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


12.10 	Själva resan denna gång non-stop Byske-Parkalompolo på 4 timmar och 20 minuter trots vägarbeten och att jag alltid håller hastighetsgränserna enligt GPS. Förlorade 10 minuter totalt och mest från Anttis till Lovikka. Vägen byggs om för att klara 90-tonarna som kör malm från Kaunisvaara till Svappavaara. Kaunis söker alltid chaufförer med CE-kort förresten. Välavlönat och nära till Parka! Skulle ha åkt upp redan under söndagen sedan det blivit klart att LE skjutsar JOB båda vägarna!  Bytte till vinterhjul sent på fredag eftersom det normalt blir vinter i slutet av oktober. Blev tvungen köpa nytt gummi på ena fälgen efter sönderkörning senaste våren. Höll luften i fem timmar men eftersom den stod still gjorde det inget. Utom att jag fick vänta in måndag morgon för att få det fixat. Sämre väder måndag än söndag men fem grader varmare än normalt ändå och bara lite regn och dimma. Läge för renpåkörning vid två ställen men första utanför Ansvar (!) såg jag i tid. Renarna är lustiga. Ledarrenen valde att gå åt ena sidan medan många valde andra. När det blev fritt började jag rulla försiktigt framåt varpå resten av renarna fattade att deras ledare försvann framför min bil. Alltså satte resten av församling av framför bilen också. Trots att det varit rakare och säkrare att gå rakt över bakom bilen. Men bara att vänta som vanligt.  Andra incidenten var mellan Junosuando och Kangos. Hade börjat skymma och regna och efter en kurva var det fullt med renar. Ingen mitt på vägen som tur var …

	Provade ringa hem när jag vikit av i Kärentöjärvi men kopplingen till bilen ville inte funka. Fort in för att få vissa saker gjorda. Sen uppackning! Tänkte komma igång med Asien-inspelning a la JOB. D v s bums. Donald dök dock upp precis när jag skulle börja bära in. Han ville bara kolla läget och förklara en del saker så snabbt hade jag slängt upp utrustning för tänkt ändamål. Inte som jag vill ha det sen men perfekt fungerande. På tal om perfekt fungerande så berättade Donald att mobila telefonin var ur spel efter någon avgrävning. Förklarade varför det fortfarande inte gick ringa ens direkt från mobilen. Precis när kalendern slog om till den 13.10 UTC kom äntligen”Telia” upp i övre vänstra hörnet på telefonen! Klockan noll-två alltså.  Vi får hoppas dom fått ihop alla fibrer nu då.

	Rasande fart och signaler från Asien och ännu bättre från Spanien och UK hela kvällen. På AK/HI-tråden gick KBRW stadigt redan före 10 utc och på 1485 Svalbart klockrent. Bara på AK-tråden alltså.	Grön/lila och gula trådarna fungerade också som tänkt med CBG på alla tre tidigt. Men blev ingen DT-öppning och vill inte lyfta sen heller. Bara de vanliga svagt. Dock lågt brus och relativt stabilt. Slår om till LA nu och då. Brassar senare under natten. Kan bli en lysande morgontopp och heldag!

	Runt 14 grader inne i de uppvärmda delarna. Knappt tio i mitt paxade sovrum/kontor och i sviten som vikts till SDXF-dignitären Per! Ännu svalare i Jannes krypin. Men hinner ta sig till på torsdag. Corona-säkert med separata sovrum för samtliga! Lite trimning av värmepumparna och vid midnatt UTC börjar det närma sig 20 grader i lyssnarrummet.

13.10	Segt första halvan av natten men tog sig bra framåt morgonen och skulle ha blivit kanon om inte substormen slagit till och dödade det mesta strax före 06 UTC. Gnetkonds sen hela morgonen och förmiddagen. Ja även på eftermiddagen. Asien var inte heller i paritet med dagen innan. Man kan undra vad man missade 12.10 på förmiddagen! Var ingen substorm då.

	Behövde sova igen en del så det mesta av det inspelade är höljt i dimma än men råkade kolla lite av en 5-minutare runt 0500z nu i kväll medan J och PHL fick sköta sig självt och det visade på bra FL-stuk! Se loggen. Vad som egentligen hördes under dagen har jag ingen koll på utan råkade bara på något ID nu och då vid antennarbetet varav de flesta inte noterades ner heller. 

	Antennerna är ett ständigt arbete. Flera generationer ommärkta och i panik utbytta patchkablar har helt fel färger och börjar glappa varpå de får ytterligare annan märkning. Märkningarna på kopplingsdosan på väggen hade ju torkat loss och låg på golvet i september och tydligen hade vi inte lyckats få västkust och Alaska rätt. Hördes ju inget DX på någon av dem som kunde avslöja det. Idag när jag skulle kolla vad det var som dämpade Röd tråd så att KFBK gick något bättre på AK-tråden än från rätt riktning så visade det sig att Röd och Svart var förväxlade! Så det skulle vara så. Skiftat nu men trots att tråden norrut är i perfekt skick så är den usel mot förväntat. Lossade i båda ändar och kortslöt en ände i taget. Slingan mäter nästan 200 ohm högre än väntat. Borde vara högst 15 ohm med ett korrekt trimmat analogt visarinstrument. Samma fel mätt från båda håll. Ganska oförklarlig Martins reflex efter 25 meter från balunen ska bli intressant att gräva upp! Avbrott hade jag förstått men hur kan det bli 200 ohm? Vi drar en helt ny koax i alla fall. I Furuögrund har jag haft luftburna koaxar på 4-5 meters höjd de senaste 35 åren utan ett enda missöde så varför inte göra så här? Skogen tillåter det perfekt. Behöver ju inte vara rakaste vägen. Fixat på ett par timmar! Ingen risk för gallring närmast skoterleden heller. Vad gäller patchkablar på dels 30 cm och dels en meters får SDXF lov att köpa in ett halvdussin av vardera sorten av stabilt dragavlastad typ till nästa höst så färgmärkningarna kan få vara konstanta flera år framöver.

	Hann bli mörkt medan jag sprang fram och åter i skogen så det tomma återvinningskärlet (soptunnan) som Donald styrde ner till stora vägen igår och som jag lovade hämta upp igen står kvar där. Inget gatljus och beckmörkt. Men jag börjar få koll nu så eländet hämtas när det blir ljust. Nästa tömning tisdag om två veckor (27.10) alltså vilket vi får försöka komma ihåg. Sätter en lapp på kylskåpet!

	Slog på värmen lite i hemtjänstrummet eller rättare, som lokalbefolkningen hellre säger, lärarrummet för att se om det behövs någon felsökning av proppar innan PE anländer på fredag. Såg misstänkt ut eftersom elementet på lilltoan i sviten som brukar stå inställd på frostvakt nu står på 30 grader och är kallt! Men båda elementen blev snabbt varma så faran över där i alla fall. Ställer upp tio grader till fredag morgon.  Börjar värma upp loppisrummet imorgon.

	Mobiltelefonin är fortsatt tyst nu på andra dygnet (Första lagningen höll bara några få timmar och det gick nog inte ringa i alla fall trots att det tillfälligt stod Telia som leverantör på telefonen. Hann inte testa.) och SW meddelar att det ska vara så över natten också enligt Telias avbrottskarta. Sen kanske ...

14.10	Äntligen bra signaler och NA-varianter runt 20 timmar idag. Fast då räknar jag med CBG och KBRW förstås. Som vanligt har jag en massa annat än lyssning för mig så har inte hunnit kolla någonting och bara noterat ner en bråkdel av de stationer som ID:at.  Det har varit en massa mailande men det är ju bara kul. Lite vaktmästarsysslor som temperaturreglering inför ankomsten av bilen från Skellefteå torsdag eftermiddag, hämtning av soptunnan, Avbrott i inspelningen en stund efter värsta Australienöppningen på X-bandet så att jag kunde sätta upp utrustningen som jag egentligen vill ha den. Städning bland verktyg och koaxstumpar etc. Men nu ska jag snart börja koncentrera mig på lyssnandet. Inga stora projekt kvar som inte LE, JOB och PE klarar själva!  Nya koaxen plus att kapa ett dm-tjockt träd som ligger över Asientråden är det som är tänkt men en undersökning av varför Gul tråd låter lite dämpat kan kanske vara ett bra dagsverke också. Per får fixa igång Parka-Kiwin dessutom.

	Några timmar har jag lagt ner på att plocka bort fördelarhyllan och alla kablage samt bygga om och märka om ordentligt och korrekt dosan på väggen med BNC-terminalerna för alla antenner. Kiwin som varit ihoplödd med extrakoaxen internt i lådan är nu kopplad till en egen BNC-ingång på lådan så att det därifrån går att ansluta en antenn från valfri fördelare eller direktbygla till inkommande antenn när vi inte är här. Extrakoaxen med den kortare antennen ansluten till en inkommande BNC-hona nu också så att det går göra A/B-jämförelser med andra antenner. Snabbtest gav Färöarna, Japan och CBG nu vid 22-tiden utc etc på den så det är då inget fel på den. (Att jämföra den med Kongsfjordsloggningar är naturligtvis omöjligt men ingen av våra långa trådar kan mäta sig alls med Kongsfjord. I Nordnorge har dom alltid haft fina NZ-signaler medan vi stått där undrande. Det är först nu de senaste åren som några enstaka orkat ner till Sverige korta stunder. Helt olika förutsättningar.) Lådan på väggen är nu märkt med lappar som förhoppningsvis sitter kvar för evigt och är korrekt visande. Dels med färg och dels med gradtal. Två har inget anslutet och är märkta med NC (No connection) samt är försedda med varsin termineringsplugg i grönt. Ingen mening flytta på dessa alltså. Jag kör nu ett dygn utan fördelare för att testa driftsäkerheten. Återstår imorgon att hänga tillbaks hyllan och testa ut glappfria kablage samt ansluta några kablagehärvor. När JOB kommer instormande vill det till att Asien går spela in utan dröjsmål!

	NA konstant alltså och bra på morgonen på låga frekvenser men inga lyft på GraveYard-frekvenserna p g a ett nästan konstant fräsande i botten. Korta stunder då ”norrskenet” la sig lät det dock väldigt trevligt. Efter lunch tog västkustarna över förstås och t ex Nevada på 1300 gick mycket länge och konstant dominant med Country så kanske chans på lite sydvästliga godsaker också. Asien fortsätter göra rätt för sig med tidiga och starka japs och senare på eftermiddagen aussies på de flesta frekvenserna i X-bandet. Ovanligt starka signaler dessutom. Gott om telefonnummer, webbadresser etc hördes. T o m Hawaii-tråden drog in rätt fina signaler trots att den inte är som den ska. Visar fortfarande på tok för högt motstånd när jag mätte inne i dosan på väggen. Med två olika instrument. Var nog mycket bra från det hållet egentligen. Lär visa sig inom en dag eller två.

	Den tidiga öppningen före 22 utc kom av sig och övergick till en vanlig uppstart med blandat CA/NA utan struktur. Men …

	5 grader idag + fint väder + mobiltelefonikontakt med omvärlden + kondsen = Perfekta Parkalompolo!

15.10	Bra till mycket bra konds hela natten och dagen in på kvällskvisten. Störde till vid midnatt så ingen DT-känning. Mycket liten störning men blir direkt en väldig oreda uppe där. breda européer och araber samt spanjorer överallt. Men under de ljusa timmarna idag en fest stundtals. Problemet är väl att dominanterna ofta öser på och dränker rarare signaler. Inte helt stabilt dock så ibland kom signalerna in på helt fel antenn och ibland kom samma stationer in från sin rätta riktning. Och då var det ändå ”ostört”. Massor av starka AK och HI trots dämpningen i koaxen. Blir något för LE att kämpa med under mörka vintertimmar. Vi andra har förstås inte så mycket att hämta där.

	Runt soluppgången och ett tag framöver var det starkt på låga frekvenser och bl a hörde jag de nyligen aktiverade CHAH 580 och 600 CKSP med den allt vanligare Punjabi-musiken. Har inte kollat efter ID eftersom jag har föregångarna till dessa. Knappast nya stationer? Har inte kollat något alls.

	Kabelstammar och patchkablar har befriats från lila och blå märkningar medan vit märkning har tillkommit för den korta extraantennen som användes till Kiwin förra hösten. Fritt fram för framtida experiment med jätteloopar eller vad som helst. Afrika-antenn kanske?

	1355z dundrade Jan och Lars in 25 minuter efter att jag fått ett SMS om att dom var två timmar bort. Inte för att V70:n går extremt snabbt utan för att Telia hade sin vana trogen inget mobilnät i luften på hela dagen fram till dess. En minut före heltimmen fick JOB igång inspelningen som synes i loggen nedan! Tack vare att jag förberett alla kablage. Plug and record. Sen vidtog bärande av sängar och annat husligt vid plus kaffe och installation av SDR-program på en ny W10-maskin för LE:s del. Med blandade framgångar p g a MS certifieringsspärrar. Men till slut så ska väl äntligen tid för lyssning och mangling komma! Puh! 

	Börje stormade i vanlig stil in och pratade träning med LE innan jag dök upp för kvällspasset. Han hade lämnat bilen igång och med alla extraljusen på så han kunde bara stanna en halvtimme … Så pigg och framåt som Börje är vid 80++ varken blir eller var man! 

	LE och JOB anlände 1355z efter en händelsefri uppresa i Lasses Volvo. Vippabacken-lunchen höll god	husmanskvalitet som vanligt. Denna gång köttbullar, biff a la Lindström och gräddsås och potatis. JOB inkoppling sekunderna innan TOH 1400 tack vare att BOS lagt lagt fram kabelstammarna (Tnx!). Ingen enorm Asienöppning men en del gick, liksom AK/HI. Spanien/UK starka sedan. / JOB

16.10	AK/HI-antennen nu fixad en gång för alla!?  Vilken skillnad! Alla AK och HI i boken lär komma att läggas till loggen när vi får tid kolla! En koax rullades ut och hängdes i kraftiga tallar i normal antennhöjd. Efter diverse balunbyte och kontaktering blev det en väldig fart på signalerna!  Koaxen i backen visar fortfarande 200 ohm om man kortsluter en änden eller den andra. Blir intressant riva upp den och se hur det kan komma sig. Nya koaxen mätte mindre än tio ohm och nu är de ursprungliga balunen den vi kör på också så inget problem med den.  Den luftburna koaxen får bli en permanent installation. Samma montering har funkat i 35 år för mig hemmavid utan minsta problem.

	Jag lånade ut mina stövlar till Jan så att han och Lars kunde kapa bort tallen som låg tvärs över Asien-antennen strax innan där den tar slut. Den fungerar lika bra fortfarande! LE hade såg med sig hemifrån.

	Enligt plan anslöt PE (PAX139) runt 18 SST till gemenskapen. Med fulla bilen av godsaker som han lovat bjuda på! Per lockar med både kulinariska finesser och mer teknologiska sådana. Kiwi t ex. Den sistnämnda kan redan nu avnjutas av sugna medlemmar i SDXF. Kopplad till en av våra fullängdsantenner nu! 

	Strålande konds hela natten, dagen och aftonen även om det tog slut lite tidigare idag än igår. Japan hade tappat stinget också en hel del vid 1540z- och 2000z-kollen. Strålande prognoser men något annat är det tydligen också som strålar. Magnetometern i Nordnorge fladdrade till före midnatt så mest PR under det just påbörjade nattpasset. 

17.10	Äntligen dags att avsluta alla förberedelseprojekt och börja lyssna aktivare. Men då slog först substormen till och dämpade starten  enligt ovan men bara några timmar senare dödades bandet nästan helt av något elände från solen. ”Lätta” protoner kanske? 24 timmar tidigare registrerades nämligen förhöjda elektron-flux som i längd stämde med dagen störning. Sedan helt lugnt igen men med långsam återhämtning för de reflekterande skikten.  Hördes trots allt en del så åtminstone LE bör hitta en del.

	Sista momentet för att permanenta den nya AK-koaxen var min insats idag. Ur- och inkoppling i boxen. Med hjälp av en på lödd dragtråd gick det smärtfritt tills koaxskärmen skulle lödas. Nästan omöjligt få tennet att fästa på det kopparfria materialet. Men framgång till slut. Nästan inte en enda bärvåg att testa resultatet på men ibland kom Barrow igenom och var starkare på AK-tråden än på VK-dito. Dock bättre läsbarhet på Röd antenn. Väldigt oroligt rakt norrut  Sen fick jag lite tid över för att flytta in ordentligt! Lyckades leta reda på ett litet bord och en stol som fått fötter några veckor tidigare i samband med att aulan hade används av ett sällskap. Så nu kan jag börja ägna mig åt att få iväg de få rapporter jag hittills vet av plus vaska fram nya.

	Dagens höjdpunkt var förstås besöket på bykrogen Parka Palace. På menyn stod Salmo Salar Supreme ackompanjerat av - som en blinkning till framtida NZ-cx - en Saint Clair Vicar’s Choice Barrel Chardonnay. Till dessert bjöds det sedan på en utsökt äppelpaj. Stort tack till Per som fått axla ansvaret för köket då Göran, chef de cuisine, hade förhinder p g a covid-19-pandemin. Vi lovade återkomma redan nästa dag och reserverade vårt stambord.

	Smågrinigt väder med snöfall mest hela dagen. Temperaturen har varit på minussidan så det ligger kvar och förväntas göra det så långt prognoserna sträcker sig. Det ska komma mer av samma ….

18.10	Ganska bra fart hela dagen från de flesta håll men bevakningen har som vanligt avbrutits av andra aktiviteter. Känns dock som att vi snart kan ägna krafterna åt själva lyssningen. 

	Ganska grinigt väder med 10 cm ganska kompakt snö och strax under noll grader på termometern men med en betydligt lägre kyleffektstemperatur. Frisk nordlig vind nämligen. Trots detta begav vi oss ut på en isig och spårig väg för att besöka Palovallen trots diverse skor och kläder som var mindre lämpade för detta kanske. Helglediga passade på att besöka byn så ganska mycket liv på gårdarna. Vi kom i samspråk med en positiv man som kände Sigge lite sedan A försökt hyra in sig där i början av PAX-äventyret för ca 25 år sedan. På en fråga om hur många bofasta det fanns i Parka nu så blev svaret 12! Personer gissar vi och inte 12 fastigheter. Vidare meddelade han att såväl Tore som Roland är avlidna. Knutte kämpar på dock.

	Efter ett ”rykte” frågade jag vår nye vän om han visste något om Vattenfalls planer på att gräva ner elen i Parkalompolo och det ska bli av nästa år enlig info han fått. det blir grävning parallellt med stora vägen förstås och då förmodligen en kur istället för transformatorn som nu sitter på stolpar nära vår Asien-koax! Grävningen kommer därmed att korsa den koaxen vinkelrätt just innan den börjar följa diket! Risk för avgrävning av denna grova ledning om inte vi kan sätta ut den på något sätt. Eftersom de ska in i transformatorhuset bara 50 m därifrån kanske de kan kapa till sina kablar och trä under vår koax? Vi borde kanske gräva upp den några meter och lägga den på några bockar för att förhindra slitskador?

	AK/HI-tråden spökade idag igen sedan det blivit kallare. Bimetalleffekt? För kort stift i BNC-kontakt? Tjuvjordning? Gick inte få fram genom att mäta eller byta ut balun och delar av kablage så jag tog in alltihop och lödde om skiten. Är nu monterad med en fyrpolig sockerbit utanför själva kopplingsboxen och väldigt stabil. Hoppade igång glappfritt efter det. Slut på följetongen? Med en dm kallsnö på backen får vi vänta till nästa höst med att riva upp den nedgrävda koaxen och se hur det kommer sig att den visar 200 ohm när man kortsluter ena eller andra änden.

	Från lyssningen under dagen kan nämnas att 1360 NJ gick igenom med Morse-ID vid sitt testande och att Fiji 990 hälsade på oss ett tag.  Mycket annat torde framkallas vad det lider. Kvällen började mycket tidigt med NL-stationer och 1140 CBI men kom av sig och blev en vanlig slow start. Övriga gänget börjar försöka acklimatisera sig till civillivets krav på sovtider så har börjat granska några filer nu ….

	Söndagsmiddagen bestod av fläskfilé och potatisgratäng med kantarellsås och kokta gulbetor. Till detta bjöds Hacienda el Espino Garnacha Tintorera. 

19.10	Fina NA-cx tidvis men ett evigt surr överallt p g a breda cx och flera småstörningar hela natten och förmiddagen. En sista rusning vid lunchtid mot västkusten innan bandet dog helt. Fräsigt hela resten av dygnet. Några kineser och annat kul på kvällskvisten. Gnetkonds mot NA men framförallt mot PR från midnatt.

	Donald hann precis sälja ett gäng lotter till LE och JOB innan de hoppade i Volvon och styrde söderut för att Jan skulle hinna med 5-bussen från Skellefteå till Umeå. Janne meddelade tio timmar senare att han återbördats hem och skickade över en liten updater. Vad gäller lottförsäljningen så hängde Per och jag på också med löfte om storvinsten. Börje tittade sent på kvällen in för att kränga sina lotter också men vi hade ju redan köpt högvinsten … Som vanligt har Börje alltid något att berätta. Han rekommenderade att prata med Robert Heikki vid behov av plogning på torsdag t ex.

	Kvar att bevaka och beveka kondsen är jag och en PC-Perseus-kombo som rattas av The Invisible Man  Hittills mest med brus och skrap i säcken alltså.. PAX139 med PE kompletterar manskapet.

	En mycket god sydostasiatisk kycklinggryta med mycket grönt i och alkoholfria drycker stod på menyn innan inspelningskoll och lite rapportskrivning kompletterade dagen. 

20.10	Äntligen tid för eftertanke och inspelningsgenomgång! Men nog saknar man sina dagliga projekt och stojet lite.  Lite tröttsamt i längden att kolla inspelningar. Så vi tänkte dra till Junosuando och ta en pizza innan värsta snön skulle komma. Per försökte få kupévärmaren i hyrbilen att börja snurra men det lyckades inte. Visade sig att den var full med järnmalm! Någon Gruvjobbare med skitiga stövlar hade ”barrat” i fläkten. Risk för antändning av bilen! Glödhet! Skruvade isär den och skakade ut en massa järnmalm men det gick aldrig få den att snurra igen. I samma veva konstaterades att pizzerian i Junosuande hade helgstängt måndagar och tisdagar. Vi gör ett nytt försök imorgon om vi kommer oss nerför backen. Ska komma lika mycket snö på det som redan kommit. Mer mangling resten av dagen.

	Fick iväg de tre mest behjärtansvärda rapporterna (D v s alla jag vet av.) och en svarade trevligt efter några timmar. WZAM nämligen. La ner en hel del tid på att söka efter funderande adress till och sen maila Walt Salimaniw efter att jag och Alf Persson löst problemet med hans OID pirat och vi kunde skicka honom ett QSL från Yogi Radio and Dr. Einstein angående deras test på 1655 kHz..

Köket (= PAX139) fixade en lasagne från scratch med massor av köttfärssås och godsaker som helt trängde undan den bechamelsås som dominerar affärernas produkter under samma beteckning! Mums! Vi orkade bara äta hälften så resten ligger och gonar sig och suger åt sig alla goda nyanser till nästa uppvisning! Det ser vi fram emot.

Eftersom förväntningarna på kvällens cx var extremt låga kan vi säkert ha missat något överraskande vid midnatt men grundtips kryss …

21.10	Dålig natt men i samband med en störning vid sunrise en rätt bra öppning 06-07 utc ungefär.  Jag sov över detta som vanligt men fick sota för det denna gång. Min inspelning hade hackat till vid skrivning av End of File och hängt sig. Roliga stationer enligt PE men det vanliga nordliga rockies-gänget verkar det. JOB får redovisa detta senare.  Resten av förmiddagen var inget att bry sig om.

	Eftersom det förmodades att eftermiddagen skulle bli småtrist och vi kände för en lite utflykt med test av pizza i Junosuando spelade jag plikttrognast in från Röd antenn de tre timmar vi var borta. Det verkar ha varit ett bra drag då kondsen återkom snabbare och bättre än väntat. Har börjat kolla från slutet och NA-delen avslutades med ett antal AK och HI faktiskt. På västkusttråden alltså. Vi började kolla igen strax före 16 UTC och vi hörde direkt att det lät rätt trevligt  men inte så mycket Japan eller Filippinerna. Australien däremot! Queensland i första hand. Nästan alla X-bandsfrekvenser gick bra i topparna. Döm om min förvåning när jag hittade 4ZR på 1476 och kunde följa dem i över en timme med flera bra uppdykanden. Tyvärr ett reläat overnight-snack-px. Såg sen i ett QSL till SM i Norge att de skrev att de körde overight-talk-relä!  Bred aussiedialekt i en timme torde utesluta andra alternativ. En liten koll av ett par andra QLD inombandsfrekvenser gav ett ID på 4RO på 990 vilket ytterligare stärker bevisningen.  Kan finnas mer om jag kollar någon gång i framtiden. AUS-kollandet gjorde att jag kom igång för sent med nästa dygns inspelningar så kan ha missat början på en störningsrusning verkar det. Mer därom imorgon. Pizzorna fick helt godkänt förresten och miljön också. Personlig service dessutom.Vi var ensamma hela tiden. Per tog LKAB och jag en Gällivare!

	Snövädersutsikterna föll platt men kommer kanske senare. Kan påverka ankomsten av PAX140.eller snarare om vi måste begära plogning eller ej. Spåriga och isiga vägar så var bäst köra lugnt och mitt i vägen fram och åter till Junosuando. Pers hyrda Skoda visade sig heta Scala vilket ju passar oss radiolyssnare. Vid ett kort besök hos ICA Alskog parkerade vi bredvid en likadan men det visade sig vara en Golf. 

22.10	Mysteriet med störningen som försvann tätnar. Efter en kraftig men kort störning 00z som gav en glad halvtimme så var natten tämligen stätstruken utom vid sunrise. Dog ut fort dock. Hämtade sig sakta mitt på dagen och eftermiddagen var över medel men ointressant förstås.  Australien visade sig en timme denna dag också men sämre än igår. 

	PAX140 ( LSD & RÅM ) anlände några timmar tidigare än vanligt p g a att Lars var tvungen ta ett tidigt plan för att komma sig till Luleå. Snön som annonserats uteblev nästan helt så någon skottning behövdes inte. Att SMHI:s prognos missade grovt är dock inget mysterium.

	Inget kul att rapportera från aftonen och kvällen utom Pers Korvgryta, diverse surr och att kondsen håller en fortsatt bra kvalitet. Lovar gott för kommande morgon.  Ett gäng starka brassar visade sig i samband med en tidig och lätt störning som registrerades i Tromsö.  NA kom igång normalt dock. Med korta perioder då bara PR hördes. 

23.10	Har dålig koll på natten men misstänker att det var ganska trist? Konstanta NA-cx men oftast maskerat av ett högt fräsande från up over. Korta stunder av klart ljud kan nog ge något vid mangling. Den förvarnade storstörningen uteblev även idag men korta utbrott av ökande solvind kastade om riktningarna nu och då. Eftersom solvinden ökade framåt kvällen var en substorm oundviklig och den kom före midnatt men är hanterbar. Ganska bra ökning av signalstyrkorna nu och då före 23 UTC. Solvinden ökar långsamt nu till slut och är lite på den negativa sidan.

	PE (PAX139) drog pluggen planenligt 3 minuter över 09 lokal tid för att åka till Kiruna Airport. Hans ande svävade dock över eftermiddagen då han förberett vår (BOS, RÅM, LSD) middag genom att donera en fiskgratäng! (Blev nämligen material för en middag för mycket över på grund av vårt spontana pizzeriabesök häromdagen!) Mycket uppskattat av samtliga i testpanelen! Tack Per! 

24.10 	Värdelös dag trodde jag och uppenbarligen de mer morgonpigga kamraterna i PAX140 också. Jag anade dock vartåt det lutade innan jag la mig framåt småtimmarna så jag fick med en förtjusande störningsrusning åt nordvästra NA vid sunrise. Häftiga styrkor på alla vanliga men kul lyssning eftersom europérna lyste med sin frånvaro. En station på varje frekvens och god signal. Kul att lyssna då.  Har slängt alla filer utom två timmar så relativt hanterbart dygn.  Förvånansvärt mycket på bandet hela dygnet med tanke på störningen. Verkar vara svår att ta kål / hål  på studsande helt numer.

		Plusgrader, om än få, idag. Avfrostning av bilarna och tunga sjok från hustaket. Annars en kontemplationens dag. Skönt göra en omstart och anpassning till ett civilt liv igen. Blir dock kvar ett par dagar till med option på förlängning om kondsen slår till oförmodat. 

25.10	Efter en värdelös dag utan en enda inspelad fil sparad piggnade det till lite med Afrika på kvällen i alla fall. Inga tidiga tendenser så jag slappnade av som vanligt. För sent ska syndaren vakna så när jag startade inspelningen 0003z var det redan full fart på DT från västkusten!  1290 KOUU våldsamt och några WA bra också t ex.

	Dagens utflykt gick runt balun-parken för att planera avvecklingen om drygt två veckor. Min egen retur hänger lite i luften och beror till en del på hur mycket blötsnö och regn det kommer närmaste dagarna. Och hur spännande DT-rusningar det blir. Om jag hinner med … 

26.10	Väldiga signaler på västkusttråden från midnatt. Men tyvärr lika häftig förstärkning av stationerna i Europa och i mellanöstern så svårt komma åt någon frekvens alls! T o m 50 kW Vancouiver-stationerna var svåra att få fram under allt slammer från mer närliggande stationer. De trängde på från båda sidbanden och satte filterna ur spel. Men de få frekvenser som gick fria lät härligt! KOUU dundrade på till power down 0045z precis enligt listorna!  0415z tog allt slut. Från östkusten ingenting på natten heller. Lite Asien kom igång igen vid solnedgången och en del Afrika noterades på kvällen. Stor-störningen väntas pågå ett tag till. Kanske ännu en västlig DT-öppning?

	Ett par plusgrader och ett par tum blötsnö så fortfarande körbart utan plogning. Åtminstone utför och med framhjulsdrift. Ska fortsätta att vara på plus lite och regna dessutom. Jag väntar till på onsdag med återresan för att få trevligare väder. 

27.10	Började dåligt och avslutades dåligt men var uselt däremellan. Det mest spännande denna dag var nog duggregnet, Afrika och inhämtningen av den nu tömda soptunnan. Bara toppat av Robert Heikkis bortstädning av blötsnön på vägen ner till riksvägen följt av bastusittningen efter 20 SNT. 

28.10	Från ett QTH till nästa. Åter till Furuögrund efter morgontoppen om det blir någon. Nästa uppdatering kan dröja några dagar och sen glesnar det ut allt mer. Fortsätter uppdatera så länge det hittas något nytt. Fram till oktoberresan 2021 åtminstone!  /BOS  (Utom sista stycket 15.10.)

EUROPA
	17,2	24	1501	SAQ, Grimeton med hälsning från Anders Tegnell i Morse på FM-dagen!	JOB
	549	18	1800	Spirit R, Carrickroe med ID // FM	JOB
	594	18	1800	Challenger R, Villa Estense med IRRS-px. Har sedan dess flyttat till 918	JOB
	603	15	1744	BBC R4, Newcastle // 1449	JOB
	720	15	1744	BBC R4, Lisnagarvey/Londonderry/Crystal Palace. Inget eko i alla fall...	JOB
	765	15	2107	BBC Essex, Chelmsford bra med egen show och relativt gamla hits + telenr	JOB
	792	18	1800	BBC R Ulster, Londonderry med ID “BBC R Ulster”, dvs inte lokalt från Foyle så här dags	JOB
	837	15	2129	COPE Sevilla ID:ad live liksom flera andra denna afton	JOB
		26	0525	COPE Burgos // 95.5	JOB
	873	18	1800	BBC R Ulster, Enniskillen	JOB
	882	26	0525	COPE Alicante överraskade med ID // 89.6. QSL nu då?	JOB
	900	26	0525	COPE Vigo nämnde 87.8 också	JOB
	918	18	1713	R T’Pot, Gasselternijveen med tydligt ID och QSL kom också	JOB
	927	20 22	1905	R Milano med test på denna frekvens. QSL:ade	JOB
	936	18	1800	Dales R, Hawes “This is Dales Radio”	JOB
	945	12	2000	Smooth Radio, Bexhill-on-Sea  med bra ID  får väl slinka med då	BOS
	963	18	1800	Sunrise R, North East London “This is Sunrise News”	JOB
	972	18	1800	Sunrise R, London // 963	JOB
	990	16	1308	Greatest Hits R, Doncaster på Asientråden!	JOB
	999	15	1712	COPE Madrid	JOB
	1026	18	1937	Downtown R, Belfast med irländska klassiker och ID i samband med lokalreklam. Verkligen ingen pest på frekvensen men bra toppar över SER här	JOB
	1080	16	1958	SER R Huesca ID:ade en hel bunt gånger	JOB
	1134	15	2000	COPE Navarra vid koll av NHK1 på Asienantennen...	JOB
		26	0525	COPE Salamanca	JOB
	1224	15	2000	COPE Mallorca skapligt på AS-tråden	JOB
		15	2000	COPE Lugo gjorde Mallorca sällskap på EU-antennen! Fint 2127	JOB
		26	0525	COPE Almería saknar jag QSL från “COPE en la Provincia de Almería”	JOB
	1269	15 26	2000	COPE Badajoz   även den 26.10 redan 0525  // 91.3	JOB
	1287	16	1011	R 0511, Ternaard tryckte på med hits och ID	JOB
	1296	15	2000	COPE Valencia rundningsmärke även i Petiknäs	JOB
	1323	15	2058	Smooth R, Brighton bra med ID och reklam för Specsavers	JOB
		15	1800	R Neumarkt, Târgu Mureş “Hier is Radio Neumarkt”. Man hör ju inte så ofta tyska längre på AM-bandet!	JOB
	1395	18	1800	Energy Power AM, Dublin ID:ade innan SeaBreeze	JOB
	1440	17	1121	R 208, Copenhagen snarare än en tidig JJ-öppning	JOB
		18	0725	R 208  med så nära Q5 man kan komma.Undrar vilken antenn jag testade då ...	BOS
	1458	18	1700	BBC Asian Network, Birmingham “Right here on BBCAsian Network”	JOB
	1467	17	1201	R Eldorado, Damwald fint med ID och musik på Asientråden	JOB
	1485	18	1800	BBC R 4, Carlisle. Enda BBC här nu vad jag förstår	JOB
	1503	18	1800	BBC R Stoke. Trevligt att några lokala BBC i alla fall är kvar på AM	JOB
	1512	15	2000	Coast FM Tenerife, Sligo  bra när jag kollade NHK1 på Asienantennen. Ännu bättre på EU-tråden...	JOB
	1566	18	1800	BBC R Somerset, Taunton. “This is BBC Radio Somerset”	JOB
	1584	18	1800	BBC Hereford & Worcester, Woofferton “The sound of where we live is BBC Hereford & Worcester”	JOB 
	1602	15	1713	R Flandria, Hemelum var ny för mig. Fick använda Shazam för att knäcka en del av låtarna. Trevligt QSL via Messenger	JOB
		12	2000	R Tsentr, Riga  med fint ID och ”visit us at radiocenter.net”	BOS
		17	1520	R Tsentr med samma ID som BOS hörde	JOB

AFRIKA
	594	24	2000	R Nigeria, Kaduna  med fint lokal-ID! Tack för tipset RÅM. Hade nog raderat filen annars. Spelade in 4 minuter runt NHK1-öppningen men inga JO.  Kollade andra Nigeria och 917 hördes bra men inget ID. Pratade dock om teater i Nigeria.	BOS
		24	2000	R Nigeria, Kaduna har jag inte hört på mellanvåg förut. KV-QSL finns dock!	JOB
	1377	27	2100	Radio Free Africa, Mwanza  njutbart  “Arräffäj”	BOS
	1431	27	2100	VOA Djibouti  väldigt rent och fint med Afrika-nyheter på FF. Solo på frekvensen	BOS

ASIEN
	558	12	2000	HLQH (KBS2) Yeong-il   väldigt bra bokstavs-ID men blev ändå tvungen kolla i listorna ”HLQH” låter inte direkt så uttalat av en korean. Trots att det ska vara EE	BOS
	567	12	2000	JOIK (NHK1) Sapporo  genom en del andra stationer med ett klart ”JOIK”	BOS
	576	14	1255	+JOHG (NHK1) Kagoshima  med regionalt // 1503 ensam och stabil men svag	BOS
	585	14	1255	JOPG (NHK1) Kushiro  stark med Hokkaido-nyheterna	BOS
	594	12	1959	DZBB Obando  med flera ”Super Radyo” och ”DZBB” i sång-jingle.	BOS
		16	2006	DZBB “D-Z-Double B” fint	JOB
		12	2000	JOAK (NHK1) Tokyo  strax efter DZBB med sitt öppnings-ID för dagen. ”JOAK”	BOS
	603	12	2000	HLSA (KBS2) Namyang  med callet släppte in någon NHK1 förstås	BOS
		14	1255	JOOG (NHK1) Obihiro  stark // andra Hokkaido NHK1	BOS
	612	12	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka  riktigt stark med ID	BOS
		15	2000	JOLK inte som på Bosses inspelning från 12:e	JOB
	639	14	1540	JOPB (NHK2) Shizuoka  med bra lokal-ID vid stängning	BOS
	648	14	1255	JOIG (NHK1) Toyama  stark med regionalt läst av kvinna //1224. Mest män annars.	BOS
	666	13	1330	DZRH Valenzuela  lätt upptäcka då de ligger väldigt lågt i frekvens och gnisslar	BOS
	684	15	1300	JODF (IBC) Morioka  kommer med för att det var ett fint ID.  Annars gick alla JO på
				1 kW eller mer fint överallt trots att Kina börjat komma igång. + många 100 W	BOS
		16	1400	JODF bra med “IBC”-ID. Hörs inte varje säsong av	JOB
	693	17	1540	JOAB (NHK2) Tokyo	JOB
	738	16	1400	JOLR (KNB) Toyama gladde då det blev premiär för mig! “KNB Radio”	JOB
	747	12	2000	HLKH (KBS1) Gwangju  artikulerade väldigt fint sitt ID	BOS
		15	1540	JOIB (NHK2) Sapporo med sitt icke-ID “NHK daini hoso desu”	JOB
	774	15	1540	JOUB (NHK2) Akita	JOB
	801	15	1330	JOQN/JOQS/JOTN (HBC) Kitami/Nemuro/Tomakomai/Engaru  fint med ”HBC”	BOS
		16	1259	JOQN/JOQS/JOTN med “HBC Radio”	JOB
	828	17	1540	JOBB (NHK2) Osaka långt under Ukraina	JOB
	837	14	1255	JOQK (NHK1) Niigata  stark // 594 (Kanto) och inte 1224 (Chubo) vilket inte motsägs av geografiskt avstånd. Har jag upptäckt tidigare också.	BOS
	864	12	2000	HLKR (KBS1) Gangneung  fint call	BOS
		15	1330	JOHE/JOQF (HBC) Asahikawa/Muroran/Embetsu  stark med “HBC”	BOS
		16	1324	JOHE/JOQF “HBC” fint	JOB
	873	17	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto	JOB
	882	16	1259	JOWS (HBC) Kushiro/Esashi/Kitahiyama “STV Radio”	JOB
	909	14	1540	JOCB (NHK2) Nagoya  fint slut-ID.  Andra som ID:ades med bokstavs-ID samtidigt var JOJK, JOAB, JOBB, JOGB, JOUB, JOJB, JOQB och JOLB. Plus förstås JOIB som aldrig säger något call. Förmodligen den enda som låter bli? Se 1467.	BOS
	918	16	1300	JOEF (YBC) Yamagata med ett “YBC”	JOB
	1062	15	1330	+JOXS (STV) Nemuro  strålande bra och länge // 1440 m fl. Hokkaido-breaket runt heltimmen synkade med alla STV men ingen annan med flera lokala reklamer.	BOS
		16	1259	JOXS rätt bra med “STV”-ID. En av flera 100-Wattare som hördes	JOB
	1071	16	1259	JOWM (STV) Obihiro med ett “STV” under britten	JOB
	1098	15	1300	JOSR/JOSW (SBC) Nagano bra ID + ”Nagano”. Enda jag hört redan på den fqn	BOS
		14	1300	JOWO (RFC) Koriyama  bra ID!  Äntligen något nytt för mig på JO-fronten!	BOS
		16	1400	JOWO med ett ganska klent “RFC” men finns i pärmen så...	JOB
	1116	14	1300	JODR (BSN) Niigata  med riktigt starka ”BSN Radio”	BOS
	1125	17	1540	JOAD (NHK2) Okinawa svarade till sist trevligt nyligen, så behöver ej skicka	JOB
	1134	16	1500	JOQR (NSB) Bunka Hoso hördes bra	JOB
	1152	17	1540	JORB (NHK2) Kochi svag, men har QSL så...	JOB
		18	1540	JOPC (NHK2) Kushiro är enda Hokkaido här och bör vara den som håller sig med ett non-ID av samma slag som huvudstationen på 747	JOB
		21	1600	HLCW (KBS1) Wonju  starkast just vid ID	BOS
	1188	14	1959	HLKX Incheon  perfekt Id. Antennflytten har inte påverkat hörbqarheten negativt	BOS
		18	2000	HLKX med bra ID när jag kollade efter NHK1	JOB
		15	2000	JOKP (NHK1) Kitami skapligt bland ganska få NHK1 denna gate	JOB
		23	2000	JOKP  med samma kommentar som ovan trots annat datum	BOS
	1197	14 21	1300	JOFO (RKB) Kitakyushu  med snygga ”RKB”	BOS
		16	1459	JOBF (RKK) Kumamoto faktiskt! Ny för mig och med tydlig referens till Kumamoto och ej heller // STV och RKB tex. Praktiskt att kunna kolla	JOB
		18	1400	JOWL (STV) Asahikawa skapligt bra med “STV Radio”	JOB
	1224	12	2000	JOJK (NHK1) Kanazawa  med arkiv-ID nästan	BOS
	1233	16	1300	JOGR (RAB) Aomori “RAB Radio”	JOB
	1242	12	2000	JOLF (NBS) Tokyo  med bra ”Nippon Hoso”	BOS
	1269	14	1300	JOHW/JOFM (HBC) Obihiro/Esashi  med klart ”HBC”	BOS
		16	1324	JOHW/JOFM “HBC” bra	JOB
	1278	12	2000	JOFR (RKB) Fukuoka  kanon med ”RKB Radio”	BOS
	1287	12	2000	JOHR (HBC) Sapporo  alla HBC:ers moder gick kanon	BOS
		16	1227	JOHR fint med “HBC Radio”, webadress mm	JOB
	1323	12	2000	JOFP (NHK1) Fukushima  med ett QRK4-ID!! Kul återhörande! Perfekt call!	BOS
		15	2000	JOFP men svagt bara	JOB
	1350	23	1500	DWUN Malabón  ”R La Verdad” mkt bra med ID mm på philish. Sen REL på EE!	BOS
	1368	12	2000	JOJP (NHK1) Tsuruoka  med perfekt ID!	BOS
	1404	16	1324	JOQL (HBC) Kushiro bra med “HBC”-ID	JOB
	1431	14	1300	JOHL/JOHN (BSS) Tottori/Masuda/Izumo  med habil signal  ”BSS”	BOS
	1440	15	2000	JOWF (STV) Sapporo	JOB
		12	1801	AFN Korea, Camp Humphreys  med lokal ad   "here at Camp Humphreys ..."  Ännu bättre 13.10 1900 med Humphreys-annonser. Tidigare ett eko på AFN så en bas till	BOS
	1467	14	1540	JOVB/JOIB (NHK2) Hakodate och Sapporo via Wakkanai  med ett perfekt ID // JOIB 747. D v s inget call alls utan bara NHK nämns. Samma röst som på 747.	BOS
	1485	14	1300	JOGO (RAB) Hachinohe/Fukaura/Towada  rätt fint med flera ID	BOS
	1494	14 24	1300	JOYR (RSK) Okayama + flera 1 kW-sändare  med fina ”RSK”	BOS
	1503	12	2000	JOUK (NHK1) Akita  med bra ID om än under någon annan station	BOS
	1530	15	1500	JOXF (CRT) Utsunomiya överraskade med ett fint ID // 94.1 FM! Tnx för tips BOS! Sedan behövde jag bara ratta in 1637 då de hördes 104 kHz ovanför sin frekvens på min Elad! Denna inspelninssnutt på 45 minuter kräver att man adderar 104 av någon anledning. KBRW hörs också till exempel, på 784... Någon som vet hur man återståller? Och sen återstår bara QSL... Bara hört dem en gång tidigare	JOB
		15	1500	JOXF  var ny för mig. Jag började leta sedan jag hört "94.1 FM CRT" och råkade nämna det varpå Janne direkt visste vad jag skulle leta efter! Tnx tillbaks!	BOS
	1557	16	1324	JOHS (HBC) Rumoi med ett “HBC” i röran här	JOB
	1575	15	1304	AFN The Eagle  IDade de efter sportresultaten. Alla tre AFN på frekvensen verkar köra Top40-varianten ”The Eagle” på denna frekvens	BOS
	1584	15	1259	JOIK (NHK1) Sapporo via Hiroo/Nemuro/Shinkitami  med regionalt för Hokkaido  // 585, 603, 792 t ex.	BOS
		15	1257	JOUK (NHK1) Akita via Kosaka/Yuzawa  med regionalt för Tohoku //1503 t ex	BOS
	1593	15	1540	JOQB (NHK2) Niigata	JOB

OCEANIEN
	567	16	1400	2YA R NZ National, Wellington med ett svagt ID	JOB
	590	15	1435	KSSK Honolulu HI tuffade på under KHAR med halvgamla hits från Wham med flera från strax efter 14, och här en skapligt trevlig “KSSK”-jingle med AK-QRM. Kul återhörande, bara andra gången för mig, och många år sedan sist (PAX57 kanske?)! Tog deras ID då på minidisc vill jag minnas :-). Trevligt QSL kom då också. Riktigt bra mot AK/HI den första timmen av min PAX138-vistelse. 880 gick tex. också, med lugna pratpx och tillbakalutad musik men behövs inte så orkade inte gräva just på den …	JOB
		15	1435	KSSK  länge med mx och ibland starkare än AK! Jingle men bättre strax innan	BOS
	650	15	1408	KPRP Honolulu HI körde över KENI stundvis med sin filippinska musik. Sade “Pinoy Power” bl.a. här	JOB
		15 16	1421	KPRP  fint upp ur AK med musik och bokstavs-ID mm den 16:e	BOS
	657		16		1326	Star, Wellington/Tauranga upp med sin rätt typiska musik och ett kort “Star” mm. Men rent av med ett eko nu, så båda hördes nog! Faktiskt rimligt då Wellington visserligen har 50 kW men Tauranga gjorde avtryck i loggen denna stund. Cx mot norra Nordön tycks det.  Kul återhörande!	JOB
	690	15	1431	KHNR Honolulu HI skapliga toppar. “AM 690 The Answer”	JOB
		15	1500	KHNR  klart ID när jag bytte sidband	BOS
	740	15	1500	KCIK Kihei HI med Relevant Radio och “KCIK Kihei-Maui”	JOB
		16 21	1500	KCIK  tog för sig förvånansvärt bra på västkusttråden medan vi satt på pizzerian i Junosuando. det hade vi inte kunnat räkna ut. 15.10 1500z personligt rekord i styrka	BOS
		16	1400	KCIK 	LE
	760	15	1400	KGU Honolulu HI sekunder efter att jag kopplat in mig kom “...KGU AM”, “...95.1 and AM 760, Honolulu’s Real Country”. Blev svarta tråden just i början!	JOB
		15 16	1402	KGU  med perfekt ID och country!	BOS
	830	15	1500	KHVH Honolulu HI med ett klämt ID inprickat med kirugisk precision trots att 828 var bred: “KHVH Honolulu”. Tror bara andra gången för mig på den också, men tur man inte behövde den...	JOB
		15	1500	KHVH  helt klart men inget mer genom oväsendet här. Hade gått fint utan QRM	BOS
	900	15	1500	KMVI Kahului HI “Maui’s ESPN KMVI AM 900” // 102.5	JOB
		15	1144	KMVI  fint med lokala reklamer	BOS
	918	16	1300	3YT R NZ National, Timaru “This is Radio NZ News” men väl svagt för rpt	JOB
	940	15 16	1138	KKNE Waipahu HI  med traditionell musik och ett ID	BOS
		15	1418	KKNE “...on KKNE AM really Hawaiian language radio all the time”	JOB
	990	15	1550	KIKI Honolulu HI “Fox Sports 990 KIKI Honolulu”	JOB
		15	1132	KIKI  med läckra HI-reklamer + ID. 	BOS
		18	1129	Gold FM, Naulu kul att logga på rätt antenn! Skapligt med tillbakalutad musik och “Gold FM”. Upp bra lite senare också, men just det ID:et missade jag att spela in	JOB
		18	1142	Gold FM  var jag ju tvungen besöka en stund efter larm från JOB	BOS
		18	1140	Gold FM	LE
		21	1600	4RO Rockhampton QLD  väldigt splashad men precis på timmen ett fint ”News … Rockhampton …” mellan skräll-attackerna. Inte kollat mer. Första gången med privata inombandare för min del. Förmodligen mitt fel genom alla år och inte kondsens…	BOS
	1008	16	1300	+1ZD Newstalk ZB, Tauranga/Paengaroa upp just så pass att det gick att höra att de 
				gick // med 1080 tex. en kort stund under nx. Vid ID tämligen svag, men dock hörs 
				“Zed-B”:et	JOB
	1017	16 18	1105	A3Z R Tonga, Nuku’alofa  där satt den! Körsången lät rätt, och här kom man upp bra med ett språk jag inte hört förut. Min förfrågan gav QSL, det var dem! Vad annars förresten kan man kanske undra på denna QRG. Så blev land 200 QSL:at till sist - det tog bara 34 år. Österrike blev först 1986! Även 16:e kring 11z men bättre 18:e	JOB
	1026	16	1300	+1ZK/1ZN Newstalk ZB, Whangarei/Kaitaia  dök också upp detta NZ-skip!	JOB
	1035	15	1346	2ZB Newstalk ZB, Wellington  med flera Wellington-reklamer hade jag haft i lurarna länge medan jag jobbade med kabelstammarna utan att reagera. Så snart jag började  tänka på vad jag lyssnade på hörde jag att det var NZ-dialekt! Fint ID 1300z oxo	BOS
		16	1247	2ZB Newstalk ZB, Wellington rent av bra med reklam och ID!	JOB
	1040	15 21	1500	KLHT Honolulu HI  hade stora problem att freda sig från starka européer men i alla fall ett klart ”This is - splash - Honolulu.” PE säger sig höra callet igenom dessutom.	BOS
		15	1438	KLHT fint med kristen musik och “24 hours a day we’re K-Light AM 1040”	JOB
	1060	15	1425	KIPA Hilo HI faktiskt med ett “CSN” här i ett break. Kör kristna px i samma kedja som tex. 1240 KMHI Mountain Home. Många säsonger sedan jag hörde 1060! QSL då.	JOB
	1080	15 16	1430	1ZB Newstalk ZB, Auckland skapligt bra stötvis med reklamer till co.nz. Och även 
				Auckland. Ny för mig! 1035 gick nog också, just kring timmen 1500 men ej så bra och 
				behövs inte heller så... Inte så illa med ID och nx 1300 16:e heller!	JOB
		15	1317	1ZB Newstalk ZB, Auckland  stark  // 1035	BOS
	1098	16	-1131	V7AB R Marshalls, Majuro rent av fint en stund med nationalsången vid c/d. Bara andra gången jag hör dem tror jag. Flera säsonger sedan sist, men QSL kom då 	JOB
	1107	15	1313	Magic Talk, Tauranga/Rotorua   med snygg annonsering av sitt overnite-px med prat 
				om New Zealand, telefonnumret till Tony Amos och så ett ”Magic Talk”-ID!  Gick 
				följa i över en timme med sitt phone-in. Jag hörde dem häromåret som Radio Live	BOS
		15	1427	Magic Talk, Tauranga/Rotorua hördes faktiskt med en promo för ett program + ID. Bäst på SAM - Tnx för tips BOS! Borde(?) ha gått 16:e då fler NZ hördes, men MFR2 var väldigt starka på Asienantennen det datumet... Inget eko så antagligen Tauranga...	JOB
	1110	15	1400	KAOI Kihei HI ganska svag men 100% när KAGV drog in andan	JOB
		15 16	1130	KAOI  under KAGV mest hela dagen men igenom med ett OK ID denna tid	BOS
		16	1400	KAOI  	LE
	1210	15	1501	KZOO Honolulu HI med ett uselt ID bara, men gick minst en timme av och till med non-stop japanska (?) sånger. Korta men bra toppar. Kan finnas något ID men behöver inte gräva då de svarade med ett riktigt QSL-kort(!) för många år sen	JOB
		15	1359	KZOO  med risigt ID. Gick ensam på frekvensen i två timmar några minuter nu och då. Mängder med japanska låtar och ID varje halvtimme så ska försöka få ett QSL till slut. Problemet är att dom inte har någon email-adress. Brev till Harry kanske…	BOS
	1240	15 16	1124	KEWE Kahului HI  inte lika stark numer som när den var ny men OK ID // FM	BOS
		18	1315	KEWE “KEWE 1240 AM”, “The Spirit of Hawaii”. Nämnde även 97.9	JOB
		16	1459	KEWE 	LE
	1270	15 16	1116	KNDI Honolulu HI  faktiskt med modern musik, EE och fina ID idag. Även ett fullständigt ID 1602z den 15.10 med FC och hela biten. Solo och häftigt denna tid!	BOS
		15	1547	KNDI  med ett “KNDI 1270 AM” när jag livekollade	JOB
		15	1530	KNDI 	LE
	1296	15	1300	1ZH Newstalk ZB, Hamilton  med heltimmes-ID:  ”This is Newstalk ZB News” och började med vädret som hördes bra ett tag	BOS
		16	1300	1ZH Newstalk ZB, Hamilton  med ett “This is Newstalk ZB News”. Ibland så!	JOB
	1370	15	1403	KHXM Pearl City HI svagt men med legal ID här! Nytt call sedan någon månad och ägarbyte men  hittar inte mycket annat på nätet. QSL finns dock, och jag har nog förträngt vilket format de hade då... Här kunde i alla fall tunga rocklåtar till rätt klena signaler avnjutas av...	JOB
		15	1403	KHXM  fint med tunggung men sviktade lite just vid ID. Dock klart.	BOS
	1420	14 15	1345	KKEA Honolulu HI  oväntat stark topp med ”ESPN Honolulu” + callet	BOS
		15	1500	KKEA “ESPN Honolulu” mm ganska fint	JOB
		15	1600	KKEA 	LE
	1476	21	1610	4ZR Roma QLD  började höras bra denna tid efter ett par trevare strax innan. Ett syndikerat phone-in-px på bred Aussie-dialekt kunde sen följas vid flera uppdykanden i över en timme! Fina toppar.  Inte samma overnite-px som Hot Country 1629 även om det lät ungefär likt. Kanske olika starttid bara?	BOS
	1500	15 16	1100	KHKA Honolulu HI  en av många HI som gick stabilt. det mesta okollat  Läskigt bra och ensam på frekvensen 1600z med mer lokalt px än normalt då vi hör dom.	BOS
		15	1400	KHKA  “CBS 1500”, “KHKA AM Honolulu, Hawaii’s Information Station”	JOB
		15	1530	KHKA 	LE
	1540	15	1400	KREA Honolulu HI med smaskigt ID. Koreanska	JOB
		14 15	1400	KREA  med ett EE ID som hade lägre utstyrning än det koreanska px:et.  15:e 16z	BOS
		15	1600	KREA 	LE
	1570	14 16	1400	KUAU Haiku HI  med bra heltimmes-ID trots dämpningen i koaxen. KNDI 1270 var annars starkaste Hawaii-stn men körde bara snack på ö-språk. inga ID där inte.	BOS
		15	1500	KUAU fint “Keep it right here on KUAU 1570 AM, Haiku, Maui” mm	JOB
		15	1600	KUAU 	LE
	1611	14 21	1504	Vision Christian Radio, multipla orter  med bra Vision-id // flera frekvenser	BOS
	1620	14 21	1504	Vision Christian Radio, Taylors Beach QLD  stabilt. Är gamla favoriten 4KZ som tyvärr sålt sin själ. Vision finns på en ort till på 1620 men gamla 4KZ-splitfqn här	BOS
	1629	14 21	1539	Hot Country, Dalby  stabilaste Aussie med phone-in där folk gnällde på det mesta. Hann med en och annan kort Country-låt också. Fina reklamer mm för rpt-hungriga.  1558z den 21.10 ännu starkare och ännu bättre Dalby-reklamer! Oväntat.	BOS
	1638	14	1459	2ME, flera orter  med arabiska och här ett "2ME" 	BOS
	1647	14 21	1504 	Vision Christian Radio, Mackey  // flera frekvenser.  Bra "Vision"-id	BOS
	1656	14 21	1504	Vision Christian Radio, Bundaberg  riktigt bra ibland.  1542  fina annonser oxo	BOS

NORDAMERIKA
	540	13 16	0459	WFLF Pine Hills FL  riktigt bra med alla varianter på ID, inklusive ”WFLA”	BOS
		16	0800	WFLF med kanon-ID enligt BOS och sen Fox News! Bara en kort koll från 16:e än 
				men verkar klart lovande-kul! Då blir det NA-rapporter även från denna PAX-tur!	JOB
		16	0759	WFLF  	LE
		15	0504	CBK Watrous SK  riktigt fri och fin med vädret för SK	BOS
	550	13 16	0500	WGR Buffalo NY  med flera ID, t ex ”WGR Sportsradio 550”	BOS
		16	0730	WGR	LE
		16	0600	WGR “Sportsradio 550 WGR Buffalo” mm. Väldigt bra vid 0815 samma datum	JOB
		16	0634	WSAU Wausau WI med wx och ID // 99.9	JOB
		14 23	0805	WSAU   med precis samma upplägg som tipset ovan	BOS
		13 14	0500	KFYR Bismarck ND  hann ID:a // 99.7 FM strax innan WGR	BOS
		16	0434	KFYR  med call och väder	JOB
		26	0900	KOAC Corvallis OR bra med “OPG”-ID och för många FM-sändare	JOB
		14 15	0900	KOAC  OPG-ID och sen BBC World Service	BOS
		15 18	0800	KARI Blaine WA  med fint ID! Sponsrat av Focus on the Family. Även fint 0626 15.10 men då var östkustantennen mycket intressantare. Denna dag skulle man nog behövt två SDR-mottagare. Mycket kul från båda huvudriktningarna och mycket bra separerade signaler. precis som man kommer ihåg från way back men som varit ovanligt flera år.	BOS
		16	0800	KARI “KARI Blaine” i kamp med WSAU	JOB
		15	1500	KTZN Anchorage AK bra före och efter TOH men lite blek just då	JOB
		14 15	1400	KTZN  med fint Id trots fräsandet	BOS
	560	13 16	0506	WGAN Portland ME  perfekt vid ID efter nyheterna	BOS
		16	0800	WGAN  starkast just på timmen	JOB
		16	0807	WGAN 	LE
		15 18	0600	WEBC Duluth MN  med det bästa ID jag hört från dom tror jag!?	BOS
		18	0500	WEBC fint med fullständigt ID +”northlandfan.com”. “The Fan 106.5”. Inga rocklåtar längre då alltså	JOB
		13 14	0500	KLZ Denver CO  tog tillfälligt över frekvensen vid timmen	BOS
		16	0801	KLZ  kom fint “...right here on KLZ 560”, “560 The Source”	JOB
		16	0713	KMON Great Falls MT bra med wx och “Big Skye Country 560 KMON”	JOB
		16	0900	KMON 	LE
		14 15	0757	KMON  i en soppa av stationer - bokstavssoppa?	BOS
		15	0700	KPQ Wenatchee WA  väntade jag mig inte så tidigt men ID on top	BOS
		18	0600	KPQ “AM 560 KPQ Wenatchee”	JOB
	570	23	0830	KNR Nuuk  god morgon-hälsning på danska efter den grönländska paussignalen!	BOS
		18	0500	CFCB Corner Brook NL med “VOCM”-ID. Länge sedan man hörde ett “CFCB” här	JOB
		17 20	0458	CFCB  med Stealers Wheel ”Stuck in the Middle”  “on Your VOCM”	BOS
		16	0800	WMCA New York NY var det länge sedan jag noterade! ID // 102.3 här	JOB
		16	0800	WMCA   ”wmca.com” bland annat men ganska klent under KNR och annat	BOS
		16	0506	WNAX Yankton SD med ID innan C2C	JOB
		14 18	0559	WNAX  överröstade KNR ett tag. Klart bäst på LSB.	BOS
		14 15	0701	CKSW Swift Current SK  sitt snabbpratade ID. Men riktigt stark.	BOS
		16	0804	CKSW “Country Music Radio CKSW 570”	JOB
		16	0900	KNRS Salt Lake City UT  med ett klent “Talkradio 105.9”. KVI stark	JOB
		18	0704	KNRS  med en bra promo i nyheterna men perfekt ID efter nyheterna!	BOS
		16	1000	KVI Seattle WA “Talkradio 570 KVI”	JOB
		15 24	0600	KVI  mycket bra och helt ensam på frekvensen. Inga splatter heller i störningen	BOS
		16	0900	KVI Seattle WA	LE
	580	18 23	0800	CFRA Ottawa ON  stabilt.  iHeart app-ansluten precis som massor av canadicker	BOS
		16	0700	CFRA “Newstalk 580 CFRA” svårmissad här	JOB
		16	0800	CKWW Windsor ON faktiskt med ett svagt men klart ID under CFRA! Den var det många år sedan jag hörde. Då dessutom bra, och QSL kom också trevligt nog	JOB
		13 15	0800	WTCM Traverse City MI  med ett klart legal ID men tyvärr lite klent för att jag ska 
				skicka rapport. KIDO kom upp och sabbade nämligen.	BOS
		15	0800	KIDO Boise ID  kom upp och ID:ade strax efter WTCM och störde lite ....  KIDO med QRK 4 vid ID på timmen 0700z!  Värsta hittills från dem!	BOS
		16	0442	CHAH Edmonton AB har återaktiverat frekvensen med reklamer till area code 780. Ska så vitt jag förstår använda CKUA:s gamla licens och QTH?	JOB
		15 24	0605	CHAH  "You're listening to CHAH My Radio 580 AM, Bringing Albertans Together" några gånger i musiken denna störningsrusning. Solo på frekvensen. Stark ibland	BOS
	590	16	0659	WEZE Boston MA med callet mm	JOB
		16	0800	WEZE 	LE
		16	0759	WEZE  började stapla ID redan en minut före heltimmen och fortsatte länge	BOS
		18	0400	WROW Albany NY “The greatest songs of all times on Magic 590 and 100.5”	JOB
		13 23	0800	WROW  uselt genom CJCL med samma Id för JOB.  Den 13.10  0508z med en kanon-jingle ”Real Old Oldies. Magic 590” 14.10  0600z kanon över timmen.	BOS
		18 23	0759	CJCL Toronto ON  “Toronto’s Sports Radio, SportsNet 590 The Fan”	BOS
		18	0600	CJCL “SportsNet 590 The Fan”	JOB
		16	0900	KXSP Omaha NE “am590espnradio.com” dög ju som specifikt ID..	JOB
		16	0900	KXSP  på gränsen till acceptabelt men ID enligt Janne	BOS
		18	0600	KQNT Spokane WA “Newsradio 590 KQNT, Spokane”	JOB
		16 18	0600	KQNT  skapligt när jag tillfälligt slog över till västkustantennen en sekund innan.	BOS
		15	1500	KHAR Anchorage AK finfint med ID för repeatern också	JOB
		14 15	1400	KHAR  drog webbadressen och andra ID-varianter	BOS
		16	1400	KHAR    KHAR 590.com , CBS Sports 590 	LE
	600	16	0802	CFQR Montréal QC med pop och “You are listening to CFQR...”	JOB
		16	0802	CFQR  noterad ofta men klickat vidare utan att notera ner datum annat än detta	BOS
		14	0300	WMT Cedar Rapids IA  med fint ID strax innan CJWW tog över helt. På ÖK.	BOS
		16	0900	KSJB Jamestown ND mycket fint med ID “AM 600 KSJB Jamestown, North Dakota plus en snygg jingle innan CBS News	JOB
		16	0900	KSJB 	LE
		14 15	0700	KSJB  dundrade över CJWW trots att de också gick starkt	BOS
		14 15	0304	CJWW Saskatoon SK  fint ID efter nyheterna	BOS
		16	0612	CJWW Saskatoon SK 	JOB
		16	0706	KCOL Wellington CO bra med ett “600 KCOL”. Länge sen sist i mina lurar!	JOB
		16	0706	KCOL  passade in ID:et när jag testade väskusttråden en stund! Tnx för tipset Janne. En riktig raring som jag dock har QSL ifrån redan. Ett kul återhörande i alla fall.	BOS
		24	0532	KOGO San Diego CA  fint ID i promo var eftersökt! Får bli en rapport. Omöjligt få fram rapporten numer tyvärr. Strypt inkanalerna och skickat hem personal.	BOS
		15 28	0802	CKSP Vancouver BC  ensam på frekvensen ”Sher E Punjab Radio”. Väldigt ID med call och allt redan den 15.10!	BOS
		16	0931	CKSP “Sher-e-Punjab Radio AM 600”	JOB
	610	13 20	0600	WIOD Miami FL  fint med lokala reklamer och bra ID mm	BOS
		16	0830	WIOD med en bunt ID	JOB
		16	0800	WTVN Columbus OH “Newsradio 610 WTVN Columbus”. ABC Nx	JOB
		14 15	0300	WTVN  helt dominant under lång tid båda dagarna och mycket bra i topparna.	BOS
		16	0800	WTVN  	LE
		16 18	0734	CKTB St Catharines ON  med lite klent ID efter vädret	BOS
		16	0600	CKTB “The Voice of Niagara is Newstalk 610 CKTB”	JOB
		18	0600	KDAL Duluth MN “610 KDAL AM” + ID för 103.9 vars call jag inte uppfattade 	 JOB
		14 16	0500	KDAL  äntligen så välartikulerat att ID gick tyda. Den 16:e betydligt bättre 	BOS
		15 16	0725	CHTM Thompson MB  med bokstavs-ID då jag trodde det var KOJM som spelade	BOS
		16	0519	CHTM var det som rockade. “This is 102.9 CHTM” och sedan reklam	JOB
		28	0500	KOJM Havre MT  med fint ID // två FM efter en Beach Boys och sen Covid-nyheter. Ensam på frekvensen strax innan bandet dog för dagen. Den behövde jag! QSL!	BOS
		18 22	0639	KVNU Logan UT  ensam och stadig över timmen med flera ID. Även 14.10.	BOS
		22	0506	KVNU  “...on 102 FM 610 AM, and kvnutalk.com”	JOB
		15	0735	KRTA Medford OR  med MEX och "La Gran D"-jingle	BOS
		16	0704	CHNL Kamloops BC  fint med ”NL Radio” och annat lokalt	BOS
		16	0900	CHNL är en Stingray radio station säger dom	JOB
	620	20	0529	CKCM Grand Falls-Windsor NL  med ett par VOCM-id i en röra av stationer	BOS
		20	0600	WZON Bangor ME  kom igenom Rebelde med ett svagt ID	BOS
		20	0600	WZON kom upp och hördes halvknaggligt men klart. Länge eftersökt då de ägs av en viss Stephen King. Bra QSL!	JOB
		16	0833	WVMT Burlington VT dyker upp nu och då. Kom fint här med promo	JOB
		23	0832	WVMT  med flera ID i samband med en väderrapport. Inte bästa rösten för att vara lätt att skilja på WVMT, WDNC, WDAE men ”News, Talk WVMT” grejade biffen	BOS
		13 14	0500	WTMJ Milwaukee WI  var det under Cuba och inte FL …	BOS
		16	0800	WTMJ hade även här sällskap av Rebelde	JOB
		14 23	0800	CKRM Regina SK  halvbra med musik i det höga bakgrundsfräset	BOS
		15	1400	KGTL Homer AK har Newstalk numer. Länge sedan jag tog med dem till loggen. Senast hade de nog ett NOS-format	JOB
		16	1400	KGTL 	LE
		15 16	1400	KGTL  stark.  ”The Answer” numer	BOS
	630	16	0758	CFCO Chatham ON fint med “CFCO - Chatham-Kent’s Country”	JOB
		16	0758	CFCO  ID:ade 20 sekunder innan den fil som jag hade kollat. Tack för tipset Jan!	BOS
		18	0602	WREY Saint Paul MN hör jag verkligen inte ofta. “El Rey 94.9 FM”. Stötvis rätt bra denna morgon med sin Mex-musik	JOB
		14 18	0602	WREY  med tydligt ID när jag kollade tipset ovan. Jag hade redan fuskat över denna timme och missat anropet! Inte för att jag behöver en rpt men kul station i alla fall! Nästan bättre 14.10 kl 0636z med samma förinspelade ID mellan låtarna.	BOS
		14	0800	KYFI St Louis MO  med klart ID på USB medan CHED gick bättre på LSB. Men CHED hade problem på min antennkombination överhuvudtaget. Jag har hört BBN här fint någon gång men glömde notera den gången eftersom den ju var OID då. Svarade snabbt att han inte hörde ID:et trots att det var helt OK i mina öron. Lyssnade med mobilen eller plattan?	BOS
		23 24	0557	CHED Edmonton AB  Q4 med köptips som t ex hos Audi Edmonton North	BOS
		16	0800	CHED grymt dominant här “630 Ched”	JOB
		15	1506	KIAM Nenana AK bra med wx och ganska låga grader F	JOB
		16	1400	KIAM 	LE
		14 16	1200	KIAM  hade en massa goda råd om vilka skrifter man skulle studera	BOS
	640	18	0400	CBN St John’s NL  ”640 AM in Saint John’s”	BOS
		23 24	0557	CFMJ Richmond Hill ON  överraskande östlig denna störning men nordligt läge gynnade.Strålande rapportmaterial, t ex ad för northlandmorgage.com	BOS
		16	0800	CFMJ kanonstark	JOB
		14 15	0803	WMFN Peotone MI  strålande med La Poderosa-ID mm och skön musik 0559 flera fina bokstavs-ID dessutom	BOS
		16	0900	WMFN med ett dåligt ID så tur man inte behövde den...	JOB
		16 23	0800	KFI Los Angeles CA  stadigt och tog över mer och mer från CFMJ + en med mx	BOS
		16 19	1100	KFI skapligt med promo för morgonshowen	JOB
		15	1500	KYUK Bethel AK  väder och ID av mycket ung presentatör	JOB
		15 16	1400	KYUK  precis som JOB antyder men tjejen är nog äldre än hon låter …	BOS
	650	14 23	0700	KNR Qeqertarsuaq  med en modern ”jojk” kanon. Nämnde även Nuuk	BOS
		16	0800	WSM Nashville TN “650 AM WSM”. CBS Nx	JOB
		14 16	0658	WSM  rekommenderade ”WSM at 95” utan decimal. Rejält nertryckt av KNR	BOS
		14 24	0555	CKOM Saskatoon SK  // 980 CJME under sporten. Sen eget ID. Strålande rent.	BOS
		16	0900	CKOM  	LE
		16 24	0900	CKOM fint med “650 CKOM, news talk sports, a Rawlco radio station”	JOB
		16	1000	CISL Vancouver BC “CISL Vancouver is SportsNet 650”	JOB
		15	1400	KENI Anchorage AK stark men med en mx-stn under. Antagligen HI	JOB
		16	1400	KENI  Jingle” KENI Anchorage..KENI.com KENI.com”	LE
		15 16	1410	KENI  med HI under	BOS
	660	13 18	0459	WFAN New York NY  med fina promos	BOS
		18	0800	WFAN med ID // 101.9	JOB
		14 23	0800	KEYZ Williston ND  fint ID ännu mycket starkare med lokala reklamer innan	BOS
		23 24	0558	CFFR Calgary AB  lät MegaTire Calgary värva kunder	BOS
		16 23	1200	KFAR Fairbanks AK  en av flera AK med hyfsad styrka på västkusttråden	BOS
		16	1400	KFAR 	LE
		18	1100	KFAR med ID + slogan “The Heartbeat of Alaska”. Fox News	JOB
	670	13 15	0500	WSCR Chicago IL  körde över Cuba här	BOS
		18	0800	WSCR “670 The Score”	JOB
		20 24	0600	KBOI Boise ID  bra men inte så bra som dom ofta är	BOS
		22	0530	KBOI kan höras väldigt fint när dom vill	JOB
		15 21	1500	KDLG Dillingham AK  använde sin ID-lucka i NPR vilket KOTZ inte gjorde	BOS
		16	1400	KDLG 	LE
	680	13 20	0500	WRKO Boston MA  med promo över canadickerna	BOS
		20	0500	WRKO med ID i röran	JOB
		18 23	0803	CFTR Toronto ON  svagt under KBRW  ”680 Newstime is 4.03”	BOS
		14 15	0700	CJOB Winnipeg MB  hade visst klarat sig från att hamna i loggen så …	BOS
		16	0900	CJOB “You’re listening to Global News Radio on 680 CJOB, Winnipeg’s News and Information Leader”	JOB
		24	0557	KNBR San Francisco CA  med flera hyfsade ID i promo.	BOS
		23 28	0800	KBRW Barrow AK  hur bra som helst.  ”Top of the World Radio”	BOS
		16	0900	KBRW kan nästan gå dygnet runt i Parka	JOB
	690	16	0758	CKGM Montreal QC  svagt ID när jag tillfälligt bytte antenn. ESPN starkt sen i kamp med Cuba. Var nog även det QC och inte FL ….	BOS
		16	0600	CKGM  “The Home of Sports in Montreal, TSN 690 CKGM”	JOB
		15	0700	CBKF-2 Saskatoon SK  med ID för just 690 i Saskatoon	BOS
		24 28	0559	CBU Vancouver BC  ”This is CBC Radio One, 88.1 FM and 690 AM …”	BOS
		16	0659	CBU “This is CBC Radio One 88.1 FM and 690 AM in Vancouver”	JOB
	700	13 23	0500	WLW Cincinnati OH  pratade Covid19 förstås	BOS
		16	0600	WLW så ska det höras! “Newsradio 700 WLW”	JOB
		20 24	0502	CJLI Calgary AB  med ett komplett ID men sen tog en SS över strax efter	BOS
		16	0658	CJLI “This is AM 700 The Light”	JOB
		16	1334	KBYR Anchorage AK fint med ID och wx	JOB
		16	1400	KBYR  ” AM 700 KBYR ”	LE
		15 16	1230	KBYR  	BOS
	710	16	0758	WOR New York NY  svagt ID i promo och sen även på timmen	BOS
		18	0300	WOR  “The Voice of New York, AM 710 WOR, an iHeart radio station”	JOB
		14 15	0700	WDSM Superior WI  inte så illa på timmen	BOS
		18	0300	WDSM “WDSM Superior-Duluth” på VK-tråden, medan WOR hördes på ÖK	JOB
		18	0400	KXMR Bismarck ND med callet och “Fox Sports 710” i röran här	JOB
		14 16	0700	KXMR  helt på topp  men fler under låg i beredskap att komma upp, inkl Cuba	BOS
		17	1100	KIRO Seattle WA “KIRO AM Seattle”, “ESPN Seattle”	JOB
		23 24	0558	KIRO  våldsamt stark med valurneinfo	BOS
	720	19	0800	WGN Chicago IL med några ID:n + jingle	JOB
		13 23	0800	WGN   IDade några gånger under starkare mx-stn som visst var KOTZ!	BOS
		16	0758	KOTZ Kotzebue AK  strålande ID lite oväntat. Hoppar oftast över heltimmes-ID:et.  Bad nu om ekonomiskt stöd för stationens kostnader. Är ju non-commercial.	BOS
		16	0758	KOTZ överraskade med ett ID. GM efterlyste ekonomiska bidrag under pandemin och nämnde websidan på www.kotz.org	JOB
	730	13 23	0800	CKAC Montreal QC  stark som vanligt med sitt non-call-ID	BOS
		16	0705	CKAC “Radio Circulation 730”	JOB
		13 14	0500	CKDM Dauphin MB  tog över från CKAC och LA på timmen. ID och CW	BOS
		24 26	0555	CHMJ Vancouver BC  med sin aktuella trafiksituation och Kathy vid micken	BOS
		16	0440	CHMJ “You’re tuned to the AM 730 traffic center”	JOB
	740	13 18	0402	CFZM Toronto ON  väldigt fint med sina ”Zoomer Radio” ”C-F-Zed-M”	BOS
		16	0712	CFZM “Zoomer Radio”	JOB
		14 24	0558	CBX Edmonton AB  häftigt.  Hade ett lokal-ID 0532z den 14.10 lite oväntat!	BOS
		22	0504	CBX med Edmontonvädret	JOB
	750	14 19	2259	CBGY Bonavista Bay NL  med fint ID som ”1400 AM in Gander”	BOS
		13 14	0400	WSB Atlanta GA  med fina ”95.5 WSB” mm	BOS
		18	0700	WSB med ID för 95.5 WSB-FM HD1” bl.a.	JOB
		14 20	0300	CKJH Melfort SK  stark med helt lokala nyheter före timmen. Sen till stranden …	BOS
		16	0428	CKJH “Saskatchewan’s new Beach Radio, 80’s-90’s”	JOB
		14	0900	KOAL Price UT  med ID som koal.net bland annat.  Har tidigare inte velat svara och inte var det bättre mottagning den här gången så ska ta en funderare …	BOS
		19	1000	KERR Polson MT  “750 KERR in Polson, Montana” efter KTXG	JOB
		20 23	0500	KXTG Portland OR  dominant men fler om budet. Bra Id dock.  The Game etc.	BOS
		20	0500	KXTG “750 The Game”	JOB
		14 16	1200	KFQD Fairbanks AK  	BOS
		18	1100	KFQD jingle “Newstalk 750 KFQD Fairbanks”	JOB
	760	20 23	0500	WJR Detroit MI  och inte KGB denna gång	BOS
		14 15	0700	KGB San Diego CA  lika stark som WJR och båda med Red Eye Radio! Himla eko men helt osynkade ID så båda ID:ade fint!  Första ”KGB”-loggning i Sverige kanske?	BOS
		16	0925	KGB  fin promo och “San Diego’s Talk AM 760”. Ett “KGB San Diego” 1000 samma förmiddag. Kul att det ännu går att förvärva 3-bokstavscall! (ex-KFMB)	JOB
	770	13 23	0805	WABC New York NY  bröt igenom Canada här	BOS
		20 24	0500	CHQR Calgary AB  med ID i promo	BOS
		16	0800	CHQR glömmer man lätt att ta med i loggen då den är så vanlig...	JOB
		24 26	0557	KTTH Seattle WA  verkligt bra innan AB la sig i	BOS
		21	0700	KTTH “AM 770 KTTH Seattle”	JOB
		16	1400	KCHU Valdez AK är verkligen ingen dussingsfångst! Fint ID! Varför gick inte 1230?	JOB
		16	1400	KCHU 	LE
		15 16	1400	KCHU  det starkaste jag hört dem 	BOS
	780	13 23	0800	WBBM Chicago IL  redovisade visst lotterinummer före Id	BOS
		18	0600	KKOH Reno NV snyggt med jingle “KKOH Reno” på timmen, som körde över WBBM. 
				ABC News sedan	JOB
		15 16	1100	KKOH  genom instrumentala musiken från Nome strax före timmen	BOS
		16 23	0805	KNOM Nome AK  “You’re listening to KNOM” och sen mx-mix	BOS
		16	1400	KNOM  “KNOM AM and FM in Nome, it’s 6 o’clock”	JOB
	790	18	0400	WPRV Providence RI inte bra, men “790 WPRV Providence, a Cumulus station” 	JOB
		13	0334	WPRV  med ID i röran	BOS
		19	0600	WAXY South Miami FL  ganska bra ID. Även ID:ad på ticket	BOS
		18	0559	WTNY Watertown NY  kanoners	BOS
		18	0559	WTNY med wx, ID och Fox News	JOB
		15	0800	WAYY Eau Claire WI  med hyggligt legal ID i en väldig röra	BOS
		16	0500	KFYO Lubbock TX 100% i kamp med KFGO. Men 95.1 och “kfyo.com” hänger ju ut Texas-stationen	JOB
		15 19	0700	KFYO  med samma bevisföring som för Jan ovan den 19:e. Den 15.10 på halvtimmen 0530z gick dom väldigt fint och helt utan konkurrens från KFGO några minuter!	BOS
		13 23	0800	KFGO Fargo ND  med ett prydligt standard-ID ”Mighty” som dom är	BOS
		16 22	0900	KFGO “The Mighty 790 KFGO Fargo”.  22.10 redan 0000z	JOB
		19	1000	KGHL Billings MT är en av dem som säger “The Mighty 790” som ju låter bra	JOB
		14 18	0659	KGHL imponerande fint med Dolly Parton och sen ID inklusive Mighty-slogan	BOS
		16 21	1500	KCAM Glennallen AK  förvånade med att kalla sig ”.. on Alaska Country”. Samma slogan den 15.10 kl 1500z så håller på att bredda sitt format kanske	BOS
		16	1345	KCAM Glennallen AK	LE
		15	1500	KCAM körde live = trevligare att lyssna på “29 degrees in Glenallen, it’s like snow falling, it is time for news on KCAM Glennallen, it’s 7 o’clock”. Fox Nx	JOB
	800	14	0429	VOWR St John’s NL  starkast men CKLW tog över sen.	BOS
		13	0507	WNNW Lawrence MA  med ett svagt “Power” i sitt SS musik-px. Bättre period hittad senare denna dag och snabbt och glatt QSL!	BOS
		16	0820	WNNW misstänkte jag nog med musiken och här ett enkelt “Power” mellan låtar vilket fick duga analogt med OK nedan. Saknar inte QSL från någon av dem så...	JOB
		16 19	0800	CJAD Montreál QC “Newstalk Radio CJAD 800”. Verkligt fint 19:e 0900	JOB
		16 19	0900	CJAD   ganska fint på ena sidbandet. IBOC-fräs på det andra. Från WGY.	BOS
		18	0600	CJBQ Belleville ON överraskande med flera “800 CJBQ” - tnx för tips PE! Mycket ovanlig kanadick. Har bara hört dem en gång tidigare, vid PAX för ett år sedan. QSL kom då så slipper skicka nu	JOB
		18	0600	CJBQ  bara andra gången jag hör och nu rätt ren med flera ID!	BOS
		16 18	0900	CKLW Windsor ON  fattades visst i loggen så tar med detta ID då ...	BOS
		16	1000	CKLW “News is next on AM 800 CKLW”	JOB
		16	0900	KQCV Oklahoma City OK “...on Bott Radio Network” fick duga denna gång	JOB
		14	0900	KQCV  rätt bra med Bott Radio Network men halva ID:et drunknade i röran	BOS
		16 18	1100	CHAB Moose Jaw SK  var det bara. Inte något västligare	BOS
		18	0600	CHAB bara med ett “800 CHAB” men det räcker ju...	JOB
		15	1410	KINY Juneau AK upp med väder och promo men ej helt bra, så tur man inte behövde rapport på denna. Tar nx från ABC	JOB
		15 18	1410	KINY  inte så illa med väder och id mm.  Not needed.  Även 0906 den 18:e.	BOS
	810	19	0900	WGY Schenectady NY “Newsradio 810 WGY” fint med wx med mera	JOB
		19 23	0800	WGY  faktiskt dominant över såväl NA som européer	BOS
		16	0800	CKJS Winnipeg MB “In Winnipeg, this is CKJS 810 AM”	JOB
		14 16	1101	CKJS  fint med EE ID i ETH px trots starka KGO.  14:e starkast på fqn med pop	BOS
		19	1000	KGO San Francisco CA “KGO San Francisco, a Cumulus station. Your home for the
				most important election of your life, Election 2020”. ABC Nx	JOB
		16 24	0600	KGO  tipsade om hur man kunde ha KGO med sig överallt	BOS
	820	13 16	0402	CHAM Hamilton ON  med ett snabbt Id mellan alla skratt	BOS
		13 14	0401	WBAP Fort Worth TX  bara svagt genom WCPT, som hade en bra dag	BOS
		22	0530	WBAP med ett dunder-ID, också i dictation speed för säkerhets skull	JOB
		19	0758	WCPT Willow Springs IL bra med promo och ett “...local and progressive on 820 AM WCPT Willow Springs”. Körde NBC Newsradio-nx innan	JOB
		13 14	0400	WCPT  i röran  "Where Facts Matter"	BOS
		19	1000	KUTR Taylorsville UT bra “KUTR Taylorsville-Salt Lake City”	JOB
		18 20	0500	KUTR  men bara svagt med legal ID. Kanon 18.10 0600z	BOS
		24 26	0600	KGNW Burien-Seattle WA  fint och tipsade om smaskig Thai-mat i Seattle	BOS
		16	1400	KCBF Fairbanks AK  ”ESPN Radio Fairbanks ”	LE
		15	1400	KCBF stark med ID även för K300DL på 107.9. ESPN	JOB
		14 16	1200	KCBF  med en envis station under. WA troligen	BOS
	830	16 19	0900	WCRN Worcester MA  med ett ID men stördes sen bort av norrskenet eller IBOC	BOS
		17	0400	WCCO Minneapolis MN har ju hörts bättre	JOB
		14 16	1100	WCCO  en av få W-stationer denna tid den 16:e	BOS
		22	-0029	KUYO Evansville WY  med fint slut-ID och power off!  Men lär svara dåligt?	BOS
		22	-0029	KUYO www.kuyo.com med mera. Hördes för ett par säsonger men vägrade svara då som nu...	JOB
		15	1400	KSDP Sandpoint AK “...830 AM in Sandpoint, K201DA...” (callet för FM-repeatern på 88.1) kom igenom trots splash från 828. Dessa var så jobbiga att det kändes motigt att kolla om KHVH hördes. Behövs ju inte heller så... 	JOB
		15 16	1100	KSDP gick dåligt utom bara själva callet i mun på MN! Oftast är det tvärtom!	BOS
	840	13 15	0400	WHAS Louisville KY  fint men både CW och SS (Cuba lät det som.) under	BOS
		13	0459	+KWDF Ball LA  som tagen ur luften! Helt okänd för mig sen tidigare. Som tur är med fint ID mm rapporterbart! Som väntat ett glatt och uppmuntrande QSL från Tyger!	BOS
		24 26	0558	CFCW Camrose AB  med tjusig jingle	BOS
		16	1000	KXNT North Las Vegas NV kämpade mot CFCW. “Newstalk 840 KXNT”. CBS Nx. Kampen gick bättre på gröna av någon anledning!	JOB
		15	0900	KXNT  med legal ID	BOS
	850	13 20	0600	WEEI Boston MA  stark vid alla sorts cx	BOS
		16 19	0659	WKNR Cleveland OH  med flera "ESPN Cleveland" i promo. Sen väldigt eko.	BOS
		16	0600	WKNR  mycket bra “850 ESPN Cleveland, WKNR Cleveland”	JOB
		15	0557	WGVS Muskegon MI  med sitt dubbel-ID // 1480. Betydligt ovanligare här!	BOS
		18	0259	KOA Denver CO “KOA Newsradio 850 AM 94.1 FM”	JOB
		13 26	0400	KOA	BOS
		14 21	1500	KICY Nome AK  lät någon kändis ID:a åt sig	BOS
		16	1400	KICY 	LE
		15	1501	KICY och här var det nog ett par lokalbor som ID:ade. Sen en hurtig slogan-sång som antydde att en kaffekopp + toast kunde passa till deras “Breakfast Club”, och därefter SRN News. Så stark att jag inte iddes kolla om saknade HI fanns därunder...	JOB
	860	16 18	0800	CJBC Toronto ON  med lokal-ID	BOS
		18	0700	CJBC ganska ensam med sitt ID	JOB
		14	0900	CBKF-2 Saskatoon SK  med fint ID för Prince Albert-frekvensen	BOS
		18	0600	KTRB San Francisco CA med ett forcerat ID “KTRB San Francisco, streaming live at 860amtheanswer.com”. Behöver man egentligen säga det så där fort?	JOB
		18 20	1100	KTRB  även denna heltimme och 0700z	BOS
		20	0533	KPAM Troutdale OR  med fina ID!  ”AM 860 The Answer” vilket kunde betyda KPAM eller WGUL. Den betydligt vanligare KTRB kör benhårt med ”860 AM The Answer” - så inte den! Närmare koll gav ”The New K-Pam” och även callet, ”Portland” och ”Oregon”. Har varit helt osynlig vid bra OR-cx så något hände denna dag.	BOS
		16	1232	CFPR Prince Rupert BC  med CBC Vancouver-vädret under CHAK	BOS
		16	1330	CFPR i kamp med CHAK men gav tiden till 6:30 och den senare till 7:30. Olika tidszoner ju. “Daybreak News”	JOB
		26	0357	CHAK Inuvik NT  bad om musiktips till "CBC Inuvik"	BOS
		15	1500	CHAK “This is CBC Radio One 860 AM in Inuvik”. Minns hur svårt jag hade att få lokal-ID på dem när det begav sig men QSL kom till sist per brev förrförra decenniet	JOB
	870	16	0701	WHCU Ithaca NY “AM 870 Newstalk WHCU, WFIZ-HD3 Ithaca”	JOB
		16	0800	WHCU  även denna tid	BOS
		13 18	0400	WWL New Orleans LA  med bra ID men en del QRM.  NOS bland annat.	BOS
		16	1029	KPRM Park Rapids MN verkade ha dragit på med fler Watt efter natten. Räknade upp stationerna i KK Radio Network	JOB
		16	1029	KPRM  med en mycket trevlig öppningsceremoni!  Mycket stabil och rätt bra.	BOS
		16	1003	KLSQ Whitney NV äntligen rapporterbart med ett helt OK legal ID med call och ort. En stund tidigare fint “Zona MX 103.5” i SS-musiken. Reläar KISF här då. QSL!	JOB
		14 16	1003	KLSQ  upp några sekunder med ett användbart ID! Tnx JOB den hade jag missat att kolla efter. Jag körde på östligare tråd så tänkte inte på den. KFLD kom inte fram.	BOS 
		16	1005	KFLD Pasco WA promo och “...only on Newstalk 870 KFLD ” // FM-QRG:s	JOB
		14 16	1130	KFLD  promotade sin Newstalk 870 mobile app	BOS
	880	16 20	0500	WCBS New York NY  i en himla röra	BOS
		23	0803	WCBS “WCBS Newstime 4.03”	JOB
		14 15	0701	CKLQ Brandon MB  snyggt legal ID. Ägdes av Westman sa dom t ex.  En koll visade att Westman är en region i Manitoba. Boissevain ligger visst där också.	BOS
		19	0652	CKLQ “Today’s Best Country, Q-Country 91.5”	JOB
		16 24	1230	CHQT Edmonton AB  real ”qt”	BOS
		19	0646	CHQT “Traffic every 15 minutes on Global Newsradio 880 Edmonton”	JOB
		16 26	0402	KWIP Dallas OR  hann precis ID:a innan kondsen avklingade för dagen	BOS
		16	0957	KWIP “La Campeona” med ID // 103.9	JOB
	890	16 18	1001	WLS Chicago IL  började nyheterna med vädret	BOS
		15	1030	KYWN Meridian ID  stadigt men inte som om dom vore på 50 kW. Ensam på frekvensen kanske 250 W räcker. Bra ID mm så testar rapport igen.	BOS
		19	1000	KYWN  “La Perla”. Vill inte svara...	JOB
		18 24	0604	CJDC Dawson Creek BC  rapporterbart med några ID och Country	BOS
		15	1500	KBBI Homer AK fint med vädret	JOB
		16	1400	KBBI 	LE
		14 16	1200	KBBI  ”This is KBBI Homer”  tvärs genom en station med musik	BOS
	900	16	0305	CHML Hamilton ON “Global Newsradio 900 CHML” rätt bra	JOB
		14 16	0205	CHML  ”from the 900 CHML weather center ….”	BOS
		18	0601	+WKDA Lebanon TN  med bra ID men det stämde inte med format (NOS istället för MEX.) eller translator-frekvensen på hemsidan. Flera timmars research senare så stod det dock klart. Stationen är nästan helt odokumenterad på internet och repeatern stod fortfarande enbart som CP hos FCC! Dessutom ägd av annat bolag! Det var rätt ort dock så bara att börja nysta. Kör Big Band vissa tider för pensionärer som sitter inne pga Covid-19 kanske? Från något arkiv som tillhört WAMB 1160 en gång i tiden. Tack till LE som hittade den först och undrade vad detta kunde vara för konstig station!	BOS
		18 	0601 	WKDA  med legal ID! Kör tydligen Big Band nu, och Country ibland också, så här behövdes Googling och lyssning på en Kiwi i Nashville för att greppa det hela! Svarade snabbt! 	JOB
		18	0601	WKDA  behövde utredas enligt ovan!	LE
		18	0600	CKBI Prince Albert SK tar man inte alltid med till loggen... “We are Saskatchewan Country, 900 CKBI Prince Albert, 95.9 La Ronge, 92.9 Big River” 	JOB
		16 19	0711	CKBI  jämnstark med några andra men ID i countryn här i alla fall	BOS
		16	1400	KZPA Fort Yukon AK	LE
		14 16	1401	KZPA  med ”KSKO-FM”-Id lite försenat.  utförligare ID 1101z samma dag	BOS
		21	0700	KZPA med KSKO-ID	JOB
	910	14	0430	+WMOG Meridian MS  med  ett par ”WMOG” och även ”Praise Meridian” och bara ”Praise”. Big surprise! Men en hel kW natt så troligen inget fusk. 	BOS
		16	0801	WFDF Farmington Hills MI “online at superstation910.com”	JOB
		13 14	0500	WSUI Iowa City IA  fint ett bra tag över timmen.	BOS
		23	0803	KCJB Minot ND “This is 910 AM KCJB in Minot”. Tillhör iHeart. Fox Nx	JOB
		14 19	0859	KCJB IDade och lämnade sen över till WSUI	BOS
		16 20	0501	CKDQ Drumheller AB  "Real Country 910"	BOS
	920	13 16	0500	WOKY Milwaukee WI  fint på timmen. CFRY dessförinnan.  	BOS
		16	0900	WOKY  “This is the Big 920 WOKY Milwaukee”	JOB
		18	0119	CFRY Portage-la-Prairie MB promotade sina hockeysändningar med Portage Terriers	JOB
		16	0901	CFRY  hade -5 grader. Var ovanligt tunn så WOKY kom igenom på timmen.	BOS
		20 26	0300	KXLY Spokane WA  inte övertygande. Country under. 	BOS
		16	0900	KXLY dyker ofta upp på insp. med VK-tråden	JOB
		15	1400	KSRM Soldotna AK “This is The One, KSRM Soldotna-Kenai-Homer” fint	JOB
		15 16	1100	KSRM  drog på bra till heltim. Stabilt kl 0006z den 22.10! Tel 283-5811 till studion	BOS
	930	17	0336	CJYQ St. John’s NL  “Kixx Country Classics”	JOB
		14 17	0358	CJYQ  pumpade på med CW och hade inte mycket QRM. Mer QRN och QSB	BOS
		16	0532	WBEN Buffalo NY	JOB
		13 16	0506	WBEN  tog över från WKBM och drog flera ID 	BOS
		19	0800	WKBM Sandwich IL “Relevant Radio 950 and 930 AM” + callen	JOB
		13 15	0400	WKBM  med dubbel-ID:et enligt ovan. Dominerade länge.	BOS
		16	0500	KSDN Aberdeen SD “Newstalk 930 KSDN Aberdeen” med vanliga basrösten	JOB
		16 18	0500	KSDN  ovanligt rent och starkt	BOS
		16	1105	KSEI Pocatello ID  lämnades plötsligt ifred av CJCA när dom drog vädret	BOS
		24	0556	CJCA Edmonton AB  ”Bible Answer Man” om hur Bibeln kan användas i politik	BOS
		16	0900	KHJ Los Angeles CA long time wanted men här landades ett “Relevant Radio”-ID med rätt frekvens + callet! PDF-QSL anlände efter en tid som brukligt med RR - kul!	JOB
		14 21	1400	KNSA Unalakleet AK  rätt bra med dubbel-ID:et // 670	BOS
	940	13 14	0403	CFNV Montreal QC  bytte plötsligt plats med XEQ	BOS
		16 21	2358	CJGX Yorkton SK  tackade för att jag lyssnade på GX-94	BOS
		18	0700	CJGX “We are GX-94” +  callet mm	JOB
		16	0700	KGMS Tucson AZ gladde stort med ett ID här! Arizona är alltid kul och Tyger QSL:ade snabbt som han brukar!	JOB
		15	0400	KGMS  överraskande upp ur CJGX med ett vältajmat ID! Sen tog XEQ över. QSL!	BOS 
	950	14 26	0600	CKNB Campbellton NB  bra ID	BOS
		13 15	0457	WWJ Detroit MI  fint men sen dränkt av annan station	BOS
		23	0700	WWJ “Newsradio 950 WWJ”	JOB
		13	0400	WNTD Chicago IL  parallellt med 930. Starkare här men svåra splatter irriterade	BOS 
		14 15	0100	CFAM Altona MB  med lokalt och ett par ”CFAM”-ID rent och fint båda dagarna	BOS
		16	1200	KCAP Helena MT ”Newsradio 95 KCAP Helena ”	LE
		16 23	1200	KCAP  som Lars beskriver det. Även 14.10.	BOS
		22	0500	KCAP “This is Newsradio 95 KCAP Helena”	JOB
		18	0600	KOZE Lewiston ID upp med ett “Talkradio 950”-ID och callet! Nätt och jämnt, så behövde manglas lite, men 100%. Den har jag inte stött på förut, så QL! QSL kom prompt sen och deras voice guy kändes igen av v/s!	JOB
		17	1100	KJR Seattle WA “Sportsradio 950 KJR”	JOB
		24 26	0600	KJR   behövdes det inga hörlurar för att höra …	BOS
		16	1300	KJR 	LE
	960	16	0800	WEAV Plattsburgh NY fint med “960 The Zone” mm 	JOB
		16 18	0500	WEAV även denna dag. Släppte igenom WFIR vilket de inte brukar göra så ofta	BOS
		18	0500	WFIR Roanoke VA med ett klart “This is WFIR Roanoke”	JOB
		18	0500	WFIR  dök upp när jag tog mig an denna 5-minuterssnutt	BOS
		13 14	0500	WSBT South Bend IN  snyggt “96-1 WSBT South Bend” på LSB. Dåligt på USB	BOS
		18	0755	KMA Shenandoah IA skapligt	JOB
		14 18	0755	KMA  p s s s JOB beskriver det	BOS
		18	0600	KFLN Baker MN med ID både för 960 och 98.7. “Real Country KFLN, Baker”	JOB
		18	0700	KFLN  trängt ID	BOS
		14 24	0600	CFAC Calgary AB  ville också att man skulle handla däck av någon anledning	BOS
		16	0800	CFAC “SportsNet 960 The Fan”	JOB
	970	13 16	0405	WZAN Portland ME  med ID och ”landet musik” som Google översätter det till	BOS
		18	0400	WZAN “970 AM and 101.5, The Outlaw”	JOB
		13	0500	+WZAM Ishpeming MI  mycket bra ID plötsligt! Perfekt QSL!	BOS
		13 20	0600	WDAY Fargo ND  så stark att atmosfäriska bruset/spraket övervanns	BOS
		16 23	0800	KBUL Billings MT  bra	BOS
		19	1000	KBUL hördes rätt bra	JOB
		16 22	2200	KFBX Fairbanks AK  klockan 0000z! Nu har man hört allt! På västkusttråden. 	BOS
		16	1400	KFBX  “Newsradio 970 KFBX”	LE
		16	0930	KFBX med sitt distinkta “KFBX”. Kan höras fint med VK-tråden 	JOB
	980	16	0700	CFPL London ON “CFPL AM London”	JOB
		15 16	0700	CFPL  precis som Jan skriver	BOS
		16	0519	WCUB Two Rivers WI fint med promo för sitt px “Polka Time”	JOB
		13 18	0400	WCUB  landade precis på timmen med sin CW-låt. En himla röra av stationer sen	BOS
		13 15	0500	KKMS Richfield MN  "The Mission"  halvilla	BOS
		16	0800	KKMS “This is AM 980 The Mission, Richfield, Minneapolis, St. Paul, the Twin Cities’ Christian Voice”	JOB
		16	0544	CJME Regina SK på en frekvens som låter mycket friare sedan QC lämnat...	JOB
		16 24	0600	CJME  svagt under CKNW	BOS
		19	1000	CKNW Vancouver BC bra med ID mm	JOB
		16 24	0556	CKNW  annonserade en show men det var fler stationer i röran då som smet sen	BOS
		16	1212	CKNW 	LE
		15	1000	KFWB Los Angeles CA  med flera tydliga ID på timmen med call och ort mm	BOS
	990	17	0159	CBY Corner Brook NL  med perfekt lokal-ID	BOS
		13 21	2359	CBW Winnipeg MB  trevlig tid för lokal-ID	BOS
		16	0359	CBW fint “This is CBC Radio One 990 AM 89.3 FM in Winnipeg”	JOB
	1000	13 18	0500	WMVP Chicago IL  illa bra …	BOS
		16	0700	WMVP “ESPN 1000”	JOB
		18 20	0300	KOMO Seattle WA	BOS
	1010	18 19	0900	WINS New York NY  “Wins” wins 	BOS
		13 19	0500	CFRB Toronto ON   ”In-Depth Radio”	BOS
		15	0701	+WPCN Stevens Point WI  hade jag ingen aning om innan de hoppade på mig med ett ID och några 60-tals-låtar!  Gick av och till ”hela” natten som bärvåg men bara läsbar runt 07z. Lyckades pricka in ID i en lucka när WINS, CFRB and CBR andades in samtidigt! ”Yellow Brick Road” och annat hördes bra korta stunder. QSL!	BOS
		20 22	0304	CBR Calgary AB  “From CBC Calgary ….” och sen vädret	BOS
		22	0504	CBR “From CBC Calgary your weather forecast”	JOB
	1020	16 19	1000	KDKA Pittsburgh PA  inte illa	BOS
		16	0700	KDKA fint. Tillhör radio dot com säger dom. Uppsnack inför valet i nx...	JOB
		13 16	0500	KCKN Roswell NM  verkar köra 50 kW för jämnan	BOS
		18	0600	KCKN bra med kedje-ID	JOB
		15	1000	KWIQ Moses Lake North WA  med fint dubbel-ID även för systern KKRT 900	BOS
		15	1001	KDYK Union Gap WA  med bra lokal-ID! ”This is KDYK 1020 AM …” med ort och repeater!  Väntade att det var det vanliga KLDY-ID:et men det här var ju roligare.	BOS
		15	1432	KVNT Eagle River AK bra med promo	JOB
		14	1400	KVNT  // 92.5  om jag skrivit rätt ...	BOS
		16	1400	KVNT 	LE
	1030	17	0400	WBZ Boston MA	JOB
		18	0457	WBZ ovanligt blekt. K2 och annat i jämnhöjd ibland. Fint lokalt nx-inslag nu.	BOS
		15	0703	WCTS Maplewood MN  med komplett ID inklusive “K250BY Plymouth”. Formatet beskrivs av Wikipedia som ”Fundamentalist Christian”. Tror bara jag hört dem på dageffekt på kvällen förr men nu helt säkert på 1000 W natteffekt. Räcker ibland.	BOS
		16	1000	KCTA Corpus Christi TX var jag inte beredd på, men bra med “This is your Christian Companion KCTS Corpus Christi.”. USA Radio Nx	JOB
		16	1000	KCTS  med något slags rekordsignal överraskade!	BOS
		19	1000	KTWO Casper WY “K-Two Radio” etc utan problem	JOB
		22 26	0000	KTWO   inga problem denna tid heller	BOS
		15 16	1104	KMAS Shelton WA  med promo för ett program för vapenvänner som skulle gå över just iFiberOne News Radio.	BOS
		16	1200	KMAS  med ID // FM 103.3	JOB
	1040	23	0813	CJMS Saint-Constant QC fint med Country och en “CJMS”-jingle. Blev beordrad att stänga i slutet av augusti, men fick starta igen en månad senare. Hade det funnits fler Quebec i etern hade det varit fullt på bandet antar jag. Just det, 1570 glänste	JOB
		18	0801	CJMS  med trevlig jingle och country	BOS
		23	0809	WURN Miami FL ID:ades på repeatern “W280FV on 103.9” på EE. SS-ID oxo	JOB
		18 24	0602	WHO Des Moines IA  smög upp ur CKST några sekunder och råkade ID:a då	BOS
		16	0000	WHO 	LE
		16	0700	WHO “WHO Des Moines” och även för repeatern på 100.3. “WHO Radio Nx”	JOB
		17	1100	CKST Vancouver BC “TSN 1040 Vancouver”	JOB
		15 24	0600	CKST  ingen sport att höra vid dessa cx	BOS
		16	1200	CKST  ”TSN 1040”	LE
	1050	13 20	0500	WEPN New York NY  “ESPN New York” + callet	BOS
		16 20	0600	CHUM Toronto ON  med callet och inte bara slogan	BOS
		16 24	0555	CJNB North Battleford SK  kanonbra   “This is 1050 CJNB North Battleford, 103-5 Meadow Lake and online at cjnb.com. This is Saskatchewan Country CJNB a division
				of the Jim Pattison Broadcasting” och sen wx plus förstås - country	BOS
		16	1151	CJNB 	LE
		16	1042	CJNB “Saskatchewan Country CJNB”	JOB
		15 	1000	KTCT San Mateo CA  lite trängd men sport och ett ”KNBR”-id	BOS
	1060	13	0500	WQOM Natick MA  oväntat fint denna tid. Station of the Cross + callet mm	BOS
		19	0901	KYW Philadelphia PA “KYW Newsradio”	JOB
		18 22	0028	KGFX Pierre SD  med ett fint “1060 KGFX” mellan låtarna	BOS
		22	0026	KGFX “South Dakota’s Pioneer Radio Station, 1060 AM and 107.1 FM KGFX”	JOB
		16	1200	CKMX Calgary AB ” Funny 1060 AM”	LE
		14 16	0800	CKMX  riktigt stark men transparent så gick följa svagare under.	BOS
	1070	16	0700	CHOK Sarnia ON bra med “CHOK”-jingle i Countryn	JOB
		15 16	0656	CHOK  stark och stadig men KNX därunder täppte till för annat kul.	BOS
		20 23	0500	KNX Los Angeles CA	BOS
		16	1151	KNX 	LE
		16	1000	CFAX Victoria BC “C-FAX 1070” och nx	JOB
		16	1200	CFAX 	LE
		14 16	1200	CFAX  ”C-fax” genom starkare KNX	BOS
	1080	13 23	0405	WTIC Hartford CT  inte alls lika dominant som de brukar vara	BOS
		23	0732	WTIC fint	JOB
		13 14	0500	WNWI Oak Lawn IL  gav WTIC en hyfsad match med promo och ID	BOS
		16	0500	KRLD Dallas TX glänste inte men krld.com mm	JOB
		14	0900	KRLD  riktigt svag med ID men helt ensam på frekvensen! Inga andra EU eller TA	BOS
		15	0930	KVNI Coeur d'Alene ID  stark med tung musik och ”92.5 Kootenai FF”	BOS
		19	1000	KSCO Santa Cruz CA  svagt men med ett par klara ID. ksco.com t ex.	BOS
		19	1000	KSCO svagt men klart med “ksco.com” och några till KSCO. QSL finns dock	JOB
		15	1431	KOAN Anchorage AK kanon med Fox Business Report mm	JOB
		14 15	1400	KOAN  riktigt bra med sitt konservativa talk	BOS
		16	1400	KOAN 	LE
	1090	18	0400	WBAL Baltimore MD med ett splashat ID	JOB
		16 18	0905	WBAL  fint i slutet av nyheterna och även strax före heltimmen.  KAAY på tim.	BOS
		16	0900	KAAY Little Rock AR “Stay connected with AM 1090 KAAY Little Rock”	JOB
		15 16	0700	KAAY  jämnstark med “KJR”. Country gospel innan heltimmen	BOS
		17	1100	KFNQ Seattle WA behöver inte så mycket cx	JOB
		13 24	0559	KFNQ  Är det bra punktkonds så går de häftigt …	BOS
		16	1200	KFNQ 	LE
	1100	13 18	0500	WTAM Cleveland OH  plus ett par stationer till därunder	BOS
		23	0806	WZFG Dilworth MN  ”… AM 1110 The Flag”. är ju inte såå lätthörd	BOS
		18	0600	KNZZ Grand Junction CO “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction”	JOB
		15 23	0800	KNZZ  i enlighet med JOB:s beskrivning ovan	BOS
		19 24	1000	KFAX San Francisco CA	BOS
		19	1000	KFAX med ID och SRN News	JOB
		16	1156	KFAX 	LE
	1110	16 18	0903	WBT Charlotte NC  förordare en firma som kunde orkansäkra ditt hus	BOS
		18	0600	KFAB Omaha NE rejält med kräm i signalen “This is Newsradio 1110 KFAB, Omaha, an iHeart radio station”. Nyheterna kom från Fox och började med Trump...	JOB
		14 15	0800	KFAB  seriöst bra	BOS
		19 26	1000	KBND Bend OR  inte illa	BOS
		19	1000	KBND fint “FM 100.1 and Newstalk 1110, KBND Bend”. Fox Nx	JOB
		14 15	1405	KAGV Big Lake AK  var det denna gång och inte Hawaii. Fint ID	BOS
		15	1400	KAGV  fint på timmen snett efter KAOI	JOB
		16	1400	KAGV 	LE
	1120	18	0100	KMOX St. Louis MO “The Voice of the Cardinals” + callet. CBS Nx	JOB
		16	0000	KMOX 	LE
		14 15	0800	KMOX  med KANN i sällskap	BOS
		18	0714	KANN Roy UT “We are commercial free, SOS Radio”	JOB
		22 26	0001	KANN  helt ensam på frekvensen!  Ingen bärvåg från KMOX synlig!	BOS
		15	1000	KPNW Eugene OR  ovanligt bra ID	BOS
		16	1300	KPNW “Newsradio 1120 KPNW” ganska svag. Fox Nx	JOB
	1130	18	0100	WBBR New York NY hade sällskap av MN	JOB
		15 18	0059	WBBR  mycket fint med Bloomberg 11-3-0	BOS
		16	0700	WDFN Detroit MI “1130 AM WDFN Detroit, The Black Information Network”	JOB
		16	0700	WDFN  med ett diminutivt ID under Bloomberg. Vanligare förr i tiden.	BOS
		13 15	0405	WISN Milwaukee WI  inte så illa med flera Id och väder	BOS
		16	0900	WISN “Newstalk 1130 WISN”	JOB
		15 18	0800	KTLK Minneapolis MN  hade vi visst glömt ta med i loggen men går ju “varje” dag	BOS
		19	1000	KSDO San Diego CA  riktigt bra med ”Radio Inspiración” + callet mm	BOS
		19	1000	KSDO med ett klart “KSDO 1130 AM San Diego”. Kul återhörande!	JOB
		14 24	0600	CKWX Vancouver BC  med affärsnyheter och ID	BOS
		16	1200	CKWX 	LE
	1140	15 18	0059	CBI Sydney NS  med en perfekt lokal minut och promo för Cape Breton-px	BOS
		18	0400	WRVA Richmond VA “WRVA Richmond”, jingle “Newsradio 1140 WRVA” varav sista två bokstäverna dränktes av ABC Nx-signaturen. Kanske man lade på den för tidigt?	JOB
		16 18	0200	WRVA  ”Newsradio 1140 WRVA”-jingeln mm	BOS
		15 24	0554	KXRB Sioux Falls SD  ”Real Country Variety” och ID innan CHRB tog över	BOS
		22	0532	KXRB “The new 100.1 FM, 1140 AM KXRB”	JOB
		17	1100	CHRB High River AB “AM 1140 High River” mm	JOB
		21 23	2359	CHRB  väldigt stark och ren	BOS
		16	1200	CHRB   “ AM 1140 “	LE
		28	0300	KGEM Boise ID  med ett klart ID trots mycket slopp från mer närliggande stationer	BOS
		16	1400	KSLD Soldotna AK  “ ESPN 1140 KSLD Soldotna Homer”	LE
		15	1400	KSLD brakade in “This is ESPN 1140 KSLD Soldotna-Kenai-Homer, you know what, we know sports!”	JOB
		16	1400	KSLD ägde.  	BOS
	1150	15 16	0100	CKOC Hamilton ON  med ”TSN 1150” anade inte att deras dagar var räknade …	BOS
		16	0100	CKOC “TSN 1150”	JOB
		13 24	0605	WHBY Kimberly WI  kunde inte låta bli att höras vid dessa nordvästcx!	BOS
		16	0000	WHBY 	LE
		22	0532	KSAL Salina KS “KSAL News” och mer news på ksal.com	JOB
		23	0831	KSAL med nyheter och annonsering om dessa ungefär som för Janne 	BOS
		13 22	0457	CJSL Estevan SK  ovanligt nog med hela callet och inte bara slogan	BOS
		15 16	1230	KKNW Seattle WA  irriterade CKFR en stund och precis vid sitt alternativa ID.  Även ID för KNUC 98.9 FM	BOS
		18 22	0006	CKFR Kelowna BC  var det här med ”AM 1150” och Kelowna-vädret!	BOS
		16	1200	CKFR 	LE
	1160	23	0825	WSSV Mechanicville NY var jag inte beredd på då jag trodde det var WSKW, men ett fint “Your station, your music, Saratoga’s Star Radio” efter låt med Hootie and the Blowfish. Bara andra gången jag hör dem men QSL:ad för evigheter sedan som WABY. Loggad i Furuögrund då vill jag minnas	JOB
		17	0525	WYLL Chicago IL “AM 1160 Hope for your Life”	JOB
		16	0000	WYLL 	LE
		15 18	0100	WYLL  i princip varje dag	BOS
		21 24	2358	KSL Salt Lake City UT   “KSL newstime is …”	BOS
		16	1200	KSL 	LE
	1170	18	0400	WWVA Wheeling WV “Newsradio 1170 WWVA” bland starka EU-signaler	JOB
		16 18	0805	WWVA  misslyckades synka nätverket både före och efter nx. Bra ID efter dock.	BOS
		16 23	1300	KPUG Bellingham WA  med ett hyfsat ID innan jag gav upp NA för dagen	BOS
		16	1300	KPUG 	LE
		16	1200	KPUG med ID // 97.4	JOB
		14 24	1418	KJNP North Pole AK  skröt med att dom stod bakom PSA:n innan	BOS
		16	1338	KJNP  fint med ID och hymn	JOB
	1180	18	0400	WHAM Rochester NY trängde sig igenom Rebelde-väggen “Rochester’s news, weather and traffic station, Newsradio Wham 1180”	JOB
		14 16	1000	WHAM  med sin jingle men även ett ”Newsradio Wham 1180”	BOS
		14 23	0800	KYES Rockville MN  med ett ID en minut sent men tydligen eget px denna gång?	BOS
		19	1000	KOFI Kalispell MT “1180 AM and 104.3 FM KOFI Kalispell”. ABC Nx	JOB
		16 24	0600	KOFI  bra vid ID men häftiga upp och ner ur bruset	BOS
		16	1200	KOFI 	LE
	1190	13 15	0300	WLIB New York NY	BOS
		16	1000	WOWO Fort Wayne IN har ju tydliga callbostäver. Ganska klent annars dock	JOB
		13 16	0400	WOWO	BOS
		15 21	2357	CFSL Weyburn SK  kanon med flera Weyburn-reklamer	BOS
		18	0358	KVCU Boulder CO fint  “You’re listening to Radio 1190 AM Boulder-
				Denver 98.1 FM”	JOB
		22	0523	KVCU  stabilt med en musikmix som inte skulle kunna attrahera några reklamköpare! Kul stil! ID så här dags av en amatörmässig DJ. Utbildningsstation!	BOS
		17	0700	KEX Portland OR en av få NA när störningen slagit till	JOB
		26 28	0300	KEX  berättade att det var höstens hittills kallaste dag där	BOS
		16	1130	KEX 	LE
	1200	18	0500	WXKS Newton MA  med ett konservativt ID	BOS
		16	0000	CFGO Ottawa ON “ TSN 1200 “	LE
		16 18	0500	CFGO  med ett något försenat men utförligt ID tog över från MA	BOS
		15 18	0100	WMUZ Taylor MI  med en fin minut. Även 0502z den 18:e	BOS
		18	0929	WOAI San Antonio TX med ID och trafikinformation	JOB
		14 18	0800	WOAI   med ID ungefär samtidigt med KFNW. Bollywood-mx i bakgrunden	BOS
		22 23	0000	KFNW West Fargo ND  med legal ID	BOS
		24 26	0600	CJRJ Vancouver BC  fint på timmen.  ”Spice Radio” och Bollywood-musik	BOS
		16	1203	CJRJ  ”Spice in the land of ice..Spice Radio”	LE
	1210	15 23	0806	WPHT Philadelphia PA  i en röra av stationer	BOS
		16	1031	KUBR San Juan TX  stabilt med promo och perfekt dubbel-ID // 890.	BOS
		14 18	1000	KGYN Guymon OK  hyfsat på ena sidandet när jag bytte. Fox Sports den 14:e	BOS
		16	0900	KGYN med ID // FM	JOB
		19	1000	KRSV Afton WY med det bästa ID jag fått på dem tror jag! “1210 AM Afton, KDWY 105.3 FM Diamondville, and KMER 940 AM Kemmerer, Wyoming”. Undrar varför man inte nämnde callet på 1210?	JOB
		19 28	1000	KRSV  har jag nog inte hört så bra tidigare heller	BOS
		18	0600	KHAT Laramie WY “This is New Country 96.7” rätt bra	JOB
		15 16	1030	KHAT  presenterade sig, bara att lyfta på hatten och säga goddag!	BOS
		14	0801	CFYM Kindersley SK  mycket fint vid ID och dominerade tidvis helt	BOS
		16	1201	CFYM  strävar på	JOB
		15	0900	KPRZ San Marcos CA  med ett uselt ID mm	BOS
	1220	13 15	0400	WHKW Cleveland OH  “… a service of Salem Media Group”	BOS
		15 16	1106	CJRB Boissevain MB  med lokala vädret och lokal sport + egna live-ID 	BOS
		14	0900	KHTS Canyon Country CA  med ett par fina ID och försvann sen totalt	BOS
		19	1000	KSLM Salem OR  svagt men klart ID	BOS
		19	1000	KSLM med promo och ID // 104.3 FM	JOB
	1230	18	0300	KTRF Thief River Falls MN med jingle och reklam vars websida stämde	JOB
		16	0404	KTRF  gick fint med vädret en minut. Ett par bokstavs-ID smögs in också. 	BOS
		21 24	2359	CHFC Churchill MB  med först ett FM-Id för Thompson men sen hela minuten med CBC Manitoba-promo	BOS
		22	0504	CHFC bra med wx för Thompson, Churchill med fler orter i norra Manitoba	JOB
		18	0831	KHAS Hastings NE “Weekdays at noon on 1230 KHAS”	JOB
		18	0831	KHAS lovade att spela den musik jag gillar. Hur dom vet det?	BOS
		21	0700	KDIX Dickinson SD fint “AM 1230 KDIX, Dickinson’s very own”. CBS Nx	JOB
		14 16	1200	KBAR Burley ID  med ett dåligt heltimmes-ID.  I kamp med SS REL	BOS
		19	1000	KBAR med ett tydligt “AM 1230 KBAR Burley”	JOB
		16 28	1233	KORT Grangeville ID  med ett inte speciellt bra ID. Mest koreanska på 1230 sen	BOS
		18	0600	KORT “KORT all the hits” får jag i alla fall fram... En med ESPN här också.	JOB
		15 16	1105	KSBN Spokane WA  ”Your community source, Money Talk 1230 KSBN…”	BOS
		16 19	0700	KSBN “...here on 1230 KSBN Spokane”	JOB
		16	1300	KWYZ Everett WA	LE
		16	1300	KWYZ bra med ID “This is 1450 KSUH Puyallup, and 1230 KWYZ Everett”	JOB
		15	1431	KVAK Valdez AK här gick de minsann! Och rätt bra också med sponsrad väderrapport och ett “KVAK 1230 AM”. Kul att få höra en för mig ny AK-signal! Har länge jagat Alaska på 1230 och nu är det bara Sitka (KIFW) kvar att leta upp. Finns kvar i etern i alla fall vad jag kan finna ut	JOB
		15	1431	KVAK  enligt ovan. Jag höll på som bäst med att jämföra antenner (AK/Pacific) fram och tillbaks här men slutade strax innan det blev dags för ID. QSL sen länge dock.	BOS
	1240	19	0600	WFOY St. Augustine FL hördes samtidigt som 1420! Tydligen punktkonds! ID som var // med 102.1. Har QSL sedan tidigare dock, så en mindre att skicka	JOB
		19	0600	WFOY  riktigt bra några sekunder	BOS
		13	0806	WJMC Rice Lake WI  med ett brusigt ”AM 1240 and 96-5 FM WJMC” efter wx	BOS
		18	0958	KICD Spencer ID  med dåligt och promo för en Hawaii-rundtur. 232-1240 tel nr.  Nationalsånmgen under från station som öppnade var ju smått intressant men ….	BOS
		14 22	0000	KDLR Devils Lake ND    ”This is KDLR Devils Lake …”	BOS
		16	0910	KDLR	JOB
		22	0605	CJAR The Pas MB  med ett uselt 102.9 CJAR-ID efter nx från Canadian Press	BOS
		22	0534	KRDO Colorado Springs CO  med ett hyggligt ID som ”on KRDO News Radio 105.5 FM” men behövde jag tyvärr inte. Kul återträff i alla fall. Länge sedan sist.	BOS
		19	1000	KJCR Billings MT med ID för 1240, 97.5 samt 100.9. EWTN-px	JOB
		19 26	1000	KJCR  ofta vid Rockies-cx med ID i samband med heltimme och så har jag hittat en gate xx.28 också. T ex 0028z den 26.10	BOS
		23 26	0300	KWIK Pocatello ID  KIDding me. KID:s sedvanliga kedje-ID. // 106.3 & 92.1	BOS
		24	0600	KJOP Lemoore CA  visade sig den EWTN vara som gick här! Väntade mig MT förstås. Lite klent Id men duger till rapport. Nu behövde jag inte just denna förstås ..	BOS
		15 26	0300	KTIX Pendleton OR  rätt bra förutom EU-splash. 	BOS
		17	0618	KTIX med ID // FM 103.1	JOB
		14	0900	KEJO Corvallis OR  med sitt gamla vanliga ”Joe Radio”	BOS
		16	1200	KEJO “KEJO Corvallis”, “Joe Radio”	JOB
	1250	16	0800	WPGP Pittsburgh PA “AM 1250 The Answer”	JOB
		16	0800	WPGP  riktigt uselt på mitt antennval	BOS
		16	1000	CJYE Oakville ON in med ett “Joy” då frekvensen lugnade ner sig lite	JOB
		15 16	1000	CJYE precis om JOB beskriver det. Sen mer pianoklink	BOS
		15	2359	CJYE  “JOY hometown Christian Radio	LE
		18	0500	WSSP Milwaukee WI “1250 AM the Fan, a Radio dot Com sports station”	JOB
		13 18	0400	WSSP	BOS
		16	1000	KBRF Fergus Falls MN “1250 AM KBRF Fergus Falls”	JOB
		23 28	2303	CHSM Steinbach MB  våldsamt med lokalt	BOS
		22	0001	KIKC Forsyth MT  spelade färdigt CW-låt och ID:ade fint! Kul återhörande	BOS
		19	1007	KIKC “This is Country AM 1250 KIKC” efter reklam	JOB
		16	1200	KNEU Roosevelt UT  bra med country men dök till heltimmes-ID. Dock 100%	BOS
		16	1200	KNEU “Real Country KNEU” mm. Fox News	JOB
		15 20	1100	KKDZ Seattle WA  fint ID men annars non-stop mx för indier i förskingringen	BOS
		22 26	0058	KWSU Pullman WA  häftigt och ensam. ID som ”NWPB” och med hela namnet. Lika trevligt 22.10 kl 0100z!	BOS
		16	1300	KWSU 	LE
	1260	14 26	0600	WBIX Boston MA  en av få NA detta datum	BOS
		18	0400	WBIX med ID // FM	JOB
		18	0500	WSKO Syracuse NY “The Score 1260”	JOB
		13	0400	WSKO  med flera ledtrådar, bland annat “The Score 1260”	BOS
		18	0600	WRIE Erie PA “CBS Sportsradio 96.3 and 1260”	JOB
		13 16	0500	WNDE Indianapolis IN  ”We’re …… Indy’s Sports Station” uselt men välbekant	BOS
		16	1000	WNDE rätt bra med callet och “We are Fox Sports 1260, Indy’s sports station”	JOB
		14 15	0700	WSDZ Belleville IL  ovanligt fint ID i Relevant Radio i ett il	BOS
		19	0700	WSDZ “Relevant Radio 1260 AM and 95.1 FM”	JOB
		16	1036	KSGF Springfield MO  “Springfield’s Talk 104 1” rätt bra efter att långsamt kämpat sig upp ur bruset! Rätt ostörd av andra trots många bärvågor i fönstret.  Bara andra gången på 50 år som jag hört denna station! Svarade senast så behöver inte skicka.	BOS
		20 23	0600	KROX Crookston MN  ganska OK vid heltimmes-ID:et!	BOS
		16 18	0900	KROX  “KROX Crookston, Minnesota” bla. Bra 18:e 1000	JOB
		19	1000	KPOW Powell WY ganska bra “KPOW 1260 AM Powell” och USA Radio News	JOB
		16 19	1000	KPOW  med program för rödögda tradarchaffisar och ID. Bättre på ena sidbandet.	BOS
		22	0003	KKOO Weiser ID var det länge sedan jag hörde men nu med ett klart “101.5 Kool FM” vilket man reläar	JOB
		14 24	0600	CFRN Edmonton AB  löjligt bra	BOS
		16	0900	CFRN med KROX svagt i bakgrunden	JOB
	1270	16	0800	WTSN Dover NH med ett “WTSN Dover” i röran här	JOB
		19	0900	WIWA Eatonville FL har kanske blivit lite vanligare? “The Shepherd” mm. SRN Nx	JOB
		19	0900	WIWA  för svag och brusig för rpt tycker jag. Går ju bättre nu och då.	BOS
		13 23	0500	WXYT Detroit MI	BOS
		15	2355	WXYT  “ CBS Sports Radio 1270 Detroit”	LE
		22	0400	WXYT	JOB
		16	0800	WWWI Baxter MN  ganska fint legal ID	BOS
		16	0800	WWWI  ganska bra med ID för 1270 och 106.3	JOB
		20 24	0600	KNWC Sioux falls SD  förklarade att Covid-19 berodde på att vi vänt Gud ryggen. Aha, då var det inte Kinas fel då …	BOS
		18 28	0300	KTFI Twin Falls ID  ”Catholic Radio for the Magic Valley” mm	BOS
	1280	16	0800	CFMB Montréal QC med trevlig swing. “The world’s best instrumental all night on 
				CFMB 1280”	JOB
		13 23	2243	CFMB  kanon med Culture of Punjab och Montreal-reklamer	BOS
		17	0353	WNAM Neenah WI bra med jingle-ID i musiken	JOB
		13 20	0600	WNAM  klart starkast denna heltimme men WWTC tog över och strax därpå PR	BOS
		16	0634	WWTC Minneapolis MN “AM 1280 The Patriot”	JOB
		13 20	0600	WWTC  hördes ID:a under WNAM	BOS
		15 18	1059	KVXR Moorhead MN  med ett par Real Presence Radio och MN-snx. Ev ID oxo. Den 15.10 med ett fint formellt legal ID också.	BOS
		19	0700	KVXR med ID för AM och FM 98.3	JOB
		22	0514	KBNO Denver CO  med ett stört "Que Bueno"-ID. Stark i korta toppar.	BOS
		18	1101	KZNS Salt Lake City UT  inte så illa. Berättade om sig och sin zon	BOS
		18	1101	KZNS “The Zone”, call mm	JOB
		15 16	1230	KIT Yakima WA  överröstade bruset en stund vid ID	BOS
		16	1309	KIT 	LE
	1290	19	0900	WKBK Keene NH “AM 1290 WKBK Keene”	JOB
		15	0100	WNBF Binghamton NY  bra ID en annars trist heltimme	BOS
		16	0800	CJBK London ON “Newstalk 1290 CJBK”	JOB
		13 16	0405	CJBK  hade 16 grader	BOS
		18	0000	WHIO Dayton OH glänste inte	JOB
		18 22	0600	WHIO glänste rätt bra denna tid	BOS
		15 23	0759	WIRL Peoria IL  dominerade ett bra tag	BOS
		13	0457	WZTI Greenfield WI  "100.3, 107.3 Fonz FM"	BOS
		13 18	0458	CFRW Winnipeg MB  "TSN 1290"	BOS
		19	1000	KGVO Missoula MT med ID // 98.3 FM	JOB
		15 26	0100	KGVO  avlöste KOUU som tydligen fimpat innan denna tid.	BOS
		26	0033	KOUU Pocatello ID  gick som om dom hade 50 kW vilket dom ju har denna tid!	BOS
		22	0036	KOUU hör jag inte 26:e men väl här: “AM 1290, FM 96.5 KOUU” och Countryklassiker med skapligt bra toppar	JOB
		18	1300	KPAY Chico CA  med “KPAY Sports” och Fox Sports när jag jämförde mot 
				PE:s tips! 	JOB
		19	1000	KUMA Pendleton OR “...Newsradio FM 96.5, 1290 KUMA Pendleton”	JOB
		20 26	0459	KUMA  med en härligt lokal Pendleton-reklam där en svetsfirma skröt lite	BOS
		16	1200	KUMA 	LE
	1300	16	0759	WXRL Lancaster NY “Western New York’s family radio station mm”. Gamm-C&W	JOB
		16 19	0906	WXRL  filade på med western-fiolen och ID:ade	BOS
		19	0853	+WFGM Morgantown WV överraskade med ett perfekt ID enligt webben men tycks styvnackade med svar tyvärr oavsett metod... Har inte testat snigelbrev än dock..	JOB
		19	0853	WFGM  riktigt häftigt ID med tanke på historiken!  Inte med i KOJE ens! 44 Watt kan nog göra under men 2,5 kW gör det definitivt. 	BOS
		14 20	0400	WOOD Grand Rapids MI  har visst ingen orkat tipsa. Går ju jämt	BOS
		20	0500	WOOD är helt klart så vanlig att man glömmer tipsa den ibland...	JOB
		17	0400	KGLO Mason City IA nämnde att man kunde vinna 1000 Dollar på kgloam.com	JOB
		13 20	0600	KGLO  överröstade norrskenet	BOS
		22	0000	KOLY Mobridge SD  skapligt med ID // 101.9. Sedan ABC News	JOB
		21	2357	KOLY  stark med musik och ID	BOS
		23	0917	KLER Orofino ID  slängde sig plötsligt förbi alla andra med ett perfekt bokstavs-Id	BOS
		14 24	1147	KCMY Carson City NV  mycket fint länge. Ensam på frekvensen. CW-fioler t ex	BOS
		18	1242	KCMY fick bevakas ett bra tag. Först hördes Country-låtarna bara non-stop, sedan hängde laptopen upp sig av någon anledning när ID kanske borde komma... Och fade, så tänkte att det här väl var kört, men då kom de upp bra med ett reklamblock med väder och ett fint “102.5 FM and on AM 1300, the original sound, Cowboy Country” fastnade sen. Undrens tid är inte förbi! Trevligt QSL!	JOB
		15 16	1200	KROP Brawley CA  med skapligt ID // KGBA efter att ha gått mycket bra tidvis.	BOS
		16	1200	KROP rätt bra	JOB
		26	0125	KAPL Phoenix OR  mycket bra sista tio minuterna fram till power down 0130 utc. Snyggt ID 0125z. Programmet fimpades mitt i så fortsatte tydligen på annat sätt	BOS
	1310	16	0806	WLOB Portland ME  med ett dåligt ID i soppan här	BOS
		16 23	2248	CIWW Toronto ON  "1310 News"  med en SS under	BOS
		18	0800	CIWW “Number one for breaking news” mm	JOB
		13 15	0800	WCCW Traverse City MI  med ett riktigt svagt men klart ID. ”ESPN 1310” igen!	BOS
		18	0300	WCCW “This is 1310 ESPN Radio, WCCW...” i röran här	JOB
		16	1031	WIBA Madison WI verkligt fint vid livelyssning med gröna antennen	JOB
		16 23	0759	WIBA  i röran när CIWW tappade fotfästet några minuter	BOS
		18 23	1000	KGLB Glencoe MN  överraskade med att ID:a här! Sällhörd minsann!	BOS
		18 23	0900	KGLB “KGLB Glencoe” hörs åtminstone. Kul återhörning! QSL finns dock. KGLB även 18:e 1000 enligt Bosses tips	JOB
		16 23	0930	KNOX Grand Forks ND  kanon under väder och ID	BOS
		16	0930	KNOX “This is your Newstalk 1310 KNOX Foreacst” kanon på VK. På ÖK dundrade CIWW in utan ett spår av KNOX! Vid vissa cx behövs nog minst två trålar	JOB
		14 15	1000	KFKA Greeley CO  svagt ID strax efter KNPT.	BOS
		16	1000	KFKA ville vara med i röran här	JOB
		19	1001	KEIN Great Falls MT fint med rockmusik och bra ID lite över timmen “1310 KEIN Great Falls” två sekunder innan jag pluggade ur laptopen som gick på enbart VK. Hade blivit onödigt spännande om jag inte redan haft dem i QSL-samlingen...	JOB
		23	0802	KEIN  bara upp med lite musik och en jingle	BOS
		14 26	0359	KNPT Newport OR  OK. Speciellt om man rattar ner drygt 35 Hz där dom ligger	BOS
		16	1206	KNPT 	LE
		16	1200	KNPT Så ska det låta förutom att de ligger lite snett	JOB
	1320	19	0900	WJAS Pittsburgh PA	JOB
		16	0005	WJAS  “Talk Radio 1320 AM and 99.1 FM”	BOS
		13 20	0458	WILS Lansing MI  med ID innan CJMR tog över utan att ID:a i sin tur	BOS
		16 18	0407	CJMR Mississauga ON  //1250 ”Hometown Christian Radio for the GTA” 18:e	BOS
		14	0700	+WKAN Kankakee IL  fantastiskt bra precis på timmen!! Chock! Fick firas med en hjortroncider från Norrbotten. Men WKAN var bättre än ”cidern”! Snabbt QSL!	BOS
		18	0802	KOZY Grand Rapids MN med Oldies och ett ganska klent ID	JOB
		18 23	0401	KOZY  med bra ”Classic Hits Radio 1320 KOZY Grand Rapids and FM 98.1”	BOS
		14 16	1200	KXRO Aberdeen WA  fick igenom ett ID om än klent genom starka CHMB	BOS
		17	1200	CHMB Vancouver BC kom igenom bruset	JOB
		21 26	2359	CHMB  ägde frekvensen redan två timmar innan det blev mörkt i Vancouver!	BOS
		16	1200	CHMB 	LE
	1330	16	0543	WFNN Erie PA “AM 1330 Fox Sports Radio”	JOB
		18	0100	WRCA Watertown MA med ID för flera frekvenser	JOB
		13	0600	WRCA  i norrskenet	BOS
		19	0900	WYRD Greenville SC “ESPN Upstate WYRD Greenville” mm	JOB
		19	0900	WYRD  framträdde hyfsat när jag bytte sidband. På andra sidbandet Fox Sports!  Jag envisades nog med gul antenn  medan JOB körde med grön. Till Jannes fördel.	BOS
		16	1000	WHBL Sheboygan WI  	LE
		13 15	0400	WHBL  svagt ID.  Bra med wx den 14.10	BOS
		16	1000	WHBL “...101.5 WHBL” hörs tydligt i alla fall	JOB
		14	0901	KPTY Waterloo IA  svagt 107.3-ID i röran. ”Waterloo-Cedar Falls” bekräftade	BOS
		15 16	1000	WLOL Minneapolis MN  hörs loud’n’clear i en smartspeaker påstår dom	BOS
		16	1000	WLOL med sitt ID just innan WHBL	JOB
		14 15	0800	KNSS Wichita KS  med flera trevliga ID mm	BOS
		20 23	0500	CJYM Rosetown SK  mycket fint heltimmes-ID	BOS
		16	1200	CJYM 	LE
		16	1200	CJYM “Connecting community with local news, weather and events, 1330 AM Classic Hits Radio is CJYM Rosetown. A Golden West radio station”	JOB
		14 23	1200	KWKW Los Angeles CA  ID:ade och fadade ut efter att ha gått bra med TUDN	BOS
		14 15	0900	KKPZ Portland OR  med legal ID under KWKW.	BOS
		18	1336	KXXJ Juneau AK med Oldies och “KXJ”-ID	JOB
		16	1403	KXXJ  fint ID  "The Greatest Hits continues ....... 107.9 KXJ"	BOS
		18	1401	KXXJ	LE
	1340	19	0859	WIRY Plattsburgh NY  med ett par klara ID	BOS
		19	0900	WIRY “WIRY Plattsburgh” mm	JOB
		15	0753	KXEO Mexico MO  plötsligt med fina ID i promo. Mexico nämns också.	BOS
		16	0700	KTOQ Rapid City SD “ESPN Rapid City” i röran här	JOB
		22	0625	KATA Arcata CA  med ett par dåliga ID i en ESPN-gate	BOS
		15 16	1105	KIHR Hood River OR  med bara svagt Id efter nyheterna. // 98.3 FM	BOS
		15 23	0934	KWVR Enterprise OR  med ett par fina ID i en promo innan C2C fortsatte	BOS
		16	1300	KLOO Corvallis OR	LE
		15	1003	KLOO  missade heltimmen rejält.  “Clou-AM” och sen nyheter	BOS
		16	1300	KLOO “Newsradio 1340 Clou AM, KLOO Corvallis...” med mera	JOB
		15	1100	KYSP Wenatchee WA  ”The Hawk”  med fint heltimmes-Id mm!  Bland det bättre jag hört dem genom åren.	BOS
		16	1228	CINL Ashcroft BC  laddade stenhårt med ”All For Love” innan kanon-ID!	BOS
		16	1228	CINL verkligt fint, men hade “tyvärr” QSL :-)	JOB
	1350	18	2201	CKAD Middleton NS  svagt men klart ID	BOS
		19	0813	CKAD “avrnetwork.com” och så mer Country	JOB
		19	0900	WOYK York PA ganska klent med ID // FM	JOB
		16	0700	WARF Akron OH  med ett helt OK ID som ”on Fox Sports 1350 The Gambler”	BOS
		16	0700	WARF “WARF Akron-Cleveland, Fox Sports 1350”	JOB
		15	0600	WIOU Kokomo IN  mycket ren och fin på timmen med ID i ESPN	BOS
		13 14	0400	KRNT Des Moines IA  med ett blekt men klart ID. Varför har dom blivit så försiktiga? Och varför ger 1350 ingenting nuförtiden? 14:e  dock lite bättre	BOS
		18	0502	KRNT “1350 ESPN, Des Moines Sports Leader” inte lika dominant som vanligt?	JOB
		15 19	1000	KTIK Nampa ID  ”Sportsradio 93-1” mm	BOS
		19	1000	KTIK enligt BOS	JOB
		16 18	0900	KPWK San Bernardino CA äntligen efter alla år jag letat efter den och så hörs de åtminstone fyra heltimmar denna förmiddag! Call och ort, samt deras slogan “Fox Sports I.E. 1350 AM” framgick. Även hörd 18:e märkte jag sen! QSL:ade faktiskt!	JOB
		15 16	1100	KPWK  med stiligt ID.  Jag hade kört med östkusttråden fram till lunch …. Anger orten som Riverside i anropet. Tvillingstäder med 5 miljoner potentiella lyssnare.	BOS
		14 15	0757	KSRO Santa Rosa CA  med flera ID	BOS
		15 22	1110	KRLC Clarkston WA  var det länge sedan jag hörde. Tuffade på en CW-stn länge här under KTIK så den var väntad. Fint och utförligt ID denna tid. Deras identitet är Lewiston ID men licensen är för grannstaden i WA. Var vanlig förr men har tydligen prutat på energiutgifterna för nätterna nu. 158 Watt står det. Även 0009z, 22.10	BOS
	1360	19	0200	WDRC Hartford CT  upptäckte jag saknades i loggen. Hörs nästan dagligen.	BOS
		18	0318	WNJC Washington Township NJ hördes glädjande nog med DX-testen! Diverse piptoner och ID på Morse redan här då de ska ha varit på ordinarie natteffekt. Efter 0500 på dageffekten och några tydliga perioder uppfattades. Kul! Ska kolla om de kan ha hörts med programmet också, 0600 och framåt 	JOB
		16	0507	WNJC   telegrafi ID	LE
		18	0508	WNJC  morsade flera gånger	BOS
		19	0859	WMOB Mobile AL  kanske för en av de sista gångerna i en PAX-logg då man tydligen stängde 22/11 pga ägarens höga ålder (90+). “Right here is WMOB...”	JOB
		19	0759	WMOB  hyfsat ID	BOS
		16	0453	WTAQ Green Bay WI live-ID:ades när jag svepte förbi...	JOB
		13 16	0359	WTAQ  i promo i röran här	BOS
		18	0900	KSCJ Sioux City IA “kscj.com” “This is KSCJ Sioux City”. CBS Nx	JOB
		18	0900	KSCJ  som god tvåa efter KKMO	BOS
		17	0406	KKBJ Bemidji MN “...Talkradio 1360 FM 106.3”	JOB
		18 23	0758	KKBJ  med fina Bemidji-reklamer och sen ett ID på timmen	BOS
		18 22	0629	KRKK Rock Springs WY tyckte man skulle luta sig tillbaka och lyssna på musiken.  Fint 22:a 0532. WNAM tex. med samma mx och breaks för ID	JOB
		20 26	0500	KRKK  med rätt bra ID då KKMO bytte skiva ..Strålande bra 26.10 kl 0130 utc!	BOS
		26	0105	KOHU Hermiston OR  enormt ID!  Inte varje exp den dyker upp precis	BOS
		22	0044	KOHU upp med Country vid logisk tidpunkt. Ett “...next here on Real Country” fick duga denna gång. Trevligt JPG-QSL kom för några säsonger sedan	JOB
		26 27	0124	KKMO Tacoma WA  väldiga ID	BOS
	1370	13 23	2247	WDEA Ellsworth ME  med lite annan stil än nattetid. Inte förinspelat ID.	BOS
		20	0501	WDEA “This is AM 1370 WDEA Ellsworth, a Townsquare Media station, streaming live at wdea.am”	JOB
		18	0100	WFEA Manchester NH “99.9 AM 1370 WFEA Manchester”	JOB
		18	0100	WFEA  strax under acceptabel signal	BOS
		19	0900	WXXI Rochester NY var det ett tag sedan jag hörde! Fint här och med en referens till deras “Go Public”-slogan	JOB
		19	0900	WXXI  starkast på timmen men inte så många under heller. Liten brusslöja.	BOS
		16	1000	WSPD Toledo OH “Newsradio 1370 WSPD”	JOB
		16	1000	WSPD 	LE
		13 16	0406	WSPD  med dåligt ID i slutet av vädret. Bättre 16. 1000z	BOS
		14	0700	WLLM Lincoln IL  med legal ID helt överraskande!  Men kanske inte så konstigt med tanke på 1320 samtidigt! Härligt med punktkonds! Bara hört dem en gång tidigare tror jag. QSL kom då. QRM från Rochester-station d v s troligen WXXI.	BOS
		16	0900	WLJW Cadillac MI med ID för 1400 och FM 100.7 och 104.1	JOB
		15 16	0700	WLJW  med ett fint multi-frekvens-ID men ändå bättre 05 utc.	BOS
		13 15	0359	KSUM Fairmont MN  svagt ID under ett par andra	BOS
		19	1000	KXTL Butte MT hade jag många ID:n på från förra PAX, och här var det ett till	JOB
		22 26	0000	KXTL  med svagt ID.  Fullt dagsljus där denna tid!	BOS
		16	0900	KXTL 	LE
		16 24	1058	KGEN Tulare CA  med ID som nämnde callet, La Ley och 94.5 bl a.	BOS
		16	1000	KGEN har gått bättre	JOB
		20 26	0503	KAST Astoria OR  riktigt bra vid ID + slogan om att man var bästa stn längs kusten	BOS
		16	1200	KAST 	LE
		16	1200	KAST skapligt. ABC Nx	JOB
	1380	13	0600	WWMI St Petersburg FL  "Relevant Radio en Espanol" har alltså bytt språk på denna frekvens och några till.  Tur dom drog fullständigt legal ID eftersom KXFN kör samma px på denna frekvens. 	BOS
		16	1000	WPHM Port Huron MI “wphm.net” bl.a.	JOB
		15	0500	WPHM  på topp denna MI-höjning	BOS
		12 16	2333	CKPC Brantford ON  "Arise AM 1380'"	BOS
		13	0400	WOTE Clintonville WI  idade en sekund efter KLIZ och sen utbröt ett väldigt eko	BOS
		18 19	0059	KLIZ Brainered MN  med promo för MN high school sport plus sitt pressade ID	BOS
		22	0000	KLIZ har haft samma ID tämligen länge. “The Fan”	JOB
		15	0600	KXFN Saint Louis MO  fint med komplett ID! Tog en bra stund innan polletten ramlade ner. Repeater på 105.3 hjälpte inte så mycket. KXFN framträdde efter en stunds nötande och då hördes även ”Relevant Radio en Espanol” bra. Inte onödigt ofta. OBS att FL kör samma kedje-px här! Den är nog vanligare.	BOS
		14	0400	KOTA Rapid City SD  höll på att slinka undan en plats i loggen. Hörs ju ofta.	BOS
		19	0110	KQKD Redfield SD   klart ”Pure Country 107.1” (LSB only!) och en slik låt genom KLIZ. Tidigare hörd i Kopparberg av MA.  Har testat tre olika mailadresser men med noll framgång. Hub Radio kanske inte vill kännas vid den riktigt. Ingick i en affär med nedlagda KKAA och en FM som dom ville ha  Kortfattat QSL till slut. Hub Radio har sålt bort stationen nu!	BOS
		19	0110	KQKD hördes faktiskt enligt Bosses tips, men inte var det bra på min antennkombo... QSL dock! Verkligen en nål-i-höstacken-station på denna frekvens	JOB
		17	0629	KRKO Everett WA jingle och sen “Joy to the World” med Three Dog Night	JOB
		22 26	0005	KRKO  dominant trots dagsljus i WA	BOS
		16	1200	KRKO 	LE
	1390	13 23	0800	WEGP Preque Isle ME  plötsligt bra på timmen när mest bara CA/OR/WA gick	BOS
		20	0106	WFBL Syracuse NY  upp några sekunder och ID:ade då som “The Dinosaur”	BOS
		20	0106	WFBL “The Dinosaur”	JOB
		14 15	0859	WLCM Holt MI  har vi visst glömt notera i loggen, men denna tid t ex ….	BOS
		21	2332	WLCM  fint med sin “Community Calendar”	JOB
		16	0800	WGRB Chicago IL “Inspiration 1390” mm fint	JOB
		16 19	0200	WGRB  med ett inspirerande ID	BOS
		16 19	0059	WRIG Schofield WI  och inget roligare när även västkustare på day pattern gick	BOS
		18	0600	WRIG med ett dåligt ID bara	JOB
		21	2358	KRRZ Minot ND  starkt med Bismarck-reklamer och ND-match.  ”next on the Western North Dakota iHeart Sports Network.”	BOS
		22	0000	KRRZ har blivit lite osynligare på senare år? “Minot’s Classic Hits 1390 KRRZ” fint på LSB	JOB
		15 22	0001	KLGN Logan UT  hade en annan match än KRRZ förstås. Bra ID. Fan. Dag i UT.	BOS
		22	0000	KLGN med ID // FM just efter KRRZ	JOB
		14 26	0200	KLTX Long Beach CA  med callet och slogan. 1158z den 14:e	BOS
		16	0858	KLTX   Radio Inspiración  	LE
		16	1100	KLTX “Radio Inspiración”	JOB
	1400	23	0838	WJZN Augusta ME  från ingenstans till fint med ett par ID. T ex som capital959.com. Tyvärr inget nytt den här gången heller.	BOS
		13	0800	KEYL Long Prairie MN  med ett utförligt ID innehållande "Hometown Radio" och FM-frekvensen 103.1 förutom call och ort mm.  Inte jättestark men QSL:ad sedan länge	BOS
		15	0723	KFRU Columbia MO  med ett klart "98.9 FM and 1400 AM, KFRU" som dög till rapport, men som jag inte behövde …	BOS
		18	0600	KBJM Lemmon SD “The best classic hits on KBJM Lemmon, South Dakota”. Tycks vara immun mot rapporter men ett nytt underlag finns nu i alla fall...	JOB
		18	0700	KBJM  svarade fint under gamla air mail-tiden! 	BOS
		19	0700	KQDJ Jamestown ND “AM 1400 KQDJ Jamestown” + FM-repeatern	JOB
		16	0600	KODI Cody WY bra med ID // 96.7. Kul när GY inte bara levererar “mummel”	JOB
		16	0600	KODI  när jag kollade igen. Bara på ena sidbandet och svagt. Not needed.	BOS
		14 20	1135	KART Jerome ID  förstås med “94.7 Buck FM”	BOS
		19	1004	KART “Buck FM” är svår att missa i Parka	JOB
		16	1131	KNND Cottage Grove OR  med ett dåligt ID, CW och ID igen en låt senare	BOS
		16	1131	KNND “1400 KNND” hörs i alla fall	JOB
		22	1323	KEDO Longview WA  ”KEDO, The Talk of the Town” svagt ID	BOS
		16	1200	KEDO nämner “Longview-Kelso” vid legalt ID	JOB
		16	1101	KRSC Othello WA  bara ett svagt id av den vanliga rösten för ID och kedje-ID	BOS
	1410	13 16	0400	CJWI Montreal QC  med fint ”CPAM”-ID och tropisk musik. Nästan ensam. Två minuter senare ett fenomenalt ID inklusive ”CJWI”!	BOS
		19	0901	CJWI med ID “CPAM” och QRG på FF	JOB
		19	0800	WNGL Mobile AL har jag betydligt bättre ID:n registrerade på från andra säsonger. “Archangel Radio WNGL 1410 AM, 94.5 FM”. Vill inte svara av någon anledning...	JOB
		19	0800	WNGL  mycket klent ID men “Archangel Radio”, call mm framträder efter flera omtagningar av båda sidbanden.  Tur QSL finns sedan tidigare. 	BOS
		15	0630	WRMN Elgin IL  plötsligt ensam på frekvensen just vid promo med ID!	BOS
		22	0514	KIIX Fort Collins CO fint “Kicks AM 1410” i Countryn	JOB
		22 24	0514	KIIX på en ovanligt fri frekvens. BC och QC beskedliga men en del splash	BOS
		17	1100	CFTE Vancouver BC stark även vid modesta NA-cx	JOB
		16 26	0400	CFTE  stark men enorma splatter från som överallt denna natt	BOS
		16	1200	CFTE 	LE
	1420	19	0600	WAOC St. Augustine FL larmade PE om sedan han hittat den, och minsann fanns den på min inspelning också, trots att jag haft grön-röd antennblandning då! ID precis efter WOC och det blev lite lugnt några få sekunder. Ny för	JOB
		19	0600	WAOC  inte så illa för mig som hade ”rätt” antenn. Har inte velat svara tidigare år	BOS
		16 19	0900	WHK Cleveland OH  stark på topp.  Bara ett uselt ”Fox Sports Radio” under. Jämför JOB’s KGIM nedan.  Tydligen olika antenner.	BOS
		19	0900	+WEMB Erwin TN  med perfekt legal ID efter larm från PE (PAX139)!  Tack Per för tipset! Gick så bra att de nog hittats förr eller senare. Dock hög risk att jag inte hunnit fram dit innan nästa oktober-expedition och då för alltid missats! Trevliga mailsvar!	BOS
		19	0900	WEMB som en blixt från klar himmel med klart ID på “1420 WEMB Sports Radio Erwin” med mera! Mycket positiv v/s som gläds över att få avlägsna lyssnare som hör av sig	JOB
		15 19	0700	WOC Davenport IA klart starkast.  15:e dubbel-id med WLLR 103.7	BOS
		13 19	0500	KTOE Mankato MN  pluggade för Mankato Marathon före nyheterna	BOS
		16	0900	KGIM Aberdeen SD “Fox Sports Radio KGIM Aberdeen 1420 AM”	JOB
		19	1000	KITI Chehalis WA “This is KITI Centralia-Chehalis”. Håller fast vid sina Oldies, så 
				på det viset en bra cx-indikator	JOB
		16 19	1000	KITI  ID efter ”Put a Little Love in Your Heart”	BOS
		16	1241	KRIZ Renton WA  ruskigt osynlig genom åren! Stor förvåning och glädje förstås och dom gick riktigt fint en stund så nu gäller bara att få svar också.	BOS 
		16	1241	KRIZ inte så illa efter jämförelse med Bosses loggning. Promo och "...on your 24-hour Gospel Station, 1420 KRIZ"	JOB
		15 16	1225	KUJ Walla Walla WA  upp med ett svagt ID ur starkare KITI.  Stark den 15:e	BOS
		16	1100	KUJ glänste inte på timmen men har ju en distinkt licensort	JOB
	1430	16	0900	WENE Endicott NY 	BOS
		18	0100	WENE “Fox Sports 1430” mm	JOB
		16	0001	CHKT Toronto ON  “CHKT Fairchild Radio “ 	LE
		13 18	0400	CHKT  på topp	BOS
		15 16	0706	WBEV Beaver Dam WI  avslutade nyheterna med wäder för “Your Hometown Station AM 1430 WBEV” mycket diskret och de som tog över var oxo laid back	BOS
		16	0600	WBEV  “You’re listening to AM 1430 WBEV Beaver-Dam”. Hörs inte varje 
				säsong av	JOB
		18	1000	KNSP Staples MN med ett “AM 1430 KNSP Staples-Wadena”. Sällhörd	JOB
		18	1000	KNSP  i samband med att en del andra MN visade sig också. KKBJ t ex.	BOS
		22	0631	KEZW Aurora CO “Real good music all day long, EZ-1430”	JOB
		14 20	0900	KEZW  ”EZ” - Lätt! ”Mellow Yellow” ett talande exempel	BOS
		18	0300	KLO Ogden UT “Unforgettable 1430 KLO”. CBS Nx	JOB
		16	1200	KLO  Nancy Sinatra	LE
		24 26	0259	KLO  nu på SS med flera ID och El Sembrador-promos på spanska. REL stil.	BOS
		14 20	0500	KYKN Keizer OR  ensam vid ID men inte före eller efter	BOS
		16	0500	KYKN bra. Körde Townhall nx	JOB
		17	1100	KCLK Asotin WA är så lätthörd så kom igenom även denna dag..	JOB
		13 26	0106	KCLK  skräpigt men orkade igenom slamret	BOS
		16	1159	KCLK 	LE
		16	1208	KBRC Mount Vernon WA  ZZ TOP mm	LE
		15	0800	KBRC  med ett riktigt uselt, men klart, ID	BOS
		16	1208	KBRC med ID i musiken	JOB
	1440	17	0400	WRED Westbrook ME	JOB
		16 18	0800	WRED  fint som så ofta. Mest varje natt.	BOS
		19	0900	+WHIS Bluefield WV ett överraskande fynd efter mangling men 100% när jag jämförde mot live-streamen! QL med WV och bra QSL kom också!	JOB
		19	0905	WHIS  får jag inte fram på timmen men väl efter nyheterna! Inte bra men helt klart. Olika antennval. Kanske frestar med en rapport. Tnx Janne som satte mig på spåret!	BOS
		19	0906	WLWI Montgomery AL har jag inte stött på tidigare men här ett “Newsradio1440.com” efter nx och det ledde rätt! QSL!	JOB
		19	0906	WLWI  precis som JOB beskriver det!  Har hört dom mycket bättre förr men vägrade svara då. Får väl skicka denna då. USB var bästa val för denna.	BOS
		17	0357	WMAX Bay City MI “Weekday mornings at 8 am on 1440 WMAX”	JOB
		13 15	0400	WMAX  med först Ave Maria Radio-ID och sen ett WMAX lokal-ID	BOS
		13	0447	WMKM Inkster MI  kanon i en minut runt ID. Helt borta före och efter. Jag orkade inte skicka senast men nu ska det väl bli QSL hoppades jag!?  Och snabbt QSL kom!	BOS
		16 18	1100	KRDZ Wray CO  ”Your Radio Home of the Wray Eagles” + ID mm	BOS
		16	1000	KRDZ hördes fint “Radio the way it’s meant to be, Classic Hits 1440 KRDZ Wray, Colorado”	JOB
		13 23	0758	CKJR Wetaskiwin AB  “Our legal name is CKJR ….”	BOS
		16	1200	CKJR    W1440	LE
		19	1000	CKJR är en Stingray radio station säger dom. Husstation i Parka	JOB
		16	1300	KMED Medford OR med ID // 99.3	JOB
	1450	23	0700	WPGG Atlantic City NJ med ID bl.a. för 97.3 HD3	JOB
		23	0700	WPGG  gjorde oss den äran precis på timmen. Inget innan.	BOS
		18 19	0116	KBMW Breckenridge MN  med ett par bra Id i sin ego-promo	BOS
		13	0900	KATE Albert Lea MN  med hyfsat ID som avslutades med fint ”Albert Lea Radio”	BOS
		19	0700	KATE “AM 1450 KATE, Albert Lea Radio”	JOB
		18	0732	KZZJ Rugby ND  med ett ett ”… Country AM 1450, 92.1 FM”	BOS
		22	0510	KGRE Greeley CO  med ett ”Tigre” i musiken.  Gick länge.	BOS
		23 28	0600	KTRP Notus ID  med ett svagt men rent ”This is KTRP Notus-Boise 103.1 FM” inte ens deras egen hemsida känner till den nya FM-frekvensen! (K276GE)	BOS
		19 24	1000	KLBM La Grande OR   “Supertalk Radio”	BOS
		19	1000	KLBM  “1450 AM and 1490 AM Supertalk Radio”. Så ny rpt...	JOB
		15	0932	KCLX Colfax WA  ”Palouse Country” väntade jag mig vid dessa ID-cx och visst …	BOS
		17	0616	KCLX “Palouse Country” rätt bra liksom de typiska dominanterna på GY vid “default-cx” i Parka med VK-antenn inkopplad	JOB
		14	0906	KBKW Aberdeen WA  med ett ”100.5 FM and 1450 AM KBKW”	BOS
		17	0630	KBKW “Newstalk 1450 AM, 100.5 FM”	JOB
		13 20	1200	KONP Port Angeles WA  stabilt	BOS
		16	1200	KONP 	LE
		16	1100	KONP dominant från nordvästra USA. “Newsradio KONP”, även FM 101.7, 101.3. Bättre ändå 1200	JOB
		15	1404	KLAM Cordova AK spelade över timmen, men här dök en tjej upp och ID:ade. Sedan bra med en “KLAM Weatherwatch” några minuter senare. Fanns en del rapporterbart om behov hade funnits	JOB
		15 16	1415	KLAM  med flera bra ID mm plötsligt. 15:e stabilt med Cordova-reklamer mm	BOS
	1460	16 18	0900	WOPG Albany NY  med svagt och stört - men dock - ID!	BOS
		23	0700	WOPG “You’re listening to WOPG 1460 AM, WOPG-FM 89.9”	JOB
		16 18	0700	WHIC Rochester NY  bara med ett uselt “Thank you for listening to the Station of the Cross”  Bra 0800 den 16:e dock.	BOS
		16	0800	WHIC “The Station of The Cross”, call mm	JOB
		13 23	2255	CJOY Guelph ON  ID:ade och la på Status Quo	BOS
		16	0459	CJOY “1460 CJOY”	JOB
		14	0733	WKAM Goshen IN  med “La Raza” och “1460” i två halva ID tyvärr och inte sammanhängande.  Svårt göra en rapport av.	BOS
		13 14	0500	KXNO Des Moines IA  ”and now on 106.3 FM this is KXNO”	BOS
		19	0900	KXNO i kamp med KLTC	JOB
		23	0728	KDMA Montevideo MN  upp en stund med ett par ID // 93.9 FM	BOS
		21 23	2358	KLTC Dickinson ND  “Dickinson’s Classic Country”	BOS
		22	0001	KLTC många ID från denna PAX. “Classic Country 1460 KLTC Dickinson” 	JOB
		16	1200	KUTI Yakima WA	LE
		15 28	0500	KUTI  med bara ett uschligt ID denna gång	BOS
		16	1200	KUTI “1460 ESPN KUTI Yakima”	JOB
	1470	15	0700	WVOL Berry Hill TN  en fin överraskning denna Illinois-topp. Bara legal ID hört men så pass att jag måste skicka en rapport! Endast hörd av BIH tidigare? Svarar inte.	BOS
		13 16	0500	WMBD Peoria IL  repeterade Trumps dumheter som en huvudnyhet	BOS
		13 16	0404	WIBD West Bend WI  tog över från WMBD och la på en udda Oldie	BOS
		18	0600	KBSN Moses Lake WA svårmissad i Parka “AM 1470 KBSN Moses Lake”	JOB
		14 26	1205	KBSN  ID efter nx	BOS
		16	0900	KBSN 	LE
		19 26	0100	CJVB Vancouver BC  med långa EE annonseringar och sen px på Ungerska	BOS
	1480	14 16	0700	WHBC Canton OH  med flera halvbra ID. Stabilast på frekvensen.	BOS
		16	0009	WGVU Kentwood MI  “Real Oldies 1480 850”	LE
		16	0653	WGVU  mycket bra med Oldies-ID:et // 850	JOB
		16 26	0246	WGVU  dök oväntat upp som nästan enda W-stn denna natt	BOS
		16	0519	WLMV Madison WI “La Movida”	JOB
		16 22	1000	WLMV  med hyfsat ID men går ju ofta mycket bättre	BOS
		15 20	0514	KBMS Vancouver WA  fu-ruktansvärt stark vid multi-ID!	BOS
		16	1301	KBMS “1480 KBMS Vancouver-Portland”	JOB
	1490	23	2253	WBAE Portland ME  kanonbra över en musikskarv med långt ID	BOS
		16	1005	WOSH Oshkosh WI  med en halvtaskig påannonsering av px.	BOS
		14 16	1113	CJSN Shaunavon SK  med en skaplig period den 16.10. Inget call tror jag men Country Music Radio-annonseringar mm  Bättre 14.10 men inget bokstavs-ID då heller.	BOS
		19 23	0729	KDBM Dillon MT  en naturlig fångst vid dessa störda cx	BOS
		20 23	0500	KCID Caldwell ID  med hyfsat legal ID	BOS
		18	0600	KTEL Walla Walla WA “Fox News Radio” i slogan, och “KTEL Walla Walla”	JOB
		16	1148	KEYG Grand Coulee WA  mycket bra period med nya (Sedan 20-07-01) identiteten "KCSY Sunny FM". 	BOS
		16	1149	KEYG bra med ID efter wx “KCSY Sunny FM”. Greatest hits-format	JOB
	1500	17	0459	WFED Washington DC “Federal News Network”	JOB
		16 23	2248	WFED  med diverse info om Federal News 	BOS
		20 23	0500	WLQV Detroit MI  svagt samtidigt som KSTP	BOS
		16	0000	WLQV  	LE
		23	0700	WLQV dominant med ID // 92.7	JOB
		20 23	0500	KSTP St Paul MN  lite bättre än WLQV samtidigt	BOS
	1510	17	0400	WLAC Nashville TN “Talkradio 98.3...(+ngt extremt snabbt)...1510 WLAC Nashville”. 
				Fox News	JOB
		16 20	0600	WLAC  i suset och bruset	BOS
		15 20	0501	+KIFG Iowa Falls IA  överraskade med ett trevligt legal ID efter en tvåminuters nx-uppdatering från NBC.  Tack till KPLS för den stilla godnattmusiken och för svackan samtidigt. Men enbart det förklarar inte varför dom kunde höras då de är daytime only. Svarade entusiastiskt och hela personalen hade gått igång på denna händelse! Visade sig sedan hörd redan den 15.10 0703z med ID. Men sämre då.	BOS
		20	0501	KIFG var ju ett scoop! Kul att de hördes med min kombo!	JOB
		18	0400	KPLS Littleton CO rocklåtarna har ju ersatts med stilla musik “You’re listening to Positive Lifestyle Radio K-Plus, KPLS Littleton-Denver 1510 AM, and at Boulder K259CZ on 92.9 FM”	JOB
		14 26	0159	KPLS  tyckte man skulle tacka Gud för KPLS	BOS
		20 22	0500	KGA Spokane WA  ”The New 103.5 The Game”  svagt ID.  Bra 0055z den 22:a	BOS 
	1520	16 23	2300	WWKB Buffalo NY 	BOS
		23	0700	WWKB “ESPN 1520” mycket framträdande här	JOB
		16	0700	WMLM St. Louis MI “WMLM 105.9 FM and 1520 AM - Real Country”	JOB
		16	0700	WMLM  som ovan men nog har jag hört dom bättre. KB boven förstås.	BOS
		16 19	0100	KOKC Oklahoma City OK  med Id innan KKXA tog över helt 0101z!	BOS
		19	0800	KOKC drog callet	JOB
		14	0800	KKZZ Port Hueneme CA  fint med “La Voz”-ID och TUDN	BOS
		15 20	0400	KQRR Oregon City OR  med EE Id i RR px	BOS
		19	0901	KQRR “KQRR Oregon City, Oregon, 1520 AM”	JOB
		17	0810	KKXA Snohomish WA “Classic Country KXA 1520 and FM 101”	JOB
		25 26	0528	KKXA  en av få NA denna genomstörda natt. KQRR gick ungefär lika bra oxo	BOS
	1530	13 16	0457	WCKY Cincinnati OH  fint med espn153.com och annat	BOS
		19	0800	WCKY “This is 1530 WCKY”. Här kan man lyssna på Cincinnati Bengals mm. “ESPN 1530”	JOB
		13 14	1104	KFBK Sacramento CA  gick bäst på östkusttråden ett tag!	BOS
		22	0530	KFBK med ID // 93.1	JOB
	1540	13 14	0400	CHIN Toronto ON  ”The Voice of Multicultural Toronto”	BOS
		13 26	0500	KXEL Waterloo IA  med dagens Trump och dagens Covid-19	BOS
		16	1000	KXEL “This is where Iowa comes to talk”. En med Mex-mx under intresserade	JOB
		16	1100	KMPC Los Angeles CA  lyckades få igenom ett par ID trots KXPA och KXEL	BOS
		16	1100	KMPC inte bra så tur man inte behövde den	JOB
		14 16	1200	KXPA Bellevue WA  med ett ostört ”KXPA Bellevue-Seattle”  Etniskt px.	BOS
		16	1200	KXPA 	LE
		16	0500	KXPA med legal ID	JOB
	1550	18	0400	CBEF Windsor QC med ID i kamp med Rebelde	JOB
		18	0400	CBEF  hörd vid flera andra tillfällen också men inte noterad i loggen	BOS
		15	0705	WJIL Jacksonville IL  avslutade nx med ett fint ID! Bra gjort med bara 10 Watt!? Tyvärr ingen ny station för mig dock.  Fint IL-il men borde inte ha hörts.	BOS
		15 16	1229	KKOV Vancouver WA  var det som körde Vietnamesiska!  Bra men tekniskt misslyckat flerstations-ID där KKOV hörs tydligt liksom flera andra av Intelli LLC-stationerna. Även med W-call! Lär vara // med 860 KPAM också?	BOS
		16	1300	KKOV med ID på Vietnamesiska. “....AM KKOV” hördes, men kan inte siffror så bra på detta språk så..	JOB
		17	1100	KRPI Ferndale WA med sitt “You’re listening to 1550 AM KRPI in Ferndale”	JOB
		18 19	0700	KRPI  med fullständigt ID två gånger i följd av två olika röster. Den ena la till en disclaimer visavi programmens innehåll och att de inte tog ansvar för det.	BOS
	1560	18 27	0600	WFME New York NY  enda till loggen detta datum.  I övrigt en fin rusning mot Seattle 0600z med många klockrena ID men inget som inte redan finns i loggen förstås	BOS
		13 15	0500	KGOW Bellaire TX  härligt ID efter en massa nam-nam-dam-pam …	BOS
		18	0500	KGOW kom upp över Family R på VK-tråden	JOB
		13 20	1122	KNZR Bakersfield CA  med mycket trevligt ID	BOS
		16	0606	KNZR  tryckte på fint vid ID	JOB
		16	1206	KNZR 	LE
		20 22	0500	KVAN Burbank WA  med bra lokal-ID för 1560	BOS
	1570	13 18	0401	CJLV Laval QC  med ett enkelt bokstavs-ID i musiken bara denna gång	BOS
		16	1000	KVTK Vermillion SD “AM 1570 KVTK Vermillion” under Mexen	JOB
	1580	13 23	0556	CKDO Oshawa ON  “ckdo.ca”	BOS
		19	0555	CKDO “ckdo.ca” i musiken	JOB
		15	0602	WWCD Columbus OH  med ett svagt 92 9-ID och OLD.	BOS
		19	0800	WVOK Oxford AL en glad överraskning på gröna antennen när CKDO dippade! Inte så stark men 100% och v/s kände igen kollegan som läste upp ID:-)	JOB
		19	0800	WVOK  hade jag nog inte uppfattat utan Jannes tips. Men jag körde nog på gul antenn. Svagt, klart ID. Har den dock verifierad sedan länge. Upp hyfsat nu och då.	BOS
		16	1200	KKTS Evansville WY med ett uselt ID under KGAL. // FM 107.3 bl.a.	JOB
		14	0740	KQFN Tempe AZ  ”1580 The Fanatic” efter att ha gått fint med CBS Sports några sekunder nu och då i kamp med stabilare KGAL och en REL SS, d v s KBLA?	BOS
		16	1100	KBLA Santa Monica CA  jämnstark med KGAL	BOS
		16	1000	KBLA “KBLA 1580 AM” på spanska	JOB
		20 26	0500	KGAL Lebanon OR  med ID  en timme innan alla stationer försvann även på röd	BOS
		18	0600	KGAL  “This is Newstalk 1580 KGAL Lebanon, Albany, Corvallis”	JOB
		16	1200	KGAL 	LE
	1590	23	0730	WARV Warwick RI “Life Changing Radio 1590 AM and 92.7 FM”	JOB
		16 19	0853	WCSL Cherryville NC  med ett fint ”Carolina Country” mm	BOS
		16 19	1000	WCSL med ett ID som verkligen satte myror i huvudet på mig: “The Boss 101.5 FM, 1390 AM, WOHS Shelby”. Dock samma ägare och det är nära mellan Shelby och Cherryville så... Kopplingsfel? Smaskig logg på 1390 hade det ju varit men hördes inte där... Bra “Carolina Country”-ID 19:e enligt Bosse	JOB
		16	0800	WAKR Akron OH skapligt med promo och “93.5 1590 WAKR Akron...”. CBS Nx	JOB
		16 19	0800	WAKR  hade jag glömt skriva in ser jag	BOS
		19	0900	WKTP Jonesborough TN är det bara andra gången jag hör, men här klart ID för deras mini-nätverk med bl.a. 94.3, 97.7 och 1400	JOB
		19	0900	WKTP  körde nyheter före timmen så misstänkte inte en sportstation …	BOS
		15	0700	WCGO Evanston IL  fint Id på ena sidandet men bara mummel på det andra	BOS
		16	0700	WCGO  “You’re listening to Smart Talk 1590 AM WCGO and 95.9 FM...” bl.a.	JOB
		19	0800	KMIC Houston TX  när jag kollade efter tipset från PE!  Ruben hörde av sig med ett QSL när jag börjat räkna med att tiden var ute.	BOS
		19 	0800 	KMIC  gladde med ID även för FM-repeatern. Ruben svarade snällt precis som för 1380 för några säsonger sedan 	JOB
		13	0900	KWBG Boone IA  med ett fint ID. Eller vad som hade blivit ett fint ID om inte nx startat mitt i!  ”KWBG AM 15” mycket bra och sen fimpat av att nyheterna började	BOS
		18	0600	KGFK East Grand Forks MN “Classic Rock that really rocks, Rock 95”	JOB
		14 18	0800	KGFK  stark med musiken men just på timmen under KVGB. ID på båda.	BOS
		13 20	0600	KVGB Great Bend KS  med ett trist heltimmes-ID	BOS
		17	0615	KVGB vanlig denna exp	JOB
		14 15	1200	KLFE Seattle WA   med ID efter ett upprop från NRA om att på alla sätt hindra demokraterna att ta hem valet eftersom det skulle begränsa skjutvapenrättigheterna	BOS
		16	1200	KLFE 	LE
		16	0700	KLFE “AM 1590 The Answer” + call och ort	JOB
	1600	18	0700	WAOS Austell GA kul återhörande med “La Mejor”. QSL finns dock	JOB
		23	0832	WAAM Ann Arbor MI ägde frekvensen “Wham Radio 1600 AM and 92.7 FM”	JOB
		14 16	0600	WAAM  	BOS
		16	1000	WRPN Ripon WI  med dåligt ID men "Hometown Station" och //93.1 styrkte.	BOS
		13 14	0600	KGYM Cedar Rapids IA  med flera ID-varianter	BOS
		18 23	0800	KEPN Lakewood CO  genom stark Mex-musik	BOS
		18	0801	KEPN “ESPN Denver” mm	JOB
		15	1035	KTUB Centerville UT  fint med ”Juan 1600 AM”-ID mm. Ännu bättre 1042z	BOS
		16	0723	KTUB “Juan 1600 AM”	JOB
		21	1100	KUBA Yuba City CA brusigt men klart ändå. Tur man inte behövde den	JOB
		14 16	1216	KGST Fresno CA  med non-stop mex-mx och till slut ett bra ”Radio Multicultural 1600 AM” var (nog) den som gick med flera ”La 1600 AM”	BOS
		16 19	0848	KGST bra “KGST La 1600”. Fint 16:e 1101z med “This is Multicultural AM 1600 KGST Fresno”	JOB
	1610	15 23	2248	CHRN Montreal QC  med fin hörbarhet och reklamer, ID, webbadress mm	BOS
		16	0000	CHRN  “CHRN Radio Humsafar”	LE
		16	0900	CHRN “You’re listning to CHRN 1610, CHRN Radio Humsafar” fint på ÖK	JOB
		16	0057	CHHA Toronto ON  med bokstavs-ID på SS och rockig mx sen	BOS
	1620	13	0400	WNRP Gulf Breeze FL  med ett svagt ”News Radio 92.3, AM 1620”  kommer jag inte ihåg om jag loggat tidigare.  Har den verifierad från när dom hade AL-licens. Två olika stationer rent av? Vi brukar räkna den som en licens totalt?	BOS
		18	0500	KOZN Bellevue NE  med legal ID i kamp med CA.  En SS på annan antenn	BOS
		16	0900	KOZN fint “KOZN Bellevue, Omaha, Council Bluffs” 	JOB
		15 20	0303	KYIZ Renton WA  flasade upp några sekunder och ID:ade	BOS
		16	1220	KYIZ fint med “Rickey Smiley Morning Show” och PSA för en kyrka i Seattle som skulle sända 15-16 lokal tid över stationen söndagar	JOB
		14 23	1200	KSMH West Sacramento CA  ganska fint över heltimmes-ID:et	BOS
		16	1200	KSMH 	LE
		16	1100	KSMH fint “Relevant Radio 1620 AM, 97.7 FM”	JOB
	1630	13 14	0457	KCJJ Iowa City IA  fint med lokala nyheter, lokalt väder och lokal jingle mm	BOS
		18	1003	KCJJ  “mitt på dan”, “This is The Mighty 1630 KCJJ Iowa City”	JOB
		15 22	0900	KRND Fox Farm WY  med ett dramatiserat multi-ID för både WY och CO numer	BOS
		16	0401	KRND bra “KRND 1630 AM” och Mex-mx	JOB
	1640	13 15	0459	WSJP Sussex WI  med uselt ID	BOS
		16	0900	WSJP “WSJP Sussex” framgår ganska tydligt i alla fall	JOB
		15	0705	KZLS Enid OK  med fina OK-reklamer innan Red Eye Radio fortsatte	BOS
		14 18	1156	KDIA Vallejo CA  med fint ID inklusive webbadress. Stabil signal.	BOS
		16 23	0800	KDZR Lake Oswego OR  med ett fladdrigt  “The Patriot”-ID	BOS
		16	0400	KDZR med callet, “The Patriot” mm	JOB
	1650	16	0801	CKZW Montreal QC  dominerade men hoppade upp och ner i norrskenet. ID.	BOS
		14	0629	CINA Mississauga ON  med Cina-jinglar och indisk musik	BOS
		16	0300	CINA  “1650 AM CINA”	JOB
		17	0400	KCNZ Cedar Falls IA “1650 The Fan, KCNZ Cedar Falls-Waterloo” efter wx	JOB
		16	0000	KCNZ  “1650 The Fan”	LE
		15	0400	KCNZ  mest varje dag	BOS
		16 22	0000	KBJD Denver CO  följde med i rusningen mot ND-WA	BOS
		16	0400	KBJD “1650 AM Radio Luz”	JOB
		15	0800	KFOX Torrance CA  stark trots bara 490 Watt. 	BOS
	1660	15 16	0900	WQLR Kalamazoo MI  gick dessa dagar fortfarande som ”Fan”	BOS
		16	0800	WQLR “You’re listening to 1660 The Fan, WQLR Kalamazoo”	JOB
		13 23	0500	KQWB West Fargo ND  kränger som vanligt bilar i samband med ID	BOS
		18	1100	KQWB med Fox Sports och ID med call och ort här	JOB
		14 16	1200	KBRE Merced CA  med klart ID i norrskensfräset men jättebra strax efter	BOS
		16	1200	KBRE fint med “Live and Let Die” innan ID med call och “The Bear 105.7”	JOB
	1670	16	0532	CJEU Gatineu QC man ska aldrig ge upp, efter många säsonger så kom till sist ett QSL, på denna loggning! “Radio Jeunesse 1670 AM” löd ID som vanligt. QL!	JOB
		16	0803	CJEU  dominant och här med ett integrerat ID i mellansnacket	BOS
		17	0400	WMGE Dry Branch GA stark men svårläst pga distorsion! Black Information 
				Network	JOB
		14 15	0700	WMGE  med mörk röst vid ID.  BIN	BOS
		15 16	1058	KHPY Moreno Valley CA  stark långa perioder men svårrapporterat program	BOS
		16 18	1230	KQMS Redding CA  ”KQMS Newstime is 5.30”	BOS
		16	1230	KQMS enligt BOS	JOB
	1680	13	0510	WOKB Winter Garden FL upp med perfekt ID ur störsändaren på frekvensen.	BOS
		16	0802	WPRR Ada MI  upp med ett perfekt ID genom dominanten WOKB!	BOS
		16	0802	WPRR fint “WPRR Ada-Grand Rapids, 102.5 The Ride, W273DD FM”	JOB
		16	1100	KGED Fresno CA  fantastiskt trevligt över ID-dags	BOS
		16	1100	KGED “KGED 1680 AM Fresno, California”	JOB
		16 22	0005	KNTS Seattle WA  stark vid ID när magnetometern i Tromsö plötsligt gick i taket	BOS
	1690	17	0201	WPTX Lexington Park MD “1690 AM WPTX” live-ID:ades	JOB
		18 19	0501	WPTX  IDade i en svacka efter att ha gått starkt. ON la sig över vid ID.	BOS
		13	0400	CJLO Montreal QC  “You’re listening to CJLO 1690 AM” + EE nx	BOS
		14	0630	CHTO Toronto ON  fint ID strax innan WPTX också drog ett bra ID.	BOS
		14 15	0700	WVON Berwyn IL  “The Talk of Chicago, WVON”	BOS
		14	0800	KDMT Arvada CO  med bra ID och Relevant Radio. Formatbytet var en nyhet	BOS
		14 16	1200	KFSG Roseville CA  enormt bra före timmen och hann med ID också!	BOS
		16	1100	KFSG kastade in ett “KFSG Roseville-Sacramento”	JOB
	1700	17	0400	KBGG Des Moines IA “1700thechamp.com” bl.a.	JOB
		15	0700	KBGG  The Champ mycket fint	BOS
	1710	16	0815	WQFG689 Hudson County NJ  gick av och till med Covid19-slingan och här telefonnumret man kunde ringa till. Det finns fem listade TIS-stationer i NJ på denna frekvens. Secaucus är då definitivt en då Hudson Regional Hospital är ett Covid-testcenter där. Man får visst just nu sända med upp till 100W mot normala 10W om slingan körs ut. Kanske inte alla i NJ gör det?	JOB

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	13	0500	CMBQ R Enciclopedia, Villa Maria  fick jag kolla mot ett uppslagsverk men hade det inte varit för en ilsket pop:ande EU strax över hade de gått väldigt bra. Färöarna?	BOS
		19	0600	R Rebelde  var det denna morgon istället för ovanstående	BOS
	540	14 15	0756	XETX Nuevo Casas Grandes CH  med ett fint och utförligt legal ID! ”La Ranchera de Paquimé”!  ChiHuvvaHuvva!  Var jag inte beredd på.  Hörde jag redan under PAX98 när jag kollade min statistik.  Igen den 15.10 kl 0632z och ännu bättre då.	BOS
		16	0717	XETX “La Ranchera de Paquimé” dök upp stundvis och ID:ade här! Ej helt bra, men var på VK-antennen. Fhvis hittar jag inspelningen med Elad på gröna och kan jämföra 	JOB
		16	0751	XEWA San Luis de Potosí/Monterrey SL/NL har 150 respektive 1 kW här. Kanske hördes båda? Reklam och promo plus omnämnande av “Los40.com.mx”	JOB
		16	0751	XEWA  hade några kraftfulla minuter! Andra MEX samtidigt? Kollas eventuellt.	BOS
	580	14	0529	WKAQ San Juan PR  fint med utförligt ID	BOS
	630	23	0700	WUNO San Juan PR “Noti Uno 630” // 910 mm	JOB
	680	20	2330	WAPA San Juan PR  gick inte bäst av medlemmarna i Cadena Wapa	BOS
		21	0001	WAPA ganska bra	JOB
	690	14	0703	XEN Mexico DF  ”Grupo Radio Centro” satte mig på spåret. Fin Mex-mx	BOS
	730	13	0359	XEX Mecico DF  hade några fina minuter. ”W Deportes” i mängder men även frekvenseangivelse mm mycket lokalt snx	BOS
	760	16	0859	XEABC Mexico DF  med kraftfullt ID	BOS
		16	0859	XEABC “XEABC 760 AM”	JOB
	830	19	0757	XEITE Mexico DF  med px:et Voz de Paz visade det sig vara här. Stark över timmen men inget ID då. Radio Voz i Florida hade varit roligare …	BOS
	860	14 24	0700	XEMO Tijuana BC  ”La Poderosa 860” med några ID genom SK	BOS
		16	1000	XEMO “La Poderosa 860”	JOB
	900	19	0800	XEW México DF “Musica - W Radio”. Lirade Michael Jacksons “Bad”	JOB
		13 16	0358	XEW  med "W Radio" några gånger bara	BOS
	910	23	0700	WPRP Ponce PR  hade jag inte hört talas om men bra kedje-ID här!	BOS
		23	0700	WPRP  med “Noti Uno 630” och ID för hela kedjan	JOB
	940	18	0557	XEQ México DF “La Ke Buena” bland andra	JOB
		13 15	0358	XEQ  trevliga slogans mm	BOS
		15	0800	XEMMM Mexicali BC  ”Aqui … 940 Oldies” efter en EE OLD har jag inte hört tidigare! Avlöstes strax efteråt av Mex-mx som kom från XEQ förstås	BOS
	950	13	0521	R Reloj  från två orter med 10 kW vardera är inte hörd så ofta	BOS
	970	19	0758	XERFR México DF fint med call, frekvens, adress, effekt med mera	JOB
		19	0758	XERFR  bokstaverade m y c k e t tydligt	BOS
	990	15	0901	XECL Tijuana BC  med flera Rocola-ID men även ett par ”XECL”	BOS
	1050	14 16	0801	XEG Monterrey NL  med massor av fina ID efter ett REL px. Sen ranchera	BOS
		16	1131	XEBCS La Paz BS  La Radio de Sur California-slogan i musiken	BOS
		16	1130	XEBCS “La Radio de Sur California” + Mex-mx	JOB
	1060	20	0600	CMGW Radio 26, Jovellanos  med bra ID samtidigt som KNX ägde 1070 	BOS
	1090	14	0741	XEPRS Rosarito BC   ”The Mightier 1090 AM”	BOS
		19	1001	XEPRS “SoCal. Sports. Talk. The Mightier 1090”	JOB
	1190	19	0200	WBMJ San Juan PR  med Rock Radio Network-kedjans ID	BOS
		19	0200	WBMJ  “The Rock Radio Network” och ID för repeatern W258DT på 99.5 mm	JOB
	1230	17	2333	WNIK Arecibo PR  ”Unica 1230” som hastigast	BOS
	1260	21	0001	WISO Ponce PR  bättre ID denna tid än 2330 då alla i Cadena Wapa hördes med samma kedje-ID! Alltså även WISO.  ny för mig tror jag.	BOS
	1280	20	0400	WCMN Arecibo PR “Noti Uno 630”	JOB
	1300	20	2330	WTIL Mayaguez PR  fint med Uapa-kedjans kompletta ID fick mig att kolla upp alla frekvenser som nämndes och samtliga gick parallellt! Många andra PR dessutom	BOS
		16 18	1102	XEP Cd Juarez CH  ID:ade efter att jag slölyssnat en stund på mex-musiken	BOS
	1350	17	0201	WEGA Vega Baja PR bra med callet med mera	JOB
		18	0602	HOZ38 BBN R, Rio Abajo “BBN en Panamá” mm	JOB
	1390	17	0531	WISA Isabela PR ID:ade // 740 som dock inte hördes	JOB
	1470	19	0700	XEAI Mexico DF  ”Grupo Formula 1470 presenta …” plus sin oldies-slogan	BOS
		19	1000	XERCN Tijuana BC  ”desde Tijuana …. RCN 1470” t ex	BOS
		20	0500	XERCN “RCN 1470 AM”	JOB
	1580	20	2330	WVOZ Aguadilla PR  är en gammal bekant både till call och till frekvens. Dock inte med det här callet på den här frekvensen …	BOS
	1590	20	2330	WXRF Guayama PR  tror jag var en nyhet för mig. Cadena Wapa-idet	BOS
	1600	21	0000	WCMA Bayamon PR  med ett hyggligt ”Cima 103.7 FM y 1600 AM” 	BOS
	1660	17 19	0400	WGIT Canóvanas PR mycket dominant denna PR-morgon  “Faro de Santidad”	JOB
	1700	20 23	0300	XEPE Tecate BC  mycket stark med fint ”Heraldo Radio”-ID	BOS
		16	0803	XEPE “Escucha La H, Heraldo Radio” och gamla hits	JOB

SYDAMERIKA
	570	17	0525	HJND R Nacional de Colombia, Bogotá bland många Colombianer	JOB
	760	22	0530	LU6 R Atlántica, Mar Del Plata med Canal 2-promo	JOB
	780	18	0446	HJFV R Viva Pasto, Pasto med ID mellan låtar	JOB
		15	0530	YVMN R Coro, Coro med flera ID i en bra period	BOS
	920	17	0358	ZP1 R Nal del Paraguay, Asunción  med fint legal ID	BOS
	1080	18	0500	HCKD2 Sistema 2, Guayaquíl bra med “Sistema 2 1080” med mera	JOB
	1240	20	0309	LRI218 R.Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca  kanon-ID! Ny för	BOS
	1310	22	0559	HJJZ Radio 3:16, Bogotá fick jag Googla. Trodde nästan på en Mex här först	JOB
	1360	17	0556	HJUO Sistema Cardinal, Cartagena ID:ade snabbt	JOB
	1450	23	0400	YVKJ R Maria, Catia la Mar  med bra ”Radio Maria Venezuela”	BOS
	1490	17	0001	HJAY R Vida Nueva, Barranquilla  ID och px-annonseringar	BOS
	1510	20	0307	L… R Belgrano, Suardi    fint ID!  Ny för mig	BOS
	1570	18	0600	HCCC4 R La Voz, Manta  till stor förvåning med ett mycket klart ”Radio La Voz”. Ovanligt rent och fint ljud. Utmanad av en murrigare SS utom just runt ID.	BOS

OID/TENTATIVA
	610	13	0512	(tent) WTEL Philadelphia PA  med en nyhetsuppdatering från Black Information Network kom upp ur WIOD i en minut. Inget lokalt dock.	BOS
	740	20	0531	OID SS  med GMT-6 time check denna tid och strax före 06z också. På en split som används av La Sandino, Managua. Som alltså har CST sommartid! Non-stop mx i övrigt. WIOD 610 stadig samtidigt så öppet åt gulfen men breda cx.	BOS
	760	20	0531	OID som lustigt nog nämnde ”La Poderosa” samtidigt som 740 ovan hade ett lyft. Finns en station i El Salvador här som kallar sig så. Troligen bara en tillfällighet. Många stationer skryter ju om att vara kraftfulla …	BOS
	1010	26	0029	(tent) KIHU Tooele UT  stabilt men svagt och splashat med Relevant Radio. Slog ner effekten 0042 dessutom så tämligen säkert dom. Inget ID dock.	BOS
	1270	15	0630	OID med Country Gospel upp och ner hela morgonen men bara non-stop och Amy Lawrence gapade mest hela tiden så om det var något ID någonstans så var det under hennes genomträngande röst. Split stämmer och kondsen också med WCMR.	BOS
	1340	22	0451	OID med ID i promo som låter som KACH  och spliten skulle kunna stämma. Kondsen var dessutom mot ID/CO-hållet denna tid. Not needed.	BOS
	1368	15	1257	OID  NHK1 starkt med regionalt för Tohoku // 1503, 891, 846, 963, 999, 1584	BOS
	1450	15	0559	(tent) WFMB Springfield IL  med wx före heltimmen som avslutades med ett”Sports Radio 1450” innan ESPN igen. Rätt konds men säger inte så på nätet. Numera alltså.	BOS
	1550	26	0200	OID  men nog låter det som ”KRKE” de få sekunder KRPI drog andan	BOS
	1674	21	1602	(tent) R Haanji  fint men inget ID uppfattat	BOS
	1701	21	1601	(tent)  R Brisvaani och Islamic Voice R gick stabilt båda två och på sina välkända splitfrekvenser dessutom bra men lät sig inte ID:as. Ett ID här men får inte ut det. Lägger ingen tid på det.	BOS

PIRATER
	1655	18	-0200	Yogi Radio and Dr Einstein  har med hjälp av Alf Persson ”erkänt” att de testade med 750 W denna natt efter att jag bett APF kolla med sin innersta cirkel hur det kunde komma sig att Walt Salmaniw kunde höra delvis tysk musik men mest gamla rockrökare på en ö utanför Vancouver i BC, Canada. Har skickat QSL:et till Walt men själv samlar jag inte på sådana.  Gick fint och länge i Parka förstås. 15 Hz lågt men ingen drift.	BOS
	1710	18	0406	Grekisk pirat mycket stark med en massa info som kanske innehåller något ID …	BOS 

NDB
	214	18	0509	YIO	Pond Inlet NU vanlig och skaplig indikatorstation på NA-chans	JOB
	218	16	0405	YXP	Pangnirtung NU	JOB
	236	18	0511	YHK	Gjoa Haven NU	JOB
	244	16	0406	TH	Thompson MB	JOB
	245	18	0145	CB	Cambridge Bay NU	JOB
	256	16	0858	YCY	Clyde River NU	JOB
	263	18	0511	QY	Sydney NS	JOB
	263	16	0408	YBB	Pelly Bay NU	JOB
	276	18	0432	YHR	Chevery QC	JOB
	276	16	0535	YPC	Paulatuk NT ganska svag men klart	JOB
	277	16	0431	YLC	Kimmirut NU	JOB
	278	16	0557	NM	Matagami QC	JOB
	280	16	0432	QX	Gander NL  	JOB
	281	18	0510	CA	Cartwright NL  	JOB
	284	16	0601	RT	Rankin Inlet NU	JOB
	290	16	0559	YYH	Taloyoak NU (hette Spence Bay till 1992)	JOB
	305	18	0513	LT	Alert Bay NU	JOB
	317	16	0558	VC	La Ronge SK	JOB
	321	16	0848	YSY	Sachs Harbour NT	JOB
	323	16	0556	KR	Schefferville/Squaw QC	JOB
	326	16	0718	VQ	Norman Wells NT	JOB
	328	16	0440	YTL	Trout Lake ON	JOB
	329	16	0848	YEK	Arviat NU	JOB
	332	16	0432	YTE	Cape Dorset NU	JOB
	332	16	0558	YFM	La Grande-4 QC  	JOB
	334	16	0850	YER	Fort Severn ON	JOB
	335	16	0432	YUT	Repulse Bay NU	JOB
	338	18	0511	YPX	Purvirnituq QC	JOB
	340	18	0511	YY	Mont Joli QC (-.--  -.--). Se 400!	JOB
	341	16	0446	YCS	Chesterfield Inlet NU bra	JOB
	351	16	0751	YKQ	Fort Rupert QC  	JOB
	355	16	0404	YWP	Webequie ON	JOB
	356	18	0425	AY	St. Anthony NL	JOB
	356	16	0852	ZF	Yellowknife NT	JOB
	358	16	0437	YKG	Kangiqsujuaq QC  	JOB
	361	16	0817	HI	Ulukhaktok NT fint. Platsen känd som Holman eller Holman Island till 2006.
				Världens nordigaste golfbana lär visst finnas här!	JOB
	362	16	0948	YZS	Coral Harbour NU	JOB
	365	16	0854	MA	Mayo YT	JOB
	371	16	0559	GW	Great Whale River QC	JOB
	372	16	0855	YCO	Coppermine NU	JOB
	375	16	0856	FS	Fort Simpson NT	JOB
	378	16	0856	UX	Hall Beach NU	JOB
	382	16	0844	YE	Ft Nelson BC	JOB
	392	18	0511	ML	Charlevoix QC	JOB
	395	18	0511	YL	Lynn Lake MB	JOB
	396	18	0511	YPH	Inukjuak QC	JOB
	400	16	0845	QQ	Comox BC rätt bra och lätt-ID:ad när man väl lärt sig Q! (--.-  --.-)	JOB
		16	0846	QQ	hade en fin period några minuter! Tack för tipset Jan!	BOS
	401	16	0900	YPO	Peawanuck ON	JOB
	407	16	0751	ZHU	Hauts-Bois QC	JOB
		16	0801	ZHU	när jag jämförde med Jannes logg. Tnx!  Den har jag visst inte noterat förr och med ett brant 500 kHz högpassfilter framför CloudIQ är det på gränsen till hur långt ner jag kan lyssna. Några standardstns, som UX, ML o YPO, gick igenom svagt också.	BOS
	525	16	1355	ICW	Ice Pool AK  gick fint vilket LE, som behärskar Morse, intygade. Kom på att jag 
					skulle testa den återuppväckta AK-antennen på den också.	BOS
		16	1400	ICW	ICW gick fint! (.. -.-. .--)	JOB
	529	15	1403	+FDV	Fort Davis AK kanske kan vara ny för Sverige?	JOB
		15	1403	FDV	Stark och stadig!  Tack för tipset JOB!	BOS
	530	16	1400	+ADK	Mount Moffett, Adak Island AK också tänkbar SM-premiär	JOB
		15	1457	ADK  	riktigt stark! Så nära Hawaii man kan komma i Alaska! Tnx JOB för tipset!	BOS

UTILITY
	819	12	1800	Jammer South Korean Style  Låter som en ljudeffekt i ett dataspel men i en kontinuerlig slinga! Ganska onödigt störa ut Nord-Korea egentligen. De låter ju så överstyrt ändå. Hittade detta: ” South Korean jamming is heard on 819 kHz in the AM Broadcast Band in Seoul.The jamming prevents South Koreans listening to broadcasts from North Korea's KCBS (Chosun Chungang Pangong) powerful 1500 kW transmitter in Pyongyang.”	BOS
		17	1443	Jammern hördes fint...	JOB


