fargo ND	LSD
		6 12	0600	KFGO	BOS
		12	0800	KGHL Billings MT  m fint legal ID. Även denna kallar sig ”The Mighty 790”. Precis
				som KFGO! Ovanligt med samma slogan på två stationer på samma frekvens.	BOS
		12	0700	KFPT Clovis CA  ytterst oväntad här! Ett fint ”790 ESPN KFPT Clovis” men ganska stadig med ESPN trots försiktiga västkustkonds så …. Hörd förr av OA. Fint QSL!	BOS
	800	2	0501	VOWR St John’s NL  bra med musik men ett slött ”VOWR” mitt i snacket bara	BOS
		3 6	0800	CJAD Montréal QC  smög upp med ”Newstalk Radio CJAD 800”	BOS
		5	0800	CKLW Windsor ON	BOS
		6	0600	CKLW  idade ”AM 800”	LSD
		7	0610	CHAB Moose Jaw SK	LSD
		27 12	0430	CHAB	BOS
	810	12	0801	CKJS Winnipeg MB  hade gått fint om det inte hade varit för BBC. AC mx och ID 	BOS
	820	6	0500	WNYC New York NY  med ett hyggligt ”…WNYC AM 820, New York”	BOS
		5	0600	CHAM Hamilton ON  med Comedyprogram	LSD
		6	0800	WCPT Willow Springs IL  nästan lika stark som CHAM	BOS
		12	0535	WBAP Fort Worth TX	LSD
		3 6	0800	KUTR Taylorsville UT	BOS
		12	0600	KGNW Burien-Seattle WA	BOS
	830	5	0615	WCRN Worchester MA	LSD
		4	0600	WCCO Minneapolis MN	BOS
	840	5	0800	WHAS Louisville KY  ovanligt bra	BOS
		28	0501	CFCW Camrose AB  ”Albertas’s Country Legends ….”-jingle	BOS
		7	0620	CFCW  med country	LSD
		3	0758	KXNT North Las Vegas NV  Nice ID!	BOS
	850	3	0800	WEEI Boston MA	BOS
		3	0800	KOA Denver CO 	BOS
		1	1605	KICY Nome AK  började långvädret	BOS
	860	5	0800	CJBC Toronto ON 	BOS
	870	5 12	0632	WHCU Ithaca NY  med bra ID mm.  Ny rapport kanske.	BOS
		12	0606	WWL New Orleans LA	BOS
	880	3	0759	WCBS New York NY	BOS
		9	0645	WCBS 	LSD
		8 12	0600	CKLQ Brandon MB  med godkänt ID och country.  Väldigt tryck 12.3	BOS
		4	0600	CHQT Edmonton AB	BOS
		27	0440	KWIP Dallas OR  ”LaCampeona 880 AM. La Qué Manda.”	BOS
	890	3	0445	WLS Chicago IL	LSD
	900	3	0558	WSWN Belle Glade FL  kanon med GOS och även fint ID innan fade out. QSL!	BOS
		5 12	0800	CHML Hamilton ON	BOS
		4	0600	CKBI Prince Albert AB	BOS
	910	5 6	0759	WFDF Farmington Hills MI  ”910 AM Superstation”	BOS
		12	0615	WFDF  ”910 AM Superstation”	LSD
		5 6	0800	WSUI Iowa City IA  med strålande ID	BOS
		3	0757	KCJB Minot ND  med svagt ID och sen bra med CW.	BOS
		5	0702	CKDQ Drumheller AB   ”910 CFCW”	BOS
	920	5	0800	WDMC Melbourne FL  med EWTN program	LSD
		6	0600	WDMC  fint	BOS
		5	0505	CKNX Wingham ON  med country	LSD
		3	0400	CKNX  skröt över sina ”most trusted news”	BOS
		6	0358	WOKY Milwaukee WI  med bra ID i en 5 sekunders lucka i WW1-sporten	BOS
		2	0459	CFRY Portage la Prairie MB  stark	BOS
		27	0430	KVEL Vernal UT  mycket stark och stadig med break i Utah Jazz Net.	BOS
		11	0600	KXLY Spokane WA	BOS
	930	3	0758	CFBC St John NB  med sina CW-hits.  Nu dock utan DJ:s. Sa nyligen upp allihop!	BOS
		3	0515	CFBC  med countrymusik	LSD
		6	0559	WDLX Washington NC  våldsamt stark en stund men hann sjunka en del till ID	BOS
		5 6	0800	WBEN Buffalo NY	BOS
		4	0600	CJCA Edmonton AB	BOS
	940	2	0500	CJGX Yorkton SK	BOS
	950	3 5	0800	CKNB Campbellton NB  tog över totalt från starka KKSE på några sekunder	BOS
		5	0800	WWJ Detroit MI	BOS
		6	0825	WWJ	LSD
		3	0759	KKSE Parker CO  med fina lokala reklamer	BOS
		4	0600	KCAP Helena MT  med fint ID efter bra reklamer	BOS
	960	3 6	0800	WEAV Plattsburgh NY  har större delen av sin marknad i Vermont.	BOS
		12	0800	WTCH Shawano WI  fick fem sekunder dead air från KMA och ID:ade då fint	BOS
		12	0800	KMA Shenandoah IA  artiga som vanligt	BOS
		9	0300	KFLN Baker City MT  med heltimmes-ID. Gick av och till ett par timmar med sin country mx och fick fin slogan t ex också att brodera rapporten med. QSL kom!	BOS
		4	0600	CFAC Calgary AB	BOS
	970	3	0800	WZAN Portland ME  //101.5	BOS
		28	0600	WDAY Fargo ND	BOS
		3	0725	WDAY	LSD
		7	0520	KBUL Billings MT	LSD
		9	0400	KBUL  bullrade fint denna tid!	BOS
		12	1000	KFBX Fairbanks AK  på ”fel antenn”	BOS
	980	5	0720	CHRF Montréal QC	LSD
		6	0801	CHRF  kanon-ID	BOS
		4 6	0800	CFPL London ON  riktigt bra på USB. Mycket sämre på LSB.	BOS
		6 12	0800	WCUB Two Rivers WI  ganska bra med legal ID	BOS
		9 12	0700	KKMS Richfield MN  ”AM 980 The Mission” uselt ID	BOS
		27 12	0556	CJME Regina SK 	BOS
		4	0558	KFWB Los Angeles CA  ”980 La Mera Mera”	BOS
		7	0635	CKNW New Westminster BC	LSD
	990	3	0605	CBW Winnipeg MB  med lokalt väder	LSD
	1000	3 5	0800	WMVP Chicago IL  	BOS
		28	0459	KOMO Seattle WA	BOS
	1010	5	0758	WINS New York NY	BOS
		3 6	0800	CFRB Toronto ON	BOS
		4	0558	CBR Calgary AB  med lokal-program för Calgary och norra Alberta. 	BOS
	1020	3 6	0800	KDKA Pittsburgh PA  avslutade ”Twilight Zone”	BOS
		4 8	0600	KCKN Roswell NM  med kedje-ID	BOS
		4	0600	KTNQ Los Angeles CA  med ID 30 sekunder efter KCKN	BOS
	1030	3 12	0800	WBZ Boston MA	BOS
		4	0500	WBZ   ”Newsradio 1030”	LSD
		12	0608	KBUF Holcomb KS  med ett svagt ID	BOS
		27 8	0600	KTWO Casper WY 	BOS
	1040	28	0500	WHO Des Moines IA	BOS
		12	0800	CKST Vancouver BC	BOS
	1050	3 6	0558	WEPN New York NY  ”ESPN Deportes Nueva York”  med lite eget px	BOS
		5 6	0800	CHUM Toronto ON	BOS
	1060	6	0600	WQOM Natick MA  ,med ett par bra ID. Mexicanska nationalsången under.	BOS
		12	0559	KGFX Pierre SD  med ett svagt ID	BOS
		7	0555	CKMX Calgary AB  med comedy	LSD
	1070	5 6	0800	CHOK Sarnia ON  ingen chock vid dessa cx. Bra jingle innan nyheterna	BOS
		4	0600	KNX Los Angeles CA	BOS
		7	0550	KNX	LSD
	1080	3 6	0758	WTIC Hartford CT  promo Q4	BOS
		9	0630	WTIC	LSD
		12	0600	KRLD Dallas TX  var dominant denna heltimme. Mex hymn strax under.   	BOS
	1090	3 6	0758	WBAL Baltimore MD  promo                            	BOS
		5	0700	KAAY Little Rock AR  under WBAL med ID   	BOS
		4	0600	KTNQ Seattle WA  kallar sig numer ”1090 KJR”!! Till och med i heltimmes-ID!	BOS
	1100	3 6	0758	WTAM Cleveland OH  mycket fin promo mm  	BOS
		12	0559	WZFG Dilworth MN  riktigt hyfsat på timmen. Nästan ensam. ”The Flag”	BOS
	1110	3	0759	WBT Charlotte NC	BOS
		3 6	0800	KFAB Omaha NE	BOS
	1120	3	0800	KMOX St Louis MO  	BOS
		3	0601	KANN Roy UT  med ett bra lokal-ID. Smörig musik från SOS i övrigt	BOS
	1130	3 6	0800	WBBR New York NY 	BOS
		9	0610	WBBR  ”Bloomberg News Radio”	LSD
		3	0800	KTLK Minneapolis MN  inte starkast men bra ID i alla fall	BOS
	1140	3	2259	CBI Sydney NS  med lokal-id	BOS
		6	0705	WRVA Richmond VA	LSD
		6	0600	WRVA  dominant! Inte många gånger på 45 år!  Fin jingle på timmen. 	BOS
		5 10	0431	KXRB Sioux Falls SD  ”The Original Country Gold, KXRB and KXRB FM”	BOS
		4	0602	CHRB High River AB  med fint bokstavs-ID efter en svängig gospelsång	BOS
		4	0600	KXST North Las Vegas NV  ”CBS Sports Radio”.  Även fint ID 0400z den 4:e	BOS
	1150	3 6	0800	CKOC Hamilton ON  ”TSN 1150” och callet	BOS
		5	0755	CKOC  ”TSN 1150”	LSD
		5	0758	WIMA Lima OH  med ett trängt ID. CKOC väldigt stark.	BOS
		4	0600	WHBY Kimberly WI	BOS
		12	1000	KWKY Des Moines IA  gick bättre på USB än på LSB.	BOS
		2	0459	CJSL Estevan SK  med ett ID och country i splattret här	BOS
		27	0800	KSAL Salina KS  mycket fint runt timmen med lokala, fina annonseringar	BOS
		11	0600	CKFR Kelowna BC  med fint ID	BOS
	1160	3	0556	WSKW Skowhegan ME  med bra ID och country innan WYLL blev för stark.	BOS
		28 5	0300	WYLL Chicago IL	BOS
		9	0840	WYLL  med religiöst	LSD
		27 5	0807	KSL Salt Lake City UT  i ett par minuter och IDade då	BOS
		7	0545	KSL	LSD
	1170	4	0600	WWVA Wheeling WV	BOS
		12	0600	KJNP North Pole AK  lite klen signal men bra ID. På östkust-antennen!	BOS
	1180	3 5	0800	WHAM Rochester NY  tryckte ner Cuba och annat här	BOS
		4	0600	KYES Rockville MN  mycket bra ID	BOS
	1190	3	0604	WLIB New York NY	BOS
		5	0800	WOWO Ft Wayne IN	BOS
		12	0603	CFSL Weyburn SK  Fint ”AM 1190 Weyburn” i countryn	BOS
		27	0429	KVCU Boulder CO  mixade in ett ID i den udda musiken	BOS
		4	0557	KNUV Tolleson AZ  med några bra minuter och flera Grupo Formula-annonseringar. Dök förstås strax före timmen och kom igen en minut senare. Men fick i alla fall en fin ”1190”-annonsering och dessutom nämns Arizona samtidigt! Fin rapport. Svarade fint lite oväntat på en påminnelse!	BOS
		12	0600	KEX Portland OR 	BOS
	1200	3	0600	WXKS Newton MA  fint med ”Talk 1200” och callet mm	BOS
		3	0800	CFGO Ottawa ON  slog ett slag för sin nya FM-frekvens	BOS
		5	0800	WMUZ Taylor MI  väldigt bra och trevligaste formatet hittills från denna!	BOS
		28	0500	WOAI San Antonio TX  	BOS
		8	0600	KFNW West Fargo ND	BOS
	1210	3	0600	VOAR Mt Pearl NL  med mycket distinkt anrop i röran. En Cuban ID:ade under.	BOS
		5	0800	WPHT Philadelphia PA	BOS
		12	0600	KGYN Guymon OK	BOS
		12	0559	KHAT Laramie WY  med svagt Id men ”Laramie” framgår fint	BOS
	1220	3	0800	WHKW Cleveland OH  och CJRB bråkade om frekvensen. Bara OH med ID	BOS
		2	0501	CJRB Boissevain MB  fint och drog igång CJRB News 90 sekunder försenat	BOS
	1230	9	0705	WCMC Wildwood NJ  med Oldies // WMID 1340	LSD
		9 12	0800	WSBB New Smyrna Beach FL  ID // 1490 // 106.9	BOS
		28	0259	CHFC Churchill MB   ”100.9 in Thompson”	BOS
		10	0426	KHAS Hastings NE  med Id och lite musik	BOS
		12	0611	KTRF Thief River Falls MN  ”… on KTRF Thief River Falls.”	BOS
		10 12	0434	KWSN Sioux Falls SD  med en bra reklam för en advokat i Sioux Falls. Den behövde jag en ny rapport till så punktkonds kan vara riktigt givande även om hela öppningen bara var en dryg halvtimme på hela natten/morgonen. 440 Watt bara tyx det.	BOS
	1240	6	0501	WOON Woonsocket RI  med ID efter en ”When Radio Was”-annonsering	BOS
		5	0745	+WNVL Nashville TN  plötsligt med ett tydligt ”Activa 1240” i röran men sen borta
				igen. Mex-stuket kunde anas men i stort sett bara anropet hördes. QSL:et dröjer …	 BOS
		5 12	0549	WJMC Rice Lake WI  med ID.  Även EWTN för Madison-gick samtidigt men 
				förblev OID                                         	BOS
		8	0559	KICD Spencer IA  hann med ett utförligt ID // 107.7 och vädret före nyheterna	BOS
		28	0600	KIUL Garden City KS  med sitt vanliga dubbel-ID // 1310.	BOS
		6 10	0434	KFOR Lincoln NE  med ett uselt ”KFOR … 103.3 …”. La sen på Eagles	BOS
		12	0559	KCCR Pierre SD  fina ID i wx	BOS
		8 12	0613	KDLR Devil’s Lake ND  m ett uselt ID i spraket och röran. Your Kind of Country	BOS
		11	0600	KJCR Billings MT  med bra ID	BOS
	1250	5	0800	WHHQ Bridgeport MI  svagt ID	BOS
		6	0558	CJYE Oakville ON  mycket fint med overnite-IDS // 1320.	BOS
		28	0300	WSSP Milwaukee WI	BOS
		2	0501	CHSM Steinbach MB  fint med försenad nyhetsstart. Jfr 1220. Fast olika nyheter.	BOS
		9	0505	CHSM   med lokalt väder	LSD
	1260	2 3	0458	CKHJ Frederickton NB  med fint ”KHJ”	BOS
		2	0830	WBIX Boston MA  Nu med Nossa radio	LSD
		6 9	0700	WSKO Syracuse NY  med svagt ID bakom WBIX men sen bra med CBS Sports	BOS
		4	0000	WSUA Miami FL  plötsligt med ett fint bokstavs-ID upp ur WBIX/WCCR	BOS
		4 5	0800	WCCR Cleveland OH   ”The Rock”  mycket fint	BOS
		6 12	0800	WNDE Indianapolis IN  ”Indy’s Sports Station” // FM	BOS
		5	0700	WSDZ Belleville IL  stadigt med Gospel och ett ID // 95.1 FM	BOS
		8 12	0600	KROX Crookston MN  svag men med ett par tydliga ID. Snyggt den 12.3 0606	BOS
		9	0400	KPOW Powell WY  med ett svagt och trängt ID	BOS
		12	0600	CFRN Edmonton AB	BOS
	1270	4	0440	CJCB Sydney NS  med countrymusik	LSD
		3	0800	WXYT Detroit MI	BOS
		4	0620	WXYT  med CBS Sports Radio	LSD
		4	0600	WMKT Charlevoix MI  svagt ID. Nämnde även Traverse City	BOS
		4	0600	KNWC Sioux Falls SD	BOS
		12	0700	KNWC	LSD
	1280	5	0800	CFMB Montréal QC  konkurrerade lite med WNAM här - formatmässigt alltså	BOS
		3	0645	WHTK Rochester NY  med Fox Sports Radio	LSD
		3 6	0856	WHTK  ”Fox Sports Radio 1280, Rochester”	BOS
		2	0750	WNAM Neenah-Menasha WI  med NOS-musik	LSD
		8 10	0559	WWTC Minneapolis MN  ”AM 1280 The Patriot”	BOS
		4	0359	KVXR Moorhead MN  med ett halvdåligt ID men orten gör det klart ändå.	BOS
		27	0432	KBNO Denver CO  ”Qué Bueno”	BOS
		27 3	0800	KZNS Salt Lake City UT  i en röra av stationer	BOS
	1290	6	0700	WKBK Keene NH	BOS
		6	0459	CJBK London ON  i röran där WHIO var starkast.	BOS
		5 6	0758	WHIO Dayton OH  med ID i början och slutet på gaten.  PSA från NAB mm	BOS
		4	0557	WIRL Peoria IL  med några ID 	BOS
		6	0730	WIRL  med Oldies	LSD
		6	0502	CFRW Winnipeg MB	BOS
		4	0930	KUMA Pendleton OR	LSD
		10	0429	KOWB Laramie WY  ”Sports Talk KOWB”	BOS
	1300	5	0700	WFFG Marathon FL  md svagt men klart legal ID. Ort och allt.	BOS
		6	0600	WGDJ Rensselaer NY  i en väldans röra på frekvensen	BOS
		3	0757	WJMO Cleveland OH  svagt med ID // 94.5	BOS
		4	0705	WOOD Grand Rapids MI	LSD
		4	0000	WRDZ La Grange IL  med ID utan problem med WOOD/KGLO denna gång	BOS
		28	0300	KGLO Mason City IA                              	BOS
		4	0435	KGLO  med C2C                                     	 LSD
		12	0608	KPMI Bemidji MN  äntligen rapporterbart! CW och ett utförligt ID! Jag har jagat den
					målmedvetet men inte haft någon större lycka förrän nu! Har annat att göra än QSL.	BOS
	1310	3	0758	CIWW Toronto ON  med reklam + ”1310 News” ”We put the New into News”	BOS
		5	0758	WDTW Dearborn MI  stark vid legal ID redan denna tid. Sen Mex-musik igen.	BOS
		6	0900	WIBA Madison WI	LSD
		6	0900	WIBA	BOS
		9 12	0500	KNOX Grand Forks ND	BOS
		12	0702	KFKA Greeley CO  fint med sin basröst som används till ID och påannonser	BOS
		11	0600	KNPT Newport OR  upp tillfälligt med ett bra heltimmes-ID	BOS
	1320	3 6	0800	WJAS Pittsburgh PA  med hyfsat heltimmes-ID!	BOS
		6 12	0700	WILS Lansing MI	BOS
		12	0500	CJMR Mississauga ON  med vanliga dubbel-ID:et // 1250 som dom kör overnight	BOS
		12	0600	KOZY Grand Rapids MN  dominerade frekvensen långa stunder med sina Oldies!	BOS
		4	0600	CHMB Vancouver BC	BOS
	1330	3	0800	WRCA Watertown MA  med vanliga kedje-ID:et	BOS
		5	0800	WFNN Erie PA  förstörde nästan WTRX-rapporten.	BOS
		5 6	0800	WTRX Flint MI  fint om det inte hade varit för att WFNN la sig i snacket en del. Försöker hitta en bättre period med mer kött på benen.	BOS
		5 12	0700	WHBL Sheboygan WI  snett under WLOL med sitt legal Id	BOS
		8	0600	WLOL Minneapolis MN   Prisade sin sponsor LCI i St Paul	BOS
		6	0920	KPTY Waterloo IA  idade ”107.3 The Party”	LSD
		6	0836	KPTY  sa inte vilket parti de representerade …	BOS
		6	0900	KNSS Wichita KS	BOS
		7	0755	CJYM Rosetown SK	LSD
		9	0401	CJYM  rätt ensam på frekvensen vid ID	BOS
		4	0600	KWKW Los Angeles CA  med call och ort på blandat EE och SS!	BOS
		7	0720	KWKW  med ESPN Deportes	LSD
	1340	9	0730	WMID Atlantic City NJ  med Oldies // WCMC 1230	LSD
		9	0545	WMBN Petoskey MI  med ett fint ”AM 1340 The Ticket” i sporten. Bara andra gången jag hör den tror jag.  Svarade sist.	BOS
		2	0500	+WGRV Greeneville TN  med klart ID! Har jag inte ens hört talas om tidigare!  Nu gällde det bara att övertyga någon där om det otroliga också! Härligt QSL!	BOS
		4	0157	KROS Clinton IA  med hyfsat ID // 105.9	BOS
		12	0526	KROC Rochester MN  hyfsat ID för den som behövt en rapport	BOS
		5	0658	KWLM Willmar MN  med ett ”News Talk 1340 and 96.3 FM KWLM …”	BOS
		12	0948	KGGS Garden City KS  med kanon-ID.  ”Big Dog Sports”	BOS
		12	0559	KTOQ Rapid City SD  med ESPN och ett par ”ESPN Rapid City”-ID. 57 minuter senare en fin annons om att söka jobb hos Haugo Broadcasting.	BOS
		3	0840	KWOR Worland WY  klämde ett bra ”KWOR Worland” efter en nätverksreklam	BOS
	1350	9	0700	WGPL Portsmouth VA  med fint ID mm och en av de stadigare runt denna tid. Ligger som vanligt ca 67 Hz högt och gnisslar ordentligt om man inte ligger precis på.	BOS
		5 6	0800	WOYK York PA	BOS
		6	0800	WARF Akron OH  med ett bra call och ”Fox Sports 1350” dessutom	BOS
		28	0300	KRNT Des Moines IA 	BOS
		4 11	0600	KUBE Riverside CA  överraskade med ett onaturligt fint ID!  Fox Sports.	BOS
		2	1240	KRLC Lewiston ID  med Country musik	LSD
	1360	3	0800	WDRC Hartford CT  med id	LSD
		4	0000	WYOS Binghamton NY  ”CBS Sports Radio 1360 WYOS Binghamton”	BOS
		5 6	0800	WSAI Cincinnati OH  fint med ID och nyheter	BOS
		2	0500	WTAQ Green Bay WI	BOS
		12	0459	KKBJ Bemidji MN  med ett mycket fint ID innan KHNC tog över på heltimmen	BOS
		8 10	0558	KSCJ Sioux City IA  en av få som gick bra i 40-minutersöppningen 10.3	BOS
		27 12	0805	KHNC Johnstown CO  avslutade den patriotiska hymnen och IDade.  	BOS
		27	0435	KRKK Rock Springs WY  fint med nya Unforgettable Memories (NOS) och ID!	BOS
		9 11	0559	KKMO Tacoma WA  ”El Rey 1360”	BOS
	1370	2	0500	WDEA Ellsworth ME	BOS
		3	0640	WDEA 	LSD
		6	0700	WFEA Manchester NH  i röran	BOS
		5 6	0800	WSPD Toledo OH	BOS
		28 12	0307	KSUM Fairmont MN  ”KSUM Country”	BOS
		12	0820	KSUM	LSD
		12	0500	KWTL Grand Forks ND  med bra legal ID + ”Real Presence Radio Network”	BOS
		6 11	0600	KXTL Butte MT	BOS
	1380	3	0757	CKPC Kingston ON  	BOS
		3 5	0758	WPHM Port Huron MI  svagt i röran med promo och några ID. Stark 5.3	BOS
		8	0600	KLIZ Brainerd MN  ”The Fan”	BOS
		12	0645	KLIZ  med FSR	LSD
		2	0400	KOTA Rapid City SD  fint ID	BOS
		3	0730	KOTA	LSD
		11	0600	KRKO Everett WA	BOS
	1390	3	0800	WEGP Presque Isle ME  slog plötsligt på sändaren! Innan bara en svag station.	BOS
		6	0900	WLCM Holt MI  	BOS
		11	0602	WGRB Chicago IL  upp oväntat med fint ID	BOS
		4 12	0600	WRIG Schofield WI	BOS
		12	0701	KGNU Denver CO  med ett fint, tillbakalutat, ID	BOS
	1400	2 4	0701	WGIL Galesburg IL  med användbart ID efter korta nyheter	BOS
		4 12	0600	KBRB Ainsworth NE  med ett halvkass ID men orten styrker det.	BOS
		4 12	0616	KCOW Alliance NE  Även 0700 den 12:e	BOS
		28	1006	KART Jerome ID  fint ID	BOS
	1410	9	0825	CJWI Montréal QC	LSD
		12	0800	WING Dayton OH  med callet och ”ESPN 1410”	BOS
		3 12	0600	WIZM La Crosse WI  fint med ”La Crosse´s weather” och ett lite sämre ID	BOS
		3 4	0800	KWYO Sheridan WY  väldigt stark och stadig med country. Bra ID. Även 12:e.	BOS
		3	0830	KWYO  med country	LSD
		8	0600	CFTE Vancouver BC	BOS
	1420	2	0500	WHK Cleveland OH  ”1420 The Answer”	BOS
		8	0400	WOC Davenport IA	BOS
		3	0800	KTOE Mankato MN  med vanliga heltimmes-jinglen	BOS
		4	0925	KITI Centralia-Chehalis WA  spelade Beach Boys	LSD
	1430	6	0700	WENE Endicott NY  med skapligt ID  inna ON tog över en stund. WENE senare fint med sporten igen.	BOS
		5	0800	CHKT Toronto ON  i vägen för annat här	BOS
		27	0803	KEZW Aurora CO  kryssade här 	BOS
		28	0705	KEZW  med oldies	LSD
		4	0600	KCLK Asotin WA	BOS
		12	0900	KCLK  med FSR	LSD
	1440	5	0800	WRED Westbrook ME                           	BOS
		8	0500	WRED                                                     	LSD
		5 12	0759	WHKZ Warren OH   med ID // 1220     	BOS
		12	0757	WMAX Bay City MI                              	BOS
		12	0713	KTUV Little Rock AR  med fin reklam för en Mex-resturant i Little Rock bland annat 
				förutom Mex-musiken. Några lokala telefon-nummer likaså. Svarade raskt! 	BOS
		12	0600	KYCR Golden Valley MN  med ett svagt men klart heltimmes-ID	BOS
		11 12	0500	KMAJ Topeka KS  fint ID och ensam   	BOS
		12	0500	KMAJ  ”The Big Talker”                       	LSD
		3	0800	CKJR Wetaskiwin AB ”… a Newcap Radio Station”	BOS
	1450	3	0520	WPGG Atlantic City NJ	LSD
		9	0700	WPGG  eller ”WPG 104.1” som dom föredrar att kalla sig	BOS
		5	0817	WLEC Sandusky OH  bra ID i väderrapporten. QSL i mailboxen sedan tidigare …	BOS
		5	0803	WMOH Hamilton OH  ”WMOH 1450 The Ticket” en gammal bekanting. CSR.	BOS
		12	0600	KATE Albert Lea MN  fint ID.  ”Albert Lea Radio” bland annat.	BOS
		12	0340	KBMW Breckenridge MN  med en fin men lite tillkrånglad jingle.	BOS
		12	0402	KYNT Yankton SD  med ett par fina ID när de till slut drog igång nyheterna	BOS
		12	0658	KBFS Belle Fourche SD  med perfekt ID för ”The Country Twins” // med en FM-stn
				i Wyoming. Inte hörd ofta.	BOS
		12	0606	KBBS Buffalo WY  ”1450 AM and 103-5 FM KBBS”	BOS
		7	1005	KONP Port Angeles WA  mycket fint vid ID efter nyheterna	BOS
	1460	6 9	0659	WHIC Rochester NY  fint med promo, ID mm lokalt. Abort handlar inte om kvinnor eller barn utan bara om pengar påstod dom och ville ha likes på Facebook!	BOS
		6	0700	WOPG Albany NY  svagt ID genom WHIC	BOS
		2	0500	CJOY Guelph ON	BOS
		9 27	0343	KXNO Des Moines IA  ovanligt blek	BOS
		9	0400	KLTC Dickinson ND  fint ID	BOS
		9 11	0059	KUTI Yakima WA  ”ESPN Yakima”	BOS
	1470	6	0700	WNYY Ithaca NY   med ID. Dominant faktiskt.	BOS
		4	0001	WWNN Pompano Beach FL  mycket stark tidvis med sitt typiska format och Palm Beach-reklamer , telefonnummer etc.  Här ID // 95.3  ”Health and Wealth network”	BOS
		27	0332	WMBD Peoria IL  inte så illa	BOS
		3 12	0800	KMNQ Brooklyn Park MN  fint ID // 1400	BOS
		9	0700	CJVB Vancouver BC  bland ÖK och LA. ”Voice of multicultural Vancouver.”	BOS
	1480	3	0800	WHBC Canton OH	BOS
		3	2340	WSDS Salem Township MI  mycket bra med ”La Explosiva”-ID och lokalt telefonnummer mm.  Har blivit ganska osynlig senaste åren.  Även 2358.	BOS
		5	0510	WGVU Kentwood MI  ”Real Oldies”	LSD
		7	0510	WLMV Madison WI  ”La Movida”	LSD
		12	0600	KAUS Austin MN  väldigt fint ID och sen nyheter	BOS
		28	1000	KBMS Vancouver WA	BOS
	1490	3 6	0806	WBAE Portland ME  mycket fint med väder och ID	BOS
		5	0825	WBAE	LSD
		6	0639	+WRCE Watkins Glen NY  med ett fint ID och slogan!  Krävde ett par olika adressr innan ett kortfattat mail-QSL kom. ”Cool” tyckte v/s bland annat!	BOS
		5	0806	WMRN Marion OH  med fint ID mm. Finns dock redan i pärmen sedan 18 år.	BOS
		5	0845	WBKV Richmond IN  drog vädret i en lucka i sporten. ID inklusive 100.9 FM	BOS
		12	0906	WOSH Oshkosh WI  med vädret sponsrat av oshkoshwaterfrontkotel.com	BOS
		12	0502	KRIB Mason City IA  med svagt Id och nämnde även ”Mason City”	BOS
		12	0606	KLGR Redwood Falls MN  m ett ”KLGR 1490 AM” i en promo.tyvärr inte ny för	BOS
		12	0630	KXRA Alexandria MN  med bra ID i väderrapporten. Inte ny den heller …	BOS
		3 12	0447	KOVC Valley City ND  med ID och web-adressen	BOS
		9	0334	CJSN Shaunavon SK  med eget ID i country-musiken	BOS
		11	0600	KDBM Dillon MT  starkaste GY-ID hittills den exp. Näst sista morgonen.	BOS
		28	1100	KCID Caldwell ID  med id               	LSD
	1500	2	0500	WFED Washington DC                    	BOS
		28	0300	WLQV Detroit MI                            	BOS
		9	0930	WLQV  ”Faith Talk Radio”              	LSD
		3	0800	KSTP St Paul MN                             	BOS
	1510	5 6	0800	WLAC Nashville TN                        	BOS
		9	1030	WLAC                                               	LSD
		3	2346	WRRD Waukesha WI  väldigt stark och stadig                                          	BOS
		12	0502	KMSD Milbank SD  våldsamt fint ID!! Misstänkt dopingfall!                	BOS
		27	0800	KCKK Littleton CO  i genomsnitt starkaste NA vid slika cx                  	BOS
		28	0702	KCKK  med heltimmesidet              	LSD
		4	0600	KGA Spokane WA  fint med promo för systerstationen 93-7 The Mountain  	BOS
	1520	2 6	0500	WWKB Buffalo NY                         	BOS
		6	0800	WPAY Rossford OH  lurades med ett kedje-ID men det löste sig. ”R Nueva Vida”	BOS
		8	0600	KOLM Rochester MN  ensam i fem sekunder precis på timmen vid ID	BOS
		12	0800	KOKC Oklahoma City OK  mycket fint	BOS
		28	1144	KKXA Snohomish WA	BOS
	1530	5	0800	WCKY Cincinnati OH	BOS
		8	0605	KGBT Harlingen TX  med Univisión Deportes Radio	LSD
		28	0805	KFBK Sacramento CA  ”Newsradio KFBK”	LSD
	1540	6	0700	CHIN Toronto ON  fint med ”chinradio.com” och ”Chin”	BOS
		2	0459	KXEL Waterloo IA  med fin promo	BOS
	1550	9	0700	WSDK Bloomfield CT  upp rent i bara 15 sekunder ur Cuba med ett perfekt ID!	BOS
		4	0010	WRHC Coral Gables FL  med ID som ”La Poderosa …. Miami”  //670	BOS
		6	0400	CBEF Windsor ON	BOS
		27	0438	KZDG San Francisco CA  kanon med ”Radio Zindagi” och reklamer	BOS
		28	1200	KKOV Vancouver WA	BOS
	1560	2	0459	WFME New York NY	BOS
		2 6	0501	KGOW Bellaire TX  mycket fin ID-annonsering på Vietnamesiska! Adress mm	BOS
		27 11	0600	KNZR Bakersfield CA  med ett par ID	BOS
	1570	5	
	1580	5 6	0757	CKDO Oshawa ON	BOS
		27	0430	KFCS Colorado Springs CO  fint	BOS
	1590	2	0500	WAKR Akron OH	BOS
		12	0700	WCGO Chicago IL  med trevliga lokala annonseringar och ID	BOS
		27	0810	KVGB Great Bend KS  upp en stud med bl a ett fint ID innan C2C	BOS
		6	0934	KVGB	LSD
		7	0800	KLFE Seattle WA  ”The Answer”	LSD
	1600	5	0800	WUNR Brookline MA	BOS
		28	0000	WAAM Ann Arbor MI  ”Wham Radio” men QRM från ett par till.	BOS
		2	0500	WRPN Ripon WI  fint med musik och ID	BOS
		5 8	0600	KGYM Cedar Rapids IA	BOS
		27	0757	KEPN Lakewood CO  med fint ”ESPN Denver”  men var borta till heltimmen	BOS
	1610	3	2315	CHRN Montréal QC  kanon med egenhändigt gjorda Montréal reklamer på EE och ett ”Radio Humsafar”.  Störd av CHHA med spanska.	BOS
		5 8	2333	CHHA Toronto ON  ”Voces Latinas”. 8.3 0400z även ”CHHA”	BOS
	1620	8	0359	WTAW College Station TX  hade stora problem med Cuba	BOS
		12	0600	KOZN Bellevue NE	BOS
	1630	2 12	0400	KKGM Fort Worth TX  med komplett ID och ännu bättre 0500. Vanligaste X-bandare denna exp av någon anledning!	BOS
		6	0859	KCJJ Iowa City IA  med dunkadunka och ”The Mighty 1630 KCJJ”	BOS
	1640	2	0500	WTNI Biloxi MS  fint med bland annat ”1640 The Champ”	BOS
		12	0505	KZLS Enid OK  med ”KZLS Enid” och ett fint ”1640 The Eagle”	BOS
		11	0600	KBJA Sandy UT  nu som ”K-Talk Media”! Det hade jag missat. Ex. SS.	BOS
	1650	6	0800	CKZW Montréal QC  använder varken nya eller gamla callet.	BOS
		9	0700	WHKT Portsmouth VA  med ett ID i spraket	BOS
		5	0759	CINA Mississauga ON  mixade in ett försynt ”1650 CINA” i musiken	BOS
		27	2316	KCNZ Cedar Falls IA  ”1650 The Fan”  bra några sekunder.	BOS
		5	0445	KCNZ  ”The Fan”	LSD
		27 12	0800	KBJD Denver CO  med svagt ID  Stark 12:e	BOS
		4	0415	KBJD                                                          	LSD
	1660	5	0800	WWRU Jersey City NJ  svagt ID               	BOS
		6	0700	WBCN Charlotte NC  körde så det rök om det! Passande nog slogan ”The Smoke”	BOS
		5 6	0758	WLQR Kalamazoo MI  med id i promo    	BOS
		8	0600	KQWB West Fargo ND                             	BOS
		11	0600	KBRE Merced CA  med sin björntjänst här. ”The Bear”                  	BOS
	1670	5	0800	CJEU Gatineau QC  tipsade om Radio Jeuness på Facebook. FF förstås men EE mx	BOS
		12	0700	WOZN Madison WI  i kamp med SS REL och någon mer	BOS
		12	0502	KHPY Moreno Valley CA  med ”El Sembrador” men borde gå få lokal-ID också?	BOS
	1680	3	0800	WTTM Lindewold NJ  fint EE ID men annars mex-stuk	BOS
		12	0500	KJRO Monroe LA  fint ID	BOS
	1690	5	0800	CJLO Montréal QC  med lokala konserttips efter ID	BOS
		9	0700	WPTX Lexington Park MD  med ett ID men allt annat än njutbart	BOS
		6	0400	WMLB Avondale Estates GA  med ett rent och fint ID	BOS
		4 12	0000	WVON Berwyn IL  kom plötsligt upp fingt och ID:ade	BOS
		27	0800	KDMT Arvada CO  med ID och skryt-slogan	BOS
	1700	5	0758	WJCC Miami Springs FL  med ID och utflippad musik med inmixat creolesnx	BOS
		9 12	0700	KKLF Richardson TX  ”Banda 13 Radio”  i spätt och sprak några sekunder	BOS
		12	0800	KVNS Brownsville TX  ”Fox Sports 1700”	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	600	6	0459	YNLD Nueva Radio Yá, Managua  mycket bättre än nödvändigt!!	BOS
	610	6	0459	CMAN R Rebelde, Bahia Honda	BOS
	730	6 12	0759	XEX Mexico DF  “W Deportes” bara i musiken! Ingen sport nattetid där inte.  Perfekt dubbel-ID den 6.3 0501 för 730 och 1010.	BOS
	760	12	0759	XEABC Mexico DF  bra med “Musica Mexicana” och ett “ABC Radio”	BOS
	800	28	0500	TWR Bonaire  IDade bland alla NA och en och annan LA på MV:n.	BOS
	860	4	0601	XEMO Tijuana BC  “La Poderosa”	BOS
	900	12	0600	XEW Mexico DF	BOS
	940	12	0602	XEQ Mexico DF  “Ke Buena”	BOS
	970	6	0400	XERFR Mexico DF  med ID och “Grupo Formula” // FM, 1470 och 1500 	BOS
	990	4	0557	XECL Mexicali BC  fint med “Rockola” id och rock-klassiker. 0601 legal ID.  	BOS
		5	0630	R Guamá, Pinar del Rio             	LSD
	1000	5	0700	XEOY Mexico DF  med fint bokstavs-ID                           	BOS
	1020	6	0500	CMAM R Artemisa, Artemisa  med mäktigt ID och sen nationalsången	BOS
	1050	12	0505	XEG Monterrey NL  stört ID efter nationalsången.                              	BOS
		11	0600	XED Mexicali BC  med ett rent strålande ID! Var oväntad.	BOS
	1060	12	0501	XEEP Mexico DF  med både callet och “Radio Educcación” efter hymnen	BOS
	1070	12	0556	XESP Guadalajara JL  “Noticias 1070”  men spelade EE OLD. Nationalsången på timmen. Många dito hördes på diverse frekvenser men nästan ingen blev IDad. 	BOS
	1090	12	0630	XEPRS Rosarito BC  “The Mighty 1090” hyfsat	BOS
	1430	2 12	0500	XEOX Ciudad Obregón SO  mycket fint runt ID!	BOS
	1470	8 11	0600	XERCN Tijuana BC  med heltimmes-ID störd av WLMV.  “RCN 1470”	BOS
	1570	27	0802	XERF Cd Acuna CO  rent och fint en liten stund mellan fräsandet	BOS
	1660	9	0700	WGIT Canovanas PR  våldsamt bra ID	BOS
	1700	27	0330	XEPE Tecate BC  den fint “ESPN 1700” i en promo  	BOS

SYDAMERIKA
	580	10	0500	ZYI776 R Boas Novas, Recife	LSD
	1070	9	0400	HJCG R Santa Fe, Bogota	BOS
	1250	9	0702	HJCA Capital Radio, Bogotá	BOS
	1280	10	0455	ZYI455 R Tupí, Rio de Janeiro                  	LSD
	1350	28	0615	LS6 R Buenos Aires                                   	LSD
	1360	9	0701	HJTU Oxigeno AM, Cartagena  kom upp med rejäl Cartagena-annonsering    	BOS
	1380	9	0540	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello      	LSD
	1550	9	0701	HJZI G12 Radio, Bogotá  upp i fem sekunder med fint ID precis då                   	BOS

KORTVÅG
	5840	4	1815	World Music Radio, Randers  med endast 100 watt	LSD
	5895	5	2000	R Northern Star, Bergen	LSD
	6050	11	1015	HCJB Quito  med program på Quechua med enbart 1 kW	LSD

OID/TENTATIVA
	999	28	1500	NHK1 från okänt QTH stadig här. ”NHK Newsdesk”. Ovanlig frekvens.	BOS
	1431	6	1259	JOWW starkt misstänkt här. ett par snabba ”Radio Fukushima” får analyseras	BOS
	1476	28	1500	NHK2 från okänd ort med språkkursen i affärsengelska. Stabil signal. Rar QRG.	BOS
	1490	4	0102	ESPN Deportes Radio här denna tid är WCEC??	BOS
	1584	28	1500	NHK1 från okänd ort. ”NHK Newsdesk” Bra toppar. Ovanlig frekvens.	BOS


