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


13.10	Mellanlandade i Skellefteå för att bl.a. hyra bil och hämta radiogrejor. På morgonen iväg mot Luleå Airport för att plocka upp Lasse. Det var fint väder. Var ute i god tid och passade på att logga några geocacher. Lasse kom enligt tidtabell och vi satte fart mot Vippabacken för dagens lunch där vi träffade på BOS och JOB. Sedan in i Överkalix för matinköp, tankning av bensin och öl. Vädret blev bättre med lite sol och torrt väglag. Vi stötte på två flockar med renar. Framme vid skolan hade BOS och JOB redan kommit och påbörjat jobbet att göra skolan beboelig. Hördes en del på kvällen.

14-15.10 	Se loggen för PAX149.

16.10	Det hördes en del NA på morgonen och mest östkustare. Vid lunchtid hade PAX149, dvs BOS och JOB, packat ihop sin utrustning och reste söderut. Tyvärr tog de också konditionerna med sig. Det hördes inte något intressant eftermiddag och kväll. Förhoppningsvis är det bara en tillfällig svacka.

17.10	Dåliga konds under natten, lite LA och Spanien hördes vid soluppgången och sedan MYCKET lugnt då nästan inget hördes på någon av antennerna. Donald Gunillasson kom förbi och hälsade. Mitt på dagen gick vi ut och tittade till lila och grön antenn. De mår bra och tråden behövde bara lyftas på några ställen. Solen tittar fram emellanåt och det är några plusgrader. Japanerna började titta fram runt 11z men fick ge sig alltför tidigt då, i huvudsak, kineser och iranier tog över. 

18.10	Bra fart på morgonen mot NA, men inget på låga frekvenser och inga östkustare. Vid 07Z tog det slut Före lunch tog vi en promenad längs grå antenn (Asien/Pacific). Den är i gott skick och behövde bara lyftas upp på några ställen ute på myren. Efter morgonens minusgrader blev det sol och några plusgrader. Runt 11z hördes japaner men de försvann och ersattes av koreaner och kineser. Europeer och afrikaner fick förgylla kvällen.

19.10	Ungefär samma konds som igår, men med den skillnaden att det tog slut redan runt 06z. Inte mycket hördes under natten. Det var flera minusgrader morgon och förmiddag då också några snöflingor singlade ner. Ett mindre problem med värmeväxlaren i lyssnarlokalen har lösts. Ur led är tiden denna onsdag då NHK2 stängde sina sändningar redan 1440z och överraskade oss fullständigt. AK gladde med att höras så ’sent’ som 15z. Spanjorerna är beskedliga i kväll.

20.10	Bra fart mot NA på morgonen, även låga frekvenser och östkust, fram till 0715z då det tog slut för dagen. På natten hördes en del östkust och LA. På eftermiddagen var både japaner och filippiner blyga och lät sig inte höras. Några vanliga AK och KUAU hördes ett tag på eftermiddagen. Kvällen avnjöts med europeer och kineser.

21.10	Hyfsad fart mot NA och bättre mot LA denna morgon men tyvärr tog det slut redan ca 0630z. Inget vidare under natten. Det kom några flingor snö sen natt men det gick snabbt att borsta av från bilen. Vi behövde proviantera idag så vi åkte till Junosuando för att äta en lunchpizza och också logga en geocache vid badplatsen Isojärvi. Sedan till Kangos för matinköp och där var det rätt fullt med medproviantörer. Affären kan nu servera hamburgare till hungriga besökare. På vägen tillbaka promenerade renar över vägen ca 1 km efter avtagsvägen mot Parkalompolo. Några vanliga AK hördes på eftermiddagen och kvällen avslutades i sällskap av spanjorer.

22.10	Äntligen lite normala PAX-konds. Rätt bra fram till 11z där även VK-stationer hördes. Årets geocachingevent blev lika lite besökt som fjolårets. NHK2 hade s/off 1440z för tredje dagen i rad där alla stationer hördes på några frekvenser. Kjell och Magnus anlände strax före 15z och påbörjade urpackning och apparatinstallation. Efter lite strul blev det även ordning på antennanslutningarna. En gemensam fika avnjöts senare på kvällen. Det är rätt bra fart mot Afrika, Spanien och UK dvs typiskt för störda konds.

23.10	Tyvärr blev det en återgång till sämre konds med dåligt mot NA natt och morgon, däremot hördes LaPlata med bra styrka. Innan 6.30z var det slut och inte mycket intressesant hördes resten av dagen. Lars Bergström anlände vid lunch med sol och blå himmel. Hoppas att han också kommer med bättre konds. Japaner gladde dryga timmen vid 13z men de försvann och kom inte tillbaka. Européer och stationer från Främre Orienten avnjöts under kvällen. 

24.10	En ordentlig kvällsstörning gjorde att inte mycket hördes natt och morgon förutom LaPlata, Azorerna och RNE. Tyvärr försvann allt runt 06z. LBM, MJT och RÅM tog en lunchpromenad i det vackra vädret och beskådade antennernas startpunkter för framtida bruk. ABC 1548 och japaner kom fram rätt bra runt 13z men det blev rätt kortvarigt och NHK2s sign-off 1440z blev inte minnesvärd. Som vanligt blev det spanienlyssning på kvällen.

25.10	Dåliga konds under natten och inte mycket bättre på morgonen. Ännu en morgon utan ÖK-stationer, det är mer västliga NA som hörs. NA hoppar upp ur störningarna fram till 1030z. Japanerna är mycket beskedliga medan indier tar för sig. Även spanjorerna är beskedliga under kvällen.

26.10	Bra fart mot västra NA fram till efter 12z, men bara på röd antenn. På grön och gul antenn hördes nästan inga NA alls. LBM avslutade sin vistelse här i Parka vid lunch. Det blev ett besök i Kangos för lite proviantering samt en hamburgerlunch. Vid återkomsten ca 12z hördes NA fortfarande och asiaterna lät pigga liksom ABC 1548 men det blev inte så mycket mer. Spanien på kvällen som vanligt.

27.10	Idag var det den gröna antennen som levererade, speciellt runt 06z med stationer från Colombia och Västindien. Gul och röd antenn var mycket beskedliga, även om den röda tog sig senare på eftermiddagen. Japanerna försvann rätt snabbt, uppslukade av indier och iranier. Natten var kall, minus 7 grader och det är några cm snö. Per och Göran anlände tidig kväll med bilen full med mat, som vanligt. Efter ur-och uppackning var de igång med lyssnandet.

28.10	Det hördes en del under natten, bäst runt 02z. Morgonen var dålig och redan 06z var stationerna borta. På eftermiddagen kom asiater fram och japaner var starka, speciellt NHK2. Tyvärr försvann de flesta NHK2-stationerna innan s/off. Börje kom förbi och hälsade samt pratade om fotboll. Spanjorerna var lugna i kväll. Afrikaner hördes bra dryga timmen under kvällen.

29.10	Inte mycket hördes under natten och allt tog slut strax efter 6z och sedan var det mycket lugnt fram till strax före 13z då dussinet AK-stationer hördes över en timme. Per bjöd sällskapet på en mycket god äppelkaka som avnjöts med god aptit. Börje tittade in och pratade norrbottnisk fotboll med Kjell och blev mycket imponerad av Kjells kunskaper i ämnet. Japaner blev åter snabbt överkörda av kineserna. Under sen eftermiddag och kväll hördes nästan inga västeuropeiska stationer, märkligt nog, bara stationer från Främre Orienten.

30.10	Inte mycket hördes natt och morgon och det tog slut runt 06z. Lugn förmiddag så Kjell och Magnus kunde packa ihop i lugn och ro och köra ner till Luleå. Mitt på dag tog vi kvarvarande en stärkande promenad till Palovallen. Ännu en lugn eftermiddag då japanerna än en gång blev överkörda av kineserna och spanjorerna var anmärkningsvärt svaga.

31.10	Några minusgrader, ett par cm snö och kondsen liknar väldigt mycket tidigare mornar. Vi kom i väg som tänkt ca 11.30 i vinterföre som varade, av och till, ner mot Jockfall. Före Jockfall stannade vi vid det lilla vattenfallet Brudslöjan för en bensträckare samt letade och logga en geocache. Efter en fika på Vippabacken fortsatte färden och Lasse släpptes av vid Luleå Airport. Det började regna före Luleå och mellan Luleå och Piteå fick vindrutetorkarna jobba hårt. Lämnade lite radiogrejor hos Bosse i Furuögrund och körde vidare till Skellefteå. Kommande uppdatering kommer att ske vid behov. /Rolf

		
EUROPA	 	
	153	26	1500	SRR Antena Satelor, Brasov (Bod) riktar sig till landsbygdsbefolkningen	LSD
	531	22	1745	Utvarp Föröya med ett önskeprogram	LSD
	531	27	0525	RNE5 Cordoba med lokalprogram	RÅM
	549	15	1735	R Koper, Beli Kriz var det som spelade musik här	RÅM
	558	19 28	0525	RNE5 San Sebastian med lokalprogram	RÅM
		25	0525	RNE5 La Coruña med lokalprogram	 RÅM
	567	21 26	0525	RNE5 Murcia med lokalprogram	RÅM
	576	26	0525	RNE5 Barcelona med lokalprogram	RÅM
	585	26	9525	RNE1 Madrid med lokalprogram	RÅM
	603	21 28	0525	RNE5 Sevilla med lokalprogram	RÅM
	612	19 24	0525	RNE1 Vitoria med lokalprogram	RÅM
		20	1750	RNE1 Lleida med regionalprogram	LSD
	621	16	1800	PGTRK Radio I plyus, Maiac med ryska	LSD
		21	1755	RNE1 Palma de Mallorca med nyheter på katalanska	LSD
	621	26	0525	RNE1 Jaén med lokalprogram	RÅM
		28	0525	RNE1 Avila med lokalprogram	RÅM
	639	14	0525	RNE1 A Coruna med lokalt program	LSD
		24 28	0525	RNE1 La Coruña med lokalprogram	RÅM
		19	0525	RNE1 Almería med lokalprogram	RÅM
		21	1750	RNE1 Bilbao med regionala nyheter	LSD
		26	0525	RNE1 Albacete med lokalprogram	RÅM
		27	0525	RNE1 Zaragoza med lokalt program	LSD
	648	19	1430	R Caroline gjorde reklam för sin Kalender 2023	LSD
	657	24 28	0525	RNE5 Madrid med lokalprogram	RÅM
	684	19	0525	RNE1 Sevilla med lokalprogram	RÅM
	693	27	0525	RNE1 Toledo med lokalprogram	RÅM
	729	21	1750	RNE1 Valladolid med regionala nyheter	LSD
		28	0525	RNE1 Valladolid med lokalprogram	RÅM
		24	0525	RNE1 Oviedo med lokalprogram	LSDl
		24	0525	RNE1 Ovideo med lokalprogram idar Asturias	RÅM
		26	0525	RNE1 Alicante med lokalprogram	RÅM
		28	0525	RNE1 Logroño idar La Rioja	RÅM
	738	19 26	0525	RNE1 Barcelona med lokalprogram	RÅM
	747	17	1850	R Seagull, Pietursbierum NL jingel-idade	LSD
		20	1630	R Emmeloord, Pietersbierum NL med non-stop musik	LSD
		19 24	0525	RNE5 Cádiz med lokalprogram	RÅM
	774	19	0525	RNE1 Valencia med lokalprogram, idar strax efter San Sebastian	RÅM
		26	0525	RNE1 Cáceres med lokalprogram	RÅM
	792	16	1815	R Dechovka, Hradec Králové med folkmusik	LSD
	801	17	0525	RNE1 Zamora med lokalt program	RÅM
		21	0522	RNE1 Zamora med lokalt program	LSD
		26	0525	RNE1 Ciudad Real med lokalt program	LSD
		26 28	0525	RNE1 Ciudad Real med lokalprogram	RÅM
	828	24	0555	RDP Açores, Monte das Cruzes spelade Freddie Mercury	LSD
		24	0530	RDP Açores hörs när det är ordentligt stört	RÅM
	837	17 19	1856	COPE Burgos stark med id	RÅM
		17	2001	COPE Ferrol med id efter Burgos	RÅM
	846	15	1750	R North, Redcastle med lokala reklamer	LSD
	855	14	0525	RNE1 Santander med lokalt program	RÅM
		19 24	0525	RNE1 Cantabria, Santander med lokalt (?) program	LSD
		26 28	0525	RNE1 Murcia med lokalprogram	RÅM
	864	17 26	0525	RNE1 Soucéllanos med lokalt program idar Ciudad Real	RÅM
	873	14	0645	BBC R Norfolk jingle-idade	LSD
	873	17	1956	SER R Zaragoza med id	RÅM
	882	17 19	1858	COPE Gijón med id när Wales blev svagare, bättre 19.29	RÅM
	900	17	1858	COPE Vigo med id	RÅM
		23 28	1956	COPE Granada med id	RÅM
	927	15	0650	World Music Radio, Köpenhamn spelade reggaemusik	LSD
		20	1850	Power 927, Abbiategrasso (MI) med id och non-stopmusik	LSD
		20	1924	Power 927 med id och musik	RÅM
	936	17 24	0525	RNE5 Valladolid med lokalt program	RÅM
		26 28	0525	RNE5 Alicante med lokalprogram	RÅM
	972	19	0525	RNE1 Cabra idar Cordoba	RÅM
		21 24	0525	RNE1 Monforte de Lemos idar Lugo	RÅM
	990	17 28	1956	SER R Bilbao med id	RÅM
		24	1725	SER R Bilbao med reklamer	LSD
		28	0600	Greatest Hits Radio South Yorkshire med id och nyheter	RÅM
	999	20	1857	COPE Madrid med id och lokala reklamer	LSD
		23	1956	COPE Madrid med id	RÅM
	1017	17 26	0525	RNE5 Granada med lokalt program	RÅM
		19 27	0525	RNE5 Burgos med lokalprogram	RÅM
	1044	13 28	1958	SER R. San Sebastian med id mm	RÅM
		27	1729	SER R San Sebastián med ett regionalprogram	LSD
	1080	17	1956	SER R Huesca med id	RÅM
		28	27	SER R Huesca med reklamer	LSD
		28	0652	SER R Coruña med id	RÅM
	1098	19 27	0525	RNE5 Avila med lokalprogram	RÅM
		24	0525	RNE5 Lugo med lokalprogram	RÅM
	1107	28	0525	RNE5 Santander idar Cantabria	RÅM
	1116	17	1956	SER R Pontevedra med id	RÅM
		28	1957	SER R Albacete med id	RÅM
		21	0523	BBC R Derby med väder och id	RÅM
	1125	17 24	0525	RNE5 Toledo med lokalt program	RÅM
		21 27	1752	RNE5 Vitoria med regionalprogram	RÅM
		26	0525	RNE5 Badajoz med lokalprogram	RÅM
	1134	17 19	1856	COPE Salamanca med id	RÅM
	1143	17	2001	COPE Orense med id	RÅM
		26	1828	COPE Ourense med lokala reklamer	LSD
		28	1959	COPE Jaén med id	RÅM
		25	1430	R Rossi, Bolsha_Kova testar med 150 kW	LSD
	1152	26	0525	RNE5 Albacete med lokalprogram	RÅM
	1179	15	0715	R 220, Buitenpost NL med Offshoreradio jinglar	LSD
	1224	15	1720	COPE Huelva	LSD
		17 24	1856	COPE Lugo stark	RÅM
		17	1827	COPE Lugo med lokal reklam	LSD
	1269	17 20	1856	COPE Badajoz med id	RÅM
		17 19	1929	COPE Zamora med id	RÅM
	1278	25	1700	Ukrainske R, Kurisove med id och nyheter	LSD
	1287	17	1956	SER R Castilla y León, Burgos med id	RÅM
		21	2000	SER R Lérida avslutade gaten med id	RÅM
		14	0640	R 0511, Ternaard NL idade	LSD
	1296	27	1827	COPE Valencia med lokalt innan fotbollen började	RÅM
	1305	19 27	1305	RNE5 Bilbao med lokalprogram	RÅM
		25	0525	RNE5 Orense med lokalprogram	RÅM
		28	0525	RNE5 Ciudad Real med lokalprogram	RÅM
	1314	14 19	0525	RNE5 Salamanca med lokalt program	RÅM
	1323	23	1915 	AM Italia, Villa Estense (PD) med ett DX-program	LSD
		24	1800	R Targu Mures med det tyska programmet ”Radio Neumarkt”	LSD
	1341	17	1956	SER R León med id	RÅM
		27	1740	SER R León med programmet La Ventura	LSD
	1413	17 19	0525	RNE5 Vigo idar Pontevedra	RÅM
	1440	15	2030	R Batavia är en holländsk pirat	LSD
		16	2000	Energy Power AM, Dublin är en irländsk piratstation	LSD
	1458	15	1650	BBC Asian Network, Birmingham slogs med Lyca Radio	LSD
	1485	23	1330	NRKP1, Longyearbyen, Svalbard spelade Maria Mena	lSD
		17	1956	SER R Santander är stark som vanligt	RÅM
		24	1730	SER R Santander med regionalprogrammet ”La Ventana”	LSD
		24	1732	SER R Castilla y Léon – Zamora med regionalprogram	LSD
		28	1957	SER R Zamora var starkast i gröten av SER-stationer som idade samtidigt	RÅM
	1503	19 27	0525	RNE5 Monforte de Lemos idar Cantabria	RÅM
		25 28	0535	RNE5 La Linea idar Cadiz	RÅM
	1584	13	1900	Jeo Radio/North London är ex Asian FX Radio	LSD
		13	2100	R Vocea Sperentei, Rumänien har 4 sändare här	LSD
		17 28	1956	SER R Gandia inte speciellt stark	RÅM
		27	2030	R Diffusione Europea, Trieste	LSD
	1602	15	0845	R Centrs, Riga med religiöst på engelska	LSD
	1611	21	1900	R Augusta Int. jinglade	RÅM

AFRIKA
	549	19	1815	Jil FM, Sidi Hamadouche med häftig musik	LSD
		18	1935	Jil FM spelar fartfyllt musik och idar ofta	RÅM
	576	17	0525	RNE1 Las Palmas med lokalt program och idar Canarias	RÅM
	621	19 24	0525	RNE1 Santa Cruz de Tenerife idar Canarias	RÅM
		25	0525	RNE1 Santa Cruz de Tenerife med lokalprogram	LSD
	747	25	0525	RNE5 Las Palmas med lokalt program och idar Canarias	RÅM
	891	19	1805	R Algerie International, Ouled Fayet stark med program på franska	RÅM
	917	21	2015	R Gotel, Yola med lokalt språk	LSD
		28	2101	R Gotel mycket stark med id och musik	RÅM
	950	30	1615	Voice of The Broad Masses of Eritrea, Asmara	LSD
	963	16	1930	R Tunis Int. startade det tyska programmet	LSD
		28	2000	R Tunis med program på franska	RÅM
	972	17	0525	RNE1 Melilla stark med lokalt program	RÅM
	1377	28	2025	R Free Africa, Mwanza rappade om Tanzania	RÅM
	1431	25 27	1645	VoA Djibouti med program på engelska	RÅM
	1476	15	2100	TWR Benin, Parakou med id på engelska	LSD
	1530	15	2030	VoA, Pinheira, São Tomé med VoA Africa	LSD
	1550	15	2045	R Nacional de la RASD, Rabouni, Algeriet med lokal musik	LSD
	1584	28	1957	Radioolé, Costa del Estrecho med svagt id efter Gandia	RÅM
 
ASIEN
	549	28	1500	JOAP (NHK1) Okinawa, ej lokalid	LSD
	558	18	1200	HLQH (KBS2) Yeong-il med id	RÅM
	567	22	1515	AIR Dibrugarh med nyheter på engelska	LSD
	576	17	1530	Myanma Radio, Yangon med nyheter på engelska // 594	LSD
	585	19	1430	R Pakistan, Islamabad med nyheter på urdu	LSD
		28	1600	R Pakistan, Islamabad med nyheter på engelska	RÅM
	594	20	1850	DZBB Quezon City spelade Frank Sinatra	LSD
	657	13	1930	R. Gilan, Kiashahr hördes överraskande med ett id när jag var förbi	RÅM
	675	13	2000	Qatar R/Al-Arish med id	LSD
	693	15 24	1540	JOAB (NHK2) Tokyo med id	RÅM
	702	15	1540	JOKD (NHK2) Kitami // 747	RÅM
		18	1315	DZAS (FEBC) Valenzuela	LSD
	711	22	1400	HLKA (KBS) Soare med bokstavsid	LSD
		27	1410	R Pakistan, Dera Ismail/Kan med urdu	LSD
	747	14 15	1540	JOIB (NHK2) Sapporo med sitt id utan call-bokstäver	RÅM
		18	1600	HLKH (KBS) Gwangju med lokal-id	LSD
	765	30	1500	AIR Dharwad idade på engelska	LSD
	774	14 15	1540	JOUB (NHK2) Akita med id	RÅM
	828	14	1540	DXCC Cagayan de Oro City med ett fint id när jag skulle kolla japanen	RÅM
		15 24	1540	JOBB (NHK2) Osaka med id	RÅM
	846	14	1700	DZRV R Veritas med id	LSD
		15	1740	AIR Ahmedabad med engelska nyheter	LSD
	864	18	1500	HLKR (KBS) Gangneung med lokal-id	LSD
		18	1200	HLKR  med id	RÅM
	873	15 25	1540	JOGB (NHK2) Kumamoto med id	RÅM
	909	24 28	1440	JOCB (NHK2) Nagoya med ett svagt id	RÅM
	918	27	1400	National R of Kampuchea, Phnom Penh med nyheter	LSD
	954	24	1300	JOKR (TBS) Tokyo med ”TBS Radio”	RÅM
	963	27	1230	CRI Huadian (Jilin) med ryska 	LSD
	972	17	1815	HLCA (KBS) Danji idar inte lokalt	LSD
		18	1600	HLAC  med id	RÅM
	990	23	1550	AIR Jammu med musik	LSD
	1008	24	1259	JONR (ABC) Osaka idar ”ABC”	RÅM
	1017	22	1440	JOLB (NHK2) Furuoka med id	RÅM
	1035	14	1540	JOJD (NHK2) Tsuruoka har jag inte hört tidigare	RÅM
	1062	15	1815	TRT, Diyarbakir med fotboll	LSD
	1080	19	1630	CRI Xuanwei, Yunnan med engelska	LSD
	1116	21	1530	AIR Srinagar avslutade nyheter på engelska	LSD
	1125	15	1540	JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi med id	RÅM
		22	1440	JOUC  stängde med lokalid	LSD
		25	1440	JOLC (NHK2) Tottori med id	RÅM
	1152	14 25	1540	JOPC (NHK2) Kushiro med id // med JOIB 747	RÅM
		14	1540	JOPC stängde och gav inget lokal-id	LSD
		28	1440	JORB (NHK2) Kochi med id	RÅM
		23	1545	R Pakistan, Rawaldpindi på urdu	LSD
	1179	24	1300	JOOR (MBS) Osaka med ett ”MBS”	RÅM
	1233	18	1300	DYVS (FEBC) Baco lod med kedje-id	LSD
	1242	24	1300	JOLF Tokyo stark	RÅM
	1260	17	1840	R Pakistan, Peshavar med urdu	LSD
	1260	24	1300	JOIR (TBC) Sendai idar ”JOIR”	RÅM
	1278	16	1300	JOFR (RKB) Fukuoka idar ”RKB Radio”	LSD
	1332	24	1259	JOSF Nagoya idar ”Tokai Radio”	RÅM
	1341	20	1400	R Pakistan, Bhawalpur med id och nyheter	LSD
	1377	15	1540	JOTC (NHK2) Aomori via JOTZ Hachinohe med id	RÅM
	1386	14 15	1540	JOQC (NHK2) Marioka stark med id	RÅM
		25	1440	JOQC stängde med id	LSD
		15 26	1540	JOKB (NHK2) Okayama med id	RÅM
		24	1440	JOJB (NHK2) Kanazawa med id	RÅM
		25	1440	JOJB stängde med id	LSD
	1413	23	1258	JOIF (KBC) Fukuoka med ett ”KBC radio”	RÅM
	1422	25	1500	China R International, Kashgar med id på engelska och sedan urdu	RÅM
	1440	14	1730	AFN Korea/Camp Humphrey med lokal info om basen	LSD
	1440	24	1259	JOWF (STV) Sapporo pratade om Sapporo och Hokkaido	RÅM
	1467	14	1540	JOTC (NHK2) Aomori via JORC Hirosaki	RÅM
	1476	17	1515	R Keralam 1476, Ras al-Khaimah är ex R Asia-1296	LSD
	1512	15	1540	JOZB (NHK2) Matuyama med id	RÅM
	1521	14	1540	JODC (NHK2) Yamagata stark med id	RÅM
		15	1540	JOTC (NHK2) Aomori med id	RÅM
		15	1540	JOTC stängde med lokal-id	LSD
	1530	27	1257	DZME Quezon City idade	LSD
	1548	21 28	1600	R Sawa, Kuwait med id	LSD
	1575	17	1115	AFN Japan idade ”AFN The Eagle”	LSD
		21	1330	Voice of America, Bangkok startade program på khmer	LSD
	1593	14 15	1540	JOQB (NHK2) Niigata med id under kinesen	RÅM
		24	1440	JOQB stängde med callbokstäver	LSD
		15	1540	JOTB (NHK2) Matsue med id	RÅM
	1602	15 26	1540	JOSB (NHK2) Kitakyushu med id	RÅM
		26	1440	JOSB stängde med lokal-id	LSD
		15	1540	JOIB (NHK2) Sapporo via Asahikawa/Enbetsu med id	RÅM

PACIFIC
	1548	18	1330	4QD ABC Emerald QLD med frågesport	LSD
	1570	19	1500	KUAU Haiku HI med id mm	RÅM
		20	1300	KUAU idade	LSD

NORDAMERIKA
	530	
	540	20	0559	CBK Regina SK med ”CBC Radio One 102.5 FM in Regina and 540 AM”	RÅM
	550	20	0600	WSAU Wausau WI med id	RÅM
	560	22	0759	KLZ Denver CO med reklam och id	RÅM
		20	0600	WGAN Portland ME idade	RÅM
		20	0505	WGAN idade ”Newsradio WGAN”	LSD
	570	27	0541	CFCB Corner Brook NL med musik och ett VOCM-id	RÅM
	580	20	0536	CFRA Ottawa ON med promos och id	RÅM
	590	16	0510	VOCM St John’s NL med id	LSD
		20	0300	VOCM  spelade Beach Boys	RÅM
		16	0536	WEZE Boston MA med programmet ’Truth for Life’	RÅM
		20	0600	WROW Albany NY ”Magic 590 and 100.5”	RÅM
	600	15	0501	CJWW Saskatoon SK med country och id	RÅM
	610	20 27	0506	WIOD Miami FL med id innan C2C startade	RÅM
	620	20 27	0508	CKCM Grand Falls-Windsor NL med väder och VOCM-id	RÅM
		20	0558	CKRM Regina SK med ett ”620 CKRM” och country	RÅM
		20	0600	WVMT Burlington VT med id och nyheter	RÅM
	630	19	1500	KIAM Nenana AK ”KIAM AM 630”	RÅM
		21	0545	CHED Edmonton AB med reklamer	LSD
		23 20	0500	CHED  ”630 CHED”	RÅM
	640	22	0805	KFI Los Angeles CA med id och reklamer	LSD
	650	29	1400	KENI Anchorage AK med id	RÅM
		15	0100	KNR Qeqertarsuaq hörs ofta	RÅM 
	660	22	0505	CFFR Calgary AB med nyheter	LSD
		19	1500	KFAR Fairbanks AK med Fox News	RÅM
		20	0600	WFAN New York NY med reklam och id	RÅM
	670	14	0451	KBOI Boise ID verkar bli vanlig denna expedition också	RÅM
		14	0855	KBOI idar ”News Talk KBOI”	LSD
		15	0049	WSCR Chicago IL med “The Score” efter reklam	RÅM
	680	17 30	1315	KBRW Utqiag AK med ”BBC World Service”	LSD
		19	1500	KBRW  med en väderrapport, ”Top of the World”. Idar fortfarande Barrow. Bra den 30.10 0300.	RÅM
		20 25	0600	CJOB Winnipeg MB med “Global News”	RÅM
		15	0100	CFTR Toronto ON med ett svagt ”CityNews” mm på heltimmen	RÅM
		20	0530	WRKO Boston MA idade	LSD
		15	0532	WRKO med id i en promo	RÅM
	690	
	700	29	0505	KYBR Anchorage AK med id	LSD
		29	1300	KBYR  med id	RÅM
	710	27	0506	CKVO Clarenville NL med musik och ett VOCM-id	RÅM
		20	0606	WOR New York NY ”The Voice of New York” mm	RÅM
	720	19	1500	KOTZ Kozebue AK med NPR News	LSD
		19	1500	KOTZ  med nyheter	RÅM
	730	22	0500	CKGO Vancouver BC ”The Home of BC Lions”	LSD
		20	0555	CKAC Montréal QC med trafikinfo ”Radio Circulation”	LSD
		20	0615	CKAC  med reklam och id	RÅM
	740	15	0431	CBX Edmonton AB med id	RÅM
		22	0515	CBX	LSD
	750	29	1300	KFQD Anchorage AK med reklam, id och väder	RÅM
		20	0259	CGBY Bonavista Bay NL idar “CBC Radio One 1400 AM in Gander”	RÅM
		22 15	0516	CKJH Melfort SK med id och musik	RÅM
		26	0900	KXTG Portland OR ”The Game” mm	RÅM
	760	20	0600	KDSP Thornton CO ”Freedom 93.7 and AM 760 KDFD Thornton-Denver”	RÅM
		15	0053	WJR Detroit MI med ett reklamblock och id i sporten	RÅM
	770	20	0600	CHQR Calgary AB med id och Global News	RÅM
		15	0100	WBBM Chicago IL med nyheter från CBS	RÅM
		27	0600	WABC New York, NY med id	RÅM
	780	29	1400	KNOM Nome AK med id och väder	RÅM
		22	0600	WBBM Chicago IL med id	LSD
	790	29	1300	KCAM Glenallen AK med id och nyheter	RÅM
		16	0530	WAXY South Miami FL nu med spanska och idar ”Radio Libre”	LSD
		20	0600	WAXY  ”Radio Libre”	RÅM
	800	20	0301	VOWR St. John’s NL tackade för att jag lyssnade	RÅM
		16	0533	WNNW Lawrence MA med spanska och idar ’Power’	RÅM
	810	22	0520	KGO San Francisco CA med CBC Sports	LSD
		16	0532	WGY Schenectady NY med ett id	RÅM
	820	26 29	0859	KCBF Fairbanks AK ”ESPN Fairbanks” mm	RÅM
	830	21	0619	WRCN Worcester MA med reklam och id	RÅM
		20 28	0606	WCCO Minneapolis MN med id	RÅM
	840	15	1407	KPEN Kenai AK är äntligen hörd. Spelade lättrapporterad musik och idade för KGTL förutom på heltimmen då det blev ett dubbel-id. Inte alltför stark och med ordentlig fading. 14.10 1200z med bra id	RÅM
		15	1415	KPEN med NOS-musik // 620 KGTL	LSD
		14 29	0449	CFCW Camrose AB med reklam och id	RÅM
		14	0810	CFCW med id och country	LSD
		17	0500	WHAS Louisville KY ”Newsradio 840 WHAS”	RÅM
	850	29	1258	KICY Nome AK med musik	RÅM
		22	0700	KOA Denver CO med ABC News	LSD
		22	0806	KOA  med promo och id	RÅM
	860	29	0500	CJCB Toronto ON med id	RÅM
	870	
	880	27	0709	CHQT Edmonton AB “Global News Radio 880 Edmonton”	RÅM
		16	0510	WCBS New York NY med väder från ‘Weather Centre’ och id	RÅM
	890	14 22	0759	CJDC Dawson City BC med CW	RÅM
		15	0059	WLS Chicago IL “890 WLS AM Chicago” mm	RÅM
	900	29	1400	KZPA Fort Yukon AK idar KSKO	RÅM
		20	0615	CKBI Prince Albert SK med country och id	RÅM
	910	15 20	0100	WSUI Iowa City IA var det som kom upp vid heltimmen	RÅM
		20	0602	KCJB Minot ND med country	RÅM
	920	23 27	0435	CFRY Portage la Prairie MB med id och country	RÅM
		20	0600	WDMC Melbourne FL med id	RÅM
		20	0500	WDMC idade och bad om en gåva	LSD
		16 27	0534	WHJJ Providence RI med id efter vädret	RÅM
	930	29	1400	KNSA Unalakleet AK reläar KDLG 670 med NPR-news	RÅM
		16 20	0635	CJCA Edmonton AB ‘AM 930 The Light’	RÅM
		21 16	0630	CFCB St. John NB med ett kort id mellan två countrylåtar	RÅM
		17	0100	CJYQ St. John’s NL “New Country” mm	RÅM
		15	0054	WFAT Battle Creek MI med “102.7 The Fat One” och “I feel good” med James Brown	. 
Andy svarade snabbt och trevligt.	RÅM
		23	0200	WBEN Buffalo NY med ett svagt id	RÅM
	940	20	0558	CFNV Montreal QC spelade trevlig musik	RÅM
		20	0605	CJGX Yorkton SK med id efter nyheterna	RÅM
		16	0550	WINZ Miami FL med Fox Sports Radio	LSD
	950	21	0559	WWJ Detroit MI med id	RÅM
		30	0550	WWJ med id och nyheter	LSD
		21	0600	KCAP Helena MT tog över från WWJ med id och nyheter	RÅM
		18	0642	KJR Seattle WA “Sportsradio 93.3 KJR-FM”	RÅM
	960	20	0600	WEAV Plattsburgh NY med väder och id	RÅM
	970	18 30	0459	KFBX Fairbanks AK morgonpigg idag med “Newsradio 970 KFBX”. Bra den 30.10 0300.	RÅM
		24	1405	KFBX  med ”This Morning”	LSD
		16 27	0528	WZAN Portland ME ‘The Outlaw’ mm	RÅM
		15	0100	KUFO Portland OR med id	RÅM
	980	26	0900	CKNW Vancouver BC med id	RÅM
		28	0200	KKMS Richfield MN ”AM 980 The Mission”	RÅM
		15	0102	KDSJ Deadwood SD med ‘Highschool sport’ och id	RÅM
	990	15 25	0059	CBW Winnipeg MB med id	RÅM
	1000	18	0700	KNWN Seattle WA idar “Northwest News Radio”	LSD
		25 26	0600	KNWN med ett uschligt id	RÅM
	1010	28	0200	CBR Calgary AB med id, dock inte en minut i heltimmen	RÅM
		15	0100	CFRB Toronto ON ”We are Newstalk 10-10 Toronto” mm	RÅM
		20	0433	WINS New York NY med väder och id	RÅM
	1020	22	0730	KCKN Roswell NM idade ”Radio Vision Cristiana”	LSD
		20	0602	KCKN Roswell NM med spanska ”och ”Radio Visión Cristiana”	RÅM
		16	0459	KDKA Pittsburgh PA med id och PSA	RÅM
	1030	25 30	0500	WBZ Boston MA ”WBZ News Radio”	RÅM
		22	0540	KTWO Casper WY idade i en gate för C2C	LSD
		22 15	0735	KTWO med lokalt väder	RÅM
	1040	22	0705	WHO Des Moines IA	LSD
		28	0200	WHO  med id	RÅM
	1050	16 22	0600	CJNB North Battleford SK med id	RÅM
		27	0600	WEPN New York NY med sport och id	RÅM
	1060	20	0555	CKMX Calgary AB med kort id bland alla skämt	RÅM
		20	0605	KGFX Pierre SD med country och ett kort id, svårt störd av CKMX	RÅM
	1070	18	0445	KNX Los Angeles CA stark med nyheter	RÅM
		19	0630	KNX med lokala reklamer	LSD
	1080	25	0600	WTIC Hartford CT med id och nyheter	RÅM
		15	0100	WNWI Oak Lawn IL med id och tidigare ett program på polska	RÅM
	1090	14	0900	KPTR Seattle WA med id och nyheter. Idar ”1090 The Patriot”	LSD
		18	0443	KPTR  “The Patriot” mm	RÅM
	1100	15	0500	KNZZ Grand Junction CO med “Newsradio 1100 KNZZ” mm	RÅM
	1110	29	1305	KAGV Big Lake AK med id och väder	RÅM		20	0600	WBT Charlotte NC med nyheter	RÅM
		19 28	0300	KFAB Omaha NE ”Newsradio 11-10 KFAB Omaha”	RÅM
	1120	23	0400	KMOX St. Louis MO med id	RÅM
	1130	26 30	0841	CKWX Vancouver BC stark med lokala nyheter “CityNews 1130” mm	RÅM
		26	0625	CKWX idar ”City News 1130”	LSD
		23	0300	WFDN Detroit MI “Black Information Network”	RÅM
		20 28	0300	KTLK Minneapolis MN ”Twin Cities Twin Talk”	RÅM
		22	0700	KTLK idar “Twin Cities News Talk”	LSD
		15 21	0100	WISN Milwaukee WI med id och nyheter	RÅM
	1140	25	0745	CHRB High River AB med ”Focus on the Family”	LSD
		25	0800	CHRB  med id och musik	RÅM
		18	0059	CBI Sydney NS med id	RÅM
		20	0615	KZMQ Greybull WY fint med ett par id ”Good Time Oldies 1140 KZMQ”	RÅM
	1150	26	0547	CJSL Estevan SK med country och ett ”CJ Radio”	RÅM
		26	0900	KKNW Seattle WA med ”KKNW weather update”	RÅM
		15 28	0000	WHBY Kimberly WI med ett stört id	RÅM
		30	0500	WHBY med id	LSD
	1160	28	0100	WYLL Chicago IL med id	RÅM
		25	0906	KSL Salt Lake City UT med ett ”KSL News Radio”	RÅM
	1170	18	0730	KJNP North Pole AK med country och id	LSD
		19 28	1500	KJNP  med id, väder mm. Bra den 30.10 0300.	RÅM
		26	0848	KPUG Bellingham WA med ett id i ett ESPN-break	RÅM
	1180	28	0200	KOFI Kalispell MT med id	RÅM
	1190	15	0500	CFSL Weyburn SK med country och ett “AM 11-90 Weyburn”	RÅM
		16	0506	WOWO Fort Wayne IN med väder och id	RÅM
		22 26	0600	KEX Portland OR med PSA, id och nyheter	RÅM
	1200	25	0800	KFNW West Fargo ND med id	RÅM
		19	0200	CFGO Ottawa ON med sport och reklam	RÅM
		18 27	0435	WOAI San Antonio TX ‘Newsradio 1200’ mm	RÅM
	1210	26	0616	KHAT Laramie WY med country och ”New Country 96-7”	RÅM
		26	0615	KHAT med id och country	LSD
	1220	19 30	0439	CJRB Boisevan MB spelar klassisk musik och idar “.. at CJRB 1220”	RÅM
		18	0200	WHKW Cleveland OH “AM 1220 The Word”	RÅM
		26	0900	KSLM Salem OR med id	RÅM
	1230	15 29	0059	CHFC Churchill MB “CBC Radio One 100.9 in Thompson”	RÅM
		27 29	0459	CFFB Iqaluit NU med id	RÅM
		25	1000	KBAR Burley ID med id	LSD
		26	0415	KORT Grangeville ID med Classic Rock	LSD
	1240	16	0530	WMMB Melbourne FL med id	RÅM
		15	0103	KICD Spenser IA “Newsradio 102.5 and AM 1240”	RÅM
		15	0503	KASL Newcastle WY med country och id	RÅM
		15	0505	KASL idar “Real Country 1240 AM”	LSD
	1250	24	0459	CHSM Steinbach MB med id och sedan klassisk musik	RÅM
		15 29	0100	CJYE Oakville ON “Joy Radio” mm	RÅM
		26	0900	KKDZ Seattle WA med ett “Radio Punjabi”	RÅM
	1260	19	0710	CFRN Edmonton AB med sport och idar ”TSN 1260”	LSD
		23 30	0500	CFRN  ”TSN 1260” mm	RÅM
		16	0531	WBIX Boston MA idar ‘Nossa Radio’	RÅM
		21	0445	WBIX idar ”Bossa Nova”	LSD
	1270	21	0440	CJCB Sydney NS med country	LSD
		27	0423	CJCB  med country och id	RÅM
		23	0400	WXYT Detroit MI med id och sport	RÅM
		20 26	0600	KNWC Sioux Falls SD “Faith Radio” mm	RÅM
		22	0600	KNWC idar “Faith Radio”	LSD
	1280	16	0615	KZNS Salt Lake City NV med Fox Sports Radio	LSD
		14 28	0418	WWTC Minneapolis MN ”AM 1280 The Patriot” mm	RÅM
		19	0600	WWTC  “AM 1280 The Patriot”	LSD
		26	0905	KIT Yakima WA “Newstalk KIT”	RÅM
		21	0400	WNAM Neenah-Menasha WI med NOS	RÅM
	1290	20	0702	CFRW Winnipeg MB ”Funny 1260”	RÅM
		23 29	0259	CJBK London ON med id	RÅM
		20	0600	KGVO Missoula MT med fint id och nyheter	RÅM
	1300	20 28	0600	KGLO Mason City IA med nyheter från CBS	RÅM
		16 29	0432	WOOD Grand Rapids MI med nyheter och id	RÅM
		21	0435	WOOD med lokalt väder och id	LSD
		26	0900	KKOL Seattle WA med id	RÅM
	1310	17	0445	CIWW Ottawa ON med nyheter	LSD
		18	0522	CIWW  med nyheter om ett köpcenter	RÅM
		27	0600	KFKA Greeley CO med id	RÅM
		18	0200	WRZD La Grange IL med flerstationsid	RÅM
		16	0534	WLOB Portland ME med nyheter och id	RÅM
		26	0900	KZXR Posser WA med flerstationsid	RÅM
		21	0400	WIBA Madison WI med id	RÅM
	1320	25	0800	CHMB Vancouver BC med id och asiatisk musik	LSD
		26	0900	CHMB  bra med id	RÅM
		15	0100	WILS Lansing MI stark	RÅM
		22	1000	KXRO Aberdeen WA ”KXRO Newsradio”	RÅM
	1330	15	0500	CJYM Rosetown SK med oldies och “Classic Hits Radio is CJYM Rosetown”	RÅM
		25	0730	KWKN Los Angeles CA med sport från TUDN	LSD
		25	0655	KWKW  med ett ”La Vida Radio”	RÅM
		18	0559	KNSS Wichita KS med C2C och id	RÅM
		27	0750	WRCA Watertown MA med Bloomberg Business Radio	LSD
		20	0600	WLOL Minneapolis MN med ”Relevant Radio 13-30 AM” i röran	RÅM
		27	0720	WFNN Eire PA med Fox Sports Radio	LSD
		15	0100	WHBL Sheboygan WI med ett stört id	RÅM
	1340	16 26	0602	KACH Preston ID ’Classic Hits 1340 AM 105.5 FM’	RÅM
		26	0905	KACH med AC-musik	LSD
		21	0400	WAGN Menominee MI fint med id	RÅM
	1350	28	0200	KRNT Des Moines IA med ESPN	RÅM
	1360	15	0419	KKBJ Bemidji MN med väder och id	RÅM
		18	0800	KKMO Tacoma WA idar ”El Rey 1360”	LSD
		26	0900	KKMO  ”El Rey 1360” mm	RÅM
		16	0600	KRKK Rock Springs WY upp med ett id	RÅM
	1370	16 27	0531	WDEA Ellsworth ME hade stora problem med WFEA	RÅM
		20	0557	KSUM Fairmont MN med country och “AM 1370 KSUM”	RÅM
		16	0600	KXTL Butte MT med ett fint id innan WDEA tog över	RÅM
		16	0530	WFEA Manchester NH med väder och id, även för 99.9 FM	RÅM
		22 26	1000	KAST Astoria OR med id och nyheter	RÅM
	1380	15	0100	CKPC Brantford ON ”Arise Christian Radio AM 1380”	RÅM
		15	0630	CKPC idar “Arise 1380”	LSD
		20	0600	KLIZ Brainerd MN med id	RÅM
		15	0500	KOTA Rapid City SD stark med id	RÅM
		16 26	0701	KRKO Everett WA spelade oldies	RÅM
		26	0625	KRKO med oldies och id ”Everett’s Greatest Hits”	LSD
	1390	25	0700	KLTX Long Beach CA idar “Radio Inspiración”	LSD
		25 26	0700	KLTX  ”Radio Inspiracion” och callbokstäver	RÅM
		24	0200	WEGP Presque Isle ME med ett stört id	RÅM
	1400	27	0504	CBG Gander NL med nyheter	RÅM
		29	0000	WGIL Galesburg IL med id och ”Galesburg News”	RÅM
		29	1300	KNND Cottage Groove OR med id och ABC-News	LSD
	1410	18	1130	CFTE Vancouver BC med Bloomberg Business Radio	LSD
		25	0730	CFTE  ”BNN Bloomberg” mm	RÅM
	1420	27	0459	WOC Davenport IA med en sportpromo	RÅM
		18 20	0519	KTOE Mankato MN med id efter reklam	RÅM
		26	0927	KITI Centralia-Chehals WA med en KITI-jingle mellan ett par oldies-låtar	RÅM
		26	0540	KITI med id och oldies	LSD
	1430	23	0300	CHKT Toronto ON ”Fairchild Radio” mm	RÅM
		25	0800	KAMT Aurora CO “The Bet” mm	RÅM
		21	0600	KMES Ogden UT “Esme Radio”. Idar inte på heltimmen	LSD
		15	0500	KMES Ogden UT upp med ett id i röran av stationer	RÅM
		21 26	0500	KCLK Asotin WA med id och Fox Sports Radio	RÅM
	1440	16	0445	CKJR Wetaskiwin AB jinglade “W 1440”	LSD
		30	0258	CKJR Wetaskiwin AB med oldies och “W 14-40” mm	RÅM
		20	0600	WVEI Worcester MA med id	RÅM
		21	0400	WMAX Bay City MI firar 25-åsjubileum för katolska radio	RÅM
	1450	22	1000	KBKW Aberdeen WA med kedjeid för Sacred Heart Radio	LSD
		22	1000	KBKW  med ETWN-program	RÅM
		26	0905	KONP Port Angeles WA kom upp med ett id	RÅM
		26	0900	KONP idade	LSD
	1460	30	0449	CJOY Guelph ON med oldies och id när inte mycket annan hördes denna morgon 	RÅM
		18	0622	KXNO Des Moines IA med id och reklam	RÅM
	1470	22 28	0957	CJVB Vancouver BC med id och musik	RÅM
		30	0600	CJVB spelade ’North to Alaska’	LSD
		21 29	0400	WMBD Peoria IL med id	RÅM
		22	1001	KITI Centralia-Centralia WA med id och nyheter	RÅM
		28	0200	KBSN Moses Lake WA med sportpromo och id	RÅM
	1480	27	0600	WSAR Fall River MA med id	RÅM
		18	0610	KDOM Windom MN med id och county	LSD
		20	0600	KAUS Austin MN med promos för Collage Football	RÅM
		17	0645	WLMV Madison WI idar “La Movida”	LSD
	1490	15 16	0500	KDBM Dillon MT med country och id	RÅM
		21	0500	KDBM med id och country	LSD
	1500	24	0503	WLQV Detroit MI idade	LSD
		24	0400	WFED Washington DC med id och nyheter	RÅM
		28	0101	KSTP St Paul MN ”1500 ESPN” mm	RÅM
	1510	18	0200	WLAC Nashville TN med id och nyheter	RÅM
		14	0450	KPLS Littleton CO idar ”K-Plus”	LSD
		19 25	0300	KPLS  ”K-Plus” mm	RÅM
	1520	15	0046	WPAY Rossford OH med ett ”Party 103-3” och dansmusik, provar en ny rapport	RÅM
		16	0435	WWKB Buffalo NY med CBS Sports Radio	LSD
		18	0100	WWKB  med id	RÅM
		16 26	0655	KKXA Snohomish WA ‘Classic Country KXA’	RÅM
	1530	14	0804	KFBK Sacramento CA stark	RÅM
		14	0830	KFBK med News Update och väder	LSD
	1540	15	0525	KXEL Waterloo IA med nyheter, väder och id	RÅM
		17	0700	KXPA Bellevue WA med id	LSD
	1550	19	0730	KZDG San Francisco CA idade “Radio Zindagi”	LSD
		20 15	0600	KZDG San Francisco CA idar “Radio Zindagi”	RÅM
		17	0600	KGOW Bellaire TX med vietnamesiska	LSD
		25	0900	KRPN Ferndale WA med id och asiatisk musik	LSD
		26	0800	KRPI  med id på EE, stark i topparna	RÅM
	1560	15 26	0500	KNZR Bakersfield CA med Fox News	RÅM
		22	0430	KNZR	LSD
		15	0100	KLNG Council Bluffs IA med id “1560 AM KLNG Council Bluffs-Omaha”	RÅM
		28	0200	KGOW Bellaire TX med id och program på vietnamesiska	RÅM
		30	0300	KVAN Burbank WA med flerstationsid på engelska	RÅM
	1570	16	0533	WUBG Methuen MA idar ’LatinX’	RÅM
		15	0101	WWCK Flint MI överraskade med Cindy Lauper och id, websidan blev åtkomlig mha VPN men gav inte mycken intressant information	RÅM
		20	0600	KVTK Vermillion SD fint med ”ESPN 101.5 and AM 1570 KVTK” mm	RÅM
	1580	15	0100	CKDO Oshawa ON spelade musik	RÅM
		15	0503	KFCS Colorado Springs CO bra i topparna med mex-musik men sämre id	RÅM
		26	0900	KGAL Lebanon OR med id	RÅM
		22	1020	KKTS Evansville WY med id och AC-musik	LSD
	1590	18	0605	KVGB Great Bend KS med väderrapport	LSD
		20	0603	WARV Warwick RI med id	RÅM
		26 28	0900	KLFE Seattle WA med Relevant Radio	RÅM
	1600	25	1002	KGST Fresno CA med ett “Multicultural 1600 AM”	RÅM
		15	0500	KEPN Lakewood CO med ESPN	RÅM
		22	1027	KEPN idade “ESPN Denver”	LSD
		27	0730	WAAM Ann Arbor MI idade	LSD
		26	0905	KTUB Centerville UT med ett “Juan AM”	RÅM
	1610	
	1620	28	0200	KOZN Bellevue NE ”The Zone” mm	RÅM
	1630	20	0559	KCJJ Iowa City IA med id och nyheter	RÅM
	1640	
	1650	16	0425	KCNZ Cedar Falls IA idade “1650 The Fan”	LSD
		20	0600	KCNZ  med id efter vädret	RÅM
	1660	20	0600	KQWB West Fargo ND med id	RÅM
	1670	
	1680	20	0603	WOKB Winter Garden FL med id. Undrar om det löns att försöka med ännu en rapport? Alla mina tidigare försök har misslyckats.	RÅM
	1690	20	0600	KDMT Arvada CO med id på VK-antenn	RÅM
		20	0600	WPTX Lexington Park MD med musik och nyheter	RÅM
		21	0635	WPTX med EZL-musik	LSD
	1700	


VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	800	20	0440	Trans World Radio Bonaire med spanska	LSD
	1050	16	0500	XEG La Ranchera, Monterrey NL med id och nationalhymn	RÅM
	1060	18	0500	XECPAE R Educación, Mexico City med id och klassisk musik	LSD 
	1160	27	0600	Caribbean R Lighthouse, St. John’s med id	RÅM
	1190	27	0500	WBMJ San Juan PR ”The Rock” mm	RÅM
	1280	27	0601	WCMN Arecibo PR med id	RÅM
	1350	19	0505	WEGA Vega Baja PR idar ”Candelita 7”	LSD
		20 23	0301	WEGA  med id	RÅM
	1540	27	0600	ZNS R Bahamas, Nassau med id	RÅM
	1670	15	0430	XEFCR, Tamaolipas TM idar ”Focus Radio”	LSD


SYDAMERIKA
	590	25	0515	LS4 R Continental, Buenos Aires	LSD
		28	0555	LS4  med id	RÅM
	760	27	0601	HJAJ RCN, Barranquilla med id	RÅM
	820	27	0500	LRA8 R Nacional Formosa med id och nyheter	LSD
	870	24	0529	LRA1 R Nacional, Buenos Aires med id	RÅM
	920	24	0529	ZP1 R Nacional del Paraguay med id	RÅM
	930	23	0304	CX20 R Monte Carlo, Montevideo fint med id	RÅM
		24	0545	CX20  idade	LSD
	970	23	0357	ZP9 Universo 970, Asunción med id och spelade non-stopmusik	RÅM
	980	23	0300	ZYH707 R Nacional Brasilia, Brasilia stark med flerstationsid	RÅM
		27	0601	HJES RCN, Cali med id	RÅM
	1000	27	0602	HJAQ RCN, Cartagena med id	RÅM
	1040	27	0601	HJCJ Colmundo R, Bogota med id	RÅM
	1070	20	0300	HJCG R Santa Fe med id och musik	RÅM
	1080	23	0300	ZP25 R Monumental, Chacio med id	RÅM
	1140	14	0502	ZP22 Central Radio, Ypane överraskade stort med id mm	RÅM
	1170	27	0600	HJNW Caracol R, Cartagena med id	RÅM
		27	0600	HJNN med id	LSD
	1190	27	0555	HJCV R Cordillera, Bogotá med en lång jingle	LSD
	1230	14	0530	LT2 R General San Martin/Rosario idar “Radio Dos”	LSD
	1340	20	0300	HJFB Amor Años Maravillosos, Bogota med id och musik	RÅM
	1350	24	0359	LS6 R Buenos Aires med nyheter och id	RÅM
	1460	27	0559	HJJW Emisora Nueva Continente, Bogota med id	RÅM
	1470	17	0435	OAU4B La Mega, Lima med id och reklamer	LSD
		17	0434	OAU4B  bra med id och reklam	RÅM
	1490	20	0301	HJAY R Vida Nueva, Barranquilla med id	RÅM
	1580	27	0603	HJQT Uniminuto R Cundinamarca, Bogota med id	RÅM


KORTVÅG
	5800	17	0730	WRMI R Miami Int. med Brother Stair	LSD
	5895	28	0730	R Northern Star, Bergen är igång igen	LSD
	5905	23	0810	Deutscher Wetterdienst, Pinneberg	LSD
	5920	23	0820	HCJB Deutschland, Weenermoor //6180	LSD
	5930	23	0830	World Music Radio, Bramming med LA-musik	LSD
	5940	23	0640	Rádio Voz Missionária, Camboriu (SC) med non-stopmusik	LSD
	5955	24	0642	Sunlite Radio med id och lättrapporterad musik	RÅM
	5970	23	0840	Radio 208, Hvidovre jingle-idade	LSD
	5980	23	1500	Radio New Zealand Pacific med nyheter	LSD
	5995	24	0630	R Mali, Bamako med lokal musik	LSD
	6055	25	0915	JOZ2 R Nikkei, Tokyo med program 1	LSD
	6115	25	1000	JOZ6 R Nikkei, Tokyo med program 2. Stängde med id och jingle.	LSD
	6130	27	0950	R Europe Transmission Radio med pop non-stop	LSD
	6140	17	0800	R Onda Borculu NL idade på franska	LSD
	6180	19	0845	R Nac. De Amazonia, Brasilia med sitt morgonprogram	LSD
	7245	15	0915	R New Zealand Pacific med trevliga program	LSD
	7600	28	0915	Afghanistan International via Toshkent	LSD
	9105	15	1000	Echo of Hope, Seoul med sändningar till Nordkorea	LSD
	9330	20	0845	WBCQ Monticello ME med program för WLC Radio	LSD
	9335	30	0900	FRS Holland med sitt jubileumsprogram //6185	LSD
	9335	30	0900	FRS med sitt jubileumsprogram	RÅM
	9510	29	0830	IRRS-Shortwave, Tiganesti med ett DX-program	LSD
	9580	15	1100	KNLS Anchor Point AK startade med program på ryska	LSD
	9665	30	0730	ZYE890 R Voz Misionária (SC)	LSD
	9819	30	0740	ZYE971 R Nove de Julho, São Paulo med jingleid	LSD
	9930	21	0915	WTWW Lebanon TN med religiös musik	LSD
	9965	23	1100	T8WH-Hope Radio, Palau med id	LSD
	15630	28	0930	R Iran International via Toshkent	LSD
	15770	24	1100	WRMI Miami FL med id och program på spanska från RAE Argentina	LSD

OID/TENTATIV
	945	28	2010	(Tent) R Nacional de São Tomé, Pinheira med portugisiska	RÅM
	1230	19	0300	OID LA med id som låter som Radio Dova	RÅM
		20	0430	Tent WNIK Arecibo PR med lokala reklamer	LSD
	1575	18	1200	OID kines som idade på engelska för 95.3 FM och 846 AM när jag jagade AFN. Är möjligen Jilin Radio and TV Station med relästation på denna frekvens.	RÅM
		29	1915	OID station med grekisk musik non-stop	LSD


