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


16.10	Mellanlandade i Skellefteå i tisdags för att bl.a. hämta radiogrejor och hyra bil. På morgonen iväg mot Luleå Airport för att plocka upp Lasse. Solen sken och det var 7 minusgrader fram mot Luleå då det mulnade till och kom nån snöflinga. Lasse kom enligt tidtabell och vi satte fart mot Vippabacken för dagens lunch, laxlåda. Sedan in i Överkalix för matinköp, tankning av bensin och öl. Vid Tärendö blev det vinterväglag men färden mot Parka fortsatte utan problem och vi kom fram 1415 UTC. Efter urpackning av bil, hälsande på befintliga expeditionsdeltagare så sattes utrustningen upp. På kvällen hördes en del spanjorer och efter 20 UTC filippiner.

17-27.	Se loggen för PAX133.

27.10	Det blev en kort topp runt 02 UTC med en del västkuststationer samt rätt bra mot La Plata på låga frekvenser runt 08 UTC I övrigt mycket lugnt. Bosse packade ihop och åkte söderut halv 2. Runt 15 UTC vaknade japanerna och NHK2 stängde 1530 denna söndag. På kvällen spelade spanjorerna fotboll och och inte mycket mer hördes.

28.10	Störningen fortsätter och inget intressant hördes under natten. En fin loggning av en spanjor på förmiddagen är det enda av intresse. På eftermiddagen passade vi på att dra ner soptunnan till stora vägen och samt ta stärkande en promenad till Palovallen som har gått i ide under 30 cm snö. Några få stationer från PHI och J tittade förskräckt fram men drog sig tillbaka och det blev stationer väster om Indien som dominerade.Spanjorerna var tidvis starka under kvällen. 

29.10	Ointressant natt och morgon utan TA men det var bra fart på spanjorerna på morgonen. Bilen skottades fram inför veckans utflykt till mataffären i Kangos. Minus 9 grader och blå himmel förgyllde resan. Vid återkomsten hade de vanligaste VK NA vaknat så vi ser ljust på framtiden efter flera dagars småstörningar. Filippiner och Japaner kom upp tidig eftermiddag där Japan hade en kortare topp runt 13 UTC. Kvällen bjöd på spansk fotboll och Främre Orienten. 

30.10	Minus 17 grader på morgonen som bjöd på ÖK NA-konds ett tag, ska bli intressant vad en mangling kan ge. NA fortsatte att höras hela förmiddagen liksom japaner och Marshall Islands. På eftermiddagen var japanerna borta och några filippiner hördes bland alla kineser. På kvällen blev det spansk fotboll igen och besvikelse över att K-index ökat till 4.

31.10	När vi steg upp var det rätt tyst på banden och K-index visade på 4. Framåt 6.30 UTC blev det bättre fart och K-index sjönk också ordentligt. Det var full fart hela förmiddagen och på eftermiddagen gladde NZ oss igen. På kvällen blev det spanjorer men inga filippiner.

1.11	Sämre morgon än i går även om de vanligaste NA hördes. Vid lunchtid gick vi ut och rullade in ersättningskoaxen till Alaska/Hawaiiantennen, minus 14 grader och ca 30 cm snö. Magnus bjöd på tårta till eftermiddagsfikat som smakade mycket bra efter tidigare strapatser i skogen. En kort topp mot VK runt 13 UTC blev det medan asiaterna var mycket beskedliga på eftermiddagen. På kvällen spanjorer igen och Kjell och Magnus började förbereda lördagens avfärd. Vanliga NA kom fram före 10 UTC men det blev inte så intressant.

2.11	Det var full fart på morgonen med dominanter på lägre frekvenser och alla på högre, GY var mycket beskedliga. Det fortsatte hela förmiddagen med starka signaler. Kjell och Magnus packade ihop sin utrustning och kom iväg strax efter 11, minus 7 grader och ett lätt snöfall. Västkusten hördes av och till fram till strax efter 14 UTC. Japanerna är mycket beskedliga igen. CBG tittade fram före 21 UTC med trevlig musik men det verkar inte bli nåt intressant.

3.11	Natten bjöd inte på några intressanta loggningar, efter en snabbkoll. Nattens störning märktes på morgonens hörigheter som var sämre än igår, men det hördes NA hela förmiddagen dock i huvudsak dominanter. Börje kom på besök och var pratglad som vanligt. Efter lunchen blev det en promenad ner till Asienantennen som kopplades ur, minus 10 grader och 3-4 dm snö. Haren som gjort alla spår i snön såg vi dock inte och det var kanske lika bra om den var lika stor som i filmen ”Wallace & Gromit: Varulvskaninens förbannelse”. Eftermiddagen blev lugn utan Asienantenn så vi förberedde morgondagens avslut, det som gick. På kvällen spanjorer och efter 21 UTC bra fart på NA men troligen bara de vanligaste östkuststationerna. 

4.11	Det blev tydligen inget stort lyft i natt. På morgonen är full fart på NA men många stationer på varje frekvens så det är lite svårt att få id. Detta är sista dagen för oss och vi stänger ner under förmiddagen och planerar att åka härifrån senast 1130. Nu 0700 är det minus 16,6 grader och klart. Runt 0715 UTC sjönk signalerna ordentligt, på gott och ont.
	Vi ber att få tacka tidigare expeditionsdeltagare för, som alltid, trevligt sällskap och speciellt Bosse för allehanda assistans. Vi träffas väl nästa år igen? 


EUROPA
	558	29	0625	RNE5 Valencia med lokalt program	RÅM
		29	0645	RNE5 San Sebastián med regionalt program för Baskien	RÅM
	756	1	0520	BBC R 4, Redruth startade dagens sändningar	LSD
	567	29	0625	RNE5 Murcia med lokalt program	RÅM
	576	29	0625	RNE5 Barcelona med lokalt program	RÅM
	603	21	0525	RNE5 Sevilla med lokalt program	LSD
	612	29	0645	RNE1 Vitoria med regionalt för Baskien	RÅM
	621	16	1820	RNE1 Avila med regionalprogram	LSD
		24	1820	RNE1 Palma de Mallorca	LSD 
	630	21	1900	R Timisoara med folkmusik	LSD
	648	31	1330	R Caroline hörs ofta 	RÅM
	666	18	2015	SER R Barcelona med lokala reklamer	LSD
	684	29	0645	RNE1 Sevilla med regionalt för Andalusien	RÅM
	711	16	1750	COPE Murcia med lokala nyheter störd av Rumänien	RÅM
		16 18	1750	COPE Murcia med lokalnyheter, den 18:e 2030 med lokala reklamer	LSD
	729	29	1820	ERA1 Athina med ett nyhetsprogram	LSD
		17	1820	RNE1 Valladolid	LSD
		29	0645	RNE1 Valladolid med regionalt program	RÅM
		17	0545	RNE1 Logroño	LSD
	738	29	0645	RNE1 Barcelona med regionalt program för Katalonien	RÅM
	747	17	0550	RNE5 Cádiz	LSD
		29	0645	RNE5 Cádiz med regionalt program för Andalusien	RÅM
		29	0645	RNE1 Cáceres med regionalt för Extremadura	RÅM
		18	0640	Radio 0511, Pietersbierum NL	LSD
		24	0700	Radio 0511	RÅM
	774	18	1820	RNE1 San Sebastián	LSD
	783	29	0620	COPE Barcelona med regionalt för Katalonien och Andorra	RÅM
	801	20	0645	RNE1 Ciudad Real med regionalt för CM	RÅM
	837	25	0527	COPE Sevilla	LSD
	855	18 31	0545	RNE1 Murcia  den 31:a 1920	LSD
	864	29	0645	RNE1 Socuéllamos med regionalt för CM	RÅM
	873	18	2040	BBC R Ulster, Enniskillen //1341	LSD
		29	0620	SER R Zaragoza 	RÅM
		29	0645	RNE1 Santander med regionalt för Cantabria	RÅM
	882	29	0620	COPE Alicante med regionalt för Valencia	RÅM
	891	24	0700	HotRadio Hits, Huissen med ett svagt id	RÅM
	900	29	0720	RAI Milano med regionalt program för Lombardiet ”Gazzettino Padano”	RÅM
	909	31	1912	R Cluj med id när jag lyssnade på BBC	RÅM
	918	16	2058	R Inter, Madrid bra med id för alla stationer i kedjan	RÅM
	936	26 29	0705	RNE5 Valladolid med regionalt program för Castilla y Leon	RÅM
	981	18	2045	R Star Country, Redcastle med religiöst program	LSD
	990	18 29	2026	SER R Bilbao  ”Radio Bilbao, Cadena SER”	RÅM
		26	1845	SER R Bilbao	LSD
	999	18 29	2030	COPE Madrid med lokala reklamer innan id	RÅM
	1008	29	1800	ERA1 Kerkira med nyheter	LSD
		25	0520	SER R Alicante	LSD
		29	0620	SER R Alicante med bra styrka	RÅM
		26	0617	United AM, Neede spelade engelsk pop och stördes av SER Alicante	RÅM
		26	0610	United AM	LSD
	1017	26	0705	RNE5 Burgos med regionalt program för Castilla y Leon	RÅM
		29	0625	RNE5 Granada med lokalt program	RÅM
	1044	16 29	1528	SER R San Sebastian med lokalt	RÅM
	1080	29	0620	SER La Coruña starkast i röran	RÅM
		1	1955	SER R Huesca	LSD
	1098	17	0525	RNE5 Almeria med lokalt program	LSD
		26 29	0705	RNE5 Avila med regionalt program för Castilla y Leon	RÅM
	1107	26 29	0705	RNE5 La Rioja med regionalt program	RÅM
		1	0645	RNE5 La Rioja	LSD
	1125	16 29	1825	RNE5 Toledo med regionalprogram, 29:e lokalt 0625	LSD
		26	0705	RNE5 Soria med regionalt program för Castilla y Leon	RÅM
		26	0705	RNE5 Soria med regionala nyheter	LSD
	1143	29	0620	COPE Orense med regionalt för Galicien	RÅM
	1152	29	0625	RNE5 Albacete med lokalt program	RÅM
	1170	29	0500	R Capodistria, Beli Kriz stark vid dessa konds	RÅM
	1179	24	0650	SER R Rioja med lokalt program	LSD
		29	0620	SER R Rioja med lokalt program	RÅM
	1224	17	1332	Amplivir R, Damwald med id och musik. Pieter svarade snabbt.	RÅM
		17	1300	Amplifier R NL	LSD
		26	1830	COPE Huelva	LSD
		29	0620	COPE Huelva med regionalt för Andalusien	RÅM
		30	1750	COPE Mallorca	LSD
	1251	17	1840	R Sim, Portugal här med 2 sändare	LSD
	1269	29	0620	COPE Zamora med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1287	18	0654	R T-Pot, Gasselternijveen spelade gamla godingar och idade fint. Theo svarade med ett pdfQSL	RÅM
		18	0740	R T-Pot  ex 1224	LSD
	1296	17 21	2057	COPE Valenc ia med ett id	RÅM
		22	1945	COPE Valencia	LSD
	1305	26 29	0705	RNE5 Bilbao med regionalt program för Baskien, 29:e lokalt 0625	RÅM
		29	0655	RNE5 León med regionalt för Castilla y Leon	RÅM
	1314	20	1030	Bergen Kringkaster med program på svenska	LSD
		25	1715	The Ferry via Bergen Kringkaster	LSD
		26	0705	RNE5 Salamanca med regionalt program för Castilla y Leon	RÅM
		29	0625	RNE5 Tarragona med lokalt program	RÅM
	1341	28	0555	OCR R Almeria var ensam på frekvensen	LSD
		29	0567	OCR R Ciudad Real med id när jag hoppades på en annan	RÅM
	1395	17	2103	R Seabreeze AM, Akkrum med id efter nyheterna	RÅM
		24	0700	R Seebreeze	LSD
	1413	26	0705	RNE5 Vigo med regionalt för Galicia	RÅM
	1467	17	1333	R Eldorado, Damwald med id och musik	RÅM
		17	1330	R Eldorado NL	LSD
	1476	27	0400	Carillon Wellbeing Radio med id och nyheter	LSD
	1485	20	0815	NRK Longyearbyen //153	LSD
		17 29	1956	SER R Zamora med lokalnyheter	RÅM
		17	1635	SER R Santander	LSD
		31	1957	SER R Santander med en lokal gate	RÅM
	1494	29	1800	R Moldova från flera sändningsorter som orsakade ett eko	RÅM
	1503	26	0705	RNE5 Lugo/Monforte de Lemos med regionalt för Galicia	RÅM
	1539	29	0620	SER R Manresa bra med lokalt program, kanske provar med en ny rapport	RÅM
	1548	24	1315	Forth 2, Colinswell med id och ”Uptown Girl” när jag letade efter ABC	RÅM
	1566	29	2045	BBC Somerset, Taunton med eget program	LSD
	1584	27	0630	Love Sport Radio, London	LSD
		29	0620	SER R Orense med lokalt program	RÅM
	1602	16	2120	R Centro, Riga med id på engelska	LSD
		17	1220	R 0511, Ternaard NL	LSD
		16 29	1849	SER R Segovia med en lokal gate i sporten, 29:e 0620 med lokalt program	RÅM
		28 31	2006	SER R Ontenient med lokalt program	RÅM

AFRIKA
	531	28	1825	JilFM dundrar in med fartig musik //549	RÅM
	594	26	2100	R Nigeria Kaduna med id, hördes långt tidigare med musik och prat på hausa	RÅM
		26	2100	R Nigeria Kaduna  med id	LSD
	621	17	0555	RNE1 Santa Cruz de Tenerife	LSD
	917	26	2115	R Gotel, Yola	LSD
	963	29	1930	R Tunis med tyska	LSD
	972	29	0645	RNE1 Melilla ostörd med lokalt program	RÅM
	1431	16	1705	VoA Djibouti med program på franska	RÅM
		21	1800	VoA Djibouti med engelska till Afrika	LSD	
1530		2	0500	VoA Sao Tomé med program för Afrika, störd av Rumänien	RÅM


ASIEN
	531	19	1530	All India Radio Jodhpur med nyheter på engelska	LSD
	558	30	1305	DZXL Obano stark med reklamer och id ”DZXL 558 Nationwide” när jag letade efter japanen	RÅM
		30	1300	DZXL med flera fina id	LSD
		20	1400	HLQH (KBS) Yeong-il var stark igen	RÅM
	567	20 30	1359	JOIK (NHK1) Sapporo stark med regionalt program. 30:e 1000 med ett ”JOIK”	RÅM
		21	1345	R Pakistan, Khuzdar	LSD
	576	22	1445	Myanma Radio, Yangon med språkkurs från BBC //594	LSD
	585	31	1255	JOPG (NHK1) Kushiro med regionalt program	RÅM
	594	16	2030	DZBB Quezon City ”Super Radio DZBB”	LSD
		19	1500	DZBB  med id ”DZBB”	RÅM
		30 31	1000	JOAK (NHK1) Tokyo bra med ett ”JOAK”	RÅM
		30	1000	JOAK med call-id	LSD
	612	20	1359	JOLK (NHK1) Fukuoka med regionalt program	RÅM
		21	1500	TWR Bishkek startade	LSD
	621	31	1255	JOCG (NHK1) Asahikawa med regionalt program	RÅM
	639	31	1259	JOWN (STV) Hakodate stark med flera ”STV Radio” och ny för mig	RÅM
	648	1	1430	AFN Okinawa stördes av R Caroline	LSD
	657	31	1457	KAN-Israel PBC, Yavne 	RÅM
		20	1400	HLKM (KBS) Chuncheon med id	RÅM
	693	23	1540	JOAB (NHK2) Tokyo med id trots den sena timmen	RÅM
	702	19	1500	DZAS (FEBC) Valenzuela med promos och sedan flerstationsid 	RÅM
		21	1330	DZAS tillhör FEBC	LSD
	711	20	1359	HLKA (KBS) Sorea (Seoul)	LSD
	738	31	1300	JOLR (KNB) Toyama med ”KNB Radio”	RÅM
	774	17 23	1440	JOUB (NHK2) Akita var stark vid id. 23:e s/o en timme senare	RÅM
		19	1502	DWWW Valenzuela  ”Your music Radio”	RÅM
	792	31	1255	JOIK (NHK1) Asahikawa via Enbetsu med regionalprogram	RÅM
	801	31	1257	JOQN/JOQS/JOTN (HBC) Kitami/Nemuro/Tomakomai/Engaru med “HBC Radio”	RÅM
	810	31	1400	AFN Tokyo  ”This is AFN”	RÅM
	828	27	1530	JOBB (NHK2) Osaka med id	RÅM
	864	20	1400	HLKR (KBS) Gangneung med id	RÅM
	873	23 27	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto med id	RÅM
	882	24	1430	TWR India, Puttalam, Sri Lanka	LSD
		19	1400	DWIZ Obando med ett stört ”DWIZ”	RÅM
		31	1300	JOWS (STV) Kushiro stark med ”STV Radio”	RÅM
	891	20	1400	HLKB (KBS) Busan med id	RÅM
		31	1255	JOHK (NHK1) Sendai stark med regionalt program	RÅM
	918	31	1300	JOEF/JOEL (YBC) Yamagata/Tsuruoka m. fl. med ”YBC Yamagata Hoso”	RÅM
	927	17	2000	DWRS, Vigan, Ilocos Sur startade dagens program	LSD
		30	1000	JOKG (NHK1) Kofu med ett stört ”JOKG”	RÅM
		31	1255	JOIK (NHK1) Asahikawa via Wakkanai med regionalt program	RÅM
	936	31	1300	JOTR (ABS) Akita stark med ”Akita Hoso” och ”ABS Radio”. Ännu en ny japan.	RÅM
	954	31	1300	JOKR (TBS) Tokyo är ännu en stark japan som hörs denna tid	RÅM
	963	31	1259	JOTG (NHK1) Aomori med regionalt program	RÅM
	972	24	1530	AIR Guttack med nyheter på engelska	LSD
		20	1400	HLCA (KBS) Dangjin med id	RÅM
	999	31	1259	JOTG (NHK1) Aomori via Hachiohe // med 963	RÅM
	1008	16	1730	JONR (ABC) Osaka  idade ”ABC Radio”	LSD
		22	1330	R Pakistan, Hyderabad	LSD
	1017	23	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka med id	RÅM
	1035	20	1400	HLCP (KBS) Pohang/Yeongil med id	RÅM
		22	1300	R Pakistan, Multan med nyheter på engelska	LSD
	1044	20	1400	HLKQ (KBS) Samcheok med id	RÅM
	1053	19	1400	JOAR (CBC) Nagoya stark med ett ”CBC Radio”	RÅM
	1062	28	1430	TRT R Bir, Diyarbakir med id och reklamer	LSD
		28	1502	TRT med id	RÅM
	1071	20	1359	JOWM (STV) Obihiro med prat om Sapporo	RÅM
		30	0945	JOWM idade ”STV Radio”	LSD
	1080	29	1545	KAN-Israel PBC, Yavne med arabiska	LSD
	1116	29	1300	JODR (BSN) Niigata med ett ”BSN”	RÅM
	1125	27	1530	JOLC (NHK2) Tottori med id	RÅM
	1134	21	1500	JOBR (KBS) Kyoto med ett ”Kinki Hoso” och störd av HLKC	RÅM
		20	1400	HLKC (KBS) Hwaseong med id	RÅM
	1161	23	1253	DYKR Kalibo bra med id efter diverse reklamer	RÅM
	1179	21	1200	JOOR (MBS) Osaka med flera ”MBS Radio”	RÅM
	1188	21	2102	DXRU, Cagayan de Oro med flera ”Radyo Ultra” id	RÅM
		20	1359	JOKP (NHK1) Kitami med regionalt program	RÅM
	1197	29	1300	JOYF (IBS) Mito med ett ”Ibaraki Hoso”	RÅM
		30	1100	JOFO (RKB) Kitakyushu med ett ”RKB Radio”	RÅM
		19	1340	JOWL (STV) Asahikawa med ett ”STV Radio”	RÅM
	1206	18	1530	All India Radio, Bhawanipatna med nyheter på engelska	LSD
		19	2000	KAN-Israel PBC, Akko med id och nyheter	LSD
	1215	29	1300	JOGE (RAB) Hirosaki med ett ”RAB”	RÅM
	1224	20	1359	JOJK (NHK1) Kanazawa med regionalt program	RÅM
	1242	20	1400	JOLF (Nippon Hoso) Tokyo mycket stark	RÅM
	1260	21 31	1500	JOIR (TBC) Sendai idade lite överraskande med ett ”JOIR”	RÅM
	1269	29	1330	JOJR (JRT) Tokushima med ett ”JRT”	RÅM
		29	1330	JOJR med id ”JRT”	LSD
		31	1257	JOHW (HBC) Obihiro med ”HBC Radio”	RÅM
	1278	21	1500	JOFR (RKB) Fukuoka med flera ”RKB”	RÅM
	1287	17	1200	JOHR (HBC) Sapporo idade ”HBC”	LSD
		21	1500	JOHR med stark ”HBC Radio”	RÅM
		20	2000	Voice of Hope, Israel	LSD
	1350	16	2100	DWUN Quezon City idade	LSD
	1377	17	1440	JOUC (NHK2) Yamaguchi träng vid id	RÅM
	1386	17 23	1440	JOKB (NHK2) Okayama hann inte avsluta id innan JOJB tog över	RÅM
		17 27	1440	JOJB (NHK2) Kanazawa tog över från JOKB	RÅM
		2	1540	JOJB stängde med lokalt id	LSD
		21	1500	HLAM (MBC) Mokpo stark med id	RÅM
	1395	27	1600	JOCE (CRK) Tokyo idade ”Radio Kansai”	LSD
	1404	29	1300	JOVR (SBS) Shizuoka med ”Shizuoka Hoso”	RÅM
		31	1257	JOQL (HBC) Kushiro stark med ”HBC Radio”	RÅM
	1440	18	1600	JOWF (STV) Sapporo med ett ”STV Radio”	RÅM
	1458	29	1300	JOYL (IBS) Tsuchiura/Shimodate med ett ”Ibaraki Hoso”	RÅM
	1467	21	1500	HLKN (KBS) Mokpo fint med id	RÅM
		23	1500	HLKN med lokalid	LSD
	1476	28	1607	R Asia, Ras al-Khaimah stark med reklam mm	RÅM
	1485	29	1300	JOGO (RAB) Hachinohe med ett ”RAB Radio”	RÅM
	1503	24	1410	JOUK (NHK1) Akita med regionala nyheter	LSD
		31	1255	JOUK  stark med regionalt program	RÅM
	1512	27	1530	JOZB (NHK2) Matsuyama med id	RÄM
	1530	20	1300	JODO (BSN) Joetsu med ett ”BSN”	RÅM
	1539	16	1850	Pravasi Bharathi, Al Dhabbiya, UAE ex 810	LSD
		28	1745	Pravasi Bharathi stark med reklam	RÅM
	1548	20	1432	SLBC Triconmalee med Adventist World Radio och id på engelska 	RÅM
	1557	31	1500	JOTE (ABS) Odate/Honjo med ett ”ABS Radio” i röran av 100-wattare	RÅM
	1575	29 1	1300	AFN Japan idar tyvärr bara “AFN The Eagle”	RÅM
		2	1230	R Saranrom, Ban Phachi med VoA News	RÅM
	1584	31	1258	JOIK (NHK1) Kitami via Shinkitami med regionalprogram. Det var flera 100-wattare som var upp med det är svårt att få fram nåt vettigt	RÅM
	1593	17	1440	JOQB (NHK2) Niigata med id efter språkkurs	RÅM
		27	1530	JOTB (NHK2) Izumo stark med id och ny för mig	RÅM
	1611	1	1505	DWNX, Naga City	LSD

PACIFIC
	650	18	1300	KPRP Honolulu HI  “Pinoy Power Radio”	LSD
	657	31	1255	Star, Wellington/Tuaranga med ett “This is Star” och kristen musik	RÅM
		31	1245	Star  spelade Elvis Presley	LSD
	801	19	1400	TWR Guam med engelska	LSD
		19 31	1359	KTWG  avslutade programmet ”Homecoming Radio” som spelade gospel	RÅM
	940	2	1240	KKNE Waipahu HI med id och hawaiimusik på VK-antennen när jag gjorde en snabbkoll om det hördes nåt.	RÅM
	990	19	1330	Gold FM, Fiji med Classic Hits	LSD
		19	1334	Gold FM förvånansvärt stark och spelade gamla godingar	RÅM
	1035	19 31	1339	Newstalk ZB, Wellington med sportsnack, reklam och id 	RÅM
		19	1340	Newstalk ZB var en stor överraskning	LSD
	1080	19	1359	Newstalk ZB, Auckland med reklam innan nyheterna	RÅM
	1098	20	1130	R Marshall Islands stängde med nationalsång	LSD
		23	0932	V7AB R Marshalls tidvis mycket stark	RÅM
	1240	19	1315	KEWE Kahului HI med Hawaii-musik	LSD
	1296	19	1358	Newstalk ZB, Hamilton  med snack och ett id i en promo	RÅM
	1395	21	1200	+Newstalk ZB, Oamaru med ett kort “ZB News” när kinesen höll andan. Tack Bosse för tipset, den hade jag nog missat annars!	RÅM
	1440	23	0941	Radio Kiribati stängde med en körsång	LSD

NORDAMERIKA
	550	23	0633	KFYR Bismarck ND med PSA för ND National Guard & väder innan C2C	RÅM
		22	0625	WGR Buffalo NY	LSD
		24	0900	KARI Blaine WA ”Spreading the Word KARI Blaine”	RÅM
		22	0805	WSAU Wausau WI med lokalt väder och id	RÅM
		23	0800	WSAU	LSD
	560	3	0906	KLZ Denver CO med id efter nyheterna	RÅM
		22	0630	WGAN Portland ME	LSD
		31	0704	WGAN  lite stört med ett ”560 WGAN” och lokalt väder	RÅM
		18	0530	KMON Great Falls MT, jingle-idade	LSD
	570	24	0520	CKSW Swift Current SK med country	LSD
	580	22 31	0810	CFRA Ottawa ON  “News Talk 580” mm	RÅM
		22	0632	CFRA	LSD
	590	17 19	0538	VOCM St. John’s NL bra med id och sen “Manic Monday” med The Bangles	RÅM
		23 3	0640	CJCL Toronto ON  “SportsNet 590 The Fan” och CBS Sports Radio	RÅM
		23	1424	KHAR Anchorage AK  “CBS Sports 590” mm	RÅM
		31	0700	WROW Albany NY med ett stört id med jingle	RÅM
		23	0800	KQNT Spokane WA stark med “News Radio 590 Spokane” mm	RÅM
	600	22	0559	CFQR Montréal QC med ”You’re listening to CFQR ..”. Äntligen!	RÅM
		2	0615	CJWW Saskatoon SK med country	LSD
		22 2	0837	CJWW  tog sig fram med ett kort id och country	RÅM
		23	0650	KJSB Jamestown ND	LSD
		17	0500	KSJB  med ett stört id	RÅM
	610	23	0725	CHNL Kamloops BC  “Radio NL”	LSD
		31	1035	CHTM Thompson MB	LSD
		3	0701	CKTB St. Catherines ON  “The Voice of Niagara”	RÅM
		23	0759	KEAR San Francisco CA svagt med “KEAR San Francisco”	RÅM
		31	0700	WIOD Miami FL  “News Radio 610 WIOD Miami” mm	RÅM
		23	0830	KVNU Logan UT	LSD
	620	19 22	0705	CKCM Grand Falls-Windsor NL med ett ”VOCM”-id och musik	RÅM
		23 2	0611	CKRM Regina SK bra med country	RÅM
		23	0700	CKRM	LSD
		23	1427	KGTL Homer AK med ett kort id	RÅM
		22	0830	WDAE St. Petersburg FL med ett ”.. Sports Radio 95.3 WDAE” när WVMT hämtade andan	RÅM
		22	0811	WVMT Burlington VT med ”NewsTalk WVMT” efter reklampaus i C2C	RÅM
		23	0800	WTMJ Milwaukee WI  “News Radio WTMJ 620” mm	RÅM
	630	24 31	0900	CHED Edmonton AB  “CHED 630 AM”	RÅM
	640	31	0700	CFMJ Richmond Hill ON med id och “Global News”	RÅM
		24 	0900	KFI Los Angeles CA “.. from the KFI Newsroom”	RÅM
	650	24	0534	CKOM Saskatoon SK snackade på	RÅM
		22	0803	WSRO Ashland MA i hård kamp med Grönland och lyckades ta sig igenom med id	RÅM
	660	18	0547	CFFR Calgary AB med lokala reklamer	RÅM
		24	0850	CFFR  “660 News”	LSD
		2 1	1334	KFAR Fairbanks AK med id och ett program om ekonomi	RÅM
		22 3	0500	WFAN New York NY  “Sportsradio 66 WFAN” mm	RÅM
	670	30	0610	WWFE Miami FL  “La Poderosa”	LSD
		31	0700	WWFE  “La Poderosa”	RÅM
		17 27	0500	KBOI Boise ID med reklam och id. Bra 27:e 0200	RÅM
		24	0855	KBOI	LSD
		2	0600	WSCR Chicago IL med ett ”670 The Score” mm	RÅM
	680	1	1300	KBRW Barrow AK stark med id och nyheter	RÅM
		17 2	0500	CJOB Winnipeg MB  “Global News Radio 680”	RÅM
		31 22	0700	CFTR Toronto ON med ett id strax före WRKO	RÅM
		19 31	0700	WRKO Boston MA  “The Voice of Boston” mm	RÅM
	690	31	0715	CKGM Montréal QC	LSD
		2 19	0647	CKGM stark med reklamer mm	RÅM
	700	23	1434	KBYR Anchorage AK med lokala reklamer och väder	RÅM
		24	0900	CJLI Calgary AM  “CLJI Calgary is AM 700 The Light”	RÅM
		31 2	0700	WLW Cincinnati OH  “News Radio 700 WLW” mm	RÅM
	710	19 22	0652	CKVO Clarenville NL med väder och ett ”VOCM”-id	RÅM
		19	0700	WOR New York NY med ett stört id	RÅM
		24	0900	KIRO Seattle WA stark med ESPN och reklam ”The Voice of Seattle Sport” mm	RÅM
	720	1 31	1300	KOTZ Kotzebue AK med “NPR News”, den 31:a stark på Asienantennen	RÅM
	22	0805	WGN Chicago IL	LSD
		22	0500	WGN  störd av Grönland	RÅM
		23	0805	KFIR Sweet Home OR	LSD
	730	24	0535	CHMJ Vancouver BC	LSD
		19	0653	CHMJ  turades om med CKAC att höras	RÅM
		19 31	0700	CKAC Montréal QC  “Radio Circulation 730”	RÅM
	740	2	0459	CBX Edmonton AB “This is CBC Radio One 740 AM and 93.9 FM in Edmonton”	RÅM
		19 22	0651	CHCM Marystown NL med “VOCM”-id	RÅM
		31	0625	CFZM Toronto ON med reklamer, “Zoomer Radio” mm	RÅM
	750	2 31	0902	CKJH Melfort SK  “Beach Radio”	RÅM
		22	0800	WSB Atlanta GA  “95.5 WSB” med nyheter	RÅM
		22	0806	WSB	LSD
		24 19	0900	KXTG Portland OR  “750 The Game”	RÅM
	760	23	0830	WJR Detroit MI med väder och id, passande då jag använder en musmatta från WJR	RÅM
	770	18 2	0500	CHQR Calgary AB starkt med nyheter	RÅM
		19	0700	WABC New York NY med id i en promo “TalkRadio 77 WABC”	RÅM
		19	1000	KTTH Seattle WA  ”AM 770 KTTH Seattle” och Fox News	RÅM
	780	1	1300	KNOM Nome AK med kort id och time check	RÅM
		23 22	0800	WBBM Chicago IL med CBS News	RÅM
	790	1	1300	KCAM Glenallen AK  “The Voice of the Copper River Basin”	RÅM
		23 2	0832	KFGO Fargo ND med väder och id “The Mighty 790 KFGO”	RÅM
		3	0605	KFGO 	LSD
		22	0559	WTNY Watertown NY med ett par ”790 WTNY Watertown”	RÅM
		31 19	0700	WPRV Providence RI med ett stört “790 WPRV Providence”	RÅM
		23	0914	KJRB Spokane WA  idar “The Bear” och spelar rock	RÅM
	800	1 19	2301	VOWR St. John’s NL med ett kort ”VOWR”	RÅM
		31 2	0730	CKLW Windsor ON med promos och väder, “AM 800” mm	RÅM
		22	0806	CJAD Montréal QC bra med reklam och ”News Talk Radio CJAD 800”	RÅM
		23 2	0840	CHAB Moose Jaw SK med reklam och musik	RÅM
	810	2	0900	KGO San Francisco CA med ett “KGO San Francisco”	RÅM
	820	2	0600	CHAM Hamilton ON med ”comedy” och störd av WBAP	RÅM
		2 1	1400	KCBF Fairbanks AK med ESPN 	RÅM
		22	0500	WCCO Minneapolis MN  Newstalk CCO” mm	RÅM
		2 22	0700	WBAP Forth Worth TX med id och nyheter	RÅM
		19	0900	KUTR Taylorsville UT starkare än KGNW på heltimmen	RÅM
		19 2	0700	KGNW Burien-Seattle WA “The Word”	RÅM
	830	19	0700	WCRN Worcester MA med “Music of the Northstar” mm	RÅM
	840	18 1	0459	CFCW Camrose AB med CW	RÅM
		24	0910	WHAS Louisville KY	LSD
		31 22	0700	WHAS  med ett av CFCW stört id	RÅM
		24	0900	KXNT North Las Vegas NV  “NewsTalk 840 KXNT”	RÅM
	850	31	1040	KOA Denver CO	LSD
		2 22	0704	KOA  “The Voice of Colorado” mm och trafikinformation	RÅM
		19	0600	WEEI Boston MA  med ESPN	RÅM
	860	22	0800	CJBC Toronto ON stark med program på franska	RÅM
		24	0900	KTRB San Francisco CA med ett “KTRB San Francisco, radio home of The Oakland Athletics”	RÅM
	870	24 2	0950	WWL New Orleans LA igenom med ett id när jag kollar på KLSQ	RÅM
		24	0940	WWL	LSD
		24	0900	KLSQ Whitney NV med ett stört id. Före och efter betydligt bättre med sport på spanska.	RÅM
		24	0930	KLSQ  “TUDN Radio”	LSD
		19	0900	KFLD Pasco WA  “News Talk KFLD Pasco” mm	RÅM
	880	25	0609	CHQT Edmonton AB  “Global News Radio 880” mm	RÅM
		29	0845	CHQT  “Global News Radio”	LSD
		19 31	0556	WCBS New York NY  “WCBS News Radio”	RÅM
		21	0725	WCBS	LSD
		19	1001	KWIP Dallas OR stark med id	RÅM
	890	2	0745	CJWW Dawson Creek BC med “Pure Country”	LSD
		2	0900	KYWN Meridian ID med id och slogans	RÅM
		22 2	0600	WLS Chicago IL med promo för RER och id	RÅM
	900	24 2	0600	CKBI Prince Albert SK  spelar country	RÅM
		1	1301	KZPA Fort Yukon AK  spelar skön musik och idar “KSKO 89.5” 	RÅM
		19	0702	WURD Philadelphia PA med ett stört “WURD Radio”. Tack till PE för tipset.	RÅM
	910	25 30	0604	CKDQ Drumheller AB  “Real Country 910”	RÅM
		29	0815	CKDQ  med country	LSD
		22	0601	WFDF Farmington Hills MI  ”Super Station” mm	RÅM
		22 31	0518	KCJB Minot ND med en väderprognos, id och CW	RÅM
		31	0800	KCJB  med Fox News	LSD
	920	22 31	0500	CFRY Portage la Prairie MB med id och valresultat	RÅM
		31 30	0700	WDMC Melbourne FL  bad om bidrag	RÅM
		25	0605	KVEL Vernal UT stark med “News Talk 104.5 FM and 920 AM KVEL”	RÅM
		19	0659	WURA Quantico VA stark med promos och id ”920 Una Señora Emisora”	RÅM
	930	18 31	0500	CJCA Edmonton AB  “AM 930 The Light”	RÅM
		29	0840	CJCA  “AM 930 The Light”	LSD
		22	0759	CJYQ St. John’s NL med “KIXX Country” och country	RÅM
		19 25	0900	KSEI Pocatello ID starkast på heltimmen. Bra 25:e efter 0602 med oldies och “Idaho’s Oldies KSEI”	RÅM
		30	0715	WWJ Detroit MI med nyheter	LSD
		22	0800	WBEN Buffalo NY med id	RÅM
		17	0500	KSDN Aberdeen SD med ett lite stört id, den första nya stationen denna gång för ..	RÅM
	940	2	0900	CJGX Yorkton SK  “We are GX-94”	RÅM
		19	0901	KWBY Woodburn OR upp med id för FM och AM 	RÅM
	950	1 31	0530	CKNB Campbellton NB spelade musik “95 CKNB”	RÅM
		2	0600	WWJ Detroit MI  ”News Radio 950 WWJ”	RÅM
		24	0830	KCAP Helena MT  med “NewsRadio 95 KCAP Helena” och reklam efter C2C	RÅM
		24	0805	KCAP	LSD
		22	0530	CKNB Campbellton NB	LSD
		1 31	0530	CKNB  spelade musik “95 CKNB”	RÅM
		19	0700	WIBX Utica NY kom igenom KJR med ett “WIBX 950”, bättre på gröna antennen	RÅM
		18 19	0500	KJR Seattle WA dundrade in	RÅM
	960	18	0455	CFAC Calgary AB  “960 The Fan”	LSD
		17 30	0529	KMA Shenandoah IA tycker att man skall lyssna på KMA för att ha koll på vädret	RÅM
		22	0500	KFLN Baker MT  “Real Country 960 AM and 98.7 FM KFLN Baker”	RÅM
		22	0500	KFLN  “Real Country KFLN”	LSD
		22 31	0823	WEAV Plattsburg NY  “960 The Zone” och CBS Sports Radio	RÅM
		19	0700	WFIR Roanoke VA med ett “WFIR Newstime is 3 am” efter id och hårt trängd av WEAV	RÅM
	970	31 1	1100	KFBX Fairbanks AK med ett id före nyheterna	RÅM
		22 30	0800	WZAN Portland ME  “Portland’s home for ESPN radio is WZAN” mm	RÅM
		3	0625	WZAN  med country från 191101 “101.1 The Outlaw”	LSD
		18 2	0400	KBUL Billings MT med id även för 95.5 FM	RÅM
		17 23	0500	WDAY Fargo ND med programpromos	RÅM
		19	0900	KUFO Portland OR  “Freedom 970” mm	RÅM
		22 19	0810	WWRK Florence SC  bra med känd rockmusik och “The Rock FM” mm	RÅM
		22	0810	WWRK  överraskade stort “The Rock FM”	LSD
	980	19	1000	CKNW New Westminster BC “AM 980 CKNW Vancouver”	RÅM
		31	0700	CFPL London ON  “CFPL AM London is .. News Radio” mm	RÅM
		19	0553	CHRF Montréal QC  spelade trevlig musik och idar ofta	RÅM
		24 2	0900	CJME Regina SK  “980 CJME”	RÅM
		23	0800	WCUB Two Rivers WI  “980 WCUB”	RÅM
	990	17	0459	CBW Winnipeg MB  “CBC Radio One 990 AM 89.3 FM in Winnipeg”	RÅM
		22	0756	WTLN Orlando FL med id och sedan reklam, bra id 0830	RÅM
	1000	1	2301	WMVP Chicago IL  “ESPN 1000, Chicago’s Sport Talk”	RÅM
		18	0500	KOMO Seattle WA dundrade in	RÅM
		29	0630	KOMO  med nyheter	LSD
	1010	1	1259	CBR Calgary AB med trafikinformation och väder	RÅM
		22	0800	CFRB Toronto ON kämpade med WINS om att höras bäst	RÅM
		19	0549	WINS New York NY med nyheter “10-10 WINS”	RÅM
	1020	2	0901	KTNQ Los Angeles CA med spanska och “KTNQ Los Angeles 1020 AM”	RÅM
		19	0550	KDKA Pittsburgh PA	LSD
		31 2	0825	KDKA  med nyheter	RÅM
	1030	1 3	0700	WBZ Boston MA  “WBZ News Radio” mm	RÅM
		23 2	0800	KTWO Casper WY stark “KTWO Casper” mm	RÅM
	1040	17 19	0713	CKST Vancouver BC med promos för ishockey “TSN 1040”	RÅM
		3 30	0630	WHO Des Moines IA stark	RÅM
	1050	1 22	0700	CHUM Toronto ON  “CHUM Toronto is TSN 1050”	RÅM
		2	0900	CJNB North Battlefield SK med country och id mm	RÅM
		19	0700	WEPN New York NY  “ESPN New York” mm	RÅM
	1060	23 31	0547	CKMX Calgary AB med reklamer, id och sen stå-up komedi	RÅM
	1070	18 25	0500	KNX Los Angeles CA med id och nyheter	RÅM
		22	0905	KNX	LSD
	1080	17 22	0805	WTIC Hartford CT med väder och id	RÅM
		22	0730	WTIC	LSD
		31	0700	WQOS Coral Gables FL idade överraskande“WZAB Sweetwater-Miami Relevant Radio 880” och kämpade mot WTIC	RÅM
		31	0700	WQOS  med Relevant Radio	LSD
	1090	19 3	0545	WBAL Baltimore MD med några PSA och id, inte alltför stark	RÅM
		3	0900	WBAL	LSD
		29	0810	KFNQ Seattle WA med sport	LSD
		2 19	1400	KFNQ  med id och nyheter	RÅM
	1100	19	1000	KFAX San Francisco CA “.. KFAX San Francisco ..”	RÅM
		19 2	0900	KNZZ Grand Junction CO med Fox News efter id	RÅM
		31 22	0700	WTAM Cleveland OH  “News Radio 1100 WTAM Cleveland”	RÅM
	1110	31	0815	WUPE Pittsfield MA med oldies. Detta är en äkta daytimer som körde över	LSD
		22	1015	KMOX Saint Louis MO	LSD
		19 22	0700	WBT Charlotte NC stark “News Talk 1110 and 99.3 WBT”	RÅM
		25 31	0603	KFAB Omaha NE med promo för “KFAB Collage Football Challenge” mm	RÅM
		31	0900	KFAB	LSD
		19 27	0900	KBND Bend OR med fint id. Bra 27:e 0200	RÅM
	1120	19	0700	WBNW Concord MA med “Money Matters Radio Network” mm	RÅM
		2 22	0900	KMOX St. Louis MO stark	RÅM
		19	0900	KPNW Eugene OR  “News Radio 1120 KPNW” mm 	RÅM
	1130	19	1000	CKNX Vancouver BC med flera ”News 1130” mm	RÅM
		17 2	0500	KTLK Minneapolis MN med Fox News	RÅM
		1	2145	WBBR New York NY “Bloomberg 1130”	LSD
		3 22	0059	WBBR med ett “Bloomberg 1130” strax innan KLTX kom fram	RÅM 
	1140	18	0457	CHRB High River AB  “Southern Alberta’s Community Radio Station AM 1140”	RÅM
		22	0540	CHRB	LSD
		1	2155	CBI Sydney NS	LSD
		1 22	2259	CBI   “This is CBC Radio One 92.1 FM in Sydney”	RÅM
		19	1000	KGEM Boise ID med ett stört id	RÅM
		21	0810	KXRB Sioux Falls SD	LSD
		3	0609	KXRB spelade fartig country på söndagsmorgonen	RÅM
		19	0900	KXST North Las Vegas NV med sport	RÅM
		19	0700	WRVA Richmond VA stark med promo och “NewsRadio 1140 WRVA”	RÅM
	1150	21 1	0645	CKOC Hamilton ON  “TSN 1150”	LSD
		3 22	0100	CKOC med ishocky	RÅM
		27	0200	KAGO Klamath Falls OR  “News Talk 1150 KAGO” mm	RÅM
		2 30	0900	WHBY Kimberly WI med id i en promo	RÅM
	1160	19	0645	WYLL Chicago IL med ett stand-up program	LSD
		1 22	2300	WYLL  ”Hope for Your Life” mm	RÅM
		19	0600	WSKW Skowhegan ME  “Legacy 1160”	LSD
		30	0616	WSKW spelade “Ruby Tuesday” med Rolling Stones innan id, får prova ytterligare en rapport nu när det har bytt format	RÅM
		25 1	0607	KSL Salt Lake City UT stark med id innan “John Bohannon Show”	RÅM
	1170	2	0900	KJNP North Pole AK dominerade över heltimmen	RÅM
		3	1345	KJNP	LSD
		19	0959	KPUG Bellingham WA ”.. on KPUG” i en promo	RÅM
		21	0630	WWVA Wheeling WV	LSD
		31	0700	WWVA   ”News Radio 1170 WWVA Wheeling” mm	RÅM
	1180	24 2	0900	KOFI Kalispell MT  “1180 AM KOFI Kalispell” 	RÅM
		1 22	0700	WHAM Rockester NY med nyheter	RÅM
	1190	2	0500	WOWO Fort Wayne IN “med id innan nyheterna	RÅM
		19 22	0704	WLIB New York NY  “Your Praise and Inspiration station 1190 WLIB”	RÅM
		31 19	1217	KEX Portland OR stark med nyheter och väder	RÅM
	1200	19	1005	CJRJ Vancouver BC ”Spice Radio, we’ve got a little something extra”	RÅM
		22	0550	CFGO Ottawa ON	LSD
		3 22	0600	CFGO Ottawa ON tog över på heltimmen	RÅM
		30	0600	WXKS Newton MA stark ”Talk 1200” mm	RÅM
		3 22	0557	WMUZ Taylor MI med id i en promo, webbadress mm som inte vill svara mig. En v/s som PE hade ordnade till slut ett efterlängtat svar. Tack för det!	RÅM
		17	0500	KFNW West Fargo ND  “Faith 1200 KFNW AM”	RÅM
		19 2	0532	WOAI San Antonio TX med väder och id	RÅM
	1210	18 17	0400	VOAR Mount Pearl NL “ .. here on VOAR”	RÅM
		21	0635	VOAR	LSD
		24	0900	KPRC San Marcos CA med ett stört id	RÅM
		23	0535	WPHT Philadelphia PA med id innan C2C startar	RÅM
	1220	18	0400	CJRB Boissevain MB  “This is CJRB news”	RÅM
		22	0800	WHKW Cleveland OH med id även för WHKZ	RÅM
		19	1000	KSLM Salem OR ”KSLM 1220 AM 104.3 FM”	RÅM
	1230	19	0925	KORT Grangeville ID med oldies	LSD
		1	1300	KBAR Burley ID med ett stört id	RÅM
		19	0919	KXLO Lewistown MT upp med CW och ett fint id	RÅM
		19	0700	WCMC Wildwood NJ med oldies	LSD
		19	0700	WCMC  spelade oldies bl.a. “Diana” med Paul Anka	RÅM
		17	0900	KWYZ Everett WA med id och koreanska	LSD
	1240	30	0600	WMMB Melbourne FL med ett snabbt id	RÅM
		30	1005	KWIK Pocatelli ID med Fox News Radio	LSD
		24	0900	KCJR Billings MT med ett svagt id	RÅM
		22	1241	KTIX Pendleton OR  “1240 KTIX and FM 103.1”	RÅM
		22	1200	KTIX  “The Ticket”	LSD
	1250	2	0535	CHSM Steinbach MB	LSD
		2	0559	CHSM spelade Mozart innan id	RÅM
		22	0806	CJYE Oakville ON  ”CJYE Joy Radio 1250” mm	RÅM
		19	0657	WGHB Farmville NC  med lokala reklamer	RÅM
		19	0830	WPGP Pittsburgh PA  “The Answer”	LSD
		19 22	0700	WPGP  “The Answer” mm	RÅM
		21 2	0803	WSSP Milwaukee WI med CBS Sports Radio och “The Fan”	RÅM
		19	0955	KKDZ Seattle WA idade med en jingle	RÅM
	1260	1	1300	CFRN Edmonton AB med promo för hockey	RÅM
		31	1000	WSDZ Belville IL med gospelmusik “Praise 95.1”	LSD
		19 22	0659	WBIX Boston MA var lite tidiga med sitt TOH-id och ”Nossa Radio”	RÅM
	1270	22	0800	WIWA Eatonville FL bytte callbokstäver 3/7 2019 och är nu ”Christian Talk” med slogan ”The Shepherd”	RÅM
		3	0100	WXVT Detroit MI “CBS Sports Radio 1270 WXYT”	RÅM
		19	0700	WTSN Dover NH  “NewsTalk 98.1 WTSN Dover”	RÅM
		2	0900	KNWC Sioux Falls SD  “Faith Radio” mm	RÅM
		19 25	0900	KIML Gilette WY med ett kort “KIML Gilette Wyoming”	RÅM
	1280	19	0700	CFMB Montréal QC  med program på franska	RÅM
		17 25	0702	WWTC Minneapolis MN bra med flera “AM 1280 The Patriot”	RÅM
		31	1100	WWTC  “The Patriot”	LSD
		19	0900	KIT Yakima WA stark med id och hänvisning till newstalkkit.com	RÅM
		17	0740	WNAM Neenah-Menasha WI	LSD
		19 2	0823	WNAM med väder från Storm Team 5 och sen NOS	RÅM
	1290	17	0500	CFRW Winnipeg MB  ”TSN 1290” mm	RÅM
		3	2215	CJBK London ON pratade om sommar- resp. standardtid	RÅM
		30	0706	WIRL Peoria IL med id och oldies	RÅM
		20 1	0930	KGVO Missoula MT med “NewsTalk KGVO” mm i en promo	RÅM
		19	0700	WKBK Keene NH med ett stört ”News Radio 94.1 FM 1290 AM WKBK”	RÅM
		22 1	1006	KUMA Pendleton OR med väder och id	RÅM
		22	1300	KUMA	LSD
	1300	19	0955	KROP Brawley CA med religiösa program	LSD
		19	0900	KOWB Laramie WY stark “AM 1290 KOWB” mm	RÅM
		18 2	0400	KGLO Mason City IA med promo och “AM 1300 KGLO Mason City”	RÅM
		21	0858	KGLO	LSD
		22	1100	KLER Orofino ID med CW och id	RÅM
		31 22	0700	WOOD Grand Rapids MI  ”News Radio WOOD 1300 and 106.9 FM”	RÅM
		1	0700	WXRL Lancaster NY bra med “WXRL Lancaster-Buffalo” mm	RÅM
	1310	21 1	0943	CIWW Ottawa ON berättade om elbil från Volvo efter vädret	RÅM
		21	0620	CIWW  “1310 News”	LSD
		17 25	0500	KFKA Greeley CO  “1310 KFKA”	RÅM
		30 31	0654	WDTW Dearborn MI med ett “La Zeta”	RÅM
		19	0700	WRVP Mount Kisco NY med id för stationer i kedjan “Radio Vision Cristian”	RÅM
		19	1000	KNPT Newport OR är inte lika dominant som förra säsongen	RÅM
	1320	19	1000	CHMB Vancouver BC stark med id efter att ha spelat ”I’m sorry” med Brenda Lee	RÅM
		3	0100	CJMR Oakville ON  “CJMR 1320 The Voice of the City”	RÅM
		21	0859	WILS Lansing MI	LSD
		22 2	0800	WILS  med id	RÅM
		18	0521	KOZY Grand Rapids MN med en lokal väderrapport, 39 grader i Grand Rapids	RÅM
		30	0630	WDER Derry NH  “Life Changing Radio”	LSD
		19	0700	WRVP Mount Kisco NY med id för stationer i kedjan “Radio Vision Cristian”	RÅM
	1330	30	0826	CJYM Rosetown SK med väder och id	RÅM
		1	1300	KWKW Los Angeles CA “KWKW 1330 Los Angeles” och “La Vida Radio”	RÅM
		30	0828	KPTY Waterloo IA upp med ett “The Party”	RÅM
		30	0600	KNSS Wichita KS  “Wichita’s Number One Talk Station” mm	RÅM
		2	0605	KNSS	LSD
		21	0615	WRCA Watertown MA	LSD
		22 19	0500	WRCA  “Bloomberg Business News” mm	RÅM
		19	1001	KKPZ Portland OR “KKPZ Portland .. 1330 AM” och religiöst snack	RÅM
	1340	19	0656	WMID Atlantic City NJ spelade ”Take Five” med Dave Brubeck Quartet och id	RÅM
		22	0900	WIRY Plattsburgh NY spelade trevlig musik “Hometown Radio” mm	RÅM
		22	0900	WIRY	LSD
		22	1100	KCLX Colfax WA	LSD
		2	1324	KWVR Enterprise OR med ett id när jag var förbi	RÅM
		2	1325	KWVR	LSD
	1350	21 2	0619	KRNT Des Moines IA med lokal reklam och “1350 ESPN Des Moines”	RÅM
		21 30	0600	KRNT  med ESPN	LSD
		2	1100	KTIK Nampa ID  “KTIK Nampa-Boise”	RÅM
		19	0657	WIOU Kokomo IN  med “SportsRadio 1350 WIOU” i en promo	RÅM
	1360	19	0850	KHNC Johnstown CO med The Alex Jones Show, fint id och lokala reklamer	RÅM
		19 31	0700	WDRC Hartford CT  “The Talk of Connecticut” mm med Red Eye Radio	RÅM
		21	0755	KSUM Fairmont MN 	LSD
		25	0606	KKMO Tacoma WA stark med  “El Rey 1360” och musik	RÅM
		2	1100	KRKK Rock Springs WY med ett id i röran av stationer	RÅM
		2	1145	KRKK	LSD
	1370	23 1	2130	WDEA Ellsworth ME med NOS-musik	LSD
		30	0606	WDEA med ett id och “Foolish Heart” med Steve Perry	RÅM
		24 1	0900	KXTL Butte MT  “1370 AM KXTL Butte”	RÅM
		24	0835	KXTL	LSD
		22	0500	WTAB Tabor City NC  “1370 AM  The Twin City’s Favorite WTAB Tabor City”	RÅM
		2	0900	KWTL Grand Forks ND hördes hela förmiddagen med bra styrka och dominerade frekvensen “AM 1370 KWTL ..” 	RÅM
		2	0600	KWTL  med id och EWTN-program	LSD
		19 30	0700	WFEA Manchester NH  “1370 WFEA Manchester” mm	RÅM
		30	0800	WSPD Toledo OH	LSD
	1380	1	0700	CKPC Brantford ON spelade musik och idade “CKPC 1380”	RÅM
		30	0536	WBEL South Beloit IL med ett stört “The Beat 92.3 and 98.9”	RÅM
		19 1	0700	WPHM Port Huron MI  “News, Talk, Sport .. WPHM Port Huron”	RÅM
		22	0500	KLIZ Brainerd MN med ett stört id	RÅM
		18 31	0500	KOTA Rapid City SD  “News Radio KOTA” mm	RÅM
		3	1100	KOTA	LSD
		19 25	0631	KRKO Everett WA stark med “Summer of ‘69” med Bryan Adams	RÅM
	1390	20 1	0928	KLTX Long Beach CA med programmet “Radio Inspiracion” mm	RÅM
		2	1115	KLTX	LSD
		21	0549	WGRB Chicago IL  “Inspiration 1390”	RÅM
		19 30	0700	WLCM Holt MI med religiöst i kamp med bl.a. WFBL	RÅM
		21	0800	WLCM  “Victory 1390”	LSD
		19	0703	WFBL Syracuse NY spelade gamla godingar, “The Dinosaur” mm	RÅM
		22	0600	WNIO Youngstown OH upp med ett id	RÅM
		20 19	0953	KZGD Salem OR  “La Gran D” och mex-musik	RÅM
		22	0823	WSPO Charleston SC med ett ”Heaven 100.1” i en promo	RÅM
	1400	23 17	2025	CBG Gander NL med ett program om Labrador, sedan nyheter för NL	RÅM
		19	0700	WOND Pleasantville NJ  “NewsTalk 1400 WOND”	RÅM
	1410	1	1125	CFTE Vancouver BC idade “Bloomberg Radio 1410”	LSD
		2	0830	CFTE  bra med “Bloomberg Radio 1410”	RÅM
		22	0808	CJWI Montréal QC med musik och ”CPAM” mm	RÅM
		2	1040	KIIX Collins CO med country	LSD
	1420	23	0530	WOC Davenport IA	LSD
		31 2	0700	WOC  med ett stört id	RÅM
		21 30	0934	KTOE Mankato MN “Your Information Station” mm 	RÅM
		31	1106	KTOE	LSD
		22	0600	WHK Cleveland OH	LSD
		22	0600	WHK Cleveland OH ”WHK .. Cleveland” mm	RÅM
		2	1100	KUJ Walla Walla WA med ett stört id	RÅM
		19	1003	KITI Centralia-Chehalis WA med ”Mack the Knife”, “This is KITI ..” och nyheter	RÅM
	1430	30 2	0858	KEWZ Auora CO med oldies och “Eazy 1430”	RÅM
		19 1	0700	WENE Endicott NY med Fox Sports Radio och id	RÅM
		19 1	0900	KLO Ogden UT stark med dessa konds	RÅM
		29	0835	KLO  spelade Tom Jones	LSD
		17	0500	KCLK Asotin WA  “The Sports Fan” mm	RÅM
	1440	24 1	0858	CKJR Wetaskiwin AB med id och musik	RÅM
		29	0505	CJKR  med oldies	LSD
		25	0604	KFOO Riverside CA med ett svagt och kort “La Nueva Preciosa 1440 AM” så det blir ingen rapport på detta	RÅM
		20	0800	WVEI Worcester MA  “Sports radio 1440”	LSD
		20 3	0500	WRED Westbrook ME med Fox Sports Radio	LSD
		19 30	0700	WRED  med sport och “The Big Jab”	RÅM
		21	0500	WMAX Bay City MI	LSD
		1	0725	WHKZ Warren OH “1440 The Word”	LSD
		22	0600	WHKZ  med dubbelid för WHKW och WHKZ	RÅM
	1450	20	0555	CFAB Windsor NS idade “AVR”	LSD
		27 1	0200	KTRP Notus ID med spanska och ett fint “KTRP Notus-Boise translating on 103.1 FM 92.1 FM”	RÅM 
		19	0722	WPGG Atlantic City NJ upp med ett id	RÅM
		19	0705	WPGG  “WPG Talk Radio”	LSD
		17	0905	KONP Port Angeles WA idade “News Radio 1450”	LSD
		19	1000	KONP  stark med ”News Radio KONP Port Angeles”	RÅM
	1460	22	0800	WQOP Jacksonville FL med Relevant Radio och id. Detta blir den 4:e nya/seminya floridastationen denna korta topp	RÅM
		17	0645	KXNO Des Moines IA	LSD
		22 30	0945	KXNO  med sport  “Des Moines Sports Station, 1460 KNXO”	RÅM
		17	0500	KKAQ Thief River Falls MN med CW och “Real Country 1460 KKAQ Thief River Falls Minnesota”	RÅM
		19 2	0900	KLTC Dickinson ND  med ett kort “1460 KLTC Dickinson”	RÅM
		1	0700	WHIC Rochester NY  “The Station of the Cross” mm	RÅM
		19	1000	KUTI Yakima WA  “ESPN is KUTI Yakima” mm	RÅM
	1470	4	0605	CJVB Vancouver BC med program på polska	LSD
		19	1000	CJVB  ”AM 1470 CJVB Fairchild Radio”	RÅM
		21	0455	WMBD Peoria IL	LSD
		23 30	0906	WMBD med väder och id	RÅM
		21	0830	KMNQ Brooklyn Park MN  “La Raza”	LSD
		19	0701	WNYY Ithaca NY med ”More music 94.1 AM 1470 Pure Oldies WNYY Ithaca”	RÅM
		19	0700	WSAN Allentown PA med podcastreklam	RÅM
		20 2	1000	KBSN Moses Lake WA	LSD
		29 1	1230	KBSN  “NewsTalk 1470 KBSN”	RÅM
		19	0900	KKTY Douglas WY med David Bowie och jingle. Hördes bäst på gula antennen.	RÅM
	1480	18	0900	KGOE Eureka CA med id	LSD
		23 19	1000	KGOE  med id på Asien/Pacific-antennen	RÅM
		1	1300	KVNR Santa Ana CA med vietnamesiska och ett “Little Saigon Radio” -id	RÅM
		19 1	0700	WSAR Fall River MA stark “Greater Fall Rivers No 1 Radio Station”	RÅM
		1	0840	WGVU Kentwood MI med oldies	LSD
		2	0633	WGVU  “Real Oldies on 1480 and 850”	RÅM
		17	0500	KKUS Austin MN  “AM 1480 KKUS Austin”	RÅM
		17	0700	WHBC Canton OH	LSD
		22 1	0600	WHBC  med id och Fox News	RÅM
		19	1000	KBMS Vancouver WA med ”1480 KBMS Vancouver-Portland”  före KGOE	RÅM
		1	0845	WLMV Madison WI  “La Movida”	LSD
		2	0900	WLMV  “La Movida” mm	RÅM
	1490	27	0200	KCID Caldwell ID med ett stört id	RÅM
		19	0900	KBDM Dillon MT  den vanligaste på frekvensen	RÅM
		19	0701	WBSS Pleasantville NJ med ”AM 1490 Sports Betting Radio”	RÅM
		2	1400	KBKR Baker City OR med ett “Supertalk Radio” mm	RÅM
	1500	1 22	0700	WFED Washington DC  “Federal News Radio” mm	RÅM
		3	0000	WLQV Detroit MI med id	RÅM
		3	0525	WLQV	LSD
		18	0400	KSTP St. Paul MN  “AM 1500 KSTP ..”	RÅM
	1510	17 25	0620	KCKK Littleton CO dundrade in trots att nästan alla andra NA dykt ner “The Rock 1510 AM”	RÅM
		24	0900	WLAC Nashville TN  “Talk Radio 98.3..  and 1510 WLAC Nashville”	RÅM
		3	0530	WLAC	LSD
		19	0659	WWBC Cocoa FL räknade upp stationerna i kedjan	RÅM
		22	1123	KGA Spokane WA  med hip-hop och “The New 103.5 The Game”	RÅM
	1520	19 1	0700	WWKB Buffalo NY  “ESPN 1520 WWKB Buffalo”	RÅM
		20 25	0930	KKXA Snohomish WA  “Classic Country KXA”	RÅM
	1530	25 1	0606	KFBK Sacramento CA  “News 93.1 KFBK”	RÅM
		29	0835	KFBK  med C2C	LSD
		1	0830	WCKY Cincinnati OH med ESPN	LSD
		3	0716	WCKY  med ett “ESPN 1530” 	RÅM
		3	0730	KGBT Harlingen TX med sport på spanska “TUDN Radio”	LSD
		2	0600	KGBT  bra med id på spanska	RÅM
	1540	22	0801	CHIN Toronto ON med en jingle och I kamp med KXEL	RÅM
		1	1300	KMPC Los Angeles CA med ett stört ”Radio Korea” och ”KMPC Los Angeles”	RÅM
		19 1	0700	KXEL Waterloo IA  “The Voice of Eastern Iowa” mm är nästan alltid stark	RÅM
	1550	19	0900	KRPI Ferndale WA  “You’re listening to 1550 AM KRPI in Ferndale”	RÅM
		2	1200	KKOV Vancouver WA med vietnamesiska	LSD
	1560	1	1300	KZNR Bakersfield CA med nyheter om skogsbränderna	RÅM
		2	0730	KNZR	LSD
		19	0700	WFME New York NY mycket stark “Family Radio” mm	RÅM
	1570	22	0600	CJVL Laval QC pratade på om Laval och stark i topparna	RÅM
	1580	19 31	0701	CKDO Oshawa ON  “Durham’s Classic Hits, CKDO” mm 	RÅM
		31	0615	CKDO  med Classic Hits	LSD
		17	0900	KGAL Lebanon OR  ”News Talk 1580 KGAL” mm	RÅM
	1590	19	1000	KVTA Ventura CA “on News Talk 1590 KVTA”	RÅM
		21	0506	WCGO Evanston IL idade	LSD
		3	0934	WCGO  “WCGO Radio 1590 AM and 95.9 FM”	RÅM
		21 25	0730	KVGB Great Bend KS bra med “KVGB 1590 AM” och “The Talk of the Town”	RÅM
		2	1005	KVGB  med ESPN	LSD
		17	0500	KGFK East Grand Forks MN med ett svagt id	RÅM
		19	0700	WARV Warwick RI  “Light on the Radio on AM 1590...” mm	RÅM
		22	0800	WKTP Jonesborough TN med “ESPN Tri-Cities” mm, bara andra gången för 	RÅM
		17 19	0900	KLFE Seattle WA starkast på heltimmen	RÅM
		21	0915	WGBW Denmark WI med oldies	LSD
		2	0900	WVPL Platteville WI med ett “AM 1590 WVPL Platteville”	RÅM
	1600	2	0815	KEPN Lakewood CO “ESPN Denver”	LSD
		3	0730	WAAM Ann Arbor MI raggade annonsörer	RÅM
		21	0857	KGYM Cedar Rapids MN med lokal väderrapport och “The Gym” mm, sen sport	RÅM
		19	0701	WWRL New York NY ”WWRL New York 1600 AM”	RÅM
		3	0740	WRPN Ripon WI “Your Hometown Station”	LSD
		19	1000	KVRI Blaine WA med ett kort ”KVRI Blaine”	RÅM
	1610	19 22	0559	CHRN Montréal QC  ”AM 1610 Radio Humsafar”	RÅM
	1620	2	0900	KOZN Bellevue NE med sport	RÅM
	1630	2	0900	KCJJ Iowa City IA  “The KCJJ News ..”	RÅM
		17 25	0500	KRND Fox Farm WY med mex-musik “La Jota Mexicana” mm	RÅM
	1640	22	0602	WTNI Biloxi MS med country och TOH-id samt ”103.5 The Possum”	RÅM
		19	1000	KDZR Lake Oswego OR med callbokstäver och ”The Patriot”	RÅM
		22	0500	WSJP Sussex WI  “Relevant Radio” mm	RÅM
	1650	17	0500	KBJD Denver CO  “Radio Luz” mm	RÅM
		31	1030	KBJD  “Radio Luz”	LSD
		2	0830	KSVE El Paso TX idar “José 1650 AM” ex ESPD	LSD
	1660	17 2	0500	KQWB West Fargo ND i kamp med flera andra stationer	RÅM
	1680	22	0500	WOKB Winter Garden FL  “Inspiration 1680” mm men lite väl svagt för en omrapportering, men jag får mangla vidare. Bättre 08 den 22:a.	RÅM
		24	0902	KRJO Monroe LA “99.7 My FM”	RÅM
	1690	2	1015	KDMT Arvada CO stark med reklam och id	RÅM
		22	0500	WPTX Lexington Park MD med NOS och id	RÅM
	1700	22	0500	KBGG Des Moines IA med sport i röran av stationer	RÅM

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	31	0645	CMBQ R Encicliopedia, Villa Mania CH	LSD
	530	31	0706	CMBQ  med musik och id	RÅM
	580	19	0700	WKAQ San Juan PR	RÅM
	630	17	0610	WUNO San Juan PR  ”Noti Uno 630”	LSD
		22 19	0703	WUNO  ”Noti Uno 630”	RÅM
	800	17	0500	TWR Bonaire stark med spanska	RÅM
	990	22	0801	CMAM R Guamá, Politécnico upp med id och musik	RÅM
		22	0902	XECL Mexicali BC med ”Rockola 990” mm	RÅM
	1350	17	0500	WEGA Vega Baja PR  fint med ”WEGA 1350 AM” mm	RÅM
	1390	23	2210	WISA Isabela PR	LSD
	1400	28 3	0358	Harbour Light, Carriaou en av ytterligt få TA denna natt	RÅM
	1470	4	0600	XERCN Tijuana BC med fint id	LSD
	1480	18	0510	WMDD Fajardo PR	LSD
		17	0459	WMDD  stark	RÅM
	1550	19	0659	CMB.. R Rebelde när jag letade annat	RÅM
	1570	18	0530	XERF Ciudad Jerez  ”La Poderosa”	LSD
		2	0932	XERF stark hela förmiddagen ”La Poderosa” mm	RÅM
	1660	20 16	0558	WGIT Canovanas PR stark med reklam och id. Kanske dags för en ny rapport	RÅM

SYDAMERIKA
	550	22	0556	HJHF R Nacional de Colombia, Medellín med id	RÅM
	590	27	0600	LS4 R Continental, Buenos Aires med id och musik	RÅM
		27	0505	LS4 R Continental	LSD
	610	23	0600	HJKL La Carinosa, Bogotá	LSD
	0	22	0500	HJKL  med programment ”Alerta Bogotá”	RÅM
	630	27	0600	LS5 R Rivadavia, Buenos Aires med id	RÅM
	700	27	0600	LV3 R Córdoba med ett hyfsat id	RÅM
		22	0559	HCRS2 R Sucre, Guayaquil med id	RÅM
	710	27	0600	LRL202 R Diez, Buenos Aires där Reik sjöng ”Noviembre sin ti” efter id	RÅM
		1	0500	LRL202 R Diez med nyheter	LSD
	760	26 28	0501	LU6 R Atlántica, Mar del Plata med id	RÅM
		28	0415	LU6 R Atlántica	LSD
	790	26	0503	LR6 R Mitre AM, Buenos Aires spelade ”Big in Japan” med Alphaville innan id	RÅM
	820	17	0500	HJED Caracol R, Cali med lokalt id	RÅM
	870	18 27	0500	LRA1 R Nacional, Buenos Aires med jazz innan nyheterna // 1190	RÅM
		24	0640	LRA1 R Nacional Buenos Aires	LSD
	920	17	0500	ZP1 R Nacional de Paraguay, Ascunción fint med id 	RÅM
	930	26	0501	CX20 R Monte Carlo, Montevideo med fint id	RÅM
	950	26	0500	LR3 CNN Radio, Buenos Aires med id och nyheter, ex Belgrano	RÅM
		1	0605	LR3 CNN Radio	LSD
	970	20	0645	HJCI R Red RCN, Bogotá	LSD
	1070	18 22	0532	HJCG R Santa Fe, Bogota upp med ett id	RÅM
	1170	21	0630	HJNW Caracol Radio, Cartagena	LSD
	1190	18	0500	LRA15 R Nacional, San Migel de Tucmán med jazz innan nyheterna // 870	RÅM
		20	0710	HJCV R Cordillera, Bogotá	LSD
		17	0459	HJCV R Cordillera upp med id	RÅM
	1250	17	0500	HJCA Capital Radio, Bogotá med id	RÅM
	1350	26	0500	LS6 R Buenos Aires	LSD
		1	2300	LS6 R Buenos Aires ett kort besök på heltimmen med ett id.	RÅM
		26	2125	ZYH520 Super Rede Boa Vontade, Salvador med id	LSD
	1360	18 17	0500	OCU41 R Bierestar, Lima upp med ett id	RÅM
	1390	24	0600	ZYI533 Rádio Educadora, Braganca PA idade "Educadora FM" 	LSD
	1450	17	0457	HJNL La Cariñosa, Manizales med musik och id	RÅM
		18	0459	YVKJ R Maria Venezuela, Caita La Mar med id	RÅM
	1460	17	0600	HJJW Radio, Bogotá	LSD
	1480	17	0633	HJFC R Unica, Pereira	LSD
		18	0501	HJBS Emisora Punta 5, Bogota med id	RÅM
	1550	18 17	0400	HJZ1 G12 Radio, Bogota fint med id	RÅM
	1560	17	0458	HJXZ Santa Maria de la Paz, Medellín stark med id mm några minuter när WFME tog det lugnt	RÅM
	1590	17	0500	HJWB Emisora Nuestra Señora, Socorro rätt bra på heltimmen	RÅM

KORTVÅG
	9330	18	2000	WBCQ Monticello ME med programmet ’World’s Last Chance’ och 500 kW	LSD
11770		16	1800	Voice of Nigeria, Abuja med engelska till 1930	LSD 

OID/TENTATIV
	630	18	1503	Tent ABC North Queensland, Townsville ett par minuter med sport, nationellt väder och ett ”ABC Radio”	RÅM
	820	17	0500	OID med ”on EWTN Global Radio”	RÅM
	882	31	1255	Tent JOPK (NHK1) Shizuoka måste manglas mer för att bli säker	RÅM
	910	31	0814	OID med ESPN kommer upp 5 minuter och tampas med KCJB innan den försvinner	RÅM
	1161	31	1255	OID 100-watts NHK1-stationer som alla ville fram	RÅM
	1430	2	0900	OID med ett ”AM 1430 The …” i röran. KNSP MN??	RÅM


