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


30.9 	Extremt bekväm uppresa. Det mest spännande var väl köttfärssåsen och makaronerna på Vippabacken och pratstunden med handlar’n i Kangos. Även han har provat DX:a i sin ungdom.

	Thomas und Rudi hade redan anlänt då vi kom upp men husbilen var övergiven. De hade tagit hunden på en lång byavandring medan de väntade.

	Uppackning, instruerande och förberedande vidtog. (T ex kräver det sin man att förstå färgmärkningens mysterier och omkopplarens roll i det hela. Sedan fick vi koppla om Gul antenn till fördelaren efter att ha gått direkt in i Parka Kiwin sedan vi lämnade PAX142.) Jan var som vanligt snabbt igång och hann fånga några japaner. Själv kom jag igång några timmar senare. I samband med att K-index gick i höjden. En störning som dock inte tog så hårt eftersom det började gå NA rätt tidigt ändå. 

1.10	NA fortsatte några timmar men övergick mer och mer i La plata så de som var uppe bytte till den antennen och hittade ett och annat som vi aldrig kollar om det går NA. Tog slut rätt tidigt på den antennen förstås och även mot NA.  Riktigt giftig störning nämligen.

	Dagen kunde användas till att få till en perfekt fungerande koaxialförbindelse med AK/HI-antennen. Den enda station vi hade att testa det på var Svalbard men den bevisade att det blev full fart i alla fall till slut. Thomas från PAX144 bistod med kontaktdon modell PL, medhavd lödstation och gedigen kunskap om hur antennarbete skall utföras. Han var inte så imponerad av hur vi lappat och lagat trasiga antenntrådar och att vi inte gjort vårt yttersta för att filtrera bort elbrus som plockas upp av koaxialskärmen och ostört (!) kan återvända via mittledaren till mottagaren. Och där har vi mycket att fundera på och eventuellt lägga mycket tid och lite pengar på. Om någon prefabricerar ett gäng chokes så går det relativt enkelt att byta ut plastlådorna med balunerna till en större modell som även rymmer en ferritkärna som fungerar som motstånd för oönskade frekvensområden.  Att byta ut en 1000 m lång och fullt fungerande antenn till en ny oskarvad är dock överkurs av resursorsaker. Och då menar jag inte brist på tråd. Finns flera rullar med fullängdstråd i reserv i källaren. Och det lär inte dras ut någon mer antenn i framtiden. Bra att ha är inget argument alltså. Att haka på en ny tråd och dra den på plats med hjälp av den gamla kan vara en lätt match jämfört med att skapa en helt ny antenn men det troliga är att det blir går för tungt att dra efter en hel längd och att gamla skarvar kör fast hela tiden. Behövs ett stort gäng glada antenndragare utefter hela längden kan man tänka.

	Kondsen har varit under isen hela dagen men överraskade med att släppa lite lagom till kvällskollen av NHK1-öppningen. Även yttersta nordostkusten i USA framme före midnatt.  Typ CKNB, WEGP etc. Så hoppet lever om att få full nytta av antennerna och höra hur de låter när det är lugna förhållanden.

	Vädret fortsätter att vara milt för årstiden och även så nattetid. Närmare 10 grader på dagarna och runt +5 på natten. Ska fortsätta så ett bra tag men en del regn utlovas. Tur att utomhusjobbet är avklarat i stort sett. Jordningen av gul antenn och Asien-tråden att se över bara.

	Jonas stormade in efter middagen och berättade bullrande att han skjutit tre älgar under dagen och tagit sig en after work efter jakten! När jag frågade om han bara behövde ett skott för att fälla alla tre fick han tänka till men det visade sig ha behövts tre. Efter ett tag tog han sin 4-hjuling och tänkte hälsa på grannen Yvonne med sambo. Han skulle återkomma på lördag hördes det.

2.10	Gladare miner idag. Hyfsat mot Sjöarna tidvis på östliga tråden och bra mot västkusten tidvis på röd tråd. Till drygt 07 UTC. Med början före midnatt UTC. Men väldigt fräsande från atmosfären/auroran från sunrise utom korta stunder då ljudet blev klart. Känns bekant och förväntat efter gårdagens kraftiga störning. Kan nog finnas en del kul på inspelningarna. Asien på eftermiddagen började tidigare och bättre än igår men blev inte så givande. Mycket tvekande början på natten. Bara några vanligare PR. Trots mycket lugnt radioväder. Laddar för morgontoppen?

	Ett stilla regn hela dagen och byiga vindar så inget utespring under dagen. Jag passade på att köra igång en NetSDR mot en NUC så att även jag kan vara med på två trådar i fortsättningen! Eftersom det förväntas bli en oherrans massa rapporter nu så inrättade jag en liten rapportstudio i min sovkammare…

3.10	Rekorddåligt med stationer för denna exp. Ungefär en timme med en del korta uppdykanden av stationer och kanske bäst då på västkusttråden, i slutet av den mörkaste natten, var allt som bjöds. Så PAX144 missade allt det ”roliga” eftersom de inte spelar in overnight. Asien och KBRW dök upp tidigare än på länge men lyckan blev kort. Kyoto-indexet dök och så även kondsen. Detta index har vi inte haft koll på tidigare men är tydligen en integrerad information i Jaguar för Perseus och har för deras användare visat sig förklara uteblivna signaler. Kyoto blev lite snällare på eftermiddagen och genast dök lite Asien upp. När indexet tvärsjönk igen så var hela mellanvågen fylld med starka spanjorer som dock envisades med att sparka fotboll. Så inte många ID:ade.  Natten började på sämsta tänkbara sätt med någon enstaka brasse bara.

	Gott om tid att begrunda ödet och att promenera i omgivningarna. Utnyttjades till att ersätta slutmotståndet på gul antenn som betedde sig konstigt och att gå varvet runt med ett VNA-instrument vid alla baluner för att kolla hur väl antennerna skötte sig. Asien hade lugnaste kurvan vilket säkert förklaras av att den går över sankmark och har bra jordningar i båda ändar. Det var Thomas som tillhandahöll instrument och kunskap. En billig handhållen makapär som tydligen är dränkbar också. Samtidigt fick Thomas se koaxen och vad man kunde tänkas göra ifall den måste kapas när Vattenfall gräver ner strömmen. Finns visst kontaktdon och adaptrar för denna monsterkabel så att det ska gå relativt lindrigt att laga. Antennerna får därmed anses i ovanligt stridbart skick. Men vart tog signalerna vägen?

	Tysklands återföreningsdag firades med varsin direktimporterad ljus öl hemifrån Bayern. Janne och jag tillsträcktes varsin Püls Bräu Hell från Weismain att skåla med. 

4.10	Eländigt väder med regn och kraftiga vindbyar. Innerdörren mellan radiorummet och hallen öppnades en aning och stängdes igen hela dagen beroende på vilken riktning det blåste åt!  Eller var det spöket?

	Eländiga cx med mest La Plata och en del västkustare (Betyget kan kanske uppgraderas efter koll av dessa?) så Janne behövde inte vänta till sista minuten med att riva sin anläggning och bygga om till obevakad inspelning. Planen var annars att få med heltimmen 0600z från båda riktningarna. Och sedan hinna med bussen i Junosuando 0910 sst. Vilket hade blivit på håret. Nu kunde vi åka betydligt tidigare i regnet och mjukt undvika både gropar och renar. Bussen var bara ett par minuter efter schema och JOB anlände till Umeå helt planenligt runt 2230 lokal tid.  12 timmar restid för 55 mil alltså. Sedan Jan vinkats av bunkrade jag på ICA Alskog och återvände. Nu hade även renarna börjat dagens kneg så ett stopp blev det innan Kangos och sen hade jag två härkar springandes snett framför mig i sakta mak ett par hundra meter innan de vek av från vägen.

	PAX144 är ju inte så bortskämda så de tyckte att det var rätt OK med Brassar och västkustdominanter trots allt. Tog slut tidigt som hittills under deras exp.

	Alaskaantennen fungerade inte alls på morgonsidan trots att den mätte OK mot balunen. Dämpning p g a vatten i PL-skarven mitt på eller helt enkelt radiotystnad rakt norrifrån? När regnet nästan upphört i sena eftermiddagen plockade Thomas och jag ner skarven, torkade av delarna och knäppte på en plastbox avsedd att skydda skarvar. Efter det började stationerna dyka upp men svagt och försiktigt. Så orsak / verkan är fortfarande oklar. Dock noterade signaturbärvågor från HI 1570 och annat från både HI och AK. Dock inte med audio utom från KFBX, meddelade Rudi.

	Red tog sig an att utreda varför grön antenn inte kände av slutmotståndet. Visade sig att antennen var hel och att motståndet satt där det skulle men att det mätte oändligt motstånd istället för 470 ohm. Syntes inget på resistorn dock.  Thomas och jag gjorde senare ett besök där nere och ersatte avbrottet med en motstånd/Comgap-kombo så nu är dé bar´å åk. Vi kollade även lila antenn och det är som vanligt inget fel på den utom att ingen vill skarva in de fem meter som ska till för att brygga över till sista 25 metrarna och därmed få den jordad. Har varit så flera år nu eftersom ingen tycker det värt några minuters möda tydligen. Thomas rekommenderar det för att det menligt kan påverka störningsnivån på grön antenn om inte annat. Delar ju box med ÖK-tråden. Förutom att LA-dito förmodligen blir bättre.

	Kyoto-index har nu äntligen börjat röra sig mot positivare värden och vips börjar Japaner och annat dyka upp. Kvällen dock seg vad gäller Transatlantiska stationer. Men hoppet börjar återvända.

5.10	Trist natt och ingen minnesvärd dag heller. Började sent men lovande för att ta slut tidigt och tvärt. På Västkustantennen bara östkustare på slutet!  Auroraringen krymper och drar alltså norrut. Därför öppnade det lite mot Västindien samtidigt som nordliga signaler fick det svårare. Substormen tag musten ur signalerna redan före soluppgången. Men tendensen är klart lovande. För första gången denna exp är det helt olika stationer på LA- och östkusttrådarna i sena kvällen. Några få NA hörs också redan före 2230 UTC. Detta efter en bra Spanien-kväll och tidiga brassar. En del brassar hänger envist kvar. 920 t ex. Samtidigt tränger jänkarna allt mer på strax innan 23z. Dock instabila signaler.

	PAX144 hade dragit till Finland redan innan jag kom igång för dagen och kom åter vid lunchtid nöjda med besöket på Swiss Café och i butikerna.  Solen förgyllde den korta dagstrippen. Molntäcket återvände senare under dagen.

6.10	En stund när det var som mest ostört var gul antenn klart bästa antenn så nu har vi fått till den fint! Tack alla som filat på den! Ersatt trasigt avsnitt och fixat en fungerande terminering alltså.

		En del att lyssna på börjar det bli men inte så mycket och inte alls bra. Runt 08 utc var det riktigt på gång men så störde det till rätt ordentligt så eftermiddagen var ingen höjdare. Dock anlände PAX145 lite tidigare än vanligt så brist på lyssning var inget problem. Rudi inviterade alla att skåla in PAX145-startan i en Bayer i enlighet med deras mångåriga tradition hemifrån. Alla utom Thomas höjde varsin flaska. TB hade nämligen en besvärlig förkylning som han inte ville göda.

		Börje rusade igenom framåt kvällen och berättade för gästerna om sitt berömda TV-framträdande och annat vetvärt. Han lovade dyka upp igen och donera en flaska diskmedel då det börjat ta slut. Diskmaskinen har börjat vägra starta om man inte vet hur man gör en work around så för eventuella framtida handdiskbehov ville LSD gardera sig. Ett litet vattenläckage fyller en därför avsedd plåtbalja med lite vatten vilket helt enligt tanken gör att en säkerhetsfunktion inte vill fylla maskinen. Jag kom på att man kan hälla ut ett par dl vatten genom att vicka på maskinen och då startar den fylla och går färdigt. Slangarna ryms knappt mot väggen så troligen blir det en för stor belastning på packningen för att hålla tätt riktigt. Ska dyka ner i vattnet lite senare …

	Asien visade sig inte vara helt under isen under kvällen och brassarna gladde Lasse inte långt därefter. Försvann med gråzonens förflyttning. Daytimers alltså? NA lite försiktigt och med orena signaler men verkar kunna stabilisera sig.  Innan NA visade sig hade alla nattat efter lång resdag respektive kommande lång resdag. PAX 144 avgår i förtid nämligen. Vill sprida ut körningen på ett stop extra. Blev tufft senast med 3000 km på tre dagar nämligen och med tanke på Thomas snuva också.

7.10	Äntligen lite bättre cx. Inte bra men bättre. Fast man ska stå ut med ett evig fräsande på frekvenserna. Nu och då tystnade det lite eller till och med mycket. Men bara korta stunder av lycka.  NA hela förmiddagen i någon form och tidiga Asiater men utan riktig topp. Kyoto skvallrade om en seg start på nattens cx men prognosen är inte helt nattsvart.

	PAX144 packade och förberedde avgången som skedde enligt plan runt 14-tiden. Mjukstartade med målet Luleå. Sedan har dom tre gånger 90 mil kvar till södra Bayern. Eftersom de inte trålar trots att de lyssnar med SDR så är PAX144-loggen fix och färdig redan när de lämnade Parka. Finns att beskåda på vanliga stället. Tack till Thomas och Rudi för sällskap, hjälp, tips och inspiration! De verkade få ganska bra resväder och slippa den värsta motsolen. Klarnade dock framåt kvällen och kröp ner mot frost.

	PAX145 och även jag börjar få koll på rutinerna och kan från och med nu helhjärtat börja lyssna och mangla. Kanske skicka någon rapport rent av.

8.10	Tid för eftertanke och lite snö. Ca en grad varmt hela dagen och ett lätt snöande så inre tjänt för hela gänget. Själv fick jag iväg två rapporter mellan snörvelattackerna och vilopauserna. Trodde förkylningen börjat släppa men blev ett litet återfall istället. Inte speciellt inspirerande cx som tog slut tidigt och startade om tveksamt gav inte så mycket. Australien visade sig ha gått i 30 sekunder på 1611 men fem sekunder för sent för tydbart ID. Inga fler AUS noterade.  Vid midnatt några ÖK NA men sen bara LA. Hur gick det med rapporterna? Jo hälften svarade fint och dessutom dök ett mail upp med fint QSL efter en rapport per snail mail och med bifogad CD! Detta efter prick fyra veckor! Kanske kan komma fler sådana svar nu om posten tog lång tid på sig att nå mottagarna?

		Vår supporter och reporter, Börje Andersson, hade just fått nyheter som han delegerar till Rolle att utreda. Mr Parka skulle jobba för vår sak sa han. Några rallare som jobbar åt Vattenfall önskar hyra skolan hela november utan föregående varsel. De hyr hela månaden men kommer bara tt behöva vara här halva tiden. Vet dock inte riktigt när de kommer. Troligen sent än tidigt. Rolle kollar hur vi kan lösa det och om det överhuvudtaget påverkar vår verksamhet. Mer info när det finns någon. Knappast relaterat till nedgrävningen av elnätet här.  Jag  har en gång tidigare delat skolan med ett arbetslag och de märktes knappt.  En snabb frukost innan arbetsdagen var allt som hände. Påverkade inte min lyssning. Långa och tunga arbetsdagar och ingen egen matlagning gjorde dem nästan osynliga. Den gången jobbade de med 400 kW-stolpar en bra bit från Parka. Bodde bara här fyra nätter i veckan.

9.10	Efter en tveksam natt en bra rusning fram till ca 0520 UTC. Sedan värdelöst hela dagen och kvällen. Visserligen småstört hela tiden och konstant negativ solvind men varför så dåligt? Plötsligt gick det upp när jag råkade kolla protonkurvan! Så högt har inte den legat på en massa år! Började strax före lunch stiga så inte en chans för Japan på eftermiddagen.  Brassar vid midnatt. Jag lyckades avstyra LE:s besök söndag. Han skulle starta tidigt men vi bedömde det inte vara värt besväret. Kan ta flera dagar att repa sig om inte en major storm rensar upp lite. En möjlig sådan förvarnad till 11.10. Men behöver inte hända.Jag börjar packa för en tidigarelagd hemresa, men troliogen bara med ett dygn. Finns ju inspelningar att granska och surströmming att festa på

	Lars, Rolf och jag plockade ner den ursprungliga, separata, Kiwi-antennen och rullade in den plus koaxen. Inget onödigt skrot i skogen. Jag mätte upp alla antennriktningar utom mot Asien med en vanlig kompass medan PAX144 vevade in kablarna. Inte mycket som stämmer med uppgifterna på SDXF:s Parkalompolo-sida. Men så är de lagade, ersatta och omdragna i nutid. Efter skogsgallring och andra olyckor.  Rolf gick sedan längs gul antenn med stt geocachingverktyg till smartphone och mätte längd och riktning. Av någon anledning fick vi fram samma riktning sedan jag lagt till missvisningen på 11 grader som gäller här uppe i år!  Rolf mäter upp övriga när konds, väder och inspiration har rätt värden! Publiceras sedan i en faktaruta på Parkalompolo-sidan hos sdxf.se.

10.10	Värdelös natt men ett par timmar före sunrise bjöd på några oväntade stationer här och där på slumpvis frekvenser. Ibland med förvånansvärd signal.  Riktigt stört alltså. Ca 0525z ungefär gick luften ur ballongen helt för att inte återkomma på hela dagen. Protoneffekten började slå igenom fullt ut. Att det egentligen är bra konds tar protonerna ingen hänsyn till. De är alltid helt överordnade slikt. Kul stationer på inspelningarna men kräver massor av tid att hitta.

	Dagen ägnades åt kontemplation, städning, packning, fixning, lagning, antennkoll och matorgier i lagom oambitiösa portioner. Eftersom jag plötsligt förväntades delta i ett möte den 13.10 0900 sst så blev hemresa senast 12.10 nödvändig. Med tanke på protondansen passade det mig alldeles perfekt. Kunde ha snabbt avveckla redan 11.10 men skönt att rå sig själv en dag extra. Lyssning verkar enbart löjligt just nu så tid för meditation f f g på evigheter.

	Rolf och Lars begav sig ut för att mäta upp lila och grön antenn medan jag försökte lösa problemen med den NetSDR RÅM lagt i en garderob p g a oberäkneligt uppförande. Funderar på att köpa över den till mig men vill veta att den åtminstone duger till oövervakad inspelning så länge inget oväntat händer. Strömavbrott t ex.  Som tur var hade jag LE:s nya NetSDR att jämföra med och efter massor av testabde hittade jag en liten avvikelse som nu ska testas. Lasse kom ångande tillbaks efter ett tag eftersom han klätt sig efter årstiden och inte efter vädret!  +11 grader märks i uppförsbackarna! Han berättade om en antenn som saknade jordning men det hade jag koll på. Fick ringa Rolf och förklara men han hade redan insett att det rörde sig om en ”flyggande holländare” utan verklighetsförankring. Dock förankrad i myren med jordspett. Just därför sitter sista 100 m kvar av den före detta orinocco-tråden så att det ska gå att hitta och hämta in jordspetten!! Slutmotståndet och tillhörande Comgap sitter numer på ersättningsantennen (Grön.) som pekar betydligt mer norrut. RÅM hade redan räknat ut det och hittat den gröna antennen som han följde hem. Tre riktningar nu dokumenterade och verifierade! Efter överföring till storcirkelkartan visas en fantastisk korrelation med vad som hörs på trådarna och staterna på kartan!

	Avveckling av den flygande holländaren överlämnas härmed med varm hand till PAX 146! D v s hämta in 2 jordspett och 100 m tråd. Om man följer La Platatråden ner till skidspåret och följer det tillbaks mot skolan ca 200 m ser man en antenn som korsar på relativt låg höjd. Följ den ner till myren. Fattas det en jordning där så han man kommit rätt! Alternativt följer man tråden uphill ca 50 tills den plötslig bara är fastknuten i ett träd och inte fortsätter.  PAX 146 anförtros även att hämta in två jordspett från inplockade gamla Kiwi-antennen. Satt fast ordentligt så kräver list eller ryggmuskler. Ett grönt nad runt trädet ca 20 meter från luftbevakningsplattformen (”kuben”)  som ligger på backen drygt 100 m från lyssnarstugan.  

	När det gäller utmaningar för PAX146 återstår den knepigaste! Surströmmingskalas!  PAX143 och PAX145 avnjöt idag en burk Oskars och en halvburk Storön till allas belåtenhet.  Sillens förvandling till strömming visades med övertydlighet. Fiskarna i Storön-burken var ungefär hälften så stora som de i burken från Tynderö. Kalixfiskarnas strömming jämfört med Gävlefiskarnas! Trots halvburk innehöll de lika många fiskar! Båda utföll till belåtenhet och surströmmingskoman gjorde inget med tanke på kondsbristen.  Det tog bara fyra timmar att värma upp aulan eftersom det var så varmt ute.

	LSD kontaktade Rolle om grävningen man han visste inget och trodde inte att PIK visste något heller. Vi ska i vilket fall inte känna oro tyckte han men om det går att samarbeta vore det förstås det bästa. Rolf Gunnelbrand (Rolle.) kommer till Parka på fredag och hoppas veta mer då. Tur vi har Lasse, Rolle, Börje och andra som bevakar både SDXF:s och PIK:s intressen. Oftast sammanfallande och långisktiga.

11.10	Va? En dag vi redan har glömt.  Protonspärren erbjöd bara spanjorer för hugade.  Själv sov jag bort eventuella morgoncx efter en allt för lång natt vid tangentbordet. Men jag visste ju hur det skulle gå. Diverse småstädning i förråd och i allt bråte jag dragit hit som bra att ha. Minimering av systemen och kopiering av filer från en hårddisk som Chkdsk dömt ut som sjuk. Inget viktigt på den som tur är men kopieringen går väldigt långsamt för att vara USB3. Min första hårddisk ever som signalerat att den inte mår bra. Av säkert 80 hårddiskar genom tiderna. Och den funkar fortfarande så kanske går formatera om.  Vi väntar på den major geomagnetic storm som ska käka upp protonerna och som var utlovad till i kväll. Senaste bud är att den kommer 12 timmar senare.  Kommer den inte kan protonerna dansa ytterligare att antal dagar.

12.10	Inga cx så kunde avveckla i lugn och ro. Åter i Furuögrund i god tid innan solen gick ner.  	/ BOS



EUROPA
	549	1	0441	Spirit R, Carrickroe fint	JOB
	585	1	0525	RNE1, Madrid med ID för Madrid	JOB
		8	0525	RNE Madrid     	LE
	603	1	0444	Smooth R, Littlebourne med jingle “Smooth Radio”	JOB
	621	30	1750	RNE1, Palma “Radio Nacional.....Illes Balears” hörs i alla fall	JOB
	639	1	0525	RNE1, La Coruña “Radio Nacional de España La Coruña”. Nu kan man få lokala ID på RNE1 och 5, tex. här som nog är mest DX-vänliga tiden! Annars hade denna ID:at för Galicia bara	JOB
		8	0525	RNE La Coruna     	LE
	657	1	0525	RNE5, Madrid med ID för just Madrid	JOB
	666	30	1957	SER R Barcelona “Radio Barcelona - Cadena SER”	JOB
		30	2135	Antena Uno har 6 sändare här! Fint eko	JOB
	675	11	0353	R Calypso, Oostwold bra med ID och blandad mx	JOB
	684	1	0525	RNE1, Sevilla är enda här, men trevligt med ID för just Sevilla!	JOB
		8	0525	RNE Sevilla     	LE
	711	1	0456	COPE Murcia, Murcia med ID // 106.9 FM	JOB
	729	30	1750	RNE1, Logroño “Radio Nacional de España La Rioja”	JOB
	756	1	0441	BBC R Cumbria, Carlisle med morgonshowen producerad av BBC R Solent denna dag om jag förstod rätt	JOB
	774	30	1750	RNE1, Valencia “Radio Nacional de España Comunidad Valenciana”	JOB
	783	1	2127	COPE Catalunya i Andorra, Barcelona med bra ID på katalanska. Närmare radiolandet Andorra kommer man väl inte...	JOB
		8	1928	EAJ29 COPE Catalunia     	LE
	792	1	1959	SER R Sevilla upp över tjecken med ID och reklam	JOB
		8	1957	EAJ5 R Sevilla Cadena SER     	LE
	828	30	2029	BBC Asian Network, Wolverhampton gladde med att höras! Denna avdelning från BBC är trevligt nog ännu aktiv på mellanvåg	JOB
	837	30	2029	BBC Asian Network, Leicester	JOB
		30	1928	COPE Burgos // 95.5 FM. Här saknar jag Ferrol som verkar svårloggad	JOB
		8	1928	EAK3   COPE Burgos     	LE
		1	0500	COPE Sevilla, Sevilla stark	JOB
		8	0456	EAK2 COPE Andalucia     	LE
		1	0457	COPE Ferrol, La Coruña med ID // 97.9 och 101.3. Äntligen och QSL kom snabbt!	JOB
	855	1	0525	RNE1, Pontevedra “Radio Nacional de España Pontevedra”	JOB
		8	0525	RNE Murcia     	LE
		11	0525	RNE1, Murcia “Radio Nacional de España Region de Murcia”	JOB
	864	1	0525	RNE1, Socuéllamos “Radio Nacional de España Ciudad Real”	JOB
	873	3	2000	SER R Zaragoza  med lokalt reklambreak som höll i till nästan en minut i denna fotbollskväll. Mängder med starka spanjorer hela kvällen men fotboll överallt.	BOS
		8	1957	EAJ4 R Galicia SER     	LE
	882	1	0456	COPE Gijón “COPE Gijón 94.8 FM y 882 en Onda Media”. Saknar Malaga bl.a. här!	JOB
		30	1959	COPE Alicante	JOB
		30	2031	COPE Valladolid // 104.5	JOB
		8	1928	EAK9   COPE Valladolid     	LE
	900	1	0456	COPE Granada med regionalprogram “COPE en Andalucía”	JOB
		1	0456	COPE Vigo med hyfsat ID // 87.8 FM i kamp med Granada. Svarar inte?	JOB
	927	1	2100	Power 927, Milano area   när jag kollade om PHI öppnade. Har jag missat tidigare.	BOS 
	936	1	0500	Dales R, Hawes “This is Dales Radio”	JOB
		1	0525	RNE5, Valladolid “Radio Nacional de España Valladolid”	JOB
	945	2	1939	Gold, Derby med ID i röran och sedan “Downtown” med Petula Clark	JOB
		1	0500	Smooth R, Bexhill ID:ade just efter Gold	JOB
	963	2	1929	Sunrise R, North East London ganska bra med ID och PSA	JOB
	972	2	1929	Sunrise R, London med PSA för vaccinering // 963. Ännu bättre här än 963	JOB
	990	1	0442	Greatest Hits R, Doncaster med ID efter “Ain’t No Mountain High Enough”	JOB
		8	1957	EAJ28 R Bilbao SER     	LE
	999	8	1928	EAK1 COPE Madrid     	LE
	1008	6	1941	SER R Alicante  stark vid ID	BOS
		30	1957	SER R Alicante “Radio Alicante - Cadena SER”	JOB
		8	1957	EAJ31 R Alicante Cadena SER     	LE
	1017	1	0525	RNE5, Burgos var det alltså som ID:ade för Burgos	JOB
		8	0525	RNE Granada “ R5 Cullar Vega     	LE
	1026	1	0500	Downtown R, Belfast fint med lokalreklam och ID innan nx	JOB
		5	2058	SER R Asturias  med flera id. ”Carrusel Deportivo de Radio Asturias” t ex.	BOS
		30	1858	SER R Asturias med samma notis som Bosse	JOB
		8	1958	EAJ19 R Asturias Cadena SER     	LE
		3	1958	SER R Salamanca tillhör de SER om inte svarat mig. På’n igen!	JOB
	1035	1	0500	West Sound, Ayr inte så vanlig jämfört med Londonstationen, men finfint ID här “The greatest hits for Ayr, West Sound”	JOB
	1044	1	1724	SER R San Sebastian med ID i SER-break	JOB
	1053	30	1928	COPE Castellón men svarade till sist på en tidigare rapport så...	JOB
		5	2058	COPE Zaragoza  Bra ID!  Jämnstark med UK men tidigare var det bara SS ett tag.	BOS
	1080	1	2127	SER R Huesca “radiohuesca punto com”	JOB
		3	2234	SER R Coruña “Radio Coruña - Cadena SER”	JOB
		8	1957	EAJ41 R Coruna SER Galicia     	LE
	1098	1	0525	RNE5, Lugo	JOB
	1107	1	1722	MFR2, Inverness	JOB
	1116	30	1957	SER R Albacete stack upp med ett ID i kamp med Pontevedra	JOB
		30	2100	SER R Pontevedra vanligare än Albacete	JOB
	1134	30	1928	COPE Navarra var stark	JOB
		1	0456	COPE Salamanca med ID // 100.3 FM	JOB
		8	1928 	EAK19 COPE Salamanca     	LE
	1143	30	1928	COPE Jaén med ID // FM 94.2	JOB
		1 3	0456	COPE Ourense med ID // 90.2 och 102.4. 3:e intressant med ID för “COPE Santiago 97.1 FM!”. Ligger också i Galicien så... 	JOB
		8	1928	EAK59 COPE Ourense     	LE
	1179	30	1957	SER R Rioja “Radio Rioja - Cadena SER”	JOB
	1224	30	1928	COPE Mallorca ID:ade snabbt	JOB
		30	1928	COPE Lleida snäppet efter	JOB
		3	1955	COPE Almería fint i breaket. Väldigt eko här innan	JOB
		5	2058	COPE Almeria  ”COPE en la provincia de Almeria” sa dom.	BOS
		1	0456	COPE Lugo inte så illa med ID // 87.9 och 90.0	JOB
		8	1928	EAK58 COPE Lugo     	LE
		30	1959	COPE Huelva	JOB
	1260	30	2100	SER R Algeciras	JOB
		8	1957	EAJ55 R Algeciras Cadena SER     	LE
	1269	30	1928	COPE Badajoz fint med ID // 91.3	JOB
		8	1928	EAK21 COPE Badajoz     	LE 
		1	0456	COPE Zamora gick bra	JOB
	1278	1	0500	Greatest Hits R, Bradford “Across West Yorkshire, this is Greatest Hits Radio”	JOB
	1287	1	1804	R Seagull, Oosternijkerk bra för 100W	JOB
		3	1958	SER R Lleida “Radio Lleida - Cadena SER”	JOB
		8	1958	EAJ27 R Castilla Cadena SER     	LE
	1305	1	0525	RNE5, Ourense  med lokal-ID för Ourense.	JOB
	1314	4	2100	Radio Northern Star, Erdal  dök upp med ID vid Asien-kollen	BOS
	1314	8	0525	RNE Salamanca     	LE
	1341	30	2129	SER R León bra med León-reklamer. Hoppas på någon lokal OCR här	JOB
		8	1957	EAJ63 R Leon Cadena SER     	LE
		5	2158	Onda Cero Ciudad Real  med prydligt: ”Onda Cero Radio Ciudad Real, 1341 Onda Media 92.1 FM.” Efter en “Onda Cero”-jingle.	BOS
		30	1827	Onda Cero, Ciudad Real med ett “Onda Cero Ciudad Real”	JOB
	1332	2	1935	Gold, Peterborough “Playing the greatest hits of all times, this is Gold” fint	JOB
	1377	2	1926	Asian Sound R, Ashton Moss kom igenom med reklamer och sedan mer mx	JOB
	1395	2	1913	Energy Power AM, Dublin “This is Energy Power AM” fint med gamla hits. Verkar mest vara igång på helger. Gick ikapp med SeaBreeze	JOB
	1413	1	0525	RNE5, Vigo ID:ade för provinsen “Radio Nacional de España Pontevedra”	JOB
	1449	30	2029	BBC Asian Network, Peterborough	JOB
	1458	30	2029	BBC Asian Network, Birmingham hördes fint	JOB
	1476	6	2001	Carillon Wellbeing Radio, Coalville  hur bra som helst med ID. Ny för mig tror jag.	BOS
	1485	30	1957	SER R Santander ID:ade svagt innan Zamora hördes med ett starkare	JOB
		30	1957	SER R Zamora 	JOB
		8	1957	EAJ72 R Zamora Cadena SER     	LE
		30	2100	SER R Alcoy fint och det var trevligt! Ny rpt kan därmed testas för	JOB
	1503	1	0525	RNE5, Monforte de Lemos “Radio Nacional de España Lugo”	JOB
		30	1750	RNE5, Cádiz “Radio Nacional de España Andalucía”	JOB
	1521	2	1918	R Panj, Coventry fint	JOB
	1530	1	0500	Greatest Hits R, Huddersfield med ID // 1278	JOB
	1539	30	1859	SER R Elche “Radio Elche - Cadena SER”	JOB
		8	1957	EAJ51 R Manresa SER Catalunya     	LE
	1548	1	1826	Forth 2, Edinburgh med reklamer till just Edinburgh	JOB
	1584	1	0500	Tay 2, Perth	JOB
		3	2233	Asian FX R, North East London	JOB
		1	2000	SER R Gandia  slank med med trevligt ID när jag betade av NHK1-stationerna	BOS
		1	2000	SER R Gandía samma här!	JOB
		30	1957	SER R Ourense “Radio Ourense - Cadena SER”. Saknar visst QSL från denna!	JOB
	1602	5	2058	SER R Cartagena  meddelade starkt att dom fyller 40 år i år.	BOS
		30	1957	SER R Cartagena fint. Ännu ett rapportämne från SER! NL-QRM av och till	JOB
		8	1957	EAJ54 R Cartagena Cadena SER     	LE
	1611	4	2100	Sea Country, Erdal  eller är det C Country?  Svag men stadig på Asien-tråden	BOS

AFRIKA
	621	11	0525	RNE Canarias     	LE
	837	1	2129	COPE Canarias, Las Palmas ID:ade “COPE Canarias” 	JOB
	1476	1	1805	TWR Africa, Parakou drog adressen och ID:ade fint på EE sen. Har väl inte avvecklat 1566 vad jag förstår? Hördes inte där just här så kunde inte kolla	JOB

ASIEN
	567	1	2000	JOIK (NHK1) Sapporo Just för Sapporo så ID:ar NHK1 lokalt  (lojalt?) men inte NHK2 på 747 som bara säger “NHK2”	JOB
		3	1600	AIR Dibrugarh  ID:ade till min förvåning lokalt med snyggt ”Akashvani Dibrugarh”. Nu har jag förstås aldrig brytt mig om att kolla tidigare. Ny fluga? Nja ..	BOS
	576	3	1544	Myanma R, Yangoon med nyheter på engelska. ID i dessa här. Stark stundvis	JOB
	594	3	1544	Myanma R, Naypidaw // 576 med EE-nx	JOB
		1	2000	JOAK (NHK1) Tokyo	JOB
		4	1950	DZBB Obando  med bara ett ID som hastigast upp genom Saudi.	BOS
	612	1	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka nätt och jämt	JOB
		1	2000	JOLK  inte lika bra som systrarna på 567, 594, 1224 & 1503 som ID:ade samtidigt.	BOS
	666	3	1545	DZRH Valenzuela  mycket fint med promo, Covid-info, nyheter mm. 85 Hz lågt.	BOS
	675	1	2000	JOVK (NHK1) Hakodate nästan oförskämt bra då jag inte hört deras NHK2 än!	JOB
		1	2000	JOVK  riktigt tydligt ID för att vara halvt ovanlig	BOS
	837	1	2000	DYFM Bombo Radyo, Iloilo City ID:ade på timmen	JOB
	846	3	1601	DZRV Malolos  mycket stark och på en helt egen frekvens, 846,1 kHz! ”Catholic Media Network”, ”Philipines” mm på ren engelska.	BOS
	864	30	1500	JOXR (ROK) Naha med både callet och “ROK” på timmen	JOB
	872	8	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto  en av de starkaste från Japan	BOS
	927	1	2000	JOFG (NHK1) Fukui i röran här. Ny för mig den också	JOB
		1	2000	JOFG  har jag noterat förr men troligen bara en gång.	BOS
	1017	4	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka  skar igenom en starkare med fint ID men inte mycket mer	BOS
	1116	1	2000	JODR (BSN) Niigata med ett “BSN Radio”	JOB
	1125	4	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi  hyfsat med samma ID som på 1377 	BOS
		8	1540	JOAD (NHK2) Naha  helt ensam och med fint ID som även nämner Okinawa	BOS
	1134	1	2000	JOQR (NCB) Tokyo “Bunka Hoso”	JOB
	1152	1	1600	R Pakistan, Rawalpindi fint med nyheter på engelska	JOB
		4	1540	JORB (NHK2) Kochi  med tydligt ID	BOS
	1179	30	1500	JOOR (MBS) Osaka fint med “MBS Radio”-ID	JOB
	1188	1	2000	HLKX FEBC Korea, Daegu med ett “HLKX” vid NHK1-spaningen	JOB
	1197	30	1500	JOFO (RKB) Kitakyushu med ID // 1278 men svagare här	JOB
	1224	1	2000	JOJK (NHK1) Kanazawa med ett kanon-ID!	JOB
	1242	1	2000	JOLF (NBS) Tokyo fint med call, frekvens och “Nippon Hoso”	JOB
	1260	1	2000	JOIR (TBC) Sendai hängde på NHK1	JOB
	1278	30	1400	JOFR (RKB) Fukuoka med en “RKB Radio”-jingle	JOB
	1287	30	1400	JOHR (HBC) Sapporo med både “HBC”-jingle och “HBC Radio”	JOB
	1323	6	2001	DYSI Iloilo City  öppnade förmodligen. Utförligt ID med telefonnummer och ett klart DYSI 1323” bland annat!  RÅM tipsade om denna och den satt hos mig också! Kul! Hörd säsongen 97/98 av OA och GKU i Abisko. Men hörd före frekvensomläggningen säsongen 91/92 av OAA på gamla frekvensen 1324 kHz!	BOS
	1332	8	1600	JOSF (Tokai Hoso) Nagoya  stark.  ”… drive in (?) station - Tokai Radio’ da.”	BOS
	1341	8	1600	Liaoning GD Dushi Guangbo, Shenyang  med ett föredömligt dictation speed ID.  En av få gånger det kändes motiverat att kolla mot listning. // 882 där det bara var TWR	BOS
	1350	1	2100	DWUN Malabon  fint med callet och flera Radio La Verdad mm	BOS
	1359	4	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa via Wajima  en exakt kopia av 1467 och 1386.	BOS
	1377	4	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi  fungerade som facit för //-koll med 1125. 	BOS
	1386	4	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa  var det skönt att kunna jämföra 1467 mot!	BOS
	1413	30	1500	JOIF (KBC) Fukuoka med “KBC”-jingle	JOB
	1440	30	1450	JOWF (STV) Sapporo “STV Radio” i “All Night Nippon”	JOB
		3	1556	DWDH Dagupan City  med DZRH-ID i ett kort uppdykande	BOS
		30	1424	AFN, Pyeongtaek/Waegwan med promo för “Eagle Radio” och PSA:s men inga lokala, vilket var synd då det stundvis var ett rejält eko här! Har QSL från Camp Humphreys här men inte Camp Carroll, och båda hördes rätt bra i peakar åtminstone någon timme	JOB
	1467	4	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa via Nanao  en prima överraskning!  Inga problem att jämföra med 1386 och 1359!  Exakt samma.	BOS
	1494	1	2000	JOYR (RSK) Okayama med ett “RSK”-ID här	JOB
	1503	1	2000	JOUK (NHK1) Akita fint!	JOB
	1512	4	1540	JOZB (NHK2) Matsuyama  är ju vanligast på denna fq	BOS
	1530	7	1459	DZME Obando   stark och stadig med trist REL px men här ett utförligt ID	BOS
	1593	4	1540	JOQB (NHK2) Niigata tätt följd av JOTB (NHK2) Matsue med tydliga ID	BOS
	1602	8	1540	JOSB (NHK2) Kitakyusho   ensam och stadig	BOS
	1611	6	2001	DWNX Naga City  öppnade med utförligt ID och nämnde till exempel // 91.1 FM	BOS

PACIFIC
	891	2	1735	5AN ABC, Adelaide SA länge och bra så man får kanske kolla efter fler Aussies detta datum! “ABC Radio Adelaide” efter wx för just Adelaide	JOB
	1548	30	1500	4QD ABC, Emerald QLD med ABC nyhetsfanfar på timmen. Tent. Queensland på 630 samtidigt	JOB

NORDAMERIKA
	530
	540	8	0505	WFLF Pine Hills FL  helt dominant runt denna tid och fram till C2C!  WFLF-idet på timmen var knappt OK men sen bra WFLA-ID efter nyheterna.	BOS
	550	7	0500	WSAU Wausau WI  höjde sig ur bruset nu och då. Vid ID t ex.	BOS
		7	0500	WSAU “wsau.com” men inte direkt bra...	JOB
	560	9	0500	WGAN Portland ME  ren och med klart ljud	BOS
		9	0500	WGAN   	LE
		9	0500	WGAN ensam på timmen “Newsradio 98.5 and AM 560 WGAN”	JOB
		8	0501	KLZ Denver CO  just över bruströskeln på västkustantennen. SAM reducerar bruset	BOS
		2	0400	KLZ med ett “KLZ 560” plus en disclaimer om programinnehåll visavi stationens egna ståndpunkter	JOB
		8	0502	KLZ   	LE
	570	2	0400	KNR, Nuuk med nyhetstrudelutt i kamp med kanske SD?	JOB
		8	0458	CFCB Corner Brook NL “VOCM”, “Local news now”	JOB
		9	0459	WMCA New York NY  med flera ”WMCA” i en promo	BOS
		9	0459	WMCA “wmca.com” under Grönland	JOB
		2	0400	KNRS Salt Lake City UT “KNRS Salt Lake City”	JOB
	580	2	0500	CFRA Ottawa ON “Newstalk 580 CFRA”	JOB
		9	0500	CFRA   	LE
	590	8	0500	WROW Albany NY  riktigt användbart på västkustantennen!!  Ensam NA på 590.	BOS
		8	0500	WROW     	LE
		8	0500	WROW “Magic 590 and 100.5”. CBS News	JOB
		7	0406	CJCL Toronto ON  körde liksom KXSP nedan ESPN men här en SportsNet-promo	BOS
		9	0500	CJCL med både callet och “590 The Fan”	JOB
		7	0400	KXSP Omaha NE  med flera ”ESPN Omaha” och liknande. Stadig signal en stund.	BOS
		7	0400	KXSP “ESPN Omaha”	JOB
	600	7	0500	CFQR Montreal QC  stadigt på grön tråd. Ej IDad samma tid på röd antenn.	BOS
		7	0500	WMT Cedar Rapids IA  IDade i bruset och bakgrundsmusiken. Bättre på grön tråd.	BOS
		7	0500	WMT inte så imponerande	JOB
		6	0300	KSJB Jamestown ND kom igenom med ID när EU-splash tillfälligt lugnade sig	JOB
		2	0400	CJWW Saskatoon SK kan ju höras bättre om man säger så... EU-QRM	JOB
	610	9	0500	WIOD Miami FL  ovanligt stark och stadig!	BOS
		9	0500	WIOD   	LE
		9	0500	WIOD “Newsradio 610 WIOD”. ABC Nx	JOB
		7	0505	WTVN Columbus OH  med skapligt ID efter vädret. Många slogs om frekvensen 	BOS
		2	0406	KVNU Logan UT “Newstalk KVNU 610 AM and 102.1 FM”	JOB
	620	7	0500	WTMJ Milwaukee WI  inte så illa	BOS
		9	0400	WTMJ “Newsradio WTMJ” rätt skapligt	JOB
	630	7	0500	WREY St Paul MN  dominant på grön antenn. “El Rey 94.9” + “WREY”	BOS
		7	0500	WREY med ett “El Reay”-ID	JOB
		2	0459	CHED Edmonton AB “...right here on 630 Ched”	JOB
	640	9	0259	CBN Saint John’s NL	JOB
		9	0500	CFMJ Richmond Hill ON  stark men del LA-irritation ibland	BOS
		9	0500	CFMJ     	LE
		9	0500	CFMJ rätt bra här	JOB
	650	2	0400	KNR, Qeqertarsuaq mycket bra	JOB
		9	0445	CKGA Gander NL “590 VOCM” i kamp med KNR	JOB
		7	0503	WSM Nashville TN  hade stora problem med Grönland men fick igenom ett ID	BOS
	660	9	0503	WFAN New York NY  “The Fan is Your Station!”  Stark länge och många ID.	BOS
		9	0504	WFAN jingle-ID som nämnde 101.9	JOB
		2	0300	CFFR Calgary AB “660 Newstime, 9 o’clock”	JOB
	670	9	0508	WWFE Miami FL  “La Poderosa 670”  hade en bra period plötsligt.	BOS
		9	0508	WWFE “La Poderosa 670”	JOB
		7	0654	WSCR Chicago IL  Score:ade	BOS
		2	0300	KBOI Boise ID “670 KBOI Boise” kanon. ANC Nx	JOB
		9	0500	KBOI        	LE
		4	0400	KBOI	BOS
	680	5	0500	WRKO Boston MA  ensam och ganska bra	BOS
		2	0403	WRKO med ett “WBZ Newsradio 1030” men det är ju systestationen så... Intressantare den som avslutade Fox News just innan. KFEQ?	JOB
		9	0500	WRKO     	LE
		7	0503	CFTR Toronto ON  med lokala nyheter och ”680 News time, 1.03”	BOS
		8	0400	CJOB Winnipeg MB  upp några sekunder ibland. ID nu. 	BOS
		3	1500	KBRW Barrow AK till sist med ett skapligt ID där man nämnde kbrw.org bl.a. Rätt blockerat åt det hållet än så länge under PAX143	JOB
		3	1300	KBRW  med ett högst tillfälligt uppdykande till audio och med ID då.	BOS
	690	9	0456	CKGM Montreal QC   “TSN 690” svagt men sen tog Cuba över helt.	BOS
	700	8 9	0500	WLW Cincinnati OH  “Newsradio 700 WLW”  svårt störd av närliggande européer	BOS
		9	0500	WLW     	LE
		7	0507	WLW “700 WLW” ägde frekvensen	JOB
		2	0300	CJLI Calgary AB “CJLI Calgary is AM 700 The Light”	JOB
	710	10	0501	CKVO Clarenville NL  med VOCM-id efter ABBA-låt	BOS
		9	0500	WOR New York NY  lösgjorde sig från Cuba ett tag och ID:ade friskt	BOS
		9	0500	WOR    	LE
		9	0500	WOR “710 WOR”, tillhör iHeart	JOB
		7	0300	KXMR Bismarck ND kom igenom med ett ID	JOB
		7	0300	KNUS Denver CO “Newstalk 710 KNUS Denver” just efter KXMR. CBS Nx	JOB
		4	0405	KNUS  med ett snabbt “KNUS” även ID lite senare jämnstark med Wa nu och då.	BOS
		2	0502	KIRO Seattle WA “Seattle Mariner’s baseball on 710 ESPN Seattle”	JOB
		4	0400	KIRO  men minst en till (CO?) här	BOS
	720	2	0400	KNR, Simiutaq	JOB
		2	0456	WGN Chicago IL “Next hour one more hour of Trivia on WGN Radio”	JOB
	730	30	2254	CKAC Montréal QC fortsätter cirkulera	JOB
		4	0400	CHMJ Vancouver BC rimmade skapligt “This is AM 730 with everything you need to get up your speed!”	JOB
		4	0400	CHMJ  fint	BOS
	740	10	0401	CHCM Marystown NL  VOCM-ID. Nära SM-sist då de strax efter skulle flytta till FM trodde vi, men kvar än tycks det! 	JOB
		7	0401	CFZM Toronto ON  ”Zoomer Radio Toronto”  med komplett heltimmes-ID	BOS
		9	0504	CFZM “Zoomer Radio” lade på “You Drive Me Crazy”	JOB
		2	0359	CBX Edmonton AB med ID för AM och FM	JOB
		4	0404	CBX  med lokala vädret	BOS
	750	9	2359	CBGY Bonavista Bay NL med ID i gaten men inte för 750	JOB
		7	0500	WSB Atlanta GA  med ID och sen nx bra på västkusttråden!	BOS
		7	0500	WSB med ID och CBS News	JOB
		8	0500	CKJH Melfort SK  med braskande promo för northeastnow,com i Melfort.	BOS
		8	0501	CKJH enligt Bosse	JOB
		8	0500	CKJH                       	LE
	760	30	-2300	WCHP Champlain NY avslutade sin broadcast day med adress till en kanadensisk kyrka och ID:ade sedan	JOB
		30	-2300	WCHP  gick riktigt bra när jag började kolla inspelningarna från 1.10 SST.	BOS
		1	0100	WJR Detroit MI ägde frekvensen	JOB
		9	0500	WJR   	LE
	770	1	0103	WABC New York NY “...on 77 WABC”	JOB
		9	0505	WABC  med promo för “Music Radio 77” som ersätter Nx Rx på helgkvällar.	BOS
		4	0404	KTTH Seattle WA  hjälpte någon arbetsgivare att söka efter kvalificerade tekniker	BOS
	780	2	0300	WBBM Chicago IL	JOB
	790	8	0530	WPRV Providence RI var det som hade Red Eye Radio	JOB
		9	0500	WAXY South Miami FL  bara en i mängden denna tid  men den som ID:ade.	BOS
		9	0500	WAXY 	LE
		9	0500	WAXY men VK-tråden sabbade nog lite?	JOB
		7	0500	WTNY Watertown NY  med ett par fina ID	BOS
		7	0400	KFGO Fargo ND  flöt upp lagom till ID	BOS
		9	0430	KFGO “The Mighty 790 and 104.7 KFGO”	JOB
		2	0400	KGHL Billings MT med ett klämt ID	JOB
	800	9	0301	VOWR Saint John’s NL med gamla låtar och här ett ID	JOB
		9	0500	CKLW Windsor ON  Ett riktigt uselt ID genom den tomma bärvåg TWR lämnat på.	BOS
		1	0100	CKLW “This is AM 800 CKLW, The Information Station”	JOB
	810
	820	7	0358	CHAM Hamilton ON  pratade faktiskt lite mellan skratten och inte bara ID	BOS
		1	0200	WBAP Fort Worth TX med lokal reklam till area code 972	JOB
		9	0400	WBAP  stabilt på västligare tråden	BOS
		2 7	0500	WCPT Willow Springs IL  “WCPT Information” i promo. Imponerade 7:e!	BOS
		2	0500	WCPT imponerade inte	JOB
		2	0400	KUTR Taylorsville UT	JOB
		8	0359	KGNW Burien-Seattle WA  ”… 820 AM The Word App ….” Mm till Q3 minst	BOS
	830	5 9	0501	WCRN Worcester MA  svagt och sprakigt + LA-QRM  men ett par ID i musiken	BOS
		9	0429	WCRN “Full Service Radio 830 WCRN”	JOB
		3	0333	WCCO Minneapolis MN “Newstalk 8-3-0 WCCO” bra med ID och promo”	JOB
		8 9	0400	WCCO  växlade om med WRCN om herrraväldet här	BOS
	840	7	0505	WHAS Louisville KY “Newsradio 840 WHAS”	JOB
		8	0500	WHAS rätt bra trots fräsande från norrskenet	BOS
		1	0347	CFCW Camrose AB bra med “840 CFCW”, jingle mm i Countryn	JOB
		4	0402	CFCW  med ett prat-Id med basröst denna gång men annars ofta jinglar	BOS
	850	5	0459	WEEI Boston MA  stark	BOS
		9	0500	WEEI bra med ID och ESPN	JOB
		2	0355	WGVS Muskegon MI enligt Bosse! Ovanlig och ovanligt bra med ID:et man så ofta hör på 1480 “Real Oldies 1480 and 850” efter en promo	JOB
		2	0355	WGVS  tipsade jag som sagt om. Aldrig hört dem tidigare så starkt och stadigt.	BOS
		2	0400	KOA Denver CO “Colorado’s only news, talk, and sports station, KOA”	JOB
		4	0404	KOA  nämnde sig själv a i egenhändigt hopkokade nyheter	BOS
	860	9	0500	CJBC Toronto ON  “…860 AM á Toronto.”	BOS
	870	2	0400	WWL New Orleans LA med ID innan CBS News	JOB
	880	2	0400	WCBS New York NY “WCBS Newsadio” på “gröna” antennen	JOB
		8	0500	WCBS  angav som vanligt temperaturen i Central Park precis innan heltimmes-ID	BOS
		9	0500	KRVN Lexington NE kanon med “880 KRVN and KRVN-FM HD2” mm! Fox News därefter. Hörd andra heltimmar också detta datum så antagligen på med dageffekten?	JOB
		9	0500	KRVN Lexington NE  med vad som låter som ett ”KRVN and KRVN FM” och sen Fox News.  Men varför? Kondsen kändes inte gynna det området?  Uppgraderade korven nu till ID:ad med stöd av JOB ovan! Lurade i Tent-avdelningen nederst i loggen …	BOS
		9	0500	KRVN                     	LE
		2	0400	CHQT Edmonton AB “Global Newsradio 880 Edmonton” på “röda”	JOB
	890	1	0200	WLS Chicago IL “890 AM WLS” fint med promo	JOB
	900	7	0500	CHML Hamilton ON  ID:ade och ökade sedn i styrka	BOS
		7	0458	CKBI Prince Albert SK  med fina ID och berättade om wildfire smoke över stan	BOS
		7	0532	CKBI “Saskatchewan Country CKBI”	JOB
	910	7	0500	WFDF Farmington Hills MI  med komplett ID genom WSUI som hade BBC nx	BOS
		2	0500	WSUI Iowa City IA  rätt bra fram till och med ID men ersattes snabbt av LA sen	BOS
		2	0500	WSUI “WSUI 910 AM” hörs i alla fall	JOB
	920	6 9	0456	WDMC Melbourne FL  dominant och även med ID denna tid.	BOS
		8	0459	WDMC med lokal PSA till Melbourne, FL men dippade på timmen	JOB
		3	0314	CFRY Portage-la-Prairie MB med en “CFRY”-jingle mellan låtar	JOB
		3	0314	CFRY  även noterat av mig. Slängde dock bort de flesta filerna utan att leta mer	BOS
		7	0100	KOGA Ogallala NE bra med låt med Shania Twain och sedan ID och Fox Nx. Trevligt återhörande då det var länge sen sist!	JOB
		3	0333	KDHL Faribault MN med ett enkelt “KDHL” mellan två Countryspår	JOB
		7	0500	KDHL  ”The Mighty 920” och ”Townsquare Media” hördes bäst i ID:et.  Gick bättre på den andra antennen jag spelade in från samtidigt.  Perfekt ID 0507!	BOS
		4	0400	KVEL Vernal UT med callet tydligt samt deras “The news starts now”. Townhall nx	JOB
	930	30	2258	CJYQ Saint John’s NL “New Country”	JOB
		7	0506	WBEN Buffalo NY  med ID innan C2C	BOS
		1	0100	WKBM Sandwich IL “Relevant Radio 950 and 930 AM...” rätt klämt	JOB
		7	0500	WKBM  Så ska det låta!	BOS
		2	0329	KSDN Aberdeen SD “Newstalk 930 KSDN Aberdeen, and 102.1 FM” med vanliga basrösten	JOB
		2	0535	CJCA Edmonton AB “AM 930 The Light”	JOB
		2	0200	KROE Sheridan WY “KROE Sheridan” när EU-QRM lugnade sig en kort stund	JOB
	940	8	0404	CJGX Yorkton SK  påbörjade mer musik efter nx. ”… continues on GX94.”	BOS
		6	0300	CJGX “GX-94”	JOB
		2	-0258	KVSH Valentine NE med ett riktigt smaskigt ID och NA vid c/d! QSL:ad sedan tidigare dock så man ska väl inte klaga :-)	JOB
	950	1	2250	CKNB Campbellton NS  starkt med flera ID och musik	BOS
		9	0444	CKNB “Your Community, Your Radio Station, 95 CKNB”	JOB
		2	0507	WWJ Detroit MI “WWJ Newsradio 950” fint	JOB
		2	0200	WNTD Chicago IL med ett uschligt ID men bättre sen med “Relevant Radio News”	JOB
		7	0038	KOEL Oelwein IA riktigt fint med ID mellan två Countrylåtar! Inte såååå vanlig	JOB
		2	0200	KKSE Parker CO “KKSE Parker-Denver, Denver’s home for Fox Sports Radio”	JOB
		2	0400	KCAP Helena MT “Newsradio 95 KCAP”	JOB
	960	6	0500	WERC Birmingham AL  ägde frekvensen över heltimmen! Alltid kul!	BOS
		6	0500	WERC brusigt på min kombo. ID och Fox Nx	JOB
		2 7	0500	WSBT South Bend IN  med ett uselt “WSBT South Bend” på gröna antennen.  Kanon den 7.10 på timmen 0400z. Helt dominant.	BOS
		1	0101	WSBT “This is Sportsradio 960 AM WSBT South Bend” inte så tokigt! Lustigt nog bättre på VK än ÖK-tråden!	JOB
		2	0505	KMA Shenandoah IA med wx “...on KMA right now 54”	JOB
		7	0458	KMA  berättade bl a att dom gick ut över 99.1 FM också	BOS
		2	0231	KLAD Klamath Falls OR överraskade med ett “It’s 104.3 and 960, The Basin’s Sports Leader”! Länge sedan man hörde den, och då med klassisk Country vill jag minnas	JOB
	970	7	0507	WZAN Portland ME  ville vara med på ett hörn trots mediokra östkust-cx	BOS
		7	0500	KQAQ Austin MN var det nog några säsonger sedan jag noterade senast. Första gången jag hör dem med Real Presence Radio Network och kedje-ID för detta. Rätt klämt dock, så tur man inte behövde den...	JOB
		7	0500	KQAQ  faktisk nästan användbart på ren östkustantenn. Inte hört dom sedan de lämnade Country-formatet för flera år sedan.  CE har efterlyst rpt men jag behöver ju inte	BOS
		3	0345	WDAY Fargo ND med flera ID i en promo där även websidan på wdayradionow.com nämndes	JOB
		7	0200	KBUL Billings MT  ”…where Montana Talks.”	BOS
		8	1400	KFBX Fairbanks AK med ett svagt ID! Faktiskt fick vi in en till AK efter KBRW i loggen mao	JOB
	980	2	0405	WCUB Two Rivers WI med reklam till just Two Rivers	JOB
		7 9	0400	WCUB  Gamla Ve´kubben med splattrat men klart ID.	BOS
		7	0500	KKMS Richfield MN  m komplett ID förutom “The Mission”. WCUB-ID under.	BOS
	990	9	0259	CBY Corner Brook NL	JOB
		7	0504	CBW Winnipeg MB  fint med Winnipeg-vädret efter nyheterna.	BOS
	1000	2 7	0500	WMVP Chicago IL  mycket fint på östkusttråden jag spelade in från	BOS
		3	0300	KOMO Seattle WA “KOMO Seattle” mm. ABC News	JOB
		7	0159	KOMO  med promo vid en udda tidpunkt	BOS
	1010	2	0500	WINS New York NY	BOS
		7	0500	CFRB Toronto ON  “NewsTalk 1010 CFRB AM Toronto …”	BOS
		7	0045	CFRB “Newstalk 1010 weather...”	JOB
		7	0504	CBR Calgary AB  öppnade 30-sekunders väderluckan med “From CBC Calgary ….”	BOS
	1020	9	0506	KDKA Pittsburgh PA “100.1 FM and AM 1020 KDKA” efter wx	JOB
		7 9	0406	KDKA  med ID som ovan även denna tid och på västkustantennen.	BOS
		2	0300	KCKN Roswell NM med vanliga kedje-ID:et	JOB
	1030	30	2235	WBZ Boston MA “WBZ Boston’s Newsradio” är ju lätt-ID:ad	JOB
		7 9	0400	WBZ  förstås. Saknas en vanlig stn i loggen så inte beror det på att de inte hördes!	BOS
		2	0330	KTWO Casper WY Man kan ladda ner “K2-radio-appen”. Fint med reklam och wx	JOB
	1040	7	0500	WURN Miami FL  med ett halvdåligt “Actualidad” men stark sen en stund med Florida-ad mm.. En stund senare Mexico-hymnen så troligen XEBBB dessutom	BOS
		1	0100	WHO Des Moines IA ID // FM	JOB
		7 9	0402	WHO precis så bra ID som man vill höra. Begravningsstensreklam. Pga pandemin?	BOS
		7	0459	CKST Vancouver BC  Visst ja, dom är ju Funny 1040 AM numera …	BOS
	1050	5	0500	WEPN New York NY  en av de allra starkaste från NA denna tid.	BOS
		7	0531	CHUM “TSN 1050 - The NFL lives here”	JOB
	1060	2	0308	KGFX Pierre SD med Country och “More music on 1060 KGFX”	JOB
		1	0100	KRCN Longmont CO “KRCN Longmont.....and 92.1 FM K221GI...”	JOB
		7	0508	CKMX Calgary AB  med sitt “Calgary’s Funny 1060 AM”. Inte synkat med 1040. Men det kanske beror på tidsskillnaden? 	BOS
	1070	9	0432	CHOK Sarnia ON “CHOK”-jingle i musiken	JOB
		7	0504	WCSZ Sans Souci SC  ”La Jefa 94.9”  perfekt!	BOS
		7	0101	KFTI Wichita KS “Classic Country 1070 KFTI Wichita” hade visst passande cx	JOB
		2	0400	KNX Los Angeles CA “KNX 1070 Newsradio”	JOB
		7 9	0203	KNX  har jag nog inte hört så många gånger  redan denna tid	BOS
	1080	2	0400	WTIC Hartford CT “WTIC Newstalk 1080”	JOB
		9	0500	WQOS Coral Gables FL   på topp med utförligt ID // FM! Kul!	BOS
		9	0500	WQOS   	LE
	1090	9	0506	WBAL Baltimore MD  svagt och splattrat	BOS
		1	0107	KMXA Aurora CO fint med TUDN Radio men bara nätverk på timmen. Dock 0107 nämnde man “Denver 1090 AM” så får vara med i loggen då...	JOB4
		2	0400	KFNQ Seattle WA “KFNQ AM Seattle” + 96.5 FM	JOB
	1100	9	0458	WTAM Cleveland OH  med fin promo inklusive ID	BOS
		7	0300	KNZZ Grand Junction CO “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction”	JOB
	1110	1	0058	WBT Charlotte NC “Newstalk 1110 and 99.3 WBT”	JOB
		2	0500	KFAB Omaha NE “Newsradio 1110 KFAB” och Fox Nx	JOB
		9	0400	KFAB	BOS
	1120	1	0200	KMOX St. Louis MO “The Home of The Cardinals”	JOB
		9	0400	KMOX	BOS
		2	0148	KANN Roy UT “SOS Radio” och telefonnumret i ett kort break i musiken	JOB
		2	0400	KPNW Eugene OR “Newsradio 1120 KPNW”	JOB
	1130	1	2300	WBBR New York NY	BOS
		1	0100	WDFN Detroit MI skapligt med legal ID + “Black Information Network”	JOB
		7	0400	WDFN  lyckades identifiera sig genom NY och MN	BOS
		2	0400	WISN Milwaukee WI ägde för en gångs skull frekvensen “Newstalk 1130 WISN”	JOB
		1	0200	KTLK Minneapolis MN “Twin Cities’ Newstalk”	JOB
		8	0300	CKWX Vancouver BC “News 1130 is CKWX Vancouver”	JOB
		4	0400	CKWX  fint med ett “citynews1130.com”	BOS
	1140	30	2159	CBI Sydney NS ID:ade men inte helt stabilt	JOB
		9	0505	WRVA Richmond VA  med fina ID	BOS
		9	0505	WRVA “Newsradio 1140 WRVA”	JOB
		7	0031	KXRB Sioux Falls SD med jingle “Real Country Variety KXRB”	JOB
		3	0314	CHRB High River AB “We are your community radio station, AM 1140”	JOB
	1150	30	2300	CKOC Hamilton ON “BNN Bloomberg Radio 1150”	JOB
		1	0104	WHBY Kimberly WI ska ju höras vid dessa cx	JOB
		9	0400	WHBY  har ett bra läge för att höras på alla NA-antenner …	BOS
		7	0100	KSAL Salina KS för ovanlighetens skull helt dominant. Promo och “Newsradio 1150 KSAL Salina” följt av Townhall-nx	JOB
		2	0500	KAGO Klamath Falls OR fint med “KAGO Klamath Falls” och push för att de finns på 92.9 också	JOB
		10	0300	KAGO  lite oväntat starkast på frekvensen	BOS
	1160	2 9	0500	WYLL Chicago IL  	BOS
		5 9	0300	KSL Salt Lake City UT  ensam och stark. En av få NA på västkustantennen.	BOS
		9	0500	KSL “Here on KSL Newsradio”	JOB
	1170	2	0400	WWVA Wheeling WV ID:ade på timmen	JOB
		9	0400	WWVA svagt id under Radio Capodistria som sen drog ett utförligt ID 0401.	BOS
	1180	1	0058	WHAM Rochester NY “Newsradio Wham 1180” och nämnde även koppling till Radio 95.1, också den i Rochester	JOB
		2	0300	KYES Rockville MN  hiskeligt splaschad men fick igenom ett ID i alla fall	BOS
		8	0600	KYES “FM 93.5 and AM 1180 K-Yes” rätt bra	JOB
		4	0400	KOFI Kalispell MT med ID och ABC Nx	JOB
	1190	2	0430	WOWO Fort Wayne IN “Wo-Wo 1190 + FM”	JOB
		9	0400	WOWO  bara mediokert ID i en osmaklig soppa på timmen	BOS
		1	0300	CFSL Weyburn SK “AM 1190, the voice of the Toronto Blue Jays”	JOB
		2	0300	KVCU Boulder CO “Radio 1190” men nämnde också FM-translator	JOB
		7	0500	KEX Portland OR  fint ID när jag väntade WOWO. WLIB verkar helt borta i år!?	BOS
	1200	5	0500	WXKS Newton MA  	BOS
		1	2300	CFGO Ottawa ON  mycket fint	BOS
		2	0501	CFGO  “CFGO AM Ottawa is TSN 1200”	JOB
		7 9	0400	WOAI San Antonio TX  	BOS
		1	0106	WOAI fint “Newsradio 1200 WOAI”. Samtidigt drogs USA:s nationalsång igång här, och även på 1110. Kanske inte DT som stängde utan snarare något sportevenemang?	JOB
		7	0500	WRTO Chicago IL  upp några sekunder svagt med SS SPT och ett kort EE ID	BOS
		2	0300	KFNW West Fargo ND “Faith 1200” bra	JOB
		4	0403	CJRJ Vancouver BC  fint EE ID och fartiga latinska låt! Philippino kanske?	BOS
	1210	5	0500	WPHT Philadelphia PA  om Facebooks stillestånd och hur det påverkade aktierna	BOS
		9	0500	WPHT har ett mycket pitchat ID - knappt man hör vad som sägs trots bra styrka	JOB
		7	0800	KGYN Guymon OK  svagt i brusmattan med ID och nyheter	BOS
		7	0534	KGYN “Newstalk 1210 AM and 106.3 FM KGYN” bra	JOB
	1220	2	0400	WHKW Cleveland OH	JOB
		9	0400	WHKW  fick med några ord i ett kort uppdykande på timmen ”The Word” bl a	BOS
	1230	30	2159	CFFB Iqaluit NU rätt skapligt med ett lokalt ID 	JOB
		30 7	2259	CFFB  väldigt fint lokal-ID för Nunavut och Nunavik	BOS
		7	0105	KHAS Hastings NE med ID i kamp med CHFC	JOB
		5	0201	KTRF Thief River Falls MN  ett svagt men klart id i sportsändning	BOS
		1	0059	CHFC Churchill MB “This is CBC Radio One 100.9 FM in Thompson”	JOB
		4 7	0359	CHFC  med sitt standard-ID för 100.9 FM	BOS
		8	0400	CHFC                      	LE
		2	0518	KORT Grangeville ID spelar “all the hits” säger dom	JOB
		8	0301	KORT                      	LE
		8	0154	KORT  helt kort.  Längre 0248.	BOS
		3	0200	KBAR Burley ID “AM 1230 KBAR...”	JOB
		7 8	0732	KBAR   med ett par ”K-Bar” så behövdes mer kött på benen för att bli helt säker. Promon visade sig vara för Zeb Bell 8-11 vardagsmorgnar helt enligt deras schema	BOS
		8	0400	KBAR                     	LE
	1240	10	0401	CKIM Baie-Verte NL  med VOCM-id	BOS
		1 9	0126	KICD Spencer IA  rätt fint runt ID.  Stark den 9:e kl 0251z också.	BOS
		1 9	0126	KICD fint “Your Information Station Newsradio 102.5, AM 1240 KICD”	JOB
		10	0255	KCCR Pierre SD  med ett klart ID i ett i övrigt ganska murrigt sportreferat.	BOS
		2	0500	KRJW Altamont OR “KRJW Altamont-Klamath Falls, a Wynne Broadcasting Station” hör man inte varje gång här	JOB
		8	0300	KTIX Pendleton OR “103.1 The Outlaw” och Country. Hade glömt att dom bytt bort sporten så fick Googla den...	JOB
		8	0306	KTIX  med bättre Id, inklusive ”KTIX”, denna tid	BOS
		8	0300	KTIX                       	LE
	1250	1	0200	WSSP Milwaukee WI Callet och “1250 AM The Fan”	JOB
		1	0000	CJYE Oakville ON “Joy Radio” med bra promo	JOB
		8	0500	KBRF Fergus Falls MN “KBRF Fergus Falls” i röran här	JOB
		6	0403	CHSM Steinbach MB  fint med lokal promo, wx mm från Steinbach Online	BOS
		2	0500	KWSU Pullman WA “Northwest Public Broadcasting” med ID för 1250 + FM	JOB
	1260	1	0100	WBIX Boston MA “WBIX 1260 AM Boston”	JOB
		7	0500	CFRN Edmonton AB   “Edmonton’s Sports Station, TSN 1260”	BOS
	1270	30	2247	CJCB Sydney NS “This is 1270 CJCB, Cape Breton’s Country Favourites” med QRM från Argentina antagligen	JOB
		1	0000	WXYT Detroit MI “CBS Sportsradio 1270” + callet	JOB
		7	0800	KSCB Liberal KS  kom från noll och gick i en dryg minut med bra styrka för att lika snabbt vara helt borta. Tala om surpris. Perfekt ID i fin promo för The Sports Guys-programmet. Svaga och sprakiga cx i övrigt. SD bara en skugga av sitt vanliga jag och KGYN nästan enda som gick OK. Kanon-QSL! CE utreder vad som kan ha hänt.	BOS 
		7	0800	KSCB mycket glädjande med ett klart ID! Trevligt QSL här också!	JOB
		7 9	0700	KNWC Sioux Falls SD  dominant som alltid vid sådana här störningskonds	BOS
	1280	30	2232	CFMB Montréal QC med reklamer till area code 514 i programmet “Culture of Punjab”. Bra eko en kort stund när jag jämförde mot livelänken	JOB
		1	0200	WNAM Neenah WI med sitt ID i kamp med MN	JOB
		1	0200	WWTC Minneapolis MN “WWTC Minneapolis-St.Paul”	JOB
		3	0316	KBNO Denver CO “Que Bueno” och sedan mer Mexmusik i ett kort gästspel	JOB
		8	0357	KBNO  ID:ade svagt i underläge men tog sig sen under mex-musiken	BOS
		8	0402	KBNO                     	LE
	1290	9	0500	WKBK Keene NH  fint ID	BOS
		9	0500	WKBK med ID // 94.1	JOB
		7	0404	WHIO Dayton OH  ”…you’re on WHIO.”	BOS
		7	0530	WHIO	JOB
		7	0659	WIRL Peoria IL  krånglade till ID:et men slutade med en ”WIRL”-jingle.	BOS
		2	0502	WZTI Greenfield WI med ett “Fonz FM” i musiken	JOB
		6	0403	CFRW Winnipeg MB  fortsätter skämta till det	BOS
		6	0424	CFRW “The All New Funny 1290 AM”	JOB
		7 9	0500	KGVO Missoula MT  med ett fint heltimmes-ID i kamp med ett par stationer	BOS
		2	0200	KGVO fick på ett ID innan Fox Nx	JOB
		7	0700	KUMA Pendleton OR med ID // 96.5	JOB
		4	0200	KUMA  ganska ensam på frekvensen så när som på den elaka fyren	BOS
	1300	5 9	0500	WJDA Quincy MA  mycket fint med utförligt ID mm  ”Real Media Group”	BOS
		9	0509	WJDA “La Super”, “Super Boston” och ösig mx	JOB
		2	0537	WXRL Lancaster NY ID:ade mellan två Countrylåtar	JOB
		2	0537	WXRL  dök upp i i lurarna medan jag hackade in texten för 4.10	BOS
		2	0600	WOOD Grand Rapids MI  svagt och i kamp med förmodade KGLO	BOS
		7	0000	WOOD missar man sällan...	JOB
		8	0500	WRDZ La Grange IL  med hela kedje-ID:et för Polnet-ägda stationer. På röd ant!	BOS
		8	0500	WRDZ ovanligt bra	JOB
	1310	9	0505	WLOB Portland ME  med några “105.5”-ID	BOS
		2	0532	CIWW 8 va? ON  “CityNews 101.1”	BOS
		2	0532	CIWW “CityNews 101.1 FM and 1310 AM”	JOB
		7	0700	WDTW Dearborn MI  komplett legal ID inklusive callet för FM i mex-mx	BOS
		7	0507	WDTW “La Zeta”	JOB
		1	0100	WIBA Madison WI “Newstalk 1310 WIBA Madison”. Fox News	JOB
		7 9	0600	WIBA  firade ett jubiléum sa dom	BOS
		7	0533	KFKA Greeley CO med ID // 103.1 FM	JOB
	1320	5	0500	WLQY Hollywood FL  la till Miami-Fort Lauderdale till licensorten i sitt anrop	BOS
		1	0100	WILS Lansing MI låter som de brukar vid TOH	JOB
		7 9	0505	WILS  riktigt fint om det will sig	BOS
		7	0505	KELO Sioux Falls SD  inte så illa med ”News Talk 1320 and 107.9”	BOS
		7	0505	KELO “Newstalk 1320 and 107.9”	JOB
		2	0400	CHMB Vancouver BC ID:ade just efter WILS	JOB
		4	0400	CHMB  i ensamt majestät. Lite svag vid ID men ibland stark..	BOS
	1330	5	0500	WRCA Watertown MA  när kondsen höll på att ge sig för dagen.	BOS
		9	0500	WRCA bra med kedje-ID	JOB
		1	0100	WHBL Sheboygan WI “1330 and 101.5”	JOB
		7	0400	WHBL  med ett svagt ID i en mix med WLOL och allmänt stök	BOS
		7	0600	KPTY Waterloo IA “107.3 Hank FM”. Hyfsat med Countryn periodvis	JOB
		7	0028	KOVE Lander WY kom upp med Country och ID “AM 1330 107.7 FM”. Jingle-ID lite senare. Var ett tag sedan man hörde den, men QSL:ad sedan tidigare	JOB
		2	0510	KYOZ Spokane WA överraskade med Mex-musik och “Ke Buena 95.7”. På 25W?	JOB
	1340	9	0300	KROC Rochester MN “Newstalk 1340 KROC AM”	JOB
		9	0300	KROC  var det i alla fall ser jag. Lite väl svag på min antenn för 100%. Bara 99%	BOS
		7	0300	KTMM Grand Junction CO  “The Team” // 101.1 FM	JOB
		7	0300	KTMM  mycket fint över heltimmen när det plötsligt öppnade på västliga tråden	BOS
		4	0400	KWOR Worland WY  med ett riktigt uselt ID “… 1340 AM and 104.7 FM, a Big Horn Radio Network station”. Ilsken skillnadston och splatter hjälpte inte till.	BOS
		8	0324	KWVR Enterprise OR  upp med ID och påannons av When Radio Was	BOS
		7	0630	KWVR “KWVR 1340 and 96.1 FM” ej helt bra	JOB
	1350	2	0300	KTIK Nampa ID med call och ort // 93.1	JOB
	1360	8	0532	WDRC Hartford CT “The Talk of Connecticut” körde Red Eye Radio	JOB
		1	0100	WTAQ Green Bay WI 	JOB
		6	0430	KSCJ Sioux City IA med ID i promo	JOB
		4 8	0500	KHNC Johnstown CO  ganska bra vid ID på västkustantennen. Ligger högt i fq.	BOS
		7	0600	KHNC inte lika vanlig nu som för några säsonger sedan. “KHNC 1360 AM”	JOB
		1	0300	KRKK Rock Springs WY “You’re listening to AM 1360 KRKK Rock Springs-Green River” + translator	JOB
		3	0300	KKMO Tacoma WA “This is KKMO Tacoma-Seattle”, men resten av ID:et på spanska inklusive “El Rey 1360”	JOB
	1370	5	0402	WDEA Ellsworth ME  upp som en raket och sen borta direkt efter ID. En av få NA överhuvudtaget på ÖK-antennen. Ruskigt stört. 	BOS
		8	0505	WDEA “AM 1370 WDEA” och låt med 10CC	JOB
		8	0500	WLJW Cadillac MI med ID både för AM och FM. 100.7 tex	JOB
		9 10	0258	KSUM Fairmont MN  ”The Best Country. AM 1370 KSUM”  upp starkt vid ID	BOS
		1	0102	KSUM “KSUM Fairmont, Minnesota” när man tog paus i Countryn för ABC News	JOB
		1 7	0100	KGNO Dodge City KS har visst blivit lite småvanlig! I underläge här men 100% 
				“1370 KGNO Dodge City”. Noterad sedan flera andra datum, till exempel 7:e 0031 med ett ganska bra “Right here on The Patriot 107.9 FM and 1510 AM”. Den senare skulle gärna få dyka upp...	JOB
		7	0200	KGNO  ”You’re listening to The Patriot 1510 KNNS Larned and currently simulcasting on 1370 KGNO …” var en överraskning! Tyvärr orkade inte 1510 igenom KPLS….	BOS
		2	0400	KXTL Butte MT hade ett rejält eko på sitt ID denna gång. Brukar det låta så?	JOB
		4	0400	KART Astoria OR  ID.ade efter nyheterna men går ofta bättre	BOS
	1380	30	2301	CKPC Brantford ON “CKPC AM Brantford”	JOB
		7	0037	WBEL South Beloit IL “The Beat 92.3 98.9” var det som dunkade här	JOB
		1	0100	WOTE Clintonville WI “Sports Radio The Franchise”	JOB
		9	0400	WOTE  var visst större och bredare och jag vet inte vad ….	BOS
		3	0200	KLIZ Brainerd MN med sitt “KLIZ Brainerd-Baxter”	JOB
		1	0146	KOTA Rapid City SD  drog ett ID i en Denver Broncos match	BOS
		3	0200	KOTA ID:ade just innan KLIZ	JOB
		1	0350	KRKO Everett WA med ett “KRKO” mellan låtarna när NA började släppa greppet	JOB
	1390	7	0700	WEGP Presque Isle ME  inte bra men inte att vänta vid denna prärieöppning	BOS
		1	0000	WLCM Holt MI “Victory 1390 WLCM”	JOB
		1	0200	WGRB Chicago IL “Inspiration 1390 WGRB Chicago”	JOB
		1	0100	WRIG Schofield WI fint med ID AM/FM. En Oldies-station här också. KRRZ?	JOB
		7	0500	WRIG  ”The All New 93-9 The Game”	BOS

	1400	9	0259	CBG Gander NL “This is CBC Radio One 1400 AM in Gander”	JOB
		2	0300	KBRB Ainsworth NE rätt skapligt med call och ort	JOB
		9	0335	KBRB  med ett par dåliga ID i vädret. Beroende på splatter och dålig artikulering	BOS
		4	0405	KART Jerome ID “Buck FM” måste ju in i loggen	JOB
		7	0728	KART  rätt fint	BOS
		2	0500	KIHH Eureka CA med ID på timmen	JOB
	1410	2	0506	CJWI Montreal QC  ”… votre CPAM, le 1410 á Montréal”	BOS
		6 9	0730	CFTE Vancouver BC  stark. “This is CNN Bloomberg Radio 1410.”	BOS
	1420	9	0500	WBSM New Bedford MA  fick jag forska lite på eftersom Google inte hade något bra förslag på kombinationen 99.5 FM och 1420. Inte ens plus  ”Media Station” 	BOS
		9	0500	WBSM med ett klent ID	JOB
		7 9	0400	WOC Davenport IA  stabilast	BOS
		1	0103	WOC med promo “Right here on WOC. It’s a Hawkeye Football Friday...”	JOB
				TLK som dök på timmen	JOB
		7 9	0700	KTOE Mankato MN  ensam på frekvensen förutom sprakridån. Bättre id efter nx	BOS
7	0100	KTOE “Information Radio KTOE Mankato”	JOB
		2	0721	KITI Chehalis WA med ID 100.5/1420 och sedan ABBA	JOB
		4 8	0358	KITI med långsam K-I-T-I-jingle men efter ABBA denna gång! Mama Mia.	BOS
	1430	1	0106	WENE Endicott NY med ett “Fox Sports 1430” i röran på en mycket livlig frekvens runt 
				denna tid!	JOB
		1	0100	WXNT Indianapolis IN med ID för WZPL-HD3 bl.a	JOB
		1	0101	WBEV Beaver Dam WI “This is AM 1430 WBEV Beaver Dam, streaming online at 
				dailydodge.dom”	JOB
		1	0200	KAMP Aurora CO “KAMP AM Aurora” fick jag det till sist! Ex-KEZW	JOB
		8 9	0400	KAMP   Plötsligt hör man ”An Audacy station.” efter Id på en massa stationer!	BOS
		4	0357	KMES Ogden UT  med ESNE radio men nämnde även 1430. Hårt trängd av WA	BOS
		10	0300	KCLK Asotin WA  har lite mindre skrikiga heltimmes-ID numer.	BOS
	1440	2	0500	WMAX Bay City MI “You are listening to Ave Maria Radio”	JOB
		9	0358	WMAX  pratade gott om sin Ave Maria app.	BOS
		2 9	0535	KMAJ Wichita KS  lite kul med ”The Big Talker 1440 KMAJ” ändå …	BOS
		2	0535	KMAJ inte bra men helt klar dom	JOB
		3	0331	CKJR Wetaskiwin AB med ett “W-1440” mellan låtar	JOB
		4	0400	CKJR  med ID bland annat denna tid denna usla NA-natt. Radio 208-QRM.	BOS
		2	0504	KMED Medford OR dök just vid wx men reklamer till area code 541 just innan så..	JOB
	1450	8 9	0607	CFAB Windsor NS  med AVR-ID bara den här gången	BOS
		9	0513	CFAB “Listen live at avrnetwork.com”	JOB
		10	0513	WNBP Newburyport MA  Kedjeannonseringar för Bloomberg Boston. Även 0515z	BOS
		8	0544	+WWRI West Warwick RI  tittade in som hastigast med sitt Classic Rock -ID med samma dam som hörs på streamingen. En annan variant bara. Har väl diverse. Färdig-burkade. Hyser väl inget större hopp om svar. Chris andra station (WBLQ 1230) ville aldrig svara då det begav sig. Han ägde bara den på den tiden. QSL via Messenger!	BOS
		8	0544	WWRI gladde med ett “Classic Rock”-ID // 105.5 och 1450! Entusiastiskt QSL!	JOB
		1	0101	KYNT Yankton SD “AM 1450 KYNT Yankton” och ABC Nx.	JOB
		8	0234	KMMS Bozeman MT med lokala reklamer till Bozeman	JOB
		8	0234	KMMS  ett kul återhörande eftersom de inte svarade första gången. Deras systerstation KPRK QSL:ade i november 2018 men tydligen avled den gode Dominick bara två veckor senare. Men knappast av QSL-kramp. Återstår att se om någon svarar nu.	BOS
		8	0301	KGRZ Missoula MT  med ett komplett ID. Inte så vanlig. Tydligt när man vet vad som sägs! ”Griz Sports 1450 AM” bland annat. Griz-fest …	BOS
		2	0545	KBBS Buffalo WY med ID // 103.5	JOB
		7 9	0441	KBBS  ”Classic Country 1450 AM, 103 5 FM, KBBS”	BOS
		9 10	0305	KLBM La Grange OR  ”Talk radio for eastern Oregon …. KLBM 1450 …”  Antagligen nämndes även 1490, Lokal SPT. Tidigare gick KBBS med Buffalo-match men OID	BOS
		2	0523	KCLX Colfax WA “Palouse Country 1450” fint	JOB
		4	0405	KONP Port Angeles WA “Newsradio KONP forecast”	JOB
		4 8	0405	KONP  med “When Radio Was” efter ovannämnda väder.	BOS
	1460	1	0100	WOPG Albany NY med QRM:at ID // 89.9	JOB
		9	0332	CJOY Guelph ON med ID under Des Moines. Jingle-ID 0336	JOB
		1	0200	KXNO Des Moines IA alltid svårmissad	JOB
		4 7	0419	KZNT Colorado Springs CO hittade först ett luddigt “The Answer”-ID på timmen som pekade på denna, så kollade runt lite, och här ett fint “AM 1460 and FM 101 The Answer”! Kul! Borde svara med tanke på slogan och faktiskt kom QSL! I övrigt samma reflektion som för 1370 KGNO	JOB
		8	0500	KZNT  helt dominant med läckra ID! Inte för att jag behöver dem men kul återlogg	BOS
		8	0500	KZNT   	LE
	1470	8	0501	WLAM Lewiston ME  ID:ade och la på “Sweets for my Sweet”	BOS
		1	0100	WMBD Peoria IL med ID // 100.3	JOB
		2 8	0500	WMBD  i kamp med Peruanen. Bättre ID efter nyheterna.	BOS
		8	0432	WMBD                    	LE
		7	0356	WIBD West Bend WI  ”… and on wibdwestbend.com” i musiken. Unik adress!	BOS
		6 9	0427	KMNQ Brooklyn Park MN  mycket fint men bara IDet ”La Raza” i mex-musiken	BOS
		7	0530	KMNQ “La Raza 95.7 FM” fint	JOB
		10	0303	KKTY Douglas WY  med sport och ett ”KKTY Classics 1470 …”	BOS
		2	0600	KBSN Moses Lake WA “AM 1470 KBSN Moses Lake”	JOB
		10	0300	CJVB Vancouver BC  med ovanligt mycket EE snack mellan ETH px	BOS
		8	0405	CJVB                       	LE
	1480	8	0604	WSAR Fall River MA  svagt men bra med ID	BOS
		8	0500	WSAR “WSAR Fall River” just innan WGVU	JOB
		1	0158	WGVU Kentwood MI med sitt “Real Oldies 1480 and 850”	JOB
		2	0400	WLMV Madison WI “La Movida” // 94.5 FM	JOB
		7	0100	KAUS Austin MN med ID och Fox News	JOB
		8	0600	KBMS Vancouver WA “1480 KBMS Vancouver-Portland”	JOB
	1490	8 9	0455	WBAE Portland ME  med ID och wx innan en SS tog över	BOS
		8	0551	WBAE inte så illa med “The Bay” och promo där man gav numret till studion	JOB
		9	0435	WOSH Oshkosh WI “Newstalk 93.9 and 1490 WOSH” rätt bra	JOB
		9	0435	WOSH   när jag väntade någon K-stn	BOS
		7	0600	KXLQ Des Moines IA  ”La Q Buena” // 106.9 FM tog lite research. Not needed.	BOS
		7	0601	KXLQ brusigt så tur man inte behövde den	JOB
		9	0241	KXRA Alexandria MN  med diverse Alexandria-reklamer.  	BOS
		9	0241	KXRA med lokala annonser. Tror bara andra gången jag hört dem	JOB
		8	0440	KKAN Phillipsburg KS  med flera ID mm men dålig artikulation och tydbarhet	BOS 
		2	0400	KDBM Dillon MT “KDBM AM Dillon, AM 1490”	JOB
		7 9	0500	KDBM  kunde inte hålla sig undan denna dag heller.	BOS
	1500	1	0100	WLQV Detroit MI “Faith Talk Detroit”	JOB
		7 9	0900	KSTP St Paul MN  med fint ID	BOS
	1510	9	0500	WLAC Nashville TN “Talkradio 98.3 and 1510 AM” mm. Fox News	JOB
		3	0259	KPLS Littleton CO fina toppar “Go positive with...Positive Lifestyle Radio KPLS Littletown-Denver 1510 AM, KPLS FM Strasburg 97.7, and at Boulder K225CZ at 92,9 FM”	JOB
		8	0500	KPLS  stark när dom påstod sig vara väldigt positiva! Till donationer kanske?	BOS
	1520	1	0200	WWKB Buffalo NY har bytt ut ESPN mot Sports gambling!	JOB
		9	0400	WWKB  var inte starkast på frekvensen men den som behagade ID:a	BOS
		1	0034	WMLM St. Louis MI “That’s your WMLM forecast...”, “...on WMLM 105.9 and 1520 AM” under Buffalo men tydligt ändå	JOB
		7	0600	KOLM Rochester MN  med lokala annonser och viftade med biljetten …	BOS
		7	0000	KOLM “1520 The Ticket KOLM Rochester”. CBS Sportsradio	JOB
		8	0500	KOKC Oklahoma City OK med ID // FM 95.3. CBS Nx	JOB
		2 8	0501	KKXA Snohomish WA  med landmusik (Google-översättning) och legal ID	BOS
		3	0351	KKXA “1520 AM, FM101” “classiccountrykxa.com”	JOB
	1530	8	0500	WCKY Cincinnati OH  uselt ID i röran	BOS
		9	0359	KGBT Harlingen TX  skrikigt och mycket snabbt ID	BOS
		2 8	0700	KFBK Sacramento CA  på östkusttråden	BOS
		4	0434	KFBK stark stundvis	JOB
	1540	30	2300	CHIN Toronto ON körde portugisiska och drog telefonnummer till area code 647	JOB
		1	0200	KXEL Waterloo IA “Newstalk 1540 KXEL Waterloo-Cedar Falls”	JOB
		8	0500	KXEL  tyckte att frihet från påbud var viktigare än att vaccinera sig. Fick dom rätt?	BOS
		8	0300	KXPA Bellevue WA “KXPA Bellevue-Seattle”	JOB
	1550	9	0400	CBEF Windsor ON  stadigast på frekvensen	BOS
		2	0400	KRPI Ferndale WA står som vanligt inte nödvändigtvis för allt programinnehåll	JOB
	1560	1	0102	KGOW Bellaire TX  missade heltim som tur var för de hade en svacka då. Stark!	BOS
		1	0100	KLNG Council Bluffs IA “1560 AM KLNG Council Bluffs” hörs men rätt knalt	JOB
		8	0600	KVAN Burbank WA                    	LE
		2	0530	KNZR Bakersfield CA med ID innan Fox News	JOB
		9	0400	KNZR  med många ID och KGOW-QRM	BOS
	1570	8	0501	WTWB Auburndale FL Först uppfattades ett klart “La Raza” upp över XERF, men det finns ju två sådana FL här varav en jag saknar. “Tyvärr” hörs ett ganska så dåligt WTWB just innan så ingen ny station för	JOB
		8	0501	WTWB  som ovan. Till skillnad från JOB skulle jag behöva rpt då de inte svarat vid tidigare försök men lite väl klent nu.  ”La Raza”är ju ganska vanligt som moniker.	BOS
		1	0100	WSCO Appleton WI nätt och jämnt med callet. Tur man inte behövde den!	JOB
	1580	30	2313	CKDO Oshawa ON med klassiska hits och DJ-snack. Flera “CKDO”-IDs	JOB
		7	0600	KDOM Windom MN  ganska fint runt heltimmes-ID:et! ”Classic Country …”	BOS
		7	0601	KDOM hör jag inte ofta! “KDOM Windom” och ABC News	JOB
		7 8	0501	KFCS Colorado Springs CO  ensam och svag men med ett rent ljud så faktiskt läsbar. Här ID som ”Tigre FM” bland annat. Lär köra // 1450. Den  8.10 kl 0501z faktiskt med ”La Nueva KFCS …” förutom ”La Tigre”!	BOS
		1	0110	KFCS  bra med Mex-musik och “Tigre FM”-ID en stund. Trodde nog det var en äkta Mex.... QSL:ad som KKKK för ganska många år sedan	JOB
		7 8	0536	KKTS Evansville WY  med fin annonsering som den gode ägaren Dennis Switzer snabbt och trevligt verifierade åt mig! Har försökt ett par gånger tidigare. Nu hade han tid!	BOS
		7	0536	KKTS “KKTS Weather”, sponsor med mera! Trevligt men QSL finns redan så...	JOB
		7 9	0500	KGAL Lebanon OR  med PSA innan ID.. Även ID efter promo 0404z den 9:e	BOS
		7	0500	KGAL “Newsradio 1580 KGAL”	JOB
		8	0402	KGAL                      	LE
	1590	8	0500	WARV Warwick RI  överst men WGBW dök upp sen plus flera ytterligare	BOS
		7	0600	WAKR Akron OH  med ett bra ID men dök sen	BOS
		7	0535	WAKR med promo för “Ray Horner Morning Show” 	JOB
		1	0100	WCGO Evanston IL “WCGO 1590 AM”	JOB
		1	0200	WGBW Denmark WI med “WGBW Denmark-Green Bay” mm	JOB
		2 9	0503	WGBW  med ID i det egenhändigt upplästa vädret	BOS
		8	0500	KVGB Great Bend KS  med ordentligt ID och ESPN dessförinnan	BOS
		7	0532	KVGB “...only on 1590 KVGB and 95.5 FM”	JOB
	1600	10	0511	WKWF Key West FL  kul återhörande! Har ju varit off air och återkommit. Sa sig sända // 103.3 FM och det stämmer ju. 500 vilda Watt och ska ha Standard Jazz på schemat numer istället för sporten som kanske inte lockar alla silverryggar…	BOS
		7	0700	WAAM Ann Arbor MI  envisas med att kalla sig ”Real Public Radio”	BOS
		9	0429	WRPN Ripon WI “93.1 FM and AM 1600 The Wave” efter låt med Elton John och Kiki Dee	JOB
		2	0500	KGYM Cedar Rapids IA med ID // 102.3 FM	JOB
		9	0400	KGYM  med ett ovanligt klent ID // 102.3.  Ofta mycket bättre.	BOS
		1	0204	KEPN Lakewood CO med reklam till area code 702, en annan Denverfirma mm	JOB
		8	0500	KEPN  dominerade frekvensen	BOS
		7	0530	KTUB Centerville UT “Juán 1600 AM - Tocando a que le gusta”	JOB
		8	0501	KUBA Yuba City CA                    	LE
	1610	1	0100	CHRN Montréal QC “Radio Humsafar”	JOB
	1620	8	0430	WTAW College Station TX                    	LE
		7	0100	KOZN Bellevue NE “KOZN Bellevue-Omaha”	JOB
		7	0500	KSMH West Sacramento CA  tas med då de nästan presterade ett ID. ”… Relevant Radio 1620 AM ..… Sacramento” går över bruset i alla fall.”	BOS
	1630	10	0501	KCJJ Iowa City IA  med ”The Mighty …”-ID efter rixnyheter och sen egan nx.	BOS
		7 9	0500	KVAN Fox Farm WY  med något slags rekord i multistations-ID! Långt över ett dussin stationer räknades upp ”…. KXEI Havre …” t ex  men även ”…also on YNOP.org”. Har bytt format två gånger sista året verkar det. Även ägare. Inte bara call-bytare. REL.	BOS
	1640	8	0501	WTNI Biloxi MS på min antennkombo! “Bob FM 106.3” och halvgamla hits	JOB
		8	0501	WTNI                      	LE
		8	0501	KBJA Sandy UT  ytterst svag men klart rapporterbar! Fullständigt ID på timmen. S-metern på NetSDR visar på S0!!  Men grundbrusnivån verkar inte riktigt kalibrerad.	BOS
		8	0251	KDZR Lake Oswego OR “La Patrona 1640” bra i musiken	JOB
		9	0357	KDZR  fint ”La Patrona 1640”  bara mellan två låtar	BOS
	1650	10	0505	CINA Mississauga ON  Dåligt ”Cina”-ID i indiska musiken. Som gick fint ibland.	BOS
		8 10	0459	KCNZ Cedar Falls IA  trotsade kondsen och gick riktigt rent och fint!	BOS
		7	0100	KCNZ “1650 The Fan”	JOB
		1	0100	KBJD Denver CO “Radio La Red 1650 AM” ny slogan på Radio Luz!	JOB
		8 9	0500	KBJD  med nya namnet ”Radio La Red”. Hade missat det trots Jannes tips innan.	BOS
	1660	1	0100	WTOU Kalamazoo MI har ändrat stil, nu “1660 The Touch”	JOB
		7	0100	KWOD Kansas City KS “KWOD Kansas City”	JOB
		3	0300	KQWB West Fargo ND “KQWB West Fargo, Fargo Moorhead, and KPFX-HD3 Kindred, Bison 1660”	JOB
		8	0500	KQWB  liksom grannen KCNZ behöver nästan inga cx för att höras på X-bandet	BOS
	1670	9	0419	CJEU Gatineau QC “Radio Jeunesse 1670 AM” rätt bra	JOB
		9	0400	WOZN Madison WI “Madison’s Sports Talk Station, The Zone”	JOB
		9	0400	WOZN  fint ett tag och hann ID:a innan QC plötsligt tog över och sen SS REL	BOS
	1680	8	0501	WOKB Winter Garden FL  med coolt ID och dito musik	BOS
		8	0501	WOKB fint “The Gospel Express, The New Inspiration 1680 WOKB”	JOB
		8	0457	WOKB                    	LE
	1690 	8	0456	WPTX Lexington Park MD                    	LE
		9	0300	WMLB Avondale Estates GA “WMLB Avondale Estates-Atlanta, we are Freedom AM 1690”	JOB
	1700	1	0100	KKLF Richardson TX med call och ort om än starkt pitchat. Kör Mex-format nu	JOB
		8	0456	KKLF                     	LE
	

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	530	9	0459	R Rebelde, Guantánamo  bör detta vara med Radio Rebelde-ID!  Trots att det finns en pirat i Argentina som kör ut gamla Radio Rebelde-px!  Inga La Plata-cx dock. Bra mot Cuba däremot.	BOS
		9	0459	R Rebelde tämligen klämd men klart	JOB
	620	9	0459	R Rebelde, Colón	JOB
	630	9	0506	WUNO San Juan PR “Noti Uno 630” mycket bra med multi-ID	JOB
	680	8	2331	WAPA San Juan PR fint med kedje-ID för “Wapa”-stationerna. Tror alla hördes utom 1580	JOB
	710	9	0459	R Rebelde har många sändare här	JOB
	760	9	0506	WORA Mayaguez PR  med kedje-ID:et för alla Noti Uno-stationerna	BOS
		9	0506	WORA enligt BOS	JOB
	800	2	0457	PJB R Transmundial, Bonaire med telefonnumret till HQ och strax innan timmen sedan vad som lät som en NA och efter den tyst. Hörde hymnen först och som inte alls lät som den från Nederländska Antillerna! Stämde inte på något annat heller, tex. Nicaragua, men sedan kom jag på att kolla efter Bonaires egna hymn, och den var det ju...	JOB
	840	9	0501	CMHW Santa Clara  ”W” gick kanon med modern cubansk mx och ID	BOS
	860	10	0509	PJZ86 R Curom, Willemsted  stabilt länge och ensam på frekvensen med många låtar i diverse musikstilar och jingle mellan varannan. Bästa jingle denna tid.	BOS
		10	0510	PJZ86 R Curom kul återhörande med “Z86”-jingle	JOB
	870	6 7	0500	WQBS San Juan PR  med i ID i röran men sen tog R Nacional de Argentina över.	BOS
	940	10	0400	WIPR San Juan PR  ”WIPR 940 AM. Todo Noticias.”	BOS
		8	0500	XEQ México DF “La Ke Buena” + NA	JOB
	970	5	0502	WSTX Christiansted VI  stabil med skön musik och här ett bra ID	BOS
		8	2259	WSTX fint med promo och “...on WSTX 970 AM”. Hörs ju inte vid varje PAX...	JOB
	1060	2	0429	XECPAE Mexico DF  med bra ”Radio Educación”-id 	BOS
		10	0500	WCGB Juana Diez PR  fint kedje-ID // 1190 // 1370	BOS
		10	0501	CMGW R 26, Jovellanos   i röran med ett bra Radio 26 och nämnde även Cuba.	BOS
	1070	8	2300	WMIA Arecibo PR lite klämd med kedje-ID	JOB
	1160	8	2331	WBQN Barceloneta-Manati PR fint med “Wapa”-ID för kedjans alla stationer	JOB
	1180	9	0459	R Rebeldes hög med sändare varav en låg minst en sekund efter!	JOB
	1190	9	0000	WBMJ San Juan PR med kedje-ID	JOB
	1210	9	0000	WHOY Salinas PR ny för mig med ett par “Radio Hoy”-IDs här! Ganska så rar	JOB
	1220	8	0500	XEB Mexico DF  med ett klart “XEB” mm innan obligatoriska nationalsången.	BOS
		8	0500	XEB	JOB
	1230	10	0300	WNIK Arecibo PR  med sina “Unica” ID.  Calidad jämnstark	BOS
	1240	2	0200	HIC26 R Maria Dominicana, Santo Domingo “Radio Maria Dominicana”	JOB
	1260	8	2331	WISO Ponce PR kom igenom med kedje-ID:et! Ny i loggboken tror	JOB
	1280	3	0100	WCMN Arecibo PR bland fler Puerto Rico som jag eventuellt återkommer till	JOB
	1300	8	2300	WTIL Mayagüez PR fint kedje-ID	JOB
	1350	2	0505	WEGA Vega Baja PR “La Gran Cadena - Candelita 7”, website, frekvenser mm	JOB
	1370	10	0500	WIVV Viequez Island PR  med kedje-ID:et för Rock Radio	BOS
	1440	9 10	0503	HIC55 Santo Domingo  HIAK-ID numer till hälften på EE p g a en USA-//  Den 9.10 kl 0306 utc oanständigt bra ID	BOS
		8	0501	XEEST México DF “Escucha XEEST 1440 AM” inte helt oväntat ID efter att Mexicos hymn hördes här	JOB
	1470	8	0457	XEAI Mexico DF  med utförligt ID, webbadress mm	BOS
		4	0400	XERCN Tijuana BC  ”RCN 1470” och ort mm genom CJVB:s Kambodjanska px	BOS
		8	2259	WCUM Orocovis PR  med ett ”Cumbre”-ID	BOS
		8	2259	WCUM “Cumbre 1470” AM men rätt starka EU-QRM	JOB
	1480	9	0305	WMDD Fajardo PR  med komplett legal ID	BOS
	1520	9	0002	WRSJ San Juan PR tänkte jag borde kunna höras vid dessa cx och musiken lät rätt en liten stund. Här ett klart “WRSJ” och sade nog “Activa” också	JOB
	1550	9	0459	R Rebelde från flera QTH	JOB
	1570	9	0500	XERF Ciudad Acuña CO kan höras bättre	JOB
		9	0300	TGVE Guatemala  ”Radio Vea”  och på sin låga split dessutom. 0302 bättre ID.	BOS
	1590	8	2331	WXRF Guayama PR med “Wapa” kedje-ID ganska svagt men klart	JOB
	1620	10	0500	WDHP Frederiksted VI  kom upp fint till ID men då vandrade plötsligt ett bludder över fqn i en dryg sekund så av allt det trevliga blev bara ”The Reef … 103.5.” kvar!	BOS
		9	0300	CMKX R Bayamo, Bayamo	JOB
		9	0459	R Rebelde har åtminstone två sändare här	JOB
	1660	10	0500	WGIT Canovanas PR  ”farodesantidad.com”  naturligtvis Q3-4 vid dessa cx.	BOS
	1700	3	0359	XEPE Tijuana BC “Lunes a Virnes 6 de la mañana por El Heraldo Radio”	JOB
		8	0500	XEPE  drog nationalsången och sedan ett komplett legal ID	BOS

SYDAMERIKA
	580	1	0435	LW1 R Universidad, Cordoba varvade pratprogram med tangomusik. Fint ID vid promo här!	JOB
		1	0435	LW R Universidad, Cordoba  hade jag inte kollat utan Jannes tips. Bra på LSB.	BOS
	590	1	0501	LS4 R Continental, Buenos Aires “Transmite LS4 Radio Continental”	JOB
	600	1	0423	LU5 AM 600, Neuquén med px från 700 LV3 vilket den ska reläa nattetid enligt schemat. Låg några sekunder efter 700 - bättre kanske det än att ligga före?	JOB
	620	1	0501	L...R Nacional, flera QTH i Argentina. Kan man höra lokal-ID månntro?	JOB
	670	1	0334	YVLL R Rumbos, Caracas med ett “Radio Rumbos 670 AM”	JOB
	700	1	0502	LV3 Cadena 3, Córdoba “Transmite LV3 Radio Córdoba AM 700...”	JOB
	730	1	0436	ZP7 R ABC Cardinal, Asunción Bara ett “La AM 730” här men avslöjade sig med webbadress till Paraguay	JOB
	750	1	0501	LRA7 R Nacional. Córdoba men en till stn här också	JOB
	760	1	0335	LU6 R Atlántica, Mar Del Plata bra med “LU6 AM 760 Radio Atlántica”. Mar Del Plata på 38°S är visst den sydligaste staden i världen med över 500.000 invånare. Finns dock huvudstäder som ligger sydligare, exempelvis Wellington i NZ. Jag tror den sydligaste station jag hört än så länge borde vara Radio NZ i Westport på Sydön	JOB
	790	1	0428	LR6 R Mitre, Buenos Aires med promo för “Super Mitre Deportivo”	JOB
	870	1	0500	LRA1 R Nacional, Buenos Aires med “Nacional Noticias” efter tidssignal	JOB
	920	10	0300	ZYH519 R’ Novo Tempo, Salvador  helt dominant ett par timmar	BOS
		1	0500	ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción bra men ligger rejält lågt	JOB
		10	0500	OAM2G R Visión, Chota  inte så illa med ett utförligt ID för kedjan	BOS
	930	1	0500	CX20 R Monte Carlo, Montevideo bra denna LA-morgon	JOB
	930	1	0452	LV7 R Tucumán, San Miguel de Tucumán bra med ID, slogan, websida och prefix! Ny för mig tror jag. Till ytan en liten provins i nordväst som jag nog inte hört någon station från tidigare. Ligger relativt lågt, så rätt lätt att separera från Monte Carlo 	JOB
		1	0452	LV7 R Tucuman  ”Radio Tucumán, La Radio de la Provincia”. Tnx för tips Jan!	BOS
	940	1	0429	LRH200 R Chajarí, Chajarí riktigt bra med sportpromo och “AM 940, LRH200, Radio Chajarí”. QSL!	JOB
		1	0429	LRH200 R Chajari  oväntat bra! Jag kollar ju aldrig La Plata så kanske därför…	BOS
	950	1	0434	LR3 CNN R AM 950, Buenos Aires gick fint “CNN Radio AM 950”	JOB
	970	1	0421	ZP9 Universo 970, Asunción fint med ett “Universo 970 AM” i telefonprogrammet	JOB 
		1	0421	ZP9 Universo 970    stark länge men IDade inte på timmarna eller i musiken.	BOS
	990	1	0439	LR4 La 990, Buenos Aires “Transmite La 990, Siempre de Tu Lado”	JOB
	1000	1	0500	CB100 BBN R, Santiago med ID 	JOB
	1030	1	0401	LS10 R Del Plata, Buenos Aires bra med “Del Plata AM 1030”	JOB
	1040	10	0518	HJCJ Colmundo Radio, Bogota  med flera bra ID	BOS
	1080	10	0500	HC0249 R Contacto, Manta  mycket överraskande med fint ID!	BOS
		10	0506	HJAX La Voz de Antioquia, Medellin   ”Buenos dias Antioquia …. 1080 AM ….. Cadena Radial Jupiter. La Voz de Antioquia …”	BOS
		1	0407	ZP25 R Monumental, Asunción ID:ade här efter reklamer till “punto com punto py”	JOB
	1110	10	0512	HJEW R Reloj, Cali  med ett par ID	BOS
	1120	10	0500	HJGH Tropicana Bucaramanga  föredömligt ID och trevlig musik.  Strax efter dök en annan station upp med många Caracol Radio-ID men inget lokalt så tipsas inte.	BOS
	1140	5	0459	HJKO R Esperanza, Cartagena  med fullständigt ID inklusive ort och call två ggr	BOS
		9	0245	HJCL R Panamericana, Girardot “Radio Panamericana 1140 AM”	JOB
	1180	1	0500	CX118 La Voz de Artigas, Artigas fint innan men dippade lite på timmen, fast kan inte få det till annat än denna efter omtagningar! Säger sig vara aktiv på KV 49m enligt hemsidan. Ser kanske inte helt uppdaterad ut, men jag har inte riktigt koll erkänner	JOB
	1190	5	0502	LRA15 R Nacional Tucumán  med id som radionacional.com.ar. LA-QRM	BOS
		1	0500	LRA15 stark med  nx // övriga Radio Nacional	JOB
	1230	1	0500	LT2 R Dos, Rosario gick fint vid ID	JOB
		2	0200	HJLK R Calidad, Cali “Radio Calidad” bland flera	JOB
	1240	1	0331	CW35 R Paysandú, Paysandú hade en ID-sång här! Hördes rätt bra just då - QL!	JOB
		2	0200	HJCA Capital R, Bogotá “Esta es la hora en Capital Radio”	JOB
	1300	1	0500	LRA5 R Nacional, Rosario	JOB
	1330	1	0418	CB133 R Romance, Santiago  romantisk mx och ID mellan två låtar! Fick Googla	JOB
		1	0418	CB133 R Romance  med ett klart ”Romance …” efter en smäktande låt. Tnx Janne!	BOS
	1340	2	0101	HJFB Amor Años Maravillosos, Bogotá “Amor Bogotá 1340 AM, Los Años Maravillosos”	JOB
	1350	1	0401	LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires stark och ID med call osv	JOB
	1360	1	0402	CW41 R 41, San José de Mayo även den ny för mig och drog webadressen här, vilket ju duger som ID!	JOB
	1370	1	0501	LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci med nyheter // övriga R Nacional	JOB
	1390	5	2136	ZYI535 R Educadora, Bragança bland flera andra tidiga brassar som jag kanske orkar återkomma till vid tillfälle...	JOB
	1400	1	0430	LRG202 Cumbre AM, Neuquén kände jag inte heller till men bra ID “Cumbre AM 1400” här. Den enda mailadressen jag hittade studsade men trevligt QSL via Messenger! 38 drygt grader syd, så man kanske kan utmana Nya Zeeland vad gäller sydligaste QSL på AM-lyssning? LRA54 på 1370 ligger ungefär på Wellingtons latitud (41°S) som jämförelse	JOB
		1	0430	LRG202 R Cumbre  peakade perfekt till ID!  Hade jag aldrig hittat utan Jannes hjälp	BOS
	1410	10	0505	HJDU Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Medellin  // flera FM	BOS
	1430	1	0440	LT24 R San Nicolas, San Nicolás de Los Arroyos lite distat men stark signal, så jag fick fram “Radio San Nicolas, 1.39”	JOB
		1	0440	LT24 R San Nicolas  lite murrigt men klart ID	BOS
		10	0500	HCGF1 R Futura, Quito  med ett perfekt ID!  Trevligt! Ny för mig.	BOS
		11	0203	ZYJ200 R’ Evangelizar AM, Curitiba  stark med bra tryck för att vara REL. Trots bra ID (Evangelizar FM) så kändes det bra att uppfatta 99.5 FM som extra stöd.	BOS
	1440	1	0422	LV20 R Laboulaye, Laboulaye upp med ett “Radio Laboulaye AM 1440, FM 89.9”. Ännu en station vars existens jag inte hade någon aning om...	JOB
		1	0422	LV20 R Laboulaye   kul station i väntan på NA!  Men La Plata blir ingen vana för	BOS
		1	0501	CX144 R Rivera, Rivera lurades genom att ta nx för, och ID:a för Radio Monte Carlo. Bättre 0505	JOB
		1	0501	CX144 R Rivera  förvirrade som sagt en stund	BOS
		2	0431	OA6XR R Santa Monica, Arqeuipa med tydligt ID “Radio Santa Monica” i en liten Perutopp	JOB
	1450	9	0001	HJE20 R María, Urrao med ett “Radio María”	JOB
	1460	9	0246	HJJW Em. Nuevo Continente, Bogotá	JOB
		9	0259	HJJW Em Nuevo Continente  ovanligt bra ID.  Palabra de Senor sen som vanligt	BOS
	1470	1	0500	LT28 R Rafaela, Rafaela “radiorafaela.com.ar”	JOB
		1	0500	LT28 R Rafaela  kommer jag inte ihåg om jag hört förr. Bättre vid mx än vid ID.	BOS
		2	0431	OA4UB R La Mega, Lima upp med fina “Radio La Mega”-IDs! När jag noterade detta skruvade jag runt lite och hittade Peru lite varstans på ÖK-tråden	JOB
	1490	2	0122	HJBS Emisora Punto 5, Bogotá “Punto 5 1490 AM”	JOB
	1500	2	0500	OBX4I R Santa Rosa, Lima  mycket stark och fin om man rattar ner 250 Hz. 	BOS
		2	0501	OBX4I fint 250 Hz lågt! “Radio Santa Rosa - Primero Emisora Catolica de Peru”	JOB
	1510	2	0359	HC0034 R Monumental, Quito “Monumental”, och ett “Monumental 1510 AM” några minuter senare. Har nog inte stött på denna tidigare	JOB
	1520	3	0400	ZYH635 Rádio Regional de Ipú  med många ID och prat om cidade de Ipú. 0404 kom så ett kanon-ID men då hade jag redan slängt nästa fil så blev bara början kvar …	BOS
		3	0404	ZYH635 med flera ID:s. Hörs någon gång ibland i Petiknäs till och med!	JOB
	1560	10	0457	HJXZ Santa Maria de la Paz, Medellin  ID direkt jag bytte till 1560	BOS
	1570	10	0511	HCCC4 R La Voz, Manta  onödigt bra med kanon-ID inklusive Manta. Kallade sig också La Voz del Pueblo. Enligt hemsidan en riktigt lokal station som publicerar cykelstölder och små händelser! Lät mer som 50 kW än 0,5 kW! 20 Hz högt.	BOS
		10	0511	HCCC4 R La Voz inte helt bra på min antennkombination	JOB
	1580	2	0200	HJQT Uniminuto R, Bogotá “Uniminuto Radio”	JOB

OID/TENTATIVA
	1240	8	0219	(tent) KWIK Pocatello ID  måste det väl vara som anropade ”96 1 and 102 1 Wolf Coumtry”?  Nätet vet fortfarande inget flera månader efteråt.	BOS
	1380	7 8	0032	OID “Relevant Radio” borde vara FL? Fast cx låg nog snarare mot mellanvästern	JOB
	1430	1	0104	OID med “Relevant Radio”-annonsering här bör ju vara WNSW	JOB
	1530	1	0200	OID med TUDN Radio som borde vara KGBT. TUDN ID:ar inte på timmen?	JOB
	1600	2	0205	OID fint med TUDN Radio. KTUB kanske kör detta ibland? Vem annars?	JOB
	1690	7	0502	(tent) KFSG Roseville CA  med Hmong! Eller liknande språk. Nämnde även CA.  Sen la sig även Relevant Radio i snacket men inget ID på KDMT heller.	BOS 


