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 Säsong 55, nr 6 
 13 oktober 2014 - allt 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 7 26 oktober (söndag) TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 8 10 november TL (tips) 
Nr 9 24 november TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

Hej! 
 

Först vill vi göra alla uppmärksamma på att nästa nummers deadline är redan kl 1200, söndagen den 26 
oktober, helst något tidigare. Detta beroende på att jag fått tid för ett läkarbesök måndagen den 27:e – absolut 
inget allvarligt, det gäller en genomgång av mina allergibesvär. 
 

WRTH 2015 
Nu är det dags att beställa WRTH 2015. Se ”Sekreteraren” i detta nummer. 
 

Solrapport från OA 
Solen hade en ny aktivitetstopp i september och det förekommer spekulationer om att den riktiga toppen 
fortfarande kan ligga några månader framför oss. Oktober har dock hittills varit betydligt lugnare, så risken 
för en ny och högre topp verkar inte överhängande. Det ska i alla fall noteras att det preliminära långtids- 
utjämnade värdet för solfläckstalet för toppen i april 2014 nu har räknats upp från 81,0 till 82,7. Vidare 
fortsätter A-index att hålla sig ganska högt. 
 

Solvärdena för september 2014: 146,2 för solar flux, vilket är högt, 87,6 för solfläckstalet, vilket också är 
högt, och 9,6 för medelvärdet för A-index, vilket är mycket högt. Så har det ju också klagats en del på 
konditionerna. 
 

USA:s Space Weather Prediction Center (www.swpc.noaa.gov) kommer från 14/10 att ha en helt omgjord 
webplats, där gamla bokmärken till enskilda tjänster inte längre gäller. 
 

Innehållet i detta nummer utöver de fasta avdelningarna: 
* Koll på dina NA-stationer – Lennart Weirell 
* EDXC 2014 i Nice - BE 
* Manx Radio 50 år - CB 
* Nästa år kommer Windows 10 – SvD/Computer Sweden 
* QSL: COPE Reus-1143 – JOB 
* DXRU R Ultra, Caragan de Oro City-1188 kHz – HR 
* ABC Adelaide/R Mía – HR resp ODD 
* KCKK Lakewood CO-1510 – HR 
* KYAL Sapulpa OK-1550 – RÅM 
* HJEA R Lumbi, Mariquita-1300 – JOB 
* Som avslutning på detta Eko - Det var bättre förr… – KAJ 
 

Bilaga: 
* Expeditionsrapport från Lista januari 2014 – TNY 

Nästa  
Stoppdatum 

26/10 
TL (tips) 
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ARC Newsflash: 
                                                            För bidrag: info@rock.x.se  
                                                 Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                              
 
 
 
 
 
Noteringar i loggen: 
JOB/F = Jan Oscarsson som lyssnade nyårshelgen i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund 
OJS/K = Odd-Jørgen Sagdahl, Kongsfjord  
OJS/S = Odd-Jørgen Sagdahl, Smøla 
 
Europa 
 621 6.10 1510 Gtrk Komi-Gor. ”Vesti Komi”. JM 
    Kommentar från BE: ”Huvudstaden i Komi Rep är Syktyvkar och den låg tidigare på 

621 kHz, men försvann då man rensade i MV-tabellerna. Nu börjar man sakta 
gradera upp gamla sändare. Alexander från St. Petersburg berättade vid EDXC i Nice 
att alla MV-sändare som stängdes ligger väl bevarade i malpåse för att snabbt kunna 
startas upp igen.” 

 837 26.9 2059 COPE Eivissa var en överraskning för mig när den gick med lokal-id i fönstret. JE 
 882 3.10 1645 R Crne Gora, Podgorica med folkloremx. 17:00 ID och sedan nyheter, men som 

vanligt tog Saudi över. BE 
 900 10.10 0500 R Popular, Bilbao enda spanjor som jag fick lokal-id från den här morgonen. JE 
1224 26.9 2059 COPE Lugo är en av de vanligare. Annonserade MV-FM. JE 
1323 1.10 2100 R Base 101, Padova kom igenom några minuter med ID och tidsangivelse 
    ”23:01”. Kollade på streaming att det var parallellt. Mycket QRM från UK. BE 
1350 4.9 2349 I am radio, Milano, Italien. FD 
1350 3.10 2103 European Radio med singing ID, stark. TN 
1350 8.10 0459 R Hope, Liverpool med skapligt id ”You are listening to --- R Hope” sällsynt.  
    Dock, 2:a rpt nu, verkar ej vilja/kunna/fatta att svara!! HM 
1512 6.10 2100 Elliniki Radiofonia lät anropet före nyheterna från Chania-sändaren. Gick 
    otroligt bra denna kväll. ID-signalen var flöjten från fåraherden. BE 
1584 4.10 1620 Scandinavian Weekend Radio, Virrat kom upp riktigt bra men fadade ut 1635. 
    Rumänen tog över. Sunset Virrat 15:47 och Växjö 16:28. BE 
1602 26.9 2159 SER Segovia med reklam för en musiktillställning och id. JE 
 
Asien 
 576 6.10 1530 MRTV Yangon. Väldigt fint med EE-px 1530->. Hördes även på 5985,25 och svagt 

på 594. JM 
 603 5.10 1600  HLSA KBS 2 Radio, Namyang. AN 
 666 4.10 1600 Vo Strait. ”Haixia zhi zheng”. JM 
 666 4.10 1607 DZRH Makati. Stor-id med lista av personalen, licens nummer osv. JM  
 711 28.9 1610  PBC Dera Ismail Khan. Radio Pakistan EE-nyheter 1600 och 1610 lokal. JM 
 711 5.10 1600  PBC R Pakistan, Dera Ismail Khan, med EE news. AN 
 819 3.10 2000 KCBS Chosun Jungang Pangsong Pyongyang med typisk marsch mx. Ganska bra 

styrka. TN 
 846 10.10 2000 Han Sheng Broadcasting Station, Voice of Kuanghua (Han Sheng Guangbo Diantai, 

Guanghua zhi Sheng)  Taiwan ganska svag med ID. Tyckte först det var en kines, men 
icke. TN 

 882 4.10 1500 DWIZ Navotas. Ofta starkast Phl-stn. Bokstav-id. JM 
 891 4.10 1559  Sor. Wor. Thor. (Radio Thailand), Saraburi. AN 
 927 5.10 1600  Nei Menggu PBS, Inner Mongolia. Mauno Ritola hjälpte till med ID:t. AN 
 936 5.10 1515 Gtrk Orenburg. Lokal-id och reklamer efter R Rossii nyheter 1510. JM 
 954 5.10 1600  AIR North, Najibabad. AN 
 954 4.10 1600  JOKR TBS Tokyo Hoso, Tokyo/Toda. AN 
 972 3.10 2000 HLCA KBS gick igenom starkt här. Tydligt ID. TN 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 



 
 972 4.10 1600  HLCA KBS 
 972 4.10 2059 HLCA KBS Dan
 981 3.10 2000 Han Sheng GD Kuanghua zhi Sheng
1017 3.10 2100 CRI med int signal. Ganska bra styrka. 
1116 4.10 2100 CNR5 Shaowu "Zhongguo
1134 4.10 2058 HLKC KBS Hwaseong. Nationalsång och id med “HLKC”
1134  5.10 1500  HLKC KBS 
1143 3.10 2026 Taiwan Chü Yuyeh Kuangpo Tientai va
1170 4.10 2058 HLSR KBS Gimje med pianomusik och id för KBS Global Network. JE
1170  5.10 1600  HLSR KBS Hanminjok Bangsong 2/KBS World Radio, KBS World
               Radio, Gimje
1188 3.10 2000 HLKX, FEBC med koreanska, störd av R Pay
    Mauno Ritola

and 2000-, at least 1930
with Seoul
106.9 doesn't carry Chinese, but Korean! They probably change antenna beam at 
2000, when it disappeared also here in Finland, but was heard clearly via Japan 
remote rx.

1224 4.10 2058 HLKC KBS Gwangju. Samma som 1134 inklusive “HLKC”. JE
1242  4.10 1600  JOLF NBS Nippon
1260  4.10 1600  PBC R Pakistan, Peshawar. A
1278  4.10 1600  JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka. A
1287  4.10 1600  JOHR HBC Hokkaido Hos
 
 
 
 
 
1296 3.10 2000 VOA R Ashna som nämnde Kabul i ID.  TN
1314 6.10 1502 DWIX Manila. ”Delta Broadcasting System, D

försöker nu igen. JM
1323 3.10 2100 CRI med koreanska, väldigt stark 2102.  Är säkert 

Zhongguo Guoji Guangbo Diantai) 1100
Station 763.

1340,96 29.9 1710 PBC Bahawalpur. ”Salomaleikum Radio Pakistan Bahawalpur…studio.” JM
1350 4.10 2100 DWUN La Verdad 13

asiater. Verkar dessvärre hopplös få QSL från. JE
1350 4.10 2100 JOER Hiroshima gick bra strax före heltimmen, men acceptabelt även med id här. En 

kines(?) störde do
1350 10.10 1958 JOER RCC Chugoku Hoso med snx, uppe starkt några minuter för att sen 
    försvinna. 
1350 10.10 2026 DWUN R La Verdad i kamp med flera andra stationer, bl a en kines

efter 2030. 
1395 4.10 2100 Anhui med anropet “Anhui Solar Radio” på engelska. JE
1413  4.10 1600  JOIF KBC
1467 4.10 2100 HLKN KBS Mokpu gick läsbart under TWR och m

paussignal skulle igång. JE
1512 4.10 2100 Jinan med “Jinan 
 
Oid/Tent Asien 
 927 3.10 2000 En kines som hörs här med en väldigt karakteristisk signal. Samma signal igen 2100 

och jag tror att det är 
nåt mongolliknande språk. 
Rénmín Gu
Xinjiang province area. It is operated by the Xinjiang Networking Transmission 
Limited in Mandari

 

HLCA KBS Hanminjok Bangsong, Dangjin. AN 
HLCA KBS Dangjin med musik och annonsering med frekvens etc och tidspip. JE
Han Sheng GD Kuanghua zhi Sheng hördes ganska bra här med ID. 

int signal. Ganska bra styrka. TN 
CNR5 Shaowu "Zhongguo Renmin Guangbo Diasntai, Zhongguo zhi Sheng"  JE
HLKC KBS Hwaseong. Nationalsång och id med “HLKC”
HLKC KBS 3 Radio, Hwaseong. Stark kl 1600Z. AN 
Taiwan Chü Yuyeh Kuangpo Tientai var det som gick igenom
HLSR KBS Gimje med pianomusik och id för KBS Global Network. JE
HLSR KBS Hanminjok Bangsong 2/KBS World Radio, KBS World
Radio, Gimje. AN 
HLKX, FEBC med koreanska, störd av R Payam som var jättestark.     
Mauno Ritola säger:”Yes, they have surprisingly Chinese between Korean 1800

, at least 1930-2000, not sure about 1900-1930. Also Chuck's ...6.9 matches 
with Seoul 106.9, so there you are. However seems, that net stream and probably 
106.9 doesn't carry Chinese, but Korean! They probably change antenna beam at 
2000, when it disappeared also here in Finland, but was heard clearly via Japan 

.” TN 
HLKC KBS Gwangju. Samma som 1134 inklusive “HLKC”. JE
JOLF NBS Nippon Hoso, Tokyo/Kisarazu. AN 

Pakistan, Peshawar. AN 
JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka. AN 
JOHR HBC Hokkaido Hoso, Sapporo. AN 

VOA R Ashna som nämnde Kabul i ID.  TN 
DWIX Manila. ”Delta Broadcasting System, D-W-I-X!” Har ej svarat till mig men 
försöker nu igen. JM 
CRI med koreanska, väldigt stark 2102.  Är säkert China Radio International (CRI
Zhongguo Guoji Guangbo Diantai) 1100-1500, 2100-2300 SARFT Transmitting 
Station 763. TN 
PBC Bahawalpur. ”Salomaleikum Radio Pakistan Bahawalpur…studio.” JM
DWUN La Verdad 13-50 UNTV Radio Quezon City dök upp igen i mix med flera 
asiater. Verkar dessvärre hopplös få QSL från. JE 
JOER Hiroshima gick bra strax före heltimmen, men acceptabelt även med id här. En 
kines(?) störde dock svårt. JE 
JOER RCC Chugoku Hoso med snx, uppe starkt några minuter för att sen 

 TN 
DWUN R La Verdad i kamp med flera andra stationer, bl a en kines
efter 2030. TN 

ed anropet “Anhui Solar Radio” på engelska. JE 
JOIF KBC-Kyushu Asahi Hoso, Fukuoa. AN 
HLKN KBS Mokpu gick läsbart under TWR och med perfekt id 
paussignal skulle igång. JE 
Jinan med “Jinan Gushi Guangbo". Ska ha “Story Service” enligt WRTH. 

En kines som hörs här med en väldigt karakteristisk signal. Samma signal igen 2100 
och jag tror att det är Ürümqi RGD Health & Lifei. 2103 lät det som man gick över till 
nåt mongolliknande språk. Urumqi People's Broadcasting Station
Rénmín Guǎngbō Diàntái) consists of radio broadcasting news to Urumqi and the 
Xinjiang province area. It is operated by the Xinjiang Networking Transmission 
Limited in Mandarin, Uyghur, Kazakh, Mongolian and Kyrguz languages.
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med frekvens etc och tidspip. JE 
hördes ganska bra här med ID. TN 

Renmin Guangbo Diasntai, Zhongguo zhi Sheng"  JE 
HLKC KBS Hwaseong. Nationalsång och id med “HLKC” JE 

r det som gick igenom. Fin mx. TN 
HLSR KBS Gimje med pianomusik och id för KBS Global Network. JE 
HLSR KBS Hanminjok Bangsong 2/KBS World Radio, KBS World 

am som var jättestark.      
Yes, they have surprisingly Chinese between Korean 1800-1900 

1930. Also Chuck's ...6.9 matches 
106.9, so there you are. However seems, that net stream and probably 

106.9 doesn't carry Chinese, but Korean! They probably change antenna beam at 
2000, when it disappeared also here in Finland, but was heard clearly via Japan 

HLKC KBS Gwangju. Samma som 1134 inklusive “HLKC”. JE 

X!” Har ej svarat till mig men 

China Radio International (CRI/ 
2300 SARFT Transmitting 

PBC Bahawalpur. ”Salomaleikum Radio Pakistan Bahawalpur…studio.” JM 
50 UNTV Radio Quezon City dök upp igen i mix med flera 

JOER Hiroshima gick bra strax före heltimmen, men acceptabelt även med id här. En 

JOER RCC Chugoku Hoso med snx, uppe starkt några minuter för att sen  

DWUN R La Verdad i kamp med flera andra stationer, bl a en kines som tog över helt 

ed perfekt id precis när TWR:s 

Gushi Guangbo". Ska ha “Story Service” enligt WRTH. JE 

En kines som hörs här med en väldigt karakteristisk signal. Samma signal igen 2100 
i. 2103 lät det som man gick över till 

Urumqi People's Broadcasting Station, pinyin: Wūlǔmùqí 
) consists of radio broadcasting news to Urumqi and the 

Xinjiang province area. It is operated by the Xinjiang Networking Transmission 
n, Uyghur, Kazakh, Mongolian and Kyrguz languages. TN 
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1143 4.10 2050 OID med thailändska, möjligen laotiska. Knappast FS denna tid så mest troligt en av 
thailändarna, men för rörigt vid heltimmen. JE 

1206 3.10 2000 OID kines som ganska ofta hörs här. Men för mycket annat stör vid ID.  Mest troligt 
Yanbian RGD. TN 

1323 10.10 2102 Koreanska vid denna tid. Tyder på en kines. Normalt hörs ju CRI här men varken 
2000 eller 2100 hördes någon CRI signal. 2100 i kamp med annan kines.  TN  

1386 4.10 2215 Kines, troligen Tianjin med snackepx., försvann innan nåt ID.  TN 
 
Oceanien 
1008 10.10 1244 Newstalk ZB, Tauranga. OJS/K 
1017 13.10 0850 Tonga BC with very nice signal already. Offset 1017,0085. Promising! OJS/K 
1026 10.10 1244 Newstalk ZB, Northland. OJS/K 
1035 10.10 1200 Newstalk ZB, Wellington. First NZL of the season. OJS/K 
1080 10.10 1244 Newstalk ZB, Auckland. OJS/K 
1107 10.10 1138 R Live, Tauranga/Rotorua. OJS/K 
1278 10.10 1244 Newstalk ZB, Hawkes Bay. OJS/K 
1296 10.10 1244 Newstalk ZB, Waikato. OJS/K 
1386 10.10 1136 R Tarana, Auckland. OJS/K 
1420 7.10 0900 KKEA Honolulu HI. First HI of the season! OJS/K 
1584 10.10 1134 Coast, Hawkes Bay. First NZL-opening this season and a few interesting signals. 

This one was new to me! Offset 1584,0241. Trackside on 1548 and Samoa on 1593 
also good in periods. OJS/K 

1584 10.10 1235 Coast, Hawkes Bay. Now with local id "Love the music. Hawkes Bay 1584 AM". 
Even if Coast is networked programming commercials are local and local ids are 
inserted at the same time. OJS/K 

 
Nordamerika 
 590 30.12 0600 WEZE Boston MA “The Word, WEZE Boston – a service of Salem Communications” 

JOB/F 
 610 31.12 0031 CKTB St. Catharines ON upp en stund med “Newstalk 610”-ID JOB/F 
 
 
 
 
 
 620 30.12 0100 WZON Bangor ME bara med ett svagt TOH-ID innan NBC Newsradio-bulletin, men 

första gången jag hör dem överhuvudtaget, och det var ju trevligt! JOB/F 
    /Tnx logga Jan! –tl/ 
 790 31.12 0800 WPRV Providence RI med ett brusigt ID JOB/F 
 940 28.9 0301 KVSH Valentine NE. "You're listening to Husker Sports, on KVSH Radio, 

Valentine, Nebraska". OJS/K 
 950 8.10 0352 CKNB Campbellton NB. JM 
1040 12.10 0400 CJMS St. Constant QC. Nice signal this fall. New antenna or transmitter? OJS/K 
1120 5.10 0100 KMOX St Louis MO “NewsTalk 11-20 KMOX”. JE 
1150 5.10 0100 WHBY Kimberly WI “NewsTalk 11-50 WHBY”. JE 
1180 5.10 0500 WHAM Rochester NY “Wham Radio” överröstade Rebelde. JE 
1230 10.10 0400 KBAR Burley ID. OJS/K 
1230 7.10 0409 KORT Grangeville ID. OJS/K 
1260 5.10 0000 WSUA Miami FL “engelskt” anrop men spanska program. JE 
1270 5.10 0400 WXYT Detroit MI CBS Sportsradio. JE 
1290 5.10 0002 WJNO West Palm Beach FL “NewsRadio 12-90”. Bra en stund – annars hade Puerto 

Cabello ovanligt dominant signal hela natten, vilket inte säger lite... JE 
1300 5.10 0201 WOOD Grand Rapids MI “WoodRadio”. “Talk 1300” och Reloj fanns också med. JE 
1310 4.10 2300 WLOB Portland ME id och nyheter trots dominanten CIWW. JE 
1320 4.10 2300 CJMR Oakville ON med engelskt anrop, program på indiskt språk. JE 
1340 10.10 0400 KWVR Enterprise OR. OJS/K 
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1360 5.10 0159 WMOB Mobile AL annonserade att programmet som just avslutades kunde avnjutas 
tre gånger. You are listening to WMOB Mobile”. Inget spår av WDRC! JE 

1400 12.10 0600 KCOW Alliance NE. OJS/K 
1400 6.10 0600 WWWS Buffalo NY. ”Solid Gold Soul” & nice music! OJS/S 
1400 10.10 0844 KENT Parowan UT. OJS/K 
1410 4.10 2359 CJWI Montréal QC med “cpam1410.com”. Gick kanonbra på morgonen med 

afrikansk musik i långa sjok. JE 
1420 6.10 0600 WNRS Herkimer NY. OJS/S 
1470 5.10 0100 WWNN Pompano Beach FL “Wealth and Health Radio” tryckte undan WLAM en 

stund. JE 
1470 5.10 0329 WMBD Peoria IL gjorde paus i C2C “14-70 AM WMBD Stimulating talk”. JE 
1480 6.10 0420 WSAR Fall River MA. JM 
1500 5.10 0100 WLQV Detroit MI – inget spår av WFED denna tid, däremot lite Dos Mil. JE 
 
 
 
 
 
 
1540 21.9 0202 KLKC Parsons KS. ”Cool Katy Country – KLKC 1540 AM”. One of my most 

challenging jobs with regard of audio cleaning. I sensed the station identification 
below super-strong KXEL-IA but it was not really audible. However, using Adobe 
Audition spectrum editor and removing KXEL audio pixel by pixel I was able to make 
the announcement below audible and the GM at the station was very excited: “Yep, we 
would be the one from Kansas. Amazed you picked it up, we are a very low power AM 
station. I would add us as your 24th [Kansas station] for sure.” In addition, he sent 
MP3-files with different station identifications for comparison. Still on day power? 
OJS/K 

1540 12.10 0800 KMPC Los Angeles CA. OJS/K 
1540 7.10 0238 KXEL Waterloo IA. JM 
1540 1.1 0300 WDCD Albany NY fint ID när man för en gångs skull kollar här JOB/F 
1560 6.10 0410 WQEW New York NY. Fortfarande med Radio Disney jfr. Eko 55/5 s. 18. JM 
    /Ja, som du kan läsa fortsätter stationerna sända till dess man hittat en köpare –tl/ 
1580 5.10 0015 CKDO Oshawa ON med rock och oldies. JE 
1590 5.10 0469 WAKR Akron OH med id före heltimmen. JE 
1590 4.10 2359 WARV Warwick RI med id. JE  
1600 5.10 0059 WKWF Key West FL “SportsRadio 1600” JE 
1630 5.10 0028 KCJJ Iowa City IA “Mighty, mighty, mighty – This is the mighty AM 16-30 KCJJ”. 

Också KXEL 1540 gick mycket starkt denna tid. JE 
1630 5.10 0440 KCJJ Iowa City IA mx och id HM 
1650 8.10 0235 WHKT Portsmouth VA. ”K-talk”. JM 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1560 5.10 2330 Oid med sport. Troligen WQEW New York av splitten att döma. Senare på natten den 

vanliga musiken. JE 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 580 1.10 0500 WKAQ San Juan med flera tydliga ID. Nästan den enda stationen som hördes den här 

natten. TN 
 840 31.12 0258 HOL80 R Nacional, Panamá strålande fint vid programpromo 

och omnämnande av både “Nacional AM” och “Nacional 
FM”! Bara hört dem en gång tidigare, och då tämligen uselt, 
så den här gladde JOB/F /Tack logo Jan! –tl/ 

 890 9.10 0430 HOQ62 R Ritmo Estéreo, Chitré riktigt fint denna morgon. TJ 
 890 9.10 0457  HOQ62 R Ritmo Estéreo, Chitré med id mellan låtarna och klämde till med några id 

till när musiken startat. Sim 
 890 9.10 0502 HOQ62 R Ritmo Estéreo, Chitré. FD 
 



 
 
 
 
 
 

 920 8.10 0444 HOS56 R Mí
 920 8.10 0500 HOS56 R 

och nationalsång. Gick ännu bättre 9.10 TJ
 920 8.10 0523 HOS56 R Mí
    /Se ett äldre QSL som Odd fått från denna 
 940 6.10 0350 WIPR San Juan PR. ”Má
1320 30.9 0431 WSKN R Isla, San Juan. Uppfattade inte ID först utan lät HK lyssna. Stort tack till 

HK som direkt hörde att det var denna station som släppte ifrån sig ett ID 
bland nyheterna. 

1330 27.9 0100 R Vision Cristiana 
1350 27.9 0200 WEGA Vega Baja PR den enda som gick att id
1520 29.9 0442 WVOZ San Juan med trevlig mx uppe en kort stund.  TN
1540 1.1 0200 ZNS R Bahamas fint med cool arkiv

the time, 104.5!” JOB/F
1540 5.10 0357 ZNS Nassau med nationalsång och slog ett slag för både national unit och the 

commonwealth. JE
1560 1.10 0328 HO.. R Adventista med id 
1570 6.10 0425 TGVE Guatemala. ”Vo
1570 5.10 0505 XERF La Poderosa

– hörs ej varje morgon här HM
1600 8.10 0240 WCMA Bayamon PR. JM
1660 6.10 0258 WGIT Canó
 
Sydamerika 
 
 
 
 
 
 

 540 9.10 0517 HC.. R Santiago, Guayaquil religiös station, kom fram och hade
informations
sept 2012, om man kollar deras Facebook sida, kanske har de också
HCFA2 dvs R Tropicana? Sim

 560 9.10 0512 HCRN2 R CRE Satelital, Guayaquil tyvärr ganska svag vid id men prat om Guayaquil 
och internetadress. Sim

 570 8.10 0504 HJND Señ
 610 6.10 0426 HJKL La Cariñ
 660 9:10 0521 HJEZ R Autentica, Cali. 
 660 9.10 0526 OCX4R R La Inolvidable med id och slogan mellan låtarna "Radio La Inolvidable 

Tus mejores recuerdos" och fortsatte med någon italiensk pop typ Eros R.
 680 9.10 0534 OCY2Y R Programas del Perú, Jaén med mycket snack och bla internet adr och RPP 

Noticias som id. Sim
 700 9.10 0533 HJCX W Radio, Cali med musik. 
 700 9.10 0501 HCRS2 R Sucre, Guayaquil
 700 9.10 0530 HCRS2 R Sucre, Guayaquil var också med på frekvensen denna morgon tillsammans 

med Integridad. Sim
 700 9.10 0526 OBZ4H Red R Integridad, San Miguel tyckte att man skulle skriva till dom och gav id 

och internet adress, antagligen vid slutet av ett program. 
 730 9.10 0437 OAX4G R Programas del Perú, San Isidro klämde i med ett "RPP Noticias

futuro". Sim

HOS56 R Mía, Los Santos med id och internetadress mellan låtarna. Sim
 Mía, Los Santos har gått många morgnar i början på

och nationalsång. Gick ännu bättre 9.10 TJ 
HOS56 R Mía, Los Santos med id (tnx HK för detaljer och
/Se ett äldre QSL som Odd fått från denna station längre fram i detta Eko 
WIPR San Juan PR. ”Máxima 9-40” och ”Máxima noche”. JM
WSKN R Isla, San Juan. Uppfattade inte ID först utan lät HK lyssna. Stort tack till 
HK som direkt hörde att det var denna station som släppte ifrån sig ett ID 
bland nyheterna. TN 

Vision Cristiana – gissningsvis Santo Domingo, Dom Rep
WEGA Vega Baja PR den enda som gick att id-a i en röra av stationer. JE
WVOZ San Juan med trevlig mx uppe en kort stund.  TN 

R Bahamas fint med cool arkiv-jingle: “Bahamian music 
the time, 104.5!” JOB/F 
ZNS Nassau med nationalsång och slog ett slag för både national unit och the 
commonwealth. JE 

R Adventista med id ”LV de Esperanza”. HM 
TGVE Guatemala. ”Voz Evangelica”. JM 
XERF La Poderosa, Cd Acuña CO med na och först 5.27 uppfattades ett La Poderosa 

varje morgon här HM 
WCMA Bayamon PR. JM 
WGIT Canóvanas PR. ”Faro de la Santidad.” JM 

HC.. R Santiago, Guayaquil religiös station, kom fram och hade
informationsblock och gav id och internetadressen flera ggr, verkar ha kommit igång 1 
sept 2012, om man kollar deras Facebook sida, kanske har de också
HCFA2 dvs R Tropicana? Sim 
HCRN2 R CRE Satelital, Guayaquil tyvärr ganska svag vid id men prat om Guayaquil 
och internetadress. Sim 
HJND Señal Radio Colombia, Bogotá. JM 
HJKL La Cariñosa, Bogotá. JM 
HJEZ R Autentica, Cali. 5 min tidigare tent R Anaco ”… 660 AM La Primerisima”. FD
OCX4R R La Inolvidable med id och slogan mellan låtarna "Radio La Inolvidable 
Tus mejores recuerdos" och fortsatte med någon italiensk pop typ Eros R.
OCY2Y R Programas del Perú, Jaén med mycket snack och bla internet adr och RPP 
Noticias som id. Sim 

JCX W Radio, Cali med musik. FD 
HCRS2 R Sucre, Guayaquil. FD 
HCRS2 R Sucre, Guayaquil var också med på frekvensen denna morgon tillsammans 
med Integridad. Sim 
OBZ4H Red R Integridad, San Miguel tyckte att man skulle skriva till dom och gav id 
och internet adress, antagligen vid slutet av ett program.  Sim
OAX4G R Programas del Perú, San Isidro klämde i med ett "RPP Noticias
futuro". Sim 
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a, Los Santos med id och internetadress mellan låtarna. Sim 
Los Santos har gått många morgnar i början på oktober. Här med ID 

ch TJ för definitivt id) HM 
längre fram i detta Eko –tl/  

xima noche”. JM 
WSKN R Isla, San Juan. Uppfattade inte ID först utan lät HK lyssna. Stort tack till 
HK som direkt hörde att det var denna station som släppte ifrån sig ett ID i förbifarten 

, Dom Rep. 1329,991. JE 
a i en röra av stationer. JE 

jingle: “Bahamian music comes alive on 1540 all 

ZNS Nassau med nationalsång och slog ett slag för både national unit och the 

först 5.27 uppfattades ett La Poderosa 

HC.. R Santiago, Guayaquil religiös station, kom fram och hade reklam, 
block och gav id och internetadressen flera ggr, verkar ha kommit igång 1 

sept 2012, om man kollar deras Facebook sida, kanske har de också callbok- stäverna 

HCRN2 R CRE Satelital, Guayaquil tyvärr ganska svag vid id men prat om Guayaquil 

R Anaco ”… 660 AM La Primerisima”. FD 
OCX4R R La Inolvidable med id och slogan mellan låtarna "Radio La Inolvidable - 
Tus mejores recuerdos" och fortsatte med någon italiensk pop typ Eros R. Sim  
OCY2Y R Programas del Perú, Jaén med mycket snack och bla internet adr och RPP 

HCRS2 R Sucre, Guayaquil var också med på frekvensen denna morgon tillsammans 

OBZ4H Red R Integridad, San Miguel tyckte att man skulle skriva till dom och gav id 
Sim 

OAX4G R Programas del Perú, San Isidro klämde i med ett "RPP Noticias- señal de 
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 750 9.10 0532 HCRC2 R Caravana, Guayaquil fick ta över frekvensen en stund från Caracol R m fl 
med flera id och reklam. Sim 

 760 9.10 0529 OCU4G Radiomar Plus, Chorillos var frikostiga med id och fartfyllt program med 
salsa. Sim 

 790 10.10 0432 LR6 R Mitre, Buenos Aires BA ganska svagt men stabilt. Idade just före mx. JVH 
 810 9.10 0532 HJCY Caracol R, Bogotá  jinglade som en viskning under BBC, men // 820 bl a. FD 
 870 9.10 0502 HCNY2 R Cristal, Guayaquil spelade nationalsången den här tiden och idade fint 

efteråt "Primer lugar de sintonia popular - Radio Cristal de Guayaquil" när sändningen 
fortsatte de låg lite lågt ca 15Hz ner. Sim 

 920 9.10 0514 HCAB1 R Democrácia, Quito med HC musik och bara "Democrácia" mellan låtarna. 
Sim 

  920 9.10 0514 HCAB1 R Democrácia, Quito. FD 
 920 9.10 0517 HCAB1 R Democrácia, Quito med ID mellan sångerna. TJ  
 940 10.10 0500 ZYJ453 Super Radio Boa Vontade, Rio de Janeiro RJ med id för kedjan. JE 
 970 9.10 0359 HJCI RCN, Bogotá. JM 
 970 9.10 0525 HJ.. en av RCN, den med pling – ovanlig fq hos mig –  hittade sen en promo Super  
    fútbol (tnx id TJ som hade ”internetstyrka” på sin mottagning!!) HM /Kan det vara 

samma som Jorma rapporterar halvannan timme tidigare ovan? –tl/ 
1010 9.10 0533 HJCC Acuario Estéreo, Bogota var en av alla Bogotastationerna som gick väldigt bra 

just denna tid här. FD 
1060 10.10 0518 HJLY R Delfín, Riohacha HU mx och svagt id – längesen HM 
1140 10.10 0502 ZYH449 R Cultura da Bahia, Salvador BA med satellitprogrammet från Grace de 

Deus. Har inga egna program. JE 
1140 6.10 0442 HJCL R Panamericana, Girardot stark den här tiden. JE 
 
 
 
 
  
1190 27.9 0300 HCDE2 UCSG, Guayaquil överröstade dominanten Cordillera. Ännu en religiös 

station på frekvensen som förmodligen inte var WBMJ. JE 
1190 29.9 0440 HCDE2 UCSG inte så stark med ett ID som bara "once noventa AM, Emisoras ....." 

Tack till HK och dessutom FD som också lyssnade och kände igen det korta anropet 
och dessutom kunde uppfatta att Guayaquil nämndes strax efteråt.  TN 

    /Tack för logotypen Thomas! –tl/ 
1300 27.9 0201  Oid som HK efter mycket jobb med dåliga inspelningar och märklig musik kunde 

bestämma till Peru. FD hade en bättre inspelning på ungefär samma split och då visar 
det sig vara Radio Juliaca som nu tydligen bytt frekvens från 1290 till den man länge 
varit listad på. JE  /Se Oid/Tent nedan –ed/ 

1300 3.10 0456 YVNS R Reloj, Maracaibo reläade ”Sabor 106” denna gång. FD 
1350 29.9 2301 ZYH201 R Capital Acre, Rio Branco AC. FD 
1350 10.10 0500 ZYH520 Super Radio Boa Vontade, Salvador BA med samma id som 940. Brasse 

också på 1349,913 som möjligen är Capital Acre. Efter ett par minuter dominerade 
Radio Buenos Aires helt. JE 

1350 1.10 0500 HJDS Ondas de la Montaña, Medellín var det som gick svagt här men kunde ändå 
prestera ett hörbart ID. TN 

1360 11.10 0430 HJUO Oxígeno, Cartagena. JM 
1360 27.9 0215 OCU4I Nueva Q FM, Lima kom upp en stund men huvudsakligen Oxígeno här. JE 
1390 10.10 0501 ZYI788 R Jornal, Pesqueira PE med ett id. 1389,990. Här kom också Educadora de 

Bragança och ytterligare en brasse in. JE 
1390 29.9 0446 YVZO R Lumen, Maracaibo med rel px. Stort tack till HK och FD som lyssnade men 

tyvärr inte hittade nåt ID på den översända bandsnutten. Gjorde en ny, längre 
genomgång på andra sidbandet och kunde då höra bland annat något som lät som  
"www.decatolica ...." nämnas och en bra bit senare "Lumen" och "Maracaibo" . Då var 
den riktigt svag. ”Lumen 2000 es la unica estacion de radio CATOLICA que se 
encuentra en nuestra ciudad de Maracaibo Sintonizala Online: 
http://lumenvenezuela.com/lumen/lumen-radio/ …” TN 

 
 



1399,945 29.9 0446 HCFL2 R Z
1400 27.9 0130 OBX4W Callao

starkt, men annars få peruaner. JE
1400 7.10 0500 OBX4W Callao

transmitiendo 
1410 28.9 0431 HCGC5 R RCG, Gualaceo som HK har lyssnat på och han kände igen en reklam bl a. 

Tack Henrik. 
1450 27.9 0302 HJNL La Cariñ
1450 30.9 0203 OAX7V Radio Los Andes

Ganska svag signal. TJ
1460 27.9 0330 HJJW Emisora

från denna vanligtvis starka dominant och på “fel” split 
(1559,981) men id

1470 27.9 0201 HJTB Ondas de Ibagué
Där fanns ett troligt “Cuba
Senare fanns också

1470 1.10  0403  OAU4B R Capital, Lima med andra svaga peruaner. JVH
1470 1.10 0447 OAU4B R

TN 
1510 27.9 0259 HCHD2 R

“brummade” också där. JE
1520 10.10 0501 ZYJ218 R

satellitprogram man kö
några sekunder men försvann igen. JE

1520 29.9 0438 HJLI Libertad
1540 30.9 0244 OCX7V R Los Andes, Cusco. 
1550 27.9 0259 HJCB R El Sol

till El Sol även där men med annonse
1560 27.9 0100 HJXZ R Santa Marí

annan spansktalande, men inget id där. JE
 
 
 
 
 
 
1580 27.9 0159 HJQT Verdad
1580 1.10 0501 HJQT R Verdad

”Radio 1580 AM. Señal que viene del corazón de Dios". 
Bogotá... now
http://www.palabradevidavenecia.org/

1580 27.9 0001 HJNA R Robledo
Verdad dominant för att slutlige

1599,97 7.10 0452 OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo. 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika
1300 25.9 0445 OID station med SS och predikan. 
1300 30.9 0239 Tent R Juliaca,

ha hört fel.
1510 29.9 0456 Oid SS med tango mx 
    denna under SA!! Locuatora!  
    över med TOH id 0500. HM
 
 
 
 
 

 

R Z-Uno, Guayaquil med rel px. ID 0448. Stark. TN
OBX4W Callao, Lima jämnstark med Harbour Light här. Också Capital 1470 gick 
starkt, men annars få peruaner. JE 
OBX4W Callao Super R, Callao. “En el aire Callao Super Radio OBX4W 
transmitiendo para el Perú y el Mundo a travéz de la www.radiocallao.com”. FD
HCGC5 R RCG, Gualaceo som HK har lyssnat på och han kände igen en reklam bl a. 
Tack Henrik. FD 
HJNL La Cariñosa, Manizales jingle, Cariñosa-id och RCN

Radio Los Andes, Cusco med ID och slogan som HK var
Ganska svag signal. TJ 

isora Nuevo Continente, Bogotá. Dålig signal 
från denna vanligtvis starka dominant och på “fel” split 
(1559,981) men id-adades av HK. JE 
HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué tog över från Capital. 
Där fanns ett troligt “Cuba-pling” på heltimmen också.  
Senare fanns också Ecos de Naranjito med här. JE 
OAU4B R Capital, Lima med andra svaga peruaner. JVH 
OAU4B R Capital, Lima var det som hördes här med talkshow som vanligt. Ofta hörd. 

HCHD2 R Instituto Oceanografico, Guayaquil med tidspip och voice
“brummade” också där. JE 
ZYJ218 R Serra do Mar, Antonina PR men id för Rádio Imaculada Conceição 
satellitprogram man kör nattetid. 1519,998. En annan brasse (1519,986) kom in bra  

sekunder men försvann igen. JE 
HJLI Libertad, Bogotá med flera "Libertad" ID, därefter predikan. 
OCX7V R Los Andes, Cusco. FD 

El Sol, Barranquilla med dubbla id. En inspelning en stund tidigare tydd
till El Sol även där men med annonsering för RCN om en cykeltävling
HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín med id och predikan. Här fanns också en 
annan spansktalande, men inget id där. JE 

HJQT Verdad, Bogotá med “Palabra de Vida”. Mycket bra den här tiden. 
R Verdad, Bogotá var det som hördes här. Ganska hyggligt men med splatter.    

Radio 1580 AM. Señal que viene del corazón de Dios". “It is the HJQT station in 
Bogotá... now rented to "Iglesia Cristiana Palabra de Vida Venecia" 
http://www.palabradevidavenecia.org/  Mauricio Molano”  

Robledo, Cartago gick bra en stund med eget och 
Verdad dominant för att slutligen mot gryningen ersättas av Marí
OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo. FD 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
OID station med SS och predikan. Försvann innan jag fick mer info.   TN

R Juliaca, Juliaca. ”Radio  Juliaca del Peru”, i så fall flytt från 1290, men jag kan 
ha hört fel. FD 

SS med tango mx – har fått ”skambud” på spec-px Boston, men sätter ändå 
a under SA!! Locuatora!  – har förblivit oid t v - gick perfekt tills Boston tog 

över med TOH id 0500. HM 
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TN 
Lima jämnstark med Harbour Light här. Också Capital 1470 gick 

Super R, Callao. “En el aire Callao Super Radio OBX4W 
para el Perú y el Mundo a travéz de la www.radiocallao.com”. FD 

HCGC5 R RCG, Gualaceo som HK har lyssnat på och han kände igen en reklam bl a. 

id och RCN-id. JE 
Cusco med ID och slogan som HK var behjälplig med. 

lkshow som vanligt. Ofta hörd. 

Guayaquil med tidspip och voice-id. Monumental 

Rádio Imaculada Conceição vars 
brasse (1519,986) kom in bra  

bertad" ID, därefter predikan. TN 

En inspelning en stund tidigare tydde HK 
ring för RCN om en cykeltävling. JE 

n med id och predikan. Här fanns också en 

Mycket bra den här tiden. 1580,003. JE 
var det som hördes här. Ganska hyggligt men med splatter.    

It is the HJQT station in 
rented to "Iglesia Cristiana Palabra de Vida Venecia" 

  TN /Tnx logo TN! –tl/ 
Cartago gick bra en stund med eget och RCN-anrop. Senare blev 

n mot gryningen ersättas av María. JE 

Försvann innan jag fick mer info.   TN 
Juliaca. ”Radio  Juliaca del Peru”, i så fall flytt från 1290, men jag kan 

px Boston, men sätter ändå  
gick perfekt tills Boston tog  
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� Från e-posten 
Hasse Mattisson 8.10.2014: 
Hasse ringde sin vän Tony Lopez angående de planer som WVBF har – se MV-Eko 55/2. Hasse kom in mitt i 
Tony’s talk program:  
“HI HASSE.. THANK YOU SO MUCH FOR THE PHONE CALL. WHAT A PLEASANT SURPRISE! OUR NEW 
TOWER IS FINALLY UP. THE ENGINEERS ARE NOW WORKING ON THE UNDER-GROUND WIRING 
SYSTEM WHICH SHOULD BE COMPLETE WITHIN THE NEXT WEEK. 
ONCE THAT IS COMPLETE THE NEW ARRAY HAS TO BE FINE TUNED BY OUR CONSULTANTS. WE ARE 
VERY BUSY AT THE STATION AS THIS IS THE MIDDLE OF HIGH SCHOOL FOOTBALL SEASON WHICH 
RUNS UNTIL THANKSGIVING... 
THANKS AGAIN FOR ALL YOUR GOOD WISHES AND HOPING THAT SOMEDAY WE CAN SEE EACH 
OTHER AGAIN. PLEASE E-MAIL ME AGAIN!  
YOUR FRIEND TONY WVBF 5,000 WATTS” 
 
Tore B Vik 7.10.2014: 
Reiser på AND10 - avgang 17.10. Huset vi skal bruke denne gangen ligger i et område med meget dårlig 
dekning – så det er mulig at vi ikke når ut med e-post. /Lycka till! Kommer du ut på nätet, är du välkommen 
med underhandsrapporter –tl/ 
 
Jan Edh 8.10.2014: 
Ett par för mig nya spanjorer blev inledning på den här natten 26-27.9 i Fredriksfors. 
“Behållningen” blev annars en peruan på 1300 men trots ett jättejobb av HK så förblir Radio Frecuencia 
Lider i bästa fall ansedd som tentad... 
I övrigt var det huvudsakligen Colombia som gick den här natten men utan någon riktig geist i signalerna 
även om det var hyfsad fart sådär 02 - 03 UTC. 
 

Det blev väldigt blandat innehåll 4-5.10 – utan någon riktig topp den här natten. När jag drog på radion strax 
före 21 UTC överraskades jag av flera starka asiatiska signaler. En del blev id-ade tack vare hjälp på Real-
DX. Senare blev det blandat NA och LA med ett allt större LA-inslag vartefter natten led. Det var dock 
väldigt störda förhållanden och väldigt knepig mottagning. Massor av stationer från ett stort område,  men 
extremt distat ljud och snabb fading gjorde att de flesta stationer överhuvudtaget inte lät sig id-as de korta 
stunder de var läsbara. 
Lite bättre ljud på LA-signalerna mot morgonen, men då var det nästan bara de allra vanligaste. 
 
12.10.2014: 
Det blev en riktigt misslyckad natt i Fredriksfors 9-10.10.  Tonen angavs redan när Dan och jag skulle 
plugga i antennerna och regnet stod som spön i backen. 
Planerna på Asien under sen eftermiddag/kväll gick om intet. Ett antal indier kom lovande strax före 
nyheterna 17.30, men fadade alla bort tre fyra minuter före lokal-id och stängning. Spanjorerna hade som så 
många andra fotbollslandskamp och inget lokalt. 
Transatlanterna började komma försiktigt först framåt 04 UTC med någon handfull Venezuela och 
Colombia. Runt 05 UTC kom några brassar upp med läsbar styrka i ett par minuter. Men sedan var “allt” 
över. 
 
Bengt Ericson 12.10.2014: 
Konditionerna har varit urusla förra veckan, men idag verkar det vara på uppgång igen. Vi har haft flera 
åskväder öster och väster om Sverige som gett avtryck i lyssningen. 
 
Juha Vehmas 12.10.2014: 
Här kommer mina första tips till MV-Eko. Hoppas att kopierat tipsmallen fungerar bra.  
Konditionerna till västen har varit ganska dåliga i hela september och också senare. Hoppas att oktober ännu 
ska ge mera än september. 
 
Jan Oscarsson 12.10.2014: 
Passade på att rensa en disk med inspelningar från förra säsongen för att göra plats inför expeditions- 
lyssning. 30-31.12 var ganska usla i Furuögrund pga protoner, men se på sjutton om det inte ändå gav ett par 
rapporter jag hade missat. 
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Torolf Johnsson 13.10.2014: 
Motivationen för seriös dx är på väg tillbaka. Min lokala störning har nu varit borta i snart två veckor. Ett 
område ca 1,7 km från mitt qth hade ringats in för störkällan. Inom området finns en transformatorstation, 2 
bostadshus och en telestolpe. Efter krysspejling blev jag säker - vid telestolpen lät störningen som mest. Jag 
kontaktade dom som bodde närmast telestolpen och fick veta att dom inte kunde använda sin fasta telefoni 
eller mobiltelefoner. Dom hade felanmält och klagat till Telia många gånger. Telia hade varit där och det 
senaste dom gjorde var att fälla en död alm invid telestolpen (!). Jag skrev en felanmälan med detaljerad 
störinfo och skickade till Skanova/Telia. Ett dygn efter min felanmälan var störningen borta och har inte 
återkommit sedan dess. En tillfällighet? Svårt att veta men jag har sett att Telia/Skanova arbetat med ett antal 
telestolpar i mitt område, så hoppet finns. Någon feedback har jag dock inte fått på min felanmälan till 
Skanova. 
 

Blandade konds under perioden, inte tillräckligt lugna perioder för att ge några bättre NA-konds men 
däremot bra mot Karibien och norra Sydamerika. 9/10 var ett bra datum för LA-dx och jag har just inlett 
manglandet och får återkomma med flera loggar till nästa nummer. 
 
Thomas Nilsson 13.10.2014: 
Den 3/10 var det ganska fina förhållanden mot Asien och en del Korea, Kina med flera hördes. Däremot 
ganska tyst på sistone mot LA. Dock har vissa stationer gått igenom men då varit ganska så ensamma. Vi får 
hoppas på bättring. 
 
Hans Östnell 13.10.2014: 
Har varit ute och lyssnat i Komagvær från fredag eftermiddag till lördag morgon. Lite blandade konditioner, 
mestadels störda, men på söndagmorgonen började det öppna upp lite grann mot NA. Inget speciellt 
spännande hördes, men stundtals mycket starka signaler från CO och WA. Det hördes en del japaner och 
filippinare på fredagseftermiddagen och kvällen, innan K-index for upp och parkerade på 3. Har inte hunnit 
gå igenom mina filer än och jag skall dessutom ut och lyssna från och med ikväll, till och med torsdag kväll. 
Förhoppningsvis får vi stabila konditioner och ett lugnt geomagnetiskt fält. 
 
Bifogar ett par QSL som kommit in. DXRU Radio Ultra, Caragan de Oro City-1188 kHz. Hela min e-post-
växling med managern Frank Mendez utgör "QSL-texten", därför två A4-sidor. Sedan får vi se om det 
kommer något i brevlådan också. Jag tänker inte tjata på Frank, då han ju per e-post bekräftar min 
avlyssning, och tlll och med berättar vad för slags anrop som jag hörde. I den tid vi nu lever i, får vi nog 
vänja oss vid att ett QSL kan se ut lite hur som helst, hihi! DXRU-1188 är hörd vid några tillfällen tidigare i 
Skandinavien, bland annat i Aihkiniemi. Vet inte om den loggats i Sverige eller Norge tidigare. Oavsett vad, 
så har jag inte noterat QSL från stationen tidigare. 
 
Det andra QSL-et kommer från KCKK Littleton CO-1510 är ju en station som hörs titt som tätt, och ofta 
med väldigt fina styrkor. Man har nu bytt ägare och format. Tidigare ägdes stationen av Mile High Sports 
och man serverade Fox Sports för hugade lyssnare. Trots flera rapporter lyckades jag aldrig lura något QSL 
från dem. Nu ägs stationen av Hunt Broadcasting LLC och man kör rockformat och kallar sig "The Rock 
93.7". KCKK hördes fenomenalt bra i går morse, och när jag kom hem så skickade jag en e-post med en 
inspelning till stationens ägare Janice Hunt. Svar lät inte dröja! Janice svarade efter en timme och bekräftade 
min avlyssning. Hon berättar för övrigt att man fått tre rapporter, inklusive min, från distanslyssnare - bland 
annat en från Sverige (gissar att det är JOB som är skyldig till denna :). Jag har svarat Janice och tackat för 
QSL, och samtidigt tackat för hennes välvilja mot oss DX-are. Jag skrev för övrigt att hon nog får räkna med 
fler rapporter den kommande vintern. Dels för att KCKK ofta hörs i norra Skandinavien och dels för att 
stationens tidigare ägare var mycket sparsamma med svar. 
 
Odd Påg 13.10.2014: 
Har varit ute på resa i Norge förra veckan, så nästan ingen lyssning. Vi hade inte besökt frugans syskon som 
bor på 5 olika platser, på 2 år. Fick smaka på snöyra för första gång i höst, det var över Golsfjellet. 
Hoppas få mera tid för lyssning kommande period, det är ju mörkt både tidigt och sent så man kan inget göra 
ute heller. 
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Odd-Jørgen Sagdahl 13.10.2014: 
Her kommer bidrag til MV-Eko fra Kongsfjord. Jeg sitter her med Tonga 1017 på øret. Bra signal fra denne 
gir håp om en spennende dag fra Pacific, selv om snøbygene kommer tett. Marshall Islands virker også å 
være på tur opp på 1098, og Kiribati er meget bra på 1440 (1439,9974) så dette kan bli interessant. Mange 
sterke signaler fra Japan også, rett før 09 UTC. Følg med på kongsfjord.no og Bjarnes blogg. 
Dagens audio – Kiribati 1440 rett før de stenger i dag. Japaneren er litt plagsom men signalet fra Kiribati er 
godkjent ;-). /Thomas har som vanligt fixat en länk på denna fina inspelning, tack båda: 
http://www.thomasn.sverige.net/ARC/2014-10-13-0859-1440-Kiribati-in-Kongsfjord.mp3 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…      13/10 2014 
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                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 

 

Ny medlem 
SGD Stefan Gustavsson, Kanngattu 15, 785 50  DJURA. Tel 070-2922130, e-mail: 
stefan99.djura@gmail.com 
  

”Jag är en 53-årig egenföretagare, bor i Djura,  3 mil nordost om Borlänge. Nyligen hitflyttad från Borlänge i 
samband med att mina 2 barn flyttat hemifrån. I och med flytt till antennvänligare nejder så har intresset för 
DX-ing vaknat till liv efter en tids inaktivitet. Jag startade min DX bana 1974 och var mer eller mindre aktiv 
till 1999. NA har väl sakta men säkert kommit att bli favoritområdet. Teknik och ellära har aldrig varit min 
starka sida men jag har förmånen av att ha en fantastisk supportavdelning i form av Fredrik Dourén och Lars 
Simm som ställer upp och hjälper till om problem uppstår. Passar härmed på att tacka FD & Sim för all hjälp 
som jag behövt för att komma igång. Dagens utrustning består av 2 Perseus SDR , antenner 500m 280 gr. 
och 550m 310 gr.”. /Välkommen till klubben Stefan! Vi hoppas att du hör av dig ofta! –tl/  

 
 

WRTH 2015  
Medlemsförmån 
 

Beställ nu för att få det bästa priset samt den snabbaste leveransen till Skandinavien! 
 

Deadline 9 november 2014 KL 24:00, då finns boken i din brevlåda 11-15 
december! 
 

Tel 0470-80100 eller bengt.ericson@telia.com 
 
IRCA Mexican Log, 19th Edition (Winter 2014) just released 
The IRCA Mexican Log lists all AM stations in Mexico by frequency, including call letters, state, city, 
day/night power, slogans, schedule in UTC/GMT, formats, networks and notes. The call letter index gives 
call, frequency, city and state. The city index (listed by state, then city) includes frequency, call and 
day/night power. The transmitter site index (listed by state, then city) tabulates the latitude and longitude of 
transmitter sites. This is an indispensable reference for anyone who hears Mexican radio stations. Size is 8 
1/2" x 11". 
Prices: IRCA/NRC members – $9.50 (US), $11.00 (Canada) $12.50 (México), $14.00 (rest of the world). 
Non-IRCA/NRC members – add $2.00. To order from the IRCA Bookstore, send the correct amount to: 
IRCA Goodie Factory, 9705 Mary NW, Seattle WA 98117-2334 (PayPal add $1.00) email: 
phil_tekno@yahoo.com). 
 
Quantum Phaser till salu 
Om någon är intresserad så har jag en sprillans ny Quantum Phaser till salu. Då jag har två, väljer jag att sälja 
den ena. Intresserade kan höra av sig till mig via e-post: barentsdx@gmal.com (Hans Östnell) 
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Den här gången blir det ett mellannummer av spalten. Vi får hoppas att den nya säsongens fångster ska ge 
utslag i nästa upplaga av spalten. Som vanligt framförs ett stort tack till dem som bidragit med strån till 
stacken. Scanningar av dekaler och annat godis vidarebefordras till Tore, som stoppar in dem där de passar 
eller där det finns tomrum som behöver fyllas. Både små och stora bilder mottages tacksamt. 
 
RÅM – Rolf Åhman 
WZON Bangor ME 620 mejl  V/s Deke Rhinehart, Digital Media & Technology Director 
WDFN Detroit MI 1130 mejl  V/s Randy Auerbach, Dir. of Engineering 
WPHT Philadelphia PA 1210 mejl  V/s Dave Skalish, CE 
WVHI Evansville IN 1330 mejl  V/s Krista Denton, OM 
KFMD Bethel Heights AR 1340 brev  V/s Dan Storrs, GM 
KYAL Sapulpa OK 1550 2 brev, visitkort  V/s Joe Hancock, CE 
WMLB Avondale Estates GA 1690 mejlkonversation  V/s Jeff Davies, VP/GM 
 
TNY – Torgeir Nyen 
WZON Bangor ME 620 e-post v/s Deke Rhinehart 
WHO Des Moines IA 1040 e-post v/s Cheryl Pannier, Assistant PD og Jim Beam, Producer 
WDVA Danville VA 1250 e-post v/s George Hairston 
WSSP Milwaukee WI 1250 e-post v/s Chris Tarr, Director of Engineering 
WXYT Detroit MI 1270 e-post v/s Tom Millikan, Executive Producer 
WSAI Cincinatti OH 1360 e-post v/s Chuck Fredrick, Market President Cincinatti 
KLEB Golden Meadow LA 1600 e-post v/s Jerry Gisclair 
WAPA San Juan 680 e-post v/s Carmen Blanco 
 
JOB – Jan Oscarsson 
CJWI Montréal QC 1410 epost v/s Jean Ernest Pierre, CEO 
WGPL Portsmouth VA 1350 epost v/s Chester Benton, GM 
ZYI531 Super Marajoara AM, Belém PA 1130 epost v/s Leandro Monteiro. Tyvärr fungerade inte 
webstreamen när utlovad hälsning till mig skulle komma... 
YVRM BBN, Caracas 1260 epost 
HJEA R Lumbi, Mariquita 1300 epost v/s Maria Del Carmen Lizarralde. Detta blev min verifierade BC-stn 
#2000! 
 
FD – Fredrik Dourén 
HJCL R Panamericana 1140 epost v/s Marcolino Forero Guerrero 
HJOC Fuego AM 1160 epost 
OAU4B R Capital 1470 epost v/s Don Luis Trujillano Guimaray 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Samtliga dessa logotypes kommer från RÅM. WZON finns även tipsspalten, men då från JOB. 
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France 
1278 France Info - According to info from Alain Cabé on dx_radio list, the Strasbourg transmitter will be 
closed on 1st June 2015. (Ydun’s Medium Wave Info 9.10.2014) 
 
Germany 
207 Aholming is off the air from 6th October for antenna maintenance and will be back after about two 
weeks. (via Kai Ludwig) 
 
AFN. What is behind the closures of AFN MW stations in Germany, while the FM stations in the same areas 
are maintained? It means that the target group (US military) loses the option of "Power Network" (mainly 
talk radio). 
It's understandable that the powerful (150 kW) and costly Frankfurt 873 kHz transmitter was closed, as it 
reached far beyond the target group, but of late Stuttgart 1143 kHz and Kaiserslautern 1107 (both 10 kW) 
have also closed, while FM service (the so called Eagle network) in these areas is maintained. Is there 
perhaps a plan to close AFN on MW, altogether. 
For the DX'er the closure of Kaiserslautern 1107 has meant improved reception (at least here in Denmark) of 
AFN Vilseck (10 kW also on 1107), as the two 1107 stations obviously were not synchronized (echo, 
interference). But who knows for how long Vilseck (Bavaria) will be on the air! 
(Stefan Z Adeler via Ydun’s Medium Wave Info 30.9.2014) 

 
Ireland 
252 RTE Summerhill - RTE have announced that the long wave transmitter will close on 27 October. 
According to RTE the LW transmitter is very expensive to run and is “unsustainable in terms of the RTÉ’s 
current financial position”. The message on RTEs web site states that: 
* the audience for 252 is very small 
* the vast majority of the RTE Radio 1 audience listens to the superior sound of FM. 
* LW broadcasting is out of date, has poor audio quality and provides unreliable reception 
* LW is inconsistent with environmental best practice and represents poor value for money. 
RTE adds that listeners in Britain can receive RTE on Freesat channel 750, Sky TV channel 0160 or online 
via the RTE Radioplayer. (RTE web site via William Davies via John Williams, mwcircle 1.10.2014)  
  
Italy 
This afternoon 21 September 2014 (Italian time) Radio Activity, an Italian "independent" MW station, is 
testing on 1395 kHz with non stop music and IDs in Italian, English and German. It announced an email  
address: radioactivity13952libero.it 
It's located in Emilia Romagna region, northern Italy. Very irregularly active; recently I heard it on 15 
August as well. It's an easy daytimer for me, with good signal on a clear channel. 
(Fabrizio Magrone, Forli via mwcircle 21.9.2014) 
 

1395 Radio Acticity - Just received an e-mail from them: they broadcast from the Ferrara province, with 100 
W and 52 m. antenna. (Stefano Valianti via mwcircle 11.10.2014) 
-------------------- 
We are testing from Italy low power for Medjugorie Network on 1476 kHz, bip and announcement loop,                 
please check and report with audio clip to info@studiodx.net 
(Roberto Scaglione http://www.studiodx.net via MWDX 18.9.2014) 
-------------------- 



sid 14 

Radio Base 101 has been reactivated on 1323 kHz after some months of silence. It broadcasts from Peraga di 
Vigonza (Padova, northern Italy). Music program, several IDs, news in Italian. 
Its signal is definitely lower than this spring, probably it's on reduced power not to interfere the 
neighborhood. Previously it had 600 W. http://www.radiobase101.it/ 
https://www.facebook.com/base101padova info at radiobase101 dot it 
(Fabrizio Magrone, Forli via mwcircle 30.9.2014) 
-------------------- 
The test tone on 1098 kHz keeps going on. It has been anticipated by the Italian DXer Roberto Scaglione, 
who's well introduced in the independent broadcasting circles, and confirmed by the station, that this is the 
signal of Ondamedia Broadcast testing on its new frequency (formerly on 1548 kHz, and further back on 
1512 kHz). Ondamedia Broadcast transmits from San Pietro in Casale (Ferrara, northern Italy). Regular 
programs should begin anytime from now, possibly already tomorrow or in the few coming days. 
(Fabrizio Magrone, Forli via mwcircle 7.10.2014) 
------------- 
(Italy?) AM Stereo is on the air this morning on 1566 kHz. (Stefano Valianti, mwcircle 12.10.2014) 
 

Luxembourg 
1440 R Luxembourg - the broadcasting licence for the station has been extended till the end of 2015. 
French article September19 from L'Essentiel which translates well into English: 
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/19611520 
(Mike Barraclough, DXLD via Ydun’s Medium Wave Info 30.9.2014) 
 

The Netherlands 
Dutch Radio 5 will leave medium wave as of 15 September of next year. 
The reason is that the radio masts are obsolete and need to be replaced. However, this is a costly affair and 
the budget simply is not there. Ceasing medium wave also represents savings of 1.2 million euros per year. 
 

So, in September 2015 the frequencies of 747 and 1251 kHz will become empty in The Netherlands. 
Interested parties can buy the frequencies but they need to renew the masts, so this is very unlikely. In that 
case, also the other Dutch broadcasters, Groot Nieuws Radio (1008 kHz) and Radio Maria (675 kHz) may be 
forced to leave the air. 
  

If anyone is interested in the Dutch news article about this: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2694/Tech-
Media/article/detail/3748155/2014/09/16/NPO-stopt-definitief-met-radio-via-de-middengolf.dhtml 
(Herman Boel via mwcircle 16.9.2014)  
-------------- 
They forgot to mention 891 kHz Hulsberg.  
Funny sentence in the article is "the last group of listeners, especially the elderly over 60 years, will have to 
say goodbye to the familiar frequencies next year." 
(Guido Schotmans via mwcircle 16.9.2014) 
----------------- 
828 The Dutch firm NMS Telecom has taken down the AM broadcast tower at Heinenoord near Rotterdam 
in the Netherlands on 23th of September.  
Just a year ago the radio station Radio 10 Gold left this transmitter facility. The station then went from AM 
828 to a FM network. Since then the 828 frequency has been silent. The frequency was for hire. 
The Dutch organisation for regulation of radio frequencies, AT - Agentschap Telecom, has stopped licences 
for the use of AM 828 kHz. At Heinenoord a 20 kW transmitter was available.  
So it looks like that again an AM transmitter site has left the airwaves for ever. Also the small Dutch AM 
frequencies 1035, 1395 and 1485 are taken out of licence use by the Dutch AT.  
(Willem Prins via Ydun’s Medium Wave Info 25.9.2014) 
 

Spain 
1269 EAK-82 COPE Gerona  - It seems that they are really off now. I couldn't catch a clear local ID of any 
of the stations, so I think that the dominating one (which was Girona here) is off. 
(Patric Robic via Ydun’s Medium Wave Info 20.9.2014) 
 

United Kingdom 
1458 Lyca Radio 1548, ex Radio 1458, ex Sunrise Radio. (Karel Honzik via mwcircle 6.10.2014) 
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Ofcom News 
Community Radio Licences ………………………………………………… 24 September, 2014 
Ofcom has opened the application process for community radio licences in the East of England as well as 
Northamptonshire and Milton Keynes.  
Milton Keynes was originally scheduled to be part of the South East region, which would have been the final 
area as part of the latest wave of licensing. Earlier this year, digital station MKFM got the area’s local MP to 
argue in parliament for applications for the city to be considered sooner, with MKFM even offering to pay an 
application fee of around £10,000 instead of the usual £600 if their application was ‘fast tracked’. 
Ofcom has highlighted several areas where there are no FM frequencies available and says it will not 
consider FM applications for those areas. They are Bury St Edmunds and surrounding area of Suffolk; 
Cambridge; Central Bedfordshire; Hertfordshire; Luton; Southend on Sea; Southern and Western Essex. 
 

BBC News 
BBC Monitoring 75 Years Old …………………………………………………..31 August, 2014 
Created in 1939 on the outset of WW2, its purpose was, and still is, to gather and interpret International news 
as rapidly and economically as possible. 

Initially employing several hundred 'monitors', many of them refugees, the 
service rapidly expanded so that it could 'listen' 24 hours a day to all the 
European languages likely to be of wartime use. The BBC and wider world 

quickly recognised the uniqueness and value of BBC Monitoring, calling it in 1940 'a modern Tower of 
Babel'. Churchill was an avid customer of the service, and would ring up in the middle of the night and ask 
(of Hitler) 'What's that fellow been saying?' 
The organisation played an important role in helping observers keep track of developments post WW2, 
including the Cold War, the disintegration of the Iron Curtain and collapse of the Soviet Union. Also 
monitored were the Falklands conflict, Yugoslav wars and Middle East hostilities. Over the years, BBC 
Monitoring has innovated and developed, now monitoring over 3,000 sources (across radio, TV, press, 
internet and news agencies), in 100 languages and across 150 countries. Its purpose remains to observe, 
understand and explain the world's media, and so help Britain and international audiences follow and 
interpret key events. 
Initially based in London then Evesham, BBC Monitoring moved in 1943 to Caversham Park near Reading, 
where it is still based. (via Steve Whitt) 
 

BBC Radio Blackburn back on air ………………………………………….. 9 September, 2014 
BBC Radio Lancashire is entering into the spirit of the National Heritage weekend by bringing back Radio 
Blackburn. 
Radio Blackburn is the former name of Radio Lancashire, having expanded to a county-wide service in 
1981. And for two hours each day this weekend, it will return with live shows on medium wave – 351 and 
193 meters – 855 and 1557 kHz from 11am till 1pm. 
Gerald Jackson, who has been at the station since it launched in 1971, told RadioToday: “We’ll celebrate the 
early days on Radio Blackburn on Saturday and then the change to BBC Radio Lancashire on Sunday. I am 
the host for both days with theatre guests including some of our early broadcasters and lots of archive clips. 
(www.radiotoday.co.uk) 
 

Commercial Radio News  
Radio Hafren on FM …………………………………………………………….. 30 August, 2014 
Radio Hafren is the local radio station for Mid Wales and the Borders. It has recently been awarded an FM 
licence covering the following areas:  
•In Newtown, Welshpool and Surrounding Areas on 102.1 FM 
•Across Mid Wales and the Borders on 756 kHz  
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Eagle Extra to Re-Broadcast Premier Christian Radio? …......................... 15 September, 2014 
Eagle Extra, the AM service covering Surrey and North East Hampshire, has requested a format change to 
allow it to re-broadcast Premier Christian Radio. 
The UKRD station wants to change its Character of Service from a local music and information station to a 
full service of speech and music which reflects the Christian faith. 
Eagle management have also requested a change to its licence that would mean it no longer needed to 
produce programmes locally or deliver local news at peak times. 
Premier Christian Radio is already heard around London on three frequencies 1305, 1332 and 1413 kHz plus 
national DAB. They have five transmitters in three locations: 1305 from Chingford (north) and Ewell 
(south), 1413 from Heathrow (west) and Dartford (east), and 1332 from Bow (central London). 
Eagle Extra recently celebrated 12 months on-air at 1566 kHz after changing from County Sound and 
promised extra community programming in the evenings and at weekends. 

Existing Character of Service: 
A local music and information station for adults. Daytime music will feature 
melodic hits from the last five decades. Community programming will 
feature in the evenings and at weekends. Evenings and weekends may also 
include specialist music shows. 
Proposed new Character of Service: 

A full service of speech and music which reflects and proclaims the worship, thought and action of the 
Christian faith. A consultation document is published on Ofcom’s website. Responses should be received by 
Ofcom by 13 October 2014. (www.radiotoday.co.uk) 
 
Changes to Bauer Media Group AM stations in the north of England ……….1 October, 2014 
All of the Magic AM stations in the north of England are to change format and name from January in a major 
re-branding by Bauer Media. They will take the name of their parent FM station with an oldies format 
targeting the 45-65 age group. In each of these areas a new local DAB station based on The Hits Radio 
(currently only on Freeview) and aimed at the 15-25 age group will become available also taking the parent 
FM station’s name with a current hits format.  
At the same time London’s Magic 105.4 will go national on Digital One replacing Absolute 90s.  
The name changes due to take place in January 2015 will be as follows: 
  

828 Magic (Leeds) - Radio Aire 2  
990/1305/1548 Magic (S Yorkshire) - Hallam 2 
999 Magic (Preston) - Rock 2  
1152 Magic (Manchester) - Key 2  
1152 Magic Newcastle - Metro Radio 2  
1161 Magic (Hull) - Viking 2  
1170 Magic (Teesside) - TFM 2  
1548 Magic (Liverpool) - Radio City 2 
1161/1594 Tay AM - Tay 2  
(via Steve Whitt) 
 
RSL & LPAM News 
Community Radio Funding  
The Government’s consultation on community radio funding closed five months ago but the Department for 
Culture, Media and Sport is still analysing feedback. 
The consultation ran from 13th February to 23rd April this year but as yet no responses have been posted 
online. The Media Directorate said at the time that “A summary of responses and a Government response on 
the way forward will be published in due course following the closure of the consultation.” 
We asked the Department for Media, Culture and Sport when the consultation responses are likely to be 
published, which confirmed: “The Department can inform you that the response to the consultation will be 
made very soon”. 
The paper was seeking views on changing the way community radio is funded – from lifting the restrictions 
preventing stations from taking any income from on-air advertising or sponsorship if they overlap with a 
smaller commercial station – to changing the 50% limit on advertising. 
The consultation was announced in March by Ed Vaizey at a Go Digital event.(www.radiotoday.co.uk) 
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Canada 
 570 CFCB Corner Brook NL – granted CP for U? 10000/1000. (NRC DX News 82/01) 
 610 CHNL Kamloops BC from News-Talk to Classic Hits/some Talk (days) Sports (nights). Includes 
    CINL 1340 Ashcroft, CHNL-1 1400 Clearwater and CJNL 1230 Merritt. (IRCA’s “soft” DX 
    Monitor 52/03) 
 650 CISL Richmond BC from Oldies-Standards to Soft Oldies from the 60's and 70's. Increase day 
    power from 10,000 to 20,000 watts. Decrease night power from 9,000 to 4,000 watts. 
    Relocate transmitter site. (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/03) 
 ---  Slogan to “Smooth & Easy” (NRC DX News 82/01) 
 700 CJLI Calgary AB - granted CP for new station with 50,000/20,000 watts. Christian. Touch Canada. 
    Originally approved in 2009. Construction permit expired due to ongoing issues over 
    transmitter site location which have since been resolved. (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/05) 
 1040 CKST Vancouver BC from TEAM 1040 to TSN 1040. (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/03) 
 1200 CJRJ Vancouver BC – format to ETH/South Asian (ex ETH/Punjab), as “Spice Radio.” 
   (NRC DX News 82/01) 
 1250 CJYE  Oakville ON – applies for U3 10000/10000. (NRC DX News 82/01) 
 1320 CJMR Mississauga ON – applies for U3 10000/10000. (NRC DX News 82/01) 
 1410 CFTE Vancouver BC from TEAM 1410 to TSN 1410. (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/03) 
 1690 CHTO Toronto ON – granted CP for U1 6000/1000 (ch 3000). (NRC DX News 82/01) 
 

USA 
Clear Channel changes name to iHeartMedia.  
Days before staging its biggest event of the year, Clear Channel announced it has changed its company name 
to iHeartMedia. The company says the new identity reflects its successful transformation into a multi-
platform media company. The new name will serve as umbrella branding for its 859 radio stations, 
iHeartMedia Digital streaming service, radio networks live music events and related companies, including 
Katz Media Group and Clear Channel Outdoor. (Inside Radio via NRC DX News 82/01) 
 

 560 WQAM Miami FL – applies for U1 4100/1000 from a new site (WOCN-1450 tower at 25-50- 
   22/80-11-23, same as WKAT-1360’s application below (NRC DX News 82/01) 
 910 WAEI Bangor ME was silent, now Classic Hits “Big 104 FM” (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/03) 
 ---  Format to Rock/OLD (ex-Silent); add Slogan & Group // Big 104 FM; delete all nets. 
   (NRC DX News 82/01) 
 910 KWDZ Salt Lake City UT – resumed operations on 14.8.2014 presumably to avoid losing its 
    licence for being silent for twelve months, despite the fact that Radio Disney will be 
    terminating transmissions from this station. (MWC October 2014)  
1250  WSSP Milwaukee WI – slogan since 1.10.2014: “Sportsradio 105.7 FM The Fan” (Bo Olofsson) 
 1360 WKAT North Miami FL – as application for U1 9000/400 from a new site (tower of WOCN- 
   1450); now amends application to U1 9300/400. (NRC DX News 82/01) 
 1390 WFBL Syracuse NY  – slogan “CNY Talk Radio,” adds // WMCR-1600, deletes Group 
   // CNY Talk Radio. (NRC DX News 82/01) 
 1430 WNSW Newark NJ – format to REL (ex-REL/ETH/Brokered), slogan “Relevant Radio”, 
   networks to EWTN. (NRC DX News 82/01) 
 1470 KWSL Sioux City IA lost three of its four towers to a tornado and is operating at reduced power  
 1510 KCKK Littleton CO – now “The Rock 93.7” ex SPT  
 1590 WCGO  Evanston IL – CP for U2 10000/2500 is on the air. (NRC DX News 82/01) 
 1640 WTNI Biloxi MS – Slogan to “The Champ,” adds // WXBD-1490. (NRC DX News 82/01) 
 1680 KRJO  Monroe LA adds slogan: “Classic Country 16-80” (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/03) 
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Puerto Rico 
1460 WRRE Juncos silent – financial problems (NRC DX News 82/02) 
1520 WVOZ San Juan – format to SS: TLK (ex-SS:Tropical). 
   (NRC DX News 82/01) 
 ---  New slogan “Salud 15-20” (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/04) 
1580 WEKO Morovis is no longer in parallel with WVOZ (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/04) 
 
U.S. Virgin Islands 
 970 WSTX Christiansted, St. Croix – format to NWS/TLK (ex-ETH). (NRC DX News 82/01) 
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Argentina  
 1440  R FEDETUR Turismo – new station. � Moisés Lebensohn esq. Azorpardo, (B7109) Mar 
    de Ajó, Buenos Aires. W: www.radio.fedetur.org.ar F: secretaria@fedetur.org.ar   
   (Marcelo A. Cornachioni) 
 

Brazil 
 1450 ZYI561 R Paraense, Castanhal – new station. � Rua do Contorno s/n, 68746-475 Castanhal  W:  
    www.radioparaenseam.com.br E: contato@radioparaenseam.com.br (americadx) 
 

Colombia (ed: TL) 
Here is a list of the email contact addresses of the Cadena Radial Vida de Colombia and its regional stations. 
Please note that the 1270 kHz frequency has been taken over by the network. It previously carried Radio 
Melodía. 
 

 550  HJR36  Vida, Mitú - vidamitusvi@gmail.com 
 570  HJC61  Vida, Puerto Carreño - vidapuertocarrenosvi@gmail.com 
 910  HJC84  Vida, Puerto Inírida - vidapuertoiniridasvi@gmail.com 
1000  HJQ98  Vida, San José de Guaviare - vidasanjosedelguaviaresvi@gmail.com  
1120  HJJC  Vida, Pereira - vidapereirasvi@gmail.com 
1130  HJVA  Vida, Bogotá - vidabogotasvi@gmail.com 
1270  HJXQ  Vida, Ubaté - vidaubatesvi@gmail.com 
1380  HJMM  Vida, Valledupar - vidavalleduparsvi@gmail.com 
1420  HJHK  Vida, Manizales - vidamanizalessvi@gmail.com 
1520  HJLI  Libertad, Bogotá - libertadbogotasvi@gmail.com 
1550  HJQD  Vida, Calarcá - vidacalarcasvi@gmail.com 
 

Directora Nacional: Pastora Magda Baquero: magda.baquero@gmail.com (Rafael Rodríguez) 
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Colombia cont 
 830 HJDM  Q’Hubo Radio, Medellín ex R Reloj 
 1110 HJEW  Q’Hubo Radio, Cali ex Oxígeno 
 1120 HJGH  Q’Hubo Radio, Bucaramanga ex Oxígeno 
 1390 HJFY  Oxígeno, Espinal ID: “Oxígeno Radio Avenida” (Henrik Klemetz) 
 

Ecuador (ed: TL) 
 1160 HCWD4  R Cenit, Portoviejo. V/s Dr. Dumar Iglesias Mata, Concesionario, informs in a SW-QSL- 
   letter to Lars Skoglund, ARC, that the station returned its AM license in January 2014 and 
    that the station is now only available online. 
 

Peru 
 630 OBU7I R Chaski, Urubamba (CU72). New address: Ca Santa Clara 251, 08031 Urubamba (� Apt 
    713, Cusco) E: radiochaskicusco@gmail.com  
 640 OAZ4K R Pacifico, Lima (LM06) – e-mail pacificom@qnet.com.pe  (Alfredo Canote) 
 1470 OAX7G R Cusco, Cusco (CU43) has reactivated the 1470 kHz transmitter (Carlos Gamarra 
    Moscoso) 
 
 

The below photo from ZP3 R Asunción, Paraguay-1250 was found by TBV on the Internet 
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Jag är ingen utpräglad MV-dxare och inte medlem i ARC, men jag har gjort ett verktyg i Excel för att hålla 
koll på NA-stationer. Det presenterades i DX-Aktuellt nr 4 och jag tänkte att MV-Eko också kunde vara ett 
forum för det. Alla i ARC är kanske inte med i SDXF. 73 Lennart Weirell 
 
 

Koll på dina NA-stationer? 
 
Inför den stundande NA-säsongen kan det väl vara bra veta hur det står till med dina 
verifierade NA-stationer. Hur många stationer, delstater, provinser/territorier har du 
verifierade? Här finns ett verktyg för att hålla koll på detta, ett Excel-program som är lätt att 
använda. 
 
På första sidan får man en summering av 
stationerna per delstat på både MV (den övre 
raden) och KV (den undre raden) för USA och 
samma sak för Canada per provins/territorium. 
 

 
 
Varje delstat, provins/territorium har sin egen sida 
där man noterar call, frekvens, effekt, QTH, 
datum för loggning och verifiering samt kolumner 
för MV resp. KV. 
 

 
 
På varje sida finns plats för 5 stationer. Har man 
fler än 5 stationer kan man enkelt lägga till flera 
rader. Man ställer sig på den grå raden och tar 
kommandot ”Infoga rader”. 
  
Vill man sedan skriva ut sina verifierade stationer 
så kan man välja om man vill skriva ut alla eller 
bara t.ex. MV-stationer med den filterfunktion 
som finns för respektive kolumn. 
 

 
 
Det finns även en hjälpsida om man undrar hur  
programmet skall användas. 
 
Intresserad av programmet? Kostar bara en 
”Selma”. Kontakta i så fall mig på 
lennart.weirell@swipnet.se. 
 

 
Lennart Weirell 
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EDXC 2014 i Nice 
Bengt Ericson 

  
På flygplatsen i Nice mottogs vi fredagen den 19 
september av Christian Ghibaudo (se bild t.v.). 
På SAS-flighten från Köpenhamn var även 
Anker Petersen och Ydun Ritz med. Vi fick 
tillfälle att luncha innan bussfärden mot Saint 
Dalmas de Tende startade. Det var en 
spektakulär resa upp i alperna. Alp Maritime, 
med toppar på 2000 m. Vägen var smal och 
kurvig och följde mestadels floder. Hotellet var 
ett typiskt alphotell för vandrare på sommaren 
och skidåkare på vintern. Efter registrering och 
incheckning av de 29 deltagarna så startade 
konferensen med en presentation av Dario 

Monferini och Roberto Pavanello ”Brazil travel in 2013”. Mycket fina bilder och berättelse om 
svårigheter att komma in till radiostationer, men Dario har ju en otrolig förmåga att nästla sig in. Kl. 
20:30 var det middag i hotellmatsalen med vänlig personal. Det blev då många tillfällen till 
personliga kontakter. 
 
 
Efter lördagens frukost startade konferensen 
med EDXC topics och senare ”News from 
New Zealand and South Pacific”. David 
Ricquish höll en mycket intressant 
presentation om hobbyn och möjligheterna 
down under. Han hade rest hela vägen till 
Nice för EDXC. Vid 11:15 vandrade 
deltagarna den korta vägen till 
järnvägsstationen i S. Dalmas de Tende. Ett 
tåg gick varje dag sträckan Nice-Cuneo 
(Italien) och vi åkte 20 minuter i långa tunnlar 
och på spektakulära broar till huvudorten 
Tende. En underbar fransk liten landsortsstad, 
där lördagshandeln pågick. Vi gjorde sightseeing där och passade på att luncha i ett verkligt 
alplandskap. /Bilden ovan tagen vid avresan från alphotellet i Saint Dalmas de Tende/ 
  
 
Vid hemkomsten höll värden för mötet, Christian Ghibaudo, en mycket spännande presentation med 
bilder av historien om Radio Monte Carlo från 1943 fram till idag. Efteråt presenterade EDXC:s 
ordförande Kari Kivekäs det stora arbete som nu genomförs med uppdateringen av EDXC country 
list. Den skall vara klar till våren 2015. ”DX-ing on a cruise ship” i Västindien presenterade Anker 
Petersen med härliga bilder. Dagsprogrammet avslutades med att Alexander Beryozkin 
presenterade St. Peterburg DX Club och deras ansträngningar och framtidsplaner. Kl. 19:30 började 
EDXC banketten med drink och sedan en buffé. Gunnel och jag hamnade vid ett intressant bord 
tillsammans med Kaj Bredahl Jörgensen med fru från Danmark, japanen Toshi Ohtake samt den 23-
årige finländske DX-aren Antti Hemmilä från Rovaniemi. Många diskussioner om vår hobby samt 
olika kulturer utspann sig. Det blev en sen kväll!  
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Efter frukosten på söndagen bar det iväg 
med buss på tre-ländersutflykten. Vackert 
väder, fina panoramautsikter och kurviga 
vägar. Ventimiglia ligger på den italienska 
Rivieran och är en semesterort med 25000 
invånare, men på sommaren fördubblas 
invånarantalet. Jag tyckte den såg sliten ut 
och gatorna var ej i bästa skick. Vi gick 
ner till stranden, fikade och beundrade den 
långa beachen. Resan fortsatte sedan till 
Monaco och på vägen såg vi Radio Monte 
Carlos sändarmaster. En imponerande 
anläggning på den högsta bergstoppen Col 
de la Madone. Vårt mål var furstepalatset 
(se bild). En snygg anläggning högt upp 
på en klippa. Där ligger även den gamla staden med massor av små restauranger i vackra små 
gränder.  
 
Palatsbesöket visade mycket av de europeiska furstarnas lyxiga liv och makt. Vid 19-tiden anlände 
vi till hotellet i Nice, som låg precis vid havet och hade egen badstrand, Cocoa beach. Danish 
Shortwave Club International hade bjudit in till middag på hotellterrassen. 
 
På måndagen var det sightseeingtåg runt i den gamla staden i Nice. Mycket sevärt. Några besök på 
franska FM-stationer gjordes, men där följde jag inte med. Gunnel och jag stannade i Nice till på 
onsdagen och vi njöt av havsbad, strålande väder och små franska kvarterskrogar med rödvita dukar 
och utmärkt mat. 
 
Ett stort tack för ett utmärkt arrangemang riktas till Christian Ghibaudo och Kari Kivekäs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utsikt från hotellrummet i Nice 
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Manx Radio 50 år 
Christer Brunström 

 
Den 1 oktober 2014 gav Isle of Man ut inte mindre än åtta olika frimärken för att uppmärksamma en av öns 
viktigaste institutioner – Manx Radio. Det blev en intressant serie som på olika sätt speglar Manx Radios 
programverksamhet under de gångna 50 åren. 
 

Låt oss titta lite närmare på Manx Radios historia. Tanken var från början att skapa en ny station i stil med 
Radio Luxembourg. Stationen skulle sända kommersiella program på mellanvåg till lyssnare på de brittiska 
öarna. Den brittiska regeringen godkände dock inte ett sådant upplägg och Manx Radio fick i stället nöja sig 
med att bli radiostationen för Isle of Man. 
 

Bakom stationen fanns ett antal privata investerare. Tanken var att Manx Radio skulle finansieras med 
inkomster från radioreklam. Detta var något helt nytt eftersom all landbaserad radioverksamhet i 
Storbritannien på den tiden sköttes av det ickekommersiella public-serviceföretaget BBC. 
  

Sommaren 1964 inledde Manx Radio sina sändningar från en stor husvagn parkerad på ett fält i närheten av 
huvudstaden Douglas. Officiellt invigdes dock Manx Radio först den 23 november 1964. 
 

Det skulle dock visa sig vara svårt att få ekonomin att gå ihop. År 1968 ville en av ägarna sälja sin del av 
Manx Radio och efter långa förhandlingar köptes hela verksamheten av det lokala parlamentet. 
 

Sedan dess har Manx Radio finansierats med reklamintäkter och bidrag från den lokala regeringen. Stationen 
är dock helt självständig vad gäller programinnehåll. Ägare till stationen är officiellt bolaget Radio Manx 
Limited som agerar som vilket kommersiellt företag som helst. 
 

Manx Radio har sedan länge lämnat husvagnen och finns nu i Broadcasting House, Douglas Head. Härifrån 
sänder man dygnet runt på FM 89, 97.2 och 103.7 mHz och mellanvåg 1368 kHz. 
  

Kvällstid är Manx Radio inte helt omöjlig att logga även i Sverige. Kvälls- och nattetid har man samma 
program på FM och mellanvåg. Från 22.00 till 01.00 (lokal tid) sänds The Late Show och 01.00-06.00 är 
programrubriken Night Flight. 
 

Här visas slutligen de åtta frimärkena från Isle of Man. 
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Nästa år kommer Windows 10 
Mycket på spel för Microsoft 

Adam Erlandsson, Svenska Dagbladet 1.10.2014 
 
Efter det kyliga mottagandet för Windows 8 så står mycket på spel för Microsoft med uppföljaren 
som presenterades på en presskonferens 30 september. 
 
När Microsoft lanserade Windows 8 för drygt två år sedan var förhoppningarna höga. Ett 
moderniserat Windows skulle inte bara ge nytt liv åt mjukvarujätten, det skulle bli ett lyft för hela 
pc-branschen. 
 
Windows är fortfarande världens mest spridda operativsystem och står fortfarande för en ansenlig 
del av Microsofts försäljning och vinst. Men värsta konkurrenten Apple har vuxit sig till en allt 
starkare utmanare och det är mycket som står på spel för Microsoft. 
 
Med den nya versionen av Windows måste Microsoft framförallt få med sig de företagskunder som 
ställde sig skeptiska till det nya gränssnitt som introducerades i och med Windows 8. 
 
Då, sommaren 2012, handlade allt om hur surfplattorna var framtiden och i och med Windows 8 
skapade Microsoft ett enhetligt utseende för datorer, smarta mobiltelefoner och surfplattor. 
Förhoppningen att bärbara datorer i allt större utsträckning skulle utrustas med pekskärmar grusades 
dock och många traditionella datoranvändare kände inget större behov av att navigera med 
svepgester och stora ikoner. 
 
Enligt en undersökning från analysföretaget Forrester, som citeras av Reuters, har bara en femtedel 
av alla företag och organisationer som använder Windows brytt sig om att uppdatera till Windows 
8. De andra är kvar på äldre versioner som fungerar precis som man vant sig vid att det ska fungera. 
 
Sett i det perspektivet behöver den nya versionen av Windows återupprätta förtroendet hos mer 
konservativa användare oh rätta till de fel som de upplever kom i och med Windows 8. Företaget 
har redan tagit flera steg i den riktningen med större uppdateringar som släpps under de två år som 
gått sedan lanseringen, men det har inte varit tillräckligt för att väcka intresset för systemet. 
 
Enligt Forresters analytiker David Johnson måste Microsoft med den nya versionen också ge 
företagskunderna tillräckligt med nya anledningar att byta till en ny version. De måste få till 
lösningar som lockar företagskunderna och får dem att uppgradera sina system. 
 

Varför blev det inget Windows 9? 
Marcus Jerrang, Computer Sweden 1.10.2014 

 
Det är på diskussionsforumet Reddit som en anonym användare som säger sig vara utvecklare på 
Microsoft levererar en orsak till varför det inte blev något Windows 9. Det skulle helt enkelt handla 
om en anpassning till hur många tredjepartsprogram är kodade. Det vill säga att många program har 
en kodsnutt som frågar efter namnet på operativsystemet och om svaret börjar på "Windows 9" 
antar programmet att operativsystemet som körs är Windows 95 eller Windows 98. 
 
Uppgiften har ifrågasatts eftersom operativsystemens interna versionsnummer inte stämmer med de 
nummer som används i marknadsföringen. Men en sökning i koddatabasen Searchcode ger vid 
handen att den nämnda kodsnutten förekommer, bland annat i olika Javaversioner. 
 
Microsoft har ännu inte kommenterat uppgiften, men fick stor spridning på nätet. 
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Frank Mendez  
fgm_grelicto10@yahoo.com 
 
 
  
Mr. Ostnell: 
  
I received your mail containing 2 dollars with 1 a piece as a souvenir and and CD. Unfortunately 
the said material was found to be broken despite notation that it shall not be folded. 
  
I am just wondering how and where did you get some details of RADIO ULTRA which is 
broadcasting here in one of the key city of Mindanao. 
  
Anyway thank you so much for taking time listening to it. Just want to add this information, 
RADIO ULTRA is a commercial radio station operating for more than two years already and we 
live based on the prospect of getting more revenue. 
  
Extend our regards to all filipinos living in norway. 
 
  
Thank you.  
 
FRANK G. MENDEZ  
Station Manager  
RADIO ULTRA 
 
  
-----------------------  
 
 
Dear Mr. Mendez,  
Many thanks for your replying my letter via e-mail. It was a pity to learn that the CD was broken, as 
it contained a recording of my reception of your station. When I heard your station identifying on 
1188 kHz, I checked the frequency in an online database which contains all Asian broadcasting 
stations on mediumwave. The page, containing information about Radio Ultra is found by clicking 
this link:  
http://www.asiawaves.net/mediumwave-1179.htm#mediumwave-1188 
 



sid 27 

 
I received your station on the 26th of August 2014 at 04:02 hours (4:02 AM) yuour local time, 
which corresponds with August 25, 20:02 hours UTC. I heard several "DXRU Radio Ultra", and 
announcements about the stations owner, etcetera. 
  
I have enclosed a file (mp3-format) with my recording of my reception your station. It's a copy of 
the very same file that was on the CD which I enclosed with my letter. I would be very happy if you 
could listen to this recording, and confirm that it is your station that I received up here in Arctic 
Norway at the date and time mentioned in my reception report.  
Thank you very much for your time, and best regards from Norway, 
  
Hans Ostnell,  
Vardo Island  
Norway  
 
 
---------------------  
 
 
Frank Mendez  
fgm_grelicto10@yahoo.com  
 
Hi Mr Hans:  
You are exactly right in your monitoring you got the signal but so audible.  
It is a sign on announcement before the proper program starts.  
Thanks for taking the effort.  
Frank Mendez 
  
---------------------  
 
Hello Frank!  
And many thanks for confirming my reception of DXRU Radio Ultra! I don't think your station has 
been received in Norway before, I'm not sure. 
  
By the way, I found the address to your station in a publication called "World Radio TV 
Handbook". I think Radio Ultra is a quite new station in your area, and before Radio Ultra started 
up, there was another station in your city broadcasting on 1188 kHz. I "took a chance" and used the 
address to that other station when I sent my letter in the mail to you. It seems that it worked, 
because you received the letter - although in "bent shape" with the CD destroyed. In any case, I'm 
glad that you contacted me via e-mail, which made it possible for me to send a copy of the audio-
file as an e-mail attachment. 
  
Again, many thanks for your time! 
  
Kind regards,  
Hans Ostnell,  
Vardo Island, Arctic Norway 
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ABC Adelaide, Australien och Radio Mía, Panamá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Framsidan på QSL från 5AN ABC Adelaide-891 - HR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Vet att flera hört R Mía på 920, råkar ha deras logo (flera år sedan) från ett QSL-brev” – ODD 
Tack Hans och Odd! 
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From: Janice Hunt <janice@937therock.com>  
Date: 2014-10-12 18:20 GMT+02:00  
Subject: Re: Reception of "The Rock" AM 1510 in Arctic Norway  
To: Hans Ostnell <hans.ostnell@gmail.com>  
 
 
 
Good morning Hans! 
  
So glad to receive your email and very happy you have received our AM signal! I hope you 
enjoy our music! 
  
We have been in the radio business for 30 years and have never had an AM reach this far. 
You are the third person to send us an email, one from Sweden. 
  
Your job sounds quite interesting and I am sure you are very good at it too. 
  
Thank you for reaching out to us here at The Rock! 
 
  
Rock On,  
Janice A Hunt  
93.7 fm The Rock 1510 am  
1032 So. Union Blvd.  
Lakewood, CO 80228  
303-989-3920 office  
937therock.com 
 
 
 
 
 

tnx HR 
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QSL från KYAL Sapulpa OK-1550 kHz. Tnx RÅM 
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gracias jan para nosotros es motivo de alegria, y orgullo que en un lugar 
tan distante haya podido sintonizar nuestra señal, a traves de las ondas 
hertzianas, que es muchisimo mas complicado que captar nuestra señlal 
en internet, que se ubica en www.radiolumbi.co,, esta emisora emite su 
señal desde San Sebastian de Mariquita , en el departamendo del Tolima, 
 a unos 150 kilometros de la capital de Colombia, la ciudad de Bogota, 
estamos en el corazon geografico de este hermoso pais, muchas gracias 
por su reporte, y saludos para usted y para su familia en Suecia...de parte 
de fernando y diego locutores de radio lumbi 
 
 
Maria Del Carmen Lizarralde 
Radio Lumbi Ltda 
Mariquita 
 
 

tnx JOB 
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                              Det var bättre förr… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
tnx KAJ  

 
 
 
 
 
 


