
PAX8  -  Parkalompolo  001019-001027

Plats  		Före detta skolan i Parkalompolo, ca 100 km NNV om Pajala.

Antenner		Fyra välgjorda, väljordade, koax/balun-matade bävrar kring 800-1000 meter 
			vardera. NA-riktningar enbart.  Antennfördelare med HF-steg till varje antenn.

Deltagare		A       Sigvard Andersson, Norrköping        Icom R9000, AOR AR7030, 2 MD dubbeldeck
			BOS  Bo Olofsson, Furuögrund          2 st NRD 515, HF 225, R75, AR7030, 2 videospelare
			JOB   Jan Oscarsson, Umeå        IC-R75, kassettdäck och lite lånade prylar   (001019-001024)
			SW    Stefan Wikander, Hammarstrand       NRD 515, AR7030, 1 videospelare


EUROPA
  	153	20	1418 	NRK Finnmark, Ingöy med lokalprogram i Q5! 	JOB
	1035	20	1152	Northsound 2 ”Great songs all day – Northsound 2”	JOB
	1107	20	1640	Moray Firth R med Inverness-reklamer	JOB
	1116	23	2158	SER R Pontevedra blev enda ID:ade spanjor! Hade det inte gått NA i den utsträckning det gjorde hade jag nog legat på lite mer på dessa stns!	JOB
	1368	20	1646	Manx R med trafikrapporter	JOB
	1458	20	1614	BBC R Newcastle med trafikinfo	JOB
	1485	20	1259	R Stantsia Centr, Moskva med EE-snx om hur man skonsamt avlivar hundar(!) innan timmes-ID 
				på RR. Svalbard ”tvärdog” några minuter och då kom denna fram!	JOB
	1485	20	1410	NRK Troms, Longyearbyen med lokalt till lokalstyrka!	JOB
	1530	21	0652	Navy BS, Keflavik med AFRTS-program ägde frekvensen här, så bandade en timma med 
				DR31:an, som hade mkt sämre signalstyrka än R75:an – orsak okänd. Kan ju finnas ngt lokalt 
				på bandet när jag lyssnar igenom…	JOB

ASIEN
	1170	24	1558	HLSR KBS Kimje	A
1188	23	1700	HLKX  FEBC, Inchon mkt starkt med den koreanska hymnen!	JOB
	1278	23,24	1559	JOFR RKB Mainichi Hoso Fukuoka	A
1332	23	1526	JOSF Tokai R Hoso Nagoya	A
1377	23,24	1603	China	A
1404	23	1704	China //1377	A
1413	23	1544	JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso Fukuoka	A
1557	20	1252	Family R, Kouhu med Q5!	JOB
1593	23	1709	China //1377	A

PACIFIC
 	 940	23	1431	KJPN Waipahu HI  skapligt ID på japanska med ”94” på engelska i...	BOS
		23	1435	KJPN   JJ	A
		23	1623	KJPN  ”K-Japan” efter wx på EE! Japanska px.	JOB
	1040	23	1605	KLHT Honolulu HI ”The Light” eller “This is AM 10-40”. Rel.	JOB
	1110	24	1100	KAOI Kihei HI  störde OR-rapporterandet 	BOS
		24	1110	KAOI  upp vid flera tillfällen.	SW
	1210	23	1600	KZOO Honolulu HI med svagt ID på heltimmen denna fina eftermiddag/kväll mot HI och 
				Japan.  Kör japanska.	SW
	1270	23	1600	KNDI Honolulu HI ”AM 12-70 KNDI Honolulu”. Filippinska px.	JOB
	1380	23	1512	KIFO Pearl City HI med BBC-program	JOB
		23	1500	KIFO   hade tidigare ett CBC px.	SW
	1420	23	1440	KCCN Honolulu HI uppe riktigt fint ett tag.	SW
	1460	23	1450	KGMZ Honolulu HI vid några tillfällen. Annonserar // 96.3 FM	SW
		23	1534	KGMZ   rekade för ”The huge Ward Warehouse”. “KGMZ”-ID:s och soft-pop-format, ej oldies.
				Verkar ej reläa FM längre – hörde någon ”14-60”-annonsering.	JOB
	1500	21	1306	KUMU Honolulu HI “Kumu 2”. Blev första ID:ade HI i DX-karriären!	JOB

NORDAMERIKA
	570	21	0640	Grönland //650	A
	580	21	0456	CJFX Antigonish NF  ”AM 58, FM 98.9, CJFX”	A
	590	21	0448	VOCM St John’s NF	A
		23	1449	KHAR Anchorage AK	A
		22	1021	KHAR  “AM 5-90 KHAR“	JOB
  	630	22	1006	CHED Edmonton AB fint över Norge med wx innan “Coast to Coast AM”	JOB
  	650	21	0639	Grönland	A
		22	1105	KENI Anchorage AK ”Newsradio 6-50 KENI“	JOB
  	660	23	1144	KFAR Fairbanks AK “KFAR”	JOB
  	680	23	0222	CJOB Winnipeg MB ”You’re listening to the Superstation CJOB-68”. Körde soulballader!	JOB
		23	1400	KBRW Barrow AK ID:ade i lokalstyrka – nästan lokalradio i Parka så…	JOB
 	 710	22	0829	WOR New York NY hade px med klipp från gamla radioshower från 30-talet!	JOB
		23	1315	KIRO Seattle WA “It’s 7-10 Kairo”	JOB
		25	0750	KIRO 	A
 	 720	22	0730	Grönland //650	A
		23	1641	KOTZ Kotzebue AK diskuterade möjligheten att KOTZ skulle kunna nå ut via Internet i 
				framtiden! Verkligt detaljerad wx följde vari man redogjorde för vindförhållandet i minsta lilla 
				vik: ”…and the extended forecast for the Kotzebue Sound…”. Nästan alla AK jag hörde med 
				wx angav tid för sunrise/sunset!	JOB
  	730	22	1015	CKDM Dauphin MB “…right here on 7-30 CKDM”. C&W	JOB
		23	1316	CKLG Vancouver BC “More music power on LG-73 Vancouver” Fanns med på
				min “wanted”-lista innan expen! Nya hitlåtar och ändå AM – kors i taket!	JOB
 	 740	21	0433	CHCM Marystown NF med ”VOCM”-ID efter ”Satellite weather”	JOB
		21	0433	CHCM   ”VOCM”-id	A
		21	0510	CHCM  med sedvanliga VOCM-identifieringar	BOS
		23	0204	CBX Edmonton AB wx för “Northern Alberta“	JOB
  	750	22	1230	KFQD Anchorage AK  kanon det lilla jag kollade AK. Utan AK.antenn.	BOS
		22	1308	KFQD  “KFQD – AM 7-50“  NWS	JOB
		22	1129	CJVR Saskatoon SK “7-50 CJVR”. C&W	JOB
 	 770	24	0459	CHQR Calgary AB “…only on CHQR”. Hoppades på Seattle!	JOB
 	 780	22	0731	WBBM Chicago IL	A
		23	1459	KNOM Nome AK “You are listening to KNOM AM and FM, Nome, Alaska”	JOB
		22	1058 	KNOM  och inget mera intressant.	SW
 	 790	21	0554	CFAN Newcastle NB med flera reklamer. Verkar ha blivit vanligare på sista tiden. Också hörd 
				här hemma både förra och denna säsong.	SW
		22	1046	CFCW Camrose AB	A
		21	0800	CFCW  “Country favourites of yesterday and today, 790 CFCW”. Fanns svag mx-stn med också, som gick bättre på östkustantennen, men som räven slank den ur näven…	JOB
		23	1204	KCAM Glennallen AK med lokal wx: ”…Snow in Glennallen today…”	JOB
  	800	21	0745	CHRC Quebec PQ  en av få idade PQ denna exp. Bra ID dock.	BOS
  	810	21	0822	KNR, Upernavik pressade ner BBC med mäktiga Q4! Händer aldrig hemma!	JOB
		22	1025	KGO San Francisco CA	A
  	820	22,23	1051	KCBF Fairbanks AK ”Fairbanks’ classic country stn”	A
		22	1226	KCBF  slank med i loggen också vid AK-kollen.	BOS
  	830	22	1118	CKKY Wainwright AB “Today’s hot new Country and all time favourites back to
				 back – Key 83”	JOB
		22	1053	CKKY  med fin country och sitt “Key 83” ID.  // med tex 1020 men har egna ID.	SW
  	840	22	1049	CJXX Grand Prairie AB “The Peace Country Calendar on CJXX”	JOB
  	850	23	1429	KICY Nome AK	A
		23	1638	KICY  fint m lokalt väder ”Weather for Nome and vicinity”. Ville ha samtal på ”Nome 2213”!	JOB
		22	1035	CKBA Athabasca AB “Hot New Country and All Time Favourites. It’s CKBA!”	JOB
		23	0704	KOA Denver CO ”8-50 KOA Sports”. På tiden att den åkte dit!	JOB
	860	23	1236	CHAK Inuvik NWT  med wx och temperaturen på exotiska platser som Hay River, 
				Fort Providence och Fort Smith!  Regionalt px från Yellowknife.	JOB
	 870	21	0800	WWL New Orleans LA kom upp på ÖK-antennen. På VK-antennen en annan station som 
				spelade över heltimmen.	SW
  	900	21	0918	KNR, Uummannaq med lokalt tungomål! Stark!	JOB
		22	0733	Grönland //570	A


	900	22	1044	CKBI Prince Albert SK “You’re listening to 900 CKBI”. Blandar oldies med 
				nytt! Varierat och trevligt!	JOB
		22	1023	CKBI  ”More memories, more varieties”	A
		24	1328	KZPA Fort Yukon AK //910	A
  	910	25	0804	CKDQ Drumheller AB ”9-10 Q 91”	A
		24	1329	KIYU Galena AK //900-KZPA	A
		23	1635	KIYU  med ”Alaska Edition”. Stark!	JOB
  	920	23	0220	CFRY Portage-la-Prairie MB hyfsat med ett par “CFRY” mellan två Country-låtar trots rätt splashad från 918.	JOB
		24	1301	KSRM Soldotna AK	A
 	 930	21	2301	CJYQ St John’s NF  med sport och ”Radio Newfoundland” ID	BOS
		22	0830	CFBC  St John NB och inget intressantare på frekvensen.	SW
		24	0159	CJCA Edmonton AB	A
		24	1258	KNSA Unalakleet AK	A
  	940	21	0829	CINW Montreal PQ wx och nx med Montreal i fokus!	JOB
		21	0809	CINW   ”9-40 news”	A
		22	2346	CJGX Yorkton SK “Election coverage on GX-94”. C&W	JOB
  	950	21	0816	CKNB Campbellton NB	A
		21	0807	CKNB  med Spice Girls och meddelande: “ If you have news or sports information, 
				call 24 hours a day 753-4415. 95 CKNB”	JOB
		24	0358	KKFN Denver CO med lokalreklam och “The Fan”. Sport	JOB
  	960	21	0608	CHNS Halifax NS med jingle-ID ”Your oldies station - all classic hits CHNS”	JOB
		21	0857	WEAV Plattsburgh NY  ett par bra ID i en promo strax före nyheterna.	BOS
		24	0551	CFAC Calgary AB m jingle “CFAC”. Klämd av 963 som allt annat på denna frekvens! C&W	JOB
 	 970	23	1206	KIAK Fairbanks AK “ESPN AM 9-70 The Ticket”. Sport	JOB
  	980	25	0752	KKMS Richfield MN	A
		22	1001	CKRM Regina SK “Saskatchewan’s home of Country music 9-80 CKRM”	JOB
 	 990	22	0719	CKGM Montreal PQ ”Montreal’s oldies station”	A
		21	0820	CKGM  “Come cruisin’ with Oldies 9-90. Montreal’s Oldies Station”	JOB
	1000	21	0730	CFLP Rimouski PQ stark med jingle ”1000 emotions CFLP”. FF TLK	JOB
		25	0556	CFLP   FF	A
		25	0802	KOMO Seattle WA ”Newstalk 1000”	A
	1010	22	0715	WINS New York NY	A
		22	0752	WINS  “Your exclusive 10-10 Wins Accu Weather Forecast”	JOB
		22	0752	CFRB Toronto ON “CFRB 10-10” under WINS	JOB
	1020	24	0537	CKVH High Prairie AB “CKVH Satellite Weather” C&W	JOB
		22	1053	CKVH  spelade in 830 och 1020 // och de säger exakt samma mening men lyckas ändå få in separata ID. Så skulle det vara på alla stationer som sänder // program.	SW
		25	1138	KTNQ Los Angeles CA SS	A
		22	1243	KAXX Eagle River AK ”All Sports 10-20 KAXX”	JOB
	1030	22	2231	WBZ Boston MA  släppte inte fram någon DT. ”Newsradio 1030 WBZ”	BOS
		22	0737	WBZ 	A
	1050	21	0910	CHUM Toronto ON ”10-50 Chum”	A
	1070	25	1135	KNX Los Angeles CA	A
	1080	23	1530	KASH Anchorage AK “It’s the Kash that counts!”	JOB
		25	1100	KASH  ”It´s cash that counts” sade man. Sedan CNN. Också en annan talk station, bör vara OR	SW
		22,23	1102	KASH  ”Business talk radio”	A
	1090	25	0733	WBAL Baltimore MD ”Radio 11 WBAL”	A
		22	0634	WBAL  “WBAL”-jingle. Ganska ämlig styrka!	JOB
		23	1242	KYCW Seattle WA “The Country music you know how to sing, hit after hit, this is 
				Classic Country 10-90”	JOB
	1100	25	0731	WTAM Cleveland OH ”Newsradio WTAM 1100”	A
	1110	25	0730	WBT Charlotte NC räknade upp en massa stationer. Var nog WBT som körde programmet ”Midnight Cowboy”	SW
		25	0735	KFAB Omaha NE med reklam.	SW
		24	1320	KBND Bend OR  äntligen i garnen. Skapligt ID med ort och allt. Money talk px. HI-QRM	BOS
		24	1309	KBND  en bekanting som här hade lite problem med KAOI. Flera fina ID på KBND.	SW
	1120	23	0109	KMOX St Louis MO ”The voice of St Louis”	A
1140	25	1133	CHRB High River AB  Fq = 1139.98	A
		23	0230	CHRB  “11-40 Radio”. Startade px “People’s Gospel Hour”	JOB
1150	25	0643	CHGM Gaspe PQ FF	A
		21	0835	CKOC Hamilton ON “Oldies 11-50”	JOB

1150	25	1130	KSEN Shelby MT öppnade för dagen	A
		25	1130	KSEN   öppnade så man fick ta fram hörselskydden	BOS
		24	1311	KAGO Klamath Falls OR med fint ”Newstalk 11-50 KAGO”.	SW
		25	1105	KAGO   strålande bra med flera ID, bl a i en Dr. Laura promo	BOS
		25	1107	CKBL Kelowna BC  med sitt vanliga ”The Bullet”  och Country  tog över från KAGO	BOS
	1160	22	0930	KSL Salt Lake City UT ”KSL Salt Lake City”	JOB
		24,25	1236	KSL  ”Newsradio 11-60”	A
	1170	22	1021	CKGY Red Deer AB	A
		21	0926	CKGY  med ”CKGY” i jingle. C&W	JOB
		21,23	0900	KJNP North Pole AK	A
		21	0900	KJNP   “This is KJNP in North Pole, Alaska”. Efterlängtad men enkel i Parka! Gick med lokalstyrka 15-16 UTC 23.10!	JOB
	1180	25	1100	KOFI Kalispell MT  mycket stark och stadig när jag sökte WA/CA	BOS
	1190	23	0016	WLIB New York NY  utan vidare kommentar i loggen.	BOS
		23	0153	WOWO Fort Wayne IN med Fort Wayne-reklamer	JOB
		25	0830	KEX Portland OR ”Newsradio 11-90”	A
	1200	21,25	0604	CFGO Ottawa ON ”Sportsradio 1200 the Team”	A
		25	0634	WOAI San Antonio TX	A
	1220	25	0734	CKCW Moncton NB  	BOS
	1230	22	0706	WJOY Burlington VT gladde denna östöppning m ett användbart ID mm	BOS
		22	0800	+WMOU Berlin NH  klämde i med ett härligt legal ID på timmen just när WSBB drog efter 
				andan. Låter lustigt. Först WMOU med slogan och fullständigt ID och sedan direkt samma sak 
				från WSBB!  Q3 i 20 sekunder.	BOS
		22	0742	WCMC Wildwood NJ  ville förstås vara med oxo vid dessa cx. Ny för mig. ROL + "WCMC"	
				Lite tidigare fick jag ett ID till WESX här också, men det var ID:et 0715 enligt JOB nedan…	BOS
		22	0715	WCMC  “Unforgettable music on WCMC”. NOS	JOB
		22	0744	WCMC   upp med ett svagt ID.	SW 
		22	0815	WSBB New Smyrna Beach FL “Memories 12-30 WSBB”.  NOS	JOB
		22	0618	WSBB   ganska dominant med sin minnesvärda musik	BOS
		22	0520	WSBB  tillsammans med flera stationer. Bla en station  med UC var intressant	SW
		22	1118	CHFC Churchill MB	A
		22	1059	CHFC  öpnnade för dagen med att nämna 990 Winnipeg bl a och fem över timmen vädret för
				Flin Flon och orterna närmast däromkring.	BOS
		25	1100	KZZR Burns OR  äntligen med fint ID och annat rpt-bart.  Hörd tent. en tidigare vinter	BOS
	1240	22	0802	CKIM Baie Verte NF  ligger kvar här tydligen. ”VOCM”-ID förstås.	BOS
		22	0800	WFOY St Augustine FL  svarade inte sist jag hörde dem , men nu då...	BOS
		22	0805	WMMB Melbourne FL  ganska dominant på frekvensen. Fina ID	BOS
		22	0550	WMMB  dominerade långa stunder.	SW
		22	0819	WMMB  “…right here on 12-40 WMMB”	JOB
		21	0900	CJAR The Pas MB med ID också för CFAR-590.	SW
		22	1154	CJNS Meadow Lake SK jinglade bara “CJNB”	JOB
	1250	21	0805	CBGA Matane PQ  “Radio Canada”. Tji lokalt så här dags…	JOB
		23	0456	CHWO Oakville ON ”Golden Horseshoe Radio Network” //1320	JOB
		22	0800	WTAE Pittsburgh PA ”Pittsburghs ESPN Radio 12-50”	JOB
		25	0809	WEMP Milwaukee WI  med ID ” AM 12-50 WEMP”.	SW
		22	1200	KKDZ Seattle WA endast med sitt “Radio Disney”.	SW
	1260	22	0523	CKHJ Fredericton NB gladde med ID mellan två Country-låtar! ”On AM and FM
				Country Continuously – KHJ”. Nytt call (ex-CIHI!). BBC-QRM. Är väl inte så vanlig? 	JOB
		23	0056	WMKI Boston MA “Radio Disney AM 12-60”.  Boston-reklamer. Nytt call (ex-WPZE!)	JOB
		22	2356	WMKI   med ”Radio Disney 1260” först, men det finns minst två till DIS på frekvcensen!  
				Löste sig senare med Boston-reklamer och ett regelrätt legal ID också.  Ibland våldsamt eko och
				i en local gate QRM från en annan Radio Disney med annan barn-reklam! Troligen Ohio...	BOS
		23	0106	WNDE Indianapolis IN  bara ett par svaga ”Sportsradio WNDE”	BOS
		21	0928	CFRN Edmonton AB “Oldies Radio AM 12-60 Edmonton”	JOB
	1270	22	0609	CJCB Sydney NS  bra ID. Skulle ha bandat frekvensen ett par timmar….	BOS
		22	0542	CJCB   ”12-70 CJCB”. Country.	JOB
		22	0753	WRLZ Orlando FL “12-70 Radio Luz”. Musik med kristet budskap. SS 	JOB
		22	0844	+WNLS Talahassee FL ”Tallahassee’s Sportsradio 12-70” och flera ID:s till under
				en minut för att undanröja alla tvivel!	JOB
		22	0844	WNLS   var en första klassens överraskning! Inte påtänkt ens. Ingen tvekan om identiteten som
				tur är. Fin lokal promo i SPT-px.	BOS

	1270	22	1143	CHAT Medicine Hat AB  "New Country 12-70 Chat. To all of you goodmorning!" Inget
				bokstaveringscall här, utan "Chat"!	JOB
		24	1232	KTFI Twin Falls ID  inte så överraskande vid dessa cx	BOS
		23	1305	CHWK Chilliwack BC  "Radio Max" och reklam för CD-chop! 	JOB
1280	23	0300	CFMB Montreal PQ  med ett korrekt heltimmes-ID	BOS
		21	0850	CFMB  “CFMB 12-80”. Fin LA-mx. Var inte beredd på att det var en kanadick jag lyssnade på!	JOB
		22	0640	WADO New York NY  med fint ID på spanska. ”W-A-D-O”. Senare diverse reklamer och 
				några usla ”en wado” slogans oxo. Körde SS TLK medan PQ oftast låg över med SS hot mx. 
				Inte alls svårt följa vilken som var vilken.	BOS
		22	0703	WADO  finfint med “…en las 12-80 AM desde Nueva York…” och jingle “Wado Weather”. SS	JOB
		21	0852	WNAM Neenah WI  "AM 12-80 WNAM"  NOS	JOB
		25	0856	KDYL Salt Lake City UT	A
		25	1304	KDYL  med väder och ”Talkradio 12-80 KDYL”	SW
	1290	25	0758	KKAR Omaha NE ”12-90 K-car”	A
		22	1108	CFST Winnipeg MB idade  “12-90 Starlight CFST” 	SW
		24	0445	CIFX  ”12-90 Starlight”. NOS	JOB
		25	1120	KGVO Missoula MT	A
		23	0459	KOWB Laramie WY	A
	1300	22	0904	WTMM Rensselaer NY “Sportsradio 1300 The Team”	JOB
		23	0430	KGLO Mason City IA “This is 1300 KGLO Mason City”	JOB
		22	2353	CJME Regina SK med Regina-reklamer	JOB
		22	2159	CJME   skvallrade om att något var på gång.  Bra ID så här tidigt	BOS
		24	0522	KKOL Seattle WA  	BOS
		21,22	0857	KKOL   ”K-KOL”	A
	1310	22	0916	CIWW Ottawa ON “Oldies 13-10” Stark!! Var har den varit förut!?	JOB
		23	0608	WIBA Madison WI “Newsradio 13-10 WIBA” kom fint!	JOB
		23	0606	WIBA   fint när jag gnetade efter CO  men KFKA hade nog stängt vid 06.	BOS
		25	0521	KFKA Greeley CO med kanonid. Har verkligen jagat denna station genom åren men nu åkte 
				den dit. ”Northern Colorado's 13-10 KFKA”	SW
		25	1115	KEIN Great Falls MT	A
		25	1155	KEIN  åkte så äntligen dit efter alla år jag sökt efter den	BOS
		24,25	0611	CHLW St Paul AB  "All times favourites”	A
		23	0600	CHLW   tog över från KFKA precis på timmen tyvärr...	BOS
		25	0800	CHLW  med fint ID på heltimmen.	SW
		23	0600	CHLW  med heltimmes-ID: ”Serving St. Paul, Bonnyville and Glendon. This is 13-10 CHLW”. Country.	JOB
		25	0800	+KZXR Prosser WA  förvånade stort med att gå här över en timme med ID hört både denna heltimme, fem över och på nästa heltimme!  Måste väl ha glömt dageffekten på?  Men jag ska 
				inte klaga... Många bra detaljer.	BOS
		25	0800	KZXR  med ID på timmen i kamp med AB. Fint ID efter nyheterna. Hördes upp och ner 
				åtminstone till kl 1300 denna dag.	SW
	1320	22	0709	CKEC Glasgow NS	A
		22	0927	CJMR Mississauga ON “We appreciate your company on the Golden Horseshoe Radio Network. 
				In Mississauga 13-20 CJMR and in Oakville 12-50 CHWO”. Riktigt gammal musik, dvs NOS!	JOB
		25	0750	KOZY Grand Rapids MN också en gammal bekanting. Här med sport.	SW
		25	1129	+KGDC Walla Walla WA  med fina ID i en promo dagens andra chock!  Gick bra ett kort tag. 
				Lär ha hela 660 Watt natt så kommer nog igen i så fall.  Jagade faktiskt KXRO...	BOS
		24	1342	+KXRO Aberdeen WA	A
		23	1300	CHMB Vancouver BC Missade början av heltimmesidentifikationen men “…AM 13-20 
				Vancouver” fastnade! Mest kinesiska (=svårrapporterade!) px.	JOB
	1330	22	2252	CJYM Rosetown SK “13-30, 12-10”-IDs enbart!  Överraskade med mx-format med rock/pop 
				från 80-90-talen!  De flesta präriestns kör ju Country!	JOB
	1340	22	0900	WIRY Plattsburgh NY med fullständigt ID på heltimmen. 0905 en NOS station med id 
				FM 102 W… 13-40 W…, bör gå att lösa.	SW
	1350	23	0103	WOYK York PA ”WOYK”-jingle efter rek.  Sedan sport	JOB
		23	0102	WOYK fin jingle i SPT-sändning. Fin rek för "Eichelberger Performing Arts Center" bl a 	BOS
		25	1052	CKCI Parksville BC med ID för både 1350 och 1570.	SW
1360	25	0705	CKBC Bathurst NB	A
		21	0620	CKBC  ”The Bay's Best Music Mix CKBC”	JOB
		24	0529	KKMO Tacoma WA Trodde först på Arizona då ID:et fonetiskt inte lät som KKMO men det var relä av 820! “…only on AM 8-20 KGNW”	JOB
		24	1243	KKMO  med fint Id. Annonserar // med 820 KGNW.	SW

1370	22	0657	WDEA Ellsworth ME 	A
		23	0556	KDTH Dubuque IA	A
		23,25	0232	KGNO Dodge City KS	A
		22	0615	KGNO   finfint med oldies! “Take good times and great oldies with you everywhere you go – 
				13-70 KGNO”	JOB
		23	0538	KGNO  suveränt bra med många fina ID. Också en slogan som lät ungefär ” The first and still
				 the best of the hits in the 50th, 60th, 70th 13-70 KGNO”	SW
		25	0757	KXTL Butte MT med en väderleksrapport för Montana	SW
		22,24	1136	CFOK Westlock AB //1400-CKSQ	A
	1380	22	0637	CKLC Kingston ON “The perfect soundtrack for your workday. Lite Rock CKLC”	JOB
		23	0435	WTJK So Beloit  Il  kallar sig “The Jock”.	SW
		23	0526	KOTA Rapid City SD “Newsradio 13-80 KOTA”	JOB
		25	1020	KRKO Everett WA	A
		23	1323	KRKO  “AM 13-80 KRKO“. 	JOB
	1390	21	0700	WEGP Presque Isle ME  med ID, inget intressantare vid denna tid.	SW
		22	0700	WEGP  Trots saftig styrka kan jag inte avgöra om heltimmes-jinglen lyder ”WEGP Let’s Talk!” 
				eller ”WEGP Presque Isle”!	JOB
		23	0027	WRIG Schofield WI “The memories station for Marathon, Hatley and Wausau.
				This is AM 13-90 WRIG”	JOB
		23	0554	WRIG  m några svaga ID i skuggan av WGCI och KJME	BOS
		20,23	0535	WRIG 	A
		23	0422	WGCI Chicago IL ”Gospel Radio 13-90”	A
		23	0547	WGCI   mycket bra med ”Gospel Radio 1390” ID och jinglar	BOS
		23	0531	KJME Denver CO  SS ”La Jota Mexicana”	A
		23	0532	KJME   ”La Jota Mexicana”  kanon i korta stötar	BOS
		ofta	m	KJME  ofta med SS och sitt “La Jota Mexicana”.	SW
		23	0533	KJME   “La Jota Mexicana. Bra tryck i både mx och signal!	JOB
	1400	22	0204	CBG Gander NF “CBC Newfoundland and Labrador“	JOB
		22	0730	WOND Pleasantville NJ  det bästa jag hört dem, så fick bli en rpt.  Q3	BOS
		22	0932	+WKAV Charlottesville VA  upp en kort stund med ID och NOS!	BOS
		24	0306	KART Jerome ID  som vanligt ivägen vid roligare cx här	BOS
		24	0005	KART ”KART”. NOS	JOB
		25	1038	KART	A
		24	0305	KART är ofta dominant.	SW
		24	0506	KQMS Redding CA  med ”Newstalk 14 hundred KQMS Redding”	SW
		22	1138	CKSQ Stettler AB  bara en kort stund och då med ett ”Q-14” ID.	BOS
		22	1136	CKSQ  //1370-CFOK	A
		24	0541	CKSQ  med sitt Q-14 ID och Q-14 hundred	SW
		22	1138	CKSQ  “...on 1400 Q-14“ Kör “The Heart of the Country” // med flera sns. Exempelvis CKKY
				830, CKDQ 910, CFOK 1370 och CKJR 1440 men egna ID:s och reklamer körs då och då!	JOB
		24	1238	KNND Cottage Grove OR	A
		24	1251	KNND   ID i promo. Kärt återhörande.	BOS
		24	1243	KNND   We are the station for highschool sport AM-14 hundred KNND	SW
		25	0900	KEDO Longview WA  ”AM 1400 KEDO Kelso-Longview...”  Q2 knappt	BOS
		24	1237	KLCK Goldendale WA  numer med OLD  ”Oldies 1400 KLCK”	BOS
	1410	22	2338	KRWB Roseau MN “14-10 KRWB”	JOB
	1420	23	0200	WOC Davenport IA och inget annat intressantare denna gång.	SW
		23	0200	WOC 	A
		24	1107	+KMHS Coos Bay OR skapligt upp med ID. Helt ensam på frekvensen.	SW
	1430	23	0448	WMYS Indianapolis IN “This is AM 14-30 WMYS” NOS	JOB
		21	0838	WRTH St. Louis MO “This is WRTH putting a song in your heart” NOS	JOB
		21	0822	WRTH  annonserade om radioteater och gav väder.	SW
		24	0151	KEZW Aurora CO	A
		21	0826	KLO Ogden UT	A
	1440	23	0111	CKJR Wetaskiwin AB tog i sin tur over efter KMED! ”The Heart of The Country
				14-40 KJR”. OBS att C:et utelämnas i deras slogan!	JOB
		24	0100	CKJR   Klämde i med ett heltimmes-ID strax efter KODL	BOS
		24	0120	CKJR   ”14-40 KJR”	A
		24	0044	KMED Medford OR  nästan dominant här ett tag.  Fina ID	BOS
		23	0033	KMED  tog över efter KPUR med NOS: ”The great home for great memories. You got it 
				right here! Memories station AM 14-40 KMED”	JOB
		24	0100	KODL The Dalles OR  igenom med ett svagt ID bara	BOS
	1450	22	0721	WFPG Atlantic City NJ  med bra ID och reklam får en ny rapport...	BOS
		22	0943	CHUC Cobourg ON “14-50 CHUC”  Både nya och gamla låtar – trevligt!	JOB
		23	0650	KGRE Greeley CO  halvbra med ett par ”Tigre 1450” i MEX-mx:en	BOS
		25	1133	KIOV Payette ID  ”for Idaho and Eastern Oregon” plus call-ID.  Oldies	BOS
		23	1300	KKXO Eugene OR  allt för dominant här.  ”Memories 1450” mestadels	BOS
		23	1300	KKXO  en gammal bekant ända från 1976.	SW
		24	1000	KFLS Klamath Falls OR upp ganska fint.	SW
	1460	22	0942	WGNA Albany NY  bra med vanliga FM-idet ”107.7 WGNA”	BOS
		22	0853	WGNA  ”Country 107.7 WGNA AM and FM”	A
		22	0610	WGNA  kanonstark med Country och ”107.7”-ID:s!	JOB
		23	0152	WWWG Rochester NY med gospel och rel px. Ibland när denna går har jag här hemma haft en intressant ”black” station med UC som dykt upp vid ett par tillfällen, undrar vilken det kan vara.	SW
		23	0437	CJOY Guelph ON ”…right here on 14-60 CJOY”	JOB
		22,25	0459	CJOY 	A
		21	0810	CJOY  med “Good Time Oldies”	SW
		24	0402	KDMI Des Moines IA  “Your Regional Gospel Radio”. Var väl samma stn som ngn halvtimme tidigare hade Mex-program och ID “La Grande”!	JOB
		22	1200	KARR Kirkland WA kör sitt religiösa program.	SW
		23	1312	KMWX Yakima WA ”Oldies Radio KMWX”	JOB
		24	0700	KMWX   hann Ida innan det blev strömavbrott.	SW
	1470	22	0518	WZOU Lewiston ME ”WLAM”.NOS	JOB
		22	0605	WZOU   med sedvanligt WLAM-ID	BOS
		22	2322	WZOU  ”WLAM”-id	A
		21	0805	WWNN Pompano Beach FL  hörs lite då och då. Här med ID WWNN och WSBR.	SW
		23	0353	WMBD Peoria IL “Newsradio 14-70 WMBD”	JOB
		23	0034	WMBD  ”Newsradio 14-70”	A
		22	0510	KWSL Sioux City IA “The new Oldies 14-70”	JOB
		25	0510	KWSL  ”Oldies 14-70”	A
		23	0020	KLBP Brooklyn Park MN ”14 KLBB”	A
		23	2344	KAIR Atchison KS fint med tydligt ”KAIR”. 2334 ID:ade man ”K-Air”. C&W.	JOB
		23	0101	KBSN Moses Lake WA kanon-ID: ”Your Sports Authority KBSN Moses Lake”	JOB
		24	0100	KBSN   strålande ett tag.  Fint ID	BOS
		24	0056	KBSN	A
		24	0659	CJVB Vancouver BC CC	A
	1480	21	0731	WSAR Fall River MA ”WSAR 14-80”. Bra flera minuter med lokala meddelanden!	JOB
		22	0600	WZRC New York NY med engelskt ID på heltimmen. Annars har den koreanska. Flera block 
				med reklam på koreanska. Gick i ett par timmar.	SW
		22	0650	WZRC   började jag höra denna tid och fick ett klart ID efter envis bevakning på timmen 0800 UTC.  Inga ID i Radio Korea-px när man gick kanonstarkt långa perioder.	BOS
		22	0928	WHBC Canton OH  allt för dominant för att släppa fram något guld här.	BOS
		22,23	1010	WHBC 	A
		25	0759	WTDA Madison WI ”Madison’s sporttalk stn”	A
		24	0927	KGOE Eureka CA med en PSA för Eureka.	SW
	1490	22	0523	CKEN Kentville NS  ”AVR”-ID svagt upp ur WBAE	BOS
		22	0503	WBAE Portland ME “Accu Weather exclusively on 14-90 The Bay”	JOB
		22	0500	WBAE  med ID på heltimmen.	SW
		21	0706	WBAE  med fint ”The Bay” ID. Hörd andra dagar oxo.	BOS
		22	0806	WIKE Newport VT ”Stereo 14-90 WIKE”.  C&W. Min första Vermont-stn!	JOB
		22	0654	WIKE   flera bra ID under en tvåtimmarsperiod	BOS
		22	0700	WBYM Hampton VA  stadigast på fqn. Närmare ett dussin ID. C&W  "The Gold Mine"	BOS
		23	0606	WDAN Danville IL ”Newstalk 14-90 WDAN. Your weekend home for ESPN Radio”	JOB
		23	0606	WDAN   även hörd tvärs över rummet från JOB räknat.	SW
		23	0500	+KDRS Paragould AR  med ett mycket trevligt legal ID. Slogan och ort bl a! Detta till 
				trevliga Q3 nästan!  Blev en fin rapport.	BOS
		25	0900	KDBM Dillon MT  m fint ID på timmen	BOS
		25	1057	KDBM 	A
		24	0529	KSYC Yreka CA  gladde med fina reklamer och ID!	BOS
		24	0529	KSYC  med två ID.	SW
		25	0933	KBKR Baker OR  ”Supertalk Weather for N.E. OR”  //1450 troligen	BOS
		25	0906	KENE Toppenish WA  ”La Buena”  är SS nu alltså	BOS
		23	0522	KEYG Grand Coulee WA  enda resultatet av fortsatt 1490-bevakning.	BOS
		23	0522	KEYG  fint ID. Kör countrymusik.	SW

1500	21	0750	WTOP Washington DC	A
	1510	21	0554	WNRB Boston MA ”1 on 1 sports, Boston”	A
		22	2246	WLAC Nashville TN	A
		24	0659	KGA Spokane WA  "Newstalk 15-10”	A
		21	0858	KGA  nämnde hemsidan på www.1510kga.com	JOB
	1520	24	0010	KOMA Oklahoma City OK Jingle-ID innan Beach Boys. Oldies	JOB
		22	1141	KKSN Oregon City OR  ”Sunny 15-20”	A
	1530	22	0832	KFBK Sacramento CA ”Newstalk KFBK”	A
	1540	25	0548	KXEL Waterloo IA ”Newstalk 15-40”	A
	1550	24,25	0559	KYCY San Francisco CA	A
		23	0056	KYCY “The Talk from all over the mesh(?) on AM 15-50 KYCY San Francisco”	JOB
		25	0859	KCCF Ferndale WA ”15-50 Ferndale”	A
		21	0948	KVAN Vancouver WA “AM 15-50 Clark County Radio”	JOB
		25	0900	KVAN  ”Clark County Radio”	A
	1560	21	0538	WQEW New York NY  ”Radio Disney”	A
		20	0558	WQEW   m ”1560 Radio Disney.”	BOS
		22	0637	WPAD Paducha KY gick upp och ner på frekvensen. ID mellan varje låt. Troligen var NY off 
				ett tag denna morgon. Också en annan NA och en SS som jag har ID på gick.	SW
	1570	22	0611	WBUG Amsterdam NY slogs med flera countrystationer på frekvensen. Som vanlig skall stationerna gå sämst när de skall Ida.	SW 
		23	0459	+WTRB Ripley TN  med ett mycket tydligt ID och C&W. Hördes även något tidigare med ett lite sämre ID.  Antingen ruskig förstärkning av signalen denna tid eller körde man på dageffekt?	BOS
		22	0359	WCLE Cleveland TN	A
		22	0506	WCLE  “Real Country 15-70 WCLE”. Stark!!	JOB
		23	0154	WXLN New Albany IN  ”1570 The Word”	BOS
		22	0900	WXLN  kommer upp lite då och då med ID och gospel. Hörd flera morgnar/nätter.	SW
		23	0600	WBEE Harvey IL med Id och sedan en blueslåt.	SW
		22	2354	CKMW Winkler MB “Country 15-70. Your home for Major League Baseball in
				Southern Manitoba.”. Hoppades ju att sportaren var ngt mer spännande!	JOB
		23	0510	CKMW  ”Country 15-70”, ”S. MB sportsradio”	A
		24	0047	KCVR Lodi CA  SS ”La Bonita” (Dageffekt 5kW  –0130)	A
		24	0048	KCVR  “15-70 AM – La Bonita“	JOB
		24	0054	KCVR   ett bra tag med flera ”La Bonita 1570” ID.	BOS
		24,25	1335	CKEG Nanaimo BC ”GTO”	A
		22	1134	CKEG  “Your Central Island Good Time Oldies – 15-70 C-Keg!” tycker jag man säger! 
				Beach Boys-platta dessförinnan. Även dagen därpå 1330, då med ”C-Keg Sports”.	JOB
	1580	22	0612	WSRF Fort Lauderdale FL  med vanliga ID:et ”Mystik 1580”	BOS
		22	0613	WSRF Lauderdale FL	A
		22	0528	WSRF  ordagrant: “We and more all on Mystik 15-80 where we are you!”. Skum station! Stark!	JOB
		23	0446	+KXZZ Lake Charles LA  med ett par ”Z-16” ID och Motown-klassiker. Även ny UC-mx.	
				Får det inte till WBCP. Inget W hört. "Z-16" och "BCP" låter likt vid svag signal dock… 	BOS
	1590	21	0738	WAKR Akron OH med snabbt ID och NOS!	JOB
		21	0620	WAKR  är förstås en av de vanligaste på frekvensen.	SW
		21,22	0627	WAKR 	A
		21	0745	WSMH Nashua NH “AM 15-90 - The talk that rocks!”. Call-ID ibland oxo: “The Talk of New Hampshire AM 15-90 WSMN”.	JOB
		22	0828	WSMN 	A
		24	0200	KVGB Great Bend KS  svagt ID bara	BOS
		23	0006	KVGB  “That’s weather from KVGB”. Därefter “AM 15-90”-ID utan call.	JOB
		24	0429	KVGB 	A
		25	1054	KLFE Seattle WA ”K-life”	A
	1600	21	0700	WUNR Brookline MA  med ett fint ID på timmen	BOS
		21	0700	WUNR  “This is WUNR Brookline“. Stark!	JOB
		23	0500	WAAM Ann Arbor MI  kanon-ID	BOS
		22	0925	WAAM 	A
		21	0849	KCKK Lakewood CO “…classic Country station KCKK…”	JOB
		22,23	0542	KCKK  ”Classic country 16-kicks”	A
		24	1300	KUBA Yuba City CA med CNN-radio news.	SW
		24	1321	KUBA   skapligt ID. Dominerade frekvensen ett tag denna em.	BOS

1620	22	0245	WTAW College Station TX “This is Newstalk 16-20 WTAW”	JOB
		22	0359	WTAW   fint ID. Har varit ganska dominerande.	SW
		22,25	0452	KAZP Bellevue NE ”ESPN Radio”	A
		24	0000	KSMH Auburn CA “You are listening to Immaculate Heart Radio from the heart
				of the…on 16-20 AM KSMH Auburn, California” Rel.	JOB
	1630	22	0405	+WAWX Augusta GA ordentligt dual ID här: “WRDW – WAWX”. Redan 0259 dock men tack 
				vare svagare signal och mer QRM från tröskverket var det enda jag då uppfattade i ID-väg 
				”…on 1480 and 1630” (// WRDW 1480). OID med mx = KCJJ som ej dominerade.	JOB
		22	0405	WAWX   hade jag gillrat en videofälla för mitt i natten men glömde slå på bandaren så 
				detta blev första noterade ID när jag vaknade igen...  	BOS
		22	0405	WAWX  med hyfsat ID vid denna tid.	SW
		22	0422	KCJJ Iowa City IA  inte så övertygande, men en promo denna tid i alla fall	BOS
		22,24	0422	KCJJ 	A
	1640	23	0059	KPBC Lake Oswego OR i avsaknad av call-ID. Dock ”Your only daily gospel
				music…only on 12-90 AM and 16-40 AM” (//KKSL 1290)	JOB
	1650	22	0600	WHKT Portsmouth VA med fint ID på heltimmen.	SW
		22	0650	WHKT 	A
		22	0659	WHKT   “Liberty Works Radio Network”. Här räknas flertalet stationer som ingår i nätverket 
				upp! Call och sändarorter på LWRN:s hemsida www.libertyworksradio.com.	JOB
		23,25	0359	KDNZ Cedar Falls IA ”The talk station”	A
		21	0950	KBJD Denver CO ”KBJD Christian Music”	JOB
		22	0538	KBJD  ”1650 the Beat”	A
	1660	21	0746	WWRU Elizabeth NJ med reklam för restaurang i Elizabeth, NJ! SS	JOB
		22	0715	WWRU  ”La Cantina del Pueblo”	A
		22	0711	WMIB Marco Island FL	A
		21	0730	WMIB  “Unforgettable 14-80 and 16-60”. NOS	JOB
		22	0251	KQWB West Fargo ND “Star 16-60”.  NOS	JOB
		22	2333	KQWB  ”Star 16-60, Great songs,”	A
		22	2340	KQWB  och sitt “Star 16-60”. En gammal bekanting från 1550 då den var en indikator för intressanta konds.	SW 
		23	2254	KQWB   med ”Star 1660”	BOS
		23	0149	WQSN Kalamazoo MI “The Sports Station AM 16-60 WQSN”	JOB
		23	0414	WQSN  ”1 on 1 sports”	A
		22	0846	KXOL Brigham UT	A
	1670	22	0307	WRNC Warner Robbins GA stark med C&W och ID mellan varje låt nästan! Ofta bara korta ”96.5”. (// 96.5 FM). 	JOB
	1680	21	0659	WTTM Princeton NJ med lokalannonsering både här och 0725! ”ESPN Radio 1680” 	JOB
		22	0605	WTTM  ”ESPN Radio 16-80”	A
		22	0603	WTIR Winter Garden FL	A
		23	0552	WJNZ Ada MI med UC och 16-80 jams ID	SW
	1690	22	0654	WPTX Lexington Park MD ”Legends 16-90 – WPTX”. Ibland reklam för WMDM-FM som kör C&W!  NOS (nattetid bara!?)	JOB
		21,22	0720	WPTX  ”S. Maryland’s info stn”	A
		23	2253	KDDZ Arvada CO ”Radio Disney”	JOB
	1700	21	0734	WAFN Miami Springs FL kalasstark med “1-on-1 Sports”-slogans	JOB
		21	0800	WAFN   bra id	BOS
		21	0721	WAFN ”1 on 1 sports”	A
		22	0554	+WEUV Huntsville AL  hade stora problem att ta sig upp genom WAFN men lyckades i alla 
				fall bryta sig in med ett ID i en programannonsering. Ett par korta musiktrudilutter som bara en religiös station skulle använda dessutom.	BOS
		23	2351	KTBK Sherman TX ”Sportsradio 13-10 The Ticket”	JOB
		22	2351	KTBK ”Sportsradio 13-10 the Team”	A

VÄSTINDIEN
	1570	22	0200	HIAJ R Amanecer, Santo Domingo med ett riktigt kalas-ID!	JOB

CENTRALAMERIKA
	1570	23	0300	XERF La Poderosa, Ciudad Acuña CO utmärkt med ”La Poderosa”-ID:s	JOB
	1590	21,23	0830	XEVOZ  Bonita AM, Mexico	A 


SYDAMERIKA
	850	21	0321	YVZC R Fé y Alegría, Maracaibo ”Radio Fé y Alegría 8-50 AM”	JOB
	980	21	0546	RCN, Cali ”Siempre noticias RCN”	JOB
	1290	21	0538	YVLF R Puerto Cabello, Puerto Cabello “Radio Puerto Cabello en primer lugar”.
				Körde helt sonika över CHRM!	JOB
	1370	21	0600	HJKX R Mundial, Santafé de Bogotá ”Esta es Radio Mundial…..HJKX”	JOB
	1670	21	0245	BBC, Buenos Aires med lång jazzkoncert. ID här ”…para Buenos Aires, Argentina
				en 1670 kHz Amplitud Modulada.”	JOB

TENT/OID
	700	24	0506	OID med C&W och endast icke-informativa ID:s typ ”Your favourite Country”. CKRD är ju 
				borta – WLW? Får mangla lite…	JOB
	870	23	1200	tent. KSKO McGrath AK med Country, men på heltimmen bara “BRI Public Radio, Galena”. 
				Vad är detta? Ibland // med 910 verkar det.	JOB
	910	21	0900	tent. CHRL Roberval PQ men på heltimmen bara ”Vous ecoutez Metro Radio”.
				Är detta en hel grupp stns eller rent av vad 910 kallar sig?	JOB
	940	21	0809	OID SS ”Cadena Azul”	A
	950	23	0601	tent. WNTD Chicago IL med “Noticias de Radio Unica”	JOB
	1010	23	0104	OID SS mx-stn kom upp med reklam som jag inte greppar så mycket av plus jingle
				som låter ungefär ”La Maxima Z-100”. Qué??	JOB
	1150	24	1330	OID  CBC North här. CBQD är nerlagd påstår CBC North...	BOS
	1200	25	1120	OID SS Mex eller NA. Spelade inte mex. Musik utan mera åt Salsa, Calypso hållet.Vid denna 
				tid mest bara VK-stationer. Nu när CKXM är borta bör frekvensen bli intressant.	SW
		22	1058	CFFB/CFQC??  Öppnade med att räkna upp alla sändare hos CBC North. CHFC tog över strax därpå. CBQC eller CFFB är frågan.	BOS
1240	24	1257	OID  ”AM 1240 The Talkstation”  fint men dök innan heltimmen tryvärr. 	BOS
		25	1053	OID  ”Newstalk 1240”  är väl KWIK?  Även ovanstående hörd igen.	BOS
	1280	22	0952	tent.  WEIM Fitchburg MA  med halvtaskigt ”You’re listening to Talkradio 1280 WEIM.”  när 
				jag letade WHTK.  Utreds vidare.	BOS
	1377	23	1715	OID Japs med Whitney Houston-konsert i Q4 stadigt! Hade man inte varit så mör efter ett hårt 
				pass med AK/HI hade man ju kunnat jaga japaner också, men det får vänta till en annan exp!	JOB
	1390	21	0659	OID EE jingel ”WABD” eller liknande	A
	1400	24	0541	OID  KWUF eller KWNA. Går nog lösa genom att lyssna in på deras respektive web-sändningar. Bra slogan mm  Den ena har jag , men...	BOS
	1410	22	0540	tent. WPOP Hartford CT med “ESPN R”	JOB
	1430	21	0833	OID med CC måste vara CHKT Toronto ON!	JOB
		22	0643	tent. WENE Endicott NY med ”ESPN R”. Tycker mig höra ett svagt ”WENE” här
				lite senare oxo. Alla ESPN-stns ID:ar ju inte med call, men…	JOB
	1440	24	0019	OID  med lite rapporterbart. Låter som någon Texas-stn, men...	BOS
		23	0019	tent. KPUR Amarillo TX! Angav 320-1440 för lokala samtal vilket överensstämmer med 
				stationens telnr! Även ”NFL live from Georgia on The Score”. Sport	JOB
	1450	24	0558	OID SS mexikansk mx, ”La Unica”	A
	1470	21	0834	OID SS ”La Margarita”	A
1480	24	1209	OID SS mexikansk mx, ”Sinfonia”	A 
		22	0719	OID med koreanska är mkt sannolikt WZRC! Stark stundtals.	JOB 
1580	23	0440	tent. WBCP IL  eller KXZZ LA med soulaktig musik och ID. Också en SS senare  med ett
				mex id finns med . En station låg snett på frekvensen.	SW
		23	0142	OID REL EE px m adress i San Francisco.  Ett uselt ID som låter som ”WBCP Country”??	BOS
		23	0455	OID  SS REL stn m div. rpt-bart. Tycker även jag har några svaga ”WDAB”-ID...  Är 24h nu?	BOS
		23	0437	tent. KESM El Dorado Springs MO  upp ur KXZZ med ett uselt "… downtown El Dorado Springs. KESM …." Upphittad vid mangling av KXZZ!  En knapp tvåa några sekunder.	BOS
		22	0210	OID  tycker mig höra ett ”…en Radio Camino” här. Finns ju en Colombian som heter så här…	JOB
	1610	25	1056	OID EE med tal. Var just på väg upp men då kom en längre körare från någon dålig termostat i grannskapet. Lät inte som en TIS station. Kanonkonds just denna tid.	SW 
	1680	22	0429	tent. WJNZ Ada MI med rap-musik! Lär ”linda in” sina ID:s i låtarna så det är väl bara att 
				mangla, styrkan helt OK!	JOB


OBS!  Trots att vi valt att ta med individuella signaturer skall enbart PAX8 användas i hörighetslistor! En per station.


