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Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 8 12 november TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 9 26 november TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 10 10 december TL (tips) 
 
 

Hej! 
 

De sista löven på lönnarna här ute i parken för en ojämn kamp; i förra veckan mot flera minusgrader, tio 
som lägst, och nu i skrivande stund, måndag eftermiddag, mot snö och hård blåst. Utgången är ganska 
given. 
 
WRTH och ARC T-shirt 
Redan så här i inledningen vill vi gärna påminna om två saker, dels att det är dags att beställa 2013 års 
WRTH och dels att du är välkommen att vara med i nybeställningen av ARC:s T-shirt. För båda dessa saker, 
se föregående nummer för info. 
 
Konvent 5-6 maj 2013 
Sedan 1960 har ARC, under många år tillsammans med SWB, arrangerat ett årligt konvent. 
Under en fin höstdag i förra veckan, var BE och HM ute på en rekognoseringstur i trakterna kring Växjö för 
att finna ett lämpligt ställe för vårt konvent till våren (Bergdala är av olika anledningar inte aktuellt). Valet 
föll på Värdshuset Flustret i Lessebo. I detta nummer finner du en intresseanmälan som vi gärna ser att du 
tar ställning till. Vi hoppas att tidpunkten kan passa alla och att vi kan samla lika många som förra året, 
gärna fler. Alla hälsas hjärtligt välkomna. 
 
Från BOS en kort sammanfattning av PAX98: 
”Ständig passning och bästa möjliga utrustning ger utdelning! Sista 14 dagarna har givit flera trevliga 
avbrott i gnetkondsen. Speciellt mot slutet. Östra USA hördes inte första två veckorna men har börjat 
återvända så smått. Något annat som vi fått vänta på till sista dagarna av expeditionen är daytimer- 
öppningarna strax efter midnatt. Närmare detaljer finns som vanligt att läsa på: 
http://www.furuogrund.se/pax/PAX/pax98.rtf   
Loggen kommer att växa sakta men säkert närmaste året och uppdateras ganska ofta första månaderna och 
sedan när det samlat sig några inspelningsfynd. (Vi gör inte som Andöya-exp och håller på godsakerna tills 
allt (?) är utrett ...) För övrigt kan även äldre PAX-loggar uppdateras utan förvarning. 
Vintern kom rejält i samband med att JOB anslöt för sin årliga weekend-expedition den 26:e med -21 
grader (enda gången Parkalompolo nämns i riksmedia ...) och 15 cm snö. Annars har det varit fritt från 
nederbörd hela PAX98. Julkortsmotiv där vi sitter och tittar ut och en räv som lugnt spatserade förbi fem 
meter från oss. I övrigt ingen större trafik i Parkalompolo numer. Varken av bybor eller expeditörer. Varför 
inte våga ett besök? Kan tänkas gå en bil från söder om Stockholm framåt februari/mars! BOS” 
/Deltagare: BOS, LSD, RÅM samt från den 26.10 JOB. Tack för rapporten Bosse! –tl/ 
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Windows 8 
Microsoft släppte i fredags en ny version, Windows 8. När någon av våra medlemmar har testat, kan vi 
kanske få en rapport till MVE? För de som har Windows XP, Vista eller Windows 7 finns en uppgradering 
att köpa. 
 

Lite om innehållet utöver logg och kommentarer 
* News from the British Isles 
* AND8 – en expedition som fick avbrytas något tidigare än planerat 
* WXXI – QSL till LSD  
* Intresseanmälan till vårens konvent 
* WLIK – sistasidan kommer från JOB 
 
Vi tackar alla som har bidragit till detta nummer. Att markera speciellt fina hörigheter i loggen låter sig 
knappast göras, då oerhört många loggningar i så fall skulle fetmarkeras, därför avstår vi och överlåter 
läsaren att ta noga del. 
 

Noteringar i loggen: 
OJS/S = Odd-Jørgen Sagdahl Smøla och OJS/K = OJS Kongsfjord. 
 
 

 

 

                                                                  ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
 
 
 
 
 

Europa 
 567 22.10  0415  R Romania Actualitati, Brasov/Satu Mare med nx, båda sändarna med lätt ekoeffekt 

genom fördröjning. 3. UQ   
 621 20.10  0510  R Rossii, Makhachkala (uppe i Arktis) när Belgien hämtade andan. Två andra men 
     otänkbara RR-stationer på frekvensen. 3. UQ 
 693 20.10  0515  R Rossii, Yazkova vid Ufa i Ural. Aktuellt, jämstark med BBC först men drog ifrån 
     med "Enciklopedija Rossii". 4/5. UQ 
 720 19.10 0525 RNE 1 Malaga körde Andaluciaprogrammet. GNH 
 828 20.10  0530  Ragazeta Slovo, S:t Petersburg konkurrerar med NDR Info, talar på som vanligt med 
     långrandigt prat. 3. UQ 
 837 25.10  0410  Chernivtsi Regional, Ukraina ej //936 med egna nx och kommentarer. UQ 
 846 20.10  0535  RTV Podmosovje, Nogilsk nära Moskva. Telefonprat med lyssnare, som sa "dobre 
     vjecher" så det var inspelat. 3. UQ 
 936 19.10 0525 RNE5TN Valladolid hade lokalprogramet för Castilla-León. GNH 
 936 20.10  0545  Ukraina UR 1 med två rara töser som pratade i ungdomsprogram. Vrålstark, // 972 
     mycket svagare och dessutom störd. 5. UQ 
 936 25.10  0400  Ukraina UR1 med nyheter ytterst stark, 972 // mycket svagare. UQ 
1017 19.10 0525 RNE5TN Burgos med Castilla-Leon programmet under Granada. GNH 
1017 19.10 0525 RNE5TN Granada med regionalprogrammet för Andalucia. GNH 
1035  23.10  0423  Northsound Two, Aberdeen ren och klar med ID. UQ 
1098 19.10 0525 RNE5TN Almería med Andalucia regionalprogram. GNH 
1098 19.10 0525 RNE5TN Huelva med samma program fast en halv sekund efter Almería. GNH 
1107 19.10 0525 RNE5TN Caceres med Extremaduras regionalprogram. GNH 
1107  25.10  0340  Moray Firth R, Inverness pratade för fullt men svårt störd. UQ 
1134 19.10 0525 COPE Astorga med COPE Castilla-Leon. GNH 
1287 19.10 0520 R Castilla hade Hoy por Hoy Burgos med Rosalia Santa Oleya. GNH 
1305 19.10 0525 RNE5TN León med RNE Castilla y Léon regionalt. GNH 
1314 19.10 0525 RNE5TN Tarragona med Catalunaprogrammet. GNH 
1395 18.10 1350  R Seagull med väldig styrka. JE  
1404 18.10 1700 R Sighet, Sighetul Marmatiei med id och nyheter. JE 
1413 19.10 0525 RNE5TN Jaén med Andalusiens regionalprogram. GNH 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1485 20.10 1200 NRK1 Longyearbyen, drog dagsavisen. Trist att det inte körs något lokalt därifrån 
    längre. HR          
1485 18.10 1500 BBC R Hull starkast på frekvensen den här tiden. En britt till med “side” i namnet 
     måste rimligen vara Merseyside. JE 
1512  24.10  0400  ERA Regional, Chania, Kreta usel signal med nx. UQ 
1557     10.10  -2159 VahonFM, Den Haag. I had given up trying, but BE reported hearing it strong, so I 
     had to try and there it was, at peaks almost as strong as France. It was earlier 10 
     Watts, but 10th was the first day with 400 W. Thank you for the tip, BE! MR 
1557  18.10 1402  VahonFM, Den Haag hade gått jättebra länge, men strax efter id i ett långt reklam- 
     block så var det i stället Family Radio som tog över också på en sydostlig antenn. 
     Ännu lite senare var det först Frankrike och sedan britten som dominerade. JE 
1557  22.10   0305  VahonFM Hindustani Radio, Den Haag tidvis mycket stark med ID på holländska 
     och hindi samt musik och recitals. Lite primitiv mikrofon, men 0400 bytte man och 
     lät sen som "vanlig station." Som bäst Q5 men oftast 3-4. UQ 
1602 18.10 1600 R Waddenzee, Pietersbierum visade också den att det var mot Holland konditionerna 
     låg den här eftermiddagen. JE 
 

Afrika 
 891 9.10   0300  SRTC Sennar State R, Singa. I first thought this was the normal Ethiopia, but then 
     noticed that the ID is in Arabic. Thanks for help to Tarek Zeidan, who could ID it: 
     "Idha'at welayat as-Sinar". I think this goes to my all time Top 10! MR 

      
 
 
 
 
 
1377 18.10 2130 R Free Africa, Mwanza med härlig afrikansk musik. Tidvis riktigt bra trots 
     Frankrike. Kul eftersom jag inte hört den på flera år. JE 
 

Asien 
 567 20.9    1630   BBC via Surkhet. From Hindi to English. Thanks for the tip to Dave Kenny listening 
    in Sheigra! MR 
 666 20.10 1640 JOBK NHK 1 Osaka, uppe en stund med diskussion mellan en herre och en dam. HR 
 693 20.10 1230 JOAB NHK 2 Tokyo, med annonseringar og NHK-id. HR 
 729 20.10 1501 JOCK NHK 1 Nagoya, uppe en liten stund. HR 
 774 20.10 1215 JOUB NHK 2 Akita, stark med prat. HR 
 882 30.9    1700   R Rossii, Bishkek. Much weaker than KGZ 1287 kHz. MR 
 954 18.10 1530 AIR Najibabad gick över från Hindi och id till de engelska nyheterna. Enda indier 
    som gick utöver 1071 och 1566. JE 
1035 19.10 0230 Jordan RTV Amman anropade efter en bönestund. GNH 
1242 20.10 1234 JOLF NSB Tokyo, med All Night Nippon. HR 
1350 20.10 1553 JOER RCC Hiroshima med avbrott i All Night Nippon, där det kördes lokala  
    annonseringar. HR 
1440 27.10 0927 JOWF STV Sapporo, gick helt enormt med baseball! Rekade och drog ett ”STV- 
    Radio” i ett spelavbrott. HR 
1593 20.10 1540 JO.. NHK 2, med s/off och hymn vid denna tiden. HR 
 

Oid/Tent Asien 
576  20.10 1647 OID med BBC-WS relä. Någon som vet om Radio Nepal fortfarande reläar BBC på 
    denna frekvensen? Har skickat ett mail til R Nepal, men ännu inga besked. HR 
 

Oceanien 
 940 27.10 1307 KKNE Waipahu HI. ”All traditional Hawaiian – All the time”. Gick jättebra både 
    den 27 och 28.10! HR 
1500 27.10 1210 KHKA Honolulu HI. Har tydligen gått över och kör numera Yahoo Sports  
    Radio. HR 
 
 



Oid/Tent Oceanien 
 729 20.10 1705 OID med EE
    Adelaide, men hördes för kort tid för att man skulle få ut något vettigt. HR
1570 27.10 1005 OID, hyfsad s
    denna  förmiddag lutar det starkt åt KUAU Haiku HI. 1101 hördes FRN
    sedan kördes religiös pop för hela slanten. HR
 
Nordamerika 
 590 27.10  0544  VOCM St. John´s NL kul att 
 600 26.10 0600  KSJB Jamestown ND AN
  610 26.10 0600  CHTM Thompson MB AN
 630 20.10 1135 CHED Edmonton AB, som vanligt med nyhetsprat. Svårt att få igenom något annat 
    på denna frekvens. Svarar dock både snabbt och trevl
  660 26.10 0600  KEYZ Williston ND med ABC news AN
 680 20.10 0900 KBRW Barrow AK, körde nonstopmusik vid denna tid. 
 680 27.10 0558  WRKO Boston MA var det här och inte Canada. 
 680 21.10 0545 CJOB Winnipeg MB, med phone
 680 26.10 0600  CJOB Winnipeg MB. 
 680 26.10 0604 CJOB Winnipeg MB roligt med ombyte på van
 710 27.10 0943 KSPN Los Angeles CA, med promo för ”espnradio.com”. HR
 720 20.10 1006 KOTZ Kotzebue AK, lät 
 
 
 
 

KVOX Fargo ND – 740 kHz, ”The Fan”, hörd den 5.10.2012 (MVE 53/6), QSL i samma Eko! 
 
 750 27.10 1126 KFQD Anchorage AK, med phone
 750 20.10 1105  CKJH Melfort SK, drog ett par gamla godingar och ID:ade ”CK
 780 27.10 1334 KNOM Nome AK, med religiös pop. HR
  790 26.10 0600  KFGO Fargo ND AN
 790 20.10 0925 CFCW Camrose AB, med en glad jingel i countrymusiken. 
  790 27.10 0615  CFCW Camro
 820 27.10 0947 KCBF Fairbanks AK, ”This is 8
 830 27.10 1312 KSDP Sand Point AK, spelade oldies och annonserade ”The most music [...] is on 8
    30 K-S-D-P”. 
  830 26.10 0500  WCRN Worcester MA AN
 850 27.10 0809 KICY Nome AK, med rysk religiös pop. 
 850 22.10 0600 KOA Denver CO Newsradio 8
 880 21.10 0559 CHQT Edmonton AB, ”i
 890 28.10 0940 KBBI Homer AK, gick en halvtimme och spelade störtskön blues nonstop. 
    ”the real thing” i bästa ”Bad To The Bone”
    för NPR och samtidigt dök WLS upp på frekvensen och försvann lika snabbt igen, 
    efter att ha dragit en rek för en firma i Chicago! HR
 890 20.10 1125 CJDC Dawson Creek BC, men country och ”8
 900 20.10 1017 KZPA Ft. Yukon AK, spelade ”Lady in Red” i nonstopmusiken. HR
 910 20.10 0758 CKDQ Drumheller AB, med sedvanlig country. 
 930 21.10 0540 CJCA Edmonton AB, släppte ett ”9
 930 27.10 0356 CJCA Edmonton AB, “This is AM 9
  930 27.10 0600  CJCA Edmonton AB ”AM 9
 950 20.10 0920 KJR Seattle WA, pratade
 970 20.10 1029 KFBX Fairbanks AK med ”NBC
  970 27.10 1400  KFBX Fairbanks AK med fin, stadig signal AN
 980 22.10 0500 KKMS Richfield MN hade Richfield
     Communications i anropet. 
 990 28.10 0700 CBW Winnipeg MB. CBC Radio 1 om ovädret i Stilla Havet. HR
1000  20.10 0855 KOMO Seattle WA, med helt enorm signal. HR
 
 

OID med EE-prat i gröten av stationer på frekvensen. Bör ha varit 5RN abc 
Adelaide, men hördes för kort tid för att man skulle få ut något vettigt. HR
OID, hyfsad signal med EE och religiös radioteater. Med tanke på hur kondx var 

förmiddag lutar det starkt åt KUAU Haiku HI. 1101 hördes FRN
sedan kördes religiös pop för hela slanten. HR 

VOCM St. John´s NL kul att höra denna gamla vän igen! RÅ 
KSJB Jamestown ND AN 
CHTM Thompson MB AN 
CHED Edmonton AB, som vanligt med nyhetsprat. Svårt att få igenom något annat 
på denna frekvens. Svarar dock både snabbt och trevligt! HR 
KEYZ Williston ND med ABC news AN 
KBRW Barrow AK, körde nonstopmusik vid denna tid. HR 
WRKO Boston MA var det här och inte Canada. RÅ 
CJOB Winnipeg MB, med phone-in på ”The Superstation”. HR

B Winnipeg MB. “CJAB 68” AN 
Winnipeg MB roligt med ombyte på vanliga "680 News"

KSPN Los Angeles CA, med promo för ”espnradio.com”. HR
KOTZ Kotzebue AK, lät minsann små barn stå för läsandet av KINU

740 kHz, ”The Fan”, hörd den 5.10.2012 (MVE 53/6), QSL i samma Eko! 

KFQD Anchorage AK, med phone-in och ”Newstalk 7-50”. HR
CKJH Melfort SK, drog ett par gamla godingar och ID:ade ”CK
KNOM Nome AK, med religiös pop. HR 
KFGO Fargo ND AN 
CFCW Camrose AB, med en glad jingel i countrymusiken. HR
CFCW Camrose AB spelade CW AN 
KCBF Fairbanks AK, ”This is 8-20 AM KCBF”.  HR 
KSDP Sand Point AK, spelade oldies och annonserade ”The most music [...] is on 8

P”. Blev nog denna omgångens ”wow-loggning” för undertecknad. HR
WCRN Worcester MA AN 
KICY Nome AK, med rysk religiös pop. HR 
KOA Denver CO Newsradio 8-50. GNH 
CHQT Edmonton AB, ”i-News 8-80”. HR 

omer AK, gick en halvtimme och spelade störtskön blues nonstop. 
”the real thing” i bästa ”Bad To The Bone”-stil. Efter en kvart kom en annonsering 
för NPR och samtidigt dök WLS upp på frekvensen och försvann lika snabbt igen, 

ha dragit en rek för en firma i Chicago! HR 
CJDC Dawson Creek BC, men country och ”8-90 CJDC”. HR

Ft. Yukon AK, spelade ”Lady in Red” i nonstopmusiken. HR
CKDQ Drumheller AB, med sedvanlig country. HR 
CJCA Edmonton AB, släppte ett ”9-30 The Light”. HR 
CJCA Edmonton AB, “This is AM 9-30 the Light” på min extrema ostkustantenn! A

Edmonton AB ”AM 9-30 The Light” AN 
KJR Seattle WA, pratade football och San Fransisco Giants. HR
KFBX Fairbanks AK med ”NBC-Newsradio” och flera fina ”K
KFBX Fairbanks AK med fin, stadig signal AN 
KKMS Richfield MN hade Richfield-Minneapolis-St Paul a service of Salem
Communications i anropet. GNH 
CBW Winnipeg MB. CBC Radio 1 om ovädret i Stilla Havet. HR
KOMO Seattle WA, med helt enorm signal. HR 
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prat i gröten av stationer på frekvensen. Bör ha varit 5RN abc  
Adelaide, men hördes för kort tid för att man skulle få ut något vettigt. HR 

ignal med EE och religiös radioteater. Med tanke på hur kondx var 
förmiddag lutar det starkt åt KUAU Haiku HI. 1101 hördes FRN-News och 

 

CHED Edmonton AB, som vanligt med nyhetsprat. Svårt att få igenom något annat 
 

HR 

liga "680 News" ODD 
KSPN Los Angeles CA, med promo för ”espnradio.com”. HR 

minsann små barn stå för läsandet av KINU-ID! HR 

740 kHz, ”The Fan”, hörd den 5.10.2012 (MVE 53/6), QSL i samma Eko! Grattis OJS! 

50”. HR 
CKJH Melfort SK, drog ett par gamla godingar och ID:ade ”CK-750”. HR 

HR 

KSDP Sand Point AK, spelade oldies och annonserade ”The most music [...] is on 8-
loggning” för undertecknad. HR 

omer AK, gick en halvtimme och spelade störtskön blues nonstop. Det var 
Efter en kvart kom en annonsering 

för NPR och samtidigt dök WLS upp på frekvensen och försvann lika snabbt igen, 

HR 
Ft. Yukon AK, spelade ”Lady in Red” i nonstopmusiken. HR 

30 the Light” på min extrema ostkustantenn! A 

HR 
Newsradio” och flera fina ”K-F-B-X” ID:n. HR 

l a service of Salem 

CBW Winnipeg MB. CBC Radio 1 om ovädret i Stilla Havet. HR 



1010 28.10 0659 CBR Calgary AB, med CBC
1020 27.10 0920 KOAN Eagle River AK poppade upp på frekvensen
     med bokstavsID och dök lika 
1020 20.10 0600  KDKA Pittsburg
1040 22.10 0600  WHO Des Moines IA ”News radio 10
1060 27.10 1022 CKMX Calgary AB. ”Classic Country AM 1060”. 
1060.005 22.10 0600 KGFX Pierre SD med ett svagt ID. GNH
1070 27.10 0916 KNX Los Angeles CA. ”KNX 10
1090 16.10 0500  KPTK Seattle
1090 20.10 0922 KPTK Seattle WA, annonserade ”...Seattle’s
     Progressive on AM 10
1100 14.10 0132 WZFG Dilworth MN. Good signal. 
1100 24.10 0102 WTAM Cleveland OH “NewsRadio WTAM 1100” JE
1110 17.10 0500 KBND Bend OR.
1110 21.10 0537 KFAB Omaha NE, rekade för ”ancestry.com” och ”BiggerBetterBacon.com”. 
1110 22.10 0600  KFAB Omaha
1110.005 22.10 0500 KFAB Omaha NE hade en slogan The Movement 1110 KFAB". 
1120 22.10 0600  KMOX St Louis MO AN
1120 24.10 0302 KMOX St Louis MO “NewsTalk 11
    redan var borta. 
1130 21.10 0415 KTCN Minneapolis MN låg över Bloomberg. 
1130 24.10 0103  KTCN Minneapolis MN “Twin 
    Bloomberg. JE
1130 28.10 0932 CKWX Vancouver BC med lokalvädret och ”News 11
1140 27.10 0531  WQBA Miami FL i en jumble av stationer men ok id som kanske kan
     QRM från bl a Surco. RÅ
1150  25.10 0900 KAGO Klamath Falls OR. OJS/K 
1150 21.10 0618 WHBY Kimberley WI, släppte ett ”Newstalk 11
1150 15.10 0059 CBAC Tuktoyaktuk NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. 
1160 21.10 0648 WYLL Chicago IL, med 
1160 20.10 1040 KSL Salt Lake City UT med kommersiell talkshow som handlade om produkten 
    ”Vital Brilliance”, en genial mixtur som tydligvis skall göra oss sisådär 20
    yngre igen. Unde
    tämligen begränsad. HR
1160 21.10 0412 KSL Salt Lake City UT dominerade med ett kvacksalveriprogram…. 
1160 26.10 0500  KSL Salt Lake City
1170 21.10 0550 KJNP North Pole AK, gick med helt enorm styrka och underhöll med ”amateur 
    home gospel singing” om det nu finns någon slags definition på det som hördes. Gick 
    även fenomenalt en timme senare med lokalväder och FRN
1190 20.10 0400  WOWO Ft Wayne
1190 23.10 0900  KEX Portland OR ”News radio 11
1200 20.10 0838 KFNW West Fargo ND, har gått ofta och bra i hörst. Känns lätt igen på sina ”Faith
    1200” ID:n. HR
1200 21.10 0410 KFNW West Fargo ND 
1200 22.10 0700  KNFW West Fargo ND
1210  16.10 0503 KPRZ San Marcos CA. OJS/K 
1220  17.10 0500 KPJC Salem OR. OJS/K 
1220 20.10 1053 CJRB Boissevain MB, gick sämre än förväntat med religiöst. Manitoba
    bättre en halvtimme tidigare. HR
1230 21.10 0636 WSOO Sault Ste. 
1230 20.10 0500 KTRF Thief River Falls MN. 
1230 24.10 0535 KYSM Mankato MN. 
1230 20.10 0700 KWIX Moberly MO. 
1230 15.10 1049 KBNH Burns OR. 
1230 15.10 1123 KVAS Astoria OR. (1229.997). OJS/K 
1230 21.10 0445 CHFC Churchill MB bör det vara som kör CBC Radio One störd av en 
    sportstation. GNH
1230 15.10 0059 CBQC Fort Providence NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. 
 

CBR Calgary AB, med CBC-radio annonseringar. HR 
KOAN Eagle River AK poppade upp på frekvensen 
med bokstavsID och dök lika snabbt igen efteråt! HR 
KDKA Pittsburgh PA sista ut denna morgon med id. RÅ 
WHO Des Moines IA ”News radio 10-40” AN 
CKMX Calgary AB. ”Classic Country AM 1060”. HR 
KGFX Pierre SD med ett svagt ID. GNH 
KNX Los Angeles CA. ”KNX 10-70 Newsradio” HR 

eattle WA. ”Progressive talk” AN 
ttle WA, annonserade ”...Seattle’s 

ve on AM 10-90..” och sedan en promo för ”am1090seattle.com”. 
WZFG Dilworth MN. Good signal. OJS/K  
WTAM Cleveland OH “NewsRadio WTAM 1100” JE 
KBND Bend OR. Very nice signal at this time. OJS/K  
KFAB Omaha NE, rekade för ”ancestry.com” och ”BiggerBetterBacon.com”. 
KFAB Omaha NE. ”Live and local” AN 
KFAB Omaha NE hade en slogan The Movement 1110 KFAB". 
KMOX St Louis MO AN 
KMOX St Louis MO “NewsTalk 11-20 KMOX” dök upp när nästan alla signaler 
redan var borta. JE 
KTCN Minneapolis MN låg över Bloomberg. GNH 
KTCN Minneapolis MN “Twin Cities NewsTalk AM 11-30” överröstade 

JE 
CKWX Vancouver BC med lokalvädret och ”News 11-30”. HR
WQBA Miami FL i en jumble av stationer men ok id som kanske kan
QRM från bl a Surco. RÅ 
KAGO Klamath Falls OR. OJS/K  
WHBY Kimberley WI, släppte ett ”Newstalk 11-50 WHBY” mellan rekarna. 
CBAC Tuktoyaktuk NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. 
WYLL Chicago IL, med religiöst såklart och bråkade rejält med KSL en stund. HR
KSL Salt Lake City UT med kommersiell talkshow som handlade om produkten 
”Vital Brilliance”, en genial mixtur som tydligvis skall göra oss sisådär 20
yngre igen. Undertecknad ställer sig skeptisk. Min lust att bli 15
tämligen begränsad. HR 
KSL Salt Lake City UT dominerade med ett kvacksalveriprogram…. 
KSL Salt Lake City UT: “Utah’s new traffic and weather station”
KJNP North Pole AK, gick med helt enorm styrka och underhöll med ”amateur 
home gospel singing” om det nu finns någon slags definition på det som hördes. Gick 
även fenomenalt en timme senare med lokalväder och FRN-News. 
WOWO Ft Wayne IN “Fox news radio” AN 
KEX Portland OR ”News radio 11-90” AN 
KFNW West Fargo ND, har gått ofta och bra i hörst. Känns lätt igen på sina ”Faith
1200” ID:n. HR 
KFNW West Fargo ND anropade Faith 1200 KFNW. GNH 
KNFW West Fargo ND AN 
KPRZ San Marcos CA. OJS/K  
KPJC Salem OR. OJS/K  
CJRB Boissevain MB, gick sämre än förväntat med religiöst. Manitoba

en halvtimme tidigare. HR 
WSOO Sault Ste. Marie MI. OJS/K  
KTRF Thief River Falls MN. OJS/K  
KYSM Mankato MN. OJS/K 
KWIX Moberly MO. OJS/K  
KBNH Burns OR. OJS/K  
KVAS Astoria OR. (1229.997). OJS/K  
CHFC Churchill MB bör det vara som kör CBC Radio One störd av en 
sportstation. GNH 
CBQC Fort Providence NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. 
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en promo för ”am1090seattle.com”. HR 

KFAB Omaha NE, rekade för ”ancestry.com” och ”BiggerBetterBacon.com”. HR 

KFAB Omaha NE hade en slogan The Movement 1110 KFAB". GNH 

20 KMOX” dök upp när nästan alla signaler 

30” överröstade  

30”. HR 
WQBA Miami FL i en jumble av stationer men ok id som kanske kan duga till rpt. 

50 WHBY” mellan rekarna. HR 
CBAC Tuktoyaktuk NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. OJS/K  

religiöst såklart och bråkade rejält med KSL en stund. HR 
KSL Salt Lake City UT med kommersiell talkshow som handlade om produkten  
”Vital Brilliance”, en genial mixtur som tydligvis skall göra oss sisådär 20-30 år  

rtecknad ställer sig skeptisk. Min lust att bli 15-16 år igen är  

KSL Salt Lake City UT dominerade med ett kvacksalveriprogram…. GNH 
UT: “Utah’s new traffic and weather station” AN 

KJNP North Pole AK, gick med helt enorm styrka och underhöll med ”amateur  
home gospel singing” om det nu finns någon slags definition på det som hördes. Gick 

News. HR 

KFNW West Fargo ND, har gått ofta och bra i hörst. Känns lätt igen på sina ”Faith-

CJRB Boissevain MB, gick sämre än förväntat med religiöst. Manitoba-1250 gick 

CHFC Churchill MB bör det vara som kör CBC Radio One störd av en  

CBQC Fort Providence NT. “CBC Radio One 1340 in Yellowknife”. OJS/K 



1240 14.10 0306 KSUE Susanville CA. OJS/K 
1240  17.10 0147 KDEC Decorah IA. 
1240 21.10 0634 WCBY Cheboygan MI. "Big Country Gold". OJS/K 
1240 15.10 0407 KLTZ Glasgow MT. (1239.984). ABC news at 04:01. 
1240 14.10 0119 KDLR Devils Lake ND. OJ
1240 20.10 0500 KCCR Pierre SD. ESPN. OJS/K 
1240  26.10 1300 KCVL Colville WA. OJS/K 
1250 20.10 1020 CHSM Steinbach MB, med ”AM 12
1250 26.10 0530  CHSM Steinbach MB: ”South eastern Manitoba’s classical
    12-50 radio”.
1260 29.10 0700 KBLY Idaho Falls ID. OJS/K 
1260 29.10 0300 KROX Crookston MN. OJS/K 
1260 29.10 0534 WRIE Erie PA. OJS/K 
1260 29.10 0500 WXCE Amery WI. OJS/K 
1260 25.10 0900 KPOW Powell WY. Together with CFRN
1260 20.10 1140 CFRN Edmonton AB, med ESPN
1270 26.10 1200 KXQZ Twin Falls ID. 
1270 22.10 0426 KNWC Sioux Falls 
1280 22.10 0500 KBNO Denver CO med Que Buena + MEX tog över efter en TLK som nog var
     WWTC. GNH
1280 22.10 0535 WWTC Minneapolis MN 
1280 22.10 0520 WNAM Neenah
     WNAM”. GNH
 
 
 
 
 
 
 
1280 20.10 0544  CFMB Montréal QC med asiatiskt språk och nämner ”
1280 21.10 0415 CJSL Estevan SK 
1280 28.10 0748 CJSL Estevan SK, hyggligt i bruset med ”Todays Best Country and Your all time 
    favourites – CJ 12
1290 26.10 0000 KOUU Pocatello ID. OJS/K 
1290 20.10 1023 CFRW Winnipeg MB, med sport och ”TSN
1299.994 22.10 0558 WOOD Grand Rapids
     Station Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM". 
1299.996 22.10 0430 KGLO Mason City IA väldigt dominant med "1300 
     ett break i C2C. GNH
1300 23.10 0300  KGLO Mason City IA. Också 0900. 
1300 24.10 0122  KGLO Mason City IA med storbandsjazz (Harry James och liknande). 
    ibland men KGLO 
1300 25.10 0702 WOOD Grand Rapids MI har varit pålitlig
1300 27.10 0600  WOOD Grand Rapids MI har hörts 2 morgnar i rad, och känns lätt igen på att de
     gärna id:ar med FM
1300 17.10 0500  KKOL Seattle
1300 28.10 0929 KKOL Seattle WA, med rek för skatteplaneringsfirma och ID:ade ”MoneyRadio 
    1300 KKOL”. HR
1310 24.10 0123 WDTW Dearborn MI 
    beskedligare än vanligt. 
1310 16.10 0421 KEIN Great Falls MT. OJS/K 
1310 22.10 0452 KNOX Grand Forks ND "Sporting Radio 1310 KNOX AM Grand Forks
1310 23.10 1100 KNPT Newport OR. "Newstalk 1310, KNPT, Newport" followed by ABC news. 

OJS/K  
1310 28.10 1000 KZXR Prosser WA. Very strong with id

OJS/K 
 
  

KSUE Susanville CA. OJS/K  
KDEC Decorah IA. “AM 1240 KDEC”. OJS/K  
WCBY Cheboygan MI. "Big Country Gold". OJS/K  
KLTZ Glasgow MT. (1239.984). ABC news at 04:01. OJS/K 
KDLR Devils Lake ND. OJS/K  
KCCR Pierre SD. ESPN. OJS/K  
KCVL Colville WA. OJS/K  
CHSM Steinbach MB, med ”AM 12-50 Community information”. HR
CHSM Steinbach MB: ”South eastern Manitoba’s classical choice: AM 

. AN 
KBLY Idaho Falls ID. OJS/K  
KROX Crookston MN. OJS/K  
WRIE Erie PA. OJS/K  
WXCE Amery WI. OJS/K  
KPOW Powell WY. Together with CFRN-AB. OJS/K  
CFRN Edmonton AB, med ESPN-Radio. HR 
KXQZ Twin Falls ID. "Funny 12-70". OJS/K  
KNWC Sioux Falls SD med ett kort Faith 12-70. GNH 
KBNO Denver CO med Que Buena + MEX tog över efter en TLK som nog var

GNH 
WWTC Minneapolis MN “…on AM 12-80 The Patriot….” GNH
WNAM Neenah-Menasha WI “Americas Best Music 24 hours a day on AM 12

. GNH 

CFMB Montréal QC med asiatiskt språk och nämner ”Laval”. 
CJSL Estevan SK “CJ-1280” ID. Country. GNH 
CJSL Estevan SK, hyggligt i bruset med ”Todays Best Country and Your all time 

CJ 12-80” HR 
KOUU Pocatello ID. OJS/K  
CFRW Winnipeg MB, med sport och ”TSN-Radio”. HR 
WOOD Grand Rapids MI “West Michigan News Weather Traffic and Election
Station Newsradio WOOD 1300 and 106.9 FM". GNH 
KGLO Mason City IA väldigt dominant med "1300 KGLO"-ID före ett reklampass i
ett break i C2C. GNH 
KGLO Mason City IA. Också 0900. AN 
KGLO Mason City IA med storbandsjazz (Harry James och liknande). 

KGLO dominerade en bra stund. JE 
Grand Rapids MI har varit pålitlig," News Radio WOOD"

WOOD Grand Rapids MI har hörts 2 morgnar i rad, och känns lätt igen på att de
gärna id:ar med FM-frekvensen 106.9 MHz. RÅ 

L Seattle WA AN 
KKOL Seattle WA, med rek för skatteplaneringsfirma och ID:ade ”MoneyRadio 
1300 KKOL”. HR 
WDTW Dearborn MI – Detroit-reklamer och Randi Rhodes. “All News” från Ottawa 
beskedligare än vanligt. JE 
KEIN Great Falls MT. OJS/K  
KNOX Grand Forks ND "Sporting Radio 1310 KNOX AM Grand Forks
KNPT Newport OR. "Newstalk 1310, KNPT, Newport" followed by ABC news. 

KZXR Prosser WA. Very strong with id for KMNA La Maquina Yakima 98.7 FM. 
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OJS/K  

50 Community information”. HR 
choice: AM  

KBNO Denver CO med Que Buena + MEX tog över efter en TLK som nog var 

GNH 
Americas Best Music 24 hours a day on AM 12-80 

Laval”. RÅ 

CJSL Estevan SK, hyggligt i bruset med ”Todays Best Country and Your all time 

West Michigan News Weather Traffic and Election 

ID före ett reklampass i 

KGLO Mason City IA med storbandsjazz (Harry James och liknande). Reloj tog över 

," News Radio WOOD" ODD 
WOOD Grand Rapids MI har hörts 2 morgnar i rad, och känns lätt igen på att de 

KKOL Seattle WA, med rek för skatteplaneringsfirma och ID:ade ”MoneyRadio 

“All News” från Ottawa 

KNOX Grand Forks ND "Sporting Radio 1310 KNOX AM Grand Forks”. GNH 
KNPT Newport OR. "Newstalk 1310, KNPT, Newport" followed by ABC news. 

for KMNA La Maquina Yakima 98.7 FM. 
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1310 21.10 0509 CIWW Ottawa ON, drog rekar och lokalväder följt av ett ”13-10 News”. HR 
1310 22.10 0430 CIWW Ottawa ON lurade mig med en kort notis om TSN Sports. GNH 
 
 
 
 
 
 
 
1320 22.10 0538 KOZY Grand Rapids MN hade reklampass och idade i samma veva. GNH 
1320 14.10 0112 KHRT Minot ND. OJS/K  
1320 26.10 0000 KELO Sioux Falls SD. OJS/K 
1320 22.10 0544 KFNZ Salt Lake City UT måste det vara som kör Yahoo Sports Radio. GNH 
1320 20.10 0842 CHMB Vancouver BC, med CC-prat. HR 
1329.991 22.10 0430 WLOL Minneapolis MN körde ett program som jag tror hette Minnesota Mix. GNH 
1330.013 22.10 0542 KWLO Waterloo IA tent som körde en match med Minnesota Vikings. Verkade 
     refereras av KFAN. GNH 
1340 20.10 1000 KROS Clinton IA. Alone on the 310-degree antenna. OJS/K  
1340 20.10 1000 KTFI Wendell ID. On the 340-degree antenna with KROS-IA below. OJS/K  
1340 22.10 0704 WMID Atlantic City NJ. OJS/K 
1340 16.10 0531 KBNW Bend OR. “104.5 FM 1340 AM Newsradio KBNW”. OJS/K  
1340 28.10 1130 KWVR Enterprise OR. OJS/K  
1340 24.10 1200 KJOX Kennewick WA. ESPN. OJS/K  
1359.973 22.10 0505 KHNC Johnstown CO dominant en stund. "KHNC 1360 AM Johnstown-Denver". GNH 
1359.998 22.10 0446 KSCJ Sioux City IA slog på trumman för Jim Bohannan Show. GNH 
1360 22.10 0604  KHNC Johnstown CO ”You’re listening to the Lion, 10.000W” AN 
1360 23.10 0900  KKMO Tacoma WA. “El Rey 13-60 la autoridad en la música Mexicana”.  
    HK verifierade mitt förslag till ID och gav mig deras slogan. AN 
1360 28.10 0908 KKMO Tacoma WA, körde mexarmusic och annonserade ”...música, El Rey!” HR 
1360 24.10 0128 WTAQ Green Bay WI ”NewsTalk WTAQ Green Bay” JE 
1369.984 22.10 0445 KSUM Fairmont MN anropade "AM 13-70 KSUM playing Americas Music the Best 
     Country". GNH /Låter trevligt! –tl/ 
1370 26.10 0600  KXTL Butte MT gick tillsammans med R Mundial AN 
1379.998 22.10 0500 KLIZ Brainerd MN med TOH ID. “Sportstalk radio for the Brainerd Lake 13-80 
     KLIZ Brainerd-Baxter The Fan". GNH 
1380 20.10 0700 KLIZ Brainerd MN. OJS/K  
1380 26.10 0600  KLIZ Brainerd MN AN 
1380 20.10 0500 WTJK South Beloit IL. OJS/K  
1380 22.10 0450 KOTA Rapid City SD kör numera Yahoo Sports Radio. GNH 
1380 16.10 0500  KRKO Everett WA. Även 17.10. AN 
1380 20.10 1100 KRKO Everett WA annonserade ”Fox Sports Radio”. Stämmer bra, det! HR 
1380 16.10 0400 WOTE Clintonville WI. OJS/K  
1390 22.10 0546 KJAM Madison SD hördes svagt med en annonsering "….music on….KJAM". Det 
     fanns en ESPN, en C2C och en MEX på frekvensen, lyckades inte få ut någon. GNH 
1390 28.10 0534 WRIG Scofield WI, gick skapligt med Fox Sports. HR 
1400 16.10 0430 KSPT Sandpoint ID. OJS/K 
1400 21.10 0656 WBIP Booneville MS. “WBIP AM 1400 - your hometown radio station … 

wbipam.com  … ”.  OJS/K 
1400 21.10 0701 WQXO Munising MS. OJS/K 
1400 28.10 1300 KITZ Silverdale WA. OJS/K  
1400 20.10 0700 WATW Ashland WI. A Heartland Communications station. OJS/K  
1410 17.10 0214 KIIX Fort Collins CO. Now C&W with "Kicks AM 1410". OJS/K  
1410 22.10 0516 KIIX Fort Collins CO annonserade "Kicks AM 14-10". GNH 
1410 21.10 0500 KRWB Roseau MN med country. "Classic Rock 14-10 KRWB". GNH 
1410 20.10 0600 WING Dayton OH. ESPN Radio WING AM. OJS/K  
1410 15.10 0412 KWYO Sheridan WY. Station id after ABC news. OJS/K 
1410 23.10 0900  CFTE Vancouver BC. ESPN Radio. Även 1000. AN 
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1410 27.10 1033 CFTE Vancouver BC, med promos för ESPN-com. Lyckades dock få till ett riktigt id 
    också: ”Team 14-10 CFTE”. HR 
1420 21.10 0300  WHK Cleveland OH. En massa splatter på fq. AN 
1429.991 21.10 0417 KEZW Aurora CO “….in Studio 14-30”. GNH 
1430  21.10 0656 KZQZ St. Louis MO. Starting ABC news now. OJS/K  
1430 27.10 0913 KCLK Asotin WA. ”AM 14-30 The Sportsfan”. I övrigt ESPN. HR 
1430  20.10 0600 WBEV Beaver Dam WI. OJS/K  
1430 26.10 0600  KLO Ogden UT ”World class talk radio”. AN 
1430 28.10 0829 KLO Ogden UT, poppade upp när oldiesstationen dök en stund, och släppte ett  
    ”World Class Talk,  K-L-O”. HR 
1430.006 22.10 0530 KLO Ogden UT stack upp med nyhetsprat. GNH 
1440  20.10 0700 KEYS Corpus Christi TX. ESPN. OJS/K  
1450  14.10 0133 KZZJ Rugby ND. OJS/K 
1450  25.10  0800  WENJ Atlantic City NJ. Now with "WPG"-id and 

website wpg1450.com. Talk format, Red Eye 
Radio now. OJS/S 

1450 20.10 0800 KLBM La Grande OR. Dual-id with KBKR 1490. OJS/K  
1450  28.10 1300 KSUH Puyallup WA. OJS/K  
1459.997 22.10 0520 KLTC Dickinson ND var för en gång skull inte dominant. KXNO + en TLK på .991 

     hördes också. Dessutom ytterligare en CW. GNH 
1460 28.10 0626 KLTC Dickinson ND, fadade upp och ner med country. Använde så många  
    referenser i sina annonseringar att man kunde tro att det var tre olika stationer som 
    turades om att dominera frekvensen. ”Classic Country”, ”AM 14-60” och ”iHeart 
    Radio”. Men det var bara KLTC där, hihi! HR 
1460 22.10 0435 KXNO Des Moines IA annonserade sin Radio News Show från Fox Sports Radio. 
     14-60 KXO Id. GNH 
1469.998 22.10 0417 KMNQ Brooklyn Park MN med ”La Invasora 14-70 AM” ID. Dominerade kanalen 
     hela morgonen. GNH 
1470  28.10 1300 KELA Centralia-Chehalis WA. OJS/K  
1470 16.10 0500  CJVB Vancouver BC med kinesiska AN 
1470 27.10 1150 CJVB Vancouver BC, med kinesisk pop och underhållningsmusik. HR 
1479.993 22.10 0547 WGVU Kentwood MI med oldies. GNH 
1490  20.10 0917 KRIB Mason City IA. NOS: "America's Best Music - AM 1490 - KRIB". OJS/K  
1490  19.10 0800 KXRA Alexandria MN. OJS/K  
1490  16.10 0523 KBZY Salem OR. “Salem’s First Choice 1490 KBZY”. OJS/K  
1490  16.10 1100 KSKR Roseburg OR. Fox Sports Radio. OJS/K  
1490  21.10 0529 WVGB Beaufort SC. "94.5 The Coast". OJS/K 
1490  28.10 1100 KRKZ Forks WA. Together with KEYG-WA and interesting PBS-station. OJS/K  
1490  17.10 0500 KTEL Walla Walla WA. ESPN. OJS/K  
1500 21.10 0418 KSTP St Paul MN med World Series via ESPN. GNH 
1510 21.10 0333 KCKK Littleton CO, drog rekar för firmor i Denver. HR 
1510 21.10 0435 KCKK Littleton CO med lokal "Mile High Sports Radio". GNH 
1510 22.10 0500  KCKK Littleton CO AN 
1510 22.10 0635 WLAC Nashville TN ihop med flera, möjligen KGA en av dem! ODD 
1510 28.10 0517 KGA Spokane WA, ”Sportradio 15-10 KGA, Spokane’s Home of the NFL”. HR 
1520 20.10 0500  WWKB Buffalo NY dominant, men ibland kommer en annan med lugn mx som jag 
     inte kunnat luska ut vilken den är. RÅ 
1520 22.10 0623 KOKC Oklahoma City OK inte vanlig här, med id ihop med KB, troligen. ODD 
1520 16.10 0500  KKXA Snohomish WA. ”Classic Country” AN 
1520 28.10 0510 KKXA Snohomish WA, äntligen i loggen! Svår här i Vardø pga vår semilokala ryss 
    på 1521 kHz. Fina ”K-X-A” id’n och bra country-rock. Blir att skicka ett mail til 
    Andrew Skotdal, som verifierade KRKO-1380 till mig förra året. Han har  
    hand om KKXA också. HR 
1530 27.10 0832 KFBK Sacramento CA, med ”KFBK Traffic watch” och lokalt väder. HR 
1540 20.10 0700  KXEL Waterloo IA med bra id på timmen, annars en hel del SS-talk. RÅ 
1540 21.10 0504 KXEL Waterloo IA, drog ett snabbt bokstavs-ID innan ”Red Eye Radio Show”  
    fortsatte från Dallas. HR 
1540 22.10 0633 KXEL Waterloo IA har varit mycket vanlig en tid, dessutom "stark" ODD 
 



 
1540 26.10 0500 KXEL Waterloo IA med “Newstalk 1540 KXEL 
    Stark TN 
1540 20.10 0631 KEDA San Antonio TX. “A … radio station in San Antonio. KEDA, San Antonio, 

Texas, USA!” Very interesting ESPN station at the same time while KXEL had an 
empty carrier for almost 3 hours this morning. 

1540  24.10 1200 KXPA Bellevue WA. 
1550 27.10 0903 KZDG  San Francisco CA, ID:ade ”Radio Zindagi” efter att ha spelat indiskt och 
    ”hare-hare” i en halvtimme. 
 
 
 
 
 
 
1550 23.10 0900  KKOV Vancouver WA AN
1560 21.10 0356 KKAA Aberdeen SD, annonserade ”Family Radio”. HR
1560 21.10 0430 KKAA Aberdeen SD med ett "This is KKAA Aberdeen". GNH
1560 22.10 0600  KKAA Aberdeen SD. ”Family Radio” AN
1560  23.10 1100 KZIZ Pacific WA. Very strong 
1560  14.10 0259 CBKD High Level AB. Edmonton 740
1570 20.10 0724 CKMW Winkler MB. 
1570 21.10 0430 CKMW Winkler MB stark med country. 
1580  15.10 0400 KMIK Tempe AZ. “This 

day power for many days. 
1580 20.10 0730 KMIK Tempe AZ gick bra med ”fjortispop” och ”Radio Disney”. 
1580 21.10 0430 KMIK Tempe AZ med Radio Disney förvånansvärt stark och ensam. 
1580 22.10 0630  KMIK Tempe AZ med Radio Disney. 
1590 22.10 0500  KVGB Great Bend KS
1590 28.10 0502 KVGB Great Bend KS, drog vädret för Great Bend och närområdet. HR
1590 21.10 0456 KGFK East Grand Forks MN kallade sig helt enkelt The Forks. Blandad roc
1590 26.10 0505  WGBW Denmark WI
1600 21.10 0430 KEPN Lakewood CO påstår
     Annonserade för systerstationen Sp
1600 22.10 0700  KEPN Lakewood CO. 
1600 27.10 0758 KPNP Watertown MN, med prat och annonseringar på Hmong och dito musik. HR
1600  14.10 0304 KTUB Centerville UT. “Mi Juan 1600” mijuan.net (1600.
1630 20.10 0500  KRND Fox Farm
1630 21.10 0430 KRND Fox Farm WY med ett La Jota Mexicana ID. 
1630 28.10 0433 KRND Fox Farm WY, med ösig mexarmusik och ”La Jota Mexicana!” 
1650 21.10 0400  KCNZ Cedar Falls IA. 
1650 28.10 0411 KCNZ Cedar Falls IA, med Fox Sports Radi
 
 
 
 
 
1660 20.10 0530  WBCN Charlotte NC blev min första NA
     ”America´s Talk”. RÅ
1660 26.10 0552  KQWB West Fargo ND. Jag skickade ett clip till OJS som
     True Oldies Channel 
     mao KQWB-
1680 27.10 0500  WOKB Winter Garden FL med gospel
                                    Louisiana-stationen. RÅ
1690 21.10 0506  WPTX Lexington Park MD med PSA för ”preventing wildfires”. RÅ
1700 27.10 0516   WJCC Miami Springs FL stark med Haiti
1700 23.10 0500  KBGG Des Moines IA. 
1700 28.10 0435 KBGG Des Moines IA, med ESPN och ”The Champ”. 
 

KXEL Waterloo IA med “Newstalk 1540 KXEL Waterloo, Iowa. ABC news. 

KEDA San Antonio TX. “A … radio station in San Antonio. KEDA, San Antonio, 
Texas, USA!” Very interesting ESPN station at the same time while KXEL had an 
empty carrier for almost 3 hours this morning. OJS/K /Tack för ljudklippet OM
KXPA Bellevue WA. Brief id in NOS music. OJS/K  

San Francisco CA, ID:ade ”Radio Zindagi” efter att ha spelat indiskt och 
hare” i en halvtimme. HR 

KOV Vancouver WA AN 
KKAA Aberdeen SD, annonserade ”Family Radio”. HR 
KKAA Aberdeen SD med ett "This is KKAA Aberdeen". GNH
KKAA Aberdeen SD. ”Family Radio” AN 
KZIZ Pacific WA. Very strong and alone on the frequency at this time. OJS/K 
CBKD High Level AB. Edmonton 740-id. OJS/K  
CKMW Winkler MB. Uppe med country. HR 
CKMW Winkler MB stark med country. GNH 
KMIK Tempe AZ. “This is KMIK KMIK HD1 Tempe Phoenix”. Must have been on 
day power for many days. OJS/K  
KMIK Tempe AZ gick bra med ”fjortispop” och ”Radio Disney”. 
KMIK Tempe AZ med Radio Disney förvånansvärt stark och ensam. 
KMIK Tempe AZ med Radio Disney. Stark! AN 
KVGB Great Bend KS AN 
KVGB Great Bend KS, drog vädret för Great Bend och närområdet. HR
KGFK East Grand Forks MN kallade sig helt enkelt The Forks. Blandad roc
WGBW Denmark WI AN 
KEPN Lakewood CO påstår sig ha den bästa täckningen för College Football.
Annonserade för systerstationen Sportsradio 104.3 The Fan. GNH
KEPN Lakewood CO. Nämner också Denver i ID! AN 
KPNP Watertown MN, med prat och annonseringar på Hmong och dito musik. HR
KTUB Centerville UT. “Mi Juan 1600” mijuan.net (1600.012). 
KRND Fox Farm WY “La jota Mexicana” med MEX mx. AN
KRND Fox Farm WY med ett La Jota Mexicana ID. GNH 
KRND Fox Farm WY, med ösig mexarmusik och ”La Jota Mexicana!” 

Cedar Falls IA. Fox Sports Radio AN 
KCNZ Cedar Falls IA, med Fox Sports Radio. HR 

WBCN Charlotte NC blev min första NA-rpt på 6 år! Flera id:n med
”America´s Talk”. RÅ 
KQWB West Fargo ND. Jag skickade ett clip till OJS som svarade: ”Jeg hører “The
True Oldies Channel – True Oldies 16-60 – The Redwood Valley’s Greatest Hits”

-ND”. Tnx OJS! AN 
OKB Winter Garden FL med gospel-mx i massor, ej att förväxl

stationen. RÅ 
Lexington Park MD med PSA för ”preventing wildfires”. RÅ

WJCC Miami Springs FL stark med Haiti-px. RÅ 
KBGG Des Moines IA. ESPN Radio AN 
KBGG Des Moines IA, med ESPN och ”The Champ”. HR 
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Waterloo, Iowa. ABC news.  

KEDA San Antonio TX. “A … radio station in San Antonio. KEDA, San Antonio, 
Texas, USA!” Very interesting ESPN station at the same time while KXEL had an 

/Tack för ljudklippet OM-tl/ 

San Francisco CA, ID:ade ”Radio Zindagi” efter att ha spelat indiskt och 

 

KKAA Aberdeen SD med ett "This is KKAA Aberdeen". GNH 

and alone on the frequency at this time. OJS/K  

is KMIK KMIK HD1 Tempe Phoenix”. Must have been on 

KMIK Tempe AZ gick bra med ”fjortispop” och ”Radio Disney”. HR 
KMIK Tempe AZ med Radio Disney förvånansvärt stark och ensam. GNH 

KVGB Great Bend KS, drog vädret för Great Bend och närområdet. HR 
KGFK East Grand Forks MN kallade sig helt enkelt The Forks. Blandad rock. GNH 

sig ha den bästa täckningen för College Football. 
rtsradio 104.3 The Fan. GNH 

KPNP Watertown MN, med prat och annonseringar på Hmong och dito musik. HR 
). OJS/K 

AN 

KRND Fox Farm WY, med ösig mexarmusik och ”La Jota Mexicana!” HR 

id:n med QRG och 

svarade: ”Jeg hører “The 
The Redwood Valley’s Greatest Hits” 

mx i massor, ej att förväxla med  

Lexington Park MD med PSA för ”preventing wildfires”. RÅ 



Oid/Tent Nordamerika 
680  27.10 1513 Tent KBRW med mycket svag audio i en minut. 
    men försvann snabbt, kanske ren glädjehörsel??.  TN 
1400 22.10 0535 OID med Fox Sports anropar lokalt med 1400 AM men mer klarar jag inte. Ger tel nr
     877-99-ON-FOX. GNH
1430 28.10 0804 Tent KZQZ Saint Louis MO
    Stundtals hygglig signal, men fadade hela tiden ner när något annonserades. Får se 
    vad som kan hittas när inspelningen manglas. HR
 
Centralamerika och Västindien
 580 26.10 0556 WKAQ San Juan PR har inte varit så vanlig si
  640 27.10 0600  R Guadeloupe 1ère, Point
    Inter och bra hörighet. AN
 840 28.10 0501 HOL80 R Nacional, Panamá
     långt jag uppfattade det, i Colón, ganska "stark"
 900 22.10 0600 XEW Mexico City med W Radio Servicio Informativo. 
  970 27.10 0600  WSTX Christiansted med sin typiska karibien
1020 27.10 0514  CMBD Ra Reloj
     väloljad propagandamaskin mellan pipen. RÅ 
1050 27.10 0527  CMLL R Victoria LT med ett fint id, men den finns  
     splash från 1053 denna tid. RÅ
1070  24.10  0100  WMIA R Arecibo, Arecibo PR växlade med R Trinchera. 
1140 24.10 0300 CMHA R Cadena Agramonte
    frekvensen. Nog för att 
    (och inte heller tror mig ha sett den l
1190 21.10 0457 XEWK ”W Radio” Guadalajara, med ID och c/d 0500
     efter Mexicos nationalhymn.
     Mjelde som hjälpt till med ID, då min spanska är
     rostig. HR 
1190 24.10 0330 WBMJ San Juan PR med program på engelska. JE
1210 21.10 0600  CMGL R Sancti Spíritus, Sanct
     igång nyheterna. 
1230 22.10 0526 XEEX R Fórmula Culiacan SN är 
     telefonnummer som Fredrik D hjälpte mig att tyda. GNH
1390 21.10 0538 WISA Isabela PR 
     Boricua vägen? GNH
1400 21.10 0100  Harbour Light, Carr
1410 21.10 0414 XECF Los Mochis SN annonserade för ett program som hette "…Estrellas". La
     Mexicana slogan. Även en annonsering för sportprogram från www.rcn.com.mx som
     gjorde mig lite konfunderad. GNH
1550 21.10 0600  CMBA R Rebelde med 
1570 21.10 0600  XERF-AM La Poderosa, Ciudad Acuña. 
1570 21.10  0600  XERF La Poderosa, Ciudad Acuña med bra id på timmen. RÅ
1570 27.10 0804 XERF La Poderosa, Ciudad Acu
     fina annonseringar. Blir nog en rapport! HR
1610      ofta    0500  Caribbean Beacon, The Valley // 60
     ibland ligger det spännande sake
1620 20.10 0500  WDHP Frederiksted med tidspip vi
1700 21.10 0430 XEPE Tecate BCN som anropar 
1700 27.10 0500  XEPE Tecate BC
    ett positivt svar härifrån! En sörländska som jag saglar över en
     pärmen..... RÅ 
 
Sydamerika 
 850 21.10 0607 HJKC W Radio, Santafé de Bogotá
1200 24.10 0102 HJIJ La Voz de la Reza, Medellín så pass stark att en annan spansktalande och två 
    NA stördes svårt av inte
1200 26.10 0622 HJNF R Super de Cali, Cali med id 

Tent KBRW med mycket svag audio i en minut. Lät som man var // med webstream, 
men försvann snabbt, kanske ren glädjehörsel??.  TN  
OID med Fox Sports anropar lokalt med 1400 AM men mer klarar jag inte. Ger tel nr

FOX. GNH 
Tent KZQZ Saint Louis MO. Gick en lång stund med blandade sköna oldies. 
Stundtals hygglig signal, men fadade hela tiden ner när något annonserades. Får se 
vad som kan hittas när inspelningen manglas. HR 

Centralamerika och Västindien 
San Juan PR har inte varit så vanlig sista tiden, reklam just nu

R Guadeloupe 1ère, Point-à-Pitre blev en överraskning! Relä av
Inter och bra hörighet. AN 

R Nacional, Panamá med långt tal av, troligen, el presidente,
långt jag uppfattade det, i Colón, ganska "stark" ODD 
XEW Mexico City med W Radio Servicio Informativo. GNH 

Christiansted med sin typiska karibien-mx. AN 
Reloj, Jorobo LT kom mycket fint denna tid och de låter lite

väloljad propagandamaskin mellan pipen. RÅ  
Victoria LT med ett fint id, men den finns  redan i pärmen. Rätt ok fri från

splash från 1053 denna tid. RÅ 
WMIA R Arecibo, Arecibo PR växlade med R Trinchera. JE 

Cadena Agramonte, Camagüey överraskade med ett id på den här 
Nog för att kubanerna tycks blanda och ge, men här har jag aldrig hört 

(och inte heller tror mig ha sett den loggad) förr. JE 
XEWK ”W Radio” Guadalajara, med ID och c/d 0500 
efter Mexicos nationalhymn.Tack till HK och Bjarne 

hjälpt till med ID, då min spanska är 

WBMJ San Juan PR med program på engelska. JE 
Sancti Spíritus, Sancti Spíritus/CTOM1 drog 

igång nyheterna. AN 
rmula Culiacan SN är det ganska säkert som annonserar och ger ett

telefonnummer som Fredrik D hjälpte mig att tyda. GNH 
Isabela PR som annonserar sitt program ”… equipo de WIAC 74

Boricua vägen? GNH 
Harbour Light, Carriacou AN 
XECF Los Mochis SN annonserade för ett program som hette "…Estrellas". La
Mexicana slogan. Även en annonsering för sportprogram från www.rcn.com.mx som
gjorde mig lite konfunderad. GNH 
CMBA R Rebelde med nx efter TOTH. AN 

AM La Poderosa, Ciudad Acuña. Låg under Bethel. AN
XERF La Poderosa, Ciudad Acuña med bra id på timmen. RÅ
XERF La Poderosa, Ciudad Acuña med prat om ”El día del muerto”, följt av ID
fina annonseringar. Blir nog en rapport! HR 
Caribbean Beacon, The Valley // 6090 och svårt att få igenom något 
bland ligger det spännande saker under. RÅ  

WDHP Frederiksted med tidspip vid TOTH, sedan BBC WS. AN
XEPE Tecate BCN som anropar “the new 1700 ESPN”. GNH
XEPE Tecate BCN med ”ESPN Seventeen Hundred” i id. Hade varit roligt med 

positivt svar härifrån! En sörländska som jag saglar över en
pärmen..... RÅ  

W Radio, Santafé de Bogotá med "Candela, 8-50 AM, Solo exito"
HJIJ La Voz de la Reza, Medellín så pass stark att en annan spansktalande och två 

ördes svårt av interferenstjut. 1200.174. JE 
Super de Cali, Cali med id i rätt tid ODD 
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Lät som man var // med webstream,  
 

OID med Fox Sports anropar lokalt med 1400 AM men mer klarar jag inte. Ger tel nr 

Gick en lång stund med blandade sköna oldies.  
Stundtals hygglig signal, men fadade hela tiden ner när något annonserades. Får se 

sta tiden, reklam just nu ODD 
Relä av nyheter från France 

el presidente, detta hölls så 

 

Jorobo LT kom mycket fint denna tid och de låter lite som en 

redan i pärmen. Rätt ok fri från 

 
ey överraskade med ett id på den här  

ubanerna tycks blanda och ge, men här har jag aldrig hört 

det ganska säkert som annonserar och ger ett 

… equipo de WIAC 74”0. Var tog 

XECF Los Mochis SN annonserade för ett program som hette "…Estrellas". La 
Mexicana slogan. Även en annonsering för sportprogram från www.rcn.com.mx som 

Låg under Bethel. AN 
XERF La Poderosa, Ciudad Acuña med bra id på timmen. RÅ 

med prat om ”El día del muerto”, följt av ID och 

90 och svårt att få igenom något annat, men 

d TOTH, sedan BBC WS. AN 
GNH 

Hade varit roligt med  
positivt svar härifrån! En sörländska som jag saglar över en ny mexare i 

50 AM, Solo exito" ODD 
HJIJ La Voz de la Reza, Medellín så pass stark att en annan spansktalande och två 
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1250 21.10 0535  OAX4L R Miraflores, Miraflores med REL px ”La Voz de la Liberación” i 
     samsändning med R Libertad 820. HK tog fram alla dessa uppgifter! AN 
1290 21.10 0525  YVLF R Puerto Cabello strödde id:n omkring sig. RÅ        
1340 20.10 0520  OAU4Q R Alegría, Lima/Villa El Salvador. Stark. AN 
1360.008 22.10 0546 Nueva Q, Lima överraskade med att gå in på 317 antennen och trycka undan alla 
     NA. GNH 
1370 26.10 0400  HJKI R Mundial, Santafé de Bogotá AN 
1379.993 22.10 0446 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima kom överraskande fram även de denna korta Peru- 
    topp. GNH 
1430 21.10 0200  ZYJ200 RB2, Curitiba/Estrada da Graciosa. Har gått stark ett bra tag. AN 
1500 25.10 0550 OBX4I R Santa Rosa, Lima är besvärlig med sitt sneda läge, stör andra! ODD 
1610 21.10 0300  R Guayviyú, Gregorio de Laferrere dök upp just vid TOTH men klarade inte av 
     Caribbean Beacon! AN 
1630 23.10 0300  Diagonal, Salguero svagare än “förr i tiden”. AN 
 
Oid/Tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1340 22.10 0543 OID SS som gav telefonnummer, adress mm utan att jag får fram det. Detta kan vara  
    Alegría, Peru eftersom Peru hade en topp på flera andra kanaler vid just denna tid 
     och gick in på alla antenner. GNH 
 

����� 
 

� Från e-posten 
Ullmar Qvick 22.10.2012: 
Har nu skrivit ut den digra bulletinen från förra gången, MVE 53/6, men har inte hunnit genom allt... 
Fantastiskt, måste jag säga. 
  

Somnade tidigt, vaknade därför tidigt. Vid 5-tiden beslöt jag pröva MV. Det visade sig vara ett vettigt 
beslut. Min Sangean och loopen redo och start i övre änden denna gång. Vad var nu detta på 1557 kHz? 
Iran nu, den här tiden? Men musiken var otvetydligt asiatisk. Sen ett ID som lät precis som en holländsk 
hobbypirat! Och muslimsk!? Lite primitivt, mikrofon för talet och god styrka... Men jag hade inte läst på 
ordentligt för det blev försenad tryckning av Ekot här. Nu stod sanningen klar: Denna starka station var 
Vahon Hindustani Radio. Jag lyssnade över en timme och de typiska frids- och tackorden var nästan som i 
arabiska: "Shalaa-shalaa-shalaa" (arabiska "salaam"och "shukria-shukria" (arabiska "shukran"= tack.) 
Musiken var väl inte mina favoriter fram till strax efter 6 då en mycket vacker sång med kvinnlig sångare 
hördes. Nu får det bli en rapport, och jag ska skicka med de sidor ur Ekot där stationen omnämns. 
  

OBS! Om någon är missnöjd med vädret - vänd dig med förtroende till SMHI Norrköping. Mot lämplig 
ersättning får du det väder du behöver! (Betald annons). 
 

28.12.2012: 
Den 9 oktober inträffade en våldsam geomagnetisk storm. Om detta skrev jag i NORDX, det har citerats i 
web-QRM, radioamatörernas organ här i stan, och det kanske passar i Ekot också: 
"Först kollade jag min antenn. Därefter undrade jag om jag gjort en tidsresa och hamnat i 1910-talet. 
På banden var öde och tomt och Marconis ande svävade över vattnet..." 
Det var samma elände överallt, på MV överröstade vågornas brus signalerna från England. 
Med lite mer prosaisk stil: Geomagnetisk storm! 
Men det finns annat att göra. I mitt fall att på uppdrag av en firma översätta tidningstexter om mordet på en 
läkare i Albanien. Det är inte mindre dramatiskt än när det stormar i jonosfären. Ullmar 
 

Jan Edh 23.10.2012: 
Det kan vara dåliga konditioner och det kan vara “allmänt fiasko” - och så kan det vara 18 oktober. 
Jag åkte ut till Fredriksfors tidigt på eftermiddagen och tänkte få med lite intressant Asien, sedan kanske 
vila en stund eller hitta någon ny spanjor, för att sedan övergå mot Karibien eller Colombia-Venezuela och 
avsluta med Peru. Det lät rimligt... 
Eftermiddagen mot Asien blev dock mycket mager. Några CNR/CRI-kineser dundrade förstås in. Någon 
Korea. Men inget Japan, inte heller Thailand. Vid sidan av 1556 och 1071 var Najibabad 954 enda indier 
som kom fram. Kvällens spanienlyssning gav heller inget annat än en smet. Och så någon gång strax före 
22 (SST) blev 285/105-gradaren tvärtyst! 
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Jan Edh 23.10.2012 forts 
Jag avvaktade en stund tills Dan skulle komma, speciellt som regnet vräkte ner. När vi gick ut gemensamt 
med en ficklampa för att kolla stämde farhågorna. Antennen var avsliten i “burken” med övergången från 
antenn till koax. Rycket var så kraftigt att bruken “sprängt” och bitarna farit till skogs. En älg hade rusat in  
i den på ett ställe för lågt liggande antennen och dragit den med sig tills den gav med sig. Dan hittade tråden 
150 meter bort dagen efter när det var ljust... 
För min del var det bara att åka hem. Ingen idé att lyssna – men å andra sidan, det hade det nog inte varit 
med hel antenn heller som konditionerna visade sig vara.  
 

26.10.2012: 
Det hade kunnat bli bra den här natten (24.10) i Fredriksfors. Men det blev nog bara en halvtimme, sedan 
tog störningen över. Visserligen var det länge nästan bara “andeviskningar” på bandet men vid 01 UTC 
blixtrade det till med bättre signaler och väldigt blandat från de stora sjöarna till Västindien och Colombia-
Venezuela på en gång. 
Öppningen försvann dock ungefär lika snabbt som den börjat, några sporadiska stationer fanns kvar men 
efter WBMJ 0330 var det nästan tomt. Lite svagt västkustmummel fanns sedan kvar på t ex 1060, 1140, 
1470. Hälsningar Jan 
 
Arne Nilsson 27.10.2012: 
Den gångna perioden har bjudit på riktigt usla cx ett antal dagar och kanske inte ännu någon dag eller dagar 
med kanon-cx, men det har ändå inte varit dött! Vissa morgnar har jag nästan kastat mina inspelningar, men 
vid närmare granskning har det faktiskt funnits en del intressant! Det är i alla fall helt klart att min nya 
antenn (W8IJ parallellogram) i 300 graders riktning går avsevärt bättre än den gamla 500m Bävern riktning 
270 grader. Ex hörde jag AK på 970 kHz med mycket god hörbarhet på 300 grader, knappt hörbar alls på 
270 grader. 
Vi får väl se vad den kommande perioden bjuder på. Det känns bra att ha fått igång remote-lyssningen men 
jag spenderar faktiskt en hel del tid ändå i stugan, jag har ju faktiskt gott om tid! Och det är kul att lyssna 
”live” också. 73 Arne 
 
Sigvard Andersson 28.10.2012: 
Bara en loggning från mig. Ingen märkvärdig stn alls, men den gjorde mig förvånad i går morse, 27 okt. Jag 
brukar inte höra några NA så långt västerut som denna CJCA i Edmonton på min antenn, som pekar rakt på 
Florida.  
 

Cx:en varit en besvikelse under hela oktober och nu mot slutet av månaden har jag nu spelat in med 
Perseusen varje natt sedan den 20 okt, men det har inte gett något, möjligen någon stark ostkustare. I morse 
några stycken från MA och ME.  
 

29.10.2012 
NA-cx:en slog till nu, natten till i dag, måndag. Tyvärr hinner jag inte vaska fram några värdefulla 
loggningar till deadline; det får bli till nästa nummer. /Du är välkommen –ed/ 
Kanske vissa stationer på USA:s ostkust sänder "över", t.ex. daytimers p.g.a. den tropiska orkanen som 
väntas drabba det området, och om cx:en består eller t.o.m. förbättras, kanske vi får chans att höra någon av 
dem. Mvh /Sigge 
 
Lisette Åkesson 28.10.2012: 
Här är lite tips från den senaste 14-dagarsperioden. Inget upphetsande mer än att jag fångat in en NC-stn i 
pärmen – mitt första NA-QSL på 6 år, så det var faktiskt en kick att få vara med lite. Det är svårt att hinna 
med när man jobbar och gärna vill bli försenad på morgonen. Ett stort credit ska gå till HM (enligt honom 
finns fortfarande antenn-takterna kvar i mig!) som hjälpt mig att få upp en inledande provisorisk NA-tråd i 
riktning sjöarna/prärien på ca. 400 m. Den slickar utkanten av samhället och är väl därför så nära en 
”stadsbäver” man kan komma här, men det är häftigt att sitta inne i den goa golvvärmen i huset och njuta av 
lite längre trådar! Fördelen är att den öppnar ganska brett, vilket gör att jag kan vara med lite även på 
signaler som inte kommer i exakt rätt riktning, samt att den dämpar EU-QRM ganska bra. Det kan komma 
att bli fler trådar, hoppas jag. Ofta ganska bleka TA-cx under perioden. Dessvärre ingen Arizona här i 
Åseda, men den 27.10 tyckte jag att cx var på väg upp, och tyvärr kunde jag inte kolla den 28.10 eftersom 
vi hade besök i huset, men jag ger mig den på att cx var på gott humör den dagen, bah! Nå, det är roligt att 
vara med lite igen. Hälsningar till er alla, Lisette 
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Odd Påg 28.10.2012: 
Snart slut på en hektisk och intressant månad för mitt speciella område, fiskevården. Men oktober kan vara 
en bra DX-tid också, men kanske var det en period då det var ganska dött. Men det har blixtrat till ibland, 
bl.a.den 22, samt för LA den 28:e. 
 

Vintern har visat att den inte är långt borta, minus 9 i morse och lite snö häromdagen, men nu tycks det vara 
mildare vindar på gång igen. 
 

Själv tycker jag om en normal vinter med en hel del snö så man kan motionera på skidorna, något som jag 
ofta avundas Gert som brukar ha gott om skidföre! Hälsningar Odd 
 
Gert Nilsson 29.10.2012: 
Var ganska intressanta NA-konditioner för en vecka sedan då jag hade möjlighet att lyssna, många stationer 
från området väster om sjöarna och öster om Klippiga bergen, bara ett fåtal kanadicker och svaga östkustare  
(relativt) gjorde att vissa kanaler var ganska rena. Har lyssnat igenom inspelningar från den 21.10 och 
frekvenser över 1100 den 22.10 och bifogar logg. Den 23.10 var konditionerna mera mot östkusten för att  
strax före soluppgången svänga mot OR/WA innan bandet tvärdog. Hälsningar Gert 
 
Hans Östnell 29.10.2012: 
Minsann blev det inte ett bidrag denna gången också, och äntligen blev det lite NA i loggen! Har återigen 
varit ute på Smelror och lyssnat, och de två senaste helgerna har bjudit på varierande konditioner, men det 
har hörts en del NA vid bägge tillfällena. Jag kan än så länge inte jämföra mig med Kongsfjord vad gäller 
loggningar, trots att vi ligger så gott som granne med varandra. Kongsfjordsantennerna är mycket längre 
och permanenta, medan mina är portabla, betydligt kortare och ligger direkt på marken. Nåväl, 3 x 200 
meter i lämpliga riktningar är ändå inte fy skam, och från tid till annan så loggas det riktigt kul grejer även i 
Smelror. Denna gång är det  KSDP Sand Point AK-830 som är den stora överraskningen, En liten rackare 
med 1 kW i hatten, som hade den goda smaken att leverera ett ordentligt ID minuten efter att jag startat 
inspelningen. Dessutom gick Hawaii på flera frekvenser och det är ju alltid kul! Nåväl, även om man 
förtjänar lite "tur" efter allt slit med att lägga ut antenner och DXa från en bil medan man dricker knappt 
ljummet kaffe, så kommer Murphy och "kompenserar" åt andra hållet: I går morse var trådarna fastfrusna 
som följd av ett snöblandat regn under natten som dessutom var underkylt. Att veva upp antennerna på 
spolarna blev således ett formidabelt arbete, då jag först fick lösgöra dessa från snö och is. Antennerna är 
som sagt 200 meter. Styck. :) 
 

Om det inte blåser orkan kommande helg så blir det nog ytterligare en natt och två förmiddagar på Smelror. 
Är det värt slitet? Svaret är definitivt ja! 73 de HR i ett snöigt Vardø! 
 
Odd-Jørgen Sagdahl 29.10.2012: 
Her er mitt bidrag til MV-Eko denne gangen. Jeg er tilbake etter en relativt vellykket KONG22. Det ble 
bedre enn jeg hadde fryktet men ikke så bra som jeg hadde håp om. Svært mye Loran C støy denne høsten 
gjør mange frekvenser ubrukelige, særlig litt utpå dagen. Men noen bra logginger ble det. Jeg lytter fortsatt 
i Kongsfjord og de siste dagene har vært ganske bra. 73 de OJS 
 
Rolf Larsson 29.10.2012: 
Det var länge sedan jag skickade något bidrag till MVE nu. Jag har varit ute i torpet och lyssnat en del 
gånger, men det har inte blivit så många stationer nedskrivna i kollegieblocket. Tyvärr blir det också så att  
när man kommer hem från en helg i Fredriksfors, på söndagseftermiddagen, så blir det lite svårt att få tid 
och ork över till att gå igenom det man hört och ställa samman lite tips. Och oftast så har JE också med det 
mesta av det lilla jag hört bland sina loggningar. 
 

Men denna gång kan jag i alla fall bidraga med en bild. Vi håller på i torpet med att återuppbygga vår 
antennpark. F.n. har vi 165°, 240°, 285°, och 300°. Och eftersom de flesta av våra antenner utnyttjar 
tvåtrådig teknik, så har vi då dessutom riktningarna 345°, 60°, och 105°. Närmast på tur nu står 317°. 
  

JE och jag var ute i terrängen igår, söndag, för att reka nuvarande status på antennen. Och då passade jag på 
att ta bifogade bild. /Tack för den OM – finns på nästa sida! –tl/ 
 

Jag skall försöka skärpa mig och komma in med tips framledes, men stoppdatumet på måndagen gör det lite 
jobbigt ibland. Hälsningar RLH 
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ARC late, late news 
Canada 
 690 CKGM Montréal QC - Will remain as “TSN Radio” with EE sports talk and not flip to FF sports 
   talk, as the CRTC denied Bell Canada’s bid to purchase Astral Media, claiming it is "not in the 
   public interest." Summary of CRTC’s decision: http://crtc.gc.ca/eng/com100/2012/r121018.htm 
  (NRC via Barry Davies, mwcircle)   
 990 CKGM Montréal QC off the air - Since August 31, CKGM in Montreal has been simulcasting on 990 
   kHz (their old frequency) and 690 kHz (their new frequency). 990 has been operating at the night- 
  time power & pattern both day and night during this period, as they break in the new transmitter and 
   antenna on 690. (DX-midAMerica via Barry Davies, mwcircle) 
 --- CKGM Montréal QC was only off the air temporarily. It is back on today, still simulcasting 690 kHz. 
  (Sheldon Harvey 17.10.2012 via NRC-AM via DXLD) 
 1290 CJBK London ON – “In cooperation with Mr. Tom Cooke, Vice President - General Manager Astral 
   Radio, I'm happy to announce that I've created an e-QSL for CJBK, London, Ontario. 
  If one hears CJBK AM 1290, please send a reception report to Mr. Cooke and nicely ask for an 
   e-QSL. The CJBK website is http://www.cjbk.com  I thank Mr. Cooke for his cooperation benefiting 
   radio hobbyists.” (Kraig Krist, 22.10.2012 via DXLD) 
 1550 CBEF Windsor ON is moving here from 540 //98.3 Sarnia ON, 10/10 kW. 
  (DX-midAMerica via Barry Davies, mwcircle) 
 
USA 
 620 St Petersburg FL – SPT – ESPN (IRCA’s “soft” DX Monitor 50/08) 
 850 WFTL West Palm FL – “Big Talk 850” (IRCA’s “soft” DX Monitor 50/08) 
 1450 WENJ Atlantic City NJ flips to TLK “Talk Radio 1450 WPG” with actual calls of WPGG. 
  (radioinsight via Odd-Jørgen Sagdahl, se även loggen I detta nummer!) 
 
  

Bild från Fredriksfors-skogarna 
 

Det är Jan Edh som så försiktigt tittar fram bakom björken! Bilden tagen av RLH, tusen tack! 
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Ofcom News 
Ofcom Digital Report 2012……………………………………………………... 10 October, 2012 
Ofcom has today published its Digital Radio Report 2012. The report shows that: 
The BBC’s national digital audio broadcasting (DAB) multiplex covers 94.3% of homes, while the national 
commercial digital multiplex covers 84.6%. Local DAB multiplexes are estimated to cover 66.4%.  
In the 12 months to the end of June 2012, almost three in ten (29.5%) of all radio listening hours were to 
digital radio, across various platforms. This is a 10 percentage point increase on the same period in 2009 
and a 3.6 percentage point increase year on year. For the quarter April-June 2012, 31.5% of all listening 
hours were to digital radio.  
DAB digital radio sets were the most widely-used method of listening to digital radio, accounting for 64.9% 
of all digital listening hours in the 12 months to the end of June 2012. Digital TV accounted for 15.6% and 
online accounted for 13.3%.  
Three in ten (29.1%) of all radio sets sold in the 12 months to Q2 2012 included a DAB tuner. A total of 6.7 
million radio sets were sold in this period, a fall of 18.3% on the same period last year. Sales of DAB sets 
remained steady while analogue sales volumes fell by 1.5 million units year on year.  
Over one quarter (25.9%) of new cars are now fitted with DAB as standard, more than double the 
proportion fitted with DAB as standard in Q2 2011.  
Following the Government’s Digital Radio Action Plan, published in July 2010, Ofcom was requested to 
report annually on the availability and take-up of digital radio services. The full Digital Radio Report 2012 
is available here. (http://media.ofcom.org.uk/2012/10/17/ofcom-publishes-digital-radio-report-2012) (via 
Steve Whitt) 
 
BBC News 
Local Radio AM stations switched off ………………………………………….. 2 October, 2012 
A trial to turn-off medium-wave transmitters at some BBC local radio stations is to continue after hardly 
any listeners complained. As Radio Today revealed in August, the BBC is testing the switch-off of medium 
wave transmission for certain stations. After the initial five-week trial was completed, so few listeners 
complained about the loss of service that the trial is now to be continued in two areas.  
BBC Radio Nottingham’s MW transmitter, and Radio Kent’s relay at Rusthall near Tunbridge Wells on 
1602 kHz, will now remain off-air, possibly indefinitely. The BBC says “This is because we want to assess 
the impact of a longer-term switch-off, given the low number of response in these areas.” 
Meanwhile, the trial switch-off has ended as planned at BBC Radio Merseyside and Lincolnshire, and for 
BBC Radio Kent’s other medium wave transmitter at Littlebourne on 774 kHz. 
The BBC told RadioToday.co.uk in August: “MW services mainly duplicate what is already available on 
FM and DAB, and most listeners will be able to hear their local stations on FM. The BBC is also committed 
to a full roll out of local radio stations across the DAB network. If local radio is not already available on 
DAB it will be in the future. “The aim of the trial is to get a better understanding of the impact of the loss of 
MW for our core listeners and also enable us to ensure adequate coverage is available on other platforms in 
these.” (wwwradiotoday.co.uk) 
 
BBC Local Radio Evening show …………………………………………………4 October, 2012 
As detailed by Steve in last month’s MWN it is confirmed that Mark Forest will host a new speech-led 
programme which will be broadcast across all 39 BBC stations in England and the Channel Islands. This 
will commence on Monday 7 January 2013 weekdays from 7 – 10pm. 
 
BBC iplayer Radio ………………………………………………………………. 8 October, 2012 
BBC Radio has been given its own dedicated digital home with the launch of BBC iPlayer Radio and a new 
app. The new service delivers live radio alongside videos, clips, downloads and social media feeds with the 
promised provision of more features over the coming months. 
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The launch of the new site comes with a new BBC iPlayer Radio smartphone app that will provide 
consumers with access to on-demand content, clips, videos and downloads and to choose a radio station to 
wake up to by setting an alarm. It will deliver a “new radio experience across PC, mobile and tablet” 
according to the BBC, which has promised “more access to content direct from DJs and presenters” to 
create a “two-way conversation between audience and studio” over the coming months.  
Mark Friend, controller, multiplatform and Interactive, BBC Audio & Music, added: “BBC iPlayer Radio is 
the platform on which we will develop radio stations as fully multimedia brands so that as well as listen, 
audiences will be able to watch, share and engage with BBC radio. Our next steps will be to make live radio 
more interactive, make it easier for people to enjoy the BBC’s vast audio archive and strengthen radio’s 
position as the number one place for discovering music in the UK.”  
The launch comes amid the rise in popularity of BBC radio listening across mobile and tablet devices. In 
the past 12 months year-on-year, monthly iPlayer requests for radio have increased 56% to 2.8m on mobile, 
and 300% to 1.2m on tablet according to the BBC. (Broadcast magazine 8/10/12 via Steve Whitt) 
 
Commercial Radio News  
Stray FM surrenders AM licences ……………………………………………… 1 October, 2012 
In an Ofcom first – parent company UKRD, which bought the Yorkshire Dales licence in January, has been 
allowed to surrender the licence it bought, and effectively re-apply parts of it to two existing stations.  
Stray FM, which was originally re-broadcast on the Yorkshire Dales frequencies after it bought and closed 
Fresh Radio, will broadcast with a single licence on FM in Skipton, Ilkley and Otley areas as well as 
Harrogate. Meanwhile, Star Radio, which is made up of the former Alpha, Durham FM and Minster 
Northallerton licences will effectively extend its Darlington licence to serve Richmond in the north of the 
original Fresh Radio coverage area.  
The Broadcasting Act 1990 (as amended) allows Ofcom to vary licences 
providing it “would not result in a significant increase in the area or locality for 
which the service in question is licensed to be provided.”  
Both extensions took effect from midnight on Monday 01 October. 
UKRD Chief Executive William Rogers told RadioToday.co.uk: “This series of changes to the licences of 
both Stray FM and Star Radio bring FM radio to most parts of the old Dales licence that have never had it 
before and we are delighted to have played our part in delivering real broadcasting progress to these areas. 
Handing back the old AM licence was a necessary part of the process to bring local FM to parts of the 
Dales in a commercially viable way. Local listeners and businesses will benefit enormously from the local 
services that these two radio stations will bring and we are already seeing positive audience and advertiser 
reaction to these changes.” 
Having spoken to the station, I can confirm that all MW transmitters are now silent (936 kHz, 1413 kHz 
and 1431 kHz). Now FM only since 1st October. (Steve Whitt) 
 
Global Radio’s proposed takeover of GMG …………………………………… 9 October, 2012 
Global Radio’s proposed takeover of GMG radio will not be scrutinised on media plurality grounds, 
Secretary of Culture Maria Miller has announced. Global own the “Gold” AM stations and LBC radio in 
London.  
Miller has accepted Ofcom’s recommendation that the merger should not be referred to the Competition 
Commission on a point of media plurality, putting the deal on a straight course for the Office of Fair 

Trading, which will carry out a competition-only assessment.  
The case now reverts back to a competition-only assessment with the Office of Fair Trading 
(OFT) having to decide whether to refer the case to the Competition Commission. The OFT 
was also required to provide advice to the Secretary of State on the competition and 
jurisdictional aspects of the merger.  

The OFT recommended the case should be referred to the Competition Commission on competition 
grounds but the decision now rests with the OFT. Lobby groups had been pushing for the broadcasting 
regulatory body to consider the issue of plurality since the takeover’s announcement in June. 
In August, former Culture Secretary Jeremy Hunt asked Ofcom to investigate whether the deal was in the 
public interest over concerns that it would give Global control of 20% of the UK radio market. Rivals 
argued that the move would also mean Global would own more than 50% of total commercial radio 
revenues. 
"On the basis of the information available to me, I have decided that under all the circumstances and, in 
particular the concentration of ownership which will occur in some parts of the UK, the merger may be 
relevant to the issue of plurality, particularly in those areas," said Hunt. (Music week.com via Steve Whitt) 
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Manx Radio requires further funding …………………………………………. 9 October, 2012 
Manx Radio should be given a level of government subsidy sufficient to allow it to deliver public service 
broadcasting over the next three years. That’s the call being made by Speaker Steve Rodan in a motion to 
this week’s Tynwald.(Parliament) 
A Treasury report into the public broadcasting subvention which will be presented to the 
October Tynwald concludes that cuts in government subvention would start to impact upon the 
quality of Manx Radio’s output. The government subsidy to the station was reduced in this 
year’s Budget from £927,000 to £850,000 – made up of a Treasury subvention of about 
£710,000 plus £140,000 from the refund of BBC licence fee money. 
Manx Radio bosses say the cuts leaves the station around £300,000 short of where it would be, had 
government adhered to the funding formula approved by Tynwald in 2006. Presenters have been placed on 
freelance contracts and the number of news staff will have been cut from nine to seven this year. 
In a motion to this week’s Tynwald, the Speaker calls on the court to reaffirms its commitment to public 
service broadcasting in the island and to endorse Manx Radio as the island’s national broadcaster. He will 
argue that the station should receive a level of government support necessary to allow it to continue to 
deliver public service broadcasting over the next three years and that independent advice is obtained to 
allow Tynwald to decide the service it requires from its public broadcasting service and to assess the cost of 
the options available. 
The report, which was jointly commissioned by the Treasury and Manx Radio, says it is ‘clear that Manx 
Radio is operating at its lowest possible cost to maintain its current level of output’. In summary this review 
has found no evidence that would go against the view that Manx Radio is operating efficiently and at a low 
cost given its output.  
‘It is apparent that further reductions in government subvention would start to impact upon the quality of 
Manx Radio’s output and its ability to deliver against its promise of performance.’ The Treasury report says 
Manx Radio’s subvention works out at £11 per head of population, compared to £111 per head for public 
transport and £48 per head for Manx National Heritage.  
It finds that while Manx Radio has done much to cut costs, it is becoming increasingly reliant upon 
commercial income and is needing to introduce new streams of activity to balance its budget. 
(http://www.iomtoday.co.im/news/isle-of-man-news/rodan-s-plea-for-manx-radio-subsidy-1-5024624 (via 
Steve Whitt) 
  
Former Pirate Radio Owner Dies ……………………………………………... 10 October, 2012  
A man who established his own independent state on a former military platform in the sea off East Anglia 
has died at the age of 91. "Prince" Roy Bates set up the Principality of Sealand in international waters seven 
miles off the coast of Felixstowe, Suffolk. Mr Bates died on Tuesday at a nursing home in Leigh-on-Sea, 
Essex. 
World War II veteran Roy Bates was involved in setting up the pirate radio station Radio Essex at a 
different offshore platform before moving to Roughs Tower, which he renamed Sealand and declared it as 

independent territory in 1967. The tower was built as a platform for anti-aircraft 
guns during World War II. 
 
 Sealand is about seven miles off the coast of Felixstowe and Harwich  
Michael Bates, who lives in Southend, Essex, said "My father will always be 
remembered for shaking up the establishment with pirate radio, declaring Sealand's 
independence and confronting the Royal Navy and other foreign governments." 
During the Bates' time on the platform, they saw off an attempt by the Royal Navy 
to evict them, and an attempt by a group of German and Dutch businessmen to 
seize control of the platform by force in 1978. 
Michael Bates said they were taken to Holland and he returned with his father to 
successfully recapture Sealand and the five men who were on it. He said: "We were 
both armed and that's certainly one of the most memorable days I spent with him." 

Britain extended its territorial waters in 1987 to include Sealand. 
Sealand, now run by Michael Bates, is used as a base for internet servers and other business ventures. (via 
Steve Whitt) 
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Bauer Media Breaches Ofcom Rules ………………………………………….. 22 October, 2012 
Bauer Media has breached Ofcom rules by not mentioning a premium-rate text competition was running 
across five AM stations across Scotland.  

Bauer’s “Thousand Pound Thursday” ran during both local programming and 
network shows on Northsound 2, Clyde 2, Tay AM, Forth 2 and Westsound. The 
£1,000 prize was delivered in person by one of the presenters of the networked 
programming, with the presenter saying on air: “Tell us where you’re texting from 
and I could be knocking on your door with a grand in my hand tonight”  

Ofcom received a complaint from a Northsound 2 listener, who said that the competition’s promotion didn’t 
say it was running on a network of five stations. The complainant said this, and the delivery method of the 
prize, gave the false impression that the competition could only be entered by listeners in the local area of 
each particular station.  
Bauer Media said that this competition was the first network competition across its AM stations in Scotland 
and as such, human error led to its normal compliance procedures not being followed. It had contacted its 
text system supplier for advice on compliance and was told that it didn’t need to state on air that the 
competition was Scotland-wide. The competition therefore went to air without this information. Ofcom 
found that the promotion of the competitions on all five stations breached Rule 2.15 of its Code 
(www.radiotoday.co.uk) 
 
RAJAR Radio Listening Figures ……………………………………………… 25 October, 2012 
The latest listening figures have been received for the quarter ended 30 September, 2012. 
 

talkSPORT has returned to over 3m listeners this quarter and is celebrating 
attracting over 1m listeners to all four daytime shows.  
For the first time in the station’s history from 6am to 7pm on weekdays 
talkSPORT now reaches over 1million listeners, with two of the four daytime 
shows achieving record figures. Richard Keys and Andy Gray’s show has 
reached a record audience for the mid-morning timeslot, with 1.1 million listeners. Drive also achieved its 
highest ever audience with 1.3 million listeners.  
Hawksbee and Jacobs in the afternoon achieved a 12% quarter on quarter increase and now reaches over 1 
million listeners. At weekends, the return of live Barclays Premier League football commentary has seen a 
24% increase from Q2 in the number of listeners on a Saturday afternoon.  
Moz Dee, talkSPORT Programme Director, said: “What a summer! It was hugely  challenging for 
talkSPORT, but our staff worked extra hard to deliver for our audience through the Euros. 
 

The Absolute Radio Network has seen a drop in listeners this quarter, but digital listening is at an all time 
high. Together, all stations come in under the 3m listeners mark – even though Absolute Radio 60s, 
Absolute Radio 70s, Absolute Radio 90s and Absolute Radio 00s all posted record high audiences this 
quarter. As a network, the group has seen a year on year increase of 103,000. 
The main Absolute Radio station is down quarter on quarter and year on year, but did enjoy a record high 
last quarter. Chief Operating Officer, Clive Dickens isn’t worried: “This summer quarter has been impacted 
by an unprecedented summer of BBC dominated sport. Our priority is long-term growth, and the Absolute 
Radio Network is up, once again, year on year.” 
Absolute Radio continues to lead the way in digital listening with 78% now on digital, compared to an 
industry average of 31%. 
 

RSL & LPAM News 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games: 
 

Football Club Station Nov fixtures Dec fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz   3 Blackburn 
  6 Ipswich* 
17 Derby 

1 Brighton 
8 Blackpool 
22 Huddersfield 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 10 Birmingham 
24 Millwall 
28 Bolton* 

7 Cardiff* 
22 Brighton 

*Evening games 
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AND8 – an early end 
Participators: Jan Alvestad, Ole Forr and Tore B Vik 

 
AND8 began on October 14 and was scheduled to last until October 27. Considering that we have 
to remove the antennas at the end of the DX-pedition, weather forecasts had us consider one week 
in advance that we might have to shutdown our operation sooner than the scheduled termination 
date. As the weather deteriorated we decided to reduce the number of antennas and discontinued 
the southernmost antenna on Oct.24. On Oct.25 the weather forecast for the next day was still 
pretty bad with an expected sudden change from cold and windy conditions (with intermittent 
snowfall) to milder, very wet and very windy conditions. With that in mind it was decided to 
evacuate the receiver site in an orderly fashion. All antennas and other equipment were in safe 
storage before darkness and we left the area the next morning, well rested for the long return trip to 
the south of Norway in difficult driving conditions. 
 
Other than this unfortunate shortening of AND8, listening briefly to what has been recorded using 
NetSDR and Perseus has convinced us that we will have lots of enjoyable hours of listening to our 
recordings for the next year(s). We will not be surprised if this becomes the most productive of all 
ANDs when it comes to the number of stations logged. During the first night we had very good 
signals from southern Brasil and La Plata, the next night was terrific to Brasil. No wonder when 
the Northern Lights at times brightly covered the entire sky (yes, the weather was very nice the 
first 5 days of AND8). We were even considering rephrasing that “All sports all the time” moniker 
used by many sports stations to “All light all the time”. 
 
Generally speaking, lots of DX from the southern half of South America was heard due to coronal 
hole related geomagnetic disturbances those 5 first nights. Gradually stations from North America 
became stronger and got more of our attention. Some days we had strong signals well into the 
afternoon local time, one of those days had stations from southern California and Arizona coming 
in with exceptional clarity. 
 
During previous ANDs we have to varying degrees struggled with locating and removing noise 
sources from our setup. While the noise situation was fairly good during AND7, things had 
improved even further this time, and for AND8 there was no detectable noise during daytime 
reception. Using the NetSDR as a reference SpectraVue displays an inband noise floor just below -
140 dBm. Actually during the first days we even had that very low level inband during nighttime 
on the southernmost antenna. 
 
We used 3 antennas during AND8. The longest was 1300m @ 255 degrees, then 900m @ 278 
degrees and finally 900m @300 degrees. 
 
Everything considered reception was much better than anticipated. This combined with an 
exceptionally low noise level will inevitably produce a very large log, although we can make no 
promise as to when it will be published. After all we still haven’t published any AND7 log (we are 
barely halfway through the recordings). 
 

����� 
 
The previous post mentioned that we have logged a number of Californian stations while briefly 
checking our recordings. Here‘s a short list: 
 
 1230 KWG Stockton 1450 KEST San Francisco 
  1240 KJOP Lemoore 1450 KVML Sonora 
  1310 KIQQ Barstow 1490 KRKC King City 
  1340 KEWE Oroville 1490 KGBA El Centro 
  1410 KCAL Redlands 
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PRELIMINÄR  INTRESSEANMÄLAN

ARC/SWB:s konvent den 4 och 5 maj 2013.

HM och BE fick vid förra konventet i Bergdala uppgiften att hitta ett nytt intressant konventvärdshus i  
Småland. Vi har åkt runt och kollat ett flertal och valet föll på Värdshuset Flustret i Lessebo. Se deras 
hemsida www.flustret.com. Vi kör som vanligt mellan kl. 15 på lördagen till c:a kl. 11 på söndagen. Efter 
konventet planerar vi ett studiebesök på Lessebo 
där följa processen att tillverka papper steg för steg, 
butik där du kan köpa en exklusiv handpappersgåva till en vän eller dig själv.
 

Vi bor i dubbelrum i Annexet, som ligger i anslutning till värdshuset. Där finns toalett och dusch i 
korridoren samt i vissa rum handfat. Städning och hyra av lakan ingår.
  

Kostnaden är kronor 695:- per person och då får vi hela konferenspaketet med em
middag (exkl. dryck), kvällskaffe med smörgås samt frukost. Middagen består av förrätt (smör, ost och sill) 
och varmrätt (älgstek med kantarellsås
finns hemgjord småländsk ostkaka med 
Värdshuset har fulla rättigheter. ARC/SWB kommer att del
 

Konferensrummet ligger på tredje våningen och passar oss utmärkt. Där finns A/V utrustning tillgän
Några programpunkter är redan spikade, men mer kommer!
 

För den som önskar lyxa till det med enkelrum och toalett på rummet finns dessa i värdshuset. Då kostar 
konferenspaketet 1295:- och delar man rum med någon 1195:
sängplatser och vi måste preliminärt ange hur många bäddar vi vill ha. I huvudbyggnaden finns 6 st  
enkel/dubbelrum. Turistsäsongen börjar på Valborgsmässoaftonen, då tyska och danska turister kommer till 
Småland. Många har då en veckas ledighet. Därfö
till HM eller BE och ange hur du vill bo,
 

Avståndet Stockholm-Lessebo är 430 km om man åker E4 till Mjölby och där tar väg 32 mot Vetlanda.
En fullständig inbjudan med bindande anmälan kommer i MV
programmet vara spikat! 
  

Välkomna till Småland önskar Hasse och Bengt! Vi lovar att det skall bli minnesvärt!
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ARC/SWB:s konvent den 4 och 5 maj 2013. 
 

HM och BE fick vid förra konventet i Bergdala uppgiften att hitta ett nytt intressant konventvärdshus i  
. Vi har åkt runt och kollat ett flertal och valet föll på Värdshuset Flustret i Lessebo. Se deras 

. Vi kör som vanligt mellan kl. 15 på lördagen till c:a kl. 11 på söndagen. Efter 
konventet planerar vi ett studiebesök på Lessebo Handpappersbruk (på gångavstånd från värdshuset) och

följa processen att tillverka papper steg för steg, så som den var där i starten 1693! Där finns även en 
butik där du kan köpa en exklusiv handpappersgåva till en vän eller dig själv. 

lrum i Annexet, som ligger i anslutning till värdshuset. Där finns toalett och dusch i 
korridoren samt i vissa rum handfat. Städning och hyra av lakan ingår. 

per person och då får vi hela konferenspaketet med em
middag (exkl. dryck), kvällskaffe med smörgås samt frukost. Middagen består av förrätt (smör, ost och sill) 

mrätt (älgstek med kantarellsås, gelé och kokt potatis, bröd och sallad). För den som önskar dessert 
finns hemgjord småländsk ostkaka med jordgubbsylt, vispad grädde och kaffe (tillägg 89:

ARC/SWB kommer att del-sponsra deltagandet vid konventet.

Konferensrummet ligger på tredje våningen och passar oss utmärkt. Där finns A/V utrustning tillgän
Några programpunkter är redan spikade, men mer kommer! 

För den som önskar lyxa till det med enkelrum och toalett på rummet finns dessa i värdshuset. Då kostar 
och delar man rum med någon 1195:- per person. I annexet finns det

sängplatser och vi måste preliminärt ange hur många bäddar vi vill ha. I huvudbyggnaden finns 6 st  
enkel/dubbelrum. Turistsäsongen börjar på Valborgsmässoaftonen, då tyska och danska turister kommer till 
Småland. Många har då en veckas ledighet. Därför ber vi er som är intresserade, hör av er under vecka 44 
till HM eller BE och ange hur du vill bo, så vi kan se till att det inte blir brist på sängplatser.

Lessebo är 430 km om man åker E4 till Mjölby och där tar väg 32 mot Vetlanda.
En fullständig inbjudan med bindande anmälan kommer i MV-Eko nr 18 den 2 april 2013. Då skall 

Välkomna till Småland önskar Hasse och Bengt! Vi lovar att det skall bli minnesvärt!
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HM och BE fick vid förra konventet i Bergdala uppgiften att hitta ett nytt intressant konventvärdshus i  
. Vi har åkt runt och kollat ett flertal och valet föll på Värdshuset Flustret i Lessebo. Se deras 

. Vi kör som vanligt mellan kl. 15 på lördagen till c:a kl. 11 på söndagen. Efter 
Handpappersbruk (på gångavstånd från värdshuset) och 

i starten 1693! Där finns även en 

lrum i Annexet, som ligger i anslutning till värdshuset. Där finns toalett och dusch i 

per person och då får vi hela konferenspaketet med em-kaffe med smörgås, 
middag (exkl. dryck), kvällskaffe med smörgås samt frukost. Middagen består av förrätt (smör, ost och sill) 

, gelé och kokt potatis, bröd och sallad). För den som önskar dessert 
kaffe (tillägg 89:- per person). 

sponsra deltagandet vid konventet. 

Konferensrummet ligger på tredje våningen och passar oss utmärkt. Där finns A/V utrustning tillgänglig. 

För den som önskar lyxa till det med enkelrum och toalett på rummet finns dessa i värdshuset. Då kostar 
per person. I annexet finns det 18 

sängplatser och vi måste preliminärt ange hur många bäddar vi vill ha. I huvudbyggnaden finns 6 st  
enkel/dubbelrum. Turistsäsongen börjar på Valborgsmässoaftonen, då tyska och danska turister kommer till 

hör av er under vecka 44 
så vi kan se till att det inte blir brist på sängplatser. 

Lessebo är 430 km om man åker E4 till Mjölby och där tar väg 32 mot Vetlanda. 
Eko nr 18 den 2 april 2013. Då skall 

Välkomna till Småland önskar Hasse och Bengt! Vi lovar att det skall bli minnesvärt! 
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