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A		Sigvard Andersson, Norrköping	081009-081016	Diverse
MA	Mats Andersson, Vällingby	081009-081107	Diverse
KUN	Kurt Norlin	081009-081022	Många JRC + Kenwood
JOB	Jan Oscarsson, Umeå	081023-081026	SDR-IQ, 2*IC-R75
BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	081023-081030	SDR-14, 2*SDR-IQ, NRD-515
CKL	Christer Koivuranta  Luleå	081022-081026	SDR-14, NRD-515
KEL	Kjell Eriksson  Gammelstad	081011-081019	2*
MJT	Magnus Jesperson, Västerås	081011-081019	IC-R75, Lextronix E1, Palstar R30 CC,
				HF-225, MP3- och MD-spelare

Antenner  fördelare  koaxialkablage  förstärkare;       SDXF:s permanenta PAX-antennsystem - 8 riktningar.

MJT:
Dags för årets resa tillsammans med KEL. Denna gång hade lejonparten av utrustningen skickats upp med Bussgods (via Kjell) för att slippa ha ömtåliga grejor i den incheckade bagaget på flyget. Ovanligt mycket strul vid uppkopplingen, min FRG-100 vägrade envist att starta tills jag lossade överdelen på den och vickade på alla bandkabelkontakter inom synhåll. Då gick det, men misstänkta QRM på ett flertal ställen på mellanvågen uppenbarade sig. Dessa fortplantade sig till mina övriga RX-ar så det fick bli utvisningsbänken för Yaesu FRG-100 denna gång. Felsökning hemma visade att QRM-en kom från det switchade nätaggregatet som jag mot bättre vetande köpt till RX-en då den saknade nätaggregat vid inköpet på Tradera. Så den som är intresserad av Kjell & Companys switchade nätgaggregat med 20 utspänningar (finns i flera versioner med olika kapacitet): Jag vill definitivt avråda från köp! Även om det låter OK hemmavid bland alla störningarna kan det alltså bli helt fel då man kommer upp till Parka och konfronteras med den låga störningsnivån där.

Tyvärr var kondsen milt talat risiga vid ankomsten och i princip ingenting av intresse hördes. Detta höll dessvärre i sig fram till den 14, då morgontoppen var mycket bra och jag äntligen kunde logga Rhode Island. Lite smolk i gläjdebägaren blev det då en MD behagade starta om och raderade därmed hela morgontoppens inspelningar. Dessutom var toppen dessvärre relativt kort. Sedan blev det sämre igen (bortsett från Asienkonds, men del världsdelen är inte riktigt min pilsner). 15 var halvdålig och 16 var på sin höjd halvbra men en hel hördes trots allt. Den 17 och 18 var riktigt bra på morgonen och även den 19 började gynnsamt. Att det skulle bli svårt att slita sig från apparaterna för att inte riskera att missa planet hem var en farhåga som kom på skam då konditionerna dog hastigt men inte så lustigt. Vid 9-tiden lokal tid kunde bara spillror av signaler skönjas.

Summa summarum blev PAX 79 min näst sämsta expedition, bara PAX 73 har varit sämre. KEL och jag har haft gemen otur de senaste två åren då vi alltså lyckats pricka in höstens sämsta vecka. Hoppas på bättre tur i år, om nu arbetsgivaren godkänner uttag av en semestervecka i oktober eller november vilket i rådande ekonomiska läge inte är så säkert...

KUN:
9.10	Resan upp gick bra, men vädret var grått och trist med periodvis duggregn. Efter att ha svängt vid Töre blev efter några mil dimman alltmer påfrestande och mellan Morjärv och Närken  var den periodvis mycket besvärlig. Hastigheten fick reduceras en del. Vid Långheden blev dimman mindre besvärlig men man fick sedan dras med snösträngar på vägen. Från Junosuando till Parkalompolo var det rejält snöföre och ett ordentligt snötäcke vid sidan. Det gjorde att man fick ta det en aning lugnare. När jag kom fram hade Mats Andersson anlänt bara en stund innan och sedan vi kommit överens om var vi skulle sitta och ligga kontaktades hemmet och inbärningen och uppackningen påbörjades. Medan jag höll på med att fixa utrustningen hade jag en rx igång och fick då id på CJRS 1650, vilket blev min första nya station denna expedition. När allt var klart och en del tekniska problem avklarade gick jag och intog sängläge då jag var dödstrött efter resan och allt bärande. Klockan var då runt 01.30 och det var då full fart på bandet. Eftersom Mats loggade Saint Vincent klockan 02.00 var det kanske ett misstag att inte hålla ut ett tag innan jag knoppade. 

10.10	Det hade varit en del på bandet under natten och när jag började lyssna vid 05.30 tiden gick det en del stationer. Det gick en del men inga superkonds och det gick stationer fram till 12-tiden lokal tid, då kondsen dog ut och inga fler NA kunde höras denna dag, men däremot en del asiater under eftermiddagen. Sent på kvällen kunde en del LA höras, bl.a. Grenada på 1400. Roland Heikki kom under kvällen med två fina rödingar och en påse potatis, troligen lokalodlad.  

11.10	Jag började lyssna strax före 7 och det hördes då en del men kondsen upphörde redan efter en timme. Vid 10-tiden började en del AK-stationer höras, vissa riktigt starkt liksom KKNE 940. AK-stationerna kom och gick ganska starkt fram till 15-tiden. Sedan hördes inget av intresse. Sigge och jag tog därefter en promenad. Under kvällen kom Kjell och Magnus men tyvärr hade de inte kondsen med sig.

12.10	En helt död dag som det endast kan bli häruppe. Lite bandmangling gjordes för att fördriva tiden. Söndagsmiddagen bestod bl.a. av delikat tillagad röding. Den febersjuke Kjell föredrog dock sängen.

13.10	Natten helt död. Under morgonen kom en liten topp mot Brasilien och Argentina samt även lite Venezuela. De mest ambitiösa gjorde en del antennarbeten.  Under eftermiddagen kom en topp mot Alaska och Hawaii men finingarna från de aktuella länderna hördes inte. Gjorde en promenad under aftonen för att bli lite luft och bli piggare.

14.10	Just inget under natten men morgontoppen mot NA var riktigt intressant med först ÖK-konds och trevliga loggningar från t.ex. Florida och Rhode Island gjordes. Sedan drog kondsen västerut. Vädret var trist med regn denna dag.

15.10	Just inget hördes under natten. Morgontoppen som kom var mest inriktad på stationer från Brasilien men även lite NA hördes och då främst från östra delen av kontinenten. Under em kom en mindre topp mot Alaska och västkusten, vilken efterföljdes av en ordentlig topp mot Asien och då främst Japan. Sigge och jag tog sedan en skogspromenad där jag fick se den sevärda åsen som är värd att besöka.

16.10	I princip inget hördes under natten. Under morgonen kom det in en del LA och någon enstaka NA och Sigge åkte hem idag under fm och strax efter kom det plötsligt en NA-topp som gjorde att en del trevliga loggningar kunde göras.  Under em en topp mot Alaska där bl.a. KINY 800 och KGTL 620 kunde höras.

17.10	Vid en första koll vid 5-tiden var signalerna i gång fint för att snabbt försämras. En riktigt fin morgontopp kom sedan, den kanske bäste hittills under mina dagar häruppe. Under eftermiddagen dog konditionerna bort ganska snart. 

18.10	Klena signaler under natten men morgontoppen blev riktigt bra. Det var full fart till 11-tiden men då blev signalerna allt svagare. Något senare kom signaler från främst Alaska och vissa starkare stationer från Hawaii. Bästa logg  här blev nog KVOK 560.

19.10	Dåligt under natten men morgontoppen blev ganska bra mot NA men den slutade ganska tidigt. Det gjorde att Kjell och Magnus kunde börja packa utan att stressa och åkte hemåt i god tid för att Magnus skulle hinna i god tid till Kallax och flyget hem. Under eftermiddagen kom en topp där graveyardarna hördes med förvånansvärt bra styrkor. Alaska hördes bra även om de svårare saknades. Även VK hördes riktigt bra.

20.10	Ingen nattlyssning. En bra morgontopp. Under eftermiddagen hördes västkustare  och Alaska och graveyardarna hördes med riktigt fina styrkor. En ordentlig promenad gjordes efter lyssningen för att piggna till.

21.10	Denna morgon var det hyfsad fart på banden under efternatten och morgon-toppen var utmärkt med de kanske trevligaste kondsen under min expedition. Bl.a. gick även låga frekvenser utmärkt. Kondsen var tidvis inriktade mot östkusten Även eftermiddagen gav en del med goda styrkor på graveyardare. När signalerna dött ut så tog Mats och jag en längre promenad och när vi just kommit till skolan kom Rolle och bjöd hem oss på fest, där bl.a. kokt älgkött, kokt rentunga och rökt renhjärta stod på menyn. Efter att vi ätit oss proppmätta satt vi och pratade och hade det allmänt trevligt drog vi oss hemåt då klockan började närma sig 23, eftersom jag inte ville sitta uppe halva natten då jag skulle åka hem dagen därpå.

22.10	Gick upp rätt sent och började lyssna vid 7-tiden och då var det hyfsad fart på banden. Det var inte samma fart som under gårdagen men en hel del stationer gick ganska bra och några riktigt trevliga loggningar gjordes. Vid 09.30 började jag packa ner den ena mottagaren efter den andra men de sista väntade jag till efter heltimmen med att ta ner.  Bilen packades till bristningsgränsen och innan jag åkte stillade jag min hunger genom att äta. Jag lämnade Parkalompolo vid 12.30-tiden för kanske sista gången. Jag har inte beslutat om det skall bli någon fortsättning på expeditionerna. Temperaturen var endast just över noll så ner till Junosuando var det rejält halt och vid den långa S-kurvan en bit söder om Keräntöjärvi hade jag släpp på alla hjulen och bilen gled på tvären ett stycke. Det var ingen fara trots det. Vädret var soligt från starten och till Narken då jag plötsligt körde in i en dimvägg och vid Överkalix hade det regnat ordentligt och dimman hade även lättat. Strax norr om Överkalix var det mycket renar på vägen och även i närheten av Morjärv. Då det var fullt dagsljus såg jag dom på långt håll så det var aldrig någon fara för påkörning. Jag stannade i Töre för en snabbare lunch och fortsatte senare hemåt. Lätt regn kom även tidvis. Några trötthetsperioder dök upp men med hjälp av medhavt kaffe kunde tröttheten hävas till nästa anfall kom. Jag kom hem i hyfsad tid utan att några tillbud inträffat i motsats till förra året då det var ett under att jag kom hem med hel bil och livet i behåll.   

Det var inte min bästa expedition till Parkalompolo men resultatet kan väl sägas vara godkänt då de tidvis östinriktade kondsen gav några för mig nya östkustare. Vissa dagar gick asiaterna bra men någon större tid ägnades inte åt dessa då deras program i de flesta fall är mycket svåra att förstå. Jag hade säkert lyckats knipa fler asiater om jag bara hade lagt ner mer tid på dessa.

JOB 23-26.10:
Uppresan påbörjades torsdag 23.10 med 1420-bussen från Umeå NUS till Skellefteå. På busstationen där plockade BOS upp mig och efter ett kort stopp i Furuögrund satte vi fart upp efter E4:an vid 17-tiden SST. Det visade sig bli en synnerligen händelsefattig uppresa med tank- respektive matstoppen i Råneå och Överkalix som de mest spektakulära momenten. Cirka 2230 var vi framme i Parka och stationsjakten kunde påbörjas. När jag kopplat ur dryga 60 timmar senare stod det klart att det för min del blev en ganska godkänd PAX-expedition denna gång också. Prognosen säger cirka 100 rapporter inklusive omrapporteringar när allt är genomgått. Morgon- och förmiddagskondsen 24 och 25.10 var tämligen västorienterade med en del bättre ryck mot OR/WA/BC + även CA och UT. 26.10 började tidigt med VK men gick sedan över till allmäna cx med slagsida mot MN och Mexico. Och äntligen lite östliga signaler också. GY-frekvenserna lät överlag väldigt rena vilket gynnade rapportfacit. AK/HI var ganska försynta även om det trots detta blev ett par nya Hawaii för min del. Höjdpunkterna för egen del blev nog 760 WCHP och 1370 WMGO som hördes 24 respektive 26.10. Min och CKL:s hemresa timades så pass bra att vi kunde samåka till Luleå efter lunch 26.10. I tidvis strålande motljus. Väl i Luleå var det bara att invänta bussen söderut som gick 1855 SNT.



EUROPA
	153	13	0703	NRK Ingöy med Finnmarksnytt.	KUN
		12	1100	NRK Ingöy	MJT
	531	14	0645	Kringvarp Föroya dundrade in. QRK 5!	KUN
	549	25	2155	Hot Country CIMR, Monaghan hördes finfint med C&W. Har temporär licens att sända på helgerna fram till december	JOB
	558	24	0529	RNE-5 Galicia, La Coruña gick // med Galicia 639 i den regionala gaten	JOB
	567	24	0525	RNE-5 Murcia, Murcia “Radio Nacional – Murcia”	JOB
	585	24	0525	RNE-1 Madrid, Madrid ”Radio Nacional de España en Madrid”	JOB
	603	24	0525	RNE-5 Andalucía, Sevilla ”Radio Nacional – Andalucía”	JOB
	639	24	0525	RNE-1 Galicia, La Coruña ”Radio Nacional de España en Galicia”	JOB
	657	24	0525	RNE-5 Madrid, Madrid ”Radio Nacional de España en Madrid”	JOB
	675	13	1103	NRK Röst med NRK Nordland.	KUN
	684	24	0525	RNE-1 Andalucía, Sevilla ”Radio Nacional – Andalucía”	JOB
	720	25	0531	WDR-2, Langenberg med regionalnyheter från ”Studio Köln”	JOB
	729	24	0525	RNE-1 Castilla y León, Valladolid “Radio Nacional en Castilla y León”	JOB
	810	20	0630	BBC Radio Scotland  stark som alltid men släppte igenom WGY under ca 10 min.	KUN
	882	12	0400	BBC Radio Wales med id.	KUN
		20	1900	MDR Info	KUN
		16	1630	Radio Cerne Gora  med några id. I år satt id-en på inspelningen i motsats till förra året då dess id kom just efter att MD-n stannat. Fick tyvärr offra massor med timmar innan jag fick den id-ad på inspelning.	KUN
	1080	13	1400	Vesti FM med TOH-id. Ej säker på QTH men det kan vara Samara. Stationen tog 
				över efter NA-station som jag inte fick id på.	KUN
	1260	17	1015	BBC World Service St Petersburg  stördes av indier och CFRN. 	KUN
	1413	29	0600	BBC Radio Gloucestershire	MA
	1440	20	0800	Radio Zvezda FM, St Petersburg id-ade här. 	KUN
	1485	10	1050	NRK Svalbard gick starkt med väderleksrapport.	KUN
	1485	15	1000	NRK Svalbard.	MJT
	1602	10	1400	Radio Waddenzee med TOH-id.	KUN
		1	1300	Scandinavian Weekend Radio Virrat	MA
	1637.7	16	0500	Radio Anton  var en holländsk pirat här.	KUN

AFRIKA
	576	24	0529	RNE-1 Canarias, Las Palmas gick // med Canarias 621 i den regionala gaten	JOB
	621	24	0525	RNE-1 Canarias, Santa Cruz de Tenerife ”Radio Nacional – Canarias”	JOB

ASIEN
	882	12	1445	TWR Puttalam med id.	KUN
		20	1750		BSKSA Damman stark här.	KUN
	954	10	1130	JOKR Tokyo var en av flera japaner som gick här	KUN
	972	2	1200	HLCA Dangjin	MA
	1053	15	1400	JOAR Nagoya gick starkt här. Id-ade också.	KUN
	1170	12	1600	VoA Kimje var mycket stark.	KUN
		13	1400	VOA Poro spelade ”Don’t Worry Be Happy” bland annat.	MJT
	1242	10	1315	JOLF Tokyo med hyfsad styrka.	KUN
	1260	17	1030	AIR Ambikapur  var väl indiern som gick här. 	KUN
	1314	15	1530	IRIB Radio Iran Ardabil  i kamp med japan och andra asiater.	KUN
		15	1500	JOUF Osaka  var en av flera stationer på frekvensen.	KUN
	1332	15	1400	JOSF Nagoya gick starkt.	KUN
	1350	15	1300	JOER Hiroshima en av många japaner denna dag.	KUN
	1413	15	1515	JOIF Fukuoka formligen dundrade in.	KUN
	1422	10	1100	JORF Yokohama var ganska svag.	KUN
	1467	24	1445	Trans World R, Bishkek gladde landjägaren med intervallsignal och en kvart på engelska! Ganska bra signal	JOB
	1494	18	1400	JOYR Okayama med id.	KUN
	1557	12	1400	WYFR Koahu med TOH-id. Stark!	KUN

PACIFIC
	550	2	1200	KMVI Wailuku HI	MA
	590	26	1154	KSSK Honolulu HI blev en lämplig avrundning av mitt PAX79-deltagande! Jingel-ID med mera utan KHAR-QRM! En liten Hawaiitopp denna tid, men tämligen blekt från det området överlag med tanke på årstiden	JOB
	650	3	1001	KRTR Honolulu HI	MA
		16	1340	KRTR	MJT
	670	16	1400	KPUA Hilo HI	MJT
	720	24	1301	KUAI Eleele HI	CKL
	760	6	1100	KGU Honolulu HI	MA
		19	1354	KGU  med id ”7-60 KGU”.	KUN
	801	15	1515	KTWG Guam  gladde med religiöst.	KUN
	830	3	0900	KHVH Honolulu HI	MA
	940	24	1300	KKNE Waipahu HI  upphittad till stor förvåning. På västkustråden.	BOS
		24	1256	KKNE  	CKL
		3	0900	KKNE 	MA
		11	0815	KKNE  gick förvånansvärt ofta.	KUN
		17	1145	KKNE	MJT
	990	24	1252	KHBZ Honolulu HI  ägde frekvensen helt! Fina ID	BOS
		6	1000		KHBZ 	MA
		24	1135	KHBZ  ”Stimulating Talk Radio AM 990 KHBZ”	JOB
	1040	3	0900	KLHT Honolulu HI	MA
	1060	13	1350	KHBC Hilo HI  gick riktigt bra denna tid.	KUN
	1110	2	1000	KAOI Kihei HI, dominant på gul antenn!  Gul = prärie...	MA
	1210	26	1128	KZOO Honolulu HI  med ett OK ID . Ingen av de starkare HI som gick.	BOS
	1270	24 26	1401		KNDI Honolulu HI mycket fint av och till med lite blandad popmusik och div. PSA:s. Legal ID uppsnappat här. Faktiskt första gången jag har den rapporterbart! Äv. 26:e	JOB
		15	1500	KNDI  fullt läsbart men inte så stark.	KUN
		17	1215		KNDI  med Beach Boys klassiker ”Good Vibrations”	MJT
	1420	6	1000	KKEA Honolulu HI	MA
		24	1400	KKEA	BOS
		24	1300	KKEA  ganska bra vid ID: ”KKEA Honolulu, The Fans Voice, ESPN 1420”	JOB
		13	1400	KKEA  med ESPN.	KUN
		16	1230	KKEA  ett ESPN-hål, tyvärr	MJT
	1460	24	1200	KHRA Honolulu HI med ett skapligt legal ID. Senast ID:ad av mig under PAX8!	JOB
		13	1445	KHRA  med koreanska.	KUN
	1500	24	1100	KUMU Honolulu HI ”AM 1500 The Team KUMU Honolulu”	CKL
		6	0900	KUMU 	MA
		24 27	1400	KUMU  bra ID på västliga tråden	BOS
		24	1200	KUMU  våldsamt stark: ”You’re listening to AM 1500 The Team, KUMU Honolulu. Hawaii’s Sporting News”	JOB
		15	1445	KUMA   stark och var oftast starkaste HI-station.	KUN
		15	1445	KUMU stark och vanlig	MJT
	1620	26	1400	4KZ	BOS

NORDAMERIKA
	540	27	2358	CBT Grand Falls NL  äntligen med rapporterbarat lokalt efter ett par decenniers försök! ID för två FM-frekvenser och lokalt väder före nyheterna.  Stark i topparna.	BOS
		18	0600	CBT  tyvärr med CBC Radio 1.	MJT
		27	0000	CBGA1 New Carlisle QC  hur fint som helst vid ID	BOS
		6	0100	CBGA1	MA
		24	0459	CBK Watrous SK  med ett fint ”CBC 540 in Saskatchewan”	BOS
	550	25	0705	WSAU Wausau WI	BOS
		5	0800	WSAU 	MA
		21	0800	WSAU  med TOH-id.	KUN
		25	0506	WSAU  “55 SAU Forecast” men hade hellre velat ha KFYR…	JOB
		18	0800	KFYR Bismarck ND  med TOH-id. Ny station för mig.	KUN
		24	0600	KFYR med ett klämt men dock ID. Ohörd tidigare av…	JOB
		24	0900	KOAC Corvallis OR “KOAC AM Corvallis 5-50” och sedan BBC nyheter 	CKL
		2	1200	KOAC 	MA
		18	0730	KTZN Anchorage AK  gick inte alltför bra denna tid.	KUN
	560	5	0600	WGAN Portland ME	MA
		27	0703	KLZ Denver CO  med flera fina ID. ”The New.......... The Light.”	BOS
		17	0545	KLZ   med ett svagt id.	KUN
		25	0532	KLZ  hade ju fastnat i alla fall! Ett fint ”AM 560 The Light” mellan två låtar när KMON var tillfälligt nedtryckt! Den senare kom igen med besked några minuter senare, men KLZ var ju kul eftersom den länge stått på önskelistan!	JOB
		24	0934	KMON Great Falls MT	CKL
		24	0732	KMON	BOS
		24 26	0526	KMON med jingle “560 KMON” plus promo för systerstationen Country 94.5. Även 25:e	JOB
		22	0645	KMON  med country. Även andra dagar.	KUN
		17	0530	KMON  lätt att höra men QSL verkare vara en svårare nöt att knäcka..	MJT
		24	0800	KPQ Wenatchee WA	BOS
		2	1100	KPQ 	MA
		26	0605	KPQ  fint i den tidiga VK-rusningen! ”KPQ News” + lokalreklam	JOB
		18	1310	KVOK Kodiak AK gladde med id denna tid. Styrkan däremot ej något att glädjas åt	KUN
		18	1240		KVOK  men alldeles för dåligt för rpt...	MJT
	570	19	0515	KNR, Nuuk  i kamp med WNAX och CKSW.	KUN
		3	0500	WMCA New York NY	MA
		5	0700	CKGL Kitchener ON	MA
		24 25	0459	WNAX Yankton SD	BOS
		26	0659	WNAX 	CKL
		25	0459	WNAX “Radio 570 WNAX Yankton” med fint ID. Svårflörtad QSL:are!	JOB
		3	0600	WNAX 	MA
		19	0500	WNAX  id-ade fint.	KUN
		19	0500	WNAX	MJT
		23	0558	CKSW Swift Current SK “Country Music Radio CKSW 5-70” 	CKL
		24	0602	CKSW	BOS
		24	0359	CKSW  “Join us on CKSW 570”	JOB
		18	0759	CKSW  med id här i kamp med KNRS.	KUN
		24 27	0600	KNRS Salt Lake City UT  	BOS
		24	0600	KNRS lyckades jag pricka av ett ID på: ”570 KNRS Salt Lake City”. QSL! 	JOB
		3	0800	KNRS 	MA
		18	0800	KNRS  med TOH-id.	KUN
		24	0632	KVI Seattle WA	CKL
		24	0700	KVI	BOS
		2	1100	KVI 	MA
		26	1200	KVI ID:ade under CBC. Fox News. Hoppades förstås att det var HI men…	JOB
		16	1410	CFWH Whitehorse YT  gick här.	KUN
		18	1150	CFWH	MJT
		26	1200	CFWH “CBC Radio One” gick starkt men utan lokala inslag denna tid. Ansökte 21.5.2009 om att flytta till 94.5 FM! 	JOB
		24	0800	+CKWL Williams Lake BC var det ju som var dominant här med Country och levererade ett mycket fint ID för ”The Wolf”-kedjan där man drog callbokstäverna för 570, 840 och 100.3 FM! Tänkte på SK först av någon anledning. Fina BC-cx tydligen – jfr 840! QSL-mailade glatt!	JOB
	580	5	0700	WTAG Worcester MA	MA
		26	0633	CFRA Ottawa ON	CKL
		5	0600	CFRA 	MA
		21	0900	CFRA  gick bra här.	KUN
		18	0756	KUBC Montrose CO  med id och c&w musik.Var ute efter KRSA.	KUN
		24	0701	CKUA Edmonton AB	BOS
		2	1058	CKUA 	MA
		24	0500	CKUA 	CKL
		18	0746	CKUA  med id. Svag!	KUN
		24	0540	CKUA mycket fint ”CKUA Radio Network” och helt eget format	JOB
		24	1300	KRSA Petersburg AK	CKL
	590	24 25	0534	VOCM St. John’s NL “VOCM Satellite Weather”	JOB
		5	0600	CJCL Toronto ON	MA
		25	0543	CJCL ”Toronto’s Sports Radio The Fan 590”	JOB
		18	0640	KXSP Omaha NE  med id ”Big Sports 5-90”. Bra styrka.	KUN
		10	0650	CFAR Flin Flon MB  med id.	KUN
		6	0900	KUGN Eugene OR	MA
		24	0734	KUGN  promotade lustigt nog samma program som KQNT några sekunder senare! Olika sändningstider dock!	JOB
		24	0734	KQNT Spokane WA	BOS
		2	1100	KQNT 	MA
		24	0734	KQNT  m promo och ”Newstalk 590 KQNT”. Har jag spanat efter förgäves tidigare	JOB
		18	0635	KQNT  med promo och ”Newstalk 590 KQNT”.	KUN
		23	1348 	KHAR Anchorage AK	CKL
		24	0706	KHAR tryckte ner övriga på västkusttråden	BOS
		18	1317	KHAR  stark denna tid med id. Även 16.10 kl 1306. 	KUN
		26	1233	KHAR  ID:ade med en jingle här	JOB
		15	1155	KHAR	MJT
	600	4	0730	WMT Cedar Rapids IA	MA
		25	0543	KSJB Jamestown ND hyfsat med ”600 KSJB”. Väntar ännu på min T-shirt!	JOB
		5	1100	CJWW Saskatoon SK	MA
		21	0830	CJWW  med country.	KUN
		25	0600	CJWW  ”This is Saskatchewan’s Information Station CJWW”	JOB
		24	0644	CKPK Vancouver BC “600 AM”	CKL
		5	1101	CKPK	MA
		17	0700	CKPK  stark här.	KUN
		24	0800	CKPK ”The lower mainland’s first choice for adult favourites is 600 AM” mycket fint. Nu off AM!	JOB
		17	0700	CKPK	MJT
	610	5	0700	WTVN Columbus OH	MA
		25	0534	CKTB St. Catharines ON med ett ganska kasst “Newstalk 610 CKTB” men som tur är finns redan QSL:et i samlingen!	JOB
		5	1000	KDAL Duluth MN	MA
		27 29	0620	CHTM Thompson MB  med ett svagt ID genom YL Country och en pratare.	BOS
		21	0830	CHTM  upp hyfsat här efter en svag jingle lite tidigare.	KUN
		24	0752	CKYL Peace River AB	CKL
		24	0757	CKYL  ID:ade ”This is CKYL” och nämnde en hoper FM-frekvenser förutom AM	JOB
		21	0816	CKYL  med ”YL-country” i kamp med flera andra.	KUN
		3	0800	KVNU Logan UT	MA
		24	0659	CHNL Kamloops BC  ”Radio NL”	BOS
		24	0759	CHNL  med ett riktigt skapligt ID! QSL finns dock	JOB
	620	24	0534	CKCM Grand Falls NL “VOCM Satellite Weather”	JOB
		5	0800	WTMJ Milwaukee WI	MA
		18	0620	WTMJ  id-ade direkt.	KUN
		25 26	0620	WTMJ  ”Newsradio 620 WTMJ”	JOB
		10	0635	CKRM Regina SK med id och C&W.	KUN
		18	0748	CKRM	MJT
		26	1149	KPOJ Portland OR	CKL
		2	1050	KPOJ 	MA
		27	1104	KPOJ 	BOS
		24	0851	KPOJ  fint: ”AM 620 KPOJ”	JOB
		6	0900	KGTL Homer AK	MA
		16	1420	KGTL  med id ”6-20 KGTL Homer”. Även 18.10 1200. 	KUN
		24	1138	KGTL  fint med ID och slogan. Trevligt QSL-kort på PAX57-rapporten! 	JOB
		17	1245	KGTL	MJT
	630	26	0616	+WREY Hudson WI  överraskade med att gå fint och ID:a! Men har visst höjt effekten?  	BOS
		26	0616	WREY 	CKL
		24	0800	KFXD Boise ID rent av dominant på heltimmen med ”63 KIDO”-ID! Den egentliga KIDO håller till på 580 men 630 profileras tydligen som en ”klon” av den stationen!	JOB
		24	0700	CHED Edmonton AB	BOS
		5	1030	CHED 	MA
		24 25	0600	CHED  630 Ched. CHED Edmonton – A Chorus Entertainment Station” 	JOB
		24	1300	KIAM Nenana AK uppblandad med Norge.	CKL
		18	1220	KIAM  tillsammans med norrmannen förstås.	MJT
	640	28	0205	CBN St John’s NL  med lokalt väder 	BOS
		5	0600	CFMJ Richmond Hill ON	MA
		26	0834	CFMJ  “The Home of The Leafs – AM 640”	JOB
		2	1100	KGVW Belgrade MT	MA
		24	0918	KFI Los Angeles CA	CKL
		24	0600	KFI	BOS
		24 25	0800	KFI  hyfsat med legal ID. Länge sedan jag hörde den. Man svarade med ett trevligt QSL-kort då det begav sig (1996)!	JOB
		6	0800	KFI 	MA
		17	0900	KFI  med talk.	KUN
		6	0900	KYUK Bethel AK	MA
		16	1230	KYUK	MJT
	650	18	0730	KNR Quequertasuaq  i kamp med KENI och annan.	KUN
		23	2317	CKGA Gander NL med ett “VOCM-CFCB”-ID // 710 bl.a.	JOB
		6	0600	WSM Nashville TN	MA
		18	0730	WSM 	MJT
		24	0604	WSM ”wsmonline.com”	JOB
		25	0606	CKOM Saskatoon SK ”Newstalk 650 CKOM”	JOB
		24	0703	CISL Richmond BC  “Super Hits 650 C-Isle”	BOS
		24	0800	CISL ”Superhits 650 C-Isle” gick verkligen superfint! Har inte varit i närheten av sådan hörbarhet i mina lurar tidigare	JOB
		17	0630	CISL	MJT
		2	0705	KGAB Orchard Valley WY	MA
		18	0700	KGAB  tyvärr alltför dassig kvalitet på id för att skicka rapport.	MJT
		24	1300	KENI Anchorage AK	CKL
		6	0900	KENI 	MA
		18	0755	KENI 	KUN
		16	1330	KENI  ruskigt stark, KRTR i bakgrunden.	MJT
	660	26	0623	WFAN New York NY ”The Fan Sportsradio 66 WFAN New York”. Länge sedan jag ID:ade denna! 	JOB
		25	0459	KEYZ Williston ND “Newsradio 660 KEYZ Williston”	JOB
		28	0207	KEYZ  kanon med väder och ID	BOS
		24	0600	CFFR Calgary AB  “CFFR”	BOS
		24	0500	CFFR  “We are 6-60 News, All News Radio”	CKL
		17	0616	CFFR  gick starkt denna tid.	KUN
		24	0759	CFFR kul promo och ”This is 660 News”	JOB
		14	1215	KFAR Fairbanks AK gick bra.	KUN
		26	1233	KFAR  drog callbokstäverna	JOB
	670	24	0605	KBOI Boise ID	BOS
		24	0505	KBOI 	CKL
		5	1100	KBOI 	MA
		24	0800	KBOI  ”Newstalk 670 KBOI” stark förstås	JOB
		18	0930	KBOI	MJT
		16	1300	KDLG Dillingham AK	MJT
	680	25	0630		WRKO Boston MA överraskade med att höras hyfsat: ID:ade ”The Talk Station AM 680 WRKO”	JOB
		6	0600	CFTR Toronto ON	MA
		25	0530	CFTR  “680 Newstime 1.30.” “At 680 on the AM dial and live on the Internet at 680news.com, this is 680 News”	JOB
		23	0601	CJOB Winnipeg MB	CKL
		28	0229	CJOB  ren och fin	BOS
		24	0506	CJOB ”We got it all covered on CJOB 68”	JOB
		5	1100	KNBR San Francisco CA	MA
		24	0752	KNBR  med fin promo och “KNBR 680”-ID! Den har jag suktat efter länge! Även 0803 men sämre ID då. Svarade med ett trevligt, laminerat QSL-kort!	JOB
		24	0600	CHFA Edmonton AB kom igenom med ett ganska försynt “CHFA Alberta” på ena sidbandet	JOB
		dagl	fm+em		KBRW Barrow AK gick nästan alltid och när nästan inget annat hördes.	KUN
	690	24	0559	CBU Vancouver BC  local gate med bl a omnämnande av frekvensen 690.	BOS
		24	0500	CBU  “6-90 AM in Vancouver”	CKL
		24	0559	CBU  ”You’re listening to CBC Radio One 690 AM in Vancouver”	JOB
		17	0715	CBU  var vanlig.	KUN
	700	28	0205	WLW Cincinnati OH  med några ID efter nyheterna	BOS
		5	0600	WLW 	MA
		22	0115	WLW  tog över efter St Vincent.	KUN
		26	0634	WLW  ”700 WLW”	JOB
		18	0555	WLW	MJT
		24 27	0559	KALL North Salt Lake City UT  inte så pjåkigt med mkt rapporterbart. QSL!	BOS
		24	0559	KALL har jag aldrig varit i närheten av förr. Nu riktigt hyfsat halvannan minut med ID och annat matnyttigt. ”Kall 700 Sports”. Generöst svar med keps och T-shirt med flera grejor!	JOB
		5	1100	KALL 	MA
		10	0600	KALL   id-ade här. Ganska störd.	KUN
		24	0800	KGRV Winston OR är ju en trevlig sak som hördes riktigt bra på timmen! Ett par tre ID:n plus en promo noterades tacksamt! Så även ett tjockt brev med diverse uppbyggligt innehåll – QSL inräknat!	JOB
		24	1300	KBYR Anchorage AK	CKL
		6	0900	KBYR 	MA
		12	1148	KBYR  hörd bra här och många andra dagar.	KUN
		16	1300	KBYR	MJT
	710	23	2317	CKVO Clarenville NL ”You’re listening to the VOCM-CFCB all over Newfoundland and Labrador Radio Network”	JOB
		5	0600	WOR New York NY	MA
		3	0500	WOR 	MA
		17	0500	WOR 	KUN
		24	0500	WDSM Superior WI minsann, men ett ganska försynt ID bara dock: ”The Patriot – 
				710 WDSM”. Man får vara glad åt det lilla!	JOB
		23	0600	KXMR Bismarck ND	CKL
		28	0600	KXMR perfekt ID	BOS
		24	0603	KXMR  med ett fint “ESPN 710” och bra lokalreklamer en stund innan att 
				fylla ut rapporten med! Gammaldags trevligt svar med brev och visitkort	JOB
		27	1000	KNUS Denver CO	BOS
		5	1100	KNUS  störd!	MA
		18	0653	KNUS  i hård kamp med KIRO.	KUN
		24	1300	KIRO Seattle WA	CKL
		24	0531	KIRO  ständigt närvarande men jag har inte hört den med FM-ID förut: ”Newstalk 97.3 KIRO FM”	JOB
		10	0655	KIRO  hördes första gången här. Sedan dagligen gäst.	KUN
		16	0635	KIRO	MJT
	720	24 27	0807	WGN Chicago IL	BOS
		5	0600	WGN 	MA
		18	0824	WGN  gick under KOTZ.	KUN
		24	0906	WGN  tämligen ensam med trafiksituationen och wx från ”WGN Weather Center”	JOB
		18	0500	WGN	MJT
		24	0700	KOTZ Kotzebue AK  fint ID på VK-tråden	BOS
		11	0830	KOTZ  gick bra.	KUN
		15	1130	KOTZ	MJT
	730	27	0900	CKAC Montreal QC  med bra bokstavs-ID	BOS
		3	0600	CKAC 	MA
		21	0715	CKAC  gick starkt denna tid men störd av brasse.	KUN
		25	0529	CKAC  ”CKAC Sports”, ”Rádio Corus Québec” mm	JOB
		27	0904	CKDM Dauphin MB  med perfekt ID och musik	BOS
		17	0915	CHMJ Vancouver BC 	KUN
	740	5	0600	CHWO Toronto ON	MA
		24	0559	CBX Edmonton AB ”This is CBC Radio One. The information source in Northern Alberta”	JOB
		16	0800	CBX  med CBC Radio 1	MJT
	750	5	0600	WSB Atlanta GA	MA
		3	1200	CKJH Melfort SK	MA
		27	0858	CKJH  “Rock’n’Roll’s greatest hits on Oldies CK-750.”	BOS
		21	0836	CKJH  med id ”CK 7-50”.	KUN
		24	0850	KERR Polson MT  med ett brukbart ID! Månne första svenska icke-test-logg! Mail-QSL!	JOB
		27	0900	KXL Portland OR  svagt genom CK-750 med heltimmes-id	BOS
		11	0806	KXL  stark vid id.	KUN
		24	0806	KXL  riktigt fint: ”Newsradio 750 KXL”	JOB
		11	1255	KFQD Anchorage AK hördes här och många andra gånger.	KUN
	760	24	2159	+WCHP Champlain NY  stor överraskning som kom jättefint på heltimmen med programväxling och ett flott “This is WCHP Champlain”! Ner på 11W kort därefter. Expeditionens höjdare för min del tror jag	JOB
		27	0900	WJR Detroit MI  fint Id	BOS
		5	0600	WJR 	MA
		21	0830	WJR  i kamp med oid LA.	KUN
		26	0600	WJR 	CKL
		24	0852	KFMB San Diego CA  kan tydligen ID:a “Kuf-Mub” oxo enligt KOJE!	BOS
		24	0853	KFMB  “760 KFMB” och “760kfmb.com”. Äntligen!	JOB
		24	0750	CFLD Burns Lake BC skapligt en stund under värsta BC-rushen med rätt modern musik och “The Peak”-annonseringar! Trevligt mail-QSL med flera bilagor!	JOB
	770	03	0500	WABC New York NY	MA
		27	0907	KKOB Albuquerque NM  m ett par fina ID, namn på meteorolog mm! Oväntad!	BOS
		24	0757	CHQR Calgary AB	CKL
		5	1200	CHQR 	MA
		19	0400	CHQR .	KUN
		18	1120	CHQR	MJT
		24	0800	KTTH Seattle WA	CKL
		3	1200	KTTH 	MA
		27	0845	KTTH   “KTTH The Truth” påpekade man helt blygsamt	BOS
		10	0850	KTTH  gick här.	KUN
	780	27	0905	CFDR Dartmouth NS  visar på breda cx. Jämför 770 KKOB i tid.	BOS
		21	0530	CFDR  med ”7-80 Kicks” id.	KUN
		14	0514	CFDR  “Classic country 7-80 KIX”	MJT
		24	0750	WBBM Chicago IL	CKL
		5	0600	WBBM 	MA
		21	0847	WBBM  starkt med id.	KUN
		24	0800	KKOH Reno NV “News Talk 7-80 KKOH Reno”	CKL
		3	1200	KKOH 	MA
		6	0900	KNOM Nome AK	MA
		20	1300	KNOM  starkt som vanligt.	KUN
	790	03	0500	WAYY Eau Claire WI	MA
		26 27	0859	KFGO Fargo ND	BOS
		4	0700	KFGO 	MA
		3	1200	CFCW Camrose AB	MA
		24	0746	CFCW  	CKL
		10	0750	CFCW  med id. Stark!	KUN
		24 25	0412	CFCW  “790 CFCW”	JOB
		25 26	1258	KJRB Spokane WA	BOS
		24	0744	KJRB  “News and Talk 7-90 KJRB”	CKL
		6	0800	KJRB 	MA
		17	0530	KJRB  med id.	KUN
		20	1300	KCAM Glenallen AK  fint med musik.	KUN
	800	27	2259	VOWR St John’s NL  mycket ra men ett par NA ytterligare under!	BOS
		21	0545	VOWR  spelade ”Oh, sorry now”.	KUN
		3	0600	CHRC Quebec QC	MA
		20	0500	CHRC  stark denna morgon i kamp med CKLW.	KUN
		23	0505	CKLW Windsor ON	CKL
		27	2255	CKLW  kanon så här dags!	BOS
		5	0559	CKLW 	MA
		17	0530	CKLW  stark som vanligt.	KUN
		26	0833	CKLW  “AM 800 CKLW”	JOB
		18	0545	CKLW	MJT
		5	1100	CHAB Moose Jaw SK	MA
		11	0719	CHAB  med id denna tid.	KUN
		24	0726	CHAB  ”800 CHAB” med softa låtar och inte BC som jag hoppades	JOB
		25	1200	KPDQ Portland OR “KPDQ Portland. A Service of Salem Communications”. Snabbt och trevligt svar per mail!	JOB
	  	16	1400	KINY Juneau AK  gick här.	KUN
		16	1405	KINY  KEL fick id på heltimmen med jag kom hit några minuter försent 	för den dök 
				rätt så snabbt efteråt.	MJT
	810	20	0630	WGY Schenectady NY  med flera id under britten.	KUN
		24	0805	KGO San Francisco CA	BOS
		30	1100	KGO 	MA
		24	0733	KGO 	CKL
		18	1000	KGO	MJT
	820	04	0600	CHAM Hamilton ON	MA
		27 28	0132	WBAP Fort Worth TX  kanon	BOS
		26	0602	WBAP 	CKL
		26	0831	WBAP  “WBAP Newstime 3.31” ganska fint	JOB
		16	0845	WBAP	MJT
		30 5	1100	KUTR Taylorsville UT	MA
		26	0745	KUTR  fint med ID och promo: ”AM 820 KUTR The Truth” och ”820kutr.com”	JOB
		10	0700	KUTR  lyckades tränga igenom KGNW en stund.	KUN
		3	1200	KGNW Burien WA	MA
		25	0800	KGNW	CKL
		24	0756	KGNW	BOS
		10	0645	KGNW  dominerade denna morgon och nästan alltid.	KUN
		6	0900	KCBF Fairbanks AK	MA
		10	0745	KCBF  med id denna tid. Körde ESPN.	KUN
		16	1300	KCBF	MJT
	830	6	0200	WCRN Worcester MA	MA
		14	0600	WCRN  id-ad mha en promo.	KUN
		23	0608	WCCO Minneapolis MN	CKL
		28	0126	WCCO	BOS
		5	1000	WCCO 	MA
	840	27	2301	WHAS Louisville KY  ffg så här tidigt för mig tror jag	BOS
		6	0600	WHAS 	MA
		26	0558	WHAS 	CKL
		24	0900	KXNT North Las Vegas NV	CKL
		24	0742	KSWB Seaside OR  inte helt perfekt men bra ID I alla fall	BOS
		24	0800	CKBX 100Mile House BC ”CKBX 8-40 AM 100 Mile House”  	CKL
		24	0800	CKBX  nämnde även systerstationerna I Quesnel och Williams Lake	BOS
	850	27	2300	WEEI Boston MA	BOS
		5	0600	WEEI 	MA
		26	0557	WEEI 	CKL
		26	0903	WEEI ”You’re listening to WEEI Radio Network”	JOB
		24	0900	KOA Denver CO	CKL
		3	1200	KOA	MA
		26	0834	KOA  ”Newsradio 850 KOA”. Brusigt	JOB
		22	0600	KOA  med TOH-id	KUN
		25	1300	KICY Nome AK	BOS
		20	1215	KICY  gick starkt här. Ganska dominant vid AK-HI cx.	KUN
		15	1230	KICY Nome AK	MJT
	860	5	0600	CJBC Toronto ON	MA
		21	0700	CJBC  bra denna tid med franska.	KUN
		3	1200	CBKF2 Saskatoon SK	MA
		27	1000	CBKF2	BOS
		24	0658	CFPR Prince Rupert BC relä av FM 91.5	CKL
		30	1053	CHAK Inuvik NT Lokalt väder	MA
		5	1300	KPAM Troutdale OR	MA
	870	5	0600	WWL New Orleans LA	MA
		21	0900	WWL  med id.	KUN
		26	0926	WWL 	CKL
		19	1410		KSKO Mc Grath AK gick bra denna tid.	KUN
		18	0730	KSKO  mycket fint med denna tid, men inget QLS denna gång heller tycks det...	MJT
	880	27	2300	WCBS New York NY	BOS
		5	0600	WCBS 	MA
		24	0521	WCBS  “WCBS Newstime 1.21”	JOB
		5	1100	CKLQ Brandon MB	MA
		24	0740	CHQT Edmonton AB  ”Inews 880” och “inews880.com”	BOS
		24	0731	CHQT 	CKL
		24 26	0832	CHQT  ”Inews 880”	JOB
		24	0855	KWIP Dallas OR  med stort ID med call, namn och slogan	BOS
		24	0724	KWIP  “La Campeona”	CKL
		17	0630	KWIP  gick bra här denna tod.	KUN
		25	0615	KWIP  gladde med ett fint “KWIP – La Campeona 880”!  Svarade med ett kortfattat mail men en bumper-sticker per brev värmde lite extra!	JOB
		16	0930	KWIP	MJT
		24	0830	KIXI Mercer Island WA  skapligt ID.   V/s tyckte att rapporten var detaljerad...	BOS
	890	28	0127	WLS Chicago IL  har man sällan hört så ren och stark ens dagtid	BOS
		5	0600	WLS 	MA
		26	0600	WLS 	CKL
		24	0800	CJDC Dawson Creek BC	CKL
		24	0800	CJDC	BOS
		19	1415	KBBI Homer AK bra som många AK-stationer denna tid.	KUN
		16	1400	KBBI	MJT
	900	18	0625	KNR Grönland gick starkt.	KUN
		26	0855	CHML Hamilton ON ID:ade efter en promo: ”AM 900 CHML”	JOB
		24	0801	CKMO Victoria BC  med ett snyggt ”Village 900”	BOS
		6	1100	CKMO 	MA
		30	1100	KZPA Fort Yukon AK	MA
		19	1415		KZPA Fort Yukon AK gick // med 870. Ganska stark.	KUN
		16	1315	KZPA	MJT
	910	28	0130	WSUI Iowa City IA  fick bara igenom ett svagt ID genom splattret	BOS
		26	0859	WSUI  gladde med ett hyggligt ID efter BBC-px! Den har jag väntat på. QSL!	JOB
		3	0600	WSUI 	MA
		24	0445	CKDQ Drumheller AB ”Q-91”	CKL
		3	1200	CKDQ 	MA
		25	1058	CKDQ ”Q91”	JOB
		30	1055	KWDZ Salt Lake City UT	MA
		24	1159	KIYU Galena AK  med ett stiligt “KIYU Galena” på blå antenn. (Riktn CA/OR)	BOS
		6	1100	KIYU 	MA
	920	26 27	0900	CKNX Wingham ON Den 27:e redan 2258 med fin signal!	BOS
		20	0552	CKNX  med flera id. Ganska störd.	KUN
		2	0801	CFRY Portage la Prairie MB	MA
		26	1021	CFRY	BOS
		19	0445	CFRY  med c&w. Även 10.10 kl 07.54.	KUN
		5	1000	KVEL Vernal UT	MA
		19	0530	KVEL  med id.	KUN
		25 26	0632	KVEL  gladde med ett fint ID efter en promo: ”AM 920 KVEL, News, Talk, Sports”. Även 26:e fast då ganska svagt. Sympatiskt mailsvar	JOB
		19	0550	KVEL	MJT
		30	1100	KSHO Lebanon OR	MA
		24	0732	KXLY Spokane WA ”KXLY News Radio 9-20”	CKL
		24	0758	KXLY	BOS
		3	1200	KXLY 	MA
		25 26	0826	KXLY  ”KXLY Newsradio 920” ganska bra	JOB
		17	0927	KXLY  med id här.	KUN
	930	27	2305	CJYQ St Jhn’s NL  “Radio Newfoundland forecast ….”	BOS
		27	2255	CFBC St John NB  med ett par andra NA under!	BOS
		26	0600	CFBC	CKL
		21	0750	CFBC  med Good Time Oldies.	KUN
		24	0522	CFBC  “93 CFBC” och oldies	JOB
		27	2306	WBEN Buffalo NY  med ett par ID efter nyheterna. Hppades på WGIN...	BOS
		5	0600	WBEN 	MA
		21	0900	WTAD Quincy IL  med id ”Talk Radio 9-30 WTAD”.Svag.	KUN
		21	0900	WAUR Sandwich IL  idade ”9-30 WAUR Sandwich” omedelbart efter ovanstående
				och betydligt starkare.	KUN
		5	1000	KSDN Aberdeen SD	MA
		24	0731	CJCA Edmonton AB	CKL
		2	0750	CJCA 	MA
		18	0548	CJCA  med svängig musik, “AM 930 The Light“.	KUN
	930	25	0628	CJCA ”AM 930 The Light” ständigt närvarande	JOB
		30	1100	KSEI Pocatello ID	MA
		25	1100	KSEI  har jag missat ID på i alla år men nu åkte den dit! Även för 1240. QSL!	JOB
		26	0800	KSEI  ensam på frekvensen över heltimmen	BOS
		24	1100	KTKN Ketchikan AK  med ett par användbara ID på timmen enbart för att CJCA helt plötsligt sopades bort helt i en minut! Inga speciella AK-cx men BC och vissa AK gick  på alla möjliga antenner. Inga spår av den andra AK:n.  Svarade inte på mitt första mail men tack vare OF lyckades det direkt vid nytt mail! Tack Ole!	BOS
		6	0900	KNSA Unalakleet AK	MA
		18	1300	KNSA  med kedjeid. Hörd många dagar och ofta bra. 	KUN
	940	5	0600	CINW Montreal QC	MA
		24	0700	CJGX Yorkton SK	CKL
		28	0148	CJGX	BOS
		2	0800	CJGX 	MA
		18	0820	CJGX  “GX-94”	MJT
		25	1100	CJGX ”We are GX-94” rätt bra men hade det inte helt lätt mot KWBY!	JOB
		24	0800	KWBY Woodburn OR “KWBY 9-40 AM Woodburn Portland Oregon”  	CKL
		24	0800	KWBY  som ovan men även “La Pantera”. Dominant trots sina 200 Watt!	BOS
		30	1058	KWBY 	MA
		24 25	0745	KWBY  ganska bra: ”La Pantera 940 – Pura Raza”	JOB
		19	1145	KWBY  med spanska program. Gick tidvis bra.	KUN
	950	27	2310	CKNB Campbellton NB fint ID	BOS
		27	2257	WWJ Detroit MI	BOS
		5	0600	WWJ 	MA
		24	1057	CFAM Altona MB 	BOS
		26	0801	+KWAT Watertown SD  dök plötsligt upp med ett klart ID! Sedan tog KMTX över igen tillsammans med CFAM och andra.  Inte hörd i Norden tidigare tyx det.  Enligt KOJE stänger dom denna tid för några timmar.  Svarade fint efter ett bra tag!	BOS
		26	0826	KRWZ Denver CO  var det länge sedan jag hörde sist: ”Cruisin’ Oldies 950”	JOB
		26	1007	KRWZ	BOS
		24	0806	KMTX Helena MT  perfekt ID när de tog över från KJR en stund med OLD.	BOS
		5	1100	KMTX 	MA
		26	0818	KMTX  “Max 9-50 KMTX”	CKL
		18	0620	KMTX  med Beatles och Beach Boys	MJT
		24	0700	KJR Seattle WA	CKL
		30	1100	KJR 	MA
		21	1100	KJR  vanlig på denna fq. Stark!	KUN
	960	6	0200	WEAV Plattsburgh NY	MA
		27	2300	WEAV  nämnde bara 960 på heltimmen	BOS
		26	0600	KMA Shenandoah IA	BOS
		17	0440	KMA  stark med id denna gång. Även 22.10 kl 0600.	KUN
		19	0455		KMA	MJT
		2	1000	CFAC Calgary AB	MA
		25	1200	CFAC 	CKL
		5	1300	KSRA Salmon ID	MA
		24	0710	+KLAD Klamath Falls OR “Country Legends 9-60”	CKL
		24 26	0710	KLAD  med stiligt ”Country Legends 960” ID mm rapporterbart! Trodde nog det var Idaho som spökade igen men...  Ännu bättre 26.10. Snabbt svar.	BOS
		25	1234	KLAD  med reklam för en djuraffär i Klamath Falls! Över CFAC periodvis med C&W och ID ”Country Legends 960” men även med call och ort	JOB
	970	28	0000	WZAN Portland ME	BOS
		21	0800	WZAN  tyvärr dominant denna morgon. Stark!	KUN
		3	2330	WNED Buffalo NY	MA
		26	0925	KQAQ Austin MN  med ett skapligt Id till slut efter några bra fade up-perioder med Country. Sist jag hörde dem hade de SS och har varit silent däremellan.  Hördes igen den 27.10 klockan 2320 med ID och C&W! Första mailet hamnade i AOL:s spamfilter När jag skickade igen från jobbet tog det desto bättre med snabbt och utförligt svar!	BOS
		22	0846	KQAQ  med country och id.	KUN
		26	0805	WDAY Fargo ND  dominerade men släppte upp KBUL ibland + en ”Mex”	BOS
		22	0605	WDAY  igenom med id. Ganska trängd.	KUN
		19	0420	WDAY	MJT
		24	0900	KBUL Billings MT	CKL
		30	1100	KBUL 	MA
		26	0734	KBUL  ”now streamed live online at newsradio970.com”	JOB
		22	0530	KBUL  var inte lika dominerande nu som under PAX72.	KUN
		2	1000	KFTA Rupert ID Lyckades t o m med bokstavsid!	MA
		25	1103	KFTA  gladde med ett försenat legal ID här! QSL-mailet innehöll även en väldigt fin logga!	JOB
		24	0801	KCMD Portland OR kom den också. Bra drag på kondsen så här dags! ”AM 970 The Talker” men även callet. Rappt svar per mail	JOB
		24	1000	KTTO Spokane WA  mkt fint före och efter ID men även ID:et var .godkänt!  Svarade fint på mail.	BOS
		25	1130	KTTO  efterlängtad med halvskapligt ID här! ”KTTO Spokane AM 970. 24-hour-a-day Catholic Radio for the inland northwest”. KFBX-QRM. Har totat ihop en QSL-bilaga i PDF-format till hugade rapportörer!	JOB
		24	0857	KTTO  med EWTN-px	CKL
		23	1034	KFBX Fairbanks AK	CKL
		20	0818	KFBX  med id denna tid. Mycket vanlig denna exp.	KUN
		16	0900	KFBX	MJT
	980	27	2259	CFPL London ON  drog lite lokala reklamer, wx mm “AM 980”	BOS
		26 28	0134	WCUB Two Rivers WI	BOS
		28	0129	KKMS Richfield MN	BOS
		5	1000	KKMS 	MA
		26	0957	KKMS  fint med “AM 980 KKMS”-ID och promo	JOB
		19	0500	KKMS	MJT
		26	0900	CJME Regina SK	BOS
		18	0910	CJME  idades genom webbadressen www.newstalk980.com.	MJT
		5	1102	KSPZ Ammon ID	MA
		17	0815	KSPZ  med fint ”La Super Caliente” id.	KUN
		24	0854	KBBO Selah WA “Talk 9-80 K-USA”	CKL
		24 25	1228	KBBO  nästan dominant på frekvensen.  QSL!	BOS
		5	1200	KBBO 	MA
		24 25	1228	KBBO  med ett mycket bra ID ”Talk 980 K-USA”! Hörd vid fler tillfällen också men inte lika fint. QSL-mail kom snabbt	JOB
		17	0755	KBBO   med sina  ”Talk 980 K-USA” id.	KUN
		24	0700	CKNW New Westminster BC	CKL
		30	1100	CKNW 	MA
		17	0800	CKNW 	KUN
		24	0659	CKNW  hyfsat med promo och ID “CKNW Newstalk 980”	JOB
	990	26	1025	CKGM Montreal QC	BOS
		24	1113	CBW Winnipeg MB  äntligen med lokalpx efter flera timmars Overnight.  Drog rubrikerna för lokalnyheterna från ”CBC Winnipeg newsroom”.	BOS
		25	1057	CBW  hälsade välkommen till den lokala morgonshowen. Får väl bli en ny rpt då! Hann dock inte skicka den innan årets tjockaste brev kom som svar på PAX74-rapporten! Nu har man en CBC-frisbee oxo!	JOB
	1000	23	1035	KOMO Seattle WA “KOMO 1000”	CKL
	1010	24	2230	CFRB Toronto ON	BOS
		25	0533	CFRB 	CKL
		26	0605	CBR Calgary AB  med lokal gate och bra lokal-ID för Calgary 1010 och FM.	BOS
		27	0752	KIQI San Francisco CA  ”.... Unica 1010 AM”  Mycket västliga cx..	BOS
	1020	26	0606	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		5	0600	KDKA 	MA
		26	0907	KDKA “Newsradio 1020 KDKA”	JOB
		26	0800	KJJK Fergus Falls MN  med ett riktigt fint legal ID efter en del AC/OLD	BOS
		5	1000	KJJK 	MA
		24	1148	CKVH High Prairie AB  fint med ”1020 AM The Fox” mm	BOS
		3	1125	KCKN Roswell NM	MA
		24 26	0901	KTNQ Los Angeles CA  med fullständigt ID	BOS
		30	1058	KTNQ 	MA
		24	0841	KTNQ  ganska bra med ID:s bara som ”en las 1020” men ett par programpromos säkrade identiteten	JOB
		24	0900	KWIQ Moses Lake North WA ”ESPN Radio 10-20..KWIQ” även för KKRT 900	CKL
		26	0559	KWIQ   halvdåligt ID 	BOS
		24	0903	KWIQ  gladde med ett brukbart dubbel-ID för 900 och 1020. Prompt mail-svar!	JOB
		17	0830	KWIQ.	MJT
		18	0730	KDYK Union Gap WA	MJT
	1030	20	0406	WBZ Boston MA  med id just som jag passerade.	KUN
		24	0816	KMAS Shelton WA  lyckades jag få iväg rapporten till denna gång, Fint svar.	BOS
		24	0832	KMAS 	CKL
		24	0806	KMAS  ganska bra med ett meddelande från en av reklamsäljarna följt av telefonnumret och ID. Snabbt och trevligt mail-svar!	JOB
		24	0838	KTWO Casper WY “K-Two Radio”	CKL
		27	1030	KTWO	BOS
		2	0800	KTWO 	MA
		18	0840	KTWO  “K2 Radio”.	MJT
	1040	24	0932	WHO Des Moines IA	CKL
		22	0610	WHO  med id direkt. Q 4.	KUN
		26	0601	CKST Vancouver BC  Q4 + och många ID	BOS
		30	1100	CKST	MA
		17	1245	CKST  hördes med Q 4.	KUN
		24 25	0700	CKST  ”Team 1040” kanonfint	JOB
	1050	24	0103	WEPN New York NY	BOS
		24	2229	CHUM Toronto ON	BOS
		5	0600	CHUM 	MA
		24	0700	CKSB St. Boniface MB fick jag så till sist med ett hyfsat “CKSB Manitoba” på heltimmen! Efterspanad sedan jag vet inte när	JOB
		2	0800	CKSB	MA
		24 25	0900	KTCT San Mateo CA  men betydligt bättre 1200.  Fick ett par perfekta QSL-mail.	BOS
		24	1200	KTCT  “KNBR 10-50 KTCT”	CKL
		24 25	1202	KTCT  höjde temperaturen med ett riktigt bra ID innehållandes call och ort! Även 24:e. Svarade med trevligt QSL-kort!	JOB
		25	1118	KEYF Dishman WA  med ett fint ID	BOS
		25	1206	KEYF  med ett brukbart “AM 1050 The Key”. Svarade prompt med ett aktivt mail som visar bolagets alla olika stationsloggor!	JOB
	1060	26	0958	KYW Philadelphia PA  dåligt på LSB men riktigt bra i USB-läge...	BOS
		26	0900	KGFX Pierre SD  med ett bra legal ID! Jämnstark med AB ett tag	BOS
		23	0612	CKMX Calgary AB “Classic country AM 10-60”	CKL
		10	0810	CKMX  med country.	KUN
		18	1220	CKMX  med country som vanligt.	MJT
	1070	24 26	2233	CHOK Sarnia ON  fint med Country och många ID	BOS
		20	0728	CHOK  med id. Körde country.	KUN
		24 26	2244	CHOK  ganska bra med ID “Country 103.9 CHOK“. Även 26:e i kamp med KNX på ÖK-tråden!	JOB
		24	0842	KNX Los Angeles CA	CKL
		24	1046	KNX  nästan oavsett cx: ”KNX 1070 Newsradio”	JOB
		25	1156	CFAX Victoria BC  kanon	BOS
		24 25	0906	CFAX  ID:ade ”C-FAX 1070” innan mer av ”Coast to Coast AM”	JOB
	1080	26 27	2332	WTIC Hartford CT  stark och ren som vid den värsta morgontopp	BOS
		5	0600	WTIC 	MA
		21	0910	WTIC  med id direkt.	KUN
		26	0833	WTIC  med wx och inget mer spännande	JOB
		26	0900	KRLD Dallas TX 	BOS
		26	0930	KRLD 	CKL
		24	1200	KUDO Anchorage AK	CKL
		10	0831	KUDO  med id.	KUN
		18	0930	KUDO.	MJT
	1090	26	1000	WBAL Baltimore MD  med några usla Id 	BOS
		26	0942	KAAY Little Rock AR  med ett svagt ID. Tur man har den redan...	BOS
		26	0942	KAAY   allt för svag för rapport 	CKL
		26	0859	KBOZ Bozeman MT  med ett fint ID var det ett tag sedan jag lyssnade på…	BOS
		24	0450	KPTK Seattle WA “Seattle’s Progressive Talk AM 10-90”	CKL
		24	0800	KPTK	BOS
		2	1000	KPTK 	MA
		15	1225	KPTK  med id.	KUN
		25	1200	KPTK kastade in ett snabbt ”KTPK Seattle” precis på timmen	JOB
	1100	26	0858	WTAM Cleveland OH	BOS
		4	0600	WTAM 	MA
	26	0905	+WZFG Dilworth MN  med ett stört ID men sa I alla fall att man var All New, 
			kallade sig “The Flag” och riktade sig till Fargo. Ej manglat. Lär ha fler och bättre 
			inspelningar.  Svarade trevligt efter ett par dagars betänketid per mail	BOS
		26	0905	WZFG  gladde stort! ”AM 1100 The Flag”. Trevligt mail-QSL!	JOB
		26 27	0751	KNZZ Grand Junction CO	BOS
		25	1200	KNZZ  “Online on demand Newsradio 1100 KNZZ Grand Junction” 	JOB
		25	1112	+KWWN Las Vegas NV  med ett bra ID förvånade stort!  Hade jag inte alls i tankarna.  Har bara varit igång några månader?  Perfekt QSL inom en timme!	BOS
		24	0702	KFAX San Francisco CA	BOS
		24	1029	KFAX 	CKL
		24	0702	KFAX ”We are AM 1100 KFAX”	JOB
	1110	24	0359	WBT Charlotte NC	BOS
		5	0600	WBT 	MA
		25	0505	WBT 	CKL
		27	2250	KFAB Omaha NE	BOS
		24	0833	KFAB 	CKL
		24	0606	KFAB ”Newsradio 1110 KFAB” mestadels under Alaskaiten	JOB
		24	1200	KAGV Big Lake AK	CKL
		25	1200	KAGV	BOS
		6	1000	KAGV 	MA
		12	1300	KAGV  med fint TOH-id.	KUN
		25	1204	KAGV  “You’re listening to KAGV 1110, Alaska’s Gospel Voice”	JOB
		15	1140	KAGV	MJT
	1120	28	2300	KMOX St Louis MO	BOS
		24	0832	KMOX 	CKL
		5	0600	KMOX 	MA
		20	0650	KMOX  gick bra här.	KUN
		25	1206	KANN Roy UT  sparade sitt legal ID till sex minuter över! Även nyheterna!	BOS
		25	1206	KANN  mindre än 30 sekunder innan jag bytte IQ-intervall! Bra legal ID följt av SRN News. Har haft den på gaffeln flera PAX-expeditioner med nonstop kristen kontemporär pop men nu åkte den faktiskt dit!	JOB
		2	0759	KANN 	MA
		30	1100	KPNW Eugene OR	MA
		25	1200	KPNW	BOS
		25	1200	KPNW  ”Newsradio 1120 KPNW Eugene”	JOB
		17	0600	KPNW	MJT
	1130	27	2245	WBBR New York NY	BOS
		26	1000	WBBR 	CKL
		28	2259	WDFN Detroit MI  fint! Länge sedan jag noterade den senast.	BOS
		23	2234	WDFN  sällan hörd men här dök man upp med en promo där man nämnde sin website på ”wdfn.com”. QSL finns dock från PAX57. Samma v/s på WDTW	JOB
		28	2300	WISN Milwaukee WI  tog över på timmen igen.	BOS
		24	2305	WISN dominant så här dags med trafik: ”Get rapid traffic on Newstalk 1130 WISN”	JOB
		25	0500	KFAN Minneapolis MN “AM 11-30 KFAN Minneapolis St. Paul”	CKL
		28	2358	KFAN	BOS
		24	1200	CKWX Vancouver BC	CKL
		24	0800	CKWX	BOS
	1140	23	2205	CBI Sydney NS med ID efter lokal wx ”This is CBC Radio One 97.1 in Cape Breton”. På väg bort från AM!  1270 och 1350/1420 återstår ju än så länge som tänkbara mål för ”alla” nykläckta NA-DX:are med smak för kanadicker!	JOB
		29	0006	KSOO Sioux Falls SD  med ett svagt ID I röran	BOS
		5	1056	KSOO 	MA
		26	1000	KSOO  “The Talk of Sioux Falls 11-40 KSOO”	CKL
		23	1200	CHRB High River AB	CKL
		1	0900	CHRB 	MA
		27	1200	CHRB	BOS
		17	0915	CHRB  var det överraskande som gick här.	KUN
		24	1207	KSLD Soldotna AK	CKL
		26	1201	KSLD  ”This is 1140 KSLD – The King – Soldotna, Kenai, Homer”	JOB
	1150	23	0530	WHBY Kimberly WI “News Talk 11-50 WHBY”	CKL
		5	1100	KSAL Salina KS	MA
		26	1050	KSAL 	CKL
		24 25	1136	KSEN Shelby MT  dominant	BOS
		3	1154	KSEN 	MA
		25	1200	KSEN gjorde sig uppfattbar här	JOB
		27	1334	KAGO Klamath Falls OR  helt ensam och stark med flera ID mm i ett kort men häftigt norrskenslyft.	BOS
		25	1300	KKNW Seattle WA	BOS
		30	1100	KKNW	MA
		16	0755	KKNW  med talk.	KUN
		25	1200	KKNW fint ”Alternative Talk 1150 AM KKNW Seattle and KWJZ 98.9 FM HD3 Seattle”	JOB
		24	1210	CKFR Kelowna BC  ”News Talk Sports AM 1150” och ESPN	BOS
		24	0938	CKFR  “ESPN Radio on News Talk Sports AM 11-50”	CKL
		17	1050	CKFR	MJT
		24	0659	CKFR ”AM 1150” kanonpromo	JOB
	1160	23	0510	WYLL Chicago IL	CKL
		17	0256	WYLL  stark här. Även andra dagar.	KUN
		24	1200	KSL Salt Lake City UT	CKL
		30	1100	KSL	MA
		21	0930	KSL  i kamp med WYLL.	KUN
	1170	26	1000	WWVA Wheeling WV	CKL
		24 25	0937	KPUG Bellingham WA	BOS
		24	1200	KPUG 	CKL
		30	1100	KPUG 	MA
		25	0841	KPUG  fint: ”KPUG 1170 – The Sportsleader” + promo	JOB
		27	0800	KJNP North Pole AK  tryckte bort övriga på blå antenn	BOS
		6	0900	KJNP 	MA
		13	1345	KJNP  gick mycket starkt.	KUN
	1180	24	1200	KOFI Kalispell MT	CKL
		30	1100	KOFI 	MA
		18	0900	KOFI  med ruggig signal	MJT
		25	1200	KLAY Lakewood WA  i jämnhöjd med KOFI 	BOS
		24	1106	KLAY “…here on KLAY” i kamp med en starkare	JOB
		5	1300	KLAY 	MA
	1190	6	2256	WLIB New York NY	MA
		25	0505	WLIB 	CKL
		24	1200	KEX Portland OR	CKL
		30	1100	KEX 	MA
		15	1230	KEX 	KUN
		24	1131	KEX  “Newsradio 1190 KEX” kanon	JOB
	1200	24	2230	CFGO Ottawa ON	CKL
		16	0430	CFGO	MJT
		25	0300	WCHB Taylor MI	CKL
		25	0204	WCHB  ”AM 1200 WCHB”	JOB
		25	0500	WOAI San Antonio TX	CKL
		22	0505	WOAI  med id. Hörd även andra dagar.	KUN
		24 25	0435	WOAI  med en skaplig promo plus ID	JOB
		24	2300	KFNW West Fargo ND med flera ID:s på raken precis då jag kom till frekvensen!	JOB
		24	2300	KFNW  risigt id så rapport är tveksam	CKL
		27	1205	KFNW  fint! ”Faith 1200” och bokstavs-ID	BOS
		3	1200	KFNW 	MA
		24	1159	CJRJ Vancouver BC ”RJ-1200”	CKL
		27	1157	CJRJ	BOS
		16	0730	CJRJ  hörd här och även andra dagar. Ofta bra.	KUN
		16	1250	CJRJ  nyheter med Mona Dean på heltimmen. Känns lätt igen...	MJT
	1210	16	0520	VOAR Mt Pearl NL “Christian Mix on 12-10 VOAR”	MJT
		25	0200	WPHT Philadelphia PA	CKL
		24	0918	KGYN Guymon OK	BOS
		24	0433	KGYN 	CKL
		2	0900	KGYN 	MA
		24	0935	KGYN ”News, Weather, Sports, Agri-business and great Country music. US Country 1210 KGYN”. Mycket fint!	JOB
		18	0945	KGYN  med country.	KUN
		18	0820	KGYN	MJT
		24	1117	CFYM Kindersley SK	BOS
		24	1048	CFYM  ”Classic Hits 1210 CFYM” mycket fint	JOB
		3	1100	CFYM 	MA
		5	1100	KHAT Laramie WY	MA
		25	1105	KPRZ San Marcos CA  skapligt bara precis vid ID.	BOS
		5	1257	KPRZ 	MA
	1220	4	0600	WHKW Cleveland OH	MA
		26	1000	WHKW 	CKL
		26	1000	WHKW	JOB
		25	0500	CJRB Boissevain MB	CKL
		26	1100	CJRB ”CJRB Radio 1220” ägde frekvensen	JOB
		5	0600	CJRB 	MA
		18	0715	CJRB	MJT
		25	1149	+KHTS Canyon Country CA  blev det oväntade resultatet då jag kollade en OID som jag noterat ner. Fina detaljer och id!  Samt QSL!	BOS
		25	1209	KHTS  kom upp med ett “AM 1220 KHTS” efter en låt! Kul! Dök dock snabbt och släppte fram CJRB/KPJC istället  QSL:ade trevligt per epost!	JOB
		25	1159	KPJC Salem OR  ville förstås vara med på ett litet hörn	BOS
		5	1300	KPJC 	MA
		25	1219	KPJC  ID:ar oftast ”JC Talk AM 1220” men drog callet på heltimmen. Ny bekantskap för	JOB
	1230	14	0548	+WCBT Roanoke Rapids NC med två id.	KUN
		25	0233	KTRF Thief River Falls MN  plötsligt stark i en minut med lokalt väder. Kallt.	BOS
		25	0233	KTRF 	CKL
		25	0233	KTRF ganska bra med ordentligt ID i samband med vädret. Trevligt QSL-brev per post där man berättade vem hallåmannen var! 	JOB
		26	1100	+KWNO Winona MN ”KWNO Winona”, varken mer eller mindre men QSL:et värmde gott, och även förstås T-shirten (XL) som bifogades!	JOB
		26	1100	KWNO   men det är svagt och stört  	CKL
		26	1100	KWNO  även på min antennkombination...	BOS
		18	0400	CHFC Churchill MB med id för dess FM-fq. Ekoeffekt så troligen två CBC-stationer på fq-n. Den andra möjligen CFFB. 	KUN
		21	1530	CBQC Ft Providence NT  gick // med CFYK.	KUN
		5	1300	KOBB Bozeman MT  Thanks to HK and Adrew Brade	MA
		30	1200	KBAR Burley ID	MA
		17	0800	KBAR  gick riktigt bra här.	KUN
		18	0358	KELY Ely NV med id.	KUN
		18	1008	+KDAC Fort Bragg CA eller heter den KUKI även här!?. KUKI-px i alla fall. Id-ad mha HK. Tack Henrik!	KUN
		24	1132	KKEE Astoria OR	CKL
		25	1059	KKEE  med talk ockh inte ESPN förvånade	BOS
		25	1230	KKEE “kkee1230.com”	JOB
		10	0858	KKEE  med id här.	KUN
		17	0800	KKEE  med sport.	MJT
		25	0800	KZZR Burns OR	BOS
		25	1259	KZZR hann precis ID:a innan KWYZ…	JOB
		2	0800	KZZR 	MA
		25	0800	KZZR 	CKL
		16	1030	KZZR  tyvärr alltför ofta...	MJT
		17	1000	KZZR Burns OR med TOH-id.Vanligast efter CBC Radio One.	KUN
		25	0834	KSBN Spokane WA  med trevligt ID i promo	BOS
		26	0600	KSBN  “Moneytalk 1230 KSBN Spokane”	JOB
		17	1005	KSBN  med id “Money Talk 1230 KSBN Spokane”. 	KUN
		25	1300	KWYZ Everett WA  med dubbel-ID:et //1450	BOS
		25	1300	KWYZ med det sedvanliga dubbel-ID:et för 1450 och 1230. Fint ID även 0644. Har ett mycket trevligt elektroniskt QSL-kort	JOB
		17	0630	KWYZ  med koreanska.	KUN
		25	1219	KDYM Sunnyside WA “1020 1230 AM La Gran D”	JOB
	1240	27	2230	CKIM Baie Verte NL  skapligt 	BOS
		21	0600	CKIM  relä av VOCM	KUN
		4	0831	WFOY Saint Augustine FL	MA
		26	0959	WFOY  ”Newstalk 1240 WFOY St. Augustine” svagt men klart	JOB
		14	0540	WMMB Melbourne FL tog over rätt snabbt.	MJT
		14	0530	WMMB  tog över efter WOON.	KUN
		14	0520	WOON Woonsocket RI  med flera id. Svarade med trevligt mail.	KUN
		14	0530	WOON   gladde	MJT
		26	0733	WJMC Rice Lake WI  med bara ett dåligt ID	BOS
		26	0733	WJMC med just inget mer än ett ID. Ny i mina lurar!	JOB
		18	0538	KTLO Mountain Home AR kom upp här.	KUN
		26	1107	KICD Spencer IA gladde med ett ID innan vädret. Ny för mig!	JOB
		18	1100	KFOR Lincoln NE	MJT
		24	1006	KODY North Platte NE  med ett skapligt ID 	BOS
		25 26	0900	KDLR Devils Lake ND ”This is KDLR Devils Lake”	JOB
		27	1000	KDLR  precis som ovan	BOS
		27	0902	KCCR Pierre SD  med ett fint ID. Även ett ID 0800 samma dag.	BOS
		17	0452	KCCR  var den som först id-ades här denna morgon.	KUN
		6	0800	KLYQ Hamilton MT	MA
		19	0440	KLTZ Glasgow MT med id ”AM 1240 KLTZ”.	KUN
		25 29	0610	KWIK Pocatello ID  med dubbel-ID:et //930	BOS
		24 26	0839	KWIK har jag inte haft förut! Dubbel-ID för 590 och 1240. Perfekt QSL-brev som Word-attachment. Även 25:e	JOB
		17	0800	KWIK  med dubbelid för 590 KID och denna. Vanlig.	KUN
		16	0754	KELK Elko NV med id ”AM 1240 KELK”.	KUN
		24	1100	+KJOP Lemoore CA  med ett fint ID efter en lokal promo mm rapportnyttigt! Den var helt oväntad förstås.  IHR-stn så den förväntades svara och mycket riktigt...	BOS
		16	0830	KSUE Susanville CA med ”on News Talk 1240 KSUE”.	KUN
		23	1100	KEJO Corvallis OR “KEJO….Joe-Radio”	CKL
		24 25	1306	KEJO	BOS
		30	1100	KEJO	MA
		25	1305	KEJO  ”1240 Joe Radio”	JOB
		19	1106	KEJO   med id ”12-40 Joe Radio”.	KUN
		24	1000	KTIX Pendleton OR	CKL
		25 26	1300	KTIX	BOS
		17	0938	KTIX  i kamp med KWIK	KUN
		25 26	1244	KCVL Colville WA fint en stund med promo och ID	JOB
		24	1306	KCVL med kanon-id efter Colville-reklam	BOS
	1250	27	2206	+WMTR Morristown NJ  med ett första ID denna tid och senare ett kanon-ID mm! Gick fint med 60-tals-Oldies av och till! Fint QSL med komplettering av ett par låttitlar jag gått bet på...	BOS
		26	1000	WTAE Pittsburgh PA ”WTAE Pittsburgh” men inte mycket mer	JOB
		24 27	0100	CJYE Oakville ON  ensam och stark  ”Joy 1250”.  Även 27.10 kl 2229!	BOS
		24	0000	CJYE  ”Joy 1250 – Christian Radio for Southern Ontario” gick bra med flera ID:s och promos	JOB
		23	0526	WSSP Milwaukee WI	CKL
		22	0545	WSSP  loggades även denna exp.	KUN
		26	0600	WSSP  ”1250 WSSP Milwaukee…Sportsradio1250.com” tog över efter KWSU	JOB
		17	0330	WSSP	MJT
		27	1000	WSSP	BOS
		3	1200	KBRF Fergus Falls MN	MA
1250		26	0800	KBRF   gladde med ett riktigt fint ID och en del rapportdetaljer som tillbehör! Den har jag inte stött på förut. Svarade snällt per snailmail	JOB
		25 26	0759	KBRF  rent våldsamt bra med en massa lokalt och kanon-id.  Trevligt QSL.	BOS
		25	0506	CHSM Steinbach MB “AM 12-50 Radio”	CKL
		25	0159	CHSM  “AM 1250 – A Golden West Radio Station”. Bättre ID än så tycks inte gå att få på denna!	JOB
		16	0810	CHSM  känns igen på musiken.	MJT
		27	1200	KNEU Roosevelt UT  med två fina Id strax före timmen. Får prova en ny rpt.	BOS
		30	1100	KKDZ Seattle WA	MA
		17	0950	KKDZ  med Radio Disney. 	KUN
		25	1000	KKDZ  ”This is KKDZ and KKDZ HD-1 Seattle”	JOB
		25	1309	KKDZ  	BOS
		26	0910	KKDZ	MJT
		26	0559	KWSU Pullman WA rätt bra med promo och ”Northwest Public Radio” men även med ID för 1250. Trevlig QSL-försändelse förrförra säsongen	JOB
		25 26	1305	KWSU  starkare än Disney en stund med ID mm	BOS
	1260	25 26	0859	WMKI Boston MA ”Radio Disney WMKI and WMKI HD-1 Boston”	JOB
		27	2259	WMKI	BOS
		26	0859	WMKI 	CKL
		5	0500	WNSS Syracuse NY	MA
		26	1000	WNSS  ett svagt ID men någorlunda rent. Inkom med ett QSL-mail förra säsongen	JOB
		17	1000	WNSS  med svagt id i kamp med CFRN. För svag för  rapport än en gång.	KUN
		26	1000	WNSS  svagt iD i det atmosfäriska fräsandet på den antenn jag valt.	BOS
		28	2259	WSUA Miami FL  med ett svagt men klart “Radio Caracol Miami”. Ny för mig	BOS
		28	2300	WNDE indianapolis IN  kom tyvärr bra till timmen....	BOS
		24	0434	CFRN Edmonton AB “The Team 12-60”	CKL
		24 25	1247	CFRN “Team 1260 Sports Radio” och inget intressantare	JOB
		17	1000	CFRN  med id ”Sports Radio Team 12-60”.	KUN
		27	1007	CFRN refererade till just ”CFRN” i en lokal promo.	BOS
	1270	27	2103	CJCB Sydney NS  drog Sydney-vädret efter nyheterna.	BOS
		23	2156	CJCB  med lokalreklam och jingle ID: “Today’s Country 1270 CJCB”	JOB
		18	0930	CJCB  “Country 1270”	MJT
		5	0600	WXYT Detroit MI	MA
		25	0201	WXYT  “97.1 The Ticket”	CKL
		24	0419	KNWC Sioux Falls SD “Praise 12-70”	CKL
		5	1000	KNWC 	MA
		26	1000	KNWC  nästan lite väl framträdande för att annat godis ska kunna visa framfötterna! ”This is Faith 1270 KNWC Sioux Falls”	JOB
		26	1134	KNWC  med flera varianter på ID	BOS
		18	0945	KNWC	MJT
		3	0800	KIML Gillette WY	MA
		30 2	1200	KTFI Twin Falls ID	MA
		16	0806	KTFI  med id. Gick länge denna morgon.	KUN
		25	1234	KTFI   ”Supertalk 1270 KTFI”	BOS
		24 25	0906	KTFI ”Supertalk 1270 KTFI” ägde frekvensen. Även 25:e med kanon-ID	JOB
		25	1248	KBAM Longview WA  var ett välkommet tillskott till WA-floran! Ett standardiserat ID mellan ett par Country-låtar.  Även jag fick kul svar efter att ha bytt SMTP-server.	BOS
		25	1248	KBAM  hade jag också den goda smaken att spela in! Ett skapligt ”Real Country 1270 K-BAM” mellan två Countrylåtar! Snabbt mailsvar	JOB
	1280	27	2200	VSB2 Hamilton BER  med ID för BBN och WFYQ FM	BOS
		26	0902	CFMB Montreal QC ”CFMB 1280. La Station Multi-Culturelle” gick fint	JOB
		25	0100	CFMB 	CKL
		21	0915	CFMB  gick ett tag denna morgon.	KUN
		26	0902	CFMB  överraskade med ett fint ID ovanpå alla andra här.	BOS
		26	1000	WGBF Evansville IN med ett svagt id	CKL
		26	1000	WGBF  bjussade trevligt nog på ett brukbart ID på heltimmen! Firar 85-årsjubileum tydligen! Inkom med ett trevligt handskrivet QSL-brev	JOB
		26	0931	WGBF  redan denna tid med web-adressen ”newstalk1280.com”-promo	BOS
		3	1000	WNAM Neenah-Menasha WI	MA
		25	0116	WNAM 	CKL
		22	0800	WNAM  hördes bra denna morgon.	KUN
		26	0654	WNAM  ”The Home of America’s Best Music AM 1280 WNAM”	JOB
		26	0754	WWTC Minneapolis MN ”AM 1280 The Patriot – More Intelligent Radio”, bara så att vi vet!	JOB
		27	0906	WWTC  idade med web-adressen.	BOS
		26	0900	KVXR Moorhead MN kom den också: ”Your local catholic radio station 24 hours a day, we are AM 1280 KVXR”. Trevligt mailsvar redan på PAX74-rapporten dock!	JOB
		26	0900	KVXR  	CKL
		27	1106	KVXR  med ett fint bokstavs-id	BOS
		26	1032	KBNO Denver CO stark med ”Que Bueno 1280”-ID	JOB
		25 26	0911	KBNO	BOS
		24	1001	CJSL Estevan SK	CKL
		26	0907	CJSL  bara med ett svagt “CJ-1280” I kanten på starkare “MEX”	BOS
		20	0545	KZNS Salt Lake City UT  med id “Sports Radio 1280 The Zone”.	KUN
		25	1120	KZNS	BOS
		25	1143	KZNS  promo och ”Sports Radio 1280 The Zone”	JOB
		25	1130	KIT Yakima WA ”Newstalk 1280 KIT”	JOB
		24 25	1130	KIT	BOS
		24 25	1139	CHQB Powell River BC riktigt bra en stund men sjunger på sista versen som AM-station. ”95.7 Sun FM – The Energy of Powell River”	JOB
		25	1310	CHQB  ”957 Sun FM - Where You’re Always Walking on Sunshine”	BOS
		25 26	1140	CHQB  ganska ensam på frekvensen med bara FM-id. Den 25:e 1310 med varianten  ”95-7 Sun FM - Where You’re Always Walking on Sunshine”	BOS
	1290	27	2200	WKBK Keene NH  med legal ID	BOS
		26	0700	WKBK  med ett hyfsat ID. Trevligt mail-QSL förra säsongen	JOB
		14	0600	WJNO West Palm Beach FL  med id. Bra ÖK-cx denna tid.	KUN
		6	0600	CJBK London ON	MA
		27	2258	CJBK	BOS
		26	0900	CJBK 	CKL
		24	0037	CJBK  har jag haft svårt att höra tidigare men vanlig denna expedition. Ganska bra en stund här med lokala reklamer och ”Newstalk 1290”-ID	JOB
		24	0025	WTKS Savannah GA  med ett uselt ID	BOS
		24	0025	WTKS  framträdde på ena sidbandet! Trevligt QSL-svar!	JOB
		25	0230	WHIO Dayton OH	CKL
		25	0230	WHIO  ”AM 1290 and 95.7 FM Newstalk Radio WHIO”	JOB
		24	2332	WHIO	BOS
		27 28	2331	WIRL Peoria IL	BOS
		25	0328	WMCS Greenfield WI  hänvisade till 1290wmcs.com	CKL
		26	1047	WMCS  ”1290 WMCS – The Talk of The Town”	JOB
		26	1131	KKAR Omaha NE	CKL
		26	0706	KKAR  ”Newstalk 1290 K-Car. Standing Up For What’s Right”	JOB
		26	1132	KKAR  rent och stark med ID	BOS
		14	0647	KKAR   med id ”12-90 K- K-car ”.	KUN
		24	0437	CFRW Winnipeg MB “Greatest Oldies of all time CFRW”	CKL
		1	0900	CFRW 	MA
		14	0720	CFRW  störd av NDB-station och en talk-station.	KUN
		14	0700	CFRW	MJT
		5	1100	KGVO Missoula MT	MA
		26	0600	KGVO  med ett riktigt bra ID för arkivering	JOB
		27	1133	KOWB Laramie WY  med ett bra ID men inte något mer...	BOS
		29	0030	KOUU Pocatello ID  förvånade med ett komplett ID vid vad som tydligen var en 
				sunset-öppning. Hittade inga andra med ID från detta område på inspelningarna.	BOS
		25	1200	KPAY Chico CA  dök upp med ett ganska bra men kort legal ID genom KUMA.	BOS
		30	1100	KUMA Pendleton OR	MA
		24	1000	KUMA 	CKL
		16	0832	KUMA  med id ”News Talk Radio 12-90 KUMA”.	KUN
	1300	24	0048	WXRL Lancaster NY skapligt med C&W och ID här i samband med en promo	JOB
		26	0846	WJMO Cleveland OH ”Non stop inspirational music 24/7 on Cleveland’s Inspiration Station The New Praise 1300 AM”. Var den inte ny ifjol också?	JOB
		24	2300	WOOD Grand Rapids MI	CKL
		4	0000	WOOD 	MA
		26	1030	WOOD  ”Newsradio Wood 1300” mycket bra	JOB
		22	0606	WOOD  tog över efter KGLO.	KUN
		24	0957	KGLO Mason City IA	CKL
		3	0159	KGLO 	MA
		22	0600	KGLO  med TOH-id.	KUN
		19	0700	KGLO	MJT
		25	1053	KLER Orofino ID  inte så stark men stadig under KOL. ID denna tid.	BOS
		24	1000	KKOL Seattle WA	CKL
		16	0745	KKOL  stark denna morgon. Även 17.10 kl 1300.	KUN
	1310	20	0649	WLOB Portland ME  med id direkt jag kom på frekvensen.               	KUN
		1	0900	CIWW Ottawa ON	MA
		25	0334	CIWW 	CKL
		22	0542	CIWW  med id  ”Oldies 13-10”.	KUN
		24 26	0022	CIWW hajade till när modern pop spelades men det visade sig vara en promo för 105.3 KISS FM, systerstation till CIWW!  På heltimmen det vanliga ”CIWW Ottawa. Oldies 1310 – A Division of Rogers Communications”	JOB
		25 26	0159	WCCW Traverse City MI  ”This is 1310 ESPN Radio. The 24 hour sports station”. Traverse City-reklamer innan ID. Ett ganska bra “1310 WCCW” den 25:e	JOB
		25 26	0032	WDTW Dearborn MI kanaldominant så här dags med ett par hänvisningar till websiten på “1310wdtw.com” i en promo.  Bra promo 26:e. Även 24:e	JOB
		20	0700	WDTW med TOH-id ”13-10 WDTW Dearborn Detroit” i röran. Tog sedan över 
				frekvensen denna morgon.	KUN
		28	0032	WDTW  i röran	BOS
		3	1000	WIBA Madison WI	MA
		25	0202	WIBA 	CKL
		22	0500	WIBA  med TOH-id.	KUN
		25 26	0700	WIBA  ”Newstalk 1310 WIBA”	JOB
		24 27	0805	WIBA  alldeles strålande bra	BOS
		25	0543	KNOX Grand Forks ND	CKL
		10 22	0700	KNOX  med TOH-id.	KUN
		24 26	0800	KNOX  myckedt fint ID	BOS
		25 26	0221	KNOX  fint med mycket rapporterbart. Även med perfekt ID à la Bosse den 26:e	JOB
		10	0605	KFKA Greeley CO  med id direkt. Hoppas även hitta inspelat id.	KUN
		27 29	1100	KFKA  med ett tydligt ID	BOS
		5	1300	KEIN Great Falls MT	MA
		24 25	0824	KEIN  ganska bra med ID ”Music of Your Life…here on 1310 KEIN”. Ett fint ID för arkivet den 25:e Typisk rapportätare men på den igen!	JOB
		24 25	0850	KEIN bättre den 24:e än dagen efter	BOS
		25	1100	CHLW St. Paul AB	CKL
		20	0855	CHLW  dominerade denna tid.	KUN
		16	0615	CHLW	MJT
		24 25	0431	CHLW “The Lakeland’s Country Music Leader 1310 CHLW” fint som vanligt	JOB
		26	0559	KZXR Prosser WA  ganska bra på timmen: ”This is KZXR AM 1310”	JOB
		26	0559	KZXR  godkänt men har hörts  mycket bättre.  Nu kanske på ordinarie natteffekt.	BOS
	1320	27	2204	WATR Waterbury CT  med flera ID och bra detaljer över en 15-minutersperiod.	BOS
		25 26	0040	WBOB Jacksonville FL fint ID vid ett break i sporten! Noterad flera gånger till men lär visst ha höjt effekten?  Trevligt mailsvar!	JOB
		24 27	0031	WBOB  inte så stark den 24:e men ett par skapliga ID den 27:e dock. Trevligt svar!	BOS
		25	0040	WBOB  alltid kul med Florida 	CKL
		27	2330	CJMR Mississauga ON  starkt och fint vid ID.	BOS
		24 25	0001	CJMR  med ett stört ID på timmen. Bättre 25:e	JOB
		20	0703	WJAS Pittsburg PA med flera id. Gick hyfsat i topparna.                  	KUN
		27 28	2330	WILS Lansing MI	BOS
		4	0000	WILS 	MA
		25	0034	WILS  ”More compelling Talk 13-20 WILS”	CKL
		20	0625	WILS  med id. Störd och inte alltför bra. Efter 0730 gick man betydligt bättre och 
				dominerade sedan frekvensen.	KUN
		24	0259	WILS  “More Compelling Talk Radio for the Capital City, this is 1320 WILS Lansing”	JOB
		25 26	0722	KOZY Grand Rapids MN  ID:ade fint i samband med wx. Äntligen rapport, och då blev det QSL också, till vilket bifogades en XXL-T-shirt som två JOB antagligen ryms i! Noterad med Minnesota Golden Gopher hockey någon natt	JOB
		26	0750	KOZY  lät systerstationen KMFY 96.9 stå för uppmaningen till nykterhet i trafiken.	BOS
		25	0257	KOZY 	CKL
		18	0400	KELO Sioux Falls SD,  med id ”Newstalk 13-20 KELO”. Jag fick ett mycket 
				trevligt svar med bl.a. en T-shirt.	KUN
		5	1100	KFNZ Salt Lake City UT	MA
		24	0625	KFNZ	BOS
		10	0812	KFNZ  med id ”13-20 The Fans” nästan direkt.	KUN
		24	0755	KFNZ ganska bra med lokalreklam. Skrällde med QSL-kort förra säsongen!	JOB
		25	1040	KCTC Sacramento CA  med ett fint ”espn1320.net”.  Gäller att hänga med här!	BOS
		25	1040	KCTC   ”ESPN 1320 on line at espn1320.net”	JOB
		24 27	0833	KXRO Aberdeen WA  har jag inte hört förr!  Många ID båda dagarna trots nätverkspx
				i övrigt. ID och slogan samt annat lokalt rapporterbart.	BOS
		24 25	0833	KXRO  utmanade CHMB lite då och då! QSL:ade!	JOB
		25	0600	CHMB Vancouver BC	CKL
		18	0600	CHMB  med id på EE. 	KUN
		24	0801	CHMB  perfekt EE ID	BOS
	1330	14	0500	WRCA Waltham MA	MJT
		24 28	2221	WFNN Erie PA	BOS
		3	0600	WFNN 	MA
		25 26	1000	WFNN  mycket bra med legal ID! QSL:ade trevligt förra säsongen. Även 25:e. ”AM 1330 The Fan” är standard-slogan	JOB
		26	0929	WVHI Evansville IN ID:ade just innan XEAJ! ”AM 1330 WVHI”.. Ett svagare ID lite senare. Kollegan på 1280 hördes ju samtidigt! Snabbt QSL-mail. Ville även jag skulle testa livelänken som tyvärr inte fungerade hos mig…	JOB
		28	2330	WHBL Sheboygan WI  svagt ID I röran	BOS
		25	0300	WHBL  fri från de övriga några sekunder med en jingle: ”Newsradio 1330 WHBL”	JOB
		23	0517	WLOL Minneapolis MN “Relevant Radio 13-30”	CKL
		18	0817	WLOL  med id ”Relevant Radio 13-30”.	KUN
		27	0910	WLOL  ovanligt onödigt bra	BOS
		26	0246	WLOL är en stadig rackare. Fina ID:s här	JOB
		24 26	0500	KWLO Waterloo IA ID:ade i kamp med WLOL mfl	JOB
		26 27	0805	KWLO  med “Stars 1330 KWLO”	BOS
		5	1000	KNSS Wichita KS	MA
		27	0856	KNSS  med ett dåligt ID bara genom WLOL	BOS
		24	1008	CJYM Rosetown SK	CKL
		3	0800	CJYM 	MA
		24	1116	CJYM kanon! ”An early start to a new day with Classic Hits 1330 CJYM” 	JOB
		17	0920	CJYM  gick bra.	KUN
		18	0730	CJYM	MJT
		25	1100	KWKW Los Angeles CA “13-30 KWKW… Los Angeles”	CKL
		24	0900	KWKW  med legal ID “1330 KWKW AM Los Angeles”	JOB
		3	0801	KWKW 	MA
		24 25	1100	KWKW  Bokstavs-ID hört även kl 1237.	BOS
		24 25	1300	KKPZ Portland OR	BOS
		30	1200	KKPZ 	MA
		25	1300	KKPZ  “13-30 KKPZ Portland”	CKL
	1330	24 25	1300	KKPZ riktigt fint vid legal ID så här blev det rapport! Även 26:e	JOB
		25	1304	KGRG Enumclaw WA  lider alltid av murrigt ljud.	BOS
		25	1311	KGRG  var ju kul att höra! Ett riktigt bra ID här!	JOB
	1340	26	1029	WIRY Plattsburgh NY skapligt en stund med ID och vädret. Svarade prompt med ett QSL-mail där man talade om vem jag spelat in!	JOB
		26	1030	WIRY  med diverse detaljer och ID	BOS
		26	0915	WROD Daytona Beach FL ”This is AM 1340 WROD” men även jingle-ID:s. Hördes av och till nästan en timme med sina lite äldre låtar. Mycket trevlig och innehållsrik QSL-leverans per post!	JOB
		27	1000	KGFW Kearney NE  med ett dåligt ID men tack vare att BBC inte störde nästan något kunde jag kolla på övre sidbandet istället och då hördes det betydligt bättre.	BOS
		3	1030	KWLM Willmar MN	MA
		26	0800	KDLM Detroit Lakes MN  gick av och till i tio minuter med flera ID. Det bästa kom dessutom mitt på heltimmen.	BOS
		26	0800	KDLM  gladde med ett bra legal ID!  QSL!	JOB
		24	1340	CFYK Yellowknife NT  med ”Trailbreaker” ska avlyssnas denna tid förstås!	BOS
		dagl.	fm+em	CFYK Yellowknife NT gick varje dag det inte var heldött från NA.	KUN
		26	0600	KCAP Helena MT gladde med ett ID eftersom jag inte haft nöjet tidigare! Trevligt mailsvar!	JOB
		24 26	1217	CIBQ Brooks AB  skapligt ”Q-13”  men bättre senare med Id och reklamer mm	BOS
		16	0800	KLOO Corvallis OR  med TOH-id. Svag! Inget för rapport. Har QSL. 	KUN
		24	1105	KWVR Enterprise OR gladde med några ”KWVR Radio” + slogan i röran här! De trevliga QSL-mailet innebar min 500:e verifierade USA!	JOB
		24	1106	KWVR  hade jag missat vid första genomlyssningen. Tänkte väl på annat.... QSL!	BOS
		16	0900	+KBNW Bend OR med TOH-id. “News Radio Central Oregon KBNW”. Svarade med trevligt brev.	KUN
		24	1306	KTCR Kennewick WA  med fint Id så skickade en rapport! Bara ett ”out of office” svar ännu men hoppet finns...	BOS
		24	1306	KTCR  poppade upp med ett klart ID + slogan! Kul!	JOB
		25	1300	KZNW Wenatchee WA	CKL
		24 25	1300	KZNW	BOS
		25	1300	KZNW herre på täppan vid ID-dags! QSL-mail redan på PAX74-rapporten dock	JOB
		24 25	1248	KWLE Anacortes WA  “AM 1340 The Whale”	BOS
		24 25	1248	KWLE  “AM 1340 The Whale”	JOB
		26	0530	CINL Ashcroft BC med ett distinkt ”This is Radio NL” efter Kamloops-reklamer! ”Tyvärr” har jag redan QSL från PAX74. Rätt tidig tid!	JOB
	1350	6	0256	WGPL Portsmouth VA	MA
		24	2230	WGPL  så till slut hittad med ett bokstavs-Id. Dessutom; ”Your Gospel Connection. It´s Gospel Hit Radio.” är deras egen slogan. ”Gospel Connection” enbart är inte unikt.	BOS
		24	0032	WGPL  har gäckat mig i många år men nu till sist riktigt bra i samband med ett ID!  Lokal reklam dessutom! 	JOB
		27	2225	WOYK York PA  redan denna tid med sin sport och ett svagt ID.	BOS
		24	0043	WOYK  drog callet i samband med en promo. Fortfarande svart verkar det!	JOB
		28	2300	WIOU Kokomo IN  dominerade frekvensen bra och länge med flera ”WIOU”-ID. Har annars mest hörts med FM-id senaste åren.	BOS
		26	1005	WPDR Portage WI  gladde med ett ID i röran	JOB
		25	0200	KRNT Des Moines IA  ”13-50 KRNT Des Moines, where the Legends Live”	CKL
		18	0857	KRNT  id-ade med Q 4.Även 10.10 kl 07.48             	KUN
		26	0730	KRNT svår att komma undan!             	JOB
		27	1140	KDIO Ortonville MN  fint ID och annat lokalt.  Svarade direkt när jag kom mig för
				att skicka en rapport. ”Glömde” skicka härom året.	BOS
		5	1000	KDZA Pueblo CO	MA
		25	1100	KTIK Nampa ID	CKL
		5	1300	KTIK 	MA
		24 27	1209	KTIK	BOS
		17	0812	KTIK  gick starkt och var fq-dominant denna tid.	KUN
		24	1113	KTIK ”The Sportsleader 1350 KTIK”	JOB´
		23	1105	KSRO Santa Rosa CA “News Talk 13-50 KSRO”	CKL
		25 26	1134	KSRO  bara ett svagt ID den 26:. Bättre ID den25:e och 24:e långa pass med helt lokalt morgon-px. Mycket trevligare att lyssna på än nätverket.	BOS
		16	0900	KSRO  med heltimmesid. Id-ade därefter flitigt.	KUN
		24	0830	KSRO  mycket vanlig på mina inspelningar dessa dagar: “Sonoma County’s Newsradio, News Talk 13-50 KSRO”	JOB
		6	1259	KRLC Clarkston WA	MA
		24	1104	KRLC  ”Hometown Radio 1350 KRLC”. Gick ganska fint med klassisk C&W	JOB
		25 26	0548	KRLC  helt dominant denna roliga tid! Vad annat finns inspelat tro?	BOS
		18	0700	KRLC  upp kortvarigt med TOH-id efter att KRNT dominerat.  	KUN
	1360	6	0400	WDRC Hartford CT	MA
		27	2300	WDRC	BOS
		25	0206	WDRC 	CKL
		14	0600	WDRC  med id. Var fq-dominant denna morgon.	KUN
		24	2232	WYOS Binghamton NY	BOS
		4	0600	WKAT North Miami FL	MA
		28	0000	WKAT  	BOS
		24	0430	WTAQ Green Bay WI	CKL
		3	0600	WTAQ 	MA
		26	0700	WTAQ  ”WTAQ Green Bay. A service of Midwest Communications”. Deras jingle har samma melodi som den som 1330 WHBL använder!	JOB
		28	2330	KSCJ Sioux City IA	BOS
		26	0751	KSCJ  med ett fint ID med mera ”1360 KSCJ”	JOB
		1	0700	KSCJ 	MA
		20	0648	KSCJ  starkt vid id just då jag kom på fq-n.	KUN
		26	1121	KSCJ 	CKL
		5	0600	KKBJ Bemidji MN	MA
		26 27	0759	KKBJ  mycket fint med vädret innan WTAQ tog över på heltimmen	BOS
		14	0700	KKBJ  stark vid id.	KUN
		24 26	0759	KKBJ  ”It’s 2.59 in Bemidji” mycket fint men trycktes ner av WTAQ. 24:e fick man övertag på WDRC och levererade ett skapligt legal ID. QSL finns dock	JOB
		30	0100	KHNC Johnstown CO	MA
		25	1130	KHNC  med ett svagt id nere i bruset	CKL
		24 25	0500	KHNC ”KHNC 1360 AM Johnstown – Denver”	JOB
		16	0530	KHNC  med id här.	KUN
		25 27	1130	KHNC  Inte samma glöd i signalen som förra vintern	BOS
		25	1200	KFIV Modesto CA  med bara ett svagt ID genom KKMO  + någon fler.	BOS
		24	1047	+KLSD San Diego CA  satte mig på spåret med sin hemsidesadress! Fox Sports Radio  i övrigt. Ny för Sverige men inte för Norden. Ex KPOP.	BOS
		24	1047	KLSD  även hos mig med ett ”extrasports1360.com” och Fox Sports Radio! ID:et kom inte många sekunder innan en skarv mellan två Spectravuefiler men jag slapp i alla fall lappa ihop det!	JOB
		24	1000	KKMO Tacoma WA	CKL
		3	0800	KKMO 	MA
		10	0745	KKMO  var ofta dominant på denna fq.	KUN
	1370	24	2200	WDEA Ellsworth ME	CKL
		6	0200	WDEA 	MA
		14	0550	WDEA  med id.	KUN
		14	0507	WDEA.	MJT
		26	0906	WDEA ”Timeless Favorites. A Downeast Maine Tradition – AM 1370 WDEA” fint. Lirade Nat King Cole	JOB
		5	0400	WTAB Tabor City NC	MA
		26	1033	WGIV Pineville NC kom upp med ett ganska bra ”WGIV” plus omnämnande av ett program som stämmer med schemat! Har ju hörts lokal natt av ett flertal DX:are men här var det månne inom lagens råmärken	JOB
		26	1033	WGIV  inte i paritet med när de gått som bäst men klart Id i alla fall	BOS
		26	0901	WXXI Rochester NY  gladde med ID eftersom jag inte haft den äran förut! “WXXI AM Rochester – WXXI FM HD-2”	JOB
		24 26	0100	WXXI  bara svagt Id men ganska ensam på frekvensen.	BOS
		28	2330	WSPD Toledo OH  “wspd.com” för utförligare väder tyckte dom	BOS
		18	0457	WSPD  med ett svagt id. Ett starkare legal id kom på heltimmen.	KUN
		25 26	0233	WSPD  med en promo för “Brian Wilson & The Afternoon Drive” och ID som “Newstalk 1370”	JOB
		26	0929	+WMGO Canton MS en rejäl överraskning från en kul stat! Kom upp ur WDEA mfl med ett skapligt ID “1370 AM WMGO, Canton, Mississippi”! Dessutom reklam för en lokal firma i Canton, MS, som Googlandet gav perfekt träff på. WMGO är listad med 27W natt men hade måhända mer kräm i masten här. Fick med posten ett perfekt QSL-brev från ägaren, som kände igen rösten sin!	JOB
		26	0929	WMGO  blev jag ju tvungen att kolla med anledning av Jannes detektivarbete och minsann hade inte jag också material till en rapport!  Snabbt och positivt mail från alltiallon på station, Jerry , som känt igen sin röst från inspelningen! Kul!	BOS
		28	2343	WLJW Cadillac MI  hänvisade till hemsidan på wljn.com	BOS
		27	0833	+KJCE Rollingwood TX  med flera bra ID, web-adress, reklam mm matnyttigt var en blixt från klar himmel! Finns inte ens påtänkt i KOJE...  Bästa frekvens PAX79! Hittade ett id redan 0833 så tydligen på fel efftekt.Sedan bra ID 1100. Har heller ej svarat..,	BOS
		26	1123	+KIOL Iola KS  dök upp, idade och försvann. Kul loggning.	CKL
		26	1123	KIOL  otroligt väl timat ID. Verkar inte så intresserad av rapporter dock.	BOS
		6	1101	KGNO Dodge City KS	MA
		26 28	2344	KSUM Fairmont MN	BOS
		24 26	0749	KSUM  ”AM 1370 KSUM when you need to know”. Fem minuter därefter kom ett tämligen tidigt legal ID följt av CNN Radio News! Gick som tåget!	JOB
		3	0959	KSUM 	MA
		18 19	0421	KSUM  med id och c&w.  Gick fint här den 18:e kl 0440	KUN
		26	0703	KSUM 	CKL
		19	0600	KSUM  ovanpå nedanstående en stund.	MJT
		3	1001	KDTH Dubuque IA	MA
		26	0944	KDTH  “The Home of the Hawkeyes AM 1370 KDTH”	JOB
		18	0445	KDTH  tog över efter KSUM. Stark vid id.	KUN
		24 25	0208	KDTH	BOS
		24	0500	KWTL Grand Forks ND  med inte just mer än ett ID och strax efter uppslukad av allerstädes närvarande WDEA.  Janne satte mig på spåret.	BOS
		24	0500	KWTL  gladde med ett brukbart ID när jag suttit och harvat ett bra tag utan att ha hittat något spännande på IQ-spåren! QSL dessutom och tydligen verkar det inte vimla av svar till Sverige! 	JOB
		24	1000	KXTL Butte MT	CKL
		25	1300	KXTL	BOS
		5	1100	KXTL 	MA
		24	0900	KXTL  med bra signal: ”KXTL Butte, Good Times – Great Oldies”	JOB
		16	0800	KXTL  med ”Great Oldies 13-70 KXTL”.	KUN
		19	0620	KXTL  regerar ofta här.	MJT
		24	1305	CFOK Westlock AB “1370 The Fox”. Stark runt denna tid	JOB
		24	0417	CFOK  ”The Fox”	CKL
		3	1200	CFOK 	MA
		25	1245	CFOK  ”1370 the Fox”. KAST+CFOK+KXTL med väl separerade SDR-berg.	BOS
		23	1030	KAST Astoria OR	CKL
		25 26	0759	KAST  ”KAST AM Astoria, Warrenton, …”. Även med fin promo 24:e	JOB
		17 19	1305	KAST  gladde med id. Gick tidvis riktigt bra den 19: vid 1125	KUN
		26	1140	KAST  inte alls så kasst  med “KAST News and Talk”	BOS
	1380	14	0540	WMYF Portsmouth NH  med några id och NOS.	KUN
		27	2226	CKPC Brantford ON	BOS
		24 26	0459	CKPC  ”You’re listening to CKPC Radio AM 1380”	JOB
		28	2332	WPHM Port Huron MI	BOS
		26	0950	WPHM ganska fint med promo och “Information Radio 1380 WPHM”	JOB
		26	1039	WTJK South Beloit IL med en promo och “ESPN Radio 1380”	JOB
		27	0312	WTJK  med ett bokstavs-ID	BOS
		25	0359	WOTE Clintonville WI “Oldies 1380 WOTE Clintonville”	JOB
		5	1000	KLIZ Brainerd MN	MA
		25	0100	KLIZ  	CKL
		25 26	0745	KLIZ  mycket trevlig signal med lokalt väder efter sport	BOS
		14	0720	KLIZ  med id ”13-80 KLIZ – The Fan”.	KUN
		24 26	0906	KLIZ  ”Sportstalk Radio for the Brainerd Lakes. 1380 KLIZ AM Brainerd-Baxter – The Fan” mycket fint. Sporting News Radio	JOB
		19	0320	KLIZ  idade som ”Brainerd’s Sportstalk” vilket väl får duga...	MJT
		25	0354	KOTA Rapid City SD	CKL
		10	0800	KOTA  dundrade in med id.	KUN
		26	1020	KOTA  “The Black Hills’ Weather on 1380 KOTA”	JOB
		17	0500	KOTA	MJT
		24 25	1104	KSRV Ontario OR “The best in Country Favorites on KSRV Ontario”	JOB
		25	1118	KSRV  fint ID	BOS
		25	1009	KSRV  ”13-80 The Bull”	CKL
		23	1127	KRKO Everett WA	CKL
		16	0900	KRKO Everett WA bra denna tid. Även 10.10 kl 08.03.	KUN
	1390	20	0530	WEGP Presque Isle ME med id.	KUN
		14 21	0552	WPLM Plymouth MA  id-ade här. Tidvis dominant denna morgon.   	KUN
		14	0530	WPLM  med täta id ”Easy 99.1”	MJT
		24	0009	WPLM  “Easy 99.1”. Hade wx samtidigt som WRIG	JOB
		24 26	0303	WNIO Youngstown OH med komplett ID, slogans mm. ”The Home of The Buckeyes”. Nämnde 570 WKBN i samband med nyheterna. Sämre 26:e	JOB
		28	2318	WNIO  svagt med ID	BOS
		26	0930	WTJS Jackson TN gladde med en promo och ett par skapliga ID:n omnämnandes sitt “TJ Network” som även omfattar ett par FM-frekvenser! Snabbt och DX-vänligt mailsvar utökade den magra Tennessee-samlingen	JOB
		26	0930	WTJS  var ett trevligt återhörande. Svarade denna gång.	BOS
		25	2300	WLCM Charlotte MI gladde med ett skapligt ID efter sport! Var ju egentligen en DT fram till 30.12 då man tog i bruk en ny tx i Holt, MI med 4.5 kW natt	JOB
		28	2300	WLCM  svagt men tydligt i röran med ME och IL	BOS
		5	0600	WGRB Chicago IL	MA
		25 26	0952	WGRB  ”Inspiration 1390” i kamp med flera andra. Den 25:e med legal ID ”We are WGRB Chicago”	JOB
		18	0630	WGRB  ”Hometown 13-90”, ”Inspiration 13-90” och till slut ett bokstavs-id på 
				heltimmen.	MJT
		24	0423	WRIG Schofield WI	CKL
		1	0900	WRIG 	MA
		11	0500	WRIG  med TOH-id här. Stark!	KUN
		26	0742	WRIG	BOS
		18	0715	WRIG  ”Big Rig” med Steely Dan.	MJT
		26	0206	WRIG ”Schofield’s Greatest Hits are here on Big Rig 1390”. ABBA	JOB
		24	1000	KRRZ Minot ND ”Oldies Radio 1390 KRRZ, Minot”. Förra rapporten gav ett svar om att man skulle kolla upp den, men inget QSL! I år gick det bättre!	JOB
		24 26	0737	KRRZ  Den 24:e på eftermiddagen men ingen SD i släptåg... Mycket bra 27.10	BOS
		14	0720	KRRZ	MJT
		10	0636	KRRZ  tog över efter KJOX innan ordningen återställdes igen.	KUN
		26	0726	KLGN Logan UT  “103.3 FM and 1390 AM KLGN”	JOB
		26 27	0756	KLGN  med ID som Jannes ovan	BOS
		2	0802	KLGN 	MA
		2	0800	KLTX Long Beach CA	MA
		24	1056	KLTX  “Radio Nueva Vida”	JOB
		23	1029	KJOX Yakima WA “ESPN Radio 13-90 KJOX”	CKL
		25	1252	KJOX  mycket stark av någon anledning.  Verifierade efter en veckas betänketid.	BOS
		30	1100	KJOX  fantastisk styrka	MA
		16	0900	KJOX  med TOH-id.	KUN
		25 26	0528	KJOX  fint: “Yakima’s ESPN Radio 1390 KJOX”. Mycket vanlig under PAX79 och härlig styrka oftast. Även 24:e	JOB
	1400	27	2259	CBG Gander NL   ”1400 in Gander”	BOS
		23	2259	CBG  verkar ha närlokala ID:n också men här tydligen subregionalt!? ”This is CBC Radio One 990 AM in Corner Brook, 600 AM in St. Anthony”	JOB
		14	0450	CBG  med CBC Radio 1 tyvärr.	MJT
		26	1100	WATW Ashland WI  med ett klart ID omän svagt	BOS
		26	1100	WATW  ”WATW Ashland”	JOB
		11	0812	KELD El Dorado AR med id.	KUN
		14	0703	KLIN Lincoln NE  med id ”News Talk 1400 KLIN”.	KUN
		27	0903	KLIN  med ett par ID	BOS
		14	0731	KCOW Alliance NE  med id.	KUN
		3	1100	KBRB Ainsworth NE	MA
		3	1200	KQDJ Jamestown ND	MA
		27	1134	KBJM Lemmon SD  med ett fint ID som jag först inte kunde placera eftersom dom inte 
				är kända för att köra Oldies. Men kör tydligen OLD nattetid numer! QSL finns dock.	BOS
		18	0500	KBJM  med id. Tyvärr ganska störd.	KUN
		30	0100	KRLN Canon City CO  	MA
		24 25	1210	CKSQ Stettler AB  med ett bra “AM 1400 CKSQ” och tidigare AB-reklam	BOS
		24	0848	KBCK Deer Lodge MT med ett skapligt ”The River AM 1400”. Den har jag inte snubblat över förut	JOB
		30	1100	KART Jerome ID	MA
		17	0930	KART  med country.	KUN
		26	0602	KRPL Moscow ID  med ett par hyggliga ID:n. ”Oldies 1400 KRPL”	JOB
		19	1108	KRPL   med hyggligt ID. ”Oldies 1400 KRPL”.	 KUN
		25	0759	KSPT Sandpoint ID  “News, Talk, Sports 1400 KSPT Sandpoint”	JOB
		4	1300	KSPT 	MA
		24 25	1200	KSPT  uppfattades med ett “KSPT Sandpoint”	BOS
		19 20	1300	KNND Cottage Grove OR  med TOH-id.  Klockan 1051 den 19:e	KUN
		24 25	1255	KLCK Goldendale WA	BOS
		24	1317	KLCK  “1400 KLCK”	CKL
		25	0900	KLCK  med ett försynt “1400 KLCK” på timmen	JOB
		3	0700	KLCK 	MA
		10	0836	KLCK  med fint id.	KUN
		25	1305	KITZ Silverdale WA  med “KGTK 920”	BOS
		25	1305	KITZ   ID:ade “KGTK 920”	JOB
		19	1100	KEDO Longview WA  med heltimmesid.	KUN
		24	1100	KEDO  svagt ”KEDO Longview-Kelso”	BOS
		24	1301	KRSC Othello WA ”La Estación de la Familia”. Kedje-ID som bland annat omnämner denna station	JOB
		24 25	1300	CIOR Princeton BC  med OR-id och “Easy Rock”-slogan. Den 24:e nämnde man även en FM plus 1230 Oliver och 1400 Princeton mer specifikt. Inte 800 dock.	BOS
		25	1132	CIOR  “South Okanagan-Similkameen’s EZ Rock”	JOB
	1410	6	0200	WPOP Hartford CT	MA
		27	2231	WPOP	BOS
		20	0714	WPOP  med id “ESPN Radio 14-10”.                            	KUN
		25	2300	WPOP  ”This is ESPN Radio 1410 WPOP Hartford”	JOB
		20	0618	WING Dayton OH var  av många på denna f-q denna morgon.	KUN
		20	0615	CKSL London ON med NOS.	KUN
		28	2310	CKSL  kallade sig helt enligt sin policy ”London’s AM 1410”	BOS
		20	0800	WSHY Lafayette IN med flera id. Gick ganska bra en stund.	KUN
		24 29	0000	WIZM La Crosse WI	BOS
		5	0100	WIZM 	MA
		20	0700	WIZM  ”Newstalk 14-10 WIZM La Crosse”.	KUN
		24	0200	WIZM  ”Newstalk 14-10 WIZM”	JOB
		24	0402	KRWB Roseau MN med ett par skapliga ID:s plus rockmusik	JOB
		26	0801	KRWB  följde med I den korta men häftiga MN-rusningen. Jfr 1250, 1340 t ex	BOS
		27	0958	+KDKT Beulah ND  inte illa alls en stund med fina ID mm rapporterbart! En härlig
				overrasking!  Svarade på bara några timmar entusiastiskt och läste upp min rapport ett par dagar senare. Rekommenderade sin web-sida och sändningen där! Bandade!	BOS
		25	1300	CFUN Vancouver BC	CKL
		14	0710	CFUN  dominerade som vanligt.	KUN
	1420	27	2200	CKDY Digby NS  	BOS
		24 26	0944	WHK Cleveland OH “Newstalk 1420 WHK”	JOB
		20	0621	WHK  med annonsering för hemsidan.	KUN
		5	1000	WOC Davenport IA	MA
		24	0500	WOC  ”Newstalk 1420 WOC”	JOB
		26	1139	KTOE Mankato MN	CKL
		6	0600	KTOE 	MA
		19	0430	KTOE  med id.	KUN
		24 26	0430	KTOE  “…here on KTOE” rätt fint. Även 26:e	JOB
		26	0605	KTOE	BOS
		16	0915	KTOE  med Crosby, Stills and Nash	MJT
		3	1200	KGIM Aberdeen SD	MA
		4	1302	KIGO St Anthony ID	MA
		25	1310	KIGO  “Fiesta Mexicana Internacional”	CKL
		25	1000	KIGO  “Fiesta Mexicana Internacional”	JOB
		25 27	1102	KIGO  levererade här ett perfekt “XEGX Fiesta Mexicana 800”-ID I samband med nyheterna. Jag har inte forskat tidigare varifrån px:et kommer men 800 denna gång.  KIGO hade stora problem med synkningen före och efter nx. Den 27.10 med ID för en annan mexare i nyheterna men 1203 flera Q4-ID för KIGO lokalt.	BOS
		25	0853	KUJ Walla Walla WA “KUJ Country”	CKL
		30	1100	KUJ 	MA
		24	1300	KUJ	BOS
		23	1117	KITI Chehalis WA “It’s the Beach Boys right here on 14-20 KITI”	CKL
		24	1308	KITI	BOS
		17	0845	KITI  stark här.	KUN
		24	1119	KITI fint med ID och wx efter låt med ELO	JOB
	1430	27	2304	WNSW Newark NJ  fint med Radio Cantico Nuevo-ID mm	BOS
		6	0200	CHKT Toronto ON	MA
		25	0400	CHKT  “AM 1430 CHKT – Fairchild Radio”	JOB
		26	1000	CHKT  med ett par bra ID	BOS
		25	0117	WXNT Indianapolis IN  med ett par svaga ID	BOS
		26 29	0619	KEZW Aurora CO  fin jingle innan bandet dog ut några minuter senare	BOS
		30	0100	KEZW 	MA
		24	0413	KEZW  ”Studio 1430” och den vanliga NOS-musiken	JOB
		14	0630	KEZW  tog över efter KLO.	KUN
		18	0930	KEZW  ”Studio 1430”	MJT
		24	0620	KLO Ogden UT	CKL
		1	0900	KLO 	MA
		24 26	0634	KLO  “AM 1430 KLO” ganska bra	JOB
		14	0622	KLO  med id ”AM 1430 KLO” gick ganska bra.	KUN
		14	0619	KLO	MJT
		23	1030	KYKN Keizer OR	CKL
		24 28	1200	KYKN	BOS
		24	1300	KYKN  fint på heltimmen: ”1430 KYKN Kaiser-Salem”	JOB
		25	0900	KCLK Asotin WA ”AM 14-30 The Sports Fan”	CKL
		25	0800	KCLK	BOS
		24	1131	KBRC Mount Vernon WA  med helt godkänt ID och slogan.	BOS
		24	1131	KBRC ”Classic Radio 1430 KBRC”. Trevligt brevsvar förrförra säsongen!	JOB
	1440	3	0500	WRED Westbrook ME	MA
		25	0100	WRED  med ett ordentligt ”WRED Westbrook”	BOS
		27	0305	WHKZ Warren OH  fint 1220-id och brasklapp inför programmet som köpt tid...	BOS
		24	0059	+WLWI Montgomery AL  med fint ID mm lokalt! En prima överraskning1 Hörd dagen
				efter av Lista-exp i Norge.	BOS
		24	1221	CKJR Wetaskiwin AB “W 14-40”	CKL
		24	1158	CKJR  överraskade med perfekt Id efter musiken. Trodde det var ryssen...	BOS
		2	0904	CKJR 	MA
	1450	24	0053	VSB1 Hamilton Bermuda med skapligt ”1450 AM Gold”	BOS
		27	2326	WENJ Atlantic City NJ  var det trots allt här.”ESPN 1450, ESPN 1450” och inte ett dubbel-ID som jag först misstänkte...	BOS
		24	0433	KBMW Breckenridge MN  ”The Voice of the Valley”	BOS
		26	0800	KYNT Yankton SD drog callbokstäverna ett par gånger här för säkerhets skull! Slogan stämmer oxo	JOB
		29	0611	KBBS Buffalo WY	BOS
		19	1154	KBBS  med id och därefter country.	KUN
		24	1100	KIOV Notus ID “KIOV…AM 1450 and FM 100…”	CKL
		24 25	1100	KIOV	BOS
		30	1100	KIOV 	MA
		24 25	1100	KIOV  ”KIOV Notus, Nampa, Caldwell”. Även 25:e	JOB
		17	1030	KIOV  Jag har den sedan tidigare med Payette som licensort. Det räknas väl som samma station antar jag.	KUN
		17	0810	+KVSL Show Low AZ  med ”Great Songs, Great Memories” före id. 	KUN
		10	0904	KLBM La Grande OR med ett svagt id i kamp med KBKW.	KUN
		24	1200	KCLX Colfax WA  skapligt ID på timmen men samma ID igen en kvart senare och då riktigt bra. Ej ett spår av KLAM på min inspelning! Olika antenner tydligen! QSL!	BOS
		24	1200	KCLX   lyckades klämma in ett ID precis innan KLAM!	JOB
		25	1300	KBKW Aberdeen WA “News Talk 14-50 KBKW Aberdeen”	CKL
		25	1300	KBKW	BOS
		25	0734	KBKW  ”Newstalk 1450 KBKW” för första gången rapporterbart!	JOB
		10	0900	KBKW  med TOH-id.Tidvis stark.	KUN
		23	1046	KONP Port Angeles WA	CKL
		6	1200	KONP 	MA
		21	1305	KONP  med id. Även 15.10 kl 1300.	KUN
		24	0735	KONP  ”Newsradio 1450 KONP”	JOB
		17	1300	KONP	MJT
		24	1200	KLAM Cordova AK  var det som lite överraskande ID:ade här! ”AM 1450 KLAM Cordova”. Körde ”Coast to Coast AM” innan nx.  QSL!	JOB
	1460	4	0000	WHIC Rochester NY	MA
		25 26	1000	WHIC  fint	BOS
		4	0000	WDDY Albany NY	MA
		14	0530	WDDY  med Radio Disney och även legal id.	MJT
		27	2236	CJOY Guelph ON	BOS
		21	0625	CJOY  med id.	KUN
		24	2230	CJOY  ”World’s Greatest Hits CJOY”	JOB
		21	0958	WBRN Big Rapids MI  med tydligt id men ganska störd tyvärr.	KUN
		30	0100	KXNO Des Moines IA	MA
		21	0856	KXNO  var flitig med id.	KUN
		26	0745	KXNO  “Des Moines Sports Station KXNO”	CKL
		25	0427	KXNO  “Des Moines’ Sports Station 1460 KXNO”	JOB
		26	0754	KDMA Montevideo MN  upp som hastigast med ett förskrämt ”1460 KDMA”	BOS
		24	1106	KLTC Dickinson ND	CKL
		5	1000	KLTC 	MA
		26	0906	KLTC	BOS
		24	0639	KLTC  har jag nog aldrig hört bättre! Dunder-ID här: “The Station for 	Classic Country 
				Favorites, AM 1460 KLTC. The Original AM”	JOB
		24	0800	KENO Las Vegas NV  faktiskt rapporterbart legal ID i sitt ESPN Deportes!!  En 
				fullchokad CE svarade trevligt efter en vecka.! Har länge spanat efter denna... Vad har 
				Visby och Las Vegas gemensamt? - KENO!.	BOS
		24 25	1301	KCKX Stayton OR  Fint med tel nr till stn en gång: 503-769-1460	BOS
		23	1312	KUTI Yakima WA	CKL
		24	1159	KUTI Idade några sekunder efter KARR.	BOS
		21	1130	KUTI  upp då och då men aldrig stark. De hade den fina egenskapen att  id-a på topparna
				när de var som starkast. Deras QSL-vilja däremot är konstant på botten. Min QSL-
				kommentar gjorde visst verkan. Svar har kommit till mig och flera andra sedan dess 	KUN
		17	0925	KUTI  med QRM från nedanstående. Äntligen QSL nu!	MJT
		23	1028	KARR Kirkland WA “KARR Kirkland Seattle”	CKL
		24 29	1059	KARR  ID:ar alltid en minut före timmen.	BOS
		24	1159		KARR  med ett bra ”KARR Kirkland-Seattle”. Måste visst till en ny rpt här! 	JOB
		21	1159	KARR  i kamp med KUTI. Id denna tid.	KUN
		17	0935	KARR	MJT
	1470	27	2153	WLAM Lewiston ME	BOS
		27	2312	WLMC Georgetown SC  fina ID mm rapporterbart!  Ett rpt-intresserat QSL!	BOS
		28	2320	WMBD Peoria IL	BOS
		2	0900	WMBD 	MA
		24	0000	WMBD “1470 WMBD Peoria” och inget roligare…	JOB
		5	0500	WBKV West Bend WI	MA
		25 28	2315	WBKV	BOS
		28	2321	KMNQ Brooklyn Park MN  “La Invasora 1400 y 1470 AM”	BOS
		25	1300	KBSN Moses Lake WA 	CKL
		24 25	1300	KBSN	BOS
		1	1100	KBSN 	MA
		24	1159	KBSN  “AM 1470 KBSN”	JOB
		24	0700	CJVB Vancouver BC	CKL
		24	1201	CJVB	BOS
		15	1400	CJVB  med kinesiska program. Fq-dominant.	KUN
		17	0800	CJVB  ”Spirit of multicultural Vancouver”	MJT
	1480	27	2254	WHBC Canton OH  fint avlöste tent WABB	BOS
		4	0000	WHBC 	MA
		23	2359	WHBC ”Newstalk 1480 WHBC”	JOB
		25 28	2329	WGVU Kentwood MI	BOS
		30	0057	WLMV Madison WI	MA
		25	0359	WLMV  “La Movida”	CKL
		25	0206	WLMV  med allvarligt försenat legal ID och CNN nyheter på SS.	BOS
		24 27	0959	KAUS Austin MN  svagt ID den 27:e men perfekt 24.10 kl 0400	BOS
		27	1226	KRXR Gooding ID   “Radio Fiesta 1480 AM”	BOS
		23	1132	KGOE Eureka CA	CKL
		25 28	1200	KGOE	BOS
		24	0740	KGOE med ett fint ”KGOE Eureka” direkt jag landade här!	JOB
		3	1201	KGOE   “Canal Continental”	MA
		30	1105	KBMS Vancouver WA	MA
		19	1055	KBMS   id-ade “14-80 KBMS” nästan direkt.	KUN
		16	0730	KBMS	MJT
	1490	27	2237	WLRT Hampton VA   var min OID här. ”102.1 FM and 1490 AM. The Game.”	BOS
		26	0745	KQDS Duluth MN ”True Oldies 1490 AM. True Oldies Channel.”	BOS
		26	0745	KQDS 	CKL
		24	1100	CJSN Shaunavon SK “ Country Music Radio CJSN 14-90”	CKL
		24	1101	CJSN  inte så illa	BOS
		24	1030	CJSN  upp som hastigast med “Country Music Radio CJSN”. KEYG efterhängsen	JOB
		10	0810	CJSN   upp med id.	KUN
		23	1132	KDBM Dillon MT	CKL
		24 26	0606	KDBM	BOS
		25	1100	KDBM  hann jag precis fånga med MD:n! Ny i lurarna nämligen för	JOB
		3	0700	KDBM 	MA
		17	0906	KDBM  med fint id. Även 08.44.	KUN
		24 27	1300	KCID Caldwell ID	BOS
		30	1100	KCID 	MA
		24	0605	KCID 	CKL
		24 25	0733	KCID  ”One great song after another on 1490 KCID”	JOB
		17	0910	KCID  med id här. Sedan regelbundna id den närmaste halvtimmen.	KUN
		18	1100	KCID  idade på heltimmen.	MJT
		25	1300	KEYG Grand Coulee WA ”KEYG 14-90 AM  serving Grand Coulee and …..”	CKL
		24 25	1300	KEYG	BOS
		24	1125	KEYG  “Keep it here on Key Country 1490 AM”	JOB
		5	1100	KEYG	MA
		25	1237	KYNR Toppenish WA  har tydlligen slopat sitt övernatt-px med non-stop indiansång. 
				Därför inte lika ofta tipsad numer trots att den förmodligen går lika ofta. Men nu måste 
				man invänta Id. Här t ex ett bra ID.	BOS
		25 26	0603	KTEL Walla Walla WA	BOS
		24	1005	KTEL  “News Talk 14-90 KTEL”	CKL
		17	0836	KTEL  med id här.	KUN
		25	1114	KWOK Hoquiam WA	BOS
		25 26	1114	KWOK  ”ESPN Radio 1490 KWOK Hoquiam-Aberdeen”	JOB
		19	1130	KWOK  hade ESPN. Störd av C&W station.	KUN
		24	0647	KBIS Forks WA plötsligt fint med ”AM 1490 Forks Classic Country” och en gammal hit med The Statler Brothers! Samma låt på tex KLTC men inte samma ID, hi!	JOB
	1500	27	2205	WFED Washington DC  Idade WTOP men med FM-frekvensen då.	BOS
		25	0358	WFED  “Federal News Radio 1500 AM”	CKL
		26 27	2117	WLQV Detroit MI  med fint ID denna tid	BOS
		24	2200	WLQV  ”Your leader in Christian Talk in Detroit. This is Life Changing Talk Radio AM 1500 WLQV Detroit. A Service of Salem Communications”. SRN News. Alltså tyvärr inte WFIF som jag hoppades…	JOB
		20	0615	WLQV  gick starkt.	KUN
		24	0600	KSTP Minneapolis MN	CKL
		25 28	2345	KSTP	BOS
		16	0430	KSTP	MJT
	1510	27	2200	WWZN Boston MA  påpekade att man inte nödvändigtvis stod för åsikter i px.	BOS
		15	0455	WWZN  med id ”AM 15-10 The Zone”.	KUN
		24	2156	WWZN “1510 The Zone” och promo	JOB
		27	2258	+WWBC Cocoa FL  Idade mycket övertygande efter att ha gått i en halvtimme med GOS-liknande musik! Hördes som den 50 kW:are dom är så här dags.	BOS
		25	0000	WLAC Nashville TN “Newsradio 1510 WLAC. WLAC HD-2”	JOB
		25	0100	WLAC	BOS
		28	2257	WRRD Waukesha WI  fint med ESPN Deportes och “ESPN Milwaukee” samt en del lokala annonseringar. Dök just vid heltimmen tyvärr.	BOS
		27 28	2346	KCKK Littleton CO	BOS
		25	0706	KCKK  	CKL
		15	0455	KCKK   med sport.	KUN
		19	0600	KCKK	MJT
		24	0600	KGA Spokane WA “Sports Radio 15-10 KGA”	CKL
		17	1253	KGA verkar vara ett långtidsprojekt att lirka fram ett QSL från...	MJT
	1520	5	0500	WWKB Buffalo NY	MA
		25	0400	WWKB Buffalo NY	CKL
		23	2159	WWKB  “WWKB Buffalo”	JOB
		20	0800	KOKC Oklahoma City OK med TOH-id. Stark!  19.10 kl 0300.	KUN
		26	0738	KOKC  “Talk Radio 15-20 KOKC” 	CKL
		26	1106	KOKC  har jag nog aldrig haft så bra tidigare! ”Become a KOKC insider today!”	JOB
		26 27	0856	KOKC	BOS
		23	1300	KGDD Oregon City OR	CKL
		24 29	0617	KGDD	BOS
		10	0915	KGDD  med mexikansk musik.	KUN
		17	1045	KGDD	MJT
		24	1132	KGDD “La Gran D” lyckades komma igenom DRM-mattan	JOB
	1530	27 29	0000	WCKY Cincinnati OH  Den 27:e ren och fin vid 2327	BOS
		24	2347	WCKY “1530 Homer” gick fint denna tid	JOB
		26	0753	+KQSP Shakopee MN  hur stark som helst.	CKL
		26 27	0753	KQSP  kanon med flera ID. Har inte kollat alla inspelningar men detta var ett av de första jag hittade efter larm från Christer! Har tydligen kört med dageffekt flera dagar. Rapporter från USA den 23.10 och hördes även den 27.10	BOS
		26	0757	KQSP  med ett riktigt kanon-ID och ösig latinomusik! Kallade sig ”La Picosa”. Ska bara ha 10W denna tid…	JOB
		24	0603	KFBK Sacramento CA	CKL
		17	0930	KFBK  med id.	KUN
	1540	24 26	0608	CHIN Toronto ON  med FM-frekvens och ”chinradio.com”	BOS
		24	0600	KXEL Waterloo IA	CKL
		14	0706	KXEL  gick starkt med flera id.	KUN
		25 26	0000	KXEL “The Voice of the Cedar Valley, Newstalk 1540 KXEL Waterloo-Cedar Falls”	JOB
		6	1300	KMPC Los Angeles CA	MA
		24 25	1100	KMPC  fint ID; “Radio Korea AM 1540 KMPC Los Angeles” båda dagarna	BOS
		6	1200	KXPA Bellevue WA	MA
		19	1100	KXPA  med fint heltimmesid.	KUN
	1550	28	2359	CBE Windsor ON  “CBC Radio 1550 in Windsor.”	BOS
		25	0005	CBE  “You’re listening to CBC Radio One 1550 AM” efter wx	JOB
		1	0900	KMRI West Valley City UT  Thanks to HK	MA
		24 28	1200	KYCY San Francisco CA  med bokstavs-id. Även hörd med Roots Rock Radio	BOS
		6	1300	KYCY 	MA
		24	1201	KYCY  “This is the Money Channel 1550 AM KYCY San Francisco”	JOB
		17	0955	KYCY “Open Source Radio”.	MJT
		24	0600	KRPI Ferndale WA	CKL
		30	1200	KRPI 	MA
		24	1200	KRPI  “You’re listening to 1550 AM KRPI Ferndale”. Har QSL-kort!	JOB
		23	1300	KKAD Vancouver WA “Sunny 15-50 KKAD”	CKL
		24	1219	KKAD 	CKL
		25 27	1400	KKAD	BOS
	1560	24	0003	WQEW New York NY “AM 1560 WQEW New York”	JOB
		26	0758	WQEW 	CKL
		28	2339	KGOW Bellaire TX  mycket stark och med eget sport-px. ”1560 The Game”	BOS
		26	0758	KKAA Aberdeen SD	CKL
		25 26	0759	KKAA bra Id en minut före timmen som alla Family Radio-stationer gör	BOS
		24	1100	KNZR Bakerfield CA	CKL
		25 28	1100	KNZR  fint	BOS
		6	1300	KNZR 	MA
		24	1134	KNZR med ett bra ID just efter KVAN	JOB
		19	1032	KNZR  upp med id. Starkt störd av flera stationer.	KUN
		30	1200	KZIZ Sumner WA	MA
		24	1200	KZIZ	BOS
		19	1025	KZIZ  med id här. Även hörd med TOH-id kl 1100.	KUN
		24	1200	KZIZ  “1560 KZIZ” ganska fint. Hård QSL-nöt att knäcka!	JOB
		24	1216	KVAN Burbank WA  “This is the Tri Cities Smooth Jazz 101.9”	CKL
		24	1134	KVAN med fina ID:s: ”Tri Cities’ Smooth Jazz 101.9”. Nu blev det QSL!	JOB
		19	1027	KVAN  simulcasting ”Smooth Jazz 101.9” px.	KUN
		24	0905	KVAN	BOS
	1570	27	2107	CFAV Laval QC  lovade DT-öppning  men det blev inte mycket av det.	BOS
		27	2255	WTWB Auburndale FL  skapligt med sitt nya SS format och Idade också.	BOS
		27	2300	+WNST Towson MD  chockartat fint på timmen med fina detaljer!  Kul delstat dessutom.  Svarade snabbt!  Den unge ägaren tyckte dock det verkade mossigt att lyssna via bruset på MV när det fanns internet....  EU-1-QSL?  FIN (Först i Norden)?	BOS
		24	1100	CKMW Winkler MB	CKL
		27	1002	KVTK Vermillion SD	BOS
		18	0430	KVTK  med id ”Sports Radio 15-70 The Ticket”.Även hörd 15.10 kl 0515 innan XERF tog över.	KUN
		24 27	0900	+KPRO Riverside CA  fint ID! Även hörd vid ett par andra tillfällen  med religiöst och skapliga ID trots risiga cx så kör tydligen på 5 kW åtminstone ibland?	BOS
		24	1129	KPRO   i avsaknad av formellt ID men diverse religiösa program och kontaktuppgifter till Riverside pekar onekligen ut denna ärta! QSL:ade trevligt per brevförsändelse!   	JOB
		6	1301	KPRO 	MA
		24	1300	KCVR Lodi CA  mycket fint över heltimmen.  Fint svar efter ett par timmar från bolagets CE (Tillika AM-DX:are!)  trots mail till direktören.  	BOS
		24	1119	KCVR  gick bra ett tag och ID:ade fint // FM!  Trevligt QSL-mail!	JOB
		24	1107	KCVR  ”Jose 98.8 y 15-70 AM” Tack till HK för utredning.	CKL
	1580	27	2227	+WLIM Patchogue NY  strålande bra ID mm!  Trevligt svar på mycket knagglig engelska sedan jag gett upp. Har nu bytt slogan till Radio Adonai! 	BOS
		26	0900	WEAM Columbus GA  inte så okul att ramla över med en liten men dock peak mitt på timmen! Fullständigt ID.	BOS
		26	0747	CKDO Oshawa ON med jingle-ID ”Oshawa’s Oldies CKDO”	JOB
		5	0500	CKDO 	MA
		27	2253	CKDO	BOS
		20	0813	CKDO  med oldies och jingle denna tid.	KUN
		26	0802	CKDO 	CKL
		24	1035	KBLA Santa Monica CA riktigt bra med ID ”Radio Unción”, promo och religiöst telefonväkteri på SS till area code 818. Av websiten på http://radiouncion.net/ framgår att detta är en lokal organisation som hyr sändningstid över KBLA på nätterna vardagar (se även HK:s kommentar i Distance 15.2008). Trevligt QSL-mail från en pensionerad fd CE på KFI 640, som ser efter anläggningen	JOB
		24	1000	KBLA  med tydligt legal ID på EE.	BOS
		25	0700	KGAL Lebanon OR	CKL
		25 28	1100	KGAL	BOS
		30	1100	KGAL 	MA
		24	0922	KGAL “Newstalk 1580 KGAL”. Kanonpromo	JOB
		19	1045	KGAL  id-ade direkt jag kom på frekvensen.	KUN
	1590	27	2310	WAKR Akron OH	BOS
		24 26	0936	WAKR  “1590 WAKR, wakr.net”	JOB
		26	0930	WZRX Jackson MS  plötsligt fint i en halv minut med perfekt ID mm! Kul!  Jämför 1370 där samma sak hände samtidigt!  Hörd tidigare av A.	BOS
		26	0957	WTVB Coldwater MI   ”Greatest Hits ... 1590 WTVB.”	BOS
		20	0900	KVGB Great Bend KS med id just som jag kom på frekvensen.        	KUN
		26	0758	KVGB 	CKL
		27	1000	KVGB  fint runt nyheterna	BOS
		18	0800	KVGB “Talk of the Town”	MJT
		4	1200	KCNN East Grand Forks MN	MA
		26	0848	KCNN  finfint med klassisk C&W: ”Country’s Most Wanted – 1590 The Rooster”	JOB
		24 26	0803	KCNN	BOS
		3	1200	KWBG Boone IA	MA
		24	1217	KLIV San José CA  fint ID och lokal reklam	BOS
		24	1159	KLIV  var också den ny i loggen! Ett skapligt ID på timmen plus ett lite klenare dito 1217. Sympatiskt mailsvar!	JOB
		6	1300	KUNX Ventura CA	MA
		24 25	1300	KUNX  “Radio Formula 1590”. Den 25:e med bokstavs-ID på EE och SS	BOS
		24	1130	KUNX  gladde med en promo och ett fint “Radio Formula 1590”-ID! Trevlig QSL-leverans per mail med många bilagor	JOB
		24	1100	KLFE Seattle WA “K-Life KLFE Seattle”	CKL
		25 28	1100	KLFE  “That’s Life. K-Life. Life at 1590.” 	BOS
		5	1300	KLFE 	MA
		21	1330	KLFE  gick svagt.	KUN
	1600	4	2200	WWRL New York NY	MA
		26	1000	WAAM Ann Arbor MI	CKL
		26	1035	KLEB Golden Meadow LA  “Your ? destination in Louisiana The Ragin’ Cajun 1600 AM KLEB and 100.3 KLRZ” Mycket kul och överraskande loggning 	CKL
		26	1035	KLEB  som ovan!  Lär ha QSL:at till Sverige tidigare = MNÄ. Svarade snabbt på en gammaldags brevrapport men inte på e-mail!	BOS
		28	0017	KPNP Watertown MN  för första gången av mig hörd med ett oklanderligt ”KPNP”-ID sedan de började med Hmong. Brukar inte ID:a alls nattetid.	BOS
		3	1000	KGYM Cedar Rapids IA	MA
		22	0800	KGYM  med TOH-id. Ganska störd.	KUN
		24	1100	KEPN Lakewood CO även denna idade svagt under KVRI	CKL
		30	1100	KEPN	MA
		20	0930	KEPN  med ESPN.	KUN
		24 25	1100	KEPN  Idade två sekunder efter KVRI	BOS
		24	1100	KGST Fresno CA med ett svagt id under KVRI	CKL
		2	0900	KGST 	MA
		24	1000	KGST  ID:ade ganska trängd på timmen men sedan mycket bättre med Fresno-reklamer och ett par snygga ”KGST Fresno”. Kör ESPN Deportes	JOB
		24	1000	KGST   med lika ofta Laboratorios Camacho-soppan som ESPN.	BOS
		23	1300	KVRI Blaine WA	CKL
		24 28	1100	KVRI	BOS
		17	1200	KVRI  dundrade in med indisk musik.	KUN
		24	1200	KVRI med ett snabbt men bra “This is KVRI Blaine” i nonstop-gnolandet	JOB
	1610	4	0500	CJWI Montreal QC	MA
	1620	04	0600	WNRP Gulf Breeze FL	MA
		1	0900	WTAW College Station TX	MA
		19	0530	WTAW  upp tidvis bra genom dominanten KOZN. Bara dessa tre
				på de dryga 5 tim jag låg på fq-n. Hade hoppas på Indiana-stationen men jag fick tji även denna gång. Den gick även bra på morgonen den 16-10 och dominerade helt då.	KUN
		20	0545	KOZN Bellevue NE med ”16-20 The Zone”. Störd.	KUN
		24	1130	KSMH Auburn CA  med EWTN-px	CKL
		6	1300	KSMH 	MA
		24	1101	KYIZ Renton WA	CKL
		5	1100	KYIZ 	MA
		24	0358	KYIZ  “1620 KYIZ. Northwest’s Home of Hiphop and RNB”	JOB
		19	0420	KYIZ  upp ur KOZN med id.	KUN
	1630	3	0500	WRDW Augusta GA	MA
		3	1000	KKGM Fort Worth TX	MA
		24	0217	KKGM  hade den trevliga smaken att gå riktigt bra någon minut med promo och fina ID:s, både med call och som ”Southern Gospel 1630”. Där satt den!	JOB
		24	0200	KCJJ Iowa City IA “Broadcasting from Coralville’s Iowa River Landing, This is The Mighty 1630 KCJJ, Iowa City-Coralville”	JOB
		2	0300	KCJJ 	MA
		1	0900	KRND Fox Farm WY	MA
		15	0500	KRND  med ”La Grande 16-30” id.	KUN
	1640	4	0700	WTNI Biloxi MS	MA
		20	0530	WTNI  med ”Talk Radio 16-40 WTNI” id.	KUN
		5	0500	KFXY Enid OK	MA
		6	1200	KDZR Lake Oswego OR	MA
	1650	2	0300	CJRS Montreal QC	MA
		9	2330	CJRS  gick tidvis bra och med id här. Blev min första nya station denna expedition.	KUN
		6	1100	KCNZ Cedar Falls IA	MA
		18	0430	KCNZ	MJT
		24	1100	KFOX Torrance CA  riktigt fint med legal ID på EE – allt annat på koreanska! Även hemsidan. Äntligen åkte den dit. Verkar inte ha många sekunder lokalt per timme	JOB
		2	0800	KFOX 	MA
		19	0515	KFOX  med koreanska program.	KUN
	1660	4	2200	WFNA Charlotte NC	MA
		20	0557	WFNA  med id just som jag kom på frekvensen.	KUN
		25	0000	WFNA ny för mig! Kom lägligt upp med ett ”WFNA AM Charlotte” precis på timmen. Brusigt dock	JOB
		4	2200	WQLR Kalamazoo MI	MA
		5	0600	KQWB West Fargo ND	MA
		17	0808	KQWB  upp ur KXOL en stund.	KUN
		18	0400	KQWB	MJT
		24	0721		KXOL Brigham City UT  	BOS
		6	1300	KXOL 	MA
		17	0815	KXOL  stark och id-ade flitigt.	KUN
		25	1259	KTIQ Merced CA  med ett komplett ID men KXOL tog över direkt sen.	BOS
		19	0555	KTIQ  med id.	KUN
	1670	3	1000	WTDY Madison WI	MA
		18	0345	WTDY med Dustin White vid mikrofonen.	MJT
		25	0523	KHPY Moreno Valley CA	BOS
		6	1301	KHPY 	MA
		25	0530	KHPY  ”Radio Catolica El Sembrador”	JOB
		19	0500	KNRO Redding CA med ESPN.	KUN
	1680	5	0059	WOKB Winter Garden FL	MA
		20	0505	WOKB   gick hyfsat denna morgon.	KUN
		5	0601	KRJO Monroe LA	MA
		16	0350	KRJO  med id ”Old School 16-80 AM”. Svag.	KUN
		24		KRJO med ett fint ”Old School 1680 AM”	JOB
		25	0800	KGED Fresno CA bra med legal ID “KGED 1680 AM Fresno”. Äntligen åkte den dit efter alla år jag letat efter den. Har ju QSL-manager och allt! Hördes om vartannat med KNTS som kör samma format, dvs religiös musik på SS	JOB
		6	1300	KGED 	MA
		6	1305	KNTS Seattle WA	MA
		24	0752	KNTS  fint med ID “Radio Luz 1680” men jagade ju KGED…	JOB
	1690	25	0343	CJLO Montréal QC ID:ade direkt jag satte på lurarna efter en liten slummer! Hade åtminstone ett bra ID till på MD:n som fått rulla medan jag sov. Kämpar med CHTO och WVON om utrymmet men de har ju alla tre tämligen distinkta format	JOB
		2	0300	CJLO 	MA
		20	0626	CJLO  med bra id plötsligt efter att grekmusiken dalat, dvs CHTO, vilken jag aldrig fick id på. Även 21.10 kl 0630. Bättre då!	KUN
		5	0500	WMLB Avondale Estates GA	MA
		24	0004	CHTO Toronto ON med ett fint ID men verkar svår-QSLad	JOB
		4	0700	CHTO 	MA
		25	0105	WVON Berwyn IL “The Talk of Chicago 1690 WVON Berwyn-Chicago”	JOB
		3	1005	WVON 	MA
		30	0058	KDDZ Arvada CO	MA
		19	1015	KDDZ  med Radio Disney som vanligt.	KUN
		1	0900	KFSG Roseville CA	MA
	1700	6	0056	WJCC Miami Springs FL	MA
		5	0500	KVNS Brownsville TX	MA
		18	0400	KVNS  dominerade fq-n denna morgon.	KUN
		18	0340	KVNS	MJT
		5	0600	KBGG Des Moines IA	MA

CENTRALAMERIKA + MEXICO
	555	23	2330	ZIZ R, Basseterre med ett klämt “ZIZ radio”. Betydligt bättre vid dödsannonserna en stund innan	JOB
	570	26	0700	CMDC Radio Reloj Santa Clara	CKL
	690	24 25	0603	XEWW Tijuana BN ”W Radio – La Voz del Pueblo” Bättre 24:e.	JOB
		27	1105	XEWW  med ett trängt “W Radio”	BOS
	700	23	2312	NBC R, Kingstown gladde med ett snabbt ID efter vädret: ”You’re listening to The Sound of the Nation, NBC Radio from Kingstown”. Nytt land i lurarna för	JOB
		25	2350	NBC The Sound of the Nation  ren och stark vid ID	BOS
		21	2300	NBC Radio, St Vincent  började gå fullt läsbart här kunde jag konstatera. 
				Jag hörde stationen redan för exakt 20 år sedan.	KUN
	760	5	1000	XEABC México DF	MA
	780	27	0924	XEMF Monclova CO  ”Radio Nostalgia 780 AM” stark och stadig men sämre ID	BOS
	790	26	0703	R Reloj  dominerade nästan frekvensen.	BOS
	800	27	0904	XEROK Ciudad Juarez CH  onödigt stark och stadig. Försenat heltimmes-ID	BOS
		24	0709	XEROK  ”R Cañon, transmite con 50.000 Watts de potencia”	JOB
		18	0815	XEROK Radio Cañon med id	KUN
	820	28	0133	R Paradise  använde faktiskt ”Radio Paradise” denna gång	BOS
		13	0600	R Paradise med religiöst. Störd av LA-stationer.	KUN
	870	6	0100	CHML R.Reloj, Sancti Spiritus	MA
	880	28	0123	+HI.. La Nueva Radio 880 AM, Montecristi  kom upp fint i femton sekunder och drog ID och lokala Valverde-annonseringar! Fanns inte mycket info om denna på nätet	BOS
	910	27	2300	R Cadena Agramonte fint ID!	BOS
	930	26	0930	XEU Veracruz VE  larvigt bra ID mm. Helt dominant ett bra tag.	BOS
	940	26	1100	XEQ Mexico DF  drog ett fullständiugt ID med call mm	BOS
	960	28	0006	R Reloj	BOS
	990	24	0834	XECL Mexicali BC  med en stilig ”Rockola 990” jingle och Spanska Oldies. Gamla jänkielåtar på spanska! ”Cotton Fields” och liknande.  Dålig MEX-känsla. Stadig.	BOS
		25	1200	XECL  med ett ordentligt ID omnämnandes call + ort. Kallade sig ”Rockola 990”. Kul frekvens!	JOB
		6	1200	XECL 	MA
		25	1200	XECL	CKL
	1030	26	0745	XESDD Ensenada BC   ”La Tremenda 1030 AM”	BOS
		24	0835	XESDD  ”La Tremenda”	CKL
		24 25	0820	XESDD   ”La Tremenda 1030 AM” 	JOB
		5	1100	XESDD 	MA
		17	0810	XESDD  med id  ”La Tremenda 1030 AM”. Stark!	KUN
		17	0740	XESDD	MJT
		26	1029	+XELJ Lagos de Moreno JL  kallade sig hela tiden ”Ke Buena”.  20 kW enligt hemsidan.	BOS
		26	1036	XELJ  riktigt fint med ett ”Ke Buena”-ID!	JOB
	1050	26	0832	XEG Monterrey NL	BOS
	1060	14	0600	CM.. Radio 26, Matanzas  bra vid id.	KUN
		26	1100	XEEP Mexico DF	BOS
		20	0720	XEEP  tidvis mycket stark.	KUN
	1070	26	0020	WMIA Arecibo PR ID:ade här. Ganska bra PR-cx så här dags	JOB
	1140	26	0937	XEMR Monterrey NL stark med lokal reklam	JOB 
		26	0959	XEMR  ”MR Deportes…11-40” Tnx HK	CKL
	1180	27	1136	XEDCH Ciudad Delicias CH  helt ren med Q4-ID. ”Romantica 1180” och ”DCH”	BOS
		5	1106	XEDCH 	MA
	1220	26	1100	XEB Mexico DF ”XEB, La B Grande de Mexico”	JOB
		6	1000	XEB 	MA
	1230	27	0812	XEEX Culiacan SN  fint en stund. Radio Formula.	BOS
	1240	4	0000	HI.. R Maria, Santo Domingo	MA
		21	0600	HI.. R Maria, Santo Domingo med TOH id.	KUN
		25	2243	HI.. R Maria de Altagracia ganska dominant med lugn musik och ID så här dags	JOB
	1250	26	0817	XESJ Saltillo CO ganska bra med tids- och temperaturangivelse, ID med prefix samt en tupp i studion! Lät riktigt trevligt – dessutom ny i lurarna för	JOB
		26	0837	XESJ 	CKL
		26	0739	XESJ  som vanligt med temp-angivelse i samband med ID	BOS
	1260	27	0901	XESA Culiacan SN  med ett bra ”La Mexicana”	BOS
	1270	26	0919	XERPL León GJ  upp med ett klart bokstavs-id! Trevligt ID även 0817.	BOS
		26	0919	XERPL  även i mina lurar. Också 0817. QSL!	JOB
	1280	26	0158	WCMN NotiUno Arecibo Gick starkt	CKL
	1290	29	0610	+XEAP Cd Obregón SO  upp från ingenstans till nästan QRK 4 vid ID och så iväg igen! ”Romantica 1290”.  CO-stationer på andra frekvenser samtidigt.	BOS
		26	0202	XEDA Mexico DF plötsligt fint med ID ”Radio Trece” och programannons	JOB
	1310	26	0934	+XEHV Veracruz VE ganska skapligt med ett ”1310 AM – Está Caliente”! I svarsmailet skrev man att min rapport redan hade lästs upp i programmet!	JOB
		26	0934	XEHV  som ovan. Mex-musiken gick väldigt bra några minuter dessförinnan!	BOS
		21	0500	Radio Martinique Fort-de-France  upp emellanåt.	KUN
	1320	25	2149	WSKN San Juan PR ”Radio Isla 1320” ny för mig. Seriepratare	JOB
		26	0838	XENM Aguascalientes AG lite försynt men med ett par ”Radio 1320” plus lite mer som säkrar identiteten	JOB
		25	0211	XECPN Piedras Negras CO med ett riktigt kanon-ID “1320 AM – La Mexicana. La estación de mi tierra”. Trevligt återhörande men QSL sent omsider på PAX57-rapporten dock	JOB
	1330	26	0929	+XEAJ Saltillo CO med frekventa tids- och temperatur-annonseringar. Även tidigare, men här med ID också: ”Explosiva 1330”	JOB
		26	0929	XEAJ  överlät jag grovjobbet med ID:andet av till Janne, hi!  Noterade att det troligen var den som gick här ett bra tag och att ID fanns men hastade vidare... Tnx JOB.	BOS
	1350	26	1059	XETB Torreon CO med ordentligt ID innan KRNT tog över	JOB
		26 27	0715	XETB	BOS
		22	0800	WEGA Radio Las Vegas PR  med id.	KUN
		23	2259	WEGA  	JOB
	1390	4	0000	WISA R Puerto Rico, Isabela PR	MA
		25	2302	WISA  ”AM 13-90 Isabela Puerto Rico”	CKL
		25	2203	WISA ganska fint ett tag	JOB
		5	1300	XERW León GJ	MA
		24 25	1308	XEKT Tecate BC  tätt mellan ”XEKT”-ID:en.  Den 24:e först med lokalt ID och adress och sedan bara ”XERFR 970”-ID och nämnde även R Formula, Acapulco 810.	BOS
		25	1308	XEKT   med ett hyfsat ”XEKT 1390”. Denna plus två till 1390-Mexar är 
				anslutna till ”Radio Formula”-nätverket så enbart detta ID räcker inte för att fastställa 
				identiteten	JOB
		25	0548	XEKT 	CKL
		17	0820	XEKT	MJT
	1400	21	0200	The Harbour Lights of the Windwards. Även 10.10 kl 2200.	KUN
	1410	26	0740	XEAS Nuevo Laredo TM fint med ID // FM 101.5 + telefonnumret till studion	JOB
		26	0741	XEAS  hade jag tydligen fel antenn för. Utan Jannes tips hade jag inte uppfattat att det var dennna med tanke på att XECF hördes med Id strax efter.	BOS
		26 27	0744	XECF Los Mochis SN    ”1410 AM la Mexicana” bättre än XEAS ”en låt” tidigare	BOS
		14	0640	XECF  ”La Mexicana” 	MJT
	1420	24	1035	+XEXX Tijuana BC  ID:ade med call, ort, stat mm på topp i drygt en minut!	BOS
	1470	27 29	0617	XERCN Tijuana BC  fortfarande som ”Radio Hispana 1470”	BOS
		6	1300	XERCN 	MA
		24	1131	XERCN  hade jag visst inte ID:at förut! ”Radio Hispana 1470”	JOB
		25	1140	XERCN  “Radio Hispana 14-70”	CKL
		14	0630	XERCN  ”Radio Hispana 1470”	MJT
	1480	18	0325	WMDD Fajardo PR även denna exp.	KUN
	1520	29	0600	WVOZ Radio Voz San Juan PR	MA
	1540	26 27	0918	XEHOS Hermosillo SO  “La Poderosa 1540” gjorde rätt för namnet tidvis	BOS
	1560	18	1025	+XEJPV La Radio Viva Cd. Juárez, CH  med id ” Radio Viva, la Radio Cristiana”, 
				skall vara denna tror HK. Tack Henrik!.	KUN
		24	0400	XEJPV  med några fina Radio Viva-ID!	BOS
	1570	3	1000	XERF Cd.Acuña CO	MA
		25	0400	XERF  ”XERF 15-70 La Poderosa”	CKL
		18	1010	XERF La Poderosa CO med Q 4 styrkor.	KUN
		15	0830	XERF 	MJT
	1580	2	0601	HIAJ R Amanecer, Santo Domingo bytt frekvens från 1570	MA
		20	0835	XEDM  DM Noticias Hermosillo SO med id.	KUN
	1590	26	1107	XEVOZ Mexico City DF ”1590 Luz”	JOB
	1600	3	2300	WLUZ R Luz, Bayamon PR	MA
	1620	6	0300	WDHP Frederiksted VI	MA
	1700	17	0300	XEPE Tecate BC var fq-dominant.	KUN
		17	0330	XEPE 	MJT

SYDAMERIKA
	550	29	0500	CW1 Radio Colonia, Colonia del Sacramento	MA
	560	13	0615	YVRH Radio Nacional de Venezuela	KUN
	590	3	0600	LS9 R Continental, Buenos Aires	MA
	650	29	0500	ZP4 Radio Uno, Asuncion	MA
	700	13	0608   	LV3 Radio Córdoba id-ade direkt.	KUN
		13	0625	YVMK Radio Popular Maracaibo stark emellanåt.	KUN
	730	29	0500	ZP7 Radio Cardinal, Asunción	MA
		5	0156	HJCU R Líder, Bogotá	MA
	740	13	0540	ZYH446 Rádio Sociedad da Bahía 	KUN
	780	29	0500	YVMN R. Coro, Coro.	MA
	830	29	0558	YVLT R Nueva Sensación, Caracas	MA
	900	27	2256	Mara Ritmo	BOS
	930	29	0553	LV7 R Tucumán, San Miguel de Tucumán	MA
	970	29	0600	LV2 AM870 R General Paz, Córdoba	MA
	980	4	0000	HJES RCN Cali, Cali	MA
	1020	16	0505	YVMX Radio Continente Maracaibo  stark med id	KUN
	1030	24	0032	LS10 R Del Plata, Buenos Aires ”Radionoticias del Plata” och TC + tempen i Buenos Aires	JOB
	1070	24	0110	HJAH Emisora Atlantico, Barranquilla  med stilig jingle mm. Stark	BOS
	1100	15	0450	ZYK694 Rádio Globo São Paulo	KUN
	1150	29	0500	LT9 R Brigadier López, Santa Fé	MA
	1190	29	0500	LR9 R América, Buenos Aires	MA
	1220	30	0700	ZYJ458 R Globo, Rio de Janeiro, RJ	MA
		16	0500	ZYJ458 R Globo Rio de Janeiro en av flera LA denna morgon. 	KUN
		25	0300	R.Globo	CKL
		25	0444	ZYJ458 R Globo ”Rádio Globo” stark plötsligt	JOB
	1240	20	0830	YVNV Radio Nacional Punto Tumatey upp här emellanåt. 	KUN
	1250	29	0500	HJCA R Capital, Bogota	MA
	1270	26	0301	LS11 R Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires kom igenom en stund	JOB
	1290	29	0600	LRJ212 Radio Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén	MA
		21	0520	YVLF Radio Puerto Cabello med id direkt.	KUN
	1310	27	2221	R Nacional Venezuela  när jag hoppades på WORC t ex	BOS
		21	0500	YVSM Radio Nacional de Venezuela Barcelona upp emellanåt.	KUN
	1320	6	0400	YVWP R Apolo, Turmero	MA
	1330	29	0603	CB133 La Mexicana Radio, Santiago  tog det en stund att fatta vad det var. Var ju Mexico-cx samtidigt!  En OID REL SS på 1380 kanske oxo var Chile?	BOS
	1350	29	0600	LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires	MA
		15	0550	ZYH520 Rádio Cristal Salvador med religiöst.	KUN
	1360	14	0530	HJTU Oxígeno Cartagena  med id här.	KUN
	1380	29	0600	YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello	MA
	1400	29	0600	HJKM Emisora Mariana R Multicultural, Bogotá	MA
		16	0500	HJKM Emisora Mariana de Bogota var ganska störd.	KUN
	1410	15	0556	ZYK691 Rádio América São Paulo med id.	KUN
	1500	29	0600	YVOZ Radio dos Mil Cumana	MA
		21	0215	YVRZ Radio 2000, Cumaná gick bra denna natt.	KUN
	1520	16	0550	HJLI JC Radio Pasión Mas Extrema, Santafé de Bogotá.	MJT
	1620	15	0530	Radio 1620 AM,  Mar del Plata  med annonsering.	KUN

KORTVÅG
	4790.1  14	0405	Radio Vision, Chiclayo gick ganska bra denna natt.      	KUN
	6019.4  11	0630	OAX4Q Radio Victoria dundrade in denna morgon. QRK 4.	KUN

FM
	105.2	12	1200	MIX Megapol Gällivare gick bra.	KUN
	106.0	12	1100	NRJ Ylläs hörs alltid bra i Parka.	KUN

PIRATER
	1655.7	12	1907	Oldtimer Radio, trevligt PX med Ellen Foley och Mike Oldfield bl.a	MJT
6307		17	1952	Radio Jupiter	MJT

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	610	25	0502	Ett par “ESPN Radio”-icke-ID:n här i röran! Kanske var det rent av lite New Mexico-känning? Tyvärr inget lokalt vad jag kan uppfatta	JOB
	660	26	0925	OID MEX med ”La Consentida”-slogan.  Inte den vanliga slogan-varianten men kanske XEEY ändå?	BOS
	710	28	0205	OID MEX  med musik och ”...Mexicana ....”  Troligen bekantingen XEMP.	BOS
		18	0548	Oid med ESPN innan KIRO återtog kommandot.	KUN
	770	29	0500	….”RCN Punto con”, Bogota??	MA
	790	27	0917	OID MEX med bra ID. Frågan är bara vad. ”............. 790.”  Men 780 gick samtidigt så är nog gamla kompisen XEBI i alla fall.	BOS
	860	24	0810	OID  sportstation med Phil Hendrie Show. Stämmer bara (?) på KTRB S.F. CA..	BOS
	870	3	1200	OID NA Fox News	MA
	920	26	0752	OID MEX  med något ID-liknande.	BOS
	960	26	1058	OID USA med nationalsång kunde ju ha varit något intressant men…	JOB
	970	10	0850	tent KTTO Spokane WA  med religiöst innan KFBX åter tog över.  	KUN
	1020	26	0924	OID  SS med en del tydbart.  Väldigt sprucket ljud.	BOS
	1040	24	1157	OID  med lugn musik före timmen och sedan prat utan nyheter hårt trängd av BC förstås. Funderar på KCBR i CO hellre än WHO faktiskt.	BOS
	1060	28	2329	(Tent) WLNO New Orleans LA  fint med px-avslut och började ID:a  men slog av dageffekten mitt i så det enda som fastnade var ett fint ”The Power and the Glory ...”
				Ev en förfrågan eller så kan något mer ha fastnat på bandning som jag inte hörde	BOS
		29	0006	(Tent) KRCN Longmont CO  fint med ”The Radio Shopping Show”	BOS
	1100	26	0917	OID MEX  som hörs nu och då men gäckar. Tredje säsongen den spökar.	BOS
	1170	24	1243	OID med NOS! QRM från KPUG och andra.  WI?	BOS
	1210	24	0015	(Tent) KQEQ Fowler CA  upp bra ibland med Hmong-sång! Samma låt som 1600!	BOS
		25	1230	Eventuellt en Mex med ett ”ID” som börjar på ”X” men får ej ut det…	JOB
	1260	27	2248	OID  SS  med reklam  och valuta i  ”dolares”  WSUA?	BOS
	1270	24	0054	(Tent) CFGT Alma QC  men inget Id denna gång.	BOS
	1290	27	2206	(Tent) WDZY Colonial Heights VA  med ”Radio Disney”-“ID” bara	BOS
	1300	24	1317	OID OR-stn rätt bra jämnstarkt med WA några gånger. Kan ge sig.	BOS
		24	1317	OID men verkar vara KACI med sitt morgonprogram!?	JOB
		28	2326	(Tent) WRDZ LaGrange IL  bara med ett par ”Radio Disney”. Märligt ovanlig.	BOS
	1310	28	0106	OID med ”True Oldies” bör ha varit rara WDOD TN?	BOS
		25	1203	(Tent) KMKY Oakland CA  med ett bra “Radio Disney” men bara nätverk hört. Den har jag inte stött på förr men nu vet jag ju att den kan höras...	BOS
	1320	27	1003	OID SS  som förvånade med ett par “Radio California, la mejor musica …”. Trots ett intensivt letande på nätet hittar jag inga ledtrådar.	BOS
		25	0612		Ett klockrent ”ESPN Radio 1320” men jag vill väl ändå inte riktigt tro på OR trots fina OR cx… Borde väl ska säga ”The Score” också. Fast Sacramento tycks benhårt brandas som ”1320 ESPN”	JOB
	1330	26	0857	OID med ett ganska bra ”1240 Joe Radio”-ID!! Tycks vara ett inslag som producerats av denna stn. Egentligen räcker ju inte ett ID som ”bevis” på att man verkligen hört en station…	JOB
	1340	26	0804	OID men det låter som ”1340 The Team”. Bör kunna lösas	JOB
	1350	26	1105	OID med wx som inte är KRNT, dvs potentiellt intressant…	JOB
		18	0629	Oid med ESPN innan dominanten KRNT återtog kommandot.	KUN
	1390	25	1127	Mex med Radio Formula och ID “XERFR 970 AM”. XERW?	JOB
	1400	24	0400	OID men ett riktigt kanon-ID för ”Dakota Country Radio” 1220, 1490 och 1600! Ingen KQDJ-rapport tyvärr om inte detta är en detalj i sig…	JOB
	1410	6	1300	KERN Bakersfield CA ? ”News-talk 14-10” tyvärr hårt klämd av CFUN	MA
		25	0515	Eventuellt en Mex med ”1410 AM” men vad mer säger dom?	JOB
	1430	6	1300	ESPN-stn plus CBS news stn	MA
	1450	25	1224	OID med “ESPN Deportes Radio 1450”  OR eller NV är frågan. Har båda...	BOS
		26	0803	OID som drog ett försenat heltimmes-id. ”WYND” eller liknande...	BOS
		26	0600	OID som låter som KEZJ men vågar ej säga säkert… VK-antenn	JOB
	1470	27	2259	OID som slog av på effekten mitt i pratet. Från Q4 till noll direkt! Har mycket på denna innan men ej kollat. WWNN FL misstänks. Gick från 50 kW till 2,5 i så fall.	BOS
	1480	27	2244	OID  fint med Radio America Network px. WABB AL? Får kolla bättre.	BOS
	1510	27	2206	OID  med Country kan förstås ha varit en musikvariant från WWBC men .....	BOS
		26	1035	OID GOS  fint tidvis med promo för aktiviteter i Sumter, SC. Sydstatscx samtidigt.	BOS
		25	0112	OID GOS-stn under en häftig västkustöppning. KGA dominant. UT?	BOS
	1680	10	0025	WTTM Lindenwold NJ bör det ha varit med ”béisbol” mellan Philadelphia Phillies och Los Angeles Dodgers.	KUN

UTILITY
	326	16	0538	OG      Gällivare  S	KUN
	333	10	1527	G         Kemi FIN	KUN
	334	10	0527	S          Kuopio FIN	KUN
	344	16	0547	L          Kittilä FIN	KUN
	345	16	0326	STM    Mo i Rana-Strommen NOR	KUN
	383	16	0545	KIT      Kittilä FIN	KUN
	399	16	0550	O          Rovaniemi FIN	KUN
	406	16	0553	V          Ivalo FIN	KUN
	432	10	1520	AKU    Ivalo FIN	KUN
	610	18	1200	IO         Joshar-Ola  RUS	KUN
	700	17	2250	AD       Moscow-Sheremetievo RUS	KUN
	700	10	1300	FM       Unid	KUN
	770	17	1420	B          Moscow / Sheremetyevo RUS	KUN
	832	16	0635	PL        Olenya RUS	KUN
	1020	10	1340	DK       Glotaevo RUS	KUN
	4043	10	1100	P           Kaliningrad  KAL	KUN


