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BOS	Bo Olofsson  Furuögrund	091219-100105	Perseus, SDR-14, PRA-1
CKL	Christer Koivuranta, Luleå	091225-091229	SDR-IQ
RÅM	Rolf Åhman, Älvsjö	091228-100111	IC-7000, MiniDisc, SDR-IQ
LSD	Lars Skoglund, Täby	091228-100111	R75, kassett
PES	Peder Seippel, Älta	091228-100111	Perseus, externt ljudkort mm

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

19.12	En stilla uppresa utan problem. Trots en rappande drivknut … Roland Heikki hade dragit på lite värme åt mig dagen innan så det var användbara +15 inne i alla fall. Några dagar tidigare hade dom haft under 25 grader kallt så det satt i väggarna. 

20.12	Ett dygn senare närmar det sig 19 grader i radiorummet.  Den förvarnade störningen har inte märkts så mycket men en jämn smet av stationer utan profil så inga fynd än. Kom igång betydligt senare och mer tveksamt än hemma senaste veckorna. Höll å andra sidan ut betydligt längre på eftermiddagen än hemmavid. 

21.12	Jämnt flöde med alla möjliga riktningar och stationer men bara korta stunder med guldfeber. Eftermiddagen ganska bra men tycktes sluta tidigt. Det var en timslång svacka innan det tog fart igen mot 15 UTC. En hel del Japaner och NDB anades också medan HI lyser med sin frånvaro. Lugnt på snöfronten här i norr också. Andra förmiddagen med renar utanför fönstret men solen går ju inte upp och tunga moln på det gör det vanskligt att fota med digitalkamera utan blixt genom rutan. Bra inledning på kvällen. Flera stationer på dageffekt noteras. Men bara kända ansikten än så länge.

22.12	Kul mest hela dagen med fina signaler från ON/NY-hållet med vissa kast i andra riktningar. Det mesta är som vanligt okollat så här kan dölja sig fynd. Japan gick kanon men jag glömde kolla 1320z. Den sydliga snön har inte hittat hit så ett par timmar spenderades längs efter antennerna. Såg mycket bra ut och den påbyggda snön var lätt och fluffig utan isbark under. Första tredjedelen snösanerad nu alltså.

23.12	En dag att glömma med mest LA och lite vanligare östkustare men framför allt ett dåligt sound mest hela tiden. Öppnade korta stunder men gav säkert ingenting. Japanerna led också, bl a av kineser.  Vid 1930 UTC lät det plötsligen fint och en hel del ME/MA kom in långt före solnedgång med rena fina signaler. 2045 dog allt ut och det låter väldigt illa igen.

24.12	24 timmar NA i någon form. Natten vet jag inte så mycket om än men började väl inte så lysande. Morgonen blev trevlig och sedan var det full ös hela dagen fram till ca 1430 UTC. Men CJVB och annat hördes efter 18 SNT. Alaska fyllde ut tomrummet innan östkustarna började gå. Väldigt breda konds men småstört av norrsken vilket åstadkom lysande punktkondslyft avlöst av perioder av stiltje eller sprakande.  Men de korta lyften ger mycket mer än konstant tryck på alla frekvenser. Trots att mycket lite är kollat får man vara nöjd. Klart bästa dagen denna expedition och nu ska det väl bara bli bättre?  Tog en tur efter Alaskatråden idag och den var i kanonskick och snöfri nu också. Ovanligt lite snö i skogen. Som vanligt missade jag början på kvällsöppningen trots att jag satt vid datorerna. Lät illa då jag snabbkollade men 20 minuter senare var det ett väldigt tryck. Missade heltimmen 2100 UTC tyvärr. En bra normalöppning följde utan tydlig DT-känsla.

25.12	Sämre än väntat men något hela tiden. Eftermiddagen var inte bra alls. Runt lunch gick det några Hawaii stadigt men svagt. Dessförinnan hade CKL anlänt och fått igång sin lånade dator. Den egna orkar plötsligen inte med SpectraVue trots att det inte varit något problem tidigare!  Mycket norrsken med högt vitt brus för det mesta förstörde eftermiddagen och början på kvällen. Lossnade med en del DT-känning ganska tidigt men det höll inte så länge så frågan är om det gav något.

26.12	Det mest givande under dagen blev nog skidturen fram och tillbaks efter Asien-antennen. Den var i fint skick men på lite öppnare ytor hade en del isbark börjat bildas. Några kilo skrapades trots allt av.  Tendenser till DT-start på kvällen men inget direkt lyft innan solen gått ner på riktigt. 

27.12	Natten började ovanligt lovande men så kom norrskenet igång igen med i huvudsak gnetkonds hela dagen. Många stationer men bara korta stunder med fyndchans. Japan-gaten 1320 visade på lokal-id men norrskenet fräste bort det mesta. Inspelningskollandet ger nästan ingenting heller.

28.12	Fortsatt segt till att börja med men på eftermiddagen började torka upp i norrskensöknen. Först tog WA/BC-kondsen aldrig slut och sedan började östkusten röra på sig extra tidigt och bra. Alltid kul med extraordinära konds och nu gav de dessutom ifrån sig en hel del kul.  Det mesta ännu oupptäckt. En annan kul sak som hände under dagen var MRS:arnas ankomst och därmed besöket på ICA i stora staden Junosuando! Efter storhandlande och riggande åkte bastun på för fjärde dagen i rad. Obligatoriskt när Christer är här …

29.12	Mycket bra ett par timmar in på nya dygnet och sedan sedvanliga nattsvackan. Kom igång sakta vid ljusets ankomst och ökade sedan hela dagen med väldiga signaler från prärien efter lunch. Västkusten svek dock. CKL bet ihop och rev anläggningen i värsta rusningen.  Inte samma drag på kvällen som dagen innan men troligen en eller annan daytimer ändå.

30.12	Mesigare kvälls och nattkonds markerade nog början på en vridning mot mer västliga dagtidskonds för det var i alla fall vad som hände. Mer öppet norrut och mindre söderut. Dock fina präriekonds till att börja med. Eftermiddagen blev lång och givande med i stort sett stationer på alla frekvenser till efter deras soluppgång. Följdaktligen en ännu sämre upplaga av "Kvällstoppen". Vi ser fram mot ruskiga VK- och Hawaii-cx nu då?

31.12	Häftigt tryck på natten men så misstände norrskenet ett par timmar och bjöd på LA vid sunrise. Ordningen återställdes dock framåt lunch och resen av dagen ägnades åt lite sydligare präriestationer. Typ TX och KS t ex. En liten skidtur efter Spanientråden visade på att tillståndet var gott och stabilt.  Lite Australien avrundade dagen innan festmiddagen började förberedas. Efter traditionell renskavsmeny och en bastu kunde konstateras att den tidiga öppningen skulle utebli idag. Bara NL. Glöggen hann knappt inmundigas innan det blev dags att ta fram Champageglasen. Men däremellan hann konstateras att det blivit lite fart på signalerna. De sedvanliga raketerna nerifrån korsningen beundrades mot en stjärnklar och månupplyst himmel.

1.1	Mycket bra eftermiddag mot MN/ND igen. Börjar bli en vana! Annars mer eller mindre vidöppet hela natten och dagen med lite sämre mot västkusten bara.

2.1	Jämn ström och allt svårare avgöra om något oväntat passerat förbi. Men lite sydligare och nordligare än bara MN/ND. Tog slut lite tidigare än föregående dag. Ingen västkust att tala om. Vi provade på lite Asien och försöker förstå det här med PHI-stner. Lite lärde vi oss faktiskt och nästa lektion blev NHK1. Den lyckades mycket bättre än  väntat men tyvärr inga SDR i gång utom en liten en och den var dessutom lite centrerad annars hade det nog blivit någon mer också!  Medan vi smälte denna händelse drog en rejäl DT-öppning igång!

3.1	Asien räddade dagen. Inget minnesvärt direkt på NA-sidan.

4.1	Mycket dåligt men gnetkonds hela dagen med kortare lyft så kan ha givit en del ändå. Dåligt mot Asien och Spanien och överhuvudtaget dåligt. En handlingsresa till Kangos företogs sedan Roland hjälpt till att få igång bilen som stått still en vecka i 20 graders kyla i snitt. Fyra timmar motorvärmare hjälpte inte. Högre batterispänning ihop med ett väldans nötande av startmotorn gjorde susen. -25 grader passerades vid den här tiden av det sjunkande kvicksilvret. Morgondagens hemresa för BOS kan alltså bli försenad en stund …

5.1	Jag packade och bandade men det verkade vara fladdriga signaler mest hela tiden med kortare lyft. Bra mot Japan eftermiddag/kväll enligt telefonsamtal. Uppdateras från Sthlm efter expeditionens avslut.

6.1	Observation hemifrån; Starkare signaler hemma men inte lika rent från el-störningar. Verkar dock som kondsen blivit bättre sedan igår.   

10.1	Enligt telefonsamtal trista konds med bara icke-produktivt norrskensflams senaste dagarna. Med Asien som undantag. NHK1- och DZ-inriktningen var rätt satsning för slutet av expeditionen som 11.1 är till ända.

Många uppdateringar hela våren/sommaren kan förväntas.

/BOS


EUROPA
	594	5	2045	Rádio Sim / Muge   	LSD
		5	2219	Radio Sim, Muge spelade trevlig musik	RÅM
	639	7	0625	RNE1 / La Coruna   	LSD
	729	7	0626	RNE1 / Valladolid    	LSD
	828	7	0730	RDP Acores med eget program   	LSD
		7	0750	RDP Acores, Monte das Cruzes överraskade stort med att höras i över 1 timme med 
				lokala program- Tnx LSD.	RÅM
	837	7	0745	BBC Radio Cumbria med id i en promo	RÅM
	900	28	2030	Radio Popular de Bilbao	LSD
		4	2259	COPE Vigo  med tydligt ID!  COPE har jag knappt kollat förr 	BOS
	936	30	0625	RNE5 / Valladolid	LSD
	1026	4	0725	SER Radio Vigo	LSD
		4	2158	SER Radio Asturias	RÅM
	1035	5	2120	Rádio Comercial / Belmonte   	LSD
	1044	4	2259	SER Radio San Sebastian avslutade passet med ett hyfsat id	RÅM
	1080	4	2200	SER Radio Huesca	RÅM
	1098	8	0625	RNE5 / Lugo   	LSD
		8	0625	RNE5 / Avila   	LSD
	1116	4	2200	SER Radio Albacete tyvärr för dåligt för rapport	RÅM
		4	2254	SER Radio Pontevedra	RÅM
	1197	1	2030	Euskadi Irrata / Vitoria	LSD
	1224	28	1850	Radio Popular Lugo	RÅM
		28	1835	COPE Lugo	LSD
	1287	4	2254	SER Radio Lugo	RÅM
	1305	5	0625	RNE5 / Ciudad Real   	LSD
	1341	4	1830	SER Radio León	LSD
	1584	10	1350	Arctic Radio Morokulien hördes bara denna dag   	LSD
		10	1354	Arctic Radio Morokulien med 60-talsmusik och ett svagt id	RÅM

AFRIKA
	1008	4	2257	Punto Radio Las Palmas	RÅM

ASIEN
	558	5	2000	HLQH (KBS) Daegu	RÅM
	567	2	2000	JOIK (NHK1) Sapporo  med våldsamt fint ID vid första försöket någonsin!	BOS
		2	2000	JOIK  	RÅM
		5	1000	JOIK	PES
	594	2	2000	JOAK (NHK1) Tokyo  med fint ID den också. 	BOS
		5	2000	JOAK	PES
		5	2000	JOAK	RÅM
	603	2	1959	HLSA (KBS) Namyang  chockade med Q4-ID när NHK1-frekvenserna kollades …	BOS
		5	2000	HLSA 	RÅM
	612	2	2000	JOLK (NHK1) Fukuoka  fint på LSB men mycket sämre på USB.	BOS
		5	2000	JOLK	PES
		5	2000	JOLK	RÅM
	648	1	1250	AFN Okinawa var en stor överraskning   	LSD
	666	7	1710	DZRH (Manila Broadc. Company) Makati City	PES
		6	1950	DZRH 	LSD
		6	1711	DZRH  med en häftig ”jingle”	RÅM
	684	10	1200	JODF (IBC) Morioka	PES
	693	21 1	1320	JOAB (NHK2) Tokyo  Nämner även Tokyo efter callet.	BOS
	729	5	1000	JOCK (NHK1) Nagoya	PES
		4	1000	JOCK 	RÅM
	747	6	1320	JOIB (NHK2) Sapporo	PES
	774	1	1320	JOUB (NHK2) Akita   fint även vid svaga konds p g a hög effekt	BOS
		6	1320	JOUB	PES
	828	1	1320	JOBB (NHK2) Osaka  bara svagt denna gång	BOS
	837	10	1000	JOQK (NHK1) Niigata	PES
		5	1000	JOQK	LSD
		7	2000	JOQK	RÅM
	864	10	1200	JOXR (ROK) Naha/Nanjo, Okinawa	PES
		5	1700	HLKR (KBS) Gangneung   	LSD
		7	1000	HLKR	RÅM
	873	1	1320	JOGB (NHK2) Kurmamoto	RÅM
		3	1520	JOGB	PES
	918	8	1355	Shandong RDG News Channel  med id på engelska   	LSD
		7	1355	Shangdon RGD News Channel, Jinan klämmer i med ”News radio” ibland	RÅM
	954	8	1510	TRT / Trabzon med regionalprogram  	LSD
	1008	7	1027	JONR (ABC) Osaka	PES
	1017	21	1320	JOLB (NHK2) Fukuoka	BOS
	1053	3	1200	JOAR (CBC) Nagoya	PES
	1062	2	1531	DZEC Quezon City  förvånade ett blåbär på Asiater med "DZEC" innan EE REL	BOS
		3	1555	DZEC (Eagle Broadc. Corp.)  stängde några minuter senare	RÅM
		3	1530	DZEC	LSD
		3	2100	DZEC	PES
		3	1600	HLKQ (KBS) Cheongju  kom upp med ett ID	RÅM
		3	1600	HLKQ  med lokal-ID	LSD
	1098	7	2100	Radio Free Asia via Kouhu med id på EE innan px på kinesiska	RÅM
	1152	21	1320	JORB (NHK2) Kochi  med stiligt ID var väl dagens roligaste.	BOS
	1197	3	1254	JOFO (RKB) Kitakyushu med flera "RKB Radio"	RÅM
	1224	5	1000	JOJK (NHK1) Kanazawa	PES
		5	1000	JOJK  trängd av en korean	RÅM
	1233	3	1130	JOUR (NBC) Nagasaki	RÅM
		3	1100	JOUR	LSD
		3	1402	DYVS (FEBC) Bacalod City	RÅM
		3	1345	DYVS	LSD
		3	1402	DYVS  med callet. En timme tidigare noterades Deutche Welle News på EE och sedan visade koll med hemsidan att px-titlar stämde. Slutligen kom även ett "DYVS"	BOS
		4	1100	DYVS	PES
	1269	5	1000	JOHW/JOFM (HBC) med "HBC Music Playtime", relä från Sapporo som dock
				inte hördes. 	RÅM
	1314	4	1300	DXWI Paranaque	PES
		4	1300	DXWI   med religiöst px på Tagalog timme efter timme. Idar aldrig men // ljudströmmen på hemsidan	BOS
		3	1226	JOUF (OBC) Osaka	RÅM
	1350	5	1000	JOER (RCC) Hiroshima ett RCC före heltimmen	RÅM
	1368	5	1000	JOLG (NHK1) Tottori	PES
		5	1000	JOLG	RÅM
	1386	1	1320	JOJB (NHK2) Kanazawa	BOS
		6	1320	JOJB 	RÅM
	1404	5	1000	JOQL (HBC) Kushiro med "HBC Music Playtime", relä från Sapporo. Vill gärna 
					ha IRC för att svara	RÅM
	1494	7	1205	DWSS Pasig City	PES
		7	1220	DWSS  med musik   	LSD
		7	1100	JOYR (RSK) Okayama	PES
		7	1034	JOYR  med flera Sanyo Hoso	RÅM
	1503	6	1000	JOUK (NHK1) Akita	PES
		1	1000	JOUK	LSD
		10	1000	JOUK 	RÅM
	1512	3	1320	JOZB (NHK2) Matsuyama	RÅM
	1593	31	1320	JOQB (NHK2) Niigata	RÅM
	1602	30	1320	JOSB (NHK2) Kitakyushu	RÅM
		30	1320	JOSB	PES

PACIFIC
	650	27	0900	KRTR Honolulu HI  tog över frekvensen till heltimmen. ID och OLD	BOS
		27	0900	KRTR  gick igenom med ett svagt ” KRTR AM Honolulu”	CKL
	760	28 5	1001	KGU Honolulu HI  stadigt och fina ID	BOS
	830	28	0958	KHVH Honolulu HI  fin promo	BOS
	900	28 5	1000	KNUI Kahului HI  ID:ade bland annat som "The Talk of Maui"	BOS
	940	26	0830	KKNE Waipahu HI	BOS
	1210	5	1000	KZOO Honolulu HI  med ett skapligt ID	BOS
	1270	4	1330	KNDI Honolulu HI	PES
	1500	25	0916	KUMU Honolulu HI  med ett av flera halvbra ID. KSTP-QRM på HI-antennen	BOS
		4	0911	KUMU  ”KUMU 94.7”	RÅM

NORDAMERIKA
	540	28	2229	CBT Grand Falls-Windsor NL med lokalt väder	RÅM
		28	2258	CBT	LSD
		31	0259	CBT  råkade välja CBT i sitt id. Men det kan vara vilken relä som helst i ID:et.  Den här har jag haft svårt att få fram rapporten till men svarade plötsligt från två håll!	BOS
		29	0000	CBGA-1 New Carlisle QC	LSD
		29	0800	CBGA1	PES
	550	22	0725	WGR Buffalo NY  väldigt stark och dominant på morgonen med många ID trots att dom kör ESPN.	BOS
		22 31	1100	WSAU Wausau WI  väldigt stark och stadig när dom öppnade sitt eget px för dagen med nationalsång och allt!  Alla anställda enligt hemsidan noterades utom Pat som hade semester …  Chris tog en paus i Jul-firandet och svarade efter två dagar!	BOS
		30	0734	WSAU	LSD
		30	0735	WSAU  idade innan kedjeprogrammet startade	RÅM
		29	0700	WSAU 	CKL
		30	0700	WSAU	PES
		30	0732	KFYR Bismarck ND	LSD
		30	0733	KFYR  starkast i gröten	RÅM
	560	22	0759	WGAN Portland ME   väldigt stadig i flera timmar. Även efter lunch.	BOS
		28	2319	WGAN 	CKL
		26	0725	WQAM Miami FL  med ett stört id ”Sports Radio 5-60 WQAM”	CKL
		1	0900	WEBC Duluth MN	PES
		2	0855	WEBC	LSD
		30 1	0257	WEBC  med trevlig gate och väderrapport den 30:e. Även den 2:a. Ej repad förr av mig. Kortfattat QSL från GM men hon skickade samtidigt en kopia till CE som hörde av sig lite senare.	BOS
		26	0800	KLZ Denver CO med id och webbadress	CKL
		31	1200	KLZ  gav web-adressen förutom ID	BOS
		29	0705	KMON Great Falls MT	LSD
		1	0810	KMON 	RÅM
		28	0705	KMON 	CKL
		30	1000	KPQ Wenatchee WA  svagt och brusigt id	BOS
	570	28	2235	CFCB Corner Brook NL	RÅM
		28	2315	CFCB	LSD
		29 31	0300	WMCA New York NY  tydligt legal ID båda nätterna	BOS
		22	0705	CKGL Kitchener ON  starkast på fqn men bara ID som "570 News". Lokala ads	BOS
		1	0700	CKGL	PES
		28	2238	CKGL	RÅM
		22 1	1205	WNAX Yankton SD  naturligtvis vid den typ av cx som rådde denna tid.	BOS
		30	0800	WNAX	PES
		29	0500	WNAX 	CKL
		26	0907	CKSW Swift Current SK	CKL
		30	0800	CKSW	PES
		1	0731	CKSW 	RÅM
		29	1200	KACP Salt Lake City UT  hyfsat legal ID.	BOS
	570	27	0900	KVI Seattle WA	CKL
	580	26	0900	CFRA Ottawa ON	CKL
		29 1	0405	WTCM Traverse City MI  med flera ID har jag inte stött på tidigare. Sämre 1.1	BOS
		20	1100	CKUA Edmonton AB  med ett fint heltimmes-ID på NORSKA!	BOS
		27	0700	CKUA 	CKL
		5	1300	KRSA Peterburgh AK	PES
		5	0905	KRSA 	LSD
		4 5	0905	KRSA  helt dominant en stund. Fina lokala detaljer.	BOS
	590	28	2019	VOCM St. John's NL “VOCM, Your Merry Christmas station”	RÅM
		28	2000	VOCM	PES
		26	0730	VOCM	CKL
		29	0500	WEZE Boston MA	BOS
		28 2	0900	KXSP Omaha NE  tycker jag var vanligare förr? Svag, men fint "Omaha" + ESPN	BOS
		26	0900	CJCL Toronto ON	CKL
		27	0859	KUGN Eugene OR  några svaga ID och "News Talk 590"	BOS
		9	0900	KQNT Spokane WA ”News Talk 5-90 KQNT Spokane” 	RÅM
		20	1100	KQNT kanon	BOS
		25	0940	KHAR Anchorage AK	CKL
		8	1224	KHAR  idade även med den nya FM-frekvensen	RÅM
	600	28	2000	CBNA St Anthony NL	PES
		26	0800	CBNA  relä av CBC	CKL
		22 2	1112	WMT Cedar Rapids IA  bättre än jag någonsin hört dem förr. Q4	BOS
		22 1	1204	KSJB Jamestown ND  avlöste WMT.	BOS
		1	0928	KSJB 	RإM
		29	0500	KSJB 	CKL
		25	0940	CJWW Saskatoon SK önskade alla en riktig Country-jul.	CKL
	610	22 1	0858	CKTB St Catharines ON  dominant här med massor av Niagara-reklamer.	BOS
		1	0700	CKTB	LSD
		1	0700	CKTB	PES
		29	0116	CKTB  med lokala reklamer, även 0204 med id. Snabbt QSL	CKL
		2	0700	WTVN Columbus OH	PES
		29	0206	WTVN  avlöste CKTB med bra id.	BOS
		29	0206	WTVN 	CKL
		2	1200	KCSP Kansas City KS  dominant ett tag med "610sports.com" och annat	BOS
		30	0800	KDAL Duluth MN	PES
		1	0705	KDAL	LSD
		30 1	0706	KDAL  med fin promo innan C2C den 1.1.  CE tyckte det var en ovanligt bra insp.	BOS
		30	1200	CHTM Thompson MB  svag i bruset men klart id före nyheterna.	BOS	
		9	0800	KNML Albuquerque NM	PES
		9	0900	KNML  med ett svagt men läsbart id	RÅM
		2	1212	CKYL Peace River AB  har ju varit en pest här i alla år men ovanlig denna säsong	BOS
	620	29	0001	CKCM Grand Falls-Windsor NL med lokal reklam	RÅM
		28	2000	CKCM	PES
		26	0729	CKCM  relä av VOCM	CKL 
		22	1100	WVMT Burlington VT  en jätteöverraskning. Speciellt  så här dags. Statsöverskridande ID med ortsbestämningen "Burlington-Plattsburgh". Finns i pärmen sedan länge.	BOS
		2	0745	WTMJ Milwaukee WI	LSD
		29	0500	WTMJ Milwaukee WI	CKL
		20	1102	CKRM Regina SK	BOS
		20	1100	KPOJ Portland OR	BOS
		27	0905	KPOJ  med några klena id	CKL
		28	1030	KGTL Homer AK ”KGTL AM 6-20”	CKL
		4	0900	KGTL 	RÅM
		4	0945	KGTL	LSD
		28	1003	KGTL  mycket stark och stadig. Körde nog på väl nordlig antenn…	BOS
	630	22	0600	CHED Edmonton AB  fick fritt fram då Norge misslyckades med att koppla in mikrofonen när nyheterna började. Tyst i 90 sek men bara CHED tyvärr	BOS
	640	28	2000	CBN St John's NL	PES
		1	0934	CFMJ Richmond Hill ON	RÅM
		25	0931	KFI Los Angeles CA	CKL
		30	0900	KFI	PES
		20	1059	KFI  fint	BOS
		24	1000	KYUK Bethel AK  helt klockrent	BOS
		25	1259	KYUK 	CKL
		4	1100	KYUK  med nonstop CW och PSA innan id	RÅM
	650	28	2322	CKGA Gander NL   relä av VOCM	CKL
		22	1112	WSM Nashville TN  påpekar att man är legendarisk.	BOS
		29	0708	WSM 	CKL 
		4	1005	CKOM Saskatoon SK	PES
		4	0845	CKOM	LSD
		29	0700	CKOM 	CKL
		21	1220	CISL Richmond BC  har krånglat till ID:et: "All Time Favourites AM 650"	BOS
		25	1030	KENI Anchorage AK	CKL
		4	0900	KENI 	RÅM
		6	1100	KENI	PES
	660	29	0700	WFAN New York NY	PES
		26	0748	WFAN 	CKL
		30	0900	KEYZ Williston ND	PES
		20 29	1100	KEYZ  jättelikt	BOS
		25	0931	CFFR Calgary AB “6-60 News”	CKL
		4	0900	CFFR  ”6-60 News”	RÅM
		25	1230	KFAR Fairbanks AK	CKL
	670	2	0800	WSCR Chicago IL	PES
		25	0934	KBOI Boise ID	CKL
		30	1137	KBOI 	RÅM
		4	1400	KDLG Dillingham AK  klockrent id.  Q4 	BOS
	680	26	0800	CFTR Toronto ON	CKL
		29	0600	CJOB Winnipeg MB	PES
		1	1005	CJOB  “CJOB 68” med väder och promos	RÅM
		26	0900	CJOB 	CKL
		27	0800	KNBR San Francisco CA  med legal ID strax efter något starkare CJOB	BOS
		28	1000	KBRW Barrow AK  annonserade ett tillfälligt jobb som babysitter och andra jobb	BOS
		27	0900	KBRW 	CKL
	690	22	1124	CINF Montreal QC  "Info 690" till Q4.	BOS
	700	26	0900	WLW Cincinnati OH	CKL
		30	0900	KALL Nort Salt Lake City UT	PES
		20 1	0936	KALL  rätt ensam denna tid	BOS
		9	1000	KALL	PES
		9	1058	KALL 	RÅM
		27	0843	KBYR Anchorage AK	CKL
		6	1100	KBYR	PES
	710	28	2000	CKVO Clarenville NL	PES
		26	0730	CKVO  relä av VOCM	CKL
		22 29	0900	WOR New York NY  hade en bra dag.  Den 29:e redan 2200 UTC.	BOS
		29	0406	WOR 	CKL
		2	1203	KCMO Kansas City MO  med ett par utsökta ID upp ur röran	BOS
		30	1000	KXMR Bismarck ND	PES
		1	1000	KXMR  överraskade med att tränga sig före KIRO	RÅM
		1	1000	KMXR	LSD
		24 27	0800	KNUS Denver CO  ganska ensam en stund.	BOS
		1	0930	KNUS	LSD
		25	0939	KIRO Seattle WA 7-10 ESPN Seattle”	CKL
		29	0900	KIRO	PES
	720	29	0600	WGN Chicago IL	PES
		2	1205	WGN  fint förstås. "WGN Sports" denna tid	BOS
		28	0700	WGN 	CKL
		24	0802	KOTZ Kotzebue AK  riktigt amatörmässigt inklippt ID i mx non-stop.	BOS
		25	1300	KOTZ 	CKL
	730	2	2058	CKAC Montreal QC  inte bara med CKAC Sport denna tid på dygnet	BOS
		8	0427	CKAC  med fina bokstavsid i promos	RÅM
		29	0000	CKAC  ”CKAC Sport”	CKL
		29 2	1210	CKDM Dauphin MB  blev ensam kvar när det störde till söderifrån. Bra ID mm	BOS
		25	0932	CHMJ Vancouver BC	CKL
		1	0950	CHMJ 	RÅM
	740	28	2000	CHCM Marystown NL	PES
		31	0700	CFZM Toronto ON	PES
		27	0700	CHMJ Vancouver BC	CKL
	750	28	2000	CBGY Bonavista Bay NL	PES
		29	2050	CBGY	RÅM
		2	0750	WSB Atlanta GA	LSD
		2	1210	CKJH Melfort SK  blommade ut till fin signal runt denna tid. Fina ID mm	BOS
		20	1100	KERR Polson MT  med ett användbart heltimmes-ID.	BOS
		20	1105	KXL Portland OR  med lite QRM från minst två till.	BOS
		5	0825	KXL  pratade om den globala uppvärmningen	RÅM
		25	1030	KFQD Anchorage AK	CKL
		6	1100	KFQD	PES
	760	2	2200	+WVNE Leicester MA  överraskade när jag jagade WCHP	RÅM
		2	2200	WVNE  överraskade med att dra till med ett bra ID och flera detaljer dessutom!  Fanns chans på flera andra DT men vi får väl se hur det gick med det.. Kul WVNE-QSL!	BOS
		2	2200	WVNE	LSD
		2	2200	WVNE	PES
		2	2125	WCHP Champlain NY	LSD
		2	2200	WCHP	PES
		2	2100	WCHP  med ovanligt rent och fint ID.	BOS
		24 2	0802	WJR Detroit MI  riktigt bra på Alaska-antennen	BOS
		29	0950	WJR 	RÅM
		29	0600	WJR	PES
		5	1145	CFLD Burns Lake BC	PES
		9	0851	CFLD  ”The Peak”	RÅM
		4	1004	CFLD  fantastiskt starkt och stadigt	BOS
	770	29 2	2107	WABC New York NY  "77 WABC"	BOS
		25	0934	CHQR Calgary AB	CKL
		29	0600	CHQR	PES
		24 27	1000	KTTH Seattle WA  klämde sig genom CHQR på timmen.  27:e tvärt om	BOS
	780	29	2100	+WTME Rumford ME  med ett halvbra dubbel-Id där "WKTQ" framgår bra i alla fall. Blev andra nya ME på frekvensen i vinter.	BOS
		29	0600	WBBM Chicago IL	PES
		24	1000	KKOH Reno NV  upp genom KNOM med legal ID då jag kollade om AK-antennen funkade. Och det gjorde den men utan speciellt bra AK-tryck. Inga HI.	BOS
		4	0900	KNOM Nome AK 	RÅM
	790	28	2000	CFNW Port au Croix NL	PES
		2	1000	WAYY Eau Claire WI	PES
		20 29	0730	KFGO Fargo ND  helt dominant	BOS
		30	0800	KFGO	PES
		26	1003	CFCW Camrose AB	CKL
		9	0926	CFCW 	RÅM
		9	1100	KJRB Spokane WA trängde sig igenom CFCW med ett id	RÅM
		27 31	1300	KJRB ensam trots inte speciellt bra WA-cx	BOS
		25	1222	KCAM Glennallen AK	CKL
	800	5	2300	VOWR St John's NL	PES
		29	0700	CHRC Quebec QC	RÅM
		29	1007	CKLW Windsor ON	RÅM
		29	0600	CKLW	PES
		26	1000	CKLW 	CKL
		26	1305	CHAB Moose Jaw SK	BOS
		31	0206	CHAB 	RÅM
		27	0827	CHAB 	CKL
		25	1218	KINY Juneau AK “All Christmas long Hometown Radio 800 KINY”	CKL
		4	1005	KINY mkt fint  i norrskensstötarna	BOS
	810	20	1100	KGO San Francisco CA  stadigt i jämnhöjd med Scotland	BOS
		27	0847	KGO  med ett id under BBC	CKL
	820	1	2347	CHAM Hamilton ON  fint med "Talk 820" och lokalt snack.	BOS
		25	1100	WBAP Fort Worth TX	CKL
		2	1200	WBAP  fint	BOS
		29	0800	WBAP	RÅM
		9	1000	KUTR Taylorsville UT	PES
		9	1000	KUTR  med fint id	RÅM
		28	0800	KUTR 	CKL
		25	1058	KGNW Burien WA	CKL
		29	0900	KGNW	PES
		5	0800	KGNW  med religiöst program	RÅM
		29	1530	KGNW  noterad med ID vid lite ovanligare tid på dygnet …	BOS
		6	1100	KCBF Fairbanks AK	PES
	830	29	0600	WCRN Worcester MA	PES
		2	2106	WCRN	BOS
		29	0600	WCCO Minneapolis MN	PES
		28	0800	WCCO 	CKL
		9	0809	CKKY Wainwright AB med reklam, PSA och id. Bra i topparna.	RÅM
	840	29	0600	WHAS Louisville KY	PES
		31	0735	WHAS 	RÅM
		20	1110	KXNT North Las Vegas NV  närmare Q5 en stund. SS på 870 samtidigt. Men bara en kort rusning. 	BOS
		27	0833	KXNT 	CKL
		29	0900	KXNT	PES
		1	0900	KXNT 	RÅM
		28	1332	CKBX 100 Mile House BC	CKL
	850	25	1100	KOA Denver CO	CKL
		29	0600	KOA	PES
	860	29	0800	CJBC Toronto ON	RÅM
		9	1000	CBKF2 Saskatoon SK med ett ”CBKF”	RÅM
		27	0800	CBKF2 	CKL
		26	1305	CHAK Inuvik NT  med temperaturerna uppe i nordväst men inte resten av NT.	BOS
	870	29	0600	WWL New Orleans LA	PES
		27	0834	WWL 	CKL
		2	1200	KPRM Park Rapids MN  gav WWL en match över timmen. ID, wx mm	BOS
		28	1000	KSKO McGrath AK  med ett Q4 helt eget ID	BOS
	880	29	0600	WCBS New York NY	PES
		2	1339	CKLQ Brandon MB ”88 CKLQ”	RÅM
		27	0828	CKLQ  med en väderrapport	CKL
		27	0821	CHQT Edmonton AB	CKL
		31	1144	CHQT  ”I-news 8-80”	RÅM
		28	1002	KIXI Mercer Island WA  väldigt stark ibland. QRM från AB och HI!	BOS
	890	1	0705	WLS Chicago IL  i kamp med SS m fl	BOS
		28	0730	WLS 	CKL
	900	2	1207	CKBI Prince Albert SK  drog temperaturerna runt om i SK och IDade sedan	BOS
		24 27	0801	CKMO Victoria BC  med ett bokstavs-id för ovanlighets skull.  Båda dagarna.	BOS
		27	0827	CKMO  ”Village 900”	CKL
	910	24	0800	WSUI Iowa City IA  är klar tvåa på frekvensen och ganska lätt-ID:ad trots BBC-px	BOS
		5	0758	CKDQ Drumheller AB ”Q Country, Q-91”	RÅM
		27	0800	CKDQ 	CKL
	920	30	2258	WHJJ Providence RI  fortsätter höras. Nu noterade jag den medan jag hackade in en jätte-PAX85-uppdatering. Musaxeln repade sig fort efter skidåkning + Ipren-kur.  Skickade rapporten innan jag lämnade Parka och hade QSL när jag kom hem!	BOS
		30	2230	WHJJ	LSD
		30	2229	WHJJ 	RÅM
		30	2200	WHJJ	PES
		28	2228	CKNX Wingham ON med Junior-VM i hockey	CKL
		29	0400	KDHL Faribault MN	PES
		29 2	1200	KDHL  med legal ID som avslutades med "…. a Cumulus station." Den 29:e 2300	BOS
		5	0721	KWAD Wadena MN med ett dubbelid för KWAD och KNSP	RÅM
		5	0721	KWAD  relativt ensam en stund och fint dubbel-ID! Snabbt QSL!	BOS
		7	0507	CFRY Portage la Prairie MB	RÅM
		27 28	1000	KXLY Spokane WA  Idade strax efter och under KSRM	BOS
		27	0800	KXLY 	CKL
		28	1000	KSRM Soldotna AK  stark men hårt splattrad	BOS
	930	23	2030	CJYQ St John's NL  med "CJYQ, Radio Newfoundland"	BOS
		28	2233	CFBC St. JohnNB	CKL
		29	0600	CFBC	PES
		28	2235	WBEN Buffalo NY	LSD
		2	0859	WBEN "News Radio 930 WBEN Buffalo"	RÅM
		28	2233	WBEN  i kamp med CFBC	CKL
		29	1310	KSDN Aberdeen SD	LSD
		29	1300	KSDN	PES
		29	1206	KSDN  svagt ID	BOS
		24 27	0800	+KROE Sheridan WY  gladde stort med legal ID! Helt oväntad men just på timmen störde det till och dök upp skumma saker i ett par minuter. Jfr Mexico.  Kom igen den 27. med ännu bättre hörbarhet och helt perfekt ID! Även snabbt och perfekt QSL.	BOS
		29	1332	KROE 	RÅM
		28	0933	KROE 	CKL
		29	1200	KROE	PES
		1	1230	KROE	LSD
		5	0800	CJCA Edmonton AB ”AM 9-30 The Light”	RÅM
		24	1001	KNSA Unalakleet AK  med kedje-idet där KDLG + KNSA nämns.	BOS
		1	1400	KNSA 	RÅM
	940	28	2215	CINW Montreal QC	CKL
		29	0600	CINW	PES
		31	1138	CJGX Yorkton SK med trafikinformation och ”GX-94”	RÅM
		25	0851	KWBY Woodburn OR  alltid lika överraskande  stark och fin med sin 200 Wattare	BOS
		28	1300	KWBY  	CKL
	950	29	1035	CKNB Campbellton NB ”95 CKNB”	CKL
		28	2238	WWJ Detroit MI	CKL
		2	0930	WNTD Chicago IL  "The Avenue 9-50"	LSD
		7	0300	CFAM Altona MB med id och väder	RÅM
		31 1	1300	CFAM  med just "CFAM News"	BOS
		2	0955	KMTX Helena MT	LSD
		6	1200	KMTX	PES
		29 1	1400	KMTX  fint	BOS
		27	0739	KMTX   med lokal reklam för ett kattpensionat och väder	CKL
		25	1400	KJR Seattle WA	CKL
		29	0600	KJR	PES
	960	29	1030	WEAV Plattsburgh NY ”The Zone 9-60”	CKL
		2	1020	KMA Shenandoah IA	LSD
		2	1139	KMA  med lokalt jordbruksprogram	RÅM
		2	1159	KMA  mycket fint	BOS
		29	0900	CFAC Calgary AB	PES
	970	29	0600	WZAN Portland ME	PES
		2	1135	KQAQ Austin MN 	RÅM
		2	1136	KQAQ	PES
		2	1200	KQAQ  inte allt för upphetsande stark vid ID. Bättre förra vintern …	BOS
		30	0900	WDAY Fargo ND	PES
		31	1300	WDAY  ren och stark vid ID	BOS
		27	0810	KBUL Billings MT	CKL
		29	0900	KBUL	PES
		5	0800	KBUL  ”Newsradio 9-70 KBUL”	RÅM
		29	1340	KBUL  nära Q5 med ID som newsradio970.com	BOS
		2	1133	KFBX Fairbanks AK	RÅM
		6	1100	KFBX	PES
		27	0800	KFBX 	CKL
	980	2	0754	CFPL London ON med en promo i gröten	RÅM
		2	0800	WITY Danville IL	PES
		30	0700	WCUB Two Rivers WI	PES
		29 2	2206	WCUB  med nytt personligt tidighetsrekord.  "Sounds of the Season"-px	BOS
		29 31	1300	KKMS Richfield MN  IDade då jag spanade efter SD, som väntat.	BOS
		27	0957	CJME Regina SK	CKL
		5	0800	CJME 	RÅM
		27	0800	CKNW New Westminster BC	CKL
	990	29	2157	CBY Corner Brook NL  med lokalprogram till 2200	LSD
		29	2259	CBY  med ett "990 in Corner Brook"	BOS
		29	2100	CKGM Montreal QC   "The Team 990"	BOS
		1	2135	CKGM 	RÅM
		29	1026	CKGM 	CKL
		26	1259	CBW Winnipeg MB  perfekt lokal-ID för bara 990.	BOS
	1000	29	0600	WMVP Chicago IL	PES
		25	0951	KOMO Seattle WA	CKL
		29	0700	KOMO	PES
	1010	30	0700	WINS New York NY	PES
		29	2300	WINS  med ovanligt prydliga ID	BOS
		29	1032	WINS New York NY	CKL
		29	0600	CFRB Toronto ON	PES
		28	2220	CFRB 	CKL
	1020	28	2245	KDKA Pittsburgh PA	CKL
		29	0600	KDKA	PES
		31 2	1300	KJJK Fergus Falls MN  med hyfsat legal ID om än svagt. Bara fyr-QRM.	BOS
		30	1516	KDYK Union Gap WA  "La Gran D"	BOS
		28	1502	KWIQ Moses Lake North WA  med dubbel-id // 990.	BOS
	1030	28	2242	WBZ Boston MA	CKL
		29	0600	WBZ	PES
		31	1300	KCTA Corpus Christi TX	PES
		2	1158	KCTA  slog på sändaren och drog ett onödigt bra ID omän kortfattat. SS REL.	BOS
		31 9	0900	KTWO Casper WY	PES
		29	1400	KTWO stark	BOS
	1040	29	2130	WYSL Avon NY  med perfekta ID mm.  Nu blev rapporten skickad.  Fick inte iväg den jag tog i september …  Svarade med ett mail att dom slutat verifiera rapporter eftersom ljudet gick ut på Internet! Tji QSL alltså.	BOS
		7	0500	WHO Des Moines IA	RÅM
	1050	1	0700	WEPN New York NY  trippel-id // 107.5 // WNJE 1040.	BOS
		6	0853	WEPN  ”10-50 ESPN New York”	RÅM
		29	1028	WEPN 10-50 ESPN New York”	CKL
		20	1123	CHUM Toronto ON  lurades med ett "CP24 AM 1050" mitt på dagen.	BOS
		26	0707	CHUM  ”CP24 Radio”	CKL
		29	0600	CHUM	PES
		27	0800	CKSB Winnipeg MB  nämnde både callet och Manitoba.	BOS
	1060	23 2	2030	WBIX Natick MA  började bra men liksom allt annat försvann det en kvart senare.	BOS
		28	2100	WBIX  med ett fint id	RÅM
		31	2300	KYW Philadelphia PA	LSD
		31	2259	KYW  "störde" nyårsfirandet	RÅM
		31	0000	KYW 	PES
		29	2207	KYW  lyftes en stund av gråzonen som passerade	BOS
		29	0700	CKMX Calgary AB “Classic Country AM 10-60”	RÅM
		29	0600	CKMX	PES
		29	1033	CKMX 	CKL
	1070	28	2048	WTWK Plattsburgh NY  med några ID och andra lokala detaljer.	BOS
		29	2145	+WKOK Sunbury PA  med ett fint ID mm rapporterbart!  Kul QSL från herr Herr som jag hörde!	BOS
		29	2204	WTSO Madison WI  relativt tidig med "Big 1070"-ID	BOS
		31	1235	KFTI Wichita KS	LSD
		31	1200	KFTI	PES
		29	1404	KATQ Plentywood MT  upp mycket fint med en massa detaljer.  Svarade fint på ett par timmar bara.  Körde helt lagligt på full effekt denna tid. Fint även en tim tidigare	BOS
		25	0952	KNX Los Angeles CA 	CKL
		29	0900	KNX	PES
		31	1127	KNX 	RÅM
		24 28	0858	CFAX Victoria BC  har gått dagligen i helgerna omän lite sämre än KNX.	BOS
	1080	26	0705	WTIC Hartford CT	CKL
		29	2305	WTIC 	RÅM
		29	0600	WTIC	PES
		29	2259	WTIC  med ett halvdussin Id på en minut	BOS
		31	1100	KRLD Dallas TX	PES
		2	1131	KUDO Anchorage AK	RÅM
		28 4	1359	KUDO  med hänvisning till  kudo1080.com	BOS
	1090	29	0600	WBAL Baltimore MD	PES
			6	0900	WBAL  har jag lyckats undvika tills nu	RÅM
		28	2236	WBAL 	CKL
		29	1340	+KTGO Tioga ND  upp ur Seattle med chockartat bra ID efter att ha kört lite Country först! Perfekt samband med ND-toppen så kanske inte så otrolig ändå. Men 1090 är ju ingen frekvens man normalt funderar på.  Svarade inte på mail men väl med ett mail efter CD-rpt. Där han antydde att han svarat på mitt första mail!	BOS
		29	1033	KPTK Seattle WA	CKL
	1100	29	2109	WHLI Hempstead NY    "WHLI Newsroom"	BOS
		29	0600	WTAM Cleveland OH	PES
		3	0906	WTAM 	RÅM
		29	2200	WTAM  	BOS
		29	1027	WTAM 	CKL
		31 2	1300	WZFG Dilworth MN  mycket fint med promo för sin Facebook-adress och id	BOS
		24 1	0806	KNZZ Grand Junction CO  med fin väderrapport för Grand Junction m o	BOS
		1	1300	KNZZ	PES
		28	0959	KFAX San Francisco CA  tämligen ensam på frekvensen	BOS
	1110	26	0700	WBT Charlotte NC	CKL
		29	0600	WBT	PES
		29	2300	WBT  la till "on your Ipod …" i ID:et	BOS
		29	0900	KFAB Omaha NE	PES
		6	0900	KFAB 	RÅM
		21 28	1500	KBND Bend OR med svagt ID innan det mesta var borta.	BOS
		28	1700	KAGV Big Lake AK	BOS
		6	1100	KAGV	PES
	1120	26	0700	KMOX St. Louis MO	CKL
		29	0600	KMOX	PES
		28	1000	KPNW Eugene OR  ensam här	BOS
	1130	26	0700	WBBR New York NY	CKL
		29	0600	WBBR	PES
		30	0900	KFAN Minneapolis MN	PES
		25	0953	CKWX Vancouver BC	CKL
	1140	28	2000	CBI Sydney NS	PES
		29	2305	CBI   drog vädret för Cape Breton.	BOS
		25	1421	CHRB High River AB	CKL
	1150	28	2000	CHGM Gaspe QC	PES
		25	1106	WHBY Kimberly WI	CKL
		2	0730	WHBY 	RÅM
		31	0900	KSAL Salina KS	PES
		26 29	1300	KSEN Shelby MT  svagt legal ID genom BC.  Bättre 29.12 vid samma tid.	BOS
		28	1000	KKNW Seattle WA  med många ID och berättade om samarbetet med KIRO TV	BOS
		26	1300	CKFR Kelowna BC  drar callet i alla fall på heltimmen. Stark.	BOS
		30	1522	CKFR  med lokala platsannonser	RÅM
	1160	29	2055	WSKW Skowhegan ME  med ett svagt men tydligt "1160 WSKW"	BOS
		28	2304	WCCS Homer City PA  angav  webadressen 1160wccs.com  	CKL
		25	1200	WYLL Chicago IL	CKL
		29	0600	WYLL	PES
		29	2259	WYLL  med promo för "Best of Sandy Rios Show on Chicago's Christian Talk"	BOS
		26	1100	KSL Salt Lake City UT	CKL
	1170	26	0700	WWVA Wheeling WV	CKL
		29	0700	WWVA	PES
		7	0832	WWVA 	RÅM
		24	0922	KPUG Bellingham WA  helt dominant på frekvensen. Mycket lokalt.	BOS
		24	0758	KJNP North Pole AK  med fint ID	BOS
		3	0845	KJNP  med fint id. Det var -37 grader.	RÅM
	1180	24	0800	WHAM Rochester NY  avlöste K-Yes lite försiktigt	BOS
		28	2300	WHAM	CKL
		24 2	0759	KYES Rockville MN med fina ID både som KYES och K-Yes	BOS
		25	1200	KYES  	CKL
		29	1200	KYES 	RÅM
		29	1300	KYES	PES
		30	1543	KOFI Kalispell MT med lokala sportnyheter	RÅM
		29	0900	KOFI	PES
		28	1200	KOFI  “11-80 News Talk Oldies KOFI Calispell”	CKL
		20 21	0831	KERN Wasco CA  hiskeligt stark och massor av ID och skryt över hur bra man blivit! Har bytt frekvens med KERI alltså (1410) men väldigt stark dessutom.  KERI hade inte mycket till pattern hitåt så kanske har ändrat något. Licensort nu Bakersfield?	BOS
	1190	29	0600	WLIB New York NY	PES
		8	0915	WLIB  med id	RÅM
		8	0700	WOWO Fort Wayne IN	PES
		2	1200	WOWO  fint så här dags	BOS	
		29 2	1332	CFSL Weyburn SK	BOS
		25	1130	KEX Portland OR	CKL
		6	1100	KEX	PES
	1200	25	2037	WKOX Farmingham MA “La Rumba”	CKL
		25	1926	CFGO Ottawa ON “The Team 1200”	CKL
		29	0600	CFGO	PES
		7	0900	WCHB Taylor MI	PES
		25	1200	WOAI San Antonio TX	CKL
		31	0900	WOAI	PES
		2	1106	WOAI 	RÅM
		25	1001	KFNW West Fargo ND med id och en varning om en snöstorm.	CKL
		30	1229	KFNW  med lokalt efter ”Living on the Edge”	RÅM
		29	1300	KFNW	PES
		21	1453	CJRJ Vancouver BC med lättrepat EE  dagtids-px så här dags.	BOS
	1210	25	2110	VOAR Mt. Pearl NL	CKL
		28	2000	VOAR	PES
		29 30	0700	WPHT Philadelphia PA	PES
		10	1122	WPHT  med ett break i ”The Big Money Show”	RÅM
		28	0300	WPHT 	CKL
		1	1300	KOKK Huron SD	LSD
		1	1300	KOKK	PES
		31 2	1223	KOKK  dominerade frekvensen 2.1	BOS
		1	1300	KOKK 	RÅM
		29	1400	CFYM Kindersley SK	BOS
		28	0921	KPRZ San Marcos CA  med fina ID i en användbar promo.  Fint QSL denna gång.	BOS
		29	1545	KTBK Auburn WA  skapligt men inte lika bra som i oktober …	BOS
	1220	29	0600	WHKW Cleveland OH	PES
		26	0700	WHKW 	CKL
		25	1200	CJRB Boissevain MB	CKL
		31	1330	CJRB 	RÅM
		26	1200	+KDDR Oakes ND även med id för KDAK samt ytterligare en som är svår  att tyda, men borde vara KOVC	CKL
		29 31	1240	KDDR  hördes av och till i över en timme den 29:e och skulle ha gått bra ibland om inte CJRB ångade på.  En hel del rapporterbart och några ID noterade i alla fall. Den 31:a med ett häftigt trippel-ID på timmen dock.  Svarade på direkten. Jämför 1600.	BOS
	1230	27	2059	CFFB Iqaluit NU  IDade för 107.1 Chesterfield Inlet denna gång till Q4	BOS
		20	0700	WCMC Wildwood NJ  med ett legal ID efter julmusiken.	BOS
		31	1301	KYSM Mankato MN  med fint ID har jag inte stött på tidigare! Inte med rapporterbart i alla fall. Nu bra rapport och lika bra QSL!	BOS	
		26 31	1300	KTRF Thief River Falls MN  ganska ren på timmen.  0500 den 31.12	BOS
		29	1320	KTRF  med jingle och id	RÅM
		9	1300	KTRF	PES
		29	1338	CHFC Churchill MB  kanon med "Information Radio on 89.3 FM and 990 AM"	BOS
		29	1345	CHFC med väder	RÅM
		2	1200	KSTC Sterling CO  med ett svagt ID var lite västligare än jag väntade mig.	BOS
		30	1100	KXLO Lewiston MT  svag men nämnde både Lewiston och Montana så …	BOS
		29	1500	+KATO Safford AZ  överraskade stort med ett id. Tnx BOS för hjälpen	RÅM
		20	1505	KRYN Gresham OR  med lugn spansk mx och "La Reyna 1230 AM". Solo på frekvensen så här dags.	BOS
		29	0830	KKEE Astoria OR	LSD
		28	1200	KKEE 	CKL
		20	0958	KSBN Spokane WA  pluggade för "Northwestern Outdoors"-px:et	BOS
	1240	25	2005	CKIM Baie Verte NL relä av VOCM	CKL
		8	0950	CKIM  hördes bäst på 277-gradaren	RÅM
		20	0911	WJMC Rice Lake WI  med ett par bokstavs-id 	BOS
		2	1204	KIUL Garden City KS  fint med "News Radio 1310 KYUL"-promo	BOS
		2	1300	KIUL	PES
		25	1147	KFOR Lincoln NE med id och en lokal reklam	CKL
		27	1100	WJON St. Cloud MN med call och ort tyvärr för klen för rapport	CKL
		20 29	0736	KDLR Devils Lake ND  fint	BOS
		29	1200	KDLR	LSD
		29	1200	KDLR	PES
		31	1330	KDLR 	RÅM
		29	1415	KBLL Helena MT  med ett tydligt "1240 KBLL"	BOS
		30	1312	KWIK Pocatello ID  med ett par bra "590, 1240 and 96.1 KID"	BOS
		5	1000	KNRY Monterey CA  med ett användbart ID för den som hade behövt det	BOS
		26	1300	KEJO Corvallis OR  puttade undan KTIX på timmen	BOS
		29	1500	KTIX Pendleton OR	LSD
		28	1003	KTIX  med ett kul ID	BOS
		20	1300	KGY Olympia WA  trängde undan KTIX på heltimmen.	BOS
	1250	28 2	2059	WGAM Manchester NH  med några ID men väl svagt för rpt. I det här läget hade en klassisk mottagare fixat bättre ljud!	BOS
		28	2100	WGAM	PES
		1	0829	WEAE Pittsburgh PA ”Sports Radio 12-50 WEAV”	RÅM
		29	1000	WEAE 	CKL
		29	2143	CJYE Oakville ON  stark med väder och "Joy"-id.	BOS
		28	2220	CJYE  med reklam och ett "Joy 1250"	RÅM
		29	0732	CJYE 	CKL
		25	1149	WSSP Milwaukee WI	CKL
		1	1137	WSSP 	RÅM
		2	1100	WSSP	PES
		25	1159	CHSM Steinbach MB	CKL
		30	1306	CHSM med Steinbach-vädret och sa sig tillhöra Golden West Radio-kedjan	BOS
		29	1352	+KHIL Willcox AZ  fick jag först ingen ordning på trots närmare Q4 vid ett av ID:en.
				Första noterade ID denna tid. Visade sig vara denna högoddsare! Kanon-rapport!  Och kanon-svar med flyg sedan det isländska askmolnet skingrats. 	BOS
		28	1500	KWSU Pullman WA	CKL
		4	1240	KKDZ Seattle WA	RÅM
		28	1157	KKDZ 	CKL
	1260	26	0840	CKHJ Fredericton NB “Frederictons Country Station KHJ”	CKL
		29	2104	CKHJ  med nyheter, sport och reklam innan CW	RÅM
		29	2300	CKHJ	PES
		27 29	2101	CKHJ  ovanligt fint 27.12 och ännu bättre två dagar senare.	BOS
		28	2200	WMKI Boston MA	PES
		28	0256	WMKI 	CKL
		28	2300	WNSS Syracuse NY  med ”ESPN Radio 12-60”, bokstavsid och ort.	CKL
		28	2225	WPNW Zeeland MI med ett “1260 The Pledge, the Talk of West Michigan”	RÅM
		1	1306	KROX Crookston MN  med ID mm	BOS
		5	1000	KSFB San Francisco CA  förvånade med ett bra ID de 10 sekunder dom orkade bryta igenom BBC och CFRN. Immaculate Heart Radio och KSFB-callet  hördes	BOS
		25	1205	CFRN Edmonton AB rejält nedtryckt av BBC	CKL
		1	0844	CFRN  får sig en ny rapport	RÅM
	1270	23	2038	CJCB Sydney NS  fina ID och reklamer	BOS
		26	2203	CJCB 	CKL
		29	0825	WXYT Detroit MI	CKL
		24	0759	WKBF Rock Island IL  med ett "La Jefa" i Mex-musiken.	BOS
		29	1200	KNWC Sioux Falls SD	PES
		31 2	1300	KNWC  med legal ID men jag spanar efter Rochester här …	BOS
		27	1100	KNWC 	CKL
		29	1357	KIML Gillette WY  med ett par fina ID	BOS
	1280	6	0945	WFAU Gardiner ME   	LSD
		29	2200	WFAU  med sitt trippel-ID	BOS
		29	1122	CFMB Montreal QC äntligen	RÅM
		29	0600	CFMB	PES
		29	1124	WHTK Rochester NY trängde igenom CFMB med id mm	RÅM
		29	1122	WHTK  med ett par hyfsade id, ny i loggen för mig	CKL
		25	1132	WNAM Neenah-Menasha WI	CKL
		30	0000	WNAM	PES
		24	0802	WWTC Minneapolis MN  "AM 1280 The Patriot. Intelligent Radio."	BOS
		28	0002	WWTC  relä av KKMS	CKL
		28	0100	KVXR Moorhead MN “AM 12-80 KVXR Moorhead Fargo”	CKL
		25	1153	CJSL Estevan SK “CJ 12-80”	CKL
		29	1400	CJSL	PES
		31	1330	CJSL 	RÅM
		28	1505	KIT Yakima WA	CKL
		30	1459	KIT  hade tillgjort roligt i studion	BOS
		30	1600	KPTQ Spokane WA	LSD
		30	1530	KPTQ 	RÅM
		30	1522	KPTQ  "Spokane's Progressive Talk Station AM 1280"	BOS
	1290	28 29	2047	WKBK Keene NH  //104.1	BOS
		29	2130	WNBF Binghamton NY ”The News Radio 1290 WNBF” med ett svagt id	RÅM
		29	1000	WNBF 	CKL
		29	2130	WNBF  väntar jag på ett perfekt ID och mycket rapporterbart innan jag skickar igen	BOS
		7	0800	WHIO Dayton OH	PES
		28	2202	WHIO "AM 1290 and 95.7, FM News Talk Radio WHIO"	RÅM
		28	2301	WHIO 	CKL
		29	0838	CJBK London ON	CKL
		28	2215	CJBK med sport	RÅM
		29	1102	WMCS Greenfield WI	CKL
		25	1103	CFRW Winnipeg MB	CKL
		29	0600	CFRW	PES
		31	1330	CFRW Hördes mycket bra med sitt morgonprogram. Kallt!!!	RÅM
		31	1300	KKAR Omaha NE	BOS
		29 1	1305	KGVO Missoula MT	BOS
		28	1430	KGVO  idade även för 1240 KLYQ	CKL
		25 29	1034	KOWB Laramie WY  svagt men klart ID	BOS
		30	1500	KOUU Pocatello ID  dök upp plötsligt och dubbel-idade //FM och började nx	BOS
		28	1436	KUMA Pendleton OR	CKL
		31	1400	KUMA	LSD
	1300	24	0812	WJMO Cleveland OH	BOS
		7	0900	WJMO	PES
		29	0600	WOOD Grand Rapids MI	PES
		26	0832	WOOD 	CKL
		25	1153	KGLO Mason City IA	CKL
		28	1426	KKOL Seattle WA	CKL
		6	1100	KKOL	PES
	1310	23	2033	WLOB Portland ME  med ett svagt ID när det plötsligen lät så fint. Ett par dussin NA så här dags men det höll inte så länge. 1390 och 1400 hade gått fint i en timme redan.	BOS
		25	2233	CIWW Ottawa ON	CKL
		29	0600	CIWW	PES
		7	0100	WDTW Dearborn MI	PES
		27	2258	WCCW Traverse City MI med ett rapporterbart id	CKL
		25	1200	WIBA Madison WI	CKL
		5	1310	WIBA	PES
		30	0900	KNOX Grand Forks ND	RÅM
		26	1200	KNOX 	CKL
		30	0800	KNOX	PES
		2	1208	KNOX  med en jingle	BOS
		29 31	1350	KEIN Great Falls MT  med lite roligare ID än under natt-musiken.	BOS
		25	1007	CHLW St.Paul AB	CKL
		28	1704	CHLW  får komma med då dom IDade så här sent på dagen!	BOS
	1320	29 2	2100	+WDER Derry NH  dök upp perfekt på timmen med ett tydligt ID! Samma tid båda dagarna.	BOS
		28	2100	WATR Watertown CT  konstaterade jag och lämnade frekvensen	BOS
		29	2157	WVNZ Richmond VA  med en del rapporterbart men jag var inte säker på om jag hade något ID på inspelningen. HK visade att jag hade det! Tack Henrik!	BOS
		3	0800	CJMR Mississauga ON	RÅM
		1	0825	WILS Lansing MI	LSD
		1	0800	WILS	PES
		26	2304	WILS 	CKL
		27	1036	KOZY Grand Rapids MN	CKL
		30	0935	KOZY	LSD
		29	1200	KOZY  helt dominant. Gick massor av MN denna tid.	BOS
		5	1310	KOZY	PES
		29	1345	KFNZ Salt Lake City UT  	BOS
		21	1457	KXRO Aberdeen WA  med några hyfsade ID	BOS
		29	1400	CHMB Vancouver BC	RÅM
		28	0900	CHMB 	CKL
	1330	29	0930	WRCA Watertown MA	CKL
		29	0600	WRCA	PES
		29	2130	+WEBO Oswego NY  med ett tydligt ID skapade lätt förvirring innan den hittades utanför KOJE-listan!  Norden-etta tydligen. Snabbt och trevligt QSL bekräftade att man inte fått något liknande i rapportväg tidigare!	BOS
		1	0700	WFNN Erie PA	PES
		3	0800	WFNN  ”This is Fox Sports Radio, WFNN Erie, The Fan"	RÅM
		29	0831	WFNN 	CKL
		27	0200	KWLO Waterloo IA “Star 13-30 KWLO Waterloo Cedar Falls”	CKL
		31	1200	KNSS Wichita KS	PES
		25	1200	WLOL Minneapolis MN	CKL
		31	1300	WLOL 	RÅM
		25	1001	CJYM Rosetown SK “CJYM Classic Hit Radio”	CKL
		30	1343	CJYM  spelade ”Black is black”	RÅM
		30	1335	KWKW Los Angeles CA	LSD
		21 29	1258	KWKW  drog ett legal ID med callet.	BOS
		21	1500	KMBI Spokane WA  med ett användbart ID men avvaktar ett ännu bättre.	BOS
	1340	29	0900	WROD Daytona Beach FL  med bara ett svagt men tydligt ID.	BOS
		31 1	1300	KDLM Detroit Lakes MN  IDade prydligt.	BOS
		29	1200	KWLM Willmar MN  komplett heltimmes-ID	BOS
		2	1200	KTOQ Rapid City SD  har jag bara nosat på tidigare och nu ett svagt men klart "KTOQ Rapid City" som dock blir svårt att göra rapport av …	BOS
		29	1256	KPOK Bowman ND  glimtade till med slogan och ID i Country-musiken. Tycks inte gilla rapporter…	BOS
		28	1705	CFYK Yellowknife NT  strålande bra med väderrapport	BOS
		5	1307	CIBQ Brooks AB  	BOS
		20	1303	KWLE Anacortes WA  fint med diverse val-prat.  Jämför hemsidan.	BOS
		28 4	0928	KZNW Wenatchee WA  "1340 The Zone"	BOS
	1350	29	1115	WOYK York PA	LSD
		3	0822	WOYK  med ID och lokala reklamer	RÅM
		3	0800	WOYK	PES
		3	0800	WARF Akron OH	RÅM
		3	1000	WARF	PES
		2	1157	WOAM Peoria IL  förvånade med ett ganska bra "Unforgettable 1350" och callet. Har ju varit tyst i mer än ett år. Nu återstår att hitta en gångbar adress.	BOS
		29	1200	WPDR Portage WI  med ett dåligt ID. Har hörts bättre denna exp.	BOS
		29	1206	+WCMP Pine City MN  med ett första ID denna tid men sedan nästan dominant med mycket lokalt + NOS (Från satellit.)  Svarade medan jag reste hem efter PAX85	BOS 
		29	1244	WCMP 	RÅM
		29	1238	KDIO Ortonville MN  fint med ID och lokala radannonser. Beg bilar privat etc.	BOS
		28	0947	KRNT Des Moines IA	CKL
		28	1000	KTIK Nampa ID  inte direkt lysande men fint med sport före och efter.	BOS
		28	0958	KSRO Santa Rosa CA  tog jag sats och skickade en rpt till. QSL före middagen.	BOS
		21	0847	KRLC Clarkston WA  kanon	BOS
		29	1035	KRLC	LSD
	1360	29	0600	WDRC Hartford CT	PES
		27	0600	WDRC 	CKL
		29	2107	WYOS Binghamton NY  i kamp med dominanten WDRC.	BOS
		25	2230	WTAQ Green Bay WI	CKL
		30	0000	WTAQ	PES
		29	1200	KSCJ Sioux City IA	PES
		29	1222	KSCJ	RÅM
		29	1200	KSCJ  dominant men en annan under som också IDade. Troligen KKBJ.	BOS
		27	0404	KSCJ  med ett id i gröten.	CKL
		30	1000	KKBJ Bemidji MN	PES
		31	1300	KKBJ 	RÅM
		31	1300	KKBJ  hade även jag spelat in	BOS
		29	1105	KKBJ 	CKL
		2	1159	KHNC Johnstown CO  fint som vanligt när den hörs.  Jag var ju inte på hugget för ett par år sedan och alltså utan QSL. Men får väl försöka hitta av någon svarsvillig nu då.	BOS
		2	1300	KHNC 	RÅM
		21 29	1500	KUIK Hillsboro OR  med ett skapligt ID och lite till. Brukar inte svara så inväntar en bättre inspelning innan jag frestar igen. Mycket bättre 30:e så rpt åkte iväg. Ej svar då men LSD besökte stationen i juni och Lasse utverkade ett QSL på plats! Tnx!	BOS
		30	1515	KUIK	LSD
		30	1430	KUIK  ”AM 1360 KUIK”	RÅM
		28	1421	KUIK  ”AM 13-60 KUIK Westside Talk Radio” 	CKL
		25	1000	KKMO Tacoma WA med id och “El Rey”	CKL
		29	1350	KKMO  ”El Rey”	RÅM
	1370	25	2038	WDEA Ellsworth ME	CKL
		29	0600	WDEA	PES
		28 2	2100	WFEA Manchester NH  i jämnhöjd med WDEA en stund. Även 29.12	BOS
		28	2100	WFEA  äntligen id, men tyvärr allt för svag för rapport	CKL
		28	2300	WXXI Rochester NY	RÅM
		28	2300	WXXI	PES
		31	0900	WXXI	LSD
		29	1009	WXXI  angav webadressen	CKL
		29	1000	WSPD Toledo OH med svagt id under WDEA	CKL
		3	0900	WSPD	PES
		7	0900	WSPD	PES
		7	0859	WSPD 	RÅM
		9	1100	KDTH Dubuque IA	PES
		1	1252	KDTH	BOS
		27	0937	KDTH 	CKL
		24 31	0805	KSUM Fairmont MN	BOS
		28	0100	KSUM 	CKL
		29	1257	KWTL Grand Forks ND  med fina ID och mycket rapporterbart!  Svarade snabbt om än kortfattat på min fina rapport.	BOS
		30	1200	CFOK Westlock AB	PES
		29	0900	KXTL Butte MT	PES
	1380	2	2131	WMYF Portsmouth NH  med bara ett ID i röran.	BOS
		28	2301	CKPC Brantford ON med nyheter	RÅM
		25	2240	CKPC 	CKL
		29	0800	CKPC	PES
		7	0900	WPHM Port Huron MI	PES
		29	0904	WPHM  med ett dåligt id	CKL
		30	1120	KLIZ Brainerd MN  "The Fan"	LSD
		30	0900	KLIZ	PES
		26	1300	KLIZ 	CKL
		29	1335	KOTA Rapid City SD får sig en ny rapport	RÅM
		27	0600	KOTA 	CKL
		26	1403	KSRV Ontario OR  hade drygt tre minuter sen heltimme. Startade sen nyheterna.	BOS
		9	1055 	KSRV  "The Bull"   	LSD
		25	1002	KRKO Everett WA	CKL
		28	1700	KRKO och en hel hög WA/BC/NT gick fint efter 1800 SNT!	BOS
	1390	29	0933	WEGP Presque Isle ME	CKL
		29 3	1000	WFBL Syracuse NY	PES
		3	0700	WFBL	LSD
		29	1000	WFBL  med svagt ett id i gröten	CKL
		29	2114	WCAT Burlington VT  upp som hastigast med ett ID	BOS
		29	2114	WCAT	RÅM
		29 3	2150	WNIO Youngstown OH  med NOS och fint ID överraskade i norrskensoväsendet	BOS
		30	0000	WLCM Holt MI	PES
		5	1000	WRIG Schofield WI  svagt ID i en väldig röra medan jag packade för hemfärd	BOS
		28	0002	WRIG 	CKL
		26	1300	KJAM Madison SD svagt och stört så rapport är bara att glömma. Finns förhoppningsvis på senare inspelning	CKL
		2	1300	KRRZ Minot ND	PES
		28	0900	KLTX Long Beach CA bokstavsid samt “Radio Nueva Vida”	CKL
	1400	2	2059	CBG Gander NL. Äntligen ett QSL!!	RÅM
		29 31	0059	WOND Pleasantville NJ  med ett skapligt "News Talk 1400, WOND"	BOS
		31	1103	KLIN Lincoln NE  trodde jag var något roligare men …	BOS
		29	1238	+KIUN Pecos TX  med ett skapligt ID och lite till. Tyvärr bara callet men en lokal reklam strax innan hade ett telefonnummer som skulle stämma med Pecos också.  Stationens CE verifierade ID och rösten på inspelningen! GM själv som hördes. 	BOS
		27	1000	KODI Cody WY  med ett svagt men helt OK ID.	BOS
		20 30	1503	CKSQ Stettler AB  med ett koncist "Q-14, Stettler"	BOS
		21	1500	KSPT Sandpoint ID  med dubbel-ID inkluderande KBFI 1450.	BOS
		30	1400	KVTO Berkeley CA  med bra heltimmes-id och sedan asiatiskt språk.  Fint svar från en underhuggare till CE. Skickade rapporten till CE.	BOS
		4	1400	KIHH Eureka CA  med flera bra "Immaculate Heart Radio" men kanske inte något lokalt ID. Enda IHR på 1400 dock. Omanglat.	BOS
		26	1300	KEDO Longview WA  med ett "KEDO Longview-Kelso"	BOS
		28	1005	KITZ Silverdale WA  "KITZ MegaTalk 1400"	BOS
	1410	29	0600	WPOP Hartford CT	PES
		28	2100	WPOP 	CKL
		28	2100	WNER Watertown NY  klämde in ett fint ID innan WPOP kom igång med sitt.	BOS
		28	2100	WNER  med call och ort	CKL
		28	2112	+WENU South Glens Falls NY  upp med ett bra ID och America's Best Music. Svarade bums och v/s kom på att han hade svenska rötter och skickade några mail till.	BOS
		28	2112	WENU 	CKL
		30	0100	CKSL London ON	PES
		29	0841	CKSL  “Oldies 14-10”	CKL
		2	1200	KRWB Roseau MN  med bara ett dåligt ID denna gång	BOS
		29	1303	KWYO Sheridan WY  med ett par bra id!	BOS
		25	1000	CFTE Vancouver BC	CKL
	1420	29	0800	WHK Cleveland OH	PES
		26	0930	WHK 	CKL
		6	0900	+WCOJ Coatsville PA	PES
		31	0900	WOC Davenport IA	PES
		25	1000	KTOE Mankato MN “Happy Holidays from Information Radio 14-20 KTOE”	CKL
		29	1150	KTOE	LSD
		29	1200	KTOE	PES
		2	1206	KTOE 	RÅM
		2	1156	KULY Ulysses KS  med ett klart ID och Real Country har jag inte varit nära tidigare! Även lite på heltimmen.  Svarade insatt och fint på stört.	BOS
		29 31	1300	KGIM Aberdeen SD  med ett användbart ID. Fina detaljer tidigare.  Den 31:a ett mycket bättre legal ID.	BOS
		31	1300	KGIM  med promo för programmet "The Herd"	RÅM
		31	1300	KGIM	PES
		29	1445	+KMOG Payson AZ  inte så pjåkigt under ett antal fade ins. Flera klara ID och Country. Rejält sned frekvens. Mullrade ihop med en annan station som också låg bra snett. Notchade bort skillnadstonen på 41 Hz och det blev betydligt roligare att lyssna på. Ägaren svarade på några minuter att han var på lasarettet men skulle skicka QSL när han blev arbetsför igen!  Sedan hände inget trots påminnelse.	BOS
		29	1500	KUJ Walla Walla WA  med fint legal ID	BOS
		28	0848	KITI Chehalis WA	CKL
	1430	30	0700	WENE Endicott NY	PES
		29	0900	WENE 	CKL
		29	1000	CHKT Toronto ON	RÅM
		25	1240	KEZW Aurora CO	CKL
		2	1300	KEZW	PES
		29	1043	KLO Ogden UT	RÅM
		28	0850	KLO 	CKL
		21 28	1454	KCLK Asotin WA  väldigt fin promo för systerstationen på catfm.com  Sedan ESPN fram till timmen då man drog ett fint ID	BOS
		25	1000	KCLK  “AM 14-30 The Sports Fan”	CKL
		1	1500	KCLK  med ett fint id	RÅM
		4	1400	KMBQ Wasilla AK	PES
	1440	29	0900	WRED Westbrook ME	LSD
		30	0800	WRED	PES
		29	0801	WHKZ Warren OH	RÅM
		3	0955	WHKZ	LSD
		30	1200	CKJR Wetaskiwin AB	PES
	1450	25	0102	VSB1 Hamilton   "1450 AM Gold" och NOS	BOS
		29	1200	KATE Albert Lea MN  med tydligt "KATE Albert Lea, Minnesota"	BOS
	1460	29	2157	WDDY Albany NY  drog sitt ID några sekunder efter WHIC	BOS
		31	1000	WHIC Rochester NY	PES
		29	2157	WHIC  idade som "whicradio.com"	BOS
		29	1059	WHIC 	RÅM
		27	0200	WHIC  med ett svagt id	CKL
		29	1001	CJOY Guelph ON	RÅM
		29	0800	KXNO Des Moines IA	PES
		27	0402	KXNO 	CKL
		29	1314	KKAQ Thief River Falls MN  med KKDQ-FM ID.	BOS
		25	0959	KLTC Dickinson ND	CKL
		29	1400	KLTC  “AM 1460 KLTC Dickinson” och lokala reklamer innan	RÅM
		30	1000	KLTC	PES
	1470	29	2000	WLAM Lewiston ME  prickade timmen 2000 men missade nästa. ID 2102	BOS
		2	2102	WLAM  med dubbelid för 870 och 1470 "The Oldies Channel"	RÅM
		28	2100	WLAM 	CKL
		29	2118	WNYY Ithaca NY  	BOS
		31	1100	WMBD Peoria IL	PES
		9	1000	WBKV West Bend WI	PES
		31 1	1259	KWSL Sioux Falls IA  har fallit tillbaks i vanlighet från några år sedan	BOS
		30	2323	KWSL  med ett "Super Hits KWSL"	RÅM
		27	0300	KWSL 	CKL
		30	1500	KIID Sacramento CA  har jag inte stött på tidigare.  Skapligt ID och Radio Disney runt omkring så kan bli rapport.	BOS
		30	1600	KIID	PES
		21 29	1456	KBSN Moses Lake WA  i höjd med CJVB med ett par ID	BOS
		29	0400	KBSN	PES
		29	1554	KELA Centralia WA  dök upp ur CJVB	BOS
		25	1500	CJVB Vancouver BC	CKL
		4	0630	CJVB  med pxet "Radio Bosnia-Herzegovina"	LSD
	1480	28	2041	WCFR Springfield VT  med reklam för en möbelaffär nere på Springfield Plaza bland annat. Jingle-ID och OLD.	BOS
		6	0800	WSAR Fall River MA	PES
		27	0600	WSAR 	CKL
		29	0600	WHBC Canton OH	PES
		3	1059	WHBC  “Newstalk 1480 WHBC covers where you live"	RÅM
		2	1100	WHBC	PES
		29	0753	WGVU Kentwood MI	RÅM
		31	1000	WGVU	PES
		26	0821	WLMV Madison WI	CKL
		29	1210	KAUS Austin MN  med time check och ID efter MN-nyheter	BOS
		29	1300	KKCQ Fosston MN  väldigt stark och stadig och väldigt lokalt px	BOS
		9	1300	KKCQ	PES
		29	1256	KSDR Watertown SD  stack upp med ett ID ur KKCQ!	BOS
		29	1500	KYOS Merced CA  med ett knappt användbart legal ID.  Har hörts mycket bättre på fel effekt men det var många år sedan och då svarade dom inte.	BOS
	1490	29	2300	WKNY Kingston NY  svagt men tydligt. Bara Id så ingen ny rpt denna gång.	BOS
		1	1258	KQDS Duluth MN	PES
		1	1258	KQDS  hade jag glömt tipsa här trots att den noterades i loggen redan samma dag	BOS
		1	1300	KXRA AlexandriaMN	PES
		1	1300	KXRA  tipsade jag Peder att kolla men glömde skriva in i PAX85-loggen själv	BOS
		29	1300	KOVC Valley City ND  med ett fint trippel-ID // 1220 och 1600.	BOS
		29	1336	KNDC Hettinger ND  med bra ID och "Morning Weather Summary"	BOS
		29	0900	KDBM Dillon MT med ett fint id	RÅM
		20	1100	KSKR Roseburg OR  med ett halvbra legal ID	BOS
		20 30	1302	KTEL Walla Walla WA  med bra ID i ESPN	BOS
		30	1500	KEYG Grand Coulee WA	BOS
		5	1314	KYNR Toppenish WA  med en promo "… on KYNR."	BOS
	1500	29	2100	WFIF Milford CT  klämde in ett ID strax efter WLQV när de drog efter andan.	BOS
		25	2205	WFED Washington DC	CKL
		29	0900	WLQV Detroit MI	PES
		30	0800	KSTP Saint Paul MN	PES
	1510	29	1959	WWZN Boston MA	BOS
		28	2100	WWZN 	CKL
		29	2158	WWSM Annville-Cleona PA  orkade inte invänta heltimmen för sitt legal ID.	BOS
		30	0530	WLAC Nashville TN	RÅM
		2	1200	WLAC  var kanske inte väntad denna sena timme	BOS
		29	1000	KCKK Littleton CO	PES
		29	0900	KCKK	RÅM
		29	1400	KFNN Mesa AZ	PES
		31	1400	KFNN  med ett ganska dåligt ID men helt ensam så inga tveksamheter	BOS
	1520	28	2042	WIZZ Greenfield MA  m dåligt ID. Bättre senare.  Trevligt svar på ett drygt dygn där Dan även sa att han skulle skicka ett QSL-kort med flyg. Kom som utlovat.	BOS
		28	2100	WIZZ 	CKL
		28	2100	WIZZ	PES
		2	2100	WIZZ 	RÅM
		26	0930	WWKB Buffalo NY	CKL
		1	1300	KMSR Mayville ND	PES
		1	1300	KMSR  med otäckt bra legal ID.  Har dock QSL och magnet från KMAV-tiden.	BOS
		30	1200	KOKC Oklahoma City OK	PES
	1530	29	0600	WCKY, Cincinnati OH	PES
		26	0930	WCKY 	CKL
		26	0930	KFBK Sacramento CA	CKL
	1540	25 29	2130	WDCD Albany NY  gick fint vid ID	BOS
		30	0259	CHIN Toronto ON   sa sig "simulcasting with 91.9"	BOS
		29	0800	KXEL Waterloo IA	PES
		30	0122	KXEL “The Voice of the Panther, NewsTalk 1540 KXEL”	RÅM
		24 31	1300	KMPC Los Angeles CA  med tydligt legal ID och Radio Korea.	BOS
	1550	29	0859	CBE Windsor ON	RÅM
		30	1100	KRPI Ferndale WA	PES
		7	1400	KRPI 	RÅM
		29	1247	KKAD Vancouver WA	BOS
	1560	2	2244	WAGL Lancaster SC  med en prydlig sign off annonsering! Efterspanad sedan LAB hörde den och visade vägen!  Svarade mycket DX-vänligt! Fastslog SM-1-QSL.	BOS
		30	0129	KKAA Aberdeen SD	RÅM
		7	0800	KKAA	PES
		31	1259	KKAA  väldigt fint	BOS
		30	1000	KNZR Bakersfield CA	PES
		28	1500	KZIZ Pacific WA  ensam på heltimmen	BOS
	1570	28 2	2100	WNSH Beverly MA  med klart ID mm	BOS
		28	2100	WNSH	PES
		29	0200	WFLR Dundee NY  med komplett ID	BOS
		26	1321	CKMW Winkler MB	CKL
		1	1155	KVTK Vermillion SD  med bra detaljer och ID om man skulle försöka igen …	BOS
		30	1500	KPRO Riverside CA  stark och ren en stund med en massa rapporterbart.	BOS
	1580	28	2133	CKDO Oshawa ON	CKL
		31	1209	KWED Seguin TX  med ett svagt ID i röran sedan CKDO gett upp för dagen.	BOS
		31	1229	KCHA Charles City IA  med ett halvbra "Fabulous 1580" och några minuter senare ett ännu bättre ID där även hemsidesadressen angavs	BOS
		31	1159	KOKB Blackwell OK  med tydligt ID!  Runt 1232 fint med Radio Oklahoma-px	BOS
		30	1300	KBLA Santa Monica CA	LSD
		30	1255	KBLA  med religiösa sånger på spanska och ett dåligt id	RÅM
		30	1000	KBLA	PES
		30	1220	KGAL Lebanon OR	LSD
	1590	29	0800	WAKR Akron OH	PES
		3	1000	WAKR	PES
		9	1046	WAKR 	RÅM
		31 2	0832	WVNA Tuscumbia AL  med fin local gate i C2C två minuter.	BOS
		29	0903	WVNA "NewsTalk 1590 WVNA, The Voice of North Alabama" 	RÅM
		5	0905	KWBG Boone IA med en lokal väderrapport	RÅM
		30	1130	KCNN East Grand Forks MN	LSD
		30	1000	KCNN	PES
		8	1200	KCNN 	RÅM
		31	1233	KVGB Great Bend KS	RÅM
		31	1100	KVGB	PES
		24 30	1356	KUNX Ventura CA  fint länge. "Radio Formula 1590 AM"	BOS
	1600	29	1033	WWRL New York NY  oväntad denna tid	BOS
		7	0900	WAAM Ann Arbor MI	PES
		10	1100	WAAM  dök upp och sabbade en intressant station med blues	RÅM
		31	1120	KPNP Watertown MN  med id	LSD
		31	1042	KPNP  “KPNP 1600 AM Watertown Minneapolis St Paul”	RÅM
		31	1125	KGYM Cedar Rapids IA	LSD
		31	1125	KGYM  fina ID.  Kör alltid med "1600 ESPN Radio" medan Lakewood alltid vänder på ordföljden.	BOS
		30	1500	KGST Fresno CA  finfint med allt annat än sport men nämnde ändå ESPN Deportes. Övergick till REL och px från Radio Guadaloupe Mission	BOS
		8	1058	KGST  med “ESPN Deportes Radio” och TOH-id. Snack om La Liga.	RÅM
		26	1600	KVRI Blaine WA  dagens sista notering 	BOS
	1610	29	1057	CJWI Montreal QC med flera fina "CPAM Radio Union.com" och jingle/sång	RÅM
		2	1000	CJWI  fina ID både som CPAM och som CJWI så testar en ny rpt	BOS
	1620	8	0700	WTAW College Station TX	PES
		29	1115	KOZN Bellevue NE	RÅM
		29	0800	KOZN	PES
		2	1300	KOZN 	LSD
	1630	30	0000	WRDW Augusta GA	PES
		8	0745	WRDW  med PSAer och id	RÅM
		29	0700	KKGM Fort Worth TX	PES
		30	1345	KRND Fox Farm WY   "La Grande 16-30"	LSD
	1640	8	0700	WTNI Biloxi MS	PES
		24	1200	KBJA Sandy UT  md fint "Radio Super 1640"	BOS
	1650	8	0700	CJRS Montreal QC	PES
		29	0905	CJRS 	RÅM
		30	1400	KFOX Torrance CA ”AM 16-50 KFOX. You are listening to Southern Carlifornia's Number 1 Korean language radio station”	RÅM
	1660	28	2151	WBCN Charlotte NC med lokal trafikinformation	RÅM
		29	2200	WBCN	PES
		29	0900	WQLR Kalamazoo MI	RÅM
		31	1159	KXTR Kansas City KS  lätt att följa med det formatet. Inte så ofta ID dock.	BOS
		30	1402	KXOL Brigham City UT 	RÅM
		24	1100	KTIQ Merced CA  med bra ID. Samma Id igen ibland men mest musik	BOS
	1670	28	2141	CJEU Gatineau QC	RÅM
		28	2145	CJEU	LSD
		28	2000	CJEU	PES
		24 30	1500	KNRO Redding CA  "Fox News Radio KNRO Redding" men det var Fox Sports	BOS
	1680	29	2200	WTTM Lindenwold NJ	PES
		8	0800	WTTM  med ett svagt id	RÅM
		8	0801	KRJO Monroe LA med ett fint id när jag hoppades på WOKB	RÅM
		8	0600	WOKB,Winter Garden FL	PES
		30	1459	KGED Fresno CA	RÅM
		30	1000	KGED	PES
		24	1100	KGED  med komplett legal ID	BOS
	1690	2	135	WVON Chicago IL	LSD
		24 30	1500	KFSG Roseville CA  kanon men det lokala ID:et mycket lägre än relä-programmet.	BOS
	1700	29	0400	KVNS Brownsville TX	PES

VÄSTINDIEN + CENTRALAMERIKA + MEXICO
	555	30	2344	Radio ZIZ  med reklam och en skönhetstävling vid hamnen	RÅM
	580	30	0755	WKAQ San Juan PR	LSD
		30	0755	WKAQ 	RÅM
		31	0800	WKAQ, San Juan, PR	PES
		2	1200	+XEMU Piedras Negras CO   /Tycks vara ny för Sverige./	PES
		2	1200	XEMU  stadigt med callet plus flera "La Rancherita del Aire"  Denna tid Mexikanska nationalsången på ytterligare ett 20-tal frekvenser varav många där ingen MEX är IDad i Sverige någonsin. 1080, 1090 och 1100 t ex.	BOS
	690	20	1100	XEWW Tijuana BC  med några perfekta "XEWW"-id.	BOS
	800	27	0800	XEROK Ciudad Juárez CH  skapligt men behöver inte så våldsamma konds	BOS
	840	29	2300	4VEH Cap Haitien  med ett bra bokstavs-id och time check på timmen.	BOS
	860	20 30	1036	XEMO Tijuana BC  fint med "860 La Poderosa" och musik	BOS
		28	0921	XEMO  “La Poderosa”	CKL
	900	1	0703	XEW Mexico DF	BOS
	940	24	0802	+XERLA Santa Rosalía BS  med ett par skapliga ID när dom tyckte att klockan var mitt på timmen. Med frekvens, effekt och timecheck. Ändå gick jag bet med den WRTH 2006 som någon donerat hit… Och eftersom KOMEX inte sa något avgick en ljudfil till HK som snabbt konstaterade att det var denna ärta! Tack för hjälpen Henrik!	BOS
		27	0801	XEQ Mexico DF  kallade sig "Radio Apassionata" denna gång	BOS
	970	29	1205	XEJ Ciudad Juárez CH  med fint "La J Mexicana" efter nationalsången.	BOS
	1000	6	0800	Radio Granma, Manazillo	PES
		2	1201	XEOY Mexico DF  ID:ade efter nationalsången.	BOS
	1020	1	1155	XEKH Queretaro QE  "Radio Centro"  /Första QE-stn hörd i Sverige!/	LSD
		31	0755	Radio Reloj, Jorobo	PES
	1030	27	0816	XESDD Ensenada BC  "Tremenda AM"	BOS
	1040	27	0819	XEGYS Guaymas SO  m ett "La Primera" som inte varit så dåligt om CKST ….	BOS
	1050	2	1200	XEG Monterrey NL  fint Id efter nationalsången. Jämför 990 tent XET.	BOS
	1060	2	0100	XEEP Mexico City DF	PES
		25	0102	XEEP  drog ett fullständigt ID i de 10 sekunder som dom var uppe!	BOS
	1170	25	1130	XEIB Caborca SO “La Primera 11-70” löstes med gemensamma krafter	CKL
	1300	29 30	1322	XEP Cd Juárez CH  fint med "Radio 13". Öppnade 29.12 1300 med grymt  "XEP"	BOS
		31	1325	XEP	LSD
	1320	28	0028	XECPN Piedras Negras CO tack till HK för id-hjälp	CKL
	1350	29	1201	XETB Torreon CO  med ett uselt call plus "Radio Laguna"	BOS
	1390	29	1407	XEKT Tecate BC  perfekt efter hymnen	BOS
	1470	24	0800	XERCN Tijuana BC  faktiskt sämre signal än finingen på 940 samtidigt.	BOS
	1540	29 30	1333	XEHOS Hermosillo SO  "La Poderosa 1540"	BOS
	1550	30	0759	XENU Nuevo Laredo TM  "La Rancherita"	BOS
	1580	30	0930	XEDM Hermosillo SO  "DM Noticias"	BOS
	1700	9	2300	Radio Eternidad, Santo Domingo stängde med nationalsången   	LSD

	SYDAMERIKA
	560	31	0630	Radio Nac Venezuela, Cd Guayana	PES
		6	0728	Radio Nac. Venezuela	RÅM
	650	31	0800	RCN, Antena 2, Bogota	PES
	720	31	0600	Radio Nac Venezuela, Porlamar	PES
	760	31	0800	RCN, Barranquilla	PES
		5	0930	HJAJ RCN Barranquilla   	LSD
	770	31	0700	RCN, Bogota	PES
	780	31	0840	YVMN Radio Coro	LSD
		31	0700	Radio Coro, Coro	PES
	830	31	0755	YVLT Radio Nueva Sensación, Caracas	LSD
		31	0700	Radio Sencacion, San Antonia	PES
	840	31	0745	LV9 Radio Salta med musik och ett fint id	RÅM
	900	29	0803	YVMD R. Venezuela "Mara Ritmo, Maracaibo upp med ett id	RÅM
	930	31	0750	La Voz de Bogota, Bogota	PES
	940	10	0943	YVMN Radio Punto Fijo	RÅM
	950 	7	0820	LR3 Radio Belgrano, Buenos Aires   	LSD
	980	31	0700	RCN, Cali	PES
		31	0810	HJET RCN Cali	LSD
	1010	7	0830	LV16 Radio Rio Cuarto   	LSD
	1020	31	0800	Radio Continental Calendario, Maracaibo	PES
	1070	8	0200	Radio Santa Fe, Bogota	PES
	1230	10	0945	HJKL Radio Calidad, Cali   	LSD
	1250	8	0200	Capital Radio, Bogota	PES
	1320	 4	2320	YVWP Radio Apolo, Turmero   	LSD
	1380	9	0745	Ondas del Mar, Puerto Cabello	PES
	1470	8	0935	YWJV La Valenciana, Valencia med nytt namn   	LSD
	1600	7	0729	SP263 Radio Nove de Julho, Sao Paulo	RÅM

KORTVÅG & FM
	3260	8	1120	Radio Madang gick bra. 	RÅM
	3290	7	1140	Radio Central, Boroko- 	RÅM
	5020	8	1145	SIBC, Honaria med ett önskeprogram 	RÅM
	5045	3	2337	Radio Cultura do Para, Belem	RÅM
	5050	31	1420	Guangxi Beibu Bay Radio  med id på engelska	LSD
		31	1455	Guangxi Beibu Bay Radio, Nanning	RÅM
	7145	8	1257	Radio Nationale Lao började med franska programmet. Tyvärr är det engelska
 				programmet 30 minuter senare mycket svårhört pga att mycket lägre signal.	RÅM

OIDENTIFIERADE / FÖRMODADE
	640	20	0952	(Tent) CBIA Gjoa Haven NU  jämnstark med CBN med ett häftigt eko som följd.  Båda dök strax efter och ON och CA tog över igen. 	BOS
	770	29	2201	(Tent) WTOR Youngstown NY  drog nationalsången och slog av!	BOS
	990	2	1202	(Tent) XET Monterrey NL  då HK fått fram följande: "Troligen XET Monterrey eftersom man annonserar sista veckan för en teaterpjäs som gått i två år på teatro Versalles med skådisen Renán Moreno som huvudperson. Reklamen är alltså lokal och gäller Monterrey!"  /Tack för det Henrik. Avvaktar ev formellt ID./	BOS
	1190	28	0959	OID "ESPN Deportes Radio" mycket svagt. XEMBC enligt LEM287	BOS
	1200	2	1200	OID SS fint med en massa detaljer. WKOX är utesluten så trol WRTO Chicago?	BOS
	1340	5	1000	OID  men låter som "KBBR" och kondsen stämde. Fortfarande ohörd alltså för	BOS
	1350	29	1345	OID  MEX // XERED 1110 skulle kunna ha varit XELBL enligt HK.	BOS
	1370	29	1159	OID MEX  som motionerade nationalsången	BOS
	1400	29	1124	Oid med ett klent ”ESPN Radio 1400” (KXGF?)	CKL
	1480	21	1500	OID  som dök upp med nx i jämnhöjd med KBMS efter 1600 SNT! Ev. ID.	BOS
		29	1402	(Tent) KVNR Santa Ana CA  fint med reklamer på Vietnamesiska.  Men om de kör eget px eller inte vet jag inte så kanske inte läge för tent rpt heller. Hoppas hitta bättre.	BOS
	1512	21	1320	/Ska rättas när jag får tid. Call och QRG hör inte ihop!/ JOID (NHK2)  inte OID. 	BOS
	1530	29	1244	OID m "ESPN Deportes Radio" kittlar fantasin. Lite västliga cx för FL/NC så troligen XEBG i Tijuana?	BOS
	1600	29	1052	OID ESPN  med Georgia Bulldogs Radio Network.  WEAM?	BOS 


