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BOS	Bo Olofsson, Kåge	  190913 - 190916		CloudIQ  
KEL	Kjell Eriksson, Mörön	  190913 - 190916		CR 304 A

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

Syfte:	Reparation av antennsystem i Parka efter senaste vårvinterns isbildning på trådar och träd. Tunga ras av is över trådar som påverkat sträckning och höjd över marken liksom avbrutna toppar och grenar som lagt sig över tråden och björkar som vikt sig dubbla så att tråden glidit av. Koaxial-anslutningar som slitits loss av snöras. Dock betydligt lindrigare skador denna gång än de närmast föregående åren då t ex även gallring av skog förstört en hel del. Till detta leverans av nyinköpta kuddar och täcken skänkta av SDXF och DX-Vännerna samt skrotning av de gamla som avtackades (Avtäckades?) för lång och trogen tjänst. Lite lödning och städning dessutom.


13.9 	Efter att ha stuvat den lånade V70:n full upp under taket, utom knappt halva lastutrymmet bak som var reserverat för Kjells utrustning, bar det iväg norrut och Mörön. Där fyllde KEL resten av tillgängligt utrymme. Anledningen till att det var så trångt var två stora kartonger med täcken och kuddar som SDXF bett oss ta med upp samt en säck med 20 kg bentonit, ett gäng jordspett och lämpliga verktyg för att genomföra deras jordfästning. Plus diverse ombyten kläder för alla typer av väder.

	Efter en behaglig resa med stopp på Vippabacken för var sin gravlaxsmörgås och kokkaffe anlände vi i god tid innan solen gick ner. Inga missöden så långt. Fredagen den 13:e till trots. Dagens nästa prövning var om vi skulle ha något att lyssna på i antennväg. Även där en lyckodag! Rent visuellt inga som helst problem första hundra metrarna på LA, NA-trådarna eller AK/HI.  Asientråden kollades inte och kopplades inte heller in p g a att den inte behövs innan det blir ljust och att det är den första tråden vi ska ge oss på under lördagen. AK/HI kopplades in bara för att jag gick förbi på vägen in igen.

	En mindre motgång var att lokalerna varit helt ”oeldade” hela sommaren så ingen värme var på och temperaturen inne visade på 10 Celsius.  Värmepumparna gick inte få igång men det visade sig vara ett vred som slagits av. Då började det blåsa kallt i alla fall. Aggregaten har senast använts att kyla med tydligen. Efter en hel del provande och misslyckande fick vi i alla fall till det. Vi tänkte inte på att det är ett system där även ute-enheten ska ha sitt att säga till om. Varmvattnet som var det första jag slog på då vi kom blev inte varmare för det. Någon hade både slagit av och dragit ner termostaten till noll. Dessutom är beredaren lagad med icke originaldelar tidigare så temperaturskalan stämmer inte alls och är lite svår att förstå sig på. Omöjligt förstå för den som inte varit med förr. Kjell som varit förkyld en vecka var mån om att få upp temperaturen så fort som möjligt så vi drog på elementen också. Hände inget där heller. Men där hade bara termostaterna dragits ner på noll medan brytarna var på så vi råkade slå av samtidigt som vi justerade upp temperaturen.

	Bänkarna var belamrade med disk efter en större köttsoppsmiddag. Ca 50 tallrikar i diskmaskinen som just gått färdigt. Drivor av jättegrytor, pumptermosar och allt som hör till i köket. Då varmvattnet ju inte varit på vid disken så låg tabletten i diskmaskinen på botten i ganska oskadat skick! Tydligen kopplad för att använda varmvatten. Fick köra den ett varv till då soppfettet inte släppt.

	Bredbandet blev nästa prövning. Kontoret har delvis fått nytt utseende så platsen vi brukar gillra upp routern på för att få någon signal fanns inte kvar. Var omöjligt få internet mer än någon minut nu och då tills jag knöt en tråd och hängde upp modemet mitt i fönstret. Bredbands-mobil! Bara ett streck men kontakt med omvärlden i alla fall. 

	Resten av kvällen gick åt till att få fördelare, koaxar och egen utrustning att lira. Inga direkta problem där men till slut fick olycksdagen ett litet finger med i spelet. Gamla ÖK-antennen (Gul) visar inga livstecken. Som tur är finns den gröna att ta till istället. Förmodligen har antennens,inkoppling till balunen släppt eller så misslyckades jag med inkopplingen i halvmörkret. Eller så har koaxens inkoppling inne i lådan på väggen släppt. Torde lösa sig enkel i morgon i vilket fall.
 	
	Inga upphetsande konds vid midnatt. Några stadiga brassar och sedan mer spanska. Lite NL-tendens.

14.9	Kjell provkörde en uppsättning täcke + kudde från vår leverans och ger dem med beröm godkänt! Tack till PE och andra som ordnat detta!

	Några NA faktiskt under natten men inspelningarna inte kollade än. Mest dominanter förstås. Uppblandat med diverse LA som tendensen varit senaste månaden. Vill inte lossna med rena NA-cx.

	Kjell kollade La Plata-tråden på egen hand medan jag förberedde för kommande jordningar och Asien-inkoppling. Såg bra ut meddelade han. Dock finns lite hobbyjobb kvar där. Inkopplingen av jordningen som varit på tapeten några år. Men i början av tråden en gren som lagt sig på också. Ett projekt för oktober-gängen. Man bör nog vara flera för att inte skada tråden vid borttagandet.

	Nya och gamla östkustantennerna besiktades ner till myren och befanns i mycket gott skick. 	Asientråden inspekterades och justerades lite i höjdled på ett par punkter men var i övrigt i stridbart skick. Balunen i ny plastbox löddes fast på koaxen och antennen kopplades in via polskruven. Tillbaks kunde vi genast logga PHL och J med bra signaler. Fungerar utmärkt alltså. 

	Spanienkollen förstördes av evinnerligt bollsparkande. DWSS 1494 loggades ffg av mig här i Parka nu då jag till slut förstått att man måste ta dem när dom öppnar runt 21z. Perfekt ID efter 20 minuter rosaries. Meddelade Saxtorpsgänget som dock meddelade att PHL hade låg prioritet hos SAX-besättningen …
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15.9	Brasilien och Argentina dominerade hela natten. men nu och då några förskrämda NA. NL (VOCM-stationerna då främst.) ganska stadigt medan USA-stationerna bara gick någon minut nu och då. Trist.

	Efter en rejäl sovmorgon tog vi sats för att kolla västkusttråden och AK/HI-tråden. De såg ut som då vi lämnade dem förra säsongen! Helt perfekta! Provmätning av resistansen på svarta tråden med jordslingan tillbaks visade på bra förbättringspotential. Det utlovade regnet på förmiddagen uteblev så bortsett från lite snålblåst på högsta punkten runt skolan en behaglig utflykt. 

	Efter lunch och en kort regnskur var det dags att jorda svart och gul tråd. Flera vändor fram och åter med järnspett, slägga, tråd, jordspett, stor hink med vatten, verktyg mm blev det klart strax innan solnedgången. Skulle bli spännande att testa! Men det hördes bara Indien och Pakistan på alla antenner! Konstant! BBC på 810 hördes inte alls på någon timme trots 240-antennen som är som gjord för UK! Ingen vettig utvärdering alltså. Måste ha inträffat någon större störning? Men nej, bara en liten krusning var registrerad.

	Ganska gott om folk och hundar i skogen men inga andra djur. Bär och motion lockar tydligen. Annars har det varit en och annan bil upp och vänt och Rolle tittade in en stund för att uppdatera oss och sig.

	Efter en paus kunde konstateras att Spanien vaknat till i alla fall och att brassarna var ovanligt tidiga. De spelade dock i stor utsträckning boll liksom spanjorerna, så inga ID på hela kvällen. Tendensen är dock att de hörs stabilare än igår så kanske går ID:a någon senare i natt.

16.9	Katastrofala cx första timmarna på natten så det gick inte kolla om jordningarna gjort någon skillnad. Inte en enda bärvåg från NA före 0145 UTC. Inte ens CBG syntes på någon antenn! Men då inträffade plötsligt ett bra NA-lyft i en timme i samband med en ny störning! Instabilt men rent och bra. Inga östkustare så bara vietnamesiska på 1560 t ex. En station i taget ger alltid många ID i förhållande till avlyssnad tid! Synd att det var en kraftig dipp på heltimmen. Sen dött.

	Utstädning och avveckling på programmet. Dagens lilla arbetsinsats var att gå ut i regnet och ersätta plastlådan till LA/ÖK-kombon. Den gamla hade inte åldrats bra och börjat gå i bitar. Nu ersatt med en annan plastkvalitet som inte blir skör vid stark kyla t ex.  Nu är det bara att köra från dag 1 för PAX133.

	SDXF har beslutat sätta upp en Kiwi SDR i Parkalompolo från och med i oktober så vi kollade förutsättningarna lite. Extra-koaxen, som slutar 50 meter från skolan, provades och är bara att använda. Dock måste den förlängas med minst 50 meter för att startpunkten ska hamna på andra sidan kraftledningsgatan. Inte i första hand för att undvika störningar utan av elsäkerhetsskäl och för att inte skada någon skoteråkare. De kör gärna efter kraftledningen. Koax för att förlänga finns i PAX-förrådet liksom en färdig balun, antenntråd och allt som behövs för utomhusdelen av detta projekt. PIK har givit Per klartecken att placera Kiwi och dator där det är bäst för oss. Bäst vore förstås ”hemtjänstrummet” ur säkerhetssynpunkt tyckte Rolle men blir svårt få antennsignalen dit. Ett låsbart skåp med förankring inifrån kanske är enklare.

	Frånsett regn första tio milen inga avvikelser från en perfekt hemresa. Ett par uppdateringar av loggen kan förväntas närmaste framtiden. Inte mycket kul att vänta om det inte varit någon kort rusning som vi missat innan inspelningskoll. /BOS


EUROPA
	990	14	0230	SER R Bilbao  fint med helt lokalt	BOS
	1116	14	2000	SER R Albacete  la på ett “Radio Albacete” plötsligt ovanpå ordinarie sändnings prat! Ingen annan SER gjorde något liknande! Ingen officiell gate alltså.	BOS
	1224	14	2058	COPE Mallorca  dominerade hela tvåminutergaten med fina ID och Palma-reklamer	BOS

ASIEN
	1494	14	2120	DWSS Mandaluyong City  mycket fint call-ID och “Entertainment Radio” mm efter 20 minuter katolsk uppvärmning. Rosaries. 	BOS

NORDAMERIKA
	560	14	0200	WGAN Portland ME  med legal ID	BOS
	580	14	0200	CFRA Ottawa ON  hyfsat. Bortsett från EU-splatter förstås …	BOS
	590	14	0233	VOCM St John’s NL  drog call och orter för fyra stationer i kedjan! Inklusive 590.	BOS
	600	14	0200	WMT Cedar Rapids IA  gick riktigt bra över ID och enda läsbara tyvärr.	BOS
	620	16	0230	WTMJ Milwaukee WI  svagt ID i mun på en annan	BOS
	640	14	0059	CBN St John’s NL  ”640 AM in Saint John’s”	BOS
		14	0200	CFMJ Toronto ON  bra ID och Global News-köret	BOS
	680	14	0000	WRKO Boston MA  ”The Voice of Boston”	BOS
		14	0159	CFTR Toronto ON  fint med vädret	BOS
	700	14	0231	WLW Cincinnati OH  med gate i lokal sportsändning	BOS
	710	14	0300	WOR New York NY  hann precis flyta upp till deras lokalproducerade nyheter	BOS
	730	14	0100	CKAC Montreal QC  cirkulerade	BOS
	740	14	0200	CFZM Toronto ON  ”Zoomer Radio”  i röran	BOS
	750	14	0059	CBGY Bonavista Bay NL  “540 AM in Grand Falls-Windsor”	BOS
		14	0232	WSB Atlanta GA  övertrumfade splattret plötsligen med fina ID mm	BOS
	760	14	0100	WJR Detroit MI  mycket fint	BOS
	770	14	0059	WABC New York NY  ”right here on 77 WABC”	BOS
	780	14	0300	WBBM Chicago IL  med ett sketet ID	BOS
	790	14	0230	KFGO Fargo ND  stark med Red River Valley-reklamer mm i sport	BOS
	800	14	0100	VOWR St John’s NL  tillbakalutad stil med NOS och kyrk-promo	BOS
		14 16	0233	CKLW Windsor ON  med “Here and Now” och C-temperaturer. “AM 800” ID bara.	BOS
	820	14	0158	WBAP Fort Worth TX  fint och ett halvdussin ID i traffic & weather	BOS
	830	14 16	0238	WCCO Minneapolis MN  med svagt ID	BOS
	840	14	0200	WHAS Louisville KY	BOS
	890	16	0233	WLS Chicago IL	BOS
	920	14	0233	WOKY Milwaukee WI  regerade här med bara lite LA-QRM.  ”The Big 920”	BOS
	930	15	0130	CJYQ St John’s NL  fortfarande ”The New Kix Country” efter flera år	BOS
		14	0300	CFBC St John NB  ”on 93 CFBC” i musiken	BOS
		14	0100	WBEN Buffalo NY  med klart ID men sen tog Canada över	BOS
		16	0232	KSEI Pocatello ID  med 60-tals-hits och ID // 98.9 FM	BOS
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	940	16	0239	+KVSH Valentine NE 
				upp en kort stund runt 
				ett mycket användbart 
				ID för rapport! Den var
				ny för mig och kanske 
				för Sverige?  Svarade 
				fint!                      BOS
	950	14	0159	CKNB Campbellton NB  med perfekt ID	BOS
		14	0059	WWJ Detroit MI  ”WWJ Newstime …”  “74 degrees downtown Detroit”	BOS
	960	16	0231	KFLN Baker MT  starkast på frekvensen länge! Knappast på 91 Watt.  Bara andra gången jag hör denna station. Kul återhörande. QSL:ade redan första gången dock. 	BOS
	970	14	0000	WZAN Portland ME  genom kraftigt splatter med FM 101.5-ID	BOS
		14	0229	WDAY Fargo ND  med bra ID	BOS
		16	0227	KBUL Billings MT  väldigt stark nu och då. Bara FM nämns i ID:et.	BOS
	990	13	2359	CBY Corner Brook NL  med fint “CBC Radio One, 100.3 FM in Saint Anthony”	BOS
	1000	14	0200		WMVP Chicago IL  fint: “ESPN One Thousand WMVP Chicago”	BOS
	1010	15 16	0232	WINS New York NY  i denna plötsliga östkustkänning på lägre frekvenser	BOS
		14 15	0100	CFRB Toronto ON  med reklamer och ”Newstalk 1010”	BOS
	1020	14	0057	KDKA Pittsburgh PA  med egen sportsändning och dito reklamavbrott	BOS
	1030	13 16	0232	WBZ Boston MA  plötsligt upp under K2 med ID	BOS
		16	0218	KTWO Casper WY  “Wyoming’s Place to Talk” stark	BOS
	1040	14 16	0226	WHO Des Moines IA	BOS
	1050	14	0200	CHUM Toronto ON   helt dominant.	BOS
	1060	16	0228	KGFX Pierre SD  fint med CW och här ett användbart ID mm. 	BOS
	1080	14	0200	WKAT Miami FL  stark med SS REL px men ett lite sämre ID på timmen	BOS
	1090	16	0234	WBAL Baltimore MD  med svagt ID lite överraskande.	BOS
	1100	14	0230	WTAM Cleveland OH  lovade berätta allt som var värt att veta. 	BOS
		16	0234	KNZZ Grand Junction CO   med splashat ID efter nyheterna. Europeerna breda.	BOS
	1110	15 16	0230	KFAB Omaha NE  stark men en annan station bra under med samma nätverks-px. Men med en dryg sekunds fördröjning!  “9:30 is the time. KFAB.” i breaken.	BOS
	1120	15	0159	KMOX St Louis MO  stark med gate i spoertsändning	BOS
		16	0246	KANN Roy UT  med fint “SOS Radio” i musiken	BOS
	1130	13 15	2359	WBBR New York NY  berättade om trafiken i NJ och ID:ade några gånger	BOS
		14 16	0230	KTLK Minneapolis MN  stark men ett par till under	BOS
	1140	13 15	2359	CBI Sydney NS  stark med local gate innan nx. “1140 AM in New Waterford”	BOS
		16	0226	KXRB Sioux Falls SD  fint med Country och ID. ID:ar ofta.	BOS
	1150	15	0200	CKOC Hamilton ON	BOS
		14	0100	WHBY Kimberly WI  	BOS
	1160	13	2358	WSKW Skowhegan ME  mycket stadig med lokal sport (T ex Mountain Valley-promo.) och lokala reklamer mm. ”Legacy 1160” och callet mm	BOS
		14 15	0058	WYLL Chicago IL  med px-promos och ID	BOS
		16	0234	KSL Salt Lake City UT  med trafik och väder. Amanda Dickson tog över efter ID	BOS
	1170	14	0232	WWVA Wheeling WV  bara svagt vid Id denna gång p g a av flera EU / AS	BOS
	1180	14	0202	WHAM Rochester NY  med sin ID-jingle efter kortvarianten av Fox News	BOS
	1190	15	0200	WLIB New York NY  svagt men med samma ID som vanligt	BOS
		14	0200	WOWO Fort Wayne IN  nästan som förr i tiden. 	BOS
		16	0238	KVCU Boulder CO  Amatörmässigt men bra ID. Stark emellanåt med skum mx	BOS
	1200	14 15	0000	CFGO Ottawa ON  enda uppfattade ID i röran av flera NA och LA	BOS
	1210	14	0001	VOAR Mount Pearl NL  avslutade Insight For Living och drog vädret sen	BOS
	1230	15	0200	WCMC Wildwood NJ  förstörde en massa tid för mig innan jag listade ut att Phillys Radio Network kördes ut av WZXL 100.7 FM som i sin tur reläades av WCMC.  Fick inte ihop ”lokal-ID:et” i gaten (WZXL) då hörbarheten var lite skral just då.	BOS
	1240	14	0030	WMMB Melbourne FL  förstås om något är läsbart på fqn från ÖK.! Väldigt vanlig	BOS
	1250	14	0000	WTMA Charleston SC  med Myrtle Beach-reklam, ID, “a Cumulus Station” mm	BOS
		14	0203	WSSP Milwaukee WI  stark och här en ID-gate i sporten	BOS
		16	0200	CHSM Steinbach MB  “AM 1250 Radio”	BOS
	1260	14	0000	WBIX Boston MA  fint ID + Nossa Radio USA	BOS
	1270	14 15	0058	WXYT Detroit MI  med kul öl-reklam! Swedish style …	BOS
		14 16	0200	KNWC Sioux Falls SD  	BOS
	1280	14	0059	WHKT Rochester NY  onödigt fint ID i en kort gate i sporten!	BOS
		14 16	0212	WNAM Neenah-Menasha WI  påminde om chansen att vinna lite cash varje dag	BOS
		15 16	0231	WWTC Minneapolis MN  med ett par fina “AM 1280 The Patriot” i promo	BOS
	1290	14	0000	WKBK Keene NH  med klart ID i röran	BOS
		16	0204	CFRW Winnipeg MB  med dåligt ID	BOS
		16	0230	KGVO Missoula MT  med ID // 98.3	BOS
	1300	14	0057	WXRL Lancaster NY  snyggt ID:  ”WXRL, Western N Y’s Family Station!”	BOS
		14 15	0300	WOOD Grand Rapids MI  tog för sig i en hel minut bland brassar och liknande.	BOS
		16	0230	KGLO Mason City IA  i kamp med bland annat en MEX	BOS
	1310	14	0000	CIWW Ottawa ON  ID:ade och började sen reläa Sportsnet 590	BOS
		16	0232	KFKA Greeley CO  med fint ID i någon form av gammal radioteater i repris	BOS
	1320	15	0200	WILS Lansing MI  minsta möjliga styrka för ID men tjatade igenom ett par bättre	BOS
		14	0200	KXYZ Houston TX  tog mig totalt med överraskning. Starkast på frekvensen. ”KXYZ is a Multicultural Broadcasting Station” fint efter smäktande LA-mx!	BOS
	1330	15	0200	WRCA Watertown MA  med vanliga mini-kedje-ID:et	BOS
		14	0100	WHBL Sheboygan WI  var lite oväntad dominant här // 101.5 FM	BOS
	1350	15 16	0214	KRNT Des Moines IA  med Des Moines-reklamer i ESPN-relät	BOS
	1360	15	0158	WDRC Hartford CT  ovanligt beskedlig vid ID	BOS
		16	0216	KHNC Johnstown CO  med några “KHNC” mitt i snacket. Så inget nätverks-px.  Massor av bra detaljer så jag försöker väl igen att få ett QSL … Äntligen QSL!	BOS
		16	0200	KRKK Rock Springs WY  med NOS och ID.  “Unforgettable”	BOS
	1370	14	0203	WDEA Ellsworth ME  startade nyheterna denna tid	BOS
		15	0200	WFEA Manchester NH  med rätt trevligt legal ID strax efter nedanstående	BOS
		15	0200	WLLM Lincoln IL  med ID ett par sekunder innan WFEA tog över	BOS
		16	0228	KSUM Fairmont MN  med ett par fina ID och lite CW. Borta före och efter.	BOS
	1380	14	0057	CKPT Peterborough ON  fint ID och typisk halvreligiös mx	BOS
		16	0200	KOTA Rapid City SD  körde ut KOA:s Denver Broncos nätverk. Senare med ID.	BOS
	1390	13	2356	WFBL Syracuse NY  med reklam för Finance First i Cicero NY med area code 315 (Syracuse) och sen en jingle innan dom dammade av lite Beach Boys-vinyl.	BOS
		14 16	0233	WLCM Holt MI  lite östligare än annat denna tid. Jfr 1470 dock.	BOS
		14	0100	WMER Meridian MS  med legal ID har jag hört bättre tidigare men faktiskt aldrig kommit mig för att skriva till!  Kanske dags nu? Fast finns nog bättre senare under säsongen om man får tro andra tipsare i t ex Ekot…	BOS
		14 15	0057	WGRB Chicago IL  ”Inspiration 1390”	BOS
		16	0220	WRIG Wausau WI  upp starkt vid ID. “Fox Sports radio AM 1390 and FM 93.9”	BOS
		16	0247	KLGN Logan UT  dominant en stund med fina ID. “106.9 The Fan” bland annat	BOS
	1400	14 15	0059	CBG Gander NL  ”540 AM in Grand Falls-Windsor”	BOS
		16	0206	KBRB Ainsworth NE  med egen ID + väderrapport för norra NE och södra SD	BOS
		16	0220	KBJM Lemmon SD  med ett bra “Classic Hits KBJM”	BOS
		16	0227	KKTL Casper WY  “Classic Country AM 1400 The Cowboy” efter Dolly P.	BOS
		16	0233	KODI Cody WY  mycket prydligt med sport och fint ID // 96.7 FM	BOS
	1410	16	0232	KIIX Fort Collins CO  med ett “Kix AM 1410” och sen bra en stund med Country	BOS
	1420	14 16	0223	WOC Davenport IA  plötsligt med fina lokal-reklamer. Area code 563-.  ID 0230.	BOS
	1430	14 15	0000	CHKT Toronto ON  med sin CC jingle efter EE ID	BOS
		14 16	0203	KEZW Aurora CO    stadigt med Oldies non-stop.  Här ett “on Cruisin’ 1430” och använder denna slogan och “EZ 1430” omväxlande!	BOS
		16	0233	KLO Ogden UT  med fina lokala reklamer i “When Radio Was”. Legal ID 0300z.	BOS
	1440	14	0200	WRED Westbrook MA  med ID och för säkerhets skull ett ”The Big Jab”	BOS
		16	0229	+KCHE Cherokee IA  chockade här med fina ID, reklam, wx mm de 30 sekunder dom flöt upp!  Inga QRM från NA, Europa eller Asien just då! Troligen på full effekt denna tid? 390 watt räcker gott ibland. Kom upp med ID, Country mm igen en stund senare! Blir en perfekt rapport! Tidigare hörd i Finland någon gång. Perfekt QSL!	BOS
	1450	16	0206	KBBS Buffalo WY  med Buffalo-reklam och 0230 till slut ett fint ID i CW!	BOS
	1460	13	2357	WHIC Rochester NY  uppmanade sina lyssnare att delta i ett anti-abort-möte i Rochester och ID:ade i samband med denna ”promo”.	BOS
		15 16	0156	KXNO Des Moines IA  med ett första ID så här dags och sen dominant förstås	BOS
		16	0216	KLTC Dickson ND  “Classic Country Favorites …” med bra ID och CW	BOS
	1470	14 16	0231	WMBD Peoria IL  med svagt ID då cx plötsligt blev lite bredare	BOS
		16	0206	WIBD West Bend WI  med ett dåligt ID efter nyheterna	BOS
	1480	14 15	0201	WGVU Kentwood MI  stabil signal	BOS
		16	0208	WLMV Madison WI  Ett “La Movida” när cx mest gynnade stationer väst om WI	BOS
	1490	14	0119	WBAE Portland ME  tillhör också A-laget vad det gäller att vara lätt att höra.	BOS
		16	0223	KOVC Valley City ND  också en dominant station vid tillämpliga cx	BOS
	1500	14 15	0100	WLQV Detroit MI  med några Id i kamp med en SPT och en SS	BOS
		14 16	0200	KSTP St Paul MN  gick fint en stund tidigare men sjönk över timmen. Dock ID. Stark igen någon minut runt 0207z. Som en jojo sen. Totalt hörbar en timme. Ibland.	BOS
	1510	14	0200	WLAC Nashville TN  stark men hade ändå ingen chans mot KCKK i längden	BOS
		16	0202	KCKK Littleton CO  strålande rent ljud på nyjordade 305-tråden. Ganska stabil jämfört med andra NA. Annan NA la sig i ibland.	BOS
	1520	14	0000	WWKB Buffalo NY  fint	BOS
	1530	14	0200	WCKY Cincinnati OH  ”… Orange and Black Home of the Cincinnati Bengals …”	BOS
	1540	15 16	0206	KXEL Waterloo IA  med LA-QRM ibland. KCRG levererade väderrapporten	BOS
	1560	13 15	2359	WFME New York NY  plus någon LA	BOS
		14 15	0130	KGOW Bellaire TX  helt dominant med Vietnamesiska och Houston-adress, ID	BOS
		16	0233	KNZR Bakersfield CA  plötsligt upp ur TX med ett ID.	BOS
	1580	14 15	0001	CKDO Oshawa ON  med ID under en starkare LA.	BOS
	1590	16	0236	KVGB Great Bend KS  ID:ade strax innan de inte orkade längre. ESPN  innan.	BOS
	1600	15	0200	WAAM Ann Arbor MI  kallar sig ”Real Public Radio”. Ej NPR eller reklamfri…	BOS
		15	0216	KGYM Cedar Rapids IA  med ID i en local football-match 	BOS
	1610	14	0058	CHHA Toronto ON  strålande fint med massor av ID på EE och mycket mer	BOS
	1620	16	0203	KOZN Bellevue NE  med först “Live on 1620 The Zone and 101-9 FM The Game” i själva nätverksprogrammet och strax efter annonserades att dom bröt för station ID och då kom ett fullständigt legal ID! Finns absolut ingen Google-info om FM-stationen	BOS
	1630	14 15	0100	KCJJ Iowa City IA  mycket fint vid ID mm	BOS
		16	0157	KRND Fox Farm WY  “La Jota Mexicana” med bra slogan i Mex-musiken.  =204 ett våldsamt kedje-ID med // 1570 och några FM.	BOS
	1640	14	0231	WTNI Biloxi MS  ”103.5 The Possum”	BOS
		16	0229	KBJA Sandy UT  var det som dominerade med sport här. 801-reklam här. 0242 stiliga “K-Talk”-ID mm. Resonerade om religion efter sporten.	BOS
	1650	16	0209	KSVE El Paso TX  stabilt med Mex-mx begrep jag inte. Men så kom några tydliga 
				“… en José 1650 AM”-ID. Den formatändringen hade jag inte koll på.	BOS
		14 16	0156	KBJD Denver CO  med “Radio Luz” och fq. En SPTare förutom dessa två på fqn	BOS
	1660	15	0200	WQLR Kalamazoo MI  med trängt ID i Fox Sports. SS var lite i vägen just då	BOS
		16	0200	KQWB West Fargo ND  Ett gäng bärvågor till på frekvensen. Ett par med audio.	BOS
	1670	15	0247	WMGE Dry Branch GA  ”Fox Sports 1670”	BOS
	1680	14	0100	KRJO Monroe LA  fint med lokal sport och rekommenderade en show som förutom över My 99.7 också skulle gå över systerstationen News Talk 102.7 & 540	BOS
		15	0200	WPRR Ada MI  hyfsat ID jämnstarkt med KRJO	BOS
	1690	14	0300	WPTX Lexington Park MD  bra ID och detaljer.	BOS
		16	0232	KDMT Arvada CO  rekommenderade en juvelerare i Cherry Creek	BOS
	1700	14	0201	KKLF Richardson TX   ”Dallas-Fort Worth Metroplex …. 1700 AM”  i musiken	BOS
		16	0204	KBGG Des Moines IA  klämde till med ett “1700 The Champ, Real Sports Talk for Real Sports Fans”	BOS
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	580	14	0101	WKAQ San Juan PR                                  BOS
	700	16	0231	+XEGD Hidalgo del Parral CH  stabilt med
				flera La Poderosa-ID // 90.3 FM. Adressen 
				lapoderosaparral.com dessutom! Kul med 
				nya MX numer!                                         BOS
	760	15	0300	WORA Mayaguez PR  med ett “NotiUno 630”
				under starkare Radio Mitre. Bra ID på PR-
				stationerna på 580, 1280 och 1660 oxå.   BOS
	800	15	0300	R Transmundial, Bonaire  med bra ID      BOS
	1020	14	0100	CMKS R Trinchera Antiimperialista, Baracoa
				ID:ade med callet och sen lokalt snack om 
				Guantanamo.  Kommer jag inte ihåg att jag 
				noterat förr	BOS
	1050	16	0227	XEBCS La Paz BS   stark och stadig och här ett fint “Radio Sur California”	BOS
	1160	14	0300	Caribbean Radio Lighthouse, St Pauls, Antigua  med ID jämnstark med WYLL	BOS
	1280	15	0259	WCMN Arecibo PR  ”Contacto NotiUno”	BOS
	1350	14	0101	WEGA Vega Baja PR  med legal ID.  Stadigt med REL innan	BOS
	1400	14 15	0002	HLW  har hörts mest varje natt i början av säsongen. Även när inget annat hörs. Just denna gång med ett program producerat på Anguilla. Härlig dialekt.	BOS
	1480	14 15	0000	WMDD Fajardo PR  med ID och sen tropisk musik	BOS
	1570	15 16	0205	XERF Ciudad Acuna CO  given vid dessa cx. Körde plötligt ut ett px från Radio Educacion.	BOS
	1620	14	0100	CMKX R Bayamo, Bayamo  plötsligt upp genom R Rebelde och ID.ade som ”CMKX Radio Bayamo, cadena …..”  Oväntad. Rebelde stark men även WDHP ”störde”.	BOS
		14	0059	WDHP Frederiksted VI  klämde in en speedad Reef-jingle i mxen med eko och allt	BOS

SYDAMERIKA
	560	15	0340	Voice of Guyana, Georgetown  gick ett tag med lugnt, sportsnack på typisk västindisk EE (Cricket?) och strax innan solen släckte bandet kom en dam med distinkt röst och ID:ade som “Voice of Guyana”. Väntade mig BBC här efter tips från Saxtorparna men det här var ju roligare.	BOS
	600	16	0100	ZYK278 Rádio Gaúcha, Porto Alegre  inte så illa men har 100 kW här tydligen. Finns
				i min tuna brassepärm sedan knappt 50 år tillbaks, men hörd på KV då alltså.	BOS
	760	15	0301	LU6 R Atlantica, Mar del Plata  ID:ade fint med call och namn	BOS
	790	15	0303	LR6 R Mitre, Buenos Aires  med ett “Mitre Informa”	BOS
	920	15	0302	ZYH519 R´ Novo Tempo, Salvador  med flera ID och jinglar	BOS
		16	0100	ZP1 R Nal del Paraguay, Asunción  bråkade med brassen och ID:ade bra	BOS
	930	15 16	0300	CX20 R Monte Carlo, Montevideo  fint. Flera andra URG gick men väntade inte ut 	BOS
	1010	15	0400	LV16 R Rio Cuarto, Rio Cuarto  hann precis ID:a innan bandet dog ut för dagen	BOS
	1060	15	0400	ZYL278 Radio 880 AM, Belo Horizonte  med Id och nämnde även IPDA	BOS
	1080	15	0400	ZP25 R Monumental, Chacoí  med ett par fina ID	BOS
	1140	15	0130	HJKO R Esperanza, Cartagena  gav callet vilket underlättade på denna frekvens	BOS
	1150	14	0001	LT9 La Lider, Santa Fé  med fullständigt ID och flera Santa Fé omnämnanden. ”La Radio Lider de todo a la región”	BOS
	1190	15	0400	LRA15 R Nacional, San Miguel del Tucumán  ”Argentina Informa por Nacional”	BOS
	1230	15	0102	LT2 R Dos, Rosario  med lokalt, t ex vädret i Rosario flera och ID	BOS
	1270	15	0059	LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata  med flera bra ID	BOS
	1290	15	0400	LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén  fint legal ID efter kyrkklockspel	BOS
	1320	15	0321	YVWP R Apolo, Turmero  fick en att höja på ögonbrynen! Ovanligt med YV nu.	BOS
	1370	15	0102	LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci  med webb-adress och jingle-ID	BOS
	1380	16	0102	LRI231 La Voz del Sudeste, Necochea  med några fina ID!	BOS
	1390	14	2300	LR11 R Universidad, La Plata  m ort och allt i ID svagt innan brassen tog över helt	BOS
		14 16	2301	ZYI535 R’ Educadora, Braganca  med fina ID, jingle och Pará-prat	BOS
		15	2300	ZYK209 Rádio Esperança AM, Porto Alegre  med komplett ID	BOS
	1400	15	2302	CX140 R Zorilla de San Martín, Tacuarembó  hade 20 grader och spelade sen högstämd musik. Körde den kortare version vid ID ”Radio Zorrilla”	BOS
	1440	15	2300	ZY.. R’ Clarim AM, Itaí  med komplett ID med ort och allt. ”Rádio Clarim AM”	BOS
		16	0100	LU36 R Coronel Suárez, Coronel Suárez  med perfekt, om än lite svagt, ID med callet och allt man behövde veta för att logga en för mig helt okänd station	BOS
	1470	15	2330	ZYJ616 Rural AM, Parelhas  med ett par bra ID när poletten väl ramlat ner	BOS
		16	0100	CX147 R Cristal, La Paz  inte så bra men Cristal-klart ID I alla fall	BOS
	1490	15	0303	HJAY R Vida Nueva, Barranquilla  med flera ID. Även 0308 t ex. REL förstås.	BOS
	1510	14	0002	OCX4J R Tarma, Tarma  med fint ID  har jag inte hört förr så vitt jag vet	BOS
	1580	15	0303	HJQT Candela 850, Bogotá  ID:ades här och det visade sig stämma när jag läste på	BOS

OID/TENTATIVA
	750	16	0230	OID  med musik och ett ID som tyvärr delvis förstördes av splatter. Kan gå lösa.	BOS
	770	16	0231	OID med AC.  Fint just i musikskarv men tyvärr inget ID utan bara en slogan. ”Here’s the song you’ll be dreaming about always”.  KATL?	BOS
	930	14	0000	OID med Fox Sports Radio dök upp några sekunder för sent.  NH?	BOS
	940	16	0100	(tent) LRH200 AM 940, Chajarí  med ID som ”Radio Continental” i sporten. Ska reläa Continental på 590 ibland.  Upp ur stark brasse på timmen.	BOS
	990	14	0104	OID ”La Poderosa”. Spretiga cx så kanske Lima? Orkar inte utreda.	BOS
	1550	16	0250	OID med MEX-mx non-stop i en timme! Inget Id mellan någon låt! (UT?) Häftigt stark emellanåt. Upp kom även en station med pxet ”Miracle Hunter” en stund!  Ska visst peka på Relevant Radio och då förmodligen NM?	BOS

