PAX53  -  Parkalompolo  051015 - 051028

Alla tider är UTC.						Rev I	070114

Antenner:  8 riktningar från La Plata till Japan/Australien. 800 - 1000 meters längd.

KEL	Kjell Eriksson, Gammelstad	15-21	2*Standard Radio CR-304A, 2*kassettbandspelare
MJT	Magnus Jesperson, Västerås 15-21	Icom IC-R75, Kenwood R-1000, 2* Sony MD
KUN	Kurt Norlin, Skellefteå	16-28	Diverse NRD-mottagare, videos Kenwood TS-850S
och 3 kassettdäck.

KEL:  Hämtade Magnus Jespersson (MJT) på Kallax Flygplats på lördag förmiddag (15/10) och efter att ha provianterat på en större affär i Luleå och tankat så startades resan mot Parka med min gamla Audi. Det stormade ordentligt under resan upp och vinden rev och slet i bilen. Vi stannade till för att äta vid Nilles i Svartbyn och här hade strömmen gått så egentligen fanns det ingen mat att få men som tur var så hade ett hockeylag förbokat köttbullar och makaroner som var tillagat innan strömmen gick och vi lyckades förhandla oss till de 2 sista portionerna. Resan fortsatte och ju längre vi kom ju mer bekymrade blev vi att det inte lyste någonstans. När vi körde förbi Kangos lyste det i några fönster så då kändes allt ok men sen när vi förtvivlat letade efter en lysande lampa i Parka så insåg vi att det var ett stort strömavbrott. Vi möttes av en förtvivlad Sigge som varit utan mat sedan 9-tiden på morgonen och som höll på att packa för att åka iväg en dag tidigare än planerat. Vi packade snabbt upp våra grejer och letade ljus överallt. Till slut så hittade jag en luciakrona i plast med 4 ljus (i domarrummet)  som vi tog in och tände. Turligt nog så kom strömmen tillbaka efter någon timme vilket verkligen kändes bra. Våran expedition varade från lördag den 15/10 till fredag den 21/10 (förmiddag). En lyckad expedition som bjöd på fina konditioner där vi verkligen fick tvinga oss att slå av mottagarna på fredag förmiddag för att komma i tid till Magnus flyg. Toppnoteringen var Marshall Islands och kanske någon ytterligare pacific på nåt band, vi får se. Tack Stefan (SW) för utlåning av kassettband från förrådet i källaren (skickar upp 15 band) med Christer (CKL) som han lägger tillbaka i din påse. Tack Sigge för din snygga lista (i färg). Några besökare hade vi också bl.a Rolle m.fl. Den traditionella dx-tårtan var denna gång snyggt dekorerad med texten " Tonga - Fidji - Guam " och smakade som vanligt utmärkt. Kurt Norlin (KUN) dök upp på söndag kväll och tillsammans tillbringade vi många långa pass framför mottagarna under veckan. 

Vill rikta ett stort tack till Henrik Klemetz för hjälp med id mm av följande spansktalande stationer; XEH Monterrey - 1420, XEDM Hermosillo - 1580, KGST Fresno CA - 1600 samt bekräftelse på XESJ Radio Saltillo - 1250 och att den vackra musiken på 639 khz bör vara Radio Fiji Lautoka. Tack även förra hjälpen med förra årets mexare på 1630 khz, XEUT. /KEL

MJT:  Lyckad vecka, trots att det inte började så bra med strömavbrottet. Kenwood R-1000 visade sig inte riktigt hålla måttet då signalerna var svaga. Syntesbruset blev då för högt, och hörbarheten sjunker med minst en QRK-enhet vilket naturligtvis gjorde att många stationer hamnar under gränsen för vad som kan rapporteras. Sista tiden uppfattade KUN mina klagomål, och lånade ut en R75:a. Så då gick det mycket bättre. Sista dagen upptäckte vi att det stod en R75 nedpackad i en låda också, men det var ju så dags då... Kjell och jag har redan preliminärbokat samma tid nästa år! Nu är en begagnad Icom IC-R71E införskaffad som ska få ersätta Kenwooden vid nästa resa. Även en tredje MD inköpt för en mindre slant på Tradera, så nu finns möjligheten till tre RX-ar. Gäller ”bara” att fixa logistiken med viktbegränsningar på flyget och utrymmet i KELs bil!

KUN:
16-10	Resan upp gick bra. Större delen gick ju i dagsljus och dessutom barmark. Väl framme blev jag insläppt av Kjell Eriksson, en kille som jag aldrig träffat tidigare. Efter att ha ringt hem och
berättat att resan gått bra blev det dags att tömma den fullastade bilen. Kjell hade då försvunnit till den 
väntande sängen. Telefonen ringde ett par gånger varför det tog närmare en timme innan allt var inburet. 
Sista omgången skedde till underkylt regn. Skönt att det inte kom medan jag var ute på vägarna. Upptäckte 
då att jag var hungrig och satte på ett kanna tevatten. Innan den blev varm kom första strömavbrottet som 
räckte en dryg halvtimme.Tyvärr var den medhavda ficklampan ej framplockad och just som jag hittade 
den kom ljuset tillbaka. Efter det fick ficklampan stå på strategisk plats och dessutom ofta följa med på 
toalettbesöken. När all utrustning ställts upp och inkopplats hade även Magnus dykt upp och vi började 
kolla banden. En av mina första loggningar blev WRLL 1690, som jag hörde från ca 22.30. En station jag 
inte hört tidigare.

17-10	Signaler fanns större delen av natten men inga märkvärdigheter fastnade hos mig. Hyfsat under dagen och em, vilket gav några trevliga stationer.

18-10	Började lyssna runt 01.15 och lyssnade kontinuerligt till runt 13.30 med korta avbrott för nödvändiga matintag och toalettbesök. Vid bandgenomgång konstaterades att kondsen faktiskt 
var rätt hyfsade denna dag. De var mestadels av västlig karaktär. Största glädjeämnet var nog när vi 
konstaterade att Marshall Islands hördes på 1098. Andra trevliga var KEYL, KLIN, KVOE, och KDBD, 
samtliga på 1400 och WLFN La Crosse WI  och KTEL Walla Walla WA 1490. 

19-10	Började lyssna strax före 01.00 men efter 1,5 timmar dog kondsen ut och kom inte tillbaka förrän på morgonen vid 7-tiden. Därefter ganska bra och mest västliga stationer. Fiji 639 (tentativt) dök 
upp en stund vid 11-tiden. Kondsen höll i sig till 13.30-tiden. Många trevliga västliga stationer loggades 
denna morgon och fm, t.ex. KRDM 1240 som var ny för Sverige..

20-10	Inget av intresse under natten. Vid 05.30-tiden började det röra på sig och tidvis var signalerna riktigt bra. KPUG 1170 och KLAY 1180 exempel på stationer som gick. Kondsen höll i sig till 15-
tiden och en hyfsad HI-öppning från 13-tiden gav t.ex. KPUA 670 som jag hörde redan 1990 men utan att 
få rapport då. Under kvällen, då KEL/MJT skulle dammsuga deras sovrum, uppstod ett elfel och trots ivrigt 
sökande kunde vi inte hitta felet. Det finns mängder av säkringsskåp i detta hus och alla är ej tillgängliga. 

21-10	Inget förrän vid 01.30-tiden. Därefter hyfsad eller bra fart hela tiden till 15-tiden på em. Bästa loggning var nog WKTY 580 som MJT och jag hörde. Stationen tydligen ny för EU. Under fm 
blev jag ensam herre på täppan då mina kollegor packade ihop och åkte söderut. Under em dök en äldre 
gentleman upp som frågade om allt var som det skulle. Det var Knut Gunillasson om jag minns rätt. Jag 
nämnde att en säkring uppenbarligen gått sönder då ljuset försvann i sovrummet kvällen före under 
dammsugning och att vi inte hittat någon trasig sådan. Det blev en del annat snack också då min förra chef 
var en släkting till honom och hade sina rötter i byn och även ett fritidshus där. I Parkalompolo står det ofta 
3-5 fritidshus på tomten eller i närhet till bostadshuset. Troligen beroende på känslan för hembyn och de 
tidigare stora barnkullarna med upp till 17 barn i en familj. Senare under em dök även Torwald upp en kort 
stund.

22-10	Runt midnatt mellan 00.15 och 00.30 gick det stationer här och var. Dock bara de vanligaste och de försvann ganska snart. Vid 4-tiden gjordes nästa koll och nu var det ganska gott om stationer på 
bandet. Nu var det bara att köra till 15-tiden på em. Tidvis ganska bra cx från Oceanien. Bl.a. loggades 
Tonga 1017, Fiji 639 och AFN Kwajalein 1224. Under em kom Rolle för att kolla upp det elfel som 
uppstod då på torsdag kväll. Han hittade felet. Vid 22-tiden på kvällen var det åter dags för signaler från 
NA och det höll i sig till strax efter midnatt. Vaknade vid 3-tiden och gjorde en koll och nu var signalerna 
åter så pass bra att det var bara att köra igång. Bl.a. hördes KRJO 1680 riktigt bra liksom KWHN 1650. 
WGAN 560, WNAX 570 och WIOD 610 var några av stationerna som hördes på låga frekvenser denna 
morgon. Stationer hördes i stort sett hela tiden till 15-tiden. Denna dag gav flera nya och trevliga stationer.

24-10	Strax efter midnatt fanns en del signaler dock inget uppseendeväckande. Från morgonen gick en del men inget upphetsande. Trevligaste loggningar var nog KPQ 560, en station jag jagat länge 
samt KOAC 550. Vid 12-tiden en liten Hawaii-topp.

25-10	Inget förrän vid 05-tiden då latinamerikanska toner flödade in och huvudsakligen från Venezuela och Colombia. Vid 7-tiden var LA-stationerna borta och inget annat hördes. Vid 9-tiden började 
enstaka stationer höras och bara någon minut åt gången. Utpräglade gnetkonds med andra ord. Här var det 
bara högst två mottagare som gällde. Vid 9-tiden ingen idé att fortsätta längre. Vid 12-tiden åter svaga 
signaler igen och fortsatta gnetkonds. Några nya och intressanta stationer åkte faktiskt dit trots allt. 

26-10	Inga signaler förrän vid 4-tiden på morgonen. En del hördes men rätt mediokra konditioner. En kvällspromenad togs efter byns väg och det var nära att sluta illa. Jag vände mig lyckligtvis om då 
en bil kom körande och det var min lycka. Bilisten körde på fel sida och mindre än en halv meter från 
vägens kant. Det var en av byns original som saknade isskrapa eller var för lat för att använda den. Bilens 
rutor var helt täckta av isbark i den starka kylan.

27-10	Signaler först från 6-tiden men inget uppseendeväckande. Vid 11-tiden började signaler från Hawaii höras och det blev rätt hyfsat faktiskt. Några rapporter togs. En storstädning inleddes under 
sena kvällen och sovrummet dammsögs omsorgsfullt, vilket var av stort behov. Sigge åkte ju hem hals över 
huvud pga det långa strömavbrottet så dammråttorna var av aldrig skådad storlek.  När jag satte igång 
dammsugaren i lyssningsrummet blev det becksvart i hela huset och diskmaskinen stannade och det var lite 
otäckt. Jag gick dock så småningom ut på gården och upptäckte att hela byn var svart. Alltså ett av många 
strömavbrott i byn. Det räckte en dryg halvtimme. Jag vågade dock ej fortsätta dammsugningen nu utan det
var manuell städning som gällde resten av kvällen. Städade denna kväll då jag tänkte åka hem dan därpå.

28-10	Inget förrän vid 6-tiden och totalt rätt mediokra signaler denna dag. Under fm kom dock en liten körare med AK och HI signaler. Bästa loggning blev KHBC Hilo HI 1060. På grund av snöstorm 
och underkylt regn så beslutade jag att åka hem först nästa dag. Under kvällen kom Rolle och Bettan på 
besök och Rolle blev mäkta förvånad att jag var kvar fortfarande. Jag hade sagt att jag nog skulle åka hem i 
början av veckan men av olika orsaker så stannade jag. Jag berättade om strömavbrottet och han undersökte 
uttaget jag använde då strömavbrottet kom. Det visade sig att uttaget var ett blinduttag som saknade el. 
Snopet! Medan vi satt och pratade kom det en bil och CKL dök upp. Han berättade att det varit blixthalka 
långa sträckor och det blev ett kvitto på att jag gjorde rätt som stannade en dag extra. Han inledde PAX 54.

29-10	Vaknade först strax före klockan fem och då var det full rulle på signalerna. Upptäckte tyvärr inte vad klockan var varför jag var något senfärdig att få igång bandarna före heltimmen, vilket 
förmodligen innebar något tappat id. Synd att inte CKL väckt mig tidigare. Signalerna blev aldrig starkare 
än då och dog ut vid sju-tiden. Frukost intogs och radioutrustningen började packas ihop och bilen fylldes 
till bristningsgränsen. Efter någon timme påbörjades hemfärden. Till Keräntöjärvi var vägen glashal men 
sedan uteslutande barmark genom allt regnande. Jag körde denna gång inte den vanliga vägen utan jag 
fortsatte rakt fram i Anttis mot Pajala, känd bl.a. genom Mikael Niemis böcker. Då det fortfarande var 
dagsljus kunde jag njuta av det fina landskapet efter Torne älv och väl framme i Pajala gjorde jag några 
varv runt samhället. Det verkade vara en vackert belägen tätort och gav vid ett kort besök ett trevligt 
intryck. Sedan ställdes kosan söderut och så småningom kunde Korpilombolo ses. En sväng in i byn som 
var vackert belägen även den vid en älvstrand. När jag kom till Svartbyn hade mörkret kommit och jag 
stannade till och intog en rejäl måltid med en stor kopp kaffe efteråt. Trots det somnade jag till för en kort 
stund bakom ratten norr om Byske, vilket kunde gått riktigt illa. På grund av tidvis häftigt regn från 
trakten norr om Luleå gjordes inga extra-pauser, vilket man normalt bör göra på hemresan efter en 
radioexpedition. Jag kom dock lyckligt hem helskinnad även denna gång.   

Jag hoppas kunna åka upp även nästa säsong. Förutom de fina lyssningsmöjligheter som tidvis råder så är byn även en källa för rekreation. Ingen stress och inga mobiltelefoner som ringer stup i kvarten och en allmänt avstressande miljö.					 /KUN

EUROPA
	1170	17	1100	Classic Gold med id. Rätt svag.	KUN
	1170	29	0558	Radio Capodistria med id.	KUN
	1215	21	1540	Virgin Radio	KUN
	1260	26	0630	BBC Radio York med lokalt id’ade flitigt.	KUN
	1260	26	0640	Classic Gold svagt med en jingle under BBC Radio York.	KUN
	1260	26	0645	BBC World Service tredje station här denna morgon.	KUN
	1350	17	0600	Radio Tatras Int har i princip förstört denna fq. Grymt stark när den är  igång.	KUN
	1485	18	1300	Svalbard var mycket stark.	KUN
	1602	17	0830	Radio Vaddenzee med förvånansvärt bra styrka trots svag sändare.	KUN

ASIEN
	567	22	1300	JOIK Sapporo	KUN
	1116	20	1530	JODR Niigata En av flera på denna fq.	KUN
	1233	20	1528	JOUR Nagasaki  Nämnde bl.a.sin web-sida.	KUN
	1242	17	1556	Voice of Vietnam, Thoi Long  gick starkt 	KEL
1413	20	1307	JOIF Fukuoka  dundrade in.	KUN
	1593	20	1320	JOQB Niigata med lokalt id.	KUN

PACIFIC
	639	22	1145 	Radio Fiji Lautoka med vacker lokal musik och annonsering. Även som tentativ 19.10 kl 1045 men svagare då.	KUN
	670	19	1100	KPUA Hilo HI  Id ”AM 6-70 KPUA Hilo”. Även 20.10 kl 1405.	KUN
	690	27	1245	KORL Honolulu HI in svagt för ett ögonblick. Tyvärr för svag för rapport även denna gång liksom 20.10 kl 1400.	KUN
	760	19	1400	KGU Honolulu HI	MJT
		27	1230	KGU  med ”7-60 KGU … Hawaii’s Christian Talk”. Stark.	KUN
	830	18	1425	KHVH Honolulu HI  " This is NewsRadio 8-30 KHVH " 	KEL
		25	1230	KHVH  i kamp med KNCO. 	KUN
	900	27	1100	KNUI Kahulai HI  Id’ade här. Ganska störd. Även hörd 22.10.	KUN
	940	22	1100	KKNE Waipahu HI med QRK 4 id ”AM 9-40 KKNE Waipahu Hawaii …”. Var vanligaste stationen från Hawaii. Gick flera dagar, t.ex. 27.10 kl 1330.	KUN
	990	20	1352	KHBZ Honolulu HI	MJT
	1017	22	1100	Radio Tonga Gick bäst denna denna morgon. Id’ade på både tonganesiska(?) och engelska. Även 21.10 samma tid men sämre då. 	KUN
	1060	28	1200	KHLO Hilo HI med TOH id. Tyvärr kraftigt störd av splatter från 1062. 	KUN
1098	18	1120	Marshall Islands BC	MJT
		18	1120	Marshall Islands Broadcasting Co  Hyfsad i topparna.	KUN
1210	18	1322	KZOO Honolulu HI 	KEL
		27	1400	KZOO  Id på såväl JJ som EE.  Även 22.10 med fint id kl 1148. Då i kamp med station med mexikansk musik.	KUN
	1224	23	1100	AFN Kwajalein med nyhetssändning. Även 22.10 kl 1130.	KUN
1370	18	1430	KUPA Pearl City HI med ”K-HUI”-id	MJT
		27	1325	KUPA  med ”You listen to Breeze”.  Id även ”98.5 KHUI”.	KUN
1420	16	1056	KKEA Honolulu HI	KEL
		20	1330	KKEE  med ESPN.	KUN
		19	1359	KKEA  "The home of Hawaii´s football KKEA Honolulu, it´s SportsRadio 14-20"	KEL
		20	1400	KKEA	MJT
1460	16 18	1058	KHRA Honolulu HI  Den 18.10 kl 1425 med "Radio Korea"	KEL
		16	1130	KHRA  hyfsat	MJT
	1500	19	1400	KUMU Honolulu HI Id-ade. Även kl 1500.  Även 27.10 kl 1315.	KUN

NORDAMERIKA  
	550	24	1000	KOAC Corvallis OR med ”KOAC 5-50 AM Corvallis” ganska störd. Även 21.10. 
				kl 0800 med kedjeid och relä av BBC. Stark vid id denna morgon.	KUN
		21	1200	KTZN Anchorage AK Med ESPN och lokalt id. Även 23.10 kl 1200.	KUN
	560	23	0900	WGAN Portland ME med id ”News Radio 5-60 WGAN Portland”.	KUN
		21	0750	KLZ Denver CO upp med id. KMON klart starkast denna morgon.	KUN
		21	0748	KMON Great Falls MT  " AM 5-60 KMON, Montana " , med en väderrapport 	KEL
		21	0732	KMON  Även 24.10 0920 med Rose Garden. Tyvärr alltför vanlig. 	KUN
		24	0930	KPQ Wenatchee WA kämpade länge med KMON innan den gick igenom med ett 
				hyfsat id ”5-60 KPQ” id som efterföljdes av flera.	KUN
	570	21	0230	KNR Nuuk stark denna tid.	KUN
		23	0856	WMCA New York NY med ett ”WMCA” id.	KUN
		23	0906	WSYR Syracuse NY med ett hyfsat id här. Ett något svagare hört tidigare. Jag har 
				tidigare endast hört den i Rönnbäcken och fick även QSL då.	KUN
		23	0900	+WMAM Marinette WI  med  id ”...station 5-70 WMAM”.Jag har inte sett den loggad tidigare. 	KUN
		21	0830	WNAX Yankton SD  gladde med ett stort id.	KUN
		22	0927	CKSW Swift Current SK  med ett  svagt id.	KUN
		23	1006	KNRS Salt Lake City UT  Promo ” ... on 5-70 KNRS”.	KUN
		26	1320	CFWH Whitehorse YT hördes hyfsat.	KUN
		21	0635	KVI Seattle WA med ett QRK 4 id. Även 22.10 med id ”KVI Talk Radio 5-70”.	KUN
	580	21	0425	CFRA Ottawa ON	MJT
		22	0600	CFRA  med id ”News Talk Radio 5-80 CFRA”.	KUN
		21	0700	+WKTY La Crosse WI  kom upp med tre bokstavs-id och även sloganen “Sporting News Radio” för säkerhets skull. Hörs väl inte varje dag direkt…  /Eu-1!/	MJT
		21	0714	WKTY  kom upp med bl.a. slogan ”Sporting News Radio”.	KUN
		21	0845	CKUA Edmonton AB	MJT
		22	0900	CKUA  Ganska stark. Även 21.10.	KUN
		21	0638	CKXR Salmon Arm BC  kunde jag besviket konstatera. Hade hoppats på AK.	KUN
		21	0830	KRSA St Petersburg AK	MJT
	590	28	0835	KQNT Spokane WA id’ade direkt.	KUN
		17	1403	KHAR Anchorage AK	MJT
		24	0915	KHAR  med ”5-90 KHAR”. Även 27.10 kl 1013.	KUN
		18	1338	KHAR  "Great Memories KHAR 5-90" 	KEL
	600	23	0952	KSJB Jamestown ND drog ett reklamblock med lokala reklamer. Den åkte slutligen 
				dit i den bandfälla jag riggade här efter att ha hört WNAX 570.	KUN
		24	0930	CJWW Saskatoon SK	KUN
		21	0757	CKBD Vancouver BC  " The Unforgettable "  	KEL
		21	1100	CKBD  med id ”Unforgettable 600 AM”.	KUN
	610	23	0600	CHNC New Carlisle PQ  med ”CHNC” .	KUN
		23	0731	WIOD Miami FL id’ade överraskande här.	KUN
		23	0840	WTVN Columbus OH med id ”News Radio 6-10 WVTN Columbus”.	KUN
		20	0600	CHTM Thompson MB Id ”Number one radio station 6-10 CHTM...”.	KUN
		24	0928	CKYL Peace River AB med ”YL Country” vanligast på denna fq.  	KUN
	620	21	0230	WTMJ Milwaukee WI med id ”News Radio 6-20 WTMJ”. Stark. Även 23.10.	KUN
		23	1006	CKRM Regina SK med id.	KUN
		23	0920	KVOJ Portland OR med id ”AM 6-20 KVOJ”.	KUN
		18	1345	KGTL Homer AK  " Your unforgettable favourites on KGTL "	KEL
		19	1240	KGTL  bra här. Även 22.10 kl 1015.	KUN
		18	1410	KGTL	MJT
	630	18	1357	KIAM Nenana AK över Norge en stund.	MJT
	640	21	0300	CFMJ Richmond Hill ON med id.	KUN
	650	21	0355	KNR Qeqertarsuaq	KEL
		19	1306	CISL Richmond BC  spelade Simon&Garfunkel	KEL
		18	1336	KENI Anchorage AK  " NewsRadio 6-50 KENI " med " The Rick Rydell Show "	KEL
		24	0900	KENI  Id’ade när jag rattade förbi.	KUN
		17	1300	KENI	MJT
	660	16	0500	CFFR Calgary AB " Ladies and gentleman, you´re listening to the great rock n´roll
				of all time on Calgarys radiostation, Good Times and Great Oldies - CFFR ".	KEL
		22	1054	CFFR  med id ”AM 66 CFR more oldies less talk”.	KUN
		17	1330	KFAR Fairbanks AK	MJT
		20	0815	KFAR  dundrade in denna tid.	KUN
	670	21	0724	KBOI Boise ID ”6-70 KBOI Boise”. QRK 4.	KUN
		21	0455	KBOI  ”Newstalk 6-70 KBOI”	MJT
		20	1227	KDLG Dillingham AK	MJT
	680	17	1335	CFTR Toronto ON med id.  Hörd 21.10 kl 0233.	KUN
		17	1052	KBRW Barrow AK 	KEL
		20	0800	KBRW  Stark som vanligt.	KUN
	700	21	0230	WLW Cincinnatti OH gick starkt.	KUN
	700	18	1354	KBYR Anchorage AK  " From South Central Alaska, this is Smart Radio 
				AM 700 KBYR " 	KEL
		17	1320	KBYR	MJT
		27	1015	KBYR  Q 4.	KUN
	710	19	0830	KNUS Denver CO tillsammans med alltid närvarande KIRO. Id ”K-News, Denver”.	KUN
		18	0720	KIRO Seattle WA 	KEL
		16	0730	KIRO  svår att undvika. Utom i brevlådan, förstås...	MJT
	720	21	0625	WGN Chicago IL	MJT
		18	1412	KOTZ Kotzebue AK	MJT
		27	1310	KOTZ  med NPR News.	KUN
	730	19	1300	CHMJ Vancouver BC  " The Canucks live, only on Mojo Sports Radio 7-30 " 	KEL
		21	1055	CHMJ  Stark denna tid.	KUN
	740	21	0248	CHCM Marystown NL. Hade ett ”VOCM” id här.	KUN
		21	1115	CBX Edmonton AB Stark!	KUN
	750	18	0835	KXL Portland OR  " Portland everyday on KXL " 	KEL
		16	0832	KXL	MJT
		27	1230	KFQD Anchorage AK.  Stark som oftast.	KUN
	770	16	0458	CHQR Calgary AB " The world tonight, every week night 7 to 9 on AM 7-70 CHQR " .
		22	1015	CHQR  Var en av flera som gick här nu. Även hörd 26.10 kl 1330.	KUN
		19	1122	KTTH Seattle WA  " Talk 7-70 KTTH, Seattle " 	KEL
		19	0810	KTTH	MJT
		23	1335	KCHU Valdez AK med NPR News.	KUN
	780	23	0615	CFDR Dartmouth NS med ”Kicks Country”.	KUN
		21	0417	WBBM Chicago IL  "AM 7-80 WBBM"	KEL
		21	0410	WBBM  med ”forecast”. Stark. Även 23.10 kl 0600.	KUN
		21	0420	WBBM 	MJT
		20	1426	KNOM Nome AK med time check och ”forecast”.	KUN
	790	18	0430	KGHL Billings MT Flera id hördes under en knapp halvtimme.	KUN
		19	0820	CFCW Camrose AB	MJT
		16	0510	CFCW  spelade låten " Rocky Mountain " och jingle " Every night CFCW " .	KEL
		22	0843	CFCW  hörs normalt under alla expeditioner. Även denna gång.	KUN
		21	0845	KJRB Spokane WA	MJT
		18	0420	KJRB  starkast i början men snart tog KGHL över.	KUN
		27	1300	KCAM Glenallen AK mycket stark denna fm.	KUN
	800	20	0632	CHRC Quebec PQ med ett ”CHRC”.	KUN
		20	0600	CKLW Windsor ON  Id ”AM 800 CKLW” dominerade här.  22.10 kl 0806.	KUN
		20	0627	CHAB Moose Jaw SK upp ur ovanstående för ett ögonblick. Även 23.10 kl 0630.	KUN
		21	0458	KPDQ Portland OR	MJT
		21	0736	KINY Juneau AK. Ganska störd.	KUN
	810	17	1340	KGO San Francisco CA in för en kort stund.	KUN
	820	18	0515	+KUTR Taylorsville UT  " KUTR Taylorsville .....Salt Lake City " Kom upp med ett halvsvagt men tydligt id när KGNW höll andan i två sekunder. Mycket trevlig sak som jag inte sett loggad tidigare. 	KEL
		18	0445	KGNW Burien WA  " 8-20 AM KGNW " 	KEL
		19	0835	KGNW	MJT
		19	1321	KCBF Fairbanks AK	KEL
		17	1000	KCBF  Hördes regelbundet t.ex även 26.10 kl 1340.	KUN
		16	0855	KCBF	MJT
	830	20	0645	WCRN Worchester MA svagt med ”Oldies Channel”. 	KUN
		16	0515	WCCO Minneapolis MN gav sin emailadress www.wccoradio.com	KEL
		25	1234	+KNCO Grass Valley CA med id ”News Radio 8-30 KNCO”.	KUN
		20	0953	CKKY Wainwright AB	MJT
		22	1015	CKKW  dundrade in här. Även kl 0530.	KUN
		21	0930	KSDP Sand Point AK med lokalid.. Även 26.10 kl 1400 med bra styrka.	KUN
		18	1358	KSDP  " This is 8-30 KSDP, Sandpoint ..... " 	KEL
	840	25	0933	KXNT North Las Vegas NV med ett ”Talk Radio AM 8-40 KXNT” kunde jag besviket konstatera. Hade hoppats på någon av västkustarna.	KUN
		25	0930	KSWB Seaside OR  ID’ade ”8-40 Gold”. Jag var först osäker på vilken det var, men ortsnamnet vid ett av anropen rätade ut frågetecknet.	KUN
		19	1322	+KMAX Colfax WA  " ....right here on The Max " och AM 8-40 K-MAX " 	KEL
	850	16	0518	KOA Denver CO	KEL
		27	1357	KICY Nome AK  med ”Back to the Bible”.  Även 20.10 kl 1400 med TOH id.	KUN
	860	17	1035	CHAK Inuvik NT Hördes regelbundet.	KUN
	880	25	1250	CKLQ Brandon MB  med ”Q-Country”.	KUN
		21	0410	CHQT Edmonton AB med ”Cool 8-80” id.	KUN
		25	1235	KWIP Dallas OR med spanska program.	KUN
		25	1252	KIXI Mercer Island WA  Var flitig med id.	KUN
		19	0852	KIXI  "Great Songs, Great Memories on AM 8-80 KIXI"	KEL
	890	18	0445	CJDC Dawson Creek BC  med country 	KEL
		22	1028	CJDC  kom med ett id här.	KUN
	900	27	1030	KNR Uummannaq i kamp med flera NA.	KUN
		27	1033	CKBI St Albert AB tog över efter KNUI. C&W musik.	KUN
		27	1028	KZPA Fort Yukon AK i kamp med KNUI.	KUN
	910	18	0433	CKDQ Drumheller AB  " Country Q-91, Drumheller " 	KEL
		22	1020	CKDQ  med ett ”Q-91” id.	KUN
		21	0720	CKDQ	MJT
	920	27	1315	KSRM Soldotna AK stark när den hörs.	KUN
	930	16	0522	CJCA Edmonton AB	KEL
		19	1248	CJCA  med id i förbifarten. Även 22.10 kl 0530.	KUN
		18	0425	KSEI Pocatello ID med id när jag var i färd med att byta kassett. Gjorde inget då jag har QSL sedan tidigare.	KUN
		17	1300	KNSA Unalakleet AK med sitt kedjeid följt av nyhetssändning.	KUN
	940	22	1040	KWBY Woodburn OR  Id’ade på SS. Inte alltför stark tyvärr.	KUN
	950	17	1037	KJR Seattle WA  	KEL
		18	0440	KJR  med sport.	KUN
		17	1030	KJR  med id som ”The Fan” och ”Sports Radio 95”.	MJT
	960	16	0531	CFAC Calgary AB " The Fan 9-60, broadcasting from Calgary, Alberta, Canada " 
				"Flames Radio" .	KEL
	970	21	0242	WDAY Fargo ND Id’ade direkt ”News Radio 9-70 WDAY”.	KUN
		21	0430	KBUL Billings MT Id’ade direkt.	KUN
		23	0330	KFBX Fairbanks AK förvånade vid denna tid.	KUN
		20	0758	KFBX  "You´re listening to NewsRadio 970 KFBX, Fairbanks Alaska"	KEL
	980	21	0806	WCUB Two Rivers WI med promo ”…on the Cub”. Även 23.10 kl 0706.	KUN
		23	0705	CJME Regina SK med ”Talk Radio 9-80 CJME”.	KUN
		21	0406	KBBO Selah WA  Id ”Talk 9-80 K-USA”.	KUN
		18	0343	CKNW New Westminster BC 	KEL
		20	0934	CKNW	MJT
1000	16	0800	KOMO Seattle WA " KOMO 1000 News " .	KEL
		17	0825	KOMO, Seattle WA s.g.s. alltid bra	MJT
		19	0745	KOMO  var grymt stark. Även 22.10 kl 0745.	KUN
	1010	22	2237	CFRB Toronto ON  Q-4 id i reklamblock.	KUN
	1020	24	0900	KDKA Pittsburg PA med legal id. Stark!	KUN
		24	0642	CKVH High Prairie AB med ”Cat Country” id. 	KUN
		24	0700	KYXE Union Gap WA med ”La Mexicana” id.	KUN
		24	0855	KWIK North Moses Lake WA med ESPN.	KUN
1030	21	0430	WBZ Boston MA  "NewsRadio 10-30"	KEL
		24	2203	WBZ  med forecast.	KUN
		18	0855	WBZ	MJT
		28	0800	KTWO Casper WY med TOH id.	KUN
		18	1230	KMAS Shelton WA "Newstime, 10-30 KMAS" spelade bl.a. Cliff Richard tidigare.	KEL
1040	16	0053	WHO Des Moines IA	KEL
		21	0506	WHO  Id ”News Radio 10-40 WHO”.	KUN
		24	0806	CKST Vancouver BC gick hyfsat.	KUN
	1050	18	1000	KORE Springfield OR. Religiöst. Tyvärr för svag för rapport.	KUN
	1060	21	1135	CKMX Calgary AB med country.	KUN
	1070	23	0100	CBA Moncton NB med ”CBC News”.	KUN
		16	0604	KNX Los Angeles CA " This is KNX 10-70 NewsRadio " .	KEL
		21	0635	KNX  Med id.          	KUN
		21	0517	KNX	MJT
		20	0600	CFAX Victoria BC blandad med KNX	MJT
1080	20	0620	WTIC Hartford CT	MJT
		17	1058	KUDO Anchorage AK  " This is KUDO 10-80 in Anchorage, tune us in, keep us on, because without you, there is no KUDO " 	KEL
		20	1400	KUDO  Tyvärr alltför dominerande.	KUN
		17	1015	KUDO	MJT
1090	16	0726	KPTK Seattle WA	KEL
		16	0800	KPTK	MJT
	1100	18	0452	KNZZ Grand Junction CO med id ”1100 KNZZ”.  Även 19.10 kl 0750.	KUN
		19	1113	KFAX San Fransisco CA	MJT
1110	21	0459	KFAB Omaha NE	KEL
		18	0905	KBND Bend OR  med id efter nyheterna.	KUN
		20	0724	KAGV Big Lake AK	KEL
		19	1300	KAGV  Id-ade flitigt men var ej alltför stark. Stark 27.10 kl 1030.	KUN
1120	16	0100	KMOX St.Louis MO " NewsTalk 11-20 KMOX ".	KEL
1130	18	0657	WBBR New York NY  " Bloomberg Radio " 	KEL
		18	0118	KFAN Minneapolis MN  	KEL
		22	0005	KFAN  Hade reklam för en restaurang.	KUN
		16	0811	CKWX Vancouver BC " News 11-30 " Neil O´brien med Traffic News.	KEL
	1140	18	1045	KSLD Soldotna AK	MJT
1150	16	0120	WHBY Kimberly WI " NewsTalk 11-50 WHBY Road Report Team " , " Your
				Hometown Station 11-50 WHBY " .	KEL
		16	0130	WHBY   blev först i loggen	MJT
		20	0545	KSAL Salina KS	MJT
		21	0435	KSAL  gick bra.	KUN
		20	0950	KSEN Shelby MT Id-ade just som jag kom på frekvensen.	KUN
		20	1115	KXMG Portland OR  med ”Mágia 11-50” id.	KUN
		20	1000	KKNW Seattle WA  med id ”We are 11-50 KKNW Seattle”.	KUN
1160	21	0434	WSKW Showhegan  ME  med ett ”The Score” id.	KUN
		20	0630	WYLL Chicago IL  med religiöst px  	KEL
		17	0000	WYLL  id ”11-60 WYLL Chicago”.  Även 21.10 kl 0330.	KUN
		19	0923	KSL Salt Lake City UT 	KEL
	1170	20	0623	WWVA Wheeling WV  "NewsRadio 11-70 WWVA"	KEL
		20	0600	WWVA	MJT
		20	1100	KPUG Bellingham WA med ESPN och id på heltimmen.	KUN
		16	0803	KJNP North Pole AK med en väderrapport.	KEL
		28	0630	KJNP  stark denna morgon.	KUN
	1180	18	1000	KOFI Kalispell MT. Efter nyheterna reklam för en bilhandlare i Kalispell som säljer Cadillac.	KUN
		20	1035	KLAY Lakewood WA med id ”… KLAY Lakewood – Tacoma”.	KUN
1190	17	0329	KEX Portland OR  " NewsRadio 11-90 KEX " 	KEL
		18 19	0450	KEX 	MJT
	1200	24	2200	CFGO Ottawa ON en av de som gick tidigt denna kväll.	KUN
		21	0152	WCHB Taylor MI Id ”This is Bewie Smith ....... AM 1200 WCHB”.	KUN
1200	16	0127	WOAI San Antonio TX	KEL
		18	0240	WOAI	MJT
		18	0230	WOAI  Id ”News Radio 1200 WOAI”. Även 21.10 kl 0200.	KUN
1210	19	1300	KZTS Sunnyside CA	MJT
		18	0810	KZTS  Id ”La Mexicana”.	KUN
		16	0617	KZTS "KYXE...., KZTS...., Sunnyside, La Mexicana". Spelade lugn mexikansk mx	KEL
	1220	20	0555	WHK Cleveland OH	KEL
		16	0300	CJRB Boissevain MB	MJT
	1230	18	0120	CFGN Port-aux-Basques NL	MJT
		22	0030	CFFB Iqualit NU gick skapligt här.	KUN
		24	0900	WHUC Hudson NY Id ” You´re listening to Music of Your Life WHUC Hudson”.
				Tyvärr svag.	KUN
		20	0644	WSBB New Smyrna Beach FL  Id ”WSBB -Ray Collins AM 12-30 Another Great 	
				Memories” var en trevlig återbekantskap. Hörde den sanast i Mertajärvi när det 	
				begav sig. 	KUN
		21	0200	CHFC Churchill MB gick // med CFFB.	KUN
		17	1300	CFQC Fort Providence NT  med program från Yellowknife.	KUN
		21	0600	KBCR Steamboat Springs CO  med id.	KUN
		23	1338	+KGEO Bakersfield CA med id.	KUN
		18	1238	KKEE Astoria OR  	KEL
		19	1200	KKEE  Id ”ESPN Radio AM 12-30 KKEE Astoria”. Även 23.10.	KUN
		20	0900	KKEE	MJT
		18	0835	KQIK Lakeview OR  bl.a med sitt " K-Country 12-30 " 	KEL
		23	1232	KQIK   bl.a med sitt  ”K-Country 12-30”. 	KUN
		20	0930	KMUZ Gresham OR med spanska program.	KUN
		18	0848	KZZR Burns OR  " KZZR AM 12-30 " 	KEL
		18	0816	KZZR  Id ”Hot New Country KZZR AM 12-30”. Även t.ex. 26.10 när få andra stationer hördes och 20.10 kl 1045 men även andra dagar och tider.	KUN
		18	0900	KZZR 	MJT
		21	0559	KWYZ Everett WA  Koreanska, id ”Radio Hankook”.	KUN
		28	1400	KWYZ  även här med TOH id denna tid  Id ”AM 12-30 KWYZ Everett.	KUN
1240	22	0822	CKIM Baie Verte NL med ”VOCM” annonsering.	KUN
		29	0548	WJON St Cloud MN med ”WJON” annonsering.	KUN
		19	1220	+KBEL Idabel OK  id ”Talk show ..AM 12-40 KBEL”.	KUN
		18	0500	KCCR Pierre SD en av flera som gick här nu. Även hörd andra dagar.	KUN
		20	0700	KBLL Helena MT	MJT
		18	0340	KBLL  Id ”Sports Radio 12-40 KBLL”	KUN
		18	1022	KMHI Mountain Home ID upp med country och id.	KUN
		21	0700	KWIK Pocatello ID  Id ”News Radio 12-40 KWIK Pocatello.”Även 18.10 kl.0433.	KUN
		17	1320	KQEN Roseburg OR  " Big football on NewsTalkSport 12-40 KQEN " 	KEL
		17	1440	KQEN  Var fq-dominant denna em. Flera id hördes. Även 18.10 kl 08.00 och 10.00 i 
				kamp med KTIX. Även 18.10 kl 1219 och 19.10 kl 1240. Även 22.10 kl 1318.	KUN
		19	0958	KEJO Corvallis OR  " This is 12-40 AM, KEJO Corvallis " 	KEL
		18	1100	KEJO  Id  ”This is 12-40 KEJO”. Även varianten ”12-40 Joe Radio” hördes.	KUN
		19	0835	KEJO	MJT
		19	1159	+KRDM Redmond OR  " ....Broadcast ....News Station, AM 12-40 KRDM....."	KEL
		19	1159	KRDM  Id ”…Broadcast ...News Station, AM 12-40 KRDM”.Ny för Sverige, delad 
				SM-1 med KEL.	KUN
		19	1202	KTIX Pendleton OR  "....SportsRadio 12-40 KTIX"	KEL
		18	0420	KTIX  id ”Sports Radio 12-40 KTIX” hördes skapligt vid kort ”körare” från Oregon. (jfr 1390). Från 08.20 gick den bra i flera timmar. Inga problem att få fina inspelningar till 
				rapport denna gång. Hörde redan under PAX 48 men för svag för rapport då. 
				Alternativa id var ”Pendletons Sports Radio 12-40 KTIX” och ”Sports Radio 12-40 
				KTIX Pendleton”. Även 21.10 kl 1200 och 22.10.	KUN
		19	0900	KGY Olympia WA  ”You are listening to KGY” i röran där KTIX dominerade.	KUN
1250	20	0559	WEAE Pittsburgh PA  "Pittsburgh´s ESPN Radio 12-50"	KEL
		16	0145	WSSP Milwaukee WI "SportsRadio 1250 WSSP, Milwaukees full time sport station"	KEL
		21	0200	WSSP  Id ”Sports Radio 12-50 WSSP”. Även 20.10 kl 0625.	KUN
		16	0232	CHSM Steinbach MB " You´re listening to Heart of the South of Golden West Radio. Saturday evenings their made for Southern Gospel on AM 12-50 " .	KEL
		20	0700	CHSM  med klassisk musik.	KUN
		18	1236	KKDZ Seattle WA  " Radio Disney " 	KEL
		19	1238	KKDZ	MJT
	1260	18	0500	KPOW Powell WY  Id ”AM 12-60 KPOW Powell”. SS-station störde. Kalifornien? 	KUN
1270	18	0458	WXYT Detroit MI  Id’ade i munnen på WKBF. Även hörd 23.10.	KUN
		23	0540	WMKT Charlevoix MI  WXYT hade totaldominerat frekvensen en timme men dök 
				plötsligt för ett kort ögonblick och vips så stack denna upp med ett ”AM 12-70 WMKT”
				id. Ny station för mig.	KUN
		18	0458	WKBF Rock Island IL med id.	KUN
		24	0823	CHAT Medicine Hat AB med  ”on new country 12-70 Chat”.	KUN
		19	1315	KTFI Twin Falls ID	MJT
1280	20	0546	WFAU Gardiner ME  "SportsRadio 12-80 and 14-50"	KEL
		16	0150	WNAM Neenah-Menasha WI med reklam för en musicbox med Glenn Miller.	KEL
		27	0805	WNAM  med id ”Music of your life AM 12-80 WNAM”.Station med sport störde 
				ibland. WFAU?	KUN
		21	0352	WNAM	MJT
		16	0159	WWTC St.Paul MN " The Patriot " .	KEL
		19	0946	CJSL Estevan SK med ett svagt id.  Även 24.10 kl 0815.	KUN
		19	1215	KIT Yakima WA	MJT
		19	0900	KIT  Id  ”12-80 KIT Yakima”.	KUN
		19	0916	CHQB Powell River BC  " Classic country .....on Coast Radio....."	KEL
	1290	21	0455	+WKLJ Sparta WI  "WKLJ - Committed to keeping You informed". Hittade den inte
				i Sigges eller KOJE:s lista men däremot i NRC loggen. Spännande station som jag inte
				sett loggad tidigare. /Påstås ha 59 watt natt, men kanske inte den här natten?/	KEL
		21	0459	KKAR Omaha NE  " NewsTalk 12-90 K-KAR Omaha, you´re station with Bill 
				O´Reilly and Shawn Hannity.	KEL
		20	0531	KKAR Omaha NE ”Newstalk 1290 K-KAR”	MJT
		18	0340	KGVO Missuola MT	MJT
		20	1030	KPAY Chico CA poppade upp med ”Late Night 12-90 K-PAY, Chico”. Kul!	MJT
		20	1059	KUMA Pendelton OR	MJT
1300	16	0250	WOOD Grand Rapids MI " NewsRadio WOOD " .	KEL
		16	0252	WOOD	MJT
		18	0130	WOOD  Id-ade ofta ”News Radio 1300 WOOD”. Gick länge.	KUN
		21	0600	KKOL Seattle WA med TOH id.	KUN
	1310	24	1000	CIWW Ottawa ON med sitt ”Oldies 13-10” id. Även 22.10 kl 05.30.	KUN
		19	1000	WIBA Madison WI med svagt id.	KUN
		19	1227	CHLW  Saint Paul AB Svagt under KZXR. Även 22.10 kl 05.33 med ”Cub Country”.	KUN
		18	0822	KZXR Prosser WA  " The latest weather here on KZXR AM, Prosser " 	KEL
		18	0834	KZXR  gick till och ifrån. Flera id hörda. Även 19.10 kl 1225.	KUN
		18	0830	KZXR	MJT
	1320	16	0241	CKEC New Glasgow NS " You´re listening to CKEC Radio , New Glasgow " .	KEL
		16 20	1020	CHMB Vancouver BC	KEL
		18	0900	CHMB  Stark. Id ”This is CHMB 13-20 Vancouver”. Även 19.10 kl 0900.	KUN
1330	18	0558	WLOL Minneapolis MN med ”Relevant Radio” + bokstavsid på heltimmen.	MJT
		24	0840	WLOL  med ett svagt id.	KUN
		21	0615	KWLO Waterloo IA  "13-30 KWLO"	KEL
		24	1019	CJYM Rosetown SK. Tidvis en SS i bakgrunden.	KUN
		17	1256	KKPZ Portland OR  " 13-30 K-Praise " o religiöst px. 	KEL
		18	1228	KKPZ 	MJT
1340	18	1230	CFYK Yellowknife NT	MJT
		19	1020	CFYK  Stark!  Även 27.10 kl 1030.	KUN
		21	0800	KLOO Corvallis OR med TOH id.	KUN
1350	20	0530	KRNT Des Moines IA  "13-50 KRNT"	KEL
	1360	18	0232	WTAQ Green Bay WI upp med id ”13-60 WTAQ” . Ofta hörd, tex 17.10.	KUN
		18	0230	KSCJ Sioux City IA  " We are TalkRadio KSCJ, Sioux City "  	KEL
		20	0450	KSCJ	MJT
		18	0230	KSCJ  Id ”Talk Radio 13-60 KSCJ Sioux City” + ”forecast”.	KUN
		18	0304	KKRK Rock Springs WY med id. Även 21.10 kl 0600  med id ”Oldies Radio 13-60 KRKK”. Även  22.10 kl 0500.	KUN
		16	0919	KKMO Tacoma WA " Musica de Mexico - Radio Sol " .	KEL
		18	0330	KKMO  SS ”Radio Sol”. Även hörd 19.10 kl 0900 och 21.10.	KUN
1370	16	0300	KSUM Fairmont MN " AM 13-70 KSUM " .	KEL
		18	0300	KSUM  Id ”AM 13-70 KSUM”.	KUN
		21	0523	KDTH Dubuque IA  spelade Eddie Fisher	KEL
		28	1328	KGNO Dodge City KS ESPN och annonsering ”Your number one information station”
				måste väl vara denna.	KUN
		16	0921	CFOK Westlock AB	KEL
		17	1247	CFOK  med id nästan direkt  ”13-70 CFOK”.	KUN
		16	0313	CFOK  snackade om Montana.	MJT
		16	0928	KXTL Butte MT " The Oldies Station 13-70 KXTL " .	KEL
		18	1010	KXTL	MJT
	1380	18	0430	KOTA Rapid City SD upp ett tag.	MJT
		16	0547	KOTA  " The Sean Hannity Show, weekday afternoon on Radio 13-80 KOTA " .	KEL
		17	0200	KOTA  Id ”13-80 KOTA” och Sporting News Radio. Bekanta till mig som besökt staden och indianreservaten i trakten har berättat om och visat bilder från området.	KUN
		19	0810	KSRV Ontario OR Id ”13-80 The Cruise”.	KUN
		18	0956	KSRV  spelade " That will be the day " och id: " The Cruise "  	KEL
		18	1000	KSRV  ”13-80 the cruise”	MJT
		16	0559	KRKO Everett WA " North Sound 13-80 " .	KEL
		18	0407	KRKO  Id ”KRKO Everett” .	KUN
		19	0414	KRKO	MJT
	1390	27	0605	WEGP Presque Isle ME kom upp med ”forecast”. Stark ett tag innan den försvann.	KUN
		27	0700	WVAA Burlington VT med id ”AM 13-90 WVAA Burlington”.	KUN
		27	0700	WFBL Syracuse NY Svagt id ”Talk Radio 13-90” i kamp med WVAA .	KUN
		27	0648	WGRB Chicago IL med gospel. Id’ade ”Less talk more music Gospel 13-90”.    	KUN
		16	2340	WRIG Shoefield WI  dominerade och hördes flera timmar denna natt.  Även 27.10.	KUN
		18	0520	KRRZ Minot ND ”Oldies Radio 13-90”	MJT
		18	0500	KLGN Logan UT med id ”Oldies 13-90 KLGN Logan” + ABC News.	KUN
		19	0830	KLTX Long Beach CA med några ”Radio Nueva Vida”-jinglar.	KUN
		18	0418	KSLM Salem OR  " Oldies Radio - Kissin 9-10 AM " promo för Scott Tom - ......in the morning 6 to 10 am 	KEL
		18	0418	KSLM  med id ”Oldies Radio – Kissin’ 9-10 AM”.	KUN
		20	0415	KJOX Yakima WA, id låter som “Chaos” närmast	MJT
	1400	25	0615	CBG Gander NL  Även hörd 22.10 kl 0830 med stort legal id.	KUN
		24	0800	WWNZ Veazie ME upp efter att CBG dominerat i fyra timmar. Id ”Newstalk 1400”.
				USA Radio Network.	KUN
		18	0552	KEYL Long Prairie MN Kul återhörande. Hördes tidvis bra tills 0605.	KUN
		18	0155	KBRB Ainsworth NE med hyfsat id. Svagare id på heltimmen. Även hörd med 
				kanon-id den 19.10 kl 0738 och den 21.10 kl 0734.	KUN
		18	0734	KLIN Lincoln NE 	KEL
		18	0734	KLIN  Kul återhörande och lite av en nostalgiekick. Det var min första NA på 1400 hörd mars 1990 under min första expedition någonsin och till Purnuvaara.	KUN
		18	0908	KVOE Emporia KS  upp en stund ur KART.	KUN
		17	0518	KAYS Hays KS  id ”1400 KAYS”.	KUN
		19	0534	KWON Bartlesville OK Id ”News talk radio KWON”.	KUN
		19	0942	+KRLN Cañon City CO  med id.	KUN
		19	1140	KBLJ La Junta CO  Id ”You are listening to ...around - AM 1400 KBLJ”.	KUN
		19	0800	KODI Cody WY med TOH id.	KUN
		22	1315	CKSQ Stettler AB Hörd med ”Q-14” id. 	KUN
		18	1300	KRPL Moscow ID  Ett svagt ”Oldies 1400 KRPL” kunde höras. Bättre under PAX48. Hörd något bättre 21.10 kl 0648.	KUN
		16	0818	KART Jerome ID " Real Country - KART 1400 " .	KEL
		18	1000	KART  Legalt id till dunderstyrka. Annan C&W station under. Överlägset vanligaste station på denna frekvens.	KUN
		18	0750	KART	MJT
		21	0545	KWNA Winnemucca NV  tog över efter den kraftigt dominerande KART för en stund. Spelade oldies.  Jag hörde den senast i Purnuvaara för 15 år sedan.	KUN
		18	0338	KBDB Sparks NV  Dök överraskande upp här. Försvann snart.	KUN
		17	1256	KNND Cottage Grove OR  " Cottage Grove - KNND " 	KEL
		17	1425	KNND  gick till och ifrån under ett par timmar denna em.  Även 18.10 kl 0730 och den 19.10 kl 1400.	KUN
		20	1100	KLCK Goldendale WA med id ”AM 1400 KLCK Goldendale”.	KUN
		25	1300	KITZ Silverdale WA  Id’ade ”You are listening to News Radio 1400 KITZ Silverdale - 9-20 KGTK Olympia”.	KUN
		18	1100	KEDO Longwiev WA  Id ”Oldies 1400...KEDO Longwiev – Kelso”.Även hörd 19.10 och 21.10.	KUN
	1410	21	0430	WIZM La Crosse WI blev tredje station från denna stad som id’ades denna exp. Id 
				”14-10 WIZM La Crosse” och ”Coast to Coast on Whiz-em” var två id som hördes.	KUN
		18	0235	CFUN Vancouver BC 	KEL
		16	0200	CFUN   tillhör dem som gärna får flytta till FM!	MJT
		17	1345	CFUN  Även 19.10 kl 1350 och 28.10 kl 1321 .	KUN
	1420	21	0500	WOC Davenport IA  Id ”WOC Talk Radio 14-20 Davenport Twin Cities”.	KUN
		16	0908	KITI Chehalis WA spelade Beatles och idade " 14-20 KITI " .	KEL
		19	0939	KITI  Spelade Tom Jones.	KUN
		18	0930	KITI   alltför dominat här...	MJT
	1430	22	2230	CHKT Toronto ON  med CC.	KUN
		16	0544	KEZW Aurora CO " Studio 1430 " spelade " Danny Boy " .	KEL
		16	0443	KLO Ogden UT	MJT
		18	0630	KLO  med ett svagt ”AM 14-30 KLO” under annan. Även hörd kl 0843.	KUN
		19	0922	KBRC Mount Vernon WA  Id ”Oldies 14-30 KBRC”.	KUN
		18	0400	KCLK Asotin WA Id ”AM 14-30 The Sports Fan – KCLK”	KUN
	1440	18	0930	KMED Medford OR  Hörd med flera promos och tidvis bra styrka.	KUN
	1450	17	1331	+KSNY Snyder TX  med id. Ganska svag.	KUN
		18	1000	KIOV Payette ID  med sång-id	MJT
		18	0800	KIOV  Id  ”KIOV Payette”	KUN
		16	0858	KONP Port Angeles WA " NewsRadio 14-50 KONP, Port Angeles " .	KEL
		18	0806	KONP  Id  ”News Radio 14-50 KONP”. Även 19.10 kl 1300. Stationen är dominant på denna frekvens.	KUN
1460	16	0540	KXNO Des Moines IA	KEL
		20	0450	KXNO	MJT
		19	1000	KARR Kirkland WA  "Family Radio"	KEL
		18	1005	KUTI Yakima WA  " Country favourites 14-60 KUTI "  	KEL
		18	0945	KUTI	MJT
	1470	27	0600	WLAM Lewiston ME med ABC News. Gick länge.	KUN
		20	0340	WMBD Peoria IL	MJT
		17	0012	WMBD  i kamp med WBKV. 	KUN
		16	2353	WBKV West Bend WI en av flera på denna fq.	KUN
		21	0546	KWSL Sioux City IA  "Una Estacion Innovidable ?? KWSL ...."	KEL
		26	0506	KELA Centralia WA m reklam för sin hemsida, vilket gjorde att jag fick klart för mig
				vilken station det var som kom upp ur den dominerande CJVB. Efterlängtad stn!	KUN
		16	0321	CJVB Vancouver BC  info om en Halloween fest på " The Ballroom Club " .	KEL
		17	0430	CJVB  förstör nästan frekvensen	MJT
1480	18	0203	WGVU Kentwood MI  " You´re listening to WGVU News "	KEL
		18	0200	WGVU  med id ”You  are listening to WGVU”. Även hörd 21.10 kl 0400
				med id ”WGVU AM Kentwood WGVS AM...”.	KUN
		18 25	0143	WLMV Madison WI med id. Även hörd 21.10 kl 0400 med id ”La Movida 14-80 AM WLMV”.  Även hörd 25. kl 0530	KUN
		16	0612	KRXR Gooding ID  är väl inte alltför lustig...	MJT
		20	1333	KGOE Eureka CA  ".....14-80 KGOE, Eureka"	KEL
		18	1107	KGOE 	MJT
		18	1133	KBMS Vancouver WA	KEL
		18	1123	KBMS	MJT
	1490	20	1100	WOLF Syracuse NY  med Radio Disney, vilket den lär vara ensam om här.	KUN
		25	1304	+WOMI Owensboro KY  överraskade i de svängiga cx-en. Hyfsad styrka vid id.	KUN
		18	0645	+WMOA Marietta OH  med ett ”… on 14-90 WMOA”.	KUN
		18	0528	WLFN La Crosse WI  med id till hyfsad styrka. Det var dock nästan allt. Jag fick ett 
				mycket trevligt mastodontsvar därifrån.	KUN
		19	0920	KOMJ Omaha NE  Svag men läsbar.	KUN
		28	0817	KBUR Burlington IA med id.	KUN
		21	1212	KUGR Green River WY med id och annonsering. Tyvärr inte alltför stark.	KUN
		18	0800	KDBM Dillon MT Id ” You´re listening to Montanas best country KDBM Dillon”.	KUN
		20	1000	KSYC Yreka CA  Jefferson Public Radio. Hade BBC World Service och gick hyfsat 
				i början.	KUN
		19	0800	KCID Caldwell ID  Id ”KCID Caldwell-Nampa – Oldies 14-90”.  Även  20.10 kl 1010
				och långa perioder under morgon och fm den 21.10.	KUN
		19	0806	KBKR Baker OR.  Hörd flera gånger, t.ex. 20.10 kl 1000.	KUN
		18	1034	KRNR Roseburg OR  Upp med id genom KCID. Även 19.10 kl 1228.	KUN
		19	1252	KLOG Kelso WA  Id ”AM 14-90 KLOG”. Även 22.10 kl 1230.	KUN
		21	0817	KEYG Grand Coulee WA med ”Key Country”. Även senare denna morgon.	KUN
		21	0819	KYNR Toppenish WA tog över från ovanstående för några minuter. Jag trodde först det
				var ny station för mig men koll visade att jag hade QSL från tiden de hette KENE.	KUN
		21	0900	KWOK Hoquiam WA med heltimmesid ”14-90 KWOK Hoquiam”. ESPN.	KUN
		21	1330	+KBIS Forks WA  med id ”AM 14-90 KBIS”. 	KUN
		23	1400	KBIS  även hörd här med TOH-id. 	KUN
		18	0820	KTEL Walla Walla WA	MJT
		18	0900	KTEL Walla Walla WA  id ”14-90 KTEL Walla Walla” och ABC news.	KUN
	1500	22	2300	WTOP Washington DC lyckades tränga sig fram ur WLQV och dra ett id.	KUN
		17	0008	WLQV Detroit MI	KEL
		22	2200	WLQV  med id.	KUN
		22	2225	KSTP St Paul MN upp en stund ur WLQV med id.	KUN
	1510	22	2220	WWZN Boston MA gick fint när jag började lyssna på denna fq.	KUN
		20	0254	WLAC Nashville TN  "NewsRadio 15-10 WLAC"	KEL
		22	2223	WLAC  upp med svagt id ur WWZN. Tog snart över efter denne.	KUN
		16	0328	KCUV Littleton CO "AM 1510 KCUV" spelade låten "Monday, monday, monday"	KEL
		16	0520	KCUV, Littleton CO	MJT
		16	0324	KGA Spokane WA " The Big Talker " .	KEL
		16	0345	KGA  hördes för det mesta.	MJT
1520	17	0006	WWKB Buffalo NY	KEL
		24	2145	WWKB  dundrade in. Q 5.  Även 22.-10 kl 2214.	KUN
		21	0606	KOKC Oklahoma City OK  " TalkRadio KOKC, Oklahoma City "	KEL
		17	0316	KGDD Oregon City OR  " La Gran D " 	KEL
		17	0430	KGDD	MJT
1530	18	1205	KFBK Sacramento CA  " NewsTalk 15-30 KFBK  "  	KEL
		19	1025	KFBK  Stark! Även 22.10 kl 0522.	KUN
1540	18	0210	WDCD Albany NY  med religiöst som vanligt	MJT
		19	0230	WDCD  med religiöst program. Stark!	KUN
		21	0128	CHIN Toronto ON  "CHIN Radio"	KEL
		17	0004	KXEL Waterloo IA	KEL
	1550	20	0854	KYCY San Fransisco CA  " K-YOU, Open Source Radio"	KEL
		16	0336	KRPI Ferndale WA	KEL
		19	0815	KRPI	MJT
		18	0950	KKAD Vancouver WA  " The Music of Your Life - Sunny 15-50 KKAD " 	KEL
		19	1030	KKAD  Med  ”Music of your life”.	KUN
1560	16	0337	WQEW New York NY " Radio Disney " .	KEL
		25 27	0600	WQEW  med TOH-id ”AM 15-60 WQEW New York City”. Id andra tider 
				”Radio Disney New York”.	KUN
		16	0629	KNZR Bakersfield CA " The Voice of Bakersfield " .	KEL
		16	0634	KNZR	MJT
	1570	24	0600	CFAV Laval PQ upp här i kamp med La Poderosa.	KUN
		22	0817	CKMW Winkler MB  med country.	KUN
		21	0621	KVTK Vermillion SD  " 15-70 The Ticket"	KEL
	1580	19	0805	KGAL Lebanon OR  ”on News Talk 15-80 KGAL”.	KUN
1590	22	2300	WONX Evanston IL Religiöst och id ”You are listening to WONX 15-90 AM”.	KUN
		21	0720	WPVL Platteville WI med id ”AM 12-80 WGLR and AM 15-90 WPVL”. ESPN.	KUN
		21	1200	KVGB Great Bend KS kom ett ett TOH id. Stark!	KUN
		21	0627	KKZZ Ventura CA med id ”15-90 KKZZ”. Hade NOS format.	KUN
		21	0628	KLIV San Jose CA  med id ”15-90 KLIV” tog över efter KKZZ.	KUN
		18	1213	KLFE Seattle WA  spelade " God is good all the time " med Don Moen 	KEL
		21	0700	KLFE  kom upp på heltimmen m id. Sedan starkast ett bra tag med sin kristna mx	KUN
		18	1155	KLFE 	MJT
1600	21	0640	KCRG Cedar Rapids IA  ".....Hawkeye Football here on KCRG and........."	KEL
		16 21	0612	KCKK Lakewood CO " Classic Country 1600 - KCKK " .	KEL
		19	0755	KCKK  var en vanlig gäst.	KUN
		18	1030	KUBA Yuba City CA  " Yuba´s 3rd hometown station - KUBA " 	KEL
		21	1025	KGST Fresno CA med spanskt px och Henrik K fick ut fina reklamdetaljer här	KEL
		16	0615	KVRI Blaine WA	KEL
		18	0450	KVRI  stark med sitt Indiska format.  Även kl 1305.	KUN
1620	20	0501	KOZN Omaha NE  "The Zone"	KEL
		20	0600	KOZN  med bl.a. ”Omahas ESPN Radio” id. Jagade WNRP här då WCNZ samtidigt 
				dånade in på 1660. Hörde stationen strax efter starten med sina religiösa px men fick 
				inget id då tyvärr. Musik korta stunder var nog WHLY med tanke på formatet.  Även 
				hörd den 23.10 kl 0545.	KUN
		16	0359	KYIZ Renton WA " KYIZ Renton, Seattle " .	KEL
		18	1235	KYIZ  Id ”16-20 KYIZ”. Ä 22.10 kl 0856 och 23.10 kl 0600.	KUN
		16	0555	KYIZ	MJT
1630	16	0406	KCJJ Iowa City IA	KEL
		17	0140	KCJJ	MJT
	1630	18	0132	KCJJ  med id ”16-30 KCJJ”.	KUN
		18	0055	KRND Fox Farm WY  " La Grande " och spanska 	KEL
		18	0125	KRND  id ”La Grande”. Även 22.10 kl 0830.	KUN
	1640	20	0536	WTNI Biloxi MS svag vid id, allt starkare sedan. Även 21.10 kl 0203.	KUN
		16	0418	WTNI  " TalkRadio 16-40 WTNI " .	KEL
		21	0218	WTNI	MJT
		18	0125	WKSH Sussex WI  med Radio Disney.	KUN
		21	0158	WKSH "...on the station that plays your music your way Radio Disney, Milwaukee"	KEL
		21	0155	KFXY Enid OK	KEL
		23	0748	KFXY  Id ”The Score”.  Även 21.10 kl 0209.	KUN
		20	0505	KFXY	MJT
		20	0257	KBJA Sandy UT  "Radio Unica" och "viva Mexico" 	KEL
		18	1030	KDIA Vallejo CA  Två korta id. 	KUN
		17	0300	KDZR Lake Oswego OR  " AM 16-40 KDZR, Radio Disney, Portland "  	KEL
		18	1048	KDZR  Id ”Radio Disney Portland”.	KUN
		17	0250	KDZR  med ”Radio Disney Portland”-id.	MJT
	1650	16	2325	WHKT Portsmouth VA m Radio Disney innan KBJD tog över. Även 20.10 kl 0545	KUN
		16	2349	KCNZ Cedar Falls IA " 16-50 The Fan " .	KEL
		16	2348	KCNZ  var en vanlig gäst här.	KUN
		21	0310	KCNZ	MJT
		20	0559	KWHN Fort Smith AR  "16-50 KWHN"	KEL
		23	0355	KWHN  med id ”Newstalk 16-50 KWHN”.	KUN
		16	2327	KBJD Denver CO " KNUS 2 " .	KEL
		16	2355	KBJD  Vanlig gäst på denna fq. 	KUN
		20	0610	KFOX Torrance CA Två ”16-50 KFOX” inom två min.	KUN
		19	0350	KBJD  med “KNUS 2”-ID.	MJT
	1660	20	0610	WWRU Jersey City NJ med program på koreanska.  Station med klassisk musik i 
				bakgrunden lyckades jag tyvärr inte få id på. Troligen KXTR dock.	KUN
		21	0337	WCNZ Marco Island FL  "We are Relevant Radio 14-10 and 16-60" Religiöst px	KEL
		20	0600	WCNZ  Id ”WYMR Fort Myers -WCNZ Marco Island Naples – We are Relevant
				 Radio” Religiöst px. Stark! Även 21.10 kl 0358.	KUN
		21	0300	WQSN Kalamazoo MI  "AM 16-60 WQSN"	KEL
		27	0800	KRZI Waco TX  med id ”KRZI Waco – 16-60 ESPN Radio”.	KUN
		21	0332	KQWB West Fargo ND	KEL
		19	0235	KQWB	MJT
		24	0246	KQWB  Id ”Talk Radio 16-60 KQWB”.	KUN
		18	0053	KXOL Brigham City UT  " AM 16-60 KXOL, ready to go " 	KEL
		18	0722	KXOL  Id  ”AM 16-60 KXOL” spelade Penny Lane med The Beatles. 	KUN
		18	0115	KXOL	MJT
		22	0747	KTIQ Merced CA Id ”Radio Visa AM 16-60”.	KUN
1670	21	0450	WTDY Madison WI Id ”16-70 The Talk”.	KUN
		18	0740	KNRO Redding CA  Id ”ESPN Radio 16-70”.	KUN
1680	21	0300	WDSS Ada MI	MJT
		23	0340	WDSS  med id ”AM 16-80 WDSS”.	KUN
		21	0450	WLAA Winter Garden FL i kamp med WDSS och KRJO.	KUN
		23	0345	KRJO Monroe LA med id ”16-80 KRJO”. Stark! Även 21.10 kl 0455.	KUN
		18	1300	KHFE Seattle WA Kom slutligen med ett  ”AM 16-80 KHFE Seattle” id.	KUN
1690	22	2300	WPTX Lexington Park MD med heltimmesid.	KUN
		20	0600	WWAA Avondale Estates GA  Flitig med id. ”16-90 Air Atlanta” var en id-variant men 
				id ”WWAA Avondale Estates” på heltimmen.	KUN
		21	0230	WRLL Berwyn IL	MJT
		16	2245	WRLL  Id ”Real Oldies 16-90”. Blev första nya station i min logg denna expedition. Även hörd 22.10 kl 2153. 	KUN
		17	0030	KDDZ Arvada CO  med det eviga Radio Disney.	MJT
		17	0135	KKDZ  id ”16-90 Radio Disney”. Hördes ofta id-a under denna expedition. 
				Tidigare bara Radio Disney id. Den 21.10 även med id ”AM 16-90 KKDZ Denver”.	KUN
		18	1101	KFSG Roseville CA  " Spiritual.......Radio Poder 16-90 AM " 	KEL
		18	1100	KFSG  SS-id ”Radio Poder 16-90 AM”.	KUN
1700	17	0858	KVNS Brownsville TX	MJT
		20	0542	KVNS Brovnsville TX med sedvanligt program.	KUN

CENTRALAMERIKA
	535	23	0630	Radio Vision Cristiania, Grand Turks förvånansvärt bra. Sällan kollad fq.	KUN
	555	21	0050	ZIZ Radio svårt splashad	MJT
	600	23	0842	+YNLD, La Nueva Ya, Managua  med flera id. Idad med hjälp av POS. Tnx POS.	KUN
	800	21	0610	XEROK, Radio Cañon , Ciudad Juárez  Hyfsad  styrka.	KUN
	820	19	0146	Radio Paradise   religiöst	KEL
	890	23	0730	Radio Progreso dundrade in med skön musik. Id’ade ofta.	KUN
1250	21	0657	XESJ Radio Saltillo	KEL
1400	19	0200	Harbour Light  "This is The Harbour Light in ... coming to you " med religiöst px	KEL
		24	0055	The Harbour Light of the Windwards.	KUN
	1410	21	0516	XECF Los Mochis SN  med ”La Mexicana” annonsering flera gånger.	KUN
1420	21	0537	XEH Monterrey	KEL
	1450	18	0523	+XEJM , 1450 Bombazo Vallenato, Monterrey, NL  med id för 91.2 FM och 
				XEJM 1450. Tnx HK för id-hjälp.	KUN
	1470	26	0530	XERCN Tijuana GJ ”R Hispana 14-70, La Voz de la California” 	KUN
	1480	25	0652	WMDD Fajardo PR med ”todo escuchamos Tropical 	14-80” id. Kämpade länge med 
				”La Movida”, dvs WMLV om herraväldet innan den tog över.	KUN
1570	24	0700	XERF La Poderosa Ciudad Acuña BC  med bra styrka. Även 27.10 kl 0630.	KUN
1580	21	0626	XEDM Hermosillo  "La DM" och "La Musica de Tierra"	KEL
	1610	24	0405	The Caribbean Beacon	KUN
1620	18	2257	WDHP " You are listening to WDHP...."  	KEL
		25	0400	WDHP  med stort heltimmesid. Stark!	KUN
		19	0010	WDHP bättre i Möklinta faktiskt	MJT
1700	17	0400	XEPE Tecate BC  Talk px och ofta id: " Cash 1700 " . Hittade en sida på internet med följande text: The Big Biz Show is simulcast throughout southern California on AM 1700  " Cash 1700 ", Business Radio and throughout the entine known universe on World Talk Radio.  	KEL
		18	0200	XEPE  med bra styrka. Id-ade ”Cash 1700”.	KUN

SYDAMERIKA
	740	22	0600	ZYH446 Rádio Socidad da Bahia, Salvador upp genom CBX.	KUN
	830	21	0300	YVLT Radio Sensación, Caracas ganska bra denna tid.	KUN
1230	19	0134	LT2 Radio Dos, Rosario  med tal om orkanen Vilma	KEL
		19	0137	Radio Dos med Radio 2-id	MJT
		17	0130	LT2 Radio Dos  starkast här ett tag. Gick även ett par timmar den 19.10	KUN
	1290	25	0545	YVLF Radio Puerto Cabello, Cabimas  vanlig vid LA-cx.	KUN
	1380	25	0618	YVNG Ondas del Mar, Maracaibo id’ade ofta.	KUN
	1390	25	0530	YVZA Radio Fe y Alegría, Caracas var tidvis stark. Frikostig med id.	KUN
	1390	25	0540	HJFO La Voz de los Andes, Manizales upp genom FyA med ett id. Rätt svag.	KUN
	1420	25	0545	YVNZ Radio Marabina, Maracaibo  stark och frikostig med id.	KUN
1470	17	0521	YVSY Radio Vibracion, Carupano  	KEL

KORTVÅG
	4955	18	0003	Radio Cultural Amauta överraskade.	KUN
5005	18	2100	Radio Nacional de Guinea Ecuatorial gick starkt 	KEL
	5910	19	0558	Marfil Estereo, Colombia  med trevlig musik	KEL
		19	0700	Radio Marfil Estereo bra denna morgon.	KUN

NDB
	283	19	0349	KBV	Tromsö/Kobbevåg NOR	KUN
	305.7	19	0353	DA	Dalatangi ISL	KUN
	306	17	2100	L	Jyväskylä FIN	KUN
	306.5	17	2058	MV	Morzhovskiy (AR) RUS  852 km   var 6:e minut	KUN
	312	17	2015	DJ	Östersund SWE	KUN
	318	17	0750	FOR	Hammerfest NOR	KUN
	318	17	0750	A	Sodankylä FIN	KUN
	320	17	2000	OL	Lycksele SWE	KUN
	320	17	2000	IL	Bodö/Ilstad NOR	KUN
	325	17	1710	OG	Gällivare SWE	KUN
	326	17	2044	SUI	Tampere FIN	KUN
	326	17	2042	FSK	Bodö/Forde NOR	KUN
	330	19	0402	LNA	Lena SWE	KUN
	342	17	2036	SUT	Hemavan SWE	KUN
	342	17	2039	VD	Vadsö NOR	KUN
	372	19	0405	OZN	Ikerassassuaq (Prins Christian Sund) GRL 3181 km	KUN
	380	17	0700	TOL	Ivalo FIN	KUN
	392	17	2034	GDY	Mariehamn/Godby FIN 	KUN
	393	19	0446	TAT	Tautra /Molde NOR	KUN
	414	17	2310	HD	Sandnässjöen/Hestad NOR	KUN
	414	17	2312	SJA	Bardufoss NOR	KUN
	414	17	2315	NYA	Ny-Ålesund SVA	KUN
	568	17	0910	CSh	Monchegorsk RUS  Lär vara SM-1.	KUN
	615	19	0610	OM	GORM C IW	KUN
	635	23	1301	RD  	Murmansk (MU) RUS  427 km	KUN
	635	23	1306	KO	Kotly RUS	KUN
	740	19	0603	RT	Ivanovo (IV) RUS  1502 km	KUN
	770	18	1428	LR	Kraków POL	KUN
	791	27	1127	SU	Belozyorsk (VO) RUS  1122 km	KUN
	832	25	1232	ShW	Olenya RUS  Hörde den även under PAX48.	KUN
	840	17	1320	KR	Kaliningrad KAL	KUN
	1020	20	1315	DK	Glotayevo (MO) RUS  1602 km	KUN
	1080	20	1345	AR	Buzharovo RUS	KUN
	1210	24	1010	IO	Kirovsk RUS Lär vara SM-1.	KUN
	1210	23 	1358	UN	Arqalyq KAZ  3082 km	KUN

OIDENTIFIERAT / IGENKÄNT MEN INTE IDENTIFIERAT
	540	28	1030	(Tent) 2AP, Samoa kan det ha varit som jag hörde här.	KUN
	639	19	1045	(Tent) Radio Fiji Lautoka  med vacker typisk musik för öarna. Dock ej id:ad eftersom störningar tog över när man pratade vilket gjorde det svårt att tyda.	KEL
	910	21	0800	(Tent) KWDZ West Valley City UT med Radio Disney-id. Även WFDF Flint MI kör Disney här dock. Frågan är vad som värst, Radio Disney eller ESPN Radio. Det är nog det sistnämnda trots allt… CKDQ-QRM.	MJT
	1152	21	1330	Radio Fiji Rakiraki (tent) med musik från Oceanien.	KUN
	1180	20	1043	KGOL Houston TX (tent) Har ett svagt id som evt kan tydas till KGOL	KUN
	1230	19	1157	Station med ”Serving fans in Long Beach – Sports Radio 12-30 ESPN”. KKEE eller 
				kan det möjligen vara KGEO Bakersfield? Kl 11.59.30 evt ett svagt KGEO medan 
				det 1200 kommer ett TOH id ”Sports Radio 12-30 ESPN KKEE Astoria”.	KUN
	1400	19	0254	Radio Alcaldia fick jag id-et till. Det finns två 250-wattare i Colombia med detta namn 
				men kan väl knappast vara någon av dessa trots det.	KUN
	1400	17	0518	Oid med  id ”Talk Radio 1400 …. . Id’ade samtidigt som KAYS . Id-en gick delvis  in i varandra.	KUN
	1400	18	0227	Oid med annonsering ”All New Cool Oldies”. Vem kan tänkas annonsera så denna tid? Någon som vet?	KUN
1400	17	1120	OID med id: " Oldies 1400 "Troligen KEDO eller KRPL  	KEL
	1490	18	0910	OID med oldies, bl.a. Simon & Garfunkel. "The Oldies Station - There´s more of the greatest hits of the 60´s" , "Great Oldies from the....Full (Good) Time Oldies 14-90" 	KEL
	1490	20	1000	Oid kanadick.  Bör kunna lösas.	KUN
	1512	20	1328	Japan med ”You are listening to NHK”. För svag kl 13.19 för lokalid då.	KUN


