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


22.10	Mellanlandade i Skellefteå i tisdags för att bl.a. hyra bil och hämta radiogrejor. På morgonen iväg mot Luleå Airport för att plocka upp Lasse. Det var halt och lite snö i Skellefteå men på väg mot Luleå blev det vintrigare. Lasse kom enligt tidtabell och vi satte fart mot Vippabacken för dagens lunch, fläsklägg och rotmos. Sedan in i Överkalix för matinköp, tankning av bensin och öl. Från Överkalix var det vinterföre, vid Anttis var det stora vägarbeten med konvojkörning en bit och utanför Kangos såg vi de första renarna som gjorde att vi kom fram lite senare än tänkt. Efter urpackning av bil, hälsande på BOS och PE samt fördelning av rum så sattes utrustningen upp. Det blev inga upphetsande loggningar och en rätt tidig kväll för trötta resenärer.

23-27.10 	Se loggen för PAX138.

28.10	En dålig morgon med enstaka LA runt 04z och det lilla som hördes dog ut tidigt runt 0530z. BOS åkte hemåt vid lunchtid. Lugnet förbyttes i febril aktivitet när LSD 13.40z upptäckte att Australien hördes. Det blev två nya stationer loggade och kanske finns det mer intressant inspelat. Under eftermiddag och kväll jagades japaner och spanjorer med blandat resultat. 

29.10	Bättre morgon mot NA och sjöarna efter 05z, bra mot Brasilien runt 06z men vid 06.30z tar det slut och vi har gått om tid för frukost igen. Vi åkte till Junosuando för att äta en pizza till lunch men det är stängt på torsdagar så besvikna körde vi tillbaka till Kangos för att handla mat. Vädret blev bättre, lite blå himmel och sol, och temperaturen sjönk under 0 för första gången på en vecka. Runt 14z hördes japaner rätt bra men det gick fort över när kineserna kom igång. Lite blandad kompott på eftermiddagen och kväll men inget spännande.

30.10	Lite lite bättre mot NA denna morgon, LA ungefär som tidigare dagar. Förberedde lite inför KEL och MJT’s ankomst i morgon. Japan och NHK2 var överraskande bra vid s/off 1440 och Spanien rätt bra tidig kväll. Efter nästan en vecka med mindre bra konds gläds vi åt det mesta som hörs. Hoppas att Halloween bjuder på bättre och mer intressant lyssning.

31.10	Rätt bra fart på morgonen mot NA, men före 07z tog det roliga slut. NL och UK rätt bra mellan 07 och 08z innan det också tog slut. Sedan ingenting förrän en kort japantopp innan allt återgick till det vanliga med kineser, indier och iranier. Spår av aussies höjde stämningen men det blev inte nåt konkret. KEL och MJT anlände planenligt med tårta och annat nödvändigt bagage. Det mulnade på och några cm snö har det kommit. De vanligaste NA började höras redan 2140z med de vanligaste stationerna.

1.11	Det var full fart på morgonen på NA mot sjöarna och västerut och höll på fram till ca 0740z. Sedan tog NL över en timme. Det blev mangling av morgonens fångst i väntan på att japanerna skulle vakna och de gjorde de inte. Det blev istället lite VK och AK. Brassarna har vaknat så det blir nog inga NA under förnatten, i alla fall.

2.11	Lite sämre mot NA på morgonen och det tog slut 0730z. VK kom igång strax efter 11z och det vanligaste hördes. Lite Asien på eftermiddagen men inget upphetsande och kvällspasset gav inget speciellt. Regn och plus 5 grader så mycket av snön har smält. Runt 2140z hördes några NL-stationer och 1400 Harbour Light med en mycket utförlig väderrapport, men det blev inte nåt mer. 

3.11	En lite bättre morgon med tyngdpunkt mot västkusten samt lite GY och det höll ut till framåt 9z. Sedan var det ett envist sprakande på alla antenner fram till sen eftermiddag då stationerna på balkan och mellanöstern kom fram och tog över. Vi tog en välbehövlig promenad i det vackra vädret medan det sprakade. NL/NS kom fram redan 2115z med lokala program men det ville inte lyfta, tyvärr.

4.11	Bra styrkor mot NA på morgonen, men bara på högre frekvenser och bara de vanligaste stationerna. Det tog slut ca 8z igen. Sprak på antennerna även idag, speciellt Asien. Det var dags att handla igen så vi passade på att köra till Junosuando för att äta lunch på restaurangen, det blev en pizza Soppero. När vi kom var det fullt med lunchgäster så det tog lite tid. Passade på att logga en geocache i byn, den första i Pajala kommun. Fint väder var det också. Inte mycket hördes under eftermiddagen men Indien gick bra på grön antenn. Lite Spanien förgyllde kvällen. Japan och Filippinerna är fortsatt diskreta och håller sig gärna undan. NA började höras runt 21.30z men inga NL/NS-stationer och det tog slut efter en timme.

5.11	Rätt bra styrkor på morgonen men sprakigt på lägre frekvenser och de vanliga präriestationerna dominerar. Inga stationer från östkusten. Den Gula antennen kontrollerades okulärt av KJL, MJT och RÅM. Den är hel men sträcktes och höjdes på några ställen. Spraket fortsätter. Inget Japan/Filippinerna då kondsen hoppar över dessa områden och börjar med Iran och Mellanöstern. Hyfsat/bra mot Spanien på kvällen och brassarna gör sig hörda runt 2130 som vanligt. Och lite senare några vanliga östkustare men det tog slut rätt fort igen.

6.11 	Lite sämre idag på morgonen med östliga NA och vanliga kubaner. Det blev en kortare topp runt 07z då Panama 1350 överraskade med att höras. Som vanligt tog det slut strax efter 08z och sprakandet fortsatte även idag, speciellt på Asienantennen. Inte ens 680 AK hörs. Spanien gladde under kvällen. Det blev en kort östkusttopp och lite senare rätt bra men kort mot Västindien.

7.11	Lite bättre idag med östkustare, lite mindre sprak och det håller ut till framåt 09z. KEL och MJT kom planenligt iväg mot Luleå före 09z. Det är +1,5 grader, blå himmel och 2 cm nysnö från igår. Det lilla omklädningsrummet och loppisrummet är nu tömt på sängar och avstänga. De vanligaste japanerna hördes ett tag på eftermiddagen innan kineserna tog över. Spanjorerna spelade fotboll. Inga NA hörden på förkvällen.

8.11	Troligen sämsta morgonen hittills, dåliga styrkor, bara ett fåtal NA och några fler LA runt 06z. Sedan försvann allt i brus och sprak. Vid lunchtid besökte vi Asien- och AK/HI-antennerna som kopplades ur. Ännu en lugn eftermiddag med lite förberedelser inför måndagens nedstängning. Efter middagen blev det ett skönt besök i bastun. Enda NA som hörs runt 22z är CBC på 1230.

9.11	Någon enstaka NA hörs på VK-antennen, på övriga en del LA-stationer med en topp mot Brasilien runt 06z . NA vaknade runt 07z med de vanliga stationerna i mellanvästern och höll ut till strax före 09z.Vi kommer under morgonen/förmiddagen att plocka ner och stänga anläggningen. Sedan åker vi söderut, LSD till Luleå Airport och jag fortsätter till Skellefteå. Loggen kommer att uppdateras med ojämna mellanrum fram till nästa höst. /RÅM 


EUROPA
	549	23	2000	Spirit Radio, Carrickroe med ett hyfsat id	RÅM
		23	2000	R Slovenja, Beli Kriz med id när Spirit Radio höll andan	RÅM
		28	1610	R Koper, Beli Kriz med popmusik	LSD
	558	2	0745	RNE5 San Sebastián med lokalprogram	LSD
		5	1850	RNE5 San Sebastián med regionalt program för EU	RÅM
	567	4	1850	RNE5 Murcia med regionalprogram för MU	RÅM
	576	27 4	1850	RNE5 Barcelona med regionalt program för CA	RÅM
	594	25	1900	Challenger Radio med IRRS-program	LSD
	603	27	1850	RNE5 Sevilla med regionalt program för AN	RÅM
		31 1	0711	Smooth Radio, Littlebourne med id och musik	RÅM
	612	5	1850	RNE1 Lleida med regionalt program för CA på USB	RÅM
		5	1804	RNE1 Lleida med regionalprogram för Catalunya	LSD
		5	1850	RNE1 Vitoria med regionalt program för EU på LSB	RÅM
		5	1850	RNE1 Vitoria med regionalprogram	LSD
	621	23	1704	RNE1 Palma de Mallorca med regionalprogram	LSD
	621	5	1850	RNE1 Avila med regionalt program för CL	RÅM
	648	31	1845	R Krym Realii, Chonhar, Ukraina	LSD
	675	1	0833	R Calypso, Oostwold stark med ett id i allt prat	RÅM
	684	27	1804	RNE1 Sevilla med regionalt program för AN	RÅM
	729	27	1830	ERA1, Athen med Covid-19 info	LSD
	729	5	1850	RNE1 Ovideo med regionalt program för AS	RÅM
	738	5	1850	RNE1 Barcelona med regionalt program för CA	RÅM
	747	1	0803	R 0511, Pietersbireum stark med id och ”Golden Oldies”	RÅM
		23	0525	RNE5 Cádiz med lokalprogram	LSD
		29 4	1850	RNE5 Cádiz med regionalt program för AN	RÅM
	765	6	0745	BBC Essex, Chelmsford	LSD
		1	0800	BBC Essex bra med väderrapport och id	RÅM
	774	5	1850	RNE1 Valencia med regionalt program för VA	RÅM
	783	6	1755	COPE Catalunya i Andorra, Barcelona med eget program	LSD
	792	23	2000	SER R Sevilla med id när jag letade japaner	RÅM
		5	1758	SER R Sevilla med lokalreklamer	LSD
		6	1530	BBC R Foyle, Londonderry med eget program	LSD
	801	31	0713	R Jong Europa, Alphen aan den Rijn med ett fint id. Som framgår av stationsnamnet tillhör jag målgruppen …	RÅM
		31	0710	R Jong Europa med id på engelska	LSD
	828	2	2030	Radiogazeta Slovo, St. Petersburg med id och reklamer	LSD
	837	26	0600	BBC R Cumbria, Barrow-in-Furness med id och nyheter	RÅM
		2	0755	BBC Asian Network, Leicester	LSD
		2	0800	R North, Redcastle, Co. Donegal med People’s Gospel Hour	LSD
		5	1735	COPE Sevilla med id	LSD
	846	1	0802	Radiozender Fryskeheide, Twijzelerheide spelade religiös musik eftersom det var söndag och idade även med mejladress. 	RÅM
		30	0526	COPE R Granada med lokal reklam	RÅM
	864	5	1850	RNE1 Socuéllamos med regionalt program för CM	RÅM
	873	31	1915	R Moldova, Chisnau idade	LSD
	900	1	0745	Theonex AM, Hoogeveen spelade musik.	LSD
		1	0744	Theonex AM spelade inhemsk musik och hördes rätt bra. Ett stort tack till LSD som grävde fram adress till ägaren	RÅM
		30	0526	COPE R Granada med lokal reklam	RÅM
	927	22	2040	R Milano testar på denna frekvens	LSD
		23	2044	R Milano spelar musik och meddelar att de testar sitt system	RÅM
	936	30	1850	RNE5 Valladolid med regionalt program för CL	RÅM
		4 5	1850	RNE5 Zaragoza med regionalprogram för AR, idar de 5:e med Zaragoza	RÅM
		26	0600	Dales Radio, Hawes med ett stört id	RÅM
		26	0600	Dales Radio med id och nyheter	LSD
	972	5	1850	RNE1 Cabra med regionalt program för AN	RÅM
	990	23	2035	SER R Bilbao med id	LSD
		30	2050	SER R Bilbao med id	RÅM
		26	0600	Greatest Hits Radio, Crimpsall med id i röran av stationer	RÅM
	999	7	1800	R Malta, Bizbizja överraskade stort med att höras	LSD
		8	1659	R Malta med reklam i dessa störda konds	RÅM
		26	0525	COPE Madrid stark	RÅM
		7	1823	COPE Madrid med lokal-id	LSD
		26	0600	Greatest Hits Radio, Longtdon med id och ”across Lincolnshire ..”	RÅM
	1008	28	1730	ERA1, Kerikira	LSD
		1	0811	R Babylona, Musselkanaal idade	RÅM
		1	0820	R Babylona med id	LSD
		24	1830	SER R Extremadura, Badajoz med lokala reklamer	LSD
	1017	26 4	1850	RNE5 Burgos med regionalt program för CL	RÅM
		27	1850	RNE5 Granada med regionalt program för AN	RÅM
	1026	29	0849	Downtown Radio, Knockbreckan stark med reklam	RÅM
	1035	29	0843	West Sound, Symington med id och reklam. Ny för …	RÅM
	1044	4	1944	SER R San Sebastián	LSD
		6	1733	SER R San Sebastian med lokalt program	RÅM
	1080	5	1730	SER R Huesca med lokalreklamer	LSD
		6	1733	SER R Coruña idade SER Galicia	RÅM
	1107	26	1850	RNE5 La Rioja med regionalt program för RI	RÅM
		27	1804	RNE5 Santander med regionalt program för CT	RÅM
	1116	26	0600	BBC R Derby, Burnastone Lane med id och nyheter	RÅM
	1125	23	1750	RNE5 Toledo med regionalt program	LSD
		27	1850	RNE5 Toledo med regionalt program för CM	RÅM
		27 4	1804	RNE5 Soria med regionalt program för CL	RÅM
		26	1850	RNE5 Vitoria med regionalt program för Baskien	RÅM
		30	1850	RNE5 Vitoria med lokalprogram	LSD
		30	0625	RNE5 Badajoz med lokalprogram	LSD
	1134	31	0719	Eye-AM Radio, Alkmaar spelade Zara Larsson innan id	RÅM
		26	0525	COPE Salamanca var starkast av COPE-stationerna	RÅM
	1143	6	1750	COPE Ourense med id och reklamer	LSD
	1152	26	1850	RNE5 Albacete med regionalt program för CM	RÅM
		4	1850	RNE5 Zamora med regionalprogram för CL	RÅM
		29	0851	Clyde 2, Glasgow stark som de flesta skottar denna morgon	RÅM
	1179	2	0720	SER R Rioja, Logroño	LSD
		6	1733	SER R Rioja med lokalt program	RÅM
	1224	26	0525	COPE Almeria med id och lokala reklamer	RÅM
		26	0525	COPE Almeira överraskade	LSD
		29	1816	COPE Mallorca	LSD
		31	1930	COPE Lugo med lokala reklamer	LSD
		26 31	0531	Amplivier Radio, Damwald tog över från COPE	RÅM
		29	0810	Amplivier Radio	LSD
	1251	25	2200	R SIM med trevliga musikprogram	LSD
		8	2040	R SIM med fotboll	RÅM
		29	0815	Smooth Radio, Bury St Edmunds	LSD
	1260	23	1820	Absolute Radio, Lydd (East Kent)	LSD
	1269	26	0525	COPE Badajoz med id och lokala reklamer	RÅM
	1287	24	2100	R Seagull, Ternard med program på engelska	RÅM
		29	0755	Radio 0511, Ternard	LSD
		28	1948	SER R Lleida med id	LSD
		27	1830	SER R Castilla, Burgos med regionalt program	LSD
		5	2135	SER R Lugo	LSD
	1305	26	1850	RNE5 Ciudad Real med regionalt program för CM	RÅM
		26	1850	RNE5 Ciudad Real med regionalprogram	LSD
		4	1850	RNE5 Orense med regionalprogram för GA	RÅM
		4	1850	RNE5 Bilbao med regionalprogram för EU, idade några sekunder efter Orense	RÅM
		8	0840	Premier Christian Radio med en programpromo	LSD
	1314	2	0730	R Northern Star, Bergen	LSD
		23	1755	RNE5 Salamanca med regionalt program	LSD
		26	1850	RNE5 Salamanca med regionalt program för CL	RÅM
	1395	28	1930	R Seabreeze, Grou med nyheter och väder	LSD
		28 1	2100	R Seabreeze AM stark med nyheter och musik	RÅM
	1413	4	1850	RNE5 Vigo med regionalprogram för GA	RÅM
	1440	24	0513	Radio208, Copenhagen hörs bäst på Asienantennen denna morgon	RÅM
	1449	2	0750	BBC Asian Network, Peterborough	LSD
	1467	30	1718	R Eldorado, Damwald spelade bl.a. ABBA. Svarade inte på fjolårets rapport	RÅM
		30	1000	R Eldorado med id på engelska	LSD
	1476	4	1645	Carillon Wellbeeing Radio, Coalville med trevlig musik	LSD
		8	2000	Carillon Wellbeeing Radio med id och nyheter efter bastun	RÅM
		29	2005	Museumsradio AM 1476, Bad Ischl spelade gamla tyska schlagers.	LSD
		29	2005	Museumsradio AM 1476 efter tips från LSD	RÅM
	1485	26	1503	NRK Spetsbergen, Longyearbyen med NRK Troms	RÅM
		27	1555	NRK1 Troms og Finnmark, Longyearbyen med regionalt program	LSD
		27	1555	R Merkurs, Riga	LSD
		31	0710	R Merkurs idade	RÅM
		26	1830	SER R Alcoy med regionalprogram och id	LSD
		28	1735	SER R Santander	LSD
		5	2057	SER R Santander med lokalt program	RÅM
		6	1733	SER R Zamora med lokalt program	RÅM
	1494	31	1500	R Moldova, Cahul med id och nyheter när jag letade japaner	RÅM
	1503	3	1700	Radio 1503, Zavidovici BH med id	LSD
		26	1850	RNE5 Lugo med regionalt program för GA	RÅM
		29 4	1850	RNE5 La Linea med regionalt program för AN	RÅM
		26	0600	BBC R Stoke, Sideway svagt och störd	RÅM
		4	1630	BBC R Stoke med lokalnyheter	LSD
	1512	23	1845	Coast FM reläas av en irländsk pirat	LSD
		23	1857	Coast FM spelade musik	RÅM
	1530	26	0600	Greatest Hits Radio, Vicars Lot ”West Yorkshire”	RÅM
	1566	28	0730	Vahon Hindustani Radio, Den Haag	LSD
		1	0801	Vahon Hindustani Radio med id och reklam	RÅM
		24	1845	BBC Somerset, Taunton med lokalt program	LSD
		26	2110	BBC Somerset med lokalt program,	RÅM
	1575	30	0830	Russian Retro Pirate Station	LSD
	1584	22	1800	Asian FX, North London är fd Love Sport Radio	LSD
		1	0800	Asian FX Radio med id och reklam	RÅM
		8	0830	Tay 2, Perth //1161	LSD
	1593	24	1940	Bretange 5 med fransk musik	LSD
		26	2117	Bretagne 5, Saint-Gouéno spelade skön svängig musik med bl.a. Chet Baker, Robert Johnson och Leadbelly.	RÅM
	1602	28	0830	R Flandria, Hemelum	LSD
		28	0831	R Flandria spelade musik	RÅM
		30	1735	SER R Segovia med lokala reklamer	LSD
		7	1331	Scandinavian Weekend Radio med musik och id	RÅM


AFRIKA
	531	24	1855	Jil FM, F’Kirina spelade trevlig musik	RÅM
		26	0510	Jil FM med sitt ungdomsprogram	LSD
	594	24	2000	R Nigeria, Kaduna med id när jag letade NHK1	RÅM
	621	23	0545	RNE1 Santa Cruz de Tenerife med regionalprogram	LSD
	840	25	1726	Voice of Broad Masses, Asmara hördes med musik och nyheter (?). Officiell frekvens är 837.	RÅM
	917	25	2058	R Gotel med nyheter på engelska	RÅM
	963	28	2000	Radio Tunisienne, Tunis med ett stört id när jag letar NHK1-stationer	RÅM
	1350	29	2200	R Botswana, Tshabong med lokal modern musik	LSD
	1431	25	1500	VoA Djibouti med engelska till Afrika	LSD
	1476	26	0509	TWR Africa Benin, Parakou stark ett tag denna störda morgon	RÅM
		26	0510	TWR Africa Benin med program till Nigeria	LSD
	1530	31	2000	VoA, Pinheira med engelska till Afrika	LSD
	1566	26	0504	TWR Africa Benin, Parkaou med id mm och annat program än på 1476	RÅM
		26	0505	TWR Africa Benin med id. Inte // 1476.	LSD


ASIEN
	531	4	1500	All India Radio, Jodhpur med nyheter på engelska	LSD
	558	28	1400	HLQH (KBS) Yeong-il  med ”KBS” och ”Happy FM”	RÅM
	567	28	1500	AIR Dibrugarh med nyheter på engelska	RÅM
		28	1400	HLKF (KBS) Jeonju med bokstavsid 	RÅM
	585	31	1400	R Pakistan, Islamabad med ett stört id	RÅM
	594	28	1433	DXBB Quezon City  ”Super Radyo” och DZBB	RÅM
		23	2000	JOAK (NHK1) Tokyo med ett fint id	RÅM
		3	2000	JOAK med bokstavsid	LSD
		2	1400	HLKR (KBS) Gangneung med bokstavsid	LSD
	603	28	1400	HLSA (KBS2) Hwaseong stark	RÅM
	610	1	1500	The Voice of Vietnam (VOV), Ho Chi Minh City	LSD
	612	6	1500	TWR Bishkek startade sina sändningar	LSD
		20	1400	JOLK (NHK1) Fukuoka med ”NHK News Desk”	RÅM
	639	28	1800	BBC East Mediterranean Relay Station, Zakaki med arabiska. Svårt störd.	LSD
	648	28	1400	AFN Naha, Okinawa bra över timmen	RÅM
	657	28	1400	HLKM (KBS1) Chuncheon med bokstavsid	RÅM
	684	28	1400	JOAG (NHK1) Nagasaki med ”NHK News Desk”	RÅM
	711	28	1400	HLKA (KBS1) Sorae är störd av Nordkorea	RÅM
	738	8	1559	AIR Hyderabad med ett program om presidentvalet i USA	RÅM
		28	1400	HLKG (KBS1) Gyeongson med bokstavsid	RÅM
		31	1400	BEL2 Taiwan Area Fishery Broadc. Station, Baisha med id	RÅM
	747	2 31	1440	JOIB (NHK2) Sapporo id utan callbokstäver	RÅM
		28	1400	HLKH (KBS1) Bia med bokstavsid	RÅM
	774	30 31	1440	JOUB (NHK2) Akita stark	RÅM
		28	1400	HLAx (MBC) Chuncheon/Jeju med ett ”MBC” med det gick inte att särskilja bokstavsid för de två stationerna	RÅM
	810	8	1505	All India Radio, Rajkot med nyheter på engelska	LSD
	828	23	1440	JOBB (NHK2) Osaka med ett stört id	RÅM
	837	28	1400	HLKY (CBS) Seoul med bokstavsid	RÅM
		28	1429	DYFM Iloilo City bra med id ”DYFM Bambo Radyo” mm	RÅM
	846	28	1400	HLAU (MBC) Ulsan med bokstavsid och ett ”MBC”	RÅM
	864	28	1359	JOXR (ROK) Naha med ett ”ROXR”	RÅM
		29 31	1400	HLKR (KBS1) Gangneung med ett ”HLKR”	RÅM
	873	28	1500	AIR Jalandhar startade ”The Evening News”	RÅM
		30	1440	JOAB (NHK2) Kumamoto även den stark idag	RÅM
	888	28	1500	TWR Puttalam med id och webbadress	RÅM
	891	28	1400	HLKB (KBS1) Busan med bokstavsid	RÅM
		26	1530	R Thailand, Sara Buri	LSD
	918	29	1530	All India Radio, Suratgarh med lokalid	LSD
		28	1500	AIR Suratgarth startade ”The Evening News”	RÅM
	936	28	1400	HLKD (KBS3) Changwon med bokstavsid	RÅM
	954	29	1400	JOKR (TBS) Tokyo stark med ett ”TBS Radio”	RÅM
	963	28	1400	R Kitaya (CRI) Huadian stark med id mm	RÅM
	972	8	1510	All India Radio, Cuttack med nyheter på engelska	LSD
	990	27 8	1730	All India Radio Jammu med nyheter på engelska	LSD
	1026	28	1428	DZAR Quezon City med ”Sonshine News Flash”	RÅM
	1035	28	1400	HLCP (KBS1) Pohang anger både AM och FM-frekvens samt ”HLCP”	RÅM
	1053	29	1400	JOAR (CBC) Nagoya med ett par ”CBC”	RÅM
	1062	2	1300	HLKQ (KBS) Cheongju med bokstavsid	LSD
	1116	4 8	1515	All India Radio, Srinagar med nyheter på engelska	LSD
	1125	23 30	1440	JOAD (NHK2) Naha med ett ”JOAD” mm	RÅM
		2	1440	JOLC (NHK2) Tottori med id	RÅM
	1134	29	1359	JOQR Tokyo med ”Bunka Hoso”	RÅM
	1143	29	1400	JOBR (KBS) Kyoto med ett ”KBS”	RÅM
	1152	2	1440	JOPC (NHK2) Kushiro med id utan callbokstäver, jmf 747	RÅM
		28	1400	HLCW (KBS1) Wonju med bokstavsid	RÅM
	1161	28	1400	HLKU (MBC) Busan med bokstavsid och ”MBC”	RÅM
	1188	23	2000	JOKP (NHK1) Kitami  får bli en omrapporttering	RÅM
		2	2000	HLKX (FEBC) Seoul med id	RÅM
	1197	28	1400	JOBF (RKK) Kumamoto med ett ”RKK Radio”	RÅM
	1206	3	1515	All India Radio, Bhawanipatna ned nyheter på engelska	LSD
	1224	23	2000	JOJK (NHK1) Kanazawa blev den tredje NHK1-stationen om hördes denna kväll	RÅM
	1233	28	1400	JOUR (NBC) Nagasaki med ett ”NBC” mm	RÅM
	1242	28	1400	HLSB (MBC) Wonju med bokstavsid och ”MBC”	RÅM
	1260	8	1730	R Pakistan, Peshawar	LSD
	1269	25	1310	JOHW (HBC) Obihiro idade ”HBC”	LSD
	1278	28	1400	JOFR (RKB) Fukuoka bra med ett ”RKB Radio”	RÅM
	1287	25	1423	JOHR (HBC) Sapporo nämnde adressen till sin hemsida	RÅM
	1296	23	1400	R Azadi, Kabul med id och nyheter	RÅM
	1314	29	1400	JOUF (OBC) Osaka med ett ”Radio Osaka”	RÅM
		28	1400	HLCM (CBS) Jeonju med bokstavsid och ”CBS”	RÅM
	1323	6	1545	CRI Urumqi med engelska mot Asien	LSD
	1350	26	1630	DWUN Quezon City idade ”Radio Verdad”	LSD
	1359	31	1440	JOQB (NHK2) Niigata via Takada med id	RÅM
	1377	30 31	1440	JOTZ (NHK2) Hachinohe för första gången. Hördes bättre 31:a	RÅM
	1386	28 2	1440	JOJB (NHK2) Kanazawa med ett ”JOJB”	RÅM
		2	1440	JOJB stängde med bokstavsid	LSD
		30	1440	JOQB (NHK2) Morioka stark med id	RÅM
		31 28	1440	JOKB (NHK2) Okayama med id sekunden före JOJB	RÅM
	1404	29	1400	JOVR (SBS) Shizuoka med ett ”SBS Radio”	RÅM
		28	1400	HLKP (CBS) Busan med bokstavsid och ”CBS”	RÅM
	1413	25	1359	JOIF (KBC) Fukuoka med flera ”KBC Radio”	RÅM
	1440	22	1759	JOWF (STV) Sapporo stark runt timmen med ”STV Radio” mm	RÅM
	1449	29	1350	JOQM (HBC) Abashiri idade ”HBC”	LSD
	1467	28	1400	HLKN (KBS1) Mokpo anger både AM och FM-frekvens samt ”HLKN”	RÅM
		30	1440	JOID (NHK2) Oita med id	RÅM
		31	1440	JOJB (NHK2) Kanazawa via Nanao med id //1386	RÅM
		23	1445	Sor Wor Sor, National Education Radio, Pathum Tani	LSD
	1476	26	1540	R Thailand, Chiang Mai	LSD
	1494	28	1400	JOYR (RSK) Okayama med ett ”RSK”	RÅM
	1503	23	2000	JOUK (NHK1) Akita med id	RÅM
	1512	30	1440	JOZB (NHK2) Matsuyama med id	RÅM
	1521	30	1440	JOLZ (NHK2) Yonago med id	RÅM
		2	1440	JOJC (NHK2) Yamagata med id	RÅM
	1530	24	1450	DZME, Quezon City var störd av en kines	LSD
	1539	24	1950	Pravasi Bharathi, Al-Dhabbaya UAE med id och reklamer	LSD
	1575	5	1330	VoA Bangkok med program på khmer	LSD
	1593	30 31	1440	JOQB (NHK2) Niigata stark med id	RÅM
	1602	28	1440	JOHC (NHK2) Kagoshima via Naze	RÅM
	1611	31	1420	DWNX, Naga City	LSD


PACIFIC
	630	28	1348	4QN ABC North Queensland, Townsville QLD med stark och stadig signal. 1405 med lokal väderrapport. Tack till LSD som uppmärksammade att det hördes nåt igen.	RÅM
		28	1400	4QN med ABC News	LSD
	837	28	1401	+4RK ABC Capricornia, Rockhampton QLD med nyheter 	RÅM
	846	28	1404	+4CA Cains QLD några minuter med reklam	RÅM
	891	28	1442	5AN ABC Radio Adelaide, SA upp några minuter med bl.a. telefonnummer till studion	RÅM
	990	28	1405	4RO Rockhampton QLD bra ett tag med reklam, id och väderprognos. Det är nästan synd att jag redan har den	RÅM
	1026	28	1404	+4MK Mackay QLD några minuter med reklam	RÅM
	1233	28	1400	2NC ABC Newcastle, Newcastle NSW när japanen höll andan	RÅM
	1296	28	1401	+4RPH Reading Radio, Brisbane QLD med nyheter och lite annat. 	RÅM
	1332	28	1358	+4BU Classic Hits, Bundaberg QLD med lokal reklam, id, webbadress och väder samt en snutt av ”Feeling Good” med Michael Bublé	RÅM
	1548	28	1350	4QD ABC Western Queensland, Emerald QLD med samma frågesport som 630	RÅM


NORDAMERIKA
	550	27	1528	KTZN Anchorage AK med trafikinformation och ESPN	RÅM
		1 23	0500	KFYR Bismarck ND med id och musik	RÅM
	560	23	0600	KLZ Denver CO med ”KLZ 560 AM and 100.7 FM” i en promo	RÅM
		3	0659	KMON Great Falls MT med en jingle och countrymusik	RÅM
	570	3	0639	CKSW Swift Current SK med ett kort “CKSW 570” och country	RÅM
		5	0650	CKSW med country	LSD
	580	3	0630	CHAH Edmonton AB med "You're listening to CHAH My Radio 580 AM, Bringing Albertans Together"	RÅM
		4	0525	CFRA Ottawa ON idade ”News Talk 580 CFRA”	LSD
		3 23	0705	CFRA  med “NewsTalk 680 CFRA”	RÅM
	590	27	1525	KHAR Anchorage AK  “CBS Sports 590 and 96.7”	RÅM
		25 23	0503	VOCM St. John’s NL med ett sent id och sedan fortsatte musiken	RÅM
		23	0800	CJCL Toronto ON ”SportsNet 590 The Fan”	RÅM
		1	0500	KXSP Omaha NE “590 ESPN Omaha”	RÅM
		1	0500	KXSP idade “590 ESPN Omaha”	LSD
		23	0800	WROW Albany NY med is, störd av CJCL	RÅM
		2	0630	KQNT Spokane WA med “590 KQNT” i en promo	RÅM
	600	31	0600	CKSP Vancouver BC idar “Sher E Punjab Radio”	LSD
		23	0802	CFQR Montréal QC med lokal reklam	RÅM
		1	0600	KSJB Jamestown ND “Your home, real country music”	RÅM
	610	2	0631	CHTM Thompson MB med id och musik	RÅM
		6	0702	WIOD Miami FL med ”WIOD Traffic Information”	RÅM
	620	7	0558	CKCM Grand Falls-Windsor NL med ett ”VOCM”	RÅM
		1 23	0503	CKRM Regina SK med CW och id	RÅM
		23	0600	KPOJ Portland OR ”KPOJ Portland” mm	RÅM
		23	0805	WVMT Burlington VT ”NewsTalk WVMT .. AM 620”	RÅM
	630	2 3	0700	CHED Edmonton AB med ett “630 CHED”	RÅM
		23	1300	KIAM Nenana AK var det även denna gång	RÅM
	640	23	0800	CFMJ Richmont Hill ON “CFMJ Global News Radio 640 Toronto”	RÅM
		3	0630	KFI Los Angeles CA	LSD
	650	23	1300	KENI Anchorage AK ”NewsRadio 6-50 KENI”	RÅM
	660	27 2	1520	KFAR Fairbanks AK med ”The Michael Dukes Show”	RÅM
		1	0500	CFFR Calgary AB med id och lokalt väder	RÅM
		5	0640	CFFR idade ”660 News”	LSD
		1 23	0532	KEYZ Williston ND med CW och id	---
	670	23 28	0600	KBOI Boise ID är stark som vanligt	RÅM
		31	0630	KBOI med nyheter	LSD
		1	0500	WSCR Chicago IL med sport “Sportsradio 670 The Score” mm	RÅM
	680	23 27	1300	KBRW Barrow AK stark och började med ”BBC News Hour”. Hörs fortfarande 1730 den 27:e. Även 23:e 0800 på ÖK-antenn.	RÅM
		24	1130	KBRW  spelade Cyndi Lauper	LSD
		1 23	0500	CJOB Winnipeg MB ”Global News Radio 680 CJOB”	RÅM
		7	0630	CFTR Toronto ON med nyheter	RÅM
		25 31	0532	WRKO Boston MA med nyheter och ett ”WRKO”	RÅM
	690	3	0659	CBU Vancouver BC  ”CBC Radio One 88.5 FM and 690 AM”	RÅM
		4 6	0645	CKGM Montréal QC med sport och ”TSN 690”	RÅM
	700	5 23	0531	CJLI Calgary AB ”AM 700 The Light”	RÅM
		23	0830	WLW Cincinnati OH med id och väder	RÅM
	710	23	0514	CKVO Clarenville NL med ett ”VOCM” och musik	RÅM
		3	2155	CKVO idade ”VOCM”	LSD
		1	0600	KXMR Bismarck ND ”Fox Sports 710” mm	RÅM
		26 23	0204	KIRO Seattle WA med en gate i sportreferatet mellan Seattle Seahawks och Arizona Cardinals	RÅM
	720	23	1306	KOTZ Kotzebu AK med nyheter från NPR	RÅM
		1 23	0500	WGN Chicago IL med nyheter	RÅM
		2 1	0700	KFIR Sweet Home OR  ”720 AM KFIR” mm	RÅM
	730	23	1300	CHMJ Vancouver BC hänvisade även till CKNW 980	RÅM
		31	0635	CHMJ med Global News	LSD
		1	0600	CDKM Dauphin MB med bara ett ”CDKM”	RÅM
		2 23	0635	CKAC Montréal QC  ”Radio Circulation”	RÅM
	740	2 23	0659	CBX Edmonton AB “CBC Radio One 740 AM and 93.9 FM Edmonton”	RÅM
		2	0402	CHCM Marystown NL  “VOCM”	RÅM
		2	0550	CHCM idade “VOCM”	LSD
	750	27 23	1541	KFQD Anchorage AK med lokala nyheter	RÅM
		2	0459	CBGY Bonavista Bay NL  “CBC Radio One 640 AM in Grand Falls-Windsor och 0359 “CBC Radio One 1400 AM in Gander”	RÅM
		23	0803	CKJH Melfort SK med väder och information om Melfort	RÅM
		2 3	0700	KXTG Portland OR  “750 The Game” mm	RÅM
	760	23 2	0800	WJR Detroit MI  “760 WJR”	RÅM
	770	5 23	0700	CHQR Calgary AB  ”Global News Radio 770 CHQR”	RÅM
		6	0700	WABC New York NY idade ”News Radio for New York and .. 107.1 WLIR Hampton Bays”	RÅM
		2 23	0705	KTTH Seattle WA  ”AM 770 KTTH”	RÅM
	780	23	0800	WBBM Chicago IL bra med id och nyheter	RÅM
	790	23	1300	KCAM Glennallen AK  ”The Voice of the Copper River Valley KCAM”	RÅM
		1	0633	KGHL Billings MT med id och CW, kämpade med KFGO	RÅM 
		1 5	0630	KFGO Fargo ND med “Fargo News”	RÅM
	800	2	0401	VOWR St. John’s NL med NOS och ”800 Radio VOWR”	RÅM
		23	0806	CKLW Windsor ON “AM 800 CKLW The Information Station”	RÅM
	810	2 3	0700	KGO San Francisco CA  “KGO San Fransisco”	RÅM
		23	0758	WGY Schenectady NY med id i en promo	RÅM
	820	23	0800	KCBF Fairbanks AK “ESPN Radio 107.9 FM .. KCBF” på ÖK-antennen	RÅM
		1	0500	WBAP Fort Worth TX ”WBAP 820” mm	RÅM
		2	0700	KUTR Taylorsville UT  ”The Truth” mm	RÅM
		23	0600	KGNW Burien-Seattle WA med id och “Focus on the Family”	RÅM
	830	1	0500	WCCO Minneapolis MN “News Talk 8-30 WCCO”	RÅM
	840	1 23	0502	CFCW Camrose AB med ett “CFCW” mellan två låtar	RÅM
		5	0720	CFCW ”Alberta’s Country Legend”	LSD
		23	0804	WHAS Louisville KY ”NewsRadio WHAS”	RÅM
		3	0700	KXNT North Las Vegas NV  ”NewsTalk 840 KXNT”	RÅM
	850	31	0640	KOA Denver CO idade “KOA News Radio”	LSD
		1 2	0600	KOA  stark	RÅM
		25 31	0530	WEEI Boston MA med sport och id	RÅM
	860	5	0500	CFBK-2 Saskatoon SK idar bl.a. för ”97.7 Regina”	RÅM
	870	6	0700	WWL New Orleans LA med ett sprakigt id	RÅM
	880	24 23	0630	CHQT Edmonton AB med lokalt väder och berättade om Covid-19 i provinsen	RÅM
		1	0501	CKLQ Brandon MB med en väderrapport	RÅM
		25 2	0600	WCBS New York NY med skral styrka	RÅM
		6	0705	WCBS ”Newsradio 880”	LSD
		1	0700	KWIP Dallas OR  ”La Campeona” och kämpade med CHQT. Vill tyvärr inte svara	RÅM
	890	2	0636	CJDC Dawson Creek BC  ”Pure Country”	RÅM
		1	0500	WLS Chicago IL med id och väderrapport	RÅM
	900	23	0805	CHML Hamilton ON rätt bra	RÅM
	910	1 2	0717	CKDQ Drumheller AB “Real Country 910”	RÅM
		23 1	0803	KCJB Minot ND med country och “910 AM KCJB”	RÅM
	920	5 23	0401	CFRY Portage de Prairie MB med country och ”CFRY 920 ..”	RÅM
		6	0700	WHJJ Providence RI bra i spraket med ”Rhode Island’s News, Traffic and Weather station. News Radio 920 and 104.7 WHJJ”	RÅM
		6	0700	WHJJ	LSD
		26 3	0200	KXLY Spokane WA inte alltför stark	RÅM
	930	23	0801	CJCA Edmonton AB  “CJCA Edmonton is AM 930 The Light”	RÅM
		2	0456	CJYQ St. John’s NL  “KIXX Country weather”	RÅM
		3	2150	CJYQ idar “930 KIXX Country”	LSD
	940	6	0704	CFNV Montréal QC med musik och id	RÅM
		1	0700	KGMS Tucson AZ överraskade med id och programmet ”The Christian Athlete My Story”	RÅM
	950	4 23	0001	CKNB Campbellton NB spelade musik ”95 CKNB”	RÅM
		1	0600	WNTD Chicago IL svagt med id och Relevant Radio	RÅM
		3 23	0700	KCAP Helena MT  “NewsRadio 95 KCAP Helena”	RÅM
		28	0525	KJR Seattle WA med Fox Sports Radio	LSD
		2	0700	KJR stark med Fox Sports Radio	RÅM
	960	3	0642	CFAC Calgary AB med sport ”TSN 960 The Fan, Calgary”	RÅM
		1	0600	KFLN Baker MT bra med ”KFLN Baker 960 AM 98.7 FM”	RÅM
		3 7	0500	WEAV Plattsburgh NY ”960 The Zone” mm	RÅM
	970	25 23	1306	KFBX Fairbanks AK  ”NewsRadio 970 KFBX”	RÅM
		25 6	0540	WZAN Portland ME ”970 AM 101.5 FM The Outlaw”	RÅM
		7	0550	WZAN med country “The Outlaw”	LSD
		1 3	0500	KBUL Billings MT ”News Talk 95.5 and 970” mm	
		5	0400	WDAY Fargo ND  ”WDAY 970” och ”Local 10 0’clock news”	RÅM
	980	2 23	1129	CKNW New Westminister BC  sörjde Sean Connery’s död	RÅM
		5	0400	CJME Regina SK “980 CJME”	RÅM
		31	0600	KKMS Richfield MN “AM 980 The Mission” mm	RÅM
	990	31	0559	CBW Winnipeg MB “CBC Radio One 990 AM 89.3 FM Winnipeg”	RÅM
		2	0359	CBY Corner Brook NL  “CBC Radio One 100.3 FM in St. Anthony”	RÅM
	1000	28	0615	KOMO Seattle WA med KOMO Newsdesk	LSD
		5	0544	KOMO med trafikinformation och ”KOMO Forcast”	RÅM
	1010	1 23	0459	CFRB Toronto ON med id och nyheter	RÅM
		6 7	0700	WINS New York NY ”10-10 Wins”	RÅM
	1020	3	0500	KDKA Pittsburgh PA med ett ”KDKA Radio”	RÅM
	1030	23	0542	WBZ Boston MA med promo och sportresultat	RÅM
		31	0525	WBZ idade “Boston’s Newsradio”	LSD
		26 9	0200	KTWO Casper WY med ett stört id	RÅM
	1040	23	1300	CKST Vancouver BC med lokalt väder innan heltimmen	RÅM
		30 9	0534	WHO Des Moines IA med ett svagt ”NewsRadio 1040 WHO”	RÅM
	1050	31 23	2200	CHUM Toronto ON  ”CHUM AM Toronto is TSN 1050”	RÅM
		6 23	0700	WEPN New York NY ”ESPN New York” mm	RÅM
		2	0700	KBLE Seattle WA fint med ”Sacred Heart Radio” och ”KBLE Seattle ..” mm. Det får bli en omrapportering.	RÅM
	1060	3 23	0649	CKMX Calgary AB med programformatet ”Comedy”	RÅM
		1	0600	KGFX Pierre SD idar även för 107.1 FM	RÅM
	1070	1	0544	KNX Los Angeles CA stark med nyheter ”KNX News Radio”	RÅM
		3	0615	KNX	LSD
	1080	23	1300	KOAN Anchorage AK med ett bra id, min första AK denna expedition	RÅM
		3 23	0532	WTIC Hartford CT med nyheter	RÅM
	1090	3	0534	WBAL Baltimore MD ”WBAL 1090 Newsradio” med nyheter och väder	RÅM
		23	1300	KFNQ Seattle WA uppmanade folk att rösta i en promo innan id	RÅM
	1100	3 1	0700	KFAX San Francisco CA med ett kort ”KFAX” mm	RÅM
		23	0800	KNZZ Grand Junction CO  ”NewsRadio 1100 KNZZ”	RÅM
	1110	3 23	0400	WBT Charlotte NC med ett stört id. Den 23:e på VK-antenn	RÅM
		1 6	0500	KFAB Omaha NE inte så stark	RÅM
		3	0700	KFAB med Fox News	LSD
		6	0658	WTAM Cleveland OH  ”WTAM 1100” och störd av Caracol	RÅM
		1	0700	KBND Bend OR ”FM 100.1 and NewsTalk 1110 KBND”	RÅM
	1120	1 23	0500	KMOX St. Louis MO ”The Voice of the Cardinals” mm	RÅM
		6	0715	KMOX	LSD
		1	0702	KANN Roy UT  “KANN Roy-Ogden-Salt Lake City”	RÅM
	1130	23	1300	CKWX Vancouver BC med sin ’Morning Show”	RÅM
		31 2	0633	KTLK Minneapolis MN med id och ”Fox News Update”	RÅM
		25 6	0616	WBBR New York, NY med nyheter	RÅM
	1140	1 3	0600	CHRB High River AB spelade musik	RÅM
		2 5	0459	CBI Sydney NS  “CBC Radio One 107.1 in Cheticamp”	RÅM
		27	1548	KSLD Soldotna AK med politisk reklam,  väder och “ESPN 1140”	RÅM
		30	0534	WHO Des Moines IA med ett svagt ”NewsRadio 1040 WHO”	RÅM
		2	0700	KGEM Boise ID  “Salt and Light Radio”	RÅM
		7	0630	WRVA Richmond VA  “NewsRadio WRVA 1140”	RÅM
		31	2200	WISN Milwaukee WI med id	RÅM
	1150	2	1200	CKFR Kelowna BC  “This is C2C on CKFR” mm	RÅM
		31 6	2200	CKOC Hamilton ON  “TSN 1150 CKOC Hamilton”	RÅM
		23	0802	CJSL Estevan SK  “CJ-1150 Saskatchewan’s Super Station”	RÅM
		31	0545	WEPN New York NY med “ESPN 98.7” mm	RÅM
		1 6	0500	WHBY Kimberly WI med id	RÅM
	1160	31 23	0600	WYLL Chicago IL “Hope for your life” mm	RÅM
		26 23	0100	KSL Salt Lake City UT “Newsradio 1160” mm	RÅM
	1170	24 23	0655	KJNP North Pole AK spelade trevlig CW. 23:e 0800 på ÖK-antennen	RÅM
		23	1300	KPUG Bellingham WA starkast på frekvensen	RÅM
	1180	1	0500	KYES Rockville MN stark med “K-Yes” mm	RÅM
		3 2	0700	KOFI Kalispell MT  ”1180 AM and 104.3 FM KOFI Kalispell”	RÅM
		7	0732	WHAM Rochester NY med id efter en väderrapport	RÅM
	1190	1 5	0701	CFSL Weyburn SK med CW och ett “AM 11-90 Weyburn”	RÅM
		2 23	0700	KEX Portland OR med “KEX News Update”	RÅM
	1200	2 23	1345	CJRJ Vancouver BC med ett “Spice Radio”	RÅM
		7	0600	WXKS Newton MA stark “Talk 1200”	RÅM
		31 23	2200	CFGO Ottawa ON  “TSN 1200 CFGO”	RÅM
		28 23	0300	KFNW West Fargo ND ensam NA i natten	RÅM
		28	0515	KFNW idade “Faith 1200”	LSD
		31 2	0600	WOAI San Antonio TX med ett “WOAI” i röran av stationer	RÅM
	1210	23	0804	WHPT Philadelphia PA om debatten mellan Trump och Biden	RÅM
		1	0705	KHAT Laramie WY med country	LSD
		3	0701	KHAT  med ”New Country 92-7” mm	RÅM
	1220	5 23	0359	CJRB Boissevain MB “CJRB News”	RÅM
	1230	31	2159	CFFB Iqaluit NU  “In Nunavut and .. you are listening to CBC Radio One”	RÅM
		2	0631	KZHC Burns OR upp med ett bra id med både FM och AM-frekvens. Svarade föredömligt snabbt. Ändrade call den 1 oktober.	RÅM
		1	0700	KBSN Spokane WA med ett svagt id störd av CBC	RÅM
	1240	24	0600	KJOP Lemoore CA med EWTN och ett svagt id, men det får duga för en rapport	RÅM
		7	0600	WMMB Melbourne FL	LSD
		7	0559	WMMB  med id efter ett reklamblock	RÅM
		23	0805	KWIK Pocatello ID idar ”KID NewsRadio ” och FM-frekvenser	RÅM
	1250	5	0404	CHSM Steinbach MB med väder och “AM 12-50 Community Connection”	RÅM
		31 5	2200	CJYE Oakville ON med ett “Joy”	RÅM
		31	2206	WPHM Port Huron MI  ”News Talk and Sports WPHM”	RÅM
		26 3	0100	KWSU Pullman WA stark “KWSU 1250 AM Pullman-Moscow” mm	RÅM
		2	1200	KKDZ Seattle WA  “KKDZ Seattle-Tacoma” mm	RÅM
		31	0600	WSSP Milwaukee WI  “WSSP Milwaukee 1250 AM The Fan” mm	RÅM
		6	0910	WSSP med CBS Sports Radio	LSD
	1260	24 1	0625	CFRN Edmonton AB idade “TSN 1260”	RÅM
		5	0500	CFRN ”TSN 1260”	LSD
		25 7	0600	WBIX Boston MA bra med id men störd	RÅM
		23	0800	KROX Crookston MN  ”The Voice of the Valley KROX 1260” mm	RÅM
		3	0700	KPOW Powell WY med ”USA News Radio” mm	RÅM
	1270	8	0520	CJCB Sydney NS med country	LSD
		25 23	0500	WXYT Detroit MI med id och kämpade med en colombian	RÅM
		4	0515	WXYT med CBS Sportsradio	LSD
		23	0800	WWWI Baxter MN  ”WWWI Baxter 1270 AM 96.3 FM .. R & J .. Coorporate Broadcasting Station”	RÅM
		7	0627	WTSN Dover NH med id i en promo för ”Good Morning NH”	RÅM
		28 2	0200	KNWC Sioux Falls SD med ett stört id	RÅM
		7	0732	WLIK Newport TN upp som hastigast med en jingle “WLIK Smoky Mountain Weather” och väderrapport. 	RÅM
		7	0730	WLIK med jingle-id och väderprognos	LSD
	1280	31	2200	CFMB Montréal QC med ukrainska	LSD
		3 7	0500	CFMB  idade “Ici CFMB”. Har blivit vanlig och hörs nästan varje morgon	RÅM
		23 6	0501	WWTC Minneapolis MN kom igenom med ett “The Patriot”	RÅM
		6	0900	WWTC idade ”107.5 The Patriot”	LSD
		1 23	0500	WNAM Neenah-Menasha WI med NOS	RÅM
	1290	31 23	0558	CFRW Winnipeg MB “TSN 1290” och webbadress	RÅM
		26	0002	KOUU Pocatello ID bra med CW och id	RÅM
		26 2	0100	KGVO Missoula MT “This is KGVO Missoula”	RÅM
		7	0734	WKBK Keene NH med ett svagt “..on WKBK”	RÅM
		2 23	0630	KUMA Pendleton OR ”NewsRadio FM 96.5 1290 KUMA”	RÅM
	1300	23 6	0833	KGLO Mason City IA med id i en promo	RÅM
		23	0835	KGLO startade C2C	LSD
		1	0715	KLER Orofino ID med country	LSD
		1 6	0500	WOOD Grand Rapids MI var starkast	RÅM
		3 2	0700	KCMY Carson City NV idade “Cowboy Country 102.5”	LSD
		3	0721	KCMY  med country, PSA, reklam och “Cowboy Country 102.5”	RÅM
	1310	23	0622	CIWW Ottawa ON med “13-10 News”	RÅM
		23	0630	CIWW idade “1310 News”	LSD
		23	0859	KGLB Glencoe MN med country och “AM 1310 KGLB Glencoe”. En glad överraskning.	RÅM
		23	0900	KNOX Grand Forks ND störde KGLB. Bra 0906 med väder och id.	RÅM
		1	0500	WIBA Madison WI “NewsTalk 1310 WIBA Madison”	RÅM
	1320	31 23	0600	CHMB Vancouver BC med id på engelska	RÅM
		1	0501	CJMR Oakville ON reläar CJYE 1250	RÅM
		1	0600	WILS Lansing MI rätt bra med id	RÅM
	1330	25 7	0600	WRCA Watertown MA med ett stört id	RÅM
		6	0920	WRCA med Bloomberg News	LSD
		2 23	0700	WLOL Minneapolis MN med Relevant Radio	RÅM
	1340	3	0700	KPRK Livingston MT upp med ”AM 1450 KMMS 1340 KPRK” och en slogan	RÅM
	1350	23	0400	KPWK San Bernadino CA ”Fox Sports Radio 1350 Riverside-San Bernadino” overraskade	RÅM
		1	0615	KRNT Des Moines IA idade ”ESPN Des Moines”	LSD
		5	0300	KRNT  pratade om ”Des Moines Radio Group”	RÅM
	1360	2	0700	KSCJ Sioux City IA  ”Talk Radio 1360 KSCJ”	RÅM
		23	0800	KKBJ Bemidji MN med ett id under KKMO	RÅM
		26	0106	KOHU Hermiston OR bra med CW och ”Stay tuned to KOHU”, nästan synd att jag redan har den	RÅM
		28	0500	KKMO Tacoma WA idade ”El Rey”	LSD
		3	0833	KKMO  ”El Rey 1360”	RÅM
		1	0500	WTAQ Green Bay WI ”News Talk Sport WTAQ”	RÅM
		1	0700	KRKK Rock Springs WY med NOS-musik	LSD
		3 23	0700	KRKK  svårt störd av KKMO	RÅM
	1370	31 6	0602	WDEA Ellsworth ME spelade NOS och idade sent	RÅM
		6	0510	WDEA med sin NOS-musik	LSD
		1	0459	WLJW Cadillac MI med bra id	RÅM
		31	0620	KSUM Fairmont MN spelade CW och idade ofta	RÅM
		3	0640	KXTL Butte MT med en gate i C2C	LSD
		9 3	0711	KXTL  ”KXTL 1370 AM and 94.7 FM”	RÅM
		23	1310	KAST Astoria OR med lokala nyheter	LSD
	1380	31	2210	CKOC Brantford ON idade”Arise Brantford”	LSD 
		4 23	0539	CKOC  ”Arise Christian Radio AM 1380” 	RÅM
		31	2206	WPHM Port Huron MI  ”News Talk and Sports WPHM”	RÅM
		1 5	0500	KLIZ Brainerd MN ”The Fan” mm	RÅM
		26 1	0201	KRKO Everett WA spelade oldies	RÅM
		6	0810	KRKO med oldies	LSD
	1390	3 23	0659	KLTX Long Beach CA  ”Radio Inspiración” och ”KLTX”	RÅM
		3	0625	KLTX med spanska och religiös musik	LSD
		23	0101	WGRB Chicago IL med ett stört id	RÅM
		30 31	0600	WEGP Preque Isle ME stark vid heltimmen. . 31:a redan 2148	RÅM
		1	0600	WLCM Holt MI ”Victory 1390 AM WLCM” mm	RÅM
	1400	2	0459	CBG Gander NL  ”CBC Radio One 540 AM in Grand Falls-Windsor”	RÅM
		26 2	0100	KART Jerome ID ”AM 1400 KART Jerome and 94.7 FM …” är alltför vanlig	RÅM
	1410	28	0600	CFTE Vancouver BC idade ”Bloomberg Radio 1410”	LSD
		2	0700	CFTE  stark med nyheter	RÅM
		7	0629	CJWI Montréal QC med franska	RÅM
		1	0500	WIZM La Crosse WI med ett stört id	RÅM
	1420	1	0500	WOC Davenport IA ”WOC Davenport ..” mm	RÅM
		29 6	0530	KTOE Mankato MN med lokal gate efter C2C AM om Covid-19	RÅM
		1	0605	KTOE	LSD
		1	0630	KITI Centralia-Chehalis WA med oldies	LSD
		2	0636	KITI  med oldies	RÅM
		3	0658	KUJ Walla Walla WA  ”Walla Walla’s news here on KUJ”	RÅM
	1430	3	0540	KEZN Aurora CO idade “EZ 1430”	LSD
		6	1100	KYKN Keizer OR	LSD
		3 23	0700	KLO Ogden UT med spanska och id på engelska med KLO. Ändrade till KMES senare under dagen.	RÅM
		1 2	0500	KCLK Asotin WA svagt med sport	RÅM
		5	0820	KCLK med Fox Sports Radio	LSD
	1440	3	0700	CKJR Wetaskiwin AB  med ett “W 14-40” och Simon & Garfunkel	RÅM
		7	0515	WRED Westbrook ME med Fox Sports Radio	LSD
		7	0600	WRED  ”The Big Jab” mm	RÅM
		1	0500	WMAX Bay City MI med promo för programmet ”Catholic Connection” mm	RÅM
		23	0100	KMED Medford OR med ett flerstationsid	RÅM
	1450	7	0500	CFAB Windsor NS med country	LSD
		23 1	0800	KTRP Notus ID med ”KTRP Notus ..”	RÅM
		23 5	1300	KONP Port Angeles WA upp på heltimmen med bra id	RÅM
	1460	1	0500	KXNO Des Moines IA med ett snabbt id	RÅM
		9 23	0718	KLTC Dickinson ND  ”Classic Country 1460 KLTC”	RÅM
		3	0500	WOPG Albany NY idade också 89.9 FM	RÅM
		3	0700	KUTI Yakima WA med ESPN och ett stört id	RÅM
	1470	2	0700	CJVB Vancouver BC i kamp med KBSN	RÅM
		6	0700	WMBD Peoria IL idade	RÅM
		26 5	0106	KBSN Moses Lake WA med reklam och id	RÅM
		5	0458	KBSN med id	LSD
	1480	29 6	0404	WSAR Fall River MA med väder och id, inte alltför stark	RÅM
		1	0608	WGVU Kentwood MI “Real oldies 1480 and 850”	RÅM
		1	0610	WGVU idar “Real oldies 1480 and 850”	LSD
		2	0640	KBMS Vancouver WA “1480 KBMS Vancouver”	RÅM
	1490	31 6	2203	WBAE Portland ME idade även 93.5 och 107.1 FM	RÅM
		31	2245	WBAE idar “The Bay”	LSD
		3	0836	KBDM Dillon MT stark ett tag “AM 1490 KBDM”	RÅM
		3	0749	KEYG Grand Coulee WA bytte ägare 1/7 2020 och kör numera ut “SUNNY FM Greatest Hits”	RÅM
		1	0503	WOSH Oshkosh WI med ett “1490 WOSH” och en tävling	RÅM
	1500	23	0100	WFED Washington DC med id	RÅM
		31	2200	WLQV Detroit MI stark ett tag	RÅM
		23	0828	KSTP St. Paul MN med reklam	RÅM
	1510	23	0500	KPLS Littleton CO idade ”Kay Plus”	LSD
		3 23	0727	KPLS  spelade musik och idade ”K-Plus”	RÅM
		3	0400	WLAC Nashville TN ”1510 WLAC Nashville”	RÅM
		4	0505	WLAC 	LSD
		26	0058	KGA Spokane WA ”The new 103.5 The Game”	RÅM
	1520	31	2200	WWKB Buffalo NY “ESPN 1520 WWKB Buffalo”	RÅM
		23 1	0400	KQRR Oregon City OR med px på ryska och ”KQRR Oregon City 1520 AM”	RÅM
		30 9	0513	KXKA Snohomish WA spelade CW	RÅM
	1530	23	0607	KFBK Sacramento CA idar “KFBK 93.1” och sen C2C	RÅM
		24	1130	KFBK  med ABC News	LSD
	1540	4	0705	CHIN Toronto ON ”CHIN Radio 1540” mm	RÅM
		25 28	0500	KXEL Waterloo IA ”NewsTalk 1540 KXEL” mm	RÅM
		1	0430	KXEL	LSD
	1550	23 1	1300	KRPI Ferndale WA “You’re listening to KRPI radio in Ferndale”	RÅM
		5 8	0810	KRPI med ett långt reklamblock	LSD
	1560	5 3	0400	KNZR Bakerfield CA är starkast	RÅM
		5	0505	KNZR	LSD
		23	0800	WFME New York NY är ofta stark	RÅM
		1 23	0500	KGOW Bellaire TX ”Viet radio on KGOW 1560 AM ..”	RÅM
	1570	4	0819	CJLV Laval QC med musik och ett id	RÅM
	1580	1 23	0500	CKDO Oshawa ON “Durham’s Classic Hits”	RÅM
		6	0735	CDKO med Classic Hits	LSD
		23	0830	KGAL Lebanon OR  “Smart Talk 1580 KGAL”, Även 01.00 bra	RÅM
	1590	1 5	0500	WCGO Evanston IL “Right here on WCGO”	RÅM
		4	1005	KVGB Great Bend KS	LSD
		9	0711	KVGB  “Talk of the Town” mm	RÅM
		31	0600	WARV Warwick RI bra men dök vid heltimmen så bara ett svagt id	RÅM
		1	0600	WGBW Denmark WI med ett snabbt id	RÅM
		2 23	1130	KLFE Seattle WA med nyheter från SRN mm	RÅM
	1600	3	0600	KGST Fresno CA med mexmusik	LSD
		31	2205	WAAM Ann Arbor MI med id	RÅM
		31	2205	WAAM	LSD
		23 1	0800	KEPN Lakewood CO med ”ESPN Denver 1600” och callbokstäver	RÅM
	1610	23	0804	CHRN Montréal QC med ”Radio Humsafar” mm	RÅM
	1620	23	0300	KSMH Sacramento CA med id och ”Relevant Radio”	RÅM
		1	0500	KOZN Bellevue NE inte så stark denna morgon	RÅM
		23 1	0800	KYIZ Renton WA  ”KYIZ Renton-Seattle ..”	RÅM
	1630	5 23	0613	KRND Fox Farm WY “La Jota Mexicana” mm	RÅM
	1640	5	0400	WTNI Biloxi MS med id	RÅM
		23	0400	KDZR Lake Oswego OR bra med ” KDZR Lake Oswego-Portland”	RÅM
	1650	23	0200	KBJD Denver CO “Radio Luz” mm	RÅM
		6	0820	KBJD Denver CO idar “Radio Luz”	LSD
		1	0500	KCNZ Cedar Falls IA “The Fan” mm	RÅM
	1660	23	0935	KBRE Merced CA idade ”105.7 The Bear”	LSD
		1 23	0500	KQWB West Fargo ND med reklam och id	RÅM
	1680	3	0700	KGED Fresno CA med religiöst program och id på spanska	RÅM
	1690	23	0300	KFSG Roseville CA idar strax före KDMT	RÅM
		23	0100	KDMT Arvada CO med id och ”Relevant Radio”	RÅM
		7	0735	WPTX Lexington Park MD  ”Songs for your life 1690 WPTX” och NOS	RÅM
		7	0430	WPTX med sin NOS-musik	LSD
	1700	31	0540	KBGG Des Moins IA idade ”The Champ”	LSD


VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	630	8	0602	WUNO San Juan PR med id för hela kedjan	RÅM
		8	0600	WUNO med sitt kedje-id	LSD
	1050	2	0636	XEG Monterrey NL  ”La Ranchera de Monterrey 1050 AM”	RÅM
	1160	6	2210	Caribbean Radio Lighthouse, Antigua	LSD
	1280	25 8	0500	WCMN Arecibo PR med kedjedje-id	RÅM
		8	0635	WCMN idar ”Noti Uno 630”	LSD
	1350	23 5	0200	WEGA Vega Baja PR stark med id ”WEGA 1350 AM Vega Baja Puerto Rico”	RÅM
		5	2210	WEGA idar ”Candelita 7”	LSD
		6	0701	HOZ38 BBN Radio, Rio Abajo överraskade med ”BBN en Panama” mm. Ett nytt land för mig.	RÅM
	1390	30	0630	WISA Isabela PR	LSD
	1400	23	0004	Harbour Light stark med religiösa program	RÅM
	1470	23	0759	XERCN Tijuana BC med ett fint id, strax före KBSN	RÅM
	1480	30	0500	WMDD Fajardo PR idade	LSD
		8	0602	WMDD  med id	RÅM
	1540	2	0300	ZNS-1 R Bahamas, Nassau idade både för 1540 och 104,5 och för 104,5 med en sång	RÅM
	1620	30	0515	WDHP Fredriksted USVI  ”Virgin Island’s .. The Reef 103.5”	RÅM
	1660	23	0159	WGIT Canovanas PR nästan ensam på X-bandet	RÅM
		30	0515	WGIT	LSD
	1700	1	0640	XEPE Tecate BC med oldies och idar ”Heraldo radio”	LSD
		23	0802	XEPE  med musik och ”Heraldo Radio”	RÅM


SYDAMERIKA
	560	25	0520	ZYH887 R Educadora de Maranao, São Luís MA med jingleid	LSD
	560	2	0459	Voice of Guyana, Vreed en Hoop startade med BBC WS	RÅM
	720	9	0642	LRA1 R Nacional Buenos Aires med ett id	RÅM
	760	28	0200	LU6 R Atlantica, Mar del Plata rätt bra med id mm	RÅM
		29	0540	LU6 	LSD
		2	0600	ZYH588 R Uirapuru, Forta leza CE	LSD
	770	2	0359	HJJX RCN Radio, Bogota idade	RÅM
		8	0605	HJXX	LSD
	820	2	0545	LRA8 R Nacional Formosa	LSD
	870	25 1	0533	LRA1 R Nacional, Buenos Aires hänvisade till hemsidan	RÅM
		2	0605	LRA1 	LSD
	920	24	0520	ZYH518 R Novo Tempo, Salvador BA med gospelmusik	LSD
		26	2201	R Novo Tempo, Salvador med id	RÅM
		25 1	0503	ZP1 R Nacional del Paraguay med id	RÅM
	930	25	0500	CX20 R Monte Carlo, Montevideo stark med id	RÅM
	940	8	0600	ZYJ453 Super Rede Bon Vontade, Rio de Janeiro RI med stort id	RÅM
	970	28	0156	ZP9 Universo 970 AM, Asunción bra ett tag med id och reklamer	RÅM
		30	0600	ZP9 är ex Radio 970	LSD
	980	29	0550	ZYH707 R Nacional Brasilia	LSD
	1070	23	0640	HJCG R Santa Fé, Bogotá	LSD
		25	0502	HJCG  i kamp med minst en till LA	RÅM
	1080	25 28	0455	ZP25 R Monumental, Chacoi bra ett tag	RÅM
	1010	9	0605	ZYH448 R Bahia, Salvador idade ”Bahia AM”	LSD
		8	0605	HJJR Caracol Radio, Neiva med id	RÅM
	1100	6	0705	HJAT Caracol Radio, Barranquilla med reklamer och id	RÅM
	1190	7	0601	LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucmán med id	RÅM
		30	0300	HJCV R Cordillera, Bogota idade	RÅM
	1200	30	0600	YVOZ R Tiempo, Caracas med id	RÅM
	1250	25 6	0500	HJCA Capital Radio, Mosquera fint på heltimmen	RÅM
		30	0600	HJSO Emisora ABC, Barranquilla med ett hyfsat id	RÅM
	1270	7	0620	LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata	LSD
		25	0502	HJTX W Radio, Bucaramanga med id och tryckte ner WXYT ibland	RÅM
	1320	30	0527	YVWP R Apolo, Tumero rätt bra några minuter, även 0559	RÅM
	1350	25 28	0456	LS6 R Buenos Aires, Burzaco med nyheter	RÅM
		2	2200	ZYH520 Super Rede Bon Vontade, Salvador BA med stort id	LSD
		2	2200	ZYH520  bra. Tnx LSD	RÅM
	1360	25 30	0500	OCU41 R Binestar, Lima med id 	RÅM
	1380	26	2200	ZYI773 R Continental, Recife stark med ett kort id mellan kedjeprogram	RÅM
		26	2200	ZYI773  med stort id	LSD
	1400	29	0530	ZYJ462 R Rio de Janeiro	LSD
	1420	9	0630	LRI220 Radio Con Vos, Villa Martelli BA är ex Radio Dime	LSD
	1430	29	0558	ZYK707 R Imaculada Concepçao, San Roque SP idade	RÅM 
	1450	30	0600	YVKJ R Maria, Catia la Mar hördes i drygt 35 minuter och idade runt heltimman med ”Radio Maria de Venezuela” mm	RÅM
	1470	27	0517	OAU4B R Felicidad, Lima med id och smörsång	RÅM
		27	0535	OAU4B  spelade Roberto Carlos	LSD
	1520	25	0630	HJLI Su Presencia Tadio, Bogotá	LSD
	1600	29	0615	ZYK779 R Nove Julho, São Paulo	LSD


KORTVÅG
	5875	30	1145	R Thailand World Service med engelska	LSD
	5940	30	0720	R Voz Missionaria, Camboriú	LSD
		1	1545	R Onda, Borcul NL med brassemusik	LSD
	5970	8	1000	WEWN Vandiver AL med id på spanska när jag kollade runt	RÅM
	5980	30	1030	R Marti via Greenville NC	LSD
	6030	8	1000	R Martí Greenville NC med id på spanska	RÅM
	6115	26	1330	R New Zealand International	LSD
	6140	8	0943	R Onda, Burculo med id och lättrapporterad musik	RÅM
	6150	8	0915	Europa24, Detteln med id och musik när jag gav mig ut på kortvåg	RÅM
	6170	7	1300	Scandinavian Weekend Radio, Virrat med gammal rockmusik //1602	LSD
	6195	25	0805	Mike Radio, Heerde NL är laglig och testsände	LSD
	6205	25	0800	Laser Hot Hits är en pirat med proffsiga program	LSD
	15450	27	0930	FEBC Philippines, Bocaue	LSD

OID/TENTATIV
	17,2	24	1500		(Tent) SAQ Grimeton med obegriplig morsekod	RÅM
	684	28	1400	OID australiensare mycket svagt under JOAG, möjligen 2KP NSW	RÅM
	702	28	1404	(Tent) 2BL ABC Sydney NSW svagt	RÅM
	729	28	1430	(Tent) 5RN ABC National Adelaide SA svagt	RÅM
	1230	3	0700	(Tent) KXLO Lewistown MT med id för AM- och FM-frekvenser	RÅM
	1400	31	0600	(Tent) WHZP Veazie MA med id under CBG där FM-frekvenserna hörs. Skall analyseras vidare.	RÅM



