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


Syfte:	Reparation av antennsystem i Parka och igångsättning av SDXF Parka-Kiwi.

17.9 	Behaglig uppresa med bara en rätt odramatisk nära-älgen-upplevelse. Biff Lindström på Vippabacken. Vi hade gjort bort provianterandet redan innan avresan så gott om tid till antennkoll redan första dagen. 

	Efter att ha packat upp mat, skogsmundering och annat nödvändigt gick vi till balunskogen och kopplade friskt. Kontrollmätning av jordning var inte så upplyftande dock. Vilket skulle visa sig bero på diverse orsaker. Medan jag gick ner och kopplade in Asien-tråden tog KEL-LE en tur längs nya östkusttråden. Båda befanns i gott skick och krävde ingen ytterligare insats. Därefter kollade jag sorgebarnet AK/HI-antennen. D v s att den sitter perfekt och mäter fint som vanligt. Problemet med koaxen som vi hade förra hösten och löste med att dra en ny koax på antennhöjd visade sig ha fått en fortsättning. Kabeln var kapad precis mitt på kraftledningsgatan!  Möjligen för att man inte förstås riskerar att få in högspänning i huset om någon elledning skulle ramla ner. Men det verkar som Vattenfall jobbat med stolpen närmast koaxen bara och kapat den då. Men varför den kapats ytterligare en gång är svårare att förklara. Även det vid en stig. För stort projekt för att ge sig på innan skymningen men heller inte akut på något sätt. Samtidigt i en annan del av skogen bytte Lars och Kjell till gamla östkusttråden för koll på väg upp till skolan. Den visade sig vara rejält misshandlad! Inget att göra nåt förrän nästa dag den heller alltså. I väntan på att grabbarna skulle dyka upp traskade jag längs väskusttråden och den satt som en fiolsträng hela vägen. LA-tråd-kollen fick sparas till lördag.

	SDXF:s Parka-Kiwi hoppade igång i skymningen också utan större arbetsinsats. Snabbt ”QSL”-mail från KBN som rapporterade att den börjat producera hörigheter.

	Test av antennerna några timmar senare när allt var uppackat och riggat visade på bra signaler på Grå, Grön, Lila och Gul antenn men inget på Röd eller Svart. Varför västkustaren var död var ett smärre mysterium medan Alaska-tråden förstås saknade förbindelse in. Den gula (Kiwin är kopplad till den!) som i praktiken var högst 400 m och ojordad visade vara ett fynd i stora störningen som inträffade just vis antennkollandet. Plockade upp signaler som kom in från helt fel håll mycket bättre än de långa trådarna! Fint norrsken enligt foton på nätet från samma tidsperiod.

18.9	KelLe eRiskzon kollade LA-tråden medan jag frukosterade men sen blev det flera timmar för tre man för att lappa ihop gula antennen. Det verkar som någon medvetet lossat Sigges patenterade spänntrådar som fästs på var sida om skoterleden (Tanken var att om antennen klipptes av över leden så skulle den fortsätta vara spände på båda sidor om ledan.) och kapat antenntråden med följd att den hängt ner sig ner mot myren. Några lokala bärplockare berättade senare att två renat snärjts in i tråden och fått klippas loss. Dubbeltråden med stålkärna krullar ihop sig när den inte är spänd så inte så konstigt att djuren fastnat. Det är inte alls första gången någon vän av ordning klippt av antennen över skoterleden trots att den sitter fem meter upp i luften! Nu hade de alltså även rivit ner förankringarna på båda sidor och slängt i skogen! Efter en hel del orientering och tråddragning hade de 300 m (?) som mer eller mindre saknades återställts. Efter en luddag så var det dags att lista ut varför ingen signal nådde oss från västkustaren. Blev ett flertal vändor ut i skogen men till slut hade vi löst det. Kontakt problem till båda anslutningarna av ena lindningen i balunen! En kallödning och en ”sockerbit”. Båda är nu ordentligt hoplödda och antennen både mäter fint och låter dito.

	En helt annan skjuts på signalerna än dagen innan. Jämför loggen. Häftiga och rena signaler korta stunder på grund av störningen. Punktkonds med oftast bara en eller ett par stationer på varje frekvens under den mörka delen av natten. Många bärvågor på varje frekvens sen vid sunrise. Asien visade fin form runt solnedgången medan Spanien helt tagit musten ur iranierna hela kvällen. Så någon form att ”norrsken” kan anas. Segt mot Amerika före midnatt (SST alltså.) med bara 1350 PR och liknande.

19.9	Ganska bra natt för att vara så tidigt på säsongen och då speciellt mot soluppgången. Återstår att se om något udda slank med på inspelningarna. Loggen kommer att uppdateras nu och då tills båda dygnens fynd redovisats.

	Postiljonerna tog linjestången och patrullerade AK/HI-antennen med retur efter byavägen under tidiga förmiddagen med jag sov ikapp lite extra. Eftersom jag ska upp igen ganska snart behövdes ingen märkvärdigare städning och mycket kunde lämnas kvar till nästa incheckning. Dagens tråd befanns i utsökt skick men befriades från lite belastning från ett träd som lagt omkull sig alldeles i närheten. Kunde ha gått betydligt sämre där men vi visste ju redan att den var hel genom ohm-mätningen tidigare. Att få till koax till denna antenn är nu enda kända problem som återstår för mig att fixa i början av första expeditionen.

	Hemresan påbörjades enligt plan vid lunchtid och enda avvikelsen från rutinerna var att vi testade att göra matstoppet vid restaurangen precis intill Jockfallet. Vi visste inte om dom hade mat eller bara fika men det var en helt vanlig vägkrog med en sprudlande utsikt från fönsterbordet mot forsen. Prisnivån var lite åt turistfällehållet men dom hade en specialare som rekommenderades oss och som kunde rymmas inom budgeten. Visade sig vara väl värt pengarna. Husets specialare med en snabbt påstekt mjukkaka dubbelvikt runt generöst med pressad potatis, lök, grönt och bitar av halstrad, gravad lax. Se bild och meny här: https://www.jockfall.com/restaurant Vi testade dock inte Jockfall-drickan på bilden. När vi senare passerade Vippabacken kändes det ännu mer som en vinst att vi stannade till tidigare. Var helt fullt med bilar på parkeringen där. Nilles var ju ett alternativ men även där fanns det knappt någon parkering ledig heller. Till skillnad från i Jockfall där vi fördubblade antalet matgäster. Resten av resan flöt också den störningsfritt så när som på en del ordvitsförsök från Kjell & Co… Tack till Lars som säkert lämnade av oss på respektive gård. Tack till PIK och SDXF för att vi har möjlighet att hela vinterhalvåret bara slänga oss iväg upp till Parkalompolo för att utforska mellanvågen och miljön!

EUROPA
	531 	17 	0834 	Utvarp Foroya, Akraberg spelade Kim Larsen 	KEL
	873	18	1700	R Moldova  fina ID	BOS
	1269 	17 	2031 	COPE Badajoz 	KEL
	1269 	18 	2202 	COPE Zamora 	KEL
	1341 	18 	1955 	SER Radio León 	KEL
	1485 	18 	1953 	SER Radio Zamora 	KEL
	1602 	17 	1957 	SER Radio Ontinyent 	KEL

AFRIKA
	1530 	17 	2008 	VOA/Pinheira Sao Tomé 	KEL

ASIEN
	594	18	1701	DZBB Obando   mycket fina ID. T ex ”Super Radyo DZdoubleB”. Stark o stabil. 	BOS
		18	2000	JOAK (NHK1) Tokyo  riktigt uselt ID.	BOS
	891	18	2000	JOHK (NHK1) Sendai  med bara ett svagt ID	BOS
	1224	18	2000	JOJK (NHK1) Kanazawa  kan ha mycket bättre fart vid ID men klart ID i alla fall.	BOS
	1323	18	2000	JOFP (NHK1) Fukushima  var en trevlig överraskning med klart ID	BOS
	1350	18	1700	DWUN Malabon  fint och utförligt ID.	BOS
	1503	18	2000	JOUK (NHK1) Akita  med perfekt öppnings-ID.	BOS

NORDAMERIKA
	570	18	0000	KNR Nuuk  starkast av de tre	BOS
		19	0400	WMCA New York NY  under en stark Grönland men ID gick igenom bra ändå. Flera ID senare utan KNR över!  Se 820 också!	BOS
	580	18	0230	CFRA Ottawa ON  bara svagt men tog sig bra sen	BOS
	590	19	0221	VOCM St John’s NL  trots att det var riktigt stökigt med La Plata här och där oxo	BOS
	610	18	0233	CHTM Thompson MB  upp två stunder med 102.9-id och lite musik 	BOS
	650	18	0000	KNR Qeqertarsuaq  fint ID // 570 och 720	BOS
	670	18	0231	WSCO Chicago IL  tog sig tid att ID:a i den egenproducerade sporten. Gick rätt bra	BOS
	680	18	0300	CJOB Winnipeg MB  har börjat skryta med att dom hållit på i 75 år nu	BOS
	700	18 19	0330	WLW Cincinnati OH  en av få som orkade igenom de breda europeerna på låga fqs	BOS
	710	19	0400	WOR New York NY  ägde frekvensen helt	BOS
	720	18	0000	KNR Simiutaq  sämst och mest störd av de tre systrarna	BOS
		18	0300	WGN Chicago IL  ökade bra till timmen	BOS
	730	18	0317	CKDM Dauphin MB  bra en period med ID, lokala annonser och promos	BOS
	750	19	0315	WSB Atlanta GA  avrundade matchen från Georgia Bulldogs Radio Network och övergick till att analysera matchen. WSB är huvudstation för detta nät. FM-ID.	BOS
	760	18	0200	WJR Detroit MI  en av få starka och fria	BOS
	770	19	0400	WABC New York NY  fint	BOS
	780	18 19	0329	WBBM Chicago IL  genom slamret från breda EU	BOS
	790	18	0159	KFGO Fargo ND  med fint ID. Tur det för på timmen bara splash	BOS
	820	19	0359	WNYC New York NY  med ett par ID i en promo. Typiskt NPR-stuk innan. Dök faktiskt upp samtidigt med 570 WMCA med vilken dom delar antennanläggning!	BOS
		18 19	0330	WBAP Ft Worth TX  precis uppfattbart ID	BOS
	830	19	0400	WCRN Worcester MA  inte så illa	BOS
		18	0317	WCCO Minneapolis MN  upp en stund och ID:ade	BOS
	840	18 19	0400	WHAS Louisville KY en av de västligaste runt denna tid.	BOS
	850	19	0315	WEEI Boston MA  ID:ar ofta för att vara en ren ESPN-stn	BOS
	880	19	0358	WCBS New York NY  stark med helt egenproducerade nyheter	BOS
		18	0317	CKLQ Brandon MB  med CW och ”Westman’s Country Music Authority” mm	BOS
	890	19	0332	WLS Chicago IL	BOS
	910	18	0300	WSUI Iowa City IA  med utförligt ID genom slamret här	BOS
	920	17	2334	WHJJ Providence RI  riktigt svagt och brusigt men inte många NA runt denna tid	BOS
		18	0302	CFRY Portage la Prairie, MB  stark korta perioder. Fint ID.	BOS
	930	18	0200	WKBM Sandwich IL  inte så illa med dubbel-ID // 950 i Relevant Radio	BOS
	940	18	0137	CJGX Yorkton SK  fint ID i en sportsändning	BOS
	950	18 19	0221	WWJ Detroit MI  bra med aktuell trafik och gav Twitter-adressen. ARG-QRM.	BOS
		18	0228	CFAM Altona MB  strålande lokal-ID efter People´s Gospel Hour	BOS
	960	18	0210	WSBT South Bend IN  fint ID plötsligt efter att KMA helt dominerat frekvensen.	BOS
		18 19	0331	KMA Shenandoah IA  med reklamer för IA och NE innan ID. Enda NA på fqn.	BOS
	970	19	0430	WZAN Portland ME  “The Outlaw” idade helt lagligt	BOS
		18	0115	WDCZ Buffalo NY  med bara ett svagt ”… 99.5 WDCX”	BOS
		18	0201	WDAY Fargo ND  undvek svackan på timmen. ID:ade då störningen släppte.	BOS
	990	18	0259	CBW Winnipeg MB  jobbade sig upp över Cadena SER 	BOS
	1000	18	0159	WMVP Chicago IL  med bra ID i matchen strax innan heltimmessvackan	BOS
	1010	19	0428	WINS New York NY  Diverse NY-nx av egen produktion efter Bloomberg-minut	BOS
		19	0200	CFRB Toronto ON  ”Newstalk 1010” + ”CFRB Toronto”	BOS
	1020	18 19	0200	KDKA Pittsburgh PA  med ett par svaga och splashade ID	BOS
	1030	18 19	0430	WBZ Boston MA  riktigt stark men bara S6 på mätaren.	BOS
		18	0257	KBUF Holcomb KS  rätt fint men mumlande DJ så fick ta om lite. Bättre 0222z.	BOS
	1040	18 19	0230	WHO Des Moines IA	BOS
	1050	19	0430	WEPN New York NY  rent ljud och stark Någon annan under men troligen ON?	BOS
		18	0100	CHUM Toronto ON	BOS
	1080	19	0400	WTIC Hartford CT  med sin genomträngande ID-signal i röran här men även callet	BOS
	1090	18	0200	WBAL Baltimore MD  med flera godkända Id trots störningen mitt på timmen.	BOS
		18	0230	KAAY Little Rock AR  med trevlig styrka under den religiösa musiken men hårt nedtryckt av splatter från EU för det mesta. Ett fint ”The Voice of Southern Gospel” 
				i en lugn period och fragment av callet vid ett par tillfällen genom slamret.  Låg 
				exakt i frekvens	BOS
	1100	18 19	0329	WTAM Cleveland OH  med intressant nog webbadressen “wtam.com”, d v s den gamla omdirigeringsadressen till nya officiella ”wtam.iheart.com” 	BOS
	1110	19	0430	WBT Charlotte NC  ”We are Newstalk 1110, 99 3 WBT.”	BOS
		18	0300	KFAB Omaha NE  med djup basröst	BOS
	1120	18 19	0400	KMOX St Louis MO  en av de västligaste denna heltimme	BOS
	1130	18 19	0428	WBBR New York NY  	BOS
		19	0300	WISN Milwaukee WI  lika stark som NY	BOS
		18 19	0305	KTLK Minneapolis MN  fint med vädergubben och hans ID i väderrapporten	BOS
	1140	19	0359	CBI Sydney NS   “… 107.1 FM in Cheticamp.”	BOS
	1150	19	0400	CKOC Hamilton ON  med info om valet och riktigt uselt ID samt Bloomberg	BOS
		18 19	0305	WHBY Kimberly WI  alltid närvarande	BOS
		18	0225	KSAL Salina KS  helt dominant med flera Salina-reklamer i rad	BOS
		18	0404	CJSL Estevan SK  ”CJ 1150”	BOS
	1160	18 19	0400	WYLL Chicago IL  omöjlig att bli av med oavsett cx. 	BOS
	1170	18 19	0400	WWVA Wheeling WV  tog sig fint efter första lite svaga ID:et till nästa	BOS
	1180	18 19	0300	WHAM Rochester NY  med sin vanliga heltimmesjingle	BOS
	1190	18 19	0400	WOWO Ft Wayne IN  har inte velat släppa upp WLIB än. WBMJ tvåa på fqn	BOS
		18	0244	KVCU Boulder CO  ”radio1190.org” men även nämnande av Boulder t ex	BOS
	1200	18 19	0400	WXKS Newton MA  tog över. Strax innan ett uselt WMUZ-id. Väntar in ett bättre	BOS
		19	0236	WOAI San Antonio TX  i en röra av stationer	BOS
	1210	18 19	0231	WPHT Philadelphia PA  med en ID-jingle i en sportsändning	BOS
		18	0203	KGYN Guymon OK  med ett mycket välartikulerat ID genom WPHT.	BOS
	1220	19	0359	WHKW Cleveland OH  med fin promo och ID	BOS
		18	0215	CJRB Boissevain SK  perfekt ID i musikskarv	BOS
	1230	17	2359	CFFB Iqaluit NU  kanon vid lokal-ID trots bara S5 på mätaren. Gick länge bra.	BOS
	1240	19	0347	WENK Union City TN  visade sig denna OID vara som jag hade problem att placera. Sista bokstaven hade lite distorsion som förvirrade. Men JOB löste det! Tnx OM!	BOS
	1250	18	0033	WPGP Pittsburgh PA  med ett dåligt ”AM 1250 The Answer” efter SRN News.	BOS
		18	0027	CJYE Oakville ON  var glada för sponsorn som stödde deras goda sak …	BOS
		19	0300	WSSP Milwaukee WI  gav telefonnumret till studion vilket ju är ett fullgott ID i sig. Ring 414-799-1250 tyckte dom i sin analys av matchen.	BOS
		18	0300	CHSM Steinbach MB  bra. ”AM 1250” och lokala nyheter	BOS
	1260	19	0430	WBIX Boston MA  Nossa Radio fint	BOS
		19	0400	WSUA Miami FL  fint med ”Caracol Miami” och callet etc	BOS
	1270	19	0359	CJCB Sydney NS  ID:ade i strid med en station med seg musik	BOS
		18	0020	WXYT Detroit MI  kanon med CBS Sports och lokala reklamer.  Heltimmes-ID låter dock inte som förr. Ett lite mer relaxat förhållande till CBS Sports.	BOS
		18	0300	KNWC Sioux Falls SD  tog över från annan stn precis till timmen	BOS
	1280	19	0400	CFMB Montreal QC  bara svagt i kamp med NotiUno. Mycket bättre 0200z	BOS
		18	0230	WGBF Evansville IN  dundrade plötsligt in med perfekt ID! Helt ensam på frekvensen just när det hände! Kul med punktkonds! Hörs väldigt sällan av välkända skäl.  Redan 0034 fanns det ett nästan godkänt ID. Jag hoppades förstås på OH istället …	BOS
		19	0325	WNAM Neenah-Menasha WI  ville att man skulle ladda ner deras free mobile app	BOS
		18 19	0201	WWTC Minneapolis MN  stark. ”Intelligent Radio” kallar dom sig bland annat. Kan man inte bli stämd i USA för sådana vilseledande påståenden? Läste just om någon som stämt Red Bull för att han inte fått vingar! Vann 10 miljoner dollar i rätten!	BOS
	1290	19	0405	CJBK London ON  ”The news that matters. Online at cjbk.com.”	BOS
		18 19	0024	WHIO Dayton OH  perfekt ID. Bra Ohio-cx!	BOS
		18	0114	WIRL Peoria IL  lösgjorde sig ur röran med ett bra ID bara. Gick inte följa sen.	BOS
		18	0157	CFRW Winnipeg MB  ID:ade och fortsatte med sina standup comedy clips	BOS
	1300	18 19	0359	WOOD Grand Rapids MI  får dom gärna göra brasved av … Träsmak.	BOS
		18	0023	WJMO Cleveland OH  “Praise 94.5”  ID:ade till slut med lite murrigt ljud. En intressantare station med sport innan men fick bara fram ”AM 1300 …” tyvärr.	BOS
		18 19	0300	KGLO Mason City IA  ensam och stark men det visade sig att WOOD bara höll tyst några sekunder just då.	BOS
	1310	18	0033	WDTW Dearborn MI  med ovanligt pratigt call in px. Helt dominant länge. Inget formellt ID men rätt konds och 313-numret var ju till rätt area också. MEX senare.	BOS
		19	0440	CIWW Ottawa ON  på en av de livligaste frekvenserna så här dags.	BOS
		18	0101	WIBA Madison WI  svagt ID i en väldig röra av sportare och andra	BOS
		18	0219	KNOX Grand Forks ND  fint ID mm	BOS
	1320	19	0407	CJMR Mississauga ON   reläade CJYE. Bara ID för 1250 denna tid. ”CJMR” 03z.	BOS
		18 19	0300	WILS Lansing MI  alias ”Lansing’s More Compelling Talk Radio.”	BOS
		18	0220	KOZY Grand Rapids MN  “93.1 FM and 1320 AM KOZY” avslutade sporten	BOS
	1330	17 19	0430	WRCA Watertown MA  med Bloomberg och lite QRM	BOS
		19	0400	WFNN Erie PA  ”…. AM 1330 The Fan.” och sen FSR	BOS
		18	0059	KPTY Waterloo IA  ”107.3 Hank FM”  med komplett legal ID lite i förväg.	BOS
		18	0300	KNSS Wichita KS  med slutet av en promo: ”… right here on KNSS.”	BOS
	1350	17	2330	CKAD Middleton NS  med lokal-ID i AVR-sändningen!	BOS
	1360	19	0359	WDRC Hartford CT	BOS
		18	0024	WSAI Cincinnati OH  fint med “You’re listening to Fox Sports 1360.” och mer.	BOS
		18	0300	WTAQ Green Bay WI  svagt ID genom en sportare.	BOS
	1370	17	2337	WDEA Ellsworth ME  ID:ade till slut i WEEI Red Sox Radio Network	BOS
		19	0406	WFEA Manchester med ID och wx om än lite störd av WDEA och knäppar	BOS
		19	0330	WSPD Toledo OH  svagt men klart halvtimmes-ID	BOS
		18	0204	KGNO Dodge City KS  förvånade med ett bra ID i lokal sport! Senare Country.	BOS
	1380	17	2345	CKPC Brantford ON  med sin contemporary christian music	BOS
		18	0033	WPHM Port Huron MI  ID:ade perfekt i en plötslig rusning. Sport annars.	BOS
		18	0026	WKJG Fort Wayne IN  klämde plötsligt till med ett fint “You’re listening to the highschool game of the week on 1380 The Fan and 100.9 FM.” i sportreferatet. Ensam och med mer detaljer också! Kom något oväntat. Inte så ofta hörd.	BOS
		18	0314	WBEL Beloit IL  med ett ”92 3 / 98 9/ 1380 The Beat.” REM och Nirvana etc.	BOS
		18	0300	WOTE Clintonville WI  och en till ID:ade samtidigt och sen ett väldigt sport-eko	BOS
		18	0200	KLIZ Brainerd MN  med helt lokalt sportreferat. ”KLIZ” inslängt i referatet	BOS
	1390	19	0400	WEGP Presque Isle ME  tog över helt från röran strax innan	BOS
		18	0026	WNIO Youngstown OH  Ett trängt ”1390 The Gambler” men gick bättre innan	BOS
		18 19	0301	WGRB Chicago IL  klämde in ett kort ID i gospel-musiken	BOS
		18	0307	WRIG Schofield WI  upp med ett klockrent ”on 93 9 The Game”	BOS
	1400	18	0028	+WMAN Mansfield OH  flöt upp lagom till ID och sportpåannons! Fin rapport som alltså blev säsongens första!  Studsade direkt eftersom Rusty fått rensa skrivbordet vid iHeartMedias stora utrensning senast. Liksom hans kollegor som visste hur man interagerar med publiken. Allt enligt en besviken insändare i lokaltidningen. iHeartMedia-stationerna blir inte lätta att få QSL från i framtiden då alla kontaktvägar spärrats. Kommer annonsköparna att dra öronen åt sig tro? Hur gick det för TV4? Provade Messenger och till min förvåning ett snabbt och mycket positivt svar!	BOS
	1410	18 19	0432	CJWI Montreal QC  fint ID men bara som CPAM.	BOS
		19	0400	WPOP Hartford CT  ”Newsradio 1410 and 100.9 FM WPOP”	BOS
		19	0329	WING Dayton OH  med flera ID-varianter. ”ESPN 1410”, ”Wing AM”, ”WING”	BOS
	1420	17	2334	WBSM New Bedford MA  med ett dåligt ID efter att ha gått fint innan	BOS
		18 19	0300	WHK Cleveland OH  “AM 1420 The Answer”	BOS
		19	0230	WOC Davenport IA  ”Now the WOC News…”	BOS
		18	0144	KTOE Mankato MN  med lokal-ID. Hade sportsändning som alla andra denna tid.	BOS
	1430	19	0250	WENE Endicott NY  ”Fox Sports 1430”	BOS
		19	0400	CHKT Toronto ON  med disclaimer innan ett CC px som dock mest var musik	BOS
	1440	19	0400	WMAX Bay City MI  dåligt vid callet men sen ”an Ave Maria Station” + ETWN.	BOS
	1450	17	2339	CFAB Windsor NS  AVR stark med bra detaljer men inte lokal-ID för 1450 vilket kan förekomma ibland. Men 1490 o 1420 är väl off permanent och kanske 1350 oxo?	BOS
		17	2330	WNBP Newburyport MA  stark med Bloomberg 106.1-ID.  // 1330 alltså.	BOS
		18	0109	WLEC Sandusky OH  plötsligt med en strålande gate i high school-sporten med ett par snygga ID mm!  Synd att jag har den redan.	BOS
	1460	18 19	0400	WOPG Albany NY  med det vanliga förinspelade ID:et	BOS
		19	0300	CJOY Guelph ON  rockade loss.	BOS
		18	0307	KXNO Des Moines IA  eller KXO som dom tydligen vill heta. ”KXnO.	BOS
	1470	17	2331	WLAM Lewiston ME  med en ”WLAM”-jingle efter vanliga minikedje-ID:et	BOS
		18 19	0300	WMBD Peoria IL  plus några till	BOS
		19	0235	+KWAY Waverly IA  kom plötsligt upp med fint ID //FM 96.3 mellan två country-låtar! Fullständigt okänd för mig! Härligt med störningskonds! Rpt skickad …	BOS
	1480	18 19	0430	WGVU Kentwood MI  firade något jubiléum lät det som	BOS
		19	0333	WHBC Canton OH  trängde sig fram med ett ID men sen slog WGVU tillbaks	BOS
		18	0243	WLMV Madison WI  bara en i högen här men den som ID:ade. En annan SS och en SPT lyckades smyga under radarn nu då MI/WI inte var så dominanta. Blir intressant att se vad ”Real Oldies 1480 and 850”:s frånfälle ska ge plats för framöver.	BOS
	1490	17 19	0434	WBAE Portland ME  tryckte på att dom var ”always easy”.	BOS
	1500	18 19	0229	WFED Washington DC  Federal News Network-ID	BOS
		18 19	0400	WLQV Detroit MI  utan konkurrens	BOS
	1510	18 19	0427	WLAC Nashville TN  flera ID	BOS
		18	0402	KPLS Littleton CO  tog tillfälligt över från starka WLAC och ID:ade då	BOS
	1520	18 19	0500	WWKB Buffalo NY  sista som gick fullt läsbart denna morgon.	BOS
	1530	19	0400	WCKY Cincinnati OH  ”ESPN 1530” och även callet	BOS
	1540	18 19	0300	KXEL Waterloo IA  riktigt stark	BOS
	1550	18	0202	WRHC Coral Gables FL   var det som gick starkt och stadigt när ID kom och inte Cuba som jag först antog. Fast Cuba avlöste nu och då. Trist snack bara. Mer än 500 W? Några ”La Poderosa 670” avslöjade dem. // 670 som vanligt. EE SPT intresserade mer.	BOS
	1560	18 19	0300	KGOW Bellaire TX  med fina detaljer på både VV och EE! Fint ID 0301z drygt.	BOS
	1570	17	2327	WVTL Amsterdam NY  med ett riktigt dåligt men helt tydligt ID! ”Classic Country 104.7 FM and 1570 AM”. Fräste iväg direkt sen men låg kvar i bruset.	BOS
		18	0030	WLRS New Albany IN  väldigt fin signal i en gate i ”Louisville Fútbol”-sändningen! Trodde det var något nytt för mig men har den som WNDA …  0220z fint igen!	BOS
	1580	18 19	0429	CKDO Oshawa ON  ID:ade och la på ”Goldfinger”-ledmotivet	BOS
	1590	17	2333	WARV Warwick RI  ID:ade efter att ha vädjat om donationer i flera minuter	BOS
		17	2352	WAUB Auburn NY  riktigt fint vid ID i sporten! // med 96.3 FM.	BOS
		18 19	0430	WAKR Akron OH  i kamp med en ”LA”  ”Soft Hits 93.5 WAKR”	BOS
		18 19	0300	WGBW Denmark WI  med bra ID	BOS
	1600	17	2359	WUNR Brookline MA  stark och stabil länge med musik men ID först denna tid,	BOS
		17 19	2355	WAAM Ann Arbor MI  började ta över från WUNR. Bra ID här	BOS
		19	0331	+WUCT Algood TN  med ganska fint ID som ”News Talk 94.1” stämde inte på någonting alls men Google visste som vanligt bättre! Verkar helt okänd sedan förr. Bara hoppas dom blir lika uppspelta över en rapport från Sverige! Verkar inte riktigt så.	BOS
		18	0200	KGYM Cedar Rapids IA  ”This is the Gym.”, callet mm	BOS
	1610	18	0030	CHHA Toronto ON  med hastigt ID på EE och fortsatte på engelska också!  Har något px (?) som heter Arroba 1610 också men på SS då. ”Voces Latinas”-ID dock.	BOS
	1620	18	0203	WTAW College Station TX  med break i football för ett hyfsat ID genom Cuba	BOS
	1630	18 19	0302	KCJJ Iowa City IA  stabilaste X-bandare. Startade nx efter ID. Sent pga sport.	BOS
	1640	18	0130	WTNI Biloxi MS  svagt  ”106.3” och reklam för ett Casino i Gulfport MS.	BOS
	1650	19	0330	KCNZ Cedar Falls IA  stark som vanligt	BOS
	1660	18	0116	KQWB West Fargo ND  ”Bison 1660” ett par gånger	BOS
	1670	19	0339	CJEU Gatineau QC  ”Radio Jeunesse 1670 AM” på ren franska	BOS
		19	0300	WMGE Dry Branch GA  med klart legal ID om än sprakigt. La till orten Macon.	BOS
	1680	18	0244	WPRR Ada MI  upp som hastigast med ett ganska bra ID!  ”102 5 The Ride”	BOS
	1690	18	0300	WMLB Avondale Estates GA  oväntat fint vid ID + ”Freedom 1590”	BOS
	1700	19	0328	KVNS Brownsville TX  fint ID som ”Fox Sports 1700” mm	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	590	18	0220	XEPH Mexico DF  mycket stabil och ensam med fina promos. Telefonnumret 55-5506-4056 stämde med en promo på nätet från ett samarrangemang mellan ”Sabrosita Digital y Unifoods Regalan 200 Pozoles Para Tu Noche Mexicana Publicado: Sep 3, 2021” så ingen tvekan att det var XEPH. Dessutom hördes en massa stationer från DF.	BOS
	730	18	0300	XEX Mexico DF  mycket bra med ID som ”W Deportes” och ”730 AM” mm	BOS
	760	18	0248	XEABC Mexico DF  strålande med lokala annonseringar i px:et ”Recuerdos 760”	BOS
	830	18	0219	XEITE Mexico DF  ”Radio Omega”gick fint och gav telefonnumret till studion. Nämligen (55) 86 64 30 30.  Gav direkt träff vid googling.	BOS
	940	19	0427	WIPR San Juan PR  rent och fint men bara S3 med webbadressen till stationen mm	BOS
		18	0230	XEQ Mexico DF  ”We are Qué Buena” plötsligt väldigt fint.  ”92.9”	BOS
	970	18	0214	XERFR Mexico DF  stabilt men inget lokal-ID. Bara flera ”Formula”-promos	BOS
	1050	18	0200	XEG Monterrey NL  med stiliga och fullständiga ID.	BOS
	1060	18 19	0351	XECPAE Mexico DF  med komplett ID för Radio Educación på MV, FM och KV! Avslutade med nya callet men var svag då.	BOS
		18	0159	XERDO Matamoros TM  med sitt ”La Raza 1060” mm innan annan SS tog över	BOS
	1160	19	0400	Caribbean Radio Lighthouse  ganska bra runt ID strax efter att WYLL sagt sitt	BOS
	1260	18	0300	XEL Los Reyes Acaquilpan ME strålande legal ID innehållande ”Radio La Guadalupana XEL”, orten mm!  Bara hört dom ett par gånger tidigare tror jag och då ansågs den ligga i Mexico City DF. Annan licens nu eller justering av uppgifter?	BOS
	1440	18	0300	XEEST Mexico DF  perfekt vid legal ID ”Ondas de Vida” och alla fakta. Kul!	BOS
		18	0329	HIC55 R Impactante, Santo Domingo  med fint ”Radio Impactante 1440 AM”	BOS
	1470	18	0158	XEAI Mexico, DF  med utförligt ID med call, frekvens, ort mm. Även 0228.	BOS
	1570	18 19	0300	TGVE R VEA, Ciudad de Guatemala   tog över några sekunder precis över timmen.  Nämnde Guatemala flera gånger. Tror den är ny för mig. Bättre ID 0230 den 19.9	BOS
		18	0228	XERF Ciudad Acuña CO  gjorde rätt för ”La Poderosa”	BOS
	1620	19	0358	WDHP Christiansted VI  med fint ID // 103.5 efter lite typisk musik	BOS

SYDAMERIKA
	590	19	0320	LS4 R Continental, Buenos Aires  ID:ade samma minut som lite starkare VOCM	BOS
	920	19	0300	ZP1 R Nal de Paraguay  med flera snygga ID och sen troligen nationalsången	BOS
	930	17	2345	CX20 R Monte Carlo, Montevideo  visade på breda och splittrade cx	BOS

OID/TENTATIVA
	620	18	0222	(tent) XENK Mexico DF  gick fint och länge men bara non-stop snack	BOS
	1220	19	0228	OID  men det låter som ”WSLM”. Har den redan så slipper fundera. Rätt konds.	BOS
	1580	18	0240	OID  fint med sport men inget ID. Bärvågen där KOKB brukar ligga och kondsen var precis åt det hållet.  På 1530 var KGBT stark med TUDN-sport samtidigt och på 1540 KEDA fint med häftig Mex-musik t ex. Men inga ID.  På 1580 ett par EE ytterligare som inte ville ID:a heller. Sport är lite irriterande ...  Inte ens KOMA 1520 lyckades peta in något lokalt på en halvtimme då de dominerade frekvensen. På 1510 gick XEQI stadigt med Jazz men de är inte ID-villiga heller. Avslappnad SS Jazz-guru bara.	BOS 

