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BOS	Bo Olofsson, Kåge	191010 - 191027		CloudIQ  
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	191010 - 191014		Perseus (utan Jaguar)
		JOB obevakad trålning	191014 - 191025		Perseus

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


10.10	Inget att berätta utöver det vanliga. Janne med bussen från Umeå. Från Byske 1025 SST. Matstopp på Vippabacken. Hemgjort fläsklägg och rotmos plus kok-kaffe. Tankade upp bilen i Överkalix. Lite shopping på ICA i Junosuando och i Parka 1430 UTC. Inte minsta snö och ungefär +2 grader hela vägen. Två större ansamlingar med ren unveks med lätthet i dagsljuset. Inga problem med antennerna och skolan uppvärmd till 17 grader redan efter insats av Rolle. JOB snabbt igång men jag har så mycket skrot med mig så det fick ta hela kvällen att rigga. Tämligen dött på alla antenner vid påslag men en timme senare började reflektionen komma igång. Missade inget. Trots mycket stört i atmosfären så går det alltid något nuförtiden som synes av Jannes logg. Amerika kom igång tidigt med sunset i Brasilien och lite andra LA (La Plata mest.) före midnatt GMT. Minus 4 grader vid midnatt. Net1-bredbandet mycket piggare nu än för en månad sedan p g a avlövningen och klarare luft. Nu fattas bara lite NA.

11.10	Återhämtning. Både för oss och för kondsen. En lite för tidigt avbruten morgontopp pga en liten störning så inte så många hundra GB inspelat. Tidvis trevliga signaler de få timmarna dock. Parka hade visst nattens lägsta temperatur i Sverige enligt SMHI. -8 grader. Steg till strax över nollan på dagen. Ett par gångtrafikanter på den snöfria skoterleden föranledde hälsning genom rutan. En liten walkabout företogs ner längs skidspåret till Palovallen och huvudvägen tillbaks.Trådarna Q5! Asien mycket tidigare + bättre än dagen innan. Kvällen en besvikelse. Inga konds åt något håll. Inte ens tidiga brassar.

12.10	En två timmars utpräglad östkustöppning med många FL/SC efter soluppgången räddade dagen. Vimsigt och stört när det gällde övriga områden. Både nattetid, dagtid och på kvällen. Ingen speciell profil alls på signalerna. Breda européer och bara halvbra brassecx avslutade dagen. Inte en massa standardstationer att kolla igenom bokförs på plus-kontot om man ska säga något positivt.  En störning som sammanföll med dagsljusperioden beror säkert på någon mänsklig aktivitet från någon helgbesökare. Tog en kort paus runt 17 och slutade strax före 1930-nyheterna.

	Ett stort gäng yngre damer passerade på skoterleden och återfanns senare vid ett större rött hus halvvägs ner mot huvudgatan. Ett hus som verkar vara under renovering av ställningen att döma. Än mer folk var där redan.  Konstaterade vi när vi tog dagens bensträckare i nollgradigt väder. Blev en tur söderut till Börjes stuga och tillbaks. Med några avstickare. På hemväg avbröts friden av en helikopter som sökte någonstans att landa. Försvann i riktning fotbollsplanen eller vändskivan och tystnade. Innan vi masat oss längre än till Rolles hus hörde vi flygtyget starta men det blev aldrig synligt så troligen bar det av mot Pajala. Syftet med stoppet oklart i detta läge. I övrigt hade det blivit bra mycket mer folk och bilar från fredag till lördag! Sigge ringde och hade bestämt sig för att ta det lugnt med Parka denna vinter.

13.10	Första snön!  Väldigt glest mellan flingorna men i princip hela dagen från soluppgången så det börjar närma sig första cm. Ska fortsätta minst ett dygn i samma takt så man får räkna med en tum när Janne åker hemåt imorgon.  Vimsiga cx hela natten och morgonen efter den rätt kraftiga störningen i början på natten. Alla stationer gick på alla antenner och sällan bäst på den de ska komma in på. Alaska bäst på östkust och liknande fenomen. Så ytterst svårt att få ut något utan att lyssna igenom alla inspelningar. Rent lotteri. Dessutom svaga och brusiga signaler. Mest 50 kW:arna njutbart alltså.  Ostrukturerat mot Spanien och bara några få brassar (med ovanligt rent ljud) i kväll och helt ostört verkar det. Säsongens stora lyft på gång?

	Eftersom inget vettigt gick på AK/HI-tråden på hela morgonen passade vi på att ohm-mäta den när vi ändå skulle företa dagens gångpass. Mätte som den brukar. Jordningen i bortre änden är tämligen högohmig emellertid. Skulle må bra av en kattsandsoperation.  Inget spännande under dagens prommis och lite snål Nordan på vägen till Palovallen. Försmak av vintern.

	Sedan kondsen började ge sig strax före tio SST drog samma elstörning igång som dagen innan. Slutade ett par timmar tidigare söndag än lördag. Helgaktivitet (Vedkapning eller liknande.) så förmodligen var det dags att packa ihop och återvända till Kiruna …  När jag varmkörde bilen en sväng till Keräntöjärvi och åter strax före skymningstid kunde konstateras att bilar och folk försvunnit i stora mängder från byn. Dessutom iaktogs en fin räv gå över vägen och ett gäng skogshöns ha möte i vägrenen. Orre med tanke på att de var så svarta, kanske.

	Mailboxen har börjat känna av straxkommande resenärers förberedelser. Hur mycket kyl/frys finns, räcker tepåsarna som finns och liknande. Ett sista pling i lådan för dagen visade sig vara ett KHNC-QSL trots att det var söndag och att jag fått ett redan på samma rapport. Kan hända när man skickar till en allmän brevlåda att flera läser och agerar. Helt ny regim och personal i Johnstown nu så verkar på hugget.

14.10	Vimsiga cx hela natten men en bra ökning till heltimmen 05z rapporterade JOB. Dog ut kanska snabbt därefter. En relativt liten störning har i efterhand registrerats. Hade hämtat sig hyfsat tills jag var tillbaks men min inspelning hade stannat en kvart efter att vi lämnat byggnaden. JOB får bli facit för dessa missade timmar. Hans inspelningsautomatik funkade hela tiden.  WA/BC sen hela dagen till framåt 15-tiden. Inte så givande men ändå ett fall framåt. Japan uteblev helt av någon anledning och PHI hade bara en halvtimme med blandad framgång. Indien var klart lysande område hela eftermiddagen. Spanien starkt och stabilt tidig kväll men inte speciellt bra när vi normalt kollar. Inga DT från NA men kom trots allt igång tidigare än till förne. Kan nog bli DT från tidzoner längre västerut?

	Skjutsade Janne till Anttis där han bytte till buss klockan 0930. Tur vi hade gott om tid. Var inte självklart hur man skulle få bussen att stanna.  Handlade lite i Kangos på vägen tillbaks. Blev bara 1 cm snö. Sol nu och lite på plussidan. Ingen snö alls kvar från Kangos och mot Pajala.  Jan testade att åka till Gällivare och ta tåget därifrån den här gången. Hemma i Umeå flera timmar tidigare! Byte av tåg i Boden funkade som planerat men med bara ett par minuters tid för bytet. Puuh.

	Några sista planeringsmail utväxlades under dagen. LSD tipsade klarsynt om tömning av soptunnan. Hämtning tisdagar var annan vecka. Den var full så behövdes verkligen. På väg ner med tunnan träffade jag på Yvonne som passar på att bo några dygn här under sportlovet. Vi konstaterade att hon nog inte känner igen så många av oss numer. Hälsade till Sigge i alla fall. Hade en karl med sig som undrade om vi hade några problem med säkerhetstjänster hemma eller utomlands! Så jag försökte förklara hur oförargliga vi är … 

15.10	Dagen för den stora invasionen!  Förmodligen en riktigt bra dag men inte nödvändigtvis betydande en uppsjö rapporter. Massor av stationer betyder ofta att det är svårt att få ut annat än dominanter. Jag har inte hunnit utreda någonting pga först lyssnimng hela dagen plus byte av rum och iordningställande av lokaler och fördelare för dagens fem nya i besättningen och samtidigt förbereda för ytterligare två ett knappt dygn senare. Men allmänna cx med lite östlig tyngdpunkt på natten och förmiddagen. Sen kom både Pacific och Far East igång bra också. Marshall Islands mycket stark i en kvart när gråzonen passerade. Avlöstes av Japan innan ID kunde säkras dock.

	PAX134 anlände samtidigt som jag vaknade till vid 19-tiden efter en kort power nap. Gällde att orka med kvällens riggande och början på nattöppningen. Sverige-Spanien i fotboll på TV och diverse tekniska problem och installationer samt fikarast med tårta och avec de Martin gjorde möjligheterna att kolla dagens inspelningar mycket begränsade. Får visa sig framöver vad som hördes. Köket är nu fullt med färska råvaror så nu får vi se vad Göran funderat ut till kommande middagar! Och njuta!

	Lagom till att manskapet gav efter för en tung resdag kom kondsen igång riktigt rejält runt midnatt. Låter otroligt lovande stundtals när bruset lägger sig. Men så blossar det upp igen och bara Canada går bra ett tag. Dock med snabbare återhämtning än hittills denna säsong.

16.10	Natten började bra med allehanda NA så det var bara att drömma om morgonkondsen i det sovrum jag ärvt av JOB och som skulle bebos av LSD och RÅM kommande natt. Loppisrummet behövde nämligen ett dygn för att värmas upp från kallställt med det enda lilla elementet där.  Blev väl inte den morgonöppning som var förväntad. Störde till vid soluppgången med ett par timmars svacka innan WA och en del andra nordvästliga NA började höras fint resten av förmiddagen. Svårt hitta något nytt alltså.

	Koax och antenn för den nya SDXF-Kiwin började färdigställas medan Göran och Lars slavade i köket. Kommer att bli en elegant lösning som det ser ut nu. Koax-dragningen i princip klar och riktningen för 150 longwire klar. Ca 320 nygrader borde ta in såväl Puerto Rico som Oregon och allt däremellan. Korsar vare sig kraftledning eller någon av våra befintliga antenner vilket var ett krav.  Återstår att klämma ett par kontakter (GNO fixar det.) hänga upp tråden och ansluta transformatorn, inklusive några jordspett. GNO:s nytillskott till menyn avnjöts. Sojamarinerad fläskkottlett. På något sätt lyckades Per sedan få Kiwi-systemet på plats överst på ett högt skåp och köra igång förbindelsen med omvärlden och SDR-en! Klivandes på en sviktande stol utan hjälm eller säkerhetslina. To be continued.

	Kvart över fyra anlände Rolf och Lasse vilket medförde lite omfördelning av bordsytor, sängar och koaxialkablage. En hel del mer eller mindre DX-relaterat snack stora delar av kvällen förstås. Efter det att vissa var tvungna att ta igen sig medan APF & LW suttit av första bastun. 

	Vimsiga cx på kvällen som vid midnatt gynnade PR fint ett tag. Solvinden lite sydlig vilket förklarar att det inte riktigt ville lossna för de Daytimers som hade tänkts höras. Lossnar nog bra till sist.

17.10	Småstört hela natten och dagen. Jobbigt men givande! Kan nog dyka upp en del oväntat vid närmare analys. Punktkonds noterat åt alla omöjliga håll! Mycket brus och skräp dessemellan. AK/HI-antenn betedde sig som halvt medvetslös så kontroll nummer två på en vecka genomfördes. Fortfarande utan att upptäcka något som helst fel. Verkar vara kondsen som tvingar signalerna att ta alternativa vägar.

	Kiwin allt närmare plockning! (Burken alltså. Inte frukten eller fågeln.) Återstår lite crimp- och lödarbete och högtidligt invigande! Av höga representanter för Sveriges DX-Förbund, enkom hitflugna!

	Chez Göran bjöd på urbenade Kycklingbenfiléer Parka Special och alla föll pladask! Kan bli stående ...

	Jobbiga cx men för den som stretar på finns alltid guld att vaska fram! LSD grävde fram en PHI åt oss. Tidig kväll på de flesta händer av någon anledning. Manglandet och det sociala livet tar på krafterna. De som stannade uppe belönades med - ingenting annat än inspelningsfynd. 

18.10	Kontrasternas dag. Succé för Parka-SDR-projektet! Up and running! Dock efter oväntat mycket jobb med felsökning och reparation efter det att jordspett och transformator monterats och inledning skarvats ihop med befintlig 50 meter lång koax av Per med följe och Bosse lött in koaxen som skickar signalen vidare till Kiwi inifrån lådan på väggen. Som vanligt beroende på en till synes frisk men opålitlig BNC. Martins samling instrument + PE i skogen visade till slut var felet låg. Göran hade fixat övriga BNC-montage med stor precision så han fick uppdraget att ersätta den sista, felande! För stabilitetens skull sittandes på en köksstol mitt i skogen! I två tum djup blötsnö! Jobbet blev inte helt trivialt då befintlig koax hade något större diameter än de BNC som skulle användas för crimpningen. Men GNO har alltid en lösning. Trots att start och lösen inte har annonserats ut än har Kiwin redan haft utombys besök!

	Göran var huvudperson hela dagen och trakterade oss även med årets upplaga av sin berömda Chorizo-gryta. I år med en aning kryddigare korv. Lagom till kaffet efter maten gjorde oss Donald sällskap en stund efter det att han slagit på värmekabelsystemet som ska skydda inkommande kallvatten från att frysa i vinter. Lite inside information om byn och fotbollslaget naturligtvis. Bland annat nämndes ett par fastighetsaffärer. Ett funktionellt hus bytte ägare för 60 000 t ex..

	Katastrof är ett lagom milt uttryck när det gäller kondsen. Alla områden inräknade. Detta p g a ständiga små störningar. Verkar vara en väldig geomagnetisk aktivitet precis ovanför våra huvuden. AK/HI-tråden beter sig som den vore mycket kort trots att den mäter som om den vore 1000 m. Vilket den förstås är. De få minuter LSD hade Hawaii läsbart var det på västkusttråden och inte på den nordliga. Asien hade en mycket dålig dag liksom alla Amerika-riktningarna. Inte mycket att kolla från trålningarna och om man försöker så ledsnar man på sprak ganska snabbt. Det var tur att Kiwi-arbetet höll oss sysselsatta ändå och distraherade alla grumpy old men …

19.10	En kort sammanfattning av en perfekt dag i Parka! Mycket att berätta men citerar bara det jag skrev till SW i sena kvällen då vi utbytte erfarenheter från dagens lyssning. Inte riktigt lika bra hos honom. Intressant lyssning, härligt väder, om man bortser från att det blivit lite tyngre att gå i skogen med en dm snö under fötterna, problemlösning och GNO:s isterbandsgryta. Parka-Kiwin börjar få en del besök.

	Fantastiska cx idag stötvis! Aldrig dött dessemellan heller. Finns massor att upptäcka. Först ÖK en timme vid sunrise och sen VK kanon i en timme 11-12 SST. Kanon mot Pacific en stund senare. Hawaii också troligen men vid bättre koll av AK-antennen med instrument som Martin har med sig så mätte mittledaren på koaxen avbrott efter 24,5 m från balunen! Jord till jord mellan jordspett och koax inte avbrott. Ca 800 ohm den vägen. Uppåt 10 kohm mellan antenn och jordspett så mycket dåligt i bortre änden.  Tyvärr jättestört när vi fått färdigt en parallell koax i snön strax före det blev mörkt. Inte ens KBRW gick inte på den nu fungerande AK-antennen eller på någon annan. Men alla araber gick våldsamt på svart tråd nu i alla fall. Var mycket svagare innan nya koaxen kom på plats.

20.10	Förmodligen rätt bra natt men kom av sig helt vid vid soluppgången. Vimsiga LA/NA resten av dagen för den som orkar kolla inspelningar. Resten av dagen också tämligen ointressant. Asien och Pacific hade väl sina bättre stunder men vår vän vedklyvaren jobbade på så det mesta dränktes efter 11 SST. Vår nya kanon-antenn mot AK/HI lyckades bara avkoda de allra vanligaste från det hållet. Mycket ointressant lyssning alltså.  Hoppas det öppnar norrut nu så vi får se vad antennen klarar. Hel är den helt klart. Bra styrkor på annat så problemet är löst i alla fall. Helt stängt norrut bara.

	PAX134 minus Le Chef de Cuisine drog till Finland för att köpa ägg! Blev väl någon öl oxo när dom ändå hade chansen shoppa potent sådan en söndag. Plus obligatorisk fika på Swiss Café. Göran slavade i köket halva dagen men han hade förberett för middagen redan dagen innan. Marinerad fläskytterfilé i ugn bjöds de återvändande resenärerna och undertecknad på! Återigen ett mästerverk! GNO bjöd oss även på en hemlagad äppelpaj till eftermiddagskaffet. Med en mökt gyllene till. Mums.

	Alf, Lars och Martin förgyllde kvällen med bastu, öl och rullande i snön! Snöänglar kanske rent av?

	Kallaste natten hittills denna vinter. Ner mot -15 grader. Därav en gnistrande vit och solig dag därefter!

21.10	Nu börjar det likna något. Men det fattas en hel del ändå. Vi behöver bli befriade från det pumpande grundbrus som begränsar dynamiken kraftigt. Nästan omöjligt uppfatta något på GY t ex. Trots att det går många stationer där. Även 5 kW:arna har dålig läsbarhet trots bra styrka. Distorsionen släpper korta stunder så inget problem med utrustning eller lokal störningsnivå. Kan bli en lång logg men kanske inte så mycket helt nytt.  Östliga signaler som sakta drev mot Sjöarna framåt lunch och då kunde även en del västkust höras på sin antenn. AK/HI totalstopp fortfarande. Asien och Pacific kom igång mycket tidigt och hördes många timmar. Dock bara korta stunder med helt rena signaler.

	Per och Martin fixade ett par fångtrådar till Kiwi-antennen i det gnistrande kalla vintervädret medan övriga i PAX134 tog en walkabout. PAX135 och undertecknad vet hur vinter ser ut så vi bevakade Pacific och annat. 

	Göran serverade idag klassisk långkokt gulash där grytbitarna alltså inte besökt stekpannan först. Hade en strykande åtgång förstås! GNO har knappt haft tid att lyssna på dagarna då han lagt ner mycken tid och möda i köket. Men så vet både han och vi vad som vankas också! Tack för i år och välkommen åter. Med eller utan hjälpkock.

	Kvällen ägnades åt diverse aktiviteter. En del packade delar av - eller hela - utrustningen. En del håvade in QSL från New Zealand. Alla pratade diverse DX-relaterat och annat. En försiktig övergång till verkligheten anades. Tidigt sänggående. Avresa mot Kiruna Airport för PAX134 planerad till 0920 lokal tid. Lyssning fram till 0907 och sen in med resten av packningen i de förvärmda bilarna.

	När alla utom BOS lagt sig började jänkarna gå lite smått. Ingen störning noterad än alltså. Nu så …

22.10	PAX134 tackades för sig och önskades åter. Exakt 20 över 9 som planerat! Dom kan man lita på! Vi litar på att alla som inte har laga förfall återkommer nästa oktober! It’s been a pleasure! Underhandsrapporter talade om hyfsat kontrollerad återresa och ca 15 grader högre temp hemma än här.

	PAX133/5 fortsätter kämpa mot blockeringen norrut och med hyfsad framgång eftersom österut och västerut fortfarande är någorlunda öppet. Men att måsta ta Hawaii via östkustantennen känns inte riktigt som det ska. Speciellt som vi vet att de nordligare antennerna är i fint skick.  Östkust först och sen mer och mer västerut loggades för att helt störas ut ett tag efter lunch. Allt hördes bäst på Gul antenn (305 grader) och i början på 295-graders. När NA-kondsen var som intressantast före lunch upptäcktes att Pacific och Japan gick fint på Asientråden. Men vi hade inte tid för sådant. Förutom fina punktkonds mot Pakistan inget att rapportera förrän det började gå NA vid midnatt. Tvekande och sprakigt.

	När Asien inte tog sig igen möblerades det om i lyssnarrummet så att KEL och MJT åter får sina favoritplatser. BOS flyttade åter in i ”hemtjänsten” och kallställde loppis-rummet. Blötsnö lockade inte till någon utflykt idag. En halv dm tung snö har lagt sig sedan PAX134 åkte men morgondagens handlingsresa lär inte vara hotad. Får inte komma mycket mer innan det måste plogas/skottas dock.

23.10	Ju mer som hörs desto mindre anledning att skriva något här. Alla vet hur spännande det är med folk som inte lämnar stolen på hela dagen …  Konstanta cx hela natten, morgonen, dagen och …. Men kan bli ett par snäpp bättre trots allt. AK-antennen betedde sig som den ska idag helt plötsligt! Men fortfarande ganska blockerat norrut så svaga signaler därifrån. Västkustarna kom in bra däremot. Västkusttråden fungerade också mycket mer som den ska idag än tidigare! Klart lugnare ovan där. Gick NA hela dagen så Asien/Pacific fick stryka på foten. Fanns säkert mycket mer att gräva fram där. Vi lyckades dock höra Kiribati stänga. MA hörde dem dock bättre i Bergslagen eftersom han slapp Japan!

	PAX135 hade en planerad matinköpsresa att klämma in mitt på dagen trots kondsen. Plogbilen hade sett till att det var rejält vinterväglag. Oskottat upp till skolan dock. Jag förvaltade arvet efter PAX134 med att sno ihop en pytt i panna av korv, skinka och annat som de inte ville ta med tillbaks på flyget. Inte illa om jag får säga det själv. I övrigt lite lögande och en bastu utan snörullande innan kvällspasset.

24.10	En Pilipinas-dag att minnas!  Ja det var fina cx av och till under natten och tidvis på dagen också mellan störningarna men jag har bara kollat PHI idag så jag kan bara ana vad NA har att erbjuda. Började i alla fall tidigt för en dags skull. En rätt kraftig störning ändrade förutsättningarna mitt i natten. Men det tog sig bra sen fram mot lunch. Nästa störning gav fritt fram för flera PHI innan det bara blev skräp av allt. Den störningen lär påverka oss rätt länge. Läge för lågeffektade holländare förmodligen …

25.10	Fullständigt värdelös dag efter en massiv, väntad, störning. Eller?  Faktiskt inte så dålig som man skulle kunna tro. En timme med rena starka signaler från nordvästra USA vid sunrise och även några bättre perioder under natten, som dock inte har kollats än. Men efter 0657 utc inget att lyssna på utom en massiv matta av sprak och sus. Inte en chans på något från Asien alltså. Förmodligen en del Afrika på kvällen men inget vi kollade. 1530 Pinheira, São Tomé jättestark i alla fall.

	Snön faller sakta och rätt blöt så börjar vara risk att morgondagens anländande expeditörer inte kommer sig fram till skolan. Plogning har beställts så det ska nog lösa sig. 20 cm klibbig snö på en redan spårig väg kan vara ett problem för den som inte har en SUV. Jag hoppas kunna komma mig härifrån på söndag också …

	Rolf, Lasse och jag gjorde ett storverk nere i PAX-förrådet idag och ordnade upp trådar och koaxar så att golvet och sockerbitar har återvunnits och allt är sorterat efter slag och kvalitet. Stumpar och skinnflådda antenntrådar har kasserats och tas med för metallåtervinning. Finns minst tre km tråd för framtida antennprojekt som bara är att springa ner och hämta. Finns lite mer att reda ut men det är prydligt paketerat i lådor. Nästa säsongs projekt. 

26.10	Inga stationer att tala om. Jag talar nämligen inte om La Plata.  Inget på ”mina” trådar eller på min hårddisk alltså. Fortsatte städa och sortera nere i PAX-förrådet så nu känner man inte igen sig men hittar desto bättre. Trimmade min bra-att-ha-på-plats-i-reserv-utrustning för att bättre stämma med dagens krav. Blev halva volymen kvar bara.

		Kjell-Magnus svänggäng dök upp lagom till tårt-fikat! Tack Kjell! Smaskens! Vi ser redan fram mot nästa årgång! KEL hade förresten lånat sig en tredje SRT CR304A inför resan. Som dock inte ville starta till att börja med. Hoppade igång efter någon timmes uppvärmning. Hans lyssnarplats är en syn utan motstycke i dagens SDR-värld! Tråkigt att vi bara kan erbjuda störningskonds vid rx-testandet.

	Jag kasserade de flesta av de gamla kuddarna och hälften så många gamla täcken nu då SDXF:s snygga, gosiga och rejäla ersatt de gamla trotjänarna. Åker på den tradionella brasan av brännbart efter DX-säsongen. Blir mängder av banankartonger och liknade som kylförvaras i gymnastiksalen till våren.

	Några Nigeria på MV lättade upp stämningen lite under kvällen följt av lite Brasilien. De flesta föredrog dock ett tidigt sänggående i väntan på återgången till SNT. Trots den sovmorgon det innebär.

27.10	Till stor förvåning upptäckte jag en DT-öppning mot OR/WA tidigt på natten. OR-stationen på 1130 gick ensam och stark långa perioder med ryskt snack men ID:ade aldrig. Inte ens vid heltimmen. Lokalt snack dock. Åter till verkligheten idag runt lunch på vägar som ser ut att bli rätt behagliga att trafikera. Några grader kallt och ingen direkt motsol under resan. Kan vara ett stort problem så här års med solen strax över väghöjd och rakt i nyllet när man åker söderut. Romantiskt för Lucky Luke men farligt i trafiken. Ännu en kanon-expedition till handlingarna! Tack Rolle, PIK, Göran, Per och övriga PAX:are!

	Avvecklingen och hemresan gick som en dröm! Tack vare kondsen, SMHI (Trots lite snöglopp från Piteå till Furuögrund.)  PAX135 och PAX136! Tnx guys! Återträff om knappt ett år redan inplanerad!

		Uppdateringar av PAX133 blir allt glesare från och med nu. Men förmodligen mer och mer intressanta! Tack för att Du följt mitt skrivande! Fortsätt kolla PAX135 närmaste tiden efter Rolfs dagliga updaters och dagbok! Och kolla gärna SDXF:s Kiwi SDR! Är det bara konds så hörs vad som helst!  	/Bosse 


EUROPA
	558	11	1820	RNE5 San Sebastian hade regionalt för País Vasco. Tnx LSD för PAX135-tips som fick mig att kolla 1820 torsdag och fredag kväll! I efterhand. Hade ingen aning om att det fanns en RNE-gate så pass sent på kvällen, men hade ju börjat banda med Spanienantennen så.. Ganska många RNE-frekvenser i boken hördes	JOB
	567	11	1820	RNE5 Murcia “Radio Nacional de España - Region de Murcia”	JOB
	576	11	1820	RNE5 Barcelona “Radio 5 Cataluñya”	JOB
	585	11	1820	RNE1 Madrid “Radio Nacional de España - Madrid”	JOB
	603	11	1820	RNE5 Palencia med regionalt för Castilla y León	JOB
	612	11	1820	RNE1 Vitoria med regionalt för Pais Vasco	JOB
		11	1820	RNE1 Lleida med regionalt för Cataluñya	JOB
	621	11	1820	RNE1 Ávila med ID för Castilla y Leon	JOB
	639	11	1820	RNE1 Bilbao “Radio Nacional de España - Pais Vasco”	JOB
	657	11	1820	RNE5 Madrid “Radio Nacional de España - Madrid”	JOB
	675	12	1650	R Calypso, Oostwold ID:ar verkligen inte ofta! Gäckade mig I Petiknäs hela sommaren men nu när de hördes fint jämförde jag mot webstreamen och då ekade det fint!	JOB
		13	1701	R Calypso forts: De följer nog PAX-loggen där för nästa dag lade man på ett fint ID!	JOB
	684	11	1820	RNE1 Sevilla med ID för Andalucía	JOB
	711	10	2058	COPE Murcia med ID AM//FM ville inte svara förra gången jag hörde dem	JOB
	720	17	0500	Antena 1, flera QTH:s finfint med tidssignal och nx	JOB
	729	11	1820	RNE1 Logroño fint “Radio Nacional de España - La Rioja”	JOB
	738	11	1820	RNE1 Barcelona “Radio 5 Cataluñya”	JOB
	747	10 11	1820	RNE5 Cádiz regionalt för Andalucía. Bättre 11:e	JOB
	765	10	2058	BBC Essex, Chelmsford spelade “I’ll Be There” med Jess Glynne och sen ID	JOB
	774	11	1820	RNE1 San Sebastian med ID för Pais Vasco	JOB
		11	1800	BBC R Leeds igenom RNE på timmen	JOB
	792	10	1740	Smooth R, Kempston "Smooth Radio" ID	JOB
	801	11	1820	RNE1 Zamora med ID för Castilla y Leon	JOB
	828	12	0400	BBC Asian Network, Wolverhampton är det nog bara andra gången jag hör. Alla frekvenser hördes utom 1449	JOB
		10	1740	Smooth R, Luton/Bournemouth	JOB
	837	12	0400	BBC Asian Network, Leicester	JOB
		11	1800	BBC R Cumbria, Barrow-in-Furness “Your local, BBC Radio Cumbria”	JOB
		11	2158	COPE Sevilla // 99.6	JOB
		10	2058	COPE Burgos ID // FM 93.3	JOB
	855	11	1820	RNE1 Murcia dominant	JOB
	864	11	1820	RNE1 Socuéllamos med ID för Castilla La Mancha	JOB
	873	11	2202	SER R Zaragoza “Radio Zaragoza – Cadena SER”	JOB
	936	11	1820	RNE5 Valladolid med regonalt för Castilla y Leon	JOB
	945	11	1800	Gold, Derby är ovanligare än Smooth här	JOB
	972	11	1820	RNE1 Cabra fint “Radio Nacional de España - Andalucía”	JOB
	1008	11	2200	SER R Alicante  med tydligt ID när Extremadura inte ägde frekvensen helt	BOS
	1017	10 11	1820	RNE5 Burgos med regionalt för Castilla y Leon	JOB
	1026	11	1800	Downtown R, Belfast skapligt bra med ID. Ingen pest direkt!	JOB
	1035	12	0400	West Sound, Ayr “This is West Sound” inte lika svårfångad längre	JOB
		12	0402	Lyca Dilse R, London med indiska tongångar. Jingle-ID	JOB
	1080	11	2201	SER R Coruña “Radio Coruña – Cadena SER”	JOB
		17	2200	SER R Huesca  fint ID i denna lucka med lokal reklam	BOS
	1098	10 11	1820	RNE5 Ávila med regionalt för Castilla y Leon	JOB
		11	1820	RNE5 Lugo hade regionalt för Galicia	JOB
	1107	10	1820	RNE5 Ponferrada med regionalt för Castilla y Leon	JOB
		10	1820	RNE5 Santander “Radio Nacional de España - Cantabria”	JOB
	1125	10	1820	RNE5 Soria med regionalt program för Castilla y Leon	JOB
		10 11	1820	RNE5 Vitoria “Pais Vasco”	JOB
		11	1820	RNE5 Toledo med regionalt för Castilla La Mancha	JOB
	1134	10	2058	COPE Navarra glänste “Estás escuchando COPE Navarra”	JOB
		11	2158	COPE Salamanca trängd men tydligt “COPE Salamanca”	JOB
	1143	10	2058	COPE Ourense fint “COPE Ourense 102.4 FM y 1143 Onda Media”	JOB
		11	2127	COPE Ourense  stark och ensam i gaten som jag råkade ratt in i 	BOS
	1152	10	1820	RNE5 Zamora med regionalt för Castilla y Leon. Cx låg tydligen mot denna region!	JOB
	1224	10	1750	COPE Mallorca, Palma med ett klart "COPE Baleares" medan det var ett kraftigt eko på de andra. 1958 ett "COPE Mallorca" dock	JOB
		10	1958	COPE Huelva ID:ade strax efter Mallorca 	JOB
		11	2129	COPE Almeria  med ID både i början och i slutet av en tvåminuters-break.	BOS
		11	2129	COPE Almería saknar jag QSL från. “COPE en la provincia de Almería”	JOB
		11	2158	COPE Lugo med ett klockrent “COPE Lugo”	JOB
		12	1632	Amplivier R, Damwald  ID:ades på en gång live då jag undrade vem som spelade gamla hits här! 100W	JOB
	1260	10	1930	BBC R York, Scarborough 	JOB
	1269	10	2058	COPE Zamora snyggt ID // 105.1 FM	JOB
	1278	11	1800	Pulse 2, Bradford brukar inte vara helt lätt att få fram här	JOB
	1296	11	1800	R XL, Birmingham “On 1296 AM, this is Radio XL”	JOB
	1305	10 	1820	RNE5 Ciudad Real med regionalt för Castilla La Mancha	JOB
		10	1820	RNE5 Bilbao me regionalt för “Pais Vasco”	JOB
	1314	10	1820	RNE5 Salamanca sänder för Castilla y Leon	JOB
		20	1400	Bergen Kringkaster  ID:ade som LKB LLE vilket jag var tvungen googla …	BOS
	1323	11	1800	R Neumarkt, Targu Mures med tyskt px! Det språket hörs ju knappt på AM numer!	JOB
	1332	10	1904	Gold, Peterborough är ex-Smooth nu! "Gold Music Maraton" 	JOB
	1413	10 11	1820	RNE5 Vigo med regionalt för Galicia. Dominant 11:e	JOB
		10	1820	RNE5 Girona med regionalt för Cataluña	JOB
	1458	11	1800	BBC Newscastle “100% Northeast” som de säger!	JOB
		12	0400	BBC Asian Network, Birmingham	JOB
	1467	11	1846	R Eldorado, Damwald ny i lurarna “Radio Eldorado, Mediumwave...1467 kHz”	JOB
		17	1335	R Eldorado, Damwald  är tydligen något nytt här …  Lasse tipsade en okunnig! Q4	BOS
	1485	13	1658	SER R Santander redan denna tid med “Radio Santander”-ID och reklamer	JOB
		21	1300	NRK, Longyearbyen körde Led Zeppelin	JOB
	1503	11	1820	RNE5 Granada med ID för Andalucía	JOB
		11	1800	BBC R Stoke rätt bra när RNE tog det lite lugnt	JOB
	1521	12	0403	R Panj, Coventry ID:ade efter en låt	JOB
	1557	11	1800	Gold, Northampton nu kan man enklare separera Nord från Syd!	JOB
		11	1800	Smooth, Southampton här fortsätter man med Smooth tydligen	JOB

ASIEN
	531	15	1259	+JOAP (NHK1) Naha via Gabu  // 549 på LSB. På USB bara JOQG med  nedanstående dam.	BOS
		15	1256	+JOQG (NHK1) Morioka  stabilt //1503 och 891-damen under regional-gaten.	BOS
	549	15	1259	JOAP (NHK1) Naha  stark emellanåt och flera fina “Okinawa”-omnämnanden.  På 648 dundrade Okinawa in samtidigt med AFN 360 The Voice-nyheterna.	BOS
	558	11 24	1359	DZXL Obando  ID:ade med callet mm.  Strålande fint 1300z den 24:e	BOS
	567	15	1300	HLKF (KBS1) Jeonju  med bra “HLKF” i kamp med NHK och andra AS	BOS
	594	11 24	1422	DZBB Obando  kanon med en massa lättrepade reklamer trots Tagalog	BOS
		11	1422	DZBB mycket bra	JOB
	630	14 21	1530	DZMM Obando  IDades först på programmet “Doctor Love Radio Show” som bara går över DZMM men medan jag forskade så kom ett fint “DZMM” också. 1535z	BOS
	648	21	1306	AFN Okinawa  stark och stadig med AFN och Kim Kommando Show. Inget lokalt.	BOS
	666	11	1403	DZRH Valenzuela kom igenom med ett tydligt “DZRH”	JOB
		11 21	1402	DZRH  Alla DZRH-stationers moder …	BOS
	684	11 24	1306	DYEZ Bacolod City  till slut med ett klart “Aksyon Radyo”-ID efter att ha gått flera minuter innan. Inget call denna gång. Men jag har hört dem med legal ID förr.	BOS
		11	1407	DYEZ med “Aksyon Radio” mm. QSL via Messenger!	JOB
	702	11 19	1400	DZAS Pasig   stabil med ID efter px från haventoday.com. Våldsamt med kedje-ID i dictation speed den 19.10 klockan 1500z.	BOS
		11	1400	DZAS bra med programinfo mm	JOB
	720	19	1500	DYOK Iloilo City  med ett par Aksyon Radyo-id hade jag missat vid första lyssningen. Råkade hitta den när jag skulle gnugga en annan frekvens igen. Hörd förr av mig.	BOS
	738	11 19	1400	DZRB Malolos  fint en stund med nyheter från Radyo Pilipinas.  Klockan 1407 upp igen med frekvensen “738 AM” och lite till.	BOS
		11	1407	DZRB	JOB
		15	1300	JORR (RBC) Naha  mycket fint med flera RBC-ID	BOS
	747	13	1530	JOIB (NHK2) Sapporo fint med sitt unika(?) icke-ID för NHK2	JOB
		20	1400	HLKH (KBS1) Gwangju  med klart ID trots japanen ovanpå	BOS
	774	13	1530	JOUB (NHK2) Akita med sitt “JOUB”	JOB
		19	1501	DZWW Valenzuela   mycket trevlig signal och perfekt ID, slogan mm	BOS
	792	15	1257	JOHG (NHK1) Kagoshima via Naze  fint en stund  med regionalt // 549!  Ännu en “nästan Okinawa”-station. Hörd i Sverige före PAX-eran.	BOS
	837	11 21	1324	DYFM Iloilo  med flera svaga men klara Bombo Radyo-ID, juvelerar-reklam mm den 21:a.  Mycket bättre 11.10 klockan 1427 och då förstår man varför de heter Bombo! Slår en kort virvel på trumman mellan notiserna! Bra Bombo-ID också.	BOS
		11	1427	DYFM trummade på fint enligt BOS!	JOB
	846	19 24	1501	DZRV Malolos  låg 100 Hz högt. ID:ad på telefonnumret (0918) 837-4827 som finns som kontakt på deras hemsida. Översatt till text ska det bli 0918-VERITAS	BOS
	864	24	1300	Hong Kong Commercial R med ett klart “This is AM 864, it’s 9 o’clock” överraskade här. Men ensam på frekvensen i dessa punkt-cx underlättade. Har hört den förr.	BOS
		21	1300	HLKR (KBS1) Gangneung  mycket fint men har ju 100 kW här	BOS
		15	1300	JOXR (ROK) Naha  perfekt ID	BOS
	873	13	1530	JOGB (NHK2) Kumamoto var ganska stark	JOB
	882	11 24	1405	DWIZ Obando  stark med “DWIZ 882” och en del rapporterbart	BOS
		11	1405	DWIZ med ett bra “DWIZ 882”	JOB
	918	24	1300	+DZSR Quezon City   med en reklam från LRT-1 (The Light Rail Manila Corporation) om utökade tågtider vid Baclaran station från nu till 31.12. Sen nyheter i två minuter och break för ID “Radyo Pilipinas Dos” svagt under Indien. Kollade streaming två timmar senare. Hörde inte reklamen men breaket i nyheterna stämde!	BOS
	927	17	2000	DWRS Vigan City  gjorde LSD mig uppmärksam på! Tack Lars, den har jag inte hört förr! Förutom som OID häromkvällen. “This is DWRS, Commando Radio …”	BOS
	972	11	1400	HLCA (KBS) Dangjin	JOB
	999	19	1458	+DYSS Cebu City  med fint slut-ID och hymn!  “D-Y-doble-S,  Super Radyo Cebu” fanns inte på checklistan. En av flera höjdare denna dag! På 990 saknas DZIQ helt!	BOS
	1017	13	1530	JOLB (NHK2) Fukuoka långt under kinesen	JOB
	1026	11	1435	DZAR Malabon fint med “We are 1026 Sonshine Radio” bland annat. QSL!	JOB
		11 	1401	DZAR  strålande med Sonshine Newsflash	BOS
	1035	23	1200	+DYRL Bacolod  med ett fint bokstavs-ID och px -annonsering på EE	BOS
	1062	20	1400	HLKQ (KBS1) Cheongju  med callet. En av många koreaner denna heltimme. 	BOS
	1080	11	1404	DYBH Bacolod City tar i när man ID:ar. Långt “DZRH”-ID. // 666	JOB
		11 24	1404	DYBH  räknar upp alla frekvenser och orter och alla med samma “DZRH”-call …	BOS
	1116	13	1600	JODR (BSN) Niigata med ett “BSN Radio”	JOB
		13	1600	JODR  med ett BSN Radio under kinesen	BOS
	1125	21	1301	+DZWN Dagupan City  med ett klart ”……. radyo. - Bombo!”  och en minut senare en promo på tagalog där dom säger sig sända bland annat drama. Lyssnade på webben och samma typ av Bombo-utrop där. Plus att dom skryter med att sända drama!	BOS
	1134	11	1400	JOQR (NCB) Tokyo lyckades hävda sig mot HLKC. ID “Bunka Hoso”	JOB
	1152	13	1530	JORB (NHK2) Kochi “JORB”	JOB
		16	1440	JORB  med mycket tydligt call vid stängning.	BOS
		13	1530	JOPC (NHK2) Kushiro med “ID” för huvudstationen på 747	JOB
		13	1530	JOPC  törs jag kanske tipsa med stöd av Jan ovan. Inget lokal-ID utan bara NHK nämns i likhet med på 747. Är nog ingen annan huvudstation som gör så här.	BOS
	1161	23	1252	DYKR Kalibo   väntade jag ut ett ID på.  Hörde den förra vintern ffg	BOS
		24	1301	DWCM Dagupan City  med fullständigt ID!  Nämnde Aksyun Radyo, DWCM, MBC, Dagupan City mm vilket kändes bra med tanke på vanligare DYKR här.  Låg ca 98 Hz  högre än nominell frekvens. Hörd tidigare i Parka av PAX96/LHU.	BOS
	1188	11	1437	HLKX FEBC, Incheon med VoA-program på Koreanska. Jingle här	JOB
		21	2038	DXRU Cagayan de Oro City  med många “Radio Ultra”-ID och “good morning”. OBS att de stavar ordet radio på ren engelska. Ovanligt. Ett par PHI ytterligare gick oxo.	BOS
		21	2038	DXRU minsann med “Radio Ultra” på fel antenner! QSL:ade överraskande!	JOB
	1233	11 24	1404	DYVS Bacolod City  blev riktigt stark mot slutet av sign off-ceremonin. Bra call-ID och en massa annan info. Länge sedan jag hörde den senast. 1302 den 24. med svagt ID. Stark tidigare med Insight For Living och även lite senare.  21.10 även med slogan “Sweet Voice of Salvation” och FM-Id mm	BOS
		11	1404	DYVS rätt skapligt med call och frekvens med mera. Trevligt FB-QSL!	JOB
		20	1400	JOGR (RAB) Aomori  en av många starka japs denna heltimme	BOS
	1242	11	1355	JOLF (NBS) Tokyo med ID “Nippon Hoso”	JOB
	1260	13	1559	JOIR (TBC) Sendai fint runt ID “TBC Tohoku Hoso”	JOB
	1269	29	1330	JOJR (JRT) Tokushima med tydligt ”JRT”	BOS
	1278	13	1400	JOFR (RKB) Fukuoka “RKB Radio”	JOB
		21	1200	JOFR  kanon	BOS
	1287	12	1421	JOHR (HBC) Sapporo en av få japaner som kom igenom elstörningen	JOB
		21	1200	JOHR  mycket bra denna dag och tid	BOS
	1314	14 21	1530	DWXI Novalete  bra i bara några minuter men i alla fall ett “El Shaddai”-ID.  Fruktat bokstavs-ID den 21.10 klockan 1300 utc emellertid.	BOS
		21	1300	DWXI skapligt bra på NA-kombon!	JOB
	1350	10	1700	DWUN Malabon stundvis stark med "Radio La Verdad 1350" 	JOB
		24	1259	DWUN  imponerande ID, PSA mm	BOS
	1368	24	1308	+DXKO Cagayan de Oro  med härlig styrka under “söderhavsmusiken” och fina “RPN”-id. Nämner Bisaya + önskar Good Evening flera gånger. Även lite före 13	BOS
	1386	13	1530	JOJB (NHK2) Kanazawa med tydligt ID trots hård konkurrens på frekvensen	JOB
		13	1530	JOJB  hade jag glömt skriva ner. Bra ID	BOS
		16	1440	JOQC (NHK2) Morioka  med prydligt ID liksom JOJB samtidigt! Båda med orter!	BOS
		17	1440	JOKB (NHK2) Okayama  IDade först och sen sent startande JOJB. En halv sekund.	BOS
	1395	13	1600	JOCE (CRK) Toyooka med ett par “Radio Kansai”	JOB
		13	1600	JOCE  hade jag slarvat över men fanns där när jag kollade igen	BOS
	1404	21	1300	+DYKB Bacolod City  fick jag gnugga länge innan jag hittade ett svagt ”Radyo Ronda” precis på timmen. En annan station klämde i med en jingle nu och då men fick det inte till Radyo Ronda. Och det var ju inte dom heller. Tagalog ganska bra av och till från rätt Ronda dock.	BOS
	1440	11 24	1405	DWDH Dagupan City  med samma långa call-ramsa som 1080 och 666	BOS
		11	1406	DWDH	JOB
		12	1400	JOWF (STV) Sapporo med fin signal och “STV Radio”	JOB
	1494	13	1600	JOYR (RSK) Okayama med frekvenser i MHz och KHz samt ett “RSK”	JOB
		21	1200	JOYR  precis som Jan beskriver det	BOS
		11 19	1402	DWSS Quezon City  stark med ID och pop.  Första gången på eftermiddagstid för mig Den 19.10 slog dom på sändaren en stund efter 21 UTC men körde bara stilla musik i drygt 20 minuter till förvåning. Sen kom ett kortfattat ID och en gammal hit. Helg!	BOS
		11	1402	DWSS inte alls pjåkigt med ett “D-W-double S” i musiken	JOB
	1503	15	1255	+JOGK (NHK1) Kumamoto via Aso-Kuju  starkare än JOUK en minut! //549 som också gick fint med Kyushi-regionalt! Stor överraskning!	BOS
	1512	24	1258	+DYAB Cebu City  gick nästan ensam i en kvart med massor av programdetaljer. PSA om den obligatoriska 13:e månadslönen för statsanställda i december. Valuta i Pesos. Område Central Bisaya. Ort “Cebu City” mm. Allt utom callet.	BOS
	1530	10	1527	DZME Obando med fint ID med call och frekvens mm 	JOB
		20 24	1500	DZME  klart mycket svårare numer att få ID på än under sin mest kommersiella tid	BOS
	1548	21 24	1459	DZSD Dagupan City  med “Super Radyo” ett par gånger och moderstationens “DZdobleB” när övriga här sviktade några minuter. Hörde den under PAX127 ffg	BOS
	1575	15 23	1204	AFN Japan  (Flera orter.) stark en stund med nyheter, Fox Sports och AFN-ID	BOS
	1593	13	1530	JOQB (NHK2) Niigata fick igenom ett klart ID	JOB
	1611	11	1406	DWNX Naga City spelade Earth Wind & Fire “After The Love Has Gone” och ID:ade sedan ståtligt “DWNX now brings you yesterday once more”. Nice! Fint även 13:e	JOB
		11 24	1406	DWNX  tog i från tårna …	BOS


PACIFIC
	594	11	1405	3WV ABC Western Victoria, Horsham VIC bonus av PHI-koll! Hörde ABC Nx-fanfaren på timmen och kom rätt bra vid wx och med ID “ABC Radio Victoria” vilket fick duga. QSL kom som vanligt från Graham. Inte mycket annat från AUS dock	JOB
		11	1405	3WV  Tnx Jan för tipset! Hade jag helt missat eller kanske snarare skyndat förbi	BOS
	621	11	1400	3RN ABC R National, Melbourne VIC med nyhetsfanfaren	JOB
	657	19	1400	Star, Wellington/Tuaranga med ”Star News” till otrolig signal. Massor av NZ-referenser för säkerhets skull.  Lätt fastna för med sin utmärkande musiksmak.	BOS
	729	11	1430	5RN ABC National, Adelaide  med nyhetstrudelutten och aussie-dialekt	BOS
	891	10	1734	5AN ABC Adelaide, Adelaide SA avslutade "ABC News" och ID:ade "This is ABC Radio Adelaide" 	JOB
	940	17 22	1106	KKNE Waipahu HI  med flera ID och sedvanlig Hawaii-musik	BOS
		23	1329	KKNE “AM 940 Hawaii” kom in på VK-tråden antar jag...	JOB
	990	19 23	1330	Gold FM, Naulu Fiji  hävdade LSD att han hade på gång här trots enorm signal. Vi var ju tvungna att kolla förstås och jätte-ID visade att Lasse hade helt rätt! Kul!  Även den 23.10 klockan 1043 utc med ID!  Musiken fint före också.  Häftiga punktkonds mot Japan denna tid också men lyssnade bara in tio minuter innan det blev NA igen.	BOS
		19	1330	Gold FM en vild chansning men gick på min NA-antennkombo - dra på trissor! 
				Fadade upp 1329, bjöd på ett lite brusigt men tydligt “Gold FM - only the classic hits”
				och hördes ett par tre minuter till. Nytt land för mig som inte hört Fiji 	vare sig på KV
				eller MV! Snabbt Messenger-QSL!	JOB
	1035	19	1339	Newstalk ZB, Wellington  Bästa styrka och längsta sammanhängande period och stabilitet hittills och ett ”Wellington’s 1035 AM”-ID!	BOS
	1080	19	1359	Newstalk ZB, Auckland  riktigt bra med komplett ID mm!	BOS
	1110	17	1105	KAOI Kihei HI  stabilt och med ett par ID efter nyheterna	BOS
	1161	11 14	1530	5PA ABC Naracoorte SA  överraskade med att ID:a efter fanfaren. “You’re listening to South East SA News” och började med något rörande Federal Government	BOS
		11	1535	5PA med vädret	JOB
	1270	22	1205	KNDI Honolulu HI  plötsligt med ovanligt njutbara ID och dito musik! Bytte nog antenn just i denna veva. Eller häftig fade up bara?	BOS
		22	1205	KNDI plötsligt upp bra av någon anledning utan AK/HI-tråd inkopplad!	JOB
	1296	19	1400	Newstalk ZB, Hamilton  ”ZB News” 	BOS
	1395	21	1200	+ Newstalk ZB, Oamaru  upptäckte jag plötsligt med ett kort “ZB News” när det blev tyst från övriga ett par sekunder. Tydligen ny för Sverige. Rolf hitt´ åt’em å …	BOS
	1420	17	0900	KKEA Honolulu HI  med ett av de bättre Hawaii-ID:en denna dag	BOS
		23	1300	KKEA “ESPN Honolulu” // 92.7	JOB
	1440	23	0934	R Kiribati, Tarawa  riktigt bra nu då jag till sist kollade! Stark med söderhavsmusik och ett bra ID dessutom!  Japanen stark tyvärr annars hade det låtit mycket bra.	BOS
	1500	19	1000	KHKA Honolulu HI  överraskade som enda ID:ade Hawaii 10z förutom 1570.	BOS
	1548	21	1300	4QD ABC Emerald  Riks-px  ”ABC Radio News. It’s midnight, 11 in Queensland.”	BOS
	1570	17 19	1100	KUAU Haiku HI  med svagt ID på timmen men bättre senare	BOS
		23	1200	KUAU med ett “KUAU Haiku”	JOB
	1620	15	1404	4KZ Taylors Beach QLD  rätt bra med vädret för Cairnes-kusten efter nyheterna.  Gick många X-bands-AUS men sprakigt så orkar inte utreda.	BOS
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	530	22 23	0608	CHLO Brampton ON fick jag äntligen upp! Bra ON-cx denna morgon. Reklamer till Mississauga. Även 23:e 0600 enligt BOS.Vill visst inte svara?	JOB
		23	0700	CHLO  med ett uselt ID.  Dessförinnan en webb-adress som slutade på  dot ca. “AM 530”  Jag har alltid intalat mig själv att jag har den verifierad sedan tidigare på mycket mer lätthörda 790 en gång i tiden. Flyttade hit då Niagara la av på 530.  På timmen 0600z samma dag gick dom riktigt fint vid ID!	BOS
	540	24	0159	CBT Grand Falls NL “This is CBC Radio One 1400 AM in Gander”	JOB
	550	22	0559	WGR Buffalo NY äntligen i mina garn med åtminstone ett skapligt “Sportsradio 550 
				WGR”. ID // FM 98.5	JOB
		15	0600	WGR  med några ID. Hörs verkligen inte ofta	BOS
		14	0500	WSAU Wausau WI med legal ID // 99.9 FM	JOB
		23	0600	WSAU drog längsta strået på timmen. Rejäl röra strax innan.	BOS
		23	0706	KFYR Bismarck ND sade “K-Fire” och “KFYR” efter wx	JOB
		23 24	0700	KFYR  inte så stark men ren och fin signal	BOS
		24	0959	KOAC Corvallis OR  med sitt ID med flera FM-repeaters. + BBC World Service	BOS
		24	1000	KOAC med ett “OPB”	JOB
		19 24	0900	KARI Blaine WA  dåligt och sprakigt men ensam så 100% ”KARI Blaine”	BOS
		23	0800	KARI inte så tokigt på timmen med “KARI Blaine” mm. Bättre 0900	JOB
		23	1000	KTZN Anchorage AK  på ”fel antenn” då vår AK-tråd var kass.	BOS
		23	1000	KTZN rätt OK trots inte AK-tråd “550 The Zone, KTZN Anchorage”	JOB
	560	15	0534	WGAN Portland ME med ett par bra ID	JOB
		22	0500	WGAN  enda som idade här	BOS
		23	0700	WIND Chicago IL  Ett riktigt klent ID i underläge men klart ”WIND Chicago”! 
				Pryder sin plats i QSL-pärmen sedan förr så ingen katastrof. Bara andra gången.	BOS
		23	0700	WIND svagt men fanns där! Aldrig hört dem förr. Tnx för tips BOS!	JOB
		23	0800	WEBC Duluth MN  med några ID // 106.5 och annat rapporterbart.  	BOS
		23	0519	WEBC ingen dussinstation här. Fint med “Sasquatch 106.5”-ID. Skulle lira Alice Cooper sen sa dom	JOB
		14	0500	KLZ Denver CO “Right here on KLZ 560”	JOB
		16 23	0400	KLZ  med flera ID så några smet mellan splattret	BOS
		24 25	0505	KMON Great Falls MT  avlöste KPQ men var inte lika stark i topparna	BOS
		23	0806	KMON med en “560 KMON”-sångjingle efter wx	JOB
		19 25	0600	KPQ Wenatchee WA  ensam och stark	BOS
		23	0806	KPQ “News and talk, that’s what we do, Newsradio 560 KPQ”	JOB
	570	24	0209	CFCB Corner Brook NL med “VOCM”-ID och promo men ej // 590	JOB
		22	0558	WMCA New York NY  med flera ID i en reklam för kuddar som dom stod bakom!	BOS
		22	0558	WMCA med ID för 570 och 102.3	JOB
		24 25	0649	CKSW Swift Current SK  dök tvärt upp till trevlig styrka 40 min in på toppen	BOS
		23	0715	CKSW tyckte man skulle kolla swiftcurrentonline.com	JOB
		16	0400	WNAX Yankton SD “WNAX Yankton” men ej helt bra...	JOB
		21 23	0700	WNAX  inget vidare den denna dag och tid men ID i alla fall	BOS
		23 25	0559	KVI Seattle WA  sa sig vara den äldsta konservativa Talk-stationen i USA	BOS
		23	0800	KVI “Talk Radio 570 KVI Seattle”	JOB
	580	14	0400	CFRA Ottawa ON inte så bra så trodde på något rarare	JOB
		21 22	0600	CFRA  fint med valutspel och kanon-id	BOS
		16	0400	WTCM Traverse City MI med ett ganska kasst men klart ID. Fox Nx	JOB
		16 23	0730	WTCM  inte helt kasst men ID inte läsbart. Traverse City-annonseringar dock	BOS
		24	0932	KIDO Boise ID  med ett riktigt tydligt ID mm så äntligen rapport. Fint QSL efter en sommar-fup! Brukar inte skicka under sommaren men kan tydligen funka!	BOS
		23	0844	KTMT Ashland OR med promo plus ett “96.1 580 The Game”. CFRA-QRM	JOB
		23	0844	KTMT  som ovan men mest var det förstås CFRA som hördes	BOS
	590	13	0507	VOCM St. John’s NL “The VOCM Weather”	JOB
		22	0506	VOCM  när morgonöppningen sakta drog igång, men mycket LA fortfarande …	BOS
		22	0800	WROW Albany NY  med en usel jingle efter NOS	BOS
		22	0600	WROW “Albany’s trusted source for news and information, Magic 590 and 100.5”	JOB
		21 22	0600	CJCL Toronto ON  slog ett slag för sin SportsNet-app	BOS
		23	0600	CJCL har inget emot appar! Fin signal på AM dock...	JOB
		14	0400	KXSP Omaha NE “AM 590 ESPN Omaha” + callet	JOB
		23	0900	KXSP  rätt bra med bl a “AM 590 ESPN Omaha”	BOS
		24	0859	KID Idaho Falls ID  bra reklamer till Pocatello men bra mycket sämre ID sen.	BOS
		24 25	0558	KQNT Spokane WA  kom från ingenstans till nästan perfekt på en minut	BOS
		23	0830	KQNT “Newsradio 590 KQNT”	JOB
		23	1000	KHAR Anchorage AK  hyfsat legal ID och sen CBS Sports Radio	BOS
		23	1000	KHAR enligt Bosse	JOB
	600	19 22	0559	CFQR Montréal QC  ”You’re listening to CFQR …” Ej i KOJE så tog ett tag fatta	BOS
		22	0559	CFQR spelade “Girl on Fire” med Alicia Keys	JOB
		22 23	0856	CKAT North Bay ON  med bra ID ensam på öst-antennen då jag slog över dit ytterst
				tillfälligt för att kolla hur det lät på den. Värdelöst på andra frekvenser.	BOS
		14	0500	WMT Cedar Rapids IA “This is Newsradio 600 WMT Cedar Rapids”	JOB
		14 23	0400	WMT  med ID i röran på denna numer rätt fria frekvens. Även på topp 0500z.	BOS
		14	0500	KSJB Jamestown ND “Your home for Real Country music” bl.a.	JOB
		23	0355	KSJB  hade hand om frekvensen runt denna tid	BOS
		11	0500	CJWW Saskatoon SK “From the CJWW Newsroom”	JOB
		23 25	0649	CJWW  mäktigt ID	BOS
		24	0920	KGEZ Kalispell MT  förvånade med ett ID här! Länge sedan senast men QSL då.	BOS
		24	0905	KOGO San Diego CA  var ny för mig!  Tveksamt om rapport men kul ändå. “San Diego’s News and ….” efter Fox News.  Hoppas på bättre detaljer …  Ett hyggligt ”Ko-Go” 0938z men kollar mer först.	BOS
	610	22	0800	WIOD Miami FL  med ett dåligt ID i en röra av NA och LA och fading	BOS
		22	0605	CKTB Saint Catharines ON med reklam till Niagara Falls	JOB
		23	0400	KDAL Duluth MN med en weather update	JOB
		23	0359	KDAL  med flera bra ID, wx mm	BOS
		11	0402	CHTM Thompson MB  dundrade på fint med modern musik från iHeart Radio Top 20. The robot ….” och sen “Arctic Radio Weather on 102-9”	BOS
		11	0428	CHTM fint med “hipp” musik och hade kommit till trean på listan nu, Ariana Grande & Social House med “Boyfriend”	JOB
		23 25	0832	KVNU Logan UT  strålande fint med lokala reklamer, PSA, ID mm	BOS
		23	0832	KVNU “Newstalk KVNU”. OR-QRM	JOB
		23	0759	KEAR San Francisco CA  var det sista jag förväntade mig här! Big surprise. Jag har dem dock QSL:ad från gamla klassiska KFRC-tiden.	BOS
		23	0759	KEAR mycket riktigt, med ett “KEAR San Francisco”. QL!	JOB
		23	0900	KRTA Medford OR  med ID  men för klent för omrapportering.	BOS
		23	0901	KRTA “You’re listening to 610 AM KRTA Medford-Portland”. QSL finns dock	JOB
		24	0930	KONA Kennewick-Richland-Pasco WA  passade på att ID:a i kust-till kust-prat. Lite svagt för rpt men kom senare fint med perfekta ID mm. Den har jag väntat på. QSL!	BOS
		23	0700	CHNL Kamloops BC ganska bra med “This is Radio NL 610 AM” bland annat	JOB
		23 24	1000	CHNL  peakade fint på timmen så snyggt ID	BOS
	620	22	0501	CKCM Grand Falls NL med VOCM-ID	JOB
		22	0501	CKCM  precis som för Jan trots lite annat antennval	BOS
		15	0538	WVMT Burlington VT “Coast to Coast AM on Newstalk WVMT”	JOB
		15	0538	WVMT  dök upp lämpligt till ID	BOS
		21 22	0800	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		14	0505	WTMJ med nyheter	JOB
		11	0459	CKRM Regina SK “This is 620 CKRM” mm	JOB
		23 24	0902	CKRM  med musik i kamp med två pratglada	BOS
		22 24	0900	KPOJ Portland OR  med ”620 Rip City Radio” ID + FSR.  Men är NBC Sports nu?	BOS
	630	11	0500	CHED Edmonton AB är svårmissad under en Parka-exp	JOB
		24 25	0557	CHED  med Oilers promo	BOS
		11	0500	KFXD Boise ID ganska bra i topparna. “630 The Fan”	JOB
		24	0900	KFXD  kom fram mycket bättre på USB med slogan som ovan. Stark med SPT sen	BOS
		23 24	1000	KIAM Nenana AK  riktigt fint på röda antennen	BOS
		23	0800	KIAM kalas-ID // 91.9 FM. SRN News	JOB
	640	24	0159	CBN St. John’s NL “This is CBC Radio One 640 AM in St. John’s”	JOB
		22 24	0800	CFMJ Richmond Hill ON  mycket fint bokstavs-ID mm	BOS
		23	0702	WMFN Peotone MI  fint med Mex-mx men bara ett dåligt “La Poderosa” på “timmen”
				D v s de drog hela ID:et men ON var för starka över.	BOS
		23	0702	WMFN även hos mig men tur man inte behövde den...	JOB
		19 24	0900	KFI Los Angeles CA  med bra signal och ensam	BOS
	650	22	0659	CKGA Gander NL   med bara ett “VOCM”-ID	BOS
		19	0603	WSRO Ashland MA  med ett par bra ID  och reklam på portugisiska	BOS
		23	0757	WSM Nashville TN “650 AM WSM”	JOB
		22 23	0700	WSM  med flera ID	BOS
		22	0705	CKOM Saskatoon SK med wx i kamp med KNR	JOB
		23	0700	CKOM  bara ett svagt ID denna gång under musiken från Grönland	BOS
		23	1000	KENI Anchorage AK  hyfsat men lite vitt brus ovanpå 	BOS
		23	1000	KENI “Newsradio 650 KENI”	JOB
		19 25	0602	CISL Vancouver BC  med callet, Sportsnet-id och Vancouver-reklam	BOS
		19	0602	CISL “Sportsnet 650” med mera	JOB
	660	21 23	0700	WFAN New York NY  prioriterade FM-frekvensen. Egenproducerade sportnyheter	BOS
		24	0600	KEYZ Williston ND  upp ur AB med fint legal ID 	BOS
		16	0505	KEYZ fint med reklam till area code 701	JOB
		11	0500	CFFR Calgary AB “660 Newstime, 11 o’clock”	JOB
		23 24	0911	CFFR  med trafikinfo och ID	BOS
		16	0500	KTNN Window Rock AZ ett kul återhörande med skapligt bra ID “KTNN Window Rock, (något till?), Two Gray Hills”. Brevsvarade trevligt för ett antal säsonger sedan	JOB
		16	0500	KTNN  som ovan på min östliga antenn också!  Har inte kollat denna heltimme alls så
				Jannes tips snabbkollades bara. Tnx!  Även jag har QSLÖ sen tidigare dock.	BOS
		22 23	1000	KFAR Fairbanks AK  med bullrig Fairbanks-reklam i kamp med CFFR	BOS
		23	1000	KFAR med Calgary-QRM	JOB
	670	23	0400	WWFE Miami FL överraskade med ett fint “This is WWFE 670 AM Miami” mm	JOB
		19	0600	WWFE  hade problem med Cuba men annars stark med Cadena-ID och Miami-rek	BOS
		21	0700	WSCR Chicago IL  stabilt men lite LA-QRM	BOS
		11 25	0400	KBOI Boise ID  stabil signal	BOS
		11	0431	KBOI med dunder-promo och ett “670 KBOI”	JOB
		23	1300	KDLG Dillingham AK med ID // 930	JOB
	680	15 22	0800	WRKO Boston MA  hade en bra dag visavi canadickerna	BOS
		21	0600	WRKO finfint “The Voice of Boston” mm	JOB
		22 23	0600	CFTR Toronto ON  mycket bättre på LSB än USB. CJOB tvärt om.	BOS
		22	0800	CFTR “680 News CFTR Toronto”	JOB
		21 22	0600	CJOB Winnipeg MB  	BOS
		16	0400	CJOB med KBRW svagt under	JOB
		24	1000	KNBR San Francisco CA  med flera ID. Först legal ID och sen i promo.	BOS
		11 27	0400	KBRW Barrow AK  härligt lokalt stuk och live-ID plus AC-mx. Härligt lokalt program på natten den 27.10. 0200 utc närmare bestämt. Delvis på EE och delvis på Inuit.	BOS
		14	0400	KBRW en av få AK men den tåten var visst inte hel	JOB
	690	19 22	0600	CKGM Montreal QC  mycket fint med adress mm	BOS
		23 25	0559	CBU Vancouver BC  med bra lokal-ID med frekvenserna i Vancouver	BOS
	700	11 21	0400	WLW Cincinnati OH  i kamp med en annan station. Två klara ID och nyheter	BOS
		11	0400	WLW “Newsradio 700 WLW Cincinnati”	JOB
		11	0445	KALL Salt Lake City UT “Right here on ESPN 700, Utah’s number 1 Sports Talk”	JOB
		24	0930	KALL  med ett ”ESPN 700” genom dunderstarka CJLI	BOS
		11	0441	CJLI Calgary AB ganska bra med promo och “AM 700 The Light”	JOB
		23 24	0900	CJLI  perfekt precis över ID	BOS
		23	1000	KBYR Anchorage AK  	BOS
		23	1000	KBYR “700 KBYR Anchorage, Alaska talks here!”	JOB
	710	22 23	0759	WOR New York NY  med flera ID innan timmen	BOS
		22	0603	WOR “WOR Newstime, it’s 2:03”	JOB
		14	0505	WDSM Superior WI snett efter KNUS med reklam till area code 218 och promo för 
				något på systern 610 KDAL	JOB
		14 24	0500	KXMR Bismarck ND  med trevligt ID	BOS
		23	0400	KXMR fint “Fox Sports 710 is KXMR Bismarck-Mandan Fox Sports 710”	JOB
		14	0505	KNUS Denver CO “710 KNUS” efter wx	JOB
		14	0505	KNUS	BOS
		11 25	0400	KIRO Seattle WA  stark som vanligt	BOS
		13	0427	KIRO  med “710 ESPN Seattle” och pizzareklam	JOB
	720	22	0800	KNR, Simiutaq	JOB
		23	0500	WGN Chicago IL ungefär lika fint som KFIR fyra timmar senare	JOB
		23	0700	WGN  armchair listening	BOS
		24	0921	KDWN Las Vegas NV  testade : ”This concludes the test of the South Nevada Emergency System” och sen vanliga NWS/TLK-programmet.	BOS
		23 25	0558	KFIR Sweet Home OR  plötsligt lätthörd!	BOS
		23	0900	KFIR jisses - armchair listening! “You’re listening to The Voice of The Valley, Newstalk 720 AM KFIR Sweet Home, Lebanon, Albany”	JOB
		15	1100	KOTZ Kotzebue AK  stark med gammal pop 
	730	12 24	0759	CKAC Montreal QC  immun mot norrskenet. En av få starka på låga delen.	BOS
		11	0500	CKAC med sitt “Radio Circulation 730”	JOB
		24	0924	KDBI Boise ID  med MEX och “La Gran D 106.7”. QC störde här förutom BC!	BOS
		19 25	0600	CHMJ Vancouver BC  pålitlig trafikinformatör och leverantör av Global News	BOS
	740	13	0451	CHCM Marystown NL med VOCM-px	JOB
		22	0701	CHCM  hade det tufft mot Zoomer men VOCM-Id i alla fall	BOS
		15	0624	CFZM Toronto ON med Beach Boys och promotade sedan “Zoomer Radio Jet”-tävlingen där man kunde vinna resa till Mexico bl.a	JOB
		21 22	0900	CFZM  ensam och bra men lite atmosfäriskt brus bara	BOS
		14	0501	KNFL Fargo ND  med ett uselt “740thefan.com” och lite till i en gate i ESPN. QSL finns sen förr som tur är. Bara andra gången på 40 år.	BOS
		14	0502	KNFL enligt Bosses tips - tnx! Har inte varit i närheten av denna tidigare, men nu ett något klämt men klart ID med call och “740 The Fan” - kul!  QSL!	JOB
		11 25	0359	CBX Edmonton AB  “This is CBC Radio 1. 740 AM and 93.9 FM in Edmonton.”	BOS
	750	23	2159	CBGY Bonavista Bay NL  bra med ID för 1400 Gander + NL-promo	BOS
		23	2200	CBGY bra med promo	JOB
		21 22	0800	WSB Atlanta GA  godkänt ID	BOS
		23	0730	WSB “News, weather, traffic, 95.5 WSB”	JOB
		11 23	0400	CKJH Melfort SK  kanon med lite justerat musik-format numer. “Beach Radio”	BOS
		11	0431	CKJH “The all new Beach Radio playing 80’s and 90’s”	JOB
		23	1000	KERR Polson MT  upp som hastigast med heltimmes-ID. Får prova en omrapportering nu då.  Ville inte samarbeta förra gången. Men det var flera år sedan.	BOS
		23	1000	KERR bara andra gången! “KERR Polson, Minnesota”. CBS News	JOB
		19 22	0900	KXTG Portland OR  “The game” fint.  “750thegame.com” den 22.10	BOS
		23	0600	KXTG “The NFL plays here, KXTG Portland, it’s 750 The Game”	JOB
	760	11 22	0400	WJR Detroit MI   “where Detroit comes to talk”	BOS
		23	0600	WJR enligt mall	JOB
		24	0900	KFMB San Diego CA  ID i dictation speed skar genom WJR bra. De ekade samma px fram till några sekunder före heltimmes-ID:et och ID:ade samtidigt. Olika nx sen.	BOS
	770	14	0400	WABC New York NY under CHQR	JOB
		19 22	0600	WABC  tog över mer och mer från CHQR	BOS
		11 19	0400	CHQR Calgary AB  “On AM, on HD och the radio player …”	BOS
		23	0600	CHQR dundrade in. RER-stn under. AK antog jag men var WABC precis som 14:e...	JOB
		11	0500	KTTH Seattle WA “…AM 770 KTTH Seattle”	JOB
		19 25	0600	KTTH  promo som slutade med hätskt utfall mot Demokraterna och sen nyheterna	BOS
	780	11	0433	WBBM Chicago IL “Newsradio 105.9 FM”	JOB
		22 23	0659	WBBM   WBBM Sports, WBBM Market Watch, WBBM Newstime etc	BOS
		22	1002	KNOM Nome AK  med trevligt, tillbakalutat eget px och live-ID.  	BOS
		23	1300	KNOM med ID och wx	JOB
	790	19 22	0600	WPRV Providence RI  med ID i röran	BOS
		15 22	0559	WTNY Watertown NY  med flera ID dominant på frekvensen	BOS
		22	0600	WTNY “790 WTNY Watertown” efter wx	JOB
		14 21	0500	KFGO Fargo ND  kallar sig också Mighty liksom KGHL!	BOS
		14	0506	KFGO förstås dominant vid dessa cx. “Newsradio KFGO” och Coast to Coast	JOB
		11	0455	KGHL Billings MT “The Mighty 790 KGHL Billings”	JOB
		25	0600	KGHL  med fint ID före nyheterna och också efter samma nyheter	BOS
		22 25	0631	KJRB Spokane WA  med Spokane-reklamer och 94.1-ID	BOS
		23	1000	KJRB “94.1 The Bear”. Finns en björn till i loggen, på 1660...	JOB
		15 23	0900	KCAM Glennallen AK    legal ID	BOS
		23	1300	KCAM fint “The Voice of the Copper River Valley” bl.a.	JOB
	800	23	2228	VOWR St John’s NL  med arkiv-ID-styrka!	BOS
		12 15	0741	CJAD Montréal QC “Newstalk Radio CJAD AM 800” rätt bra	JOB
		19 22	0900	CJAD  med ovanligt trevligt ID! Ensam och stark men en del norrskensfräs bara.	BOS
		15	0653	CJBQ Belleville ON verkligt kul fynd med ett “800 CJBQ” i musiken! Antagligen min most wanted från Canada. Hörde ett kasst ID på timmen som ledde mig till denna - mirakel kan visst inträffa än på AM! Dvs ett lite bättte ID här. Trevlig att lyssna på via live-länk har jag märkt, med många ID-jinglar. Formatet är snarlikt det CHAB har men lite bredare urval av Oldies, så ändå “eget”. Bra QSL!	JOB
		21 23	0800	CKLW Windsor ON	BOS
		23	0700	CKLW “AM 800 CKLW” hade jag visst missat att ta med...	JOB
		11	0436	CHAB Moose Jaw SK “800 CHAB” och så på med en låt	JOB
		23 24	0900	CHAB  med lite fartigare OLD-hits och ID	BOS
	810	22	0600	WGY Schenectady NY med ID både för AM och FM	JOB
		22	0600	WGY  i underläge mot BBC som vanligt 	BOS
		23	0706	CKJS Winnipeg MB “In Winnipeg this is CKJS 810” långt under BBC men bra perioder med musiken	JOB
		19 22	0900	KGO San Francisco CA  utan att BBC var i vägen denna gång	BOS
		23	0720	KGO “KGO 810” efter reklam	JOB
	820	21 22	0600	CHAM Hamilton ON  plus flera andra men missflyt där	BOS
		22	0700	CHAM drog på ett ID i de roliga historierna	JOB
		11 21	0400	WBAP Fort Worth TX  överst i en röra av stationer	BOS
		14	0400	WBAP fint “This is the News and Talk of Texas” bl.a	JOB
		23	0300	WBKK Wilton MN gladde med ID! Real Presence Radio + call och ort! QSL!	JOB
		11	0500	KUTR Taylorsville UT fint med ID och Townhall-nx	JOB
		19	0900	KUTR  kämpade för sin tro mot mäktiga KGNW …	BOS
		24 25	0559	KGNW Burien WA  “820 Seattle The Word” //104.1	BOS
		11	0500	KCBF Fairbanks AK svagare än KUTR på timmen	JOB
		15 22	0900	KCBF  med “ESPN 107.9 ….”-ID	BOS
	830	22	0557	WCRN Worcester MA   tyckte man skulle njuta av musiken från “The NorthStar”	BOS
		22	0553	WCRN “Full Service Radio 830 WCRN”	JOB
		14 21	0500	WCCO Minneapolis MN  bra	BOS
	840	21 23	0900	WHAS Louisville KY  ”Kentuckyana’s ….” etc.	BOS
		22	0600	WHAS “Newsradio 840 WHAS Louisville”	JOB
		23	2340	KTIC West Point NE stort glädjeämne, med lokal reklam! Nämnde att inom några minuter skulle de bara sända på 98.3 och 98.7. Perfekt QSL med PDF-bilaga kom snabbt - kul!	JOB
		23	2340	KTIC  gammal bekant och jag är även lycklig ägare till nämnda QSL-diplom.	BOS
		24	0900	KXNT North Las Vegas NV  slängde sig fram med en noslängd och ID:ade	BOS
		11	0418	CFCW Camrose AB “840 CFCW” i Countryn	JOB
		24 25	0605	CFCW  lovade en och annan cool country song	BOS
	850	21 22	0600	WEEI Boston MA  i god fysisk form. Mentalt ….	BOS
		12	0745	+ WPTK Raleigh NC hade jag på spåren med diverse Soul-låtar och för att det var så pass östliga cx som det var! Bra lokalreklam här och så ett fint “Just Right Radio” med mera vid timmen! Tyvärr tämligen svårflörtad på QSL-fronten.  QSL kom till sist! 	JOB
		12	0745	WPTK  skapade intresse när musiken dök upp 0735 och sen gick ganska stabilt ett bra tag. Smyghöll lite på denna medan jag testade några olika mailadresser men har nu lagt ner det projektet. Misstänkte att Janne också smög med denna. QSL plötsligt!	BOS
		21 23	0800	WKNR Cleveland OH  med ett dåligt ID. Mest beroende på KOA.	BOS
		23	0600	WKNR rätt bra med callet + ESPN	JOB
		11 22	0400	KOA Denver CO	BOS
		23	0600	KOA körde över WKNR sekunderna efter med ID-jingle + ABC News	JOB
	860	21 22	0559	CJBC Toronto ON  började plötsligt prata engelska men det var tydligen ett utdrag ur någon gammal film som diskuterades.. ”860 AM á Toronto”	BOS
		22	0600	CJBC bra med ID 	JOB
		14	0500	CBKF-2 Saskatoon SK ganska ensam på timmen	JOB
		24	0600	CBKF-2  ID:ade med frekvensen för North Battleford	BOS
		23	0805	KTRB San Franscisco CA med promo “860 AM The Answer”	JOB
		24	0900	KTRB  med fint ID strax innan XEMO tog över	BOS
		23	1059	CHAK Inuvik NT  ”CBC North Radio One” men inget lokal-ID. Stark. På heltimmen upptäckte jag att CFRP fanns under eftersom det plötsligt blev ett svagt eko då CBC-nyheterna drog igång. CHAK dock mycket starkare.	BOS
	870	21 24	0800	WWL New Orleans LA  när jag hoppades på NY för omrapportering.	BOS
		22 24	1000	KLSQ Whitney NV  med ett hyfsat ”KLSQ Whitney-Las Vegas” och SS sportsnx	BOS
		19 24	0900	KFLD Pasco WA  skapligt men med brus över. Otrevligt i längden att lyssna på	BOS
		19	0900	KFLD enligt BOS	JOB
	880	12	0732	WCBS New York NY “WCBS Newsradio 880” fint	JOB
		19 21	0900	WCBS  ”WCBS Newstime - 5 o’clock.”	BOS
		24	0602	CKLQ Brandon MB  med ID // 91.5 FM och sen country.	BOS
		16	0400	CKLQ med ID under AB	JOB
		11 25	0400	CHQT Edmonton AB  bara svagt vid ID	BOS
		24 25	0607	KWIP Dallas OR  med fina ID “La Campeona 880” och liknande	BOS
		25	0600	KIXI Mercer Island-Seattle WA  med legal ID i röran här	BOS
	890	14 21	0500	WLS Chicago IL	BOS
		22 24	1000	KYWN Meridian ID  med skapligt heltimmes-ID och sen stabil men svag länge.	BOS
		25	0641	CJDC Dawson Creek BC  fint med ”We’re Pure Country.”	BOS
	900	19	0702	+WURD Philadelphia PA  riktigt fint med ID!  Tack PE som tipsat om denna. Men hade nog inte missat den när jag någon gång tagit fram denna snutt.  GM meddelade att hon skickat rapporten vidare till tekniska avdelningen. På den vägen är det.	BOS
		21 24	0800	CHML Hamilton ON  var lättrepad här runt denna tid	BOS
		15	0600	CHML streamar live på 900chml.com säger dom	JOB
		11	0445	CKBI Prince Albert SK “This is Saskatchewan’s Country CKBI” efter reklamblock	JOB
		24 25	0558	CKBI  med ID alldeles i början av rusningen denna morgon. Senare mycket starkare	BOS
		22 23	1001	KZPA Ft Yukon AK  med fint KSKO-ID	BOS
		23	1301	KZPA bra med ID för FM	JOB
	910	19 22	0756	WLAT New Britain CT med “La Mega”-ID:s och till och med frekvens // 101.7. Verkar svarsobenägen säger Bosse och man kan inte annat än hålla med...	JOB
		19 22	0557	WLAT  med fint ID och mer skapade vissa förväntningar som inte verkar infrias. Gav upp efter tre olika adresser och satte Jan på spåret. Även han verkar jobba i motvind.	BOS
		15 22	0600	WFDF Farmington Hills MI  fint ID förutom slogan “910 Superstation”. Verkade köra ut ESPN sedan? Har ett visst samarbete med ESPN enligt googling.	BOS
		15	0700	WFDF “AM 910 Superstation” och verkade vara den som körde ESPN	JOB
		15	0700	WSUI Iowa City IA “Iowa Public Radio” och BBC-px	JOB
		15	0600	WSUI  med callet	BOS
		11	0457	KCJB Minot ND “910 AM KCJB” och Countryklassiker	JOB
		22 24	0900	KCJB  med trevliga ID och mindre trevliga nyheter från skogsbränderna i CA	BOS
		24 25	0603	CKDQ Drumheller AB  “Real Country 910”	BOS
		11	0546	CKDQ “Real Country 910” till morgonkaffet	JOB
	920	19	0659	WURA Quantico VA  mycket fint! Ganska ensam på frekvensen dessutom. Roliga cx 
				runt denna tid.  Ett trevligt återhörande. Har QSL sen länge.	BOS
		19	0700	WURA säger “Una señora emisora!”	JOB
		12 15	0800	WDMC Melbourne FL  fint över timmen. Lite norrskens-fräsande bara.	BOS
		12	0800	WDMC  “Your place for Catholic truth, WDMC Melbourne - Riviera Beach”	JOB
		24	0055	CKNX Wingham ON “CKNX and cknx.ca, True Country”	JOB
		14	0400	WOKY Milwaukee WI “920 WOKY Milwaukee”. Fox Sports	JOB
		14	0400	WOKY  här men kan ju höras mycket bättre.	BOS
		14	0500	KARN Little Rock AR förvånade med ID - Arkansas vimlar det ju inte av i samlingen! Men hade gärna fått gå bättre dock. 100% emellertid, “The Sports Animal” plus lite till! Hörde av sig med ett gammaldags(!) mail-QSL, dvs behövdes ingen app...	JOB
		21	0800	KWAD Wadena MN  med sitt nya Classic Country-format och legal ID	BOS
		21	0900	KDHL Faribault MN  med ett riktigt underground-ID … Q2 knappt	BOS
		20	0501	CFRY Portage-la-Prairie MB “Real Country Radio CFRY”	JOB
		21 23	0903	CFRY  höll på heltimmes-ID:et i tre minuter.	BOS
		11	0419	KVEL Vernal UT hade sina fina stunder denna morgon. “Newstalk 104.5 bl.a.”	JOB
		11 25	0400	KVEL  med heltimmes-ID.  Rapportvänlig den 25.10 kl 0605z	BOS
		24	0945	+KWYS West Yellowstone MT  hade jag inte hört talas om när dom plötsligt dök upp med ett klart ID! KOJE var inte till någon hjälp så fick konsultera FCC. Svarar inte.	BOS
		24	0945	+KWYS var jag nog med på hör jag, men väl risig signal på mina antenner...	JOB
		22 24	1100	KXLY Spokane WA  med ID // 100.7 FM. Intressant uttal av Coeur d´Alene!  Ny slogan “920 News Now” kördes och hördes flera gånger	BOS
		23	1000	KSRM Soldotna AK “Newstalk 92 KSRM Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
		22 23	1200	KSRM  dominant	BOS
	930	21	0702	CJYQ St John’s NL  avlöste KSEI utan att jag bytte antenn	BOS
		21 22	0557	WBEN Buffalo NY  bra med anti-självmords-PSA med WBEN som tillskyndare	BOS
		19	0500	WBEN vann kampen på timmen	JOB
		14	0430	WAUR Sandwich IL fint med annonser för Relevant Radio	JOB
		14	0500	KSDN Aberdeen SD svagare än KSEI men kände igen ID:et med liknande basröst som 
				KFKA.  KSDN mycket bättre 17:e 0500z	JOB
		16	0406	KSDN  med ovan nämnda basröst-ID innan man kopplade in nätverket igen	BOS
		11	0500	KSEI Pocatello ID “Idaho’s Oldies Channel” under CJCA	JOB
		14 21	0500	KSEI  med Oldies-slogan som ovan men i kamp med CJYQ.  Stark 25:e 0611z	BOS
		25	0600	CJCA Edmonton AB  musicerade	BOS
		23	1300	KNSA Unalakleet AK “This is KDLG Dillingham” osv // 670	JOB
	940	19	0229	KVSH Valentine NE gladde med åtminstone tre lokalreklamer till Valentine jag kunde knäcka! Fick inte upp något egentligt ID men 100% dom! Positivt QSL kom efter några timmar - tnx för v/s BOS!	JOB
		16 24	0405	CJGX Yorkton SK  drog vädret vida omkring och nära	BOS
		23	0618	CJGX “GX-94” hade sällskap av XEMMM bland annat	JOB
		19 24	0900	KWBY Woodburn OR  precis som förr med SS pop, legal ID och “La Pantera”-slogan! Hur går det ihop med förra säsongens uppgifter om Estación de la Familia?	BOS
	950	12	0735	CKNB Campbellton NB med moderna hits och “95 CKNB”	JOB
		12 19	0800	CKNB  nämnde även “New Brunswick” i heltimmes-ID:et.  KJR-QRM	BOS
		19	0700	WIBX Utica NY i tydligt underläge mot KJR men helt klart dem! Tur man inte behövde skicka rapport	JOB
		19	0700	WIBX  nästan jämnstark med KJR på min antennkombination. Kul återträff!	BOS
		15 22	0600	WWJ Detroit MI  inte lika stark som konkurrenten på 910	BOS
		21	0100	WWJ fint “Newsradio 950 WWJ”. CBS Nx	JOB
		19	2338	KOEL Oelwein IA med ett “AM 950 KOEL” är nog bara andra gången för	JOB
		11	0500	KCAP Helena MT med ID och ABC News	JOB
		17 25	0839	KCAP  med perfekt ID. Väldigt ensam och stark den 22.10 vid lunch.	BOS
		19 25	0558	KJR Seattle WA  mycket stark men hade konkurrens av KCAP	BOS
		11	0500	KJR snett efter KCAP...	JOB
	960	22 23	2200	WEAV Plattsburgh NY  i plattret med ID	BOS
		19	0700	WEAV med legal ID	JOB
		19	0700	WFIR Roanoke VA  med riktigt bra legal ID strax efter WEAV. Gammal bekant.	BOS
		19	0700	WFIR var med på ett hörn	JOB
		12	0730	WERC Birmingham AL kallar sig “Newsradio 960” numer. Skippat // 105.5 då?	JOB
		15	0300	KMA Shenandoah IA tackar sina lyssnare som vanligt. Kan gå betydligt bättre	JOB
		20 23	0900	KMA  ID:ade klart och tydligt	BOS
		11	0500	KFLN Baker MT överraskade med ett fint ID! “Real Country KFLN Baker” och angav också sin FM-frekvens. Fox News. Även  0400 den 14:e! Har blivit halvvanlig?	JOB
		14 16	0500	KFLN  även på timmen 06z. Hörd många dagar.  24.10 0600z bra legal ID oxo.	BOS
		14	0503	CFAC Calgary AB “Sportsnet 960 The Fan” men fler stns här	JOB
		24	0900	CFAC  	BOS
		22	1026	KALE Richland WA  ”more Music, More Variety” satte mig på spåret, ”1061 More FM”. Hade helt annat format senast jag hörde dem.	BOS
		23	1026	KALE ej helt bra, så tur man inte behövde den	JOB
	970	13	0516	WZAN Portland ME med ESPN och ID // 101.5	JOB
		19 22	0656	WZAN  fortfarande med ESPN	BOS
		12 22	0740	WWRK Florence SC visade detta sig vara med tung rockmusik och ett “therockfms.com” här! Sedan hyfsat ID några minuter senare också med tre FM-frekvenser! Snabbt QSL via Messenger! Såg i Ekot att SGD loggat dem 0500 samma morgon! Även 22:a 0559 med sitt “The Rock FM:s”	JOB
		12 22	0812	WWRK  verkar glömma slå ner effekten (?) nu och då.  0749 den 12:e bra ID + AC	BOS
		23 24	0600	WDAY Fargo ND  har jag visst glömt notera ner men ska förstås vara med också.	BOS
		11	0500	KBUL Billings MT ID:ar // 95.5 som vanligt	JOB
		25	0600	KBUL  stark med rent och fint ljud	BOS
		24	0605	+KVWM Show Low AZ  med en bra och mycket lokal PSA!  Bärvågen bara synlig en halv minut. Min rapport har inte renderat i något QSL ens efter brev-fup!  Å andra sidan har bara ett av 14 brev + CD givit svar!.	BOS
		24	0605	KVWM  upp helt kort med en lokal PSA enligt tips från BOS - Tnx! Mycket oväntat. Brusigt men lite bättre med SAM-inställning. QSL!	JOB
		19 21	0900	KUFO Portland OR  ovanligt fint ID men sen ett elakt nx-eko mot KBUL	BOS
		19 22	0900	KUFO kanon-ID och Fox Nx. Hemsida på “freedom970.com”	JOB
		19 22	0901	KTTO Spokane WA  från ingenstans med ID genom ovan nämnda eko!	BOS
		19	0901	KTTO upp med ID “Catholic Radio for the Northwest” bl.a	JOB
		14 22	0905	KFBX Fairbanks AK  med vädret. Samma temp som i Parka.	BOS
		13	0758	KFBX med nogsamt ID “99701” (dom nämnde postnumret också) och NA mm av en lokal kör, The Fairbanks Sweet Adelines	JOB
	980	14	0405	CHRF Montréal QC “980 AM Montréal” kör ofta 70-talsdisko. QRM annan mx-stn!	JOB
		22 24	0600	CHRF  extraordinärt stark och stabil.  Nu nerlagd!	BOS
		12	0733	WAAV Leland NC letade jag upp med tanke på Dixie-konds och här ett tydligt “Talk 980 The Wave”! QSL kom prompt	JOB
		12	0733	WAAV  även på min inspelning när jag kollade! Tnx OM! Blixtsnabbt QSL!	BOS
		23	0400	WCUB Two Rivers WI rätt dominant “980 WCUB Two Rivers-Manitowoc”	JOB
		20 23	0800	WCUB  även lite senare denna dag men då i mun på många	BOS
		14	0500	KKMS Richfield MN “This is AM 980 The Mission, KKMS” + orterna	JOB
		22	0500	KKMS  som ovan genom LA och annat	BOS
		23 24	0805	CJME Regina SK  när jag kopplade om till den tråd jag lyssnade mest på. Tyvärr.  	BOS
		24	0759	KFWB Los Angeles CA  med ett par bra ”La Mera Mera”  när jag tillfälligt kopplade om till västkusttråden. Lyssnade nog på fel antenn denna morgon.  	BOS
		11	0500	CKNW New Westminster BC “AM 980 CKNW Vancouver”	JOB
		19 25	0600	CKNW   	BOS
	990	20 23	2200	CBY Corner Brook NL fint med ID + CBC Newfoundland Mornings-promo	BOS
		23	2200	CBY bra med promo	JOB
		22	0857	+WEEB Southern Pines NC  med snyggt ID både tre minuter före heltimmen och sen on top med legal ID! Totalt oväntad här förstås!  Svarade fint!	BOS
		22	0857	WEEB  faktiskt när jag kollade enligt Bosses tips! Ganska brusigt på min antennkombo dock. QSL!	JOB
		12	0822	WTLN Orlando FL  med “Grace to you” helt enligt programschemat för lördag natt. Dessutom fina Orlando-reklamer (Karen på Altamonte Law ville ha uppdrag t ex.) och iHeartRadio-promo mm.  QSL finns dock redan från La Nueva 990-tiden.	BOS
		12 22	0822	WTLN enligt Bosse. Trevlig återhörning och QSL från förra reinkarnationen oxo! 
				Den 22:a 0831 ID:  “The new AM 990 and FM 101.5 The Word”	JOB
		11	0359	CBW Winnipeg MB	BOS
		24	0159	CBW ID:ade exakt samtidigt som CBY. Både hördes ungefär lika bra	JOB
	1000	21 22	0800	WMVP Chicago IL  god tvåa på frekvensen efter KOMO runt denna tid	BOS
		11 25	0400	KOMO Seattle WA	BOS
		12	1142	KOMO kom igenom den kraftiga elstörningen. Glest med stationer annars	JOB
	1010	12 22	0800	WINS New York NY  väntade runt 70F i inner city	BOS
		14	0500	WINS gick genast in på vädret. CBC-QRM	JOB
		21 22	0600	CFRB Toronto ON  i hård kamp med WINS. Båda vann!	BOS
		22 25	0604	CBR Calgary AB  ”From CBC Calgary …. weather …”  Den 22.10 kl 1210z började morgonprogrammet med det fyndiga namnet ”Calgary Eye Opener”	BOS
		17	0505	CBR “From CBC Calgary your weather forecast”	JOB
	1020	13 21	0800	KDKA Pittsburgh PA “This is KDKA Radio” mm	JOB
		19	0800	KDKA  ”Newsradio 1020 KDKA” plus citatest ovan	BOS
		19 23	1000	KTNQ Los Angeles CA  men en EE här hörde jag inget ID på	BOS
		23	0900	KTNQ fint “Estás escuchando KTNQ Los Angeles 1020 AM, la estación special
				de Los Angeles Dodgers”	JOB
		24	1005	KDYK Union Gap WA  dök upp med kedje-ID:et för Estación de la Familia lite 
				oväntat. “KLSY 93.7 FM” etc. Länge sedan senast jag hörde dem. Wikipedia visste att
				“Effective February 8, 2019, Bustos Media sold KDYK and its translator … to Centro 
				Familiar Cristiano for $374,500.”  Annars mest La Z-info på nätet. 	BOS
		19	1000	KWIQ Moses Lake North WA  med sitt vanliga dubbel-ID i ESPN	BOS
	1030	12	0504	WBZ Boston MA “WBZ 24 hour traffic and weather”	JOB
		21 22	0900	WBZ  hade ovanligt många att bråka med på fq:n	BOS
		12	0744	+WONQ Oviedo FL visade sig stationen vara som kom upp med salsa under WBZ! Kanske inte oväntat då det var ganska hårda cx mot sydöstra USA. ID // 99.5 FM. QSL:ade!	JOB
		11	0409	KBUF Holcomb KS upp med skapligt ID i Countryn	JOB
		11	0409	KBUF  tog över nästan helt från WBZ en stund	BOS
		11	0500	KTWO Casper WY stötvis fint. Legal ID och Fox News	JOB
		19 25	0600	KTWO  	BOS
		23 25	0558	KMAS Shelton WA  mycket fint.  “iFibre NewsRadio”	BOS
		25	0630	KMAS “Sunday mornings at 6 on iFiberOne Newsradio”	JOB
	1040	14 22	0500	WHO Des Moines IA	BOS
		11	0400	WHO tillhör iHeart. “Newsradio 1040 WHO”	JOB
		22 25	0600	CKST Vancouver BC  TSN-px och fint ID	BOS
	1050	12 19	0800	WEPN New York NY  med EE och ESPN nu.  Gick fint vid ID.	BOS
		12	0800	WEPN “Your’e listening to 1050 ESPN”. Dvs nu EESPN, ex-SS-dito	JOB
		22	0900	CHUM Toronto ON “CHUM AM Toronto is TSN 1050”	JOB
		21 22	0900	CHUM  noterad av mig också	BOS
		23 25	0646	CJNB North Battleford SK  med trevliga lokala annonseringar	BOS
		23	0904	CJNB tyckte man kunde streama dem online	JOB
		19	1000	KBLE Seattle WA  med skapligt ID men en hel del splash sedan.	BOS
	1060	12	0800	WQOM Natic MA  med ID genom suset	BOS
		12	0744	KYW Philadelphia PA upp med väder och ett “KYW Newsradio”	JOB
		12 19	0700	KYW  med Id som för Janne ovan	BOS
		15 16	0500	KGFX Pierre SD  sa att dom även kunde höras på 107.1. Power down 14:e 2359z	BOS
		23	2338	KGFX “1060 AM, 107.1 FM KGFX” i Countryn	JOB
		19 22	1200	CKMX Calgary AB  - very funny …	BOS
	1070	12	0741	WNCT Greenville NC upp bra med promo och unik slogan = kul! QSL!	JOB
		15	0801	CHOK Sarnia ON med en enkel “CHOK”-sångjingle i musiken	JOB
		14 25	0906	KNX Los Angeles CA  “KNX 1070 Newsradio. Good morning.	BOS
		14	0400	KNX “KNX 1070 Newsradio”	JOB
		23	1100	CFAX Victoria BC  “C-fax 1070” jämnstark med KNX.	BOS
		19	0604	CFAX tillhör iHeart säger dom	JOB
	1080	12 19	0800	WTIC Hartford CT  	BOS
		12	0832	WTIC  “WTIC Weathercenter”	JOB
		21	0703	WWNL Pittsburgh PA upp fint med “In Touch” och Dr Charles Stanley helt enligt schemat. På halvtimmen en väderrapport och callet. Jämförde med webstreamen och de säger precis vad jag hörde så 100% trots dålig QRK. Hörd av andra detta datum så var nog på dageffekt detta datum. WTIC en tuff utmanare... QSL!	JOB
		21	0829	WWNL  med strålande ID när jag scannade av detta datum då de körde över med dageffekt! Tack till alla andra som hittade denna innan jag hann kolla! Bra QSL!	BOS
		12	0800	WQOS Coral Gables FL  med callet + “Relevant Radio”.  Kanske går bättre få svar den här vägen än från gamla WKAT.  James QSL:ade glatt och förklarade att det var första rapporten han sett på WQOS! Blev första QSL baserat på PAX133. Men bara 2 skickade än så länge. Inspelningskoll och rapportskrivning har haft låg prioritet så här långt	BOS
		12	0800	WQOS  “Relevant Radio” numer! “WQOS Coral Gables” efter att WTIC IDat. QSL:ad som WKAT förra säsongen så slipper skicka nu!	JOB
		22	1023	KVNI Coeur D'Alene, ID  hade en bra period med lite tyngre musik och ID	BOS
		22	0900	KFXX Portland OR kom igenom med ett ID. Inte bra men...	JOB
		19	0957	KFXX  helt dominant med Portland-reklam	BOS
		23	1000	KOAN Eagle River AK  med några ID och ökade sen i styrka under nx	BOS
	1090	12 19	0805	WBAL Baltimore MD  berättade hur man skulle köra för att unvika trafikproblem	BOS
		12	0800	WBAL fint “WBAL Newsradio” och AM/FM-QRG. “Available on any device”,
				dvs även brödrosten då? 	JOB
		19	2352	KMXA Aurora CO med ett ID i Mex-musiken. Även med legal ID på timmen sedan	JOB
		11 25	0400	KFNQ Seattle WA  med sin lite missvisande “1090 KJR”-slogan	BOS
		13	1000	KFNQ “1090 KJR” // FM-QRG	JOB
	1100	12 24	0800	WTAM Cleveland OH  väldigt svag trots 50 kW. Skarp kondsgräns gynnade väster.	BOS
		14	0505	WZFG Dilworth MN “AM 1100 The Flag” i sällskap av andra	JOB
		16 25	0800	KNZZ Grand Junction CO  klämd vid ID men mycket bra en stund innan	BOS
		19	0900	KNZZ “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction and 92.7 FM...”	JOB
		23	1000	KFAX San Francisco CA med jingle-ID och SRN Nx	JOB
		21 22	1100	KFAX  peakade på 1100 klockan 1100	BOS
	1110	12	0732	WUPE Pittsfield MA igång så här dags av någon anledning. Ett “Whopee FM” under WBT och sedan Elton John. Upp igen och bättre med ID:et 0749!	JOB
		12	0732	WBT Charlotte NC “Newstalk 1110 and 99.3 WBT” hade rejäl kräm på signalen	JOB
		22 24	0600	WBT  läskig styrka vid mangling i Halloween	BOS
		15	0000	WJML Petoskey MI  uselt ID men ”106.3” bra. Mest beroende på splash från EU	BOS
			0000	WJML skapligt med ID för alla repeaters också. Senast hörde jag dem på morgonen här, men nu nog på legal effekt? Tycks stört omöjlig att få QSL från dock...	JOB
		11 25	0400	KFAB Omaha NE	BOS
		14	0506	KFAB “Newsradio 1110 KFAB”	JOB
		16 25	0800	KBND Bend OR  hyfsat i geo-spraket. 	BOS
		23	1000	KBND fint ID och Fox News	JOB
		22	1200	KAGV Big Lake AK  med adress i Houston AK enligt ID	BOS
	1120	19	0700	WBNW Concord MA  ovanligt bra på timmen. Rapport till slut men inget QSL än.	BOS
		19	0700	WBNW “This is Money Matters Radio Network”. Svarade faktiskt!	JOB
		11 19	0400	KMOX St Louis MO	BOS
		12	0728	KMOX med “Our American Stories” ett av få K-call runt denna tid	JOB
		20	0000	+KCRN Limon CO gladde med EWTN-px och ID med call och ort! Fick googla! QSL kom prompt!	JOB
		20	0000	KCRN  även på min östligare antenn som tur var.  Men säkert svagare än för Jan.	BOS
		24 25	0609	KANN Roy UT  stark med musik och inklippta “SOS Radio”	BOS
		16	0756	KANN “SOS Radio”	JOB
		17 19	0900	KPNW Eugene OR	BOS
	1130	15 22	0700	WBBR New York NY  har vi visst glömt tipsa. Hörs varje dag	BOS
		20	0400	WISN Milwaukee WI ägde verkligen frekvensen här “Stay informed all day, everyday, on Newstalk 1130 WISN and WRNW-HD2, an iHeart radio station”	JOB
		20	0400	WISN  oväntat dominant	BOS
		11 21	0400	KTLK Minneapolis MN	BOS
		22	1000	KSDO San Diego CA  i underläge men ett klart “Radio Inspiración” i alla fall!	BOS
		22	1000	KSDO hör man inte varje säsong. Klart ID // 1390 under CKWX	JOB
		27	0058	KXET Mt. Angel OR  gick stabilt i en timme med en massa detaljer - om man kunnat ryska. Tyvärr inget ID uppfattat trots att de gick hyfsat över heltimmen.	BOS
		19 25	0600	CKWX Vancouver BC  1130 Gas Tracker berättade var bensin var bi(l)ligast!	BOS
		19	0800	CKWX “News 1130 CKWX Vancouver”	JOB
	1140	12 22	0800	WRVA Richmond VA  Kan den här heltimmes-jingeln annars hade det varit svårt	BOS
		14	0505	WRVA bland alla Dakotas med ett “Newsradio 1140 WRVA” efter wx	JOB
		15	2358	+KCXL Liberty MO  riktigt bra i ett par minuter! Tack för tipset PE! På gränsen till övertid för dageffekten. Liberty låg inom gråzonen knappt.  Fint QSL!	BOS
		16	0000	KCXL  mycket fint med ID // 107.9 och 104.7! Var har den varit förut? Svarade
				trevligt!	JOB
		13	0332	KXRB Sioux Falls SD med px:et “Pure American Country” precis enligt webben	JOB
		14	0500	KXRB  med callet och FM-frekvensen	BOS
		11 22	1156	CHRB High River AB  med roligare px än overnight	BOS
		11	0329	CHRB svårmissad. ID:ad live..	JOB
		15	0900	KGEM Boise ID rent av ganska bra med ID // 102.3 (K272FS)	JOB
		19 21	1100	KGEM  mycket konkurrenskraftigt ID i enlighet med Jans tips ovan	BOS
		17	0900	KXST North Las Vegas NV  “CBS Sports Radio 1140”  fint både på timmen med legal ID och tre min över med citerad slogan.	BOS
		23	0800	KXST med ID även för KXTE HD3	JOB
		11	0657	KHTK Sacramento CA  ”At Sports 1140 KHTK We Do Sports” hördes fint	BOS
		22 23	0800	KSLD Soldotna AK  med callet lite trängt under AB med fler	BOS
		22 23	1331	KSLD “ESPN 1140” mycket bra. Även med callet 23:e	JOB
	1150	12 24	0800	CKOC Hamilton ON  egentligen för västlig för dessa cx men med 50 kW så …	BOS
		12	0800	CKOC  “CKOC AM, a division of Bell Media”	JOB
		14	0500	WHBY Kimberly WI som vanligt framträdande vid allmäna cx	JOB
		23 24	0800	WHBY  hade jag glömt notera i loggen. Hörs ju dagligen.	BOS
		14	0500	KSAL Salina KS med promo under WHBY	JOB
		14	0500	KSAL  vid ett sällsynt besök denna säsong. Vanligare förr. ”ksal.com” mm	BOS
		23	0834	CJSL Estevan SK “...on CJ 1150..”	JOB
		22 27	0200	KAGO Klamath Falls OR  med ett strålande ID! Åtminstone för denna tid på dan!	BOS
		23	0900	KAGO påpekade att de även sänder på 92.9 FM	JOB	
		15 17	0900	KKNW Seattle WA  kör vidare som “Alternative Talk”	BOS
		23	0930	KKNW med sitt “Alternative Talk” och call-ID	JOB
		16 22	0900	CKFR Kelowna BC  med C2C innan ID	BOS
		23	1000	CKFR bäst på timmen här	JOB
	1160	12	0739	WSKW Skowhegan ME fint med klassiska hits och “Legacy 1160 WSKW”	JOB
		12 	0805	WSKW  fortfarande i relativt god form. “Twistin’ the Night Away”	BOS
		19 21	0800	WYLL Chicago IL	BOS
		14	0500	WYLL	JOB
		11 25	0400	KSL Salt Lake City UT	BOS
	1170	12	0747	+WKFL Bushnell FL minsann! Upptäckte en stn med musik här och den visade sig gå // med 1360 när jag kom på att jämföra. Sen hittade jag av ID som samtidigt hördes på WHNR, och bättre där ju. Men kul ändå! Ingen rpt dock	JOB
		12 19	0805	WWVA Wheeling WV  ID:ade och tystnade totalt i en minut i innan C2C startade	BOS
		13	0600	WWVA “Newsradio 1170 WWVA”	JOB
		21	0900	KBOB Davenport IA  jämnstark med WWVA är ju riktigt sällsynt … Fint ID!	BOS
		17 22	0859	KPUG Bellingham WA  ville att man skulle följa dem på Facebook och gav adress	BOS
		19	0800	KPUG med ID och ESPN	JOB
		16 25	0800	KJNP North Pole AK  väldigt bra. Bäst på västkusttråden dock.	BOS
	1180	21 22	0810	WHAM Rochester NY  med rent och fint ljud plötsligt	BOS
		15	2300	WHAM bra	JOB
		13	0500	KYES Rockville MN  “FM 92.5 and AM 1190, K-Yes, KYES Rockville-St. Cloud”	JOB
		21 23	0900	KYES  bäst på timmen men K-yes och WHAM bytte hela tiden plats med varandra	BOS
		17 25	0900	KOFI Kalispell MT  stark som brukligt vid dessa cx. Driver i frekvens en aning!	BOS
		11	0500	KOFI “KOFI Kalispell” om än i kamp med andra	JOB
	1190	12 19	0803	WLIB New York NY  ovanligt stabil och bra.	BOS
		12	0803	WLIB	JOB
		21 23	0800	WOWO Fort Wayne IN  med trevligt heltimmes-ID.	BOS
		16	0000	WOWO dominant vid dessa cx ju	JOB
		15	2300	WNWC Sun Prairie WI skapligt “Faith 104.7 FM and AM 1190, WNWC Sun Prairie-Madison”. Bara andra gången för	JOB
		15	2300	WNWC   ”….a ministry of University of Northwestern.”	BOS
		24	0920	CFSL Weyburn SK  med sitt fåniga ”AM 1190” och sen dominant med Country.	BOS
		17 25	0900	KEX Portland OR  men musik under intresserade mer	BOS
		11	0500	KEX “1190 KEX Portland”	JOB
	1200	22	0800	WXKS Newton MA  med ett ovanligt klent legal ID	BOS
		13	0800	CFGO Ottawa ON “CFGO AM Ottawa” samtidigt som WOAI	JOB
		21 23	0900	CFGO   ”… a Bell Media radio station.”	BOS
		24	0900	WMUZ Taylor MI  försökte värva medarbetare för ideellt arbete	BOS
		11 25	0400	WOAI San Antonio TX  Njutbart med San Antonio-reklamer den 25:e 0604z	BOS
		13	0800	WOAI “Newsradio 1200 WOAI”	JOB
		15 23	1000	KFNW West Fargo ND  starkast på frekvensen	BOS
		16 23	0400	KFNW “Faith 1200” dominant	JOB
		19 22	1100	KYAA Soquel CA  med tydligt call-ID genom nedanstående.	BOS
		22	1000	KYAA trevligt återhörande! “KYAA Soquel-Monterrey, Relevant Radio 1200 AM”	JOB
		19 22	1202	CJRJ Vancouver BC  klämde in ett “Spice Radio” som hastigast i musiken. KYAA 
				stark utom just över timmen med sitt Relevant Radio-relä.	BOS
	1210	18 23	2158	VOAR Mt. Pearl NL  fint med utförligt väder	BOS
		23	2200	VOAR hade minusgrader. Nu off AM...	JOB
		12 22	0805	WPHT Philadelphia PA  med promo framförd med väldigt pressad röst	BOS
		14	0400	WPHT “Talkradio 1210 WPHT”	JOB
		23	0800	CFYM Kindersley SK fint “While you’re listening to us we’re listening to you, 1210 AM Classic Hit Radio is CFYM Kindersley”	JOB
		11	0502	KHAT Laramie WY med snudd på ett kanon-ID “KHAT Laramie, and K244FN Laramie”, “This is New Country 96.7”	JOB
		24	0905	KHKR Washington UT  med ESPN en stund och troligen ett uselt ID oxo.  Var läge för UT men  …  Dök upp senare med bra PSA till Cedar City och dito reklam vilket glatt
				intygades per mail efter att jag hade skickat rapport i form av brev med CD!	BOS
		19 25	0646	KHAT  med perfekt ID denna “värdelösa” dag med jättestörningen	BOS
		24 25	0600	KPRZ San Marcos CA  legal ID i kamp med KMIA. “106.1 North County” mm	BOS
		17 24	0900	KMIA Auburn-Federal Way WA  med MEX-mx ID:ade “La Pantera” 0906	BOS
		23	1116	KMIA “La Pantera” i Mex-musiken	JOB
	1220	22 24	0600	WHKW Cleveland OH  övertygande i signalstyrka men i budskap?	BOS
		24	0300	WHKW	JOB
		11	0405	CJRB Boissevain MB “CJRB reports on sports”	JOB
		15 23	0855	CJRB  “CJRB, Radio 1220”	BOS
		22	1200	KHTS Canyon Country CA  med ett par smaskiga ID efter Red Eye Radio. Nu 
				behövde jag inte just denna men kul ändå! Inte ofta hörd.	BOS
		22	1200	KHTS nätt och jämnt	JOB
		17 25	0859	KSLM Salem OR  fint med reklam för något east side of the Cascades. Sämre ID	BOS
	1230	14	2259	CFFB Iqaluit NU  med Nunavut-promo klockrent!	BOS
		12	0734	WCMC Wildwood NJ med ett “Classic Oldies WCMC” under WSB	JOB
		19 22	0728	WCMC  väldigt dominant. Så här dags en jingle.  På timmen 0800 ett inklippt snabb-ID av en helt annan röst! Bara för Wildwood.	BOS
		12	0800	WSBB New Smyrna Beach FL  med bra trippel-ID	BOS
		12	0731	WSBB  fint med en weather update och lade sedan på “Mr Melody” med Natalie Cole. Hoppades lite på WGUY vid ME-cx:en men…	JOB
		11	0504	CHFC Churchill MB  mycket fint med lokalt väder för Flin Flon, The Pas och omgivningarna.  Har varit mycket ovanligare denna vinter än tidigare år	BOS
		11	0405	CHFC med väder för Thompson mfl ställen. Bättre 60 minuter senare	JOB 
		16	0509	KDIX Dickinson ND är inte så vanlig men bra wx och jingle!	JOB
		16	0509	KDIX  enligt JOB	BOS
		19	0919	KXLO Lewistown MT  med läckert ID. Så ska det låta!	BOS
		19	0919	KXLO // 106.9. Det var länge sen!	JOB
		16 21	0839	KORT Grangeville ID  hördes inte kort utan länge och bra	BOS
		22 25	1000	KBAR Burley ID  inte lika i vägen som KORT men inte ovanlig	BOS
		22	1000	KBAR i underläge mot “La estación de la familia”	JOB
		22	1020	KXO El Centro CA  med ett par svaga men tydliga ID i röran	BOS
		19	1000	KRYN Gresham OR  med lokal-ID strax före kedje-ID för Estacion de la Familia	BOS
		22	1019	KQYT Burns OR “Hank 1230 AM 99.1 FM” och Country	JOB
		22	1045	KQYT  löste Jan åt mig! Tnx!  Inte behövd men kul ändå. Missledande info på nätet 
				men stämmer när man vet hur det ska vara. ”1230 AM and 99.1 FM”. 	BOS
		11 16	0805	KWYZ Everett WA  stabil med koreanska och dubbel-ID för 1450 och 1230.	BOS
		22	1100	KWYZ // 1450	JOB
		24	0900	KSBN Spokane WA “Money Talk 1230 KSBN Spokane”	JOB
		16	0800	CJNL Merritt BC “...on Radio NL”. Svårt att märka av BC-cx numer!	JOB
		16	0800	CJNL   Blev till att snabbkolla denna efter JOB:s tips. Har inte börjat på denna heltim
				alls än och då blir det nog aldrig heller.  CJNL nu tystad av markägaren som inte ville
				förnya arrendet där antennen står.  Så än svårare uppfatta BC-cx nu.	BOS
	1240	20	0801	WBAS West Yarmouth MA  fint med “rede ABR”, “Massachusetts” och “1240” men vet inte om callet är där i brasilianskan också. Precis i skarv mellan två filer. 	BOS
		19	0658	WTPS Petersburg VA upp med ett ESPN-ID och 2 FM-frekvenser. QSL:ar inte?	JOB
		19	0658	WTPS  hade jag missat när jag kollade denna snutt. Hyfsat ID då jag jämförde.	BOS
		12 23	0731	WMMB Melbourne FL  bra local gate inklusive dubbel-ID för 1240 och 1350.	BOS
		12	0758	WMMB med legal ID redan nu // 1350 WMMV mm	JOB
		14 16	0006	WJMC Rice Lake WI “...on Good Friends, Great Information, AM 1240 WJMC” 	JOB
		18	0300	WJON St. Cloud MN “AM 1240 and FM 95.3 WJON St. Cloud”	JOB
		18	0300	WJON  även på min antenn när jag kom till den inspelningen. Skramligt som det mesta denna natt så har hörts bättre genom åren …	BOS
		11	0500	KICD Spencer IA ID:ade under KJCR	JOB
		23	0243	KDLR Devils Lake ND	JOB 
		22	0505	KDLR  med svagt ID precis i slutet på nx-breaken	BOS
		16 24	0800	KJCR Billings MT  stark och lättlyssnad med ID. Lokal-ID vid xx.28 oxo hört.	BOS
		14	0500	KJCR med ID // 97.5 och kjcrradio.com	JOB
		19	0912	KWIK Pocatello ID  med ID för KID på flera frekvenser	BOS
		17 24	0900	KEJO Corvallis OR  hade en mycket bra period här. Dominerade helt vid ID	BOS
		19	0847	KTIX Pendleton OR “The Ticket 1240, KTIX FM 103.1 weather”	JOB
		19 22	1200	KTIX  peakade fint på timmen	BOS
		22	1112	KRDM Redmond OR “La Bronca 1240, puros exitos”	JOB
		22	1146	KBUP Olympia WA  med “Sacred Heart Radio”-annonsering som skiljer ut den från andra EWTN på frekvensen.  Missade KRDM ovan pga antennbyte. Gjorde inget.	BOS
	1250	19 22	0600	WPGP Pittsburgh PA  stabilast av alla här över timmen. // 92.5 	BOS
		19	0500	WPGP “theanswerpgh.com”	JOB
		12 19	0800	WMTR Morristown NJ  med hyggligt ID och så på med 60-talsmusik igen	BOS
		12	0800	WMTR  “Classic Hits WMTR Morristown”	JOB
		12	0746	CJYE Oakville ON upp med ett ID i musiken	JOB
		19 22	0602	CJYE  ”Joy Radio”	BOS
		19	0658	WGHB Farmville NC  med NC-reklam och ”Pirate”-slogan	BOS
		12	0733	WSSP Milwaukee WI en av inte så östliga som hördes. “1057fmthefan.com”	JOB
		15 24	0303	WSSP	BOS
		14	0500	KBRF Fergus Falls MN med ett försiktigt “Newstalk 1250 AM KBRF Fergus Falls”	JOB
		15 23	0900	KBRF  helt dominant lite oväntat. Mest västkustare och 50 kW.are i övrigt	BOS
		25	0652	KNEU Roosevelt UT  med fint ID // 93.5 och lite country före och efter	BOS
		13 19	0600	KWSU Pullman WA “KWSU 1250 AM and also at 93.3 FM...” mm	JOB
		20 24	0459	KWSU  starkare än CHSM en stund vid ID	BOS
		17 22	0901	KKDZ Seattle WA  “Radio That Listens to You”	BOS
	1260	12 22	0800	CKHJ Fredericton NB  ID:ade genom WBIX som pratade lugnt över heltimmen	BOS
		12 22	0800	CKHJ kom igenom ganska bra. CKHJ hörs ju lite då och då. Även 22:a 0600 t ex	JOB
		12 24	0802	WBIX Boston MA  stark med PP missade heltimmen med två minuter. REL px.	BOS
		14	0454	WBIX fint “You’re listening to WBIX 1260 AM Boston, WFLL 1400 AM and 107.1 
				FM, W296DK Fort Lauderdale, Nossa Radio USA”	JOB
		21 22	0600	WSKO Syracuse NY  med ett halvkvävt ID. ”The Score” och ”Cumulus” räckte inte för att skilja NY från PA.  Tyvärr framträdde sedan både Syracuse och WSKO oxo	BOS
		22	0600	WSKO “WSKO Syracuse, a Cumulus station”	JOB
		15	0800	WPNW Zeeland MI äntligen efter alla år jag letat efter den! Kom upp fint med callet och fyra orter plus ABC News innan WBIX tog över taktpinnen här igen	JOB
		15	0800	WPNW  riktigt bra!  Har inte kollat denna heltimme alls och nu är det för sent att
				börja!  Verkar kunna ge en hel del. Tnx för tipset Janne!  Gammal pärmbekant.	BOS
		13	0853	WSDZ Belleville IL med ett “Praise 95.1” + gospel förstås	JOB
		22 24	0303	WSDZ  förkunnade sitt ID	BOS
		13	0800	WXCE Amery WI inte vanlig med callet i alla fall	JOB
		17	0500	KROX Crookston MN inte så pjåkigt med tydligt ID	JOB
		17	0500	KROX  Pjåkigt på min antenn!	BOS
		15 16	0800	KPOW Powell WY  våldsamt bra på timmen	BOS
		16	0800	KPOW “KPOW 1260 Powell” rätt skapligt	JOB
		11 22	0855	CFRN Edmonton AB  försökte sälja SUV:ar och pizza mm	BOS
		17 23	0837	KLYC McMinnville OR “23 minutes now till 2 o’clock, KLYC”. Även 0859. 
				Hade 48 degrees då sade dom.  KLYC fint även 23:e 0930 med reklam till area code 503 och McMinnville!	JOB
		17	0859	KLYC  stark och stadig. ”KLYC, Carlton ….” bland annat	BOS
	1270	12 19	0800	WTSN Dover NH  höjde sig ur röran lagom till ID och nyheter	BOS
		12	0806	WTSN  “All about yor money” on Newstalk 98.1 WTSN	JOB
		22	0800	WIWA Eatonville FL  med sitt “The Shepherd”-ID inklusive call och ort.	BOS
		22	0800	WIWA dök upp med ett bra ID! Efterlängtad sedan PAX8 och nu kom QSL till sist!	JOB
		11	0400	WXYT Detroit MI “CBS Sportsradio 1270” bl.a.	JOB
		19 22	0600	WXYT och KWNC backade förtjänstfullt på heltimmen men ingen annan tog för sig så 
				blev ändå bara ID på dessa två giganter. Fler starka bärvågor men inget ID …	BOS
		15 16	0300	WMKT Charlevoix MI  med ett användbart ID	BOS
		15 16	0300	WMKT enligt Bosse och // 102.3. WMKT inte så illa 15.10 0000z heller.	JOB
		16 21	0500	WWWI Baxter MN  inte så illa vid ID när WXYT bjöd in en stund	BOS
		16	0500	WWWI hör man inte allt för ofta! “WWWI AM Baxter” och nämnde även 96.3	JOB
		11	0500	KNWC Sioux Falls SD med ID // 107.5	JOB
		21 22	0900	KNWC  hörs nästan varje dag så blir aldrig noterad i loggen	BOS
		13	0544	KIML Gillette WY med ett arkiv-ID!	JOB
		16 25	0800	KIML  väldigt. Så hade även fått en plats i mitt arkiv - om jag haft något	BOS
		27	0200	KTFI Twin Falls ID  med heltimmes-ID. Nämnde inte 1340 vad jag hörde.	BOS
		23	1000	KTFI	JOB
		22	1201	KVMI Tulare CA  med rätt bra ID.  “The New My 97-5” och call mm	BOS
		22	1047	KVMI “The New My 97-5” hör man ju inte varje säsong	JOB
	1280	12	0802	CFMB Montreal QC  med hurtig musik och kraftigt ID	BOS
		22	0557	WHTK Rochester NY  med ett bra ”Fox Sports 1280”	BOS
		22	0557	WHTK “Fox Sports 1280”	JOB
		14	0300	WNAM Neenah-Menasha WI m promo och “...on 1280 WNAM Neenah-Menasha”	JOB
		14 15	0500	WNAM  hade en lite blekare dag än som oftast	BOS
		14	0400	WWTC Minneapolis MN med skol-ID “AM 1280 The Patriot is WWTC Minnepolis-St. 
				Paul, FM 107.5, K298CO Minneapolis”	JOB
		21 22	0900	WWTC  klockrent.  Har varit dominant hela säsongen.	BOS
		11	0600	KZNS Salt Lake City UT  bra ID ”95-7, 1280 The Zone” mm	BOS
		11	0700	KIT Yakima WA “…on 1280 KIT, Yakima” när det mesta hade tunnats ut	JOB
		19 22	0900	KIT  himla bra	BOS
	1290	22	0800	WKBK Keene NH  ID:ade strax före WNBF och bättre dessutom	BOS
		12	0800	WJNO West Palm Beach FL  svagt ID i en röra av stationer	BOS
		12	0800	WJNO “Newsradio 1290 WJNO” tillhör iHeart...	JOB
		12 22	0802	WNBF Binghamton NY  med “WNBF Weather”	BOS
		12	0733	WNBF jingle “Newsradio 1290 WNBF”	JOB
		15 22	0700	CJBK London ON  med ett flertal ID	BOS
		20	0400	WHIO Dayton OH  svagt i röran	BOS
		13	0847	WIRL Peoria IL hade en bra förmiddag med sina Oldies ID här och låten efter	JOB
		21	0855	WIRL  i röran med ID och reklam förutom gamm-musiken	BOS
		20	0401	WZTI Greenfield WI  kom upp fint till ett försenat heltimmes-ID inklusive callet	BOS
		13	0817	CFRW Winnipeg MB “TSN 1290”	JOB
		20 23	0900	CFRW  ovanligt blek men som alltid med i leken	BOS
		23 25	0605	KGVO Missoula MT  “Missoula’s home for …. KGVO …”	BOS
		11 25	0400	KOWB Laramie WY  sa sig ha en egen mobile app	BOS
		21	0100	KOWB har nyheter, prat och sport säger dom!	JOB
		13	0805	KUMA Pendleton OR “Newsradio 1290 and 96.5”	JOB
		19 22	0858	KUMA  fint	BOS
	1300	12	0800	WGDJ Rensselaer NY  bra med Red Eye Radio men dök lite till ID. Dock klart ID.	BOS
		12	0730	WGDJ  “Talk 1300 and 98.7” dominant bland andra	JOB
		12	0730	WXRL Lancaster NY med ett “WXRL” i underläge	JOB
		14	2300	WXRL  i jämnhöjd med ett par andra men enda ID:ade förutom WOOD 	BOS
		11	0400	WOOD Grand Rapids MI med ID // FM som vanligt	JOB
		21 23	1100	WOOD  kunde inte låta bli att lägga sig i trots OR-kondsen	BOS
		14	0500	KGLO Mason City IA fick sitt ID uppläst av George Noory. CBS Nx	JOB
		19 21	0900	KGLO  hänger gärna kvar när kondsen egentligen är lite västligare eller östligare	BOS
		22	1000	KLER Orofino ID “KLER Orofino”-jingle och ABC News	JOB
		22	1210	KLER  fint med CW och id. Tidigare en REL en stund och en NWS en stund.	BOS
		17 25	0900	KROP Brawley CA  en stor överraskning! Har varit “död” i drygt ett år men med den rätta tron nu återuppstånden! Numer REL // KGBA 100.1 FM! Ny ägare! Som fick stationen efter det att åskan förstört masten. Guds verk? Bra ID! Kanon 25:e!	BOS
		27	0104	KAPL Phoenix OR  kom upp helt perfekt med utförligt ID mm några minuter!	BOS
	1310	13	0805	WLOB Portland ME  perfekt med flera ID. Nämner bara FM.	BOS
		12	0805	WLOB tar vädret från Channel 8 WMTW	JOB
		19	0700	WRVP Mt Kisco NY  med kedje-ID men för dåligt för rapport.	BOS
		19	0700	WRVP utan problem med ID för flera stationer! Har inte lyckats förut så det gladde och QSL kom snabbt! Sedan verifierade v/s av bara farten logg av 1330 i FUX	JOB
		12	0743	WYND DeLand FL gladde med ett ID denna östöppning! Hade inte haft denna i åtanke tidigare men fanns tydligen ett sådant call här! Kul och QSL kom via Messenger!	JOB
		13	0559	CIWW Toronto ON “1310 News is CIWW”	JOB
		21 24	1004	CIWW  “1310 newstime 6.04” bra men annars mest bara La Z på fqn	BOS
		13 24	0830	WCCW Traverse City MI  med ID och sen Beatles	BOS
		21	0046	WCCW fint med “AM 13”-ID	JOB
		21 24	0801	WDTW Dearborn MI  bråkade med flera andra men fick igenom ett svagt ID.	BOS
		15	0200	WDTW med ett distinkt “La Z”	JOB
		21	0100	WIBA Madison WI pushade för iHeart-appen på wiba.com	JOB
		21 23	0900	WIBA  råkade vara den i röran som gick uppfatta på timmen	BOS
		24	0500	KNOX Grand Forks ND  ensam på frekvensen när störningen slagit till	BOS
		22	0400	KNOX bra med ID // 107.9	JOB
		11	0500	KFKA Greeley CO känns också igen på den mörka rösten! Promo och legal ID	JOB
		15	0900	KFKA	BOS
		22 24	1012	KEIN Great Falls MT  hade en bra dag. Gick länge och starkt med kraftfulla ID mellan var annan Oldie. Inklusive en “13 KEIN”-jingle.  Återuppstånden från det döda. Eftersom jag aldrig lyckades få QSL av tidigare regimen får jag försöka igen.	BOS
		23	0635	KEIN  var det ett tag sedan jag hörde! Nu skapligt med rockig mx, promo och ett 
				“KEIN AM” mm. Även 0900	JOB
		22	0900	KNPT Newport OR med ID // 98.3	JOB
		19	1000	KNPT  ”… streaming live at knptam.com …”	BOS
		16 22	0802	KZXR Prosser WA  med trevligt call-ID och Pantera-slogan	BOS
		23	1000	KZXR fint “KZXR 101.7 FM y 1310 AM”	JOB
	1320	12	0800	WDER Derry NH “Manchester-Nashua” framgick i alla fall fint...	JOB
		12	0800	WDER  med ID men hörs bättre före midnatt nu och då	BOS
		12	0800	WATR Waterbury CT  med legal ID. Annat kul under.	BOS
		12	0800	WATR onekligen med i röran här	JOB
		22	0557	WJAS Pittsburgh PA  “Talk Radio 1320”  med pressad röst som är så vanligt numer. När hörde man någon konversera med sån röst? Luddigt på USB men klart på LSB.	BOS
		22	0557	WJAS “Talkradio 1320”. Även 0700	JOB
		21 24	0900	CJMR Mississauga ON  med ett dubbel-ID // 1250 denna tid på dygnet. Solo ibland	BOS
		23	0000	CJMR med callet	JOB
		15	0200	WILS Lansing MI hade en fin minut över TOH	JOB
		21 24	1007	WILS  hade det lite tufft med de Canada-cx som rådde. Ett bra ID i alla fall.	BOS
		19	2332	WFHR Wisconsin Rapids WI  riktigt bra vid ID i sportreferatet	BOS
		19	2332	WFHR mycket efterlängtad med tydligt “AM 1320 WFHR” och en stund senare promo med Wisconsin Athletics-sändningar. Klart efterlängtad! QSL!	JOB
		21	0902	KOZY Grand Rapids MN  med försenat ID och nyheter. Spelade låten klart först.	BOS
		23	0401	KOZY brukar spela klart låten först! ID och ABC News här	JOB
		14	0500	KOLT Scottsbluff NE bara andra gången! “This is 1320 KOLT” plus lite till	JOB
		14	0459	KOLT  ganska fint med Nebraska-PSA och sen ID:et ovan	BOS
		23	0900	KXRO Aberdeen WA “KXRO Aberdeen” under CHMB	JOB
		11 25	0400	CHMB Vancouver BC  Den 27.10 strax före 02z hade dom px på EE	BOS
		13	0600	CHMB som säger “This is CHMB AM 1320 Vancouver”	JOB
	1330	12 22	0800	WRCA Watertown MA  blockerade rarare saker	BOS
		14	0500	WRCA med Bloomberg-ID:s // 106.1	JOB
		12 22	0750	WYRD Greenville SC “This is your radio station, South Carolina’s ESPN Upstate” bara 
				andra gången för mig. Bra även 22:a, 0631 utc!	JOB
		19	0800	WYRD  trängd med en promo innehållande ”ESPN Upstate”	BOS
		12	0747	+WWAB Lakeland FL Boss Hogg Radio går ju ut även på 1330 så jag nödgades ju kolla... Inte direkt bra ID men 100%	JOB
		15 19	0657	WFNN Erie PA  ”AM 1330 The Fan” svagt men bra innan Bloomberg fläskade på.	BOS
		15	2300	WFNN fint och rätt ensam “The home for all sports in Erie, AM 1330 Fox Sports Radio WFNN Erie”	JOB
		11	0443	KPTY Waterloo IA finfint med hiphop(?) “...on The Cedar Valley’s Party Station
				107.3 The Party”	JOB
		14 15	0500	KPTY  åkte upp och ner så knappt ID trots att jag visste vad dom skulle säga	BOS
		19 25	0631	KNSS Wichita KS  väntade jag inte här. Men gick visst några lite östligare också.	BOS
		16	0000	KNSS “KNSS Wichita” drog längsta strået på timmen	JOB
		15 21	0800	WLOL Minneapolis MN  med ett halvtaskigt ID	BOS
		23	0925	CJYM Rosetown SK “It’s the song of the day right here on Classic Hits Radio”	JOB
		24	0900	CJYM  sa sig nå långt:  “…. and beyond … CJYM …”	BOS
		19	0858	KOVE Lander WY  upp som hastigast med ID	BOS
		23 24	1000	KWKW Los Angeles CA  mycket stark och stadig. “This is KWKW”	BOS
		23	0900	KWKW “1330 es Tu Liga Radio”	JOB
		16 25	0825	KKPZ Portland OR  med fint ID och lokalt religiöst snack. Körde igång nationalsången två minuter före heltimmen 09z den 19.10 men stängde inte för det ...	BOS
		19	0858	KKPZ “KKPZ 1330 The Source”, sedan hymnen. Inte ett spår av KOVE på min antennmix men saknar den inte så...	JOB
		17	1114	KKXJ Juneau AK med ID // 107.9 i musiken	JOB
	1340	12 15	0818	WIRY Plattsburgh NY  med sin avancerade jingle som innehåller en massa info	BOS
		12 15	0818	WIRÝ med oldies och jingle.  15.10 0800 med en fin och ganska lång jingel	JOB
		19	0656	WMID Atlantic City NJ  enda som lösgjorde sig från smeten	BOS
		16	0800	KTOQ Rapid City SD “ESPN Rapid City”	JOB
		15	1000	KTOQ  med samma ID som ovan	BOS
		22	1130	KPRK Livingston MT  med dubbel-ID:et // KMMS.	BOS
		22	1124	KYLT Missoula MT  med ett par fina Missoula-reklamer och dessutom Montana-PSA innan de fortsatte med Fox Sports Radio.	BOS
		22	1124	KYLT med Missoula-reklamer	JOB
		11	0500	KWOR Worland WY med ID // FM 104.7	JOB
		11 22	1033	KWOR  vid minsta öppning åt Rockies	BOS
		22 27	1025	KXEQ Reno NV  stadig signal denna dag. Kör ut en centralt producerat musik-mix från La Numero Uno Network. Men klämde in frekvensen här också. Senare hörd med Reno-telefonnummer och annat rapportnyttigt.Den 19:e 0932 riktigt bra nätverks-slogan.	BOS
		23	1008	KXEQ  med Mexmusik och “En La Numero Uno” mm som slogan	JOB
		19	0800	KIHR Hood River OR med ID i Countryn	JOB
		21	1001	KIHR  med försenat heltimmes-Id och sen nyheter	BOS
		17 19	0900	KLOO Corvallis OR  inte så illa. Punktkonds mot Corvallis! Jfr 1240. ”Clue AM”	BOS
		21 22	1005	KWVR Enterprise OR  mycket fint ID	BOS
		22	1005	KWVR “KWVR Radio” // 92.1	JOB
		15	1000	KWLE Anacortes WA jag hajade till då det hördes sydasiatisk mx här, vilket inte liknade något tidigare känt! Ska tydligen vara KWLE enligt Googling och enligt callet som hördes lite försynt på timmen	JOB
		19	1000	KWLE  klämde in ett trängt ID där ”KRPA” hörs klart.  Kör ju // 1110.	BOS
	1350	19	0656	WGPL Portsmouth VA  med bra call-ID när jag ställde 70 Hz snett. Murrigt annars.	BOS
		12	0805	WMMV Cocoa FL “WMMB - The weather”, men klart bättre vid FUX i julas	JOB
		19	0658	WOYK York PA  retas med att höras men inte svara. Hinner kanske lämna för FM?	BOS
		22	0600	WARF Akron OH  Bara ett uselt ”WARF - Fox Sports 1350” den här gången	BOS
		22	0600	WARF gick väl inte som tåget men...	JOB
		15	2259	WIOU Kokomo IN  bröt för ett kort legal ID i ESPN	BOS
		15	2259	WIOU “Your home for the best sports play by play is ESPN Sports 1350 AM WIOU Kokomo”. Bra på LSB, på USB lät det ganska förvrängt	JOB
		21	0901	WPDR Portage WI  vräkte på med ett perfekt ID men drunknade sen i röran igen.	BOS
		20	0001	WCMP Pine City MN med ID // 106.5	JOB
		11 19	0402	KRNT Des Moines IA  kan man räkna in nästan vid alla sorts konds.	BOS
		11	0430	KRNT “1350 ESPN, Des Moines Sports Leader”	JOB
		23	0700	KDIO Ortonville MN  är man aldrig beredd på då de ska vara på bara 38 Watt	BOS
		17 23	0900	KTIK Nampa ID  inte övertygande stark men rätt ensam på frekvensen.	BOS
		19	0858	KSRO Santa Rosa CA  slängde in några ID efter C2C och innan nyheterna	BOS
		23	0600	KSRO med ID // 103.5 och 94.5	JOB
	1360	22	0600	WDRC Hartford CT  ID:ade efter Red Eye Radio	BOS
		24	0100	WDRC ägde frekvensen. Så pass vanlig att man glömmer ta med den i loggen...	JOB
		12	0747	WHNR Cypress Gardens FL gladde med ett piggt “Boss Hogg Radio”! Kul då jag inte varit i närheten av denna tidigare. QSL kom snabbt via Messenger!	JOB
		12	0747	WHNR  har jag testat förr utan resultat. Får väl prova igen.	BOS
		22	0557	WMOB Mobile AL var förstås med vid dessa cx	JOB
		22	0910	WMOB  tyckte man skulle skänka lite pengar så att dom kunde fortsätta sända ...	BOS
		23	0600	WKMI Kalamazoo MI  med klart ID på ena sidbandet. Mycket sämre på andra.	BOS
		14 19	0600	WTAQ Green Bay WI  saknades i loggen upptäckte jag. ID t ex denna dag och tid.	BOS
		21	0906	KSCJ Sioux City IA  ID.ade och drog igång C2C	BOS
		16	0000	KSCJ påpekade att de också finns på 94.9	JOB
		11	0500	KRKK Rock Springs WY “Unforgettable Memories”, “1360 KRKK”	JOB
		11	0500	KRKK  stark några sekunder nu och då. Aktivt i atmosfären	BOS
		19 24	0500	KKMO Tacoma WA  stark	BOS
	1370	13	0723	WDEA Ellsworth ME “AM 1370 WDEA” 	JOB
		19	0702	WDEA  i vanlig hög form vid försenat heltimmes-ID och nyhetsstarten	BOS
		12	0830	WFEA Manchester NH fint med “WFEA Forecast” och ID // 99.9	JOB
		12 19	0900	WFEA  ovanligt trevligt heltimmes-ID! Klart starkast.	BOS
		12 14	0806	WTAB Tabor City NC med promo och ett tydligt ID men WDEA var starkare
				WTAB bra även 14:e 0506z, då med promo för “The Swap Show”	JOB
		19 22	0758	WTAB  med ett klart  ID och sen ”Super Country”	BOS
		22 23	0600	WSPD Toledo OH  med bra ID på LSB. Sämre på USB.	BOS
		15 21	0801	KSUM Fairmont MN  spelar tydligen “the best country”	BOS
		23	0247	KSUM upp bra med en “Radar weather forecast”	JOB
		15	0200	KWTL Grand Forks ND “Real Presence Radio”	JOB
		15	1000	KWTL  med en bra period just over heltimmen	BOS
		11	0506	KXTL Butte MT med promo och ID // 94.7 innan C2C	JOB
		19 24	0858	KXTL  rapade upp en massa lokala sponsorer! Fina detaljer om man behövt.	BOS
		22	1059	KGEN Tulare CA  med flera “La Ley” och även callet.	BOS
		22	1059	KGEN “La Ley” + “KGEN” i bruset	JOB
		23	0906	KAST Astoria OR “On Cast 1370” lät ID	JOB
		21	1100	KAST  hoppade upp och ner signalmässigt ur norrskensfräset. Bra toppar.	BOS
		23 25	0600	KNWC Quincy WA  med legal ID. Rush-promo 0629 följt av PSA. Dominant	BOS
		24	1000	KNWC “KNWC Quincy is Talk 106.7” hördes fint	JOB
	1380	12 22	0800	WWMI St Petersburg FL  med lokal-ID i Relevant Radio och sen musik faktiskt	BOS
		12	0800	WWMI med “Relevant Radio” och callet här	JOB
		12	0746	CKPC Brantford ON “CKPC 1380, from the weathercenter…”	JOB
		14 22	0703	CKPC  snabbt ID mellan två låtar	BOS
		22	0600	WPHM Port Huron MI glänste kanske inte	JOB
		19 22	0557	WPHM  kom från ingenstans med ett par hyfsade ID. Sen upp igen på timmen	BOS
		15	0000	WBEL South Beloit IL är verkligen ingen pest men här ett “Newstalk WBEL AM 
				South Beloit”. Bara hört dem någon enstaka gång tidigare men då kom QSL	JOB
		15	0000	WBEL  riktigt bra legal ID!	BOS
		23	0200	WOTE Clintonville WI “The Franchise Sportsradio” + callet	JOB
		15 16	0000	WOTE  IDade föredömligt	BOS
		21 24	0800	KLIZ Brainerd MN  la även till Baxter i ID	BOS
		20	0000	KLIZ körde över KOTA	JOB
		12	0231	KOTA Rapid City SD med wx blev första ID:ade NA denna natt – sedan hördes knappt några förrän morgontoppen mot ÖK	JOB
		23 24	0900	KOTA  stadigt	BOS
		11	0552	KRKO Everett WA “Everett’s greatest hits” + “KRKO”-jingle	JOB
		22 27	0759	KRKO  en av de starkaste på östkustantennen och IDade i musiken	BOS
	1390	23	2159	WCAT Burlington VT  med Bloomberg och ett klart “WCAT” strax före timmen	BOS
		23	2159	WCAT har gått bättre...	JOB
		12	0734	WPLM Plymouth MA fint upp över WSPO med “Easy 99.1” och Michael Jackson	JOB
		12	0734	WPLM  med fin jingle	BOS
		19 22	0856	WFBL Syracuse NY  “The Dinosaur” fint och ohotad en stund	BOS
		23	2330	WFBL “94.1, 95.3, 103.9 The Dinosaur” rätt bra	JOB
		12	0729	WSPO Charleston SC “Your Connection is Heaven 100.1”. Kul återhörande. Har fått fram dem i Petiknäs vid ett lyxigt tillfälle också, i november förra säsongen	JOB
		12	0800	WSPO  har “fritt blås” nu då WEGP letar ny antenn. Snyggt ID mm	BOS
		18 21	0305	WMER Meridian MS  med ett svagt ID båda gångerna jag noterat dem hittills.  Kan finnas bättre pga WEGP off.	BOS
		18	0305	WMER mycket efterlängtad med klart ID // FM! Men inte på QSL-humör?	JOB
		13 22	0600	WNIO Youngstown OH “The Sports Animal 1390 WNIO Youngstown” mm. WNIO
				även 22:a kl 0600 UTC	JOB
		22	0600	WNIO  precis som Janne redan listat ut	BOS
		11 21	0200	WLCM Holt MI  en av de första NA denna natt. Victory-slogan förutom callet.	BOS
		16	0000	WLCM hävdade sig ganska bra så här dags	JOB
		14	0500	WRIG Schofield WI ägde frekvensen “WRIG Schofield-Wausau, and W230BU 
				93.9 FM Wausau”	JOB
		14 24	0500	WRIG  fint. Även många andra dagar	BOS
		13	0710	WGRB Chicago IL fint “Inspiration 1390” och GOS	JOB
		18 23	0601	WGRB  med väldig kraft. Hade nog inte klarat ett dopingtest … 	BOS
		17 21	0900	KLTX Long Beach CA  med nya identiteten “Radio Inspiración” före och efter “KLTX”-ID. Nämnde inte Nueva Vida alls.	BOS
		23	0800	KLTX ganska ensam och stark med ID och “Radio Inspiración”	JOB
		11	0511	KZGD Salem OR “93.5 FM, 1390 AM La Gran D”	JOB
		19 27	0200	KZGD  ska man förstås lyssna på 02z för att det inte ska vara för enkelt …	BOS
	1400	23	2200	CBG Gander NL promotade “CBC Newfoundland Mornings” 6-9	JOB
		19 22	0700	WOND Pleasantville NJ  gav CBG en match	BOS
		19	0700	WOND enligt BOS tips	JOB
		18	0526	WCCY Houghton MI  med ett rätt bra ”99-3 The Lift” mellan två AC-låtar. En av få som jag inte direkt var säker på om jag hade men QSL:ad när jag kollade	BOS
		23	0400	KMHL Marshall MN “1400 AM KMHL Marshall”-jingle efter wx	JOB
		23	0400	KMHL  hittade jag utan att ha sett Jannes facit ovan	BOS
		14	0500	KBJM Lemmon SD med klassiska hits och fint ID! Chans på QSL nurå?	JOB
		14 23	0900	KBJM  med ett uselt ID.  QSL finns dock sedan mycket länge.	BOS
		23	1100	KQDJ Jamestown ND  med dåligt ”AM 1400 KQDJ Jamestown”	BOS
		22	0500	KQDJ “AM 1400 KQDJ Jamestown”	JOB
		22	1000	KBCK Deer Lodge MT  med ett användbart ID i SAM mode. Sämre både på LSB och USB. Sällar det händer tycker jag.  Kanske chans på svar den här gången?	BOS
		11	0519	KART Jerome ID “This is 94.7 Buck FM”. Brukar hålla sig frame	JOB
		19 25	0602	KART  bytte plats med annan, som körde nyheter.  ID:ar väldigt ofta.	BOS
		24	0900	KRPL Moscow ID “ESPN Radio 1400 KRPL...”	JOB
		22	0956	KRPL  med snabbt ID och ESPN	BOS
		22	1000	KSPT Sandpoint ID med ID även för 1450 och 97.1. De två senare hördes inte...	JOB
		16 23	0900	KRSC Othello WA  bara svagt med kedje-ID för Estación de la Familia	BOS
		22	1100	KRSC	JOB
		11 17	0859	KEDO Longview WA  förlorade kampen mot KRSC på timmen men hann dra ett “kedoam.com” en minut innan. Var den som dominerade frekvensen utom vid ID.	BOS
		22	0820	KEDO bra med promo och “kedoam.com”	JOB
	1410	21 22	0749	CJWI Montreal QC  fint med sitt alter ego ”CPAM” som ID	BOS
		21	0900	WING Dayton OH  bra ID men strax efter kom CPAM starkt	BOS
		21	0900	WING med ID och ESPN	JOB
		13	0800	WIZM La Crosse WI “WIZM La Crosse, Newstalk 1410, 92.3 FM”	JOB
		22	1000	WIZM  skönt ostörd över heltimmen. CFTE och någon mer svagt under just då.	BOS
		11	0502	KIIX Fort Collins CO hyfsat med Countryn men fadade så att ID inte blev så bra under starka CFTE. Klart dock. Tur man inte behövde den	JOB
		25	0609	KIIX   “Kix AM 1410”  upp ur CFTE	BOS
		22	1100	+KERI Bakersfield CA  med ett svagt men klart ID på timmen då BC tappade all signal för några sekunder! En länge eftersökt station med dåliga odds …  Fint QSL!	BOS
		22	1100	+KERI Bakersfield CA hittades när Bosse tipsat vilken dag den gick:-) Tyvärr svagt och brusigt på min VK-ÖK-kombo dock...   QSL!	JOB
		11	0506	CFTE Vancouver BC “Bloomberg Radio 1410”	JOB
		21 25	0630	CFTE  som vilken webbradio som helst i kvalitet. Visserligen bara några minuter.	BOS
	1420	12	0801	CKDY Digby NS  med ett svagt call-ID i musiken	BOS
		12	0734	WBSM New Bedford MA har jag inte hört så fint tidigare: “New Bedford wants to talk!”, “1420 WBSM” plus push för appen	JOB
		20	0806	WBSM  med ett mycket tydligt ”W-B-S-M” med djup röst i bruset och röran	BOS
		12	0745	WDJA Delray Beach FL fint “Universo 1420”	JOB
		21 22	0759	WHK Cleveland OH  ”whkradio.com” ett par gånger	BOS
		22	0600	WHK mycket bra. Körde Townhall-nx	JOB
		13	0800	WOC Davenport IA “Newstalk 1420 WOC Davenport”	JOB
		15 21	0900	WOC  starkast som vanligt	BOS
		13 21	0830	KTOE Mankato MN  med ID men trycktes snabbt bort av WOC och västligare 	BOS
		13	0500	KTOE “Information Radio 1420 KOTE Mankato”-jinglen	JOB
		11	0616	KITI Chehalis WA med Oldies och ID // 100.5. Kan gå betydligt bättre	JOB
		11 19	0602	KITI  hyfsat med “Yellow Submarine” + ID och nyheter	BOS
		22	1000	KUJ Walla Walla WA // 98.7 fint	JOB
		22 24	1005	KUJ  med ett svagt ID efter nyheterna.  Bättre 22:a enligt ovan	BOS
	1430	12	0831	WKOX Everett MA gick fint med sin “rumba”, och ett “Rumba”-ID hördes här	JOB
		23	2159	WKOX  fint med “Rumba 1430” och passande musik	BOS
		12 19 	0800	WENE Endicott NY  med legal ID innan en SS tog över.	BOS
		12	0751	WENE “Fox Sports 1430”	JOB
		20 24	0800	CHKT Toronto ON  avlöste KLO efter några sekunder med sitt ID. Snabba kast.	BOS
		22	0601	CHKT “This is AM 1430 CHKT, Fairchild Radio Toronto”	JOB
		16	0000	WXNT Indianapolis IN “CBS Sports 1430 WNXT Indianapolis”	JOB
		23	0600	WXNT  med stört ID men ”CBS Sports 1430 …. Indianapolis” utan mangling	BOS
		15	0001	WEEF Deerfield IL igen! Kul återhörande men gick bättre förra säsongen	JOB
		15	0001	WEEF  chockerande bra! Tack för tipset Janne!  Inte varit nära tidigare!  QSL!	BOS
		15	2250	KZQZ St. Louis MO med oldies och jingle. Har fått tillståndet indraget nu!	JOB
		16	0036	KEZW Aurora CO bör ju få komma med! “EZ 1430” och tillbakalutande låtar	JOB
		11	0537	KLO Ogden City UT har haft Talk så länge jag minns men nu “We’re easy on the ear, Unforgettable memories, Unforgettable 1430 KLO”	JOB
		20 27	0800	KLO  konkurerar med CO-stn här om att  få spela gamla hits	BOS
		16 19	0600	KYKN Keizer OR  ville ha ”orten” till Keizer-Salem	BOS
		14	0400	KCLK Asotin WA mycket framträdande i Parka vid västliga cx	JOB
		25 27	0600	KCLK med rent och klart ljud. Dock med KLO i hasorna vid ID.	BOS
	1440	12	0800	WRED Westbrook ME “The Big Jab”	JOB
		19 21	0600	WRED  IDade i en röra med en del potentiellt intressantare inslag	BOS
		20 22	0759	WVEI Worcester MA  med lokal-ID:  “Sports Radio 1440 WVEI”	BOS
		14	0500	WVEI brukar inte strössla med lokal-ID? “Sportsradio 1440 WVEI”	JOB
		15 24	0600	WHKZ Warren OH  // 1220 hade inte blivit Relevant än	BOS
		15	0800	WMAX Bay City MI inte så tokigt med legal ID	JOB
		14 15	0700	WMAX  relativt ren vid ID på timmen men även någon minut före	BOS
		11	0400	KPUR Amarillo TX vittnar om att cx var av så pass kvalitet att det kan löna sig att gräva. Ganska svag men behövde den inte :-). CBS Sportsradio, call och ort	JOB
		11	0400	KPUR  skulle jag ha behövt rapport på men tror inte jag tar denna … Men klart ID.	BOS
		19	0400	KCHE Cherokee IA en duktig överraskning då de är verkligt lågeffektade! Svarade snällt! Man ska kolla alla TOH	JOB
		21	0100	KKXL Grand Forks ND “1440 The Fan”	JOB
		13 20	0600	KRDZ Wray CO “1440 KRDZ Wray, Colorado”.  Även 20:e 0400z.	JOB
		11	0633	CKJR Wetaskiwin AB “W-1440”-jingle och klassiska hits	JOB
		11 25	0643	CKJR  i korta fina lyft och helt borta dessemellan	BOS
		21	1000	KMED Medford OR  ensam vid Id // 99.3 FM i Grants Pass	BOS
		19	0800	KMED  vanlig i Parka. Glänste inte här dock	JOB
		25	0604	KFOO Riverside CA  upp i fem sekunder men ID:ade då “La Preciosa 1440 AM”! Lite klent för rapport tycker jag. Hördes bättre i fjol men svarade inte då.	BOS
		19 23	1000	KUHL Santa Maria CA  ett kuhl återhörande!  Bara andra gången. QSL första gången som tur var för det var svagt och brusigt nu. Men klart legal ID i alla fall. AB över. Även hittad den 23.10 kl 1100 utc.	BOS
		23	1100	KUHL  helt OK med ID // FM 106.3! Eftersökt och gick inte 19.10 hos mig, men 23:e stämde antennkombinationen med cx tämligen fint! Kuhl! Men QSL kommer inte?	JOB
	1450	20	0558	CFAB Windsor NS “AVR” i Countryn	JOB
		12	0805	WPGG Atlantic City NJ “wpgtalkradio.com”	JOB
		19 22	0730	WPGG  av och till denna morgon men inte något av de bättre ID:na denna tid	BOS
		12	0800	WMFJ Daytona Beach FL med ett tydligt ID! Ville tyvärr inte svara (heller...)  QSL 
				kom till sist!	JOB
		12 22	0829	WMFJ  hade  jag inte orkat ta tag i då dom verkade svarsobenägna … Man ska inte ge upp på förhand tydligen. Svarade snällt på rapport under sensommaren!	BOS
		23	0244	KBUN Bemidji MN inte helt bra, men 100%! Annonserade sitt sportformat och QSL-
				ade snabbt! Kul omväxling med något annat än dominanterna på en GY-frekvens 	JOB
		17	0505	KBMW Breckenridge MN med ID // 94.3	JOB
		16	0000	WELY Ely MN men nog för dåligt för rpt... En tidigare ohörd raring hos mig dock...	JOB
		14	0400	KBFS Belle Fourche SD med ett bra ID! Bara andra gången för	JOB
		14	0400	KBFS  kul återhörande men kunde gärna ha fått gå lite starkare. Har QSL dock.	BOS
		23	0226	KYNT Yankton SD  plötsligt upp ur soppan med flera bra ID	BOS
		11 25	0500	KGRE Greeley CO  med fullständigt ID inklusive relä-frekvenser.	BOS
		11	0500	KGRE  “Tigre FM” var det passande konds för	JOB
		19	0906	KBBS Buffalo WY  dominerade länge. Flera ID och bäst här.	BOS
		24	0821	KVCK Wolf Point MT  stark och stadig flera minuter med fint ID och klassiker som ”Sweet Home Alabama”	BOS
		23 27	0200	KTRP Notus ID  Trevligt ID som “KTRP Notus-Boise” QSL:ad sedan länge dock	BOS
		23	1000	KTRP med ett bra “This is KTRP Notus-Boise”	JOB
		21	1132	KLBM La Grande OR  fint dubbel-ID // 1490	BOS
		22 23	1101	KCLX Colfax WA  avlöste KTRP som var stadigast även denna heltimme. CW	BOS
		22	1101	KCLX drog callet och sedan fler Countryklassiker	JOB
		16 24	0732	KONP Port Angeles WA  är i en högre division än alla andra på denna frekvens	BOS
		22	0632	KONP “Newsradio 1450 KONP” svårmissad	JOB
		16	0800	KBKW Aberdeen WA  hävdar att dom har nyheter som inte hörs någon annanstans	BOS
		23	0900	KBKW bland andra	JOB
	1460	12 19	0800	WOPG Albany NY  slapp konkurrens från WHIC denna gång. Båda EWTN.	BOS
		12	0800	WOPG med fint ID // 89.9	JOB
		22 24	0758	WHIC Rochester NY  var upprörda över antalet aborter i Rochester och världen	BOS
		24	0100	WHIC “The Station of The Cross” mm	JOB
		22	0800	WQOP Jacksonville FL hör jag inte ofta “WQOP Jacksonville”, “Relevant Radio 
				1460 AM”	JOB
		22	0800	WQOP  elegant. ”Queen of Peace Radio” mm innan	BOS
		14	2301	CJOY Guelph ON “1460 CJOY Guelph, a Corus Entertainment radio station”	JOB
		21 22	0900	CJOY  under KXNO	BOS
		18 22	0300	KXNO Des Moines IA  får komma med från denna dag för att det ska bli några tips	BOS
		23	0247	KXNO är mycket lätt-ID:ad	JOB
		17	0500	KKAQ Thief River Falls MN med Real Country riktigt bra och med pesten KXNO rejält nedtryckt vid ID-tid	JOB
		17	0500	KKAQ  enligt ovan!  och jag som inte börjat kolla heltimmen 05 än. För sent nu.	BOS
		16	0501	KDMA Montevideo MN minsann! Ett ganska klent ID men 100%. Första gången i 
					mina garn dock. Typisk nål i höstacken-station. Körde igång ABC Nx lite sent. Även 
					KLTC och KKAQ har ABC!	JOB
		16	0501	KDMA  inte så dåligt på min östkusttråd! Tnx JOB för tipset. Not needed dock.	BOS
		19 23	0900	KLTC Dickinson ND  rattade jag snabbt förbi och just då ID:ade dom	BOS
		14	0500	KLTC “1460 KLTC Dickinson, an iHeart radio station”	JOB
		23	0800	KENO Las Vegas NV äntligen med ett godtagbart ID för rapport! Upp bra med lokala 
				Reklamer till area code 702 en stund senare. ESPN Deportes	JOB
		19 22	1200	KUTI Yakima WA  kraftfullt	BOS
		23	0900	KUTI nämnde Yakima flera gånger, inte bara i ID	JOB
	1470	19	0701	WNYY Ithaca NY  “Real Oldies WNYY Ithaca”	BOS
		12	0800	WLMC Georgetown SC  med callet och”Georgetown’s Oldies Station” mm	BOS
		12	0742	WLMC med ID // 101.1 FM. Har alltså bytt från GOS till Oldies!	JOB
		19	0700	WSAN Allentown PA  med ett havkasst legal ID	BOS
		13	0800	WMBD Peoria IL med ID // 100.3 som vanligt men nu även 93.3 WPBG HD4	JOB
		15	1000	WMBD  kan man lita på vid allmänna cx. Dåliga cx annars runt denna tid	BOS
		15 24	0001	WIBD West Bend WI  nästan solo på fqn. Halvstört så chans på lite sorterade cx	BOS
		15 24	0001	WIBD “AM 1470 is WIBD West Bend, and W237CJ West Bend”	JOB
’		21 24	0900	KMNQ Brooklyn Park MN  Splashat ID, men ”Minneapolis” och ”La Raza” bra	BOS
		23	0401	KMNQ  bra med ID	JOB
		13	0500	KYYW Abilene TX inte så bra men 100% med ett “1470 KYYW”	JOB
		13	0500	KYYW  långt ifrån användbart för omrapportering av denna som inte svarat hittills	BOS
		11	0605	KBSN Moses Lake WA “AM 1470 KBSN”	JOB
		11 22	1200	KBSN  mycket bra. Har blivit vanlig denna vinter.	BOS
		11	0500	CJVB Vancouver BC  hade QRM av Baja California och KBSN	JOB
		11 27	0200	CJVB  plus ett par till	BOS
	1480	14	0501	WSAR Fall River MA “This is Fox Sports Radio on your home for news, talk, and sports, 1480 WSAR Fall River”	JOB
		19 22	0703	WSAR  var osynlig över timmen och nyheterna men fläskade på vid vädret istället	BOS
		21 22	0757	WHBC Canton OH  med svagt ID i röran av stationer och white noise. Bättre sen	BOS
		13	0505	WGVU Kentville MI NPR-nx och “Real Oldies 1480 & 850”	JOB
		15 21	0900	WGVU  med sin oheliga kombination av NPR och Oldies	BOS
		14	2313	WSDS Salem Township MI  med ett par stiliga ID + rivig musik.  ”La Explosiva”	BOS
		14	2313	WSDS “La Explosiva” i kamp med WGVU	JOB
		14	0400	WLMV Madison WI “La Movida”	JOB
		15 22	2330	WLMV  rörde på sig här och hade en del 608-reklamer	BOS
		15	0300	KAUS Austin MN ganska nedtryckt av andra vid ID	JOB
		14 23	0906	KGOE Eureka CA  starkast och stabilast på frekvensen när jag precis fått igång inspelningen igen efter ett oplanerat avbrott i densamma medan jag skjutsade JOB.	BOS
		13	0800	KGOE “Newstalk 1480 KGOE Eureka”	JOB
		11	0500	KBMS Vancouver WA “1480 KBMS Vancouver-Portland”	JOB
		11 27	0200	KBMS  ID:ade nästan samtidigt med KGOE	BOS
	1490	12	0803	WBAE Portland ME  me’ OLD o ID	BOS
		12	0736	WBAE fint med “107.1 and 93.5, always Easy on The Bay”. Sedan Rick Astley	JOB
		12 15	0741	WICY Malone NY en av minst två andra musikstationer som fadade i kapp med WBAE. 				Bra “WICY”-jingle här.  Även 15:e 0800	JOB
		14	2259	WICY  riktigt behändigt med legal ID	BOS
		19 23	0701	WBSS Atlantic City NJ  med sitt nya format Sports Betting Radio riktigt bra en stund 
				med lokal-ID och allt. Ett radioformat skapat av Mr Gow (KGOW, Yahoo Sports Radio
				mm har han drömt fram genom åren. Här kan han ha en vinnare?). Snabbt QSL!	BOS
		19	0701	WBSS även hos mig men VK-antennen gjorde nog det hela lite brusigare + tog in lite av KDBM också. “AM 1490 The Sports Betting Station”. QSL - Tnx till BOS för v/s!	JOB
		15 20	2328	WOSH Oshkosh WI  verkligen ovanligt stark och stabil och till slut även ett fint ID	BOS
		15 21	0000	WOSH “Newstalk 1490 WOSH Oshkosh” riktigt bra	JOB
		23	0305	KXRA Alexandria MN med ett par ID	JOB
		23	0305	KXRA  inte helt övertygande på min östkusttråd	BOS
		22 23	0900	KOVC Valley City ND  ”… and now on 96.3 FM”	BOS
		24	0920	CJSN Shaunavon SK  fint ID och CW	BOS
		24	0906	CJSN det är inte alltid KDBM när det är Country här! “This is Country Music Radio CJSN 1490”	JOB
		15 16	0900	KDBM Dillon MT  var det förstås som orkade komma tillräckligt ren vid ID	BOS
		23	1000	KDBM bara måste vara med i en PAX-logg...	JOB
		22 27	0200	KCID Caldwell ID  fint ID i en störningsrusning denna skräp-natt som dock hade sina fördelar när man kollade mer noga. Rena fina signaler på utvalda stationer tidvis.	BOS
		21	0800	KCID “Radio Catolica” + ID för 1490 mm	JOB
		22	1034	KBKR Baker City OR  med promo för systerstationen Boomer Radio 105.9 FM där man kunde föja matcherna med Seattle Seahawks påstods det.	BOS
		22	1034	KBKR “Boomer Radio 105.9 FM” hör man inte varje säsong	JOB
		19	0907	KBZY Salem OR  trotsade Dillons övertag och ID:ade 	BOS
		19	0908	KBZY kom upp och ID:ade	JOB
	1500	22	2159	WFIF Milford CT  mycket trevligt runt flera ID, väder mm innan de nog drog ner 
				effekten. Försvann utan att någon bärvåg syntes försvinna.	BOS
		12 19	0800	WFED Washington DC  mycket bra med Federal News Network-ID	BOS
		13	0800	WLQV Detroit MI dominant men andra här också “This is WLQV Detroit, FM 92.7 and AM 1500, Faith Talk Detroit” 	JOB
		21 22	0600	WLQV  starkast men KSTP inte så långt efter	BOS
		11 22	0400	KSTP St Paul MN	BOS
		14	0239	KSTP med reklam till area code 952	JOB
	1510	22	0758	WWBC Cocoa FL  med utförligt ID  på ÖK-tråden. Var VK-cx samtidigt men jag hade bara en SDR så gällde att välja antenn …	BOS
		21 22	0800	WLAC Nashville TN  berättade om en förödande storm i Dallas	BOS
		14	0505	WLAC med lokalreklam	JOB
		14 15	2300	WRRD Waukesha WI bra båda kvällarna samma tid med rejält ID	JOB
		15 22	2300	WRRD  är lättlyssnad runt denna tid en del dagar. Devil’s Advocates Radio	BOS
		11	0500	KCKK Littleton CO löjligt bra. Translatorn heter K225C	JOB
		15 19	0602	KCKK  rockade på. För sista säsongen skulle det visa sig. Nytt format till hösten.	BOS
		13	1008	KGA Spokane WA kallar sig “103.5 The Game”	JOB
		22 23	0800	KGA  kanon när dom berättade att sport och hip hop gick ihop!	BOS
	1520	12 22	0800	WWKB Buffalo NY  i bruset och i kamp med en CW och en LA. 	BOS
		16	0200	WMLM St. Louis MI klämt “This is Real Country WMLM 105.9 FM...”	JOB
		14 15	2304	WMLM  med fint Id live i nyheter	BOS
		16	0300	KOKC Oklahoma City OK med ID // 95.3	JOB
		21 22	0900	KOKC  med ID 	BOS
		22	1000	KQRR Oregon City OR med just “KQRR Oregon City”	JOB
		21 27	0200	KQRR  med ett ID i kamp med KXA. Starkare i långa perioder med sin ryska.	BOS
		13	0945	KKXA Snohomish WA gick ett tag efter lunch också. “Country Classics KXA, 1520 and FM 101”	JOB
		24 27	0156	KKXA  ID:ade innan KQRR tog över mer och mer	BOS
	1530	21 23	0900	WCKY Cincinnati OH  med sin Bengals-variant av ID	BOS
		21	0600	KGBT Harlingen TX glänste verkligen inte, men ID i alla fall	JOB
		22	0500	KGBT  läsbart legal ID på LSB och med Mexicos hymn under. På andra sidbandet var KFBK i samarbete med VOA Africa för stark.	BOS
		11 27	0400	KFBK Sacramento CA	BOS
		13	0533	KFBK  med promo. En av VK som gick en stund in på e.m.	JOB
	1540	12	0731	CHIN Toronto ON utan direkt konkurrens	JOB
		15 22	0701	CHIN  har börjat köra gamla radioteater-repriser. Inklusive original-reklamer från 70 år tillbaks. Märken som finns att köpa än idag i vissa fall.  Gratis reklam!?	BOS
		11 24	0400	KXEL Waterloo IA  stark som vanligt	BOS
		14	0505	KXEL ägde frekvensen	JOB
		19	1000	KMPC Los Angeles CA  med EE call efter att innan dess ID.at som “Radio Korea”	BOS
		23	0559	KMPC “Radio Korea”-jingle	JOB
		17	0900	KXPA Bellevue WA  tog över från “koreanen” lagom till heltimmen med ID och la sen på “Puff the Magic Dragon”	BOS
	1550	15 23	0600	CBEF Windsor ON  med lokal-ID	BOS
		19	0800	WRHC Coral Gables FL  ”Esta es La Poderosa 670 AM”	BOS
		22	1035	KMRI West Valley City UT  ID genom Punjabi-musiken non-stop	BOS
		23	0600	KGMZ San Francisco CA ID:ad på FM-repeatern KKLC-HD2 San Francisco. Flera till här men...	JOB
		13 24	0900	KRPI Ferndale WA  stark med EE ID inklippt i ETH-musiken	BOS
		13	0700	KRPI “You’re listening to KRPI Radio in Ferndale, Washington” + en disclaimer	JOB
	1560	19 22	0559	WFME New York NY  berättade att de just fått en donation så att de inte längre behövde skära ner på omkostnaderna! Uppmande andra att göra detsamma… 	BOS
		16	0559	KGOW Bellaire TX  med perfekt legal ID på EE. Körde det två gånger dessutom!	BOS
		23	0200	KGOW med EE-ID i vietnamesiskan	JOB
		20	0000	KLNG Council Bluffs IA ID:ade även för FM-repeatern	JOB
		20	0000	KLNG  gjorde plötsligt WFME och KGOW sällskap med ID!	BOS
		11	0506	KNZR Bakersfield CA med slogan och C2C	JOB
		24 27	0200	KNZR  blir lite mer sport så här dags …	BOS
		13 15	0900	KZIZ Pacific WA  bröt fjärran östern-musiken för ett snyggt legal ID	BOS
		16 27	0800	KVAN Vancouver WA  med hela grupp-ID:et	BOS
		22	1000	KVAN grupp-ID	JOB
	1570	12 21	0802	CJLV Laval QC  fint med avspänt religiöst på FF i karibisk stil	BOS
		15	0700	WSCO Appleton WI  med ett riktigt fint legal ID och sport!	BOS
		15	0700	WSCO promo och “WSCO Appleton”, “The Score”. Helt OK. Inte helt vanlig	JOB
	1580	12	0725	CKDO Oshawa ON “Durham’s Classic Hits CKDO”	JOB
		19 23	0600	CKDO  överröstar effektivt små-wattarna på frekvensen	BOS
		17	0900	KQFN Tempe AZ  med tydligt ID genom KGAL. Stark före och efter så troligen på förhöjd effekt.	BOS
		23	0700	KQFN med svagt ID bara	JOB
		22	1000	KBLA Santa Monica CA  ensam på frekvensen med heltimmes-ID	BOS
		22	1000	KBLA ganska brusigt med ensam	JOB
		13 22	0900	KGAL Lebanon OR  nere i el-störningen	BOS
		19	0800	KGAL lite nu och då. CBS Nx	JOB
	1590	12 22	0805	WARV Warwick RI  “… and now at 92.7 FM”  efter nyheterna.	BOS
		12	0805	WARV “Life Changing Radio 1590 AM and now at 92.7 FM”	JOB
		22 23	2230	WHGT Maugansville MD drog ner effekten efter lite gospel. Ville veta om man bett något för FBN under dagen, vilket de uppskattar. Nämnde gratisappen annan kväll	JOB
		22	2230	WHGT  fimpades av någon dator mitt i avannonseringen av dagens sändningar.	BOS
		19	0701	WCSL Cherryville NC  med ett ovanligt trevligt ID. ”Carolina Country 93.3 …”	BOS
		19	0701	WCSL “Carolina Country 92.3 FM, 1590 AM” + callet. QSL finns dock	JOB
		22	0700	WAUB Auburn NY  med klart men splashat ID. ”Finger Lakes News Radio”	BOS
		22	0700	WAUB “Finger Lakes News Radio” i kamp med KLFE	JOB
		12	0800	WPSL Port St Lucie FL  med ett brusigt men skapligt heltimmes-ID. Ganska rar.	BOS
		12	0800	WPSL “Right here on 1590 WPSL” bara andra gången för	JOB
		22	0856	WKTP Jonesborough TN  bra lokalt väder sponsrat av Appalachian Orthopedics 
				i Tri-Cities. Något sorts call i vädret är nog en TV-station kanske?	BOS
		22	0800	WKTP med ett ganska bra “ESPN Radio for the Tri Cities” innan man blev överkörd 
				av “AM 1590 The Answer”! Vådan av att köra en ÖK-VK-kombo?	JOB
		13	0800	WPVL Platteville WI riktigt fint “ESPN Radio AM 1590 WPVL Platteville, a QueenB radio station”. Den har man inte hört allt för ofta!	JOB
		21 22	0900	WPVL  strålande ID där dom följde Jannes manus ovan!	BOS
		15	2300	WGBW Denmark WI bra med ID	JOB
		15 21	2300	WGBW  fint som sagt	BOS
		15	0400	WCGO Evanston IL med legalt ID	JOB
		23 24	0900	WCGO  med ett klent ID // 95.9 FM. Livlig frekvens.	BOS
		22 23	1145	KGFK East Grand Forks MN  ”Rock 95”  med lokalt snack och FM-slogan	BOS
		11	0500	KVGB Great Bend KS med ID // 97.7	JOB
		19 23	0600	KVGB  slapp plötsligt splattret på timmen och blev lyssningsbar	BOS
		21	0800	KVTA Ventura CA inte alls illa “...on Newstalk 1590 KVTA”	JOB
		22 27	0200	KVTA  drogs med i CA-rusningen denna ”DT”-öppning. 27.10 alltså. Klart ID.	BOS
		19	0955	KTIL Tillamook OR  dubbel-ID:ade // 94.3 FM  och rockade på sen	BOS
		21	1000	KTIL brusigt med ID för repeatern K232FW också	JOB
		11 16	0800	KLFE Seattle WA  kanske inte “The Answer” på våra drömmar.	BOS
		23	1100	KLFE “AM 1590 The Answer” har jag många ID:n på från denna exp	JOB
	1600	12	0737	WUNR Brookline MA  hade en bra period med medryckande musik	BOS
		12	0737	WUNR fint “This is WUNR Brookline, live on the web at wunr.com”	JOB
		12 22	0759	WWRL New York NY  överraskade med ett klart ID i Punjabi-musiken. Bra call-ID
				den 22.10 0504 utc också.	BOS
		12	0800	WWRL  med klart ID med call och ort. Har ett sydasiatiskt musikformat och kallar sig “Radio Zindagi”. Hört dem en gång tidigare, i Parka, och QSL kom	JOB
		13	0800	WAAM Ann Arbor MI “WAAM Ann Arbor”	JOB
		15 22	0700	WAAM  gjorde reklam för sig själv	BOS
		15	0600	WRPN Ripon WI i röran // FM W226CQ	JOB
		15 21	2300	WRPN  “93-1 and 1600 Your Hometown Stations”	BOS
		21 22	0900	KGYM Cedar Rapids IA  propagerade för sitt ”Gym”	BOS
		11	0501	KEPN Denver CO “espndenver.com” bl.a.	JOB
		15 23	0901	KEPN  med en PSA för Goodwill och några ESPN Denver	BOS
		19	0600	KTUB Centerville UT drog callet mm	JOB
		19	1002	KTUB  precis som JOB beskriver det. Men annars Mex-musik ganska non-stop	BOS
		17 19 	1100	KVRI Blaine WA  slängde som vanligt in ett fint ID i musiken	BOS
		23	1100	KVRI “This is KVRI Blaine”	JOB
	1610	12 24	0800	CHRN Montreal QC  fint vid callet + “Humsafar”-slogan	BOS
		12	0800	CHRN fint med “You’re listening to CHRN 1610...” mm	JOB
		23 24	0900	CHHA Toronto ON  “CHHA”, “Voces Latinas” och mycket mer avlöste CHRN	BOS
	1620	13	0800	WTAW College Station TX med lokalreklamer, som tex till 694-1555	JOB
		23 24	0900	WTAW  med bara ett uselt ID  i röran här. College Station-reklam + ID den 23:e	BOS
		21 23	0900	KOZN Bellevue NE   med ”Bellevue-Omaha” i ID:et	BOS
		23 27	1000	KSMH West Sacramento CA  dominant	BOS
		23	0600	KSMH fint och så även vid fler TOH	JOB
		13 22	0900	KYIZ Renton WA  kanon-ID och ännu bättre på radio-appen sa dom …	BOS
		13	0900	KYIZ brusigt hos mig	JOB
	1630	13	0855	KCJJ Iowa City IA med “KCJJ”-jingle efter vädret	JOB
		14 21	0904	KCJJ  skulle just ID:a efter klockren låt när det störde till. Gick till nöds uppfatta att dom sa “KCJJ” men väldig distortion några sek. Sen plötsligt ren och fin signal igen!	BOS
		13	0322	KRND Cheyenne WY “La J Mexicana”	JOB
		15 19	0601	KRND  “K-R-N-D ……”  + alla repeaters i dictation speed	BOS
	1640	22	0702	WTNI Biloxi MS  stark med nya Country-formatet // 1490 och FM.	BOS
		22	0702	WTNI coolt ID från MS: “Classic Country for the Gold Coast, 103.5 The Possum” 	JOB
		15 24	2300	WSJP Sussex WI  dök upp tvärt i slutet av ID // FM 100.1 med Relevant Radio-nyheter 
				och 2303 lokal West Bend-promo med fin styrka. Så en del lokalt så här dags.	BOS
		15	0600	WSJP Sussex WI “Relevant Radio 1640 AM, 100.1 FM”	JOB
		11	0500	KBJA Sandy UT “You are listening to K-Talk Media KBJA AM 1640”	JOB
		23	0900	KBJA  lät som en lokalstation och sa att dom var det också	BOS
		23	0700	KDIA Vallejo CA “1640 AM KDIA Vallejo-Sacramento” bra	JOB
		14 19	0904	KDZR Lake Oswego OR  höjde sig en stund ur bruset. “AM 1640 The Patriot”	BOS
		14	0400	KDZR  med call och ort bl.a.	JOB
	1650	22	0800	WHKT Portsmouth VA  med flera frekvenser i ID:et	BOS
		12	0800	WHKT  med ID // 104.9 och även 1270 WTJZ som ju trevligt nog hördes i Furuögrund i julas!	JOB
		18 19	0800	CKZW Montréal QC  riktigt bra runt ID. Åtminstone för att vara denna dag.	BOS
		15	0600	CKZW “1650 AM Montréal”	JOB
		21 22	0800	KCNZ Cedar Falls IA  tryckte ner en annan som spelade lugn musik nonstop	BOS
		16	0400	KCNZ hade Fox Sports	JOB
		11	0526	KBJD Denver CO “1650radioluz.com” + callet	JOB
		15 23	0900	KBJD  “Radio Luz, un estación de Salem Media Group”	BOS
		23	0900	KFOX Torrance CA “Southern California’s number one Korean radio station” med mera riktigt fint	JOB
		22	1000	KFOX  med samma ID som för Jan ovan. Plus ”Ladio Kolea”-variant …	BOS
	1660	14 22	0800	WWRU Jersey City NJ  med legal ID på EE	BOS
		22 23	0700	WQLR Kalamazoo MI  fick bara igenom ett anrop när tre andra ID:ade samtidigt	BOS
		23	0600	WQLR  “1660 The Fan, WQLR Kalamazoo” + Fox Sports	JOB
		23	0900	KRZI Waco TX  starkast på timmen med ett “ESPN Central Texas” i kort break	BOS
		13	0800	KWOD Kansas City KS “KWOD Kansas City, 1660 The Score”	JOB
		13	0800	KWOD  scorade här men fick inte många poäng	BOS
		11	0500	KQWB West Fargo ND ensam just här “KQWB West Fargo, Fargo-Moorhead, 
				and KPFX HD3 Kindred” 	JOB
		21 23	0900	KQWB  klart vanligast på frekvensen.	BOS
		11 19	0700	KBRE Merced CA  	BOS
		24	0905	KBRE “It’s The Bear on 105.7” + rockig mx	JOB
	1670	15	0802	CJEU Gatineau QC med ett användbart ID “Jeunesse1670 AM” och kanske någon gång kan QSL komma?	JOB
		15	0801	CJEU  poppade på och IDade	BOS
		22	0900	WMGE Dry Branch GA  “We are Middle Georgia’s Fox Sports 1670” + callet	BOS
		22	0700	WMGE	JOB
		15	0500	WOZN Madison WI “Madison’s Sports Talk Station, The Zone” bl.a.	JOB
		15 21	0900	WOZN  enligt JOB ovan	BOS
		23	1000	KQMS Redding CA  ganska bra	BOS
		23	0600	KQMS “Newstalk KQMS Redding” + repeaters	JOB
		23	0859	KHPY Moreno Valley CA  ”El Sembrador”. Även 1059 inklippt ID.	BOS
	1680	12 22	0800	WTTM Lindenwold NJ  med legal ID på EE. SS i övrigt	BOS
		12	0755	WTTM  spanskspråkig, “TUDN Radio” hänger ut denna	JOB
		15 22	0800	WOKB Winter Garden FL  flera fenomenala ID! “The new inspiration” mm	BOS
		15	0601	WOKB upp bra med”You’re listening to 1680 WOKB Winter Garden, Florida”. Hör inget av dem 22:a när BOS hade kanonsignal!	JOB
		23 24	0857	KRJO Monroe LA  stark med musik och fint FM-ID	BOS
		15	0600	KRJO “99.7 My FM” innan den blev överkörd av WOKB	JOB
		23	0856	KGED  Fresno CA  fin promo med ID. ”KGED, Your New Talk Station 1680”	BOS
		23	0600	KGED  mycket bra “Talkradio 1680 KGED”. Nytt format nu!	JOB
		11 16	0802	KNTS Seattle WA  med bra heltimmes-ID även om dom missade med någon minut	BOS
		22	0700	KNTS “Esta es KNTS 1680 AM”	JOB
	1690	22 23	0800	WPTX Lexington Park MD  vanligast på frekvensen hela säsongen.	BOS
		14	0400	WPTX mycket fint	JOB
		19	0602	CJLO Montreal QC  nämnde “cjlo.com”	BOS
		22	0700	CHTO Toronto ON  starkast på frekvensen en kort stund med ID efter grekisk mx.	BOS
		11	0401	WVON Berwyn IL rätt fint med flera ID:n	JOB
		24	0300	WVON  började ID:a några sekunder sent och fortsatte med bättre ID innan nx	BOS
		15 25	0600	KDMT Arvada CO  stark under störningen	BOS
		23	0500	KDMT “Money Talk 1690 AM”	JOB
		19 27	0200	KFSG Roseville CA  med snabbt ”KFSG Roseville” på någon dialekt. CA-ad sen	BOS
	1700	15	0700	KKLF Richardson TX  ensam och stastabil med ID och Metroplex-slogan mm	BOS
		23	0200	KKLF  “KKLF AM 1700...” bl.a.	JOB
		13	0800	KBGG Des Moines IA “...online at 1700thechamp.com”	JOB
		21 24	0800	KBGG  totalt dominant	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	22 23	0600	R Rebelde fint här. Två orter tydligen. 1 kW vardera.  Gick // 620 och andra	BOS
	630	22	0600	WUNO San Juan PR ägde verkligen frekvensen. Måste kanske kolla några till PR-QRG:s för de har väl kvar AM-parken än?	JOB
		22	0600	WUNO  rejält stark	BOS
	820	22	0556	XESB Hidalgo del Parral CH  ska detta vara med “La Mexicana 820 AM” ett 
				par ggr	JOB
		22	0556	XESB  ”La Mexicana 820 AM” flyttar jag med stöd av JOB upp från OID-spalten	BOS
	830	14	0400	XEITE México DF “Quiéreme 830 AM” + callet	JOB
		14	0401	XEITE  som Jan beskriver det, men med fel antennval så var det inte njutbart direkt och 
				hade passerat obemärkt utan hans tips. Bättre med hymnen strax innan dock.	BOS
	860	24	0900	XEMO Tijuana BC  dök upp precis på timmen med bra ID några sek efter CA	BOS
	870	13	0523	R Reloj när cx svängde upp mot Karibien	JOB
		23	2200	R Reloj  markerade denna heltimme med pip och ID	BOS
	940	14	0502	XEQ México DF inte bra men 100% “La Ke Buena 940”	JOB
		16 24	0400	XEQ  ID:ade bra och spelade en låt	BOS
		23	0609	XEMMM Mexicali BC var det som spelade gamla hits här. Fick det inte att stämma med någon jag “kände till”, men här ett klart “940 Oldies”	JOB
		19	0713	WIPR San Juan PR  med ett bra men snabbt ”Doble-V I P R”	BOS
	970	14	0400	XERFR México DF “Radio Formula”	JOB
	990	12 22	0801	CMAS R Guama, Pinar del Rio  med fint “Esta es - Guama.”	BOS
		19 23	1001	XECL Mexicali BC  “Rockola”	BOS
	1030	24	1000	XESDD Tijuana BC  stark korta stunder. KTWO stabilare.	BOS
		22	1000	XEQR Mexico DF  med ett par ”XEN”-ID!  Reläar visst 690 numer!	BOS
		22	1000	XEQR svagt men med klara “XEN”	JOB
	1050	19	0907	XED Mexicali BC  med fint”La Poderosa 96.9 FM, 1050 AM” Ny slogan tydligen	BOS
		23	1002	XEBCS La Paz BS  med trevligt och utförligt ID samt smäktande musik	BOS
	1060	22	0800	CMGW R 26, Jovellanos  med bra ID	BOS
	1090	22 24	1010	XEPRS Rosarito BC  la jag ner en del tid på innan poletten ramlade ner.  Reläar nu 
				en EE FM i TX.  ”Ultra 104.9”.  Rockig musik.	BOS
	1120	23	2200	WMSW Hatillo PR  med ID	BOS
	1160	16	2215	Caribbean Radio Lighthouse, St John’s Antigua  hiskeligt bra ett tag. Bra ID 2226.	BOS
		16	2225	Caribbean Radio Lighthouse har jag faktiskt inte noterat tidigare! Nu fint med en klar junior bakom micken vid ID “The time at Caribbean Radio Lighthouse is 6.26.”. De kanske har prao-elever från lågstadiet?	JOB
		23	2200	WBQN Barceloneta-Manati PR  med legal ID vet jag inte om jag hört ID på förr	BOS
	1230	20	0702	WNIK Arecibo PR  med fint ID.  Kanon-id 0631z samma natt dessutom	BOS
	1300	19	0856	XEP Ciudad Juarez CH  ”Radio Mexicana”	BOS
	1390	16	2205	WISA Isabela PR  har varit vanlig i höst. Stabil signal. Flera andra PR samtidigt.	BOS
	1400	23	2205	Harbour Light of the Windwards, Carriacou fint “This is your good friend in the Caribbean, Harbour Light AM 1400 and FM 92.3 and 94.5”	JOB
	1440	20	0602	HIC55 R Impactante, Santo Domingo  envisas med att anropa med gamla ”HIAK”	BOS
	1470	14	0500	XERCN Tijuana BC “RCN 1470 AM”	JOB
		17 25	0900	XERCN  med ID i kamp med CJVB och KBSN	BOS
	1540	12	0800	ZNS-1 R Bahamas, Nassau  ID:ade denna gång som “This is Radio Bahamas …”	BOS
		12	0800	ZNS-1 R Bahamas, Nassau “This is Radio Bahamas 1540 AM, 104.5 FM”	JOB
	1570	13	0900	XERF Cd Acuna CO  	BOS
	1620	24	0157	WDHP Frederiksted VI  ”103.5 The Reef” under Cuba	BOS
	1630	23	0700	XEUT Tijuana BC med callet och “UABC Radio” mm	JOB
	1700	13	1018	XEPE Tijuana BC med promo på spanska som nämnde “Baja California”	JOB

SYDAMERIKA
	550	22	0558	HJHF R Nal de Colombia, Marinilla  med några ID	BOS
	570	15	0500	HJND R Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá “570 AM, Radio Nacional de Colombia”	JOB
	580	15	0500	HJHP R Nacional de Colombia, Cali “580 AM, Radio Nacional de Colombia”	JOB
	590	17	0500	LS4 R Continental, Buenos Aires glänste inte men...	JOB
	610	12	0243	ZYL268 R’Itatiaia, Belo Horizonte MG fint med sång-ID	JOB
		22	0500	HJKL La Cariñosa, Bogotá  med snyggt ID	BOS
	620	24	0456	ZYK521 Rádio Jovem Pan, São Paulo  med trevligt ID!  Vem påstår att brassar är svår-idade? Jo, jag! Men inte denna gång.  CKRM dök upp några sek med ID senare.	BOS
	710	11	0130	LRL202 R Diez, Buenos Aires  	BOS
		11	0130	R Diez med klart ID klockan halv elva lokal tid	JOB
	750	12	2230	ZYL213 R’América AM, Belo Horizonte MG “Rádio Amérca AM 750” skapligt	JOB
	760	13	0054	LU6 R Atlantica, Mar Del Plata klämd med promo men hade sina bra perioder då de och brassen bytte plats med varandra. “LU6 Radio Atlantica” och px “Viva el Sabado”	JOB
	780	14	0500	HJFV R Viva, Pasto  med flera ID-varianter. Jingle t ex.	BOS
	900	19	0705	OBX4X R Felicidad, Lima  med ett bra “Radio Felicidad 900 AM”.  Ny för mig.	BOS
	920	10	2359	ZP1 R Nal de Paraguay, Asunción   fint ID när tonen släppte. Strax före timmen. Togs på östkust-NA-tråden för sportens skull. Säkert bättre på La Plata-antennen?	BOS
		11	0100	ZP1 bra med “Radio Nacional 920 AM”	JOB
	950	10	2331	ZYH593 R’ Educadora do Nordeste, Sobral  under stark ARG som inte ville ID:a	BOS
		11	0000	LR3 CNN Radio, Buenos Aires  med fint “CNN Radio AM 950”.  Har jag inte hört med detta anrop förr. Belgrano desto fler gånger. 	BOS
		13	0008	LRA3 med ett fint “CNN Radio 950” + promo	JOB
	960	12	2321	CW96 R Yí, Durazno nämnde “404 La Lista de Luis”, “404 por radio y el país”, dvs politik i Uruguay. 2328 ett “AM 960 Radio Yí”. Fick Googla den...	JOB
	970	12	0301	CX22 R Universal, Montevideo tror jag inte jag har hört förut men nu bra ID	JOB
	990	12	2343	LRA4 La 990, Buenos Aires ID:ade just så “…en la 990”. Ex-R Splendid	JOB
		20	0700	OBX4J R Latina, Lima  med bra ID och ”La poderosa”-slogan dessutom.	BOS
	1010	11	0100	ZYH448 R´Bahia AM, Salvador  med ett klart ID  lär jag inte ha ID:at till förne	BOS
		11	0100	ZYH448 med ett tydligt “Rádio Bahía AM” var även ny för	JOB
	1030	11	0130	LS10 R Del Plata, Buenos Aires  stark och lätt-ID:ad	BOS
		13	0100	LS10 med ID på timmen	JOB
	1040	10	2351	ZYK537 R’ Capital, Sao Paulo  med flera snygga ID är nog ny för mig?	BOS
		10	2351	R’Capital med fint ID 	JOB
		23	2359	HJAI R Tropical, Barranquilla  med några ID. Nämnde Cadena Radial La Libertad	BOS
	1050	13	0000	CX26 R Nacional Uruguay, Montevideo räknade upp frekvenser och orter. Även ett “Radio Nacional Uruguay en todo del país” en stund senare	JOB
	1070	14	0502	HJCG  R Santa Fé, Bogota  förvirrade med ”La Ranchera …. 1070 AM” till dess att  jag förstod att dom sa just ”Radio Santa Fé” däremellan.	BOS
	1110	13	0001	LS1 R de La Ciudad/La 1110, Buenos Aires sade bara “La 1110” här men mycket Argentina-snx sedan	JOB
	1120	13	0104	L... Emisora Santiago y Copla, Ciudad Evita en av två som gick här. ID:ad på telefonnumret 4467-4224! Bara 1 kW	JOB
		13	0106	CW31 R Salto, Salto också den ny för mig. Ett tydligt “Radio Salto” framträdde på USB men inte på LSB	JOB
	1150	13	0001	LT9 La Líder, Santa Fé “La Radio Líder” ID:ade man	JOB
	1160	13	0006	LU32 R Colonel Olavarría, Olavarría hade jag av naturliga orsaker inte heller någon aning om! Ordentligt ID “LU32 Radio Colonel Olavarría” här	JOB
		19	0000	HJOC Fuego AM, Bogota  dominerade plötsligt på timmen med ett par fina ID	BOS
	1250	13	0000	CX36 R Centenario, Montevideo med ett ID “Transmite Radio Centenario de Montevideo, Uruguay”. Ny i min LA-bok den också	JOB
	1290	20	0602	HJMC Viva, Cali  med fint ”Esta es Viva, Cali HJMC …”	BOS 
	1330	11	0110	ZYK736 R´ Terra AM, São Paulo SP med trevligt ID, jingle mm	JOB
		11	0100	R’ Terra AM  var inte svår att ID:a	BOS
	1360	20	0700	UCU4I R Bienestar, Lima  med ID och sen reklam för sina. ”medicinas natural”	BOS
		20	0605	HJUA Sistema Cardenal, Cartagena  har jag visst hört under annat namn tidigare	BOS
	1370	11	0101	ZYJ267 R´ Cancão Nova, Curitiba PA ID:ade här	JOB
		11	0101	R´ Cancão Nova  tillräckligt fint för att jag ska uppfatta det.	BOS
		20	0700	OAU7L R Andina, Juliaca  med fin lokal  reklam emen en elstörning vid ID tyvärr	BOS
	1380	11	0136	LRI231 La Voz de Sureste, Necochea  med FM-frekvensen 103.9 vilken till slut rätade ut detta frågetecken. Spelade både Oldies och Country! Stark emellanåt. Ny för	BOS
		11	0111	LRI231 fint med arkiv-ID “LRI231 Radio La Voz del Sureste, AM 1380, desde Necochea, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina”	JOB
		20	0700	OAX2W R Campesina, Cajamarca  stadigast på frekvensen ett långt tag	BOS
	1410	20	0700	HJDU Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Medellin ID:ade som ”101.9”	BOS
	1450	20	0700	YVKJ R Maria Venezuela, Caracas  med klart ID	BOS 
	1470	12	2302	CW147 R María Uruguay, Melo med ett klart “Radio María Uruguay”. Cristal är nog vanligare här	JOB
		20	0700	OAU4B R Felicidad, Lima  bra men har ju 25 kW så inte oväntad.	BOS
	1480	10	2303	ZP20 R América (Iglesia), Ñemby inte med ordentligt ID men nu fick det duga med religiöst px och ett “...aquí desde Ñemby, Paraguay...”. Ganska bra signal	JOB
	1550	12	0535	HJZI G12 R, Bogotá, D.C. ”Contigo todo el tiempo, G12 Radio”	JOB
	1560	12	0459	HJXZ Santa Maria de la Paz, Medellín med tydligt ID	JOB

OID/TENTATIV
	700	22	0558	OID SS LA  med ett par ID som inte liknar något jag hittar. Finns mer info oxo	BOS
	747	11	1820	Får bara ID till “Radio Nacional de España - Madrid”. Inte Canarias. Och Cádiz ID:ade ju för Andalucía samtidigt. Kopplingsfel på Kanarieöarna?	JOB
	1270	12	0759	OID med “Focal Point”, ett religiöst px jag undrar vem som hadde denna östliga 
				öppning. Hittar ingen uppenbar kandidat i deras listor över affiliates...	JOB
	1390	25	0607	OID  som jag får till KCLN Clinton IA!? Gammlåt sen. Får bli en förfrågan 	BOS
	1404	11	1400	OID som jag med min begränsade erfarenhet får till Yi Shih Kuangpo Tientai på
				Taiwan. Ett par i mina öron klara ID? Går säkert avgöra senare. 	BOS
	1420	22	1005	tent XEXX Tijuana BC med “TUDN Radio”. Ska vara enda med detta här?	JOB
		24	1000	OID SS rätt användbart men får inte ut den trots diverse telefonnummer mm.  Lär vara 
				XEXX med TUDN så lägger inte ner någon mer tid här.	BOS
	1480	25	0609	(tent) KVNR CA  upp rätt bra i en halv minut med vietnamesiska men inget ID	BOS
	1503	19	1350	(tent) R Sport, Wellington/Christchurch  med sportsnack och sen en stationspromo som 
				nästan går få ut. Har dock hört denna/dessa bättre förr.	BOS
	1520	15 22	1021	(tent) KKZZ Port Hueneme CA  bra nu och då med TUDN-px. Inget lokalt noterat
			Eftersom jag har QSL redan la jag inte ner så mycket tid på att hitta ett ID heller.	BOS
		22	1036	tent KKZZ med ganska bra toppar! Tyvärr inte mer ID än “Aquí en TUDN Radio” men cx och att ingen ytterligare känd stn här har TUDN så...	JOB
	1580	15	2303	OID med ett ID som närmast låter som ”WNTF” men lät inte karibiskt	BOS
	1590	19	2358	OID men misstänkt Hmong-musik hänger nog ut WIXK?	JOB
		19	2358	OID med Hmong-sång enligt Janne. Hmong-stationerna är inte så noga med tider.	BOS


