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


13.10 	Extremt bekväm uppresa. Det mest spännande var väl köttbullarna och makaronerna på Vippabacken där PAX150 redan hunnit till efterrätten så att säga. Känns det igen från förra höstens expedition så stämmer det. Tradition numer. Handlandet blev dock hos ICA Alskog i Junosuando..

	Vi hade knappt landat och slagit på varmvattnet, elementen och värmepumparna förrän LSD och RÅM dök upp efter sitt veckohandande.  Vi gjorde bara ett snabbstop så därför var vi lite tidigare. Skolan var utkyld och nästan nere på utomhustemperaturen +5 grader.  Luftvärmepumparna var som senast inställda på kylning eftersom de användes i somras senast.

	Jag sprang runt i skogarna och kopplade in alla antenner medan Janne & Co kämpade med värmepumparnas inställningar.  D v s de som jag hittade i skymningen. AK-antennen var nämligen inte att återfinna. Morgondagens problem. Men sedan upptäcktes ett fel till på förbindelsen med skolan. Nämligen en bortriven PL-kontakt där de två halvorna av den luftburna koaxen skulle skruvas ihop. PET-flaskan och kontakten i den saknades och koaxänden låg på backen. Plastflaskan hade ursprungligen tejpats uppochner på en trädstam nära kraftledningen. Vattenfall klippte nämligen av den hösten innan så därför denna extra snabbkoppling. Är nämligen inte uppskattat att korsa ledningsgatan ur ansvarsfrihetssynpunkt. Ifall någon naken kraftledningstråd skulle falla ner. Dessutom upptäcktes att gula antennen som SDXF:s Parka-Kiwi matats från bara var 200 m lång!  Den hade gått av vid snöskoterleden.  Även det måste vänta till den 14:e. LA-tråden kollades inte men kopplades in. Lät bra vid senare kontrollyssning. Gröna ÖK-antennen satt perfekt i skogen och lät som den brukar ungefär. Röda VK-tråden såg ut att vara hel liksom Asien-antennen. 

14.10	Störde till i början på natten som boostade NA-signalerna i perioder och släckte ut dem dessemellan. Runt sunrise byttes jänkarna ut mot La Plata med överraskande resultat. Fina toppar och djupa dalar.

	Halvvägs till lunch gick Rolf och jag först gröna tråden ner och den var hel och spänd ända ner till slutmotståndet. Upp på skoterleden tills vi stötte på röda tråden och följde den till slutet. Såg fint ut. Upp igen tills vi kom på ”skidspåret” som vi sen följde bort mot Moravallen och hittade jordningen av AK/HI-tråden. Vi följde den hemåt för att se om det vi förmodade stämde. Vi hade redan tidigare konstaterat att tråden bara var av ett par meter från startpunkten. Det visade sig att svarta tråden mycket riktigt satt fint hela vägen fram till balunen. Bara att skarva in några få meter tråd så skulle  den saken vara ordnad.  Eftermiddagsprojekt för mig när övriga löste mysteriet med den gula antennen. Jag fick till en ersättning för den förlorade PL-kontakten och testade just resultatet när gulingarna kom in igen. De hade då hittat resten av prärietråden och den var inte så illa skadad utan skulle bara kräva en lite omdragning och upphängning plus hopskarvning förmodligen.  Efter lunch och antennkoll ett tag satsade vi på att göra färdigt PAX-Kiwi-tråden trots Japan-konds. Asientråden alltså i gammal god form som vanligt! Reparationen gick snabbare och enklare än befarat. I år var det ingen utomstående som orsakat felet utan det var en skarv som var gjord med en klämd skarvhylsa med smältlim som dragits isär av vinterns istyngd. Av någon anledning var skarven inte dragavlastad. Diskret men farligt.

	Småkul Japan- och Korea-konds hela eftermiddagen och kvällen rapporterar de som kollade. Norr-tråden fungerade också som den skulle tidvis när fräsandet norrifrån bedarrade. När ”norrskenet” lugnade sig var den överlägsen västkustantennen. Men oftast var det tvärtom p g a den höga aktiviteten i atmosfären.

	Tidiga och starka signaler från utvalda NA-stationer längst uppe i nordost. Typ 1230, 1400, 650, 1140, 930 och liknande.

 15.10	Började lovande med först brassar men snart även NA från nordöstra USA och Canada. Allt eftersom solen gick ner längre västerut så dök även stationer därifrån upp. Kanske inte riktigt på dageffekt men gränsfall i vissa fall. Lite intressant. När jag gav upp var det fortfarande östkustantennen som ägde så fortsatte spela in på den. De som bevakade soluppgången hade lite fördel av att kunna använda västligare tråd när tyngdpunkten hamnade i Wyoming-trakterna. Alaska oc h senare Japan hade fina perioder under dagen.  Lite disigt och småkallt väder så dagens utflykt inskränkte sig till verifiering av antennernas jordningar. Den enda som föll igenom vid testet var den gula (Kiwi-) antennen. Trots att vi fixade till avbrottet igår fick vi ingen kontakt med ändmotståndet. Lunch.

	Jag, BOS, gjorde sedan ett soloprojekt bestående av utdragning av en antenn på marken under den gula ner till skoterledsvergången. I källaren finns en bärmes av kronans modell och tråd på stålbobiner så med 15 kg (?) skrot på ryggen, tång och mejsel samt analog voltmeter bar det iväg till startpunkten för gula tråden. Kopplade in rullen på jordspetten och hade då ca 400 ohm genom transformatorn och den stålförstärkta dubbeltråden på bobinen. 250 m senare kunde konstateras att det fortfarande var samma impedans vid skarvningen vi gjorde dagen innan. Drog ut 150 m till och hittade en gammal skarv. Där hände det saker. Ohmmätningen visade på 2000 ohm istället så där hade jag kontakt genom ändmotståndet på 440 ohm och halvbra jordning. Backade till en skarv 50 m tidigare och där saknades förbindelse. Mätte rätt åt båda håll så bara att göra om skarven. Tog en dryg timme att fixa från start. Plus en del fysiskt arbete med att hänga mesen på magen och veva sig åter uppför slakmotan. Murphy la sig i nu och då med upptvinnad dubbeltrådr som lindade upp sig varsin sida av spolen och varv som hoppade av rullen och fastnade under slirbromsen och andra liknande händelser. Nu mätte det rätt vid impedanstransformatorn! Prärietråden växte från 250 m ojordad via 350 m ojordad till 822 m jordad på två dagar. Stört på kvällen nu så svårt testa men det lilla som går antyder att den fyller utrymmet mellan ÖK- och VK-trådarna och låter lite renare.

16.10	Trist natt om än inte helt död. Dock med en bra period runt 01z. Hemresedag för Jan och mig så tog det lugnt på morgonen och missade det mesta av det lilla roliga som gick runt sunrise. Dock inspelat förstås. Tog slut tidigt så enkelt avveckla. D v s gästboken hanns inte med denna gång heller. Fuskade även bort PAX148-skrivandet. Framtida plan att fylla i. Finns ju utförligt dokumenterat i expeditionsrapporterna. Gästboken tar förresten slut i och med PAX153 så då får vi antingen sluta åka på PAX-utflykter eller köpa en bok till! Sigge vet väl hur man får tag på en likadan kan tänkas.

	Tjugo minuter senare avresa än planerat men jag stod på lite extra tills vi såg att vi hade gott om marginal för att hinna till Umeåbussen i Byske. Så fick bli en laxmacka på Vippabacken i alla fall. Trots lite problem med långsamgående trafik kom vi i god tid till Byske och kunde handla lite och ändå hinna vänta på bussen en stund. Tre timmar senare meddelade JOB att han kommit hem och jag hade hunnit slänga in packningen i Furuögrund och göra upp en brasa i täljstenskaminen. Satsade inte på att spela in något under kommande natt utan rigga i lugn och ro senare.

	Janne och jag har lämnat kvar varsitt paket med PC+SDR som får gå så länge hårddisken räcker och strömavbrotten inte blir så påfrestande för därvarande att de slutar starta om anläggningarna. Dock är det ganska sällsynt med avbrott numera.

	Som alltid uppfriskande för själ, hjärta och muskler att besöka Parkalompolo! Rekommenderas!	Loggen kommer att svälla och uppdateras länge framöver dock utan kommentarer dag för dag. Rolf kommer dock att kommentera så länge PAX150 är kvar så titta gärna där vad som utspelat sig. /BOS

17

EUROPA
	549	13	1800	Spirit R, Carrickroe är visst inaktiv nu?	JOB
	747	20	1700	R Emmeloord, Pietersbierum “On DAB this is Radio Emmeloord”	JOB
	828	13	2029	BBC Asian Network, Wolverhampton med ID “BBC Asian Network”	JOB
		24	0334	RDP Açores, Monte das Cruzes hade en bra morgon här	JOB
	837	13	1800	BBC R Cumbria, Barrow-in-Furness “The sound of Cumbria is BBC Radio Cumbria” hördes bra här	JOB
	873	15	0730	BBC R Norfolk, West Lynn hördes fint. Körde nyheter här	JOB
	873	13	1958	SER R Galicia “Radio Galicia - Cadena SER”	JOB
	945	13	1924	Gold, Brighton “The greatest hits of all times, non stop on Gold” 	JOB
	963	13	2000	Sunrise R, London “This is Sunrise” rätt bra	JOB
	972	13	1800	Sunrise R, London bra med ID	JOB
	990	14	2159	SER R Bilbao mycket dominant. Cádiz skulle gärna få höras här någon gång...	JOB
	1044	13	1825	SER R San Sebastian “Hora 25 Euskadi”	JOB
	1080	13	1959	SER R Coruña “Radio Coruña - Cadena SER” i underläge mot Huesca	JOB
		13	1958	SER R Huesca “Radio Huesca - Cadena SER”	JOB
	1116	15	0724	BBC R Derby, Derby är visst kvar på MV insåg jag när jag kollade vem som gick här. Det var visst “National Album Day”, vilket förklarade varför musiken var ovanligt 
				trevlig.Mx gick förresten // med Norfolk, men olika DJs	JOB
	1179	15	0801	R 220, Buitenpost hade jag ingen aning om vad det var men LSD visste bättre! Körde Oldies och kryddade med gamla off-shore-radiojinglar	JOB
		13	1958	SER R Rioja “Radio Rioja - Cadena SER”	JOB
	1278	13	1900	Greatest Hits R, Bradford “Across West Yorkshire, this is Greatest Hits Radio”	JOB
	1296	13	2000	R XL, Birmingham “On 1296 AM, this is Radio XL”	JOB
	1341	13	1958	SER R León “Radio León - Cadena SER”	JOB
	1458	13	1924	Gold, Manchester riktigt bra en stund med samma ID som 945 efter Paul Simons “You Can Call Me Al” 	JOB
	1467	15	0813	R Eldorado, Walterswald med ID mellan två låtar	JOB
	1485	13	1958	SER R Santander	JOB
		13	1958	SER R Zamora med ett “Radio Zamora” bland flera	JOB
	1584	13	1958	SER R Ourense	JOB
		14	2159	SER R Gandía “Radio Gandía”	JOB
	1602	13	1958	SER R Cartagena ID:ade sekunden innan Ontinyent	JOB
		13	1958	SER R Oninyent “Radio Ontinyent - Cadena SER”	JOB
		18	1440	R Tsentr, Riga  med Voice of Truth på ena sidbandet bara. Tryckte ner NHK2-iden på min NA-antennkombo. Östkust- plus västkustantenn.  Gick flera NHK2 med lokal-ID på andra frekvenser samtidigt.  Även privata japs runt denna tid på NA-trådarna.	BOS

AFRIKA
	576	17	0525	RNE1 Las Palmas “Radio Nacional de España - Canarias”	JOB
	972	17	0525	RNE1 Melilla länge eftersökt men här med ett bra ID “Radio Nacional de España - Melilla”. Trevligt!	JOB
	1566	17	0500	TWR Africa, Parakou ägde frekvensen	JOB

ASIEN
	594	14	1520	DZBB Obando mycket bra med lugna ballader och här ett “DZBB”-ID	JOB
	612	14	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka en av få NHK1 som höll ut så här länge. Timmen innan gick en hel drös...	JOB
	666	14	2000	JOBK (NHK1) Osaka kom igenom med ett skapligt ID i alla fall	JOB
	693	14 15	1540	JOAB (NHK2) Tokyo noterad av	JOB
	702	15	1540	JOKD (NHK2) Kitami på Hokkaido och med andra ord en “icke-ID:are”! “NHK daini hoso desu”. Deras NHK1 JOKP på 1188 ID:ar ordentligt med call som alla NHK1	JOB
		15	1540	JOKD  även en nyhet för mig	BOS
	720	13	1539	DYOK Aksyon Radyo, Iloilo City fint med EE-reklam och “Aksyon Radio Iloilo”, “Iloilo City” dessutom	JOB
	747	14 15	1540	JOIB (NHK2) Sapporo kanon med “non-ID”:et som vanligt “NHK daini hoso desu”	JOB
	774	14 15	1540	JOUB (NHK2) Akita	JOB
	810	15	1444	AFN Eagle 810, Tokyo “AFN The Eagle - Serving America’s Best”	JOB
	828	13 15	1540	JOBB (NHK2) Osaka kanon-ID “JOBB NHK Osaka daini hoso desu”	JOB
		14	1540	DXCC Cagayan de Oro City med helt OK ID! Upphittad då dessa ID:ade i samma lucka som NHK2 kunde ha gjort om de hörts!	JOB
	846	14	1700	DZRV Malolos med många “Veritas”-ID inklusive “Veritas 846”	JOB
	864	13	1500	JOXR (ROK) Naha fint både med callet och “ROK” så fort jag kopplat upp mig på Asientråden efter ankomst!	JOB
	873	13 15	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto var stark 13:e	JOB
		22	1440	JOGB  överlägset  starkast av alla NHK2 vid stängningen.  Q4.	BOS
	882	14	1701	DWIZ Obando drog till med ett “DWIZ”	JOB
	1017	13	1540	JOLB (NHK2) Fukuoka	JOB
		18	1440	JOLB  gick uppfatta på NA-antenn-kombon trots hög brusnivå just då. DRM?	BOS
	1035	14	1540	JOJD (NHK2) Tsuruoka med relä av JOJC 1521. Definitivt ny i lurarna för mig 
				som inte heller hört stationen på 1521 som gick nu! Punktkonds!	JOB
	1098	15	1500	JOSR/JOSW Nagano/Iida  med fint ”SBC”-ID var en av få privata som gick rent	BOS
	1125	14	1540	JOIZ/JOOC (NHK2) Muroran/Obihiro/Nayoro finns alla tre på Hokkaido och har tack vare(?) detta samma “non-ID” som Sapporo på 747. Så jag vågar då inte försöka mig på att sära på dem :-)	JOB
		13 15	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi har jag nog inte hört förut. Lär visst svara med brev att de inte svarar?	JOB
		15	1540	JOUC via Hagi  med fint ID var nog ny för 	BOS
		18	1440	JOLC (NHK”) Tottori  med klart ID inklusive orten. På grön+röd antenn.	BOS
	1152	14	1540	JOPC (NHK2) Kushiro har även den samma “non-ID” som Sapporo på 747 	JOB
		13	1540	JORB (NHK2) Kochi inte helt bra men klart	JOB
	1224	14	1259	JOJK (NHK1) Kanazawa  avslutade de regionala nyheterna fint. Går jämföra med andra JOJK:are. Nämnde även Kanazawa så blir lätt hitta paralleller	BOS
	1242	14	1315	JOLF (NBS) Tokyo “Nippon Hoso” med mera fint flera gånger. QSL nu då?	JOB
	1260	14	1800	JOIR (TBC) Sendai fint med både callet och “TBC”	JOB
	1332	14	1301	JOSF (Tokai Radio) Nagoya  med flera kanon ID som Tokai Radio	BOS
	1377	13	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi med ID under kinesen	JOB
		15	1540	JOUC  med tydligt ID	BOS
		15	1540	JOTZ (NHK2) Hachinohe reläar JOTC Aomori 1521	JOB
	1386	13	1540	JOJB (NHK2) Kanazawa ID:ade över en annan NHK2	JOB
		14	1540	JOQC (NHK2) Morioka fint	JOB
	1413	14	1300	JOIF (KBC) Fukuoka  så stark att man ofta inte orkar tipsa	BOS
	1440	14	1728	AFN, Pyongtaek bra med info om service som gällde för alla på basen, dvs “all Camp Humphrey’s personnel” som man sade	JOB
	1467	14	1540	JORC (NHK2) Hirosaki “JOTC NHK Aomori daini hoso”, dvs relä av JOTC 1521	JOB
		14	1300	HLKN (KBS1) Mokpo  med callet	BOS
	1521	14	1540	JOJC (NHK2) Yamagata “JOJC NHK Yamagata daini hoso desu”	JOB
		13	1540	JOAD (NHK2) Okinawa via Ishigaki har jag inte loggat tidigare	JOB
		15	1540	JOTC (NHK2) Aomori “JOTC NHK Aomori daini hoso desu”	JOB
		15	1540	JOTC  med lättuppfattat ID	BOS
	1548	14	1405	DZSD Super Radyo, Dagupan City “Super Radyo DZBB”, dvs // med 594, men uppfattades nätt och jämnt på den frekvensen 	JOB
	1575	14	1241	AFN The Source, Misawa “...and I am the entry....representative here in Misawa” vid lokal PSA. “AFN The Eagle” = standard-ID vid musiken	JOB
		14	1304	AFN Japan  tyvärr inte med lokal-ID. Bara Eagle-dito	BOS
	1593	14	1540	JOQB (NHK2) Niigata “JOQB NHK Niigata daini hoso”	JOB
		15	1540	JOTB (NHK2) Matsue med ID:et inflätat i det(!) från JOQB	JOB
	1602	13 15	1540	JOSB (NHK2) Kitakyushu trängd av Riga som det mesta här	JOB
		15	1540	JOCC (NHK2) Asahikawa/Enbetsu “NHK daini hoso desu” och till yttermera visso svårt att avgöra om det var huvudstationen eller reläet av denna här...	JOB

PACIFIC
	1548	18	1500	4QD ABC Emerald   svagt men klart med trumpetsignalen och stark tidvis runt 1450z och även under ABC News. Har inte ofta hört dem så rent på Asien-antennen ens.	BOS
	1570	28	1300	KUAU Haiku HI  med ett helt OK Id på östkust-västkustantenn-kombon!	BOS
		20	1300	KUAU “You are listening to KUAU 1570 AM Haiku, Maui” inte så tokigt	JOB

NORDAMERIKA
	530
	540	20	0530	WFLF Pine Hills FL “Newsradio WFLA Orlando” som de ID:ar numer	JOB
		20	0559	CBK Watrous SK med ID // 102.5 FM	JOB
	550
	560	20	0530	WGAN Portland ME “Newsradio WGAN” skapligt. Körde Red Eye Radio	JOB
		22	0506	KPQ Wenatchee WA “Newsradio 560 KPQ” och sedan C2C	JOB
	570	15	0030	KNR Nuuk  med samma kommentar som på 650 nedan	BOS
		14	0432	WNAX Yankton SD “From the WNAX newsroom, I am...”	JOB
		20	0631	CKSW Swift Current SK fint “Weekday mornings at 10 take all the way to early 80’s. Country Classics on Country Music Radio”	JOB
	580	20	0533	CFRA Ottawa ON “Newstalk 580 CFRA”	JOB
	590	15	0031	VOCM St John’s NL	BOS
		14	2151	VOCM fint “Right here on your VOCM”	JOB
		16	0529	WEZE Boston MA riktigt fint med px “Truth For Life” och ring 617-691-2531 eller eposta till salemboston.com	JOB
		20	0600	WROW Albany NY med ett uselt “100.5” under VOCM	JOB
		15	1500	KHAR Anchorage AK “....at cbssports590.com”	JOB
		27	1059	KHAR  med samma typ av ID i flera exemplar som för Jan ovan	BOS
	600	20	0532	WMT Cedar Rapids IA “Newsradio 600 WMT”	JOB
		21	0600	CJWW Saskatoon SK  “This is All Night Country on CJWW.”	BOS
		20	0600	CJWW  körde “All Night Country”	JOB
	610	14	0428	CHTM Thompson MB “The iHeart Radio Top 20 will continue on 102.9 CHTM”, “Arctic Radio”-promo mm	JOB
	620	20	0600	WVMT Burlington VT med legal ID och ABC News	JOB
		16	0700	WTMJ Milwaukee WI  första läsbara ID när jag kollade nerifrån i frekvens 07z	BOS
		22	0804	WTMJ vädrade 	JOB
		20	0558	CKRM Regina SK “620 CKRM” och så mer Country	JOB
		27	0800	KGTL Homer AK  ensam och skapligt ID	BOS
	630	21 22	0800	CHED Edmonton AB  hyfsat 22:a men bra den 21.10	BOS
		20	0600	CHED  “630 Ched”. Östligare NA än så kräver en del av cx numer...	JOB
		15	1500	KIAM Nenana AK “This is KIAM AM 630 Nenana, Alaska, and KIAM-FM 101.9 Nenana”. SRN News 	JOB
		28	1300	KIAM  bubblade upp ur en soppa av brus 	BOS
	640	15	0044	CFIQ Richmond Hill ON  hade jag inte hängt med på callbytet för. Kommer ihåg CFIQ från forntiden. Då 970 Harbour Grace reläande CJYQ!  Snyggt ”640 Toronto” mm 	BOS
		15	0018	CFIQ “...at 640 Toronto”	JOB
		22	0800	KFI Los Angeles CA skaplig promo och “KFI AM 640, More Stimulating Talk” 	JOB
		22	0800	KFI  och tog sig ännu bättre i nyheterna sedan	BOS
	650	15	0030	KNR Qeqertarsuaq  mycket bra med eget språk och deras typiska signal vid nyheter. Pratade om någon Christiansen och spelade sen en dansk schlager	BOS
		20	0600	CKOM Saskatoon SK “CKOM, News, Talk, Sports”. KNR-QRM	JOB
		27 28	1300	KENI Anchorage AK  hyfsat på västkust+östkustantenn-kombon	BOS
	660	21	0600	WFAN New York NY  ganska bra över timmen med flera ID	BOS
	660	20	0700	KEYZ Williston ND fick kämpa hårt mot AB	JOB
		15	1405	KFAR Fairbanks AK nämnde websidan på kfarradio.com. Skulle köra ett förinspelat Program	JOB
		27 28	1259	KFAR  tyckte man skulle lyssna på ”Shooter’s Corner”  ”regarding guns, local events and your 2nd amendment rights”  med Laura Berkowitz. 	BOS
	670	16 21	0705	KBOI Boise ID  stark nog för ID denna tid. Borta vid timslaget.	BOS
		14	0405	KBOI  kan ju gå mycket bättre men noterades live som hastigast just här	JOB
		15	1500	KDLG Gillingham AK “KDLG Gillingham” mm vid ID som inte är helt lättläst	JOB
	680	21	0559	WRKO Boston MA  med ID i ad strax innan timmen men dök till legal id.	BOS
		20	0530	WRKO “...right now on WBZ Newsradio 1030” som de ju har samröre med	JOB
		15	0100	CFTR Toronto ON  bra ”CityNews 680 Toronto”	BOS
		15	0621	CJOB Winnipeg MB kom igenom bruset med ett ID just jag passerade här	JOB
		22	0800	KBRW Barrow AK  med hittillsvarande ortnamnet ”Barrow” i heltimmes-ID:et	BOS
	690	22	0504	CBU Vancouver BC med wx	JOB
	700	16	0506	WLW Cincinnati OH “700 WLW” och så Red Eye Radio	JOB
		20	0656	CJLI Calgary AB “AM 700 The Light”	JOB
		14	1059	KBYR Anchorage AK fint med lokalreklam. Dippade lite på timmen	JOB
		27	0800	KBYR  inte njutbart men klart ID i alla fall	BOS
	710	20	0515	CKVO Clarenville NL “Your VOCM”	JOB
		20	0500	WOR New York NY “WOR, WAXQ-HD2 New York”	JOB
		18	0500	KIRO Seattle WA  med sitt vanliga heltimmes-Id	BOS
	720	15	0030	WGN Chicago IL  gjorde livet lite surt för Grönland här. KNR dock under ibland	BOS
		15	0030	WGN skapligt “720 WGN” med mera	JOB
		15	1446	KOTZ Kotzebue AK “Hi, this is....and you are listening to KOTZ Kotzebue”. Lade sedan på Roxette “Fading Like a Flower”	JOB
	730
	740	15	0059	CFZM Toronto ON  Zoomer Radio-time check och sen John Lennon	BOS
		15	0059	CFZM “Zoomer Radio”	JOB
		22	0800	KNFL Fargo ND med ett kanon-ID för att vara den! “740 The Fan, KNFL AM Fargo”. Körde ESPN	JOB
		22	0800	KNFL  mycket fint ID! Mycket beroende på att konkurrensen var obetydlig.	BOS
		16 21	0604	CBX Edmonton AB  drog lokala vädret lite svagt i bruset	BOS
	750	21 22	0802	CKJH Melfort SK  med partymusik modell Oldies-hits	BOS
	750	18	0600	KXTG Portland OR “750 The Game”	JOB
		26	0900	KXTG  The Game var ingen  match att ID:a trots hög brusnivå	BOS
		15	1500	KFQD Fairbanks AK med sin jingle “Newstalk 750 KFQD Fairbanks”	JOB
	760	15	0020	WJR Detroit MI  fint med post game show. Bra forum för lokala reklamer tydligen	BOS
		20	0600	KDFD Thornton CO var det ett tag sedan jag hörde, men rätt bra här med “This is Freedom 760”, call mm. Fox Nx	JOB
	770	21	0601	WABC New York NY  med ett helt gäng ID inklusive webbadress som kompensation för att de drunknasde under CHQR på timmen	BOS
		16 21	0700	CHQR Calgary AB  dök upp lagom till timmen ur fräsandet. 	BOS
		20	0700	KTTH Seattle WA “Your home for conservative talk, 770 KTTH Seattle”	JOB
		22	0800	KTTH  med ovanstående ID fint	BOS
	780	15	0100	WBBM Chicago IL  “Newsradio 105 9 WBBM” nämner inte AM längre	BOS 
		22	0800	KKOH Reno NV “Newstalk 780 KOH, kkoh.com, a Cumulus Media station”	JOB
		22	0800	KKOH  ID	BOS
		15	1500	KNOM Nome AK “KNOM AM and FM in Nome, it’s 7 o’clock”	JOB
		28	1300	KNOM  sa att klockan var 5 prick i Nome	BOS
	790	16	0530	WAXY South Miami FL med nytt stuk “La nueva Radio Libre 790”	JOB
		22	0800	KFGO Fargo ND för ovanlighets skull betydligt sämre än Fargo på 740!	JOB
		15	1500	KCAM Glennallen AK “Thanks for listening to KCAM Glennallen”. SRN News	JOB
		23 28	1300	KCAM  har servat dalgången sen 1964 skröt dom med	BOS
	800	14	2230	VOWR St. John’s NL “You’re listening to radio station VOWR, 800 on you AM radio dial”	JOB
		16	0533	WNNW Lawrence MA har jag nog inte hört så bra som här tidigare “Power 800 y 102.9 FM”. QSL finns dock (tyvärr?)	JOB
		15	0037	CKLW Windsor ON  med lokalproducerat wx och dito nx. ID efter vädret.	BOS
		15	0037	CKLW med väder	JOB
	810	22	0800	+KLVZ Brighton CO gladde stort med några gamla rocklåtar och ett kort men klart legal ID med “KLVZ” och “KLVZ HD” i! Kul trots BBC-QRM! Trevligt svar kom efter ett par dagar	JOB
		22	0758	KLVZ  med ett par igenkännbara hits från 50-/60-talen och sen ett något försenat heltimmes-ID. BBC R Scotland visade var heltimmen skulle vara! Tack Janne för tipset. Denna hade jag nog hittat själv med tanke på musiken här. 	BOS
		22	0546	KGO San Francisco CA nu med sports betting och “810 The Spread”	JOB
	820	16	0500	WCPT Willow Springs IL fint med “WCPT, your facts matter” och NBC Newsradio	JOB
		21	0600	WBAP Fort Worth TX  huvudstation för Red Eye Radio drog sitt legal ID	BOS
		18	0600	WBAP  inte så pjåkigt	JOB
		18 28	0200	KUTR Taylorsville UT  med ett rätt bra ID men inte så mycket mer	BOS
		15	1500	KCBF Fairbanks AK med ID både för 107.9 och 820. ESPN	JOB
		17	1355	KCBF  försökte få oss att köpa bil i Fairbanks	BOS
	830	16	0527	WCRN Worcester MA bra “You’re listening to the music of the North Star on Full Service Radio 830 WCRN”	JOB
		21	0600	WCRN  lite försenat ID då låten fick klinga ut först	BOS
		28	0200	WCCO Minneapolis MN  fint. Sponsrad av Phizer och Biontech	BOS
	840	15	0031	WHAS Louisville KY  ganska stabilt men kanske inte njutbart. ID här.	BOS
		15	0033	WHAS “Newsradio 840 WHAS”	JOB
		16	0016	CFCW Camrose AB  inte så illa och bra ID dessutom	BOS
		14	0749	CFCW med jingle-ID	JOB
		14 15	1418	KPEN Kenai AK första gången i mina lurar egentligen 14:e, men inget egentligt ID då. Kör gamla godingar på helger “Unforgettable favorites on KGTL”. Nx. Från Townhall, väder mm. Till sist 1500 fångades också ett legal ID för 620, 840 och FM-repeaters. Hade gärna fått gå lite starkare just då, men kul ändå! Och sent omsider insåg jag även att ID 14:e 1200 enligt BOS var ännu bättre... Men QSL hade redan kommit då så...	JOB
		14	1200	KPEN   riktigt fint med dubbel-ID:et.  QSL redan förra vintern dock.	BOS
	850	16	0500	WEEI Boston MA “This is WEEI 850 AM Boston” fint	JOB
		16	0700	KOA Denver CO	BOS
		16	0700	KOA “KOA Denver 850 AM 94.1 FM”. ABC News	JOB
		15	1500	KICY Nome AK “...and this is KICY in Nome”	JOB
		19	1502	KICY  ungefär samma lydelse i ID denna dag. Inte förinspelat utan live.	BOS
	860	16	0500	CJBC Toronto ON 	JOB
		23	0400	CJBC  hyfsat ID denna usla natt	BOS
		27	0800	CFNS-2 Saskatoon SK  med bra lokal-ID för Gravelbourg.	BOS
		22	1412	CHAK Inuvik NT  fint av och till med vädret för nordvästra NT.  Sedan semi-lokalt snack. Samtalade med en musiker i Whitehorse YT	BOS
		19	1459	CHAK “This is CBC Radio One 105.1 FM in Inuvik”	JOB
	870	14	2324	WHCU Ithaca NY “...on Newstalk WCHU” rätt klent	JOB
		16	0500	WWL New Orleans LA med legal ID i kamp med en SS som faktiskt sade “870”. Inte Argentina då kanske?	JOB
		21	0600	WWL bra. Drev en hel del i frekvens.	BOS
	880	16	0623	WCBS New York NY “WCBS Newsradio, 880 on your AM dial”	JOB
		21 23	0556	CHQT Edmonton AB med slogan i röran  ”Global News Radio 880 Edmonton”	BOS
		22	0807	KWIP Dallas OR “La Campeona 880 AM, La Que Manda, y 103.9 FM”	JOB
	890	15	0100	WLS Chicago IL  stark 	BOS
		16	0500	WLS dundrade in “This is 890 WLS AM Chicago, 94.7 WLS-FM HD2 Chicago” och en “WLS”-jingle på detta	JOB
		27	1100	CJDC Dawson Creek BC  spelar sin country oförtrutet	BOS
		22	0512	CJDC “Pure Country” hade bra kräm i signalen denna dag	JOB
	900	15	0029	CHML Hamilton ON “...a reminder from 900 CHML”. Kollade inte vad det gällde!	JOB
		15	0459	CKBI Prince Albert SK  med några svaga men klara ID	BOS
		15	0459	CKBI “We are Saskatchewan Country CKBI”, FM-QRG:s fint	JOB
		15	1500	KZPA Fort Yukon AK med några ID i samband med PSA	JOB
		28	1302	KZPA  med ”lokal-ID” för ”KSKO McGrath” d v s deras // på FM.  Jazz innan	BOS
	910	15	0100	WFDF Farmington Hills MI med ett lite skröpligt ID	JOB
		15	0100	WSUI Iowa City IA  med svagt dubbel-ID och Iowa Public Radio-annonsering. Men WFDF gick samtidigt. Vi lyssnade tydligen med olika antenner Jan och jag.	BOS
		15 22	0100	WSUI “WSUI 910 AM” hörs men rätt splashat när jag kom till den antennens insp.	JOB
		20	0700	KCJB Minot ND “910 AM KCJB”	JOB
		27	0800	KCJB  fint och levererade ett par fina Id på timmen	BOS
	920	16	0534	WHJJ Providence RI “...on Newsradio 920 104.7” efter wx	JOB
		21	0600	WDMC Melbourne FL  var det som ID:ade här	BOS
		20	0500	WDMC  med ett stört ID	JOB
		15	0055	CKNX Wingham ON  fint med Wingham Ironmen Junior Hockey	BOS
		15	0055	CKNX hade juniorhockey och det var visst en hockeykväll i Canada detta!	JOB
		18	0400	WOKY Milwaukee WI splashat ID men call och ort hörs i alla fall	JOB
		16	0000	CFRY Portage-la-Prairie MB körde hockey	JOB
		18	0600	KXLY Spokane WA med ID och nyheter	JOB
		15	1500	KSRM Soldotna AK “This is Newstalk 92 KSRM Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
	930	14	2305	CJYQ St John’s NL  ”New Country 930”	BOS
		14	2258	CFBC St John NB  töjde lite på licensen pga game night! Ska bara ha 150 Watt numer vilket förklarar varför de inte hörts på länge. Men nu en Saint John-match lite på övertid med hela 2 kW kan man anta.  Hördes länge ihop med NL med country.	BOS
		14	2258	CFBC var det ett tag sedan man hörde! Ett “93 CFBC” kunde uppfattas här. Gammalt rundningsmärke men som sagt rätt svår nu!	JOB
		15	0100	WBEN Buffalo NY i kamp med Relevant Radio	JOB
		15	0032	WFAT Battle Creek MI  klämde in ett mycket bra ”102.7 The Fat One” mellan två oldies. Tala om överraskning!  Tror knappt jag hört dem sedan 2007 då jag även fick ett fint QSL.  Tydligen Michigan-chanser denna natt.  Även 0054z!	BOS
		15	0032	WFAT fint med “102.7 The Fat One” och Oldies! Ny för mig = kul! QSL är nästa och en kanske inte helt okomplicerad detalj heller... .Tydligen var man kanske på 5 kW pga strömfel där det skulle kopplas om?	JOB
		21	2300	WOKY Milwaukee WI  med ett oanvändbart, men dock, id ….	BOS
		22	0800	KSDN Aberdeen SD “930 KSDN Aberdeen and 102.1 FM” med den sedvanliga basrösten. Samme “voice guy” som ID:ar på 1310-CO?	JOB
		21	0600	KSEI Pocatello ID “This is Pocatello’s Newstalk Radio AM 930...” men det klipptes i ID mitt i så resten kom inte med av någon anledning	JOB
		21	0600	KSEI  ensam och stark som ovan	BOS
		37	0800	CJCA Edmonton AB  fint legal ID	BOS
		15	1500	KNSA Unalakleet AK med en “KNSA”-ID-jingle jag inte hört förr	JOB
		28	1300	KNSA  dubbel-id // 670.  NA-QRM svagt under	BOS
	940	15	0102	CFNV Montréal QC  popade på bra ett tag. 0104z ett uselt ID	BOS
		27	0800	CJGX Yorkton SK  ovanligt bra ID även om de hörs både nu och då	BOS
		16	0518	WINZ Miami FL kanon-promo “...weekdays at noon on Miami’s Fox Sports 940”	JOB
		22	0529	KYNO Fresno CA med reklam som nämnde Fresno Chamber of Commerce bl.a.	JOB
	950	15	0100	WWJ Detroit MI med ID efter vädret	JOB
		21	0600	WWJ  	BOS
		16	0500	WNTD Chicago IL bra med “WNTD Chicago, WKDM Sandwich...” + FM-repeater	JOB
		16	0500	WNTD  bra men andra tryckte på under	BOS
		25	0500	CFAM Altona MB  med ett fint ID	BOS
		21 28	0200	KCAP Helena MT  med tydligt ID trots röran av stationer och brus	BOS
		28	1300	KJR Seattle WA  första icke-Alaska när jag vevade nerifrån 530 uppåt på MV:n.	BOS
	960	14	2257	WEAV Plattsburgh NY  plötsligt med ett väldigt lyft från ohörbar.	BOS
		14	2259	WEAV med wx och ID sedan	JOB
		21	0611	WERC Birmingham AL  ned hyfsat Id var lite oväntad i röran av öst och väst-stnr	BOS
		15	0045	KMA Shenandoah IA bra med lokala detaljer ifall rapportbehov funnits	JOB
		21	0600	KMA  med fint ID 	BOS
		20	0700	CFAC Calgary AB “CFAC 960 AM Calgary”	JOB
	970	16	0536	WZAN Portland ME fint med “The Outlaw” och C&W	JOB
		15	0100	WDCZ Buffalo NY med ID även för WDCX-FM 99.5	JOB
		15	0100	WDCZ  får sin årliga rapport. Har hittills inte velat samarbeta.  QSL snabbt nu!	BOS
		21	2306	+WHA Madison WI med websida och info för sponsorer, om än lite klämt. Trevligt att äntligen höra dem dock - rätt cx nu med en riktig körare åt WI till så här pass tidigt! Verkligt trevligt svar med T-shirt med mera!	JOB
		15	0400	WDAY Fargo ND “This is WDAY Radio”, “FM 93.1” mm	JOB
		18	0600	KUFO Portland OR “Freedom 970”, call, ort samt Fox News	JOB
		16 23	1406	KFBX Fairbanks AK  med trevligt ID framfört av programledaren i samtalston	BOS
	980	15	0050	CFPL London ON strålande ID mm i sporten	BOS
		15	0050	CFPL hör man sällan så här bra! Körde hockey med London Knights som spelade mot Mississauga!	JOB
		16 21	0500	WCUB Two Rivers WI glänste kanske inte men bättre tex. 21:a	JOB
		15	0103	KKMS Richfield MN  tog över efter CFPL och KDSJ och drog ett par ID i promo	BOS
		15	0031	KKMS pushade för systerstationen Freedom 1570, dvs KDIZ	JOB
		15	0102	KDSJ Deadwood SD  inte så bra men med bra detaljer över en femminutersperiod.  Svarade trevligt lie överraskande. Ryktet var inte det bästa.	BOS
		14 15	0520	KDSJ med ett skapligt “KDSJ 980 and 103.5 FM”. Bara andra gången för mig. Även 15:e enligt BOS. Gjort något eller så är det bara cx?	JOB
		23	0401	CJME Regina SK  med någon Game Showefter ID	BOS
		27	1100	CKNW New Westminster BC  med ett uselt men klart ID i spraket	BOS
		22	0800	CKNW “AM 980 CKNW” under KKMS	JOB
	990	15	0100	CBW Winnipeg MB fint med ID även för 89.3 FM	JOB
	1000	16	0501	WMVP Chicago IL, ja hade man behövt rapportera den så... “It’s Chicago’s home for sports, WMVP, WSHE HD2 Chicago, a Good Karma Brands radio station”	JOB
		16	0700	KNWN Seattle WA  stark med ”nya” callet	BOS
	1010	14	2301	WINS New York NY  trevliga lokala nyheter till trevlig styrka ”Ten Ten Wins”	BOS
		14	2232	WINS “10-10 Wins Weathercenter”	JOB
		15	0059	CFRB Toronto ON  ”Newstalk 1010 Toronto”	BOS
		21	2305	CFRB med ID enligt BOS	JOB
		28	0204	CBR Calgary AB  “Partly cloudy in Calgary overnight …”	BOS
	1020	16	0500	KDKA Pittsburgh PA “KDKA and KDKA-FM HD2 Pittsburgh” mm var stark	JOB
		27 28	0200	KCKN Roswell NM  dominant men med dåligt ljud. Lite bättre i SAM mode.	BOS
		22	0800	KCKN snyggt kedje-ID och “Radio Visión Cristiana” med mera	JOB
		14	1200	KVNT Eagle River AK  hyfsat ID 	BOS
	1030	16	0700	WBZ Boston MA  svagt i fräsandet	BOS
		21	2300	WCTS Maplewood MN “AM 1030 WCTS Maplewood, Minneapolis, St. Paul” hör jag inte varje säsong!	JOB
		22 27	1042	KTWO Casper WY  fint med ”ID” som ”307” och annat lokalt. Area code för WY.
				307-258-0427 rekommenderades att ringa t ex vid behov av en ny trailer …	BOS
		15	0500	KTWO “Right here on Wyoming’s radio station, K2”	JOB
	1040	16	0700	WHO Des Moines IA	BOS
		27	1058	CKST Vancouver BC  med “All New Funny 1040”	BOS 
	1050	15	0045	CHUM Toronto ON dundrade in “TSN 1050” 	JOB
		16 20	0600	CJNB North Battleford SK “Saskatchewan Country, we are CJNB-CJNS”	JOB
		16	0604	CJNB  fint ID för mig som dribblade bort heltimmen med något handhavandefel.	BOS
	1060	14	2300	WQOM Natick MA  starkare och starkare	BOS
		14	2300	WQOM med call och “The Station of The Cross”	JOB
		15 20	0452	KGFX Pierre SD fick på en jingle mellan två Countrylåtar	JOB
		22	0517	CKMX Calgary AB har fortsatt kul “Calgary’s Funny 1060 AM”	JOB
		23	0300	CKMX   en av de stabilaste denna tid	BOS
	1070	15	0101	CHOK Sarnia ON  ”here in Sarnia” i en Sarnia Sting-match. Stark.	BOS
		15	0101	CHOK stark men till Country-QRM. Undrar vem det var?	`JOB
		21	2300	WTSO Madison WI fint vid dessa konds: “Fox Sports 1070 WTSO Madison”. Tror jag bara hört den någon enstaka gång tidigare, och inte så här bra då	JOB
		21	2300	WTSO   med ett riktigt bra och uttömmande ID	BOS
		15 18	0037	KFTI Wichita KS upp nu och då med Country under CHOK:s hockey, och här ett tydligt “Classic Country 1070”	JOB
		16	0501	KFTI  med OK ID när jag spanade efter någon mexikansk nationalsång	BOS
		16 25	0700	KNX Los Angeles CA  när signalerna började ha gjort sitt för dagen	BOS
		16	0705	KNX “This is KNX News 97.1 FM”	JOB 
	1080	14	0230	WTIC Hartford CT	BOS
		20	0530	WTIC “And now a WTIC news update”. 39 grader i Hartford	JOB
		15 16	0100	WNWI Oak Lawn IL drog telefonnumret och ID:ade dessutom i röran.  Tämligen fint 16:e kl 0500 utc.	JOB
		15	0100	WNWI  bokstaverade ID:et fint flera gånger	BOS
	1090	21	0507	KBOZ Bozeman MT med ett enkelt “KBOZ” mellan två Countrylåtar. Länge sedan jag hörde den, men har varit inaktiv. Tidigare Talk-format	JOB
		16	0700	KPTR Seattle WA  lite klent och med NA-QRM. Nytt call för säsongen	BOS
		16	0700	KPTR “The All New 1090 The Patriot”	JOB
	1100	16	0700	WTAM Cleveland OH  djupt nere i fräsandet	BOS
		16 22	0500	KNZZ Grand Junction CO “Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction” mm fint	JOB
		16	0605	KNZZ  fina ID	BOS
		18	0600	KFAX San Francisco CA med ett ganska svagt ID + en jingle	JOB
	1110	16	0700	KFAB Omaha NE  stark som vanligt	BOS
		15 16	0500	KFAB stark med ID och Fox Nx. QRM Mexikanska hymnen	JOB
		14	0800	KBND Bend OR “FM 100.1 and Newstalk 1110 KBND Bend”	JOB
		15	1500	KAGV Big Lake AK “This is KAGV Big Lake”. SRN News	JOB
		28	1300	KAGV  precis över ID-bar nivå	BOS
	1120	16	0705	KMOX St Louis MO  	BOS
		16 21	0000	KMOX ägde frekvensen. CBS Nx	JOB
		28	0206	KANN Roy UT  med ett par “SOS Radio” när dom hänvisade till sin app	BOS
		21	0577	KANN “Thanks for your support of your SOS Radio”	JOB
	1130	14	0000	WBBR New York NY “Bloomberg 11-3-0”	JOB
		15	0100	WISN Milwaukee WI “Newstalk 1130 WISN Milwaukee”	JOB
		16	0700	KTLK Minneapolis MN	BOS
		16	0703	CKWX Vancouver BC  med lokala nyheter. Uselt ID heltimmen också. 	BOS
		18	1140	CKWX “City News 1130”	JOB
	1140	14	2304	CBI Sydney NS  fint med vädret för Cape Breton	BOS
		15	0438	KXRB Sioux Falls SD “KXRB and KXRB-FM”	JOB
		21	2300	KXRB  ganska ensam på timmen	BOS
		15	0447	CHRB High River AB har låtit på samma sätt i många år - “AM 1140” mm	JOB
		20 21	0615	KZMQ Greybull WY kollade jag efter enligt tips i MVE och minsann kom de upp ett par gånger med Oldies och ett par ID! “Good Time Oldies 1140 KZMQ”. Ska vad jag förstår vara en daytimer som inte har någon effekt alls på natten? QSL kom bums = kul!	JOB
		22	1030	KZMQ  ID enligt JOB. Ensam på fqn. Fuskade flera dgr i följd? Not needed by	BOS
		15	1300	KLSD Soldotna AK “ESPN 1140 KSLD Soldotna, Kenai, Homer”. Bättre 1500	JOB
	1150	15	0029	CKOC Hamilton ON  snyggt Bloomberg 1150-ID	BOS
		15	0043	CKOC “BNN Bloomberg Radio 1150”	JOB
		16	0700	WHBY Kimberly WI  svagt i röran. Bättre 0706.  EWTN-QRM! Troligen KWKY.	BOS
		16	0506	WHBY fint i samband med wx	JOB
		18	0600	KSAL Salina KS “Newsradio 1150 KSA...” och så abrupt på med Townhall nx	JOB
		27	0805	CJSL Estevan SK  ”South West Saskatchewan’s CJ-1150.”	BOS
		27	1100	CKFR Kelowna BC  md ett hyfsat ID och blev sen riktigt stark under nx	BOS
		25	0801	CKFR “...AM 1150, News, Talk, and Sports, online at am1150.ca”	JOB
		14	0800	KAGO Klamath Falls OR “...KAGO Klamath Falls...on 92.9 FM and 1150 AM”	JOB
	1160	15	0015	WCXI Fenton MI med ett kanon-ID plötsligt! Den hade jag inte koll på. QSL!	JOB
		15	0015	WCXI  även på min antenn men långt under WYLL så ingen rapport tyvärr.	BOS
		16	0700	WYLL Chicago IL  tog hand om heltimmen 	BOS
		16	0002	WYLL “AM 1160 Weather Forecast”. Lite mer lättlyssnade px så här dags	JOB
		15	0500	KSL Salt Lake City UT  svagt men ganska rent	BOS
	1170	16	0500	WWVA Wheeling WV “Newsradio 1170 WWVA Wheeeling, an iHeart radio stn“ 	JOB
		15	1500	KJNP North Pole AK med ett arkiv-ID även för att vara den! “You’re tuned to 1-1-7-0, your Gospel radio, KJNP North Pole, Alaska. The time in North Pole is 7 o’clock.” SRN News	JOB
		28	0200	KJNP  oväntat stabil. QRM från Near East	BOS
	1180	15	0057	WHAM Rochester NY  mycket fint med promo inklusive ID. Även på timmen.	BOS
		15	0032	KYES Rockville MN  kom fint lagom till ID! Inget förinspelat utan i programmet.	BOS
		 18 22	0800	KYES “...here on AM 1180 KYES Rockville-St. Cloud”	JOB
		16 28	0700	KOFI Kalispell MT  i svackan precis över timmen. Bättre före och efter.	BOS
		22	0506	KOFI med en jingle innan C2C	JOB
	1190	14	2300	WLIB New York NY  med sin vanliga ID-röst som är mycket typisk	BOS
		14	2300	WLIB “This is your home for Gospel, inspiration, and information 1190 WLIB...”	JOB
		16	0505	WOWO Fort Wayne IN “...on Wo-Wo 1190 AM 107.5 FM”	JOB
		15	0032	WOWO  med massor av bra ID. Som regel i formen ”Wowo”.	BOS
		27	0801	CFSL Weyburn SK  ”AM 1190 Weyburn. A Golden West radio station.”	BOS
		22	0802	KGBN Anaheim CA med ett kort och snabbt ID bara och tyvärr inte bästa styrka som de hade av och till med Koreanska program under tre kvart åtminstone. QSL!	JOB
		16	0700	KEX Portland OR	BOS
		18	0600	KEX “Newsradio 1190 KEX”	JOB
	1200	14	2305	WXKS Newton MA  ”Tok 1200” eller var det kanske ”Talk 1200”	BOS
		15	0028	CFGO Ottawa ON  ”TSN 1200”  med minst tre stationer till i bakhasorna	BOS
		16	0600	WMUZ Taylor MI “WMUZ FM HD1 Detroit” hörs bra i alla fall	JOB
		16	0500	WOAI San Antonio TX “Newsradio 1200 WOAI San Antonio”	JOB
		16	0700	KFNW West Fargo ND  med uselt id i fräs och QRM	BOS
	1210	16	0534	WPHT Philadelphia PA “Talkradio 1210 WPHT” väldigt pitchat	JOB
		22 25	0600	KGYN Guymon OK med ett ganska svagt ID // 106.3. Även 22:a. Körde Fox Sports	JOB
		15 22	0502	KHAT Laramie WY “KHAT Laramie, and K244FN...” var inte oväntat C&W-stn. “New Country 96.7” = standardslogan	JOB
		28	0206	KHAT  lyfte artigt på hatten och presenterade sig	BOS
		16	0602	KRSV Afton WY  med ett rätt bra flerstations-ID. // 940 t ex	BOS
		16	0602	KRSV med ID för stationerna i sin lilla kedja. Inte illa, men kan gå mycket bättre	JOB
	1220	15	0059	WHKW Cleveland OH  plötsligt och bra ID	BOS
		16	0500	WHKW klart stark “WHKW, W245CY Cleveland”	JOB
		23 28	0158	CJRB Boissevain MB  fint med mycket lokalt rapporterbart. //1250//950 i övrigt	BOS
		18	0600	KSLM Salem OR med ID // 104.3 i kamp med CJRB:s konsert	JOB
	1230	16	0532	WGUY Veazie ME äntligen i garnen med ID “96.1 FM Legends WGUY”. QSL:ade snabbt	JOB
		15	0059	CFFB Iqaluit NU  med detaljerat väder för hela Nunavut. Coral Harbour etc.	BOS
		17	0404	CFFB med wx Pond Inlet, Cambridge Bay mm	JOB
		20	0600	KTRF Thief River Falls MN rätt svag men tydlig ort i alla fall	JOB
		16	0004	CHFC Churchill MB  med vädret för norra Manitoba.  Minusgrader.	BOS
		15 18	2359	CHFC “This is CBC Radio One 100.9 FM in Thompson”	JOB
		16 21	0704	KBAR Burley ID  riktigt svagt ID under CBC.  Ren och fin med ID mm 21.10	BOS
		17 21	0405	KBAR “AM 1230 KBAR” bra med weather watch innan man dök	JOB
		27	1059	KORT Grangeville ID  med ett uselt ID. Även 1104z men inte mycket bättre då..	BOS
		20	0630	KORT med klassiska hits och ID här	JOB
	1240	20	0348	CKIM Baie Verte NL  med VOCM-ID	BOS
		16	0530	WMMB Melbourne FL “...weekday mornings 6 to 9 on WMMB...”	JOB
		20	0533	WFOY St Augustine FL  med ett par klara ID // 102.1 FM i en promo	BOS
		20	0533	WFOY  “102.1 FM and AM 1240 WFOY”	JOB
		15 28	0102	KICD Spencer IA  riktigt fint ID	BOS
		15 22	0102	KICD har blivit en av standards på frekvensen “Newsradio 102.5 and AM 1240 KICD Spencer, .... part of The Spencer Radio Group”	JOB
		23	0337	WJMC Rice Lake WI  med ett ruskigt svagt ID men gick fint uppfatta ändå. 	BOS
		22	0018	WJMC bra en liten stund med promo, websida mm	JOB
		28	0229	KODY North Platte NE  hade en bra nittiosekundersperiod med både slogan, reklam med uppgiven area code 308 och North Platte-omnämnande. Dessutom hänvisas till huskeradio.com. Callet går dock inte uppfatta ifall det nu användes. 0206 med call!	BOS
		16	0257	KIUL Garden City KS  fint en minut med Garden City-reklam i en Kansas City Chiefs match. Även KFOR och KFH kör denna match men knappast Garden City-ad	BOS
		16	0257	KIUL rätt bra en liten stund	JOB
		15	0502	KASL Newcastle WY riktigt skapligt med call, ort och FM-frekvens innan nx	JOB
		15	0502	KASL  fanns även på min inspelning trots att jag körde på östkustantennen. Jag har dock QSL sedan länge så behövde inte denna.	BOS
		22	0459	KTIX Pendleton OR nämnde både 103.1 och 1240 vid ID	JOB
	1250	15	0100	CJYE Oakville ON “Joy Radio”	JOB
		15	0000	CJYE  med Oakville-adressen	BOS
		21	2246	WJMK Bridgeport MI med Oldies och “This is MeTV Music”. Kul återhörande!	JOB
		18	0600	KBRF Fergus Falls MN “Newstalk 1250 AM Fergus Falls”	JOB
		15	0029	CHSM Steinbach MB  med sina två ID: “Steinbach Online” och “AM 1250” 	BOS
		15 20	0444	WSSP Milwaukee WI “1250 AM The Fan”, “WSSP” mm	JOB
		26	0800	KKDZ Seattle WA  med ett svagt ID innan de dök ner i spraket igen	BOS
	1260	21	0500	WBIX Boston MA stark med mini-kedje-ID inklusive 107.1 	JOB
		21	2305	WPNW Zeeland MI nu med kristen musik och ID som “Joy Worship”! Bara andra gången jag hör dem, hade Talk senast	JOB
		21	2305	WPNW  med GOS  tryckte bort ”araben” ett tag. ”This is Joy Worship” uppfattade jag inte som ett ID till att börja med men hemsidan visade på annat.	BOS
		16	0700	WXCE Amery WI  med prydligt ID blev lite överraskande återhörd här.  18.10 klockan 05 UTC drog dom ett fint ID också. Men inte så mycket mer. Följt av Mex hymn	BOS
		16 18	0700	WXCE hör man inte varje säsong. “This is WXCE 1260 AM Amery, always streaming on the....(?)....app”. Kul återhörande här också. På VK-tråden, men på ÖK väl klent . Bättre 18:e! 	JOB
		16	0000	WSDZ Belleville IL  ganska bra ID och Relevant Radio	BOS
		16	0000	WSDZ “Relevant Radio 1260 and 1380 AM”. Plus minst en FM. 1380 är KXFN i St. Louis, dvs ex-KSLG som den “kallade” sig 1999-2012, då med sport. OBS att KXFN bytt ägare nu igen! 	JOB
		22	0747	KROX Crookston MN var det som spelades klassiska hits här i kamp med AB. Ett “kroxam.com” fick duga som ID. Även 0800 men rätt klent då 	JOB
		16	0430	CFRN Edmonton AB “TSN 1260”, “Edmonton’s sports leader”. ESPN	JOB
		23	0300	CFRN  en av få som gick bra runt denna tid	BOS
		22	0756	KLYC McMinnville OR då det visade sig vara två stationer med klassiska hits som bytte av varandra en liten stund! Ett tydligt “KLYC” mellan två spår	JOB
	1270	16	0700	WXYT Detroit MI  	BOS
		16	0500	WXYT “The Bet 1270 is WXYT...”. Hade nog missat att även denna nu håller vad!	JOB
		20	0500	WMKT Charlevoix MI inte tokigt med ID för 1270, 102.3 samt 103.3	JOB
		22	0805	WWWI Baxter MN kom upp jämsides med SD med wx från “3WI Weathercenter”	JOB
		15	0400	KNWC Sioux Falls SD “Faith Radio” med mera. WXYT-QRM	JOB
		28	0200	KNWC  försöker desperat (?) att få tron att stämma med verkligheten, om man får tro (!) dem! “Connecting Faith to Life”	BOS
		26	0900	KTFI Twin Falls ID  med legal ID. ”Listener supported” påtalades.
	1280	14	2300	CHMB Montréal QC fint med italienska, och sedan ID på franska, och bytte till något sydasiatiskt språk sedan - tvära kast!	JOB 
		15	0006	WNAM Neenah-Menasha WI  fint med Oshkosh-reklam och ID	BOS
		16	0500	WNAM  fint men QRM Mexikanska hymnen. XEAW?	JOB
		16	0700	WWTC Minneapolis MN  bullrande som vanligt, Nationalsången spelades efter nyheterna för att visa vilken sann patriotstation dom är.	BOS
		14	0100	WWTC med ett nästan befriande dåligt ID :-). Brukar ju höras ofta och bra i PAX	JOB
		15	0501	KBNO Denver CO  inte så illa trots gröna antennen med callet och inte bara slogan	BOS
		16	0619	KZNS Salt Lake City UT bra: “97.5 KZNS FM Coalville, 1280 KZNS AM Salt Lake City, and KSL FM HD2 Salt Lake City-Midvale. This is 97.5 The KSL Sports Zone”	JOB
	1290	14	2305	WNBF Binghamton NY  med ett antal ID	BOS
		16	0534	WJNO West Palm Beach FL “...on Newsradio 1290 WJNO”	JOB
		13	2324	CJBK London ON med reklam till area code 519	JOB
		15 21	0007	CJBK  med callet denna gång	BOS
		16 21	0002	WHIO Dayton OH  fint på gul antenn! Äntligen funkar den antennen bra också!	BOS
		16	0500	WHIO har visst förenklat slogan lite “1290 and 95.7”	JOB
		15	0100	WIRL Peoria IL “WIRL Peoria” + repeater. Fox News	JOB
		15	0100	WIRL  plus några till som till skillnad från WIRL inte ID:ade p g a sporten.  
				”Freedom 95 9 and 1290 AM” kopplade jag inte till WIRL först. Nytt format.	BOS
		21	2300	WZTI Greenfield WI  med sina Oldies och ”Fonz FM” dubbla FM-ID	BOS
		21	2300	WZTI “Fonz FM” + FM-frekvenser mm i röran	JOB
		18	0500	KWFS Wichita Falls TX gladde en filmanglare rejält! Skapligt legal ID, med call och ort, samt websidan på newstalk1290.com. Fox News därefter. Tungt QSL! Var kanske inte 73W här? Även med dubbel-ID:et 0541 “Newstalk 96.3 and 1290”, och legal 
				ID 04z	JOB
		18	0500	KWFS  äntligen rapporterbart igen efter 21 år! Ville inte svara senast det begav sig. 
				D v s 2001 i februari under PAX9!  Tack för tipset Janne!  Gick bättre 0541z med dubbel-ID // 96.3 FM!  OK ID även 0400z. QSL och flera mail!	BOS
		18	0503	KOIL Omaha NE  tog över helt med snyggt ID	BOS
		22	0600	KOIL “This is KOIL Omaha” fint. ABC News	JOB
		18 25	0511	CFRW Winnipeg MB  roade sig och oss	BOS
		25	0610	KGVO Missoula MT  med ID innan de lämnade tillbaks till Coast-to-coast	BOS
		22	0500	KGVO  med ID // repeater. Fox News	JOB
	1300	16	0529	WJDA Quincy MA “Latina 99.9” i musiken	JOB
		16	0705	WOOD Grand Rapids MI tog tillbaks kommandot från KGLO efter nyheterna.	BOS
		15	0400	WOOD ID:ade strax efter KGLO. Fox News	JOB
		16	0500	WRDZ La Grange IL  med hela kedje-ID:et för bland andra 1300 och 910	BOS
		18	0200	WRDZ med kedje-ID	JOB
		16	0700	KGLO Mason City IA  starkare än WOOD denna heltimme.	BOS
		15	0400	KGLO  “AM 1300 KGLO Mason City”	JOB
		26 27	1000	KKOL Seattle WA  back in business! Men lär aldrig bli så dominat som förr. Dock fint med ”The Answer”-slogan den 27:e också.	BOS
		22	0506	KKOL med reklam för en Thairestaurang i Seattle	JOB
	1310	14	2305	WLOB Portland ME  med ID efter reklam efter nyheterna	BOS
		15	0503	CIWW Ottawa ON  bra när jag bytte till ÖK-antennen en stund	BOS
		15	0046	WDTW Dearborn MI kanonstark bitvis, “La Z”	JOB
		16	0500	WDTW  stark med ”La Z” men ville inte dra ett legal ID. På nästa dänga bara.	BOS
		16	0018	WIBA Madison WI  med promo för sin rock-syster WIBA-FM	BOS
		21	0400	WIBA “Newstalk 1310 WIBA Madison”	JOB
		18	0500	KGLB Glencoe MN “AM 1310 KGLB Glencoe...”. Även 22:a 0554 tex. C&W	JOB
		24	0527	KNOX Grand Forks ND “That is Newstalk 1310 KNOX forecast”	JOB
		16	0659	KFKA Greeley CO  med promo inklusive ID. Sen vanliga basröst-ID:et på tim.	BOS
		22	0800	KFKA inte så bra men lätt igenkännligt ID så...	JOB
		18	0557	KNPT Newport OR “Newstalk 1310 AM and 98.3 FM KNPT”	JOB
		26	0800	KZXR Prosser WA  med ett ovanligt trevligt heltimmes-ID typ semi-lokalt.	BOS 
	1320	15	0100	WILS Lansing MI hade bra tryck i signalen	JOB
		16	0400	CJMR Mississauga ON  med bland annat adressen i Oakville	BOS
		20 24	0601	KOZY Grand Rapids MN “Classic Hits Radio 1320 KOZY” + FM. Sedan ABC Nx	JOB
		21	2258	KELO Sioux Falls SD “Newstalk 1320, 107.9”	JOB
		22	1000	KXRO Aberdeen WA  ensam och inte så illa med ett par ”KXRO” i legal ID	BOS
		22	1000	KXRO  “KXRO Newsradio”, “KXRO Aberdeen”. CBS News	JOB
		28	1300	CHMB Vancouver BC	BOS
	1330	14	2300	WRCA Watertown MA “Bloomberg 106.1” med mera	JOB
		16 21 	0500	WFNN Erie PA starkt men ändå luddigt ID där FM-stationens hördes bättre, WEBG	JOB
		16	0000	WFNN  med samma kommentar som ovan även denna tid!	BOS
		28	0157	KPTY Waterloo IA  “Hank FM”-id och modern country-liknande mx	BOS
		15	0100	WHBL Sheboygan WI “1330 and 101.5 WHBL”	JOB
		15	0100	WHBL även på min antennkombo	BOS
		18	0600	KNSS Wichita KS inte så pjåkigt med call och ort	JOB
		15	0500	CJYM Rosetown SK “Classic Hits Radio is CJYM Rosetown, Golden West”	JOB
		22	1030	CJYM  ensam och vädrade efter en gammal låt och la på nästa hit	BOS
		16	0700	KWKW Los Angeles CA fint med ID	JOB
		16	0700	KWKW  även på min antenn/antennkombo. Grön+gul kanske.	BOS
	1340	16	0500	WNCO Ashland OH “Fox Sports 1340 WNCO Ashland...” inte bra men...	JOB
		16	0500	WNCO  enligt Janne. Hittade jag utan att ha noterat hans tips innan.	BOS
		21	0400	WAGN Menominee MI är det nog bara andra gången jag hör! Fint ID “WAGN Menominee 1340 AM and 106.1 FM”. QSL finns sedan förra så en rpt mindre!	JOB
		21	0400	WAGN  verkar ha trimmat anläggningen så vanlig som de blivit denna säsong	BOS
		26	0302	KDLM Detroit Lakes MN “You’re listening to KDLM Detroit Lakes 93.1...” 	JOB
		21	0600	KROC Rochester MN  med ett komplett legal ID  gladde i harvandet. Not needed. Även ID efter nyheterna och gick stadigt i minst tio minuter!	BOS
		21	0600	KROC  “This is Newstalk 1340 KROC AM 96.9 FM, Rochester”	JOB
		15	0459	KTOQ Rapid City SD “ESPN Rapid City” och ID // 105.7	JOB
		15 26	0459	KTOQ  med ett klent ID.	BOS
		16	0602	KACH Preston ID “Classic Hits for Preston County and beyond, 1340 AM and 105.5 FM...” fint. ABC Nx	JOB
		16 20	0602	KACH  inte så illa. En annan stn tre minuter senare får jag inte ut. Även 26.10	BOS
		22	0800	KDCO Denver CO “KDCO 1340 AM Denver, ESNE Radio”	JOB
		25	0600	KTMM Grand Junction CO med ID // 101.1	JOB
		25	0600	KTMM  hade jag missat utan Jannes tips då jagtyckte de lät för klent för att utredas. Dock uppfattades ID med ”Grand Junction” vid ett par omtagningar. Not needed.	BOS
		20	0658	KIHR Hood River OR  med ett par svaga ID som hastigast i Country-musiken	BOS
		20	0701	KIHR  med ID med call, ort och “AM 1340 and 98.3 FM”. ABC Nx	JOB
	1350	16	0533	CKAD Middleton NS med “AVR”-ID i Countryn	JOB
		15	0040	+CIRF Brampton ON en glad överraskning med lokala reklamer + telefonnumret till studion, och som slutar på just 1350! Snabbt QSL!	JOB
		15	0050	CIRF  mycket riktigt efter att ha kollat upp tipset från JOB! Slirade nog på effektknappen? Eller så var det tillräckligt stört?	BOS
		21	2255	WIOU Kokomo IN “Kokomo’s Sports Station, 1350 The Score”	JOB
		22	0800	KRNT Des Moines IA glänste inte	JOB
		28	0200	KRNT   var starkare och vanligare förr. Men inte bättre kanske …	BOS
	1360	14	2305	WDRC Hartford CT  ”Talk of Connecticut Weather”	BOS
		21	2306	WKMI Kalamazoo MI  med tre ID på raken i en påannons av Joe Pags. Den här trillar inte in varje säsong precis. Kul.	BOS
		14	0000	WTAQ Green Bay WI ganska ensam på timmen	JOB
		26	0259	WTAQ  bra	BOS
		16	0600	KRKK Rock Springs WY “AM 1360 KRKK Rock Springs-Green River”	JOB
		16	0706	KKMO Tacoma WA  med ID-variant som jag inte hört förr. ”Pura La Raza 1360”	BOS
		20	0700	KKMO med legal ID på spanska av YL	JOB
	1370	14	2251	WDEA Ellsworth ME  med sportresultat och Id innan NOS-låt	BOS
		14	2348	WDEA “Your Boston Red Sox radio connection is AM 1370 WDEA”	JOB
		14	2250	WFEA Manchester NH  strax före WDEA med ID // 99.9 FM. Kom starkt senare	BOS
		16	0531	WFEA “99.9 and AM 1370 WFEA” fint efter wx	JOB
		15	0100	WXXI Rochester NY med “WXXI News” efter ID	JOB
		15	0100	WXXI  	BOS
		16	0505	WSPD Toledo OH  med ID i vädret	BOS
		16	0505	WSPD “The latest forecast on demand at wspd.com”	JOB
		28	0200	KDTH Dubuque IA  svagt men klart legal ID. Ensam på frekvensen.	BOS
		21	2301	KDTH “AM 1370 KDTH Dubuque”	JOB
		16	0207	KSUM Fairmont MN  med ett mycket forcerat ID + vädret + CW	BOS
		16 26	0700	KXTL Butte MT  ”South East Montana’s …”   Uttalas som “Beaute”	BOS
		16 21	0500	KXTL med ID // 94.9. Lustigt eko 21:a men två olika QTH har de väl inte?	JOB
		22	1000	KAST Astoria OR  hade frekvensen för sig själv	BOS
		22	1000	KAST  säger sig vara första alternativet för lokala nyheter. ABC Nx	JOB
	1380	15	0055	CKPC Brantford ON  reste sig upp ”Arise Christian Radio 1380 AM”	BOS
		15	0015	CKPC “Arise AM 1380”	JOB
		16	0532	WPHM Port Huron MI med ett “1380 WPHM”	JOB
		21	2305	WPHM  och inget roligare	BOS
		16	0000	KXFN St Louis MO  ganska bra med ett Relevant lokal-ID // FM // 1260	BOS
		16	0001	KXFN  “Relevant Radio 1260 and 1380 AM”, call med mera. ID:ade 45 sekunder senare än WSDZ. Såldes senare under hösten till The Lutheran Church	JOB
		15	0400	KLIZ Brainerd MN med sitt “1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter” efter wx	JOB
		28	0100	KLIZ  ganska ensam på frekvensen denna tid denna dag	BOS
		15	0500	KOTA Rapid City SD  riktigt bra ID på ÖK-tråden	BOS
		15	0500	KOTA “Newsradio 1380 and 107.5 FM KOTA”	JOB
		16	0703	KRKO Everett WA  med ID mellan ”Revolution” och ”You Can’t Hurry Love”	BOS
	1390	15 21	0059	WLCM Holt MI  förstås vid denna MI-topp	BOS
		16	0500	WLCM “Victory 1390 WLCM...” kan gå mycket bättre än så här	JOB
		16	0005	WGRB Chicago IL “Inspiration 1390, Music of Power and Praise”	JOB
		27	0800	WGRB  tyckte man skulle spala Inspiration 1390 genom att söka upp iHeart radio	BOS
		18	0600	KENN Farmington NM bättre i AM än USB-läge: “KENN AM Farmington” och Fox News. Sällhörd av mig men QSL finns	JOB
		18	0600	KENN  ny för mig men för uselt för rapport tyvärr. Tack Jan för tipset dock!	BOS
		16 26	0659	KLTX Long Beach CA bra call-ID och dessförinnan  som ”Radio Inspiración”	BOS
		16	0659	KLTX bra, “KLTX 1390 AM Los Angeles” plus “Radio Inspiración”-jingle	JOB
	1400	14	2159	CBG Gander NL “This is CBC Radio One 540 AM in Grand Falls-Windsor”	JOB
		20	0534	WOND Pleasantville NJ “...exclusively on Newstalk 1400 and 92.3 WOND”	JOB
		21	0600	KVFD Fort Dodge IA fint just vid ID “The Voice of Fort Dodge”, call mm	JOB
		21	0600	KVFD  kul återhörande. 30 år sedan jag fick fint QSL!	BOS
		28	0147	KBJM Lemmon SD  upp med lite Oldies och ett bra och informativt ID	BOS
		22	0734	KBJM ett av mina evighetsprojekt(?) när det gäller svar. “KBJM Radio”	JOB
		25	0600	KFTM Fort Morgan CO “1400 AM and 94.1 FM KFTM Fort Morgan”	JOB
		25	0600	KFTM  som ovan men mycket klent och i fräsande bakgrund.  QSL säkrat tidigare.	BOS
		16	0600	KART Jerome ID “94.7 Buck FM” + jingle. Hör alltid hemma i en PAX-logg	JOB
		16	0628	KART buckade 	BOS
	1410	16	0700	CFTE Vancouver BC  ”This is CNN Bloomberg Radio on 1410 AM.”	BOS
		16	0700	CFTE enligt BOS	JOB
	1420	16	0505	WHK Cleveland OH “AM 1420 The Answer”	JOB
		16	0600	WHK  med ett par “WHK News”, “WHK Cleveland” och mer	BOS
		15	0005	WOC Davenport IA  svagt ID	BOS
		15	0100	WOC “WOC Davenport”	JOB
		16	0700	KTOE Mankato MN  med sitt “Information Radio ……”	BOS
		20	0548	KGIM Aberdeen SD “...on Fox Sports 1420”	JOB
		16	0659	KITI Chehalis WA  med bokstaverings-call i jingle-form”	BOS
		16 22	1001	KITI “This is KITI Centralia-Chehalis”. ABC News	JOB
		27	1100	KUJ Walla Walla WA  med ett ID genom lite starkare KITI	BOS
	1430	20	0600	WNSW Newark NJ svagt men klart “Relevant Radio 1430 and 1160 AM”. Den senare  behövde jag Googla, men är WVNJ som gärna hade fått höras 	JOB
		21	2306	CHKT Toronto ON  med ID:et ofta hört på heltimmen	BOS
		15	0400	WXNT Indianapolis IA med ett ganska klent ID	JOB
		15	0400	WXNT  klent men rent	BOS
		16 18	0030	WBEV Beaver Dam WI “1430 ESPN, your Hometown Sports Station”	JOB
		16	0030	WBEV  när jag kollade igen efter Jannes tips. Gick obemärkt förbi första gången	BOS
		16 25	0700	KAMP Aurora CO  med ett halvklent ID i fräsandet. Kan ha bättre bett	BOS
		14	0100	KAMP “KAMP Aurora” mm	JOB
		16	0600	KCLK Asotin WA med Fox Sports // 107.3 FM	JOB
		25 26	0600	KCLK  under starkare BetQL-stationen ovan, d v s KAMP.	BOS
	1440	20	0600	WRED Westbrook ME “The Big Jab” bland flera	JOB
		14	2323	WVEI Worcester MA  med ett par ID i röran. REL starkast men även en GOS t ex.	BOS
		20	0600	WVEI med ID helt enligt mallen, dvs “1440 WEEI”	JOB
		20	0500	WWCL Lehigh Acres FL letade jag efter då den hörts på flera håll denna säsong, och här ett kedje-ID där delen med WWCL hördes rätt fint. Trevligt QSL-svar	JOB
		15	0000	WMAX Bay City MI med call, orter, Ave Maria Radio och omnämnande om att de nu firar 25 år!	JOB
		15 21	0000	WMAX  firade även på min inspelning	BOS
		21	2300	WROK Rockford IL gladde stort med ett ”This is 1440 WROK 96.1 FM” innan Fox News, när övriga tog det lite lugnt några sekunder! QSL kom snabbt!	JOB
		21	2300	WROK  mycket riktigt när jag kollade upp tipset från Jan! Tnx!  Jämför Jannes och min utredning i DXA senaste numren. Oväntad minst sagt även om kondsen var rätt.	BOS
		15 16	0105	KMAJ Topeka KS “You’re listening to 93.5 FM, AM 1440 KMAJ”	JOB
		28	0206	KMAJ  fint ID efter nyheterna.	BOS
		14 23	1047	CKJR Wetaskiwin AB  svag men ensam. ”W 1440”	BOS
		16	0030	CKJR “W-1440”-jingle i musiken	JOB
	1450	16 27	0518	CFAB Windsor NS   med ”AVR”-ID bara 	BOS
		16	0532	CFAB med “AVR”-ID i Countryn	JOB
		14	2332	WPGG Atlantic City NJ  med vanliga “WPG Talk Radio 95.5”	BOS
		20	0532	WPGG drog telefonnumret till Townsquare Medias kontor i Atlantic City	JOB
		16 28	0547	KGRE Greeley CO  med fint ”Tigre FM” och ytterligare detaljer. PSA t ex.	BOS
		22	0800	KGRE “Tigre FM”	JOB
		16	0600	KLBM La Grande OR känns ingen trots dålig signal tack vare dubbel-ID med 1490	JOB
		27	1100	KLBM   med fina dubbel-id.. KONP-ledigt just då.	BOS
		16 22	0700	KONP Port Angeles WA med ett tämligen modest men dock klart ID	JOB
		26 27	1030	KONP  lika stark och stadig som många 50 kW:are. Här ID och väder.	BOS
		22	1000	KBKW Aberdeen WA har visst bytt till Sacred Heart Radio. Trodde det var något mer 
				spännande då ett kedje-ID hördes...	JOB
	1460	16	0000	WOPG Albany NY “WOPG 1460 AM, WOPG FM 89.9”	JOB
		16	0500	WBNS Columbus OH “WBNS, WBNS-FM HD2 Columbus” hör jag inte ofta, så kul att dyka på dem någon gång! Svarade med en välfylld försändelse när det begav sig	JOB
		16	0500	WBNS  har jag inte hört mer än ett par gånger tidigare så ett välkommet återhörande! Anade att något var ovanligt här när ESPN hördes några minuter tidigare.	BOS
		15	0026	CJOY Guelph ON  perfekt jingle vid livelyssning	BOS
		16	0700	KXNO Des Moines IA  ingen match här	BOS
		16	0700	KXNO ovanligt svårmissad i Parka...	JOB
		20	0631	KLTC Dickinson ND med ID och klassisk Country	JOB
	1470	16	0700	WMBD Peoria IL  med reklam för hörapparater (för DX:are) ….	BOS
		15	0400	WMBD “This is 1470 and 100.3 WMBD”	JOB
		15	0047	WIBD West Bend WI Promo och “...here on 101.3 WIBD”	JOB
		15	0500	KKTY Douglas WY har en ID-jingle på timmen “KKTY Douglas”	JOB
		18	0600	KBSN Moses Lake WA vanlig nordvästgäst. ABC News 	JOB
		28	0200	KBSN  med fint ID och ensam just då. CJVB överst före och efter.	BOS
		16	0700	CJVB Vancouver BC  hyfsat ID på ena sidbandet men dåligt på det andra	BOS
		16	0700	CJVB “AM 1470 CJVB Fairchild Radio” fint	JOB
	1480	16	0500	WLMV Madison WI bra med ID både för AM och FM “La Movida”	JOB
		17	0600	KAUS Austin MN “AM 1480 KAUS” fint. Fox News	JOB
		15	0500	KRAE Cheyenne WY är det nog bara andra gången jag hör! “This is 1480 KRAE Cheyenne”. QSL kom dock förra gången så slipper skicka nu	JOB
		18	0600	KBMS Vancouver WA “1480 KBMS”	JOB
	1490	14	2255	WBAE Portland ME “107.1 and 93.5 The Bay”	JOB
		16	0533	WCCM Haverhill MA samma ID som samtidigt hördes på 1570. Sämre men 100%	JOB
		15	0006	WOSH Oshkosh WI  med svagt väder och ID	BOS
		15	0006	WOSH “Newstalk 93.9 and 1490 WOSH” efter vädret	JOB
		20	0701	KLGR Redwood Falls MN “KLGR 1490 AM and 95.9 FM” med mera	JOB
		15 21	0500	KDBM Dillon MT låter sig ofta höras i Parka	JOB
		21 26	0936	KDBM  ”All the information you need …” - men spelar mest musik!	BOS
		27	1048	KBKR Baker OR  supertalkade här och drog en lokal annons för La Grande	BOS
		14	0532	KBKR “Supertalk 1450 and 1490”	JOB
	1500	16	0700	WFED Washington DC  när KSTP sviktade lite	BOS
		15 23	0059	WLQV Detroit MI  mycket stark förstås	BOS
		14	0000	KSTP St. Paul MN ID:ade // 94.5 HD2	JOB
		22 26	1000	KSTP  klarar sig bra när kondsen drar västerut. Nästan ingen konkurrens innan HI.	BOS
	1510	15	0029	WLAC Nashville TN  fint ID	BOS
		21	2300	KCTE Independence MO  med komplett legal ID även om det var var lite åt det svagare hållet. Dock helt klart användbart.  Verkar ligga rätt i frekvens numera.	BOS
		21	2300	KCTE med call, ort + “1510 AM, 94.5 FM”	JOB
		15	0459	KPLS Littleton CO  fint med K-Plus-stationerna i utförligt ID.	BOS
	1520	16	0700	WWKB Buffalo NY  med Bet i signalen	BOS
		16	0500	WWKB “Weekday afternoons from noon until three on The Bet 1520”	JOB
		15	0046	WPAY Rossford OH upp med partymusik och lämpligt nog ett “Party 103.3”!	JOB
		15	0004	WPAY  partade redan denna tid	BOS
		21	2300	+WLAK New Holstein WI en glad överraskning med True Oldies Channel // 1590 som gick mycket bättre. Bra QSL från ägaren Mark Heller som nu har sålt 1520/1590	JOB
		15	0938	KKXA Snohomish WA när bara de starkaste från VK och AK orkade igenom	JOB
		15	0537	KKXA  med ett svagt ID och country	BOS
	1530	16	0457	WCKY Cincinnati OH  ”ESPN 1530”	BOS
		15	0014	WCKY “ESPN 1530”	JOB
		16 23	0700	KFBK Sacramento CA  mycket stark tidvis	BOS
	1540	17	0400	CHIN Toronto ON “Chin Radio AM 1540...”	JOB
		16	0700	KXEL Waterloo IA  en av megafonerna för salig Brother Stair. Man kan undra om Overcomer Ministry bara har repriser av Profeten som verksamhet för att generera intäkter till organisationen och i så fall hur många år vi ska få höra honom. 	BOS
		16	0500	KXEL ägde frekvensen vid dessa konds. “This is where Iowa comes to talk”	JOB
	1550	16	0006	WQCD Delaware OH // 1580 “CD 92.9” här och några minuter senare. Bättre vid mx, och tyvärr för usla ID:n för rapport denna gång. Tur man har Delaware i pärmen ändå:-)	JOB
		15	0100	CBEF Windsor ON  med lokal-ID i skramlet här	BOS
		15	0100	CBEF 	JOB
		21	2304	WHIT Madison WI  strålande bra med ett par ID och lokala reklamer mm! Går fint några få gånger per decennium och jag var med i forntiden … ”The Farm” 	BOS
		21	2304 	WHIT hördes "tyvärr" direkt med Madison-reklamer så jag slapp Googla det fina ID på "97.7 The Farm" som kom sedan! Har WHIT QSL:ad sedan länge nämligen, men klart trevligt återhörande! 	JOB
		27	0800	KZDG San Francisco CA  med bra ID på USB. Sämre på LSB.	BOS
		20	0600	KZDG drog ett ID här bland flera andra, inklusive Rebelde	JOB
		16 22	0700	KRPI Ferndale WA  inte ensam men den vars ID alltid tränger igenom.	BOS
		16	0700	KRPI “You are listening to 1550 AM KRPI Ferndale”	JOB
		14	1130	KZDG San Francisco CA  riktigt användbart med flera ID	BOS
	1560	16	0658	KGOW Bellaire TX  med vietnamesiska och EE ID.	BOS
		15	0100	KGOW “Viet Radio KGOW 1560 AM Bellaire, Houston, Texas”	JOB
		15	0100	KLNG Council Bluffs IA  med svagt men klart ID	BOS
		15 16	0100	KLNG “K268DI Council Bluffs” hördes bra på ena sidbandet. ID:ade just innan TX	JOB
		14	2354	KBEW Blue Earth MN en liten stund med reklam till area code 218 och lite mx	JOB
		16 26	0706	KNZR Bakersfield CA  fick plötsligt massor av luft i lungorna vid perfekt ID	BOS
		15	0500	KNZR “AM 1560 KNZR Bakersfield”. Fox News	JOB
	1570	27	0801	CJLV Laval QC  ID:ade “CJLV ….” efter “Mamy Blue”	BOS
	1570	16 20	0533	WUBG Methuen MA “Latin X”, “103.7 FM, 1490 AM”. Den senare är WCCM. Två av tre QSL:ade sedan tidigare. Tror inte jag spejar efter FM-stn... Fullt ID 0632 20:e	JOB
		20	0606	WUBG angav även 1490 som sagt. ”Latin X”	BOS
		15	0100	WWCK Flint MI mycket glädjande med ett “WWCK AM Flint” med mera vid en rusning mot Sjöarna ungefär mitt i natten! Inte varit i närheten av denna förr. QSL!	JOB
		15	0100	WWCK  även på min antenn! Tack för tipset Rolf! Inte i mina nät heller tidigare. Classic Hits // FM numer uppenbarligen. Står som Silent i nya mailinglistan!? En hel del fel i den. Deras hemsida tilllåter inte access från skummisar som mig. GDPR-protest kanhända.  Snabbt QSL och tyckte jag skulle försöka på hans FM-stationer nu då jag QSL:at båda hans AM! Naturligvia med en stor glimt i ögat …	BOS
		16	0013	WBGX Harvey IL fint med programinfo, telefonnummer, och adress till Harvey	JOB
		16	0013	WBGX  med en dam med genomträngande röst. Nästan som Amy Lawrence …	BOS
		21	2301	WSCO Appleton WI  ID:ade med FM-frekvenserna och ”The Score”
		20	0600	KVTK Vermillion SD inte så bra ”ESPN 101.5 and AM 1570 KVTK” på kombon min. Men ESPN nu och då med bra signal. Bäst på LSB.	BOS
		16 20 	0600	KVTK “ESPN 101.5 and AM 1570 KVTK Vermillion-Yankton”. Promotade “Classic Hits 106.3” 16:e vilket förbryllade lite innan jag insåg att det är systern KVHT	JOB
	1580	16	0500	WWCD Columbus OH  håller Jan med mig om att det är ”CD 92.9”! Tnx för kollen JOB. De har justerat frekvensavvikelsen sedan 2020 om man får tro listorna.	BOS
		16	0500	WWCD  “The Remedy Radio CD 92.9”. Lurade mig att tro på CKDO som har ett snarlikt mx-format. Fint vid 0000, då utan ON-QRM	JOB
		15	0036	CKDO Oshawa ON  lyssnade jag på när det hände	BOS
		16	0429	CKDO  “Playing the greatest hits of all times, CKDO”	JOB
		21	2300	WTTN Columbus WI var en kul ny bekantskap med ID ”Devil Radio” // 92.7 + callet! Svarade snabbt och trevligt	JOB
		21	2300	WTTN  gick bättre för 25 år sedan och skickade fint brev-QSL då! Licensorten var då Watertown som alltså avspeglas i callet som inte ändrats. Crute-gubben som driver WTTN idag är Demokrat och advokat. Ovanligt med vänster-stationer i USA! Han ägde även 1510 WRRD några år och hade samma agenda där. (Jfr WCPT 820.)	BOS
		15 16	0503	KFCS Colorado Springs CO drog call och ort. Fina “Tigre FM” 16:e mfl datum	JOB
		15	0503	KFCS  uppenbarligen hög denna dag. I effekt alltså.  16.10 mycket bra 0501z.	BOS
		22	0804	KKTS Evansville WY  med bra ID och självskryt	BOS
		20	0631	KKTS “Playing every hit, KKTS” rätt bra men fler här	JOB
		22	0500	KGAL Lebanon OR	JOB
		26	0900	KGAL  med Red Eye Radio, nyheter och sen After Hours med Amy	BOS
	1590	14	2300	WARV Warwick RI “1590 AM WARV Warwick-Providence”	JOB
		15	0032	WAKR Akron OH  svagt ID där FM -frekvensen hörs bäst	BOS
		16	0504	WAKR “1590 WAKR”	JOB
		16	0459	WCGO Evanston IL ID:ade under starkare musikstation, även för 95.9 FM	JOB
		16	0006	WCGO  helt dominant	BOS
		21 22	2300	WGBW Denmark WI kanon-ID och bra referens för jämförelse med WLAK på 1520. Några minuter efter ABC News meddelades att det var dags för sign off på denna för kvällen. Båda stns sålda nu!	JOB
		21 22	2300	WGBW  stark	BOS
		22	0505	KVGB Great Bend KS “1590 KVGB and 95.5 FM”	JOB
		16	0700	KLFE Seattle WA “KLFE Seattle” och “Relevant Radio”	JOB
		26	1000	KLFE  nu nedgraderad till relä av Relevant Radio.	BOS
	1600	16	0459	WAAM Ann Arbor MI fint “waamradio.com” mm vid lokala reklamer. Fox News	JOB
		22	0700	KGYM Cedar Rapids IA  upp några sekunder men borta strax igen	BOS
		18	0512	KLGZ Altona IA  ganska ren med fint ”Home Country Radio KLGZ” efter väderrapporten som lästes av en försiktig dam.	BOS
		18	0512	KLGZ hör jag inte varje säsong! “Home Country Radio KLGZ”. QSL finns dock	JOB
		18	0500	+KUSH Cushing OK letade jag efter då den hörts på några håll och här blev det bingo med ett ”KUSH Cushing” + webbsideadress. Långt och trevligt QSL! Kanske har gjort något då de ska ha 70W bara på natten?	JOB
		18	0500	KUSH   med svagt legal ID strax efter WAAM. Inte optimalt med denna antennkombination denna gång verkar det. Överväger om rapport.	BOS
		15 22	0500	KEPN Lakewood CO  med skapligt ID	BOS
		16	0710	KTUB Centerville UT “Juan 1600 AM”. Off air sedan 17.10 tydligen!	JOB
		26 27	1102	KGST Fresno CA  med ett rätt bra heltimmes-ID som hamnat lite snett	BOS
		25	1002	KGST lite sent även här “This is Multicultural AM 1600 KGST Fresno”	JOB
	1610	15	0046	CHHA Toronto ON “Email us at sales at chha1610am.ca”	JOB
	1620	15 22	0100	KOZN Bellevue NE  nere i bruset men lyfte i SAM-läge	BOS
		15	0100	KOZN “KOZN Bellevue-Omaha”	JOB
		18	0600	KSMH West Sacramento CA “KSMH West Sacramento, Relevant Radio 1620 AM, 97.7 FM”	JOB
	1630	15	0034	KCJJ Iowa City IA  ”The Mighty 1630 KCJJ” togs i realtid	BOS
		14	0000	KCJJ “KCJJ News”	JOB
		15 22	0103	KVAM Fox Farm WY  med multi-ID	BOS
		15 22	0103	KVAM med multi-ID:et hördes bra	JOB
	1640	15	0100	WSJP Sussex WI  med fint trippel-ID i SAM-läge som dämpade fräsandet mycket.	BOS
		15 21	0110	WSJP “Relevant Radio 1640 AM, 99.9 and 100.1 FM”	JOB
		20	0606	KDZR Lake Oswego OR “La Patrona 1640”	JOB
	1650	28	0200	KCNZ Cedar Falls IA  med fem sekunder ID-gate i WW1-sporten	BOS
		20	0600	KCNZ hörd de flesta datum “1650 The Fan”	JOB
		16	0500	KBJD Denver CO  med legal ID men byttes ut mot en sportare starax efteråt	BOS
		20	0600	KBJD samtidigt som IA	JOB
	1660	15	0037	WTOU Kalamazoo MI  med bra ID.  Lustigt. På 930 strax innan gick den som hade callet WTOU innan det hamnade här. Själv har jag WTOU från 1350-tiden.	BOS
		18	0400	WTOU kallar sig “The Touch”	JOB
		16	0000	KWOD Kansas City MO  med The BetQL Network men nämnde även KC.  Kallar sin nämligen The Bet KC med hänsyftning på Kansas City.   0500z bra ID	BOS
		21	2300	KWOD “KWOD Kansas City”, “The Bet”	JOB
		15	0500	KQWB West Fargo ND  som vanligt med bilhandlarreklam före ID	BOS 
		15	0500	KQWB utan direkt konkurrens	JOB
	1670	22	2300	WOZN Madison WI  hyfsat med legal Id och ”The Zone”. CBS Sports sen.	BOS
	1680	18	0448	WOKB Winter Garden FL “The Gospel Jukebox right here 1680 AM, 100.7 FM”	JOB
	1690	16	0000	WPTX Lexington Park MD  stark med ett fusk-ID. Bara callbokstäverna innan John Denver-låt. Tidvis en svagare stn under. Legal ID dock efter sagde Denver.	BOS.
		16	0000	WPTX fint med ID och så mer mx	JOB
		22	0800	WMLB Avondale Estates GA med legal ID	JOB
		15 21	0100	CHTO Toronto ON  med ID upp genom  mer snacksalig station. Dags att få CHTO att svara snart. WVON med BIN tydligen som snackade på	BOS
		15	0100	CHTO “You’re listening to CHTO AM 1690 Toronto”	JOB
		21	2306	WVON Berwyn IL   med svagt ID i snacket men sen bättre Id i vädret	BOS
		21	2237	WVON “WVON traffic and weather now”	JOB
		18	0600	KFSG Roseville CA ID:ad på telefonnumret 916-456-3288	JOB
	1700	21	2238	KBGG Des Moines IA med live-ID i lokal sportshow “101.3 and 1700 The Champ”	JOB
		18	0600	KKLF Richardson TX repeatercallet “K239DA” hördes bra, dvs 95.7	JOB
	1710

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	760	16	0500	XEABC San Sebastián Chimalpa DF med tydligt ID “XEABC” i kamp med WJR	JOB
		16	0500	XEABC  inte alltför övertygande	BOS
	800	16	-0500	TWR, Bonaire c/d med hymn. Genast tog en kanadick över med nx. Troligen CKLW	JOB
	820	16	0530	CMBU R Ciudad de la Habana, Arroy Arenas med ID efter mx	JOB
	860	22	0800	XEMO Tijuana BC typisk Parka-station! “XEMO La Poderosa 860...” med mera	JOB
		21	0601	XEMO  inte så illa med legal ID och andra detaljer	BOS
	900	16	0500	XEW Mexico DF  med omvänd taktik. Spelade hymnen efter heltimmen istället.	BOS
	940	15	0032	XEQ Mexico DF  förvånade med att utbrista i ett fint ”La Qué Buena”	BOS
		16	0503	XEQ med dunder-ID efter NA “La Que Buena” mm	JOB
	970	21	0400	WSTX Christiansted VI med ett skapligt “AM 970 WSTX” som först satte myror i 
				huvudet på mig som funderade på NA-call!	JOB
	1050	16	0500	XEG Monterrey NL  ”La Ranchera de Monterrey”  tyckte att man kunde lajka dem på Facebook och la på den obligatoriska nationalsången.  Hymnen på 970 samtidigt.	BOS
	1090	15	0037	+XEAU Monterrey NL   med call och frekvens  satt som en smäck! Fick den först till Puebla-stationen men vid koll dagen efter med utvilade öron var det denna rara ärta istället! Ingen av de två är hörda i landet tidigare. Jämförde med streamingen och samma förinspelade ID dök upp där efter ett tag. Oftast bara Milenio-ID men så …	BOS
		15	0037	XEAU “XEAU Monterrey 1090 Amplitud Modulada” kul och ny fångst för	JOB
	1180	16	0500	XEFR México DF rätt bra en liten stund. “Radio Felicidad” sade dom	JOB
		16	0500	XEFR  svagt men rent när Cuba dök lite.	BOS
	1220	16	0502	XEB Mexico DF  med ett långsamt ”X E B, La B ….”  Mex hymn på 1230 oxo!	BOS		
	1310	16	0455	XEVB Monterrey NL “Radio 13, Más Vallenata”. Kan vara ny i garnen för...	JOB
		16	0455	XEVB  med hyfsat ID precis som JOB skriver ovan! Kul! Min tredje mex på 1310 genom tiderna. Ny för Parka och kanske för landet?	BOS		
	1510	15	0101	XEQI Monterrey NL “por Radio Nuevo León”. I underläge men pratade på en stund	JOB
		15	0101	XEQI  hade jag missat eftersom ID var precis i skarven mellan två filer. Ihopklippt var det helt OK! Tack Jan! Tror inte jag loggat den förr. Hört - ja. Loggat - nej.	BOS
	1660	16	0000	WGIT Canóvanas PR “Lighthouse Radio” med mera i ett kort ID på engelska	JOB
	1670	15 26	0422	XEFCR Reynosa TM upp med lite Oldies och ID “Focus Radio 1670 AM” efter tips från LSD! Den har jag inte stött på tidigare. Även 26:e 0200	JOB

SYDAMERIKA
	550	14	0531	CW1 R Colonia, Colonia föredömligt tydligt “Transmite CW1 AM 550”	JOB
	590	14	0501	LS4 R Continental, Buenos Aires “Servicio Informativo Continental”	JOB
	600	14	0524	ZYH920 R Mirante AM, São Luis med TC och ett “Mirante AM”	JOB
	680	14	0533	LT3 AM 680, Rosario med lokalreklam och hänvisning till nattprogrammet, helt enligt tablån	JOB
	710	14	0503	LRL202 R Diez, Buenos Aires “...en Radio Diez...”	JOB
	750	14	0505	LRL203 AM 750, Buenos Aires  rent våldsamt ID. Men är väl 100 kW?	BOS
		14	0509	LRL203 “AM 750” löd ID här. Kom upp över brassen ganska bra en stund	JOB
		14	0457	ZYH109 Jovem Pan News, Brasília fint med ID “Jovem Pan News” i promo. “Jornál de Jovem Pan” på timmen sedan	JOB
	760	14	0523	LU6 R Atlantica, Mar del Plata “...Atlántica en el 760 del dial”	JOB
	770	14	0500	CX12 R Oriental, Montevideo ganska bra med en “Oriental”-ID-sång	JOB
	790	14	0456	LR6 R Mitre, Buenos Aires “...de la noche a la mañana en Mitre”	JOB
	870	14	0526	LRA1 R Nacional, Buenos Aires drog WhatsApp-numret 1138707485	JOB
	920	19	0500	ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción fint med rejält ID	JOB
		14	0501	ZYH519 R Novo Tempo, Salvador bra med “Novo Tempo”-jingle som fick duga här	JOB
	950	14	0521	LR3 CNN R, Buenos Aires “CNN Radio AM 950” fint, men vill inte svara	JOB
	1020	14	0513		ZP14 Radio Ñandutí, San Lorenzo  starkast på fqn. Ja nästan på frekvensen. Drygt 100 Hz högt och lät därmed inte så bra utom korta stunder. Perfekt ID dock!	BOS
		14	0517	ZP20 hördes bra “Radio Nandutí 1020....Radio Nandutí Digital AM”	JOB
	1030	17	0400	LS10 R Del Plata, Buenos Aires “1030 AM Del Plata”	JOB
	1050	14 24	0526	CX26 R Uruguay, Santiago Vázquez “Estás escuchando emisora radio cultura en la madrugada de Uruguay” mm när splattret lugnade ner sig lite. Hyfsat ID “Radio Uruguay 1050 AM, 94.7 FM...” 24:e 0528	JOB
	1070	15	0400	HJAH Emisora Atlantico, Barranquilla	JOB
	1080	19	0505	ZP25 R Monumental, Asunción “Monumental 1080 AM es radio futuro” bra	JOB
	1130	14	0510	L...Emisora Santiago y Copla, Ciudad Evita drog telefonnumret 4467-4224 helt enligt PAX143-loggen! Har tydligen bytt från 1120! Fler stationer här. Undrar om det inte var samma dam vi hörde på 1530 som även hördes här strax efter 0500?	JOB
	1140	14	0503	ZP22 Central Radio, Ypané  med mx non-stop men korta ID mellan ca var tredje låt. Skiftande skvalmusik från lokal till internationell. ID hört redan vid 04z t ex.	BOS
		14	0503	ZP22 Central R, Ypané enligt tips från Bosse och riktigt fint med mx och ID här “...la programación la 1140 Amplitud Modulada Central Radio”	JOB
	1290	21	0429	HJMC R Viva, Cali sade “Radio Viva Cali” bland annat	JOB
	1300	14	0501	LRA5 R Nacional, Rosario med hänvisning till “Amplitud Modulada 1300”, Buenos Aires och dessutom sade man “La Radio Publica en todo en país”	JOB
	1320	17	0500	YVWP R Apolo, Turmero	JOB
	1330	14	 0537	ZP13 R Chaco Boreal, Asunción “...por Chaco Boreal la 1330 AM” efter ha angett temperaturen. Gick bättre vid PAX143 men stannade som starkt tentativ då...	JOB
	1340	14	0458	L… R Renacer, Moreno  strålande bra med flera Moreno-reklamer mm  Ytterligare en icke licensierad station som trillat in. Massor av telefonnummer mm.  Snyggt ”Radio Renacer” sju minuter senare.	BOS
		14	0458	L... R Renacer riktigt bra enligt Bosses noteringar! Ingen man haft i håven tidigare	JOB
	1390	14	0505	LR11 R Universidad Nacional de La Plata, La Plata  fint ID	BOS
		14	0505	LR11 inte så illa en stund	JOB
	1420	14	0506	LRI220 AM 1420, Wilde “AM 1420 Somos Radio”	JOB
	1430	14	0519	L...R Sonidos del Cielo, Rafael Castillo “AM 1430 Radio Sonidos del Cielo” och även med en promo för ett px på helger. Enligt mwlist heter de inte så längre, men...	JOB
	1440	14	0504	CX144 R Rivera, Rivera “Transmite CX20 Radio Monte Carlo, Montevideo”, dvs relä av 930 här. Tidigare ska man nog kunna höra dem med egna ID:n?	JOB
	1460	17	0403	HJJW Emisora Nuevo Continente, Bogotá tog över en stund efter CJOY	JOB
	1470	17	0457	OA4UB R La Mega, Lima var det som ID:ade med ett “La Mega”	JOB
	1480	14	0514	ZP20 R América, Villeta äntligen med ID “A continuación Radio América se oferece...”. Långa svep tal kring Bibeln och klassisk musik annars. Bra rätt länge denna morgon	JOB
	1490	20	0301	HJAY R Vida Nueva, Barranquilla “Transmite HJAY Radio Vida Nueva 1490 kHz”	JOB
	1540	14	0501	ZYK721 Rádio Novo Milênio, Sertãozinho, SP   med klar “Rádio Deus é Amor” annonsering i en röra av stationer. Många effektsvaga samtidigt. Går kanske ID:a någon mer här. Hörd först 2017 av JE och sen ett par gånger till. Inte synts till sedan dess.	BOS

OID/TENTATIVA
	650	14	0536	(Tent) Clásica AM, Santiago Vázquez med klassisk musik, och här lite prat men inget ID tyvärr tror	JOB
	970	21	2306	(Tent) WHA Madison WI  med NPR-annonseringar men inget WHA-id tror jag	BOS
	1150	15	0034	OID  med ett Sports Radio 9xxx bör gå lösa. Nämner ett lag också!	BOS
	1160	21	2301		(Tent) KCTO Cleveland MO  fint med ”Radio Maria”-annonseringar	BOS
		21	2301	OID med “Radio Maria” och REL på SS bör nog vara MO?	JOB
	1300	16	0525	OID med GOS och “Our ministry is in our music”-non-ID. OH eller rarare?	JOB
	1460	26	0252	OID tent. WKAM med “La Raza”-ID. Tyvärr inget lokalt tror jag?	JOB
	1510	15	2344	OID med ESPN. MO antagligen?	JOB
	1520	15 22	0500	OID med TUDN Radio ibland. Bör vara KVEN-CA som jag saknar... På’n igen...	JOB
	1530	14	0457	(Tent) R Esencia i Buenos Aires  tycker FD (Tack för support Fredrik!) att jag kan nämna att jag hört ganska bra här. Inget ID men han känner igen damen från ex 1670 och 1710! Lokala annonseringar.  Nu rapporterar jag inte LA så jag skickar ingen förfrågan. Olicensierad station.	BOS
		14	0502	(Tent) R Esencia med evenmangstips vad det låter som. En förfrågan ska skickas, men vad annars? Både “Argentina” och “Rosario” nämns, och någon annan argentinare finns inte här enligt listorna	JOB


