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6.10	Mellanlandade i Skellefteå i tisdags för att bl.a. hyra bil och hämta radiogrejor. På morgonen iväg mot Luleå Airport för att plocka upp Lasse. Det var helmulet men inget regn. Var ute i god tid och passade på att logga några geocacher. Lasse kom enligt tidtabell och vi satte fart mot Vippabacken för dagens lunch. Sedan in i Överkalix för matinköp, tankning av bensin och öl. Det kom lite duggregn som upphörde en bit norrut och sedan var det torrt väglag. Vi stötte på två flockar med renar. Efter urpackning av bil, hälsande på BOS och tyskarna Thomas och Rudi så sattes utrustningen upp. Det blev inga upphetsande loggningar och en rätt tidig kväll för trötta resenärer.

7-11.10 	Se loggen för PAX143.

12.10	Bedrövligt dåliga konds på morgonen, bara spanjorer hördes och de försvann snabbt. Inget vettigt hörbart under dagen, undantaget de fåtal långvågsstationer som finns kvar. Bosse packade ihop sina grejor och åkte hem till Furuögrund/Kåge vid lunchtid. Sjäv tog jag en promenad längs VK- och AK/HI-antennerna för att notera position för deras bortre ända och få fram längd och riktning. Det var härligt väder, 3-4 plusgrader och solen tittade fram. Runt 17z vaknade de vanligaste japanerna och sedan blev det full fart på engelsmännen fram mot 19 då spanjorerna tog över. 

13.10	Trots fortsatta störningar hördes några NA på VK-antennen och Argentina på LaPlata-antennen, men det tog slut före 06z. Mitt på dagen åkte vi till Junosuando för en lunchpizza och till Kangos för att logga en geocache samt handla. Väder är fint, soligt och några plusgrader. Japaner började titta fram efter 13 men innan 14 var de flesta borta. På VK-antennen började det plötsligt höras Alaskastationer, men inte på AK-antennen och efter dryga timmen var också de borta.

14.10	Störningarna fortsätter och förutom Argentina vid morgontoppen hördes inget speciellt. Efter lunchen togs en promenad längs Asien/Pacific-antennen för att mäta start-och slutposition samt höja tråden ute på myren. Fortsatte till AK/HI för kontrollmätning av positioner samt höjning av tråden för gul och röd antenn. Då hade den bleka solen försvunnit och det började yra lite snö. Senare på eftermiddagen blåste och snöade det ordentligt med en temperatur runt 0, ca 5cm blev det. Japanerna lyste med sin frånvaro medan indierna hördes bra, liksom spanjorerna. 

15.10	Sämre på morgonen än igår, inte mycket hördes. Enda NA under natten var 1230 CFFB. Några vanliga NA orkade upp en halvtimme runt 08z. Mitt på dagen gick vi ut för att skotta/sopa bort lite snö samt ta en promenad på hala vägar. Donald Gunillasson hälsade på och lämnade grejer till loppisen. Japanerna piggnade till sen eftermiddag och NHK2-gaten var bäst hittills.

16.10	Snöandet fortsätter. En del La Plata-stationer hördes runt 05z, ½ timme senare kom NA fram på ÖK-antennen. På de andra NA-antennerna hörs inte mycket pga störningar. Runt 0630 är allt borta, men tack vare/pga Kung Bores väl tidiga ankomst repade NA-signalerna sig på högre frekvenser och hördes tills efter 09z. Efter lunch skottades hyrbilen fram, tur att den är svart. Inget speciellt hördes under eftermiddagen och MRS medlemsblad QRG-Bulletinen sammanställdes. Inget intressant från Asien sen eftermiddag och kväll. CBC på 1230 hördes redan före 21z.

17.10	Full fart mot NA på morgonen. Tyvärr stannade min ena dator under natten Inspelning med gul+röd antenn).. Efter 8z blev det ordentlig fart på VK. Var ute och skottade fram bilen igen, totalt har det kommit 4 dm snö. Framåt 10.30z var VK-signalerna ordentligt svaga. Tog en kortare promenad efter lunch i snålblåsten. Det var dåligt mot Asien och det som hördes var ointressant. Plogning är utlovad till i morgon kväll så att vi kan proviantera i Kangos på tisdag då det lovas vackert väder. Ännu en kväll utan att NHK1-stationer hörs och spanjorerna är starka med fotboll.

18.10	Förvånansvärt bra styrkor på morgonen mot NA och det fortsatte, mer och mindre, fram mot 11z. Tyvärr var det nog ’bara’ det vanligaste stationerna som hördes.  Alaskastationerna hörs fortsatt bäst (ibland bara) på VK-antennen. Det är fortsatt dåligt mot Japan och Filippinerna, även kl 20z. Robert kom efter middagen och plogade upp planen framför skolan, så nu gick det bra att dra soptunnan ner till vägen och bilen är nu åter tillgänglig. 

19.10	Dåliga signaler på morgonen efter 0430z, det är inte mycket hörs. Få vanliga NA svårt störda. Mellan 6 och 7z hördes en del NL, UK och spanjorer men sen tog det slut. Det är minus 11 grader och soligt inför dagens proviantresa till Kangos, vi passar på idag när det är bra väder. I morgon är det förutsagt ett ordentligt snöfall. Efter hemkomsten manglades inspelning från 04z på ÖK-antenn, med ett förvånansvärt positivt utfall. Dessutom hördes en ny NHK2-station vid s/off. TVn slutade att fungera pga byte av sändningsteknik och trots ny kanalsökning fick vi inte igång de svenska kanalerna, pga för gammal TV-box, dvs den har inget stöd för nya MPEG4 enligt testkanal. Finska kanaler går fortfarande att se. YLE5 är en fri kanal som bara sänder program på svenska.

20.10	Fortsatt dåligt mot NA på morgonen, bara de vanligaste starka VK hörs dvs det liknar gårdagen. Det var bättre fart sen natt, också som igår. Under dagen intet, förutom att snöandet tilltog och temperaturen steg till minus 5. Framåt 01z började AK höras på VK-antennen och några japaner vågad sig fram men det tog slut fort. Händelselös kväll, förutom att ABC 891 nästan lät sig identifieras. Robert kom oombedd och plogade upp planen framför skolan efter dagens ymniga snöfall, ca 2 dm. Förhoppningsvis lugnar snöandet ner sig. Japanerna var ännu en gång frånvarande. CFFB 1230 med bra styrka redan 20.35z på både ÖK- och VK-antennerna. Rätt bra med NA runt 22z , runt 23z hördes mest LA och vid midnatt mest NA igen.

21.10	Bra fart på morgonen med rena signaler och bäst på ÖK-antennen. Före 06z sjönk signalerna ordentligt och spraket kom tillbaka. Skottade fram bilen för tredje och förhoppningsvis sista gången denna expedition. Inte mycket hördes under dagen av nånting, möjligen den lugnaste (tråkigaste) dagen hittills. Före 15z hördes några AK-stationer på VK-antennen, tyvärr inte på AK-antennen. Japanerna är fortsatt mycket beskedliga och vågar sig bara fram sen eftermiddag med dåliga NHK2-hörigheter som resultat. På kvällen dominerar, återigen, stationer från Mellanöstern och NHK1-gaten 20z går än en gång om intet. Kollen 22, 23 och 00z gav inget.

22.10	Rätt bra mot NA på morgonen, speciellt QC. Bra fart mot Spanien på Asienantennen mellan 05 och 06z. Runt 07z blev signalerna svagare och fladdrigare. Före 08z kom de vanligaste VK komma fram.. Vid 09z var det inte många NA hörbara. Det blev ännu en lugn dag med en del mangling av nattens inspelningar, som inte gav något, samt lite snöskottning. Japanerna verkade småpigga på eftermiddagen men innan 15.40z gaten var alla bortjagade av främst kineser. ABC 1548 hördes hyfsat drygt 35 minuter men ville inte ida. CBC på 1230 hörs 20z, men inga NHK1-japaner. NL hördes ca 1 timme innan det dog ut.

23.10	Minus 9 och det är bra fart på morgonen mot NA (breda konds) liksom ett tag mot Västindien och norra LA. Det höll på fram till 10z. Det första geocachingeventet i Parkalmpolo hölls kl 13, tyvärr utan utomstående deltagare och mugglaren Lasse fick hoppa in i stället. Lite bättre mot Japan på eftermiddagen, men inget spännande på kvällen mot Asien. Några vanliga NL runt 20.30z.

24.10	Minus 15 grader och kondsen mycket lika gårdagens, dvs samma områden och samma stationer. NA höll ut till efter 11z och några vanliga VK-och AK stationer fortsatte att höras på VK-antennen (inte AK-dito). Vi har så smått börjat förbereda morgondagens avresa. NHK2 försökte lura oss genom att sluta 10 minuter tidigare men tyvärr hördes de inte bättre för det. Mycket Mellanöstern under kvällen och inga japaner. CBC 1230 hörs 2020z men inga andra.

25.10	Minus 3 grader, ytterligare en del snö och kondsen liknar väldigt mycket tidigare mornar. Runt 0730z blev det bra fart på bl.a. Puertoricaner och Peru. Vi kom i väg som tänkt ca 11.30 i vinterföre och lätt snöfall. Det var disigt och lite dimma och en bit norr om Överkalix blev det moddigt. Efter en fika på Vippabacken fortsatte färden på snöfria vägar. Lasse släpptes av vid Luleå Airport och jag körde vidare till Skellefteå. Kommande uppdatering kommer att ske vid behov. /Rolf
		
EUROPA
	153	16	1815	Antena Satelor/Brasov med rumänsk folkmusik	LSD
	234	16	1845	RTL Luxemburg med franska	LSD
	531	7	0900	Utvarp Föröya med id efter en andakt	LSD
	558	11 22	0525	RNE5 San Sebastian med id	RÅM
		11 22	0525	RNE5 La Coruña idar ”RNE Galicia” sekunder efter San Sebastian	RÅM
	567	11	0525	RNE5 Murcia med id	RÅM
	585	11 22	0525	RNE1 Madrid med id	RÅM
	603	19	0640	Smooth R Kent/Littlebourne med lokala reklamer	LSD
	612	22	0525	RNE1 Vitoria med id	RÅM
	621	13	1750	RNE1 Palma de Mallorca idar ”Illes Balears”	RÅM
		22	0525	RNE1 Avila med id	RÅM
	639	11 22	0525	RNE1 La Coruña idar ”RNE Galicia”	RÅM
		12	0550	RNE1 La Coruña med regionalprogram	LSD
	648	10	2030	R Caroline/Orfordness med ett reklamblock	LSD
		10	2000	Krym Realli/Chonhar med id och nyheter	LSD
		11	2015	R Murski Val med inhemsk musik	LSD
	657	11 22	0545	RNE5 Madrid med id	RÅM
	666	18	1958	SER R Barcelona med id	RÅM
	675	11	0430	R Calypso/Oostwold NL idade	LSD
		22	1822	R Calypso spelade ”Cecilia” med Simon & Garfunkel // med livestream	RÅM
	711	11 22	0458	COPE Murcia med id	RÅM
	729	13	1730	ERT1/Athina med program om Mikis Theodorakis	LSD
		22	0525	RNE1 Valladolid med id	RÅM
		25	0525	RNE1 Logorno idade RNE La Rioja	LSD
	738	11 22	0525	RNE1 Barcelona med id	RÅM
	747	14 22	1755	RNE5 Cádiz med regionalnyheter	LSD
	774	8	0525	RNE1 Cáceres med lokalprogram	LSD
		11	0545	RNE1 Cáceres idar ”RNE Extramadura”	RÅM
		11	0525	RNE1 Valencia med lokalt	LSD
		13	1750	RNE1 Valencia med id	RÅM
		22	0525	RNE1 León med id	RÅM
	792	7	1955	SER R Sevilla med id	LSD
		11	0456	SER R Sevilla med ”Hoy por hoy Andalucia” mm	RÅM
		10	2020	R Dechovka/Hradeckrálové med brassmusik	LSD
	801	11	0525	RNE1 Ciudad Real med id	RÅM
		19	0525	RNE1 Ciudad Real med lokalprogram	LSD
		18	0525	RNE1 Zamora med lokalprogram	LSD
		22	0525	RNE1 Zamora med id	RÅM
	819	10	2100	LOMP R/Klazienaveen NL idade	LSD
		19	0614	Lomp Radio med reklam och id	RÅM
	828	7	2115	BBC Asian Network/Wolverhampton med asiatisk musik	LSD
	837	11	0458	COPE Sevilla med id	RÅM
		12	0458	COPE Sevilla med programpromo	LSD
		13	2000	COPE Burgos med id	RÅM
		20	0815	BBC R Cumbria/Barrow in Furness idade	LSD
	846	9	1930	R North/Redcastle, Co Donegal med Middle of the Road	LSD
	855	7	0525	RNE1 Santander med lokalprogram	LSD
		14	1750	RNE1 Santander med regionalt program för CT	RÅM
		11	0525	RNE1 Murcia med lokalprogram	LSD
		11	0525	RNE1 Murcia med id	RÅM
	864	11	0525	RNE1 Soucéllamos idar ”RNE Ciudad Real” och 0545 ”RNE Extramadura”	RÅM
	882	13	1959	COPE Valladolid med id	RÅM
		21	1856	COPE Valladolid med id	LSD
		18	0456	COPE Alicante med lokalt	LSD
		21	1859	BBC R Wales, Washford med id, numera betydligt beskedligare med ’bara’ 12 kW	RÅM
	900	11	0458	COPE Granada med id	RÅM
		22	0459	COPE Vigo med id	RÅM
	918	9	1810	R Inter/Madrid med id	LSD
		19	0610	Radio Inter när jag letade holländare	RÅM
	927	6	1811	Power 927, Greater Milano area bra med id och musik	RÅM
		6	1820	Power 927 med modern musik	LSD
	936	11	0525	RNE5 Zaragoza med id	RÅM
		22	0525	RNE5 Alicante med id	RÅM
	945	14	2020	Smooth R Sussex/Bexhill idade	LSD
	963	19	1815	Sunrise R/East London // 972	LSD
	972	14	1750	RNE1 Monforte de Lemos med regionalt program för GA	RÅM
		11	1957	SER R Bilbao med promo för ”Hoy por Hoy Bilbao”	LSD
	981	16	1950	R Ceský Impuls med musik	LSD
	990	6 20	1939	SER R Bilbao med id och reklam för bl.a. Citroen	RÅM
	999	8	1855	COPE Madrid med lokala reklamer	LSD
		13	2159	COPE Madrid med id	RÅM
	1008	8	2126	SER R Extremadura/Badajoz med lokala reklamer	LSD
		11	0458	SER R Extremadura, Badajoz med lokalt program	RÅM
		19	0450	SER R Alicante med regionalprogram	LSD
	1017	11	0525	RNE5 Granada med id	RÅM
		14 22	1750	RNE5 Burgosmed regionalt program för CL	RÅM
	1026	10	0645	Downtown R/Belfast med id och reklamer	LSD
		11	0500	Downtown R, Belfast med id	RÅM
	1035	10	1800	Lyca Gold/West London med id och nyheter	LSD
		19 12	0604	Lyca Gold med id	RÅM
		13	1745	R Eli/Tartu med ryska och religiös musik	LSD
	1053	24	1045	R Mariya/Sankt Petersburg spelade Karelsk folkmusik	LSD
	1080	21	1727	SER R Huesca idade	LSD
	1098	22	0525	RNE5 Lugo med id	RÅM
		22	0525	RNE5 Avila med id, sekunden efter Lugo	RÅM
	1107	11 22	0525	RNE5 La Rioja med id	RÅM
		13	1750	RNE5 Cáceres med regionalt för EX	RÅM
		14	1750	RNE5 Santander med regionalnyheter	LSD
		14	1750	RNE5 Santander med regionalt program för CT	RÅM
		22	0525	RNE5 Vitoria med id	RÅM
	1125	7	1750	RNE5 Soria med regionalprogram	LSD
		7 19	1751	RNE5 Vitoria med regionalprogram	LSD
		11	1750	RNE5 Toledo med regionalprogram	LSD
		14	1750	RNE5 Toledo med regionalt program för CM	RÅM
	1134	7	1959	COPE Salamanca med id	RÅM
	1152	13	1750	RNE5 Albacete med regionalt för CM	RÅM
	1170	17	2030	R Capodistra med italienska	LSD
	1179	11	0458	SER R Valencia med reklam	LSD
		11	0557	SER Valencia med ” Hoy por hoy noticias de Communidsd de Valenciana”	RÅM
	1224	7	1758	COPE Lleida med lokalt id	RÅM
		7	1959	COPE Mallorca med id	RÅM
		7	1958	COPE Mallorca med id	LSD
		7	2030	COPE Huelva med id	LSD
		18	2057	COPE Lugo med id och reklamer	LSD
		21	1928	COPE Almeria med lokala reklamer	LSD
	1251	20	1920	R Renascenca med fotboll	LSD
		21	0825	Smooth R Suffolk/Bury St Edmunds med id	LSD
		19	0608	Dankó Radió med musik och id, ingen holländare här	RÅM
	1269	11	0458	COPE Zamora med id	RÅM
		13	1959	COPE Badajoz med id	RÅM
	1287	9	1510	R 0511/Ternaard NL med id	LSD
	1296	6	1942	COPE Valencia med lokala reklamer	LSD
		7	1959	COPE Valencia med id	RÅM
		21	0820	R XL/Birmingham med reklamblock	LSD
	1305	7 22	1755	RNE5 Ciudad Real med regionalprogram	LSD
		11	0525	RNE5 Ourense idar ”RNE Galicia”	RÅM
		11	0545	RNE5 Ciudad Real idar ”RNE Castilla y Mancha”	RÅM
	1314	11	0730	R Northern Star/Erdal, Norge	LSD
		22	0545	RNE5 Salamanca med id	RÅM
	1323	12	1900	Smooth Radio, Brighton med id	RÅM
	1332	20	0745	Gold Northampton/Peterborough med Travel News	LSD
		12	1900	Gold Northampton med reklam och id	RÅM
	1341	11	0459	Onda Cero Ciudad Real med id	RÅM
	1359	12	1900	Smooth Radio med musik, id och reklam	RÅM
	1368	6	1806	Manx Radio med id och musik	RÅM
	1377	16	1925	Asian Sound R/Ashton Moss med ett reklamblock	LSD
	1395	9	1505	R Seabreeze med 2 sändare på frekvensen	LSD
		21	2000	R Seabreeze med id och nyheter	RÅM
		22	1950	Energy Power AM/Dublin är en pirat som bara sänder på veckosluten	LSD
	1413	11 22	0525	RNE5 Vigo idar ”RNE Galicia”	RÅM
		11	0545	RNE5 Jaén idar ”RNE Andalucia”	RÅM
	1431	12	1900	Smooth Radio med musik, id och reklam	RÅM
	1440	9	1440	R 208/Ishöj med jingleid	LSD
	1458	10	1820	BBC Asian Network/Birmingham	LSD
		12	1902	Lyca Radio 1458, Brookmans Park med id och väder	RÅM
	1467	9	1500	R Eldorado/Damwald NL idade	LSD
	1476	14	2000	Carillion Wellbeing Radio, Coalville bra med id, nx och musik	RÅM
		19	1945	Carillion Wellbeing R reläar R Seagull kvällstid	LSD
	1485	11	0710	BBC R 4/Carlisle är ensam britt på denna frekvens	LSD
		12	1430	NRK Svalbard med nyheter från NRK Troms og Finnmark	LSD
		21	1957	SER R Zamora idade	LSD
	1494	10	1800	R Moldova Actualitat med id, har två sändarre på frekvensen // 873	RÅM
	1503	11	0525	RNE5 La Linea idar ”RNE Cádiz”	RÅM
		11 22	0545	RNE5 Lugo idar ”RNE Galicia”	RÅM
	1521	11	0557	SER Castellón med ” Hoy por hoy noticias de Communidsd de Valenciana”	RÅM
		12	1823	R Panj, Coventry stark med reklam, musik och id	RÅM
		20	0805	R Panj med Panjabi	LSD
		12	1832	Flame CCR, Willaston med id under R Panj	RÅM
	1530	20	1720	R Constanta jingelidade	LSD
		12	1900	Greatest Hits Radio, Huddersfield med id	RÅM
	1539	11	0557	SER Manresa med ”Hoy por hoy Catalunya Central” mm	RÅM
	1548	12	1735	Gold/London var ensam på frekvensen	LSD
	1557	10	2114	Smooth Radio Hampshire/Veals Farm spelade lugna hits	RÅM
	1566	6	1700	C Country, Erdal, Norge med country	LSD
		20	0800	Vahon Hindustani R/Den Haag	LSD
		12	1902	Vahon Hindustani Radio med id	RÅM
	1575	11	0556	SER Cordoba med ”Hoy por hoy Andalucia” mm	RÅM
	1584	12	1715	Asian FX Radio/North London med asiatisk musik	LSD
		12	1735	Asian FX Radio stark med id och trafikinformation	RÅM
		13	2055	R Diffusione Europea, Trieste spelade fartfylld musik	RÅM
		13	2030	R Diffusione Europea med blues- och rockmusik	LSD
	1593	10	1840	Bretagne 5/Saint Gouéno	LSD
	1602	9	0900	Scandinavian Weekend Radio/Virrat // 6170	LSD
		18	1540	R Tsentre, Riga idade när jag förgäves väntade på NHK2-japaner	RÅM
		12	1956	SER R Segovia med id	RÅM
		12	1957	SER R Onteniente med id	RÅM
		12	1958	SER R Cartagena med id	RÅM


AFRIKA
	171	16	1830	Medi I/Nador med nyheter på franska	LSD
	531	6	1930	R Algerie Internationale med spanska	LSD
	621	11	0525	RNE1 Tenerife idar ”RNE Canarias”	RÅM
	749	7	1945	Jill FM/Sidi Hamadouce med ungdomsprogram	LSD
	963	9	2100	R Tunis Chain Int./Tunis med id och nyheter på franska	LSD
	1377	20	1942	R Free Africa, Mwanza spelade trevlig musik	RÅM
		20	1935	R Free Africa spelade Isha Mashauzi	LSD
	1431	8	2130	VoA Djibouti med engelska och nyheter	LSD
	1476	6	1830	TWR Africa/Parakou, Benin	LSD
		22	1751	TWR Africa med religiösa program på engelska	RÅM
	1530	9	2000	VoA São Tomé/Pinheira med id och nyheter	LSD
		11 16	2000	VoA São Tomé/Pinheira med id och nyheter	RÅM

 
ASIEN
	558	7	1300	HLQH (KBS2 Happy FM) Daegu blockerar ständigt mina försök att höra japanen.	RÅM
		8	1710	HLQH	LSD
	567	14	1500	All India Radio/Dibrugarh med nyheter på engelska	LSD
	567	14	1530	Myanma R/Yangon med nyheter på engelska // 594	LSD
	585	12	1530	R Pakisten/Peshawar idade	LSD
	594	16	2000	DZBB Quezon City med nyheter	LSD
	630	17	1500	R Pakistan/Lahore med id och nyheter på urdu	LSD
	639	15	1540	JOPB (NHK2) Shizuoka med id	RÅM
	693	7	1545	Bangladesh Betar/Dhaka-A med engelska	LSD
	747	13	1540	JOIB (NHK2) Sapporo som bara idar ”NHK Daini Hoso Desu”	RÅM
	774	8 13	1540	JOUB (NHK2) Akita med id, hörs ofta	RÅM
	792	8	1445	HLSQ (SBS) Seoul spelade Richard Marx	LSD
	810	7	1500	Pravasi Bharathi/Al-Dhabhaya med id	LSD
	819	12	1700	All India Radio/New Delhi med nyheter på engelska	LSD
		15	1530	R Mazandaran med id, har 2 sändare på frekvensen	RÅM
	828	8 13	1540	JOBB (NHK2) Osaka med ett svagt id	RÅM
	864	8	1600	HLKR (KBS1) Gangneung med id	RÅM
		20	1500	HLKR med lokalid	LSD
	873	8 15	1540	JOGB (NHK2) Kumamota stark med id	RÅM
	882	15	1530	TWR Puttalam idade	RÅM
	891	8 23	1600	HLKB (KBS1) Busan med id	RÅM
		15	2000	HLKB med lokalid	LSD
	909	8 13	1540	JOCB (NHK2) Nagoya med ett svagt id	RÅM
	918	15	1530	AIR Visakhapatnam avslutade nyheter på engelska	RÅM
	954	15	1530	AIR Najibabad avslutade nyheter på engelska	RÅM
	972	8	1600	HLCA (KBS) Danglin med id	RÅM
		13	1800	HLCA idar ej med callbokstäver	LSD
	990	15	1530	AIR Jammu avslutade nyheter på engelska	RÅM
	1107	15	1500	JOMR (MRO) Kanazawa jingleidade	LSD
	1017	8 13	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka med id	RÅM
	1125	8 15	1540	JOAD (NHK2) Naha med id	RÅM
		19	1540	JOOC (NHK2) Obihiro med samma id som JOIB, ”NHK Daini Hoso Desu”	RÅM
	1134	8	1600	HLKC (KBS3) Hwaeong med id	RÅM
	1152	8 13	1540	JORB (NHK2) Kochi med id	RÅM
		19	1540	JOPC (NHK2) Kushiro med samma id som JOIB, ”NHK Daini Hoso Desu”	RÅM
		15	1530	R Pakistan, Rawalpindi med id	RÅM
	1170	8	1600	HLSR (KBS) Gimje med id	RÅM
	1188	6	2030	HLKX FEBC Korea/Seoul med religiös musik	LSD
		15	2000	HLKX Daebu med id	RÅM
	1224	12	1650	JOJK (NHK1) Kanazawa idade ”NHK Radio”	LSD
	1242	13	1400	JOLF (Nippon Hoso) Tokyo med id	RÅM
	1260	15	1530	R Pakistan, Peshawar med ett svagt id	RÅM
	1287	8	1310	JOHR (HBC) Sapporo idade	LSD
		13	1400	JOHR  med ”HBC radio”	RÅM
		16 19	1500	AIR Panaji med nyheter på engelska	LSD
	1304	16	1520	AIR Parbhani berättade om Indiens frihetskamp	LSD
	1314	14	1340	DWXI Delta Bc System med religiösa program	LSD
	1341	14	1315	CRI/Guangzhou med radioteater på engelska	LSD
	1350	14	1330	DWUN R Verdad med flera id	LSD
		15	1430	JOER (RCC) Hiroshima idade	LSD
	1386	13	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa med id under polacken	RÅM
		15	1540	JOKB (NHK2) Okayama med id under samma polack	RÅM
		19	1510	AIR Gwalior med nyheter på engelska	LSD
	1395	9	1700	Public Radio of Armenia/Gavar med program på turkiska	LSD
	1440	13	1400	JOWF (STV) Sapporo med ”STV radio”	RÅM
		24	1315	AFN Korea med id och flera PSA	LSD
	1467	19	1540	JOVB (NHK2) Hakodate med samma id som JOIB, ”NHK Daini Hoso Desu”	RÅM
	1476	15	1534	R Thailand Chiang Mai Province, Lamphun bra ett tag	RÅM
	1512	13	1540	JOZB (NHK2) Matsuyama med id	RÅM
	1521	15	1540	JOPB (NHK2) Shizuoka via JODC (NHK) Hamamutsu med id, id var JOPB trots att det i alla listor står JODC	RÅM/LSD
	1530	20	1550	DZME Capital BC/Quezon City med religiöst	LSD
	1539	21	1510	Pravasi Bharathi, Abu Dhabi stark med nyheter	RÅM
	1566	13	1830	HLAZ (FEBC Korea)/Jeju med koreanska	LSD
	1575	15	1530	VoA, Ban Phachi med id på engelska	RÅM
	1593	8	1540	JOTB (NHK2) Matsue med id	RÅM
		15	1540	JOQB (NHK2) Niigata med id	RÅM
	1602	8	1540	JOSB (NHK2) Kitakyusho med id	RÅM
		15	1540	JOHC (NHK2) Kagoshima via Naze med id	RÅM
	1611	6	2005	DWNX Naga City med ett reklamblock	LSD


PACIFIC
	891	24	1930	5AN (ABC) Adelaide med id och nyheter. Äntligen, även om det blev sista kvällen	RÅM


NORDAMERIKA
	530	
	540	8 23	0500	WFLF Pine Hills FL med ett stört id, lite bättre när C2C började	RÅM
	550	7	0518	WGR Buffalo NY med id och sport	RÅM
		7 23	0500	WSAU Wausau WI med id	RÅM
	560	19	0400	KLZ Denver CO med id ”560 KLZ Your Home Station”	RÅM
		9	0500	WGAN Portland ME med PSA, id och nyheter från CBS	RÅM
	570	8	0531	CFCB Corner Brooks NL med flerstationsid, VOCM och ”Local news now”. Sen tog Radio Nacional Colombia över	RÅM
		24	0500	CFCB med VOCM News	LSD
		19	0401	CKSW Swift Current SK med id	RÅM
		23	0600	WSYR Syracuse NY “NewsRadio 750 WSYR” mm	RÅM
		23	0506	WNAX Yankton SD  “570 WNAX News” innan Red Eye Radio startade	RÅM
	580	17	0505	CHAH Edmonton AB med formatet South Asian	LSD
		18	0800	CHAH  ”You are listening to CHAH Edmonton”	RÅM
		7 23	0600	CFRA Ottawa ON med nyheter	RÅM
		9	0445	CFRA idade ”News Talk 580 CFRA”	LSD
	590	7 23	2150	VOCM St. John’s NL med info om en tävling och radio bingo	RÅM
		24	0643	CJCL Toronto ON ”SportsNet 590 The Fan” med CBD Sports Radio	RÅM
		21	1500	KHAR Anchorage AK med reklam och id på VK-antennen, tyvärr sprakigt	RÅM
		8	0500	WROW Albany NY bra med ”Magic 5-90”	RÅM
	600	23 23	0601	CFQR Montreál QC ”You’re listening to CFQR”	RÅM
		17 19	0512	CJWW Saskatoon SK med id och country	RÅM
		7	0500	WMT Cedar Rapids IA med ett stört id	RÅM
		20	0400	KSJB Jamestown ND med id under CJWW	RÅM
	610	9	0500	WIOD Miami FL bra med PSA och id	RÅM
	620	8	0545	CKCM Grand Falls-Windsor NL med VOCM-id	LSD
		9	0455	CKCM  med ett VOCM-id och sedan musik	RÅM
		20	0359	CKRM Regina SK med ett ”on 620 CKRM” i ett hockeyreferat	RÅM
		7 23	0500	WTMJ Milwaukee WI  ”NewsRadio WTMJ”	RÅM
	630	18 19	0800	CHED Edmonton AB med id	RÅM
		7	0500	WREY St. Paul MN kom fram på timmen med bokstavsid och ”El Rey”, hårt trängd av övriga på frekvensen. Har bara hört den en gång tidigare.	RÅM
	640	20	0259	CBN St John’s NL idar ”on 640 AM in St John’s”	RÅM
		7	0600	CFMJ Richmond ON ville ha feedback av sina lyssnare	RÅM
	650	2	0600	KNR Qerqertarsuaq är ofta starka	RÅM
		19	0405	CKOM Saskatoon SK med id och kämpade hårt mot KNR	RÅM
	660	17 19	0800	CFFR Calgary AB med id och nyheter	RÅM
		23	0600	KTNN Window Rock AZ överraskade stort och tog över från KEYZ med ett fint TOH-id och lokal sång. Får påpeka i rapporten att jag har läst böckerna av Tony Hillerman om Navajopoliserna Leaphorn och Chee. Marcia svarade med ett mejl och pdfQSL	RÅM
		23 24	0630	KEYZ Williston ND med country och id	RÅM
		25 8	0557	WFAN New York NY med telefonsnack med fans, idar ju “The Fan” mm	RÅM
	670	19	0400	KLTT Commerce City CO hördes mycket överraskande med ett par ”670 KLTT” i en promo när KBOI tog det lugnt över heltimmen, ÖK-antennen. Ett snabbt svar gladde.	RÅM
		7	0730	KBOI Boise ID med id	LSD
		17 23	0800	KBOI  ”NewsTalk KBOI” mm	RÅM
		21 23	0056	WCSR Chicago IL med reklam och sport	RÅM
		24	0500	WSCR idar ”The Score”	LSD
	680	19 24	0400	CJOB Winnipeg MB med id	RÅM
		7 22	0600	CFTR Toronto ON med en väderprognos innan id	RÅM
		8 13	1459	KBRW Barrow AK med en väderprognos och id innan nx från NPR. Bra 19:e 03.56	RÅM
		9 8	0452	WRKO Boston MA med id i en promo och reklamblock. Har nx från WBZ 1030	RÅM
	690	17	0759	CBU Vancouver BC med id	RÅM
		22	0615	CKGM Montréal QC med flera ”TSN 690” och sportsnack	RÅM
	700	18	0755	CJLI Cagary AB idar ”The Light”	LSD
		13	1500	KBYR Anchorage AK med id på VK-antennen	RÅM
		7 23	0600	WLW Cincinnati OH  ”NewsRadio 700 WLW”	RÅM
		23	0825	WLW med id och sedan Redeye Radio	LSD
	710	25	0454	CKVO Clarenville NL med ett VOCM-id	RÅM
		24	0900	WOR New York NY med ett id i röran av stationer	RÅM
		9	0630	KIRO Seattle WA idade “ESPN Seattle”	LSD
		17	0800	KIRO  med promos och id	RÅM
	720	23	0830	WGN Chicago IL “.. on 720 WGN”	RÅM
	730	17	0800	CHMJ Vancouver BC ”AM 7-30. All traffic all the time”	RÅM
		20	0356	CKDM Dauphin MB med ett kort id mellan två låtar	RÅM
		20	2100	CKAC Montréal QC “Radio Circulation” mm	RÅM
	740	20 7	0359	CBX Edmonton AB med id	RÅM
		20	0258	CHSM Marytown NL med VOCM-id	RÅM
		24	0530	CHCM med lokalt id	LSD
		21	0059	CFZM Toronto ON ”Zoomer Hits” mm	RÅM
	750	20	0259	CBGY Bonavista Bay NL ”on 1400 AM in Gander”	RÅM
		17 19	0525	CKJH Melfort SK ”750 The Beach” spelade Dire Strait	RÅM
		13	1500	KFQD Anchorage AK med id på VK-antennen	RÅM
		7 24	0500	WSB Atlanta GA med CBS news	RÅM
		17	0800	KXTG Portland OR ”The Game” mm	RÅM
	760	19	0400	KGB San Diego CA med “San Diego’s Talk, 760 AM”	RÅM
		20	0300	WJR Detroit MI med flera id	RÅM
		20	2200	WCHP Champlain NY med religiöst px på franska och id mm, ny för 	RÅM
	770	23 8	0559	WABC New York NY med id	RÅM
		17	0800	KTTH Seattle WA ”TalkRadio KTTH” mm	RÅM
	780	20 8	0300	WBBM Chicago IL med id	RÅM
		25	0550	WBBM idade “News Radio 780 and 105.9”	LSD
		19	0400	KKOH Reno NV jinglade “KKOH” mm	RÅM
	790	17	0800	KCAM Glenallen AK tog sig in på VK-antennen, ”The Voice of the Copper River Valley”. Även 19:e 0400	RÅM
		20	0400	KFGO Fargo ND kom upp med ett id	RÅM
		2324	0700	KFGO med id och CBS News	LSD
		7 23	0500	WTNY Watertown NY med väder och Fox news	RÅM
		8	0500	WPRV Providence RI idade	RÅM
	800	24	0900	CKLW Windsor ON ”AM 800” mm	RÅM
		21	0100	CJAD Montréal QC med promo för programmet “Question Period” och id	RÅM
	810	17 23	0939	KGO San Francisco CA “KGO at 8-10”	RÅM
	820	24	0859	CHAM Hamilton ON ”Funny 820 AM” mm	RÅM
		19	0400	KCBF Fairbanks AK med en väderprognos och id, sedan sport	RÅM
		25	0555	WCPT Willow Springs IL	LSD
		8 23	0430	WBAP Fort Worth TX med reklamer	RÅM
		18	0530	WBAP idade	LSD
		19	0400	KUTR Taylorville UT i kamp med KCBF på ÖK-antennen	RÅM
	830	23 8	0452	WCRN Worcester MA med reklam och id, ”Northstar Music” mm	RÅM
		8	0500	WCCO Minneapolis MN höll sig framme på heltimmen	RÅM
	840	18 24	0759	CFCW Calgary AB med en idjingle	RÅM
		7 24	0455	WHAS Louisville KY  ”NewsRadio 8-40 WHAS”	RÅM
		24	0635	WHAS idade	LSD
	850	18 19	0600	KOA Denver CO med reklam och id, inte så stark denna morgon	RÅM
		8 23	0500	WEEI Boston MA stark ”AM 850 WEEI Boston, ESPN on WEEI”	RÅM
		23	0600	WKNR Cleveland OH “on WKNR AM ..”	RÅM
	860	24	0900	CJBC Toronto ON med franska och id	RÅM
	870	24	0900	WWL New Orleans LA med ett stört id	RÅM
	880	17	0540	CHQT Edmonton AB berättade om Covidvaccination i Alberta	RÅM
		9	0500	KRVN Lexington NE bra med bl.a. ”880 KRVN and KRVN-FM HD2” och sedan Fox News. Rod svarade snabbt och trevligt samt berättade att han går i pension vid årsskiftet. 		RÅM
		7 24	0453	WCBS New York NY med reklam för en begravningsbyrå i Brooklyn	RÅM
		8	0555	WCBS	LSD
	890	19	0358	CJDC Dawson Creek BC med country och “Pure Country” mm	RÅM
		20 24	0300	WLS Chicago IL med id	RÅM
		23	0530	WLS idade	LSD
	900	24	0900	CHML Hamilton ON “Global News Radio” mm	RÅM
		18 19	0758	CKBI Prince Albert SK med id och country	RÅM
	910	24	0902	WFDF Farmington Hills MI “Super Station” mm	RÅM
		24	0659	KCJB Minot ND med id och country	RÅM
	920	19 23	0400	CFRY Portage la Prairie MB spelade country	RÅM
		13	1500	KSRM Soldotna AK med id på VK-antennen	RÅM
		23	0600	WDMC Melbourne FL med id	RÅM
		8	0533	WHJJ Providence RI med ”Newsradio 9-20 and 104.7 FM” i en promo	RÅM
		23	0900	KXLY Spokane WA med id innan nyheterna	RÅM
	930	14 19	0400	CJCA Edmonton AB med id ”The Light” mm	RÅM
		9 23	0501	CJYQ St. John’s NL med ett kort ”New Country” mellan ett par låter	RÅM
		10	0505	CJYQ med country	LSD
		7	0500	WKBM Sandwich IL med Relevant Radio och id även för 950. Ny för mig.	RÅM
	940	20 19	0403	CJGX Yorkton SK med en väderprognos och sportresultat	RÅM
	950	20	0359	CFAM Altona MB med ”CFAM News”	RÅM
		8 23	0532	CKNB Campbellton NB med musik och ”95 CKNB”	RÅM
		7	0037	KOEL Oelwin IA med country och id	RÅM
		21	0100	WNTD Chicago IL med Relevant Radio och id	RÅM
		23	0600	WWJ Detroit MI med väder och id	RÅM
		20	1215	KJR Seattle WA med Fox Sports Radio	LSD
	960	18	0800	CFAC Calgary AB med reklam och id	RÅM
		8	0500	KMA Shenandoah IA med ett id i gröten	RÅM
		7 21	0500	WSBT South Bend IN med ett stört id, bättre 21:a 0100	RÅM
		24	0705	KFLN Baker MT ”Real Country” mm	RÅM
		9	0500	WEAV Plattsburgh NY med sport	RÅM
	970	13 24	1414	KFBX Fairbanks AK med reklam och “NewsRadio KFBX” på VK-antennen, även 19:e 0400	RÅM
		8 24	0500	WZAN Portland ME med ”The Outlaw 101.5” mm	RÅM
		17 23	0800	WDAY Fargo ND idade i röran av stationer	RÅM
		17	0800	KUFO Portland OR med stört id på VK-antennen	RÅM
		23	0658	WWRK Florence SC med ett “The Rock FM”	RÅM
	980	17 23	0800	CKNW New Westminister BC med id	RÅM
		20	0400	CJME Regina SK med id	RÅM
		7 19	0600	KKMS Richfield MN med ”The Mission” mm	RÅM
		7 24	0500	WCUB Two Rivers WI med country och störd av KKMS	RÅM
	990	20 19	0359	CBW Winnipeg MB med id	RÅM
		20	0259	CBY Corner Brook NL  “on 990 AM in Corner Brook”, under idar CBW	RÅM
	1000	24	0900	WMVP Chicago IL med reklam och ESPN	RÅM
		18 23	0800	KOMO Seattle WA stark med id	RÅM
	1010	19	0400	CBR Calgary AB med ”breaking news from Alberta”	RÅM
		24 23	0900	CFRB Toronto ON tycker att jag skall ge blod	RÅM
		8 23	0548	WINS New York NY med nyheter och reklam där de tyckte att jag skulle låna pengar för att köpa en bil	RÅM
	1020	19	0401	KCKN Roswell NM med flerstationersid	RÅM
		20	0259	KDKA Pittsburgh PA med id och reklam	RÅM
	1030	8 21	0535	WBZ Boston MA med väder och nyheter om Covidvaccination	RÅM
		18 19	0800	KTWO Casper WY med id och Fox News	RÅM
	1040	18 19	0822	CKST Vancouver BC ”Funny 1040 AM”	RÅM
		8 24	0500	WHO Des Moines IA inte speciellt bra	RÅM
	1050	20	2200	CKOC Hamilton ON “BBN Bloomberg Radio 1150”	RÅM
		22	0815	WEPN New York NY med ESPN	LSD
		23	0600	WEPN  med id	RÅM
	1060	19	0353	CKMX Calgary AB med stå-upp, stört mest hela tiden	RÅM
	1070	17 24	0800	KNX Los Angeles CA ”KNX 1070 NewsRadio”	RÅM
		23	0558	WCSZ San Souci SC bra med musik, ”La Jefa 94.1” och bokstavsid, kul	RÅM
	1080	8	0532	WTIC Hartford CT med en väderprognos ”in the WTIC weather centre”	RÅM
		24	0630	WTIC med lokalt väder	LSD
		7	0500	WQOS Coral Gables FL med Relevant Radio och id	RÅM
	1090	24	0900	WBAL Baltimore MD med ett stört id	RÅM
	1100	7 24	0500	WTAM Cleveland OH med nyheter	RÅM
	1110	20 23	0300	WBT Charlotte NC med id	RÅM
		9 13	0436	KFAB Omaha NE med id, , även 13:e 0451	RÅM
	1120	7	0444	KMOX St. Louis MO med ett reklamblock	RÅM
	1130	17 19	0800	KTLK Minnesota MN “Twin Cities NewsRadio” mm	RÅM
		16	2159	WBBR New York NY med id, trafikinformation och en väderprognos	RÅM
		21	0000	WISN Milwaukee WI med reklam och id	RÅM
	1140	14 19	0400	CHRB High River AB med id	RÅM
		16	2159	CBI Sydney NS med promos och nyheter	RÅM
		23	0750	KXRB Sioux Falls SD med id och country	LSD
	1150	24	0900	CKOC Hamilton ON ”CKOC AM is BBN Bloomberg Radio”	RÅM
		8 23	0500	WHBY Kimberly WI starkast denna morgon	RÅM
		23	0705	WHBY med väder och id	LSD
	1160	21	0100	WYLL Chicago IL  “AM 1160 Hope for your life”	RÅM
		18	0800	KCTO Cleveland MO ”KCTO 1160 AM”, sänder numera Hosanna Christian Network. KSL idade svagt under. Hörd på ÖK-antenn.	RÅM
		18 23	0800	KSL Salt Lake City UT med id på VK-antenn. Inget spår av KCTO.	RÅM
	1170	13 18	1418	KJNP North Pole AK med ett kort id mellan två låtar, även 19:e 0400	RÅM
		24 19	0900	WWVA Wheeling WV ”NewsRadio WWVA”	RÅM
	1180	24	0901	KYES Rockville MN med fint id	RÅM
	1190	24	0900	WLIB New York NY med gospel och id	RÅM
		17 19	0800	KEX Portland OR med id och nyheter	RÅM
	1200	18	0803	CJRJ Vancouver BC med ett ”Spice Radio”	RÅM
		16 20	0800	CFGO Ottawa ON med id och sport	RÅM
		8	0500	WXKS Newton MA  ”Talk 1200” mm	RÅM
		17 19	0800	KFNW West Fargo ND med religiösa program “Faith Radio” mm	---
		7	0559	WOAI San Antonio TX med lokala reklamer ”NewsRadio 1200 WOAI”	RÅM
		18	0505	WOAI idade	LSD
	1210	24	0900	KGYN Guymon OK “KGYN NewsRadio” mm	RÅM
		8 23	0507	WPHT Philadelphia PA med id innan C2C startade	RÅM
		19	0401	KHAT Laramie WY “New country 96-7” mm	RÅM
	1220	20 19	0400	CJRB Boissevain MB med id	RÅM
		9 23	0400	WHKW Cleveland OH ”The Word” mm	RÅM
	1230	20	0359	CHFC Churchill MB idar för 100.9 i Thompson	RÅM
		14 19	0359	CFFB Iqaluit NU bra med id på lokalt språk och engelska	RÅM
		8	0537	WCMC Wildwood NJ med oldies och ett id för WMID	RÅM
	1240	19	0400	KICD Spencer IA ”Your Information Station Newsradio 102.5, AM 1240 KICD”	RÅM
	1250	8	0500	WPGP Pittsburgh PA med ett uschligt id	RÅM
		17	0801	KKDZ Seattle WA med id på engelska	RÅM
		21	0500	WSSP Milwaukee WI med id	RÅM
	1260	18	0800	CFRN Edmonton AB med ett stört ”TSN 1260”	RÅM
		8	0500	WBIX Boston MA med ”Bossa Nova” och reklam	RÅM
		15	0835	WBIX med portugisiska	LSD
	1270	9 16	0501	CJCB Sydney NS med ett ”CJCB” mellan två countrylåtar	RÅM
		10	0425	CJCB med country	LSD
		18	0800	KTFI Twin Falls ID ”Salt and Light Radio, KTFI Twin Falls”	RÅM
		17 24	0800	WXYT Detroit MI med id och sport	RÅM
		7	0545	KNWC Sioux Falls SD idade “Faith 1270”	LSD
		9 18	0400	KNWC  ”Faith Radio” mm	RÅM
	1280	20 23	2201	CFMB Montréal QC “CFMB Radio Montréal” mm 	RÅM
		19	0406	KBNO Denver CO med musik och “Qué Bueno” mm	RÅM
		16 19	0733	WWTC Minneapolis MN ”The Patriot” mm	RÅM
		7	0550	WWTC idade “AM 1280 The Patriot”	LSD
		23	0500	KVXR Moorhead MN “Real Presence Radio” mm	RÅM
		8 21	0500	WNAM Neenah-Manaska WI är pålitlig med NOS	RÅM
	1290	17	0749	CFRW Winnipeg MB “Funny 1290 AM”	RÅM
		17	0745	CJBK London ON idade “News Talk 1290”	LSD
		19	0400	KOIL Omaha NE med id	RÅM
		9	0500	WKBK Keene NH ”FM 94.1 and AM 1290 WKBK”	RÅM
		18	0800	KUMA Pendleton OR “NewsTalk 1290” mm	RÅM
	1300	21	0600	KGLO Mason City IA idade	LSD
		23	0500	KGLO  har varit ovanlig denna expedition	RÅM
		8	0500	WRDZ La Grange IL idar även för 1030 och riktar sig till polacker i området	RÅM
		7	0419	WOOD Grand Rapids MI  ”TalkRadio WOOD” mm	RÅM
		17	0830	KKOL Seattle WA reläar “AM 1590 The Answer”	LSD
	1310	16 20	0602	CIWW Ottawa ON “City News 1310 AM 10.1 FM”	RÅM
		7	0501	WDTW Dearborn MI ”La Zeta Detroit” mm	RÅM
		17 23	0800	KZXR Posser WA med ett flerstationsid	RÅM
		9 21	0400	WIBA Madison WI “NewsTalk 1310 WIBA”	RÅM
	1320	17	0801	CHMB Vancouver BC med id på engelska	RÅM
		18	0445	WILS Lansing MI med en programmpromo	LSD
		20	2200	WILS  ”… at wils.com” 	RÅM
		24	0755	KOZY Grand Rapids MN med oldies och ett id	RÅM
	1330	8	0514	WRCA Watertown MA med promo för filmfestival i Boston, ”Bloomberg 106.1”	 RÅM
	1340	
	1350	19	0400	KRNT Des Moines IA med ESPN	RÅM
	1360	16	0800	WDRC Hartford CT med id	RÅM
		20	2200	WYOS Binghampton NY ”CBS Sports Radio 1360 AM WYOS” mm	RÅM
		24	0900	WSAI Cincinnati OH med Fox Sports Radio	RÅM
		17	0800	KKMO Tacoma WA med id och ”Musica Mexicana”	RÅM
		9 18	0400	WTAQ Green Bay WI ”News, Talk, Sport. WTAQ Green Bay …”	RÅM
		17	0735	WTAQ idade	LSD
	1370	19	0400	KGNO Dodge City KS “We are Dodge City’s First Radio Station, KGNO 1370”	RÅM
		15 23	0817	WDEA Ellsworth ME med NOS och id	RÅM
		15	0815	WDEA hördes trots störningen	LSD
		20	2300	WXXI Rochester NY “.. on WXXI”	RÅM
	1380	16 20	0800	CKPC Brantford ON ”Arise Christian Radio AM 13-80”	RÅM
		18	0700	KLIZ Brainerd MN med id, ”The Fan” mm	RÅM
		8 18	0556	KRKO Everett WA spelade gamla godingar och idade mellan låtar.	RÅM
		25	0325	KRKO med oldies	LSD
		9	0400	WOTE Clintonville WI med FSR och “Franchise Sports Radio”	RÅM
	1390	18	0759	KLTX Long Beach CA “Radio Inspiración”	RÅM
		8	0500	WGRP Chicago IL  ”Inspirational 1390”	RÅM
		20	2200	WEGP Presque Isle ME stark med id	RÅM
		23	0500	WLIB New York NY med gospel	LSD
		23	0600	WFBL Syracuse NY lurades med att ida för WSEN	RÅM
		17	0800	KZGD Salem OR idade “KRYN 1230 AM Gresham OR La Estacion de la Familia”	RÅM
		21	0549	WRIG Schofield WI “93-9 The Game” och sport efter ett reklamblock	RÅM
	1400	20 22	0259	CBG Gander NL idar ”on 1400 AM in Gander”	RÅM
	1410	8 18	0559	CFTE Vancouver BC  ”BNN Bloomberg Radio 1410 AM” mm	RÅM
		22	0430	CJWI Montréal QC med franska	LSD
		23	0600	CJWI  med id	RÅM
	1420	9	0400	WOC Davenport IA inte alltför stark	RÅM
		16	0743	WHK Cleveland OH med ett ”The Answer”	RÅM
		22	0600	WHK  med id	LSD
	1430	9	0400	KAMP Aurora CO är numera ”Sportsradio The Bet”	RÅM
		17	0600	KAMP med id och CBS Sports Radio	LSD
		23	0559	WENE Endicott NY med ett ”Fox Sports 1430”	RÅM
		18	0800	KCLK Asotin WA med FSR och id	RÅM
	1440	17	0716	CJKR Wetaskiwin AB jinglade “W 1440”	LSD
		19	0400	CKJR med oldies och “W 14-40” på VK-antennen	RÅM
		19	0400	WMAX Bay City MI “25 years of Catholic Broadcasting” mm på ÖK-antennen	RÅM
		24	0901	WHKZ Warren OH “WHKZ Warren Relevant Radio 1440 AM”	RÅM
	1450	21	0540	CFAB Windsor NS med ett “AVR” och country	RÅM
		8	0545	+WWRI West Warwick RI ”Best Classic Rock 105.5 and 1450 AM” överraskade	RÅM
		17 18	0800	KONP Port Angeles WA vanlig även denna säsong	RÅM
	1460	8 19	0500	KZNT Colorado Springs CO fint med id ”AM 1460 FM 101.1 The Answer” mm	RÅM
		7 23	0500	KXNO Des Moines IA ”Des Moines Sports Station KXNO”	RÅM
		21	0100	WOPG Albany NY med EWTN och id	RÅM
	1470	19	0401	CJVB Vancouver BC ”On Fairchild Radio”	RÅM
		7 8	0500	WBMD Peoria IL idar även för 100.3 FM	RÅM
		19	0530	WMBD med id och reklamer 	LSD
		17	0759	KBSN Moses Lake WA med id	RÅM
		17	0800	KBSN idade	LSD
	1480	16 23	0800	WSAR Fall River MI med id	RÅM
		17	0949	WGVU Kentwood MI med id och oldies	RÅM
		24	0735	WGVU idar ”Real Oldies 1480 & 850”	LSD
		18	0830	KBMS Vancouver WA med en stationspromo	LSD
	1490	9 22	0452	WBAE Portland ME bra ett tag med id mm, även 22:a 2058	RÅM
		25	0610	WBAE idar ”The Bay”	LSD
	1500	8	0500	WFED Washington DC ”Federal News Radio”	RÅM
		15	0830	WLQV Detroit MI med id och religiöst	LSD
		16	2200	WLQV  med id	RÅM
		20	2200	KSTP St. Paul MN med id	RÅM
	1510	7	0500	KPLS Littleton CO idade ”K-Plus”	LSD
		16 8	0758	KPLS  med id	RÅM
		20	-2200	WMEX Boston MA med promos och id. Stänger 2200.	RÅM
		23	2115	WMEX med dageffekt och oldies	LSD
		9 24	0500	WLAC Nashville TN med nyheter	RÅM
		23	0430	WLAC med Fox News	LSD
	1520	21	0500	KOLM Rochester MN idade ”1520 The Ticket”	LSD
		24	0900	WWKB Buffalo NY ”The Bet 1520”	RÅM
		7	0707	KKXA Snohomish WA bra på ÖK-antennen	RÅM
		16	0915	KKXA med country	LSD
	1530	7	0830	KFBK Sacramento CA med trafikinformation	LSD
		13	0459	KFBK  ”93.1 KFBK” starkast denna störiga morgon	RÅM
		8 16	0500	WCKY Cincinnati OH med ESPN	RÅM
	1540	8 13	0500	KXEL Waterloo IA är ofta stark även vid dåliga konds	RÅM
		23	0430	KXEL idade	LSD
	1550	16	0800	CBEF Windsor ON är starkast på heltimmen	RÅM
		18	0930	KGMZ San Francisco CA idade ”Channel Q”	LSD
		16	0802	WRHC Coral Gables FL  ”Cadena Azul 1550 AM” mm	RÅM
		17 19	0800	KRPI Ferndale WA med id på engelska	RÅM
	1560	17 19	0734	KNZR Bakersfield CA stark med id	RÅM
		18	0630	KNZR med en break i C2C	LSD
		7	0500	KGOW Bellaire TX med id, annars vanligen program på vietnamesiska	RÅM
		17	0943	KVAN Burbank WA  ”La Estación de la Familia” mm	RÅM
	1570	23	0617	CJLV Laval QC med id och oldies	RÅM
	1580	9 16	0422	CKDO Oshawa ON med oldies och id i en promo	RÅM
		19	0403	KFCS Colorado Springs CO med ett försenat TOH-id och ”Tigre FM”	RÅM
		16	0924	KGAL Lebanon OR med ett stört ”Smart Talk 1580”	RÅM
	1590	17	0425	WAKR Akron OH med oldies	LSD
		23	0559	WAKR  upp med ett id	RÅM
		8	0500	WARV Warwick RI med id även för 92.7	RÅM
		9 24	0400	WBGW Denmark WI med ett id i röran av stationer	RÅM
		24	0700	WBGW med id och oldies	LSD
		17	0855	KLFE Seattle WA idade ”1590 The Answer”	LSD
		18	0800	KLFE  ”The Answer” mm	RÅM
	1600	8	0500	KEPN Lakewood CO med id	RÅM
		9	0400	KGYM Cedar Rapids IA med ”The Gym” mm	RÅM
		7 16	0500	WAAM Ann Arbor MI med id och Fox news	RÅM
		17	0420	KTUB Centerville UT idar nu ”La Rangera 1600 AM”	LSD
	1610	22	0540	CHRN Montréal QC idar “Radio Humsafar”	LSD
		24	0900	CHRN  “CHRN 1610 Radio Humsafar”	RÅM
	1620	
	1630	9	0425	KCJJ Iowa City IA	LSD
		19 24	0400	KCJJ Iowa City IA “The Mighty 1630 KCJJ”	RÅM
	1640	24	0900	WSJP Sussex WI  “Relevant Radio” mm	RÅM
	1650	22	0450	CKZW Montréal QC med franska och religiös musik	LSD
		23	0600	CKZW Monréal QC med franska och id	RÅM
		7	0500	KCNZ Cedar Falls IA “The Fan” mm	RÅM
		9	0420	KCNZ idade “1650 The Fan”	LSD
	1660	20	2200	CJEU Gatineau-Ottawa QC med id och musik	RÅM
		17	0800	KOWB West Fargo ND med id och sport	RÅM
	1670	22	0830	CJEU Gatineau-Ottawa QC med id och musik	LSD
		25	0645	WMGE Dry Beach GA med Black Information Network	LSD
		21	0435	WOZN Madison WI med CBS Sports Radio	LSD
	1680	24	0950	WOKB Winter Garden FL med religiös musik	LSD
	1690	16	0800	WMLB Arondale Estates GA med id	LSD
		24	0900	WMLB  ”All News WMLB”	RÅM
	1700	24	0900	KGBB Des Moines IA med id i röran	RÅM


VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	630	23 20	0600	WUNO San Juan, PR stark med id	RÅM
	800	20	0400	PJB R Transmundial, Bonaire med id och religiöst program	RÅM
	810	23	0604	WKVM San Juan PR tryckte undan BBC ett tag, ”Radio Paz 810” mm	RÅM
	860	10	0510	PJZ-86 R Curom, Willemstad med trevlig musik och jingleid, Det blev ett nytt hört land så nu gäller det ’bara’ att få svar också. Tnx BOS.	 RÅM
		23	0600	PJZ-86 med jingleid	LSD
	870	7 8	0500	WQBS San Juan PR överraskade med ett fint id	RÅM
	940	18	0545	XEQ México City idar ”La Ke Buena”	LSD
	1060	10	0505	WCGB Juana Diaz PR // WBMJ 1190	LSD
	1280	10	0530	WCMN Arecibo PR idar ”NotiUno”	LSD
	1350	7	0501	WEGA Vega Baja PR stark	RÅM
		10	0445	WEGA idade ”Candelita 7”	LSD
	1400	21	0004	Harbour Light stark med religiöst och id	RÅM
	1570	19	0400	XERF Ciudad Acuña CO med id	RÅM
	1660	20 23	0400	WGIT Canovanas PR med id	RÅM


SYDAMERIKA
	560	23	0559	HJGS R Nacional de Colombia, Tunja med id	RÅM
	570	8	0535	HJND R Nacional de Colombia/Bogotá med id	RÅM
	590	13	0520	LS4 R Continental/Buenos Aires	LSD
		14 16	0500	LS4 R Continental stark med id	RÅM
	670	14	0515	LRI209 R Mar del Plata spelade Carlos Rivera	LSD
	750	16	0450	LRA7 R Nacional Córdoba med musik och id	LSD
	760	13	0510	LU6 R Atlántica/Mar del Plata	LSD
		14	0655	LU6 R Atlantica med id	RÅM
		11	0502	ZYH588 R Uripurú, Fortaleza med id	RÅM
	770	23	0720	HJJX RCN R/Bogota med id	LSD
	810	23	0601	HJCY Caracol R Bogotá, Bogotá svagt under BBC	RÅM
	870	12	0300	LRA1 R Nacional Buenos Aires med id	RÅM
		23	0555	HJLA Unominuto R/Tolima med id	LSD
		23	0500	HCLY2 R Cristal/Guayaquil med flera id	LSD
	890	23	0601	HJCE Vida 890, Bogotá med id	RÅM
	930	11	0501	CX20 R Monte Carlo, Montevideo med id	RÅM
	940	19	0409	ZYJ453 Super R, Rio de Janeiro med id	RÅM
	950	14	0700	LR3 CNN R Argentina, Buenos Aires med id	RÅM
		15	0450	LR3 CNN R Argentina	LSD
	1000	23	0604	HJAQ RCN Radio, Cartagena med id	RÅM
	1030	14	0704	LS10 R Del Plata, Buenos Aires stark med id	RÅM
	1070	10	0525	HJCG R Santa Fé/Bogotá	LSD
		23	0600	HJCG  med id	RÅM
	1100	23	0600	HJAT Caracol R Barranquilla idade ”Caracol Radio”	RÅM
	1170	23	0600	HJNW Caracol R, Cartagena med id	RÅM
	1350	12	0400	LS6 R Buenos Aires, Burzaco med id	RÅM
		14	0440	LS6 R Buenos Aires med religiöst	LSD
		13	2100	ZYH520 Super Rede Boa Ventade/Salvador med religiöst	LSD
	1580	9	0506	HJQT Uniminuto R, Bogota med id och oldies som gör det svårt att skilja den från CKDO.	RÅM


KORTVÅG
	5895	14	0800	The C/Erdal, Norge med country	LSD
	5905	11	1200	Deutscher Wetterdienst/Pinneberg med väderrapport	LSD
	5920	15	0630	R HCJB Deutschland, Weenermoor med religiösa program på tyska	RÅM
		24	1130	Voice of Freedom/Hwaseong, Sydkorea med program till Nordkorea	LSD
	5940	13	0645	Rádio Voz Missionária/Camboriú med religiös musik	LSD
	5950	8	0900	WRMI R Miami Internation/Okeechobee FL idade	LSD
	5950	15	0700	WRMI  med id	RÅM
	5970	14	0900	WEWN Vandiver AL med EWTN-px på engelska	LSD
	5980	9	0640	Scandinavian Weekend Radio/Virrat med en specialsändning	LSD
		11	1330	R New Zealand Pacific	LSD
	5995	15	0700	R Mali/Bamako med afromusik och nyheter	LSD
	6005	15	0650	BBC Ascension Island med World Service	LSD
	6020	10	0658	R Delta International, Elburg bra med id och musik. Svarade snabbt och trevligt.	RÅM
	6030	20	1115	R Marti/Greenville med sportnyheter	LSD
	6055	20	1130	R Nikkei/Tokyo	LSD
	6060	15	0655	R Habana Cuba med engelska // 6100	LSD
	6085	8	0915	R Mi Amigo International/Kall-Krekel med trevliga program	LSD
	6130	10	0845	R Casanova är en holländsk pirat	LSD
	6140	8	1030	R Onda/Borculo NL jingel-idade	LSD
	6150	9	0800	Europa 24/Datteln med id och nyheter	LSD
		15	0659	Europa24 med id	RÅM
	7227	9	0815	PowerRock/Nijmegen NL är en legal station	LSD
	9965	14	0815	T8WH-Hope R/Palau med religiöst	LSD
	11815	20	0945	ZYE440 R Brasil Central/Goiania	LSD


OID/TENTATIV
	801	18	2015	OID Grekisk station, troligen Studio 1 i Aten.	LSD
	828	16	2030	(tent) RDP Açores, Monte das Cruzes med portugisiska och fotboll	LSD/RÅM
	1050	8	0216	OID. Efter tips från OJS om KMTA Miles City MT, hittades en station som spelade en oldies men svagt och bara en kort stund	RÅM
	1570	16	0803	(tent) WVTB Auburndale FL idade ”La Raza” och några frekvenser. Det finns två stationer på frekvensen som idar ”La Raza” så det måste manglas mera	RÅM
	1575	21	0755	(tent) R Komintern, Smolensk är en rysk ’pirat’ som spelade välkända jullåter och det passade ju bra när jag skulle gå ut och skotta bort snön runt bilen.	LSD/RÅM


