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BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	081219-090106	SDR-14, 2*SDR-IQ, NRD-515, PRA-1
CKL	Christer Koivuranta  Luleå	081226-090101	SDR-14, NRD-515
LSD	Lars Skoglund, Täby	081229-090112	R75, kassett
PES	Peder Seippel, Älta	081229-090112	Perseus, PRA-1 Preamp, Drobo 2GB
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	081229-090112	IC-7000, SDR-IQ, Minidisc

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

19.12	Ett halvt dygn försenad och efter mycken vånda drog jag norrut strax efter lunch. Skulle åka direkt från jobbet den 18:e men dagen innan slutade generatorn att ladda så det gick förstås inte. Lånade ett extra bilbatteri av en jobbarkompis att ha som starthjälp och för att ta sig till bebodda trakter utifallatt. Kollade med fem ställen i Skellefteå om de kunde hjälpa mig på en drop-in-tid men fick nobben. Ingen hade dessutom delar hemma. Normalt skulle jag kunna byta bil med grannen som inte kör mer än någon mil i veckan men just i jul hade han lovat barnbarnet... Till slut bestämde jag mig för att åka ändå. Fick väl stanna och köpa ytterligare ett batteri samt snabbladda om inte annat. Jag hittade ett varvtal där laddningslampan inte tändes om jag slog ner lyset på parkeringsläge och inte hade radion på. Exakt 99 km/h.   En fart som konstant sjönk eftersom jag körde och fram emot Töre var nere på 78 samtidigt som mörkret började anlända. Lika bra att stå på till Överkalix. Men nu måste lyset på  och i höjd med Nilles var all ström slut. Nu går ju en diesel av sig själv så bara att åka. Inte ens LCD-klockan orkade visa tiden när jag kom till OK i Ö-kalix. Där tyckte dom att jag skulle åka till RH:s Elektronik/Meca istället för att köpa ett batteri. Det blev dagens höjdare! Sent på fredag eftermiddag rev Robert ut generatorn ur bilen och klöv den samt renoverade den totalt med nya kontaktringar och kol. Hördes ha gjort det hundratals gånger förr. Tala om service! Bättre och billigare än de förslag jag fått i Skellefteå dessutom. Till saken hör att Robert Hellström (Runt 45 år idag?) i sin ungdom sysslat med radio och då bland annat DX-ing samt kände Yngve Mattsson väl! Den egna firman höll honom numer sysselsatt med annat än radio... Verksamheten började som Radio-TV-rep men när marknaden försvann helt fick det bli bil-el istället och där finns det mycket jobb... Efter dryga fyra timmar på Vännäsberget var det full fart upp till DT-stationerna som gällde. Vilken känsla att brassa på med fullt lyse och slippa fundera på eventuell bärgning. Anlände 2145 och en kvart senare hade jag dragit igång två SDR-inspelningar. PAX80 kunde börja. Hyggliga cx direkt men lyssnade kanske på fel antenn medan jag installerade mig. En västligare tråd hade kanske givit lite DT.

20.12	Intressanta cx hela natten och dagen omän lite vimsiga. Lite ringrostig och inte inläst på kondsbilden återstår att se om jag satsat på rätt antenner. Inte så mycket aktiv lyssning utan mest koll att allt fungerar som det ska. Säkerhetskopiering etc. Eftersom jag inte kunde handla färskvaror dagen innan åkte jag till Junosuando för att bunkra lite och för att njuta av en frisk bil. Tores renar försökte springa ifrån bilen istället för att kliva åt sidan. Jag kom ner till ICA en halvtimme för sent eftersom ICA hade stängt redan 1300, lördag som det var. Blev till att besöka bymacken men där fanns nästan bara dricka och dessutom med en helt egen prissättning. 80 spänn för en 6-pack öl t ex. VK-cx till runt 17. Östkustkonds långt före midnatt.

21.12	Roliga präriekonds med tendens till lite Mexico och sydstatare hela natten och förmiddagen samt sydväst på eftermiddagen. Mycket skumt att kolla här. 

22.12	Inga märvärdiga midnattskonds men första riktiga nordostpassagen med NL t ex.  Norrskensbrus och korta rusningar hela dagen med företrädesvis MN/MB stationer. WA 1210 vid 1645 SNT mycket bra.  Inga ÖK-cx vid midnatt utan började direkt med MN/IA vid 23.

23.12	Västkustarna började komma in redan vid midnatt och sedan var det blå antenn som gällde hela natten! Även om det tunnade ut en del efter 3. Ska bli intressant att kolla. Dels en del DT men även stationer som stänger tidigt på kvällen. Vimsigt och brusigt hela dagen. Tunnade ut efter 11 SNT men fortfarande en massa signaler från företrädesvis AB/MT-hållet. Ett perfekt läge för att dra igång antennöversynsarbetet. Roland hade lugnat mig på den fronten med att det såg bra ut så jag kunde lugnt vänta ut lite sämre konds. Och han hade helt rätt. Som mest ett par mm isbark på några korta sträckor men i princip ingen tyngd på trådarna. Skrapade rent östkustantennen helt.  Det sista av signalerna försvann med solen. Äntligen lite tid till annat än passning och övervakning/kopiering. Tur det då hårddiskarna redan börjar vara halvfulla. Tre ungdomar på varsin snöracer kom förbi för att kolla in gymnastiksalen som hastigast. Minnen?

24.12	Medan jag sysslar med annat (Bland annat fått igång hemsidesaccess via NMT-450.) har jag en SDR-IQ som visar en närbild på 1520 så jag kan följa NA-stationernas återkomst medan jag har betydligt behagligare ljud i mina trådlösa lurar.  Dröjer till efter 01 SNT innan WWKB börjar göra något väsen av sig. Blir till att spara hårddisk fram till sunrise. Solvinden allt för hög för att det ska vara värt att chansa på någon uppstickare. Kom igång förvånansvärt tidigt på morgonen med svaga men väldigt rena signaler från QC plus att det hoppar omkring kors och tvärs över kontinenten. CIMA-1650 tittar in nu och då med non-stop musik men väldigt svagt och ostadigt jämfört med övriga på frekvensen medan Radio Shalom är dominant. Puttrar på hela dagen till framåt 17 SNT men ostadigt. Just som jag skulle ut och avisa blå antenn kom Roland förbi i samma ärende så han åkte kors och tvärs i skogen med sin nya maskin medan jag drog stången efter västtråden. Lite mer is på den men inte mycket här heller. Bastu efter trådarbetet satt bra. Mats Lund kom förbi och lånade ett bord till julorgierna annars inte mycket liv i byn. NL 1400 vid 20-tiden men solvinden lite för kraftig fortfarande. Lite bättre när det drog in mot IA.

25.12	Vimsigt på förmiddagen men kom igång bra vid lunch med bra stötar mot IA via SD till WY innan dagens seans slutade tvärt 1505 SNT.  Inga västkustare utan stannade upp i Wyoming.  Mycket fina signaler stötvis på graveyardarna äntligen.  Den sista NA-antennen avisad strax före lunch. Nu återstår 4 udda som överlåts till ankommande deltagare. Fast Japan-tråden kan kanske vara värd ett besök av mig om vädret är fint. Exakt samtidigt som kondsen dök anlände Christer som alltså kunde packa upp i behaglig takt.  Tämligen dött fram till 23 då några standardstationer visade sig innan Lattarna tog över vid midnatt. Ska bli intressant att se om det äntligen kan bli lite bra östkustkonds. Solvinden avtar väldigt sakta.

26.12	Bra tryck mot LA strax efter midnatt men sedan inte mycket mer förrän efter 08 SNT. Hela förmiddagen norrskenskonds med signaler av dålig läsbarhet och dålig stabilitet. Högt grundbrus som bara lättade korta stunder. Därför mest bara 10 kW:are och starkare men aldrig helt dött. En stund efter lunch när CKL återvänt från en skidtur utefter AK-antennen ökade styrkor och kvalitet en aning så att t o m GY började puttra trevligt omän inte lika bra som dagen innan. Traditionell öppning tre timmar före midnatt.

27.12	Inte mycket att säga om kondsen. Bra men trista. För lite action i atmosfären. För högt grundbrus för att 1 kW:arna skulle ta för sig. Regionala stationer och starkare gick däremot fint. Puttrar på hela dagen. En LA-tråd kollad av Christer. Fulla skogen med harar och renar eller åtminstone spåren efter dem. Många ton snö hade flyttats i jakt på lav. NA-signalern började extremt tidigt och WEGP hördes läsbart redan vid 1900 UTC!! Men sedan blev det inte just mer än lite NL/NS.

28.12	Hände inget vid midnatt så vi nattade tidigt. Men sedan ökade signalerna sakta tydligen då det var bra fart redan 0430 UTC. Tendens till bättre sunrisestyrkor på låga frekvenser än på länge men sedan en trist förmiddag där norrskensfräset i botten kvävde det mesta av GY och annat svagt. En skidtur utefter asientråden vid lunchtid blev ett styrkeprov då det börjat töa och det frös is under skidorna. Antennen i perfekt skick men inga märkvärdiga cx från det hållet vid kort test. Västkust mest fram till 14 UTC då det började tunna ut rejält. Till skillnad från GNH hade vi inga speciella GY-känningar. På kvällen brakade all snö ner från taket så hela skolan skakade! Hade någon åkt förbi inom 4 meter från väggen hade det tagit mycket illa! Tung blötsnö... 

29.12	Riktigt dåligt och tog även slut ovanligt tidigt, d v s redan vid 13-tiden.  Några lite bättre periodet i fräsandet och vinglandet fram och tillbaks fanns dock så inspelningarna kan säkert överraska. MNÄ ringde och kollade läget samt önskade Gott Nytt År.  Sedan hämtades MRS-trion upp i Junosuando med sedvanlig länsning av ICA. Började höras NA relativt tidigt och då med lite renare signaler än på flera dagar.  Strax efter 22 ökade det bra i några minuter och ett flertal US stationer som låg i fullt dagsljus kunde avnjutas. Efter en halvtimme var det bara det sedvanliga gnetet kvar.

30.12	Fortsatt gnetande men låter betydligt bättre nu och stundtals riktigt inspirerande att jaga. Allt väster om Rockies var som bortblåst vilket innebar att man kunde köra på en västlig antenn för att skilja ut t ex ND från östkustarna trots att det borde ha funnits en AB på frekvensen...  Breda konds men tyngdpunkten på MN långa stunder.  Tunnade ut rätt tidigt i kraft av brist på västliga stationer så vi glömde kolla soluppgången over there tyvärr. När jag äntligen slog på 1545 UTC var det fin sprutt på vissa WA tills solen gått upp. Vad månde ha missats av CA/OR timmen före?  Värdelöst hela kvällen utom lite WEGP/CBG vid 19 UTC. LAB önskade oss ett Gott Nytt År.

31.12	Lite förvirrade signaler under natten . Ökade framåt morgonen men tog slut runt 07 UTC. Sedan spridda skurar under dagen med vissa stationer på vissa frekvenser från vissa områden nu och då. Hawaii 1500 en av de stadigaste. Dött hela dagen / kvällen. Sånär som på nyårshälsningar från RON, KEL, OFL, ASM och MA. Samt en uppblåst (!) storm som blev en stilla snödans med omfördelning av redan befintlig snö i stort sett. MRS-trion ordnade den obligatoriska nyårsmiddagen bestående av renskav och hemlagat potatismos. Vi ser redan fram mot nästa års middag! Den numer obligatoriska bastun följdes av glögg och slutligen bubbelvatten och en glutt på byns samlade fyrverkerier vid midnatt. 

1.1-09	Nytt år! Men inga cx på natten eller dagen utom spridda utbrott av brassar respektive västkustare innan WEGP var tillbaks tidigt på kvällen liksom CBG. Sedan bärvågsstudier på SDR där stationer utsågs redan innan de började höras och det verkar  ju stämma - förstås.  Christer återvände till Luleå efter frukost och strax efteråt kom Rolle förbi och förhörde sig om läget och lämnade sin syn på avverkningar och annat. Sedan han och andra julfirare återvänt till sina hemorter är det mest bara vi kvar igen...

2.1	Kom förmodligen igång under natten. Inspelningarna får utvisa. Ganska normal morgonöppning utan det det där riktiga lyftet utan blev sakta bättre. Västkustarna gick ett tag bäst på östkustantennen men när solen varit uppe ett tag så kom dom infrån rätt riktning och med hjälp av försteget RPA-1 blev det stundtals njutbara signaler även på GY-stationerna. Dessutom var Canada långa stunder frånvarande vilket kanske inte är så stort problem numer men visst underlättar det om CJCA inte finns på 930 trots att det är ID-cx. Signalerna tappade stinget innan 15 UTC men KKMO höll ut till 16. Temperaturen ute har parkerat runt 20-gradersstrecket.

3.1	Mest bara lite LA under senare delen av natten och morgonen men ett par NA-rusningar kunde även noteras. Solvinden ökade lite oväntat runt midnatt nämligen. Inga cx som störde Alaskatrådsavvecklingen alltså. En baggis på fyra stora starka! Tråden gick mycket lätt att dra efter så upprullningen gick som en dans. Dessutom städades skogen på fångtrådar och plastband i den här riktningen. KUMU kunde anas svagt på blå antenn på eftermiddagen då alla NA gick väldigt svagt men nmed en extremt låg bruströskel. Med superförsteget klart rapporterbart på flera stationer som man kanske inte ens skulle ha uppfattat fanns i bruset annars! Några av våra vanligaste NL/ME tidigt men sedan inget mer före midnatt.

4.1	Omväxlande heldött och bra drag sedan det väl kom igång vid sunrise. Räkna med spännande bandfynd från kanske framför allt GY-frekvenser och från Rockies/California.

5.1	Det var på gång tidigt på morgonen men så kom alla mornars störning igen vilket sänkte  bandet ett par timmar. När solen dök upp gjorde även stationerna det och då från Rockies och gärna på lite lägre frekvenser. Lite tunnt mitt på dagen. Eftermiddagen hade några lysande toppar. En bunkringsresa till Kangos företogs när det mesta försvunnit vid 1515 UTC.  Kvällen släppte bara fram CBG, VOAR och liknande.


Så långt som det är känt när detta skrivs så blev expeditionen en klar besvikelse med nästan inte en enda ostörd dag och sunriseperioden var bortstörd nästan varje dag! Störningen kom oftast mitt i natten så man fick sällan någon givande alternativ rusning heller. Osannolikt dålig timing. Dock bara små störningar så sällan helt NA-fritt heller. Mycket gnetande.  Kan kanske dyka upp något oväntat på inspelningarna i vår men utan SDR hade det inte blivit mycket fångat. Eftersom morgnarna var bortstörda som regel blev de låga frekvenserna en stor besvikelse.  /BOS

EUROPA
	558	7	0625	RNE5 San Sebastian med regionala nyheter	LSD
	567	31	0625	RNE5 Murcia med regionala nyheter	LSD
	585	31	1258	BBC Radio Scotland, Dumfries med lokala nyheter för Dumfries och Galloway	RÅM
	666	5	0931	BBC Radio York med lokalt väder	RÅM
	990	31	1130	BBC Radio Nan Gaidheal med px på gaeliska och id	RÅM
	1116	7	1807	SER Radio Pontevedra	LSD
	1224	9	0650	COPE Lugo	LSD
	1332	5	1000	Gold – Peterborough med id och lokala nyheter	RÅM
	1350	5	2359	Radio Orient i Nice trängde sig på	RÅM
	1485	7	1855	SER Radio Santander	LSD
	1557	31	0941	BBC Radio Lancashire med trafikinformation	RÅM
	1584	31	0930	SER Radio Orense kom igenom Tay med ett id	RÅM
	1602	29	1935	Radio Vitoria blev min första loggning	RÅM

AFRIKA

ASIEN
	1170	30	1300	VoA Poro börjde ett program på japanska och idade bara ”Voice of America”	RÅM
	1242	7	1300	Voice of Vietnam startar sitt program på franska	RÅM
	1557	7	1545	WYFR Family Radio, Koohu med ”Family Bible Study”	RÅM

PACIFIC
	1210	20	1130	KZOO Honolulu HI  mycket bra-ID liksom 60 minuter senare. Non-stop mx	BOS

NORDAMERIKA
	540	30	0700	CBGA1 Trois Rivieres QC	BOS
	550	20 22	0705	WSAU Wausau WI  föredrog östkustantennen denna tid	BOS
		30	0733	WSAU 	PES
		6 10	0705	WSAU med lokalt väderrapport	RÅM
		30	0733	WSAU Wausau WI  ”55 SAU”	CKL
		22 5	0806	KFYR Bismarck ND  	BOS
		05	0732	KFYR	PES
	560	21 30	0859	WGAN Portland ME	BOS
		28	0734	WGAN  med ett ”News Radio 5-60 WGAN”	CKL
		5	0733	WGAN 	LSD
		6	0633	WGAN 	RÅM
		5	0732	WGAN	PES
		21	0844	WIND Chicago IL  med ett dåligt ID bara	BOS
		3	0758	KLZ Denver CO  “The New Light”	PES
		5	0810	KLZ  “5-60 The Light”	LSD
		20	0836	KLZ	BOS
		5	0824	KLZ med ett ”5-60 The Light”	RÅM
		21	0919	KMON Great Falls MT  helt dominant hela dagen	BOS
		28	0822	KMON 	CKL
		4	0815	KMON	LSD
		7	0740	KMON 	RÅM
		2	0905	KPQ Wenatchee WA	LSD
		4	0903	KPQ  med lokala nyheter	RÅM
		4	0904	KPQ	PES
	570	21	2358		CFCB Corner Brook NL  äntligen rapporterbart  och det med råge dessutom! Skönt. Nu har jag nog ingen fler NL att spana efter tror jag. Corner Brook-reklam bl a	BOS
		8	0600	WMCA New York NY	PES
		8	0600	WMCA 	RÅM
		30	0700	WSYR Syracuse NY  med svagt men läsbart ID i USB. I LSB bara WNAX.	BOS
		20 30	0631	WNAX Yankton SD	BOS
		5	0600	WNAX 	RÅM
		9	0700	WNAX 	LSD
		5	0600	WNAX	PES
		28	0824	CKSW Swift Current SK	CKL
		30	0703	CKSW  även vid östligare cx	BOS
		4	0749	CKSW med bokstavsid och “Country Music Radio”	RÅM
		27	1000	KVI Seattle WA	CKL
		4	0930	KVI	LSD
		4	0905	KVI	BOS
	580	26	0805	CFRA Ottawa ON	CKL
		22	0007	CFRA  har jag inte hört denna tid förr. Mixad med flera LA	BOS
		6	0700	CFRA 	RÅM
		22 4	0940	CKUA Edmonton AB	BOS
	590	25	2044	VOCM St. John’s NL id och julsånger	CKL
		7	0745	VOCM med en kort väderrapport	RÅM
		6	0800	WEZE Boston MA	BOS
		6	0800	WEZE	PES
		26	0746	CJCL Toronto ON ”Torontos Sports Radio The Fan 5-90”	CKL
		22	0802	CJCL	BOS
		10	0838	CJCL 	RÅM
		21	1000	KSUB Cedar City UT  med ett relativt svagt ID men inte så pjåkigt efter lite digital behandling. Premiär för mig faktiskt.	BOS
		4	1000	KQNT Spokane WA  tämligen ensam på heltimmen.	BOS
		4	1006	KHAR Anchorage AK  hörd liksom de flesta AK-stationer i loggen på blå antenn  (Som är riktad mot Oregon snarare än norrut.) eftersom AK-tråden togs ner 3.1.	BOS
		10	1148	KHAR 	RÅM
	600	29	2259	CBNA St Anthony NL  idade med två FM-frekvenser och orter.	RÅM
		21	2259	CBNA  drog två FM-repeater-frekvenser med orter.	BOS
		21	0906	WMT Cedar Rapids IA  angav web-adressen till wmtradio.com och det stämde	BOS
		22	0842	KSJB Jamestown ND  kanon med lokalt i kedje-px:et “After Midnight”	BOS
		28	0840	CJWW Saskatoon SK	CKL
		22	0848	CJWW  med trevliga detaljer inklusive julhälsning	BOS
		30	0822	CJWW 	RÅM 
		21	0758	KGEZ Kalispell MT  hade ett par gyllene minuter med fina ID och mycket rapporter-bart innan CJWW återtog frekvensen. Senast hörd i landet av SW 1976?  QL QSL!	BOS
	610	28	0730	CHNC Trois Rivieres QC	BOS
		29	0700	WIOD Miami FL gav webadressen wiod.com	CKL
		28	0732	WIOD  med ett riktigt dåligt ID 	 BOS
		9	0733	WIOD med ett hyfsat id	RÅM
	620	26	0725	CKCM Grand Falls NL  relä av VOCM	CKL
		29	2303	CKCM med relä av VOCM	RÅM
		20	0646	WTMJ Milwaukee WI	BOS
		30	0747	WTMJ 	RÅM
		29	0706	WTMJ  ”News Radio 6-20 WTMJ”	CKL
		28	0840	CKRM Regina SK	CKL
		22	0827	CKRM 	BOS
		5	0841	CKRM med country	RÅM
		4	0928	KPOJ Portland OR	BOS
		20	0900	KGTL Homer AK  Idade som ”KGTL Homer”	BOS
	630	22 4	0905	CHED Edmonton AB  men med en jämnstark kedjesportare ibland. Norge borta.	BOS
		4	0941	KFXD Boise ID  med sitt “falska” “KIDO”-ID. Men rätt frekvens.	BOS
	640	21	2359	CBN St John’s NL  Idade med två FM-frekvenser	BOS
		29	2259	CBN idade med två FM-frekvenser	RÅM
		29	0832	CFMJ Richmond Hill ON ”The home of the Leafs AM 6-40”	CKL
		2	0802	CFMJ  med reklam och promos	RÅM
		28	0832	KFI Los Angeles CA	CKL
		4	1006	KFI med id och väder	RÅM
		4	0940	KFI	LSD
		20	0705	KFI	BOS
	650	29	2255	CKGA Gander NL  med lokala reklamer och promos innan “You’re listening to Radio Newfoundland Homestyle on stations of the VOCM radio service”	RÅM
		28	0729	WSM Nashville TN	CKL
		6	0703	WSM 	RÅM
		22	0807	CKOM Saskatoon SK  fint ID efter nx	BOS
		3	0900	KGAB Orchard Valley WY	PES
		20	0830		KGAB  med flera ID mm rapporterbart!  Har jag inte stött på förr, men senare.  Den gången råkade jag dock deleta filen för att spara hårddisk. 20:e dock bättre.  QSL!	BOS
		5	0800	KGAB  “We are Cheyenne’s number 1 NewsTalkRadio, AM 650 KGAB Orchard Valley Cheyenne”.	RÅM
		4 6	0935	CISL Richmond BC  har skrotat C-Isle. Är nu ”All Time Favorites AM 650”	BOS
		4	1000	KENI Anchorage AK	PES
	660	26	0801	WFAN New York NY	CKL
		30	0600	WFAN	BOS
		9	0744	WFAN 	RÅM
		3	0900	KEYZ Williston ND	PES
		5	0745	KEYZ  med country	LSD
		5	0737	KEYZ	BOS
		9	0800	KEYZ kom upp med ett id	RÅM
		27	0736	CFFR Calgary AB	CKL
		22	0830	CFFR   med “CFFR” och “660 News” mm	BOS
		10	0752	CFFR med en kort väderrapport	RÅM
		2	0923	KFAR Fairbanks AK  med bilreklam	RÅM
		20	0706	KFAR  kallade sig ”local talkradio”	BOS
	670	29	0700	WSCR Chicago IL	BOS
		20	0630	KBOI Boise ID	BOS
		4	1000	KBOI	PES
		28	0830	KBOI 	CKL
		6	0706	KBOI med id innan Coast-To-Coast AM sätter igång	RÅM
	680	22	0028	WRKO Boston MA  med ett slarvigt ID	BOS
		26	0800	CFTR Toronto ON	CKL
		27 29	0804	CFTR	BOS
		22	0934	CJOB Winnipeg MB	BOS
		5	0800	CJOB	PES
		5	0800	CJOB 	RÅM
		25	1700	KBRW Barrow AK gick starkt och levererade en  julhälsning 	CKL
	690	23	0900	CINF Montreal QC  med ett dåligt ”Info 690”	BOS
		27	0804	CBU Vancouver BC  med BC-vädret	BOS
	700	26	0800	WLW Cincinatti OH	CKL
		30	0900	WLW	RÅM
		4	1000	KBYR Anchorage AK	PES
	710	26	0731	CKVO ClarenvilleNL  relä av VOCM	CKL
		29	2200	CKVO  med local reklam och “You’re listening to Radio Newfoundland Homestyle on stations of the VOCM radio service”	RÅM
		22	0012	CKVO  Idade bara med kedje-ID men drog en Clarenville-reklam!	BOS
		27	0700	WOR New York NY	BOS
		30	0752	WOR 	CKL
		30	0900	WDSM Superior WI	PES
		21	0700	WDSM  med ett uselt men dock ID	BOS
		28	0800	KXMR Bismarck ND “KXMR Bismarck Mandan”	CKL
		20 22	0700	KXMR  fint ID	BOS
		9	0100	KXMR	PES
		30	0900	KXMR med ett dåligt “KXMR Bismarck Mandan”	RÅM
		3	0900	KNUS Denver CO	PES
		27	0954	KIRO Seattle WA	CKL
	720	22	0933	WGN Chicago IL	BOS
		22 28	0800	WGN 	CKL
		30	0800	WGN 	PES
	730	26	0801	CKAC Montreal QC	CKL
		8	0659	CKAC 	RÅM
		21 4	0943	CHMJ Vancouver BC  med väder och trafikinfo mest hela tiden. ”AM 730”	BOS
	740	21	0818	CFZM Montreal QC  ”The Best of the Best. Zoomer Radio.”	BOS
		9	0559	CBX Edmonton AB med "CBC Radio One 740 AM in Edmonton"	RÅM
	750	26	0803	WSB Atlanta GA med ett svagt ”News Talk 7-50 WSB Atlantas News ….”	CKL
		30	0800	WSB 	PES
		21	0730	WSB	BOS
		21	0950	CKJH Melfort SK	BOS
		21	0921	KERR Polson MT  med ett skapligt ”KERR” och sedan country! Lite mer senare.
				Bara hörd av PAX66 i samband med en test på full effekt.  .	BOS
		5	1005	KXL Portland OR  med id och promo ”News Radio 750 KXL”	RÅM
		21	1006	KXL	BOS
		4	1000	KFQD Anchorage AK	PES
	760	21	0906	WJR Detroit MI	BOS
		30	0830	WJR 	CKL
	770	8	0630	WABC New York NY  med en promo	RÅM
		28	0705	CHQR Calgary AB	CKL
		30	0818	CHQR  med reklam och id	RÅM
		21	0900	CHQR	BOS
		26	1405	KTTH Seattle WA  trängde sig genom CHQR med ett ID	BOS
	780	29	0515	CFDR Dartmouth NS 	CKL
		7	0720	CFDR med country	RÅM
		21	0715	CFDR	BOS
		30	0800	WBBM Chicago IL	PES
		6	0850	WBBM med väder	RÅM
		30	0828	WBBM 	CKL
		21 26	1305	KKOH Reno NV  med ett svagt ID efter nyheterna. Dominant 21.12	BOS
		7	1400	KNOM Nome AK med nyheter och väder	RÅM
	790	21	2347	CFNW Port au Choix NL  har aldrig gått så starkt förr så jag vevade över till 570 och äntligen gick CFCB rapporterbart. Har knappt fått fram den tidigare.	BOS
		29	2230	CFNW  med VOCM-id plus id för alla stationer i kedjan	RÅM
		21	0206	WAYY Eau Claire WI  kanon-ID.  Ska tas så här dags för att slippa AB/WA	BOS
		30	0830	KFGO Fargo ND med väder och id. ”Live Local First 24 hours a day. KFGO News” Störd av CFCW	RÅM
		30	0833	KFGO	LSD
		30	0833	KFGO	BOS
		30	0830	KFGO 	CKL
		5	0800	KFGO	PES
		28	0838	CFCW Camrose AB	CKL
		30	0826	CFCW 	RÅM
		4	0805	CFCW med info om juniorhockyVM innan CW satte igång	RÅM
		21 26	1134	KJRB Spokane WA	BOS
		30	1300	KJRB 	PES
		27	1259	KGMI Bellingham WA  satt som en smäck!  Gick kanon över timmen med flera ID mm!  Hörd av JOB här i Parka tidigare.  Svarade snabbt och trevligt!	BOS
		27	1359	KCAM Glennallen AK	BOS
	800	27	2107	VOWR St. John’s NL	CKL
		29	2300	VOWR 	PES
		28	0728	CHRC Quebec QC  nu med “CHRC 80” ID. Annars som regel bara “Corus Quebec” eller “CKAC Sport” under deras natt.	BOS
		26	0600	CHRC 	CKL
		30	0837	CKLW Windsor ON	RÅM
		28	0337	CKLW 	CKL
		30	0800	CKLW 	PES
		20 22	0924	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		9	1238	CHAB 	RÅM
		4	0953	CKOR Penticton BC  fina ID här och senare.  QSL:ade snabbt och bra.	BOS
	810	21	0846	KGO San Francisco CA  skapligt men med QRM från en Voice of America och inte det vanliga BBC-ekot här.	BOS
	820	21 22	0700	WBAP Fort Worth TX  med legal ID i kamp med KGNW	BOS
		6	0700	WBAP	PES
		4	1000	KGNW Burien WA	PES
		22	0259	KGNW  roligare att höra denna tid…	BOS
		27	1000	KCBF Fairbanks AK	CKL
	830	28	0400	WCRN Worcester MA	CKL
		30	0606	WCRN 	PES
		10	0804	WCRN 	RÅM
		22 26	0806	WCCO Minneapolis MN  “Bloomberg Newsradio 8-3-0”	BOS
		21	0901	CKKY Wainwright AB  	BOS
	840	28	0700	WHAS Louisville KY	CKL
		30	0900	WHAS 	PES
		6	0834	WHAS 	RÅM
		21	0900	WHAS	BOS
		28 5	0906	KXNT North Las Vegas NV	BOS
	850	27	0802	WEEI Boston MA	CKL
		21	0218	WKNR Cleveland OH  med ett par bra ID rätt ensam på frekvensen	BOS
		27	0800	KOA Denver CO	CKL
		3	0800	KOA	PES
	860	29	1000	CJBC Toronto ON	BOS
		27	0800	CBKF2 Saskatoon SK	CKL
		22	0300	CBKF2	BOS
		7	1336	CFPR Prince Rupert BC  med lokalt väder	RÅM
		7	1335	CFPR  med ett regionalt id	LSD
		7	1335	CFPR	PES
	870	27	0800	WWL New Orleans LA	CKL
		26	0900	WWL	BOS
		6	0830	WWL 	RÅM
	880	28	0411	WCBS New York NY	BOS
		27	0607	WCBS 	CKL
		30	0850	WCBS	RÅM
		28	0750	CKLQ Brandon MB  med svagt ID I fade ner efter bra styrka under Countryn	BOS
		27	0600	CHQT Calgary AB	CKL
		21	0932	CHQT  med nya slogan ”iNews 880”	BOS
	890	28	0811	WLS Chicago IL  kanon här med ID mm. Är annars lite ovanlig för en 50 kW:are	BOS
		28	0811	WLS  “The Big 89 Chicago’s Talk Station WLS”	CKL
	900	21 22	0604	CKBI Prince Albert SK  trodde jag var borta men här en promo i en kort fade up	BOS
	910	23 29	0859	WSUI Iowa City IA	BOS
		27	0902	CKDQ Drumheller AB	CKL
		28	0823	CKDQ	BOS
		6	0824	CKDQ  med ett ”Q-91” mellan låtarna	RÅM
		26	1200	KIYU Galena AK	BOS
	920	21	0200	CKNX Wingham ON  fint ID	BOS
		21 30	0151	KDHL Faribault MN  ska tas denna tid då man har helt lokalt med ID och rekar	BOS
		12	0000	KDHL	PES
		28	0739	CFRY Portage MB  ”93.1 CFRY”	BOS
		28	0834	KVEL Vernal UT  med ett fint ”News Talk Sports KVEL” när jag kollade en allmänt tråkig inspelningsperiod. Så man får inte slappna av...	BOS
		27	0800	KXLY Spokane WA	CKL
		4	0800	KXLY	LSD
		4	0800	KXLY	PES
		21	0900	KXLY  sabbade ID:et för en annan nästan lika stark.	BOS
		4	1000	KSRM Soldotna AK	PES
	930	28	0708	CFBC St John NB “Good Time Oldies 93 CFBC”	CKL
		6	0819	CFBC ”Good Time Oldies 93 CFBC”	RÅM
		6	0700	CFBC	PES
		28	0830	WBEN Buffalo NY   “From the WBEN Newsroom ….”	BOS
		31	0600	WAUR Sandwich IL	PES
		7	0800	KSEI Pocatello ID	PES
		29	0521	CJCA Edmonton AB	CKL
	940	26	0905	CINW Montreal QC “Montreal’s Greatest Hits”	CKL
		30	0900	CINW 	PES
		30	0900	CJGX Yorkton SK	PES
		4	1000	KWBY Woodburn OR	PES
	950	30	0819	CKNB Campbellton NB	BOS
		29	0717	CKNB 	CKL
		8	0800	CKNB 	RÅM
		27	0750	WWJ Detroit MI	CKL
		21 29	1005	WWJ	BOS
		6	0735	WWJ 	LSD
		21	0200	WNTD Chicago IL  “WNTD Chicago” på timmen men annars Relevant Radio	BOS
		31	0000	CFAM Altona MB	PES
		28	0805	CFAM  	BOS
		7	0812	CFAM kom upp med ett kort id	RÅM
		21	1003	KMTX Helena MT  helt ren med wx och lokalt samt flera ID	BOS
		6	1015	KMTX 	LSD
		27	0800	KJR Seattle WA	CKL
		22	0400	KJR	BOS
	960	26	0905	WEAV Plattsburgh NY  har slutat sporta. ”Today’s Talk” nu istället.	BOS
		28	0700	WEAV 	CKL
		30	1000	WEAV 	PES
		30	0818	WSBT South Bend IN  med ett dåligt ID	BOS
		26	0900	KMA Shenandoah IA  ren och fin på timmen	BOS
		30	0800	KMA 	LSD
		2	0900	KMA	PES
		30	1300	CFAC Calgary AB får sig en ny rapport	RÅM
		27	0600	CFAC 	CKL
	970	29	2150	WZAN Portland ME	PES
		29	0830	WZAN 	CKL
		30	1105	KQAQ Austin MN	LSD
		21 30	1205	KQAQ	BOS
		30	1106	KQAQ 	PES
		30	1210	KQAQ  med ett kort id innan ”Midwest Farm Time” började	RÅM
		29	0300	WDAY Fargo ND	BOS
		30	0930	WDAY  med id och väder	RÅM
		30	1058	WDAY	LSD
		30	1100	WDAY 	PES
		31	1000	KBUL Billings MT	PES
		29	0600	KBUL  med id samt webadress newsradio970.com	CKL
		28	1100	KTTO Spokane WA  med bra ID och lite mer innan KBUL tog över igen	BOS
		4	1000	KFBX Fairbanks AK	PES
		26	1000	KFBX 	CKL
		21	0959	KFBX  på topp I röran	BOS
	980	21 30	1244	WCUB Two Rivers WI  vid 0222 den 21.12	BOS
		30	0900	WCUB 	PES
		28	0500	KKMS Richfield MN  	BOS
		30	1300	KKMS 	PES
		30	1230	KKMS 	CKL
		28	0800	CJME Regina SK  “News Talk 9-80 CJME” även “News Talk Radio”	CKL
		29	0623	CJME	BOS
		2	0924	KSPZ Ammon ID  fint med “La Super Caliente”-id ensam på fqn	BOS
		6	1010	KFWB Los Angeles CA	LSD
		4	1100	KBBO Yakima WA	PES
		27	1031	CKNW New Westminster BC	CKL
		2	1200	CKNW	PES
		3	0900	CKNW med radioteater.	RÅM
	990	10	0827	CKGM Montreal QC	RÅM
		21	0504	CBW Winnipeg MB  “89.3 FM and 990 AM Winnipeg”	BOS
	1000	21	0201	WMVP Chicago IL  fint med “WMVP”-ID plus “ESPN 1000” i 10-sek-gaten	BOS
		26	1035	KOMO Seattle WA	CKL
	1010	28	0430	WINS New York NY  ”1010 Wins”	BOS
		7	0600	WINS	PES
		26	0819	CFRB Toronto ON  skickade en julhälsning till alla lyssnare	CKL
		29	2200	CFRB 	PES
		3	0820	CFRB 	RÅM
		21	0131	CBR Calgary AB  fint med ”1010 AM and 99.1 in Calgary”	BOS
	1020	21 28	0901	KDKA Pittsburgh PA	BOS
		28	0823	KDKA  ”The Voice of Pittsburgh News Radio 10-20 KDKA”	CKL
		4	1000	KTNQ Los Angeles CA	PES
		5	1400	KWIQ Moses lake North WA  hördes bara 5 sek på en halvtimme men det var precis vid ID som var “KWIQ”. Huruvida även 990 ingick hann de inte säga...	BOS
		10	1100	KWIQ	PES
	1030	29	0823	WBZ Boston MA	CKL
		29	2100	WBZ	PES
		30	1200	KCTA Corpus Christi TX med rel px på spanska innan id. Tnx BOS.	RÅM
		28 30	1200	KCTA  med bra ID. Jag hade anat den i en halvtimme pga formatet och styrkan och föreslagit övriga en koll vilket lyckades perfekt.  Även hittad på en inspelning från 28.12 klockan 1029 UTC då man plötsligen slog på sändaren och körde ett sign-on-meddelande innan ett EE REL px.	BOS
		30	1200	KCTA 	PES
		28	0830	KTWO Casper WY  dominant	BOS
		28 5	1043	KMAS Shelton WA	BOS
	1040	30	1200	WHO Des Moines IA	PES
		3	0905	CKST med ESPN om Collagefootball	RÅM
		5	1400	CKST	BOS
		30	1240	CKST 	CKL
	1050	28	0412	WEPN New York NY  lyckades få in ett lokalt ID så här dags.	BOS
		26	0814	WEPN  ”10-50 ESPN New York”	CKL
		29	2200	CHUM Toronto ON	PES
		3	0826	CHUM med en tjusig jingle	RÅM
	1060	29	2104	WBIX Natick MA  fint i några minuter med mycket rapporterbart inklusive ID	BOS
		29	2104	WBIX  “The Business Station WBIX 1060”	CKL
		21	2321	KYW Philadelphia PA  har man sällan hört så bra.	BOS
		22	2340	CKMX Calgary AB  la locket på  när gråzonen nådde dit. Strax innan en NOS-stn och ytterligare ett par. KBGN med på ett hörn? 	BOS
		4	1400	CKMX lurades med att i drygt 30 minuter berätta hur bra Omega3 är	RÅM
		30	1230	CKMX 	CKL
	1070	30	1100	CHOK Sarnia ON med id och väder. Äntligen hörd.	RÅM
		21 30	1106	CHOK  vid 0200 den 21.12	BOS
		31	1000	KNX Los Angeles CA	PES
		2	0828	KNX 	RÅM
		29	1130	KNX	CKL
		2	1300	CFAX Victoria BC	PES
		2	1306	CFAX  fint	BOS
	1080	29	2300	WTIC Hartford CT	PES
		21	0130	WTIC	BOS
		21	0159	+WNWI Oak Lawn IL  överraskade stort med flera Q3-ID!  Trevligt QSL!	BOS
		2	1100	KFXX Portland OR  med svagt ID	BOS
	1090	21	0201	CKKW Kitchener ON  med ett par helt OK ”Oldies 1090” och OLD.	BOS
		2	1100	KPTK Seattle WA  skapligt men kan gå mycket bättre ibland	BOS
		30	1230	KPTK 	CKL
		6	0800	KPTK med ett "KPTK Seattle"	RÅM
	1100	30	1152	WTAM Cleveland OH	BOS
		6	0800	WTAM	PES
		21 2	1233	KFAX San Francisco CA  fint.  “The Spirit of the Bay” bland annat	BOS
	1110	28	0706	WBT Charlotte NC  mycket fint och ostört	BOS
		6	0806	WBT med "Newstalk 1110 WBT"	RÅM
		30	1315	KFAB Omaha NE med morgonprogram	RÅM
		30	1230	KFAB 	CKL
		4	1100	KAGV Big Lake AK	PES
	1120	26	0826	KMOX St. Louis MO  med en jul-jingle “Happy Holidays from KMOX”	CKL
		10	0635	KMOX med programmet ”Route 66”	RÅM
		29	1130	KPNW Eugene OR	CKL
		5	1330	KPNW	BOS
	1130	20 29	2100	WBBR New York NY  med “WBBR” förutom vanliga Bloomberg-idet	BOS
		29	2100	WBBR 	CKL
		29	2100	WBBR 	PES
		31	0300	WDFN Detroit MI	PES
		20	2122	WISN Milwaukee WI  fint  “Milwaukee’s Christmas Music Station”	BOS
		30	1140	KFAN Minneapolis MN	CKL
		30	1200	KFAN 	PES
	1140	26	2100	CBI Sydney NS	CKL
		29	2100	CBI 	PES
		30	1100	WRVA Richmond VA  med svagt ID men flera lokala detaljer 	BOS
		30	1100	WRVA 	CKL
		29	1200	CHRB High River AB	CKL
		8	1217	CHRB ”Southern Alberta’s Community Radio Station AM 11-40” dundrade in med med promo för ”The Laundry Hour”.	RÅM
		5	0825	KSFN North Las Vegas NV	LSD
		4	1000	KSLD Soldotna AK	PES
	1150	30	1056	CKOC Hamilton ON  	BOS
		29	0858	CKOC 	CKL
		28	0930	WHBY Kimberly WI	CKL
		30	1119	WHBY  med fiskeprogram	RÅM
		29	2300	WHBY 	PES
		2	0833	KSAL Salina KS	RÅM
		2	1230	KSEN Shelby MT  öppnade!	BOS
		8	1343	KSEN med id och en väderrapport	RÅM
		8	1345	KSEN  med väderrapport och oldies	LSD
		29	1130	KKNW Seattle WA	BOS
		4	1000	KKNW	PES
		2	1327	CKFR Kelowna BC   med “ESPN Radio on News Talk Sport AM 11-50”	RÅM
	1160	27	1100	WYLL Chicago IL	CKL
		29	2300	WYLL 	PES
		29	1000	KSL Salt Lake City UT	CKL
	1170	28	1030	WWVA Wheeling WV  lurades genom att spela non-stop mix av OLD/Country	BOS
		28	0605	WWVA 	CKL
		30	0800	WWVA 	PES
		27	0956	KPUG Bellingham WA  perfekt signal i fem minuter	BOS
		27	1102	KPUG 	CKL
		2	1200	KPUG	PES
		29	0900	KJNP North Pole AK  och WWVA Idaded båda på samma antenn samtidigt.	BOS
	1180	27	1100	KOFI Kalispell MT	CKL
		30	1300	KOFI 	PES
		2	1000	KOFI med TOH	RÅM
	1190	29	0451	WLIB New York NY  “11-90 WLIB You’re praise and inspiration station”	CKL
		21	1133	WOWO Fort Wayne IN  kung på frekvensen för en gångs skull	BOS
		30	0900	WOWO 	PES
		27	1106	KEX Portland OR	CKL
	1200	20	2045	CFGO Ottawa ON  m fint id	BOS
		27	0700	CFGO 	CKL
		29	2110	CFGO	PES
		30	1101	WCHB Taylor MI  skapligt ID och GOS	BOS
		30	1215	WOAI San Antonio TX	LSD
		27	1100	WOAI 	CKL
		30	1241	WOAI 	RÅM
		29	2100	KFNW West Fargo ND  “You’re listening to KFNW West Fargo” 	CKL
		29	2100	KFNW	PES
		29	2100	KFNW	BOS
		2	1502	CJRJ Vancouver BC	PES
		2	1401	CJRJ drog igång dagens program efter overnite-musiken	BOS
		5	1505	CJRJ	RÅM
	1210	29	2058	VOAR Mt Pearl NL	BOS
		29	2100	VOAR 	PES
		29	0340	VOAR 	CKL
		7	2130	VOAR med nyheter och väder	RÅM
		28	0900	WPHT Philadelphia PA	CKL
		30	0332	WPHT 	RÅM
		21	1409	CFYM Kindersley SK  hade ohyggligt kallt. 35 grader varmare i Parka...	BOS
		21	1341	KEVT Sahuarita AZ  mycket fint med flera “La Raza”-ID mm	BOS
		30	1339	KEVT med ett dåligt ID	RÅM
	27 2	0959	KPRZ San Marcos CA  med ett par bra bokstavs-id men inte mycket mer.	BOS
		30	1550	KTBK Auburn WA ”Ke Buena”	RÅM
		30	1550	KTBK	BOS
	1220	28	0900	WHKW Cleveland OH	CKL
		29	0925	WHKW	BOS
		8	0800	WHKW	PES
		30	1300	CJRB Boissevain MB	PES
		7	0507	CJRB med väder och sport	RÅM
	1230	9	2115	CFFB Iqaluit NU  för första gången läsbar vid denna tid	RÅM
		30	0812	WSBB New Smyrna Beach FL  ganska stadigt	BOS
		22	1300	KTRF Thief River Falls MN  helt dominant i en halvtimme. Punktkonds.	BOS
		28 2	1102	KORT Grangeville ID  med en dålig jingle innan C&W.  Bättre 2.1	BOS
		2	1148	KORT. Tnx BOS	RÅM
		2	1000	KBAR Burley ID  svagt ID	BOS
		27	1100	KKEE Astoria OR	CKL
		5	1300	KKEE	PES
		2	1304	KKEE med promo för sin websida	RÅM
		5	1000	KZZR Burns OR   stark precis på timmen	BOS
		10	1100	KZZR	PES
		2	1049	KZZR 	RÅM
		28 4	1100	KSBN Spokane WA	BOS
		30	1334	KSBN 	RÅM
		27 4	0933	KDYM Sunnyside WA  nämnde även 1020.	BOS
		27	1105	KWYZ Everett WA  fint med ”Radio Hankook” ID och lite senare även EE dubbel-id följt av speciell hälsning på EE!	BOS
		27	1105	KWYZ “Radio Hankook AM”	CKL
		10	1200	KWYZ	PES
		29	0910	KOZI Chelan WA  har jag inte stött på förr och det var inte mycket nu heller.	BOS
	1240	26	2000	CKIM Baie Verte NL relä av VOCM	CKL
		7	2315	CKIM med reklam och VOCM id (se 650)	RÅM
		7	0206	CKIM  //VOCM	PES
		31	0600	WJMC Rice Lake WI  svagt men klart legal ID	BOS
		30	1239	WJON St Cloud MN  Idade lägligt då jag passerade förbi	BOS
		30	1239	WJON med ett svagt id på min IQ-inspelning	RÅM
		2	1105	+KDGO Durango CO  med ett ganska bra ID! Oväntad. Hemsidan verkar inte åtgärdad på länge så ingen hjälp där med kontaktinfo.	BOS
		25	1336	KASL Newcastle WY  med stiligt ID och en del lokalt runtom blev en helt ny station för mig.  Hörd förr i Sverige omän inte ofta. Svarade inte på första mailet men när jag testade igen till en generell adress kom svar från min första adressat, hm...	BOS
		28	1104	KLYQ Hamilton MT  ganska fint med Montananyheter och wäder med ID först //1290 och sedan separata ID då jag hade 1290 samtidigt och ännu bättre. Fint QSL!	BOS
		28	1053	+KOFE Saint Maries ID  äntligen upp med ID i form av stationsunik slogan. Den har jag bara anat tidigare.  Lär ska köra på halv effekt nattetid. Omöjlig nå per mail.	BOS
		25 2	1100	KWIK Pocatello ID  med sedvanligt dubbel-ID	BOS
		4	1100	KTIX Pendleton OR	RÅM
		4	1054	KTIX	BOS
		26 27	1428	KCVL Colville WA  fint ID plötsligen	BOS
		28	1200	KEJO Corvallis OR	BOS
	1250	29	2211	CJYE Oakville ON  ensam, stadig och mycket lokal. Vad kan man mer begära...	BOS
		30	0900	WSSP Milwaukee WI	PES
		31	0432	WSSP	BOS
		2	0845	WSSP  med promos	RÅM
		29	0400	WSSP 	CKL
		30	1300	CHSM Steinbach MB	PES
		7	0505	CHSM  med lokala nyheter och promo	RÅM
		11	1121	KNEU Roosevelt UT	RÅM
		11	1120	KNEU  hördes en kort stund	LSD
		11	1122	KNEU	PES
		27	1058	KKDZ Seattle WA	CKL
		2	1120	KKDZ med Radio Disney	RÅM
	1260	29	2358	WMKI Boston MA visade det sig vara	RÅM
		30	0000	WMKI 	PES
		30	0900	WNSS Syracuse NY	PES
		20 26	0911	WXCE Amery WI  förvirrade med Oldies, men kör tydligen det på helgnätterna.	BOS
		25	1313	KWYR Wynner SD  med trevliga id och reklamer. Fina toppar	BOS
		28	1042	CFRN Edmonton AB	BOS
		2	1300	CFRN med ett svagt id under BBC	RÅM
		25	1315	KWEI Weiser ID  dök upp med ett bra ”La Campeona con Musica Mexicana” men tyvärr är BBC alltför stark ovanpå detta för att jag ska våga skicka en rapport...	BOS
	1270	29	2353	CJCB Sydney NS	PES
		29	0440	CJCB  med id och lokalt väder 	CKL
		10	2100	CJCB  med ett bra id, äntligen.	RÅM
		20	2237	CFGT Alma QC  med ett halvkrassligt lokal-ID men däremot gick “… Corus Quebec” fram bra samt att man tog ett px från CKAC.	BOS
		30	1100	WXYT Detroit MI	PES
		29	0920	WXYT  ”97.1 The Ticket”	CKL
		21	0000	WMKT Charlevoix MI  dök upp en Hz ovanför WXYT som fadade just till timmen	BOS
		25	1312	KNWC Sioux Falls SD  fint med julhälsningar	BOS
		2	1200	KTFI Twin Falls ID	PES
		28	1106	KTFI	BOS
		2	1131	KTFI 	RÅM
	1280	30	0840	WNAM Neenah-Menasha WI	CKL
		30	1000	WNAM 	PES
		2	1005	WNAM 	RÅM
		20	2300	WNAM  med kanon-ID	BOS
		28	1057	CJSL Estevan SK	BOS
		20 25	1310	KBNO Denver CO	BOS
		30	1319	KZNS Salt Lake City UT ”Sports Radio 12-80 The Zone”	RÅM
		26	1530	KPTQ Spokane WA  är ingen större match denna tid! Dominant på dageffekt.	BOS
	1290	6	0037	CJBK London ON  med referat från VM-finalen i juniorhockey	RÅM
		21	2237	CJBK  	BOS
		30	1100	WHIO Dayton OH	PES
		20	2245	WIRL Peoria IL  med en tydlig jingle och sen Classic Country	BOS
		20	2228	WMCS Greenfield WI	BOS
		30	0527	WMCS 	CKL
		9	0230	CFRW Winnipeg MB	RÅM
		28 4	1041	KGVO Missoula MT	BOS
		5	1500	KGVO med lokalt väder innan id	RÅM
		20	0521	KOWB Laramie WY  	BOS
		31	1445	KUMA Pendleton OR	BOS
		31	1515	KUMA  med ett fint id	RÅM
		2	1200	KUMA	PES
		4	1330	KUMA	LSD
	1300	30	1000	WJMO Cleveland OH	PES
		21	2252	WJMO	BOS
		25	2226	WOOD Grand Rapids MI	CKL
		29	2300	WOOD 	PES
		29	0930	KGLO Mason City IA	CKL
		30	1000	KGLO 	PES
		9	0155	KGLO med en basketmatch, som vanligt i kamp med WOOD	RÅM
		26	1520	KACI The Dalles OR  ska man naturligtvis lyssna på så här dags.  Klart ID mm.	BOS
		31	1405	KKOL Seattle WA  med väder	RÅM
		30	1300	KKOL 	CKL
	1310	30	0000	WLOB Portland ME	PES
		10	1000	WLOB  med ett fint id	RÅM
		27	0643	CIWW Ottawa ON	CKL
		29	2326	CIWW 	RÅM
		29	2300	CIWW 	PES
		30	0800	WCCW Traverse City MI	PES
		9	1152	WCCW  med id i en promo	RÅM
		20	2240	WCCW	BOS
		30	0900	WCCW 	CKL
		31	0430	WDTW Dearborn MI	BOS
		6	0830	WDTW 	LSD
		11	0949	WDTW 	RÅM
		31	0448	WIBA Madison WI	BOS
		2	0900	WIBA	PES
		9	1200	WIBA med ett fint id, kanske en ny rapport	RÅM
		9	1200	WIBA 	LSD
		30	1203	WIBA 	CKL
		20 25	1339	KFKA Greeley CO  fint och ensam med en 30-timmars julmusikspecial	BOS
		7	0800	KFKA	PES
		9	1141	KFKA  kom upp med ett id i gröten	RÅM
		8	1400	KEIN Grat Falls MT	PES
		28	1100	KEIN	BOS
		30 2	1335	CHLW St. Paul AB med nyheter och väder. Dominerade fq den 2:a	RÅM
		27	1330	KZXR Prosser WA	CKL
		4	1000	KZXR	PES
		5	1021	KZXR	LSD
		5	1021	KZXR med lokalt väder och promo med id	RÅM
		26 2	1051	KZXR  inte alls med SS som många källor påstår.	BOS
	1320	29	2300	WILS Lansing MI	PES
		20	2300	WILS hade en bra period runt timmen med mycket lokalt.	BOS
		30	0841	WILS  “Talk Radio 13-20 WILS”	CKL
		30	0332	WILS med ”More Compelling Talk Radio WILS”	RÅM
		22	2300	CJMR Mississauga ON  med ett bokstavs-id + ”The Voice of the City”	BOS
		30	0101	CJMR med px på ett asiatiskt språk innan id	RÅM
		30 9	1042	KOZY Grand Rapids MN med en slogan. Bättre 9/1 0358	RÅM
		4	2300	KELO Sioux Falls SD	PES
		2	1000	KFNZ Salt Lake City UT  med ett svagt id	RÅM
		27	1300	CHMB Vancouver BC	CKL
		30	1400	CHMB 	RÅM
	1330	30	0001	WRCA Watertown MA	PES
		10	1002	WRCA  med ett par fina id	RÅM
		30	0412	WRCA  med id och telefonummer	CKL
		26	0940	WFNN Erie PA “AM 13-30 The Fan”	CKL
		12	0400	WFNN 	RÅM
		6	0900	WFNN	PES
		20 31	0633	WHBL Sheboygan WI  fint ID mm I sista rycket före utstörningen.	BOS
		31	0300	KWLO Waterloo IA	PES
		20 21	0000	KWLO  idade samtidigt som WLOL men var väldigt välartikulerade 	BOS
		27	0843	CJYM Rosetown SK	CKL
		8	1147	CJYM  med ”Farm news”	RÅM
		30	1000	WLOL St. Paul MN	CKL
		22 31	0635	WLOL  Redan 2205 den 22:a	BOS
		6	0200	WLOL	RÅM
		2	1300	KKPZ Portland OR  drog sin mycket unika slogan	BOS
	1340	10	1000	WNBH New Bedford MA ”Timeless Favorites 13-40 WNBH New Bedford”	RÅM
		10	1100	CFYK Yellowknife NT angav både telefon- och faxnummer till Yellowknife	RÅM
		4	1030	KCAP Helena MT  med ”Sport News Talk 13-40 KCAP” och en jingle	RÅM
		2	1019	KWLE Anacortes WA  ”1340 The Wale”	BOS
	1350	10	0840	CKAD Middleton NS  med sitt AVR-id	LSD
		21	1220	WPDR Portage WI  på rätt sida dageffektgränsen. ID och OLD	BOS
		20	0300	KDIO Ortonville MN  svag men stadig och dominant ett bra tag.	BOS
		26	0933	KRNT Des Moines IA	CKL
		30	1100	KRNT 	PES
		8	0956	KRNT 	RÅM
		20 2	1100	KTIK Nampa ID  bra ID	BOS
		27 28	1103	KRLC Clarkston WA  	BOS
		30	1127	KRLC ”Home Town Radio KRLC”	RÅM
	1360	30	0006	WDRC Hartford CT	PES
		29	0500	WDRC 	CKL
		6	0100	WDRC 	RÅM
		22	2221	WDRC	BOS
		8	0400	WKAT North Miami FL	PES
		20	0300	WKYO Caro MI  har varit på most wanted-listan sedan Kurt hörde den… Nu med ID och slogan även om det inte var HiFi direkt. Bör räcka till rapport. WKMI nästa …	BOS
		25	2300	WTAQ Green Bay WI	CKL
		30	1000	WTAQ 	PES
		12	0257	WTAQ med väder och id	RÅM
		26	0929	KSCJ Sioux City IA	CKL
		30	1030	KSCJ 	RÅM
		30	1200	KSCJ 	PES
		21	0005	KSCJ  lät fint runt ID.  Första två dagarna hade klarare sound än resten av PAX80.	BOS
		2	1100	KKBJ Bemidji MN	PES
		29	0930	KKBJ 	CKL
		21 22	2300	KKBJ	BOS
		23	0158	KHNC Johnstown CO	BOS
		9	1000	KHNC kom igenom KKMO med "This is The Lion, KHNC 1360 AM, Johnstown Denver"	RÅM
		27	1537	KOHU Hermiston OR  med ett skapligt ID efter Country och annat.	BOS
		26	1400	KKMO Seattle WA	CKL
		31	1002	KKMO 	PES
		28 31	1458	KKMO  “El Rey 1360”  släppte upp en OR-stn med väderrpt men för kort stund…	BOS
		2	1000	KKMO med ett fint TOH-id samt ”El Rey”	RÅM
	1370	25	2152	WDEA Ellsworth ME	CKL
		29	2300	WDEA 	PES
		10	1000	WDEA 	RÅM
		29	0900	WXXI Rochester NY	CKL
		22	2204	WXXI  Idade efter NPR News	BOS
		20	2328	WGIV Pineville NC  med ID efter fin lokal reklam.	BOS
		9	0300	WSPD Toledo OH 	RÅM
		6	1000	WSPD	PES
		24	2300	WSPD  helt ren	BOS
		21 31	0447	KDTH Dubuque IA	BOS
		2	0850	KDTH	PES
		28	1100	KSUM Fairmont MN	CKL
		28	1100	KSUM	BOS
		26	1330	KXTL Butte MT	CKL
		21 23	1426	KXTL  med julmusik. Tycker det har varit rimligt mycket sådant i år	BOS
		2	1100	KXTL	PES
		4	1025	KXTL spelade ”California dreamin” med Mamas & Papas	RÅM
		30	1552	CFOK Westlock AB  la sig i min WA-koll	BOS
		6	1205	KAST Astoria OR  fint. Mycket vanligare förr.	BOS
	1380	12	0400	CKPC Brantford ON med nyheter	RÅM
		20 24	2359	WPHM Port Huron MI  med några svaga men klara ID. Bättre 24. 2259	BOS
		30	1002	WOTE Clintonville WI “Oldies 13-80 WOTE”	CKL
		20	0030	WOTE  med promo för systerstationen WJMQ FM	BOS
		20 21	2327	WTJK South Beloit IL   ”ESPN Radio 1380. Stateline Sports Radio” 21.12 1159	BOS
		21	0000	KLIZ Brainerd MN bara upp med ett ID på timmen men sedan WPHM igen	BOS
		30	1253	KLIZ  “13-80 KLIZ The Fan”	CKL
		30	1300	KOTA Rapid City SD	PES
		8	0834	KOTA 	RÅM
		25	1332	KOTA  med ”An American Christmas” julmusik-special 	BOS
		30	1258	KOTA 	CKL
		27	1309	KSRV Ontario OR “13-80 The Bull”	CKL
		28 2	1102	KSRV  missade heltimmen med drygt två minuter. ID o nx så här dags.	BOS
		2	1235	KSRV “1380 The Bull” lyckades tränga sig igenom dominanten KRKO	RÅM
		26	1400	KRKO Everett WA	CKL
		2	1200	KRKO	PES
		2	1012	KRKO  med ”North Sound 13-80 KRKO Radio” och reklam	RÅM
	1390	25	2154	WEGP Presque Isle ME	CKL
		1	1957	WEGP med fina id och promos denna tidiga time	RÅM
		20	2200	WLCM Charlotte MI  med ett ID genom WEGP i början av PAX80...  Tycks ha utökat sändningstid och effekt nu.  	BOS
		9	0200	WLCM  med id och ”Victory 13-90”. Även 10.e 0500	RÅM
		9	0200	WLCM	PES
		2	0804	WGRB Chicago IL	PES
		2	2300	WGRB  Idade men under en stn som stängde med nationalsången!	BOS
		30	1202	WGRB 	CKL
		30	1200	WRIG Schofield WI	PES
		9	0400	WRIG 	RÅM
		22	2306	WRIG  med en “Big rig 1390”-jingle	BOS
		30	1200	WRIG 	CKL
		20	0316	KJAM Madison SD  har jag målmedvetet spanat på och nu åkte den dit. Lokal sportsändning och ”Classic Hits”-slogan förutom bokstavs-ID gladde stort.	BOS
		20	1352	KRRZ Minot ND  och inte KJAM denna gång. 	BOS
		25 2	1118	KLGN Logan UT	BOS
		21	1426	KLTX Long Beach CA  fint med en massa ”Radio Nueva Vida” och CA-snx	BOS
		8	1000	KLTX	PES
		10	1100	KLTX 	RÅM
		27	1500	KKSN Salem OR  sa dom här i ESPN istället för väntade KJOX.  Helt ren.	BOS
		20 21	1513	KJOX Yakima WA  har ett burkat ID som är svårt tyda trots skaplig styrka men här en annan inläsning som lät mycket bättre.	BOS
		26	1337	KJOX 	CKL
		31	1400	KJOX 	PES
		31	1400	KJOX	LSD
		2	1000	KJOX 	RÅM
	1400	25	2203	CBG Gander NL  med lokal väderrapport	CKL
		29	2030	CBG 	RÅM
		31	0646	WBIZ Eau Claire WI  svag men klart med ID i Brewers-promo. Punktkonds mot WI med bl a 1330 bra.  Fint QSL per mail!	BOS
		25	1246	KBRB Ainsworth NE  med fint dubbel-id //FM samt lokal reklam	BOS
		25	1251	KMHL Marshall MN  fint med julhälsning och ID	BOS
		22	1243	KQDJ Jamestown ND  stadigt med många ID och Fox Sports	BOS
		25	1400	KKTL Casper WY  mycket fint ID men inte lätt fatta trots det. ”AM 1400” till att börja med sa ju inte så mycket och web-adressen var jag tvungen vila öronen lite för att fatta. Visade sig vara am1400casper.com. Lätt när man vet svaret...	BOS
		4	1000	KXGF Great Falls MT  med ett skapligt legal ID var det många år sedan senast	BOS
		21 6	1405	CKSQ Stettler AB  “Q14”	BOS
		26	1255	KART Jerome ID	CKL
		5	1500	KSPT Sand Point ID  “News Talk Sports 1400 KSPT Sand Point”	BOS
		5	1400	KSPT  med ett svagt ID	RÅM
		27	1455	KNND Cottage Grove OR	CKL
		27	1417	KJDY John Day OR  med lokal reklam och wx samt FM-frekvens mm	BOS
		28	1118	KLCK Goldendale WA  “Classic Oldies” var en ny variant…	BOS
	1410	30	0700	WPOP Hartford CT	CKL
		30	0000	WPOP 	PES
		10	1000	WPOP med ESPN	RÅM
		21	1100	WING Dayton OH  med fint ID	BOS
		22	2306	WIZM La Crosse WI	BOS
		30	1207	WIZM  med promo för 1410wizm.com och nyhetsprogrammet	RÅM
		25	1303	KIIX Fort Collins CO  får verkligen spänna musklerna för att passera CFUN	BOS
		21	1431	CFUN Vancouver BC  har till slut övergivit sin åldriga slogan och kör nu med ”Talk 1410. The Buzz of Vancouver” istället.  Mindre USA-nät-prat då kanske?	BOS
		27	1300	CFUN 	CKL
	1420	10	0945	CKDY Digby NS  även här ett AVR-id	LSD
		7	0000	CKDY	PES
		29	0853	WHK Cleveland OH	CKL
		12	0500	WHK 	RÅM
		22	2300	WHK  sa sig vara en del av Salem Communications	BOS
		20	2300	WVJS Owensboro KY  med ett svagt ID bara	BOS
		26	0830	WOC Davenport IA	CKL
		8	1135	WOC 	RÅM
		26	0858	KTOE Mankato MN	CKL
		5	1315	KIGO Saint Anthony ID  “Radio Fiesta”	LSD
		9	1323	KIGO med flera fina id	RÅM
		5	1316	KIGO	PES
		27	1437	KUJ Walla Walla WA  “KUJ Country”	CKL
		31	1445	KUJ	LSD
		2	1051	KUJ Walla Walla WA med CW och några fina id “Country music you can’t find anywhere else, here on AM 1420 KUJ and 106.9 FM”	RÅM
		2	1200	KUJ	PES
		26	1403	KUJ  "KUJ Country"	BOS
		2	1306	KITI Chehalis WA	PES
		4	0947	KITI  med en lokal väderrapport	RÅM
	1430	30	0500	WENE Endicott NY	PES
		30	0003	WENE  med ”Sports Radio 1430 The Team” innan vädret	RÅM
		30	0703	WENE 	CKL
		6	1000	CHKT Toronto ON  med legal ID	BOS
		9	0300	CHKT 	RÅM
		30	1000	CHKT 	CKL
		8	1115	WBEV Beaver Dam WI  med lokala nyheter	LSD
		20	2300	WBEV  ganska ensam på frekvensen med ett murrigt men klart ID	BOS
		25	1315	KEZW Aurora CO  ovanligt stark och stadig. Och ändå är den ju vanlig här	BOS
		8	1203	KEZW 	RÅM
		26	1151	KLO Ogden UT	CKL
		2	1120	KLO 	RÅM
		8	1119	KBRC Mount Vernon WA  med ett fint id	RÅM
		8	1120	KBRC  med sina oldies	LSD
		26	1456	KBRC  // 102.1 FM	BOS
		26	1400	KCLK Asotin WA ”AM 14-30 The Sports Fan”	CKL
		31	1400	KCLK 	PES
	1440	30	0005	WRED Westbrook ME  med ett ”Big Jab” i en promo	RÅM
		6	0924	WHKZ Warren OH  fint med ”AM 1220 The Word” ID bara	BOS
		11	1000	WHKZ	RÅM
	1450	29	2334	CFAB Windsor NS	BOS
		29	2332	CFAB 	RÅM
		29	2306	1450 AM Gold, Hamilton  med mycket fint ID men fadade sedan ut fort	BOS
		30	0253	1450 AM Gold med id och bl.a. det välkända örhänget “Lydia, The Tattooed Lady”	RÅM
		8	0102	WENJ Atlantic City NJ  ”ESPN 14-50 Atlantic City .. WENJ”, senare även “ESPN Radio 14-50”.	RÅM
		8	0102	WENJ	PES
		30	0600	WENJ  med klart men oanvändbart heltimmes-id.	BOS
		29	0700	+WKEU Griffin GA  med ett fint legal ID! Vimsiga och klena cx i övrigt. Inte ens med i KOJE-listan! Dock hörd på inomhusantenn i Scotland....	BOS
		20	2300	+WATZ Alpena MI  förvånade med ett skapligt legal ID!! Punktkonds mot norra MI! Jämför 1520!	BOS
		20	0900	KIOV Notus ID  	BOS
		26	1100	KONP Port Angeles WA	CKL
		21 6	1200	KONP  annonserar att man numer även kör på FM.	BOS
		6	1200	KONP	PES
		28	1200	KBKW Aberdeen WA  med bara ett splaschat legal ID	BOS
	1460	29	0900	WHIC Rochester NY “This is WHIC Rochester the station of the cross”	CKL
		12	0358	WHIC med en promo	RÅM
		30	0500	WDDY Albany NY	PES
		10	0955	WDDY med Radio Disney	RÅM
		19	2102	CJOY Guelph ON  direkt då jag slog på. Anlände 20 minuter tidigare.	BOS
		30	1002	CJOY 	RÅM
		30	1013	CJOY 	CKL
		26	0840	KXNO Des Moines IA	CKL
		30	1001	KXNO 	RÅM
		30	1200	KXNO 	PES
		30	1200	KXNO 	CKL
		31	0300	KLTC Dickinson ND	PES
		28	1100	KLTC 	CKL
		27	1504	KCKX Stayton OR  "Radio Ondas de Gozo"	BOS
		26	1400	KUTI Yakima WA	CKL
		31	1406	KUTI 	PES
		9	1449	KUTI 	RÅM
		10	1159	KARR Kirkland WA  med ett svagt id	RÅM
		8	1200	KARR	PES
		27	1159	KARR  med ett arkiv-ID	BOS
	1470	29	0900	WLAM Lewiston ME	CKL
		10	1000	WLAM med ett dåligt id	RÅM
		25	1100	WMBD Peoria IL	BOS
		2	0705	WBKV West ´Bend WI	PES
		23	0019	WBKV  “Your Country Oldies Station”	BOS
		21	1200	KAIR Atchison KS  med fint ID riktigt ovanlig numer. Ska tydligen tas deras tidiga morgon i fortsättningen. Helt osynlig nattetid.	BOS
		7	0845	KWSL Sioux City IA  med ”La Preciosa” och en ABBA-låt på spanska	RÅM
		25	1300	KWSL  drog ett prydligt legal ID	BOS
		27	1259	KBSN Moses Lake WA svagt id under CJVB	CKL
		3	1357	KBSN med id i en promo lyckades tränga igenom CJVB	RÅM
		20	1506	KBSN  hade ovanligt lite BC-QRM	BOS
		5	1331	KELA Centralia WA  med väder och ID	BOS
		26	0500	CJVB Vancouver BC	CKL
		23	0059	CJVB  vet jag inte om jag hört så tidigt förr	BOS
	1480	25	2201	WSAR Fall River MA	CKL
		30	0500	WSAR 	PES
		29	0500	WCNS Latrobe PA överraskade med ett “1480 WCNS Latrobe” svagt men klart	CKL
		26	0928	WHBC Canton OH	CKL
		30	1000	WHBC 	RÅM
		30	0600	WHBC 	PES
		2	0704	WHBC 	LSD
		30	1100	WGVU Kentwood MI	PES
		30	0900	WGVU 	CKL
		30	1100	WGVU  	RÅM
		19 25	2245	WLMV Madison WI	BOS
		30	1203	WLMV  ”La Movida 14-80 AM”	CKL
		30	1203	WLMV 	RÅM
		31	0632	KAUS Austin MN	BOS
		3	1400	KBMS Vancouver WA med soulmusik	RÅM
		6	1202	KBMS  inte så pjåkigt och inga QRM men en del vitt brus. Mycket rpterbart	BOS
	1490	10	1000	WBAE  Portland ME	RÅM
		10	1000	WBAE	PES
		29 6	0718	WBAE  Den 29:e med Pirates’ Hockey istället för musik.	BOS
		20 25	0836	WMOG Brunswick GA  räddade 1490-jakten för PAX80. Väldigt dåligt på GY annars med bara dominanter.  WMOG hörd tidigare i Parka av TUA.  Även uppittad med ett ID den 20:e klockan 2331!	BOS
		11	1023	+WBCB Levittown PA med ett id	RÅM
		25	1032	KDMO Carthage MO  överraskade med ett skapligt ID.	BOS
		25	0900	KTTR Rolla MO  skapligt dubbel-ID för FM och AM	BOS
		25	1037	KBUR Burlington IA  med ett par bra ”Newsradio 1490 KBUR”	BOS
		31	0647	KRIB Mason City IA  med hyfsat ID och reklam. Sedan OLD	BOS
		21 26	1247	CJSN Shaunavon SK	BOS
		26 29	1244	KDBM Dillon MT	BOS
		6	1023	KDBM	PES
		27 2	0921	KCID Caldwell ID  svarade direkt när jag mailade 2 timmar efter avlyssning 2.1	BOS
		26	1230	KCID 	CKL
		31	1010	KCID	LSD
		2	1220	KCID	PES
		6	1034	KCID med ett fint id	RÅM
		27	1300	KBKR Baker OR  “Supertalk 1450 and 1490”	BOS
		27	1300	KBKR 	CKL
		6	1200	KBIS Forks WA  med ett skapligt legal ID.  Svarade fint med e-post.	BOS
		6	1200	KBIS 	LSD
		6	1200	KBIS	PES
		6	1200	KBIS med ett skapligt id. Svarade snabbt med ett trevligt brev.	RÅM
		27	0900	KEYG Grand Coulee WA	CKL
		5	1400	KEYG 	RÅM
		5	1300	KEYG	PES
		28	1044	KTEL Walla Walla WA  med fina ID var dominant i över en halvtimme.	BOS
	1500	22	2205	WFED Washington DC	BOS
		19 25	2106	WLQV Detroit MI  ”alltid” först och störst	BOS
		26	2152	WLQV 	CKL
		30	0600	WLQV 	PES
		19	2313	KSTP St Paul MN  fint	BOS
		26	0840	KSTP	CKL
	1510	19	2106	WWZN Boston MA  innan WRRD tog över en timme senare	BOS
		26	2200	WWZN 	CKL
		26	0833	WLAC Nashville TN	CKL
		30	1100	WLAC 	PES
		30	1006	WLAC med en väderrapport	RÅM
		19 20	2222	WRRD Waukesha WI  med en massa ”ESPN Deportes 1510” men även ”ett mycket prydligt ”WRRD”. Mycket rapporterbart så nu får jag väl fixa ett QSL då.	BOS
		25	1303	KCKK Littleton CO  helt dominant med ”Mile High Sports”	BOS
		21	1400	KFNN Mesa AZ  mycket fint ID mm  Har jag hört ett halvdussin ggr nu … Mycket tack vare att KGA tappat satelliten och körde ut ”CBS Radio Network Channel 42”-slingan istället vilket gav luft åt KFNN.	BOS
		26	1100	KGA Spokane WA	CKL
	1520	26	1000	WWKB Buffalo NY	CKL
		20	2300	WMLM St Louis MI  med hyfsat ID efter att ha totalt dominerat frekvensen med Country ett tag! Häftig sak som dock redan finns i pärmen sedan länge ...	BOS
		30	1200	KOKC Oklahoma City OK	PES
		31	0632	KOKC	BOS
		31	0641	KOLM Rochester MN	BOS
		2	0800	KOLM	PES
		31	1500	KGDD Oregon City OR	PES
		4	1003	KGDD	RÅM
	1530	27 6	1127	WCKY Cincinnati OH  plötsligt mycket fint i en tillfälligt öst-öppning	BOS
		26	0830	WCKY 	CKL
		30	1000	WCKY med bl.a. ”Homer, the Sports Animal”. Innan ett rel px.	RÅM
		26	1200	KFBK Sacramento CA	CKL
		2	0905	KFBK  med väder	RÅM
	1540	26	0830	KXEL Waterloo IA	CKL
		30	1000	KXEL med ett fint id	RÅM
		5	1300	KMPC Los Angeles CA  	BOS
	1550	30	1129	CBE Windsor ON “CBC News Windsor”	CKL
		30	0705	CBE 	RÅM
		2	1220	KFRC San Francisco CA  callbyte från KYCY.  “True Oldies Station”	PES
		4	1245	KFRC  med nytt call och nytt format d v s Oldies	LSD
		4	1000	KFRC  	RÅM
		26	1000	KRPI Ferndale WA	CKL
		30	1300	KRPI 	PES
		25	1100	KRPI  svagt ID  under de allmänna cx som rådde	BOS
		9	1400	KRPI 	RÅM
		2	1200	KKAD Vancouver WA	PES
		6	1200	KKAD stördes av KFRC	RÅM
	1560	20	2304	KGOW Bellvue TX  med ett försenat heltimmes-ID i lucka i sporten.	BOS
		30	1030	KKAA Aberdeen SD	LSD
		9	1030	KKAA med Family Radio	RÅM
		26	1100	KNZR Bakersfield CA	CKL
		4	1303	KNZR  med reklam och promos	RÅM
		26	1200	KVAN Burbank WA	CKL
		30	1400	KVAN  med smörig jazz innan heltimmen	RÅM
		30	1415	KVAN	LSD
		31	1400	KVAN 	PES
	1570	26	1000	CFAV Laval QC “Radio Boomer 15-70”	CKL
		30	0000	CFAV 	PES
		30	1000	CFAV  	RÅM
		8	1200	CKMW Winkler MB med lokala nyheter	RÅM
		25	1239	KVTK Vermillion SD  kanon så jag får väl skicka en rpt då	BOS
		4	1040	KPRO Riverside CA  med promo för kommande religiösa program	LSD
		4	1029	KPRO	BOS
		4	1026	KPRO med “The Hour of Decision” och senare en local promo	RÅM
	1580	30	1115	CKDO Oshawa ON	CKL
		30	0700	CKDO  spelade “It’s now or never”	RÅM
		2	1032	KGAL Lebanon OR  med lokala reklamer	RÅM
		2	1200	KGAL	PES
	1590	10	1000	WARV Warwick RI	PES
		10	1000	WARV  med TOH och senare promo för MoneyLife	RÅM
		28	0913	WAKR Akron OH	CKL
		30	1006	WAKR 	RÅM
		6	1000	WAKR	PES
		2	0800	WONX Evanston IL	PES
		31	0630	WONX	BOS
		9	1200	WONX 	RÅM
		31	0632	KVGB Great Bend KS	BOS
		2	1200	KVGB	PES
		9	1045	KCNN East Grand Forks MN  med country	LSD
		9	1050	KCNN	PES
		4	1100	KUNX Ventura CA	PES
		26	1200	KLFE Seattle WA	CKL
		2	1200	KLFE	PES
		9	1357	KLFE 	RÅM
	1600	10	1000	WUNR Brookline MA	PES
		8	0900	WAAM Ann Arbor MI	PES
		30	1100	KGYM Cedar Rapids IA	PES
		25	1154	KGYM  med callet skiljde ut den från andra ESPN här	BOS
		27	1505	KTUB Centerville UT  "Ke Buena"	BOS
		29	0819	KGST Fresno CA “ESPN Deportes Radio”	CKL
		4	1406	KGST  klämde I med ett lokalt “KGST” i relät av “ESPN Deportes Radio”	BOS
		26	1100	KVRI Blaine WA	CKL
		4	1500	KVRI 	RÅM
		25	1100	KVRI	BOS
		8	1300	KVRI	PES
	1610	30	0903	CJWI Montreal QC  med fint ID mm	BOS
		11	1005	CJWI  med franska	LSD
		11	1000	CJWI	PES
		11	0830	CHHA Toronto ON med fina id och ”Radio Voces Latinas”.	RÅM
		11	0830	CHHA  med spanska	LSD
		11	0900	CHHA	PES
	1620	2	1100	KOZN Omaha NE	PES
		30	0800	KOZN med ett ”1620 The Zone”	RÅM
		4	1500	KSMH Auburn CA  med mycket EWTN-information	RÅM
		2	1202	KYIZ Renton WA	PES
	1630	30	1300	KCJJ Iowa City IA	PES
		30	2238	KCJJ med ett fint ”The Mighty 16-30 KCJJ”	RÅM
	1640	30	1100	WTNI Biloxi MS	PES
	1650	24	0741	CJRS Montreal QC  kanon med emailadress till en medarbetare på stationen som ivrigt väntade på mail sa hon! Vad mer kan man begära för en rapport?	BOS
		30	0637	CJRS med ett flertal Radio Shalom	RÅM 
		6	1000	CJRS	PES
		6	0941	+CINA Mississauga ON  med ett par skapliga Id efter att jag följt dem ett par timmar av och till då de dök upp med indisk musik ur den mycket starkare och stadigare CJRS som också hade non-stop musik men då kletschmer musik. Ibland ganska liten skillnad. 
				Snabbt och bra QSL per mail.	BOS
		11	0900	CINA   “Toronto ..CINA 16-50 AM”	RÅM
		11	0900	CINA	PES
		10	0940	WHKT Portsmouth VA  med ”Radio Disney”	RÅM
		22	2205	KCNZ Cedar Falls IA	BOS
		30	1300	KCNZ 	PES
		9	0947	KCNZ 	RÅM
		30	1415	KFOX Torrance CA  med id på EE annars Koreanska	LSD
	1660	30	0700	WCNZ Marco Island FL med dubbelid för WMYR och WCNZ Relevant Radio	RÅM
		22	2200	KQWB West Fargo ND	BOS
		29	2336	KQWB  med reklam	RÅM
		31	1500	KTIQ Merced CA	PES
		31 4	1500	KTIQ  med ett fint id	RÅM
	1670	30	0700	WTDY Madison WI med ett halvrisigt id	RÅM
		30	1300	KHPY Moreno Valley CA	LSD
	1680	11	1000	WPRR Ada MI  med Public Reality Radio	RÅM
		11	0840	KRJO Monroe LA  nu med R´n B Oldies	LSD
		11	0842	KRJO 	RÅM
		10	1340	KNTS Seattle WA  idade ”Radio Luz”	LSD
	1690	8	0900	WPTX Lexington Park MD	RÅM
		8	0853	CJLO Montréal QC  kom upp med ett ”CJLO Radio Concordia”	RÅM
		6	0905	CJLO  med engelska	LSD
		6	1004	CHTO Toronto ON  “CHTO AM 1690 Toronto”. I övrigt non-stop grekisk musik	RÅM
		6	0900	CHTO  med engelskt id annars grekiska	LSD
		30	0957	WVON Berwyn IL	LSD
		30	0913	WVON  “The Talk of Chicago is 16-90 WVON”	CKL
		6	1007	WVON 	RÅM
	1700	21	0105	KBGG Des Moines IA  ffg med ESPN för min del. Dags för ny rpt kanske.	BOS

CENTRALAMERIKA + MEXICO
	555	2	0300	ZIZ Basseterre, St. Kitts	RÅM
	580	29	0800	WKAQ San Juan PR	BOS
		26	0800	WKAQ 	CKL
	640	10	0800	Radio Progreso, Victoria Tuna	PES
	680	22	0000	WAPA San Juan PR  Idade denna tidiga timme	BOS
	710	7	0100	Radio Rebelde	PES
	800	21 27	1129	XEROK Ciudad Juarez CH  	BOS
	840	8	0740	CMHW Santa Clara med id “Doubleve”	LSD
		10	0800	Radio Dobleve, Santa Clara	PES
	860	8	0800	Radio Reloj, Kuba	PES
	860	5	0907	XEMO Tijuana BC  ”La Poderosa”	BOS
	895	26	0007	Voice of Nevis  gick kanon med julsånger i baktakt och lokala julhälsningar. Den tror jag inte att jag lyssnat in på förr...  CRL-1160 gick bra samtidigt.	BOS
	900	28	0959	XEW Mexico DF  ”W Radio” och ”250 kW”	BOS
	930	30	1200	XEU Veracruz VC  stark och stadig	BOS
		30	1200	XEU 	PES
	940	28	0959	XEQ Mexico DF  ”Besame 940”	BOS
		21	0905	XEYJ Nueva Rosita CO  med ett fint ID som jag höll på att hoppa över då man ju utgår från att det är XEQ…	BOS
		3	0800	AM 940, WIPR, San Juan   Relä av Radio Nederland’s spanska program	PES
		28	0816	R Reloj  en av alla Cubaner som går överallt och bra numer	BOS
	1020	28	0433	R Reloj  mycket fint ID och tidspip	BOS
		7	0206	Radio Reloj, Jomobo	PES
	1030	21 28	1056	XESDD Ensenada BC  ”La Tremenda 1030 AM”	BOS
	1050	21 2	1205	XEG Monterrey NL  med en massa ID	BOS
	1060	21 28	0952	XEEP Mexico DF  kanon Idade med ort dessutom ”Radio Educación” 	BOS
	1140	30	1101	XEMR Monterrey NL  fint med flera ID och “Radio Alegria”	BOS
		30	1101	XEMR	CKL
	1150	30	0200	CMKX Radio Bayamo, Tnx till HK för id-hjälp	CKL
	1160	5	1331	+XEQIN San Quentin BC  mycket fint med både ”XEQIN” och ”La Voz del Valle” konkurerade helt  ut KSL tidvis!  Mest bara musik	BOS
	1180	30	1201	+XEGN Veracruz VE  med flera fina ID!! Med slogan, ort effekt mm så skulle teoretiskt bli en bra rapport! Ohörd i Norden verkar det!? Jämför tiden med 930 och 1220! Samt TX 1030! Tydligen bra Mex-rusning därikring.	BOS
		7	0050	Radio Rebelde, Villa Maria	PES
	1190	30	1203	XEWK Guadalajara JL  bra tidvis men bara hörd med ”W Radio”-id här.	BOS
	1220	30	1200	XEB Mexico DF	PES
	1250	2	1200	XESJ Saltillo CO  angav www.xesj.com.mx	PES
	1270	28	1040	XERPL León GJ  med fint ID och TC	BOS
	1280	3	0702	WCMN, NotiUno, Arecibo	PES
		25	2246	WCMN Arecibo	CKL
		30	0001	WCMN 	RÅM
	1290	20	0319	XEDA Mexico DF  med call och även radiotrece.com.mx	BOS
	1350	20	0308	+XEZD Ciudad Camargo TM  med boktavs-ID, flera fina “La Preferida” och annat! Mycket bra en stund. Första svenska loggning troligen.	BOS
	1410	20	0401	XECF Los Mochis SN  med ett utförligt ID	BOS
	1470	23 25	1259	XERCN Tijuana BC  med fint bokstavs-id.  0102 den 23:e	BOS
		28	1104	XERCN  “Radio Hispana 14-70”	CKL
		4	1359	XERCN	PES
		25	1327	XERCN	BOS
		4	1033	XERCN med ett fint id	RÅM
	1480	31	0701	WMDD , Fajarado, PR	PES
	1530	21	1215	+XESD Silao GJ  med ett bra "Los 40 Principales" efter en Banco de Mexico-reklam tyx vara ny för Sverige?	BOS
	1540	26	1358	XEHOS Hermosillo SO	BOS
	1550	10	1000	Radio Rebelde, Nuevitas	PES
		31	0647	XENU Nuevo Laredo TM  “La Rancherita 1550 AM”  svagt ID	BOS
	1570	30	0659	XERF Ciudad Acuna - "XERF, la Poderosa	RÅM

	SYDAMERIKA
	580	30	0700	R Nacional de Colombia, Cali även om man ID:ade “97.9 FM, Cucuta”	BOS
		11	0804	HJHP RNC, Cali "Radio Nacional de Colombia	RÅM
	600	4	0805	Radio Sucre,Cumana
		30	0735	YVQB  Radio Sucre,Cumana gick riktigt starkt	CKL
	610	7	0258	La Carinosa, Bogota	PES
	640	11	0201	Union Radio, Puerto La Cruz	PES
	650	10	0758	RCN Antena 2 Bogota	PES
		10	0800	HJHK RCN Antena 2, SF de Bogota	RÅM
	760	7	0101	RCN Barranquilla	PES
	770	1	0720	R Nacional de Venezuela, Valencia	LSD
		7	0158	RCN Bogota	PES
	780	1	0700	YVOD R Coro, Coro	RÅM
		4	0800	Radio Coro, Coro	PES
	840	3	0744	Radio Salta, Salta	PES
	850	3	0740	W Radio, Bogota	PES
	900	3	0740	Radio Nacional “Mara Ritmo”, Caracas	PES
		28	0816	Mara Ritmo  med detta ID men annars hörd ibland med bara “Radio Venezuela”	BOS
	950	3	0754	AM Popular, Caracas	PES
	970	29	0400	R Continente 970, Maracay  med fint ID	BOS
		1	0256	YV Radio Mundial, Barcelona  “Mundial 970 AM”	RÅM
		3	0740	Super Radio, Bogota	PES
	980	1	0300	ZYH707 R Nacional, Brasilia med id	RÅM
		21	0600	R Nacional  kanon	BOS
		7	0302	RCN Cali	PES
	1000	7	0057	RCN Cartagena   ID:ade med callbokstäver	PES
	1030	21	0231	LS10 Radio Noticias del Plata  sa dom här	BOS
	1060	7	0305	RCN Caldas	PES
	1070	3	0740	Radio Santa Fe, Bogota	PES
	1100	4	2310	ZYK694 Radio Globo, São Paulo	RÅM
	1250	3	0703	Capital Radio, Caracas	PES
	1320	3	0758	YVWP Radio Apolo, Turnero	RÅM
		20	0039	R Apolo	BOS
		3	0757	Radio Apolo, Tumero	PES
	1330	3	0735	CB133 La Mexicana Radio, Santiago	LSD
		3	0742	La Mexicana Radio, Santiago	RÅM
		3	0734	La Mexicana Radio, Santiago	PES
	1350	3	0732	LS6 Radio Buenos Aires, Buenos Aires med ett id	RÅM
		30	0730	Teleradio AM, Guayaquil  önskade Gott Nytt År	LSD
	1380	3	0759	YVNG Radio Ondas del Mar, Puerto Cabello	RÅM
		31	0704	Ondas del Mar, Puerto Cabello, VEN	PES
	1390	3	0749	YVZA Radio Fé y Alegria, Caracas – ID plus "en el corazón de la gente"	RÅM
		3	0700	Radio Fe y Alegria, Caracas	PES
	1400	3	0713	HJKM Em. Mariana de Bogotá med fint id	RÅM
		3	0658	HJKM Em Mariana de Bogota	LSD
		3	0652	Emisora Mariana	PES
	1420	3	0800	YVNZ R Marabina, Maracaibo	RÅM
		3	0741	Radio Marabina 1420, Maracaibo	PES
	1430	3	0753	YVTP R Bahía, Puerto La Cruz	RÅM
	1500	3	0735	AM 2000, Cumana	PES

KORTVÅG & FM
	4790	7	0915	Radio Visión hörs hyfsat	RÅM
	4835	30	2141	VL8A Alice Springs med väder	RÅM
	4910	30	2139	VL8T Tennant Creek hördes sämre än VL8K	RÅM
	5025	30	2130	VL8K Katherine hördes bra med nyheter	RÅM
	5025	7	1130	Radio Rebelde, Bauta hörs fortfarande bra tillsammans med några kineser på 60mb	RÅM

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	540	22	0800	(Tent) CBEF ON  då det inte var CBGA i alla fall och FF. Stört ID men ”CB.F” 	BOS
	700	30	0700	OID  med BBC World Service ganska bra och länge så kanske St Vincent?	BOS
		2	0159	(Tent) NBC St Vincent avslutade ett px från UN radio. Dåligt id. Senare BBC relä.	RÅM
	910	21	0159	OID  med ett ID som låter som “KIBA”??	BOS
	920	9	0859	(OID) IDar bara ”Radio America”. KDHL Faribault MN?	RÅM
	1060	23	0041	OID  sportare som kom upp som en sol med basket men föll ihop efter bara tre minuter utan att hinna identifiera sig. KDUS AZ?   Västkustare hela natten sedan.	BOS
	1170	25	1059	OID som nämnde Davenport i röran på timmen. Den tar vi snart ett bra ID på.	BOS
		2	1300	(Tent) VoA Poro   Voice of America drog igång ett px på Cantonesiska med Q4.	BOS
	1210	4	1155	(Tent) KQEQ   bra en stund med Hmong-px	BOS
		11	1105	OID  tills vidare.  KSZN Gresham OR eller KDYM Sunnyside WA med ett risigt 
				"1230 AM La Gran D"	RÅM
	1300	21	1100	OID som öppnade ...	BOS
	1310	3	0755	(Tent) Radio Martinique med snack på franska	PES
		28	1027	(Tent) WCCW Traverse City MI endast ett “This is 13-10 ESPN Radio”	CKL
	1320	25	1314	OID MEX stark men med dåligt ljud. SS men troligen USA-stn?	BOS
		21	1208	OID MEX  med ”La Mexicana”-ID pekar väl på XECPN.	BOS
	1330	31	1500	OID  med ID som mest låter som “KJPR”  men för dåligt för 100%	BOS
		26	1539	(Tent) KMBI Spokane WA tiggde pengar till något vällovligt. Jfr 1280 samtidigt	BOS
	1340	2	1200	(Tent) CFYK Yellowknife NT	RÅM
	1350	2	1159	(OID) som startar med nationalsång, ett hurtigt god morgon på heltimmen och sedan nyheter från CBS.  	RÅM
	1370	27	1428	OID MEX  med ”Grupo Formula”-ID!  XEMON kan tänkas?	BOS
	1400	2	1330	OID som öppnade med nationalsången. Inget ID uppfattades tyvärr	BOS
	1420	21	1405	(Tent) XEXX Tijuana BC  med ”Radio 1420” mm	BOS
	1490	11	1023	(Tent) WBCB Levittown PA med ett id	RÅM
		20	2301	OID som stängde med nationalsången!  Punktkonds mot MI/WI	BOS
	1600	6	0930	OID Fox Sports Radio mycket fint länge men missade alla ID då jag snabbkollade. Får kolla igen för ska enligt GNH vara WKKX WV!	BOS



