
PAX36 -  Parkalompolo  031219 - 030110

Alla tider är UTC.  							Rev 30	040801

20.12		Hög bruströskel pga norrskenet. Lite östkust och en del västkust. Mest AK/HI. Fint mot Japan.
	Många stationer ytterligare förstås. Jag lyssnade lite förstrött emellanåt. Dessutom hade många fler japaner kunnat ID:as om viljan och kunskapen funnits.  
21.12		Störde till lite och nu ännu högre bruströskel. Inga östkustare och lite västkust bara. Periodvis heldött. Hawaii det område som klarade sig bäst från störningen. HI/AK ungefär som dagen innan. Japanerna lite sämre än den 20:e och europeerna mycket starkare.
22.12		Fortsatt blockerat av norrskensbrusmattan. Dessutom helt bortstört periodvis. Dock börjar det bli luckor i bruset som släpper fram stationerna ganska bra korta stunder. Väldigt vimsigt dock vilket gör att det hinner bli ett helt annat utbud stationer på några sekunder bara. Omöjligt jaga systematiskt. Ren slump. Någon enstaka minut nu och då strax före sunrise lät det fantastiskt fint med ett halvdussin stationer per frekvens i området 1300-1500 kHz. Gav väl inget utom ett litet hopp om bättre konds framöver. Eftermiddagen överraskande trevlig även om bruset fortsätter terrorisera för det mesta. Korta stunder av lycka dock. 
23.12		Bruset nu mycket lägre men istället suger norrskenet musten ur signalerna så att man måste ha extra försteg även mitt i natten. Väldigt svagt alltså, men god läsbarhet då något orkar igenom. Är -27 grader på tredje dygnet så igen antennkoll. Lossnade rejält stötvis sedan solen gått upp. Men är långt från ostörda förhållanden. CHMB 1320 t ex en skugga av sitt "normala" jag trots att man presterade S9 vid några högtidliga ögonblick. Kan gå väldigt mycket bättre.  Helt plötsligt försvinner alla stationer ner i en luddig matta av vitt brus för att återuppstå en kvart eller halvtimme senare. Vissa stationer kan vara väldigt starka plötsligt men med en hel del distorsion. Osv. Men det går åt rätt håll och graveyardarna stod som spön i backen redan idag. Fortfarande ingen rapport denna exp.
24.12		Går hela tiden något  Fina bokstavs-ID på KZOO-1210 och KHBC-1060 säger något om inflödet. Dock inga kanonkonds mot NA. Antennriktningarna är slumpvisa… Oftast går Rockies bäst på östkusttråden. På BN:s initiativ har jag kollat några NDB från norra Canada/Alaska och hört en  del! 
25.12		Började tufft före midnatt så missade nog någon DT kanske. Slog på 2200 UTC och då var det väldigt kul… Massor av band att kolla.  
26.12		Började trevligt före 20 UTC den 25. med en massa MA. Sedan jobbiga konds hela natten/ morgonen. Allt som hördes gick på östkustantennen oavsett om det var östkust eller västkust! Mellantrådarna värdelösa. På Alaskatråden gick östkustarna bra oxo! Var näst bästa antenn. Eftermiddagen började med östliga stationer och sedan när västkustarna skulle ta över hände inte så mycket. AK dåligt och HI bara fragmentariskt. Japan mycket dåligt. Trots allt en del rapporter.
27.12		Jag satsade på GY mest. Massor av band att kolla så kan nog visa sig vara en del.  Fortsatt fina konds men en del tider på dygnet sämre. Går mot mer normala konds.
28.12		Började ruskigt fint långt före midnatt den 27:e med daytimers! Sedan en rejäl svacka till framåt lunchtid. Men det är klart att det hördes en hel del ändå. Fast nu börjar man ju vara less på att gneta. Eftermiddagen blev mycket fin mot framförallt California. Gick till långt efter 15 UTC! Jag drog iväg till Junosuando mitt i CA-svärmen för att hämta MRS:arna vid bussen. Lite nödhandling på macken och iväg till QTH:et.  Stillsamma konds före midnatt
29.12		Trista konds men alltid något … Fina värden och Quiet men ett väldigt pumpande från norrskenet. Luddigt ljud utom korta stunder. Gott om "kategori 1" stationer men ingen dynamik i signal/brus. Gick något hela dagen från midnatt till efter 14 UTC. Ingen riktig topp. Shoppingresa företogs till Kangos i lunchtid men där var det lunchstängt så vi hamnade på ICA Alskog i Junosuando som visade sig ha ett stort och varierat utbud.  Efter middagen togs en bastu.
30.12		Ännu en småtrist dag trots väldigt fina solvärden. Går svagt, fladdrigt och med usel dynamik. Antennriktningarna funkar hipp som happ. Gnet med andra ord. I brist på konds så får man uppfinna en station tyckte LSD och PES och knäckte en 7-Wattare på 1050! Hade glömt sina dagliga kilowatt på tydligen! Så osannolikt att jag missade tåget. Har visserligen en bra inspelning men bara kedjepx då… Åkte dit senare! Leif åkte mot Luleå redan före lunch med säcken full av rapporter. 
31.12		Trista konds till framåt eftermiddagen då det stundtals gick en del roligare signaler från Idaho och omgivningarna. Blev en byavandring i -19 graders temp. för att fördriva dagen… Nyårsraketerna började visa sig strax före midnatt och vi smällde korken i högan sky. Bubbelvattnet från Catalunya.
1.1		Segt hela natten och dagen, men alltid hörs det något. Coronahåleffekt med förhöjd solvind.
2.1		Samma som natten innan. Morgonen visade dock upp kraftfullare signaler än på hela expedition vad gäller låga frekvenser. Mest standardstationer dock. Några kortare rusningar på eftermiddagen lät trevliga. Men man hinner inte med…
3.1		Efter en ovanligt trist NA-sittning rockade det loss ordentligt mot Japan och Söderhavet! Förutom redovisade stationer så gick alla japaner man kan tänka sig rent våldsamt bra. 1kW räckte ofta till jättesignaler. Tyvärr ingen Asien-expert på plats så alla finingar slank ur nätet. Australien gick på 1548, 1611, 1620 och 1638 oxo. Hawaii hade en halvbra dag bara.
4.1		Fortsatt väldigt trögt mot NA. Natten nästan död och sedan vimsigt, svagt med kortare stötar av bättre signaler, främst från HI. Lule-gänget återvände i skydd av dagens ljus nedåt kusten.
5.1		Hopplös dag. Smågnetar på mest hela tiden utom i mörkaste natten. Ger inget. En liten japanöppning lagom till NHK2-gaten gladde väl mest denna dag.
6.1		Fortsatt trögt. Lossnade dock lite när effekterna av en flare nådde oss. Ruskade om i joniseringen så att det tidvis kunde låta trevligt på eftermiddagen. Samtidigt ett väldigt atmosfäriskt knaster långa perioder men det hör ju ihop. Utan knastret inga signaler heller så bara gilla läget. Jag gjorde en koll av två antenner med avseende på rimfrostbildning och kom tillbaks för sent för att ta någon ny NHK2 1320. Öppnade fint mot Japan hela eftermiddagen. 
7.1		Flares medförde små öppningar i brusmattan men samtidigt ökade solvinden till över 800 och sänkte allt ännu djupare ner i bomullen.  Japan överraskade positivt efter lunch.
8.1		Rolf skulle hem med morgonbussen så jag klev upp tidigt och kollade MV:n innan vi åkte iväg 0515 UTC till busshållplatsen i Kärentöjärvi och kondsen förbättrades markant nu. Blev en av de bästa morgnarna denna exp. Östkust och tendenser till sydstatskonds äntligen. Tidvis friska signaler från Mexico och även ett flertal Venezuela långt in på förmiddagen! Låga frekvenser gav fina styrkor på de stationer som gick. Hade inte varit så tidigare denna expedition.
9.1		Dött hela natten. Lasse och Peder bussades iväg från Kärentöjärvi 0540z och sedan inte ett liv på hela dagen från något håll. KOMO/KJR var igenom någon minut bara. Beslöt stanna kvar en natt för att avsluta i lugn och ro. Städat, ätit ur alla skåp, vilat ut och manglat de tråkigaste banden… Dessutom nästan slut luft i ett däck så raggade upp en pump nere i byn men den hade läckage både här och där. Renoverade den men dålig packning så en massa pumpning gav bara ett par hekto mer. Ringde till Sturk och han hade kompressor, diesel, souvas och Polly så åkte dit direkt!  Inga japs.
10.1		Klev upp 03 UTC och faktiskt lite NA-signaler om än sporadiskt. Kollade några timmar videoinspelning utan större framgång. Skurade golven. Skönt åka hem i dagsljus!	

Antenner:  8 riktningar från La Plata till Japan/Australien. Alla runt 1000 meters längd och väljordade.

BOS		Bo Olofsson, Furuögrund	19-10    NRD515, AR7030, 2*HF-225, R75, 2*video
LAO		Leif Anundi, Tullinge	25-30    NRD515, Lowe HF-225, MD, kassett
LSD		Lars Skoglund, Täby	28-9      Icom IC-R75, kassett
PES		Peder Seippel, Älta	28-9      JRC NRD515, MD
RÅM	Rolf Åhman , Älvsjö	28-8      AOR AR7030, MD
KEL		Kjell Eriksson, Gammelstad	1-4        SRT CR-304, kassett
OFL		Ove Friman, Bromma	1-4        Icom IC 756 Pro II
CKL		Christer Koivuranta, Luleå	1-4        Icom IC-R70, kassett


EUROPA
	531	2	2307	Utvarp Foroya	OFL
	603	5	0740	Capital Gold, East Kent	LSD
	774	6	0655	RNE1 Valencia	LSD
	801	6	0645	RNE1 Ciudad Real	LSD
		6	0650	RNE1 Ciudad Real	PES
		6	0650	RNE1 Castilla-La Mancha, Ciudad Real  med lokala nyheter	RÅM
	828	29	0830	R Paradijs  Ny holländare som sänder från Rotterdam	LSD
		1	0920	R Paradijs  med id på eng och holländska	RÅM
	837	8	2145	COPE Sevilla	LSD
	855	29	0645	RNE en Cantabria	LSD
		6	0650	RNE1 Murcia	LSD
	873	29	2256	SER R Galicia, Santiago	LSD
	954	30	1925	Onda Cero Radio Madrid  med lokala nyheter	LSD
	990	2	2328	SER R Bilbao	LSD
		8	2255	SER R Cádiz	LSD
1008	29	1830	SER R Extremadura, Badajoz	LSD
		5	0700	SER R Extramadura	PES
	1026	6	0720	SER R Jaén	LSD
1080	5	0720	OCR R Toledo	LSD
		5	2259	OCR R Toledo	RÅM
		5	0725	OCR R Toledo	PES
	1116	5	0650	SER R Pontevedra	LSD
		5	2258	SER R Pontevedra	RÅM
1143	6	0735	COPE Asturias	LSD
	1179	5	0725	SER R Valencia	LSD
	1224	5	2027	COPE Lugo	LSD
		6	1913	R Popular San Sebastian  spelade Rolling Stones	RÅM
		6	2100	R Popular San Sebastian	LSD
1233	1	1558	R Monte Carlo, Cape Greco  med flera id	RÅM
1287	29	2158	SER R Castilla, Burgos	LSD
		29	2333	SER R Lugo	LSD
		3	2232	SER R Lleida	PES
		7	2255	SER R Lleida	LSD
1341	2	2159	SER R León	LSD
1413	29	1855	RNE Jaén  med regionala nyheter	LSD
	1485	2	1603	NRK Svalbard  med nx från NRK Tröms & Finnmark	RÅM
		2	1600	NRK Svalbard	KEL
		5	0722	SER R Santander	LSD
		5	2339	SER R Santander 	RÅM
		6	2258	SER R Santander	PES
		6	2259	SER R Zamora	PES
1521	2	2255	SER R Castellón	LSD
		2	2327	SER R Castellón	RÅM
1530	28	1840	AFN Keflavik  med rek,  Q3	RÅM
		30	2233	AFN  med Q4 och "Thunder 1530 AM"	BOS
	1584	2	2256	SER R Orense  med id och reklam	RÅM

AFRIKA
	648	4	2338	LBJ Tobrok  med nyheter på engelska	RÅM
1008	2	2258	OCR R Las Palmas  hiskeligt stark och IDade ett par gånger med callet oxo	BOS
		2	1850	OCR R Las Palmas	KEL
		5	0730	OCR R Las Palmas	LSD
		5	ofta	OCR R Las Palmas	PES
	1251	3	2032	LBJ Tripoli  med nx på eng & franska	RÅM
1386	31	2225	R Rurale, Guinea	LSD
		1	2245	R Rurale  hördes bra	RÅM
	1584	3	0700	Radiolé, Ceuta 	KEL
		3	0650	Radiolé	LSD

ASIEN
	693	6	1320	JOAB (NHK2) Tokyo  "JOAB"	LSD
	774	25	1320	JOUB (NHK2) Akita  med callet och ort i denna ID-gate för NHK2	BOS
		5	1320	JOUB	RÅM
	810	3	1338	AFN Tokyo	RÅM
		3	1338	AFN Tokyo  våldsam signalstyrka tidvis. Föreslog en värvning till Marines	BOS
		3 6	1340	AFN Tokyo  Den 6:e med fina lokal-px.  "Eagle 810"	LSD
		3 6	1400	AFN Tokyo  "Eagle 8-10"	PES
		3	1400	HLCT MBC Daegu  med lokalt id	LSD
		3	1400	HLCT  med "HLCT" strax före heltimmen	RÅM
	828	3	1320	JOBB (NHK2) Osaka  "JOBB"	BOS
	873	3	1320	JOGB (NHK2) Kumamoto  "JOGB" våldsamt stark - skulle ha kollat något rarare	BOS
	882	7	1530	AIR Imphal	RÅM
		7	1530	AIR Imphal	LSD
	909	3	1319	JOCB (NHK2) Nagoya  "JOCB"	KEL
	918	6	1400	JOEF (YBC) Yamagata  "YBC Yamagata Hoso"  gick perfekt m heltimmes-ID	BOS
	1008	6	1403	JONR (ABC) Osaka  "ABC" ID i flera fina varianter	BOS
		6	1600	JONR  med ett svagt "ABC"	RÅM
		7	1200	JONR  "ABC"	PES
	1053	3	1330	JOAR (CBC) Nagoya  "CBC"  Q4	BOS
		6	1545	JOAR  "CBC"	LSD
		6	1543	JOAR  "CBC"	RÅM
	1071	8	1150	JOWM (STV) Obihiro  "STV"	LSD
		8	1150	JOWM   "STV Radio"	PES
1116	25	1237	JOAF (RNB) Matsuyama  "RNB" vilket även körs ut av flera low power på fqn	BOS
	1134	6	1353	JOQR (NCB) Tokyo  "Bunka Hoso" lite nu och då till Q4	BOS
	1260	3	1400	JOIR (TBC) Sendai  "TBC"  inte lika våldsamt stark som många japs. Q3	BOS
		7	1359	JOIR  "TBC Radio"	PES
	1269	3	1400	JOJR (JRT) Tokushima  "JRT"  mycket fint	BOS
1278	25	1259	JOFR (RKB) Fukuoka  "RKB" ID i massor	BOS
1287	20	1359	JOHR  (HBC) Sapporo   "HBC"	BOS
		7	1233	JOHR  "HBC"	PES
	1314	7	1300	JOUF (OBC) Osaka  "OBC Radio" i olika varianter genom Norge.	BOS
	1332	22	1158	JOSF (Tokai Hoso) Nagoya  "Tokai" i jingle samt annonsering	BOS
		7	1354	JOSF	RÅM
	1350	25	1300	JOER (RCC) Hiroshima  "RCC" med QRK4 drygt. Annorlunda engelskt uttal…	BOS
		3	1559	JOER  med "RCC"	RÅM
1404	25 6	1258	JOQL (HBC) Kushiro  "HBC"  verkar vara vanligare än nedanstående	BOS
		6	1400	JOVR (SBS) Shizuoka  kom bra på timmen med "SBS" över dominanten  JOQL	BOS
	1413	1	1200	JOIF (KBC) Fukuoka  med id "KBC Radio"	LSD
	1422	3	1400	JORF (R Nippon) Yokohama  "Radio Nippon"-jingle fint	BOS
		7	1400	JORF 	LSD
1440	20	1400	JOWF (STV) Sapporo   "STV"	BOS
		7	1259	JOWF	RÅM
	1467	5	1400	HLKN KBS Mokpo med "HLKN" strax före heltimmen	RÅM
	1485	3	1400	JOPL (KRY) Hagi  "KRY" mycket fint. Minst en annan japan under.	BOS
	1494	3	1300	JOYR (RSK) Okayama  QRK4-id som jag råkade missa vid första kollen… "RSK"	BOS
1530	25	1230	DZME Quezon City  IDade bra samtidigt med WSAI på NA-tråden visade bandkoll! Skulle kanske ha kollat andra DW om jag fattat… "Super Radyo, Quezon City"	BOS
	1557	3	1440	Family Radio, Kouhu	KEL
	1575	29	2130	R Asia, Ras al Kaimah	LSD
		2	1915	R Asia	KEL
		6	1330	AFN Japan	LSD
		6	1335	AFN Japan	RÅM
		6	1400	AFN Japan	PES
	1593	5	1320	JOQB (NHK2) Niigata  "JOQB" fint och körde över JOTB	BOS
		5	1320	JOQB	LSD
		6	1320	JOQB  "JOQB Niigata"	RÅM
		6	1320	JOQB	PES
		5	1320	JOTB  (NHK2) Matsue  "JOTB" hann köra sitt ID precis innan JOQB kom igång med sitt och tog över. Orten - "Matsue" - hörs dock genom JOQB oxo	BOS

PACIFIC
	690	3	1236	KORL Honolulu HI  nu med ny ägare och format. Multi-cultural. Bra call-ID.  Hördes den 21.12 0823 med Radio Disney, men konverterade under julen…	BOS
		3	1236	KORL  Slinga med ID och info om stationen samt att de söker personer som vill producera etniska px	PES
		3	1210	KORL	LSD
		4	1034	KORL	RÅM
	760	24	1227	KGU Honolulu HI  halvbra med REL promo med ID i	BOS
		3	0820	KGU	PES
	801	3	1250	KTWG Guam  med pxet "Soul2Soul"	RÅM
	830	24	1305	KHVH Honolulu HI  svår att få ID på med sina kedje-px. Nu dock flera bra ID	BOS
	850	24	1240	KHLO Hilo HI  tuffade på under KICY med OLD mx men upp denna tid med ett bra
				"Cruisin´ 8-5-0."  Inget bokstavs-ID inväntat. Nämnde Hawaii dessutom.	BOS
	900	24	1235	KNUI Honolulu HI  kanonpromo. Dr. Hawaii skulle visst höras över KNUI…	BOS
		3	1157	KNUI	RÅM
		3	1115	KNUI	LSD
		3	1145	KNUI	KEL
	940	20	0907	KHCM Waipahu HI  	BOS
		3	1050	KHCM	CKL
		3	1045	KHCM	KEL
		3	1040	KHCM	LSD
		4	0938	KHCM	RÅM
		3	1020	KHCM	PES
	990	24	1205	KHBZ Honolulu HI  kanon-ID och dominant på frekvensen	BOS
	1040	24	1200	KLHT Honolulu HI  kusligt bra. Både K-Light och KLHT sa man	BOS
1060	24	1159	+KHBC Honolulu HI  med bra legal ID och lugn musik inklusive Hawaiimusik. Alla stationer spelar ju julmusik nu vilket slätar ut formaten en del. Nu 24h schema!	BOS
1110	20	0905	KAOI Kihei HI  	BOS
		28	1434	KAOI   “News talk and sport KAOI 11-10 am”	LAO
		30	1319	KAOI	RÅM
		3	1200	KAOI	KEL
	1210	24	1210	KZOO Honolulu HI  med non-stop JJ/EE julmusik. Började misströsta då man plötsligt drog till med ett stiligt bokstavs-ID!	BOS
		3 4	1200	KZOO	PES
1270	24	1203	KNDI Honolulu HI  spelade Heavy Metal och hade ung DJ. Bra ID i alla fall. Är en av de ovanligaste av de vanliga…	BOS
		4	1345	KNDI	LSD
		4	1400	KNDI	PES
1370	24	1156	KJPN Pearl City HI  strålande fint. Svår med ID dessvärre. Strax efter timmen dock en harang på Japanska som jag tolkar som ID. Dessutom promo för Hawaii någonting	BOS
1420	22	1600	KKEA Honolulu HI   skulle Idas oftare om det inte vore för ESPN-relät. Fint ID nu	BOS
		3	1045	KKEA	PES
	1460	22	1600	KHRA Honolulu HI   var mycket lättare att ID:a förr då man hade egna px på EE	BOS
		4	1358	KHRA	RÅM
		4	1000	KHRA	LSD
		3	1047	KHRA	PES
1500	20 4	1536	KUMU Honolulu HI  "KUMU, Kumu"	BOS
		28	0818	KUMU  	LAO
		3	0820	KUMU	OFL
		2	1310	KUMU	CKL
		2	0900	KUMU  Även 1305	KEL
		3	1105	KUMU	LSD
		30	1247	KUMU  idade vid besök på fq	RÅM
	1540	24	1200	KREA Honolulu HI  med ett perfekt EE legal ID i Koreanska px:et	BOS
		3	1113	KREA	PES
	1548	3	1500	4QD Emerald QLD   "ABC News"	PES
		3	1503	4QD  missade jag på timmen men fick i alla fall ett "ABC National News" på band	BOS

NORDAMERIKA  
	550	25 2	0800	KFYR Bismarck ND  Bra ID men nästan inget mer tyvärr för mig som gärna tagit en ny rapport till denna kroniska nobbare	BOS
	560	29	0807	CHVO Carbonear NL  tog över från WGAN omärkligt med ett VOCM-ID.	BOS
		29	0806	WGAN Portland ME  IDade strax före CHVO visade bandkoll. Märkte inte bytet.	BOS
		29	0829	WGAN  "Newsradio 5-60 WGAN"	RÅM
		25	0747	KLZ Denver CO  kanon med lokala reklamer och ID i sporten	BOS
		25 30	0849	KMON Great Falls MT  med vädret och ID	BOS
		30	0915	KMON	PES
		30	0915	KMON	LSD
	570	29	0838	WMCA New York NY  med reklam	RÅM
		29	0838	WMCA	PES
		29	0830	WMCA	LSD
		25	0847	CKSW Swift Current SK	BOS
		30	1330	CKSW	LSD
		24	1219	KVI Seattle WA  svagt ID på HI-ant. 	BOS
		24 2	1415	CFWH Whitehorse YT  med Yukon-vädret	BOS
		2	1430	CFWH	KEL
	580	25	0813	CKY Winnipeg MB	BOS
		30	1332	CKY  med nx	RÅM
		3	0910	CKY	CKL
		2	0615	CKY	KEL
		27	0755	CKY 	LAO
		1	0810	CKY	PES
	590	31	0746	CJCL Toronto ON  "The Fan 590 is CJCL"	RÅM
		31	0755	CJCL	LSD
		24	1321	CFAR Flin Flon MB  fint ID	BOS
		21	0805	KHAR Anchorage AK	BOS
		26	590	KHAR 	LAO
		29	1314	KHAR  idade och spelade mx	RÅM
		3	0635	KHAR  Även 1245	KEL
		30	0920	KHAR	PES
		3	1142	KHAR	OFL
		3	1140	KHAR	CKL
		30	0920	KHAR	LSD
	600	28	1115	CJWW Saskatoon SK	BOS
		27	0858	CJWW 	LAO
		28	1037	CKBD Vancouver BC  "Vancouver's 600 AM"	BOS
		30	0925	CKBD	LSD
	610	25	0804	WTVN Columbus OH  fint med en julmusik-special. Egentligen pratstation.	BOS	
		24 25	1019	CKYL Peace River AB	BOS
		4	1103	CKYL	KEL
	620	24	1248	KPOJ Portland OR  upp istället för HI.  "Super 62" ID och OLD	BOS
		30	0840	KPOJ  "Super 62"	LSD
		21	0814	KGTL Homer AK  "K-Pen FM 102."	BOS
	630	23	0905	CHED Edmonton AB  med ID i USA-nät-relät	BOS
		4	1125	KIAM Nenana AK	KEL
	640	25	0803	CFYI Richmond Hill ON  med grabbigt px	BOS
		23 30	0810	KFI Los Angeles CA  uselt id pga norrskensbruset	BOS
	650	29	0850	WSM Nashville TN	LSD
		23	0922	CKOM Saskatoon SK då Alaska var utstört	BOS
		20	1305	KENI Anchorage AK  "KENI Accuweather"	BOS
		26	0905	KENI 	LAO
		31	1035	KENI	PES
		4	1155	KENI	CKL
	660	29	0821	WFAN New York NY  jinglade fint	BOS
		20	1300	CFFR Calgary AB  "66 CFR"	BOS
		20	1430	KFAR Fairbanks AK  fint med lokalt i ett nätverkspratpx	BOS
	670	22	1230	KBOI Boise ID  hur lätt som helst att Ida morgontid. Knepig på natten då man kör det eländiga kedjeprogrammet Midnight Trucking Network. Inga lokala luckor då.	BOS
		26	1345	KBOI	LAO
		30	0925	KBOI	PES
	680	31	0750	CFTR Toronto ON	LSD
		30	0630	CJOB Winnipeg MB	LSD
		19	2335	KBRW Barrow AK  första ID denna exp.	BOS
		3	0917	KBRW	OFL
	700	20 31	1406	KBYR Anchorage AK  Q5-ID  Så svag den 31. att jag hoppades på annat	BOS
		30	0930	KBYR	LSD
		30	0930	KBYR	PES
	710	25 29	0644	WOR New York NY  idade då jag precis gled över	BOS
		25	2125	WOR 	LAO
		20	1405	KIRO Seattle WA	BOS
		26	1027	KIRO 	LAO
		30	0750	KIRO	LSD
		3	0800	KIRO	OFL
		30	0838	KIRO  	RÅM
	720	2	0806	WGN Chicago IL  bra ID i vädret	BOS
		3	1019	KOTZ Kotzebue AK	OFL
		2	1630	KOTZ	CKL
		2	1635	KOTZ	KEL
		5	0805	KOTZ  med "Classic Rock KOTZ"	RÅM
	730	25	0800	CKDM Dauphin MB	BOS
		28	1134	CHMJ Vancouver BC  "Vancouver's only Talk Radio for Guys."	BOS
		6	1120	CHMJ	LSD
	740	31	0802	CHWO Toronto ON	RÅM
		31	0800	CHWO	LSD
		31	1314	CBX Edmonton AB  körde morgonprogrammet "Alberta Morning"	BOS
		5	0845	CBX	PES
	750	25 8	0828	WSB Atlanta GA  fint ID	BOS
		8	0800	WSB	LSD
		25	0759	CKJH Melfort SK  "CK-750"	BOS
		3	0935	CKJH	LSD
		20	0739	KFQD Anchorage AK	BOS
		3	1430	KFQD	OFL
		3	1230	KFQD	CKL
	760	29	0705	WJR Detroit MI	RÅM
		2 8	0702	WJR  med "traffic centre information" 	BOS
	770	2	0620	WABC New York NY	CKL
		20	1247	CHQR Calgary AB	BOS
		28	1418	CHQR  	LAO
		29	1325	CHQR  med sport. "QR-77"	RÅM
		31	1245	KTTH Seattle WA  	LSD
	780	30	0715	WBBM Chicago IL	LSD
		2	0738	WBBM  med trafikinfo	RÅM
		20	1408	KNOM Nome AK	BOS
		2	1010	KNOM	CKL
		2	1022	KNOM	OFL
	790	8	0750	CIGM Sudbury ON	LSD
		8	0720	CIGM	PES
		20	1406	CFCW Camrose AB  idade precis samtidigt som KCAM	BOS
		27	0859	CFCW 	LAO
		31 2	0827	CFCW  med "is country"	RÅM
		31	1350	CFCW	LSD
		20 4	1406	KCAM Glennallen AK var jämnstarka med CFCW och Idade oxo	BOS
		3	1212	KCAM	OFL
		2	1550	KCAM	CKL
		2	1045	KCAM	KEL
		3	0829	KCAM  med promos	RÅM
		2	0859	KJRB Spokane WA	RÅM
	800	2	0715	CHRC Québec QC	LSD
		2	0715	CHRC  med franska	RÅM
		8	0659	CHRC	PES
		20	1406	CHAB Moose Jaw SK  bra ID	BOS
		31	0820	CHAB	LSD
		23	0932	KPDQ Portland OR  ensam på frekvensen även om man var svag. Bra ID, px-titel	BOS
	810	23	0754	KGO San Francisco CA  svagt ID men gick annars fint med eget phone-in. Helt plötsligt tog Grönland över frekvensen en stund på västkusttråden…	BOS
	820	2	0900	KGNW Burien WA  för en gångs skull ren från AK-stn	BOS
		20	1427	KCBF Fairbanks AK  med local gate i sitt eviga ESPN	BOS
		2	0725	KCBF	OFL
		2	0630	KCBF	CKL
		2	1330	KCBF	KEL
		4	1125	KCBF	RÅM
	830	25	0825	WCRN Worcester MA  spelar ju julmusik året om, hi!  Nu bokstavs-ID	BOS
		30	0732	WCCO Minneapolis MN	PES
		23	1337	CKKY Wainwright AB  "Cat Country Key-83"	BOS
		28	0759	CKKY       “nonstop country”	LAO
		2	0930	+KMXE Orange CA   Länge ett mysterium för mig själv m.fl. Trodde först på en mexican o hade den som oid till Henrik Klementz ringde mig. Han fick låna bandet o spanska expert som han är så tog det inte länge förrän han hade id:at den. Man sänder numera på spanska o gav  adresser både till stationen www.la830.com och till radiovisa. Vi id:ade den som Radio Vida  först. Promos för  2 olika program samt namn på programledaren samt lite till info. Har även hunnit ringa till stationen o växla några ord. Vi får väl se om de svarar. Fick ett glädjande e-mail från Kent Kramer, Director of engineering for KMXE/Radiovisa. Han hade skickat ut ett " package " i förra veckan med lite prylar i samt en " confirmation of my report ". Låter ju verkligen spännande så här i QSL torkans tider. Vi får väl se om det dyker upp.	KEL.
	840	29	0630	WHAS Louisville KY  "NewsRadio 84 WHAS - depend on it"	RÅM
		26	0004	WHAS 	LAO
		29	0630	WHAS	PES
		2 8	0833	WHAS  den 8:e gick t ex TBN  kanon på 820 denna tid.	BOS
		28	0958	KXNT North Las Vegas NV  svag men ren och klar vid ID	BOS
		28	0750  	KXNT 	LAO
		2	0930	KXNT	LSD
		23	1451	KSWB Seaside OR  svagt ID och musik	BOS
	850	8	0825	WEEI Boston MA	LSD
		25 8	0805	WEEI  ruskigt fin stationspromo där även adressen gavs	BOS
		26 8	1000	KOA Denver CO	BOS
		26	0735	KOA 	LAO
		2	0939	KOA  "News Radio 8-50 KOA"	RÅM
		25	0842	CKBA Athabasca AB  igenom med "Cat Country" och nämnde oxo Athabasca	BOS
		21 28	1300	KICY Nome AK	BOS
		31	1023	KICY	PES
		3	1125	KICY	KEL
	870	8	0806	WWL New Orleans LA  klämde in ett ID innan Midnite Trucking px:et fortsatte	BOS
	880	24 8	0844	WCBS New York NY	BOS
		20	1446	CHQT Edmonton AB	BOS
		2	1250	CHQT	CKL
		5	0940	CHQT  med ny slogan: "8-80 Joe AM"	RÅM
		5	0951	CHQT  "8-80 Joe AM. We Play What We Want."	PES
	890	24	0810	WLS Chicago IL	BOS
		31	0830	WLS	LSD
		22	1024	CJDC Dawson Creek BC	BOS
		28	0835	CJDC	LAO
	900	20	1254	CKBI Prince Albert SK  "Country 900 CKBI"	BOS
		31	0831	CKBI	RÅM
		30	0901	CKMO Victoria BC  "Village 900"  medan Lasse och Peder knäckte 1050…	BOS
		31	0851	CKMO  kom igenom CKBI	RÅM
		22	1600	KZPA Fort Yukon AK  väldig stark //910 och //870 och IDade oxo med alla tre stationerna på timmen. Annars NPR-program rakt av	BOS
	910	23	0735	CKDQ Drumheller AB	BOS
		3	0740	CKDQ	CKL
		3	0740	CKDQ  "Q-91" ID	KEL
	920	20 8	0749	CJCH Halifax NS  med OLD numer. Tog nyheterna slut?	BOS
		2	0705	CJCH  "This is AM 9-20 CJCH."	KEL
		2	0725	+CKNX Wingham ON  m bra "Country 9-20 CKNX"	KEL
		2	0705	CFRY Portage la Prairie MB	KEL
		2	1255	KXLY Spokane WA	LSD
		21	0706	KSRM Soldotna AK  nämnde även KSLD i samband med ID	BOS
		26	0921	KSRM 	LAO
	930	30	0725	CFBC Sain John NB	LSD
		2	1000	KSEI Pocatello ID	RÅM
		22	0718	CJCA Edmonton AB	BOS
		29	1334	CJCA  med väder och trafikinfo	RÅM
		3	0755	CJCA	KEL
		3	0635	CJCA	PES
		29	1010	CJCA	LSD
		31	1040	KNSA Unalakleet AK	PES
	940	25 8	0808	CINW Montreal QC  "Montreal's 940 News"  Bokstavs-ID hört den 8:e	BOS
		2	0806	CINW  med nx	RÅM
		8	0715	CINW	PES
	950	26	2250	CKNB Cambellton NB	LAO
		24	0844	WWJ Detroit MI  stark	BOS
		26	0013	WWJ   “Newsradio 9-50”	LAO
		4	1300	KMTX Helena MT	LSD
		3	0800	KMTX   Svagt id då KJR var tyst ett ögonblick	CKL
		22	1412	KJR Seattle WA	BOS
		3	1257	KJR	OFL
		3	0750	KJR	CKL
		1	0758	KJR	RÅM
		5	0945	KJR	LSD
	960	26	0832	CHNS Halifax NS  "96 CHNS"	BOS
		22	1443	CFAC Calgary AB  med sportnyheter lokalt från Calgary och ID-slogan	BOS
	970	26	0847	WZAN Portland ME	LAO
		2	0832	WDAY Fargo ND  "… on NewsTalk 970 WDAY."	KEL
		2	0831	KBUL Billings MT  hördes en halv minut	KEL
		6	1135	CJYR Edson AB	LSD
		22	0734	KIAK Fairbanks AK  "Newsradio 970" och lokala reklamer	BOS
		2	1421	KIAK	OFL
		2	1520	KIAK	CKL
		2 3	0900	KIAK	KEL
	980	26 28	0836	WCUB Two Rivers WI  med svår jingle. Tur man gick fint	BOS
		28	0300	KKMS Richfield MN fenomalt fint legal ID efter REL promo	BOS
		27 28	0850	CJME Regina SK  ensam om frekvensen en stund. Fina ID	BOS
		31	1422	KUPI Ammon ID  dök upp med NOS och bra ID och sedan fade out igen	BOS
		26	1006	CKNW New Westminster BC	BOS
		6	1105	CKNW	LSD
1000	20	0723	WMVP Chicago IL  med en bunt Chicago-reklamer mm	BOS
		21	0802	KOMO Seattle WA 	BOS
		3	0647	KOMO	OFL
		2	0820	KOMO	CKL
		2	0845	KOMO	KEL
		5	0950	KOMO	LSD
	1010	30	0750	CFRB Toronto ON	BOS
		30	0735	CFRB	LSD
	1020	29	0834	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		31	1302	CKVH High Prairie AB med nyheter, väder och hälsningar	RÅM
		26	1303	CKVH 	LAO
1030	23	0717	WBZ Boston MA	BOS
		29	0730	WBZ	RÅM
		2	1000	KTWO Casper WY  har jag saknat lite i vinter, men nu gick dom halvbra	BOS
1040	22	0717	WHO Des Moines IA  ID + "The Voice of Des Moines"	BOS
		30	0644	WHO 	LAO
		30	0750	WHO	PES
		2	0920	WHO	KEL
		22	1358	CKST Vancouver BC  "Team 1040" och Sporting News Radio	BOS
		3	1450	CKST  	CKL
		6	0900	CKST	LSD
		6	0900	CKST	RÅM
	1050	30	0736	CHUM Toronto ON  spelade Fats Domino	RÅM
		8	0855	CHUM	LSD
		26 31	1359	CJNB North Battleford SK	BOS
		30	0845	+KMAP Frazier Park CA  förvånade stort med IHR-program och ID!	PES
		30	0900	KMAP	LSD
		1	1059	KMAP  fortsätter höras. Usla cx men kom ändå igenom med legal ID. Q2  Gick mycket bättre den 30:e men då reagerade jag för trögt…  EWTN här är alltså inte = WA!	BOS
		1	1059	KMAP  med legal ID efter bandkoll	RÅM
1060	22	1324	CKMX Calgary AB  "AM 1060 CKMX"	BOS
	1070	23	0718	KNX Los Angeles CA	BOS
		26	0840	KNX 	LAO
		31	0850	KNX	LSD
		28	1130	CFAX Victoria BC  mycket fint. Tryckte ner "stackars" KNX.  "C-fax"	BOS
1080	23	0730	WTIC Hartford CT  svagt genom CKSA som dominerade på östkusttråden!	BOS
		22	0941	CKSA Lloydminster AB  tydligen snart borta från AM. Bara "96 FM"-ID nu!
				Har kallat sig så ett kvarts år redan enligt nätet så snart nerlagd!	BOS
		31	1300	KUDO Anchorage AK	PES
		31	1300	KUDO	LSD
		3	1120	KUDO	CKL
		2	1120	KUDO	KEL
	1090	22	1001	KYCW Seattle WA  Starkaste NA men onjutbar på NRD515, som har en ton där	BOS
		2	0929	KYCW  med C&W	RÅM
		2	0827	KYCW	OFL
		6	0840	KYCW	LSD
1100	24	0905	WTAM Cleveland OH  mycket fint	BOS
		29	0620	WTAM 	LAO
		20	0920	KNZZ Grand Junction CO	BOS
		23	0723	KFAX San Francisco CA  strålande fint ID mm	BOS
1110	2	0600	WBT Charlotte NC  perfekt id och ensam på frekvensen denna tid	BOS
		20	0901	KFAB Omaha NE  med WBT jämnstark ibland. Bara ID på KFAB	BOS
		30	0753	KFAB  med reklam	RÅM
		30	0755	KFAB	PES
		26	1400	KBND Bend OR  ensam på frekvensen och bra ID	BOS
1120	20	0450	KMOX St Louis MO  lottade ut biljetter till ABBA-musical	BOS
		31	0735	KMOX	PES
		22	1400	KPNW Eugene OR  strålande emellanåt och fint ID	BOS
		28	1400	KPNW 	LAO
		2	1300	KPNW	PES
1130	2	0455	WBBR New York NY  	KEL
		20	1237	CKWX Vancouver BC	BOS
	1140	22	1317	CHRB High River AB   rekade för "High River Honda" och IDade "AM 1140"	BOS
		30	1316	CHRB	RÅM
		6	1210	CHRB	LSD
		20	1253	KSLD Soldotna AK  fint med lokal info, ID och rock	BOS
		26	1033	KSLD 	LAO
		2 5	1455	KSLD	LSD
		5	0955	KSLD	RÅM
	1150	2	0700	CHGM Gaspé QC  fint bokstavs-ID. Sällan man hör QC-stationer numer..	BOS
		8	0808	CHGM	PES
		28	0214	CKOC Hamilton ON  "Oldies 1150 CKOC."	BOS
		30	0652	CKOC  spelade Rolling Stones  "Oldies 1150 CKOC"	RÅM
		8	0810	KWKY Des Moines IA	PES
		27	0905	KSAL Salina  KS	LAO
		28	1400	KSEN Shelby MT  jättestark. Troligen igång med dageffekten. Många ID	BOS
		2	1253	KSEN	PES
		23 26	0942	CKFR Kelowna BC IDade "Oldies 1150". Till skillnad från ON-stn som ID:ar på samma sätt… Nåja, inga östliga stationer alls denna förmiddag	BOS
		6	1125	CKFR	LSD
		6	1122	CKFR	PES
1160	25	2348	WSKW Skowhegan ME  mycket fint ett tag medan man IDade för 1160 endast.	BOS
		25	2355	WBOB Florence KY  svagt ID 	BOS
		8	0800	WAMB Donelson TN  mycket stark med flera ID visade koll av inspelning. Måste ha varit på dageffekt? Brukar aldrig höras så här utom tidigt natt före sundown.	BOS
		22	0851	KSL Salt Lake City UT	BOS
		31	1313	KSL	RÅM
		2	0930	KSL	OFL
		2	0840	KSL	CKL
		30 5	0757	KSL	PES
1170	8	0906	WWVA Wheeling WV  "The Big One"	BOS
		26	0815	WWVA 	LAO
		28	1041	KPUG Bellingham WA  ruskigt starkt. "The Sports Leader" plus call etc.	BOS
		21	0700	KJNP North Pole AK  "1-1-7-0 KJNP"	BOS
		26	1059	KJNP   c/d alla tillbehör där till och med sändaren stängdes av	LAO
		2	0754	KJNP	OFL
		6	0910	KJNP	RÅM
	1180	30	0805	WHAM Rochester NY	PES
		26	1103	WHAM 	LAO
		2	1309	KOFI Kalispell MT  med lokala nx	RÅM
		28	1306	KOFI   “Montana news”	LAO
	1190	23	0204	CFSL Weyburn SK  envisas med att bara ID:a "AM 1190".  Lokalt wx  efter BN	BOS
		22	1005	KEX Portland OR	BOS
		26	1100	KEX 	LAO
		31	1440	KEX	LSD
		5	0830	KEX	PES
	1200	26 29	0922	WCHB Taylor MI promo med ID.  Den 29:e även med SS QRM.	BOS
		26	2043	WCHB 	LAO
		31	0834	WOAI San Antonio TX	BOS
	1210	24 31	1319	CKWA Slave Lake AB  bra med "KWA"-ID. Har mycket helt lokalt.	BOS
1220	8	0930	WHK Cleveland OH	BOS
		29	0558	WHK   “ promo för WHK response line “	LAO
		23	0200	CJRB Boissevain MB  bröt samsändningen med 1250 för ett lokalt ID och väder	BOS
1230	25	1058	CFFB Iqaluit NU  drog alla fqer man körde NU-regionalt på. Hörd 1848 den 26:e	BOS
		24	0900	+WHUC Hudson NY  hittade jag på ett band från julafton!	BOS
		28	0200	WHUC  med klart legal ID när den av canadickerna som dominerade höll andan inför heltimmessignalen. Påpekade att man körde Music of Your life oxo	BOS
		28	0200	+WTKG Grand Rapids MI  upptäckte jag när jag skulle skriva ut rapporten till
				WHUC! IDade samtidigt med WHUC fast svagare. För dåligt för rapport …	BOS
		22 26	2312	CHFC Churchill MB  med regionalt CBC Manitoba px. På julafton hörde jag dem med separat väder för Northern Manitoba oxo. Ej // 990 just under vädret. 	BOS
		24	1430	CBQC Ft Providence NT  fint med Yellowknife-nyheterna på halvtimmen.	BOS
		1	1510	CBQC  med lokalt väder från Yellowknife	RÅM
		24	1423	KORT Grangeville ID  fin jingle, wx, C&W och lite senare lokal reklam och ID	BOS
		28	1405	KSBN Spokane WA  stark om än inte stadig. "Money Talk" och callet.	BOS
		30	1322	KZZR Burns OR  "Hot Country"	PES
		29	1200	KZZR  med ett svagt ID i röran på timmen	BOS
		30	1331	KKEE Astoria OR  "The Kite"	PES
		29 3	0757	KKEE  "1230 The Kite"	BOS
1240	25 29	0900	WHFA Poynette WI  med bra Id, men har ju hörts några gånger tidigare av mig. Den 29:e med Relevant Radio vilket tydligen är deras nyaste format. Även 26.12.	BOS
		27	0906	KNSS Wichita KS  med några skapliga ID, men jag ids inte skicka någon ny rapport innan jag hör dem med perfekta detaljer oxo. Brukar inte vilja svara nämligen.	BOS
		1	1319	CJAR The Pas MB  med evenemangstips	RÅM
		1	1331	CJAR	PES
		26	ofta	CJAR  växlade med CJNS i flera timmar utan att släppa upp annat än KWIK	BOS
		1	1320	CJNS Meadow Lake SK	LSD
		ofta	1026	CJNS	BOS
		1	1323	CJNS  med dubbelid	RÅM
		1	1155	CJNS	PES
		30	1330	KWIK Pocatello ID	PES
		24 26	1420	KWIK  enda jänkaren som lyckades slinka igenom CJNS/CJAR-muren på 5 tim	BOS
1250	8	1005	CBGA Matane QC  "öppnade" med hymn och bokstavs-ID trots att man gick innan	LSD
		8	0925	CBGA	PES
		8	1000	WEAE Pittsburgh PA	LSD
	8	0948	WEAE  "Pittsburgh's ESPN Radio 1250"	PES
		26	1033	WGL Fort Wayne IN  äntligen i fällan. Kom fint och med bra detaljer dessutom	BOS
		26	0100	WEMP Milwaukee WI perfekt legal ID	BOS
		26	0659	WEMP 	LAO
		25	1221	CHSM Steinbach MB  "AM 1250. Your Christmas Music Station."	BOS
		28	1059	KKDZ Seattle WA  kanon med legal ID dvs ort och call.	BOS
		6	1248	KKDZ	PES
		23	1419	KWSU Pullman WA  fint "I´m Nortwest Public Radio´s Manager…."  Har inte kollat bandet men det var visst samme man som verifierade min rapport för flera år sen	BOS
1260	25	2300	WMKI Boston MA  med legal ID som innehöll call och ort	BOS
		4	0800	WMKI	RÅM
		8	0920	WMKI	PES
		2	0800	KWYR Winner SD	LSD
		2	0800	KWYR  fantastiskt fint legal ID upp ur röran av Disney mm	BOS
		2	0816	KWYR	RÅM
		2	0830	KWYR	PES
		22	0926	CFRN Edmonton AB   "Team 1260"	BOS
		6	1000	CFRN	LSD
	1270	27	2058	WXYT Detroit MI	LAO
		29	0759	WXYT   "AM 1270 The Sports Station WXYT"	RÅM
		29	0757	WXYT	PES
		29	0800	WXYT	LSD
		22	0950	KTFI Twin Falls ID  med en kanon-jingle i julmusiken	BOS
1280	25	2300	CFMB Montreal QC  gick fint och IDade på Italienska	BOS
		26	0640	WNAM Neenah WI	LAO
		23	0230	CJSL Estevan SK  "CJ-1280" är i alla fall närmare ett ID än systern på 1190 har	BOS
		1	0906	CJSL	PES
		2	0910	KBNO Denver CO  "Que Bueno 1280"	BOS
		31	0958	KIT Yakima WA	PES
1290	29	0851	WMCS Greenfield WI	BOS
		22	0921	KKAR Omaha NE	BOS
		23	0008	CFRW Winnipeg MB	BOS
		8	0859	CFRW	PES
		28	1034	KGVO Missoula MT  stannade jag till på då man körde MT-reklam. ID följde.	BOS
		1	1400	KGVO	LSD
		1	1359	KGVO  "NewsRadio 1290 KGVO Missoula"	RÅM
		1	1406	KUMA Pendleton OR  pratade om återvinning av julgranar	RÅM
		1	1100	KUMA	PES
		22	1000	KUMA  kom fint på timmen med stiligt ID där countyts namn ingick	BOS
		31	1326	+KOUU Pocatello ID  fina ID - "Country Cow" & komplett call mm	PES
1300	30	0700	WERE Cleveland OH	LSD
		20	0435	WOOD Grand Rapids MI  fint ID. Har 20 kW nu!	BOS
		31	0035	WOOD  "News Radio 1300 WOOD"	PES
		30	0703	WOOD	LSD
		2	0430	WOOD	KEL
		31	0005	KGLO Mason City IA	PES
	1310	24	0901	CIWW Toronto ON  drog i med ett bokstavs-ID	BOS
		22	1406	CHLW St Paul AB  "Cat Country 1310 CHLW"	BOS
		6	0950	CHLW	LSD
		6	0956	CHLW	RÅM
		6	0155	CHLW	PES
	1320	20	2341	CKEC New Glasgow NS	BOS
		23	1430	CHMB Vancouver BC  med ett EE ID i kinapratet. QRM från julmusikstn	BOS
1330	22	0915	WMNN Minneapolis MN	BOS
		23	1400	CJYM Rosetown SK  fint dubbel-ID	BOS
		29	1010	CJYM  spelade Elton John	RÅM
	1340	2	0700	CBGA7 Ste-Anne-des-Monts QC  fint ID på timmen; "CBGA"	BOS
		31	0800	WMID Atlantic City NJ  flöt upp skapligt på timmen med flera ID	BOS
		29	0900	WSOY Decatur IL  råkade jag passera på timmen då de idade. QSL finns redan.	BOS
		28	0300	KXPO Grafton ND  "This is your news, weather and sports station. 1340 KXPO."
				kom fint på timmen. Kul station men QSL finns redan så  … 	BOS
		26 31	1430	CFYK Yellowknife NT  även Idad den 23:e t ex	BOS
		25	1106	KCFR Denver CO  "Colorado Public Broadcasters" annonsering, wx mm	BOS
		25 27	1228	CJCM Cold Lake AB  ska snart lägga av så ta den innan säsongen är över!	BOS
		26	1345	CIBQ Brooks AB  med ett par ID och någon annonsering under en femminutersperiod. Kunde gärna ha fått gå lite bättre. Saknar QSL så får väl försöka med en rapport.	BOS
		26	1300	KTSN Elko NV  skapligt med nya formatet. "Oldies 1340" Nämnde Elko oxo.	BOS
		2	1305	KCBL Fresno CA  bra med "Fox Sports Radio 1340 and 1400" efter lokalt väder	BOS
1350	25	0005	WOYK York PA  svagt ID; "ESPN Sports Radio 1350 WOYK."	BOS
		31	0824	WIOU Kokomo IN	PES
		30	2300	WIOU  med ett svagt men klart legal ID.  Har tydligen kört igång 1kW igen.	BOS
		24 27	0806	KRNT Des Moines IA  Den 30:e hade man heltimmen 2300 hela 2 minuter sent!	BOS
		30	2317	KRNT	PES
		31 6	1317	KSRO Santa Rosa CA  bara som hastigast båda dagarna. Men är ju helsvart…	BOS
		1	0930	KRLC ClarkstonWA	PES
	1360	21	0003	CKBC Bathurst NB	BOS
		30	2229	WYOS Binghamton NY  med några fina minuter som turligt nog innehöll ID mm	BOS
		30	2337	WTAQ Green Bay WI	PES
		27 30	0845	KSCJ Sioux City IA  perfekt med vädret	BOS
		3	1025	KSCJ	PES
		29	0912	KRKK Rock Springs WY  fint långa stunder med OLD och ID	BOS
		31	1300	KRKK	BOS
		1	1125	KRKK	LSD
		31	1347	KFIV Modesto CA  "Newstalk 1360"	PES
		24	1400	KKMO Tacoma WA  "Radio Sol 1360"	BOS
		26	1224	KKMO  	LAO
1370	20	0500	WDEA Ellsworth ME	BOS
		25	2100	WDEA 	LAO
		30	2206	WDEA	PES
		22	0706	WSPD Toledo OH  när bruset släppte lite. "Newsradio 1370 WSPD."	BOS
		25	2330	KDTH Dubuque IA	BOS
		21	0826	CFOK Westlock AB	BOS
		28	0600	CFOK 	LAO
		3	0625	CFOK	OFL
		3	0605	CFOK	KEL
		31	1322	CFOK  rek för Westlock New Year Celebration	RÅM
		30	1315	CFOK	LSD
		28 31	1426	KXTL Butte MT  med ett kristallklart ID genom starka CFOK.  Perfekt 31.12	BOS
		2	1508	KAST Astoria OR  ensam på fqn meddelade vädret i Astoria och gav sportresultat	BOS
	1380	25	2200	WMYF Portsmouth NH  IDade svagt men klart med ort. Europeerna breda …	BOS
		8	0840	CKLC Kingston ON	PES
		27	2123	CKLC  med hjälp av splatter ville inte släppa fram de få DT-stationer som gick här	BOS
		27	2117	KLIZ Brainerd MN  förvånade stort denna tidiga kväll! KRGI 1430 gick oxo då!	BOS
		28 6	1404	KSRV Ontario OR  mycket stark när man puttade ut KRKO ett tag. Fina ID	BOS
		30	1304	KSRV	RÅM
		6	1438	KSRV	PES
		30	1310	KSRV	LSD
		23 28	1336	KRKO Everett WA  "North Sound 1380 KRKO"	BOS
		28	1042	KRKO 	LAO
		6	1445	KRKO  med trafikinfo. Nästan alla vägar var stängda.	RÅM
1390	20 29	2323	WEGP Presque Isle ME  även 0332 	BOS
		30	2205	WEGP  med id & rek	RÅM
		30	2305	WEGP	PES
		30	2230	WEGP	LSD
		2	0352	WEGP	KEL
		4	0040	WEGP	CKL
		30	2224	WFBL Syracuse NY  kom fint lagom till ID	BOS
		6	2233	WFBL	RÅM
		6	2235	WFBL	PES
		26	2102	WNIO Youngstown OH  smög sig på redan så här dags	BOS
		29 31	0801	WGCI Chicago IL	BOS
		26	2345	WGCI 	LAO
		30	2325	WGCI	LSD
		4	0045	WGCI	CKL
		29	0943	KLGN Logan UT  fint med NOS. Totalvägrar vad gäller QSL	BOS
		29	0905	KLGN	PES
	1400	26	0804	CBG Gander NL  drog en promo för något regionalt Newfoundland-px	BOS
		25	1124	+KWYN Wynne AR  med flera ID mm samt lokal väderrapport satt bra!	BOS
		26 27	0900	KLIN Lincoln NE  gick fint en stund runt legal ID två dagar i rad. Även 30:e.	BOS
		25	1212	KAYS Hays OK  med ett enkelt "1400 KAYS" och julmusik	BOS
		26	1122	KQDJ Jamestown ND  med NOS och flera ID. Rätt bra ett kort tag	BOS
		30	1209	KART Jerome ID	RÅM
		30	1005	KART  "More country than you can handle"	PES
		24 2	1317	KART  Även den 29:e	BOS
		31 3	1321	CKSQ Stettler AB  med fint "Q-14" och helt lokalt snx	BOS
		3	0500	KEDO Longview WA  "KEDO Longview-Kelso"	BOS
		2	1513	KNND Cottage Grove OR  svag men ensam och mycket klart ID	BOS
	1410	25	2105	+WMSX Brockton MA  gick kanonbra med ID på SS!  Hittade förklaringen vid internetsök. Denna tid gick bara MA-stationer! Men stötvis mycket bra.	BOS
		25 26	2226	WPOP Hartford CT  ID:ar alltid "ESPN Radio 1410" till skillnad från WING!	BOS
		25 26	0304	CKSL London ON  sa sig köra julmusik //FM och det verkade stämma precis	BOS
		30	2340	WING Dayton OH  kör varianten "1410 ESPN" och hade sedan reklam för en Dayton-firma och lokalt Dayton-väder. 	BOS
		26 8	0458	WIZM La Crosse WI  bra ID båda dagarna. Även den 28:e, men sämre då 	BOS
		26	0308	KOOQ North Platte NE  dök upp plötsligt på mitt videoband med ett kalas-ID och la på en gammal goding. 500W.  	BOS
		24	0149	KRWB Roseau MN  som vanligt vid norrsken bra med tung rock. Fint ID	BOS
		22 31	1447	CFUN Vancouver BC  med trevligare format än nattetid	BOS
		30	1240	CFUN  med Dr. Joy Browne	RÅM
1420	25	2150	CKDY Digby NS  med hela kedje-idet inklusive två FM-frekvenser.	BOS
		20	0734	WOC Davenport IA	BOS
		26	0535	WOC 	LAO
		25	1206	+KREL California MO  mycket fint med ID och diverse promos samt Real Country annonseringar! Högst oväntad men gladde efter rapporttorkan första veckan!	BOS
		22	1306	KITI Chehalis WA  med svagt ID strax innan bruset tog över igen	BOS
1430	24 25	2030	WXKS Everett MA tidigt fint med julmusik och bra ID den 25:e	BOS
		26	2200	WNSW Newark NJ  flera fina ID	BOS
		23 26	2203	WENE Endicott NY  tillhör Fox Sports stallet	BOS
		30	2300	WXNT Indianapolis IN	RÅM
		27	2133	KRGI Grand Island MO  rekordtidigt. Men jag hade ju hellre sett att något ännu 
				rarare dykt upp istället…	BOS
		20 31	0846	KEZW Aurora CO	BOS
		29	0945	KEZW	LSD
		24 29	0850	KLO Ogden UT	BOS
		29	0954	KLO 	LAO
		4	0920	KLO	CKL
		5	1250	KLO	PES
		29	0955	KLO  med "Sports Overight"	LSD
		24	1500	KYKN Keizer OR  kom från ingenstans och gick kanon i flera minuter med massor av lokalt efter CNN-nyheterna. Kanske QSL den här gången?	BOS
	1440	23 24	2320	WJAE Westbrook ME  envisas med "WJAB" och "bigjab.com" etc!	BOS
		25	0007	WVEI Worcester MA  stack upp över Big Jab ett tag med ID mm. Sport där oxo	BOS
		24	2343	WHKW Warren OH  med ID mellan de olika REL burkade programmen	BOS
		26	0103	KDIZ Minneapolis MN  med ett skapligt "AM 1440 Radio Disney" och sedan ner 	BOS
		22 25	0935	CKJR Wetaskiwin AB  "Cat Country 1440 KJR"	BOS
	1450	24	2345	CHUC Cobourg ON  kämpar på här trots alla 1580-rykten. Bra "1450 CHUC" ID	BOS
		24	0632	KFIZ Fond du Lac WI  inte allt för imponerande bra, men finns i pärmen redan så…
				Lokalt väder efter en rapport från "CNN Radio Network".  Q2	BOS 
		27	0820	KBMW Breckenridge MN  med klart ID och slogan. Dök sedan igen	BOS
		25	0332	KGRE Greeley CO  fint med "Feliz Navidad! Tigre 1450"-jingle!	BOS
		22 28	1409	KONP Port Angeles WA  "KONP Newstime is …."	BOS
		4	1230	KLAM Cordova AK  dök upp några sekunder runt halvtimmen med ett ID.  Q2	BOS
	1460	26	2100	WHIC Rochester NY  fint ID mm. "Catholic Radio in Rochester. WHIC"	BOS
		22 25	0637	CJOY Guelph ON  Denna tid gick det massor så jag jagade nytt och idade få	BOS
		26	2315	WBRN Big Rapids MI  med ett par ID upp som hastigast ur CJOY med fler.	BOS
		25 26	0052	KXNO Des Moines IA  Den 25.1 mitt på ljusaste dagen.	BOS
		23 25	1032	KUTI Yakima WA	BOS
		4	0805	KUTI  "You´re listening to 14-60 Country Cutie "	KEL
		4	1325	KUTI	LSD
		22	1259	KARR Kirkland WA  fint ID en hel minut före timmen.	BOS
		30	1100	KARR	PES
		6	1445	KARR	LSD
		5	0820	KARR	PES
1470	23 31	2316	WLAM Lewiston ME	BOS
		29 6	2352	WMBD Peoria IL	BOS
		29	2335	WMBD	LSD
		4	0630	WMBD	KEL
		29	2330	WMBD	PES
		7	0035	WMBD  "Newsradio 14-70 WMBD"	PES
		4	0830	KAIR Atchison KS   //FM	CKL
		7	0646	KAIR	RÅM
		7	0640	KAIR  "Country 93.7"	PES
		22	0648	KWSL Sioux City IA  "Fox Sports Radio 1470 KWSL."	BOS
		2	0045	KWSL	LSD
		2	0045	KWSL	KEL
		23	0114	KLBP Brooklyn Park MN  kom upp fint med "KLBB"-ID - är ju //1400	BOS
		23	1305	KELA Centralia WA  visade sig hålla till en rapport i alla fall! Hade mer än det första ID:et på band så bra rapport.  Länge jagad.	BOS
		22	1301	CJVB Vancouver BC  drog sitt EE legal ID en hel minut efter heltimmen	BOS
		1	0810	CJVB  med kinesiska och "AM 14-70"	RÅM
		3	0530	CJVB	KEL
		7	0700	CJVB	RÅM
1480	20 24	0430	WSAR Fall River MA  svagt ID och väder.  2300 den 24:e	BOS
		26	2205	WSAR 	LAO
		31	0725	WSAR 	RÅM
		24	2224	WHBC Canton OH   sa sig spela "The Sounds of the Season". IDar kontinuerligt.	BOS
		30	2350	WSDS Salem Township MI	LSD
		24	2247	WSDS  bröt igenom dominanten WHBC med ett antal ID. Distat ljud. Norrskenet?	BOS
		25	0942	WLMV Madison WI  "La Movida WLMV"	BOS
		22	1000	KRXR Gooding ID  fint legal ID efter mex-musiken	BOS
	1490	24	0005	WBAE Portland ME  IDar ju numer även för systern på 1400	BOS
		26 27	0629	WLRT Hampton VA   "AM 1490 The Outlaw" fint ID och Oldies	BOS
		24	0825	WOSH Oshkosh WI  skapligt vid ID: "News Talk Radio 1490 WOSH."	BOS
		24 26	1333	CJSN Shaunavon SK  med ett svagt, lokalt, "CJSN" ID bara den 26:e. Den 24:e med ett bra "Country music Radio. CJSN …." mm	BOS
		26	1150	KCFC Boulder CO  med vädret för "Colorado Public Radio" o TLK med innehåll	BOS
		23	1046	KDBM Dillon MT  lurades genom att inte köra C&W utan "Good Time Oldies"!  En koll på nätet visar att man tydligen gör det emellanåt!	BOS
		26	1312	KCID Caldwell ID  svagt ID  och Oldies	BOS
		23 26	1213	KYNR Toppenish WA  indianmusik och "… KYNR AM 1490 Toppenish …"	BOS
1500	20	0145	WTOP Washington DC	BOS
		22	0856	WLQV Detroit MI  fint då man tackade sin sponsor och IDade	BOS
		30	0020	WLQV	RÅM
		21	0334	KSTP St Paul MN  Q4-ID i massor	BOS
		28	0900	KSTP 	LAO
1510	20 24	0425	WWZN Boston MA  "1510 The Zone". Den 24:e redan före 2200	BOS
		28	0042	WWZN  "The Zone"	PES
		29	2340	WLAC Nashville TN	BOS
		29	0030	WLAC  med telefonpratarpx	RÅM
		29	0020	WLAC	LSD
		27	2109	CKOT Tillsonburg ON  med några annonseringar och C&W. Äntligen rapporterbart!
				Hög tid att beta av kanadickerna innan de försvinner. Klart ID.	BOS
		20 25	0753	KGA Spokane WA	BOS
		29	1302	KGA	RÅM
		3	0520	KGA	KEL
	1520	21 26	0330	WWKB Buffalo NY  "KB Radio".  Den 26:e redan klockan 2030 UTC.	BOS
		25	1010	KOMA Oklahoma City OK  med bokstavs-ID mm eget.	BOS
		22	0029	KZNY Oregon City OR  surfade in på dageffekten!  "Sunny"-slogan trots callbyte	BOS
		1	0840	KZNY  "Sunny 15-20"	LSD
1530	25	1230	WSAI Cincinnati OH  IDade samtidigt som philippinen! Och på samma antenn.	BOS
		22	0724	KFBK Sacramento CA	BOS
		26	1318	KFBK 	LAO
		3	1317	KFBK	OFL
		2	0950	KFBK	CKL
		31	1406	KFBK  nx om nyårsförberedelser	RÅM
		1	0820	KFBK	LSD
1540	27	2105	CHIN Toronto ON  annonserade att man körde parallellt med 91.9 FM	BOS
		20	0630	KXEL Waterloo IA	BOS
		31	0950	KXEL	LSD
	1550	24 26	2250	CBE Windsor ON  med regionalt program för södra ON. Lokalt wx 4.30 över	BOS
		24 26	2222	WAZX Smyrna GA  ruskigt fint med MEX mx och massor av rapporterbart.  ID:ar
				"La Qué Buena" vilket lär betyda // WGTA 950?  Jag har dock QSL sedan länge. 	BOS
		8	1405	KYCY San Francisco CA	LSD
		22	1100	KKAD Vancouver WA   Radion för rådvilla?	BOS
		30	1100	KKAD  "Advice Radio"	LSD
		1	0905	KKAD  "Advice Radio"	RÅM
	1560	26	2358	WQEW New York NY  bokstavs-ID	BOS
		23 28	1345	KNZR Bakersfield CA  "KNZR Bakersfield. The News Station."	BOS
		2	1329	CBKD High Level AB dundrade på bra med CBX-programmet! Hela 40 Watt!	BOS
1570	26 27	2100	WFLR Dundee NY  med fint ID och julhälsning från hela personalen den 26:e på timmen 2100.  Den 27:e lite sämre ID elva minuter senare	BOS
		26	2215	WBUG Amsterdam NY  med både "WBUG Amsterdam" och "Bug Country 101.1 and AM 1570."  när jag hoppades på WPEP eller annat…	BOS
		26	2330	WKBH Holmen WI  med ett skapligt ID  men inte mycket mer tror jag. Troligen ej 
				rpt.  Men får kolla om några andra detaljer i röran kan knytas till denna…	BOS
		22 27	0845	CKMW Winkler MB	BOS
		26	1317	CKMW 	LAO
		31	0115	CKMW  med C&W och sport	RÅM
		31	0115	CKMW	LSD
		27	0805	KVTK Vermillion SD  mycket fint med ID mm. Mike & Mike in the Morning	BOS
		8	1457	KCVR Lodi CA  IDade separat för 1570 och inte för FM som i fjol	BOS
		8	1500	KCVR	PES
		8	1500	KCVR	LSD
	1580	25 31	0651	WHLY South Bend IN  fint "Radio Hollywood WHLY." och NOS båda dagarna.	BOS
		27	0105	WHLY 	LAO
		26 27	1104	WBCP Urbana IL  satt perfekt med bra ID mm rapporterbart. Sämre den 27:e	BOS
		8	1454	KVVY Merced CA  "… on The Valley 1580."  C&W mx	PES
		26	1200	KVVY  med ett par skapliga ID. Både slogan i stil med Peders notering ovan men även med call och ort.  Inte ett spår av KGAL denna tid.	BOS
		23	0923	KGAL Lebanon OR	BOS
		28	0845	KGAL 	LAO
		30	1250	KGAL	LSD
		2	0920	KGAL	CKL
1590	25	2200	WSMN Nashua NH  fina call och slogan "The Tiger"	BOS
		27	2100	+WHPY Clayton NC  skapligt ett tag med diverse annonseringar.  Bör bli en fin
				rapport i alla fall! Denna tid gick det en massa kul!	BOS
		23	0704	WAKR Akron OH	BOS
		29	0608	WPVL Platteville WI  upp som hastigast med "Cool Oldies WPVL" och OLD	BOS
		29	0947	KCNN East Grand Forks MN  svagt men utförligt ID efter fin lokal reklam.	BOS
		26 31	1205	KVGB Great Bend KS	BOS
		28	1030	KVGB 	LAO
		29	2350	KVGB  "AM 1590 KVGB, Talk of the Town"	RÅM
		29	2358	KVGB	PES
		31	0050	KVGB	LSD
		28	1500	KLFE Seattle WA  väldigt stark och stadig. Lite dovt ljud bara.	BOS
		28	1340	KLIV San Jose CA  kanonfint med läckert ID. Synd att QSL redan innehas…	BOS
	1600	26	2200	WUNR Brookline MA  ID:ade endast som "Radio Atlantica 1600 AM" och hoppade över bokstäverna.  Massor av lokala reklamer. SS och Q4	BOS
		26	0002	+WMQM Milan TN  äckligt bra med en hälsning från programdirektören till sina 
				lyssnare. Dök upp igen efter en stund med en massa lokala sponsorer mm!!. 	BOS
		25 27	0000	WAAM Ann Arbor MI  Även långt före midnatt den 26:e	BOS
		26	0124	KWOM Watertown MN  Jul hälsning från sportdirren Randy Asplund	LAO
		24	0123	KCKK Lakewood CO  gick klart bättre på VI-tråden än på Prärieantennen	BOS
		29	0930	KCKK	LSD
		3	1025	KCKK	KEL
		4	1050	KCKK	CKL
		31	1000	KVRI Blaine WA  bra EE ID i den för övrigt obegripliga musikmixen	BOS
		30	1100	KVRI	PES
		3	1459	KVRI  förvånade med ett EE px efter 1500	KEL
1620	4	0700	WTAW College Station TX	KEL
		3	0700	WTAW	PES
		25	0948	KOZN Omaha NE  med bokstavs-ID	BOS
		2	1430	KYIZ Renton WA	LSD
		3	0820	KYIZ  läste reklamer direkt från manus. Nämnde både KYIZ och KRIZ	BOS
	1630	30	0023	KCJJ Iowa City IA	BOS
		29	0650	KCJJ	LSD
		25	0951	KKWY Fox Farm WY  trängde genom KCJJ med ID	BOS
		29 4	0920	KKWY  med C&W	RÅM
		2	0135	KKWY	CKL
		2	0136	KKWY	OFL
		2 4	0136	KKWY   Hörd 0715 den 4:e	KEL
		28	2345	KKWY	LSD
1640	26 8	0259	WTNI Biloxi MS  dominant på frekvensen. Den 8:e tent FL på 1360 o 1700 oxo.	BOS
		29	0858	WTNI	RÅM
		29	0700	WTNI	LSD
		29	0700	WTNI	PES
		29	0935	KBJA Sandy UT  "Radio Unica Utah"	PES
		23	1422	KDZR Portland OR  fint med ID i en local gate efter förströdd bevakning några timmar. 
				På 1250 verkade KKDZ köra en rix-annons samtidigt. Normalt helt //	BOS
		30	1200	KDZR	RÅM
		30	1200	KDZR	LSD
	1650	23 25	2319	KDNZ Cedar Falls IA  IDade efter vädret.  Även hörd med Jim Bohannon Show	BOS
		26	0300	KBJD Denver CO  "KNUS2"	BOS
		4	0730	KBJD	LSD
1660	25	0003	WWRU Jersey City NJ  tog över med "La Cadena Radio Unica"-nx o fotboll	BOS
		24 27	2350	+WFNA Charlotte NC  med bra legal ID den 27:e på timmen 0700 men inte så mycket mer. Hade dock som väntat flera ID redan den 24:e. Dock bara dubbel-ID "610 and 1660 WFNZ" denna dag. Massor av ID mm dock!	BOS
		24 26	2359	WCNZ Marco Island FL  peakade på timmen med "newsradio1660.com" Q4	BOS
		24 26	0700	WQSN Kalamazoo MI  halvbra båda dagarna. X-bandarna skitsvaga hela exp.	BOS
		26	0800	KRZX Waco TX  med ett halvtaskigt dubbel-ID för 1580 och 1660.  Inte så lätt.
				Tyx inte gå att få QSL från?  Hörd mycket bättre så satsar på en follow up istället.	BOS
		30	2348	KXTR Kansas City KS  id & mx	RÅM
		30	0001	KXTR 	PES
		21 26	0030	KQWB West Fargo ND   Now with new format "Talkradio 1660"! CNN News	BOS
		2	0530	KQWB  "TalkRadio 1660"	KEL
		29	1000	KQWB	LSD
		26	0254	KXOL Brigham City UT  "Real Oldies 1660 KXOL" och "Feliz Navidad"	BOS
	1670	24	2203	WTDY Madison WI  "Talkradio 1670 WTDY"	BOS
1680	28	2207	WTTM Princeton NJ  "EBC Radio"	PES
		28	2205	WTTM  "EBC Radio"	RÅM
		28	2207	WTTM	PES
		29	0735	KRJO Monroe LA  "The Celebration Station, Rejoice 16-80"	PES
		29	0900	KRJO	LSD
		23	1421	KTFH Seattle WA  svag men stadig. Några bättre fadeins. Före 15 //1360 med "Radio Sol" ID och förvånade med Ryska efter 15! Inte Asiatiskt!	BOS
	1690	25	2336	WRLL Berwyn IL  "Real Oldies 1690" och Chicago-snack	BOS
		29	0730	WRLL  "Real Oldies 1690"	LSD
		29	0957	KDDZ Arvada CO  "Radio Disney"	LSD
		8	1425	KFSG Roseville CA	PES
	1700	8	0900	KTBK Sherman TX  	LSD
		30	0033	KBGG Des Moines IA  "La Ley" och Des Moines-reklamer o MEX musik	BOS

CENTRALAMERIKA
	690	23	0759	XETRA Tijuana BC  kanon länge med sport, turistpropaganda för Baja California,
				ID (Nämnde 1150 oxo.) och Nationalsång innan man fortsatte! Firade midnatt?	BOS
	730	25	0801	XEX Mexico DF  fina ID och annonserade sportprogrammet "Estadio W"	BOS
	760	8	0810	XEABC Mexico DF  gick länge fint med TLK-format. Fint ID hört till slut.  Har senare ett ID på en mex här som låter annorlunda, men är nog XEABC igen…	BOS
	830	25	0832	+XEITE Mexico DF   "Radio Capital"  fina ID men det sa mig inget. Fick konsultera Google. Tyx vara ny här? Den gick i alla fall fint med många ID.	BOS
	860	28	1004	XEMO Tijuana BC  "La Poderosa 860"	BOS
	940	25	0749	XEQ Mexico DF	BOS
	1050	2	0836	XEG Monterrey NL  "La Ranchera de Monterrey"	BOS
	1140	8	0731	XEMR Monterrey SN  fint ID men en okänd slogan-variant efter bokstäverna	BOS
	1190	8	0820	+XECT Monterrey SN  fint med "Musica Romantica" och ett mycket fint "Once Noventa AM" ID och lite till.	BOS
1220	25	1115	XEB Mexico DF   "Musica Romantica para ti."	BOS
	1410	4	0805	XECF Los Mochis SN  "La Mexicana"	PES
		25	1028	XECF  har jag hört bättre men ett La Mexicana i alla fall denna gång. Mx:en bra.	BOS
1430	31	0110	XEWD Cd. Miguel Alemán TM  "El Nueva Poder de la Radio" mm Q3-4  Gick en hel del Mexico runt denna tid växelvis med Coloradostationer.	BOS
1460	28	1422	+XECB San Luis Rio Colorado SON  väldigt stark ett par minuter med härlig Mex-musik och ett perfekt "Radio Ranchito".  	BOS
1480	20	0030	WMDD Fajardo PR   "Tropical 1480"  med FCC-ad på EE och SS	BOS
	1550	27	0812	XENU Nuevo Laredo TM  stiligt "1550 AM La Rancherita"  Gick flera MEX	BOS
	1570	27	0515	XERF Ciudad Acuna CO  "La Poderosa 1570" och fina bokstavs-id oxo	BOS	
1580	27	0412	XEDM Hermosillo SO  "La Grande de Sonora"  skaplig slogan. Var vanligare förr!	BOS
	1620	8	0559	WDHP Frederiksted VI  gick bra men heltimmes-ID:et var lite brusigt. Klart call-ID	BOS
1630	28	1407	XEUT Tijuana BC  tjusigt  med mycket rapporterbart. Verkar öppna för dagen vid 14-tiden. "Radio Universidad"	BOS
	1660	26	0100	WGIT Canovanas PR	BOS
		
SYDAMERIKA
	980	28	2223	R Nacional	LAO
1220	28	2213	R Globo	LAO
	1350	26	0115	YVTJ R Falcón, Puerto Cumarebo  klart vanligaste LA på NA-antennerna	BOS
1430	31	0203	ZYJ200 R Clube Paranaense Curitiba  stort ID och hymn	BOS
	1470	4	0030	CX147 R Cristal del Uruguay	LSD
	1580	27	0615	YVTK R Manzanares  gnisslade på i SSB med "RQ-910"-ID. Låg lite snett alltså	BOS
1600	7	0200	ZYK779 R Nove de Julho, Sao Paulo  IDade på timmen vid koll av La Plata tråden	BOS

KORTVÅG
	3365	28	2208	R Cultura, Araraquara SP  med stort ID	LSD
	5015	3	2322	R Pioneira, Teresina  spelade musik	RÅM
		3	2320	R Pioneira, Teresina	LSD
	5030	2	2220	R Dif Telev Burkina Faso	KEL
	5920	30	1100	WBOH Newport NC med id	RÅM
	6000	6	0800	R Guaiba, Porto Alegre  idade	RÅM
6035	2	0100	BBS Thimpu  hördes lite bättre än under PAX26	RÅM
6170	3	0915	SWR  dundrade in  Q4	RÅM
9465	29	2050	WMLK Bethel PA  med rel. px	RÅM
	9965	2	2000	R Yerevan	KEL

NDB
	205	26	1330	YEU	Eureka NU   tog uppmärksamheten från MV under middagssvackan	BOS
	214	ofta	ofta	YIO	Pond Inlet NU   gick oavsett konds de flesta tider på dygnet	BOS
	222	5	0900	WY	Wrigley NT	BOS
	236	24		YHK	Gjoa Haven NU	BOS
	237	24		YJI	Qikiqtarjuaq/Broughton Island NU	BOS
	239	26	1315	OJ	High River AB   lätt-ID:ad även för den som inte kan morse... 	BOS
	241	24		YGT	Igloolik NU   intresserade mer än standardstationerna som gick på MV…	BOS
	245	24 25		CB	Cambridge Bay NU	BOS
	254	24		EV	Inuvik NT  betydligt lättare att Ida än CHAK-860, hi!	BOS
	256	ofta		YCY	Clyde River NU   lurades på 258 ett par ggr - slog igenom!  Stark alltså!	BOS
258,5	22		HL 	Svolvaer NOR    och inte SVB som jag trodde	BOS
	263	24		YBB	Kugaaruk/Pelly Bay NU	BOS
	266	26 5	1300	GH	Fort Good Hope NT	BOS
	276	5	0900	YPC	Paulatuk NT	BOS
	281	24	1020	VIR	Point Barrow/Browerville AK	BOS
	290	24 5	0945	YYH	Taloyoak/Spence Bay NU	BOS
	304	22		ISD 	Isfjord SVB	BOS
	305	24		LT	Alert NU   liksom alla Canada med en utfyllnadston mellan varje ID!	BOS
	316	22		BJO	Björnöya BRI	BOS
	321	28	natt	YSY	Sachs Harbour NT  medan jag väntade på att MV:n skulle vakna	BOS
	350	26	1300	RB	Resolute Bay NU  	BOS
	356	24		ZF	Yellowknife NT	BOS
	362	5	1202	YZS	Coral Harbour NU	BOS
	372	24 25		YCO	Kugluktuk/Coppermine NU   liksom de flesta trebokstävers med Y först	BOS
	372	8		OZN	Prins Christian Sund GRL   då alla MV-Grönländare gick kanon	BOS
	378	25		UX	Hall Beach NU   hördes samtidigt som MM-388	BOS
	380	26	1300	UB	Tuktoyaktuk NT	BOS
	382	24		YE	Fort Nelson BC   förvånade då jag letade efter YSR.	BOS
	382	24		YSR	Nanisivik NU   när solen var nere. YE ovan mitt i ljusaste dagen!	BOS
	388	25		MM	Fort McMurray AB   är nog SM-1 liksom alla med fet stil?	BOS
	402	28	natt	F4	Little Cornwallis Island NU   förmodas vara enda först-i-Norden-logg	BOS
	414	22		NYA	Ny-Aalesund SVB	BOS

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	302	4	1342	OID NDB-Canadick. Hann inte få ett tydbart ID på band innan de drunknade igen. Och jag kan ju inte Morse, så …  Andra OID Canada på 248 och 385 ganska säkert	BOS
	540	25	0904	OID CBC med nyheter orkade inte utreda om det var SK eller NL.	BOS
	550	20	1446	(Tent) KTZN Anchorage AK  fint med ESPN	BOS
	560	2	0838	OID MEX kittlar fantasin.  Troligen en  äkta mexikan och inte någon NA.	BOS
	567	3	1307	(Tent) KGUM Agana  fint med USA-nätverkspx	BOS
	640	20	1407	(Tent) KYUK Bethel AK  med Alaskavädret.	BOS
	650	3	1216	(Tent) KHNR Honolulu HI  gav KENI en jämn kamp ett tag. Tyvärr inget ID då.	BOS
	1080	3	1325	(Tent) AFN Daegu/Camp Walker  (Sydkorea)	PES
		8	0817	OID Venezuela-stn  som förmodligen går ID:a för den som ids… Tent YV även på 880. Gick tydligen flera YV denna sena timme denna morgon!	BOS
1230	20	0800	OID  med legal ID efter väder. Har namnet på väderkvinnan, slogan och ID men är inte 100% Idad ännu. Min enda rapport efter dag ett om det löser sig…	BOS
		24	0749	OID med lokal sport. Tyx vara en WI-stn och ett ID finns som dock ej stämmer med någon på frekvensen. Nämner Wausau. WXCO med FM-relä? Utreds vidare.	BOS
1390	27	2121	OID  som kallade sig "Wonderful Oldies Station" och körde 60-talare!	BOS
		27	2130	OID med en del reklam, väder, namn, county-namn mm. Lutar åt WRIV?	BOS
	1400	31	1300	OID  med skapligt Id som låter som "KKZZ" och det var ju CA-cx. NOS oxo…	BOS
	1410	27	2240	(Tent) KWYO Sheridan WY  flöt upp med NOS och svagt ID. Dock lite osäkert	BOS
1420	31	0804	(Tent) CKPT Peterborough ON  fadade iväg mitt i ID efter BN nx. "CK…"	BOS
1490	28	0909	OID MEX som ID:ar med något som låter som "XEKN" men får inte slogan att stämma så avstår just nu i alla fall. Strax efter ett EE ID som låter typ "KXEI". Kan vara samma station eller en omärklig skiftning av station. Läggs antagligen till handlingarna.	BOS
		26	1125	OID  SS med fint "14-90"-id mm. Kan kanske gå att lösa…	BOS
	1510	25	1111	OID som hörts nu och då dag och natt med skumma musikformat. Bl a Power Country. Lär vara CO-stn som numer kör ett format som kallas "Americana"	BOS
1540	28	1101	OID som jag fick bra ID på. Råkade spela över det innan dagen var slut, men misstänker WA-stn. Spanska och ett px som hette "En Contacto". Troligen ej mex?	BOS
		25	2030	OID som dök upp ur Albany med ett "Newsradio" någonting… WGIP NH?	BOS
	1550	24	2302	OID  med bra ID på spanska! Låter som "Radio Nacional de Sahara" och uppger 1550 kHz plus en KV-frekvens. Stadig signal så är nog denna. Blir nog Idad. NA-antenn!	BOS
1560	27	0830	(Tent) KKAA Aberdeen SD  förvånade med Talk Show men Aberdeen-reklamer	BOS
	1590	27	2135	OID  med ett skumt slogan-ID. Lät som ett etniskt namn? EE i övrigt.	BOS
1600	26	2059	OID  "ESPN Radio" lyckades slinka ur nätet vid timmen. Troligen WHNP i MA?	BOS
	1602	5	1320	OID NHK2 med bra ID så när som på att en annan NHK2 IDade samtidigt under och deformerade callet lite. Verkar vara ID av någon moderstation "JOGB" kanske. Finns ett Hoso någonting som kan lösa problemet.	BOS
	1629	3	1502	OID Australier med div snx, reklamer och id. Väldigt svag signal. Country-format. Troligen 4DB. Anger 1629 som fq. Något som låter som "Dalby"… Förblir OID!	BOS
		3	1502	OID Aussie	PES
	1640	3	0430	OID R Disney   Finns 2 att välja på	KEL
	1670	28	1433	(Tent) KHPY Moreno Valley CA  svagt i norrskenssuset med SS genom KNRO	BOS
	1700	5	2220	(Tent) WJCC Miami Springs FL	PES
+ Mexico både här och där

