PAX127  -  Parkalompolo  181005 – 181105

Alla tider är UTC.
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BOS	Bo Olofsson, Kåge	181005 - 181015	CloudIQ  (På plats)
			181015 - 181105	CloudIQ  (Inspelning non-stop)
			181105 - 181121	CloudIQ  (På plats)
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	181012 - 181015	Perseus, Elad FDM-S2  (På plats)
			181015 - 181114	Perseus  (Inspelning non-stop)
LSD	Lars Skoglund, Täby	181016 - 181105	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	181016 - 181105	NetSDR, Elad FDM-S2, (AOR AR7030)

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

Eftersom expeditionen sträcker sig över mer än 30 dagar påverkas dateringen. Loggningar i November skiljs ut nedan genom att det står en punkt direkt på siffran.  5. betyder alltså 5.11 medan en femma utan punkt betyder 5.10. Dessutom står datum i kronologisk ordning t ex 12 5. där 5:e då måste vara 5.11.


5.10 	Blev plötsligt lugnt på jobbet så jag kunde åka redan på fredag förmiddag. Det varnades för snö och kyla från Överkalix och norrut så frågan var om dubbdäcken skulle plockas fram. Men så ändrades prognoserna mot varmare och varmare väder ju närmare uppresan jag kom. Chansade på att behålla sommardäcken några veckor till. Skulle nämligen bli mycket varmare resten av perioden här uppe. Inga problem förrän bron i Jokkfall passerats men sen blev det plötsligt mycket äventyrligt och snittfarten sjönk till hälften nästan. Tjockt med blötsnö och inga plogbilar i tjänst.  Bilen nu och då okontrollerbar trots låg fart. De få som varit ute och kört hade hållit mot mitten även på breda vägar så det fanns tre djupa spår att försöka hålla sig i. Så fort man missade spåret slängde bilen och tappade greppet. Hade inte hjälpt med vinterdäck då heller. Och naturligtvis kom det nu och då mötande bilar som inte vågade lämna mittspåret. Så då gäller minsta möjliga fart och försiktig sidledsförflyttning för att inte haka ihop. Sju mil i detta gungfly men det skulle bli värre. Sista fyra milen från Junosuando var det mer snö och färre bilar som kört. Och alla mitt på den smalare vägen här. Skulle man stanna till var det tveksamt om man skulle komma igång igen. Snön skrapande under bilen var det bara att hoppas på så få möten som möjligt. Och en knapp timme försenad siktades skolan till slut. Ingen Sigge på plats vilket kändes lite oroande. Han startade från Umeå så att han redan hade passerat Byske när jag åkte. Men en halvtimme efter mig smög Sigvard in på kontoret något omtumlad! Slutet gott allting gott!?  

	Ut i antennskogen för att kolla om allt var gott. Och det såg väl inte så lovande ut. Gick först till AK/HI-antennen och den visade sig inte finnas alls vid startpunkten. Nästa stopp var västkusttråden som korsar skoterleden strax nedanför AK-trådens startpunkt. Ingen tråd där heller.  Följde riktningen bakåt mot startpunkten och hittade snart ett nystan. Därifrån till balunen var tråden OK så ca 200 m att börja lyssna med. Får utredas när dagsljuset visar sig igen. Nya östkustaren var av på två ställen inom 50 meter från balunen så får bli ett tredjehands-projekt. La Plata & Spanien-tråden kollades inte alls men kan vara hel. Kopplades inte in då balunkombon ska lödas in där istället för hittillsvarande BNC-kopplade variant. Pulsade iväg till Asien/Pacific-tråden och i skymningen såg den ut att ha klarat sig bra men bara en gissning. Provlyssning pekade på att gamla östkustaren var hel och kanske Asien-tråden. Dock inga konds ditåt på kvällen.  Västkusttråden var klenare än den borde med 200 tråd.  /BOS

6.10	Framåt midnatt var det mesta uppackat och utrustningarna ihopkopplade åtminstone provisoriskt. En tråd att välja på men som tur är den rätta riktningen visavi kondsen. Kom igång hyfsat normalt och ökade en stund innan luften gick ur. Den nattliga störningen slog till som förväntat. Här i Parka kan man dock vänta ut att skikten ska återhämta sig och morgonen blev ganska kul. Östkustare fram till drygt 8 UTC.. 

	BOS lunkade iväg till Asien-tråden i solsken och -2 grader. Följde den hela vägen och den såg oförskämt sträckt och fin ut! Precis som vi lämnade den i mars. När jag ändå hade fått igång lederna så ställde jag in kompassen på 389 grader och började gå från balunen i jakt på tråden. Gick spik på änden direkt! Visade sig vara ha dragits loss från trädet den varit lindad runt och fäst med dragavlastning och allt! Satt fint genom skogen i 800 meter men sen kom förklaringen på vad som hänt. på en sträcka kortare än 100 m låg ett flertal träd kors och tvärs över tråden! En del med avbrutna stammar och en del med rötterna lossade från marken. Tråden upp och ner mellan varje fällt träd men inte av någonstans! Förklarar att den backats 30 meter i starten. Flera AK och HI hördes direkt efter att vi fått den i drift.

	Efter en paus för lunch och fördelarjobb mm gick Sigge och jag ut och återställde dagens två trådar i stridbart skick rent elektriskt. Västkustaren lagades genom att skarva in knappt två hundra meter från den hopnystade ändan till punkten för avbrottet. Så nu kan vi stolt påstå att den sitter bättre än någonsin över leden och drygt 700 meter lång. Tråden visade sig funka mycket dåligt även om signaler nu fanns från tänkt håll. Sigvard mätte upp koaxen och fick kontakt genom transformatorns sekundärlindning. Ut i skogen med den gasdrivna lödkolven och en stjärnmejsel för mig alltså. En halvtimme senare var det ett helt annat drag i tråden!  Jordsidans lödning på primären i trafon hade lossnat! Någon som snubblat på jordkabeln förmodligen. Den var avlastad med ”kattstrypare” och hade inte åkt ut ur boxen men lossats från lödpunkten. Kallt väder och duggregn samt en något klen gasollödkolv vid monteringen förra säsongen hade förmodligen gjort detta möjligt. Kallödning …  Eldade rejält nu. Risken är bara att lådan börjar smälta av den varma gasen. Gick bra denna gång.

	Söndagens problem blir att få loss Hawaii-tråden från träden (Grensågen kan nog räcka om vi kapar närmare toppen och för tråden i sidled dit. Eller lyckas vrida trädet lite i trådens riktning.) och skarva in en bit på västkusttråden över skidspåret strax innan myren. Den är med andra ord drygt hundra meter kortare än nominell längd. 

	Kvällen ägnades åt några timmars uppstart av den dagliga loggen/bloggen. för min del.     /BOS

7.10	Bra konds mest hela natten och morgonen. Den nattliga småstörningen blev senare och mildare än tidigare så hyfsad lyssning fram till 0830 utc innan den stora störningen började komma igång. Inspelningskoll de närmaste dagarna istället för cx kanske? Men har en hel del material redan att gå igenom så det är OK.

	Förmiddagspasset i skogen innebar att jag satte ut en singel-trafo på Spanien-antennen och började dagens inspektion med att gå den i hela dess längd. Satt bra uppe men efter ca 500 m var den av p g a att ett träd hade lagt omkull sig och dragit tråden med sig en bra bit rakt i sidled. Det var en lödd skarv som gav vika så inga skador på tråden bara att få den ovanför trädstammen på något sätt och sen skarva ihop igen. Blir ett projekt senare i veckan. Resten av den antennen satt fint uppe fram till änden vid myren. Där låg en tall över tråden igen. Bara fem meter från fästpunkten så lossade tråden och drog tillbaks den lite för att komma över trädfället.  Gick sedan längs myrkanten en knapp km för att komma till slutet av nya östkustaren. En liksidig triangel med 900 m sidor stämmer bra med riktningen. Ungefär 60 grader mellan riktningarna!  Ett par plusgrader fick snön på träden att rasa och droppa.

	Den gröna antenn var till skillnad från La Plata-tråden i bedrövligt skick. Det fattas knappt 100 m strax före myren och efter lite travande fram och tillbaks för att leta upphackade trådstumpar stod det klart att det blir till att dra helt nytt från koaxanslutningen och ca 400 meter nerför backen. Inget som går laga. Men turligt nog sitter nästa 400 m fint uppe där det är som besvärligast terrängmässigt. Ett halvdagsjobb för två man men med inte så stora svårigheter. 

	Eftermiddagsutflykten gick längs Röd antenn (Västkust.) och det visade sig vara avbrott redan efter 500 m från balunen räknat. Skarvning och ”montering” på lämplig höjd gick smärtfritt och tråden satt bra sedan ner till skidspåret efter myrkanten. Där var tråden kapad och upplindad. Försök att få ändarna att mötas igen misslyckades så när som på en dryg meter så vi blev tvungen skarva in den biten istället. Två skarvar alltså. Ner till myren för att sträcka upp slacket som alltid blir när man står på backen och skarvar. Jordningen såg ut att vara OK men vi ska mäta upp alla endera dagen. Nöjda lunkade Sigge och undertecknad tillbaks i vetskapen att vid nästa västkustöppning så har vi full kapacitet. Dagens VK-öppning hade vi alltså hälften så lång antenn som dessutom var ojordad antenn. 

	K-index 5 hela förnatten så inga större cx att vänta antar vi.   /BOS

8.10	Rejält stört som förväntat. Dock en dryg timme med NA runt 03-04 UTC. Bäst en stund efter heltimmen 04 och som vanligt vid denna typ av störning mest stationer från Nord västra USA och sydvästra Canada. Plus båda CBC på 1230. Sen bara fräs.

	Förmiddagen fördrev vi i skogen eftersom det förväntades regn och blåst efter lunch. Avsikten var att befria den nordligaste tråden från en handfull träd som lagt sig över tråden. Påverkar kanske inte lyssningen så mycket men utgör en fara för folk och fä.  Beväpnad med två sågar och två linjestänger gick vi mot bortre tredjedelen där alla träd låg. Första tre fixade vi med list och såg men sen insåg vi att de två sista stammarna var i grövsta laget. Den ena hade vi nog fixat då den låg ner men den andra lutar 45 grader och skulle vara farlig att ge sig på utan motorsåg och kunskap. Så vi beslutade att  hämta en rulle med ett par hundra meter dragtråd för att kunna dra tillbaks antennen och trä om den på rätt sida och sen återställa den. Med tanke på tilltagande vind får det anstå till kommande vackertväderdag. Med Sigvard sträckte tråden vid balunen gick jag vidare till LA-tråden och skarvade ihop de två delarna efter att ha kapat bort trädet som orsakat avbrottet. Nu full längd alltså. Kan kanske ge något att lyssna på nu då störningen pågår ett tag framöver. Spanien-koll alltså.

	Eftermiddagen behövdes till att komma ifatt lite med inspelningskoll till loggen och koll nu och då visade på knappt några markvågor ens oavsett antennval.  KBRW dock starkaste station på AK-antennen. Starkare än alla Européer alltså.  KUAU 1570 tittade in en stund och KICY 850 också men inte mycket mer. Fördjupad i koll av senaste nattens NA missade jag början av Asien-öppningen. Förväntade mig ingen egentligen. Inte en japan någonstans men några starka PHI upptänkte jag när jag kollade heltimmen 15 UTC.  Fem minuter senare borta. Men kan ju ha gått lite tidigare också.  /BOS

9.10	Kul rusning från midnatt UTC och en halvtimme men sen mest LA och några mindre lyft innan det tog slut 0530z. Vädret skulle vara OK för lite antennarbete men jag hade två nytagna rapporter att få iväg och det visade sig vara smått hopplöst. Det började redan med att uppdateringen av denna logg misslyckades gång på gång eftersom sändningen tog så lång tid att sändningen överskred tillåten tid. Fick skicka tio gånger innan det lyckades. Med rapporterna var det förstås ännu besvärligare med sina bilagor. AOL-programmet lyckades inte föra över dem. Skickade då istället med Gmail och där finns tydligen ingen tidsspärr så till slut kom vi oss ut i skogen! Ett QSL kom ganska omgående förresten ..

	Alaskatråden skulle dras tillbaks dryga 100 m och spännas upp över de två grövre träd som inte gick att såga sig igenom. Med en del knep och knop fixade Sigge det med mig som hantlangare. Någon enstaka plusgrad gjorde jobbet nästan behagligt men nackdelen är att handskarna blir blöta.  Återstår nu bara att finjustera tråden och sträcka den. Kärvade nämligen när vi skulle dra den vid balunänden. 

	I övrigt hade vi påhälsning av sekreteraren i PIK och hans två glin före lunch. De skulle spela innebandy i aulan och det var så kul tydligen så de dök upp på eftermiddagen också för ett nytt pass. Tydligen missade vi att Parka hade besök av en helikopter tidigt på morgonen som kom hit för en akut sjuktransport. Det gällde inte någon av de bybor vi brukar stöta på.

	Kvällen ägnades för min del åt att special studera femton minuters PHI-inspelning. Överraskande bra med bokstavs-ID. Dessutom hade ett par Australienstationer fastnat i trålen. Trots att Asien-balunen glappade alldeles hemskt. Signalen hoppade upp och ner helt okontrollerat. Efter att ha uteslutit alla kopplingar inne så älgade jag iväg till balunen och motionerade BNC-kontakten på den en stund i brist på en utbytes-balun. Det lyckades perfekt och räddade delar av Asien-toppen som synes.  /BOS 

10.10	Dålig början på natten men så en öppning vid 01z för att sedan bli dåligt några timmar. Runt soluppgången repade signalerna mod igen och några trevligare perioder förekom också i gnetkondsen. Låg brusnivå och svaga européer bidrog till att det lät lovande ibland. Bara en eller ett par stationer i taget på frekvenserna underlättar sorteringen av ID:en. Det höll i sig länge även om det var svagt och glest.

	Vackert väder och runt 4 grader mitt på dagen så vi gjorde färdigt den nordliga, svarta, antennen och lödde in den av SW modifierade balun-relä-boxen på SA/CA-kombon. (Lila + grön antenn.) Fungerade som tänkt vid test. Visserligen har vi ingen grön antenn i drift än men en stump visade på att reläomkopplingen inifrån fungerade. En totalöversyn av den gröna antennen är nu det enda större jobb som återstår att göra. Den ersätter gamla Venezuela-antennen om någon kommer ihåg den. Togs i drift redan förra vintern så vi vet att Karibien går minst lika bra på den som på förra antennen. På köpet en vass antenn för Atlantkusten på USA.  

	När vi var klara för dagen då var allt som hördes Indien och Iran. Och dessutom hade vi inte något Internet längre. Efter omstart av modem och dator stod orsaken klar. Windows update hade tuggat i sig hela dagens kvot av surf lagom till lunch! Återstår att se hur länge torsdagens datamängd räcker. kanske är en jättelik update som startar om när linjen går upp igen.  /BOS

11.10	Inte speciellt bra mot NA. Sämsta dagen kanske? Men trots allt en timme godkänt runt soluppgången. Några AK noterade under dagtid och HI 1570 men annars inget kul. Men så brakade det loss mot PHI! Flera nya ID:ade trots att bara en bråkdel av inspelningarna är kollade och att jag hade stora problem med BNC-glappet igen. Efter flera utryckningar till startpunkten på Asientråden kunde felet lokaliseras och tillfälligt fixas. Mittstiftet i koaxens BNC var för kort så att det blev dålig kontakt mot transformatorerna. Samma på två testade. Nu är koaxen upptryckt med lagom våld och fastsurrad med eltape så det känns stabilt! En lödning är absolut nödvändigt för framtiden.

	Dagens stora uppgift var annars att få igång 295-gradaren. Något som slutade i förtid efter flera motgångar. Förmiddagen gick ganska bra med snitsling och förberedelse för eftermiddagens nydragning av hitre halvan av antennen. Det gick tungt att dra efter tråden så att den skulle nå ner till myren och jordningen hellre än att få en bit iskarvad men till slut var den på plats. Lagom till lunchen. Att hitta 400 m tråd för resten av antennen visade sig inte vara så lätt. Först bar vi en stor och tung rulle tråd de 250 meterna till startpunkten men upptäckte där att den inte var vad vi trodde utan bestod av 1,5 kvadrat oxiderad kopparkabel. Hela längden har ärgat p g a olämpligt plasthölje. Skulle förmodligen inte göra så mycket signalmässigt men dålig draghållfasthet och risk för sämre skarvar kanske. Så vi kånkade tillbaks rullen och hittade en annan. Denna gång en styvare typ av tråd. trodde vi. Väl ute i skogen igen visade det sig att nästan hela rullen bestod av plasthölje utan någon metall!  Vi provklippte här och där men bara plast! Bara att packa ihop igen. Nu kändes det inte så angeläget att gå ut en gång till utan att ha en plan för hur trådfrågan skulle lösas. efter en del för och emot olika alternativ har vi nu en plan för fredagen. Efter det bär det av till Junosuando för att hämta JOB från bussen och handla lite.  /BOS

12.10	Återhämtning idag. Trist väder och sen start samt att vi inte kunde förutse hur stort arbete som skulle behövas för att få ÖK-antennen säkrad gjorde att vi sköt på antennjobbet ett dygn. Vi måste ju vara klara i tid för att hämta JOB i Junosuando 1620 SST och hade inte riktigt klart för oss hur snabba vägarna var en vecka efter att de var ofarbara nästan. Inre arbeten bara alltså.

	Vägen var nästan isfri om man höll sig i de uppkörda spåren. Fem grader varmt och dimma hela vägen ner men något ljusare sen när vi anträdde återresan från ICA Alskog.. Tillbaks strax innan mörkret la sig och lagom till 16 UTC och Asien-kollen. 

	Lyssningsmässigt den sämsta dagen så här långt med bara en del vanliga nu och då ett par timmar innan sunrise. I samband med att kondsen tog helt slut stannade våra inspelningar vilket tyder på ett mycket kort strömavbrott. Min stationära dator hade nämligen inte hunnit stänga av sig . Både Perseus och SpectraVue hade dock stannat.  Mycket dåligt hela dagen med bara några svaga och kortlivade AK och HI förutom KBRW som går ändå.  Asien bra på gång när vi åkte till Junosuando men jag glömde slå på inspelningen så man kan bara ana vad man missade. Mest bara Japan och Kina vid 16z dock. Inget spännande på kvällen eller förnatten.  /BOS

13.10	Bättre NA-morgon eller kanske snarare natt. Kanske till och med bättre än det först verkade. Framtida genomgång kanske ger något mer.  Trist förmiddag och sen befann vi oss ute i skogen tills det blev för mörkt för att se vad vi gjorde. Så inget aktivt antennbytande under den fina Asien- och Pacific-öppningen. New Zealand gladde Janne som därmed säkrade en bunt SM-1-QSL! Samtidigt gick nog AK/HI skapligt också men ingen spelade in på den antennen. De AK/HI som finns i loggen från idag är spill över till den röda antennen.  Ingen västkustöppning att minnas dock.

	Dagens stora antennprojekt var att dra ut en helt ny 295-graders som ersättning för den skadade och lappade tråden. Vi tog med oss en trätrumma med vad vi trodde var tråd nog men vi kom bara halvvägs. Tillbaks till skolan för att hämta en likadan trumma men med betydligt mer på. Drop wire d v s två parallella trådar (Telefontråd.) på båda. Istället för att skarva drog vi ut den andra rullen genom att följa hur den första satt/låg. Nu km vi nästan ner till skoterleden innan den tog slut. De avslutande tre hundra meterna är en hel bit från den i övrigt ersatta tråden. Vi hann precis skarva ihop trådarna innan mörkret sänkte sig över skogen och oss. Så justering av höjd och jobb vid balun-sidan och jordningssidan blir söndagens uppgift. Sista arbetsdagen för min och Jannes del. Vi åker hem på måndag i tid för att få oss en lunch på Vippabacken i Överkalix.

	Inspelningskoll under kvällen. Inte mycket att lyssna på. Lite Japan vid 20 utc men dåligt med Spanien-gates på helgen. Inga tidiga NA utom Grönland och CBG.  /BOS

14.10	En av de bättre dagarna mot NA men inget undersökt än p g a en bra Asien-öppning att snabbkolla efter dagens slit i skogen. Förmodligen mycket mer från Asien att upptäcka också. Alaska började göra sig hört också på eftermiddagen konstaterar de som spelade in även den antennen. Lugna värden under dagen så förhoppningar om en bra sista natt för JOB och BOS. Dock inget som visade sig framåt midnatt. Lite blandat från Newfoundland och Brasilien till att börja med.

	Till slut kom värmen till Parkalompolo också! Men ingen sol idag heller. Dimman låg större delen av dagen men det klarnade i alla fall upp framåt aftonen. Ungefär 12 grader varmt när vi fixade färdigt nya östkustantennen. Tog längre tid än väntat trots tre målmedvetna trådrullare Men nu är den full längd, säkrad och jordad i båda ändar. Kontrollmätning visade att det inte fanns något oväntat avbrott någonstans. Med Sigvard som arbetsledare, kontrollant och tråduppläggare har vi till slut rott iland reparationerna så pass att man kan börja koncentrera sig på lyssningen. Finns några små hobbyprojekt kvar men de tar vi allt eftersom tid, väder och lust dyker upp. Bland annat inlödning av balunen till Asienantennen. Den känns dock väldigt stabil nu efter ihoptejpning av BNC-kontakterna. Blir nästa gång jag åker upp. D v s i början av november.

15.10	Sista morgonen i Parka för den här gången för firma Jan & Bo. Vi avser lämna byn strax efter 1100 lokal tid för att Janne ska komma sig hem i rimlig tid. Kvar lämnar vi varsin SDR/HDD-kombo som får jobba non-stop tills hårddisken stannar. Tickar in lite hyresintäkter och förhoppningsvis några stationer också. Eftersom vi bara kör med en SDR var blir antennvalet inte optimalt  men klart godkänt i de flesta fall. Inget Pacific alltså … Ingen uppdatering av loggen/dagboken på ett par dagar. En till från BOS är dock att vänta i efterhand. Förhoppningsvis kan RÅM hjälpa mig uppdatera händelser och logg ett par veckor framåt tills jag återvänder. 

	Mycket begränsade konds efter soluppgången så inga problem att slita sig från lyssningen och packa istället. Blev lite stressigt ändå mot slutet för att få lite marginal för lunchrast med dagens rätt på Vippabacken (Hemlagad köttfärslimpa.) och ändå hinna till bussanknytningen. Så jag glömde kvar några saker. Inget viktigt dock och så ska jag ju upp om två veckor igen. Solen visade sig för första gången på många dagar och lyste sedan mot oss hela vägen ner till länsgränsen mot Västerbotten. Då började den för hela kusten förvarnade molnigheten till slut visa sig. Men då var vi ju redan i hamn. Jan på 16.35-bussen från Byske till Umeå och jag i Furuögrund samtidigt.  /BOS

16.10	Härligt höstväder vid start från Skellefteå runt 09 och det fortsatte hela resan upp till Parka. Hämtade upp LSD på Kallax och eftersom han var 10 minuter tidig tog vi en kort rundtur på Gülzaudden för att titta på mitt QTH från 60-talet. På Vippabacken intogs en god lunch innan matinköp i Överkalix. De första och enda renarna såg vi vid vägen från Kangos till Parka dit vi anlände strax efter 16. Ur- och inlastning av mat och radiogrejor gick bra, tyvärr var inte kondsen så intressanta.   /RÅM 

17.10	Fint väder på förmiddagen och regn ett tag på eftermiddagen. Natten verkar inte ha varit speciellt intressant utifrån en kortare mangling. En del vanliga NA och brassar runt 05 UTC, vid 07 UTC blev de vanliga VK starkare och före 08 UTC tog det slut. Runt 13.30 UTC vaknade asiaterna men det blev inget tryck. NHK2-stationerna hann försvinna strax efter 1530 innan nåt c/d.   /RÅM

18.10	Fortsatt vackert väder. Natten var bättre än igår men har tyvärr inte hunnit manglas så mycket. På morgonen gick prärie och VK med det var grötigt med många stationer på samma frekvens. Före 08 UTC försvann de flesta NA-stationerna. På eftermiddagen gick Sigvard och jag längs gröna och gula antennerna för längdmätning. Då hittade vi ett träd som fallit över den gula antennen, som åtgärdas imorgon. Inget Asien på eftermiddagen, bara Iran och Europa.   /RÅM.

19.10	Ett för oss okänt och oväntat ”planerat” strömavbrott exekverades mellan 22.08 och 02.30. Mörkt blev det! Bra mot NA när vi började lyssna och det fortsatte fram till 11 UTC då det mattades av. Mestadels hördes sjöarna, prärien och senare VK. Det vackra vädret fortsätter så vi tog en promenad längs gula antennen och tog bort trädet samt höjde den på några ställen. På eftermiddagen hördes några HI och AK. Tyvärr vill inte asiaterna komma fram och av AU och NZ finns inga spår.   /RÅM 

	Efter strömavbrottet hjälpte Rolf igång inspelningarna åt JOB och mig. Jannes gick väl klockrent men jag hade glömt lämna lösenordet till min PC alternativt ta bort det och dessutom kör jag CloudIQ via en separat strömkälla vilket påverkade omstarten. PC:n måste visst starta aningen före CloudIQ för att handskakningen ska gå rätt. Tar man strömmen från PC:ns USB-uttag fungerar det alltid men om SDR:en redan är igång vill det sig inte. TACK till RÅM för hjälpen från oss två på läktaren!  /BOS

20.10	Trots mycket fina värden så var morgon och förmiddag något sämre än i går, dock med samma upptagningsområden. Vid 09.50 kom ett kort strömavbrott som orsakade viss aktivitet bland oss SDR-ägare. På eftermiddagen hördes de vanligaste VK fram till 14 UTC. NHK1 kom fram ett tag men gav upp innan 14.10-gaten. NHK2 höll på fram till 15.40 och då var bara 747 kvar. De starkaste kommersiella japanerna hörs dock. Av AU/NZ hördes endast 4KZ på 5055.  /RÅM

21.10	Bra fart på morgon och förmiddag, breda konds men samma områden som tidigare dagar. Runt 12 UTC kom en störning. Bara kineser hördes på Asienantennen och senare iranier. Några förskrämda NHK2-stationer avslutade dagen med att höras. Ännu en dag med vackert väder så det blev en eftermiddagspromenad.  /RÅM

22.10	Svagare och mer stört än tidigare mornar, direkt mot prärie/VK. Det tog slut runt 6 UTC och återkom en dryg timma senare och höll i sig fram mot 10 UTC. Spanjorer och en del LA (Brasilien och La Plata) var pigga. På eftermiddagen hördes de vanligaste VK ett tag, japaner upp men vek ner sig för kineserna. Till NHK2 avstängning fanns bara 2 frekvenser hörbara.  /RÅM

23.10	Bra mot Spanien och LA, men grötigt mot NA på morgonen. Bättre NA lite senare, mest ÖK och inte mycket VK. Efter lunch blev det matinköp i Kangos, en trevlig tur i det vackra vädret. Innan Asien kom igång lite tog vi en promenad ner till gula antennens start och bytte motstånd, då det gamla var utbränt. När vi kom tillbaka överraskade Tonga med att höras. Japanerna har fortsatt svårt att komma fram och NHK2 håller sällan ut till avslutningen 1540.  /RÅM

24.10	En kontrasternas dag har det varit. Dåligt mot Spanien på morgonen, full fart på NA hela dagen fem till ca 12 UTC med breda konds där manglingen kan ta tid. Stationer från Japan och Filipinerna har fortsatt förtvivlat svårt att komma igenom, tyvärr. Kallaste dagen har det varit, minus 5-6 grader mitt på dagen.  /RÅM

25.10	Fortsatt minusgrader och lite snö på eftermiddagen. Dåligt med morgonspanjorer, NA hade lite trögt att komma igång men VK blev rätt bra. Vid 11 UTC tog det slut. Japan och Filippinerna ville inte denna dag heller. Några Indier blev i alla fall hörbara. Lite förbryllade blev vi att höra Radio Mi Amigo International på 1269 eftersom vi inte hittade någon information om detta på nätet.  /RÅM

26.10	Morgonen började trevande med NA mellan VOCM och KEX. Sedan rätt bra mot LA och ÖK för att övergå till VK med bra styrkor fram till 13 UTC. Marshall Islands dundrade in under en timme till stor glädje för oss. Det blev en kort Asienvisit runt 13 UTC där japanerna, i vanlig ordning, diskret drog sig undan uppmärksamhet. Några mm snö har vi fått under dagen.  /RÅM

27.10	Sämsta dagen hittills. Några vanliga dominanter hördes under natten, på morgonen en del vanliga ÖK för att ta slut runt 6.30 UTC. Vädret var strålande fint så vi rullade ut en koax för längdmätning samt tog en längre promenad. Asien är fortsatt en besvikelse på eftermiddagarna. En bastu avslutade en veckas hårt slit.  /RÅM

28.10	Kallaste natten med temperatur ner mot 15 grader. En del ÖK vid midnatt, hyfsat på morgonen mot ÖK och Prärien men markant sämre efter 8 UTC. De vanliga VK-stationerna hördes och till mest hela dagen och AK tittade fram på eftermiddagen. Asien gäckar oss fortfarande. CBG började redan 20.30 UTC och det hördes en del stationer men det behöver manglas.  /RÅM

29.10	På morgon och förmiddag hördes NA från samma områden som tidigare. Sedan tog VK över och hördes fram till ungefär 13 UTC. Asien hördes dåligt som vanligt. Sigge började packa inför morgondagens hemresa och vi andra förbereder våra utländska gästers ankomst i morgon. Vi fick ett kort besök av en räv på eftermiddagen. ÖK började höras före 21 UTC så det finns kanske nåt intressant på hårddisken.   /RÅM

30.10 	På morgonen hördes ÖK, LA och GY med bra fart fram till strömavbrottet 0518 UTC, som varade i en kvart. Efteråt de vanliga ÖK under förmiddagen. Sigge åkte söderöver tidig förmiddag och vi åkte till Kangos efter lunch för veckohandel. Sedan en del förberedelser inför Ben, Cornel, Dave och Guido’s ankomst strax efter 15 UTC. Uppackning och inkvartering följde. Dave och Guido är i Parka för första gången. Efter 22 UTC blev det en fin öppning mot Puerto Rico som följdes av NA och några ”riktiga” DT.   /RÅM

31.10	Ett par cm snö kom under natten. NA morgon och förmiddag blev som tidigare dagar och det börjar bli svårt att hitta nåt nytt. Hyfsat mot VK fram till ca 13 UTC. Ben, Cornel, Dave och Guido hittade några australiensare tidig eftermiddag och stämningen steg. Tyvärr fortsätter japaner och filippiner att vara väldigt blyga och vill inte komma fram, annat än de allra vanligaste.  /RÅM

1.11	Samma områden som tidigare mornar hördes om än inte fullt så bra, uppiffade med några vanliga kubaner och LA. Det blev lugnt före 08 UTC. Vid 9 UTC blev det full fart på japanerna men det tog tyvärr slut före 10 UTC. Ben, Cornel och Dave åkte ner till affären i Kangos för påfyllnad av mat och öl. På eftermiddagen jagade de Alaska och Hawaii med ganska bra resultat. Det var bra fart på NA mellan ca 2130 och 23 UTC, dock de vanligaste.  /RÅM

2.11	Bra fart mot ÖK på morgon och förmiddag. Vid 11 UTC blev det betydligt lugnare. På Asienantennen hördes mest kineserna. Ben, Cornel och Guido ville se Asienantennen så tog en promenad till och längs antennen. Vi tog bort ett träd som fallit över tråden i början av sträckningen. Tyvärr glömde jag att ta med antennstången så det blev en extra promenad lite senare för att höja antenntråden på ett par ställen. Japanerna är fortsatt blygsamma. CBG 1400 är framme 21 UTC. Det tar tyvärr slut efter 1,5 timmar.    /RÅM

3.11	På morgonen var det ganska bra mot OK, med en del LA och PR. Det höll i fram till lunch och sedan blev det lite VK för att avsluta eftermiddagen med AK och HI. Japan och Filippinerna har fortsatt förtvivlat svårt att ta för sig, det är bara de allra vanligaste som hörs. Nu väntar vi på den ”utlovade” geomagnetiska störningen.   /RÅM

4.11	Som vanligt mot NA på morgonen plus en dos Argentina och Brasilien, som hördes bra på Asienantennens bakloob. Efter 08 UTC bra styrkor på de lägre frekvenserna, allra längst ner på bandet, med många stationer på varje frekvens. Det var bra fart fram till ca 13 UTC för att sedan mattas av. Vi fick besök av gårdfarihandlarna Rolle och Donald som sålde t-shirts and kepsar för PIK och det blev en del affärer. Lasse och jag har börjat med förberedelser inför morgondagens återresa till södern. Dave var den enda av gästerna som tordes bada bastu. I sena kvällen kom en störning som stängde NA-lyssnandet.   /RÅM 

5.11	På morgonen hördes en del på VK-antennen tills 6.25 UTC när ännu en störning kom och allt dog ut. Därefter hördes holländare och britter på Asienantennens baklob.   /RÅM

	Mitt återfall i PAX127 började i Kåge 1015 SNT. Efter sedvanliga handlings och tankningsstopp i Överkalix och på mestadels bra vägar i mellan 5 och 2 graders värme utefter sträckan kom jag fram något försenad runt 1530. Gjorde ett kort stopp i Kangos eftersom jag glömt köpa kaffe. Kom inte ihåg om jag hade något i mitt överskott från del ett av PAX127. Vilket jag förstås hade… Vägen blir plötsligt mycket sämre efter passagen av Jockfall och i närmare tio mil. Men bara att sänka farten lite och hålla i ratten. Speciellt vid möten.

	Efter att ha bekantat sig med PAX128-gänget och kollat av utrustning och konditioner började det mesta vara under kontroll lagom till första NA-lyssningen. Om det hade varit aktuellt. Nu tydde väl inte kvällen fina norrsken på att det skulle öppna så brett men kanske några häftigare rusningar kan bli följden. Norrskensutforskarna var mycket glada över att ha lagt ännu en upplevelse till listan! Och fina foton blev det också!

	Min inspelningar har stannat i princip varje dag under min frånvaro och Rolf och Sigge har kämpat med att starta om eländet. Eftersom Jannes också stannar oförklarligt trots att han har helt annan utrustning kopplar vi problemen till våra nyanskaffade 8 TB diskar. Vilket ännu inte är bevisat dock.   /BOS

6.11	Ganska glest med glädjeämnen under natten och förmiddagen men långt ifrån dött. Finns mycket att mangla och korta stunder med hopp om något nytt. Sedan några timmars överdagning innan det började lossna ganska bra tidvis. Från alla håll utom PHI.  Japan inte så illa tidvis och flera Australier noterade. Dock inte på X-bandet. För mycket fräsande för riktigt svaga signaler. Västkusten hade riktigt fina ryck med bl a CA vid timmen 12 utc. Hade bara heltimmen kommit fem minuter tidigare så …

	Mycket filtöjande på alla händer då vädret inte inbjöd till några utflykter. Duggregn och nollgradigt. Plus dimma. PHI kom fint på kvällskvisten medan Spanien inte glänste. Lite DT-signaler som hastigast vid 22z som jag förstås missade början på. Varade dock inte länge och Européerna var väldigt starka och breda. Men en klart godkänd dag trots allt.  /BOS

7.11	Småstört hela dygnet. Seg natt och tidigt slut på cx. Men det tog sig vid lunch som väntat och det gick omväxlande västkustare, Hawaii, Alaska, Kina, Japan, Iran, Europa i en enda röra. Men korta punktkondsöppningar så kan nog ge en del för den som orkar leta.

	PAX128 packar, skriver i boken och ser till att allt är i bilen till 0930 i morgon för transporten till Kiruna Airport. Det bandas in i det sista men de drog sig undan tidigt ikväll så ska nog gå bra.

8.11	Jobbiga cx hela denna dag men väldigt givande de korta stunder fräsandet la sig och det istället lyfte rejält i samband med nästa störning. Enormt lyft mot västkusten vid 10z t ex. Som nybörjare hade man troligen fått ihop 100 rapporter på en fem minuters SDR-inspelning. Hela lyftet varade kanske i en halvtimme så massor kvar att gräva djupt i. Korta lyft mot andra områden också hela dagen.

	PAX128-gänget avvecklade och var klara att åka 0930 SNT när Dave inte kunde hitta sitt pass. Panik förstås och ut med allt ur väskorna ett par varv. Inget pass hittades vilket skulle kunna bli ett problem eftersom han har Australiensiskt medborgarskap trots sina 15 år som ”Holländare”. Efter tio minuter fick han ge upp och stuva in allt igen. Väl på Arlanda fick han tid att söka igenom bättre och hittade passet i en väska meddelade han senare. Och inte långt senare meddelade han att dom var hemma.

	Dagen ägnades åt att gräva i förmiddagens inspelningar och att organisera om lite. Massor av mail avhandlades under dagen inför kommande två expeditioners ankomst och i andra DX-relaterade ämnen.

9.11	Stört men häftiga signalökningar nu och då. Perioder av fräsande och ”araber” däremellan. Omöjligt att förutse när perioderna ska komma så bara att ligga på hela tiden. Att bara spela in och leta ger inte samma utdelning då kondsen hoppar hej vilt mellan olika antenner.  En totalt död svacka mitt på dagen nyttjades till att flytta JOB:s automatinspelningsutrustning tvärs över rummet. Naturligtvis drog en enorm signalökning igång när jag nästan var klar med det. Men eftersom jag var tvungen att dra om elförsörjningen hade jag stängt av även min utrustning och innan den kom igång höll vi på att missa heltimmen båda två. Min utrustning startade dock några minuter snabbare så jag hann precis men ….

	Nu var allt klart för PAX 129 att koppla in sig. Dom landade i Kiruna 1330 och restiden är dryga två timmar. Diverse butiker med olika färg på skylten skulle besökas och en middag intagas så jag började inte sakna dom förrän efter fem timmar. Skulle just ringa fjällräddningen när dom dök upp efter dryga sex timmar! Riggningen däremot gick fort. Bara ett litet avbrott för fika. Romkaka saknades så det fick bli tårta + QRM! Föll alla i smaken. När grejerna var igång eller åtminstone hjälpligt användbara kunde vi njuta av araber och spanjorer. Dock plötsligt bortsopade och ersatta av ett fräsande. Lite oregelbundet. Några brassar och argentinare roade Alf en stund medan Martin försökte få en ny dator att bli en Jaguar.

10.11	Tårtans Dag!  I väntan på det högtidliga överlämnandet kollade vi kondsen och trots ganska stor påverkan från corona-hålet blev det en ganska lycka dag trots allt. Mycket kul hördes nu och då från HI, AK, WA, ID och WI! Wisconsin gladde på timmen 08z. Inga störande stationer utan mest bara en station på frekvenserna. Ett tydligt centrum i WI men några stationer inom en liten radie från närliggande stater också. Hawaii hade en av sina bättre dagar.

	Plötsligt och tidigare än väntat stod så tårtan i dörren och med den KEL och MJT. Full styrka nu alltså. Kjells helt analoga mottagarpark imponerar mer och mer med åren.  Förutsätter egen bil förstås. Tack till KEL som på egen bekostnad uppehåller denna service och tradition! Tårtandet alltså.

	Utrustningen börjar vara intrimmad hos de nyanlända nu även om vissa mjukvaruproblem återstår att lösa.  Visar sig i att koncentrationen på den aktiva lyssningen har ökat rejält. Aktiv på så sätt att dagens inspelningar fingranskades. Något att höra efter solnedgången var det svårt att upptäcka.  /BOS

11.11	Jättestört som väntat. Sista vilan innan det börjar gå dygnet runt? Inget på natten, ytterst lite västkustare på förmiddagen och enbart Near East på eftermiddagen. Iran och liknade på kvällen. Grovt räknat. 

	Hela skocken behövde lite frisk luft och antennerna behövde fånglinor både här och där. Vi började med Röd antenn, västkustaren, och den fick en handfull nya tvärlinor att vila mot vid nedisning. Hemåt bar det via Svart tråd, AK/HI, och bortre halvan fick ett par nya fånglinor innan rullen vi tagit med och inspirationen tog slut. Vi måste ju tillbaks och snygga till oss inför middagen på Göran’s Krog. Som vanligt ett utmärkt val av matställe. Rulladerna fick högsta betyg av samtliga.  /BOS

12.11	Något trevligare dag än den innan men långt ifrån användbar. Mycket att lyssna på i form av spanjorer och brassar hela kvällen till exempel.  PAX129 fördrev dagen i Pajala och Martin (Som fick sin önskan om ett möte med ren uppfyllt.) förbarmade sig över soptunnan och ställde ner den vid vägen i skymningen. Inte för att vi har något att mörka men först skulle Görans Chorizogryta avnjutas i lugn och ro. Medan andra manglade och skickade rapporter, med ett och annat QSL som resultat faktiskt, så hackade jag som vanligt mail och uppdateringar åt diverse expeditioner. Påbörjade också ett rapporteringsprojekt medan pojkarna var ute och turistade. Brassar och LaPlata hela kvällen som sagt varav jag kollat en 5-minuters inspelning och inget mer. Kul för stunden men kommer inte att avsätta några avtryck i övrigt. Dessa inspelningar kommer aldrig att kollas men sparas ändå. Kul att ta fram den dag MV:n är helt öde kanske.  /BOS

13.11	Inga förbättringar att tala om utom sent på kvällen när NL började gå tidigt för att sakta ersättas av PR och en del vimsiga NA. Bara de vanligaste till att börja med. kan kanske ta sig under natten. Det är ju utlovat en lång period från och med nu fritt från påverkan av coronahål.

	Större delen av PAX127 + PAX129 + PAX130 gav sig ut på nya fångtråduppsättningar. Denna gång gällande Grön antenn. Tyvärr tog trådrullen slut innan antennen gjorde det så vi får fortsätta med den senare. Värdshuset serverade nämligen luddagen 1400 SNT prick.  Efter ännu en fullträff av köket , renskavsgryta, och lite relaxande var bastun uppvärmd och bevistades.  Sedvanlig rundabordskonferens med IPA-provning respektive inspelningskoll vidtog innan canadickerna började kräva uppmärksamhet.

	Jag har ockuperat loppis-rummet och igår började en svag doft av petroleum anas men rummet vädrades hela dagen så med tvekan valde jag att ligga där ändå. Tydligen överlevde jag men senare under dagen tilltog doften snabbt så expertis tillkallades. Det tog inte lång tid innan Kjell hittade orsaken. En fotogenlampa som tydligen var avsedd att säljas var full med fotogen och en packning hade sprungit läck. En pöl under lampan sanerades och ett pussel som tagit skada bars ut tillsammans med lampan. Mer vädring och bortsett från att allt i lokalen tagit åt sig av doften är det beboeligt igen. Märktes tydligt när jag skulle använda handduken efter bastusittningen. Den luktade fotogen!  Hade jag inte varit där hade kanske hela lampans innehåll krupit ut på golvet med en större katastrof än det blev nu. Allt i lokalen hade nog fått slängas och man kan inte bortse från brandrisken heller. Å andra sidan kanske det var uppvärmningen av rummet som satte igång processen.  /BOS

14.11	Kom igång bättre och bättre ju längre natten gick men så runt sunrise blev det ett LA-återfall innan västkustarna kom och tog över helt. Även Hawaii och Pacific var tidiga och pigga. Tyvärr var vi inte på vår vakt denna gång - heller.  Västkustarna gick sen hela dagen om än inte några häftigare lyft. Japan var bleka även om vissa nordliga hördes rätt bra.  Händelselös kväll med bara standard-spanjorer. Inga brassar och CBG och CBI var bara upp och vände några minuter. Ingen tidig ÖK-öppning trots fullständigt lugn i geofältet. Blev kanske lugnt lite för snabbt? Hann inte ”ladda ur”? 

	Innan dagens rätt gjordes en insats till vid Alaska-antennen. Tre fånglinor hann vi med och rullen räckte precis till för tre. Ska klara en ganska hård (= mild) vinter nu.

	Nu börjar rutinerna sitta i kroppen så nu får kondsen gärna komma. Så att PAX129 hinner fördubbla sin fångst innan avfärd fredag morgon. PAX130 behöver lite mer kött på benen också och har en lovande dag extra på sig. Själv kollar jag läget innan jag bestämmer hemresan.

15.11	Glada miner överlag idag!  Klart bästa NA-dagen på en vecka även om det kan bli ett par snäpp bättre till i morgon. Pacific roade under någon  timme på förmiddagen med fina signaler på de tre stora: 1017-1098-1440. Men det verkar som Kiribati klarade sig från att synka något ID-bart med våra toppar denna gång. Bra västkust till mitt på eftermiddagen men ganska okollat. Hawaii stabilt också men ville inte bli någon fart på J eller PHI.  Korta avbrott i kondsen för LA under natten och Near East på eftermiddagen. Inte helt stabilt än alltså. Jänkarna kom tidigt på kvällen men tog sig sedan inte så snabbt. Förmodligen kan dock en eller annan DT hittas vid koll.

	Medan Göran slavade i köket åkte Per och Martin till Kangos för att lämna bidrag till återvinningen och köpa på sig diverse viltkött-produkter. Souvas, renkorv etc. - tornedalicaspecial.se Övriga ägnade eftermiddagen åt att sätta ut resterande fånglinor på gröna antennen. Vi har nog satt upp ett 20-tal i veckan! Högt och stadigt. Ska skydda mot ras av tung snö från träden men hjälper nog inte om det blir tjock isbark på både antennen och dessa stödlinor. Men det är inte heller det som varit problemet senaste åren. Fortfarande plusgrader på dagarna och ska visst fortsätta så ett tag till.

	Pack 129 har börjat plocka ihop, städa och förbereda för fredagens ”tidiga” avfart mot Kiruna. /BOS

16.11	Massor av signaler och styrkor på dessa men just ingenting att höra tyvärr …  Väldigt fräsande i botten som förstärktes lika mycket som stationerna. Efter soluppgången brukar vi slå på förförstärkarna men jag blev tvungen att slå av igen på västkustantennen. När många stationer presterade S9+20dB lät det faktiskt bättre utan förstärkare. Alla riktningar hördes hela dagen men förmodligen blir det inte så mycket nytt till loggen ändå. Spanien och UK gick fint ända fram till lunch och blockerade effektivt Pacific-stationerna som också kunde anas därunder. Under eftermiddagen var det bra mot Filippinerna och japan tidvis men alla andra asiater hördes också vilket gjorde det svårt att plocka ut russinen … Kom igång väldigt tidigt och brett mot östkusten under kvällen så det kommer säkert rädda ryktet för den här dagen. Efter ca 90 minuter tvärdog dock allt och kvar blev bara Canada och Puerto Rico. Från klart intressant till värdelöst på ett par minuter. Tog sig inte igen men en del udda PR kan kanske hittas.

	PAX129 lämnade lokalen strax efter 09 SNT med glada miner och försäkrade att dom redan planerade för nästa vinters besök! Martin inte minst! Kul med nytt blod i församlingen. Bara fler insåg att dom ”måste” till Parka … Tidigt på eftermiddagen gick KEL, MJT och jag ut i skogen för att göra en sista insats vad gäller fånglinor. Blev tre avbäringar till innan vi var nöjda. Så vidtog diverse städning av PAX130 medan jag flyttade från loppisrummet till sviten. Hemtjänstrummet också kallat.  

	Ett par plusgrader och skridskobana utanför dörrarna men i övrigt tämligen snöfritt nu i skogen och på större vägar. Kjell och jag provkörde bilarna en stund för att se om startström fanns. PAX130 drar klockan 10 imorgon medan jag meddelat jobbet att jag kommer ett par dagar senare än tidigare tänkt. Som pensionär och behovsanställd kan man ta sig vissa friheter och det synkade bra med jobbkön just nu dessutom. Måste ju ta vara på kommande kanonkonds!  /BOS

17.11	NA hela natten och dagen men vad hjälper det när det är totalt kaos i atmosfären. Snedstuds som medför att stationerna oavsett varifrån de kommer går in på alla antennerna. Ibland lika starkt på alla och ibland bara på en tråd som normalt inte ska ha den stationen överhuvudtaget. Ett tag gick alla NA lika bra på Asien-tråden! Har man inte hört förr.  Förutom att riktningarna blir helt obestämda så förstörs ljudet så att även starka stationer blir nästan omöjliga att uppfatta! Sista timmen på em var det så. Gick inte förstå vad som sas. Hela tiden sånär som på ett par timmar runt lunch var det bara dominanterna som tog för sig och då med jättestyrkor. Nästa nivå dränktes i sur och fräs. Som tur var så släppte detta tillstånd i alla fall under en period. Där kan det finnas udda saker kanske. Inte mycket till Asien eller Pacific under dessa förhållanden eftersom Europa och Near East gick överallt hela dagen också och kvällen skulle bli en besvikelse trots tidiga DT-tendenser. NL och ON kom väldigt tidigt och DT-öppningen bestod av NL och ON! Inget från USA … Väldigt förvånande. Fortsatta NA men usel QRK.

	PAX130 härdade ut till strax efter heltimmen 1000 SNT och vände Volvon i riktning mot Luleå i fint väder och sommarväglag i stort sett. Plusgrader fortfarande.

	Jag har nu plockat ihop och burit ner all utrustning utom två korta kabelstammar och fördelarhyllan. Körde Röd antenn direkt in i CloudIQ från väggen via RPA-1-förstärkaren under eftermiddagen men jag kan inte säga att det blev någon skillnad jämfört med att gå via fördelaren. Å andra sidan var det långt ifrån rena fina signaler så det kanske inte var rätt tillfälle att testa. Kollar vidare och hoppas på någon dag med helt lugnt i atmosfären. Jag stannar till mitten på veckan så det skulle kunna hända.

18.11	Fina värden. Skitkonds! Enorm distorsion och därmed ingen ordning på riktningar eller ljud. Starka signaler utan läsbarhet och östkustare på Asien-antennen. Trots allt en liten bättring en dryg timme efter lunch. men sen brakade det loss igen.  Bara Asien gick användbart och bara en liten stund. En av expeditionen sämsta dagar trots ”fina värden”.  Sanningen kan nog sökas hos Ionosonde i Tromsö och i NOAA:s x-ray-kurva. Den röda mätningen visar ganska tydligt varför inget vettigt hörts senaste dagarna. När den kurvar återgick till normalt ikväll kom stationerna tillbaks! Så det blev en rätt kul början på natten med DT från MI/WI-hållet. Troligen utan någon ren DT-station. Fortfarande bara allra närmast Canada-gränsen alltså men från Vermont till North Dakota i alla fall. Jag ser fram mot de sista dagarna med viss tillförsikt.

	Leverans av sopsäckar på eftermiddagen är enda besöket från byn sedan jag kom upp! Har verkligen tunnat ut! Annars kan nämnas att tempen sjönk till -4 idag vilket får anses som jättekallt! Jag städar vidare och förbereder reträtten. Frostat av kyl/frys som står på golvet t ex. Och äter ur skåpen så noga det går. Görans efterlämnade godsaker fortsätter att bjuda på fina middagar. Grytor blir bara bättre med åren! Renskavsgrytan, t ex, hade betydligt djupare vilt-smak idag! Ska nog inte ätas samma dag den lagas! Annars hittar jag både det ena och andra att pyssla med i min ensamhet så tiden räcker ändå inte till för någon vidare inspelningskoll tyvärr. Närmast på tur står att städa upp i PAX-förrådet i källaren. samt att få iväg veckans tre nya rapporter. Försöker hålla den takten ungefär. Tre i veckan under säsongen. Förra säsongens mål om ett QSL per vecka överträffades med råge så jag jobbar på …  /BOS

19.11	Från botten till toppen på 8 timmar!  Sämsta morgonen och förmiddagen hittills kändes det som. Massor av starka stationer men exakt noll läsbarhet på GY och inte mycket bättre om man bortser från Canada och några nordliga 50 kW:are.  Mycket beroende på den ovanligt kraftiga substorm-störningen i sena natten. Har inte kollat om det var någon rusning i samband med att den startade. Var på gång rätt bra innan i alla fall så kanske …  Anledningen till att jag inte hunnit kolla på detta är att det tog sig fint efter lunch och blev en av de bästa eftermiddagarna under PAX127 för min del!  Höll ut länge men på slutet bara WA/AK förstås. Asien hade en bra period också i tidiga eftermiddagen men den har jag ingen koll på. Spelade in lite för framtida eventuell koll. Lät som det skulle kunna finnas något från PHI. 

	CBG börjar höras vid 2030 UTC men bara tveksamt och på de flesta frekvenser överstyrda ”araber”. Reduce gain säger min CloudIQ fast jag inte har någon extra förstärkning. Går det inte över får jag dra ner IF gain ett snäpp i natt. Gäller bara att komma ihåg det framåt morgonen då. SpectraVue indikerat ju inga sådana inställningar. Plockade ut en ljudfil med hjälp av SpectraVue på kvällen för att  ha till en rapport och glömde ställa om till bredbandsinspelning. Spelade in två timmar av DT-öppningen men det blev bara en liten ljudfil av allt! Hade inte ställt tillbaks ett värde förstås. Ingen upplysning om det heller. Som tur var blev det inga daytimers alls på kvällen. Bara ytterligare en massa plågsamma ljudförsök. Kraftigt negativ solvind! Döden för stunden men rensar till morgontoppen kanske? Gjorde det lätt att koncentrera sig på att fabricera tre rapporter till i morgon. Hemresan känns mer och mer motiverad.  Minus 7-8 grader och klart väder hela dagen och kvällen.  /BOS

20.11	Skräpig natt men kanske någon kort rusning i samband med ”jättestörningen” som även om inte så stark höll på flera timmar. Så jag hann slänga alla filer inspelade mellan 05 och 09 UTC där inget hördes som inte hörts tusen gånger tidigare. Så när jag gjord en koll strax efter 10z så var det plötsligt fina cx! Missade heltimmen eventuellt om det hade öppnat innan dess.  Hawaii gick rent och fint f f g på två veckor och en hel del västkustare också. Till att börja med ville MN/ND vara med också men fort gick det över. Sen nordväststationer hela dagen och ofta trängde dom helt bort HI-stationerna på svarta antennen. Så ska det verkligen inte vara …  Jag avvecklar och pyntar så att det ser hyfsat ut i PAX-förrådet nu och en frys som inte varit avfrostad på flera år fick en översyn. Blev nog dryga fem liter vatten av isen.  Så nu är bara nya kyl/frys-skåpet på så att ketchupen håller sig färsk …

	Eftermiddagen blev mycket tamare än igår men visst gick det VK fram till solnedgången. Däremot hade Asien och Pacific tagit ledigt och skickat lite sprak istället.  Strax innan solen gick ner sprang jag ut och plockade in den enda balun som inte är inlödd än. Den vid Asien-tråden. Tidigare idag gick jag La Plata-tråden fram och åter för att se så inget hänt senaste sex veckorna. men det såg bra ut. Ett par fånglinor till skulle inte skada där det är som tätast med tunna björkar. De kommer garanterat böja ner toppen i backen och någon lär luta sig mot antennen också. Svårt undvika även med en lina tvärs över. Den här antennen har fortfarande ingen orkat jorda sedan den gick av för några år sedan. Jordningen sitter där men det fattas en skarvbit på ett par meter för nå fram till sista 25 metrarna som alltså är jordade. Spelar ingen roll för min del och tydligen intresserar det ingen annan heller att testa om det gör någon skillnad.  Börjar kännas klart att lämna över anläggningen till naturkrafterna, PIK och grannarna. Inga fler besök är bokade och endast den traditionella vårvintertrippen av LSD hålls öppen just nu.

	En mycket tidig MN-öppning (KSTP 1500 kl 2057 UTC) utvecklade sig till - ingenting. Skränigt och bara kända märken noterades. WRRD 1510 får väl räknas till rundningmärkena numer. Framåt midnatt börjar det dock låta som att en bra nattöppning är på gång äntligen. Den har jag väntat på sista två veckorna …  Dock kan vi inte räkna bort vår dagliga substorm om några timmar. Utan den kan det kanske lossna vid sunrise så som man minns att det kan låta. Speciellt på låga frekvenser!  Det irriterande är att det förmodligen kommer att bli en bra vecka nu. Hoppas bara att den blir med östkustprofil. Då tar jag dem hemma i Furuögrund istället! 

	Uppdaterar hemifrån om en dag eller två och sen glesare och glesare. Men en gång i veckan kanske resten av 2018. Sen med allt längre mellanrum säger erfarenheten. Lär dock hända nu och då närmaste nio månaderna.  /BOS

21.11	Inget att lyssna på på hela morgonen så städade grundligt och avvecklade verksamheten för denna säsong om så skulle vara. Behövs ingen tillsyn i sommar i så fall annat än om vi får rapporter om akuta trådhaverier. Alla antenner urkopplade så ingen åskrisk. All utrustning inlåst i PAX-förrådet utom det som bör förvaras varmt. Finns i glasskåpet i ”hemtjänsten”.  

	Ingen snö i skogen den 21.11 måste vara någon form av rekord. Fast överallt där vi gått kors och tvärs finns det isiga fotavtryck. Ingen nederbörd att tala om är förvarnad för resten av november heller även om temperaturen börjar gå ner mot tvåsiffrigt nu. Återstår månader av analyser och förmodligen massor av hörigheter på hemmaplan också. Hemresan gick rekordsnabbt efter årstiden på torra vägar och fort var jag igång igen i Furuögrund. Lät vid 22z precis som i Parka igår. Vi ses igen Starka Parka! /BOS 
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JOB:	Årets DX-. för min del hade sedan länge planerats till långhelgen 12-15.10 då jag återigen lyckats göra mig undervisningsfri ett par dagar under en hektisk oktobermånad. Efter att ha hört väckaren 04 så blev det taxi mot NUS och 0520-bussen norrut efter E4:an. Ett tidigt lunchstopp på Luleå busstation gav tillfälle till en kabanoss innan turen strävade norrut mot  
Två utlästa böcker senare insåg jag att Junosuandobussen krympt till något liknande en minibuss, men det var den rätta, och Bosse mötte upp på busstationen i Juno. Handling på ICA Alskog där Sigge redan befann sig var nästa programpunkt innan det blev dags att åka mot QTH:et. Asientoppen vid 16 UTC gav bara vanliga japs och Filippinare dock. Trevligt värre i alla bemärkelser är det dock givetvis att fly jobbstressen några dagar. Tajmingen med cx blev på det hela ändå ganska bra även om det inte blev så många NA-rapporter. Efter antennfixpasset (nya gröna) som tog hela lördag eftermiddag tills mörkret föll var det dags att vittja Asien-SDR-fällan som gillrats, och en strålande Japan-öppning visade sig ha kryddats med en Nya Zeeland-dito! Minst ett dussin NZ-russin har vaskats fram ur kakan när detta skrivs, och en gång i tiden tänkte jag att när jag väl hört Nya Zeeland finns väl inget mer att jaga, så lika bra att lägga av? Nämnde någon Tonga, Kiribati eller Tuvalu? 

Söndagmorgon 14.10 var extremt östkustorienterad (har inte manglats än dock) och sedan gick vi ut i rådimman efter lunch och fixade klart gröna tråden och jordade den i myren innan mörkret föll. Sigge är onekligen en trådupphängare av rang, men vi övriga rullade inte direkt in handduken heller! Ännu en fin Japanöppning väntade på HD när vi återkom. NZ-fritt dock tyvärr, så det kräver visst någon sorts specialkonds? Expeditionskosten palt och Bullens inmundigades i år också, annars funkar det väl inte? Vår nya ÖK-antenn fick chansen att glänsa lite mitt i natten mot måndag med åtminstone ett par klipp mot Alabama, så den verkar visst funka! Jag och BOS kom oss iväg från skolan vid 11-tiden och köttfärslimpan i gräddsås på Vippabacken var verkligen inte att klaga på. Hemma i Umeå via Byske-bussen måndag kväll kom jag sedan fram till en ny arbetsvecka. Min och Bosses gillrade SDR-fällor med antennkombon gul+blå fryser visst då och då av oklara orsaker men vi skickar ett fång blommor så länge till firma RÅM och A som tack för alla omstarter! /JOB


EUROPA
	531	22	0525	RNE5 Pontevedra med lokalprogram          	 LSD
		22	0525	RNE5 Pontevedra med lokalprogram         	RÅM
	549	28	1600	Spirit R, Carrickroe                                      	LSD
		26	0958	Spirit Radio                                                 	RÅM
	558	22 24	0525	RNE5 La Coruña med lokalprogram          	RÅM
		22	0545	RNE5 Valencia med regionalt för Communitad Valenciana                  	RÅM
	567	22 24	0525	RNE5 Murcia med lokalprogram               	RÅM
	576	23 24	0525	RNE5 Barcelona med lokalprogram          	RÅM
		12 	1745 	RNE5 Barcelona körde regionalt // 738      	JOB
	585	22	0545	RNE1 Madrid stark	RÅM
	603	12	1747	Smooth R Kent, Littlebourne med reklam i kamp med rumänen	JOB
		22	0545	RNE5 Sevilla med regionalt för Andalucia	RÅM
		22	1755	RNE5 Sevilla	LSD
	630	13 	0500	BBC 3 Counties R, Luton med fint ID 	JOB
		27	0610	RTP Antena 1	LSD
	639	22	0545	RNE1 La Coruña  med regionalt program för Galicien	RÅM
	648	17	0630	R Caroline, Oxfordness	LSD
		20	1246	R Caroline	RÅM
	657	22 24	0525	RNE5 Madrid 	RÅM
	666	13 	0500	BBC R York, Fulford körde "Saturday Breakfast". RDP ekade på bra här också! 	JOB
		19.	1300	BBC R York  dominerade här. Tryckte bort asiaterna.	BOS
		13 	2057	SER R Barcelona "Radio Barcelona, Cadena SER" 	JOB
	684	12 	1745	RNE1 Sevilla "Radio Nacional de España Andalucía"	JOB
	711	13 	2037	COPE Murcia igenom med ID AM/FM. Vill inte svara? 	JOB
	729	22 24	0545	RNE1 Valladolid med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
		22	1745	RNE1 Logrono	LSD
		31	1845	RNE1 Ovideo	LSD
	738	22	0545	RNE1 Barcelona med regionalt för Catalunya	RÅM
		12 	1745	RNE1 Barcelona 	JOB
	747	17	2100	R Seagull, Harlingen med 100 Watt // 1602	LSD
		25	0628	R 0511, Harlingen spelade lättrapporterad musik	RÅM
		25	0630	R 0511	LSD
		22	0525	RNE5 Cádiz med lokalprogram, även 0545	RÅM
		22	1750	RNE5 Cádiz	LSD
		12 	1745	RNE5 Cádiz med regional-px för Andalucía 	JOB
	756	12 	2200	BBC R Cumbria, Carlisle fint "This is your local BBC Radio Cumbria" 	JOB
	765	12 	2000	BBC Essex, Chelmsford drog på ett ID 	JOB
	774	13 	0500	BBC R Leeds, Leeds ID:ade när RNE höll andan någon sekund 	JOB
		12 	1745	RNE1 Valencia fint med regionalt för Comunidad Valenciana 	JOB
	783	13 	2037	COPE Catalunya y Andorra fint i breaket 	JOB
	792	20	1830	SER R Sevilla med fotboll	LSD
	801	22	0545	RNE1 Ciudad Real med regionalt för Castilla la Mancha	RÅM
		12 	2200	BBC R Devon, Barnstaple ganska bra "BBC Radio Devon" i kamp med RNE 	JOB
	810	13 	2057	SER R Madrid "Radio Madrid 105.4 FM..." under BBC 	JOB
	828	13 	0301	BBC Asian Network, Wolverhampton överraskade med att komma upp med indisk musik och ID som "Radio One". Begrep först inte vad det var men det är px:et "Radio 1's Asian Beats" som de kör här! Fin signal en stund. Ny UK i lurarna för min del! 	JOB
		13 	0401	Smooth R Herts, Beds and Bucks, Luton fint med lokalreklam 	JOB
		11	2200	R Gazeta Slova, St Petersburg  väldiga ID efter telegrafi-paussignal	BOS
	837	8	2057	COPE Burgos  angav både FM- och AM-frekvenser när jag premiärkörde den nu hopskarvade Spanien-tråden.  Inget spår av Sevilla!	BOS
		13 	2038	COPE Burgos bra med ID för AM och FM. Tycker att det i röran även sägs "COPE Gran Canaria" men måste nog vara en felhörning då den är inaktiv på AM? 	JOB
		8	2057	COPE Ferrol med hyfsat ID strax under Burgos. Lite olika synk så båda läsbara.	BOS
		13 	1921	COPE Sevilla med ID // FM 	JOB
		13 	0301	BBC Asian Network, Leicester hördes också vid parallellkoll av deras frekvenser 	JOB
	846	20	1840	R North, Redcastle med gospelmusik	LSD
	855	13	0500	BBC R Norfolk, Postwick 	JOB
		19.	1300	BBC R Norfolk  ffg för mig tror jag. Säger mer om mig än om kondsen …	BOS
		12 	1800	Sunshine 855, Ludlow överraskade med ett "Sunshine Radio news" under RNE:s tidssignal. Parkapremiär och bara andra gången för 	JOB
			18	1745	RNE1 Murcia	LSD
		22	0545	RNE1 Santander med regionalt för Cantabria	RÅM
	864	22	0545	RNE1 Socuéllamos med regionalt för Castilla la Mancha	RÅM
		12 	1745	RNE1 Socuéllamos körde inte ut något regionalt utan pratade sport istället! Liksom även 855 mfl. Dock enda RNE här 	JOB
	873	30	2110	BBC R Ulster, Enniskillen med fotboll	LSD
		19	1955	SER R Zaragoza	LSD
	882	12 	1758	COPE Valladolid 	JOB
		9.	2158	COPE Valladolid  i brist på annat att lyssna på	BOS
	900	13 	2037	COPE Granada långt bakom RAI men ID // 87.6 FM 	JOB
	936	17	0528	RNE5 Alicante med lokalprogram	LSD
		22	0525	RNE5 Valladolid med lokalprogram, även 0545	RÅM
	945	12	1826	Smooth R Sussex, Bexhill spelade ”When I Was Your Man” med Brunos Mars	JOB
		12 	2300	Gold, Derby "This is Gold". Gold finns kvar på 4 frekvenser. Saknar QSL på 999 och 1458 men har inget lokalt på vettiga tider? 	JOB
	954	2.	1745	Onda Cero R Madrid	LSD
	963	13 	0200	Sunrise R, Northeast London // 972 	JOB
	972	13 	0200	Sunrise R, London fint "On AM in London, and across the UK on DAB, This is Sunrise news" 	JOB
		12 	1745	RNE1 Cabra "Radio Nacional de España Andalucía" 	JOB
	990	12 	2000	Free R 80's, Wolverhampton svagt men klart  // 1017 och 1359. Premiär för mig. 1152 svår att gräva upp dock	 JOB
		13 	0500	Hallam 2, Doncaster ganska bra med ID och nx en liten stund 	JOB
		2.	0905	Hallam 2 med fint ID när jag hoppades på Fiji	RÅM
		16	2358	SER R Bilbao fint med ett ”Radio Bilbao Cadena SER”	RÅM
		13 	2057	SER R Bilbao fint "Radio Bilbao, la radio lider en Vizcaya" 	JOB
		16.	0850	SER R Bilbao gick strålande med loklat liksom massor av spanjorer denna tid	BOS
	999	13 	0100	Rock FM 2, Preston "With the latest news for Lancashire, This is Rock FM 2" 	JOB
		12 	1959	COPE Madrid ägde frekvensen med ID // 106.3 FM 	JOB
	1017	22 24	0525	RNE5 Burgos med lokalprogram	RÅM
		22	0545	RNE5 Granada med regionalt för Andalucia	RÅM
		13 	2200	Free R 80's, Shrewsbury "Across the West Midlands, we are Free Radio 80's" 	JOB
	1026	8.	2230	SER R Jaén  med ett mycket fint ID sist i gaten.	BOS
	1035	21	2000	Lyca Dilse 1035, London	LSD
		12 	2300	Lyca Dilse R faktiskt! "...for the latest news update on Dilse Radio" mm. Mycket ovanlig hos mig, senast loggad för massor av år sedan som en Countrystation! Svarade då med QSL-kort 	JOB
		12 	2200	West Sound, Ayr med det bästa ID jag hört dem på! "With the latest news for Ayrshire, this is West Sound". Led svårt under Northsound men den är nu endast en webbradio. West Sound loggad i Petik och QSL:ad därtill vid ett högtidligt tillfälle för några säsonger sedan. Minns att jag ringde upp dem efter en möjlig loggning i Brån-QTH:et tidigt 90-tal. QSL kom inte men jag hade hört rätt telefonnummer! 	JOB
		27	2100	WestSound, Ayr	LSD
	1053	11	2159	COPE Castellón  länge eftersökt! Behövdes att jag lyssnade på Asien-tråden!	BOS
	1098	17	0525	RNE5 Huelva med lokalprogram	LSD
		22	0525	RNE5 Avila med lokalprogram, även 0545	RÅM
		23 24	0525	RNE5 Lugo med lokalprogram	RÅM
		26	0525	RNE5 Lugo	LSD
	1107	17	0545	RNE5 Santander	LSD
		23	0525	RNE5 La Rioja med lokalprogram	RÅM
	1125	17	0548	RNE5 Toledo	LSD
		22 24	0525	RNE5 Toledo med lokalprogram	RÅM
		22	0545	RNE5 Soria med regionalt för Castilla la Mancha	RÅM
		23	0525	RNE5 Vitoria med lokalprogram	RÅM
		17	1745	RNE5 Badajoz	LSD
	1134	12	1959	COPE Salamanca	JOB
	1143	11	2159	COPE Jaén  inte vanlig så det stör.  Även Ourense med ID en minut tidigare.	BOS
		13 	1921	COPE Ourense 	JOB
	1152	12 	2100	Smooth R Norfolk, Norwich "Smooth Radio news". Jag dissar Plymouth helt eftersom den är helt omöjlig? 	JOB
	1161	12 	2100	Viking 2, Goxhill hade jag väldigt svårt att få fram i Petiknäs i somras, men här inget problem 	JOB
		13 	0001	Smooth R Wiltshire, Swindon "This is Smooth Radio News" efter reklam 	JOB
	1170	12 	2100	TFM 2, Stockton-on-Tees med svagt men klart "TFM 2" 	JOB
		12 13 	2300	Swansea Sound, Swansea är ett trevlig undantag till kedjorna i UK "1170 mediumwave across southwest Wales, this is Swansea Sound" 	JOB
	1215	12.	1730	COPE Léon med i alla fall ett klart ”León” genom UK och en annan COPE.	BOS
	1224	28	1200	R Eldorado, Damvald NL med oldies	LSD
		11	2158	COPE Lleida  eftersökt. Nu fint och komplett ID. LSB på Asien-tråden	BOS
		11	2159	COPE Almeria  klämde in ett ID sist i gaten	BOS
		12 	1959	COPE Almeria svagare än Huelva men tajmade fint 	JOB
		18	1727	COPE Lugo	LSD
		25	2058	COPE Huelva	LSD
		12 	1959	COPE Huelva fint vid ID-tid 	JOB
	1251	12 	2100	Smooth R Suffolk, Great Barton bra "This is Smooth Radio news" 	JOB
	1260	12	1721	BBC R York, Scarborough	JOB
		22	0600	BBC R York stark med morgonprogram	RÅM
	1269	12	1958	COPE Zamora ID:ade inte exakt samma sekund som Badajoz	JOB
		12	1958	COPE Badajoz live-ID:ades också	JOB
		25	1220	R Mi Amigo International från okänd sändare //6085	LSD
	1278	12	1839	Pulse 2, Bradford med reklam i röran // 1530	JOB
	1296	19	2100	R XL, Birmingham	LSD
		12 	1758	COPE Valencia ligger lite högt 	JOB
	1305	12	1804	Smooth R South Wales, Christchurch är ovanlig här! Enda Smooth listad här. Har nog inte hört denna eller dess föregångare (tex. Capital Gold) tidigare! Förhoppningsvis går det att gräva fram något lokalt…	JOB
		13 	0200	Hallam 2, Barnsley "The latest news for South Yorkshire, Hallam 2" 	JOB
		17	1745	RNE5 Bilbao	LSD
		18	0525	RNE5 Ourense med lokalprogram	LSD
		23 24	0525	RNE5 Orense med lokalprogram	RÅM
		22	0525	RNE5 Ciudad Real med lokalprogram	RÅM
		22	0545	RNE5 León med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1314	22 24	0525	RNE5 Salamanca med lokalprogram, även 0545	RÅM
		22	0525	RNE5 Tarragona med lokalprogram och ID 2 sekunder efter Salamanca	RÅM
	1323	12	1802	Smooth R Sussex, Brighton med jingle-ID. Körde Roxette lite senare	JOB
	1332	18	1400	R 0511, Ternaard med nyheter och jinglar       	LSD
		22	0712	R 0511 spelade lättrapporterad musik             	RÅM
		14 	1400	R 0511, Ternaard med "Radio 0511 Nieuws" under Nagoya på grå antennen! Den hade jag inte haft någon aning om inte RÅM/LSD tipsat den! Har nog inte loggats i Parka tidigare expeditioner? Flytt från 675. Bonus vid Japan-mangling. 100W liksom de flesta holländarna   	JOB
	1359	12 	2000	Free R 80's, Coventry ganska bra ”freeradio.co.uk" 	JOB
	1395	12	1659	Studio Denakker, Klazienaveen ny för mig som bara hört Seabreeze här!	JOB
		18	0800	Studio Denakker med id och nyheter	LSD
		22	0655	Studio Denakker med nyheter på heltimen	RÅM
		5.  	0800	R Seebreeze AM, Akkum NL är åter i gång efter uppehåll  	LSD
		15.	1001	R Seebreeze AM  med ett något försenat heltimmespip och nyheter efter hurtig mx	BOS
		21	2030	Energy Power AM, Dublin sänder bara under veckosluten	LSD
	1413	22	0525	RNE5 Vigo men IDar Pontevedra med lokalprogram, även 0545	RÅM
	1431	12 	1800	Smooth R Essex "This is Smooth Radio" 	JOB
	1449	13 	0301	BBC Asian Network, Peterborough har jag inte heller hört förut tror 	JOB
	1458	12 	1900	BBC R Cumbria, Whitehaven hör man inte ofta! "BBC Radio Cumbria" i röran här 	JOB
		13 	0301	BBC Asian Network, Birmingham ganska bra 	JOB
		13 	0000	Gold, Manchester "The greatest hits of all times, This is Gold" i kamp med Lyca R 	JOB
		29	0804	BBC Newcastle  med ID och ”Radio for the Northeast”	RÅM
	1485	13 	2057	SER R Santander fint "Radio Santander, Cadena SER" 	JOB
	1494	21	1845	R Moldova med hårdrock	LSD
		29	2000	R Moldova med ID och nyheter	RÅM
	1503	22	0525	RNE5 Monforte men IDar Lugo med lokalprogram	RÅM
	1512	27	0720	R 220 är en legal station i Holand	LSD
		27	0721	R 220 med ID och musik	RÅM
	1530	12	1840	Pulse 2, Huddersfield med reklam i kamp med VoA som var stark med FF	JOB
		9.	0449	R Constanta med lokalt ID i NA-lyssningen	JOB
	1557	12	1744	Smooth R Hampshire, Southampton med travel info för Hampshire. Sedan eko på musiken	JOB
	1566	12 	2100	BBC Somerset, Taunton utan problem "BBC Somerset" 	JOB
	1575	16.	0850	SER R Pamplona  fint med lokalt då dom slapp störsändaren här	BOS
	1584	13	2000	Panjab R, London	JOB
		13 	2057	SER R Ourense 	JOB
		11.	2157	SER R Gandia  var en glad överraskning här. har letat den förgäven senaste åren. Ett bra Id som “Radio Gandia, Cadena SER”	BOS
	1602	3.	1100	Scandinavian Weekend Radio, Virrat med 400 Watt	LSD
		14 15.	1300	R Seagull, Harlingen  stabilt och mest bara ensam på frekvensen. ID + ZZ Top	BOS
		13 	1400	R Seagull, Harlingen  med EE-px och popmusik. ID här, och ingen NZ tyvärr 	JOB
		17	2050	SER R Cartagena	LSD
		13 	2057	SER R Segovia dominant i gaten 	JOB
	1611	6 15.	2001	R Northern Star  eller ”Radio Estrella del Norte” som det också IDades.	BOS
		1.	0930	R Northern Star som IDade 	RÅM

AFRIKA
	531	21	2110	Jil FM, F’Kirina stark med fartig musik                                  	RÅM
	747	24	0525	RNE5 Las Palmas med lokalprogram                                      	RÅM
	837	8.	2230	COPE Las Palmas  är faktiskt tillbaks! ID här under Sevilla! Visste jag inte men ser nu att Reidar via Ydun noterar att dom förmodligen är tillbaks på full effekt.        	BOS
		13 	2037	COPE Gran Canaria, Las Palmas vågar jag väl tipsa då det inte verkar vara någon spökhörning! "COPE Gran Canaria" och minst en till lokal referens 	JOB
	972	22	0545	RNE1 Melilla	RÅM
	1350	1.	0259	R Botswana, Tsahbong med hymnen	JOB
	1530	20	2000	VoA São Tomé, Pinheira med engelska	LSD
		29	1830	VoA  avslutade sina program på engelska	RÅM
		18	2355	R Nacional de la RASD  med ID på ett par olika språk. Hymnen sen och så borta.	BOS
		30	2358	R Nacional de la RASD stängde med hymnen	JOB
	1566	12	1749	TWR Africa, Parakou fint med ID på EE ”TWR Radio 1566” mm	JOB

ASIEN
	531	11	1556	+DZBR Batangas City  överraskade med fina ID i slut-dito! ”DZBR signing off” bl a. Verkade köra på EE? Allt jag hörde var på EE i alla fall.	BOS
		13 	1600	DZBR faktiskt med ett tydligt "DZBR" på timmen och lite till! 	JOB
	558	12	1600	HLQH (KBS 2), Yeong-il fint med ”Happy FM”-jingle bland annat	JOB
		14 	1500	JOCR (CRK) Kobe  jinglade på timmen // 1395 	JOB
		18.	1308	DZXL Manila  upp med flera”DZXL” ”Manila” mm. Har hört den en gång förr.	BOS
	567	12	1559	HLKF (KBS1) Jeonju  med fint bokstavs-ID trots att mwlist.org säger att den är inactive.
				Den listan tycker jag verkar mycket korrekt på PHI dock 	BOS
		12	1600	HLKF (KBS 1) drog callet	JOB
		13 16.	1259	JOIK (NHK1) Sapporo  med mycket “Sapporo” och “Hokkaido” // 585 och 1188.	BOS
		13 	1255	JOIK (NHK1) Sapporo med regionalt för Hokkaido 	JOB
	576	12	1539	Myanmar R, Yangon ganska bra med nyheter på engelska	JOB
		28	1615	Myanma R med popmusik //594	LSD
	585	13	1258	JOPG (NHK1) Kushiro  stark med Hokkaido-nyheter // 567 och 1188	BOS
		13 	1255	JOPG (NHK1) Kushiro // 567 med Hokkaido-gate 	JOB
		17	1645	R Pakistan, Islamabad	LSD
	594	11 16.	1606	DZBB Obando  med lokalstyrka! Väldiga ID	BOS
		20	2030	DZBB	LSD
		26	1300	DZBB  bra med reklam och ID mm	RÅM
		12	1535	AIR, Chinsurah fint med nx på EE	JOB
		13 	1410	JOAK (NHK1) Tokyo med regionalt för Kanto. Min snigelrapport dit med lokal-ID från PAX114 studsade... 	JOB
	603	13 	1255	+JOOG (NHK1) Obihiro med regionala nx för Hokkaido 	JOB
		13	1255	JOOG (NHK1) Obihiro  när jag till slut kollade denna snutt!	BOS
	612	14	1414	JOLK (NHK1) Fukuoka  några sekunder parallellt med 756 och 639. Fler misstänkta Kyushu-stationer hördes också men har inte kollat varje sekund av dessa för // 756	BOS
	630	11 16.	1600	DZMM Obando  nästan Q5!  Stabil och ensam. Massor av ID!	BOS
		13	1605	DZMM med maffigt ID ”Radyo Patrol” med mycket mera! DJ sade ”Goodmorning!	JOB
	639	13 	1259	JOWN (STV) Hakodate ganska hyfsat med reklamer och ett "STV" // 1440 någon minut här, men dippade rätt mycket till heltimmen 	JOB
		16.	1300	JOWN (STV)  med bra ID // 1440 // 1197	BOS
		14	1414	+JOIP (NHK1) Oita  // 756 med regionalt för Kyushu .  Sydlig öppning och NHK1 även på 531, 540 och 549 som skulle kunna vara Naha, Okinawa med repeaters?	BOS
		14	1414	JOIP	JOB
	666	9 19.	1603	DZRH Valenzuela  ligger ungefär 75 Hz lågt och brummar rätt bra om man ligger på
				nominell frekvens och lyssnar. Räknade upp reläsändarna och alla som ”DZRH”	BOS
		13	1604	DZRH med ett ID i värstingklass! Callet med lämpligt brum då jag låg på jämnt 666	JOB
		13	1258	JOBK (NHK1) Osaka  med massor av Osaka-nyheter	BOS
		13 	1259	JOBK (NHK1) Osaka med temperaturer i Osaka, Kobe, Kyoto mm i regionen
				Kansai 	JOB
	675	13 	1255	JOVK (NHK1) Hakodate med regionala nx för Hokkaido 	JOB
	684	14	1359	JODF (IBC) Morioka efterlängtad men ett par ID säkrade rapport! ”IBC Radio”. Testade en epostrapport här och det lyckades! Trevligt QSL i brevlådan efter en månad!	JOB
	693	13	1440	JOAB (NHK2) Tokyo tillhör de vanligaste NHK2	JOB
	702	9	1557	DZAS Bocaue  räknade upp alla anställda och deras licensnummer.	BOS
	720	11	1606	+DYOK Iloilo City  med fin c/d!  ”Aksyon Radyo” ”720 kHz” ”MBC, Manila Broadcasting Corporation” och licensnummer för angivna personer mm	BOS
		6.	1458	KCBS Chosun Jungang Pangsong, Kanggye  i Nordkorea alltså! Väldigt stark och väldigt överstyrd!  // 819 där dom var ännu starkare och mer överstyrd.	BOS
	729	13 	1255	JOCK (NHK1) Nagoya med regionalt // 1224 men brusigare och svagare här 	JOB
		14	1414	JOCK (NHK1) Nagoya  // 1224 och // 927	BOS
	738	11	1601	+DZRB Malolos  med ett väldigt bra ID! ”Radyo Pilipinas”	BOS
		14	1429	JORR (RBC) Naha	JOB
	747	12	1559	HLKH (KBS1) Kwangju  starkast på fekvensen vid ID. ”HLKH”	BOS
		13	1440		JOIB (NHK2) Sapporo fortfarande bara med sitt tråkiga icke-ID ”NHK daini 
				hosu desu”	 JOB
		21 29	1530	JOIB  med sitt unika ID	RÅM
	756	14	1414	+JOGK (NHK1) Kumamoto  rätt bra med regionalt // 639! Ovanligt med Kyushi-regionalt!  612 också upp några sekunder ibland //	BOS
		14	1414	JOGK enligt BOS	JOB
	765	14	1359	JOJF (YBS) Kofu överraskade med ett ”YBS Radio”! Ny för mig den också	JOB
		6.	1500	JOPF (KRY) Tokuyama  med fint ”KRY Radio” när jag //-kollade 1485	BOS
	774	13	1440	JOUB (NHK2) Akita  fint	JOB
		21	1530	JOUB Akita stark	RÅM
		13	1537	+DWWW Valenzuela NOS-musik och flera fina “DWWW 774” samt en ID-sång!	JOB
		13	1537	DWWW Valenzuela  förvånansvärt fint! Tack för tipset Janne!  	BOS
		13	1605	+DXSM/DXSO Marawi City/Jolo med “Radyo Pilipinas” och NA. Stängde här och lade ut en ton en stund. Inget napp på någon annan PBS-frekvens på direkten men de kanske inte stänger helt synkat?	JOB
	792	13 	1410	JOIK (NHK1) Sapporo via Enbetsu fint med Hokkaido-gate! 	JOB
	801	13 	1300	JOQN/JOQS/JOTN (HBC) Kitami/Nemuro/Tomakomai/Engaru är fyra 100W-reläsändare. "HBC Radio"-jingle. Hörd av BOS vid PAX125 	JOB
	810	13	1304	AFN Tokyo  ”The Eagle. Serving America’s Best.” Även camp-info	BOS
		13 	1304	AFN Tokyo bra med ID enligt BOS 	JOB
	819	6.	1258	KCBS Chosun Jungang Pangsong, Pyongyang  se kommentar på // 720.  Speciell stil på framförande och musik!  ID om än lite dålig läsbarhet  och svårförstått.  Har dom ingen koll på hur illa ljudet låter?  Hittade ingen fler // vid snabb koll. 	BOS
	828	14	1440	JOBB (NHK2) Osaka relativt svag denna gång	JOB
		29	1540	JOBB  är oftast stark	RÅM
	837	11	1559	DYFM Iloilo City  med bra close down ID.  Flera ”DYFM” ”Bombo Radyo”	BOS
		19	1510	AIR Vijayawada med id, nyheter och reklam på lokaltspråk	LSD
		6.	1500	HLKY (CBS) Seoul  fint bokstavs-ID som hadre ovanligt rent EE uttal	BOS
		13 	1410	JOQK (NHK1) Niigata med regionalt för Kanto // 594 	JOB
		16.	1255	JOQK  stark!  // 594	BOS
	846	11 18.	1606	DZRV Malolos  fint ID!  Flera ”Radio Veritas” den 18.11	BOS
		1.	1730	DZRV	LSD
		14	1602	DZRV med en sådant där snyggt c/d med licensnummer och allt  plus ett arkiv-ID “DZRV Radio Veritas is now signing off”	JOB
		13 	1256	JOCP (NHK1) Koriyama med regionalt för Tohoku // 891, 963 mfl 	JOB
		13	1256	JOCP (NHK1) Koriyama  enligt Jannes tips! Tnx!	BOS
	855	13 	1300	HLCX (MBC), Jeonju drog callet 	JOB
		13	1300	HLCX (MBC) Jeonju  har jag ingen koll på om jag hört tidigare	BOS
	864	13	1259	JOHE/JOQF (HBC) Asahikawa/Muroran/Enbetsu  “HBC” // flera andra HBC	JOB
		14 	1500	HLKR (KBS 1) Gangneung  dominant med callet 	JOB
		6. 16.	1500	HLKR (KBS1) Gangneung  som ovan	BOS
	873	13	1440	JOGB (NHK2) Kumamoto har gått bättre	JOB
		29	1540	JOGB  störd av AIR	RÅM
		21	1530	AIR Jalandhar med nyheter på engelska ”News at 9”	RÅM
	882	2.	1500	TWR India, Puttalam, Sri Lanka	LSD
		9	1600	DWIZ Obando  med svagt ID. Betydligt bättre call-ID 1605 dock.	BOS
		13 	1600	DWIZ med fint "DWIZ ocho ocho dos"!  	JOB
		26	1300	DWIZ 	RÅM
		3.	1505	DWIZ  dök upp och idade	LSD
		13	1259	JOWS (STV) Kushiro ”STV Radio”	JOB
		6.	1359	JOWS (STV) Kushiro/Esashi/Kitahiyama  med fint “STV”	BOS
	891	13 16.	1259	JOHK (NHK1) Sendai  med regional gate. Stark.	BOS
		13 	1255	JOHK (NHK1) Sendai med regional gate 	JOB
		1.	1400	HLKB (KBS1) Busan med ID	RÅM
		6.	1459	HLKB (KBS1) Busan  med perfekt bokstavs-ID	BOS
	900	24	1520	AIR Kadapa med reklamer	LSD
		14 	1400	JOHO (HBC) Hakodate med "HBC Radio"-jingle // 1287 	JOB
	909	13	1440	JOCB (NHK2) Nagoya bra	JOB
		13 	1259	JOVX (STV) Abashiri höll ut till TOH också! 	JOB
	918	9 26	1610	National Radio Kampuchea  våldsamt stark och stadig. ID efter nyheterna.  Prydligt ID på timmen 1300 utc den 26.10 förvånade. Jag var inte på plats och spelade in på NA-antenn. Kom in från tokig riktning?	BOS
		14	1359	JOEF (YBC) Yamagata med ett “YBC Radio”	JOB
		16.	1259	JOEF  mycket bra med ”YBC Yamagata Hoso”	BOS
	927	13 	1410	+JOIK (NHK1) Sapporo via Wakkanai ganska bra! 	JOB
		6.	1410	JOIK (NHK1) Sappoto via Wakkanai  stabilt i gaten.	BOS
		15.	1000	JOKG (NHK1) Kofu  med bra lokal-ID:  ”JOKG”	BOS
	936	13	1300	JOTR (ABS) Akita med ett ”ABS Radio” bara andra gången för	JOB
		13	1300	JOTR (ABS) Akita  riktigt fint!  ny för mig.	BOS
	945	13 	1410	+JOIQ (NHK1) Muroran utmärkt med nx för Hokkaido! 	JOB
		13	1410	JOIQ (NHK1) Muroran  fantastiskt fint!  Ibland är det lätt …	BOS
	954	9	1605	+DZEM Obando  med kanon-ID! Verkade stänga sen.	BOS
		14 16.	1259	JOKR (TBS) Tokyo  ”TBS”	BOS
		13 	1300	JOKR ID:ade "TBS Radio" och annonserade nästa px "Talk About" på engelska, men sen var det på JJ ju 	JOB
	963	9	1556	Taiwan Guangbo Gongsi  sa dom här	BOS
		13 	1255	JOTG (NHK1) Aomori med regional gate för Tohoku 	JOB
	972	12	1600	HLCA (KBS), Dangjin mycket bra	JOB
		20	1900	HLCA  tidvis stark med utlandsprogram	RÅM
		20	1900	HLCA	LSD
	990	9	1506	DZIQ Obando  med många ID i långa perioder. Stark.	BOS
		13 	1600	DZIQ ID:ade "Trans-Radio Broadcasting Corporation DZIQ" 	JOB
		26	1300	DZIQ 	RÅM
		1.	1130	DZIQ	LSD
		14 	1413	JORK (NHK1) Kochi är enda NHK1 här och kom upp rätt bra med regionalt för Shikoku även om cx mer låg mot norra Japan 	JOB
	999	13 	1258	+JOTG (NHK1) Aomori via Hachinohe // 891. Bättre 1410 	JOB
		13	1411	JOTG (NHK1) Aomori via Hachinohe  /891	BOS
	1008	13 16.	1300	JONR (ABC) Osaka  inte så bra men kom upp med ett ”ABC” i alla fall	BOS
		22	1325	JONR  idade ”ABC Radio”	LSD
		14 	1300	JONR ID:ade "ABC" på timmen 	JOB
	1017	13	1440	JOLB (NHK2) Fukuoka	JOB
		29	1540	JOLB 	RÅM
		16.	1540	JOLB  mycket bra ID. En av få NHK2 som hördes alls.	BOS
	1026	9	1605	DZAR Malabon  med fint bokstavs-ID denna tid	BOS
		13	1600	DZAR ”Sonshine Radio” ganska bra	JOB
	1044	19.	1300	+DZNG Naga  med flera “Bombo Radyo, Naga” förutom callet samt Servicio Publico med reklamer delvis på engelska. Bra en minut på timmen!  Även hörd PAX131!	BOS
	1053	14	1259	JOAR (CBC) Nagoya  ”CBC Radio”-jingle mm	BOS
		13 	1300	JOAR med "CBC Radio"-ID 	JOB
	1062	9	1559	DZEC Obando  räknade upp flera frekvenser	BOS
		13	1600	DZEC “Radio Agila 	JOB
		13 	1300	HLKQ (KBS1) Cheongju med callet 	JOB
		13	1300	HLKQ (KBS1) Cheongju  callade nere strax över bakgrundsbruset, men klart ID.	BOS
	1071	13 15.	1300	JOWM (STV) Obihiro  stark med “STV”	BOS
		13 	1300	JOWM "STV Radio" hördes bra 	JOB
	1080	12	1600	HLAT (MBC), Yeosu inte så stark men ganska ensam	JOB
		17	1700	CRI Xuanwei med nyheter på engelska	LSD
		12	1601	China R International, Xuanwei fadade upp med nx på EE	JOB
		13	1604	+DYBH Bacalod City med några “DZRH”-ID // 666! Tnx för tips BOS - annars hade jag nog inte kollat denna!	JOB
		16.	1336	DYBH   med flera fina ”DZRH”-ID har jag spanat efter ett tag!	BOS
	1089	13	1440	JOHB (NHK2) Sendai har jag inte loggat tidigare!	JOB
	1098	14 	1400	JOWO (RFC) Koriyama med ID "Radio Fukushima" // 1395. Ingen CRK-QRM här 	JOB
	1107	13	1300	JOMR (MRO) Kanazawa ”MRO Radio”	JOB
	1116	13 	1300	JODR (BSN) Niigata ägde frekvensen "BSN Radio" 	JOB
		10.	1300	JODR (BSN) Niigata  mycket dominant	BOS
		1	1412	AIR Srinagar bra med prat om Kashmir	RÅM
	1125	13	1440	JOLC (NHK2) Tottori  med ett tydligt ”JOLC” var nog premiär för	JOB
		1.	1540	JOLC  rätt bra	RÅM
		14	1530	JOAD (NHK2) Naha gladde med ID. Idag inte c/d 1440 alltså! 	JOB
		6.	1540	JOAD  med sitt udda läge var visst allt som hördes denna gate.	BOS
	1134	12	1600	HLKC (KBS 3), Hwaseong hade nog sällskap av Tokyo ett tag	JOB
		1.	1140	HLKC  spelade ABBA och jinglade ”KBS”	LSD
		16.	1300	HLKC  med call-ID ”HL…”  som inte var ”HLKC”. Moderstationens kanske.	BOS
		13	1300	JOQR (Bunka Hoso) Tokyo  fint vid ID.  Alla 50 kW gick bra men gleds förbi.	BOS
		13 14	1500	JOQR nu och då med ett ”Bunka Hoso”	JOB
	1143	14 	1500	JOBR (KBS) Kyoto med Korea-QRM men tydligt ID 	JOB
	1152	13	1440	JORB (NHK2) Kochi var det länge sedan jag hörde	JOB
		13	1440	JORB  med fint ID 	BOS
		13	1440	JOPC (NHK2) Kushiro med non-ID à la Sapporo som för de flesta (alla?) Hokkaido-stationerna? JORB lite starkare denna gång	JOB
	1161	26	1300	+DYKR Kalibo överraskande bra på min NA-antennkombo! ID “DYKR 1161” bl.a. på timmen                                      	JOB
		26	1300	DYKR  med fint legal ID redan strax före timmen            	BOS
		26	1305	DYKR stängde med stor avstängningsceremoni                	LSD
		13	1410	JOIK (NHK1) Sapporo via Matsumae/Rumoi/Imakane är tre 100-wattare som hjälptes åt! Regional-px // 747      	JOB
		6.	1410	JOIK (NHK1) Sapporo via Matsumae/Rumoi/Imakane  fint med Hokkaido-gaten	BOS
	1179	14 16.	1300	JOOR (MBS) Osaka  med ett fint ”MBS Mainichi” men artikulationen var märklig	BOS
		14 	1300	JOOR med ID enligt BOS 	JOB
	1188	13	2000	JOKP (NHK1) Kitami faktiskt när jag bevakade med Asienantenn för NHK1-ID	JOB
		13 15.	1258	JOKP  med regionalgaten // 585 och 567.  15.11 1000z med kanon-ID: ”JOKP”	BOS
		23 1.	1255	JOKP  med lokalt program. 1.11 1000 bra med ”JOKP”	RÅM
		1.	1000	JOKP  med lokal-id	LSD
	1197	13 16.	1259	JOWL (STV) Asahikawa  fint med ”STV Radio”	BOS
		13	1359	JOWL med ett bra ”STV Radio”	JOB
		1.	1000	JOWL  med ”STV Radio”	RÅM
		14	1359	JOFO (RKB) Kitakyushu med ”RKB Radio”	JOB
		14	1359	JOYF (IBS) Mito ”Ibaraki Hoso”. Svarade inte förra gången jag hörde dem	JOB
		14	1300	JOYF  med en ”Ibaraki Hoso”-jingle	BOS
	1215	14 	1500	JOBO/JOBW (KBS) Maizuru/Hikone lite bättre än 1143 på timmen 	JOB
	1224	23	1410	JOJK (NHK1) Kanazawa med regionalt program	RÅM
		13 	1255	JOJK med regionalt för Tokai-Hokuriku 	JOB
	1233	14	1500	JOUR (NBC) Nagasaki ”NBC Radio”. Vill ha RAB här dock	JOB
	1233	13 	1429 	JOGR (RAB) Aomori med några "RAB" + även "Aomori". Trevligt återhörande sedan PAX87! Svarade inte då så nya tag nu och QSL kom per post!	JOB
	1242	14	1300	JOLF (Nippon Hoso) Tokyo  	BOS
		14 	1359	JOLF mäkta fint med "All Night Nippon" 	JOB
	1260	14	1300	JOIR (TBC) Sendai  med både ”TBC”-jingle och ”Sendai”	BOS
		14 	1400	JOIR kanon med snygg "TBC Radio"-jingle. Tyvärr inget på reläfrekvenserna trots att den gick så bra 	JOB
		20	1345	R Pakistan, Peshawar med program på engelska	RÅM
	1269	13	1259	JOHW/JOFM (HBC) Obihiro/Esashi ”HBC”	JOB
		1.	1000	JOHW/JOFM  med ett par ”HBC Radio”	RÅM
		15.	1000	JOHW/JOFM  med några fina ”HBC”	BOS
	1278	14	1300	JOFR (RKB) Fukuoka  stabil  och många RKB-id	BOS
		30	1753	JOFR  bra med flera ”RKB radio”	RÅM
	1287	12	1600	HLAF (MBC), Gangneung med ett ”HLAF” snarare än att det istället var ”HLAX” efter 
				några omtagningar	JOB
		13	1259	JOHR (HBC) Sapporo mycket fint med en hel drös ”HBC”	JOB
		17	1343	JOHR  med ett par “HBC” var först ut av japanerna	RÅM
	1296	6.	1414	JOTK (NHK1) Matsue  kollades för att utreda 1368-mysteriet som inte var // med de vanligaste distrikten.	BOS
	1314	8	1500	DWXI Noveleta med ett väldigt fint bokstavs-ID mm	BOS
		14	1259	HLCM (CBS) Jeonbuk  med tydligt ”HLCM” genom JOUF	BOS
		14 	1400	HLCM med callet 	JOB
		14	1300	JOUF (R Osaka) Osaka  flabbade på och ID:ade ”Radio Osaka”	BOS
		14 	1400	JOUF dominant med "Radio Osaka"-jingle 	JOB
	1323	2.	1400	CRI Shuangyashan med program på ryska	LSD
		15.	1000	+JOFP (NHK1) Furushima  med callet ganska bra!  Belöningen för att jag offrade de rätt bra NA-kondsen för att lyssna på de ännu bättre Asien-dito en stund! Jfr 1584!	BOS
	1332	14 	1400	JOSF (Tokai Hoso) Nagoya ägde frekvensen med "Tokai Radio"-ID men holländaren under faktiskt! 	JOB
	1350	8 6.	1500	DWUN Malabon ”Radyo La Verdad 1350” flera fina gånger om.	BOS
		22	2045	DWUN	LSD
		14 	1500	HLAQ (MBC) Samcheok rätt bra med ID och typisk MBC-melodi 	JOB
		14 	1500	JOER (RCC) Hiroshima med "RCC Radio"-ID 	JOB
		26	0959	JOER (RCC) Hiroshima med flera ”RCC”	RÅM
	1368	26	1000	JOLG (NHK1) Tottori med ett ”JOLG” mm. Tyvärr svarar de inte på rapporter	RÅM
		13 	1255	JOJP (NHK1) Tsuruoka med regionala nx för Tohoku 	JOB
		6. 	1414	JOJP (NHK1) Tsuruoka med nx för Tohoku // 891	BOS
		13	1245	JOTS (HBC) Wakkanai	JOB
		15.	1000	JOTS (HBC) med samma långa jingle som på flera andras HBC-frekvenser: ”The music you remember from ……… HBC ….”	BOS
	1386	12	1600	HLAM (MBC), Mokpo finfint på timmen med callet	JOB
		20	1400	HLAM	LSD
		6. 15.	1500	HLAM  med bland annat ”MBC”. Stark	BOS
		29	1600	HLAM  bra med AM- och FM-frekvens, call och MBC	RÅM
		13	1440	JOQC (NHK2) Morioka samtidigt med JOJB	JOB
		13	1440	JOJB (NHK2) Kanazawa  	JOB
		21 29	1530	JOJB starkast vid stängning	RÅM
		29 1.	1540	JOKB (NHK2) Okayama IDade strax före JOJB	RÅM
		16.	1540	JOKB  med ID någon sekund före JOJB	BOS
	1395	14	1359	JOCE (CRK) Toyooka jinglade ”CRK Radio” i kamp med RFC	JOB
		14 	1400	JOWE (RFC) Fukushima med ett snabbt "Radio Fukushima" // 1098. CRK-QRM. Svarade trevligt med QSL-kort för både 1098 och 1395 	JOB
		18	1500	VOIRI, Gorgan med program på turkmen	LSD
	1404	13	1259	JOQL (HBC) Kushiro ”HBC Radio”	JOB
		13	1300	JOQL (HBC) Kushiro  med fina HBC-id och Hokkaido-omnämnanden	BOS
		20	1300	JOQL	LSD
		1.	0930	JOQL  med ett ”HBC radio”	RÅM
	1413	14	1300	JOIF (KBC) Fukuoka  hade problem med ett par andra ovanligt nog	BOS
		1.	1500	JOIF  bra med ett ”KBC”	RÅM
		14	1400	JOIF ägde frekvensen “KBC Radio”	JOB
	1422	14	1300	JORF (R Nippon) Yokohama  med ”Radio Nippon”-jinglar	BOS
		14 	1300	JORF fint med sina "Radio Nippon"-ID 	JOB
	1431 	14 	1300	JOVF (WBS) Wakayama med ett "Wakayama Hoso" 	JOB
	1440 	14 	1348	AFN Korea-Thunder AM ganska bra "You get today's best hits on AFN". Har de lokala inslag månntro? Jo 1352 ett fint "This is your AFN Humphreys radio update" med lokala meddelanden från basen. Dessutom ett fint eko på låten innan och vad som låter som en till station som drar igång något eget i bakgrunden! AFN Humphreys är Pyeongtaek 1kW på frekvensen. Waegwan 5kW är Camp Carroll så har nog egna? Eko på Humhreys så åtminstone en som körde // men andra drog på mx snabbare efter break. Klart intressant att bevaka vid cx alltså!	JOB
		18.	1300	AFN Humphreys, Pyeongtaek  med ett perfekt ”This is your AFN Humphreys radio update …”	BOS
		9 26	1604	DWDH Dagupan City  med smaskig signal och massor av DZRH-ID	BOS
		13 	1604	DWDH med "DZRH"-ID // 666. Gick inte så starkt här, men letade inte upp något bättre avsnitt när jag konstaterat att det var dem 	JOB
		26	1301	DWDH 	RÅM
		13	1259	JOWF (STV) Sapporo ägde frekvensen ”STV Radio”	JOB
		22	1100	JOWF	LSD
		31	0915	JOWF  är ofta i vägen för försöken att höra Kiribati	RÅM
	1449	13	1300	JOQM (HBC) Abashiri  // 1404 och nämnde Hokkaido flera gåner.	BOS
		13 	1300	JOQM "HBC Radio" 	JOB
	1458	13 	1259	JOYL (IBS) Tsuchiura/Sekijo med ett "Ibaraki Hoso" i röran här 	JOB
	1467	12	1600	HLKN (KBS 1), Mokpo med sitt “HLKN”	JOB
		15.	1000	HLKN  med fint call-ID	BOS
		21	1530	AIR Jeypore med nyheter på engelska ”News at 9”	RÅM
		14 	1530	JOID (NHK2) Oita inte OID på LSB 	JOB
		13	1440	JOIB (NHK2) Sapporo via Hakodate (JOVB) / Wakkanai med samma ID som det som hörs på 747 och 1602	JOB
		13	1440	JOIB (NHK2) Sapporo via Hakodate (JOVB) / Wakkanai  enligt JOB ovan	BOS
	1476	2.	1600	R Thailand, Chiang Mai stängde	LSD
	1485	6.	1500	JOPL (KRY) Hagi  med hyfsat ID när nästan alla japaner sopades bort plötsligt av en.
				störning. Blev mest kineser kvar. Parallell-koll av 765 visade att dom gick mycket
				fint där och med samma ID förstås. ”KRY Radio”	BOS
	1494	14 15.	1259	JOYR (RSK) Okayama   fint i fem minuter. Många ID	BOS
		14 	1259	JOYR "RSK" 	JOB
		13 	1300	JOTL (HBC) Nayoro svagt med den klämkäcka "HBC Radio"-jinglen // 1287. Minuten innan betydligt bättre signal 	JOB
	1503	13 	1255	JOUK (NHK1) Akita med regional lucka // 891 mfl 	JOB
		15. 16.	1259		JOUK stabilt. Avslutade gaten med att nämna Morioka och Sendai. Vädret?  Den 15.11 1000z med callet!	BOS
	1512	21	1415	R Ardabil med lokalid	LSD
		14 	1530	JOZB (NHK2) Matsuyama 	JOB
	1521	13	1440	JOTC (NHK2) Aomori med ett klart ID = kul! Ny för mig nämligen	JOB
	1530	13 10.	1300		JODO (BSN) Joetsu med ett ”BSN” i kamp med en till JJ som det lät	BOS
		13	1300	JODO  hördes även av BOS. Jodå!	JOB
		14 	1359	+JOXF (CRT) Utsunomiya länge jagad ända sedan PAX87 då jag nog hade häng på dem! Åtminstone ett tydligt "CRT" här gladde!  	JOB
		8	1459	DZME Quezon City   mycket utförligt och fint ID och lite till	BOS
	1539	16	1700	Asianet Radio, Abu Dhabi, UAE med program på Malayalam	LSD
	1548	16.	1300	+DZSD Dagupan City  med hyggligt ”Super Radyo”-ID överraskade lite.  Kollade med 594 samtidigt och gick lite bättre där med exakt synkat ID! ABC tog över sen en stund innan annat diverse tog hand om frekvensen. Denna hade jag inte på check-listan!	BOS
	1557	13 	1300	JOHS (HBC) Rumoi nätt och jämt men 100% med ID-jingle i underläge 	JOB
		13	1319	JOHS (HBC) Rumoi  med klart ”HBC”-ID var ny för mig.  Stark // övriga ibland	BOS
	1566	19	1700	HLAZ, Jeju med VOA på koreanska	LSD
	1575	13 14	1305	AFN The Thunder, Iwakuni/Misawa/Sasebo bra med AFN och px:et "Gravity" med hippa låtar. Har de lokala inslag månntro?  Yes, lokala evenemang för Mizawabasen hörda 1245 14:e tex!  Gena svarade trevligt!	JOB
		1.	0930	AFN Japan med ”AFN The Eagle in the evening” efter nyheterna	RÅM
		15.	1000	AFN Japan  ensam på frekvensen med “AFN”-id och ABC News	BOS
	1584	13 	1255	JOIK (NHK1) Sapporo via Hiroo/Minuri/Shinkitami 	JOB
		16.	1259	+JOQG/JOUK/JOFP/JOJG/ (NHK1) Regionalt för Tohoku via Hukaura/Yuzawa/ Tadami/Atsumi  om jag förstått rätt? Klart samma som 891 och 1503 i alla fall.	BOS
		15.	1000	+JOBG (NHK1) Nagasaki via Shimabara  med fint call! “JOBG”	BOS
	1593	14	1440	JOTB (NHK2) Matsue “JOTB NHK Matsu daini-hoso...” under kines	JOB
	1602	13	1440	JOSB (NHK2) Kitakyushu i kamp med andra	JOB
		14	1440	+JOIB (NHK2) Sapporo via Asahikawa (JOCC) / Enbetsu / Urakawa med icke-ID:et //747. Så vitt vi vet gör väl ingen annan NHK2 så?	JOB
		13	1440	JOIB (NHK2) Sapporo via Asahikawa (JOCC) / Enbetsu / Urakawa  stark med det uteblivna ID.et // 747.  JOSB ID:ade i den tystnad som blev några sekunder.	BOS
	1611	9 6.	1501	DWNX Naga City  med närmare Q5 och ”RMN” + call flera gånger	BOS
		26 29	1301	DWNX  med reklam för ett företag i Naga City. Den 29.11 bra vid sign-off 1557	RÅM
		26	1410	DWNX  jinglade ”RMN”	LSD
		14 	1433	DWNX fint som tent. 13:e med non-stop-ballader. Dock hittade jag ett break 14:e med flera "RMN"-ID. Ny för 	JOB

PACIFIC
	567	13	1300	R New Zealand, Wellington med ett ”Radio NZ news at 2” (“Radio N Zed news at 2”), tyvärr under tidssignal. Trevligt med en NZ-topp – min första . Hittills i Parka så vitt känt bara 12.10 2016 (PAX114) då Bosse var ensam på post	JOB
	594	9	1600	3WV ABC Western Victoria med ABC News och innan timmen Talk Back med tel 1300-800-222.  Inget lokalt ID hört men är väl enda tänkbara på QRG:n.	BOS
	621	11	1604	3RN ABC R National Melbourne  gick fint med riks-vädret och hänvisade sedan till ”ABC RN” på Facebook.  Inget lokal-ID. Stabil ett långt tag.	BOS
	630	14	1500	4QN ABC North Queensland, Townsville QLD fint med nyheter och sedan 1505 ”Queensland weather”. ”Thunderstorms expected”	JOB
		14 6.	1400	4QN ABC North Queensland, Townsville QLD  mycket stadig och stark. QLD wx	BOS
	650	10.	1228	KPRP Honolulu HI  med reklamer tydligt riktade till lyssnare på Hawaii. Runt 1240 starkast på frekvensen med någon variant på Hawaii-musik. Fint ”KPRP”.	BOS
	657	13 	1249	+Star, Wellington  misstänkte jag nog gick här med religiös A/C-musik. Väl svagt ID här, men hyfsat 1314 med promo och co.nz-adress, och så till sist 1319 ett tydigt "This is Star" mellan låtar! Använder samma mast som 1035 och 1161 och kör ut 50 kW  Svarade trevligt så nu fördubblades min NZ-samling! 	JOB
		13	1319	Star, Wellington  när jag jämförde! Bra jobbat Janne! Jag hade aldrig orkat kolla!	BOS
	760	20.	1100	KGU Honolulu HI  med klat ID och sen Bloomberg-nx. ÄR numer Real Country!	BOS
	774	12	1600	3LO ABC Melbourne bara med nyhetsfanfaren i röran	JOB
		13 	1253	+Radio Sport, New Plymouth  bara helt svagt men // 1503 med sportsnx under NHK2 någon minut 	JOB
	891	9	1616	5AN ABC Adelaide  fint med ett community event tips. Skulle sända från en marknad och gav adressen.	BOS
	918	13	1300	+R New Zealand, Timaru/New Plymouth inte alls tokigt med ”Radio NZ news at 2”. Bara att kolla i listorna efter att ha konstaterat RNZ på en QRG	JOB
		13	1300	R New Zealand, Timaru/New Plymouth  skulle jag kanske inte kalla övertygande men ID i alla fall! Hade nog gått skapligt utan Japan-stationen som låg över.	BOS
	940	6 14.	1446	KKNE Waipahu HI  fint med ID, bl a '"All Traditional Hawaiian All The Time"	BOS
		13	1350	KKNE med ovan nämnda slogan 	JOB
		29	1112	KKNE  dito                                     	RÅM
	990	26	0935	+FBC Gold FM, Suva  rätt svag spelade lättrapporterad musik, hördes med ett fint ”Gold FM Chilling Out” mm och ett trevligt mejlsvar kom.                	RÅM
		10. 17. 1256	KIKI Honolulu HI  Fint ID som ”Fox Sports 990”                                       	BOS
		20	1245	KIKI  ”Fox Sports Radio 990”        	RÅM
	1017	23	1310	A3Z R Tonga, Nuku’alofa hördes med både västerländska och traditionella låtar. En stor och trevlig överraskning. Ännu trevligare blev det snabba svaret från Solomone Finau, Acting GM som konfirmerade min rapport som blev land nr 207!	RÅM
		23	1310	A3Z R Tonga	LSD
		15.	1000	A3Z R Tonga  med lokalt snack efter nationalsång (?) 	BOS
	1035	13	1300	2ZB Newstalk ZB Wellington  med klart ID. Gick tio minuter av och till med reklam och annat för den som vill rapportera. En del QRM bara annars hygglig signal.	BOS
		13	1300	2ZB äntligen hörd med ”Newstalk ZB”-ID i samband med nyheterna! Trevlig signal vid några fadeups. ZM1-QSL gladde här!	JOB
	1040	13	1313	KLHT Honolulu HI bra i topparna “K-Light AM 1040”	JOB
		10. 14.	1228	KLHT  med fint ID  och sen några uppbyggliga ord på vägen. Perfekt 1300 14:e	BOS
	1098	26	0939	V7AB R Marshalls, Majuru imponerande stark med musik och BBC WS på heltimmen. Ett nytt land för	RÅM
		26	1000	V7AB med fin styrka och BBC News	LSD
		15.	1000	V7AB R Marshalls  stark och mycket lokalt snack.	BOS
	1110	7. 10.	1332	KAOI Kihei HI  med fint ID mm. På västkusttråden!	BOS
		6 29	1058	KAOI  med ett svagt ID under KBND. Bra 29.10 1300	RÅM
		9.	0900	KAOI med ID för 96.7 and 96.5 bland annat i kamp med KBND på VK/ÖK-kombon	JOB
	1116	13	1300	R New Zealand, Nelson ”Radio NZ news at 2”	JOB
	1161	13 	1242	+Te Upoko o Te Ika, Wellington  tycks vi ha här ändå! Musiken låter "rätt" och här en annonsering som kanske rent av stämmer fonetiskt. Sänds ut från samma mast i Titahi Bay som Newstalk ZB 1035 vilket väl borgar för hyfsad täckning? Gick hyfsat i peakar en stund mot 13z och lite strax efter också med nonstopmusik  Riktigt bra toppar med musiken sedan också och hörd med samma ID igen 1340, så NZ gick lite längre än jag först trodde denna öppning!	JOB
		13	1242	Te Upoko o Te Ika, Wellington  gick ju bra ibland med sin mx och obegripligt ID.	BOS
	1233	13 	1305	R Live, Wellington  gladde stort med att höras någon minut när japanerna dök! Påpassligt nämndes webbadressen då: "radiolive dot co dot nz"! Även denna hörd av Bosse vid PAX114   QSL kom efter en vecka!	JOB
	1240	6 6.	1441	KEWE Kahului HI  med ett par ID efter en ad av något slag	BOS
		20	1235	KEWE   “AM 1240 KEWE”	RÅM
	1270	7. 10.	1332	KNDI Honolulu HI  bland alla California-stationerna. ”… on KNDI Radio.”	BOS
	1296 	13 	1322	Newstalk ZB, Hamilton  skapligt bra med telefonsnacket stötvis. Tyvärr dålig på att kappfada med 1035 så inte helt lätt att hitta perioder för bra parallellkoll!       	JOB
	1341 	13 	1302	Newstalk ZB, Nelson  upp med nx // 1035 en stund   	JOB
	1323	13 	1307	+Coast, New Plymouth har en sändare här också och en liten stund hördes Eurythmics // 1359                          	JOB
	1359	13 	1249	+Coast, New Plymouth när jag grottade ner mig här och hörde 70-80-talshits en liten stund. 1257 hörs ett pitchat "ID" som låter som "Coast". Men jag fick ut fyra låtar också och det räckte till QSL :-) 1323 ids jag nog inte skicka 	JOB
	1370	10.	1000	KUPA Mount Pearl HI  med ett bra id // 103.9 överraskade lite	BOS
	1377	13 	1300	Radio Sport, Levin  med samma ID som på 1503. Även om svagt 100%. QSL!	JOB
	1420	13	1300	KKEA Honolulu HI “KKEA Honolulu is ESPN 1420”	JOB
		14.	1300	KKEA  stabilt	BOS
	1449	13 	1300	+R New Zealand, Palmerston North "Radio NZ news at 2" hade jag visst missat! 	JOB
	1458	13	1300	R New Zealand, Westport ”Radio NZ news at 2” Räknade ut att detta är den sydligaste station jag hört på mellanvåg, belägen på Sydön och allt! Nelson också, men lite nordligare.	JOB
	1494	13 	1319	+Star, Hamilton  // 657 med ett tydigt "This is Star" och så på med samma låt som på 
				657 förstås!  QSL kom här också, mitt på en lördag! 	JOB
		13	1319	Star, Hamilton  enligt JOB. Tyvärr en “ryss” som behagade prata sönder det lite.	BOS
	1500	1.	1430	KHKA Honolulu HI med sport och ”NBC Sports 1500”	RÅM
		10.	1012	KHKA  med ”nbcsportsadiohawaii.com”	BOS
	1503	13	1300	Radio Sport Wellington  med användbart ID på timmen! Ja flera i rad faktiskt. Sedan en typisk amerikansk sport-signatur.	BOS
		13	1300	Radio Sport, Wellington fint med sport 10 minuter innan heltimmen, och kunde ju ha fått gå bättre men klart ”Radio Sport”-ID i alla fall! QSL!	JOB
	1548	14 	1300	4QD ABC Capricornia, Emerald bara svagt med nyhetssignaturen denna gång 	JOB
		31	1438	4QD  med programinformation	RÅM
	1570	6 10.	1500	KUAU Haiku HI  fint runt ID “KUAU Haiku, Maui”	BOS
		13	1300	KUAU “Thank you for listening to KUAU Haiku”. Bättre 1400. Townhall nx	JOB
		6 29	1104	KUAU   med ”KUAU 1570 AM” i en promo	RÅM

NORDAMERIKA
	530	31	0545	+CIAO Brampton ON spelade ”sydindisk” musik	RÅM
	540	24 27	2359	CBT Grand Falls-Windsor NL “CBC Radio One, 540 AM in Grand Falls-Windsor”	RÅM
	550	4.	0800	WGR Buffalo NY  ”Sports Radio 550 WGR Buffalo …” mm	RÅM
		4.	0800	WGR  med sport	LSD
		21	0735	WSAU Wausau WI	LSD
		24 31	0200	WSAU   var starkast	RÅM
		7	0600	KFYR Bismarck ND  med reklamer innan ID	BOS
		29	0530	KFYR  idade ”K-Fire”	LSD
		29 31	0506	KFYR  med ID efter vädret	RÅM
		28	0530	KRAI Craig CO med country	LSD
		28	0525	KRAI    mycket överraskande upp med country och flera slogans och ID ”55 Country KRAI” mm	RÅM
		7 8.	0530	KRAI  redan detta datum visade inspelningskoll. Gick fint i flera minuter. . Ville inte svara på vanliga email så testade Messenger för första gången. QSL på fem minuter!	BOS
		8.	1000	KOAC Corvallis OR  med fin signal över heltimmes-ID:et. Alla relän hördes.	BOS
		24	1059	KOAC  med kedjestationsID mellan program från BBC	RÅM
		4.	1055	KARI Blaine WA med religiöst	LSD
		8. 9.	1000	KARI  med bra heltimmes-ID genom den starkare OR-stn som ID:ade i lugn takt.	BOS
		29	0900	KARI  med ett svagt “KARI Blaine” när jag jagade KOAC	RÅM
		14. 19.	1300	KTZN Anchorage AK   svagt men klart ID innan nyheterna	BOS
		29	1300	KTZN  med ESPN och ”The Zone”	RÅM
	560	24 4.	0352	WGAN Portland ME  ”WGAN Portland” mm	RÅM
		19.	0705	WGAN  med kedje-ID innan C2C	BOS
		28 31	0559	WEBC Duluth MN med väder och ID	RÅM
		7 15	0400	KLZ Denver CO   ”… to talk@crawfordbroadcasting.com”	BOS
		19	0608	KLZ 	LSD
		15 	0400	KLZ med ovan nämnda mailadress 	JOB
		2.	0701	KLZ   “560 The Source” mm	RÅM
		24	0530	KMON Great Falls MT med country	LSD
		31 4.	0652	KMON  med country och ett “560 KMON”	RÅM
		8. 18.	1000	KMON   tyckte att dom hade ” … all you need.”	BOS
		25 29	0900	KPQ Wenatchee WA  ”News Radio 560 KPQ”	RÅM
	570	28 3.	0000	CFBC Corner Brook NL med ett ”VOCM”-ID	RÅM
		19.	0704	CFBC  dominant med VOCM-vädret	BOS
		24	0400	WMCA New York NY  ”AM 570 WMCA New York City”	RÅM
		4.	0800	CKGL Kitchener ON med ett ”CKGL” i röran	RÅM
		7 19.	0500	WNAX Yankton SD  fint på timmen	BOS
		22 24	0406	WNAX  ”WNAX Early Morning Get Together with Big Scott Allen”	RÅM
		25	0910	CKSW Swift Current SK	LSD
		7 8.	0530	CKSW  mycket bra med lokalt prat. Tiggde pengar till något sjukvårdsprojekt bl a	BOS
		24 31	0956	CKSW  med country och tävlade med KVI 	RÅM
		8. 16.	0959	KNRS Salt Lake City UT  med ett rent och fint ID strax innan KVI drog sitt	BOS
		25	0900	KNRS  starkast på heltimmen	RÅM
		24	1120	KVI Seattle WA	LSD
		29 31	1050	KVI  med ”Lars Larson Show”	RÅM
		8. 18.	1000	KVI  helt dominant och stadig men några under som störde.	BOS
		29	1041	CKWL Williams Lake BC med ett ”Cariboo Country” och country störd av KVI. Ett snabbt svar gladde. 	RÅM
	580	24 4.	0640	CFRA Ottawa ON  ”580 CFRA”	RÅM
		24	0535	CFRA	LSD
		8.	1006	KUBC Montrose CO  med ett bra ID men lite dålig artikulation så fick ta om några gånger. Men det slutade med ”580 KUBC” bland annat.	BOS
		8.	1000	KTMT Ashland OR  mycket fint med CBS Sports och ”The Game”-slogan. 	BOS
		29	1200	KTMT med sport, ”The Game” och ”KTMT 580 AM ” mm	RÅM
	590	14	0603	VOCM St. John’s NL live-ID:ades när jag svepte förbi	JOB
		21	0645	VOCM	LSD
		28 2.	0528	VOCM  med promo för program på vardagar	RÅM
		24 3.	0600	WEZE Boston MA  ”The Word” och WEZE	RÅM
		4.	0900	CJCL Toronto ON ”CJCL Toronto” och ”SportsNet 590 the Fan”	RÅM
		8. 10.	1101	CFAR Flin Flon MB  med ett bra “CFAR broadcasting from Flin Flon”	BOS
		9.	0900	KID Idaho Falls ID  med brusigt och svagt, men klart, ID	BOS
		25 1.	0934	KQNT Spokane WA  “News Radio 590 KQNT”	RÅM
		25	0930	KQNT	LSD
		8.	0957	KQNT  med svagt ID i en röra av västkustare!	BOS
		14	1239	KHAR Anchorage AK med ID ”CBS Sports 590”	JOB
		9. 10.	1257	KHAR  envisas med att dom är “The All New CBS Sports 590”	BOS
		29	1042	KHAR  med ett svagt ”KHAR”, starkare senare på dagen	RÅM
	600	21 4.	0832	WMT Cedar Rapids IA ”News Radio 600 WMT”	RÅM
		16.	0800	WMT  svagt i en röra av stationer	BOS
		21	0800	WMT “Newsradio 600 WMT”	JOB
		21 29	0722	CJWW Saskatoon SK spelar CW när jag hoppades på nån annan	RÅM
		7	0502	CJWW  ”The Old Time Dance Party”-px!  Umpa umpa …	BOS
		21 4.	0729	KSJB Jamestown ND med väder och reklam 	RÅM
		29	0750	KSJB  med country                                              	LSD
		7	0500	KCOL Colorado Springs CO  kanske svarar den här gången? Två bra ID på timmen och lite till så på’n igen!  Långt efter att jag gett upp kom ett trevligt email-QSL!	BOS
		29	0900	+KOGO San Diego CA överraskade med reklam och ett fint ID innan Fox News	RÅM
	610	21 4.	0606	CKTB St. Catherines ON “Voice of Niagara” mm	RÅM
		29	0800	CKTB  “The Voice of Niagara”	LSD
		21	0700	CKTB “The Voice of  Niagara” mm	JOB
		1.	0505	WIOD Miami FL	LSD
		8. 10.	1101	CHTM Thompson MB  med ett bra “Arctic Radio Network news on …. CHTM”	BOS
		28	0528	CHTM man kan gå till thompsononline.ca för senaste väder	JOB
		29	1046	CHTM  med ett ”CHTM Thompson” i röran	RÅM
		28	0458	KDAL Duluth MN fint med flera ”610 KDAL and on 103.9 FM”, wx mm	JOB
		28	0459	KDAL  med ID i en promo “FM 103.9 KDAL” och sedan väder	RÅM
		24	0558	+KOJM Havre MT med ”KOJM The Rock” mm	RÅM
		24	0600	KOJM	LSD
		29	0900	KOJM minsann med ett ID här och även för 98.3 och 92.5! Kul men svårflörtad?	JOB
		7	0500	KNML Albuquerque NM  med ett hårt splaschat ID men “95.9 FM and 610 AM” gick fram bra och resten hörs också om man vet vad man ska höra genom sloppet.	BOS
		24	0540	KNML  “The Sports Animal”	LSD
		28 29	0748	KNML  med CBS Sports Radio och ett svagt ID. Hade hoppats på en annan sportstation dock.	RÅM
		24	0436	KNML ID // 95.9 FM	JOB
		25	0900	KVNU Logan UT svagt men ID // 102.1	JOB
		25 29	1030	KVNU  med ett stört ”KVNU”	RÅM
		21.	0700	KVNU  stark men splashad	BOS
		26	1101	KRTA Medford OR med ett gångbart ID och QSL kom faktiskt!	JOB
		29	0838	KONA Kennewick-Richland WA med ID i en promo för ”Handel on the Law” och även 0906 innan C2C startar.	RÅM
		24 29	0914	KONA fint “Newsradio 610 KONA”. Även 24:e 1100. Kul återhörande	JOB
		25	1000	CHNL Kamloops BC	LSD
		25	1000	CHNL  med “Radio NL” mm	RÅM
		25	1000	CHNL var det länge sedan man hörde, så en kul återbekantskap!	JOB
	620	26	0540	CKCM Grand Falls-Windsor NL idade med VOCM	LSD
		28 29	0529	CKCM  med VOCM-id mellan låtarna	RÅM
		16.	2200	WZON Bangor ME  med ett tydligt ”WZON Bangor” på timmen.	BOS
		30	0900	WVMT Burlington VT hyfsat med ID	JOB
		7	0602	CKRM Regina SK  ”CKRM 620 weather” plus jingle och sen country.	BOS
		24 1.	0557	CKRM  spelade fartig CW	RÅM
		24	0705	CKRM	LSD
		14 	0516	CKRM med ett "620 CKRM" i Countryn 	JOB
		24 31	0800	WTMJ Milwaukee WI  ”News Radio WTMJ Milwaukee”	RÅM
		24	1125	KPOJ Portland OR med Fox Sports Radio	LSD
		29 1.	1200	KPOJ  med ett snabbt ID och sport	RÅM
		24	1100	KPOJ kör Fox Sports	JOB
		14	1232	KGTL Homer AK lite försynt med ID efter ”I Say a Little Prayer”	JOB
		29	1205	KGTL  med väder och ”From the Top of the World and Homer Alaska”	RÅM
	630	31	0607	CFCO Chatham-Kent ON med country och ”Country 92.9 FM 630 AM CFCO is Chatham-Kent”	RÅM
		31	0606	CFCO med ett ganska klent ID. CHED och EU är svåra att komma runt	JOB
		7 15	0600	CHED Edmonton AB  en av de starkare från NA denna heltimme.	BOS
		19	0620	CHED	LSD
		21 31	0942	CHED   med reklam och “630 CHED”	RÅM
		24 25	0622	KXFD Boise ID  ”630 The Fan”	RÅM
		9.	1300	KXFD  utan någon CHED denna gång. Inte så väldigt stark dock.	BOS
		21	0800	KFXD med ID och Fox-sporten	JOB
		13	1305	KIAM Nenana AK drog callet. Blev visst en liten AK/HI-öppning när vi var ute i antennskogen. Hade VK-antennen inne då det lät väldigt sprakigt på svarta tråden, så kanske inte helt optimalet även om flera fastnade	JOB
		3.	1105	KIAM med lokalt väder	LSD
		8. 10.	1006	KIAM  med ett par ID efter vädret	BOS
		26 29	1100	KIAM  ”KIAM AM 630 Nenana Alaska” mm	RÅM
	640	28 3.	2159	CBN St. John’s NL med lokalID	RÅM
		18 26	0000	CFMJ Richmond Hill ON  ”CFMJ NewsRadio” mm	RÅM
		3.	0940	CFMJ 	LSD
		22 25	0000	WMFN Peotone IL med ID ”640 AM WMFN Peotone-Chicago”	RÅM
		30 3.	1000	WMFN med ID “La Poderosa” efter callet. Även 30:e 0900z.	JOB
		16.	1000	WMFN  med ett FM-ID förutom ”La Poderosa” i mex-popen	BOS
		21	0800	KFI Los Angeles CA	LSD
		7 8.	0533	KFI  ganska bra utom vid ID:et i slutet av vädret.  8.1 1000z Q5 nästan.	BOS
		29 4.	1032	KFI  med nyheter och kort väderprognos	RÅM
		8.	1000	KFI fint	JOB
		29	1200	KYUK Bethel AK med ID och sen sjöng Elvis för mig	RÅM
		26 29	1100	KENI  “News Radio 650 KENI Anchorage”	RÅM
	650	31 3	0600	CKGA Gander NL IDar “590 VOCM”	RÅM
		8.	1000	CKOM Saskatoon SK  drog längsta strået prices på timmen men inte väldigt stark.	BOS
		29 31	1000	CKOM  stark ”650 CKOM News Talk Sports. A local radio station”	RÅM
		8.	1000	CKOM “650 CKOM News, Talk, Sports, a Rawlco radio station”	JOB
		31 4.	0801	WSM Nashville TN med ett kort ”WSM” mellan countrylåtarna	RÅM
		3.	1000	WSM jingle “650 AM WSM Nashville”	JOB
		8. 9.	0957	CISL Richmond BC  väldigt stark ett tag. ”CISL Vancouver is Sportsnet 650”	BOS
		25 29	1000	CISL  “Sports Net 650”	RÅM
		24	1130	CISL  ”Sportsnet 650”	LSD
		25	1000	CISL rätt bra med ID enligt ovan	JOB
		6 10.	1447	KENI Anchorage AK  bra just vid ID. Musik under = HI?	BOS
		14	1230	KENI ”Newsradio 650 KENI, your pipeline to the world!”. Körde C2C	JOB
		26 29	1100	KENI  “News Radio 650 KENI Anchorage”	RÅM
	660	29	0515	WFAN New York NY  ”The Fan”	LSD
		31 3.	0600	WFAN  stark med sport	RÅM
		7	0600	KEYZ Williston ND  med ett ID strax under CFFR. Bätre på LSB än USB. Fint 05!	BOS
		21	0757	KEYZ	LSD
		24 1.	0800	KEYZ  med ID under CFFR	RÅM
		28	0527	KEYZ fint “660 Keyz Country”	JOB
		7 8.	0800	CFFR Calgary AB  ”660 News”	BOS
		18 4	0700	CFFR   ”This is 6-60 News Calgary”	RÅM
		13	1305	KFAR Fairbanks AK ”KFAR, the Heartbeat of Alaska” // FM	JOB
		20 26	1105	KFAR  med nyheter och ID	RÅM
		8. 9.	1000	KFAR  den ende som utmanade CFFR tyvärr.	BOS
	670	24 4.	0900	WSCR Chicago IL  “670 The Score” mm	RÅM
		4.	0905	WSCR  med CBS Sports Radio	LSD
		16	0501	WSCR fint “Sportsradio 670 The Score”	JOB
		7 8.	0800	KBOI Boise ID  ”KBOI News starts now …”	BOS
		13	0459	KBOI med promos	JOB
		18 4.	0700	KBOI   ”KBOI news starts now” mm	RÅM
		4.	1200	KDLG Dillingham AK med ID när KBOI höll tyst några sekunder	RÅM
	680	17 3.	0500	WRKO Boston MA med ett ”Voice of Boston” när CJOB höll tyst	RÅM
		3.	0835	WRKO 	LSD
		10.	0700	WRKO med ID och ABC News. KBRW-QRM	JOB
		18 28	0000	CFTR Toronto ON med väder, ID och nyheter	RÅM
		14 	0500	CFTR "680 Newstime, 1 o'clock" 	JOB
		16	0500	KFEQ St. Joseph MO trevligt återhörande! Perfekt när CJOB andades. QSL finns 	JOB
		7	0759	CJOB Winnipeg MB  Global News-ID	BOS
		17 28	0500	CJOB  tillhör numera ”Global News Radio”	RÅM
		15 	0525	CJOB promotade sig själva 	JOB
		26	0920	KNBR San Francisco CA med CBS Sports	LSD
		1. 4.	0900	KNBR  med ett ”KNBR San Francisco ..” mm störd av The Animals med ”House of the Rising Sun” dvs troligen KBRW	RÅM
		26	0942	KNBR grymt bra med lokalreklam, callbokstäver, reklam för konkurrerande juvelföretag med mera! Fick ett inplastat QSL-kort förra decenniet vill jag minnas	JOB
		21.	0800	KNBR  i röran	BOS
		6	1458	KBRW Barrow AK  mycket fint med ID efter NPR-program	BOS
		13	1300	KBRW gick fint på e.m.	JOB
		18	1505	KBRW  med nyheterna	RÅM
	690	21 2.	0559	CKGM Montréal QC med ett stört ID och sedan ESPN	RÅM
		14	0600		CKGM  riktigt fint vid ID!	BOS
		14 	0600	CKGM dundrade in "You're listening to the home of sports in Montreal, TSN 690 CKGM, an iHeart radio station" 	JOB
		31	0700	CKGM  med ESPN	LSD
		21	0831	KTSM El Paso TX  överraskade stort med fin slogan och ID. Min första icke-kanadick på frekvensen!	RÅM
		21	0830	KTSM  överraskade	LSD
		21	0831	KTSM ”Newsradio 690 KTSM” rätt bra. Bara andra gången för	JOB
		29	1230	CBU Vancouver BC med lokala nyheter	RÅM
		8.	0659	CBU  med bra lokal-ID men 690 och en FM-frekvens.	BOS
	700	21	0635	WLW Cincinnati OH	LSD
		14 	0500	WLW med ett brusigt ID bara 	JOB
		31 4.	0600	WLW   “News Radio 700 WLW” mm	RÅM
		7 17.	0800	CJLI Calgary AB  ”… is AM 700 The light.”	BOS
		25	1004	CJLI   “AM 700 The Light” mm	RÅM
		25 29	0900	KALL North Salt Lake City UT  “KALL 700” med ESPN	RÅM
		25 8.	0959	KALL  med några ID i form av ”KALL” och ”ESPN 700”	BOS
		8.	1000	KALL “ESPN 700” + callet	JOB
		14	1230	KBYR Anchorage AK rätt fint med “700 KBYR Anchorage”	JOB
		26 29	1222	KBYR   “AM 700 KBYR” mm	RÅM
		10. 20.	1300	KBYR  med fin promo innan ID	BOS
	710	21	0630	CKVO Clarenville NL med VOCM News Update	LSD
		28 29	0000	CKVO  med ett ”VOCM”-id	RÅM
		26	0800	WOR New York NY med ett brusigt ”WOR” mm	RÅM
		16.	2200	WOR  hyfsat redan denna tid. VOCM-QRM förstås men i jämnhöjd	BOS
		21	0830	WDSM Superior WI med ett kort “WDSM”	RÅM
		16	0500	KCMO Kansas City MO med ett bra ID. Ett tag sedan sist!	JOB
		22	0100	KXMR Bismarck ND “Fox Sports 710”	JOB
		10.	1100	KNUS Denver CO  lite överraskande on top.	BOS
		24	0800	KNUS  med ett svagt ID innan nyheterna	RÅM
		7 8.	0800	KIRO Seattle WA  stark	BOS
		18 31	0700	KIRO  stark med ESPN	RÅM
	720	18 3.	0700	WGN Chicago IL med ID och reklam	RÅM
		8.	1006	KDWN Las Vegas NV  med fint ID mm.  CE var imponerad över kvalitén och skickade bums ett QSL som bilaga.  Hörde denna fint för flera år sedan men skickade ej då.	BOS
		8.	1006	KDWN hördes ju faktiskt när jag gjorde ett nedslag på den disken! Tnx för tips BOS!
				Oj vad jag letat efter denna genom åren.   	JOB
		1.	0858	+KFIR Sweet Home OR gick bra i flera minuter efter C2C med promo, reklamer 
				och ”The Voice of the Valley KFIR 720 AM” mm. Vill inte svara!    	RÅM
		15.	0757	KFIR  med ett par rätt fina ID när jag kollade upp tipset från PAX129 / PE!  Tack Per,
				det hade tagit flera månader att hitta detta själv! 	BOS
		1.	0858	KFIR  enligt RÅM ovan men här kom QSL …	JOB
		8. 10.	1004	KOTZ Kotzebue AK  kanon med helt lokal DJ och fint ID!	BOS
	730	21 26	0555	CKAC Montréal QC  ”Radio Circulation”	RÅM
		14	0600	CKAC 	BOS
		7	0600	CKDM Dauphin MB  ”The Parkland’s Best”. Bäst på USB.	BOS
		21 24	0829	CKDM  med väder “730 CKDM”	RÅM
		8. 10.	0959	KDBI Boise ID  helt dominant ett tag. Bra ID inför timmen // FM. ”La Gran D”	BOS
		8.	0952	KDBI fint “La Gran D 106.3 FM, 106.7 FM y 730 AM”!	JOB
		7 7.	0600	CHMJ Vancouver BC  med bara trafik om man får tro dom	BOS
		13	0400	CHMJ kör på som vanligt: ”All traffic all the time”	JOB
		25 31	1007	CHMJ   ”AM 730 CHMJ” mm              	RÅM
	740	28 3.	0528	CHCM Marystown NL // 590                	RÅM
		13	0404	CBX Edmonton AB lovade väderförbättring kring Edmonton         	JOB
		29	1230	CBX  med “CBC Edmonton News”      	RÅM
		8.	0959	KCBS San Francisco CA har jag verkligen sökt efter! Nu äntligen CBS-plinget tydligt på timmen men ID hördes någon minut innan // 106.9. QSL:ade = QL!        	JOB
	750	27 30	0259	CBGY Bonavista Bay NL “ CBC Radio One, 540 AM in Grand Falls-Windsor”	RÅM
		27	2258	CBGY “This is CBC Radio One 1400 AM in Gander”	JOB
		14 	0500	WSB Atlanta GA "AM 750 WSB" mm fast dippade betänkligt på timmen 	JOB
		24 31	0300	WSB  tog över från CBGY 	RÅM
		17.	0800	WSB  förvånade med fin signal när jag mest tyckte det var Canada som gick.	BOS
		21 29	0551	CKJH Mefort SK  ”CK 7-50”	RÅM
		7 10.	0530	CKJH  lättrapporterad …	BOS
		24 4.	0720	KXTG Portland OR med ett par ”The Game”	RÅM
		8. 9.	0956	KXTG  stark och flera ”The Game” i en promo	BOS
		6 10.	1500	KFQD Anchorage AK  med svagt ID	BOS
		13	1329	KFQD ”Newstalk 750 and 102.3 FM KFQD”	JOB
		29 4.	1230	KFQD  med PSA för Alaska National Guard mm	RÅM
	760	9 15	0000	WJR Detroit MI	BOS
		21 28	0805	WJR   “WJR weather”	RÅM
		21	0625	WJR	LSD
		14 	0500	WJR "This is Newstalk 760 WJR" 	JOB
		8.	1000	KFMB San Diego CA  kanon med Red Eye Radio och snyggt ID på timmen.	BOS
		8.	1006	KFMB bra “AM 760 KFMB Talk and Breaking News” efter wx. RER	JOB
		29	0906	KFMB  med ett kort ”760 KFMB” efter nyheterna	RÅM
	770	31 4.	0600	WABC New York NY  ”WABC New York” och sedan nyheter	RÅM
		17 4.	0459	CHQR Calgary AB ville veta vad Calgaryborna tycker om att arrangera OS 2026 ”Global News Radio 770 CHQR”	RÅM
		8. 14.	1000	CHQR  med säljande styrka vid Bon Ton-reklamen	BOS
		7 8.	0600	KTTH Seattle WA  vann kampen mot AB denna gång	BOS
		13	0400	KTTH  ”Seattle’s Right Choice” hördes fint en stund	JOB
		26	0900	KTTH  stark med “Talk Radio AM 770 KTTH Seattle”	RÅM
	780	19		0605	WBBM Chicago IL  “NewsRadio 790 WBBM”	RÅM
		21		0625	WBBM	LSD
		7 8.	0500	KKOH Reno NV  riktigt bra heltimmes-ID.  Red Eye Radio. Även 30.10 12z	BOS
		25 1.	0900	KKOH  med ett stört “KKOH Reno”. Tur att jag redan har den	RÅM
		4.	1200	KKOH	LSD
		10. 14.	1103	KNOM Nome AK  med vädret för Nome och adressen till väderbyrån i Nome	BOS
		29 4.	1228	KNOM  med en lokal PSA	RÅM
	790	17.	0800	WTNY Watertown NY  med svagt ID i kamp med en ETH stn. Punjabi?	BOS
		2.	0900	WPRV Providence RI svagt men klart	JOB
		25	0800	WAXY South Miami FL  med ESPN och ID i röran	BOS
		25	0800	WAXY “WAXY AM” bland annat	JOB
		7 16.	0558	KFGO Fargo ND  med flera ID i ett par promos	BOS
		18 4.	0700	KFGO   “The Mighty 790, KFGO Fargo”	RÅM
		24	0655	KFGO  “The Mighty 790”	LSD
		31	1100	KGHL Billings MT “The Mighty 790 KGHL Billings”	JOB
		31	0700	KFPT Clovis CA upp med ett id och ”Green Onions” med Booker T & The MGs	RÅM
		29	0900	KFPT   med ESPN och ID! Den var ny för...	JOB
		13 	0358 	KJRB Seattle WA hyfsat med ett "94.1 The Bear" och rocklåtar 	JOB
		26 3.	1027	KJRB   “94.1 The Bear” och rock	RÅM
		3.	1025	KJRB   “94.1 The Bear”	LSD
		31 8.	0958	KJRB   smög upp ur ett gäng andra med heltimmes-ID:et. Lurade på CA här.	BOS
		26	0900	KGMI Bellingham WA hann med ett ID när KJRB höll tyst	RÅM
		26	0900	KGMI ovanlig och många säsonger sedan min dittills enda loggning av dem	JOB
		13	1258	KCAM Glenallen AK med wx för Copper River Valley. Fox Nx	JOB
		10. 14.	1300	KCAM  	BOS
		29 4.	1230	KCAM  berättade var det finns vallokaler i Glenallen med omnejd	RÅM
	800	25 29	0002	VOWR St. John’s NL  ”This is VOWR”	RÅM
		3.	0800	CJAD Montreal QC “Newstalk Radio CJAD” lite svagt	JOB
		18 31	0000	CKLW Windsor ON  “AM 800 CKLW”	RÅM
		3.	0958	KQCV Oklahoma City OK  “AM 800 on the Bott Radio Network”  Nice!	BOS
		9.	0502	WVAL Sauk Rapids MN med klassisk Country och en svag jingle vid sen TOH innan
				CBS Nx. Behövde jämföra med webstreamen för att vara säker. Har QSL redan dock	JOB
		7 19.	0600	CHAB Moose Jaw SK  med jingle-ID i musikmixen	BOS
		19 3.	0630	CHAB  med oldies och en jingle “800 CHAB”	RÅM
		29	1100	KPDQ Portland OR med ett sjungande ID. 1000 med webadress truetalk800.com	RÅM
		29	1100	KPDQ snygg jingle “True Talk 800 KPDQ”	JOB
		29	0945	CKOR Penticton BC inte så pjåkigt med EZ Rock och lokalt break. Trodde nästan de också gått över till FM - inte loggad på flera säsonger av	JOB
		29	0946	CKOR  bra med promo för cyckling i Penticton som sponsras av EZ Rock. 	RÅM
	810	7 8.	0600	CKJS Winnipeg MB  ”In Winnipeg this is CKJS 810 AM” och etnisk musik. Ovanligt bra.  Scotland off air denna söndag morgon tydligen.	BOS
		24 31	0735	CKJS  tryckte ned BBC ett tag 	RÅM
		8.	1000	CKJS bra med ID och popmusik	JOB
		7 8.	0618	KGO San Francisco CA  fint med ID i sportsändning	BOS
		25 31	1000	KGO   ”This is KGO San Francisco” mm	RÅM
		9.	1006	KGO ägde frekvensen. C2C	JOB
	820	31	0600	CHAM Hamilton ON ”Funny” mm	RÅM
		30	0901	CHAM  står upp för sin komedi	BOS
		19	0630	WBAP Fort Worth TX	LSD
		21 27	0830	WBAP   ”News Talk 820 W-B-A-P”	RÅM
		7 17.	0500	WBAP  mycket fint	BOS
		15 25	0400	KUTR Taylorsville UT  med svagt ID i spraket	BOS
		28 1.	0800	KUTR  med ett “The Truth KUTR” mm	RÅM
		7 8.	0558	KGNW Burien-Seattle WA  pratade sig varm för thewordseattle.com	BOS
		25 31	1000	KGNW  stark “The Word” mm	RÅM
		26	0925	KGNW  “The Word Seattle”	LSD
		13	1300	KCBF Fairbanks AK ”ESPN Radio 107.9 FM K300DL Fairbanks, 820 AM KCBF Fairbanks”	JOB
		18 26	1456	KCBF  med reklam för bl.a. Toyota	RÅM
		7. 8.	1330	KCBF  kanon	BOS
	830	4	0604	WCRN Worcester MA spelade musik ”North Star Music”	RÅM
		31	0701	WCRN ganska trevlig att lyssna på numer	JOB
		13	0353	WCCO Minneapolis MN “Newsradio 8-3-0 WCCO”	JOB
		18 29	0000	WCCO  med sport	RÅM
		30	0900	WCCO  även med det långa repeater-ID:et 	BOS
		2.	0300	+KUYO Evansville WY kanon med religiös musik och legal ID här. “Classic Christian Radio”. Rimligen på dageffekt denna natt för hördes rätt länge. QSL:ar inte?	JOB
		8.	1002	KLAA Orange CA  med ett par ID i promo i ESPN.  En som jag inte QSL:ade när jag hörde dem för många år sedan så perfekt QSL nu satt fint!	BOS
		8.	1002	KLAA  gjorde Bosse mig uppmärksam på! ESPN och ett lite klämt men klart ID. Har tyvärr inte svarat än...	JOB
	840	10 30	0500	WHAS Louisville KY  svagt ID men tog sig sen	BOS
		18 29	0000	WHAS   “News Weather and Sport WHAS Louisville”	RÅM
		7 8.	0500	KXNT North Las Vegas NV  gav AB en rejäl fight. Vann på timmen.	BOS
		25 29	1000	KXNT   “KXNT AM North Las Vegas” mm	RÅM
		29	0900	KXNT med arkiv-ID	JOB
		13	0444	CFCW Camrose AB pushade för Canadian Cowboy Country Magazine	JOB
		24	1051	CFCW  med en jingle “840 CFCW”	RÅM
		30 7.	1330	CFCW  Spelade på medan 910 hade sina nyheter. Sen CFCW Traffic	BOS
	850	14	0600	WEEI Boston MA	BOS
		31 4	0600	WEEI  ”AM 850 WEEI Boston” och ”ESPN on WEEI”	RÅM
		3.	1000	WEEI drog callet. ESPN-eko sen	JOB
		18 23	0000	WKNR Cleveland OH  “ESPN 850 WKNR Cleveland”	RÅM
		25 30	0900	WKNR  kanon vid 08z-ID:et	BOS
		25	0800	WKNR mycket bra. “ESPN 850 WKNR” mm	JOB
		7 10.	0600	KOA Denver CO  ”Rocktober on KOA”	BOS
		13	0335	KOA fick ur sig ett ID	JOB
		31	1023	KOA  med Denverreklam	RÅM
		4. 9.	1200	KHHO Tacoma WA  gick riktigt fint för en gångs skull men KOA tvärökade just vid ID-tid. Hörd flera dagar och mycket fint ibland.QSL till slut på sensommar-fup.  	BOS
		4.	1200	KHHO  med ett hyfsat ID men störd av KOA och KICY      	RÅM
		26	1100	KHHO “This is South Sound Talk 850 AM”, “KHHO Tacoma” bara gång 2 för   	JOB
		13	1303	KICY Nome AK med ett snabbt ”This is KICY AM Nome”	JOB
		1 29	0802	KICY  med ett stört ”KICY Nome” mellan låtarna. 29.10 1201 med ID på EE 
				och ryska	RÅM
	860	14 	0500	CJBC Toronto ON med klart ID för Toronto 	JOB
		30 15.	0900	CJBC  med arkiv-ID	BOS
		19	0700	CBFK-2 Saskatoon SK med ID och nyheter	RÅM
		19.	1405	KTRB San Francisco CA  ”860 AM The Answer” var svaret här	BOS
		29	1100	KTRB “AM 860 The Anwer”	JOB
		29	1230	CFPR Prince Rupert BC med BC-nyheter, väder mm	RÅM
		14 15.	1310	CHAK Inuvik NT  med Trailbreaker // Yellowknife FM.  Berättade bland annat om en vinkraftsatsning i Inuvik. The Inuvik Wind Generation Project. CBC North Radio 1	BOS
	870	10 30	0500	WWL New Orleans LA  första station som hördes bra när jag kollade av frekvenserna nerifrån och uppåt. På lägre frekvenser mest bara några Cuba-stationer & Grönland. BOS
		19 31	0558	WWL  med ett stört ID	RÅM
		22	0100	KPRM Park Rapids MN med ID i ett break i Sunday Night Football	RÅM
		22	0100	KPRM ännu en äntligen-station! Har gäckat mig i decennier men här kanon-ID i sporten! Ibland knackar dom på själva!	JOB
		7	0508	KPRM  drog ett komplett  stängnings-ID men lovade återkomma med en full dag om några timmar. Kör inte 24 h eller tillfälligt uppehåll?  // 97.5 FM sa dom.	BOS
		8. 19.	0959	KFLD Pasco WA  bästa ID-perioden någonsin? Stadig innan oxo men NV-QRM	BOS
		26 29	0900	KFLD  rätt bra med ”870 KFLD Pasco ..”	RÅM
		26	0900	KFLD “870 KFLD Pasco..”. Fox News	JOB
		20.	1030	CFBV Smithers BC  stadig ett tag med gammal pop och Variety-slogan	BOS
	880	19 31	0746	WCBS New York NY med väder och ID	RÅM
		14 	0500 	WCBS "This is WCBS Newsradio 880" 	JOB
		30	0900	WCBS  jämnstark med CHQT	BOS
		13	0352	CKLQ Brandon MB ännu kvar på AM men nu // 91.5 FM	JOB
		21 29	0535	CKLQ  ”Q Country 91.5 CKLQ”	RÅM
		7 17.	0530	CKLQ	BOS
			22		0102	CKLQ “Q Country 91.5”	JOB
		13	0445	CHQT Edmonton AB “Global Newsradio 880 Edmonton” är ny branding här	JOB
		7 8.	0501	CHQT  rekommenderade en lokal firma för köksrenovering	BOS
		26 29	1100	KWIP Dallas OR stark med ID så det får bli ännu en omrapportering	RÅM
		26	0902	KWIP snyggt med legal ID	JOB
		26	1000	KIXI Mercer Island-Seattle WA  “AM 880 KIXI Mercer Island-Tacoma”	RÅM
		26	1000	KIXI registrerar man inte varje PAX	JOB
	890	15	0400	WLS Chicago IL  ganska hyfsat ett tag	BOS
		19	0553	WLS  med reklam	RÅM
		15 	0400	WLS ganska ostörd med ID och promo 	JOB
		25 29	1000	KYWN Meridian ID med spanska och callbokstäver mm	RÅM
		29	0900	KYWN  med legalt id. Slogan låter som Radio Porro.	LSD
		9. 17.	1200	KYWN  med bara ett svagt ID denna gång. Kan gå riktigt fint ibland.	BOS
		25	1000	KYWN fint med “890 AM La Perla”, call mm. Svårflörtad minsann!	JOB
		25	1000	KYWN orkar jag nog inte fresta igen. Men annars en fin period här.	BOS
		15 7.	0505	CJDC Dawson Creek BC  fint med ID och musik	BOS
		1.	0545	CJDC  med country	LSD
		29 3.	1045	CJDC  med ett kort ”890 CJDC” mellan ett par låter	RÅM
		14.	1259	KBBI Homer AK  med ett svagt men klart ID innan BBC World Service 	BOS
		29	1159	KBBI   med ID innan BBC startar med inslag om Brexit	RÅM
		29	1159	KBBI	JOB
	900	31 4	0600	CHML Hamilton ON  “900 CHML”	RÅM
		2.	0800	CHML inte så tokigt	JOB
		30	0900	CHML  ”Global News Radio” och ett par call.	BOS
		18 1.	0701	CKBI Prince Albert SK “This is 900 CKBI Prince Albert”	RÅM
		8. 17.	1001	CKBI  var lite efter KZPA med sitt ID vilket gjorde att det gick igenom bättre	BOS
		13	1300	KZPA Fort Yukon AK fint med ”KSKO-ID // FM	JOB
		26 3.	1300	KZPA  reläar KSKO FM och har trevliga musikprogram	RÅM
		8. 10.	1000	KZPA  extremt laid back DJ i det nätverket som KSKO kör på FM och här.	BOS
	910	26	0800	WFDF Farmington Hills MI “910 AM Super Station” mm	RÅM
		24 4	0800	WSUI Iowa City IA ”Iowa Public Radio” mm	RÅM
		19.	1100	WSUI  hyfsat	BOS
		22	0100	WSUI “Iowa Public Radio” ovanligt bra	JOB
		21 4.	0530	KCJB Minot ND stark med CW	RÅM
		29	0605	KCJB  med lokala nyheter	LSD
		29	1000	KCJB “You’re listening to 910 AM KCJB in Minot”. Fox News	JOB
		25 1.	1001	CKDQ Drumheller AB  “Real Country 910”	RÅM
		7.	1330	CKDQ  med Real Country News  helt separat från 840!	BOS
	920	6 16.	0500	WHJJ Providence RI  utan nämnvärda QRM vid heltimmes-ID:et.	BOS
		18	0000	CKNX Wingham ON  ”This is CKNX”	RÅM
		22	0000	WOKY Milwaukee WI  med sport ”WOKY 920 Milwaukee” mm	RÅM
		16	0500	WOKY med sport och ID	JOB
		31	1000	KWAD Wadena MN “KWAD Wadena” på timmen	JOB
		28	0506	KDHL Faribault MN med ID efter vädret	RÅM
		2	0600	KDHL “Weekdays 10 to noon on the Mighty 920 KDHL AM Faribault”. ABC Nx	JOB
		7 17.	0557	CFRY Portage-la-Prairie MB  ”Real Country radio is CFRY”	BOS
		13	0355	CFRY bra med call, jingle och Country	JOB
		18 4.	0700	CFRY  med ID och väder	RÅM
		13	0500	KVEL Vernal UT faktiskt ”Where the Basin comes to talk”. Har hörts bättre dock	JOB
		7 8.	0500	KVEL  bra ID efter mallen ovan! 	BOS
		8.	1000	+KVEC San Luis Obispo CA nätt och jämnt men 100% med legal ID i röran! Ortnamnet hjälper ju till! Snabbt QSL gladde här!              	JOB
		8.	1000	KVEC  hade jag missat vid genom-lyssningen. Förmodligen satt jag på fel sidband men kan ha varit styrkan också. Orten klar i alla fall. Ingen rpt nu. Tnx JOB för tipset.	BOS
		8.	0943	KSHO Lebanon OR en stund med 
				Oldies och “KSHO 920 AM and 94.1 FM”	JOB
		25 1.	0900	KXLY Spokane WA  “News Radio 100.7 KXLY Spokane”	RÅM
		8. 9.	1000	KXLY  kunde anas på ena sidbandet men hördes mycket bättre på det andra	BOS
		14	1232	KSRM Soldotna AK drog callet här och nämnde lokal sponsor innan vädret	JOB
		10. 14.	1300	KSRM  fyller 50 år i år sa dom!	BOS
		29	1206	KSRM  med lokalt väder och ID	RÅM
	930	14	2259	CJYQ St John’s NL  ”930 Kixx Country”	BOS
		27 1.	0301	CJYQ  med CW och ID	RÅM
		31	2240	CJYQ  idade ”The New 930 KIXX Country”	LSD
		26	0701	CJYQ “The New 930 Kixx Country”	JOB
		14	0600	CFBC St John NB	BOS
		24	0257	CFBC  “Country Favorites CFBC”	RÅM
		13	0401	CJCA Edmonton AB fint med ”AM 930 The Light”	JOB
		17	0500	CJCA   ”AM 930 The Light”	RÅM
		14	2352	WBEN Buffalo NY “Newsradio 930 WBEN” ganska bra med en promo	JOB
		22 31	0606	WBEN med väder och “930 WBEN and News Radio 930”	RÅM
		31	1000	WKY Oklahoma City OK inte så stark men 100%	JOB
		22	0047	KKIN Aitkin MN inte så tokigt med ID! Sällhörd av	JOB
		29	0900	KSEI Pocatello ID  ”The Idaho’s Oldies Town, AM 930 and FM 98.9 KSEI 
				Pocatello”	RÅM
		8.	1012	KSEI “Idaho’s Oldies Channel” fint	JOB
		6 10.	1500	KNSA Unalakleet AK  med sitt dubbel-ID.  Inte så stark denna gång	BOS
	940	29	0603	CFNV Montréal QC med ett “CFNV” i kamp med CJGX	RÅM
		16.	2159	WKGM Smithfield VA  med fina ID plötsligt! Den har jag sökt efter i många år! QSL på andra försöket till samma adress / olika namn	BOS
		7 17.	0600	CJGX Yorkton SK  skapligt	BOS
		30 4.	0600	CJGX  med country och ”GX-94”	RÅM
		29	0913	CJGX “GX-94” och Country	JOB
		8.	0701	+KMER Kemmerer WY  med ett riktigt bra ID och Country sedan CJGX påbörjat nyheterna! Bra med tanke på att max effekt är 240 Watt dageffekt och normalt 150 W på natten!  Så snarare cx än fusk här! Eller en kombination.  Fint QSL bums!	BOS
		8.	0701	KMER  enligt Bosses tips - tnx! Bland de häftigare loggningarna denna exp. Kallar sig 
				“The Spur” // 1210 KRSV + FM! Klart QL men orkar visst bara med en rpt?	JOB
		29	1000	KFIG Fresno CA med callet	JOB
		29	1000	KFIG  med ID	RÅM
		29	1100	KWBY Woodburn OR med flerstationsID på EE och ett ”La Pantera”, även 1106	RÅM
		8.	0959	KWBY  är det som kör La Estación de la Familia-relä här numer // 1280 // 1480 // 1490 och även hört på 1450.  Har verifierat detta till PE!	BOS
		8.	0959	KWBY har slutat med “La Pantera” och satsar på “la Familia” istället!	JOB
	950	27 30	2300	CKNB Campbellton NB ”95 CKNB Campbellton New Brunswick” mm	RÅM
		27	2300	CKNB “95 CKNB” och moderna hits	JOB
		9 15	0000	WWJ Detroit MI	BOS
		21	0828	WWJ  med flera ”WWJ” och väder	RÅM
		23	0858	WWJ “Newsradio 950 WWJ”	JOB
		22	0100	WNTD Chicago IL IDade även för 930 	RÅM
			22		0100	WNTD  “Relevant Radio” med ID för 930 och 950	JOB
		31	0100	CFAM Altona MB  med bra ID	BOS
		17.	1159	KKSE Parker CO  med fint ID efter lokal reklam. Mex med hymnen under!	BOS
		7 9.	0557	KCAP Helena MT  ”Newsradio 95 KCAP”	BOS
		24 26	0834	KCAP  med ett kort ”KCAP” i en promo	RÅM
		9.	0905	KCAP mycket fint en stund med reklam efter ABC Nx	JOB
		7 14.	0800	KJR Seattle WA	BOS
		29	0900	KJR med ID AM//FM	JOB
	960	7	0800	WEAV Plattsburgh NY  dominant. Någon under var säkert CFAC.	BOS
		14 	2336	WEAV avslöjade sig med reklamer till VT... 	JOB
		2. 3.	0800	WEAV  med ett ”AM 960 The Zone” i röran	RÅM
23 31	0900	WERC Birmingham AL är alltid kul att höra! Burlington-QRM denna gång	JOB
		23	0859	WERC  “News Radio 105.5 WERC”	RÅM
		24 4.	0900	WSBT South Bend IN  “WSBT South Bend The Sports Leader”	RÅM
		21	0800	WSBT rätt bra med forecast mm	JOB
		15.	0700	WSBT  tog över med ID när AB kroknade en stund	BOS
		21	0740	WTCH Shawano WI 	JOB
		10 3.	0459	KMA Shenandoah IA  ensam på frekvensen och stadig om än inte stark. Många ID	BOS
		22 24	0800	KMA  ”KMA 960 Shenandoah and KMA-FM 99.1 …”	RÅM
		16 3.	0500	KMA mycket bra. ID och ABC News	JOB
		22	0045	KFLN Baker MT kanon med “Classic Country 960 KFLN”! QSL finns dock	JOB
		15. 19.	1305	KSRA Salmon ID  inte så dåligt efter nyheterna med ID och country. Hördes på timmen svagt med ID där bara “94.3” och “Salmon area” var 100% men sen så …	BOS
		29	1100	KSRA med legal ID gladde - ny i lurarna nämligen för	JOB
		7 19.	0600	CFAC Calgary AB	BOS
		28	0817	CFAC   “TSN 960 The Fan” mm	RÅM
		26 29	1026	KALE Richland WA spelade ‘NSync och IDade “106-1 More FM”	RÅM
		26 8.	1007	KALE i november med julmusik och ID “Santa 106.1”!	JOB
	970	14 16.	0600	WZAN Portland ME  lät helt annorlunda 16.11 2110z med dag-formatet!	BOS
		30	0700	WZAN  bra över heltimmen	RÅM
		14 3.	0500	WZAN "Portland's home for ESPN Radio is WZAN Portland, FM 101.5 AM 970 WZAN" 	JOB
		26	0749	WDCZ Buffalo NY med religiösa sånger och ID	RÅM
		26	0800	WDCZ	LSD
		2.	0800	WDCZ med ID // 99.5	JOB
		17.	0800	WDCZ  med rätt fint ID // 99.5  men skickar inte utan tar en ny kommande säsong.	BOS
		7 20.	0600	WDAY Fargo ND  fint	BOS
		21	0705	WDAY	LSD
		14 	0600	WDAY drog längsta strået på timmen 	JOB
		30	1021	WDAY  med reklam för en kandidat inför kommande val	RÅM
		18 1.	0700	KBUL Billings MT bra med NewsTalk 95.5” och call	RÅM
		7 17.	0534	KBUL  hade en annons som rekommenderade jordbruksutbildningar	BOS
		9.	1006	KUFO Portland OR “Freedom 970”	JOB
		24	1100	KUFO  med ”Freedom 970” mm	RÅM
13 26	0400	KTTO Spokane WA med kedje-ID som förutom denna bl.a. innehöll KBUP 1240	JOB
		8. 14.	1000	KTTO  i underläge men klart ID i alla fall	BOS
		26 29	0900	KTTO  ”KTTO 970 AM Spokane Washington” mm	RÅM
		6 7.	1500	KFBX Fairbanks AK	BOS
		13 1.	1230	KFBX med ID i C2C-break.    “Redan” vid 2300z den 1:a	JOB
		18 3.	1447	KFBX  med reklam och väder ”Newsradio 970 KFBX”	RÅM
	980	7 30	0800	CHRF Montreal QC  stabil med musik non-stop. ID på timmen i alla fall.	BOS
		4.	0800	CHRF   “Montréal AM 980” och “A world without love” med Peter & Gordon	RÅM
		23	0900	CHRF med sin svängiga musik	JOB
		22	0000	CFPL London ON med flera ID i promos	RÅM
		30	0908	CFPL  med en promo	BOS
		25	0800	CFPL skapligt	JOB
		21 31	0830	WCUB Two Rivers WI  “The Lakeshore’s home for Classic Country, 980 WCUB”	RÅM
		22	0100	WCUB fint	JOB
		21.	0000	WCUB  dominant på timmen	BOS
		18 30	0700	CJME Regina SK  ”980 CJME News Talk Sports” mm	RÅM
		17. 19.	1200	CJME  var kanske inte det man hoppades på här	BOS
		24 1.	0602	KKMS Richfield MN “The Mission”	RÅM
		28	0500	KKMS “AM 980 The Mission”	JOB
		16. 21.	1000	KKMS  missionerade	BOS
		7 8.	0531	KFWB Los Angeles CA  “La Mera Mera” lite halvdåligt men det gjorde ju inget	BOS
		7 7.	0800	CKNW New Westminster BC  med svagt ID strax efter CHRF	BOS
		26	0900	CKNW  stark med “AM 980 CKNW Vancouver ..”	RÅM
	990	27	2259	CBY Corner Brook NL  “CBC Radio 0ne, 1400 AM ..”	RÅM
		29	2204	CBY  med lokal väderprogos                    	LSD
		27 29	2258	CBY “This is CBC Radio One 1400 AM in Gander”. Bra 29:e 0841                 	JOB
		17.	0800	+WISK Lawrenceville GA  chockade här med fint heltimmes-ID mm!  Hade faktiskt inte någon aning om deras existens!  HN i Finland dök dock upp på deras FB-sida!	BOS
		7	0559	CBW Winnipeg MB  med frekvenserna för Winnipeg            	BOS
		13	0359	CBW ”This is CBC Radio One 990 AM, 89.3 FM in Winnipeg”                	JOB
		29	0459	CBW  med lokal-id                                   	LSD
		22	0059	CBW  ID för 990 och 89.3 i Winnipeg   	RÅM
	1000	21	0830	WMVP Chicago IL med ESPN               	RÅM
		7 7.	0800	KOMO Seattle WA  med fina lokala reklamer innan nyheterna	BOS
		13	0500	KOMO ensam	JOB
	1010	17 2.	0530	WINS New York NY med ett ”10-10 WINS” efter ett reklamblock	RÅM
		14 25	0600	WINS 	BOS
		15 18.	0000	CFRB Toronto ON  stark  med ett ”message from the City of Toronto”. Den 18.11 hörd med ID redan 2203 UTC. DT-rusning mot - Canada! Helt onödigt område!	BOS
		18 27	0000	CFRB   ”NewsTalk 10-10 CFRB AM”	RÅM
		15.	1200	KIHU Tooele UT  med fina “Relevant Radio” och “EWTN”-annonser men själva “KIHU”-ID.et var sämre. Gav ett par andra call oxå som hördes bättre. Not needed	BOS
		24	1000	KIHU  överraskade med kanon-ID på timmen! Nu vet man hur den orten uttalas också. Trevligt QSL!	JOB
		7 7.	0604	CBR Calgary AB  mycket fin promo för CBC Calgary. Många ID.	BOS
		13	0404	CBR med wx i gaten	JOB
		29	1229	CBR  med väder och trafikinformation	RÅM
	1020	28 4.	0000	KDKA Pittsburgh PA med ID och nyheter	RÅM
		19.	1000	KDKA  kör tydligen Red Eye Radio på nätterna	BOS
		25 1.	0900	KTNQ Los Angeles CA  “KTNQ Los Angeles” mm på spanska	RÅM
		7 8.	0530	KTNQ  hade en bra period.  KCKN osynlig.	BOS
		8.	1000	KTNQ mycket bra med Univision Deportes och några KTNQ	JOB
		9.	1200	KDYK Union Gap WA  med fint lokal-ID med callet och två orter.	BOS
		26	0900	KWIQ Moses Lake North WA med ESPN	LSD
		26 29	0900	KWIQ  med “ESPN radio 1020 KWIQ Moses North Lake”	RÅM
		8.	1001	KWIQ  mycket fint dubbel-ID 	BOS
		29	0900	KWIQ rätt bra med lokal promo. Kanon-ID 1000	JOB
		10. 14.	0855	KVNT Eagle River AK  	BOS
		29 4.	1300	KVNT  ”Valley News Talk on 1020 KVNT in Eagle River Alaska”	RÅM
		13	1434	KVNT var igång med morgonshowen ”KVNT 1020 AM and 103.5 FM”	JOB
	1030	7 25	0800	WBZ Boston MA	BOS
		17	0500	WBZ  ”WBZ Newsradio 1030”	RÅM
		24 25	0900	KCTA Corpus Christi TX lite oväntat med reklamer till Corpus Christi. Samma tid 25:e!	JOB
		24	0859	KCTA  med reklam för Nelson Roof Construction i Corpus Christi	RÅM
		31	0810	KBUF Holcomb KS visade sig Countryspelaren vara! 	JOB
		31	0810	KBUF  spelade Barbara Mandrell och IDade	RÅM
		7	0600	KTWO Casper WY  väldigt fina lokala reklamer mm	BOS
		18 3.	0700	KTWO   “KTWO Casper, Wyoming’s radio station” mm	RÅM
		16.	0800	KVOI Cortaro AZ  med ett fint ID i promo och på det legal ID! Fin rapport och Bustos själv var på gott humör också! Glatt QSL!	BOS
		25 26	1000	KMAS Shelton WA “KMAS Shelton-Olympia-Lacy on AM 1030 and FM 103.3”	RÅM
		9. 20.	1300	KMAS  dåligt just vid ID men bra strax efter.	BOS
		29 8.	1129	KMAS med ID // 103.3	JOB
	1040	30	0858	CJMS Saint-Constant QC trotsade WHO och hördes rätt bra några minuter	RÅM
		17.	0800	CJMS  riktigt bra några minuter över timmen	BOS
		10 16.	0500	WHO Des Moines IA	BOS
		21	0831	WHO   ”News Radio 1040 WHO”	RÅM
		30	0800	WHO  “News radio 1040”	LSD
		7 9.	0800	CKST Vancouver BC  ”TSN 1040”	BOS
		13	0346	CKST med lokalreklam	JOB
		26	1100	CKST  stark med sport	RÅM
	1050	14 	0600	WEPN New York NY  stadigt med ESPN Deportes 	JOB
		25 2.	0531	WEPN  med ”ESPN Deportes Radio”	RÅM
		21 4.	0828	CHUM Toronto ON  ”TSN 1050” mm	RÅM
		21	0600	CHUM	LSD
		19.	1000	CHUM  en trogen gäst varje vinter senaste 48 åren i mina lurar…	BOS
		18 3.	0701	CJNB North Battleford SK med ID och webbadress	RÅM
		8. 17.	0956	CJNB  bra med country och ID. En REL under var intressantare.	BOS
		8.	1000	KORE Springfield-Eugene OR  med ett dåligt ”Fox Sports Eugene”	BOS
		8.	1000	KORE “95.7 Fox Sports Eugene” trevlig återbekantskap och nu kom FB-QSL!	JOB
		29	1058	KFIO Dishman WA  tillhör American Christian Network och idar för alla stationer i kedjan	RÅM
		29	1058	KFIO har jag inte hört sedan de körde NOS som KEYF!	JOB
		24	1020	KBLE Seattle WA idade ”Sacred Heart Radio”	LSD
		25 29	1000	KBLE   “Sacred Heart Radio” mm	RÅM
		15. 16.	0900	KBLE  svagt kedje-ID // 970 som gick samtidigt	BOS
		24	1100	KBLE rätt fint vid ID	JOB
	1060	29	2130	WQOM Natick MA  ”Station of the Cross” mm	RÅM
		24	0740	KGFX Pierre SD med country	LSD
		22 24	0101	KGFX  spelade country  ”1060 KGFX Pierre and 107.1 FM Fort Pierce”	RÅM
		19.	1000	KGFX  med några sekunder sent ID.	BOS
		22	0101	KGFX “1060 KGFX Pierre, rebroadcasting on K296FI 107.1 FM Fort Pierre”	JOB
		30	1028	CKMX Calgary AB  ”Funny”	RÅM
		7. 19.	1333	CKMX  mycket fint men något under intresserade mer	BOS
		29	1231	KBGN Caldwall ID  en DT som överraskade med att ta sig igenom alla skämt och höras nån minut med ett kort “on KBGN” och musik	RÅM
		29	1231	KBGN gladde stort med ID när de värmde upp sändaren! Mycket trevligt QSL från Nels med bifogad studioinspelning så man hör vilka ord man uppfattat fel!	JOB
		8.	1001	+KFOY Sparks NV  med ett hyggligt ”1060 AM La Mexicana” men vill inte riktigt samarbeta på QSL-fronten  …	BOS
		8.	1001	KFOY inget kanon-ID direkt men 100%. Tnx för tips BOS!	JOB
	1070	16.	2115	WPLB Plattsburgh NY  avverkade 45-varvare med 4 per 10 min.! Web-adress-ID	BOS
		25	0801	CHOK Sarnia ON  fint ID på ”timmen”	BOS
		25	0801	CHOK snyggt	JOB
		22	0100	KSKK Verndale MN bara andra gången i mina garn. Fint ID i gate i sporten	JOB
		22	0100	KSKK  med ett fint ID	RÅM
		7	0800	KNX Los Angeles CA  alltid närvarande	BOS
		18 25	0609	KNX  stark med nyheter	RÅM
		20	0855	KNX	LSD
		13	0400	CFAX Victoria BC körde över KNX denna tid. Vanligen är det tvärtom	JOB
		30 26	1034	CFAX   ”C-Fax 1070” störd av KNX	RÅM
		9.	1300	CFAX  med callet och flera andra varianter	BOS
	1080	14	2355	WTIC Hartford CT  fint med Id	BOS
		26 31	0805	WTIC  med väder och ID innan C2C startar	RÅM
		26	0730	WTIC	LSD
		30	0700	WTIC ägde frekvensen här	JOB
		3. 16.	1001	WNWI Oak Lawn IL  med hyfsat ID på EE men sen grekisk (?) mx	BOS
		24	0901	WNWI  med musik och ”WNWI Oak Lawn-Chicago”	RÅM
		21 24	0701	WNWI “WNWI Oak Lawn-Chicago”	JOB
		29 31	1000	KRLD Dallas TX “KRLD Dallas”. Fanns en C&W också. MN?	JOB
		19.	1100	KRLD  peakade precis över timmen	BOS
		26 29	0900	KVNI Coeur d’Alene ID  med ett ”1080 KVNI and 92.5 FM” och spelade The Smashing Pumpkins. Den 29.10 1046 med ett ”92.5 Kootenai FM”	RÅM
		29 8.	1012	KVNI hörd flera gånger denna exp! Modern pop och ID // 92.5	JOB
		26	0900	KVNI  svarar inte på tilltal. Inte via FB heller…  Men till slut hittade jag en adress som gav ett QSL! Tnx Phaedra! Som vanligt hadlar det om att träffa av rätt person.	BOS
		8. 19.	1001	+KSCO Santa Cruz CA  med ID och tel nr till stationen! Glatt QSL på fup! Georgia
				Peach fick sparken av ägaren Zwerling när hon drev sin tes om folkmord på vita
				européer för långt även för en konservativ station. KSCO fick lyssnarna mot sig…	BOS
		8.	1001	KSCO enligt BOS men ganska brusig frekvens tyvärr 	JOB
		25 26	0859	KFXX Portland OR med ESPN och ID i en promo “1080 The Fan”. Bra även 26.10 efter 1040	RÅM
		26	1040	KFXX  ”The Fan”	LSD
		15. 20.	1159	KFXX  hyfsat. Länge sedan den klarade sig från IBOC-blockaden	BOS
		9.	1230	KFXX “1080 The Fan” bra	JOB
		18.	1200	KOAN Anchorage AK  fint ID	BOS
	1090	21	0550	WBAL Baltimore MD	LSD
		3. 4.	0603	WBAL  med ett kort och stört “WBAL”	RÅM
		24	0855	KAAY Little Rock AR med ett ID i musiken	JOB
		7 14.	0800	KFNQ Seattle WA  ”1090 KJR”  men även ”KFNQ”	BOS
		25 1.	0900	KFNQ  stark med sport	RÅM
	1100	21 31	0831	WTAM Cleveland OH  “News Radio WTAM 1100” mm	RÅM
		7	0700	WTAM  fina lokalreklamer och ID	BOS
		31	0900	WTAM “...now also on 106.9 FM”	JOB
		18.	1100	WZFG Dilworth MN  med ett helt användbart ID. QRM från KFAX.	BOS
		29 1.	0841	WZFG “Here is your WZFG 3-day forecast”. Dominant 1.11 0600	JOB
		24	0800	KNZZ Grand Junction CO  “News Radio 1100 KNZZ Grand Junctions”	RÅM
		17. 19.	1200	KNZZ  rätt bra vid ID även om det var KFAX före och efter	BOS
		8.	1000	KNZZ	JOB
		29	0900	KWWN Las Vegas NV med ett uselt “ESPN 1100”	JOB
		7 8.	0800	KFAX San Francisco CA  med först en jingle och sen legal ID.  Inget IBOC-brus.	BOS
		25	1000	KFAX  “KFAX San Francisco-Oakland-San Jose” mm	RÅM
		8.	0945	KFAX “AM 1100 KFAX” fina  ID	JOB
	1110	7	0700	WBT Charlotte NC	BOS
		28 4.	0000	WBT   “”WBT Charlotte ..”	RÅM
		7	0600	KFAB Omaha NE	BOS
		21 28	0830	KFAB   “News Radio 1110 KFAB”	RÅM
		14 	0600	KFAB "Newsradio 1110 KFAB Omaha" till LA-QRM på gula antennen 	JOB
		7 9.	0700	KBND Bend OR  svagt men klart.  	BOS
		26 1	0800	KBND  “AM 1110 FM 100.1 KBND” mm	RÅM
		8.	1006	KBND det bästa jag hört dem tror jag!	JOB
	1120	21 4.	0513	KMOX St. Louis MO lurades med att spela NOS	RÅM
		14 	0000	KMOX "102.5 KEZK HD3 St. Louis" sade man, och tyckte de inte ens nämnde KMOX eller AM!? 	JOB
		7	0602	KANN Roy UT  fint med soft modern religiös musik och fint ID	BOS
		20	0613	KANN kom upp över KPNW med “SOS Radio”-ID och kristen mx	JOB
		7 8.	1331	KPNW Eugene OR  riktigt fint med mycket lokalt	BOS
		26 29	1100	KPNW  med ett stört ”KPNW Eugene”	RÅM
		20	0612	KPNW “Newsradio 1120 KPNW” i C2C-break	JOB
	1130	17	0500	WBBR New York NY stark	RÅM
		15 	0000	WBBR "Bloomberg 11-3-0" 	JOB
		6	0100	WISN Milwaukee WI  svagt	BOS
		22	0100	WISN  med ett stört ID i röran av stationer	RÅM
		19	0100	WISN ska man visst lyssna efter denna tid!	JOB
		7 14.	0600	KTLK Minneapolis MN	BOS
		21	0830	KTLK   “Twin Cities News Talk AM 1130” och väder	RÅM
		23	0600	KTLK	LSD
		29	2350	KBMR Bismarck ND “Classic Country is spelled with a capital K-B-M-R!” Cool!	JOB
		8.	1000	KSDO San Diego CA  starkast på frekvensen!  Fint ID!  Bra QSL häromåret dock.	BOS
		8.	1000	KSDO “nuevavida punto com” med mera	JOB
		7 7.	0800	CKWX Vancouver BC  ”News 1130 Vancouver” håller fast vid ID och format	BOS
		26	0900	CKWX  stark med väderrapport och ID	RÅM
	1140	15	0359	CBI Sydney NS  “1140 AM in North Sydney”	BOS
		25 28	0000	CBI   “This is CBC Radio One, 107.1 FM in Cheticamp”	RÅM
		14	0605	WRVA Richmond VA med wx och “Newsradio 1140 WRVA and now on 96.1 FM”	JOB
		22 24	0812	KXRB Sioux Falls SD dundrade in med ett fint ID och CW	RÅM
		24	0815	KXRB	LSD
		6 20.	0100	KXRB  svag och brusig men ensam så hyfsat ändå	BOS
		26	0650	KXRB rätt bra med ID // 100.1	JOB
		18	0701	CHRB High River AB med ID och “Connecting communities”	RÅM
		7. 8.	1332	CHRB  låter helt annorlunda än nattetid och är riktigt trevlig att lyssna på!	BOS
		26	1100	KHTK Sacramento CA “Broadcasting from the Sacramento studio ..” och CBS 
				sports	RÅM
		9.	0941	KHTK “Sports 1140 KHTK”	JOB
		13	1445	KSLD Soldotna AK ”Your Kenai-Soldotna weather outlook on ESPN 1140”	JOB
		10.	1300	KSLD   “You know us, we know sports!”	BOS
		4.	1400	KSLD  med ESPN och id	RÅM
	1150	14	2345	+WAVO Rock Hill SC  med ett svagt med klart ID under WI och annat! Helt okänd sen tidigare.  Svarade med trevlig mailväxling sedan jag skickat brev med CD!	BOS
		14	2345	WAVO hade man ju ingen aning om men tnx BOS för tips! Kul med SC! Inte så tokigt
				med klart ID under WHBY. Svararade till sist - SC är alltid rätt!	JOB
		17 29	0000	CKOC Hamilton ON stark	RÅM
		14	2330	CKOC  “TSN 1150” och Hamilton-unika inslag	BOS
		14 	0100	CKOC "TSN 1150" 	JOB
		14 	0600	WHBY Kimberley WI  "...a Woodward Radio Group station" 	JOB
		19 28	0530	WHBY  med ID och väder	RÅM
		28	0630	WHBY	LSD
		3.	1000	KSAL Salina KS  fint	BOS
		16	0505	KSAL “Your home for Kansas State Wildcats Football is Newsradio 1150 KSAL”	JOB
		7	0600	CJSL Estevan SK  ”CJ 1150”	BOS
		18 1.	0701	CJSL   ”CJ 11-50” och CW	RÅM
		20	0935	CJSL	LSD
		8.	1000	KEIB Los Angeles CA  med ett ”The Patriot AM 1150” under Kelowna. Jag fick aldrig iväg fjolårets rapport men det här var inte tillräckligt för att skicka. Tar den sen.	BOS
		8.	1000	KEIB med ett “The Patriot” i  röran	JOB
		9. 15.	0800	KAGO Klamath Falls OR  med ett bra ID och sen dominant	BOS
		26	1100	KAGO  med ett stört ID	RÅM
		9.	0800	KAGO // 103.9	JOB
		25 29	1000	KKNW Seattle WA med ett ID i röran	RÅM
		9. 15.	1300	KKNW  med ID under en högröstad CKFR	BOS
		7 7.	0800	CKFR Kelowna BC  svagt i bruset med heltimmes-ID:et.	BOS
	 	26 1.	0900	CKFR   ”CKFR, Kelowna’s AM 1150”	RÅM
	1160	14	0608	WSKW Skowhegan ME  med ståtlig promo för sig själv och gammel-country	BOS
		14	0608	WSKW fint med promo och “Classic Country 1160”	JOB
		2.	0701	WSKW  med ett trängt “Classic Country 1160 WSKW..” Har inte velat svara mig tidigare så på’n igen.	RÅM
		10	0500	WYLL Chicago IL  fint ”Hope For Your Life” 	BOS
		14 	0059	WYLL "1160hope.com" 	JOB
		7	0800	KSL Salt Lake City UT  mycket stark med mässa och ett långt reklamavbrott. KSL ägs av The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Direktsända mässan fortsatte sedan och påstods vara en public service från Bonneville Distribution. 	BOS
		13	0402	KSL ”KSL Newsradio 10.02”	JOB
	1170	15 30	0400	WWVA Wheeling WV  svagt i röran	BOS
		21 31	0830	WWVA   ”News Radio 1170 WWVA”	RÅM
		4.	1000	WWVA 	LSD
		24	0820	KBOB Davenport IA med CW och “Real Country 1170 K-BOB”	RÅM
		24	0840	KBOB	LSD
		24	0850	KBOB med ett “1170 K-BOB” och Country. Bara andra gången för	JOB
		31	1000	KFAQ Tulsa OK  “Talk Radio 1170 KFAQ Tulsa” mm	RÅM
		31	1000	KFAQ det bästa jag någonsin hört dem – tnx för tips RÅM! Hörs verkligen inte ofta, och verkade inte vara en super-OK-topp heller. Svarade inte senast men ny chans nu!	JOB
		8.	0959	KLOK San Jose CA  med ett ”Radio Zendagi” mellan två tabla-låtar	BOS
		8.	1005	KLOK “...only on Radio Zindangi 1170 AM”...”.  Resten förstod jag inte	JOB
		8. 18.	1000	KPUG Bellingham WA  med legal ID under den KLOKa musiken.	BOS
		26 29	1100	KPUG  med ett stört “KPUG Bellingham”	RÅM
		9.	1230	KPUG	JOB
		7 11	1537	KJNP North Pole AK  öppnade ganska bra som en av få AK.	BOS
		14	0800	KJNP brusigt ”You are tuned to 1-1-7-0 your Gospel voice, KJNP North Pole, 
				Alaska”	JOB
		1	0800	KJNP  tidvis mycket stark	RÅM
	1180	14 30	2359	WHAM Rochester NY  med bra ID då splattret la sig en stund	BOS
	24 4	0630	WHAM  med ”News Radio Wham 1180” I en promo	RÅM
		21	0712	WHAM “Newsradio Wham 1180”	JOB
		7	0600	KYES Rockville MN  med ID i Relevant Radio-utbudet	BOS
		21 31	0830	KYES   ”AM 1180 KYES”	RÅM
		9.	0500	KYES drog callet	JOB
		18 1.	0700	KOFI Kalispell MT  ”This is 50.000 Watts KOFI Kalispell”	RÅM
		7 9.	0700	KOFI  sa precis som Rolf skriver ovan	BOS
		29 9.	1230	KOFI snyggt	JOB
		25 8.	1000	KLAY Lakewood WA med ett lite stört “KLAY Lakewood-Tacoma 1180 AM”	RÅM
		20.	1100	KLAY  med ID 	BOS
		8.	1005	KLAY “Klay 1180 AM”	JOB
	1190	14	2338	WLIB New York NY  med en fin period med ID och massor av detaljer	BOS
		3.	0900	WLIB   “It’s 1190 WLIB” mm	RÅM
		14	2330	WCRW Leesburg VA  mycket fint med ”Radio China International”  och en timmes program på EE om det ena och andra i Kina.   Kör här med 1,2 kW nattetid sedan 4 maj 2018.  Lätthört kedjepx men lär bara ID:a med callet en gång per timme. Hördes uselt 0000 och inte alls 2300 men ingen tvekan. F d daytimer. Jag har QSL från då.	BOS
		14 	2330	WCRW mycket fint med RCI-px enligt BOS! Bara andra gången för mig, men loggad som DT i Furuögrund för några säsonger sedan och QSL kom då 	JOB
		15 18.	0400	WOWO Ft Wayne IN  svagt bland flera andra.  Kl 2259z den 18:e	BOS
		21	0930	WOWO   “WOWO Radio” och “WOWO 1190 AM 107.5 FM”	RÅM
		15	0400 	WOWO drog callet men just inte mer heller 	JOB
		3.	0959	KDMR Kansas City MO  räknade upp alla stationerna i Catholic Radio Network vilket inte är ett så stort nätverk som namnet låter påskina.	BOS
		16 3.	0500	KDMR  äntligen hörd! Kedje-ID, om än inte så starkt. QRM SK med Countryn och Mexicos hymn. Bättre 3:e. QSL! 	JOB
		9	0106	KVSV Beloit KS  visade sig till slut denna KS-topp. Bra ID och detaljer dessutom! Detta när jag kollade 9.10 lite bättre runt midnatt och en timme framöver.	BOS
		7 9.	0558	CFSL Weyburn SK  ”AM 1190”	BOS
		1	0748	CFSL  med country och “AM 1190” mm	RÅM
		8. 19.	1010	KVCU Boulder CO  med ID	BOS
		9.	0900	KNUV Tolleson AZ  med fint lokal-ID! Ny slogan enligt FB-sidan.	BOS
		9.	0900	KNUV  tipsade BOS om (tnx!) och hördes nog men jag hade inte optimal antennkombo uppenbarligen. Men 100%! QSL kom - tnx till Laura också:-)	JOB
		7 8.	0600	KEX Portland OR	BOS
		29	1317	KEX  bra med “News Radio KEX” mm	RÅM
		26	1100	KEX “Now a KEX news update”	JOB
	1200	17 31	0500	WXKS Newton MA  ”Talk 1200” mm	RÅM
		14	0600	WXKS   ägde scenen med sitt konservativa prat. “Talk 1200”	BOS
		14 	0500	WXKS ID:ade här. En av dem jag lyckats med i Petiknäs också! 	JOB
		14 17.	2340	CFGO Ottawa ON  “TSN 1200”.  Redan 2057 utc den 17.11 med fint ID!	BOS
		30 4.	0600	CFGO   “CFGO Ottawa is TSN 1200”	RÅM
		25 16.	0900	WMUZ Taylor MI  med ett flertal ID. 	BOS
		10.	0741	WMUZ “Praise and worship music all day every Sunday here on WMUZ”	JOB
		13	0704	WOAI San Antonio TX “Newsradio 1200 WOAI”	JOB
		17	0605	WOAI	LSD
		20 4.	0931	WOAI  med ID och väder	RÅM
		7 18.	0600	KFNW West Fargo ND  	BOS
		13	0400	KFNW “KFNW AM West Fargo, Fargo-Moorhead”	JOB
		20	0928	KFNW  med ett “Faith 1200”	RÅM
		19.	1300	KYAA Soquel CA  fruktansvärt fint i ett par minuter över timmen. Även 1400z	BOS
		26 29	1103	CJRJ Vancouver BC med indisk musik och ett “Spice Radio, Spice Up Your Life”	RÅM
	1210	16 28	2130	VOAR Mount Pearl NL med religiöst och ett ID	RÅM
		20.	2116	VOAR  fint men då hade redan KSTP 1500 gått en bra stund!	BOS
		14	2352	WPHT Philadelphia PA	BOS
		14 	2334	WPHT fint "Talkradio 1210 WPHT" 	JOB
		25 4.	0830	WPHT  med ID i en promo	RÅM
		24	0930	KUBR San Juan TX med ”La Cadena Cristiana”	LSD
		26 29	0947	KUBR svarade oväntat	JOB
		8. 10.	1101	CFYM Kindersley SK  med ett svagt ID. Fint med musiken sedan.  8.11 07z med fint väder och “Classic Hits 1210”	BOS
		4.	1201	CFYM  spelade musik ”Classic Hits”	RÅM
		8.	1003	CFYM kom upp med vädret. Inte sååå vanlig	JOB
		7 10	0500	KGYN Guymon OK  med ID utan QRM	BOS
		24 29	0900	KGYN   ”The Big Talker 1210 KGYN Guymon”	RÅM
		7 8.	0530	KHAT Laramie WY  med ett stiligt ”We’re New Country 96-7”	BOS
		29	1208	KHAT  med ett svagt ”New Country 96-7” mellan countrylåtar	RÅM
		8.	1000	KHAT “New Country 96.7”	JOB
		8. 15.	1000	KPRZ San Marcos CA  med ett dåligt ID.  Gick fint tidigare med REL.  Den 15.11 kl 1201 UTC gick dom med ett bättre ID och lite till.	BOS
		25 8.	1000	KPRZ “K-Praise” // 106.1	JOB
		26	1000	KRPU Rocklin CA  med ett stört ”KRPU Rocklin”	RÅM
	1220	18 28	0000	WHKW Cleveland OH ”Your home for biblical teaching” mm	RÅM
		15 19.	0400	CJRB Boissevain MB  mycket fint med CJRB Weather	BOS
		25	1105	CJRB  med eget id	LSD
		27 3	0300	CJRB  med lokala reklamer	RÅM
		8.	1000	KTMZ Pomona CA  ett oväntat återhörande!  Ville inte svara senast så behöver skicka en ny rapport. Lite klent denna gång kanske.	BOS
		8.	1000	KTMZ vid värsta Kalifornienrushen! Svarar visst inte?	JOB
		19.	1400	KHTS Canyon Country CA  med svagt ID genom en starkare men OID stn	BOS
		9.	1230	+KDOW Palo Alto CA gladde med ett “KDOW - The Bay Area’s Business Leader” plus promo! Ny för mig.	JOB
		9. 19.	1302	KDOW  med snygga ID i promo! Bättre än 9.11.  Mike R QSL:ade efter brev / CD.	BOS
		25	1035	KSLM Salem OR “Reliable Talk Radio”	LSD
		26 29	1200	KSLM  “Reliable TalkRadio” mm	RÅM
		8. 15.	1305	KSLM  med ett ”1220 KSLM”.  Perfekt ID 8.11 0954!	BOS
		9.	1231	KSLM fint ID efter wx	JOB
	1230	23	0701	WGUY Veazie ME onödigt bra med slogan och ID	RÅM
		23	0700	WGUY  med NOS-musik	LSD
		14	0619	WMML Glens Falls NY  med bra ID // 97.9 FM livade upp när jag återgick till koll av denna morgon. Har jag inte hört tidigare.  Vill inte, lite oväntat, svara.	BOS
		14	0619	WMML // 97.9. QSL finns	JOB
		14 	0604	WCMC Wildwood NJ ganska dominant denna morgon med sina "Classic Oldies"-ID // 1340 	JOB
		2. 3.	0852	WCMC   ”1340 and 1230 Classic Oldies WMID”. 1000 ett “WCMC Wildwood” mm. Det är kanske dags för en omrapportering?.	RÅM
		14 30	0604	WCMC  långa perioder med NOS och ID denna tid bland annat	BOS
		30	0900	+WCMD Cumberland MD  med ett svagt men klart ID i ESPN-relät överraskade här. Ägs av West Virginia Radio Corporation så nästan en WV!	BOS
		30	0900	WCMD  med ID i ESPN-relä. Kul!	RÅM
		30	0900	WCMD faktiskt på min kombo också! QSL:ade!	JOB
		23	0744	WSOK Savannah GA upp en liten stund med ID // FM och promo. Snabbt QSL!	JOB
		23	0744	WSOK  upp med ID	RÅM
		6	0725	WSBB New Smyrna beach FL  med ett svagt dubbel-ID // 1490 innan NOS	BOS
		16.	0345	KHAS Hastings NE  med ett par ID efter en lokal area code 308- reklam.	BOS
		7 15.	0558	KTRF Thief River Falls MN  fint ett tag med flera snygga ID. Numer // 93.3 FM	BOS
		14	0500	KTRF “KTRF AM 1230, Thief River Falls, Minnesota” skapligt bra	JOB
		21 31	0800	KWNO Winona MN med call och ort. 0900 31:a	JOB
		28	0500	WKLK Cloquet MN “AM 1230 WKLK Cloquet”. Kul återhörande men QSL finns	JOB
		8	0359	CHFC Churchill MB  med regional-ID // Thompson.	BOS
		10.	0659	CHFC ID:ade för 100.9 i Thompson	JOB
		7 8.	0605	KBAR Burley ID  med hyfsat ID efter nyheterna	BOS
		26	1200	KBAR	LSD
		26 29	1200	KBAR  med fint ID och i kamp med KKOR	RÅM
		9.	0905	KBAR “Newstalk Radio AM 1230 KBAR”	JOB
		26	1220	KORT Grangeville ID 	LSD
		26 1.	0759	KORT    ”We play all the hits, 24/7, all the time” och IDade “92.9 KORT”	.RÅM
		18 8.	0602	KORT  dåligt men stadigt. Klart ID i alla fall	BOS
		10.	1029	KORT mycket framträdande med sina hits “96.9 KORT - all the hits!”. Många dagar	JOB
		18.	1030	KXO El Centro CA  lite överraskande i skräpkondsen med klart ID!  ”AM 1230 KXO” och sedan OLD. Kul återhörande.	BOS
		26 28	1100	KKOR Astoria OR stark med ”106.3 The Beach is KKOR AM 1230” mm	RÅM
		26	1200	KKOR  med oldies	LSD
		15. 18.	1200	KKOR  	BOS
		25 9.	0706	KKOR “106.3 The Beach” och rockklassiker. Arkiv-ID 9:e 1203	JOB
		7 7.	0600	KWYZ Everett WA  // KSUH 1450 	BOS
		29	1200	KWYZ  med ID även för KSUH 1450, jag provar med en ny rapport	RÅM
		29	1200	KWYZ enligt ovan. Hörd flera datum	JOB
		26 9.	1300	KDYM Sunnyside WA  med ett ID genom KWYZ. Just ”Sunnyside” hörs bäst.	BOS
		26	1000	KDYM  med sitt flerstationsID blir kanske en ny rapport	RÅM
		26	1028	KOZI Chelan WA  “News Radio 1230 KOZI”	RÅM
		30	1200	KSBN Spokane WA “Money Talk 1230”	JOB
		26	0900	+CJNL Merritt BC  överraskade fullständigt! Fin period med lokal reklam, promo och fint ID!  CE svarade snabbt och trevligt! Han vet vad DX-kufar är för slag …	BOS
		26	0900	CJNL  bra med promo och ID, CE svarade med ett trevligt mejl på 10 minuter.	RÅM
		26	0900	CJNL verkligt fint precis enligt tipsarna – kul! Nu väntar jag bara på QSL:et…	JOB
	1240	30	0540	CKIM Baie Verte NL  //VOCM	LSD
		29	2149	CKIM  med lokal reklam och väder	RÅM
		6 14	0449	WOON Woonsocket RI  med fin jingle ”WOON Woonsocket …” och hördes även med ID i vädret efter nyheterna runt 0506z.	BOS
		14	0641	WOON med NOS i px:et ”O-N Overnite” - en av alla ÖK som gick denna morgon	JOB
		10 14	0500	WMMB Melbourne FL  gillar störda cx. Hörs ofta då.  Även 30.10 07z	BOS
		14	0631	WMMB ganska bra en stund med “WMMB Weather”. Inget på 1350 tyvärr...	JOB
		22	0059	WSDR Sterling IL upp med ett hyfsat ID efter några omlyssningar	RÅM
		22	0900	WSDR registrerad med just en SDR... Även 01z	JOB
		17.	0900	WJMC Rice Lake WI  med ett uselt ID bara. Men det gjorde inget för	BOS
		15 12.	0400	KICD Spencer IA  med fullständigt ID som slutade ”… 98.3 in Spencer, Iowa.”. 0250z den 12.11 med promo för sig själva och systerstationen ”Big Country 107.7”	BOS
		22	0052	KICD “Newsradio 1240 KICD........kicdam.com”	JOB
		16	0500	KBIZ Ottumwa IA m klart ID // 102.7. Ingen reaktion på min QSL-förfrågan dock	JOB
		24	0905	KIUL Garden City KS “Newsradio 1240 and 1310 KIUL”	JOB
		24	0906	KIUL  bra med väder och ”NewsRadio 1240 and 1310 KIUL”	RÅM
		10 17.	0857	KIUL  mycket skarpt ID plötsligt.	BOS
		3.	0917	KFH Wichita KS ID // FM i röran	JOB
		8	0338	CJAR The Pas MB   ”102-9 CJAR” upp som hastigast med ID  mm	BOS
		9.	0446	KCCR Pierre SD  med några ”Today’s KCCR”	BOS
		14 15	0500	KDLR Devils Lake ND  med legal ID	BOS
		14	0500	KDLR “It’s your kind of Country, this is KDLR Devils Lake”	JOB
		24	0732	KDLR  ”Your kind of country, AM 1240 and FM 99.7 KDLR”	RÅM
		30	0500	KLTZ Glasgow MT med id och ABC News	LSD
		30	0500	KLTZ  med ID	RÅM
		30	0500	KLTZ jingle och ABC Nx	JOB
		30	0500	KLTZ  inte illa alls. Nu också på FM slog dom fast.	BOS
		1.	0900	KLYQ Hamilton MT  “Newstalk 1240 KLYQ Hamilton”	JOB
		29 17.	1300	KJCR Billings MT  med fint ID	BOS
		25 29	0900	KJCR  med ID av en ung flicka	RÅM
		29	0900	KJCR	JOB
		9.	0703	KFBC Cheyenne WY  ”Sports Radio KFBC Cheyenne”	BOS
		18 15.	1306	KWIK Pocatello ID  med ”KID Morning News”	BOS
		9.	0905	KWIK ID:ade för KID som jag ju hellre vill höra...	JOB
		29	1001	KOFE St. Maries ID  kul återhörande med “KOFE AM 1240 St. Maries, Idaho,Classic Hits” osv med wx. Svarade för några säsonger sedan, så en mindre att skicka:-)	JOB
		29	1002	KOFE var välkommen tillbaks! Orkade inte svara till mig senast och inte nu heller verkar det!  Tnx i alla fall JOB!	BOS
		10.	1042	KMHI Mountain Home ID  “CSN - The Christian Satellite Network”	JOB
		7. 15.	0900	KSMA Santa Maria CA  med ett halvbra legal ID. Men den behövde inte höras	BOS
		19.	1331	KNRY Monterey CA  med äldre Oldies och bra ID mm	BOS
		22	1000	KEJO Corvallis OR	LSD
		20.	1200	KEJO  ”Joe Radio”	BOS
		22	1000	KEJO  med PSA och ID, annars sport  	RÅM
		8.	1000	KEJO “Joe Radio”	JOB
		9. 14.	1300	KTIX Pendleton OR  uppgav även // 103.1	BOS
		26 29	1018	KTIX  med ”The Ticket 1240 AM KTIX and 103.1 FM” i en promo	RÅM
		29	1200	KTIX är svårmissad under en PAX-tripp	JOB
		8.	0734	KQEN Roseburg OR “Newsradio 1240 KQEN”	JOB
		26	1043	KRDM Redmond OR “La Bronca 1240” och Mexmusik	JOB
		10.	1000	KRJW Altamont OR ID:ade // 106.5	JOB
		5.  	0600	KBUP Olympia WA med Sacred Heart Radio och sitt kedje-id  	LSD
		15.	0700	KXLE Ellensburg WA  med svagt men tydligt heltimmes-ID	BOS
	1250	27	0604	WMTR Morristown NJ när jag undrade vilken Oldies-stationen var! Har nog bara hört dem som DT tidigare	JOB
		14	2332	WPGP Pittsburgh PA  med t ex “1250 The Answer Weather …”	BOS
		14 	2332	WPGP rätt skapligt med ID och wx enligt Bosse 	JOB
		24	0455	WPGP  med ett “AM 1250 The Answer” 	RÅM
		9	0002	WJMK Bay City MI  var jag inte beredd på. Tydligen call och formatbyte. Visserligen börjar SPT-stationerna byta till OLD, men att REL …. 	BOS
		8 15	0000	CJYE Oakville ON  med REL 	BOS
		25 30	0000	CJYE  ”Joy Radio, Hometown Christian Radio for the GTA”	RÅM
		15 	0000	CJYE välkomnade! "You're welcome here, this is CJYE Joy Radio" 	JOB
		9 10	0456	WSSP Milwaukee WI  ”The Fan”	BOS
		14 	0600	WSSP låter som vanligt 	JOB
		22 24	0800	WSSP  störd av CHSM	RÅM
		25	0840	WSSP  med CBS Sports Radio	LSD
		30	0100	KBRF Fergus Falls MN med legal ID på timmen	JOB
		15 20.	2101	CHSM Steinbach MB  fint. “Now your Steinbach News online.”	BOS
		27 1.	2300	CHSM   “AM 1250” och väder	RÅM
		14	0000	CHSM med några “AM 1250 Radio”	JOB
		23	0200	KIKC Forsyth MT plötsligt med ett flott ID // 94.5 FM! Den har jag väntat på och QSL kom dessutom prompt!	JOB
		23	0200	KIKC   med slogan och ”KIKC 1250 AM and 94.5 FM”	RÅM
		9	0114	KNEU Roosevelt UT  gick fint med Real Country och ID och ganska ren från NA-QRM denna tidiga tid. Jenn verifierade! Har kämpat med QSL från KNEU i många år.	BOS
		9.	0901	KHIL Willcox AZ  med ett uselt ID och ett lite bättre “98.1” Tur man har den.	BOS
		9.	0700	KHIL riktigt vasst med ID här // 98.1 FM! Behövs inte hos mig men kul återhörande	JOB
		13 26	0400	KWSU Pullman WA “Northwest Public Broadcasting..KWSU” mm.  0100z den 26:e rätt fint med ID klockan 6pm där borta	JOB
		18	0700	KWSU  ”KWSU 1250 AM” mm svårt störd av CHSM	RÅM
		15.	0659	KWSU  med utförligt ID	BOS
		7 16.	0800	KKDZ Seattle WA   ”Radio That Listens to You”	BOS
		25 26	1001	KKDZ   ”You’re listening to KKDZ Seattle-Tacoma. Radio that is listening to you”	RÅM
	1260	24 26	0617	CKHJ Fredericton NB med ett kort ID mellan ett par låtar	RÅM
		6 16.	0500	CKHJ    ”KHJ”	BOS
		2.	0907	CKHJ “KHJ - Real Country variety”	JOB
		14	0640	WBIX Boston MA strålande med PP men det tog ett tag innan jag kopplade att detta var det nya formatet här! ”Nossa Radio USA” sades här	JOB
		14 19.	0600	WBIX  fint förstås	BOS
		24 1.	0900	WBIX  med ID för stationerna i kedjan samt ”Nossa Radio”	RÅM
		26	0800	WSKO Syracuse NY med ett stört ”The Score” mm	RÅM
		26	0800	WSKO med webbsidan “thescore1260.com” bl.a.	JOB
		23	0800	WRIE Erie PA  “CBS Sports Erie” med mera	JOB
		23	0800	WRIE  med webadress cbssportserie.com mm som svarade snabbt och trevligt. 	RÅM
		6	0500	WSUA Miami FL  inte så illa med ”Caracol 1260 AM, Miami” om man väljer LSB. 	BOS
		10.	0736	WCCR Cleveland OH “AM 1260 The Rock”	JOB
		24 4.	0600	WNDE Indianapolis IN  med ett stört ID	RÅM
		22	0900	WNDE “1260 AM The Sports Station, WNDE” bland annat	JOB
		29	0905	KSGF Springfield MO stor överraskning när jag tog reda på vem som kan tänkas köra Red Eye Radio här! ID enligt mall i röran här men 100% Svarade snabbt!	JOB
		29	0905	KSGF  precis efter Jannes tips! Fint QSL också! Tack till JOB och CE!	BOS
		20.	1100	KROX Crookston MN  med ett ID men inte så mycket mer innan cx drog västerut	BOS
		24	0900	KROX  med country och ”The Voice of the Valley 1260 AM KROX” 	RÅM
		24	0900	KROX tog musiken från samma satellit som tex WNAM, dvs spelade “Kisses Sweeter than Wine” innan ID: “The Voice of The Valley, 1260 AM, KROX radio in Crookstown, Minnesota” riktigt fint!	JOB
		7 7.	0600	CFRN Edmonton AB 	BOS
		15 	0500	CFRN "Edmonton's Sports Leader" 	JOB
		29 4.	1100	CFRN  är ofta stark	RÅM
		29 1.	0800	KPOW Powell WY stark ”KPOW 1260 Powell. News, Sports, Weather, Todays most compelling talk …”	RÅM
		25	1000	KPOW bland andra	JOB
		26	1115	KLYC McMinnville OR med oldies	LSD
		26	1101	KLYC  OR spelade oldies och IDade svagt	RÅM
	1270	14	0556	CJCB Sydney NS  med en trevlig promo	BOS
		29 2.	2133	CJCB  med country och ID	RÅM
		2.	2220	CJCB  med lokala evenemang	LSD
		14 26 	0600	WTSN Dover NH "Newstalk 98.1 WTSN Dover" hörs inte jämt! Känns inte 
				vid AM? 	JOB
		14	0600	WTSN  ovanligt dominant några minuter	BOS
		7	0800	WXYT Detroit MI  alltid närvarande	BOS
		13	0600	WXYT “CBS Sportsradio 1270 WXYT Detroit”	JOB
		19	0555	WXYT  med CBS Sports	LSD
		10 19.	0500	WMKT Charlevoix MI  med ett klämt ID. ”… Traverse City … 102.3 FM.”	BOS
		14 24	0500	WMKT lite klämd men med klart ID // 102.3.  Bra mycket bättre 24:e 1000	JOB
		31	1000	WMKT  med ID	RÅM
		24	0900	KFAN Rochester MN med ett stört ”AM 1270 KFAN Rochester”	RÅM
		24	0900	KFAN gladde med ID! Länge eftersökt och svarade trevligt också!	JOB
		18	0615	KNWC Sioux Falls SD  “Faith 1270”	LSD
		24	0800	KNWC   “Faith Radio” mm	RÅM
		10.	1100	KIML Gillette WY  “KIML West Wyoming.”	BOS
		25 26	1000	KTFI Twin Falls ID  “Salt and Light Radio, 1270 KFTI Twin Falls”	RÅM
		9. 15.	1300	KTFI  påpekar att dom behöver stålar …  “.. listener supported …”	BOS
		8. 9.	0759	KZTQ Sparks NV  “This is Northern Nevada’s Independent Station … 96-1 Bob FM” visade det sig vara som spelade musik från “80’s, 90’s and whatever” som jag hade som OID tidigare.   	BOS
		29	1201	KZTQ   ”Northern Nevada’s Independent Station 96.1 Bob-FM” mm                 	RÅM
		29	1201	KZTQ “96.1 Bob FM”     	JOB
		19.	1322	KVMI Tulare CA  visade det sig vara som kom upp med ett snyggt ”The New My 97-5” och gammal pop. Tyvärr för mig som har denna. Andra CA intressantare.	BOS
		15.	0903	+KAJO Klamath Falls OR  länge och väl med massor av detaljer. Men QSL? Nä …
				Visserligen punktkonds mot OR men troligen fler faktorer än så!	BOS
		26	1029	KBAM Longwiew WA med country och “On AM 1270 and FM 93.5, this is Real Country KBAM”	RÅM
	1280	7	0802	CFMB Montreal QC  dominant	BOS
		21 26	0504	CFMB   “Ici CFMB Montéal”	RÅM
		23	0945	CFMB  med italienska	LSD
		2.	0745	WHTK Rochester NY  “Fox Sports 1280 Rochester”	LSD
		23	0800	WHTK “Fox Sports 1280”	JOB
		18 25	0000	WNAM Neenah-Menasha WI  “America’s Best Music on 1280 AM WNAM” mm	RÅM
		14 	0600 	WNAM fint men i kamp med några till inklusive en svag Fox-sportare 	JOB
		7 10	0502	WWTC Minneapolis MN  ”AM 1280 The Patriot”	BOS
		24	0900	WWTC  svagt med “1280 The Patriot” mm	RÅM
		14 	0500	WWTC "AM 1280 The Patriot" under WNAM. Även KVXR misstänkt i bakgrunden 	JOB
		7 10	0500	KVXR Moorhead MN  med ett svagt ID	BOS
		22 29	0800	KVXR   “AM 1280 KVXR Moorhead-Fargo” mm	RÅM
		20	0800	KVXR rätt bra	JOB
		7 19.	0500	KBNO Denver CO  “Que Bueno” i en röra av stationer	BOS
		7.	0202	KBNO “Que Bueno 1280” + callet	JOB
		18 29	0700	KZNS Salt Lake City UT  ”KZNS AM Salt Lake City” mm	RÅM
		7 10.	0532	KZNS stark och bara lite KBNO i bakgrunden	BOS
		24	1000	KZNS glänste inte	JOB
		20	0835	KIT Yakima WA	LSD
		20 25	1000	KIT  “NewsTalk 1280 KIT Yakima”	RÅM
		9. 19.	1300	KIT  med sitt ID lite efter KLDY	BOS
		25	0700	KLDY Lacey WA idade för hela kedjan La Estación de la Familia	LSD
		9. 20.	1300	KLDY  med hela ID:et enligt Lars ovan.	BOS
		26	1000	KLDY  med sitt kedje-ID	RÅM
	1290	6	0500	WKBK Keene NH  bra ID	BOS
		2	0605	WKBK	LSD
		2	0605	WKBK  bra med önskan om stöd för din lokala station och ID	RÅM
		14	0700	WJNO West Palm Beach FL med ett ganska blekt “Newsradio 1290 WJNO, West Palm Beach” i röran här	JOB
		27	0600	WNBF Binghamton NY med id och ABC News	LSD
		2.	0700	WNBF “Newsradio 1290 WNBF Binghamton”	JOB
		2.	0700	WNBF  ”Newsradio 1290 WNBF Binghampton”	RÅM
		14 16.	2356	WHIO Dayton OH  med ID // 95.7  Även 30.10 fint på timmen	BOS
		24	0300	WHIO  med ett stört ”WHIO”	RÅM
		14	2326	WHIO med ID // FM	JOB
		7	0803	CJBK London ON  med ID i vädret	BOS
		15	0000	CJBK “...on Newstalk 1290 CJBK”	JOB
		7	0600	CFRW Winnipeg MB  hade det kämpigt med KOWB och KGVO. Svagt ID.	BOS
		20	0500	CFRW	LSD
		4	0600	CFRW   ”TSN 1290 CFRW AM Winnipeg” mm	RÅM
		26	0920	WIRL Peoria IL med ett kort ”WIRL” mellan låtarna	RÅM
		24 10.	0800	WIRL “Superhits WIRL”	JOB
		10.	0758	WZTI Greenfield WI drog flera call	JOB
		9	0004	KMMM Pratt KS  med en skaplig väderrapport efter en OLD-låt. ”The Mighty 1290”. Programchefen själv hävdar glatt och bestämt att det var dom jag hörde! 	BOS
		20	0600	KOIL Omaha NE	BOS
		26	0000	KOIL  med ett svagt “News Talk 1290 KOIL Omaha”	RÅM
		26	0000	KOIL med jingle på timmen	JOB
		7 8	0800	KGVO Missoula MT  ”KGVO Missoula AM 1290 and 98.3 FM”	BOS
		25 1.	1000	KGVO   ”KGVO Missoula AM 1290” mm	RÅM
		25	1000	KGVO // 98.3	JOB
		7 10.	0559	KOWB Laramie WY  kanon med Wyoming-sportnätverk. ID-gate här.	BOS
		23	0940	KOWB	LSD
		19.	1400	KOUU Pocatello ID  fint ID // 96.5. Bara hört den tidig natt förut.	BOS
		22	0038	KOUU “Playing 4 decades of Country Classics...KOUU”	JOB
		9.	0800	KPAY Chico CA  med flera hyfsade ID i promo och heltimmes-ID!  Den har jag inte hört på en massa år. Kul!	BOS
		9.	0800	KPAY “Newstalk 1290 KPAY”. Brusigt på min antennkombo	JOB
		7. 19.	1332	KAZA Gilroy CA  skapligt med Vietnamesiska och web-adress. San José-reklamer dessutom men sen har vi ju det där med QSL också …	BOS
		13	0500	KUMA Pendleton OR “Newstalk 1290 KUMA”	JOB
		22 1.	1005	KUMA   med nyheter och väder	RÅM
		8. 9.	0958	KUMA  med utförlig väderrapport, reklam mm lokalt förutom ID	BOS
	1300	6	0500	WJDA Quincy MA  med trevligt EE och SS ID	BOS
		14 16.	0630	WGDJ Rensselaer NY  hade en fin period här med flera ID mm när jag letade efter CT. ESPN hördes här ibland nämligen. Inget ID dock.  16.11 redan 2129z.	BOS
		14 	0630	WGDJ skapligt med ID 	JOB
		2.	0852	WXRL Lancaster NY “Classic Country WXRL” bra	JOB
		2.	0745	WXRL  med country och ”Classic Country on WXRL”	RÅM
		14	2332	WJMO Cleveland OH  // 94.5  med bra ID	BOS
		14 	2333	WJMO  inte så illa med "We are Praise 94.5" 	JOB
		19	0800	WOOD Grand Rapids MI var starkast på heltimmen	RÅM
		19	0530	WOOD	LSD
		15 	0000	WOOD har haft samma ID flera år nu väl? 	JOB
		18.	2220	WOOD   stabil denna tid	BOS
		14 21	0001	WRDZ La Grange IL med ett tydligt "AM 1300 WRDZ La Grange" och med ett kanon-ID 21.10 klockan 0701.	JOB
		10 18.	0500	KGLO Mason City IA  i röran här berättade om Storm Michael som alla andra. Fint med ID 18.11 klockan 1200z	BOS
		13	0600	KGLO “AM 1300 KGLO”	JOB
		19 31	0859	KGLO  med ID i en promo	RÅM
		20	0900	KGLO	LSD
		31	0000	KPMI Bemidji MN fick just igenom call och ort under vad som lät som KOLY?	JOB
		31	0000	KPMI  tyvärr för klent för omrapportering. Ville inte svara förra gången. KOLY strax innan med power down efter ”Easy Favorites” px	BOS
		1.	0745	KOLY Mobridge SD  hördes bra och länge med ID mellan varje låt	RÅM
		1.	0745	KOLY  med AC-musik överraskade med att höras fint	LSD
		1.	0704	KOLY “AM 1300 KOLY”. Den har jag bara hört en gång tidigare - nu stadigt!	JOB
		25	1000	KFKA Greeley CO ”1310 KFKA” mm	RÅM
		8. 14.	1000	KLER Orofino ID  med en fin jingle som dock inte var så “clear”.  Till slut förstod jag att det var “K-L-E-R Orofino” dom sjöng. Passa på nu då KKOL är off air!	BOS
		26 29	1007	KLER  med ett ”AM 1300 KLER” och country i kamp med KGLO m.fl	RÅM
		9.	1234	KLER hör man sällan så här rent! “AM 13 KLER” och rockig C&W	JOB
		20.	1159	KPMO Mendocino CA  m uselt ID efter vädjan om bidrag till driften (JPR/NPR)	BOS
		24	1100	KACI The Dalles OR med ett svagt men klart ID // FM! Kul, och QSL:ade också!	JOB
	1310	14 	0600	WLOB Portland ME  inte så tokigt vid ID-tid 	JOB
		29	2134	WLOB  med ett ID med FM-frekvensen 100.5	RÅM
		19.	1000	WLOB  när övriga här sopades bort på timmen	BOS
		14	0620	CIWW Ottawa ON  "1310 News" 	JOB
		27	2300	CIWW   ”13-10 News CIWW”	RÅM
		14 30	0000	WDTW Dearborn MI  ”La Z” dominant. Perfekt legal ID dessutom.	BOS
		15 	0000	WDTW fint med callet både på EE och SS mm 	JOB
		24	0159	WDTW  med mex-musik och ett kort ”La Zeta”	RÅM
		22	0900	WCCW Traverse City MI nu med oldies	LSD
		28 30	0903	WCCW  med oldies och ett kort “WCCW”	RÅM
		25 16.	0900	WCCW  fint vid ID	BOS
		24 26	0901	WCCW med oldies. “AM 13 WCCW Traverse City”. Sänder från “The Cherry Capital of the World” säger dom!	JOB
		21 27	0834	WIBA Madison WI med väder och lite musik innan C2C startar	RÅM
		22	0910	WIBA	LSD
		16.	1000	WIBA  i en röra av stationer	BOS
		8.	0700	+KGMT Fairbury NE en duktig överraskning men med ett tydligt ID! Kör Oldies 
				uppenbarligen. Brad svarade snällt!	JOB
		8.	0700	KGMT  även på min inspelning efter tips från Jan! Tnx JOB! Även ett svagt ID två Oldies-låtar senare!  500 pigga Watt! Och ett piggt QSL!	BOS
		18 24	0700	KNOX Grand Forks ND  ”Newsradio 1310 KNOX AM Grand Forks” mm	RÅM
		19	0600	KNOX	LSD
		9.	0900	KNOX  en av de ösligaste denna morgon	BOS
		24	0905	KNOX “Here’s the Newstalk 1310 KNOX forecast”	JOB
		24 25	1000	KFKA Greeley CO  “1310 KFKA Greeley ..”	RÅM
		10.	1100	KFKA	BOS
		23 25	1000	KFKA har en lite speciell röst för sitt legal ID	JOB
		1.	0800	+KIHP Mesa AZ överraskade stort “Relevant Radio 1310 AM and 102.9 FM”, tyvärr ganska svagt, och ett trevligt svar kom efter några nervösa timmar       	RÅM
		1.	0800	KIHP faktiskt med ID enligt Rolf – tnx! Inte bra men 100%. AZ är alltid rätt!    	JOB
		26	1000	KMKY Oakland CA  med ID för K225CK på FM 92.9 när KNPT höll tyst ett tag	RÅM
		24	1100	KMKY bra med ID // FM. Svarade inte förra säsongen och inte nu heller verkar det..	JOB
		19	0830	KNPT Newport OR	LSD
		7. 8.	1331	KNPT  med ID genom en stark Punjabi-stn med sin musik non-stop	BOS
		26 4.	1100	KNPT Newport OR dundrade in “Celebrating 70 years serving Oregon’s central coast. This is News Talk 1310 KNPT Newport”. KNPT dominerer frekvensen från före 10!	RÅM
		9. 15.	1300	KZXR Prosser WA  med ett skapligt ID. “La Pantera 101.7 FM”	BOS
	1320	6	0500	WATR Waterbury CT  utan större konkurrens från andra på frekvensen.	BOS
		14 23	0700	WJAS Pittsburgh PA “Pittsburgh’s Talk Station”, “You gotta listen to talk!”	JOB
		6	0100	CJMR Mississauga ON  	BOS
		29 4.	0642	CJMR  med religiös musik och ett kort ”CJMR”	RÅM
		2.	0100	CJMR med callet	JOB
		15	0000	WILS Lansing MI	BOS
		15 	0000	WILS "This is 1320 WILS Lansing" 	JOB
		21 30	0830	WILS  med ”Talk Radio 1320 WILS” efter vädret	RÅM
		14	0600	KXYZ Houston TX  förvånade med klart men svagt ID. Hörd av mig redan 1996 i Mertajärvi och svar på fup året efter. Email-QSL nummer 2 genom tiderna för	BOS
		14	0600	KXYZ  när  jag kollade efter Bosses tips! Inte så pjåkigt alls med legal ID och push för sitt multicultural-format. Svarade inte på första försöket	JOB
		7 10	0458	KOZY Grand Rapids MN  med en kort px promo och sen mer OLD. ”Locally owned, locally operated.”	BOS
		14	0501	KOZY med Oldies och ett lite sent ID här innan ABC News	JOB
		22 4.	0600	KOZY   “This is KOZY Grand Rapids ..”	RÅM
		9	0015	KLWN Lawrence KS  riktigt bra vid ID!  Unik slogan dessutom. Ny för mig! Svarade fint på andra andressen jag testade!	BOS
		16	0500	KELO Sioux Falls SD med klart ID och Fox News	JOB
		1. 3.	2200	KHRT Minot ND  med ett överraskande fint ID när jag gjorde ett nedslag i hårddiskens eventuella gömmor. Hade ju gått mycket illa i två veckor så kunde ju vara skräp.	BOS
		31	1100	KHRT “1320 KHRT Minot, North Dakota’s Solid Gospel station”	JOB
		7	0559	+KOFA Yuma AZ  en riktig chock här!  Perfekt ID! Och perfekt QSL kom det på rapporten också! Bara drygt 100 Watt natteffekt. Lite mer dagtid.	BOS
		9.	0900	KCTC West Sacramento CA  med fint ID mm	BOS
		9.	0800	KCTC fint “ESPN 1320” bl.a. Även 0900	JOB
		8. 15.	1000	KXRO Aberdeen WA  med ett svagt ID.  Även 30.10 	BOS
		26	1000	KXRO  med ID under CHMB	RÅM
		6.	1200	KXRO // 101.7 . “The Harbour’s choice for news, sports and weather”. CBS Nx	JOB
		7	0759	CHMB Vancouver BC  lurades med att spela en NOS-låt fram till ID. CC sen.	BOS
		13	0400	CHMB hördes fint med sitt “CHMB AM 1320 Vancouver”	JOB
		20 3.	1000	CHMB  “This is CHMB AM 1320 Vancouver” och sedan kinesiska	RÅM
	1330	24	0820	WRCA Watertown MA  ”Bloomberg 106.1 Boston”	LSD
		2.	0600	WRCA   “WRCA Watertown ..”	RÅM
		15	0000	WFNN Erie PA  plötsligt ensam på timmen just vid ID.	BOS
		15	0000	WFNN “The home for all sports in Erie, AM 1330 Fox Sports Radio, WFNN Erie”	JOB
		23 26	0800	WFNN   ”AM 1330 Fox Sports Radio WFNN Erie”	RÅM
		28	0500	WHBL Sheboygan WI med ID // 101.5	JOB
		24 3.	0559	KCKM Monahans TX med country och ””West Texas Powerhouse”	RÅM
		3.	0905	KCKM upp bra med Country och ID-jingle // 98.7	JOB
		22	0101	KPTY Waterloo IA ”KPTY Waterloo-Cedar Falls 107.3 The Party”	RÅM
		16	0506	KPTY med kanon-ID “107.3 The Party”	JOB
		20 31	0600	KNSS Wichita KS  ”98.7 and 1330 KNSS Wichita” mm	RÅM
		26	0900	KNSS “98.7 and 1330 KNSS” hörd flera datum	JOB
		31	0000	KNSS  mycket trängt legal ID och sen tog en mx-stn över = KPTY	BOS
		26	0904	WLOL Minneapolis MN med religiöst program	RÅM
		7 10.	0600	CJYM Rosetown SK  med vädret och sen ID.  ”The Greatest Hits of All Time”	BOS
		1.	0754	CJYM  “1330 CJYM” mm	RÅM
		2.	1000	KLBS Los Banos CA med ett uselt ID. Bättre med PP strax efter. Kul återhörande 
				men tur man inte “behövde” den	JOB
		2.	1000	KLBS  som sagt med uselt ID men strax därpå bättre med PP. Tji rpt denna gång.	BOS
		31	1150	KKPZ Portland OR med religiösa program	LSD
		8. 9.	1300	KKPZ  med bara ett dåligt ID nu	BOS
		26 29	1100	KKPZ   “KKPZ Portland” och “1330 The Truth”	RÅM
		7 8.	0559	KWKW Los Angeles CA  upp bara vid själva ID:et . Klart men kort …	BOS
		29	1049	KWKW  med spanska och ett ID	RÅM
		1.	1430	KXXJ Juneau AK	LSD
		29	1055	KXXJ  med “KXJ radar weather” mm	RÅM
	1340	7 27	0803	WIRY Plattsburgh NY  stark vid ID-jinglen men annars mest non-stop-OLD	BOS
		30	0845	WIRY med en jingle och så på med en låt	JOB
		23	0900	WIRY  med musik och ID	RÅM
		2. 4.	0900	WJRW Grand Rapids MI  ”News Talk 1340 WJRW Grand Rapids”	RÅM
		31	1000	KGGS Garden City KS med ID i en promo “KGGS Garden City”	RÅM
		31 15.	1000	KGGS  med rejält ID	BOS
		31	1000	KGGS med ID. Körde Fox Sports	JOB
		9	0010	KDTD Kansas City KS  ”La Gran D”	BOS
		23	0200	KTOQ Rapid City SD “This is ESPN Rapid City” mm	JOB
		19.	1200	KXPO Grafton ND   riktigt användbart om man behövt den	BOS
		9.	0900	KWOR Worland WY  med ett hyfsat ID // 104.7 FM	BOS
		9.	0900	KWOR “1340 AM and 104.7 FM, a Big Horn Radio Network station”	JOB
		18 7.	0700	KXQZ Wendell ID  “KTFI” mest bara  men överraskade 20.11 klockan 0400 UTC med att i alla fall dubbel-ID:a och nämna “1340 KXQZ Wendell”. Den 18.10 0540z med kedje-ID för 1140 och 102.3 också!	BOS
		2.	0400	KXQZ	JOB
		9. 15.	1200	KPRK Livingston MT  med hyfsat bra ID vilket även PD styrkte i QSL:et.	BOS
		9.	1232	KPRK reläar 1450: “Right here on 1450 KMMS”. Promotade sin tävling där man kunde vinna 5000 Dollar. Jag nöjer mig med ett QSL men...	JOB
		17.	1200	KYLT Missoula MT  med trevligt dubbel-ID // KGRZ och ett par FM.	BOS
		9.	0915	KACH Preston ID kör “Today’s hits all the time” säger dom	JOB
		8. 9.	1207	KIHR Hood River OR  med fint ID	BOS
		26	0958	KIHR   “AM 1340 and 98.3 FM KIHR Hood River”, även 1007	RÅM
		8. 9.	0941	KIHR “AM 1340 and 98.3 FM KIHR”. Fint ett tag mitt på dagen 9:e	JOB
		29	1030	KWVR Enterprise OR med ett svagt ID i en promo	RÅM
		15. 19.	1400	KWVR   // 96.1  	BOS
		19. 20.	1438	KLOO Corvallis OR  ”Clou AM Newstime …”  och kallt väder	BOS
		8.	1006	KLOO med sitt “Clou AM”	JOB
		6.	1200	+KBBR North Bend OR överraskade men hade hade en avslöjande slogan! QSL!	JOB
		6.	1200	KBBR  tappade tydligen intresset för att svara efter att ha verifierat åt Janne! Tnx JOB för tipset i alla fall! Kanske svarar på annat sätt.            	BOS
		24 29	1100	KJOX Kennewick WA ”1340 KJOX Kennewick” mm	RÅM
		8. 20.	0943	KJOX  med fint ID i promo.  Även 30.10 1200z.	BOS
		24 29	1024	KJOX med ett “1340 ESPN” i promo. Fint TOH 24:e 1100	JOB
		20.	1100	KYSP Wenatchee WA  med utförligt ID men tog en stund att fatta eftersom callet är annat än i gamla listor …  ”The Hawk KYSP”	BOS
		19.	1429	KWLE Anacortes WA  med dubbel-ID // KRPA 1110 och time check i musiken.	BOS
		10.	1100	KWLE med dubbel-ID. Hade hellre hört 1110	JOB
	1350	6	0500	WMMV Cocoa FL  med ett svagt men tydligt ”WMMB” -ID på timmen.  Samma som jag hörde hemma 10.9 och som gav QSL plus studiovarianten av samma ID!	BOS
		30	0640	WMMV // med 1240 men bara med ett luddigt ID tyvärr. Bättre i Furuögrund senare istället så QSL har fixat sig	JOB
		2.	0859	WGPL Norfolk VA dunkade på med promo, telefonnummer mm.	JOB
		30	0906	WGPL  stark och sned. ID som hastigast innan GOS	BOS
		9	0000	WARF Akron OH  med ett svagt ”Fox Sports 1350” under starka KRNT.	BOS
		15	0000	WARF ska detta vara med ett “Fox Sports 1350” och nätverksprogram	JOB
		30	0902	WIOU Kokomo IN  med fint call-Id förutom ESPN-slogan.	BOS
		7 10	0500	WCMP Pine City MN  med ett svagt legal ID med ort och repeater. Har tydligen blivit popigare sedan jag hörde dem senast.  Måste ha varit på förhöjd effekt?  7.10 0507z 
				ID som ”Pine Hits 106”	BOS
		22 29	0900	WCMP med ett ganska klent ID // 106.5, tur man inte behövde den. Bättre 22. 0100	JOB
		21	0900	KCOR San Antonio TX med Univision Deportes och ett ganska klent ID. Premiär för J	OB
		13	0600	KRNT Des Moines IA behöver inte så vassa cx för att höras. ID // FM	JOB
		21 3.	0500	KRNT  dominant med ESPN	RÅM
		31	0800	KRNT  med ESPN	LSD
		9	0100	KDZA Pueblo CO  ”Fox Sports 1350” fint med call och ort mm	BOS
		7 8.	0558	KTIK Nampa ID  med fin Idaho-PSA och hann även ID:a innan fade out	BOS
		29 1.	0800	KTIK   IDar både 93.1 och 1350	RÅM
		29	1125	KRLC Lewiston ID med country	LSD
		26 29	1023	KRLC  ”Hometown Radio KRLC 1350” och country.  ”Sports Radio The Ticket”	RÅM
		15. 19.	1340	KRLC  med ID som för Rolf ovan	BOS
		8. 9.	1005	KSRO Santa Rosa CA  med ett dåligt ID men 94.5 FM hördes bra i alla fall	BOS
		26 29	0958	KSRO   ”.. right here on KSRO”, bättre 1005	RÅM
		8.	0900	KSRO “KSRO Santa Rosa”	JOB
	1360	14 	0620	WDRC Hartford CT  fint med ID och Fox Nx. Helgmorgnar 0600 lokal tid kör de ett nostalgiprogram om "The Big D", som stationen kallade sig under Top40-eran 	JOB
		24 2.	0500	WDRC  “The Talk of Connecticut” mm	RÅM
		6	0500	WHNR Winter Haven FL  med heltimmes-ID.et under WDRC. Inte så illa! Andra gången för mig. Vägrade svara förra säsongen. Inte ens på snail mail kom något …	BOS
		14 	2359		WMOB Mobile AL  visade vägen för annat från södra delen av CDT-zonen!	BOS
		14	2359	WMOB  fint med GOS just när man trodde den var på väg att bli mera svårhörd. Här ännu på dageffekt? "You're listening to WMOB Mobile, WTOF Bay Minette" 	JOB
		14	0432	WSAI Cincinnati OH “Fox Sports 1360” mycket bra	JOB
		30	0900	WSAI  med Fox Sports Radio och ett svagt ID	RÅM
		11 18.	0500	WTAQ Green Bay WI    Redan 2222 utc den 18.11.	BOS
		27 4.	0300	WTAQ  ”News Talk Sport WTAQ Green Bay” mm	RÅM
		14	0600	WTAQ finfint med ID enligt Rolf på röda tråden. WDRC på gula. Allt annat utom möjligen CO-1510 gick nog bättre på den senare	JOB
		14 	0100	KKBJ Bemidji MN "Talkradio AM 1360 KKBJ Bemidji" 	JOB
		22 24	0806	KKBJ   ”Talk Radio AM 1360 and 106.3 FM”	RÅM
		30 16.	0806	KKBJ med ID enligt Rolf ovan.	BOS
		10 15	0459	KSCJ Sioux City IA  en av flera denna tid	BOS
		31 3.	0959	KSCJ   “Talk Radio 1360 KSCJ” mm	RÅM
		9	0011	KMRN Cameron MO  med fint ID och country! ”Heartache By The Numbers” etc. Mycket trevligt QSL från GM!  Svarade inte förra gången jag hörde dem för ca sju år sedan och ingen annan verkar ha hört dem och fått svar i mellantiden!	BOS
		9 19	1000	KHNC Johnstown CO  ovanligt blek. Men sedvanligt ID i alla fallö.	BOS
		6. 10.	0212	KRKK Rock Springs WY  stark med Oldies och ID. Lyssningsbart.	BOS
		23	0200	KRKK har lättuppfattade callbokstäver	JOB
		31	0059	KPXQ Glendale AZ   tipsade holländarna om och visst! Dom gick fint! 	BOS
		31	0100	KPXQ  med mejladress och ID. Kul med Arizonastationer tycker	RÅM
		31	0100	KPXQ  gladde med fint ID! Svar kom till sist efter påstötning med min nya hotmailadress!	JOB
		7 	0800	KKMO Tacoma WA  stark med Mex-mx och ID	BOS
		22 1.	0951	KKMO  med reklam och “El Rey”	RÅM
	1370	14 20.	0600	WDEA Ellsworth ME  väldigt stark runt denna tid	BOS
		28 29	0705	WDEA  med väder och NOS. 29.10 kl 2129	RÅM
		13 	0535	WDEA i kamp med Andina och en pratare som nämnde EWTN 	JOB
		6	0800	WFEA Manchester NH  med mycket bra legal ID.	BOS
		23	0800	WXXI Rochester NY ID:ade punktligt	JOB
		10 14	0456	WTAB Tabor City NC  med en fin period och flera bra ID i promo	BOS
		14 	2331	WTAB  med väldigt ID när jag trodde det var WDEA! 	JOB
		27 4.	0608	WTAB  med ett par WTAB och CW i röran av stationer	RÅM
		7.	0700	WSPD Toledo OH med ID // 92.9	JOB
		30	0905	WSPD  hördes förstås detta punktlyft mot OH/PA runt denna tid	BOS
		23	0800	WSPD  med ett kort ID i röran av stationer	RÅM
		18 25	0900	WLJW Cadillac MI  riktigt bra med utförligt ID // 1400 och FM. 0000z den 18:e	BOS
		26	0759	WLJW  med dubbelID för WLJN 1400 och WLJW 1370	RÅM
		24 26	1000	WLJW ID för 104.1 W281CG i Traverse City bl.a. just innan WCCN	JOB
		9	0000	WLLM Lincoln IL  ett kul återhörande. Ord på vägen, ID och väder för centrala IL	BOS
		11	0505	WCCN Neilsville WI  med America’s Best Music och ID.	BOS
		24 31	0729	WCCN finfint vid ID!	JOB
		24	1000	WCCN   ”Americas Best Music, 1370 AM WCCN”	RÅM
		9	0001	KDTH Dubuque IA  ”AM 1370 KDTH Dubuque”	BOS
		10 18	0458	KSUM Fairmont MN  med ett par svaga ID och CW	BOS
		13	0406	KSUM glänste väl inte men klart ID i alla fall	JOB
		21	0530	KSUM	LSD
		22 26	0930	KSUM  med CW och “AM 1370 KSUM”	RÅM
		30	2300	KWTL Grand Forks ND med ”AM 1370 KWTL Grand Forks-East Grand Forks” och Real Presence Radio	RÅM
		3. 19.	2200	KWTL  med fint ID	BOS
		30	2300	KWTL bättre än någonsin tidigare i mina lurar! Även ID för 98.9 KXYM	JOB
		7 8	0558	KXTL Butte MT  med ovanligt kortfattat ID // 94.7. Men det berodde på sporten	BOS
		18 25	0700	KXTL  ”Southwest Montana’s Talk Radio Leader KXEL Butte” mm	RÅM
		9.	0900	KXTL stark med ID enligt ovanstående tips	JOB
		7	0503	KSOP South Salt Lake UT  med hyfsat ID i countryn. // 104.3.	BOS
		8. 19.	1000	KGEN Tulare CA  med flera”La Ley” om än inte så starkt. Stark 19.11 dock!	BOS
		8.	1000	KGEN i kamp med KWNC. Svarade faktiskt förra säsongen så slipper skicka nytt!	JOB
		24	1100	KGEN  med ett par ”La Ley” i röran	RÅM
		26 29	1100	KAST Astoria OR “The first station for local news, KAST Astoria”	RÅM
		15.	0905	KAST  hade konkurrens från KNWC	BOS
		7. 15.	1332	KWNC Quincy WA   ”talk1067.com”	BOS
		26 1.	0755	KWNC  bra med reklam och “Talk 106.7, the Right Talk” mm för att sedan dyka ner i bruset. Även 26.10 1005	RÅM
		28 8.	0800	KWNC har plötsligt blivit vanlig. “Talk 106.7” + callet. Fox Nx	JOB
	1380	14	0700	WNRI Woonsocket RI kanon med callet och jingle-ID mm! Den var inte väntad men tycks tyvärr vara immun mot rapporter?  WRNI: QSL kom till sist! Tydligen den enda solcellsdrivna stationen i nordöstra USA!         	JOB
		14	0700	WNRI  kanske inte riktigt kanon men bra i alla fall, hi! Mycket bättre än förväntade 
				15 W borde ha inneburit. Tack Janne för tipset. Tog ett halvår att kolla upp denna ledtråd men snabbt och trevligt QSL från en pigg 80-årig CE!  Solar powered station! 	BOS
		2.	0900	WWMI St. Petersburg FL efterlängtad men här med 
				promo och “AM 1380 The Biz”-ID! Svarade med ett tungt mail med flera bilder mm	JOB
		14 18	2359	CKPC Brantford ON  stark med ID och GOS-liknande mx	BOS
		14 	2348	CKPC "Your hometown Country station, 1380 CKPC" 	JOB
		24 2.	0502	CKPC  med ett “CKPC 1380” när KLIZ tog det lugnare	RÅM
		2	0900	WWMI St. Petersburg FL  ”AM 1380 The Biz WWMI St. Petersburg” Även 0845	RÅM
		7 15	0805	WPHM Port Huron MI  med svagt ID efter nyheterna	BOS
		24 28	0001	WPHM   med ett svagt ”WPHM Port Huron ..”	RÅM
		23	0900	WPHM	JOB
		11 14	0500	WOTE Clintonville WI  utförligt ID.  Bl a ”Sports Radio 1380 WOTE Clintonville”	BOS
		14 22	0600	WOTE "The Franchise's Sports Radio" och callet 	JOB
		22	0000	WOTE   ”Sports Radio WOTE Clintonville”	RÅM
		1.	0720	KLIZ Brainerd MN med Fox Sports Radio	LSD
		24 3.	0800	KLIZ  ”1380 KLIZ AM Brainerd” och Fox Sports Radio	RÅM
		9 11	0503	KXFN St Louis MO  ”1380 and 105.3 The Answer. Breaking news …”	BOS
		10 19	0500	KOTA Rapid City SD  plus en lika stark som jag inte fick ut	BOS
		17	0633	KOTA  med ett ID innan C2C satte igång	RÅM
		26	0600	KOTA	LSD
		14 	0534	KOTA "Newsradio KOTA 1380 AM and 100.7 FM" 	JOB
		8.	1006	KTKZ Sacramento CA äntligen! Oj vad jag letat efter denna. “AM 1380 The Answer” 
				och px-återutsändning. QSL-ade snabbt!	JOB
		7 19	0801	KRKO Everett WA  fint med nya Oldies-formatet	BOS
		13	0411	KRKO med ett snabbt ID bara	JOB
		18	0520	KRKO med oldies	LSD
		18 1.	0623	KRKO  med ett kort ”KRKO” och sedan oldies	RÅM
	1390	7	0800	WEGP Presque Isle ME  med kedje-ID för Portland-klustret	BOS
		14 	0500	WEGP dominant med "Catholic News Weekend Review" efter kedje-ID:et 	JOB
		2.	0700	WFBL Syracuse NY med svagt ID och svårt trängd av WEGP	RÅM
		20	0820	WGRB Chicago IL	LSD
		24 4.	0601	WGRB  med gospel och ”Your Inspiration Radio”	RÅM
		3.	1000	WGRB  som för Rolf här ovan	BOS
		22 25	0759	WLCM Holt MI  ber om bidrag till stationen	RÅM
		31	0900	WLCM “Victory 1390 WLCM” fint	JOB
		16.	1000	WLCM  med ett försiktigt ID	BOS
		11 19.	0520	WRIG Schofield WI  stadigt. Här så till slut ett ID // FM 	BOS
		22 3.	0100	WRIG  med ett stört ID	RÅM
		19.	1205	KGNU Denver CO  med bra ID efter radioteater.	BOS
		9.	0900	KLGN Logan UT nu med sport “106.9 The Fan”	JOB
		9	0120	KLGN  precis som Jan skriver med sport numer	BOS
		19	0700	KENN Farmington NM överraskade med ett ID! Alltid kul med New Mexico! QSL!	JOB
		8. 14.	1000	KLTX Long Beach CA  med ett ”KLTX Long Beach-Los Angeles” och flera ”Radio Nueva Vida”-annonseringar mm.   Samma call-ID den 14:e	BOS
		20 31	1005	KZGD Salem OR “KZGD La Gran D”	RÅM
		7 8.	0704	KZGD  bra med ett ”93.5 FM y 1390 AM - La Grand D” bland annat	BOS
		6.	1200	KZGD fint men dippade snabbt	JOB
		7 9.	0500	KBBO Yakima WA  med ett skapligt ”1390 AM - The Fan” i sporten.	BOS
	1400	16 25	2055	CBG Gander NL rätt bra i topparna och blev första loggade NA	RÅM
		27	2258	CBG “This is CBC Radio One 1400 AM in Gander”	JOB
		14	0635	WJZN Augusta ME har jag väntat på, men nu mycket bra med “Augusta’s Classic Rock station, Capital 95.9” och rockiga låtar. Rätt givande cx denna morgon!	 JOB
		14	0635	WJZN  med imponerande signal och ID. Mycket stadig runt denna tid.	BOS
		6	0700	WSLB Ogdensburg NY  med ESPN och ett ”AM 1400 WSLB”	BOS
		6	0640	WOND Pleasantville NJ  med ett klart men svagt ID när CBG tvekade lite.	BOS
		30	0631	WOND  ville vara med på ett hörn	JOB
		16	0454	WRDB Reedsburg WI gladde med ett användbart ID! Svarade snällt	JOB
		16.	1000	WATW Ashland WI med hyfsat Freedom Talk-ID + ”Heartland Communications”	BOS
		16	0505	WATW  “This is your Freedom Talk 1400 forecast”	JOB
		16	0447	KREW Plainview TX “KREW, Plainview’s Hometown radio station”. Trevligt återhörande!	JOB
		9	0001	KCOG Centerville IA  med en klockren jingle. Då det hördes en massa KS tänkte jag ”KVOE” men när jag skulle tota ihop en rapport var det ”bara” KCOG.	BOS
		30 19.	0203	KEYL Long Prairie MN  ”Real Country AM 1400 KEYL” enda jag får denna till. Samma ID den 19.11 1020 utc!	BOS
		9	0103	KAYS Hays KS  med bra ID // 94.3 FM och 49 F enligt Eagle-vädret. Stark med Oldies ett bra tag sen. Mäktiga KS-MO-lyft denna natt.  Även ID 0110z.	BOS
		9	0000	+KGMY Springfield MO  med ett fint ”1400foxsports.com” på timmen! Kul resultat av denna KS-MO-rusning!  Inget svar dock på första försöket. Men på andra adressen!	BOS
		6	0100	KLIN Lincoln NE  denna tid och inga spår av CBG. Fler US under dessutom.	BOS
		22	0157	KCOW Alliance NE “AM 1400 KCOW”	JOB
		22	0123	KBJM Lemmon SD brukar inte svara...	JOB
		9	0122	KFTM Fort Morgan CO  inte så illa med ”Classic Hits”-variant // 94.1 FM.	BOS
		8	0411	KKTL Casper WY  ”AM 1400 The Cowboy”  var ett nytt format på denna för min del. Gick rapporterbart  men finns sedan länge i pärmen.	BOS
		19	0700	KODI Cody WY med ett ganska så beskedligt ID	JOB
		7 9.	0602	KART Jerome ID  med fint ”94.7 Buck FM” efter nyheterna	BOS
		13	0332	KART med reklam till firma i Jerome	JOB
		18 29	0701	KART  starkast med CW och ”Buck 94.7”	RÅM
		31 17.	1300	KSPT Sandpoint ID  med ett dåligt ID // KBFI. ”Blue Sky Broadcasting”	BOS
		22	0500	KSPT med ID // 1450 som jag hellre vill höra...	JOB
		29	1100	KRPL Moscow ID  ”1400 KRPL” mm	RÅM
		29	1100	KRPL drog längsta strået på timmen	JOB
		29	1100	KRPL med ID inklusive orter och ”ESPN”	BOS
		9.	0859	KIHH Eureka CA  med ett halvbra legal ID 	BOS
		6. 9.	1300	KIHH “KIHH Eureka.....Relevant Radio 1400 AM”	JOB
		19.	1421	KNND Cottage Grove OR  stadig runt denna tid med Country och ID	BOS
		14. 20.	1200	KRSC Othello WA  peakade bra just vid legal ID: ”KRSC Othello”. Annars SS.	BOS
		26 29	0958	KEDO Longview WA med webadress i en promo och TOH lite senare	RÅM
		20.	1024	KEDO  både med ”KEDO” och ”kedoam.com”	BOS
		26	1000	KEDO med sitt “Newstalk, Sportstalk...” bl.a.	JOB
		24	1100	KLCK Goldendale WA säger “Talk of Klickitat County”. Måste Googla stavning..	JOB
	1410	6	0500	CJWI Montreal QC  ”CPAM”	BOS
		3.	0900	CJWI  stark med ”RadioUnion.com CPAM” mm	RÅM
		15 23 	0000	WNGL Mobile AL med ett hyfsat ID för Archangel Radio plus callet! Visste att Bosse hört dem men otålig som jag är så hittade jag åt dem själv när WMOB gick så fint :-) 	JOB
		15	0000	WNGL  hade jag redan fått svar från när Jan grävde fram dem!  Svarade snabbt och exalterat! Bra AL-drag runt denna tid. 	BOS
		23	0900	WNGL  med Archangel Radio mm. Hördes lite bättre på den gula än den gröna antennen.	RÅM
		30	0900	WING Dayton OH “ESPN 1410 Wing AM”	JOB
		30	0900	WING  lite bättre än QC	BOS
		9 4.	0000	WIZM La Crosse WI  påpassligt med ett ”WIZM La Crosse”	BOS
		3.	0600	WIZM  med ett stört ID	RÅM
		22	0100	WRMN Elgin IL med callbokstäver och webbadress. GM svarade snabbt och 
				kortfattat.	RÅM
		22	0100	WRMN andra gången för mig. Svarade första	JOB
		14 4.	0400	KRWB Roseau MN  svag men helt ensam så bra ID i alla fall	BOS
		14 	0400	KRWB "KRWB AM 1410" lite halverst 	JOB
		7	0800	CFTE Vancouver BC  med nya Bloomberg-formatet.  En sportare mindre!	BOS
		20 1.	1000	CFTE  mycket stark	RÅM
		13 	0402	CFTE "...available in metro Vancouver at 103.5 HD3" 	JOB
	1420	14	0616	CKDY Digby NS med ”AVR”-ID och så mer Country	JOB
		2.	0700	WRSA St. Albans VT  ID:ade i röran här. Bara andra gången sedan PAX93 för	JOB
		6	0800	WRSA  starkast på frekvensen vid dessa punktkonds. Trepunkts-ID	BOS
		2.	0700	WRSA  rätt bra med ID	RÅM
		2.	0705	WBSM New Bedford MA “WBSM”, “New Bedford’s Newstalk station”	JOB
		6	0500	WCOJ Coatesville PA  med ett helt OK heltimmes-ID gladde denna första morgon av PAX127! Hörd förr i landet faktiskt. PAX85 av PES. Januari 2010.  QSL-trög?	BOS
		14	2357	WHK Cleveland OH  ”AM 1420 The Answer”	BOS
		14 	0500	WHK "AM 1420 The Answer" plus callet 	JOB
		18 30	0002	WOC Davenport IA ”Newstalk 1420 WOC Davenport” med sport	RÅM
		23	1000	WOC	LSD
		14	0000	WOC “Newstalk 1420 WOC Davenport, the Quad Cities’ News Leader”	JOB
		8	0405	KTOE Mankato MN  ”Information Radio 1420 KTOE Mankato.”	BOS
		21 1.	0830	KTOE   med ”KTOE News”	RÅM
		16. 19.	1216	KGIM Aberdeen SD  äntligen fint nog för att skicka en ny rapport. Ville inte samarbeta för många år sedan. Gick fint och QSL gick också fint!	BOS
		13	0441	KITI Chehalis WA ID:ade efter en låt	JOB
		7 8.	0706	KITI	BOS
		25 26	1000	KITI  med oldies och ”This is KITI”	RÅM
		2 17.	1000	KUJ Walla Walla WA  klockrent vid ID.  15.11 helt Oh Kuj	BOS
		26 1.	0800	KUJ  med ett svagt men tydligt ID	RÅM
		29	1300	KUJ fint “KUJ Walla Walla”	JOB
	1430	14	0628	WKOX Framingham MA finfint med svängig LA-mx och ”Rumba”-ID + slogan	JOB
		6	0500	WKOX  fint legal ID och ”Rumba”-variant	BOS
		13	0121	WENE Endicott NY ”Fox Sports 1430 Binghamton”	JOB
		23 31	0700	WENE  med Fox Sports Radio	RÅM
		6	0756	WENE  helt dominant runt denna tid då inre NY och Canada närmast floden gick	BOS
		15 18	0000	CHKT Toronto ON  stark	BOS
		18	0000	CHKT  med ID på EE	RÅM
		14 	0500	CHKT "This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto" 	JOB
		14 	0000	WXNT Indianapolis IN kan ju gå bättre. "This is CBS Sports 1430 WXNT
				Indianapolis" 	JOB
		16	0500	+WEEF Deerfield IL skrällde rejält med ID här! Även för 99.1 W256DC så inget tvivel. Polnet tydligen. Fint QSL från 2 v/s gladde!	JOB
		22	0000	WBEV Beaver Dam WI med ett klart “This is AM 1430 WBEV in Beaver Dam”
				Många år sedan jag hörde dem senast!	JOB
		9	0114	KZQZ St Louis MO  med en jingle som var lite jobbig att uppfatta trots bra signal. Löste sig dock. ”1430 K-Z-Q-Z” väldigt utdraget.  Lugna äldre oldies. 	BOS
		21	0704	KZQZ med jingle och oldies	JOB
		8 6.	0407	KEZW Aurora CO  ”EZ 1430” Ordnade en två veckors rundresa i Skandinavien! 	BOS
		20	0815	KEZW  ”Crusin’ 1430”	LSD
		22 24	0201	KEZW   ” .. on Cruisin 1430” och sen oldies	RÅM
		9.	0900	KLO Ogden UT  med ett svagt ID i röran 	BOS
		29 1.	0800	KLO  med ett stört “KLO” svårt trängd av KCLK	RÅM
		1.	1420	KYKN Keizer OR	LSD
		8. 19.	1000	KYKN  bra ID efter bra promo	BOS
		26 29	1100	KYKN  ”Talk Radio for Oregon. We’re 1430 KYKN Salem”	RÅM
		6.	1133	KYKN fint. Redan 0434 noterade jag!	JOB
		7 9.	0800	KCLK Asotin WA  trängde igenom KLO just vid ID	BOS
		13	0400	KCLK med Fox Sports. ”AM 1430 The Sportsfan”	JOB
		20 1.	1000	KCLK  ”KCLK AM 1430 The Sports Fan” mm	RÅM
		26	1050	KBRC Mount Vernon WA trängde sig fram med ett “KBRC” och spelade oldies	RÅM
		1.	0900	KBRC ID:ade strax efter KYKN	JOB
	1440	14	0600	WVEI Worcester MA stadigt vid ID	JOB
		14	0600	WVEI  fint lokal-ID	BOS
		2.	0700	WVEI  med ett “WVEI” i hård kamp med WRED	RÅM
		1. 2.	0900	WRED Westbrook ME “WRED Westbrook-Portland”	RÅM
		14	0700	WRED “WRED Westbrook-Portland” mycket bra. Fox Sports	JOB
		22	0800	WHKZ Warren OH  med TOH och “Inspiration for you and your family”	RÅM
		25	0800	WHKZ vanlig vid dessa cx	JOB
		24 30	2257	WMAX Bay City MI med “1440 WMAX” och “Ave Maria Radio”	RÅM
		26	0759	WMAX med ”Ave Maria Radio” och callet	JOB
		19.	0500	WMAX  bara ett svagt legal ID	BOS
		3. 9.	0559	+KTNO University Park TX  fint långa delar av morgonen och med bra promo och ID! Även 9:e! QSL!  	JOB
		3. 17.	0857	KTNO  strålande i topparna med massor av lokalt och flera “Radio Luz-varianter! Dök innan legal ID men inget problem rapportera. Snabbt svar från CE som tyckte att min antenn var “Cool”! 15.11 1100z med utförligt legal ID med call och frekvenser mm	BOS
		3.	0559	KTNO  bra med promo och ID	RÅM
		24	0900	KEYS Corpus Christi TX rätt svag “This is 1440 Keys”	JOB
		26 29	0900	KYCR Golden Valley MN “This is Business 1440 KYCR Golden Valley”.  även 29:e samma tid.	JOB
		29	0900	KYCR   “We are 1440 KYCR Golden Valley”	RÅM
		19 28	0300	KKXL Grand Forks ND lite försiktigt med callet + ”The Fan”	JOB
		7 18.	0800	CKJR Wetaskiwin AB  ”W 1440” popade på	BOS
		13	0405	CKJR är trevlig att slölyssna på. ”W-1440”	JOB
		8.	1018	+KFOO Riverside CA  med ”La Nueva Preciosa 1440 AM” ett par gånger! Vill inte svara verkar det. Får utreda eventuella nya adresser.	BOS
		8.	1018	KFOO enligt Bosse och tycks inte ha så bra QSL-rutiner	JOB
		7 7.	0700	KMED Medford OR  puttade bort CKJR på timmen	BOS
		26	1106	KMED  med “on KMED” i en promo	RÅM
		6	1200	KMED ensam med “Bicoastal Media’s News and Talk, KMED Medford and FM 99.3 KCMD Grants Pass. It’s 4 o’clock at KMED”. Fox Nx. Ibland hör man också “CBS plinget” här på timmen vid västliga cx. Undrar vem som inte riktigt verkar vilja ge sig tillkänna?	JOB
	1450	14 	0539	CFAB Windsor NS "Listen online anytime at avrnetwork.com" 	JOB
		29	2201	CFAB   ”Annapolis Valley Radio” mm	RÅM
		14 13.	0721	CFAB  hade jag glömt ta med ser jag när jag bläddrar i blocket	BOS
		14 	0645	WNBP Newburyport MA  "This is Bloomberg 106.1" trodde jag nästan var något nytt, men hade visst QSL sedan länge! 	JOB
		14	0645	WNBP  en gammal bekanting. Nästan ovanlig men hörs ibland.	BOS
		2.	0730	WPGG Atlantic City NJ med ett trängt “Talk Radio 104.1”	RÅM
		21	2300	WPGG  med ID även för 104.1 och 97.3. I kamp med vad som lät som CHOU med orientalisk musik. Klar östdominant om inte cx är “lite bättre”	JOB
		16.	0259	+WHNK Parkersburg WV  tipsade PE om och visst hade jag dem också! Kul med en ny WV! Speciellt som dom svarade trevligt efter v/s-tips från PE! Tnx! 	BOS
		15	0000	WMOH Hamilton OH  ”AM 1450 The Ticket” och CBS Sports	BOS
		15 26	0000	WMOH med promo och “1450 The Ticket” mm. Bättre på gula än gröna tråden när jag kappkörde de östliga tåtarna	JOB
		25	0733	KFIZ Fond du Lac WI “Newstalk 1450 KFIZ”	JOB
		16 22	0103	KMRY Cedar Rapids IA upp med ett ID enligt mall! 0447 16:e med jingle i musiken. Svarade snabbt	JOB
		22	0103	KMRY  med ID och ”Walk on water” med Eddie Money	RÅM
		3.	1000	+KWBW Hutchinson KS  dök lite överraskande upp här med klart ID. Klart QSL också!  Bara två GY i KS kvar att jaga nu …	BOS
		3.	1000	KWBW KS = en vild logg som Bosse viftade med och som jag själv hade på inspelningarna! Fint QSL utökade KS-samlingen	JOB
		3.	1000	KWBW  lyckades pricka in heltimmen med ett “KWBW Hutchinson 1450 AM and 98.5 FM”	RÅM
		10	0359	KATE Albert Lea MN  ””1450 KATE Albert Lea Radio”	BOS
		10.	0742	KATE fint “AM 1450 KATE” och på med en låt	JOB
		10 13	0428	KBMW Breckenridge MN  94.3 The Voice of the Valley”	BOS
		30	0830	KBMW  “The Voice of the Valley”	LSD
		24 31	0905	KBMW med ID // 94.3  Bra 16:e 0509 och fler datum också	JOB
		9	0007	KOKO Warrensburg MO  fint med “KoKo Weather”! Tunga NE/MO-cx!	BOS
		8	0405	KWBE Beatrice NE  med ID. Även ett svagt dito fem minuter senare.	BOS
		26	0007	KYNT Yankton SD  med ett par helt OK ID	BOS
		26	0007	KYNT med ett tydligt “1450 KYNT”	JOB
		1. 24	0753	KZZJ Ruby ND med “KZZJ 1450 AM 92.1 FM” och en jingle. 	RÅM
		18 20.	0100	KZZJ  med tydligt ”KZZJ Rugby” bland annat	BOS
		28	0500	KZZJ med ID // 92.1	JOB
		7. 16.	0201	KGRE Greeley CO  stadigt och fint EE ID	BOS
		7.	0222	KGRE  “Tigre FM”	JOB
		7	0516	KVCK Wolf Point MT  med svagt ID i en röra av stationer	BOS
		14. 17.	0800	KMMS Bozeman MT  med ett svagt dubbel-ID // 1340 och deras typiska slogan. Bättre ID 17.11 kl 1105 utc men då bara ett snabbt ID efter nyheterna och innan C2C så känns inte så intressant att rapportera. Men kanske skickar till slut. Hoppas på roligare. 	BOS
		8.	0848	KGRZ Missoula MT  med trippel-ID // 92.7 och KYLT 1340.	BOS
		28	0900	KQDI Great Falls MT gladde med ID då jag inte haft den äran tidigare! QSL!	JOB
		2.	0300	KBBS Buffalo WY “1450 AM, 103.5 FM, KBBS Buffalo, Wyoming”	JOB
		16.	1112	KBBS  med svagt ID	BOS
		7 9	0533	KVSI Montpelier ID  med fint ”KVSI Montpelier” uttalat på ren engelska!	BOS
		9.	0905	KVSI fint med en “weather minute”	JOB
		19	1000	KTRP Notus ID  bör detta vara med kedje-ID för Estacion de la Familia-stationer på 1280, 1480 och 1490 	JOB
		9.	0800	KHIT Reno NV  plötsligt fint med ID mm	BOS
		9.	0732	KHIT “94.1 FM CBS Sportsradio” mm	JOB
		29	1100	KLBM La Grande OR  med ”Supertalk Radio, the Talk of Eastern Oregon” mm	RÅM
		19 1.	1100	KLBM  med bra ”KLBM La Grande” plus systern	BOS
		26	1118	KBPS Portland OR  upp ur gröten av stationer med ”KBPS in Portland” mm. Snabba trevliga svar gladde,	RÅM
		26	1118	KBPS  dök upp med ett klart ID “This is KBPS in Portland, 1450 on your AM dial” så man tackar och tar emot - QSL också ju :-)	JOB
		8.	0730	KFLS Klamath Falls OR “102.5 K273DF and 1450 KFLS Klamath Falls”	JOB
		8 26	0418	KCLX Colfax WA  ”Palouse Country” mycket bra annonseringar!	BOS
		26	1026	KCLX   ”Classic Country KCLX 1450 AM	RÅM
		26	0903	KCLX “Palouse Country 1450”	JOB
		13 6.	0400	KBKW Aberdeen WA hade sällskap av en till. Kanon-ID 6:e	JOB
		22 26	0800	KBKW  med ett stört ID	RÅM
		9. 20.	0900	KBKW  med nyheter man inte hör någon annanstans påstod dom	BOS
		6.	1200	KBKW  väldigt fint ID!	BOS
		20	1305	KONP Port Angeles WA	LSD
		24 25	1129	KONP  IDar även för 101.3 och 101.7 FM	RÅM
		10. 14.	1100	KONP  en av få WA-stationer som gick bra denna tid.	BOS
		29	1200	KONP vanlig så här dags i Parka	JOB
	1460	3. 4.	0900	WOPG Albany NY med EWTN och “WOPG 1460 AM and WOPG FM 89.9” mm	RÅM
		29	2130	WHIC Rochester NY ”The Station of the Cross”	LSD
		24 2.	0501	WHIC  med ett lite sent “Station of the Cross”-ID	RÅM
		7 18	0800	CJOY Guelph ON  med ID och mer OLD	BOS
		18 24	0000	CJOY  med ”1460 CJOY Guelph” och webbadress	RÅM
		7 11	0500	KXNO Des Moines IA	BOS
		13	0559	KXNO här behöver man sällan vänta länge på ID 	JOB
		21	0520	KXNO	LSD
		27 1.	0300	KXNO   ”Des Moines Sports Station 1460 KXNO”	RÅM
		7 19	0600	KLTC Dickinson ND  ovanligt bra runt ID	BOS
		24 31	0800	KLTC   ”1460 KLCT Dickinson”	RÅM
		29	1130	KLTC  med country	LSD
		7	0700	KENO Las Vegas NV  med perfekt ”KENO Las Vegas. ESPN Deportes”. Ensam på timmen och stark. Strax innan en SS med Santa Rosa-reklam! KENO ändå?	BOS
		19.	1257	+KION Salinas CA  med en finfin stationspromo både förvånade och räddade dagen! rapporten avgick inom 24 timmar förstås …  ”PowerTalk 1460” bland annat. QSL!	BOS
		8. 19.	1009	+KTYM Inglewood CA  ”El Sembrador”  mycket fin signal men bara kedje-slogan. // 1670. Som gick sämre.  Programmet dessutom producerat i Spanien! ”El Sembrador Europa” Vill nog ha ett lokal-ID på denna.  Den 19:e bara Sembrador-ID igen.	BOS
		8.	1009	KTYM “El Sembrador Europa”	JOB
		8 17.	0412	KUTI Yakima WA  fint ID  ”ESPN Yakima”	BOS
		19 26	1047	KUTI  med “1460 ESPN Yakima”	RÅM
		8.	1000	KUTI men en ESPN med SS intresserade mer	JOB
	1470	14	2338	WLAM Lewiston ME drog adressen	JOB
		25	0800	WNYY Ithaca NY  med klart ID om än inte direkt perfekt	BOS
		9 19	0000	WMBD Peoria IL	BOS
		15	0300	WMBD "This is 1470 and 100.3 WMBD" 	JOB
		18	0000	WMBD  med ett stört ID	RÅM
		17.	0003	WIBD West Bend WI  med försenat heltimmes-ID	BOS
		13 22	0323	KYYW Abilene TX med ett tydligt ”This is 1470 KYYW” men QSL finns hos	JOB
		13 15	0323	KYYW  har inte svarat hittills så försöker igen.	BOS
		22 3.	0806	KYYW  med ett par ID innan C2C startar. Bra 3.11 0606	RÅM
		22	0805	KYYW  överraskade	LSD
		9 10	0459	KMNQ Brooklyn Park MN  stabil en stund med flera ”La Raza”. Ensam på fqn. Ibland nämner dom bara FM-frekvensen 97.5.	BOS
		14 22	0602	KMNQ "La Raza" 	JOB
		22 .4	0841	KMNQ  med ”La Raza” mellan låtarna  Bättre 4.11 0626 så kanske dags att prova med en ny rapport	RÅM
		22	0800	KMNQ  ”La Raza”	LSD
		19.	1158	KHND Harvey ND  förvånade! ”We’re The Mix KHND Harvey”.  Jag har visserligen QSL sedan en tidig DT-öppning för massor av år sedan men ändå en riktig rysare!	BOS
		13	0331	KBSN Moses Lake WA gjorde reklam för Evergreen Home Loans i Moses Lake	JOB
		18 26	0700	KBSN  med ett stört ”KBSN Moses Lake”	RÅM
		7 18.	0700	KBSN  under en stark och stadig XERCN vid dessa skumma cx. Grymt bra 30.10	BOS
		8.	1000	KELA Centralia WA  med ett klart ID när KBSN höll tyst en stund.	BOS
		8.	1000	KELA hör man inte varje PAX-utflykt	JOB
		7	0801	CJVB Vancouver BC  med far east-språk precis som man förväntar sig	BOS
		13	0400	CJVB med ID och Halloween-promo!	JOB
	1480	6 16.	2340	WSAR Fall River MA  nu med slogan ”Legendary 1480”	BOS
		14 	0600	WSAR fint. Körde Fox Sports om jag hörde rätt 	JOB
		29	2140	WSAR 	RÅM
		14 20.	2359	WHBC Canton OH  med fint slogan-ID och PSA	BOS
		22 28	0800	WHBC   “News Talk 1480 WHBC”	RÅM
		23	0800	WHBC	LSD
		14 	2359	WHBC fint "Serving you, serving the community, Newstalk 1480 WHBC" 	JOB
		7 20.	0800	WGVU Kentwood MI  med ID innan KBMS tog över helt	BOS
		14	0246	WGVU ”Real Oldies 1480 & 850”	JOB
		18	0001	WGVU   ”Realoldies 1480 and 850” och NPR News	RÅM
		21	0510	WGVU  med oldies	LSD
		11	0505	WLMV Madison WI  ”La Movida 1480 AM”	BOS
		20	0510	WLMV  “La Movida”	LSD
		15	0528	WLMV “La Movida 1480 AM” kom upp över WMDD	JOB
		24 4.	0600	WLMV   ”La Movida 1480 AM”	RÅM
		11 19.	0500	KAUS Austin MN   ”AM 1480 KAUS Austin”	BOS
		20	0400	KAUS “The Voice of Mower County”	JOB
		30	2259	KKCQ Fosston MN med reklam och ”Information Station KKCQ AM 1480 
				Fosston ..”	RÅM
		27 30	2259	KKCQ ägde frekvensen! Varför har man inte hört den förut? Även 27:e 2300 med ID // sin FM translator	JOB
		19.	1332	KVNR Santa Ana CA  äntligen hyfsat och med ett par ”Little Saigon Radio”-ID. Testade email till bolaget bakom men det verkar inte funka. Får testa FB kanske?	BOS
		7	0815	KBMS Vancouver WA  stark med basröst och riktad till den svarta publiken	BOS
		19	0515	KBMS	LSD
		24 25	1115	KBMS  stark med reklam och PSA	RÅM
	1490	14	0639	WBAE Portland ME fint ”107.1 and 93.5 The Bay”	JOB
		29	2225	WBAE   ”107.1 and 94.5 The Bay” och Stevie Wonder	RÅM
		14 	0700 	+WMRC Milford MA var ett kul fynd med ett klart om än inte helt starkt ID! Perfekt svar från CE gladde - ännu ett lördagsgodis till QSL! 	JOB
		6 14	0749	WICY Malone NY  upp plötsligt bland Rocky Mountains-stationerna med bra ID!  “1027wicy.com” bland annat. Country så jag trodde det var KDBM fortfarande.	BOS
		17.	0700	WOPI Bristol VA  med komplett kedje-ID för ESPN Tri- Cities var en glad överraskning här! Hörd på 90-talet av KAR2 enligt uppgift vid Googling. Kul QSL!	BOS
		25	0800	WLPA Lancaster PA    med ett halvtaskigt ID med FM-frekvenserna 92.5 // 92.7. Tur att jag har den och favorit-T-shirten sedan massor av år. Flitigt använd men i skick som ny! Dom gör inte reklam-kläder så hållbara numer …  600 Watt dag och natt..	BOS
		25	0800	WLPA  med ett”ESPN Radio 92.5 and 92.7”	RÅM
		25	0800	WLPA mycket riktigt när jag kollade! Här kom QSL i alla fall	JOB
		25	0900	WCLU Glasgow KY  klart rapporterbart legal ID efter promo! Svarade inte senast jag provade. Ca 10 år sedan … Hoppades på bättre tur nu.  Fint QSL!	BOS
		25	0900	WCLU satt som en smäck men vill visst inte svara? KY-samlingen är tunn ju... Till sist kom det - mitt första via Messenger :-) 	JOB
		25	0900	WCLU  med ett svagt ID: Kul att äntligen höra min andra KY-station	RÅM
		20.	2230	WOSH Oshkosh WI  med lokal sport lät lite annorlunda än over night	BOS
		16	0505	WLFN La Crosse WI “Today’s Talk 1490”. Ny för mig och QSL kom också	JOB
		22	0914	KTTR Rolla MO överraskade med ett unikt ID! Men här var det visst svår-QSL:at 	JOB
		7 11	0458	KXRA Alexandria MN  upp som hastigast med en promo och klart ID! 	BOS
		28	0200	KXRA gladde med ID! Svarade trevligt	JOB
		16	0500	KRIB Mason City IA med ID // 96.7 FM	JOB
		18	0054	KRIB  med, som Jan påpekar, ID // FM	BOS
		18	0053	KRIB  spelade “Dream Lover” innan ID	RÅM
		9	0006	KTOP Topeka KS  mycket fint break i sporten. ID och Gyroville-reklam mm	BOS
		9 6.	0115	KKAN Phillipsburg KS  med bra ID denna extrema KS-topp. Även 0119 den 6.11	BOS
		24	0700	KORN Mitchell SD  med dåligt ID // 101.3 FM hörs ju inte så ofta …	BOS
		15 19.	0358	KOVC Valley City ND  svagt ”AM 1490 KOVC Valley City. Now on 96.3 FM.”	BOS
		15 	0358	KOVC med ID // 96.3 	JOB
		24	0756	KOVC  hittades när jag manglade en inspelning med KNDC. KOVC spelade country och hade ID i en promo för sportsändningar. 	RÅM
		24	0800	KNDC Hettinger ND med ett ”KNDC 1490 Hettinger North Dakota”	RÅM
		20 30	0303	KNDC  med ett svagt ID den 30:e men fint 20.10 0634 utc. Bara upp med promo och ID i några sekunder och sen borta igen.  0649z upp med ID igen som hastigast.	BOS
		20	0623	KNDC “KNDC 1490 AM”	JOB
		30 19.	1300	CJSN Shaunavon SK  med ett svagt ”1490 CJSN, a Golden West Radio station”	BOS
		30	0502	CJSN    “Country Music Radio is CJSN Shaunavon”	RÅM
		7 21.	0630	KDBM Dillon MT  stadig. Innan gick KCID ännu stabilare ett tag. Ej ID på den.	BOS
		29 1.	1042	KDBM  med country och ”AM 1490 KDBM”	RÅM
		26	0100	KDBM mycket vanlig i Parka	JOB
		8.	0658	KUGR Green River WY vädrade + ID “104.9 KUGR”. Kul - den behövde jag!	JOB
		21.	0122	KUGR  med ID och lokal reklam. Sen ett uselt ID men där även Wyoming ingick.	BOS
		6.	0200	KGOS Torrington WY  med ett uselt ID	BOS
		6. 14.	1200	KCID Caldwell ID  med bra bokstavs-ID mm. Intressantare var dock den som gick fint med BBC News strax innan.  Yreka CA troligen.  Mycket CA just denna tid.	BOS
		24 26	1200	KCID  med “Radio Católica” mm	RÅM
		6.	1200	KSYC Yreka CA lite mumligt med “JPR”-annons. BBC-px. QSL finns dock redan	JOB
		7	0700	KBKR Baker OR  med dubbel-ID och ”Supertalk”	BOS
		19. 20.	1227	KBZY Salem OR  med ett par ID och klassiker	BOS
		4.	1239	KSKR Roseburg OR  med halvbra ”CBS Sports Radio 1490 The Score”. En kul station men hade gärna fått vara något nytt …	BOS
		31 9.	1300	KEYG Grand Coulee WA  mycket dominant. fint ID.	BOS
		26	1000	KEYG  stark med country och ”KEYG 1490 AM Serving Grand Coulee and the upper Colombia Basin”	RÅM
		8. 9.	0949	KEYG fint “You’re listening to Key Country 1490 AM”	JOB
		31 20.	1200	KTEL Walla Walla WA  med ett klart “Fox News radio 1490 and 99-7 KTEL”	BOS
		31 8.	1200	KTEL med ID // 99.7.  Även 8:e november 1005 utc.	JOB
	1500	7 16.	0758	WFED Washington DC  tog för sig bra vid heltimmen	BOS
		14 	2300	WFED "Federal News Network". ABC News 	JOB
		27	0556	WFED  med diverse promos	RÅM
		15	0300	WLQV Detroit MI fint med "WLQV Detroit, FM 92.7 and AM 1500, Faith Talk 
				Detroit" 	JOB
		27	0300	WLQV  “Faith Talk Detroit” mm	RÅM
		16. 20.	2200	WLQV  i kamp med WFED. Inget ädlare	BOS
		11 3.	0500	KSTP St Paul MN    Den 3.11 redan 2200z och 20.11 IDad 2057 UTC!!	BOS
		21	0831	KSTP  med ESPN	RÅM
		14 	0600	KSTP "1500espn.com" 	JOB
		3.	2155	KSTP  med ESPN	LSD
	1510	14 16.	2302	WWBC Cocoa FL  med ID men inte så mycket rapporterbart så tar min inspelning från Furuögrund istället. Svarade inte sist.  QSL på ny Furuögrund-rpt senare i vinter..	BOS
		14 	2302	WWBC kul återhörande med ett kort men klart ID. Slipper dock skicka rpt 	JOB
		27 30	2300	WRRD Waukesha WI bra med ”Resistance Radio 1510 Waukesha ..”	RÅM
		30	2300	WRRD  daytimer som kallar sig ”Blue Resistance Radio”	LSD
		3. 20.	2200	WRRD  fint med sitt ”Real Resistance Radio”	BOS
		30	2300	WRRD “Real Resistance Radio” fint	JOB
		15 	0300	WLAC Nashville TN med ID // 98.3 	JOB
		14 20.	2332	WLAC  med en egen variant på en ofta använd positioner ”…. and on demand …”	BOS
		30	2315	WLAC 	LSD
		24	0300	WLAC  trängde undan KCKK ett tag	RÅM
		20.	2255	KMSD Milbank SD  dök upp med lite pop och ”KMSD” mellan två låtar.	BOS
		7	0801	KCKK Littleton CO  stark och med lyssningsbar musik	BOS
		13	0511	KCKK spelar trevlig musik och hörs ofta bra trots måttliga cx	JOB
		17	0550	KCKK med ett ”The Rock” och ”Shake you down” med Gregory Abbott när jag var förbi	RÅM
		17 2.	0458	KGA Spokane WA med reklamer	RÅM
		7 8.	0700	KGA  tog över från KCKK en stund. ”Sports Radio 1510 KGA Spokane”	BOS
	1520	5 16.	2350	WWKB Buffalo NY  ”ESPN 1520”	BOS
		17	0500	WWKB  ”ESPN 1520 WWKB Buffalo”	RÅM
		14 	0600	WWKB gick fint "ESPN 1520 WWKB Buffalo" 	JOB
		14 	2345	WPAY Rossford OH "...Playing Christian Classics from the 80s, 90s and early 2000.....K-Love" 	JOB
		18	0019	WPAY  med en variant på deras Classic Christian Songs-slogan	BOS
		18 20.	2234	WMLM St Louis MI  med fint ID!  Flera här förutom KB.  Snyggt 18.10 0006z	BOS
		24	0800	KOLM Rochester MN  ”Sportsradio 1520 The Ticket” mm	RÅM
		19.	1100	KOLM  dominerade frekvensen	BOS
		21	0900	KOLM “1520 The Ticket”. CBS Sports	JOB
		30	2300	KMSR Mayville ND  med “Sports Radio 1520 KMSR Mayville” i en promo. Kul med en ny ”riktig” DT tycker 	RÅM
		30	2300	KMSR inte alls illa!	JOB
		31	0650	KOKC Oklahoma City OK	LSD
		3.	0600	KOKC  med ett id under WWKB	RÅM
		6.	1200	KQRR Portland OR  med det bästa KQRR-ID jag hört hittills.	BOS
		25	1000	KQRR skapligt med callet	JOB
		18 26	0843	KKXA Snohomish WA en av få NA som hördes denna tid	RÅM
	1530	14	2331	WCKY Cincinnati OH  fint ID mm	BOS
		21 30	0630	WCKY   ”ESPN 1530”, WCKY mm	RÅM
		15 	0000	WCKY dominant "This is 1530 WCKY...ESPN 1530" 	JOB
		14	0600	KGBT Harlingen TX  med ett ID som både var stört och distorderat. men klart…	BOS
		22 3.	0100	KGBT  med reklam och ID på spanska	RÅM
		16	0500	KGBT med kanon-ID!	JOB
		7 8.	0800	KFBK Sacramento CA  stark 	BOS
		15 	0500	KFBK drog callet. Den andra här var månne Ohio 	JOB
		17	0706	KFBK  IDade med FM-frekvensen 93.1	RÅM
	1540	29	0700	CHIN Toronto ON med gamla radioprogram	LSD
		2. 4.	0603	CHIN  IDar 91.1 FM. Den 2.11 07 en radiopjäs av John Dickson Carr “The Devil and the Sommer House”. John Dickson Carr/Carter Dickson är ju välkänd för sina ‘låsta rummet’-historier.	RÅM
		10	0500	KXEL Waterloo IA	BOS
		13	0605	KXEL en av få som orkade igenom bruset denna tid ”Newstalk 1540 KXEL”. Vädrade och hade 40 grader sade dom	JOB
		18	0000	KXEL  stark som vanligt	RÅM
		24	0505	KXEL	LSD
		21	0800	KGBC Galveston TX överraskande med ett “Puro Tejano”-ID // FM! Verkar trög med QSL tyvärr...	JOB
		25 29	1000	KXPA Bellevue WA med ett trängt ID	RÅM
		29	0900	KXPA 	LSD
		9 8.	1300	KXPA  ensam på frekvensen vid ID-dags.  8.11 1000z under KPMC men klart ID.	BOS
		18 29	0900	KMPC Los Angeles CA med koreanska och ”50.000 Watts maximum power Radio Korea AM 1540 KMPC Los Angeles”. Första nya NA denna expedition för	RÅM
		29	1200	KMPC  med ”Radio Korea” och id på engelska	LSD
		6. 17.	1200	KMPC  fint med koreanska men själva ID:et fräste det till två sekunder. ”Los Angeles” hördes dock bra när fräset släppte. Sen fortsatt bra igen. Väldigt 8.11 1000z.	BOS
		8.	1000	KMPC poängterade att de har 50.000 Watts. “AM 1540 KMPC Los Angeles”	JOB
	1550	18	0000	CBEF Windsor ON med franska	RÅM
		24	0859	KDCC Dodge City KS med Fox Sports Radio och “Sports Hound KDCC 1550”	RÅM
		24	0859	KDCC fint	JOB
		31	0000	KICS Hastings NE  dök upp med ID direkt efter att Sahara fimpat.  Ny för mig och en pinne till i NE-QSL-statistiken. GM svarade snällt!	BOS
		31	0000	KICD  hördes med callet just när Västsahara stängt! Tnx för tips BOS, och snabbt
				QSL!	JOB
		16	0455	KMRI West Valley City UT “La Raza” + callet	JOB
		15 	0500	KGMZ San Francisco CA med ett "KGMZ San Francisco" men pratade i mun på en Fox Sportare. Kansas? Radio Zindagi-formatet har flyttat till KLOK 1170! 	JOB
		19 29	0900	KGMZ  med ESPN	RÅM
		7 16.	0500	KGMZ  med ”95.7 The Game” Fox Sports.	BOS
		3.	0955	KGMZ  med reklam för KCBS 740 AM	LSD
		7 9.	0800	KRPI Ferndale WA  tränger alltid igenom röran med sitt klassiska snabb-ID	BOS
		25 26	0900	KRPI   ”We are KRPI Ferndale”	RÅM
		25	1200	KRPI  med id på engelska	LSD
		25	1155	KKOV Vancouver WA med vietnamesiska	LSD
	1560	18 16.	2158	WFME New York NY  med bra ID   18.10 0600z berättade man att man fått nya ägare och hänvisade till FCC public inspection files för nya styrelsen och bolaget!	BOS
		20.	2256	WNWN Portage MI  till slut med ett bra ID  efter att ha gått länge och fint med R&B och diverse slogans. Nämnde frekvenserna och ”The Touch” efter 30 min bevakning. Tyvärr ingen ny station för mig men väldigt rar trots allt.	BOS
		8	2358	+WRIN Rensselaer IN  strax innan KLNG tog över scenen! Klart ID när jag tagit om ett par gånger. Provlyssnade på nätet och samma ID hördes där efter bara någon minuts lyssning! Ägaren själv intygar att det var WRIN jag hört! Jag hade glömt starta inspelningen fram till denna tid. Man kan undra vad som hördes tidigare!	BOS
		10 16.	0457	KGOW Bellaire TX  fint ”KGOW”-ID i sitt Vietnamesiska snack. Verkar köra sitt heltimmes-ID 3 minuter innan timmen. Lika båda dagarna.	BOS
		24	0857	KGOW  “Viet Radio KGOW 1560 AM” och nyheter	RÅM
		9 18	0000	KLNG Council Bluffs IA  fint runt ID. Spännande under.	BOS
		30	2300	KLNG inte direkt bra men ”Council Bluffs-Omaha” hördes skapligt dock… Tur man inte behövde dem,  Hörd med ett bättre ID 0000z den 31.10.	JOB
		16. 19.	1159	KKAA Aberdeen SD  med fint dubbel-ID // 890 i Lisbon. 1100z den 16:e	BOS
		30	1100	KKAA finfint // 890 som gärna också hade fått höras...	JOB
		7 19.	0803	KNZR Bakersfield CA  pluggade för en tandläkare i Bakersfield.	BOS
		25 29	1000	KNZR  ”KNZR Bakerfield”	RÅM
		29	0710	KNZR	LSD
		18 26	0700	KVAN Burbank WA lurades med att även IDa för KULE 730	RÅM
		25	1000	KVAN med fint ID för 730 bl.a.	JOB
		29	1200	KZIZ Pacific WA  ”Radio Punjab KZIZ 1560 Pacific-Tacoma-Seattle”	RÅM
		30	1200	KZIZ  svagt med ID som ovan	BOS
		30	1200	KZIZ istället på denna TOH	JOB
	1570	18 22	0002	CJLV Laval QC  ”CJLV .. Laval”	RÅM
		14	0623	WUBG Methuen MA med classic hits och en stilig “Big 105.3”-jingle lät intressant men var “bara” call- och formatbyte på WCCM!	JOB
		16.	2156	WUBG  helt dominant med OLD och ”Big 105.3”. Callet på timmen.	BOS
		29	2150	WUBG  med ett stört ”Big 105.3”	RÅM
		14	0611	WVTL Amsterdam NY ID:ade i underläge men 100%. Syftade på sitt klassiska Countryformat och FM-repeatern på 104.7. QSL:ade snabbt och trevligt!	JOB
		14	0625	WTWB Auburndale FL gladde med ett bra “La Raza” ID för kombon 1570/92.7! Kom igen dessutom ett par gånger. Den har jag inte varit nära förut! QSL-trög? 	JOB
		14	0625	WTWB  med ID mellan varje låt. Samma burkade ID oftast. Har jag hört många gånger genom åren men väntat på ett bra rapporttillfälle. Kanske kan skicka nu.	BOS
		22 24	0100	WSCO Appleton WI  med ID och störd av XERF	RÅM
		24	1200	WSCO upp ganska bra på timmen	JOB
		16.	1000	WSCO  med ID // 99.1 FM	BOS
		23	0930	WBGX Harvey IL  “Big Gospel Express”	LSD
		23	2355	KAKK Walker MN upp med ett klämt men klart ID! QSL från samme v/s som 870	JOB
		8.	1000	KCVR Lodi CA mycket fint med ESPN Deportes och callet	JOB
		8.	1000	KCVR  bra vid dessa cx!	BOS
	1580	14	0542	+WNTF Bithlo FL överraskade storligen men fint ID inklusive promo skingrade tvivlen! Ska visst vara en äkta DT med noll natteffekt? QSL kom faktiskt!    	JOB
		14	0606	WNTF  stabil under lång tid men oftast under ON. Några fina perioder med ID och annat lokalt snack räddade dock en fin rapport. Inget QSL för mig dock, än så länge.	BOS
		11 16.	0515	CKDO Oshawa ON	BOS
		17	0458	CKDO  spelade oldies	RÅM
		14 	2340	CKDO jinglade. Rätt framträdande på denna QRG 	JOB
		14 	2335	WLIJ Shelbyville TN upp finfint med promo, sponsor samt ID! Trevligt återhörande - senast begav det sig vid PAX82 och svar kom då! 	JOB
		14	2335	WLIJ  hittade Janne på egen hand trots att jag tjuvhöll på den lite. Svarade efter ett halvårs fördröjning via Messenger oväntat! Kollar inte så ofta?	BOS
		24	1000	KHGG Van Buren AR har jag sneglat på ett tag och här ett ID på “The Sports Hog” // 
				FM 101.1! Kul med Arkansas och svarade ju också!	JOB
		24	1000	KHGG  med ett ”The Sports Hog” mm	RÅM
		24	0729	KCHA Charles City IA  ”.. now on 103.3 FM and kchanews.com”	RÅM
		16.	1204	KAMI Cozad NE  “Kami Country Legends” bra ett tag	BOS
		19	0850	KDOM Windom MN med country	LSD
		19 20	0854	KDOM  upp med CW och ett fint ID. Även 20/10 0743 med väder	RÅM
		16 19	0501	KDOM “KDOM Windom”. C&W, ID och ABC Nx	JOB
		18	0018	KDOM  med lokal sport och Worthington-reklam. Stenskottsreparationer …	BOS
		10	0459	KWED Seguin TX  ”Playing Your Favorite Country, KWED”. Rar sak!	BOS
		19	1000	KFCS Colorado Springs CO	LSD
		9. 17.	0800	KFCS  i fräsandet från störningen med ett ID	BOS
		24 29	0900	KFCS  ”KFCS AM 1580 .. The Trumpet”	RÅM
		7	0526	KKTS Evansville WY  med AC och ett väl klent ID för omrapportering. Även 0552 t ex. Letar upp ett bättre parti denna dag eller annan.	BOS
		7	0501	+KWLO Springville UT  f f g i Europa kan man anta?  Helt klart ID och country.  Har inte hittat något sätt att kontakta stationen. En advokat nere i Dixie är alla spår som finns. Testade en adress som verkade lovande men fick till svar att han tyvärr inte hade med dem att göra.  Trevligt och DX-kunnigt QSL via FB/Messenger till slut!	BOS
		31 20.	0100	KQFN Tempe AZ  kanon med ID // KC40BU 95.9 FM och några till FM.  Den 20.11 en timme tidigare.	BOS
		30	0100	KQFN med ID för ovan nämnda repeater bland annat	JOB
		21 29	1000	KBLA Santa Monica CA igenom med ett ID	RÅM
		15.	1102	KBLA  med ett hastigt ”KBLA 1580” på EE i det i övrigt spanska pratet	BOS
		19 25	1000	KGAL Lebanon OR med ett svagt ID, bättre före och efter heltimmen.	RÅM
		20	1000	KGAL	LSD
		13 	0411	KGAL bara med ett enkelt "KGAL" fast rätt bra 	JOB
	1590	23	0700	WARV Warwick RI  “WARV Warwick-Providence”	RÅM
		6	0500	WARV  ”… and now at 92.7 FM.”	BOS
		14	0700	WARV rätt bra men så var det ju RI-cx också!	JOB
		2. 4.	0730	WAUB Auburn NY med ID bland flera Talk/Sport-stationer och ett fint ID 0804 	RÅM
		4.	0730	WAUB  ”Finger Lakes News Radio”	LSD
		16 30.	2200	WHGT Maugansville MD  “listener supported” REL sa dom.  Fantastiskt stark och fin den 30.10 kl 0900 UTC! Speciellt som dom inte ska höras alls så här dags!!	BOS
		30	0900	WHGT  med kanon-ID! Även 1000. På dageffekt? Bara hörd som DT på kvällen tidigare av	JOB
		30	0900	WHGT  bra med “WHGT Maugansville 1590 AM”	RÅM
		14 30	2359	WAKR Akron OH  med några ID vid timmen	BOS
		2. 4.	0800	WAKR  med ett svagt WAKR	RÅM
		4.	0700	WAKR	LSD
		2.	0901	WCSL Cherryville NC efterlängtad med ett skapligt “Carolina Country 92.3 FM, 1590 AM WCSL Cherryville, Gastonia”. Svarade snabbt och positivt! Knappast 30W?	JOB
		18	0014	WTVB Coldwater MI  med ett användbart ID med FM-fq och callet! Kul.	BOS
		18	0015	WTVB  rätt bra med ID	RÅM
		2. 4.	0630	WKTP Jonesborough TN med ett “ESPN Tri-cities”. Bra 2.11 0700 med ID för stationerna i kedjan	RÅM
		4.	0630	WKTP  idade ”ESPN TriCities”	LSD
		8 20.	0419	WCGO Evanston IL  med bra ID och sen helt borta igen	BOS
		24 31	1000	WCGO   ”WCGO 1590”	RÅM
		6 11	0505	WGBW Denmark WI  med mycket fint ID i wx rpt.	BOS
		27 30	2300	WGBW   “True Oldies 1590” mm	RÅM
		30	2310	WGBW  med oldies	LSD
30	2300	WGBW “True Oldies 1590 WGBW”. ABC Nx	JOB
		22	0102	WPVL Platteville WI gav webbadressen am1590wpvl.com å sen sport	RÅM
		22 31	0102	WPVL ingen dussinstation i mina lurar.  Även 31.10  1100z.	JOB
		30	1200	KGFK East Grand Forks MN  med ID för K239BG 95.7 också	JOB
		16.	1206	+KDJS Willmar MN  plötsligt ren från KVGB och annat vid ID!  Hördes inte mer än 10 sekunder men drog ett ”Gold Country KDJS” som den norskättade v/s:en glatt kände igen trots att sista bokstaven lät som en bokstav som inte ens finns! Något atmosfäriskt fenomen gjorde bokstaven helskum. Kanske i kombination med reduceringsalgoritmen för wav.-filen? Verkar vara ny för Sverige. Tnx JOB som provlyssnade innan rpt.	BOS
		8 10	0404	KVGB Great Bend KS  med fina ID i promo. Den 9.10 ägde dom frekvensen totalt men en kort fade up av en station 0018z som pratade om ”central Missouri”! KDEX??	BOS
		13	0534	KVGB ganska fint med ”1590 KVGB and 97.7” och sen på med en låt	JOB
		19 31	0900	KVGB  stark	RÅM
		19	0505	KVGB  med country	LSD
		19.	1259	KLIV San Jose CA  hälsade godmorgon och ID:ade när KLFE tog det lite lugnare	BOS
		21 25	1007	KTIL Netarts OR  med “1590 KTIL” och oldies	RÅM
		8.	1006	KTIL  med ett bra ID och OLD	BOS
		25. 8.	1006	KTIL “Good Time Oldies AM 1590 KTIL”	JOB
		7 7.	0600	KLFE Seattle WA  ”am1590theanswer.com”	BOS
		1.	0820	KLFE  “The Answer”	LSD
		26 4.	1230	KLFE  med nyheter och 1590 The Answer”	RÅM
		8.	0955	KLFE ID:ade ett par minuter efter KTIL	JOB
	1600	7 30	0805	WAAM Ann Arbor MI  ”Wham Talk 1600, Ann Arbor”	BOS
		14 	0001	WAAM med reklam till area code 734 	JOB
		23 28	0830	WAAM   med ID och nyheter	RÅM
		23	0805	WAAM	LSD
		11 18	0459	WRPN Ripon WI  ”Your Hometown Station. AM 1600”	BOS
		22	0806	WRPN  med ”AM 1600 Your Hometown Station” i en promo. Även 0000	RÅM
		25	0730	WRPN  “AM 1600”	LSD
		14 	0533	WRPN "AM 1600 Your Hometown Station" 	JOB
		7	0804	KLEB Golden Meadow LA  överraskade med ett ”Ragin’ Cajun 1600 AM KLEB”	BOS
		22 26	0917	KGYM Cedar Rapids IA med ett “KGYM” i gröten av stationer	RÅM
		14 	0000	KGYM fint "107.5 and 106.3 FM KGYM" 	JOB
		18	0058	KGYM  fick några sekunder på sig att ID:a i nätverkssporten	BOS
		9	0014	KRFS Superior NE  med fint ”KRFS AM 1600” och AC en längre period!! Hörd på PSRA tidigare och QSLade då.  Tidig eftermiddag alltså, vår tid. Även 0000z!	BOS
		24	0721	KDAK Carrington ND  fram med ”KDAK AM 1600 and 100.1 FM”  	RÅM
		15 	0301	KEPN Lakewood CO "KEPN Lakewood-Denver, KKFN HD2 Longmont-Denver, a Bonnevile station" 	JOB
		6. 9.	0159	KEPN  fick fem sekunder på sig att ID:a meddelade Westwood One och gjorde så.	BOS
		29 31	1000	KEPN  ”ESPN Denver”	RÅM
		7 7.	0800	KTUB Centerville UT  med legal ID	BOS
		20	0955	KTUB  ”Juan AM”	LSD
		26	1100	KTUB  bra fram till heltimmen	RÅM
		26	1100	KTUB med legalt ID	JOB
		7. 8.	1331	KUBA Yuba City CA  med ett hyfsat ID där dom berättade om sin nya FM-relä på 98.1. Inte så vanlig men just denna ”behövde” jag inte.  8:e 1001z 	BOS
		9. 14.	0900	KGST Fresno CA  med fint ID till slut. Hörd med ESPN Deportes flera dagar innan	BOS
		29	1044	KGST  med ett “Deportes Radio” mm	RÅM
		25	1000	KVRI Blaine WA med ett svagt ID under KPNP	RÅM
		7. 10.	1100	KVRI	BOS
	1610	21	0500	CHRN Montréal QC  “Radio Humsafar”	LSD
		15	0000	CHRN med lokalreklam	JOB
		25 30	0859	CHRN  med ett hyfsat ”CHRN”-ID som skiljer ut dem från andra Humsafarstner	BOS
		1.	0902	CHRN   “You are listening to CHRN 1610, Radio Humsafar””	RÅM
		25	0745	CHHA Toronto ON med portugisiska	LSD
		31 2.	0603	CHHA   ”CHHA 1610 AM” mm	RÅM
	1620	24	0959	WTAW Collage Station TX  ”News Talk 1620 WTAW”	RÅM
		6	0100	KOZN Bellevue NE	BOS
		7 10.	0700	KSMH West Sacramento CA  bekräftade att IHR inte längre finns. Har gått upp helt i Relevant Radio.  ID som “Relevant Radio 1620 AM …”	BOS
		7 15.	0600	KYIZ Renton WA  med GOS och ID	BOS
		25 26	0900	KYIZ  trängde in ett kort ID i gröten	RÅM
	1630	14 	0527	KKGM Fort Worth TX "There's only one station in Dallas-Fort Worth giving you the best variety of modern gospel music" 	JOB
		16.	0300	KKGM  presterade bästa heltimmes-ID:et på X-bandet denna heltimme.	BOS
		11 25	0500	KCJJ Iowa City IA	BOS
		18	0000	KCJJ  stark ”The Mighty 1630 KCJJ Iowa City”	RÅM
		15	0000	KCJJ med callet och nya låtar 	JOB
		6. 15.	0200	KRND Fox Farm WY  mycket fint ID med flera frekvenser och orter.	BOS
	1640	7 6.	0700	KBJA Sandy UT  med legal ID  i det atmosfäriska spraket	BOS
		7 6.	0804	KDZR Lake Oswego OR med ett bra ”AM 1640 The Patriot”	BOS
		25 29	0900	KDZR   “Portland’s AM 1640 …”	RÅM
	1650	14	2335	CKZW Montreal QC  envisas med att kalla sig ”CJRS 1650 AM” nu och då!	BOS
		14	 2335	CKZW tyckte jag man sade "Radio Shalom" också förutom ID 	JOB
		6. 10.	0200	KBJD Denver CO  mycket fint före timmen och fram till ID + ”Radio Luz”	BOS
		29	0900	KBJD   ”Radio Luz” mm	RÅM
		25 29	1000	KFOX Torrance CA  “AM 1650 KFOX” med koreanska	RÅM
		15. 19.	1400	KFOX  med kanon-ID	BOS
	1660	29	2200	WWRU Jersey City NJ med ID på EE 	RÅM
		15	0000	WQLR Kalamazoo MI  med bra promo/ID	BOS
		15 	0000	WQLR fint med ett "WQLR Kalamazoo" 	JOB
		24	0100	WQLR  med FSR och “The Fan” mm	RÅM
		9	0000	KWOD Kansas City KS  förskräckligt stark i 5 min med en massa lokalt. Ny rpt. Äntligen ett fint QSL efter trägna försök sedan de startade!	BOS
		3.	0800	KWOD  var det med Fox Sports och ”The Score” mm. Jag får fortsätta med letande efter ESPN och KRZI.	RÅM
		11	0500	KQWB West Fargo ND  	BOS
		22 29	0800	KQWB  stark	RÅM
		24	0455	KQWB  ”Bison 1660”	LSD
		14 	0401	KQWB bra "You're listening to Bison Hotline on 107.9 The Fox and Bison 1660" 	JOB
		14.	1200	KBRE Merced CA  hyfsat med “KBRE” och rockade friskt	BOS
		29	1203	KBRE  “KBRE Merced The Bear and 105.7” spelade hårdrock	RÅM
	1670	14 	2346	CJEU Gatineau QC ganska bra med "radiojeunesse.ca" bland annat. Dags för en ny rapport alltså! Vem ger sig först?                                          	JOB
		10 14	0400	WMGE Dry Branch GA  ”Fox Sports 1670”. Nytt call.      	BOS
		23	0900	WMGE  med Fox Sports Radio                                             	LSD
		15 	0000	WMGE mycket bra "This is iHeart Radio WMGE Dry Branch Fox Sports 1670"	JOB
		27	2300	WOZN Madison WI  “The Zone” mm                                 	RÅM
		8. 9.	0900	KQMS Redding CA  med utförligt ID  och Fox News         	BOS
		29	1100	KQMS  ”News Talk KQMS Redding“ mm	RÅM
		31 8.	1009	KHPY Moreno Valley CA  hyfsat  // med 1460 som gick mycket bättre!!	BOS
	1680	7	0800	KRJO Monroe LA  fint med AC och ID som ”99.7 My FM, KRJO Monroe”	BOS
		19 31	0900	KRJO   ”99.7 My FM, KRJO Monroe”	RÅM
		14 	0259	KRJO "More variety, more music, 99.7 My FM" 	JOB
		27 4.	2301	WPRR Ada MI med ett fint ID	RÅM
		25	0900	WPRR  med bra ID. Gav sen plats för en SS med mx. Säkrert NJ.	BOS
		7 9.	0500	KGED Fresno CA  bra med en “The Answer”-variant, ort mm	BOS
		29	0900	KGED  med ett stört ID	RÅM
		7. 19.	1259	KNTS Seattle WA Flera fina ”Radio Luz 1680 AM” i en promo för en egen show.	BOS
		26 29	1200	KNTS  ”Radio Luz 1680” mm	RÅM
	1690	17	0655	WPTX Lexington Park MD med NOS-musik	LSD
		15	0000	WPTX   med komplett ID	BOS
		15 	0000	WPTX fint "...on WPTX 1690 AM Lexington Park, Maryland" 	JOB
		9	0000	WVON Berwyn IL  fint ID	BOS
		30	2300	WVON   “1690 WVON Berwyn-Chicago” och “The Talk of Chicago”	RÅM
		6. 9.	0200	KDMT Arvada CO  kraftfullt ID	BOS
		4.	0600	KDMT  ”Money Talks 1690 AM” mm	RÅM
		19.	1300	KFSG Roseville CA  mycket bra med lugn musik, PSA + ett kort “KFSG Roseville” och sedan julmusik!  Nu börjas det!	BOS
	1700	16.	2200	WJCC Miami Springs FL  fint med disclaimer att Radio Mega inte var ansvariga för vad programmakarna sa.  Minst en station på varje X-bandsfrekvens denna tid.	BOS
		14	2350	WEUP Huntsville AL  äntligen hörd igen för mig som ”behöver” den. Många år sedan senast. Svarade inte då och samma sak nu verkar det tyvärr …  Bra ID mm!	BOS
		14 	2350	WEUP med bra ID "1700 WEUP and 94.5"! Äntligen en ny X-bandare för mig som saknade denna samt fortfarande El Paso 1650. Från NA alltså! 	JOB
		17	0650	KKLF Richardson TX med spanska och idar ”Banda 13”	LSD
		14 	0303	KKLF med många bra "Banda 13" och "Banda 13 Radio" 	JOB
		16.	0300	KKLF  stark med mex-musiken men lite störd just vid ID	BOS
		14 	0400	KVNS Brownsville TX "This is KVNS Brownsville, an iHeart radio station" 	JOB
		24	1000	KVNS   med ett svagt ID	RÅM

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	31	0618	R Rebelde riktigt bra ett tag	RÅM
	580	27	0530	WKAQ San Juan PR	LSD
		19.	0700	WKAQ  i den röra av NA och LA som utgjorde lägsta delen av MV:n	BOS
	600	19.	0722	YNLD La Nueva R Yá, Managua  riktigt bra innan Cuba tog över	BOS
	680	23 24	0003	WAPA San Juan PR ”La Poderosa” mm	RÅM
	690	8.	1001	XEWW Tijuana BC med px på kinesiska vilket jag ju inte var beredd på så tur ID var tydligt!  	JOB
	770	14	0600	R Rebelde, Victoria de las Tunas ganska framträdande här denna morgon    	JOB
	800	7	0500	XEROK Cd Juarez CH  ” Radio Cañon”  gick nästan Cañon vid ID	BOS
		20	0700	XEROK 	JOB
		30	2300	TWR Bonaire började sitt program på engelska	RÅM
	820	8.	1008	+XEABCA Tijuana BC  med ett fint ”ABC Radio” i Mex-musiken! 1011z oxo	BOS
		8.	1016	XEABCA med “820 ABC Radio”	JOB
	860	9.	0900	XEMO Tijuana BC  med call och slogan under Canada	BOS
		1.	0901	XEMO  bra med ”La Poderosa” mm	RÅM
	900	10	0500	XEW Mexico DF  Doble U Radio fina annonseringar	BOS
		21 24	0830	XEW stark med ”W Radio” mm	RÅM
	940	30	2301	WIPR San Juan PR bra med ID	RÅM
	970	23	0859	XERFR Mexico DF med flera “Grupo Formula”-annonseringar	JOB
	990	20	0615	XET La T Grande, Monterrey NL	LSD
		7 25	0500	XECT Mexicali BC  ”Rockola”  med ID	BOS
		8.	1011	XECT med ett arkiv-ID “Rockola”	JOB
	1030	19.	1321	XESDD Puerto Nuevo BC  fint med ”Tremenda 1030 AM” och eget tel nr. Kul tid.	BOS
	1050	7	0500	XEG Monterrey NL  ”La Mas Completa”  förtydligade de.  En mex till samtidigt	BOS
		29	0900	XEG  med ”La Ranchera ” mm	RÅM
		8.	1014	XED Mexicali BC   kanon och ”La Gran D”	BOS
		8.	1014	XED bra med “La Gran D de Mexicali”	JOB
	1060	21 31	0836	XEEP Mexico DF  fint med ”Radio Educatión” mm	RÅM
		30	2300	WCGB Juana Diaz PR bra med flerstationsID och ”The Rock”	RÅM
		30	2300	WCGB överraskade med kedje-ID!	JOB
	1070	7	0503	XESP Guadalajara JL  fint efter hymnen med FM-callet, ort mm. Rockade sen.	BOS
	1090	7	0530	XEPRS Rosarito BC  ”San Diego’s Sports Leader, 1090 …”  ESPN	BOS
		28	0900	XEPRS “San Diego’s sports leader, The Mighty 1090” fint	JOB
	1100	24	0906	XETGO Tlaltenango ZC “Radio Cañon 90.1 FM”	JOB
	1120	30	0600	WMSW Hatillo PR med reklamer	LSD
		3	0600	WMSW  med flera “Radio Once”	RÅM
	1140	24	0805	XEMR Radio Esperanza, Monterrey NL med id och kristen musik  	LSD
	1230	16	2300	CM… R Progreso   med bra ID. Runt 2230z en massa ”WKAQ”-på fqn?	BOS
	1240	16	2245	HIC26 Radio Maria de la Altagracia, Santo Domingo  fint med ID och lite till	BOS
	1280	30	2230	WCMN Arecibo PR //WUNO 630	LSD
		30	2202	WCMN  bra med flerstationsID ”Noti Uno” mm	RÅM
	1300	23	2303	WTIL Mayagüez PR med ”La Poderosa” mm	RÅM
		31	2300	WTIL  överraskade med att höras! Kedje-ID	JOB
		7 10	0456	XEP Ciudad Juarez CH  ”La Mexicana”.  “XEP” gatuadressen mm	BOS
		18	0530	XEP  ”La Mexicana”	LSD
	1310	7	0505	XETIA Guadalajara JL  med fint ”Radio Vital 1310 AM” i musiken. Man blir nästan förvånad när man stöter på en udda mexikan numer. Mängder har lämnat MV:n.	BOS
	1370	30	2159	WIVV Vieques PR med flerstationsID och ”The Rock” mm	RÅM
	1400	23	2301	Harbour Light; Carriacou IDade även för 92,3 och 94,5 FM. Svårt störd av CBG	RÅM
	1410	21	0752	XEBS México DF “La Bandolera”	JOB	
	1440	31	0602	HIAK R Impactante, Santo Domingo dök plötsligt upp med ID även för systerstationerna KGWP och KGIC, båda på FM, på engelska och spanska	RÅM
	1470	14 	0600	XERCN Tijuana BC "RCN 1470" 	JOB
		7	0600	XERCN	BOS
		21	0819	XEAI México DF “La Numero Uno Del Rock’n’Roll”	JOB
	1480	15 16.	0500	WMDD Fajardo PR  med ett legal ID. Den 16.11 redan 2200 UTC!	BOS
		30	2155	WMBD  med reklamer	LSD
		15	0530	WMDD fint stundvis men bara med “1480”-non-ID:s tills man fick ur sig webbadressen www.el1480.net här!                       	JOB
		23 30	2156	WMDD  med reklam                     	RÅM
	1540	16.	2247	ZNS-1 R Bahamas fint sedan dom trängt bort CHIN                            	BOS
		30	0900	ZNS-1 R Bahamas ”We are The People’s Station, Radio Bahamas, 1540 AM  104.5 FM”.                  	RÅM
	1560	7	0501	XEJPV Cd Juarez CH   ”Radio Deportiva 1560” hyfsat en stund   	BOS
	1570	8	0416	XERF Ciudad Acuña CO  stark tidigare men inget ID då. Nu dock ”La Poderosa”	BOS
		14	0249	XERF av och till bra med “La Poderosa”	JOB
	1620	14 	0600	R Rebelde rätt dominant men en SS under 	JOB
	1700	7	0800	XEPE Tecate BC  ovanligt bra med sitt snabba SS ID i annars 100% EE ESPN.	BOS
		14 	0600	XEPE "You're listening to ESPN Radio 1700" innan de blev överkörda av KKLF 	JOB

SYDAMERIKA
	590	22	0602	LS4 R Continental, Buenos Aires “Informativo Continental” mm	RÅM
	600	14 	0600	HJHJ R Libertad, Barranquilla med ett par "Radio Libertad" 	JOB
	610	13	0302	ZYL268 R Itatiaia, Belo Horizonte mycket bra med ID mm	JOB
	670	22	0600	YVLL R Rumbos, Caracas	RÅM
	700	15	0505	LV3 R Cordoba, Cordoba  ”Transmite LV3 Radio Cordoba” +nämnde 105.9 FM	BOS
		17 4.	0500	LV3 R Cordoba, Cordoba  ”Transmite LV3 Radio Cordoba” +nämnde 105.9 FM	RÅM
	760	24	0349	HJAJ RCN, Barranquilla tog över från WJR ett tag	RÅM
	770	18	0515	HJJX RCN La Radio, Bogotá	LSD
		23	2256	HJJX  bra ett tag	RÅM
	840	24	0006	HJKK Sistema INRAI, Neiva med musik och ”HJ Doble K, Mi Emisora” och ett svar kom också lite överraskande	RÅM
	920	13	0501	ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción	JOB
		22	0600	ZP1 R Nacional del Paraguay	LSD
		22	0601	ZP1 R Nacional del Paraguay  stark vid ID	RÅM
		14	0001	ZYH519 R Novo Tempo, Salvador da Bahía stark och hade en lång sång som ID!	JOB
	930	13	0500	CX20 R Monte Carlo, Montevideo “Transmite CX20”, “Desde Montevideo” mm	JOB
		22	0605	CX20 R Monte Carlo	LSD
		22	0159	CX20 R Monte Carlo, Montevideo med en jingle och ”Informativos Monte Carlo”	RÅM
	970	23	2300	HJCI R Red RCN, Bogotá med flera ID 	RÅM
	980	23	2313	ZYH707 R National, Brasilia med ett ID 	RÅM
		23	0545	HJES RCN Cali	LSD
		23	2327	HJES  med ett ”RCN” i röran	RÅM
	1000	15	0500	CB100 BBN Radio, Santiago  med fint “Mil AM en Santiago” och REL	BOS
		15 	0500	CB100 överröstade KOMO denna tid på ÖK-tråden! 	JOB
	1010	23	2302	HJCC Acuario Estéreo, Bogotá med ID efter nationalsången	RÅM
	1020	13	0500	LT10 R Universidad Nacional del Litoral, Buenos Aires med ordentligt ID. Ny för mig 
				tror jag                       	JOB
	1030	22	0613	LS10 R del Plata, Buenos Aires med ett diskret ID och mycket musik     	RÅM
	1040	30	0900	HJSY R 1040, Popayán                                             	LSD
		30	0901	HJSY R 1040  med ID. Den hittades när jag manglade CJMS.           	 RÅM
		13	0500	ZYK537 R Capital, São Paulo ganska bra med ID    	JOB
	1070	12.	2200	ZYI673 R´Difusora Cajazeiras  med ett bra ID         	BOS
		23	2258	HJCG R Santa Fe, Bogotá med ID rätt bra              	RÅM
		16	0453	HJCG “Radio Santa Fé 1070 AM”                            	JOB
	1130	13	0300	ZYJ460 R Nacional, Rio de Janeiro                           	JOB
	1150	14	2300	LT9 R Brigadier Lopez, Santa Fe  ensam vid ID      	BOS
	1190	25	0530	HJCV R Cordillera, Bogotá med Mex-musik	LSD
		23 26	2258	HJCV  inte så stark denna gång	RÅM
	1200	23	0625	YVOZ R Tiempo, Caracas	LSD
	1250	6	0500	HJCA Capital Radio, Bogota  med ett fint “HJCA”-ID	BOS
		23 26	2320	HJCA  med ett ID och musik	RÅM
	1270	22	0558	LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata med musik och ett fint ID	RÅM
		26	0515	LS11R provincial de Buenos Aires	LSD
		14	2302	LRA20 R Nacional, Las Lomitas “radionacional.com.ar”. Ligger i den glesbefolkade provinsen Formosa i norra Argentina	JOB
	1280	13	0259	ZYJ455 Super R Tupi, Rio de Janeiro fint med ID och reklamer	JOB
	1290	15	0500	LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén mycket fint med ID // 90.5 FM och telefonnumret mm! Ligger ganska nära gränsen mot Chile så man kanske borde kolla några CE-frekvenser också	JOB
	1310	17	0500	ZYI691 Rádio Cidade Esperanca, Esperanca PB  reläar Rádio Nacional Rio vid 
				denna tid  	LSD
		12.	2201	ZYI691 Rádio Cidade Esperança  med ordentligt ID	BOS
	1330	14	0503	ZYK736 R Terra AM, São Paulo SP med ett par ID	JOB
	1340	6	2325	HJFA La Voz Del Caribe, Barranquilla   med ett fint ID denna tidiga natt.	BOS
	1350	22 26	0558	LS6 R Buenos Aires, Burzaco stark	RÅM
		12.	2158	ZYH521 Super Rádio Cristal, Salvador  stark vid ID men väldigt sprucket ljud	BOS
	1360	22	0556	CW41 R 41, San José med musik och ett fint ID	RÅM
		9.	0500	OA7UL R Andina, Juliaca  här på 1360 med ID och lokal musik!                  	JOB
	1370	13 	0534	OA7UL R Andina, Juliaca  dominant en stund med lång promo och några bra 
				"Andina" med eko   OBS! Hörd på två olika frekvenser alltså!                          	 JOB
	1380	8 12.	2100		ZYI773 R´Continental, Recife  stadig och stark med fint ID	BOS
	1390	14	0414	ZYI535 R Educadora, Bragança PA dominant med religiös musik men få ID	JOB
	1440	22	0602	CW144 Radio Rivera, Rivera kom igenom med ett ID	RÅM
		22	0603	Radio Impacto, Ciudad Maduro med ett ID strax efter Rivera	RÅM
	1460	17	0003	ZYH300 R. Clube, Parintins bra med ID	RÅM
	1470	13	0334	LT28 R Rafaela, Rafaela med ID och rapportdetaljer	JOB
	1480	12.	2202	ZYI825 Rádio Canção Nova  med lite svagt ID för den som inte behärskar portugisiska men Pernambuco vardet som satte mig på spåret. Sen gick det höra ID:et också.	BOS
	1490	23	2304	HJBS Emisora Punto Cinco, Bogotá med nationalsång och ID	RÅM
		30	0501	HJAY Radio Vida Nueva, Barranquilla med ID på gröna tråden, på den gula+röda hördes KLTZ MT.	RÅM
	1500	13	0200	YVRZ R 2000, Cumaná med några ID	JOB
		17	0002	YVRZ R 2000 med ett ID i röran	RÅM
		19.	0009	YVRZ R 2000  visade att natten nog inte skulle bli så givande	BOS
	1520	12	0458	ZYH635 Rádio Regional 1520 AM, Ipu CE  ensam och stark vid ID	BOS
		14	0134	La Voz Regional, Chascomús är också en ny Argentinare för mig. Ganska bra med musik av och till och här nämndes webbsidan lavozregional.com	JOB
	1600	12	0500	ZYK779 Rádio Nove de Julho, Sao Paulo  lät illa men utförligt ID så tog det ändå	BOS
	1620	22	0603	AM 16-20 La Radio, Mar del Plata där Carlos Ramón Fernández reciterade den kända “A Pedro Lahitte” samt ett försynt ID	RÅM

KORTVÅG
	3975	19	1842	Shortwaveradio, Winsen med musik och nyheter på engelska.	RÅM
	5055	20	1132	4KZ Innisfail QLD spelade kända låter och stänger 1151	RÅM
		20	1130	4KZ  stängde klockan 1151	LSD
	6035	26	1500	R Nord Revival, Kastellet Vaxholm hördes rätt bra	RÅM
		26	1500	R Nord Revival med 500 Watt från Vaxholms Kastell	LSD

PIRATER
	1440	5.	0829	Paradise FM 1440  är en piratstation som sänder från Belgien	RÅM

OID/TENTATIVA
	620	8.	0957	OID med mx som vid dessa cx nog tyder på “Radio Punjab”, dvs KIGS	JOB
		8.	0958	OID  KIGS  hade även jag i loggen när jag kollar igenom ateckningarna.	BOS
	800	8.	1007	OID MEX med Radio Formula och cx pekar bestämt mot XESPN Tijuana	BOS
	910	15.	1205	OID ESPN!  KBLG kan man förmoda?	BOS
	950	17.	1200	OID MEX med hymnen här. Har inte hört någon på den fqn tidigare.	BOS
	970	16.	2129	OID  som kom fint mot halvtimmen med några annonseringar och precis då ID började slogs effekten ner.	BOS
	990	8.	1000	OID med Fox News här. En peng på KTMS vid CA-rusningen...	JOB
	1026	6.	1414	OID NHK1  i samband med återgång till rikspx med typiska melodin. Hokkaido?  Samma fenomen på 1323.	BOS
	1190	8.	1000	OID med vad som lät som koreanska här en liten stund. Skulle ju kunna vara 
				KGBN...	JOB
		8.	1000	OID  KGBN  även i mitt anteckningsblock. Så nära här med heltimme och allt …	BOS
	1210	9.	0853	OID Punjabi  pekar väl på KRPU	BOS
	1250	9	0006	OID SS som följde KS-mönstret. Eftersökta KYYS kanske …  Konstiga saker på många frekvenser från timmen och en kvart framåt. Mest bara KS-MO-NE hördes.	BOS
	1300	14 	0500	OID med ESPN intresserade. Även 06z. Dålig tajming med ID men WLXG eller WAVZ vore ju inte så illa att drabbas av... 	JOB
		7. 19.	1332	OID med Punjabi-mx non stop.  KWRU starkt misstänkt.  Samma tid 19.11!	BOS
	1310	17	0500	OID brasse med Radio Nacionalprogram	LSD
		7. 19.	1332	OID med Punjabi-mx non stop. Mycket stark och stadig.  KMKY förstås men …	BOS
		26	0959	OID med “indisk” musik upp ibland, KMKY CA?, oftast nedtryck av KNPT	RÅM
	1390	8	2101		OID brasse med fin reklam och jingle-ID. “Rádio Roraima” låter det som men jag är för oerfaren för att avgöra det. Visserligen lyssnat på LA i 50 år men …	BOS
	1420	25	0800	OID men lät nog som en EWTN på timmen! WCOJ kanske?	JOB
	1430	8	0300	OID med ett svagt “’ESPN 1430”. Var förmodligen WVAM som väl inte hade bytt till sitt nya ‘Toona 1430”-format ännu i oktober.	BOS
		18	0001	OID  med promo för “Iowa college football Saturdays from noon …”  KASI?	BOS
	1440	15.	-0934	Kiribati slog av bärvågen denna tid tyvärr efter att ha gått fint av och till drygt en kvart med musik. Japanen över mer och mer dessutom.	BOS
	1450	18 19	1000	OID Estación de la Familia // 1280 // 1480 // 1490 // 92.1.  Finns inget på nätet om denna frekvens.  Den 18.10 redan klockan 0600z men samma WA-kombo. = Notus ID?	BOS
	1460	19.	1159	OID MEX med nationalsången. Länge sedan jag hörde någon äkta mex på denna frekvens. GMT -6 alltså, vilket bara kan betyda gamla bekanta XECB så här års?	BOS
	1490	30	0906	OID  som först togs som ID på WMGW Meadville PA rättade deras CE och förklarade att det förmodligen var systerstationen WNTJ Johnstown PA med snarlik slogan som körde ut matchen. Och när man vet så låter det helt klart så. Men ingen reaktion på rpten som han skickade vidare till kollegan. Tyvärr. Dessa båda stationer har dessvärre spärrat ut sina hemsidor för oss i Europa efter nya integritetslagen så svårt kolla.	BOS
		30	0906	Ja WGMW eller WNTJ är ju frågan...	JOB
	1520	26	1136	Tent KQRR Oregon City OR med ryska och oftast nertryckt av KKXA	RÅM
	1550	18	0009	OID med Brewers Radio Network. stämmer fint kondsmässigt på WEVR River Falls WI!  Hörde dem fint 1996 eller 1997 men svarade inte då. Ny regim nu dock.	BOS
	1570	18	0018	OID  med ett svagt ID och inget mer. Låter som WISP!	BOS
	1584	13	1410	NHK1 med regionalt för Tohoku men det kan ju vara relä av JOFP eller JOUK så bäst att invänta JJättetoppen och lokal-ID:-) 	JOB
	1590	17	2350	(tent) WIXK New Richmond WI  med fin reklam till Roseville MN! Drygt 4 mil väster om New Richmond. WIXK riktar sig mot Minneapolis-området och ingen MN på frekvensen täcker detta område.  Mailförsök har förbigåtts med tystnad.	BOS


