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


21.11	10.00 hämtade Lars mig i Furuögrund sedan han startat från Ursviken en dryg halvtimme tidigare med hela bagaget full med gamla bordsradiomottagare. Efter några minuters proviantering i Byske raskt vidare till Ersnäs trafikplats, söder om Luleå, där KEL väntade förväntansfullt på att överta ansvaret för rörpytsarna. Lite surr och vidare mot Vippabacken och dagens fläskkarré med rostad potatis och peppar- och svampsås. Som vanligt en klimatchock vid Jockfallbron. Höst söder om och vinter norr om bron!

	I den långa uppförsbacken från Jockfall fick vi plötsligt en tvådelad måne mitt i blickfånget. Höll i sig länge så vi letade ett bra ställe att stanna. Tyvärr var det för skumt ljus för mobiltelefonkamrorna så det var ännu mer intressant i verkligheten. Reklambanderoll på månen eller ….

	Strax efter 15 SNT och i de sista resterna av dagsljus låste vi så upp kontorsdörren till skolan i Parkalompolo. Tydligen hade det varit plusgrader när traktorn senast skottade så en allé av isklumpar på båda sidor om bredd som skopan tillåtit krävde lite precist rattande om man var rädd om lacken. Ca 15 grader välkomnade oss så på med mer värme. Inga överhängande cx så vi packade upp i lugn och ro. Lät inte kul när vi till slut slog på men det var inte väntat heller.

22.11	Kondsen var på gång fram till 03z då det störde till lite. Drygt två timmar senare återkom en del signaler och sunrise gav nog en del vanligare stationer.  0810 utc var NA borta igen. Vid lunch återkom en del vanligare västkustare och KBRW började gå bra på västkustantennen. Men anades mest på Alaska-tråden trots dess dokumenterade potential. Tanken var att lägga ner en hel del tid och kraft på att en gång för alla ta reda på vad som spökar. Men det var minus 20 grader ute så projektet las på is. (!)

	Strax före solnedgången gjorde vi en desperat 15 minuters utryckning bara för att motionera UHF-UHF-skarven mitt på koaxen och se vad som eventuellt skulle hända. MV-spektrumet spelades in för senare analys. Inga konstigheter med skarven när den togs isär. Allt satt som det skulle och var torrt och fint. Så vi kopplade ihop allt igen men utan plastkapseln över (Eftersom vi ska ta isär skarven om några dagar igen.) och hastade in. Nu var det full fart på antennen! När vi kollade av inspelningen så syntes det tydligt att redan när vi lyfte ner koaxen från träden närmast kraftledningsgatan så blev det tillfälligt kontakt nu och då men återgick hela tiden till felaktiga läget. När det isglaserade fuktskyddet skalades av från skarven kom och gick signalen mellan full fart och reducerad fart. Glapp i antingen mittledaren eller skärmen alltså. När jag tog isär donen dog det helt förstås och så tillkom skräpsignaler då jag tog i kontakten. Vi stod ju mitt under 400 V-ledningen. Efter hopskruvning var signalen helt stabil trots att vi ju lyfte upp koaxen i träden igen och sträckte upp hänget. Inga störningar eller glapp alls. Så det är inte fel på antenn, balun, kopplingsdosan inne på väggen eller på koaxialkablarna. Dålig precision i kontaktdonen alltså!? Bara att försäkra sig om att man hittar av ett stabilt läge nästa säsong när skarven ska monteras ihop igen. Bara göra om tills det blir stabilt. Vi kommer nämligen att ta isär och gömma undan kontakterna så att Vattenfall inte har någon anledning att kapa något innan vi ska lyssna igen. Utbyte av kontaktdon eller modifiering får bli en uppgift för nästa sensommar. 

	Nu får AK o HI gärna storma in kommande dagar under vår korta expedition. Blev bara halvhjärtat idag. Enbart norra halvan av AK gick hyfsat ett bra tag.  Samtidigt som Japan hade en hyfsad period. De senare dock inte bevakade. Kvällen blev varken bra eller dålig Snarare tvärtom! TA mycket sämre än väntat alltså.  Men inte bra mot Spanien, Afrika eller något annat heller.

	Dagens innejobb blev att lyfta ner plasma-TV:n och ansluta en ny DVB-T2-box via HDMI samt att plocka bort scart-kabeln och den föråldrade boxen som bara kunde visa finsk TV efter omläggningen någon månad tidigare. Lite trist att inte komma åt portarna utan att lyfta ner klumpen från väggen men det gick bra. Jag hade fått en över som därmed donerades, i SDXF:s namn, till PIK. Så numera finns det en massa kanaler att titta på om man tar med sitt Boxer-kort. Men de fria kanalerna är åter i alla fall.

23.11	Brassar mestadels från midnatt och i början av natten. Kompletterat av KSTP och andra störnings-stationer nu och då. Detta trots bara svag geomagnetisk aktivitet.  Laddar nog för morgontoppen. I stort sett ingenting före 07z men något på timmen 07 följt av en svacka på en timme. Användbart från 0755 utc fram till 0959z då allt försvann totalt en minut före heltimmen. Liten risk att hitta något nytt men småroligt en stund i alla fall.  Alaska dök upp några kortare perioder mitt på dagen när norrskenet tillfälligt lättade men på Asien-tråden ylade det mest hela dagen. En stund efter solnedgången gick det ett par japaner men sen mest oväsen och near east. Indien fint med EE nyheter här och där.

		Lars börjar vara övervänt på Hawaii-signalerna och förresten NA-dito överhuvudtaget så han roar sig med att löpträna några km varje förmiddag efter skoterspåret. Till Palovallen och via Börjes stuga tillbaks igår t ex. Mötte en man som påpekade att det var -20 grader … Idag blev det visst rakt fram mot Kiruna nere vid myren istället. Fast inte ända dit förstås. Och sen blev Skellefteå AIK utslagna ur CHL … 

	Inget vettigt att lyssna på före midnatt UTC. Inga spännande bärvågor ens trots att värdena långsamt blir bättre. Bara öppet rakt söderut en bit.

24.11	Inget före sunrise och inte mycket sen heller. Inte höll det ut så länge heller. Trots stadigt bättre värden. Lasse kastade in handduken och ville att vi skulle bryta i förtid. Lite drastiskt tyckte jag men förbättringen går alldeles för långsamt för att det ska hinna bli någon fart de kommande två dagarna. Inga signaler som störde packandet alltså. 

	Tankning i Överkalix och varsin laxmacka på Vippabacken innan solen gjort sitt för dagen. Bra vinterväglag.  Hemma i Furuögrund i god tid för att rigga min CloudIQ. Starkare och renare signaler hemma men det gäller då förstås även QRM. 1400 och 650 syntes nu och då vid 20 UTC. Men eventuellt resultat redovisas i ett annat forum förstås.				

		En misslyckad expedition i raden denna mediokra höst. Kommer att bli bra men det dröjer …	  / BOS

EUROPA
	603	24	0626	RNE R5 Sevilla      	LE
	612	24	0626	RNE Vitoria           	 LE
	621	24	0626	RNE Jaen                	LE
	657	24	0626	RNE R5 Madrid      	LE
	729	24	0626	RNE Valladolid       	LE
	774	24	0626	RNE Caceres           	LE
	801	24	0626	RNE Ciudad Real    	LE
	873	23	2301	SER R Zaragoza ofta bättre än så här     	BOS
	936	24	0626	RNE R5 Zaragoza   	LE
		23	0625	RNE R5 Valladolid 	LE
	1008	23	2301	SER R Extremadura den torrisen släpper ej fram något nytt    	BOS
	1017	24	0626	RNE R5 Burgos      	LE
	1044	23	2301	SER R Valladolid och SER R San Sebastian samtidigt. Båda klara ID.	BOS
	1125	23	0636	RNE R5 Vitoria      	LE
	1179	23	2303	SER R Rioja  bäst runt denna tid i gaten. Första ID:et distorderat. OK här.	BOS
	1305	24	0626	RNE R5 Ciudad Real    	LE
		23	0636	RNE R5 Bilbao       	LE
	1485	23	2301	SER R Alcoy bästa ID på timmen men SER R Santander tog över strax efter	BOS
	1503	24	0626	RNE R5 Lugo                	LE
	1521	23	2301	SER R Castellón  ID:ade men försvann sedan ner i bruset på Asien-antennen	BOS
	1539	23	2301	SER R Elche  hårt trängd av annan spanjor som dock inte använde sin local gate	BOS

AFRIKA
	576	24	0626	RNE Canarias        	LE

NORDAMERIKA
	560	24	0500	WGAN Portland ME  bra ID då splattret upphörde några sekunder	BOS
	570	24	0635	CFCB Corner Brook NL  fint med VOCM wx.  
		24	0636	KNR Nuuk i Grönland starkast före och efter CFCB med lokalt språk i snx och mx	BOS
	580	24	0700	CFRA Ottawa ON  helt dominant som ”alltid”	BOS
	590	24	0800	VOCM St John’s NL                   	LE
		24	0500	WEZE Boston MA  hyfsat // 95.  VOCM IDade under också.	BOS
		24	0700	CJCL Toronto ON  ”590 The Fan”	BOS
		23	0923	KHAR Anchorage AK  Promotade Alpha Media Alaska, d v s sig själva	BOS
	610	24	0705	WIOD Miami FL  riktigt fint med mycket rapporterbart!	BOS
	620	22	0805	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		23	0930	KGTL Homer AK  med Homer-snx och vädret	BOS
	630	23	0820	CHED Edmonton AB  i högform 	BOS
		23	1300	KIAM Nenana AK  svagt vid legal ID men tog sig fint senare	BOS
	640	24	0700	CFMJ Richmond Hill ON                      	LE
	650	23	0900	KENI Fairbanks AK  med ett par OK ID	BOS
	660	23	0700	WFAN New York NY  och inte AB denna tid	BOS
		23	0800	KFAR Fairbanks AK  på den gula antennen men väldigt svagt.  Bättre 09z	BOS
	670	22	0800	WSCR Chicago IL  kom fram hyfsat på östkusttråden då KBOI dämpades där	BOS
		22	0800	KBOI Boise ID  klämde till IL rejält på timmen på prärietråden	BOS
		23	0800	KBOI                      	LE
	680	22 23	0800	WRKO Boston MA	BOS
		24	0700	WRKO                    	LE
		23	0900	KBRW Barrow AK  mer eller mindre fint hela dagen oavsett AK-cx eller ej	BOS
		24	0800	KBRW                    	LE
	690	23	0729	CKGM Montreal QC  mycket fint med lokala reklamer mm	BOS
	700	23	0900	KBYR Anchorage AK  svagt på gul antenn, d v s prärietråden	BOS
		23	0930	KBYR                      	LE
	710	23	0800	WOR New York NY                       	LE
		24	0732	WOR  stark vid ID	BOS
		23	0757	KIRO Seattle WA  ”ESPN Seattle” några gånger i en reklam-lucka denna tid men misslyckades med att lägga in legal ID 0800z. Blev bara lite skrap och tystnad.	BOS
	720	22	0805	WGN Chicago IL  hade problem med Grönland men bra så här dags	BOS
		23	0900	KOTZ Kotzebue AK	LE
	730	22	0803	CKAC Montreal QC  	BOS
		23	0805	CHMJ Vancouver BC  med sin obligatoriska trafikuppdatering	BOS
		23	0905	CHMJ                      	LE
	740	23	0702	CHCM Marystown NL  meddelade kraftfullt att ”This is a station of the VOCM Network. Now simulcasting on 88.3 CHCM FM in Marystown. Should you experience any station interference please contact by email. chcmfeedback@stingray.com.”   	BOS
		23	0702	CHCM                                                                    	LE
	750	23	0930	KFQD Anchorage AK  stark vid ID. Pratade skit om demokrater, CNN etc   	BOS
		23	0930	KFQD                                                                    	LE
	760	24	0400	WJR Detroit MI  på västkusttråden                     	BOS
	770	22	0801	WABC New York NY  i kamp med jämnstark   	BOS
		24	0700	WABC                                                                    	LE
		23	0800	KTTH Seattle WA                                               	BOS
	780	22	0805	WBBM Chicago IL  bra                                      	BOS
	790	23 24	0700	WAXY South Miami FL  med ett uselt ID där ”South Miami” hörs bäst.      	BOS
		23	0900	KCAM Glennallen AK  IDade ordentligt till skillnad från alla NPR-stationerna	BOS
		23	0930	KCAM                     	LE
	800	24	0733	CKLW Windsor ON  med ID efter några reklamer. VOWR dominerade annars	BOS
	810	23	0819	KGO San Francisco CA                                                      	BOS
	820	22	0800	WCPT Willow Springs IL  med ett hyfsat ID                     	BOS
		23	0900	KCBF Fairbanks AK  // 107.9  fint som alltid vid AK-cx  	BOS
		23	0900	KCBF                                                                                    	LE
	830	24	0630	WCRN Worcester MA  ”Full Service Radio”	BOS
		24	0700	WCCO Minneapolis MN  med uselt ID när jag trodde den andra på fqn skulle ID:a	BOS
	840	22	1304	CFCW Camrose AB  fint med jingle-ID         	BOS
		23	0932	KPEN Kenai AK  fint med många detaljer till rapporten. Betydligt bättre än KGTL 620 som hördes parallellt ibland. Fina ”On Top of the World Radio”-ID mm  Fint QSL!	BOS
		23	0840	KPEN                                                                  	LE
	850	24	0700	WEEI Boston MA                                              	LE
		23	0800	WKNR Cleveland OH                                        	LE
		22	0805	KOA Denver CO                                              	BOS
	870	24	0731	WWL New Orleans LA  plötsligt bra med ID och promo efter att det bara gått LA 	BOS
	880	22	0800	WCBS New York NY                                      	BOS
		23	0800	WCBS                                                                 	LE
	890	22	0800	WLS Chicago IL  stark                                 	BOS
		22	0800	WLS                         	LE
		24	0500	CJDC Dawson Creek BC  på västkustantennen	BOS
	900	23	0900	KZPA Fort Yukon AK  med det vanliga ”KSKO”-ID:et. Är // FM på natten.	BOS
		23	0900	KZPA  KSKO id      	LE
	910	24	0800	KCJB Minot ND  avslöjad trots att dom gömde sig i splattret	BOS
	920	24	0700	WHJJ Providence RI  imponerade inte men gick ID:a i alla fall	BOS
		24	0601	CFRY Portage-la-Prairie MB  vädrade en jingle. Några grader varmare än i Parka.	BOS
		24	0801	CFRY                       	LE
		23	0934	KSRM Soldotna AK  fint och med många ID mm lokalt	BOS
		23	0931	KSRM                       	LE
	930	22	0701	CJYQ  St John’s NL  ”New Country”	BOS
		22	0800	WKBM Sandwich IL  med dubbel-ID:et  och sen riktigt bra med Relevant Radio	BOS
		23	0904	CJCA Edmonton AB  med ett försenat legal ID	BOS
		23	0835	CJCA                       	LE
	940	24	0800	CJGX Yorkton SK	BOS
	950	23	0800	CKNB Campbellton NB                      	LE
		23	0858	KCAP Helena MT  tog över helt med lokala reklamer. 0910z snyggt ID dessutom.	BOS
		23	0900	KJR Seattle WA  	BOS
		23	0900	KJR                          	LE
	960	22	0700	WEAV Plattsburgh NY  ”thegamefm.com” t ex i ett fullständigt ID	BOS
		22	0700	WEAV “The Game FM”  	LE
		22	0800	KMA Shenandoah IA  ett ID i fräsandet på gul antenn	BOS
		22 23	0800	CFAC Calgary AB	BOS
		23	0900	CFAC                       	LE
	970	24	0700	WZAN Portland ME                     	LE
		22	0805	WDAY Fargo ND	BOS
		23	0900	KBUL Billings MT  tog över från AK tillfälligt	BOS
		23	0858	KFBX Fairbanks AK  bra	BOS
		23 24	0800	KFBX                       	LE
	980	24	0800	KKMS Richfield MN	BOS
	1000	22	0800	WMVP Chicago IL  med bra signal till skillnad från de flesta andra på MV.	BOS
		23	0800	WMVP                     	LE
		23	1300	KOMO Seattle WA  lovade trafikuppdateringar var tionde minut	BOS
		24	0800	KOMO                    	LE
	1010	23	0700	WINS New York NY  wann	BOS
		24	0700	WINS                      	LE
		22	0300	CFRB Toronto ON  med senaste nytt ”from the CTV Toronto Newsroom”	BOS
	1020	24	0700	KDKA Pittsburgh PA                     	LE
		24	0800	KCKN Roswell  NM  bra men lät väldigt illa. Kraftig distorsion p g a snedstuds	BOS
		24	0800	KCKN                    	 LE
	1030	23	0700	WBZ Boston MA  bra                	BOS
		24	0700	WBZ                                              	LE
		23	0900	KTWO Casper WY                    	BOS
	1040	22	0800	WHO Des Moines IA                 	BOS
		24	0700	WHO                                             	LE
		23	0805	CKST Vancouver BC  ännu en “all new Funny …”                	BOS
		23	0931	CKST                                             	LE
	1050	24	0700	WEPN New York NY                	BOS
		23	0700	WEPN                                           	LE
		22	0300	CHUM Toronto ON  “TSN 1050”        	BOS
	1070	23	0805	KNX Los Angeles CA  övergick från CBS till eget. ”1070 News Radio”	BOS
	1080	24	0700	WTIC Hartford CT                       	LE
	1090	23	0900	KTNQ Seattle WA	BOS
	1100	24	0630	WTAM Cleveland OH  fint	BOS
	1110	24	0630	WBT Charlotte NC  med många ID på kort tid	BOS
		22	0700	WBT                        	LE
		22	0800	KFAB Omaha NE	BOS
		23	0800	KBND Bend OR  med nästan samma mörka röst som KFAB vid ID.	BOS
	1120	22	0800	KMOX St Louis MO	BOS
	1130	22	0800	WBBR New York NY	BOS
		24	0700	WBBR                     	LE
		24	0400	WISN Milwaukee WI  med ett svagt och stört ID bara på västkustaren	BOS
		23	0930	CKWX Vancouver BC  City News everywhere  	LE
	1140	23	0800	WRVA Richmond VA                    	LE
		23	0801	CHRB High River AB  med stilla mx före ID	BOS
		23	0900	CHRB                       	LE
	1150	24	0700	CKOC Hamilton ON  “Bloomberg Radio 1150” strax före WHBY	BOS
		22	0800	WHBY Kimberly WI	BOS
		24	0700	WHBY                     	LE
		23	0900	CJSL Estevan SK 	BOS
	1160	24	0631	WSKW Skowhegan ME  med halvkasst ID efter bra styrka på Louis Armstrong	BOS
		22	0800	WYLL Chicago IL	BOS
		22	0800	WYLL                       	LE
		24	0500	KSL Salt Lake City UT	BOS
		23	0800	KSL                           	LE
	1170	24	0700	WWVA Wheeling WV                    	LE
		23	0904	KJNP North Pole AK  stark “12.04” time check	BOS
		23	0900	KJNP                         	LE
	1180	23	0800	WHAM Rochester NY  svagt med sin ID-jingle	BOS
		24	0800	KYES Rockville MN  på ena antennen	BOS
		24	0800	KYES  93.5 AM 1180 K-YES  	LE
	1190	24	0700	WLIB New York NY  med sitt vanliga standard-ID	BOS
		24	0406	WOWO Fort Wayne IN	BOS
		23	0931	KEX Portland OR	BOS
		23	0930	KEX                           	LE
	1200	23	0700	WXKS Newton MA  stark	BOS
		23	0800	CFGO Ottawa ON                      	LE
		24	0700	WOAI San Antonio TX                      	LE
	1210	23	0700	WPHT Philadelphia PA  gick bra	BOS
		23	0900	KMIA Auburn-Federal Way WA  med ID, inklusive “Radio Amor”. Bättre 0931z! 	BOS
		23	0926	KMIA                        	LE
	1220	24	0700	WHKW Cleveland OH  svagt ID	BOS
	1230	24	0700	WCMC Wildwood NJ  hann klämma in ett sekundsnabbt ID: ”WCMC Wildwood” alldeles i början av vanliga WMID-ID:et.	BOS
		24	0404	CHFC Churchill MB  med vädret för norra Manitoba. -24 grader	BOS
	1240	24	0630	WMMB Melbourne FL  ”WMMB News”	BOS
		24	0630	WMMB                     	LE
		24	0645	WJMC Rice Lake WI  med ett helt OK ID plötsligen	BOS
	1250	24	0700	WPGP Pittsburgh PA  med ett ansvarsfullt ID om än svagt	BOS
		22 23	0300	CJYE Oakville ON  “on the Joy Top Twenty Countdown” Modern REL mx dock	BOS
		22	0800	WSSP Milwaukee WI	BOS
	1260	23	0700	WBIX Boston MA  stark förstås	BOS
		23	0800	WSUA Miami FL                      	LE
	1270	23	0704	CJCB Sydney NS  ID:ade i en svacka i musiken som innan gick mycket bättre. 	BOS
		22	0700	WXYT Detroit MI  You bet!	BOS
		22	0800	KNWC Sioux Falls SD	BOS
		22	0800	KNWC                      	LE
	1280	22	0800	CFMB Montreal QC  numer på EE nu och då med lättsam musik. ID på FF dock.	BOS
		22	0700	CFMB                                                                        	LE
		24	0400	WNAM Neenah-Menasha WI  ID efter en Elvis   	BOS
		22	0801	WWTC Minneapolis MN  med promo för Eric Metaxas Show plus ID          	BOS
		24	0700	WWTC                                                                      	LE
		23	0944	KZFS Spokane WA  stor överraskning med bra ”Hooptown 101 5”!  Tydligen på dag-effekt!  Gick länge med tyngre musik innan jag fattade. Finns fler och bättre ID oxo. Osynlig många år nu!   Hördes ibland förra seklet …                                               	BOS
		23	0944	KZFS                                                                          	LE
	1290	24	0505	WKBK Keene NH  uselt	BOS
		24	0730	WHIO Dayton OH  med ett svagt ID. Kom med ett bättre ID en minut senare dock.	BOS
		24	0703	CFRW Winnipeg MB  riktigt svag i röran med sitt ”All New Funny 1290”	BOS
		23	0905	KGVO Missoula MT  med en promo för Montana Outdoor Radio Show + ID	BOS
		23	0905	KGVO                      	LE
	1300	24	0630	WGDJ Rensselaer NY  med bara ett uselt ID	BOS
		22	0700	WJZ Baltimore MD  svagt men läsbart då WOOD plötsligt tappade signalen helt i den stökiga atmosfären någonstans. Bet-kedjans svaga kvinnoröst är inte bra heller	BOS
		23	0706	WOOD Grand Rapids MI  lämnade över till C2C	BOS
		22	0800	WOOD                     	LE
		22	0804	WRDZ La Grange IL  starkare än WOOD en stund. Denna tid bara ID som ”polskieradio.com”.  Och inte förstod man så mycket heller.	BOS
		22	0804	WRDZ                     	LE
		24	0700	KGLO Mason City IA                       	LE
	1310	24	0500	WLOB Portland ME  en av de stadigaste av nordost-stationerna som gick	BOS
		23	0800	CIWW Ottawa ON	BOS
		24	0400	WIBA Madison WI  med uselt ID i röran 	BOS
		24	0800	KNOX Grand Forks ND  svagt och brusigt ID efter Red Eye Radio	BOS
		23	1300	KZXR Prosser WA  faktiskt med ett KDYK-ID!  Nästan lokal-ID-alltså!  Som jag fick det till långt innan det var officiellt häromåret. 0900z samma dag fint ID också.	BOS
		23	0900	KZXR                      	LE
	1320	24	0400	WILS Lansing MI  påminde om att dom sände från the Capitol of Michigan	BOS
		22	0805	WKAN Kankakee IL  bara andra gången någonsin som jag hör. Men ”alla” IL gick runt denna tid!  Bra ID där även 101.3 FM nämns.  QSL redan på första lyssningen. Bra ID även 0733ut samma datum! Tydligen på dageffekt.	BOS
		22	0805	WKAN                      	LE
		23	1300	CHMB Vancouver BC	BOS
	1330	22 23	0700	WRCA Watertown MA  med ID // FM och 1450	BOS
		24	0700	WRCA                     	LE
		24	0800	WLOL Minneapolis MN  har varit ovanligt blek men här ett svagt ID i alla fall	BOS
	1340	24	0700	WMID Atlantic City NJ  parallellt med 1230 utom en sekund på timmen	BOS
		24	0707	WQSC Charleston SC  upp med fint ID och Country! Nu ska det väl bli QSL?	BOS
	1350	24	0633	CKAD Middleton NS  tydligen aktiv. Bra med country och här ett dåligt ”AVR”	BOS
	1360	22	0700	WDRC Hartford CT	BOS
		24	0700	WDRC                      	LE
		23	1328	KKMO Tacoma WA  med stilla Mex-plink och till slut ett svagt ID	BOS
		23	0932	KKMO  Rey             	LE
	1370	22 23	0702	WDEA Ellsworth ME  ”A down east radio tradition” som vanligt	BOS
		24	0700	WFEA Manchester NH  med delvis bra ID, t ex FM-frekvensen.	BOS
		24	0730	WSPD Toledo OH  upp med ID genom WDEA	BOS
		23	0930	KXTL Butte MT  fin local gate	BOS
		23	0930	KXTL                      	LE
	1380	22	0301	CKPT Brantford ON  ”Arise Radio” med flera Id	BOS
		24	0733	WPHM Port Huron MI  med uselt ID i lokal promo där Alisa gav telefonnumret till sig själv på säljavdelningen, enligt hemsidan, och sen ett par rejäla ID av en mansröst.	BOS
		23	0700	KLIZ Brainerd MN  svagt men väldigt välbekant ID	BOS
		22	0800	KLIZ                         	LE
		23	0959	KRKO Everett WA gick bra och hann precis ID:a innan någon där uppe plötsligt slog av alla stationer samtidigt en minut före heltimmen.	BOS
		23	0930	KRKO  Creedence  	LE
	1390	23	0700	WEGP Presque Isle ME  hann med en snabb bön innan heltimmen	BOS
		24	0700	WEGP                      	LE
		24	0300	WLCM Holt MI  uselt ID	BOS
		22	0804	WGRB Chicago IL  stark	BOS
		23	0900	KLTX Long Beach CA  “Radio Inspiración” fint slogan-ID	BOS
	1400	24	0632	WOND Pleasantville NJ  med ett uselt “WOND”	BOS
		23	0900	KRPL Moscow ID  ”ESPN Radio 1400 KRPL …”	BOS
		23	0900	KRPL                       	LE
		23	0938	KART Jerome ID  “Buck FM”	BOS
	1410	23	1300	CFTE Vancouver BC	BOS
		23	0930	CFTE                        	LE
	1420	23	0903	KITI Centralia WA  bra ID och sen en lite mer udda OLD.	BOS
		23	0933	KITI                          	LE
	1430	23	0758	WENE Endicott NY                                                    	BOS
		22	0800	KAMP Aurora CO  hyfsat legal ID men sen ett himla eko på After Hours-Amy    	BOS
		22	0800	KAMP                                                                            	LE
		23	0800	KLCK Asotin WA  bra ID även om dom låg under starka och totaldominanta KMES. Som dock inte brydde sig om att ID.a så formellt OID. Bara #Esne Radio” hört.     	BOS
	1440	23	0700	WRED Westbrook ME  inte så illa                             	BOS
		24	0557	WMAX Bay City MI  med några Ave Maria Radio-annonseringar men inte bra	BOS
		23	0801	CKJR Wetaskiwin AB  fann sitt format för länge sen och vägrar ändra på det	BOS
	1450	24	0618	CFAB Windsor NS  med ett dåligt  ”AVR”-ID	BOS
		24	0630	WPGG Atlantic City NJ  hade visst glidit ner 20 Hz denna morgon.  	BOS
		23	0900	KTRP Notus ID  med ett klart call men inte så mycket mer	BOS
	1460	23	0700	WOPG Albany NY  ID:ade och sa att dom körde ut en repris	BOS
	1470	24	0601	WLAM Lewiston ME  med en utdragen ”W-L-A-M”-jingle	BOS
		24	0700	KMNQ Brooklyn Park MN  med ett par ID i dictation speed inmixat i musiken	BOS
		24	0700	KMNQ                     	LE
		23	0905	KBSN Moses Lake WA  med ett par dåliga ID i en i övrigt hyfsad promo	BOS
		23	1301	CJVB Vancouver BC  	BOS
	1480	23 24	0700	WSAR Fall River MA  stark på timmen  ”Your Only Local News Radio”	BOS
		22 24	0300	WGVU Kentwood MI  bra nu men snart hörs dom aldrig mer.	BOS
		22	0801	WGVU                     	LE
		24	0559	WLMV Madison WI  inte så illa men ett par till på frekvensen.	BOS
		23	0918	KGOE Eureka CA  svagt ID men fina toppar med nätverksprat. 	BOS
		23	0900	KBMS Vancouver WA  svagt heltimmes-ID	BOS
	1490	24	0701	WBAE Portland ME  ”…. Only on The Bay!”	BOS
		24	0634	WMBM Miami Beach FL  med ett halvbra  ”Gospel AM 1490 WMBM ….”	BOS
		23	0900	KDBM Dillon MT  med legal ID men ett dussin ID över en timmes tid	BOS
		23	0900	KDBM                     	LE
	1500	23 24	0659	WFED Washington DC  med en hel minuts ID/promo-kombo	BOS
		24	0700	WFED                       	LE
		22 24	0300	WLQV Detroit MI  vid den lilla ON-MI-rusningen innan det dog ut	BOS
		24	0800	KSTP St Paul MN  en av de sista som orkade igenom denna förmiddag.	BOS
		24	0800	KSTP                         	LE
	1510	23	0800	WLAC Nashville TN	BOS
		24	0659	KPLS Littleton CO  med snyggt och komplett ID.  ”K-Plus” dessutom.	BOS
		22	0800	KPLS                          	LE
		23	0944	KGA Spokane WA  har tufft mot CO men här fint ”Fox Sports 103 5 The Game”	BOS
	1520	22	0759	WWKB Buffalo NY  f f g för mig som ”The Bet 1520”	BOS
		24	0600	KOKC Oklahoma City OK  var den som smög upp med ID genom Buffalo NY  	BOS
		23	1300	KKXA Snohomish WA  ohälsosamt bra.  Sen Roger Miller på skivtallriken	BOS
		23	0931	KKXA                      	LE
	1530	24	0730	WCKY Cincjnnati OH  med trevlig signal och dito ID	BOS
		23	1300	KFBK Sacramento CA	BOS
		23	0930	KFBK                       	LE
	1540	23 24	0600	KXEL Waterloo IA  stark men Bahamas med steelband  i hasorna	BOS
		24	0700	KXEL                       	LE
	1550	23	0900	KRPI Ferndale WA  med samma ID som 99 gånger av 100. Udda är att det är samma låt / chant runt ID:et som alltid!?  Någon religiös besvärjelse kanske? Jfr ”Ave Maria”	BOS
	1560	22 24	0805	KGOW Bellaire TX  med EE call-ID	BOS
		23	0800	KNZR Bakersfield CA	BOS
	1570	23	0945	KCVR Lodi CA  stadig ett bra tag med punjabi.  Här ett ”Punjabi Radio USA” men 0940z även uppräkning av ingående stationer i den lilla kedjan också.	BOS
		23	0945	KCVR                       	LE
	1580	24	0700	CKDO Oshawa ON                      	LE
		23	1300	KGAL Lebanon OR  hyfsat vid ID och sedan under nyheterna	BOS
		23	0930	KGAL                       	LE
	1590	23	0804	WAUB Auburn NY  kanon med lokala nyheter och ID! Kort rusning.	BOS
		23	0922	KLFE Seattle WA  ”am1590theanswer.com”	BOS
	1600	24	0732	WAAM Ann Arbor MI  med promo för sitt px The Dana Show 6-8 PM	BOS
		23	0935	KGST Fresno CA  med kortversionen:  ”La 1600 AM”	BOS
	1610	23	0805	CHNR Montreal QC  med ett par EE-reklamer med Indiskt uttal. Jingle-ID.	BOS
	1630	22	0805	KVAM Fox Farm WY                   	LE
	1640	23	1300	KDZR Lake Oswego OR  med ett användbart ”La Patrona” plus legal ID. Den formatändringen hade jag inte hängt med på.	BOS
	1650	23	0800	CKZW Montreal QC  ”1650 AM á Montréal” med lite tuffare musik än förr	BOS
		24	0600	KCNZ Cedar Falls IA  som vanligt starkaste X-bandare	BOS
		22	0803	KCNZ                       	LE
	1690	22	0759	WMLB Avondale Estates GA 	BOS
		22	0800	WVON Berwyn IL  hängde på Chicago-rusningen och IDade strax efter GA.	BOS

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	1470	23	0900	XERCN Tijuana BC  ganska fint med flera ID	BOS
	1540	23 24	0658	R Bahamas  upp med ett legal ID	BOS
	1660	24	0701	WGIT Faro de Santidad PR  	LE
	1700	23	0854	XEPE Tijuana BC  ”Heraldo Radio” fina toppar och djupa dalar	BOS
		23	0932	XEPE Heraldo Radio  	LE
SYDAMERIKA
	870	23	0700	R Nacional de Argentina                      	LE
	920	22	0300	R Nacional del Paraguay, Asunción  med flera klara ID trots splatter                	BOS
		22	0700	R Nal del Paraguay                              	LE
	940	23	0658	R Chajari, Chajari  reläade R Mitre och gick bättre än väntat.                        	BOS
	1150	23	0700	La Lider, Santa Fé  snyggt ”Transmite LT9 ….”                                           	BOS

OID/TENTATIVA
	1080	23	0933	(tent) KOAN Anchorage AK  med SS REL var oväntat. OID dock.	BOS

