PAX131  -  Parkalompolo  190217 – 190301

Alla tider är UTC.			Rev P	190328
			Rev Q	190527


BOS	Bo Olofsson, Kåge	  190217 - 190301	CloudIQ  
LSD	Lars Skoglund, Täby	  190217 - 190301	R75, digital "kassettspelare" Sangean DAR-101
PE	Per Eriksson, Hököpinge Kyrkby	  190220 - 190227	2 * Perseus
GNO	Göran Norstedt, Lomma	  190220 - 190227	2 * Perseus

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


17.2 	Den sedan ett bra tag bokade expeditionen (Innan vi visste att kondsen skulle komma helt ur gängorna under flera veckor januari/februari.) startade som vanligt med upphämtning av LSD på Kallax flygplats och dagens lunch (Serveras även på helgen!) på Vippabacken samt en tur runt hyllorna på ICA i Överkalix. Efter en vecka med väder mest på plussidan var väglaget riktigt bra med mest torr väg så långt. 

	Inget spännande resten av resan utom möjligtvis när vi missade en stor älg med en meter eller två när den hävde sig upp på vägen då vi kom runt en kurva. Tack vare rejält vinterväglag och ABS hann älgen med värdiga steg gå över till mötande körbana innan jag styrde mellan plogkanten och bakhasorna. Varken djuret eller vi hann bli speciellt úpphetsade. Tack till älgen som inte ångrade sig mitt på vägen.
		Mycket välansade vägar hela sträckan sedan och speciellt från Junosuando och upp var vägen slät och bred. Sista 200 m var kanske inte så bred men välskottad.    

	Fort ut med allt ur bilen och ner i källaren för att hämta skidor till antenninkopplingsrundturen. Så mycket skidåkning blev det inte till att börja med eftersom det inte varit någon skare i vinter. För varje steg sjönk jag ner 3-4 dm så det var till att gå sakta framåt med höga knälyft. Närmast trädstammarna hade dock värmen levererat grenarnas tunga last med en duns så där sjönk man inte ner så mycket. Klar himmel och månsken underlättade orienteringen då solen just hade gjort sitt för dagen då vi kom upp. Bara hälften av normalt snödjup så kändes skönt att bara kröka rygg ner mot knähöjd och koppla in antennerna istället för att fumla med baluner och BNC-kontakter någon dm nere under snöytan. Så fort var alla trådar utom Asien anslutna. Hemåt kunde jag sedan åka i mitt eget skidspår med lätthet. Att inspektera trådarna blir ett fysprov av rang. Förhoppningsvis mäter de flesta trådar obruten slinga.

	Efter riggning var det dags att kolla om utrustningen fungerade som när vi lämnde den i november. Bara två problem att försöka lösa verkar det. Dels kan västkusttråden (Röd) inte vara så många meter lång (Rolle hade redan förvartnat om att han hittat en relativt nordlig tråd som var av och som han sträckt upp åt båda håll.) och sen har vi de punkterade kondsen.  Dock med en relativt snabb förbättring sista dagarna. Situationen har utförligt redogjorts för av de senaste LEM-expeditionerna för den som vill läsa om eländet. Vi lär i alla händelser få betydligt bättre än PÄ/HN som just avslutat två LEM-veckor. Vid midnatt UTC låter det allt annat än lovande även om en del 50 kW:are gick ett tag innan.

18.2	Lasse tog hundvakten och berättade att kondsen just tagit slut då jag masade mig upp. Västkusttråden fungerade inte alls men annars verkade det lovande. Signaler på mest varje frekvens från Great Lakes av och till med inslag från Argentina och Colombia. Inte mycket av intresse alltså.  En rätt kraftig variant av den nattliga substormen störde bort fortsättningen av morgontoppen. Ganska rena signaler när det tog sig igen på eftermiddagen. Hyfsat mot Japan först och sen både några Hawaii, flera starka Alaska och en del högfrekventa västkustare. Spanien som vanligt på kvällen. 1008 fri nu för behövande.

	Dagens skidåkning bestod av två pass. Först ut med balun till Asientråden. Många minuter senare hade jag trampat mig fram till antennen med en balun som försetts med en kort BNC/BNC-förlängare. Detta med tanke på dålig kontakt och väldigt kort koax från backen och upp. Visade sig funka fint. In och ladda med ohmmeter och diverse verktyg. Gårdagens skidspår visade vägen och underlättade stakningen väldigt. Båda östkusttrådarna hade kontakt runt via slutmotstånden. La Plata-tråden kollades inte då den saknar motstånd. Låter väldigt hel dock. Röda tråden var antingen av nära balunen eller hade tappat jordförbindelsen. Upp med locket och avbrottet syntes direkt. Har hänt en gång tidigare. Svårlött material i kombination med att jordkabeln sträckts av tunga snömassor. Drog ihop med en sockerbit och genast poppade KOMO upp. Detta under ljusaste dagtid då kondsen var som sämst. Slinga via slutmotståndet konstaterades.  Lämnade AK-tråden okollad då varken Lasse eller jag har så mycket där att hämta. 1570, 1240 och 940 från Hawaii gick dock vid kort koll. Plus några misstänkta HI ytterligare. Så troligen hel.  Den trasiga tråd som Rolle hittat är förmodligen resterna av den gamla gula som vi inte lyckats desarmera riktigt eller restaurera.  Får bli koll vid tillfälle liksom av AK-snöret.

19.2	Dagens färg var grå. Gråmulet väder trots lägre temp än tidigare. Jämngrått på NA-fronten. Inte en enda NA-fil sparad för min del. Östkustarna byttes ut mot västkustdominanter bara och ett enerverande knatter från han däruppe. På eftermiddagen en totalt annan stämning. Hawaii och Japan (Grå antenn.) hade riktigt njutbara signaler emellanåt. Kineserna var lediga idag.  Tidigt på kvällen gick Spanien mycket bra periodvis. Nästan bäst på Grå tråd. Tagalog fint på 594 i samma veva och på Grå alltså. Några standardsignaler vid 22z men ingen gråzon-effekt att rapportera.

	Istället för skogsarbete ägnades förmiddagen åt rapportskrivning men resultatet rätt grått efter 10 timmar. Ser fram mot en mer färgsprakande onsdag! PE och GNO ansluter sent under dagen så vi hoppas ha goda cx-nyheter åt dem. 

20.2	Lite kallare idag och snö och hårda nordliga vindar under natten så blev att bevaka de kraftigt förbättrade förutsättningarna för real DX.  En blick genom rutan avslöjade att det kommit en dm ganska kompakt snö vilket kanske skulle bli en prövning för Skåne-gänget framåt aftonen. Väl ute med spaden i drift började jag inse att det nog var värre än så. Skottade ett tag och provgick sedan vägen ner . Inte nog med att det kommit mycket snö det hade drivit in halvmeter-tjocka valkar över halva vägen så skulle nog knappt gå komma upp med en fyrhjulsdriven SUV. Ringde Rolle men han var ute och fiskade så telefonen var inget att ha. Som tur var (??) hade PE och GNO råkat ut för en kraftig försening så jag hann ordna fram en traktor innan de anlände efter 21. Tack till Rolle som försäkrade sig om att det blev skottat. Nu hade det förmodligen blivit det i alla fall men det var skönt veta att det skulle fixa sig. Speciellt som temperaturen hela tiden sjönk. Pojkarna hade bitvis kört i -28 grader på vägen hit!

	PE höll mig uppdaterad hela dagen per SMS. Började med att planet i Malmö inte fick lyfta p g a en trasig lampa. Så flyget till Kiruna hann åka utan herrar expeditörer. Nästa plan skulle gå mycket sent på kvällen så det blev flyg till Luleå istället och hyrbil. 30 mil körning istället för 16 mil. Dessutom med en mycket dyrare bilhyra. Återstår att se om SAS kan hjälpa till med något där. Inte nog med att det blev en lång mörkerkörning i allt kallare väder dessutom blev det några mil extra eftersom det var okända vägar. Runt 2130 snt anlände bilen i alla fall lyckligen.  14 timmar resa matchar LEM-expeditionerna! Riggningen gick smärtfritt så nu väntar vi bara på det stora lyftet. Eller snarare att spraket ska lägga sig så alla fina stationer som ligger därunder ska gå att lyssna på.

	NA gick från sunrise och hela dagen men spraket var öronbedövande. Dock kom jag på att man kunde fasa bort det genom att slå ihop Alaska-antennen med Newfoundland-antennen! Effekten var dramatisk. KEYG 1490 gick fint och rent med båda på samtidigt medan bara sprak hördes om den ena eller den andra kopplades ur! När Asien kom igång tidigt så var det rätt spraktfritt i den riktningen och fina NHK1-gatear noterades och en PHI-öppning likaså. NA före midnatt men bara vanliga och svagt. Sprak.

21.2	Kunde ha blivit bästa dagen mot NA men blev den sämsta.(?) Började lovande en stund innan soluppgången men så kom en kort men kraftig störning som sopade bort allt. Efter ett par timmar började det återhämta sig men då kom nästa körare och trots att den var betydligt beskedligare så var det droppen som dränkte resten av dagen. Bara de vanligaste och mest högfrekventa HI, WA, BC och Asien-stationerna störde lugnet. Punktrusningar mot Japan räddade några NHK2-ID. Tid för analys av morgontoppen visade att det gick en hel del stationer men inget som skulle motivera en Parka-resa. Så nu får det vara slut på småstörningarna och kylan. Under -20 i kväll igen. 

	PE och GNO vågade sig ut i solskenet på en promenad och kokade sedan ihop två Dagens rätt varav den ena står och ”gifter sig” smakmässigt till imorgon efter tips från undertecknad. . Rullader på lövbiff är ju inte fel. Per ser dessutom till att det alltid finns kaffe om suget skulle bli för stort. Han fjärrjobbar nu och då så kaffe är ett måste.

22.2	På plussidan:  Det blir sakta varmare ute och det blir sakta bättre konds. Palovallspromenaden idag och därmed mötet med Kalle Lund och hund. Asienöppningen. Per-Görans snabba beslut om ersättningar från SAS som innebär tårta på måndag! Chorizogrytan!  På minuskontot noteras dåliga NA-cx och jobbigt knattrande/fräsande som dränker allt svagt från norr.  Mer plus än minus alltså!

23.2	Temperaturen steg idag. Ute med toppnoteringen +5 grader och inne med en hel drös NA. Plusgrader även i bastun vid 19-tiden. Bandet började koka före midnatt. Plus för Japan dessutom.

24.2	Natten verkade lova en riktigt fin morgontopp men 06z dök den förargliga substormsurladdningen upp när vi minst av allt behövde den!  Visserligen gick det NA hela dagen men någon dag att minnas blev det inte. Tröst i form av lite Japan på eftermiddagen. Och runt 20z oxo med flera NHK1 med call-ID.

	Temperaturen stadigt på några grader plus innabar viss fara för livet. Per och Göran tog en fika i Finland och fick köra väldigt försiktigt. Nyspolad skridskois långa sträckor. Risk för benbrott och skallskador bara genom att att kliva ut ur bilen! Här i Parka hade man avlidit på fläcken om man fått takraset på många. många ton över sig en meter utanför fönstren vi satt vid. Flyttade ut bilen för säkerhets skull även om det finns rasskydd på den sidan …Tillbaks från Swiss Café i Muonio brassade GNO söndagsmiddagen. Saucisson Dalecarlia avnjöts innan eftermiddagskollen. Inga NA före midnatt.

25.2	Ökade bra strax innan 02 men kom av sig. Framåt morgontoppen var det dags igen för en liten urladdning. Inte så kraftig men mer långdragen. Sänkte lyssningen fullständigt. När det började återhämta sig ett par timmar senare så kom nästa smäll. Kort och inte så kraftig men sänkte NA för resten av dagen. Radiotystnaden användes av LSD och BOS till att hälsa på Handlar’n i Kangos. Per och Göran tog en promenad och hjälpte en bybo hem med hjälp av postiljonen som råkade komma lämpligt. Han behövde nämligen skjuts från postlådan och hem. Dagens externa goda gärning! D  Konagens interna dito stod Göran för. Middagen alltså.

	Eftermiddagen användes till lite social verksamhet och Far East för de som föredrog det ena eller det andra. Själv klantade jag bort kvällens fina Japan-konds (Europa var onormalt frånvarande.) eftersom jag använt SpectraVue till att plocka ut ett ljudklipp och i hastigheten glömt återställa till bredbandsinspelning. Syns nämligen ingen skillnad på SpectraVue om man spelar in enbart den frekvens man lyssnar på eller hela det spectrum man ser på displayen. Mindre att kolla i alla fall.

26.2	Sol ute och sol inne när jag behagade vakna till.  Väldiga styrkor på alla dominanter så massor att lyssna på. Men inte så givande då det fräste rätt bra nere i ankelhöjd på jättarna. Gjorde det svårt för locals att göra sig sedda och hörda. Någon skymtades nu och då men med mycket korta besök.  Vid 11 utc tog det mesta slut efter en ny liten störning. Den nattliga störningen hade smaken att komma redan vid midnatt så den hade avklingat lagom till sunrise! Därav jättestyrkorna och att det även gick på låga frekvenser.  Efter lunchutbrottet repade det sig inte i någon riktning på hela eftermiddagen trots att störningen var relativt kortvarig. Sköra skikt. Trevande början på nästa NA-dygn strax innan midnatt men kan kanske bli en bra dag till innan nya CH-störningen gör sig gällande?

	Lite ofokuserat eftersom Per och Göran börjat fundera på avresan i morgon efter heltimmen 09 SNT men förmodligen missades inget. Den ”sista måltiden” bestod av en utmärkt fiskgryta. QRM och kladdkaka till kvällsfikat rundade av dagen.

	Diverse rapportskick från min och Pers sida resulterade inte i just några svar trots diverse trick typ Messenger och att jag skaffade ett Hotmail-konto för ändamålet under dagen Dock inkom just ett gammalt hederligt Gmail-QSL strax före midnatt. Så kanske kommer någon ytterligare också.

27.2	Hyfsade cx stora delar av natten och hela förmiddagen. Ett bra lyft framåt lunch på grund av framsidan av störningen från CH909. Bra västkustkonds i drygt en timme men sen som väntat rejält dåligt under eftermiddagen. Först en del Filippinerna som kanske måste kollas men snart var det bara Indien som hördes! Inga Far East över huvud taget. Grekland på 1008 hela kvällen …

28.2	Med den relativt rejäla störningen i bakhuvudet så kollade jag nog inte som jag skulle i början av natten. När jag till slut slog på så gick det en del från Sjöarna av och till. Åtminstone till 0210z. En halvtimme senare hängde sig min inspelning så jag vet inte om cx kom igen något mer innan Lasse började sin koll. Bara några få La Plata på morgonen. Knappt en DX-signal på hela dagen. Punktkonds mot Pakistan på fyra frekvenser på Gul antenn var ett undantag. Spanien lekte katt och råtta med UK vilket gav mig två nya stjärnor i boken. 1215 utmanade Virgin men tyvärr använde den stationen inte sin 10 sekunders lokalgate för att ID:a.

	Avvecklingsbestyr i lagom tempo hela dagen. Med kortare avbrott för bastubad, sängreparation mm. I skogen försökte jag åka med Vita Blixten men det gick inte så bra trots ett par dagar med blidväder. Blev mycket gående och stönande. Många kalorier senare hade jag i alla fall fått loss Alaska-antennen och inspekterat trådarna i grova drag. Valde skoterspår där det gick så har inte sett varje meter. Men allt såg perfekt ut. Den trasiga tråden var som väntat resterna av den ursprungliga gula tråden. Nedtagning rekommenderas. Passerar ett långt parti med bara björk och trots en skonsam vinter ser det inte kul ut. Onödigt försöka hålla den i stridbart skick. Är inte i vägen för någon fram till i höst.  Nästa tur blev till Asien.  I samband med inplockandet av trafon hade jag lovat Rolle att höja tråden där det gick. Det skulle jag inte ha lovat! Skaren bar inte alls på myren men gjorde att man inte visste i vilken höjd nästa steg skulle hamna eller om skidorna skulle bli hängande på brättet när det brast med följd att bakändan åkte bakåt och neråt.  Speciellt jobbigt med bara en stav och en linjestång som ibland inte bottnade alls i myr-hålen. Fick med stor möda upp tråden på fem punkter så att även älgen med snöskor inte når upp.

	Fantastiskt starkt och stadigt norrsken upptäcktes när jag satte bilen på avisning. Tyvärr har vi inga fotoresurser. Fastnar inget på mobilen. Dagens matsedel bestod av skåprensning. Ett smorgasbord med allt möjligt och omöjligt. För att slippa dra hem en massa slattar.

1.3	Stendött hela natten och förmiddagen som väntat. fast upptäckte när jag skulle radera alla filerna att det faktiskt var en tio minuter lång TA-öppning runt 0330z! Inget kul förstås men ändå ett ljus i mörkret.  Blev alltså ett mycket kontrollerat återtåg för Lasse och mig. Kvart över elva startade resan söderut och frånsett många mil med is på vägen plus lite sand ibland så var det en behaglig resa helt utan motsol. Gör det hela mycket säkrare att slippa ha solen precis rakt framför sig strax över horisonten. Molning alltså. Andra halvlek för min del började vid Vippabacken och bara asfalt därifrån. Lasse lämnades 90 minuter före avgång på Kallax Airport.  Återstår nu bara att försöka få ut något rapporterbart från dessa två veckor. Mycket liten utdelning hittills. CJBQ räddade dock hela expeditionen för min del. Sista möjliga ON för min del. PAX131 kommer att uppdateras närmaste halvåret åtminstone. Nu och då. 
	Stort tack till Rolf och Parkalompolo IK som ser till att vi har ett så kungligt QTH!  /BOS


EUROPA
	558	19	0730	Love Sport Radio, London	LSD
	621	18	1845	RNE1 Palma de Mallorca	LSD
		18	1855	RNE1 Avila  med regionalt program	LSD
	639	20	0645	RNE1 La Coruna	LSD
		22	1845	RNE1 Bilbao  med regional-program	LSD
	675	22	0700	Team FM, Wassenaar, NL  med id och reklamer	LSD
		22	0658	Team FM, Wassnenaar, bilverkstadsreklam innan timmen, 2/2	PE
	711	27	2059	COPE Murcia	LSD
	747	19	0625	RNE5 Cádiz  med lokalprogram	LSD
	774	28	0645	RNE1 Valencia  med regionalprogram	LSD
	837	21	0805	BBC Asian Network, Leicester	LSD
		27	1810	COPE Andalucia  med regionalprogram	LSD
	855	20	0645	RNE1 Santander	LSD
		28	0650	RNE1 Murcia  med regionalprogram	LSD
	873	24	1930	BBC R Ulster, Enniskillen  med en konsert	LSD
	882	28	2058	COPE Alicante  saknade jag så nu när dom gjorde UK en match och dessutom kom igenom med ett klart ID inklusive frekvensen 89.6 FM så tackade jag och tog emot	BOS
	918	21	1955	R Inter, Madrid  är igång igen	LSD
	963	21	1600	Cyprus BC, Nicosia  med id och nyheter	LSD
	972	22	0645	RNE1 Cabra  med regionalprogram för Andalucia	LSD
		22	0645	RNE Andalucia, 3/3	PE
	1008	18	1800	ERA Kerkiras  med nyheter	LSD
		18	1957	SER R Extremadura  med lokalt fönster	LSD
		28	2158	SER R Extremadura  med perfekt ID	BOS
		18	2146	SER R Alicante  med lokal reklam	LSD
		28	2054	SER R Alicante  behövde jag bocka av och nu gick dom med kanon-reklam!	BOS
	1035	20	2030	Lyca Dilse, London	LSD
	1098	19	0625	RNE5 Lugo  med lokalprogram	LSD
	1107	19	1845	RNE5 Logrono  med regionalprogram	LSD
	1125	18	0625	RNE5 Badajoz  med lokalt program	LSD
	1224	20	1850	COPE Lugo  med regionalprogram	LSD
		22	0625	COPE Mallorca  med lokalprogram	LSD
		26	2044	COPE Huelva	LSD
	1296	28	0650	COPE Valencia  med regionalprogram	LSD
	1314	20	0625	RNE5 Salamanca  med lokalprogram	LSD
	1323	21	1930	R Neumarkt, Targu Mures  med tyska	LSD
	1332	19	0820	R 0511, Tenard NL //1602	LSD
	1395	22	2045	R Seabreeze, Grou, NL	LSD
	1449	21	0715	BBC Asian Network, Peterborough	LSD
	1476	19	0800	Carillion Wellbeing Radio	LSD
	1584	21	1530	R Vocea Sperantei, Rumänien	LSD
		28	2050	Panjab Radio, London	LSD
	1593	18	0745	Bretagne 5  med fransk pop	LSD
	1602	18	2146	R 0511, Harlingen NL  hörs bra här med sina 100 Watt	LSD

AFRIKA


ASIEN
	558	20	1400	DZXL Manila  började plötsligt ösa ur sig ID. “DZXL 558 Manila” i plural	BOS
		20	1359	JOCR (CRK) Kobe  IDade bra	BOS
	567	20 24	1259	JOIK (NHK1) Sapporo  med mycket “Sapporo” och “Hokkaido” // 1188.  Den 24:e klart ID genom Rumänien på kvällen. 2000 UTC.	BOS
	576	20	1605	Myanma Radio, Yangon  med popmusik // 594	LSD
	585	23	1413	JOPG (NHK1) Kushiro  med Hokkaido-nyheter // 567 och 1188	BOS
	594	22.	1416	DZBB Obando  med bra fart på både program och styrka! Perfekta ID	BOS
		23	1410	JOAK (NHK1) Tokyo  kör sitt eget race. Är enda AM i hela regionen Kanto. Eventuella 100 Wattare oräknat. Börjar med att nämna Tokyo.	BOS
	603	18	1445	CRI, Dongfang  med vietnamesiska	LSD
		24	1610	HLSA (KBS) Namyang  idade “KBS Radio”	LSD
	612	24	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka  har gäckat på eftermiddagarna men gick nu istället på kvällen med callet! ”Öppnade” trots att de gick redan innan. Markerade ny dagsstart.	BOS
	621	27	1530	All India Radio, Patna  med engelska nyheter	LSD
	630	22	1423	DZMM Obando  med bara ett ”Patrol. 1455 drog dom till med callet mm!	BOS
	639 	23 	1400 	JOWN (STV) Hakodate riktigt bra med ”STV Radio”	BOS
	648	23	1411	JOIG (NHK1) Toyama  med kort fade in och regionalt // 1224. Trodde den var ohörd men Lasse har QSL! Så listan ska justeras där!  	BOS
	666	20	1403	DZRH Valenzuela  IDade men är lite svår att “läsa” då de ligger 80 Hz lågt och ger ett hemskt brum beroende på skillnaden mot den starkare på exakt frekvens.	BOS
		22	1258	JOBK (NHK1) Osaka  med Osaka-nyheter	BOS
	684	20	1402	DYEZ Bacolod   trodde jag inte att jag hade något ID på. Gick starkt i 20 minuter med en massa tagalog-snack non-stop men inget ID! Kollade igen och nu hörde jag “Aksyon Radyo” som jag missade första gången. 	BOS
	702	20 22	1358	DZAS Bocaue  med ett ”702 DZAS” och sen på timmet ett fullständigt ID med alla FM-reläer och annat	BOS
	729 	20 	1259 	JOCK (NHK1) Nagoya med regionalt // 1224 //927 denna tid 	BOS
	747	20	1357	+DYHB Bacolod City  med ett snyggt “DYHB” och lite till! NHK borta då ett tag	BOS
		22	1800	HLKH (KBS) Gwangju  med lokalid	LSD
	864	20	1400	JOXR (ROK) Naha  förvånar alltid med att ID:a “JOXR” på timmen	BOS
	882	24	1257	+JOPK (NHK1) Shizuoka  // med 729 och 1224 en minut! Inga tveksamheter.	BOS
		22	1407	DWIZ Obando  med flera bokstavs-ID.	BOS
	891	24 	2000 	JOHK (NHK1) Sendai  med callet . Relä av Sendai hördes på 1584 den 20.2 på em!	BOS
	909	20 	1259 	JOVX (STV) Abashiri  med fint ID!  ”STV Radio” All Night Nippon sedan	BOS
	927	20	1255	JOFG (NHK1) Fukui  med regionala nyheter	LSD
		20	1255	JOFG  riktigt bra med regionalt	BOS
	963	22	1410	JOTG (NHK1) Aomori  med regionala nyheter	LSD
		24	1258	JOTG  även hörd med Tohoku-regionala nyheter denna lite sämre dag	BOS
	972	25	1830	HLCA Dangjin  idade “KBS”	LSD
	990	20	1400	DZIQ Obando  “DZIQ 990” “Inquierer 990” fem minuter senare.	BOS
	1008	18	1600	R Pakistan, Hyderabad  med nyheter på engelska	LSD
		23	1520	JONR (ABC) Osaka  idade “ABC”	LSD
	1026	20 22	1400	DZAR Malabon  med bokstavs-ID denna tid om än lite stört. 1401 desto bättre.	BOS
	1035	22	1500	HLCP (KBS1) Pohang  med fint ID  lösgjorde sig ur Kina-röran	BOS
	1044	20	1259	+DZNG Naga  med flera ”Bombo”-annonseringar innan Kina tog över helt.	BOS
	1062	20 22	1400	DZEC Obando  med ett par dåliga ”Radyo Agila”	BOS
	1107	20	1400	JOMR (MRO) Kanazawa ”MRO Radio” stark och ensam vid ID	BOS
	1143	25	1400	JOBR (KBS) Kyoto  med jingle-id “KBS”	LSD
	1152	19	1405	R Pakistan, Rawalpindi  idade	LSD
	1170	25	1850	HLSR Gimje  med popmusik // 972	LSD
	1188	19	1410	JOKP (NHK1) Kitami  med regionala nyheter	LSD
		19	1410	JOKP  med regionalgaten // 567	BOS
		24	2000	HLKX Incheon  glänste med ett ”HLKX”-ID denna tid. När vi normalt lyssnar brukar dom inte dra callet utan ID:a som VoA, FEBC eller Voice of Asia. Starkare nu oxo	BOS
	1197	20	1500	JOFO (RKB) Kitakyushu  mycket bättre här än på 1278. Flera ”RKB Radio”	BOS
		22	1359	JOWL/JO.. (STV) Asahikawa m. fl.  med fint ID	BOS
	1224	20 24	1410	JOJK (NHK1) Kanazawa med regionalt program för Tokai-Hokuriku. Den 24.2 klockan 2000 utc med callet.	BOS
	1233	22 	1429 	JOGR (RAB) Aomori med "RAB” till angenäm styrka och smak.	BOS
	1269	20	1259	JOHW/JOFM (HBC) Obihiro/Esashi ”HBC”  med massor av fina ID	BOS
	1278	24	2000	JOFR (RKB) Fukuoka	BOS
	1287	20 24	1259	JOHR (HBC) Sapporo mycket fint med flera ”HBC”. 24:e kl 2000z	BOS
	1296	24	1258	JOTK (NHK1) Matsue  hördes // med 1368 denna tid!	BOS
		27	1430	VOA Ashna Radio, Kabul	LSD
	1314	22	1402	DWXI Noveleta drog hela veckans programschema! Fundamentalistiskt REL.	BOS
	1332	20	1500	JOSF (Tokai Hoso) Nagoya   med fina ”Tokai Radio”	BOS
	1350	20	1301	DWUN Malabon ”Radyo La Verdad 1350” mycket utförligt och fint ID.	BOS
	1368	24	1259	JOLG (NHK1) Tottori  med Chugoku-regionalt // 1296	BOS
	1440	21	1230	JOIF (KBC) Fukuoka  idade ”KBC”	LSD
		22	1602	DWDH Dagupan City  under japanen och i kamp med AFN drog många ”DZRH”	BOS
	1449	20	1210	JOQM (HBC) Abashiri  med jingleid	LSD
		22	1259	JOQM  helt dominant med många perfekta ”HBC”	BOS
	1467	20	1500	HLKN (KBS1) Mokpo  med callet.  Flera andra starka med bokstavs-ID också.	BOS
	1485	22	1300	JOGO (RAB) Hachinohe   med skapligt ”RAB”  // 1233 exakt på sekunden lika. Är två  100 Wattare här också som understöd till denna 1 kW:are	BOS
	1494	22 	1300 	JOTL (HBC) Nayoro starkt med flera fina "HBC Radio"- Letar PHI förgäves	BOS
	1503	24	1258		JOUK (NHK1) Akita med regionalt för Tohoku // med 891 och 963!	BOS
	1530	22	1400	DZME Pasig City  med fina ID på timmen.  Religiöst tråkig numer. Hade betydligt rivigare program förr som Radyo Uno.	BOS
	1566	24	2000	HLAZ Cheju   kanon med callet!	BOS
	1575	25	1330	VOA Thailand  med program på Khmer	LSD
	1584 	19	1410 	JOIK (NHK1) Sapporo via Hiroo/Minuri/Shinkitami 	BOS
		20	1259	+JOTG/JOUK/JOFP/JOJG/ (NHK1) Regionalt för Tohoku via Hukaura/Yuzawa/ Tadami/Atsumi  om jag förstått rätt? Klart samma som 891 i alla fall.	BOS
	1611	20 	1301	DWNX Naga City  ”WNX” och ”RMN” samt ”91.1” bland annat.	BOS

PACIFIC
	1110	19	1159	KAOI Hilo HI  med fint och utförligt ID. Tre FM-reläer nämndes t ex.	BOS
	1420	19	1200	KKEA Honolulu HI  “Home of the Rainbow Warriors Basketball”	BOS
	1500	19	1200	KHKA Honolulu HI	BOS
	1540	19	1200	KREA Honolulu HI  med mycket bra ID.	BOS
	1570	19	1130	KUAU Haiku HI  med eget efter nyheterna. Fint ID 1200z oxo.	BOS
	1620	20	1400	4KZ Taylors Beach QLD  med klart ID om än svagt.  Gick AUS på 1548 och 1701 åtminstone denna tid. Svagt och stört på båda frekvenserna. Kina respektive pip.	BOS

NORDAMERIKA
	530
	540	27	0259	CBT Grand Falls NL, “540 AM in Grand Falls-Windsor”, 4/3	PE
	550	26	0620	WGR Buffalo NY  “Sportsradio 55”	LSD
		27	0700	WGR  “Sports Radio 550 WGR Buffalo and WKSE-HD2”, 4/4	PE
		26	0600	WSAU Wausau WI  	BOS
		26	0600	WSAU  “WSAU Wausau, WSAU FM Rudolph...”, 3/3 	PE
		25	0600	KFYR Bismarck ND, “KFYR Bismarck, an iHeart Radio Station”, 3/2	PE
		25 26	0603	KFYR  avlöste WSAU och IDade denna tid	BOS
	560	21	0606	WGAN Portland ME  med flera ID i vädret efter nyheterna. Sen C2C.	BOS
		27	0600	WQAM Miami FL, wqam.com, 3/2	PE
		25 26	0600	KLZ Denver CO  med flera ID och annat rapportvänligt	BOS
		26	1000	KPQ Wenatchee WA, “Newsradio 560 KPQ Wenatchee”, 2/2	PE
	570	27	0301	CFCB Corner Brook NL, //VOCM, 3/3	PE
		23	0605	WSYR Syracuse NY, “WSYR Weather”, 2/2	PE
		25	0558	CKSW Swift Current SK  med föredömligt ID	BOS
		26	1000	KVI Seattle WA, “Talk Radio 570 KVI”, 2/2	PE
	580	26	0600	CFRA Ottawa ON  släpper inte gärna upp något annat	BOS
	590	27	0600	VOCM St John’s NL, “VOCM” efter La Bamba, 3/3	PE
		23	0600	WEZE Boston MA, wezeradio.com, 2/2	PE
		23	0800	WEZE  i en röra med bl a en sportstation	BOS
		26	0600	CJCL Toronto ON   “Sportsnet 590”	BOS
	600	27	0900	CFQR Montréal QC  musik non-stop och plötsligt ett “You’re listening to CFQR”	BOS
		23	0500	WMT Cedar Rapids IA, “Newsradio 600 WMT Cedar Rapids”, 3/2 	PE
		26	0600	KSJB Jamestown ND, “Broadcasting from the Buffalo Mall…”, 2/	PE
		25	0602	CJWW Saskatoon SK  “All the Country you want …”	BOS
	610	26	0600	CKTB Saint Catharines ON, “The Voice of Niagara”, 2/2	PE
		26	0600	CKTB  med ett par dåliga ID och deras “Voice of Niagara …”	BOS
		18 23	0500	KDAL Duluth MN  med klart men halvdåligt ID // 103.9 FM innan CBS News	BOS
		27	0600	KDAL  	LSD
		26	0800	KVNU Logan UT, “Proud to be locally owned and operated…”, 3/3	PE
	620	23 27	0800	WVMT Burlington VT  klart godkänt med flera ID mm!	BOS
		23	0500	WTMJ Milwaukee WI, “Newsradio WTMJ Milwaukee”, 4/3 	PE
		23 25	0600	CKRM Regina SK  stark och stadig runt ID-dags	BOS
	630	27	0900	CHED Edmonton AB  	BOS
	640	27	0359	CBN St Johns NL, “This is CBC Radio One, 640 AM in St Johns”, 3/3	PE
		25	0559	CFMJ Toronto ON  	BOS
		26	0602	WMFN Peotone MI  “La Poderosa de Michigan” och MEX-mx	BOS
	650	25	0600	CKOM Saskatoon SK  mycket fint ID	BOS
		25	1430	KENI Anchorage AK, Scott Loady rapporterar 2 grader, 4/4	PE
	660	26	0600	WFAN New York NY  	BOS
		25 27	0859	KEYZ Williston ND  med ett tidigt heltimmes-ID i kamp med AB-stn. Nyheterna började dock på timmen så det blev en lucka mellan!	BOS
		25	0600	CFFR Calgary AB  avlöste en stark KEYZ.	BOS
	670	23	0558	WWFE Miami FL, “La Poderosa” med tandläkarreklam, 4/4	PE
		23	0558	WWFE  hördes inte alls på ena sidbandet men väldigt starkt på det andra!!	BOS
		26	0600	WSCR Chicago IL  “Sports Radio 670 The Score”	BOS
		23	0500	KBOI Boise ID, ”We are 670 KBOI Boise”, 3/2 	PE
		26	0835	KBOI	LSD
	680	26	0600	CFTR Toronto ON  “680 News”	BOS
		27	0800	CJOB Winnipeg MB  med ett klent ID i röran	BOS
		24	0900	KBRW Barrow AK, “Against the Wind” med Bob Seeger, 4/4	PE
	690	26	0600	CKGM Montreal QC  med uselt id och sen ESPN.  Kanon den 27:e	BOS
	700	18	0600	WLW Cincinnati OH  fint vid ID	BOS
		25	0602	CJLI Calgary AB  med lugn musik non stop men komplett ID denna tid.	BOS
	710	27	0301	CKVO Clarenville NL, “Global news now at your VOCM”, 4/4	PE
		21 27	0800	WOR New York NY  ovanligt bra ID	BOS
		23	1000	KCMO Kansas City MO  med ID efter Red Eye Radio	BOS
		27	0500	KXMR Bismarck ND, “KXMR Bismarck-Mandan, Fox Sports 710”, 3/2 	PE
		27	0858	KIRO Seattle WA  fint	BOS
	720	26	0604	WGN Chicago IL  med helt egna WGN News	BOS
		23	0830	WGN  i kamp med KNR, 3/2	PE
	730	26	0600	CKAC Montreal QC  med SS QRM. XEX av nationalsången att gissa	BOS
	740	25	0559	CBX Edmonton AB  “CBC Radio One, 740 AM and 93.9 FM in Edmonton.”	BOS
	750	26	0602	WSB Atlanta GA  med ID i nyheterna	BOS
		25	0500	CKJH Melfort SK, “Serving Saskatchewan from Melfort”, 4/4	PE
		26	1000	KXTG Portland OR, “102.9 and 750, The Game, Where the Pros play”, 4/4	PE
	760	23	0600	WLCC Brandon FL, legal bokstavs-ID plus “Radio Luz” under WJR, 2/2	PE
		23	0538	WLCC  gick länge och gav många detaljer. Jose svarade snabbt och trevligt!	BOS
	770	26	0600	WABC New York NY  ovanligt imponerande signal	BOS
		25	0600	CHQR Calgary AB  med “Global News”	BOS
	780	27	0900	WBBM Chicago IL	BOS
	790	23 27	0600	WTNY Watertown NY  med riktigt trevligt heltimmes-ID!	BOS
		23	0558	WTNY  lokalt väder efter Jim Bohannon, 4/3	PE
		27	0900	WTNY 	LSD
		27	0500	WPRV Providence RI  med ett par ID. Annars mycket Cuba/PR på låga frekvenser	BOS
		27	0500	WPRV  “... a Cumulus Station”, 2/2	PE
		23	0900	KFGO Fargo ND, “The Mighty 790”, 2/2 	PE
		25	0600	KFGO  stark så att det inte gick höra vad stationen under ID:ade	BOS
	800	27	0502	VOWR St John’s NL  med mycket laid back Tom Hann och gammal country	BOS
		27	0840	CJAD Montréal QC	LSD
		26	0630	CKLW Windsor ON	LSD
		27	0858		CJBQ Belleville ON  med Van Morrison och bra ID! Hittades live av Lasse! Tack för tipset! Verkligen eftersökt genom alla år!  Svarade fint!	BOS
		27	0900	CJBQ  med call och ort mm	LSD
		25	0600	CHAB Moose Jaw SK  stark som väntat vid denna AB/SK-topp. Dr. Hook t ex.	BOS
	810	27	0900	WGY Schenectady NY  med ID genom BBC som hade en svacka på timmen. 	BOS
		23	0800	WGY  dränkt av “Good morning Scotland”, 2/1	PE
	820	23	0800	WCPT Willow Springs IL, “... streaming live on wcpt820.com”, 2/2	PE
		23	0800	WCPT  enligt Per ovan	BOS
		25	0500	KUTR Taylorsville UT, snabbt bokstavs-ID på TOH, 2/2	PE
		25	0559	KGNW Burien-Seattle WA  “820 The Word”, call mm	BOS
		23	1300	KCBF Fairbanks AK, sänder från studios på 5th Avenue, 4/3 	PE
	830	26	0550	WCRN Worcester MA	LSD
		24	0459	WCRN  “Full Service Radio, WCRN”, 4/3	PE
		26	0600	WCCO Minneapolis MN	BOS
	840	23	0900	WHAS Louisville KY, “Newsradio 840 WHAS Louisville”, 3/2 	PE
		21	0604	CFCW Camrose AB	BOS
	850	23	0900	WEEI Boston MA, “ESPN on WEEI”, 3/3 	PE
		27	0700	WKNR Cleveland OH, “ESPN 850 WKNR Cleveland”, 4/3	PE
		25	0600	KOA Denver CO  “The 50,000 W blowtorch …”	BOS
	860	26	0600	CJBC Toronto ON  stark	BOS
		25	0559	CBKF2 Saskatoon SK  ID:ade med en FM-frekvens i liten ort i Saskatchewan	BOS
	870	26	0600	WWL New Orleans LA  med svagt ID men hördes kanon andra perioder	BOS
	880	21	0500	WCBS New York NY, “More than just the headlines”, 3/2	PE
		25	0600	CHQT Edmonton AB  “Global News Radio 880 Edmonton”	BOS
	890	21	0500	WLS Chicago IL  med väder och lite försenad nyhetsstart	BOS
		25	0559	CJDC Dawson Creek BC  en av få återstående BC med musik på AM	BOS
	900	23 27	0800	CHML Hamilton ON  med ett par fina ID	BOS
		27	0901	CKBI Prince Albert SK  IDade i samband med vädret	BOS
		19	1200	KZPA Fort Yukon AK lite brusigt med ”KSKO-ID // FM. Kan gå mycket starkare.	BOS
	910	26	0600	WFDF Farminton Hills MI  fint med flera ”910 AM Superstation” och callet.	BOS
		26	0800	WSUI Iowa City IA, iowapublicradio.org, 3/3	PE
		27	0600	KCJB Minot ND, “You’re listening to 910 AM KCJB Minot”, 3/2	PE
		27	0900	CKDQ Drumheller AB  “Real Country 910”	BOS
		25	0600	CKDQ  “Real Country 910” underhöll, 4/3 	PE
	920	27	0900	WDMC Melbourne FL  behärskade frekvensen ett par minuter. Jfr XEMO 860!	BOS
		23	0500	WOKY Milwaukee WI, “… an iHeart Radio Station”, 2/2 	PE
		23	0600	KWAD Wadena MN, “92 KWAD Wadena” före ABC News, 3/2	PE
		26	0601	CFRY Portage-la-Prairie MB  fint	BOS
		26	0900	KVEL Vernal UT, “104.5 FM and AM 920 Newstalk KVEL”, 3/3	PE
		24	0700	KSRM Soldotna AK, “Newsradio 92 KSRM Soldotna-Kenai-Homer”, 3/2	PE
	930	26	0600	CJYQ St John’s NL  “930 Kix Country”	BOS
		27	0800	WBEN Buffalo NY  med fint heltimmes-ID.	BOS
		26	1000	KROE Sheridan WY, “Newstalk 930” rapporterade minus 8 grader, 4/3	PE
		22	0600	KSEI Pocatello ID, legal id före nyheter från Townhall.com, 2/2	PE
		25	0600	KSEI  med svagt heltimmes-ID innan CJCA tog över med sitt	BOS
		25	0601	CJCA Edmonton AB  	BOS
		19	1200	KNSA Unalakleet AK  hade frekvensen för sig själv	BOS
	940	21	0600	CFNV Montreal QC  popade på men klämde in ett heltimmes-ID	BOS
	950	21	0605	CKNB Campbellton NB  “Your Station . 95 CKNB”	BOS
		24	0600	CKNB  “95 CKNB, an MBS Radio Station”, 3/2	PE
		26	0800	WNTD Chicago IL, Relevant Radio, dubbelid även för WKBM 930, 2/2	PE
		27	0858	KCAP Helena MT  hade en bra period med massor av ID och detaljer	BOS
		22	0900	KJR Seattle WA, “KJR AM and KJR FM HD2 Seattle” 2/2 	PE
	960	21	0600	WEAV Plattsburgh NY  	BOS
		23	0700	WEAV  “960 The Zone”, 3/3 	PE
		27	0700	WERC Birmingham AL, “... online at 960werc.com...”, 2/2	PE
		25	0600	CFAC Calgary AB   SportsNet rekommenderades	BOS
	970	21	0500	WZAN Portland ME	BOS
		21	0500	WZAN  “ESPN Portland 970”, //101.5, 2/2	PE
		25	0600	WDAY Fargo ND  i kamp med flera starka, bl a KBUL	BOS
		26	1000	KBUL Billings MT, “This is where Montana talks”, 4/4	PE
	980	21	0600	CHRF Montreal QC  ännu en Evanov-ägd station	BOS
		23 27	1000	WCUB Two Rivers WI  	BOS
		27	0800	WCUB  “980 WCUB Two Rivers-Manitowoc”, 2/2	PE
		27	0700	KKMS Richfield MN, “This is AM 980 The Mission”, 3/2	PE
		26	0955	CJME Regina SK	LSD
		26	0900	CJME  “980 CJME News, talk, sports...”, 3/3	PE
		27	0900	CKNW New Westminster BC  starkast fram till ID. Sen kom QC starkt en stund.	BOS
	990	26	0604	CBW Winnipeg MB  fint med Winnipegvädret	BOS
	1000	23	0900	WMVP Chicago IL, “This is ESPN 1000, WMVP Chicago”, 3/3 	PE
		22	0700	KOMO Seattle WA, “KOMO Seattle KOMO FM Oakville”, 4/4	PE
	1010	21 27	0900	WINS New York NY  i röran	BOS
		21	0500	CFRB Toronto ON  	BOS
	1020	21	0500	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		25	0558	KTNQ Los Angeles CA  med diverse reklamer och PSA. Sämre vid ID på timmen	BOS
	1030	26	0604	WBZ Boston MA  med egenproducerade nyheter	BOS
		27	0400	WBZ  “... an iHeart Radio Station”, 3/2	PE
	1040	21	0500	WHO Des Moines IA  “Des Moines’ News, Traffic and Severe Weather Station”	BOS
	1050
	1060	23	0800	WQOM Natick MA, “Your Catholic Radio Station”, 3/3 	PE
		23	0802	KDYL South Salt Lake UT,  “Radio Unica 10-60”, 2/2	PE
		23	0800	KDYL  var en trevlig överraskning. Tredje gången gillt? Har inte svarat tidigare.	BOS
	1070	27	0901	CHOK Sarnia ON  bröt sig loss med ett ID men var annars i underläge	BOS
		26	0820	KNX Los Angeles CA	LSD
		27	1000	CFAX Victoria BC	BOS
	1080	22	0604	WTIC Hartford CT	BOS
		23	0700	WTIC  ”Depend on it!”, 3/3 	PE
		26	0600	WNWI Oak Lawn IL  med svagt ID. 	BOS
		24	0700	KOAN Anchorage AK, koanfm.com, 2/2	PE
	1090	26	0604	WBAL Baltimore MD  ID:ade i kamp med en sportare	BOS
	1100	18	0600	WTAM Cleveland OH  användbar signal	BOS
		24	0500	WTAM  “Newsradio WTAM 1100 Cleveland”, 2/2	PE
		23	0900	KNZZ Grand Junction CO, ID under WTAM, 2/1	PE
		22	0900	KFAX San Francisco CA, “... on AM 1100 KFAX”, 2/2	PE
	1110	27	0900	WBT Charlotte NC  gick så starkt att jag förväntade mig KFAB men …	BOS
		21	0300	KFAB Omaha NE, “We got you covered...”, 4/3	PE
		19	1400	KAGV Big Lake AK  i kamp med HI-stn	BOS
		24	0900	KAGV  “Alaskas Gospel Voice”, 3/2	PE
	1120	23	0800	WBNW Concord MA, “Money Matters Radio” under KMOX, 2/1	PE
		22	0600	KANN Roy UT  “SOS Radio” med sin lugna musik stabilt	BOS
		22	0741	KPNW Eugene OR  med ID i lucka i C2C	BOS
	1130	21	0630	WBBR New York NY, “Bloomberg Daybreak Europe”, 3/2	PE
		23	0800	WISN Milwaukee WI, “All day, every day on Newstalk 1130 WISN”, 3/2	PE
		23	0800	WISN  inte så vissen	BOS
		21	0629	KTLK Minneapolis MN, “Twin Cities News Talk Station”, 2/2	PE
	1140	23	0800	WRVA Richmond VA  med sin lite svårtydda jingle men lätt när man kan den.	BOS
		25	0559	CHRB High River AB  drog igång Focus on the Family en minut före timmen.	BOS
		25	1400	KSLD Soldotna AK  “KSLD Soldotna-Kenai-Homer”, 4/4	PE
	1150	23	0700	CKOC Hamilton ON, “TSN 1150 Hamilton”, 4/3 	PE
		22	0600	WHBY Kimberly WI	BOS
		23	0900	WHBY  “WHBY Kimberly-Appleton-Oshkosh” 3/3 	PE
		27	0600	KSAL Salina KS, “KSAL AM, a Rocking M Media Station”, 3/2	PE
		25	0600	CJSL Estevan SK  onjutbar p g a en hemst ton på frekvensen + IBOC	BOS
		25	0458	CJSL  “CJ 1150 AM is CJSL Estevan”, 3/3	PE
		27	1000	CKFR Kelowna BC  överst i röran	BOS
		24	0900	CKFR  C2C på “Kelownas AM 1150”, 4/3	PE
	1160	23	0900	WYLL Chicago IL, “Hope for your life” under KSL, 4/2 	PE
		22	0600	KSL Salt Lake City UT  mycket fint	BOS
		25	0600	KSL  “KSL-FM Midvale, KSL Salt Lake City”, 4/3	PE
	1170	23	0500	WWVA Wheeling WV, “Newsradio WWVA 1170 Wheeling”, 3/2 	PE
		19	1200	KJNP North Pole AK  har kört 24h nu ett par dagar. Har brukat stänga en stund.	BOS
	1180	18	0600	KYES Rockville MN  svag men rätt ensam vid ID.  Lite Cuba bara	BOS
		23	0900	KYES  ”K-Yes 1180, KYES Rockville-Saint Cloud”, 3/3 	PE
		22	0900	KOFI Kalispell MT, “This is 50 000 Watts KOFI Kaliapell...”, 2/2	PE
	1190	21	0600	WLIB New York NY, “... on WBLS HD2 New York”, 3/2	PE
		18	0600	WOWO Fort Wayne IN  med några ID	BOS
		26	0855	CFSL Weyburn SK  “AM 1190”	LSD
	1200	24	0800	WMUZ Taylor MI, “The Light”, //103.5, 2/2	PE
		21	0500	WOAI San Antonio TX  plus CFGO och andra	BOS
		1	0330	KFNW Fargo ND  med ID mm	BOS
	1210	22	2200	VOAR Saint John’s NL, “VOAR Weather”, 3/2	PE
		27	0800	WPHT Philadelphia PA, fuzzat “Talk Radio 1210 WPHT”, 3/2	PE
		24	0700	KGYN Guymon OK, “A  Steckline Communications Station”, 4/4	PE
		25	0600	KGYN  i en soppa av stationer	BOS
		26	0859	KHAT Laramie WY, “New Country 96.7”, 2/2	PE
	1220	21	0500	WHKW Cleveland OH, ID även för WHKZ Warren, 2/2	PE
		27	0400	CJRB Boissevain MB, “This is CJRB News”, 2/2	PE
	1230	21 27	0605	WCMC Wildwood NJ  med NOS och WMID-ID.  “WCMC Wildwood” den 27:e	BOS
		21	0605	WCMC  “AM 1340 Classic Oldies WMID”, 2/2	PE
		23	0932	KWNO Winona MN  med ett svagt ID genom CBC mm	BOS
		26	1000	KBAR Burley ID, “AM 1230 KBAR Burley”, 2/2	PE
		27	1100	KWYZ Everett WA  med fint dubbel-ID // 1450	BOS
	1240	21	0632	WMMB Melbourne FL  fint vid “WMMB Weather”	BOS
		27	0700	KDLR Devils Lake ND, “Your kind of country”, 2/1	PE
		22	0600	KWIK Pocatello ID  med KID:s flerstations-ID	BOS
		22	0600	KWIK  ”Fox News Starts Now, 2/2	PE
		27	1032	CFNI Port Hardy BC  med en “Biggest Variety”-slogan och musik. Rätt svag men har QSL sen tidigare.  Hoppades på CJOR vid dessa cx då de verkar vara kvar här.	BOS
	1250	23 27	0800	WPGP Pittsburgh PA  med callet och “The Answer” genom pianoklinket från MB.	BOS
		26	0800	CJYE Oakville ON, även CJMR 1320 med i ID, 2/2	PE
		28	0200	WJMK Bridgeport MI  fint och solo vid ID under pågående störning.	BOS
		23	0900  	WSSP Milwaukee WI, “This is 105.7 The Fan”, 3/3 	PE
		24	0820	WSSP  med CBS Sports	LSD
		27	0400	CHSM Steinbach MB, “Now, your Steinbach Online News”, 2/2	PE
		24	0700	KBRF Fergus Falls MN, “Newstalk 1250 AM KBRF”, 2/2	PE
		24	0810	KHIL Willcox AZ  med country	LSD
		24	0800	KWSU Pullman WA, BBC WS-nyheter på timmen, 2/2	PE
	1260	24	0545	WBIX Boston MA  “Nossa Radio”	LSD
		24	0800	WBIX  ”You’re listening to WBIX”, 2/2	PE
		24	0500	WNDE Indianapolis IN, “Fox sports 92.5 & 1260 AM”, 2/2	PE
		27	0800	KROX Crookston MN, “The Voice of the Valley”, 2/2	PE
		24	0700	KPOW Powell WY, ”Your hometown radio station”, 2/2	PE
	1270	21	0600	WXYT Detroit MI  bra	BOS
		21	0600	WXYT  “CBS Sports Radio 1270 WXYT”, 3/3	PE
		23	0930	KNWC Sioux Falls SD  “Faith 1270”	LSD
	1280	18	0605	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		21	0500	WNAM  “Your home for Americas best music”, 3/3	PE
		18	0600	WWTC Minneapolis MN  “AM 1280 The Patriot”	LSD
		21	0600	WWTC  “AM 1280 WWTC... ” under WNAM, 3/2	PE
		25	0601	KBNO Denver CO  med callet på EE men spanska i övrigt	BOS
		24	0800	KZNS Salt Lake City UT, “97.5 The Zone”, 2/2	PE
	1290	23	0600	WKBK Keene NH, “Keenes News Station”, 2/2 	PE
		20	0830	WIRL Peoria IL  med ett mycket fint ID plötsligt.	BOS
		27	1003	WZTI Greenfield WI	BOS
		27	0700	CFRW Winnipeg MB, “...your home on the Winnipeg Jets”, 3/3	PE
		22	0600	KOWB Laramie WY, “KOWB Laramie, News, talk, sports...”, 2/2	PE
		27	0900	KOWB  helt dominant på timmen	BOS
		27	1000	KGVO Missoula MT  rätt ren på frekvensen vid ID.	BOS
		26	1000	KGVO  “Newstalk KGVO”, //98.3, 3/3	PE
		24	0800	KUMA Pendleton OR, “Depend on it!”, 2/2	PE
	1300	21	0603	WJDA Quincy MA  med dåligt bokstavs-ID på SS	BOS
		24	0201	WXRL Lancaster NY, “WXRL Lancaster-Buffalo”, 3/2	PE
		23 27	2349	WXRL Lancaster NY  med ett försynt ID genom en stark WOOD	BOS
		21	0500	WOOD Cedar Rapids MI, “This is Wood 1300”, 2/2	PE
		1	0330	WOOD  en av de som passade på att ID:a denna korta NA-öppning	BOS
		21	0600	KGLO Mason City IA	BOS
		27	1100	KLER Orofino ID  med sin vanliga ID-jingle “KLER Orofino” strax efter KKOL	BOS

		27	1100	KKOL Seattle WA  med ett fint “KKOL Seattle” på timmen. Ingen audio i övrigt före eller efter!! Testar tydligen nya 1kW:aren!  Så kommer nog snart igång!  Men 1000 Watt ska väl gå att tränga igenom för de CA man har kvar att logga …	BOS

	1310	24	0400	WLOB Portland ME, wlobradio.com, 2/2	PE
		23	0540  	CIWW Ottawa ON, reklam för Francis Home Environment, 4/4 	PE
		28	0159	WDTW Dearborn MI  hade frekvensen för sig själv. Mex-mx och “La Z”	BOS
		26	0805	WDTW  “La Z”, 3/3	PE
		27	1001	WCCW Traverse City MI  med svagt legal ID genom CIWW. Spelade äldre OLD	BOS
		21	0400	WIBA Madison WI  i en röra av stationer	BOS
		23	0900	WIBA  appreklam “... download it now on wiba.com”, 3/3	PE
		27	1100	KNPT Newport OR  “knptam.com” i bruset	BOS
		27	1100	CHMB Vancouver BC  har börjat köra en NOS-låt strax före ID i sina CC px!	BOS
	1320	21	0500	WILS Lansing MI  med ID trots jobbiga splasch	BOS
		23	0600  	WILS , “WILS Lansing”, 2/2 	PE
	1330	27	0500	WRCA Watertown MA, “Bloomberg, the world is listening”, 2/2	PE
		27	0900	WFNN Erie PA  med Fox Sports och legal ID	BOS
		21	0601	KPTY Waterloo IA  tog det ett tag att fatta. Inte van att höra callet. Mest “Party”	BOS
		27	0600	KNSS Wichita KS, “This is 98.7 and 1330 KNSS Wichita”, 3/3	PE
		26	0750	KCKM Monahans TX  med Country	LSD
		23	0300  	WLOL Minneapolis MN, “WLOL Minneapolis-St Paul”, 3/2 	PE
		24	0801	CJYM Rosetown SK, “… a Golden West Station”, 2/2	PE
		24	0800	KOVE Lander WY, ett snabbt “1330 Country KOVE”, 3/2	PE
		27	1101	KKPZ Portland OR  frossade i bakåtsträvande tankar och gick bra då. Hyfsat ID.	BOS
	1340	23	0800	KGGS Garden City KS, “This is Big Dog Sports AM 1340”, 2/2	PE
		23	0800	KGGS  drog callet för repeatern på FM också vilket verkar lite onödigt …	BOS
		24	0706	KWOR Worland WY, “KWOR Worland” före Creedence, 3/2	PE
		27	1125	KIHR Hood River OR  med Country	LSD
		27	1038	KWLE Anacortes WA  med dubbel-ID // KRPI 1110 och psykedelisk 70-talsmusik. Därmed är det klarlagt att dom är aktiva fortfarande. Har inte lämnat några spår på Facebook, Twitter eller hemsidan på flera år!  Stark i topparna.	BOS
	1350	27	1002	WPDR Portage WI  bra vid ID och nyhetsstarten efter lite gammal pop-mx. Har inte velat väcka QSL-avdelningen tidigare så försöker igen!	BOS
		21 1	0500	KRNT Des Moines IA  stark	BOS
		21	0500	KRNT  “Des Moines Sports Leader”, 4/4	PE
		26	0558	KDIO Ortonville MN, “...on our website bigstoneradio.com”, 2/2	PE
		24	0800	KTIK Nampa ID, ”Sports Radio 931 FM...”, 2/2	PE
	1360	20	0730	WDRC Hartford CT  “Talk of Connecticut”	LSD
		23	0600  	WDRC  “The talk of Connecticut”, 3/3 	PE
		21	0400	WTAQ Green Bay WI, “A Service of Midwest Communications...”, 3/2	PE
		26	0900	WTAQ  med id	LSD
		25	0600	KRKK Rock Springs WY, 1360krkk.com, 3/3	PE
		27	1056	KKMO Tacoma WA  “El Rey 1360”  stark som vanligt	BOS
	1370	21 23	0600	WDEA Ellsworth ME  naturligtvis	BOS
		23 27	0858	WSPD Toledo OH	BOS
		27	0800	WSPD  “Newsradio 1370 WSPD Toledo”, 2/2	PE
		27	0720	KSUM Fairmont MN  med Country	LSD
		27	0702	KSUM  “We are AM 1370 KSUM Fairmont”,. 3/3	PE
		27	1100	KWNC Quincy WA  upp ur KAST med legal ID	BOS
	1380	23.	0600  	WWMI St Petersburg FL, reklam för Freedom Boat Club, 3/3 	PE
		23	0605	WWMI  “AM 1380 The Biz”	LSD
		21	0600	WPHM Port Huron MI  	BOS
		21	0600	WPHM  “News, talk, sport...”, 2/2	PE
		23	0900	WOTE Clintonville WI  med id	LSD
		23	0800	WOTE  fint ID också för WTCH 960 & 96.1, 4/3	PE
		23	0800	WOTE  fick en röst här I röran med KOTA och annat	BOS
		24	0700	KLIZ Brainerd MN, “1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter, The Fan”, 3/3	PE
		22	0600	KOTA Rapid City SD, //, 3/2	PE
		22	0900	KRKO Everett WA, klassikern ”Brick House” med Commodores, 3/3	PE
	1390	21	0600	WEGP Presque Isle ME  IDade i kamp med Chicago	BOS
		22	0600	WEGP  Relevant Radio, 2/2	PE
		26	0700	WLCM Charlotte MI, ”... here on Victory 1390”, 3/3	PE
		18 27	1000	WLCM  med många ID-varianter och annat uppbyggligt.. Dock irriterad av två andra religiösa med lite annorlunda inriktning, nämligen WEGP och WGRB	BOS
		26	0749	WGRB Chicago IL, ”Your inspiration station”, 2/2	PE
		23	0900	WRIG Wausau WI, “WRIG Schofield-Wausau”, 3/3 	PE
		24	0915	WRIG  med Fox Sports Radio	LSD
		24	0800	KLGN Logan UT, bytt format sen sist till “The Zone” med sport, 2/2	PE
		27	1101	KZGD Salem OR  stark  “La GranD”	BOS 
	1400	27	0359	CBG Gander NL, “This is CBC Radio One, 1400 AM in Gander”, 3/2	PE
		23.	0700	WSLB Ogdensburg NY, “Your highschool sports authority...”, 2/2 	PE
		23	0700	WSLB  med ESPN	LSD
		23	0700	WSLB  med ett inte helt lättlyssnat ID.  “North Country” gjorde det lättare höra	BOS
		23	0856	WDUZ Green Bay WI  kul station med fint ID som “107.5 and 1400 The Fan”	BOS
		23	0856	WDUZ  “The Fan 107.5” bjöd på helgväder, 2/2	PE
		25	0606	+KEYE Perryton TX  med bra ID och låt.  Svarade fint dessutom!	BOS
		23	0902	KCOG Centerville IA, “Centervilles No 1 Hit Music Station”, 2/2 	PE
		23	0902	KCOG  gick fint med mx innan ID	BOS
		23	0721	KJBM Lemmon SD  med ett halvt acceptabelt ID och Classic Hits-slogan	BOS
		27	0948	KART Jerome ID  “on AM 1400 and 94-7 Buck FM”	BOS
		25	0602	KART  “Classic country on 94.7 Buck FM”, 3/2	PE
		27	1100	KEDO Longview WA  med Fox Sports och ett bra “Newstalk, Sportstalk AM 1400”	BOS
	1410	23	0650	CJWI Montéal QC  med franska	LSD
		18 23	0600	WING Dayton OH  med fint bokstavs-ID. Annars mest ESPN-sloganvarianter	BOS
		23	0800	WING  “Home of the Cincinnati Reds”, 4/3  	PE
		23	0900	WIZM La Crosse WI, “Newstalk 1410 AM & 92.3 FM” 3/2 	PE
		27	0800	WIZM  med legal ID  i en röra av stationer	BOS
		27	0700	KRWB Roseau MN, “Classic Rock KRWB AM Roseau”, //102.9, 2/2	PE
		24	0800	KWYO Sheridan WY “106.9 & 1410 KWYO”, 2/2	PE
		22 27	0902	KWYO  med ett hastigt ID	BOS
		22	0900	CFTE Vancouver BC, “BNN Bloomberg Radio”, 2/2	PE
	1420	27	0400	WBSM New Bedford MA, “New Bedford's News Talk Station”, 2/2	PE
		21	0600	WOC Davenport IA  med ID men flera stationer under också	BOS
		21	0600	WOC  “The Quad Cities News leader”, 2/2	PE
		21	0500	KTOE Mankato MN  med vanliga heltimmes-jinglen	BOS
		27	0705	KTOE  “Information Radio”	LSD
		27	1030	KITI Chehalis WA  med OLD. Försöker få upp KRIZ här men det är mest kris där	BOS
		24	0800	KUJ Walla Walla WA, härligt tydligt och extremt väl artikulerat ID, 2/2 	PE
	1430	23	0600	WENE Endicott NY, “Endicotts Sports Station”, 3/2 	PE
		21	0500	CHKT Toronto ON	BOS
		21	0500	CHKT  “This is AM 1430 CHKT”, 3/3	PE
		23	1000	KEZW Aurora CO, “EZ 1430”, 2/2 	PE
		22	1000	KLO Ogden UT  “Unforgettable KLO”	BOS
		22	1000	KLO  “Unforgettable KLO Ogden”, 3/3	PE
		27	1100	KYKN Keizer OR  fint ID.. Även en OLD här som dock inte ID:ade.	BOS
		24	0900	KYKN  “Mid Valleys Best Talk 1430 KYKN”, 4/3	PE
		22	0900	KLCK Asotin WA  med Fox Sports Radio	LSD
		22 24	0900	KCLK  “KCLK AM 1430 The Sports Fan”, 2/2	PE
	1440	21	0600	WRED Westbrook MA  med vanliga heltimmes-ID:et	BOS
		22	0600	WRED  ”The Big Jab”, 2/2	PE
		27	1000	WHKZ Warren OH	BOS
		24	0800	WMAX Bay City MI, “This is full time Catholic Radio…”, 2/2	PE
		23	1000	KYCR Golden Valley MN, promo för Free Business 1440 App, 4/3 	PE
		23	1005	KYCR  med Biz	LSD
		23	1000	KYCR  med mycket trevligt ID på en nästan fri frekvens	BOS
		27	1100	CKJR Wetaskiwin AB  	BOS
		27	0700	CKJR  “Broadcasting from Wetaskiwin...”, 2/2	PE
	1450	27	0101	CFAB Windsor NS  förvånade med “CFAB 1450 AM”-id! Normalt bara “AVR”	BOS
		23	0500	WPGG Atlantic City NJ, “South Jerseys Talk Station”, 2/1	PE
		20	0900	KMRY Cedar Rapids IA  med ett svagt och brusigt men klart legal ID.	BOS
		27	0939	KATE Albert Lea MN  med hyfsat ID plötsligt från ingenstans. Borta snart igen.	BOS
		23	0700	KBMW Breckenridge MN  en stund över heltimmen. Annars mest QC-arabiska	BOS
		27	0700	KZZJ Rugby ND, “AM 1450 and 92.1 FM KZZJ Rugby”, 2/2	PE
		24	0700	KBBS Buffalo WY, ”1450 AM & 103.5 FM KBBS Buffalo”, 2/2	PE
		22 27	1000	KTRP Notus ID  med relä av Estación de la Familia. Nämner bara WA-stn:er	BOS
		27	1228	KONP Port Angeles WA  väldigt dominant	BOS
		27	1100	KSUH Puyallup WA  med hyfsat ID // 1230	BOS
	1460	23	0700	WOPG Albany NY, ”Words of peace and goodness”, 3/3	PE
		26	0600	WHIC Rochester NY, “Station of the Cross”, 2/2	PE
		26	0735	CJOY Guelph ON  med Oldies	LSD
		21	0500	KXNO Des Moines IA  med promo	BOS
		21	0500	KXNO  “This is 1460 KXNO”, 4/3	PE
		27	0700	KLTC Dickinson ND, kvickt ID ”KLTC Dickinson”, 2/2	PE
		27	1100	KUTI Yakima WA  fint	BOS
		24	0900	KUTI  “1460 ESPN is KUTI Yakima”, 3/3 	PE
	1470	23	0500	WLAM Lewiston ME, Bob Bittner ID:ade med sin djupa röst, 3/3 	PE
		21	0600	WMBD Peoria IL  dominant	BOS
		23	1000	KMNQ Brooklyn Park MN, ”La Raza”, 4/3 	PE
		24	0800	KBSN Moses Lake WA	LSD
		24	0800	KBSN  “AM 1470 KBSN Moses Lake”, 2/2	PE
		25	0600	CJVB Vancouver BC  med ett dåligt ID. Brukar gå mycket bättre ofta	BOS
		24	1000	CJVB  “The Spirit of Multicultural Vancouver”, 4/4	PE
	1480	24	0600	WHBC Canton OH	LSD
		23	0800	WHBC  R. Kelly toppade nyheterna, 2/2	PE
		21	0600	WGVU Kentwood MI  svagt i sprak och QRM	BOS
		23	0859	WLMV Madison WI, “La Unica, La Movida”, 4/4 	PE
		26	0705	WLMV  “La Movida”	LSD
		18 21	0500	KAUS Austin MN  ovanligt trevligt runt ID en av få glädjeämnen denna dag	BOS
		21	0500	KAUS  “Listen at myaustinminnesota.com”, 3/3	PE
		27	1100	KGOE Eureka CA  med svagt ID i fem sekunder dead air då KBMS hade ID:at men inte hunnit lägga på nästa platta.	BOS
		22	0818	KBMS Vancouver WA  upp ur sprakandet med ID	BOS
	1490	21 27	0605	WBAE Portland ME  med sin typiska kvinnoröst upphävde ett “93-5 …”  Bättre ID 0621z.  Otroligt ensam och dominant på frekvensen. “bayfavorites.com”	BOS
		23	2255	WBAE  “The Bay”, //107.1 & 93.5, 2/2	PE
		23	0906	WOSH Oshkosh WI  med ett par ID mellan vädret och Red Eye Radio	BOS
		23	0745	KRIB Mason City IA  med både “kribam.com” och “1490 AM and 96.7 FM KRIB” fast det tog förstås några omtag att förstå.	BOS
		26	0705	KXRA Alexandria MN  med ett uselt ID av meteorologen 	BOS
		26	0905	KOVC Valley City ND  med fint ID	BOS
		23	1230	KCID Caldwell ID, “Radio Catolica”-jingle, 2/2 	PE
		27	1136	KBZY Salem OR  med svagt ID sedan Rod Stewart sjungit klart	BOS
		27	1104	KBRO Bremerton WA  med kedjeid	LSD
		27	1104	KBRO  äntligen riktigt fint!	BOS
	1500	20	0655	WFED Washington DC  “Federal News Radio”	LSD
		27	0400	WFED  “Federal News Network”, 3/2	PE
		21	0400	WLQV Detroit MI, “Faith Talk Detroit”, 3/2	PE
		21	0600	KSTP St Paul MN  med fint ID	BOS
		23	0300	KSTP  “94.5 KSTP-FM St Paul HD2”, 3/2 	PE
	1510	21	0600	WLAC Nashville TN  starkare än Colorado vid ID	BOS
		24	0600	WLAC  “Talk Radio 98.3 WSIX HD2...”, 3/2	PE
		18	0535	KCKK Littleton CO  “93.7 The Rock”	LSD
		21	0500	KCKK  “93.7 The Rock”, 4/4	PE
		20	0530	KGA Spokane WA  nu med UC + Sport. “103.5 - The Game.”	LSD
		22	0900	KGA  “103.5 The Game”, 2/2	PE
		27	1100	KGA  Hip Hop:ade på. Ovanligt format på AM.  Call-ID plus Game-slogan	BOS
	1520	27	0600	KOKC Oklahoma City OK, “... a Tyler Media Station”, 2/2	PE
		27	1100	KQRR Oregon City OR  hade gått bra utan K-KXA ovanpå.  Drog callet.	LSD
		19	0640	KKXA Snohomish WA  med Classic Country	LSD
	1530	21	0600	WCKY Cincinnati OH  “Home of the Cincinnati Bengals” med SS QRM (TX)	BOS
		23	0700	WCKY  “Cincinnatis ESPN 1530”, 3/3 	PE
		23	1000	KGBT Harlingen TX  med ett extra bra ID!	BOS
		21	0604	KFBK Sacramento CA  avlöste med ett halvklent “Newsradio KFBK”	BOS
	1540	27	0902	CHIN Toronto ON  med våldsam styrka. Krossade KXEL! Fint ID.	BOS
		18	0630	KXEL Waterloo IA	LSD
		1	0330	KXEL  fint i tio minuter. Inga NA alls på MV förutom dessa tio minuter den 1:a	BOS
		27	1100	KXPA Bellevue WA  har jag aldrig hört så klockrent förr! Pop:ade på friskt.	BOS
	1550	23	0500	CBEF Windsor ON, “Ici Radio Canada Premiere”, 2/2 	PE
		20	0900	KMRI West Valley City UT  “La Raza 1550 AM”	LSD
		22	0851	KMRI  “La Raza”, 3/3	PE
		26	0700	KGMZ San Francisco CA, “The Game”, 2/2	PE
		27	1100	KRPI Ferndale WA  våldsamt med indisk mx non-stop och kort inklippt EE ID	BOS
	1560	24	0500	WFME New York NY, “Together we are Family Radio”, 4/4	PE
		23	0859	KGOW Bellaire TX, legal EE ID i vietnamesiskt pgm, 4/4 	PE
		23	0801	KGOW  med ett snabbt ID	BOS
		27	1000	KNZR Bakersfield CA	BOS
		27	1100	KZIZ Pacific WA  hiskeligt bra ID men annars bara Punjabi musik non-stop	BOS
	1570	21	0604	CKLV Laval QC  med ett lite dåligt ID men rapporterbar i övrigt	BOS
	1580	23	0600	CKDO Oshawa ON, “Classic Hits CKDO”, 3/2 	PE
		27	0800	KBLA Santa Monica CA, “KBLA 1580 Santa Monica-Los Angeles”, 2/1	PE
		27	1100	KGAL Lebanon OR  “Locally owned and operated …”	BOS
		26	0700	KGAL  “Newstalk 1580 KGAL”, 3/3	PE
	1590	21	0600	WARV Warwick RI  med ett uselt ID på timmen	BOS
		24	0400	WARV  “Listen online on lifechangingradio.com”, 2/2	PE
		23	0700	WAUB Auburn NY, “WAUB Auburn, Finger Lakes News Radio”, 4/3	PE
		26	0600	WAKR Akron OH, “… on 1590 WAKR Akron”, 3/2	PE
		23	1000	WCGO Evanston IL, “1590 WCGO Evanston-Chicago” 2/2 	PE
		24	0500	WCGO  “1590 WCGO Evanston-Chicago”, 2/2	PE
		23	0800	WGBW Denmark WI, “The News is next…”, 2/2	PE
		23	0800	WGBW  hyfsat ID	BOS
		22	1000	KVGB Great Bend KS, 2/2	PE
		27	1100	KLFE Seattle WA  med ett fint ID innan nyheterna.  Har svar på allt.	BOS
	1600	26	0800	WAAM Ann Arbour MI, “… Unbiased, Waam Radio…”, 3/3	PE
		21 23	0600	KGYM Cedar Rapids IA  var historisk på något sätt sa dom.	BOS
		23	1000	KGYM  ”Sports Radio on Histoiric…” , 3/2 	PE
		22	1000	KEPN Lakewood CO, “ESPN Denver 1600”, 3/2	PE
		27	1100	KVRI Blaine WA  klippte in ett “This is KVRI Blaine” i indiska musiken	BOS
	1610	23	0500	CHRN Montreal QC, Radio Humsafar, 3/3 	PE
		28	0159	CHHA Toronto ON  med fint SS ID och tel nr till stationen. Samma som finns på 
				hemsidans första sida visade det sig.	BOS
	1620	27	0800	KOZN Bellevue NE  i kamp med Cuba  men flöt upp med ett bra heltimmes-ID	BOS
	1630	26	0701	KKGM Fort Worth TX, “A Mortensen Broadcasting Comp Station”, 4/4	PE
		21	0500	KCJJ Iowa City IA  med klen ID-jingle och lite till 	BOS
		28	0204	KRND Fox Farm WY  fint med mex-mx och “La Jota Mexicana 94.7 FM”	BOS
		23	0501	KRND  även KVAM 1570 ingår nu i La Jota Mexicana, 3/3	PE
	1640	23	0600	WTNI Biloxi MS, “The Champ” med dubbelid för 1490 & 1640, 2/2 	PE
		21	0600	WSJP Sussex WI  med hyfsat legal ID // 100.1 FM	BOS
		23	0800	WSJP  med Relevant Radio	LSD
		25	0601	KBJA Sandy UT, “All new Ktalk media KBJA 1640 AM Sandy...”, 3/3	PE
		24	0800	KDZR Lake Oswego OR, ”The Patriot”, 2/2	PE
	1650	23	0700	CKZW Montreal QC, “La Radio Gospel”, 3/2 	PE
		21	0459	KCNZ Cedar Falls IA  med lokala vädret och sen ID	BOS
		27	0900	KBJD Denver CO med ett svagt “Radio Luz” under dominerande CINA	BOS
	1660	27	0900	WLQR Kalamazoo MI  med dåligt heltimmes-ID pga himla röra. Bättre senare	BOS
		26	0800	WQLR  “Sports Radio AM 1660 WQLR Kalamazoo”, 2/2	PE
		23	1000	KQWB West Fargo ND  med annan sportare under	BOS
	1670	27	0800	WMGE Dry Branch GA  med ett bra “Middle Georgia's Fox Sports 1670”	BOS
		26	0800	WMGE  “We are Middle Georgias Fox Sports 1670”, 3/2	PE
		27	0900	WOZN Madison WI  med dåligt heltimmes-ID.  QC-QRM	BOS
		24	0748	KHPY Moreno Valley CA  med ID för “El Sembrador ESNE 700 AM”	BOS
		24	0759	KHPY  härlig ID-jingle på engelska”, 2/2	PE
	1680	27	0800	WTTM Lindenwold NJ  med sina dubbla delstater i ID	BOS
		27	0900	KRJO Monroe LA  “99.7 My FM”	BOS
		27	1100	KNTS Seattle WA  snyggt ID!  “Radio Luz” och callet.  EE QRM.	BOS
	1690	21	0600	WPTX Lexington Park MD  skapligt	BOS
		27	0900	CHTO Toronto ON  gav web-adressen och la på en skiva till med grekisk musik	BOS
	1700	21	0600	KVNS Brownsville TX  “Fox Sports 1700”	BOS
		18	0540	KBGG Des Moines IA  “AM 1700 The Champ”	LSD
		21 27	0500	KBGG  med fint ID och TX under med mex-mx	BOS
		21	0500	KBGG  1700thechamp.com, 4/3	PE

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	580	21	0500	WKAQ San Juan PR  med några ID	BOS
		27	0600	WKAQ  “Numero Uno en noticias...”, 4/3	PE
	630	27	0600	WUNO San Juan PR, “Notiuno 630”, 4/3	PE
		27	0545	WUNO  “Noti Uno 630”	LSD
	800	24	0600	PJB Shine 800, “Transmitiendo para tu desde Bonaire”, 3/2 	PE
	860	27	0900	XEMO Tijuana BC  med utförligt ID genom en FF CBC.	BOS
	940	21	0557	WIPR San Juan PR, kom upp med jättestyrka några minuter, 4/4	PE
		23	0800	XEQ Mexico DF  med bra ID i en paus i någon sport om jag noterat rätt	BOS
	1030	24	0812	XESDD Tijuana BC  upp en stund	BOS
	1060	26	0600	XEEP Mexico DF  med utförligt ID innan nationalsången	BOS
	1280	27	0400	WCMN Arecibo PR, “Notiuno”, 2/2	PE
		22	2301	WCMN  notiuno.com, 2/2	PE
	1300	25	0530	XEP Radio Mexicana, Cd Juarez CH, “Nuestas Noticias”, 4/3 	PE
	1470	26	1000	XERCN Tijuana BC, “RCN 1470, Un Estacion de Grupo Uniradio”, 4/3	PE
		27	0400	XERCN  i kamp med CJVB och allmänt dåliga cx	BOS
	1570	22	0945	XERF Ciudad Acuna  “La Poderosa”	LSD
		23	0500  	XERF  “La Poderosa”, 3/3 	PE
	1660	21	0600	WGIT Canovanas PR  starkast och stadigast på frekvensen	BOS
		27	0400	WGIT  “farodesantidad punto com”, 3/3	PE
	1700	27	1000	XEPE Tecate BC  har övergett sporten och har ett SS talk-format. Pga Trump?	BOS
		26	0700	XEPE  “Primer Sistema de Noticias” har ersatt sporten, 4/3	PE

SYDAMERIKA
	570	27	0500	HJND Radio Nacional de Colombia, El Rosal, 3/3	PE
	590	19	0630	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
	610	27	0600	HJKL La Carinosa, Bogota, 3/3	PE
	730	27	0500	HJCU Cadena Melodia, Bogota, 2/2	PE
	770	27	0300	HJJX RCN, Bogota, ”Nuestra Radio”, 4/4	PE
	820	27	0459	HJED Caracol Radio, Cali, minst ett dussin ID på en minut, 2/2	PE
	840	27	0300	HJKK Sistema Inrai, “Radiola del Recuerdos”, 4/3	PE
	870	28	0545	LRA1 R Nacional, Buenos Aires  med programinfo	LSD
	890	27	0358	HJCE Cadena Radial Vida, störd av annan spansktalande, 2/2	PE
	940	22	0001	ZYJ453 Super Rede Boa Vontrade, bön och anrop, 4/4	PE
	980	24	0500	HJES RCN Radio, Cali, “RCN Radio, Nuestra Radio”, 3/3	PE
	990	18	0600	LR4 La990, Buenos Aires  upp som hastigast med ett fint ID och borta igen efter någon minut. Tror jag inte att jag noterat tidigare. (La990 ska vara hopskrivet tydligen!)	BOS
	1000	27	0358	HJAQ RCN Radio, Cartagena, “spelade “Despacito”, 3/2	PE
	1070	27	0300	HJCG Radio Santa Fe, “Una Emisora Popular”, 4/4	PE
	1130	21	2359	ZYJ460 Radio Nacional, Rio, en av många brassar runt midnatt, 4/3	PE
	1170	25	0602	HJNW Caracol Radio, Cartagena, “Hora Caracol”, 2/2	PE
	1190	21 27	0500	HJCV Radio Cordillera, Bogota, “Desde Bogota...”, 2/2	PE
	1280	21	2359	ZYJ455 Super Radio Tupi, jinglade i samband med A Voz do Brasil, 5/5	PE
	1500	1	0330	R 2000, Cumana  tog över från en US med bra ID i denna tio minuters öppning. Tio minuter TA på hela dygnet 1.3!	BOS

KORTVÅG
	5895	28	1315	R Northern Star, Bergen  med trevlig musik	LSD
	5940	28	0720	R´Voz Missionária, Camboriú  med religiöst program // 9665	LSD
	6010	28	0730	R´Inconfidencia, Belo Horizonte	LSD
	6050	18	0930	HCJB Quito  med spanska och relä av FM-programmet	LSD
	6165	19	0530	R Habana Cuba, Bauta  med Focus on Africa	LSD
	11965	28	1115	Trans World Radio, Guam  med engelska	LSD

PIRATER


OID/TENTATIVA
	837	24	1255	OID NHK1  fint i början av gaten men inte // med vare sig 1224 eller 1188 ?? Hördes igen 2000z och nu visade det sig att man inte hade något ID i den gate som alla andra använde sog av! Ungefär som NHK2 på 747.	BOS
	1071	23	1410	(tent) JOFK (NHK1) Hiroshima  bra en stund men matchade ingen annan som gick. Ingen annan från regionen Chigoku gick samtidigt alltså.  	BOS
	1152	13	1540	(tent) JOPC (NHK2) Kushiro med bara NHK-indikering men inget call. På samma sätt som på 747. På frekvensen finns två till och de använder callet så …	BOS
	1350	26	2200	Oid afrikansk station. Radio Botswana?	LSD
	1390	25	0600	OID Brasse  som idar ”Educadora FM”	LSD


