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 Säsong 57, nr 20 
 15 maj 2017 - allt 
  Falköpingsredaktionen 
 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 58/1 3 juli (prel)  TL tips. Info och QSL resp red. 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 2 7 augusti  TL tips. Info och QSL resp red. 
Nr 3 28 augusti TL tips. 
 
 

Hej! 
Så var årets konvent avklarat, trevligt att se så många deltagare. Tyvärr hinner man inte prata med alla så 
länge som man skulle önska. Konventet återspeglar sig i detta nummer, det har gett anledning till tre 
intressanta artiklar från HM, HK och RFK, stort tack till er.  
 

Göte meddelar att nästa års konvent kommer att bli på samma ställe vid ungefär samma tidpunkt, d.v.s. 5-6 
maj 2018. Notera detta datum redan nu, hoppas att vi alla gamla gubbar är på alerten då. 
 

Artiklar! 
Du vet väl att våra spalter alltid står öppna för artiklar av olika slag? Visserligen är det intressant att läsa 
kopierade artiklar från andra källor, men inget går upp mot dom som är skriva av våra egna medlemmar. 
Fundera över sommaren om det finns något intressant att delge övriga medlemmar, du är hjärtligt väl- 
kommen! 
 

Solrapport för april 2017 från OA: 
Aprilväder i rymden också den gångna månaden. Solar flux mars 74,6, april 80,3 (lite  upp). Solfläckstal 
mars 17,7, april 32,6 (kraftigt upp). A-index mars 14,20, april 11,70 (lite nedåt). 
 

I detta nummer utöver de fasta avdelningarna: 
* Rapport från ARC-SWB-konventet 6-7.5.2017 i Jönköping – HM 
* Bildkomplettering till kåseriet om Röster i radio, ARC-SWB-konventet 6-7.5.2017 i Jönköping – HK 
* Arctic Radio Jönköping-1593 kHz – RFK 
* News from Radio Insight – NRC DX News 
* Univision Deportes Radio - ny radiokedja i USA – Andrew Brade, MWC 
* Två bilder från DAD’s kamera 
 

QSL: 
* KBOW Butte MT-550 kHz – RÅM och KOGA Ogallala NE-930 kHz – RÅM 
* KBUY Ruidoso NM-1360 kHz – JOB 
* KAVP Colona CO-1450 kHz – JOB 
* CBEF Windsor ON-1550 kHz – LSD 
* WFME New York NY-1560 – LSD 
* OAX6O R San Martín, Arequipa-1380 kHz – FD 
 

Bilaga: 
* Expeditionsrapport PAX117 – BN och SW 
 

Nästa  
Stoppdatum 

3/7 
TL (allt) 
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ARC Newsflash: 
För bidrag: info@rock.x.se 

Hemsida/blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                              
 
 
 
 

Noteringar i loggen: 
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors 
JOB = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i sommarstugan i Petiknäs 
RLH = Rolf Larsson, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors 
 

 
Europa 
 747 6.2 0745 RNE5 Cádiz startet lokalt break for Cádiz, ikke regionalt, TNY 
 747 29.4 2037 R Seagull, Harlingen (ombord Jenni Baynton) är igång igen parallellt med 1602. 

(747,020). JE 
 828 6.2 0700 RTP Açores fortalte at klokken var seks om morgenen TNY 
 873 19.4 0159 SER R Zaragoza med tydligt ID så här dags i en gate mitt i natten. SER hördes på 

flera frekvenser men inte många med lokalt i detta break JOB     
 882 8.2 0650 COPE Gijón regionale nyheter for Asturias, men tapte senere kampen mot BBC R 

Wales TNY 
 936 6.2 0745 RNE5 Valladolid, "Radio Cinco, Todo Noticias, Valladolid, Informativo de Radio 

Nacional” TNY 
 981 19.4 0200 R Cesky Impuls med häftigt eko så åtminstone två sändare 

hördes här JOB 
1035 29.4 1829 Northsound 2, Aberdeen, spelade ”Dancing in the streets”. 

RLH 
1035 29.4 2359 Northsound 2, Aberdeen hörs ju bättre när Estland är off 

vilket verkade vara fallet denna natt JOB 
1035 1.5 0254 Northsound 2, Aberdeen med fina låtar, stark. TN 
1044 19.4 0059 SER R San Sebastián ID med ett ”Radio San Sebastián” i kort gate JOB 
1062 19.4 2100 Country Radio, Prag slogs med RAI:s regionalstationer om frekvensen RLH 
1107 16.4 0129 MFR2, Inverness fint med ID och ”Tainted Love” med Soft Cell JOB 
1152 19.4 0200 Clyde 2, Glasgow ”This is Clyde 2 News” JOB 
1161 17.4 2300 Tay 2, Dundee skapligt med ID ”This is Tay 2 News” JOB 
1170 19.4 0200 Swansea Sound, Swansea passade perfekt in ett “This is Swansea Sound” när 

Capodistria gjorde en inandning JOB 
1224 29.4 2159 COPE Mallorca kom fram bra med id i det lokala fönstret. Även Almeira. Lugo inte 

alls så stark som vanligt. JE 
1251 19.4 0200 Smooth, Great Barton ”This is Smooth Radio” JOB 
1296 15.4 2058 COPE Valencia med ID och reklam JOB 
1305 19.4 0200 Premier Christian R, London “This is Premier Christian Radio” JOB 
1332 19.4 0200 Premier Christian R, East London med ID // 1305 och 1413. 1566 hördes inte JOB 
1350 25.4 2037 I AM Radio, Milano med id ”I am radio – music radio”. RLH 
1359 19.4 2100 Smooth, Chelmsford/Cardiff inte stark men klart ”Smooth Radio” i alla fall JOB 
1368 15.4 1930 Challenger R, Villa Estense med IRRS-program och boxadress JOB 
1395 19.4 0203 SeaBreeze AM, Grou rätt bra med ett par IDs efter nx, och lade sedan på en låt JOB 
1413 19.4 0200 Premier Christian R kom igenom här med svagt ID JOB 
1431 19.4 0200 Smooth, Southend ”You’re listening to the Smooth Nightshift” JOB 
1440 10.5 0000 R Luxemburg - pirat, R Paradise? - med musik. JE 
1458 16.4 0200 Lyca R, London är rätt dominant hos JOB 
1530 19.4 0200 Pulse 2, Huddersfield “Across West Yorkshire, this is Pulse 2” JOB 
1548 16.4 0200 Forth 2, Edinburgh “This is Forth 2 News” JOB 
1548 19.4 0200 Gold, London rätt bra “This is Gold” JOB 
 
 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1557 19.4 0200 Smooth, Northampton/Southampton ”This is Smooth Radio” med ett fint eko under 

nx, så båda hördes nog. Dock var Northampton den dominanta med sin lokalreklam 
just innan timmen JOB 

1593 5.5 1920 Arctic Radio Jönköping startade kvällens testsändning. Hörd i Täby med hyfsad 
hörbarhet LSD 

1593 5.5 1951 Arctic Radio Jönköping ”Arctic Radio 15-93 Jönköping” idade RFK i en liten lucka 
då de andra stationerna fadade ner ett ögonblick. Test 80 W enl BE. HM 

1593 5.5 2000 Arctic Radio Jönköping kom upp svagt men tog sig. "Just walk on by" med Leroy 
van Dyke kändes igen. Stationen testade en stund denna kväll.  TN 

1593 6.5 1818 Arctic Radio, Jönköping hördes antagligen inte i Petiknäs? Jag kollar väl sent 
omsider vid nästa besök i sommar-QTH:et om min SDR-fälla registrerat något pip. 
Just denna avlyssning skedde via Kiwi SDR i SDXF:s regi med QTH i närheten av 
Alingsås. Nu vet jag att den funkar, ty cirka 13 mil bort åt väster gick sändaren 
ibland rätt bra, men mestadels tämligen QRM:ad av Rumänien och fransosen. Ett ID 
fastnade i alla fall bland non-stop oldies JOB/R (= remote) 

1602 27.4 2157 R Seagull, Harlingen med ID mm medan Spanien var beskedliga JOB 
 
Afrika 
 531 28.4 2157 Jil FM, F´Kirina med id-jingle. RLH 
 747 6.2 0745 RNE5 Las Palmas ID under og etter Cádiz TNY 
 783 8.2 0645 Radio Mauritanie, Nouakchott, tydelig arabisk ID i konkurranse med COPE 

Barcelona, artig å høre på mellombølge TNY 
 
 
 
 
 
 
 
 855 17.4   -2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Harar under Rumänien med NA vid c/d JOB 
 873 11.4 2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Addis Ababa vid cd. JE 
 891 11.4 2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Dese. Stark och ren vid cd. Gick nästan löjligt bra och 

bäst av etiopierna trots att jag lyssnade på “fel” antenn (60 grader) (890,990). JE 
 891 11.5 2034 EBC Dese, Ethiopien gick bra // web. (890,989) Även 1044 och 873 gick.  Den 12.5 

sign off 2057, den 13.5 2058 och den 14.5 2108. En kul frekvens med flera andra 
utöver Iran beroende på vilken antenn som var inkopplad.  TN 

 891 24.4 2106 LNBS Ultimate FM, Lancer´s Gap med id. RLH 
 891 24.4 2155 LNBS Ultimate FM, Lancer’s Gap svag under Iran med pop mx.  TN 
 917 2.5 2025 R Gotel, Yola ganska hyggligt med bara snack. Nigeria nämndes ofta.  TN 
 918 2.5 2030 ERTU al Bawti med ID "min Kahira". (917,992)  TN 
 972 11.4 2100 Ehitopia Broadcasting Corp, Robe cd. JE 
 972 17.4   -2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Robe stängde JOB 
1035 1.5 2140 R Jeddah, Yanbu al Bahr kom igenom när Estland var off. TN 
1044 2.4 2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Mekele gick bra vid cd. Drog igång nationalsången 

exakt på sekunden, Kunde anas också 972 Rabe. JE 
1044 11.4 2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Mekele gick helt ok vid cd. (1044,002). JE 
1044 17.4   -2100 Ethiopia Broadcasting Corp, Mekele JOB 
1377 19.4 2133 R Free Africa, Mwanza idade mitt i låten ”Twist and Shout” ”This is Radio Africa” 

RLH 
1377 24.4 2200 R Free Africa, Mwanza bra med pop samt ID. Sedan breaking news. (1376,996)  TN 
1440 2.4 2002 Adamawa Broadcasting Corp, Yola verkar vara oregelbundet aktiv här. Gick bra nu, 

överröstade Saudiarabien. Id och nyheter på lokalt språk vid denna tid. JE 
1476 28.4 2000 ERTU, El Minya, ID by OM, Holy Koran px. FB 
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Oid/Tent Afrika 
 747 25.4 2100 OID, troligen Khartoum State Radio, Khartoum med nyheter på arabiska. RLH 
 891 19.4 2302 OID, troligen Ultimate FM, Lancer´s Gap, spelade kända och okända pop-låtar i flera 

timmar utan id. Hördes endast på 165°. Gick bra, QRK3. RLH 
 
Asien 
 657 16.4 1830 IRIB R Gilan, Kiashahr med ett ”Radio Gilan” här JOB 
 774 16.4 1930 IRIB R Arak ”Inja Arak ast” JOB 
 810 15.4 1800 Pravasi Bharathi, Abu Dhabi fint med reklamer till Abu Dhabi JOB 
 819 15.4 1930 IRIB R Mazandaran, Sari bra med ID “Inja Sari” JOB 
 837 16.4 1830 IRIB R Isfahan, Habibabad "Inja Isfahan ast” under Ukraina JOB 
 846 17.4 1930 IRIB R Tabriz, Mianeh JOB 
 882 16.4 1830 IRIB R Mahabad med bra AM/FM-ID JOB 
 891 17.4 2150 R Thailand, Saraburi med mx // web, 2159 det vanliga klockspelet. (890,993) TN 
 918 2.5 2200 R National Kampuchea, Phnom Penh med stark signal i 5 minuter innan den dök. 

Fick en fin inspelning i varje fall. Det gäller att kolla nätet - hittade ett tips på nätet 
att Slovenien var off den 2.5. Här är förklaringen: "MW transmitter for the 1st 
Slovenian national radio program (RA-SLO1, 918kHz) was indeed unoperational 
since Monday mornig due to severe malfunction. As of today,(13:15) it is again on-
air, still some additional interruptions may happen in the following hour /days.Thank 
you for your concern! Greetings, Primož"  TN 

 927 3.5 2202 SBC R Jeddah Al Hofur med bara prat.  (926,98)  TN 
 936 16.4 1830 IRIB R Urumiyeh, Fesanduz “Inja Urumiyeh” JOB 
 945 16.4 1930 IRIB R Kurdestan, Dehgolan JOB 
 972 3.5 2200 IRIB R Ilam, Ilam med tydligt ID, stark.  TN 
 990 30.4 1930 IRIB R Fars, Shiraz “Inja Shiraz ast” och “Radio Fars”, men detta ska egentligen 

vara deras kanal med Radio Iran-px:et enligt listorna. Kopplingsfel? JOB 
1026 17.4 1930 IRIB Tabriz, Azarshahr ofta stark. "Inja Tabriz ast" JOB 
1035 1.5 2145 IRIB R Yazd Yazd-Fahraj i kamp med Jeddah. (1034,97) TN 
1071 15.4 1930 IRIB R Qom, Qom ”Inja Qom ast” skapligt JOB 
1116 5.4 2059 CNR5, Jiangshi var det som id-ade  med en lång rad frekvenser här enligt Jari 

Savolainen på realdx. En till kines verkade starta 21, tskulle kunna vara  Sichuan B C 
News Service enligt Jari. JE 

1125 15.4 1930 IRIB R Qazvin, Qazvin JOB 
1134 5.4 2100 HLKC KBC, Hwaseong “KBC Radio H-L-K-C” efter nationalsång. Strålande bra. JE 
1143 5.4 2100 BEL3 Taiwan Area Fisheries Broadcasting Station, Penghu med väderrapport efter 

id. Möjligen Radio Free Korea plus en kines också på frekvensen. JE 
1197 15.4 1930 IRIB Ardabil, Moghan JOB 
1278 15.4 1930 IRIB R Kermanshah, Kermanshah "Inja Kermanshah ast" JOB 
1278 5.4 2100 JOFR, Fukuoka kvar fortfarande, men bättre före heltimmen. En kines dominerade 

allt mer, men pratade på heltimmen. Någon slags annonsering 2105 men den går det 
inte att få någon ordning på. JE 

1287 17.4 1930 IRIB R Fars, Lar ”Inja Shiraz ast”, ”Radio Fars” JOB 
1287 2.4 2001 Voice of Hope Middle East, She´ar Yashuv. “AM 12-87 The Voice of Hope”. JE 
1287 15.4 2100 Voice of Hope Middle East, She’ar Yashuv med ett fint ID på EE “AM 1287 The 

Voice of Hope”. Snabbt svar via mail och QSL-kort ska tryckas upp säger man JOB 
1305 27.4 1930 IRIB R Bushehr, Bushehr ganska svag men ensam (1305,1) JOB 
1314 5.4 2100 JOUF, Oska har det inte lätt ta sig igenom rumänen men kom upp ganska bra här. JE 
1350 5.4 2100 JOER, Hiroshima upp starkt periodvis. Telefonprogram före heltimmen. Stördes av 

kines och DWUN. JE 
1350 11.4 2104 Phon Neung Ror.Or, Bangkok gick starkt och länge med thai oldies som höll på fyra 

minuter över heltimmnen, sedan id och reklam och en massa prat. Har möjligen 
flyttat från Bangkok till Saraburi enigt uppgift i senaste WRTH. (1349,988). JE 

1368 28.4 1930 IRIB R Golestan, Gonbad e-Qabus JOB 
1467 17.4 1930 IRIB R Qom, Qom (1467,3) JOB 
1476 15.4 1930 IRIB R Kurdestan, Marivan (1476,2) JOB 
1494 1.5 2300 Xinjiang PBS, multi-sites, sign on, ID by YL. FB 



1494 5.4 2100 MCOT Radio
skulle troligen kunna vara National Ed

1494 11.4 2056 MCOT Radio
1512 17.4 1930 IRIB Ardabil, Ardabil med ett ID JOB
1521 5.4 21.00 Sathani Withayu Kraiasiang 919
1539 15.4 1930 IRIB R Golestan, Gorgan ”Inja Gorgan ast” JOB
1584 15.4 1930 IRIB R Semnan, Biarjmand fint och ensam "Inja Semnan ast" JOB  
 
Oid/Tent Asien 
 918 2.5 2042 En kines dök upp en kort stund denna 
1350 5.4 2130 Tent Wor Por Tor 17

så tidigt. DWUN 
1422 5.4 2059 Tent Taiyuan RGD Xugou Town Shanxi. 

kan vara  “Voice
zhi sheng”. JE

 
Nordamerika 
 740 18.4 0328 CHCM Marystown NL med VOCM
 970 16.4 0335 WZAM Portland ME
1030 16.4 0330 WBZ Boston MA
1210 21.3 0116 VOAR Mount Pearl NL, med klassisk music. 
1260 16.4 0358 WSUA Miami FL med lokal reklam och id. 
1260 20.3 0105 WBIX Boston MA, “WBIX”, “AM 12
1270 4.5 0329 CJCB Sydney NS
1380 17.4 0435 CKPC Brantford ON country mx, ID’s. FB
1400 15.4 0200 CBG Gander NL, ID “This 
1440 18.4 0400 WRED Westbrook ME med riktigt id och "Big Jab" . ODD
1470 18.4 0401 WWNN Pompano Beach FL "Medical
1470 18.4 0430 WWNN Pompano Beach FL, adverts, ID. FB
1480 21.3 0400 WSAR Fall River MA, Massachuset
1490 21.3 0259 WMBM Miami Beach FL, “Gospel AM 14

on Miami Beach”. 
natt/morgon med nästan bara 50 kW

1490 8.2 0100 WCEC Haverhill MA, svakt call ID på engelsk, ellers spansk TNY
1630 13.4 0500 WRDW Augusta GA ID “ESPN radio 16
1640 13.4 0500 WTNI Biloxi MS, ID “16
1660 13.4 0500 WBCN Charlotte NC, ID “W
1660 29.4 0418 WWRU Jersey City NJ, Korean talk by YL. FB
1700 15.4 0458 WJCC Miami Springs FL religious px in créole, EE ID at 0503. FB
1700 2.5 0400 WRCR Ramapo NY Indian mx, news, ID at 0412: “Radio India”. FB
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
 680 20.3 0004 WAPA San Juan PR, “La Poderosa”, mass
 680 16.4 0101 WAPA San Juan PR med “Wapa

orter. JE 
 890 16.4 0329 CMBC Chambas,
1280 20.3 0005 WCMN Arecibo PR, “…en San Juan”, “Puerto Rico”, mass
1350 16.4 0000 WEGA Vega Baja PR “Faro de Santidad” 

här tiden förutom WRSJ. Fortsätter vara en av vårens dominanter på bandet. 
(1350,003). JE

1380 13.4 0500 XECO La Romántica, México City, adverts, ID “Romántica 13
1400 1.5 0335 Harbor Light of the Windwards, Carriacou, vanlig en tid nu. 
1470 16.4 0030 WKUM Cumbre AM, Orocovis PR. 

som var riktigt läsbar. JE
1650 13.4 0457 XEARZ ZER Radio, México City, ID and national anthem. FB
1650 13.5 0354 XEAZR ZER Radio 16
 
 

MCOT Radio, Bangkok med ett bra id, men inte så stark. Kines som kom upp ibland 
troligen kunna vara National Education Service i Taiwan. JE

MCOT Radio, Bangkok väldigt stark i topparna, men fading. JE
IRIB Ardabil, Ardabil med ett ID JOB 
Sathani Withayu Kraiasiang 919, Bangkok gick bäst här men rörigt. JE
IRIB R Golestan, Gorgan ”Inja Gorgan ast” JOB 
IRIB R Semnan, Biarjmand fint och ensam "Inja Semnan ast" JOB  

En kines dök upp en kort stund denna kväll när frekvensen var fri. 
Tent Wor Por Tor 17, Trang men tveksamt eftersom den i alla fall tidigar
så tidigt. DWUN kom starkt stundtals. JE 
Tent Taiyuan RGD Xugou Town Shanxi. Jari Savolainen har lyssnat och tror att det 
kan vara  “Voice of the Elderly” där “farfar” tycks sjunga en jingle med “”Laonian 
zhi sheng”. JE 

Marystown NL med VOCM-px. Ovanligt stark ! ODD
Portland ME ODD 

Boston MA med talkshow,"Newsradio 1030", ovanligt bra. ODD
VOAR Mount Pearl NL, med klassisk music. A 

Miami FL med lokal reklam och id. ODD 
WBIX Boston MA, “WBIX”, “AM 12-60 the Buzz”. A 

Sydney NS id och country. ODD 
CKPC Brantford ON country mx, ID’s. FB 
CBG Gander NL, ID “This is CBC news”. FB 

Westbrook ME med riktigt id och "Big Jab" . ODD 
Pompano Beach FL "Medical-program", stark. ODD

WWNN Pompano Beach FL, adverts, ID. FB 
WSAR Fall River MA, Massachusetts-reklamer,”14-80 WSAR”. 
WMBM Miami Beach FL, “Gospel AM 14-90 WMBM”, “Playing the best Gospel 
on Miami Beach”. Överraskning med denna 1 kW-are i Florida en sådan medioker 
natt/morgon med nästan bara 50 kW-are från New England. A
WCEC Haverhill MA, svakt call ID på engelsk, ellers spansk TNY
WRDW Augusta GA ID “ESPN radio 16-30 WRDW”. FB 
WTNI Biloxi MS, ID “16-40 WTNI Biloxi …The Champ..ESPN radio”. FB
WBCN Charlotte NC, ID “WCBC Charlotte WKQC HD3….”. FB
WWRU Jersey City NJ, Korean talk by YL. FB 
WJCC Miami Springs FL religious px in créole, EE ID at 0503. FB
WRCR Ramapo NY Indian mx, news, ID at 0412: “Radio India”. FB

Centralamerika och Västindien 
WAPA San Juan PR, “La Poderosa”, mass-ID. A 

San Juan PR med “Wapa-Radio” och långt anrop med alla frekvenser och 

Chambas, Radio Progreso-kanalen, senare även på 1230. 
WCMN Arecibo PR, “…en San Juan”, “Puerto Rico”, mass-ID. 
WEGA Vega Baja PR “Faro de Santidad” - nästan enda station som gick “bra” den 
här tiden förutom WRSJ. Fortsätter vara en av vårens dominanter på bandet. 

. JE 
XECO La Romántica, México City, adverts, ID “Romántica 13
Harbor Light of the Windwards, Carriacou, vanlig en tid nu. ODD
WKUM Cumbre AM, Orocovis PR. Rörigt på frekvensen men denna var
som var riktigt läsbar. JE 
XEARZ ZER Radio, México City, ID and national anthem. FB
XEAZR ZER Radio 16-50, Mexico City med behaglig mx. (1649,986
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id, men inte så stark. Kines som kom upp ibland 
ucation Service i Taiwan. JE 

gt stark i topparna, men fading. JE 

Bangkok gick bäst här men rörigt. JE 

IRIB R Semnan, Biarjmand fint och ensam "Inja Semnan ast" JOB   

kväll när frekvensen var fri. TN 
Trang men tveksamt eftersom den i alla fall tidigare inte startat 

Jari Savolainen har lyssnat och tror att det 
lderly” där “farfar” tycks sjunga en jingle med “”Laonian 

vanligt stark ! ODD 

med talkshow,"Newsradio 1030", ovanligt bra. ODD 

program", stark. ODD 

80 WSAR”. A 
90 WMBM”, “Playing the best Gospel 

are i Florida en sådan medioker 
are från New England. A 

WCEC Haverhill MA, svakt call ID på engelsk, ellers spansk TNY 

40 WTNI Biloxi …The Champ..ESPN radio”. FB 
CBC Charlotte WKQC HD3….”. FB 

WJCC Miami Springs FL religious px in créole, EE ID at 0503. FB 
WRCR Ramapo NY Indian mx, news, ID at 0412: “Radio India”. FB 

långt anrop med alla frekvenser och 

1230. ODD 
ID. A 

nästan enda station som gick “bra” den 
här tiden förutom WRSJ. Fortsätter vara en av vårens dominanter på bandet. 

XECO La Romántica, México City, adverts, ID “Romántica 13-80 AM”. FB 
ODD 

Rörigt på frekvensen men denna var den enda 

XEARZ ZER Radio, México City, ID and national anthem. FB 
1649,986)  TN 
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Sydamerika 
 610 30.4 0300 CX4 R Rural, Montevideo med stora anropet. FD 
 670 12.4 0301 LRI209 R Mar del Plata, Mar del Plata med en annan version av nationalsången jag 

jag är “van” vid. Mycket splatter. JE 
 680 11.4 0331 LV6 R Nihuil, Mendoza. FD 
 700 12.4 0300 ZYK686 R Nossa Voz, São Paulo dominerade här, men efter några minuter också 

Cadena 3 i Córdoba lite högre i frekvens. (699,995). JE 
 710 12.4 0300 LRI202 R Diez, Buenos Aires med nationalsång och id. 

Stark!. JE 
 750 12.4 0205 LRA7 R Nacional, Córdoba annonserade en timmes eget 

program. Stördes stundtals av brasse. JE 
 750 12.4 2300 ZYH709 R Jovem Pan, Brasilia, DF med kedje-ID för 

gamla namnet R Panamerican för 620 São Paulo, 750 
Brasilia och 900 São José do Rio Preto. FD 

 750 20.4 0345 YVKS RCR, Caracas pratade om trafiken. ODD 
 760 2.5 0101   LU6 R Atlántica, Mar del Plata. AN 
 760 30.4 0311 CB76 R Cooperativa, Santiago med El Diario de Cooperativa. FD 
 820 12.4 0204 LRA8 R Nacional, Formosa – eget program efter nyheterna. JE 
 850 20.4 0316 CX16 R Carve, Montevideo ovanligt fritt från störningar. HK hjälpte mig med 

programnamnet som annonserades:  ”Enigmas de la mente” och med ett 
telefonnummer som man uppmanades kontakta. Han hittade dessutom en 
”motsvarande” inspelning på Facebook från Påskön! JE 

 870 12.4 0200 LRA1 R Nacional, Buenos Aires id och “Nacional informa”. JE 
 920 1.5 0320 YVQX R Nueva Esparta, Porlamar, id mellan låtarna. ODD 
 930 12.4 0031 CX20 R Monte Carlo, Montevideo id-ade och reklam innan “Informatico Radio 

Monte Carlo”. JE 
 930 20.4 0310 CX20 R Monte Carlo, Montevideo – stark signal, men illa störd av en brasse. JE 
 930 30.4 0247 CX20 R Monte Carlo, Montevideo med id ”desde Montevideo, Capital de la 

Republica Oriental del Uruguay – transmite CX20...”. RLH 
 950 12.4 0001 LR3 R Belgrano, Buenos Aires med sportkommentar, bl a om terrorattentatet mot 

Düsseldorfspelarna inför CL-matchen. JE 
 970 29.4 0200   ZP9 R 970 AM, Asunción. (970.008) AN 
1000 11.4 0402 CB100 BBN, Santiago svagt svagt vid ID. Starkare en kvart senare. Även 30.4. FD 
1030 29.4 0201   LS10 R del Plata, Buenos Aires-San Martín. AN  
1040 20.4 0330 ZYK537 R Capital, São Paulo SP överraskande bra. JE 
1060 11.4 0338 CB106 R María, Santiago annonserade 89.3 FM & 1060 AM. FD 
1060 12.4 0000 CB106 R María, Santiago id och tid. Ensam på frekvensen. JE 
1060 20.4 0330 CB106 R María, Santiago id-ade. Störd av brasse. JE 
1060 16.4 0130 HJLY R Delfín, Riohacha med mycket musik och många id. JE 
1120 10.5 0213 ZYK274 R Rural, Porto Alegre RS med flera id mellan låtar. Sim 
1130 10.5 0203 ZYJ430 R Nacional, Rio de Janeiro RJ kom upp läsligt men Ideal-musiken 

dominerade. JE 
1140 29.4 0201   LU22 R Tandil, Tandil. AN  
1180 12.4 0330 CB118 R Portales, Santiago med glad musik som gick ganska ok men ett uselt id 

som inte duger för rapport nu heller. Brasse ungefär 160 Hz lägre gäckar med id. 
(1180,082). JE 

1180 30.4 0201   CB118 R Portales, Santiago. (1180.082). AN 
1180 30.4 0502 CB118 R Portales, Santiago. Nu stämde det perfekt med fadingen och kom upp med 

ett fint id svag men nästan ostört. (1180,082). JE 
1190 3.5 0203   LRA15 R Nacional, San Miguel del Tucumán. AN 
1190 3.5 0059 HJKG R Mira, Tumaco. FD 
1240 6.4 0005 OAU4V R Cumbre, Huancayo kom fram när det vanligtvis starka “slamret” på 

frekvensen tystnade en stund. JE 
1240 3.5 0200   OAU6D R Lider, Arequipa. AN 
1250 3.5 0059 HJOK Emisora ABC, Barranquilla. FD 
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1250 30.4 0230 OAX4L R Cora, Miraflores Lima (ex R Miraflores) med id och en slogan som HK 

hjälpte till med “Impulsando el folklor nacional”. Enligt HK är “originalstationen” på 
600 tyst i stället, men 1250 använder den sedan länge döde grundarens id och röst 
från 600. (1249,985). JE 

1250 3.5  0259  OAX4L R Cora, Lima Svag och störd. (1249,985). TN 
1250 10.5 0215 CX36 R Centenario, Montevideo. FD /Tnx snygg logga/ 
1250 10.5 0216 CX36 R Centenario, Montevideo gick skapligt en stund 

med fint id. Sim 
1270 15.4 0304 LRA20 R Nacional, Las Lomitas dominerade frekvensen 

en stund men tyvärr inget lokalt id. Sim 
1270 15.4 0306 LRA20 R Nacional, Las Lomitas, FO. Inget lokalt. Tnx 

Sim som hittade dem. FD 
1270 30.4 0231 LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata med ”concierto de la música”. RLH 
1270 9.5 2301 LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata den enda riktigt bra signalen som kunde 

urskiljas den här natten. JE 
1270 15.4 0203 CB127 R Festival, Viña del Mar framme en stund. (1269.982) Sim 
1290 28.4 0230 LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén kom upp med med stort id och 

annonserade även web-adressen. (1289.981) Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 
1290 30.4 0154 LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén kom med ett id. (1289,982). JE 
1290 5.4 2333 ZYH888 R Timbira, Sáo Luis MA väldigt stark  med fotboll, men också en del id- 

och rekklamer. (1290,291). JE 
1290 10.5 0220 CX38 Emisora del Sur, Montevideo med rock program och id med AM och alla FM 

frekvenser och avslutade id med Radiodifusión Nacional del Uruguay. Sim 
1300 30.4 0204 CP.. R Sol Poder de Dios, El Alto med id och något predikoliknande. Antagligen var 

det den strax innan med envetna polis- (eller ambulans?) sirener. Känner igen dem 
från 1140-stationen... JE 

1300 30.4 0208 CP.. R Sol Poder de Dios, El Alto. Lite för mycket splash dock. FD 
1300 30.4 0208 CP.. R Sol Poder de Diós, El Alto fick fram dem skapligt denna natt, endast hört som 

tent tidigare, flera id bla denna tid. Sim 
1300 3.5 0201 OBU6X R Candarave, Ilabaya. FD 
1300 3.5 0206 OBU6X R Candarave, Ilabaya med id denna tid. Sim 
1320 30.4 2359   LU10 R Azul, Azul. (1319.75). Har haft den ett antal gånger, men oftast hopplös 

audio. Denna gång kunde dock HK konstatera: ”Vid 52:a sekunden höra jag mannen 
mumla "LU10". Dessförinnan hör du en kvinna, från sek 12, som är "voz comercial" 
och hon drar ett par "frases".  Om nyheterna är stationens egna eller inte, kan jag 
inte säga.  Ev. är det ett relä, och i så fall kanske det är förklaringen på att man hör 
två tidssignaler.” Äntligen, där satt den! AN 

1320 10.5 0203 ZY.. R Vitôria, Videira SC med id bland flera stationer på frekvensen. Sim 
1320 28.4 0231 OAX4I R La Crónica, Lima. (1319.985) Sim 
1330 10.5 0204 ZYK736 R Terra, Osasco SP med stort id. Sim  
1330 10.5 0212 ZYK736 R Terra, Osasco SP fadade upp ganska bra under ett par minuter och id-ade 

dessutom. JE 
1340 5.4 2335 ZYL352 R Jovem Pan Passos MG med fotboll. Står som R Globo i bl a WRTH. 

Efter att ha lyssnat på mitt klipp säger Rudolf Grimm: “The football narrator is from 
Radio Jovem Pan News. The id: "...futebol é na Pan, a rádio do Brasil", after this the 
usual sound signal from Radio Jovem Pan. On 1340 kHz Radio Jovem Pan News 
transmits via a station in Passos, Minas Gerais.” (1339.951). JE 

1350 30.4 0307 LS6 R Buenos Aires, Burzaco. RLH 
1350 3.5 0259 ZYH201 R Capital, Acre Rio Branco med tydligt ID. TN 
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1350 1.5 0214 OCU6D R Municipal, Ichuña hade jag inte fixat utan Sims hjälp. Tnx! FD /Tnx 

logga/ 
1350  1.5 0217 OCU6D R Municipal, Ichuña med murrig modulation kom upp skapligt mitt i en låt 

med "Yo escucho Municipal" som löste vilken station och namn. Hittade sedan fler 
svaga id.(1349.946) Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1360 3.5 0203 OAU7L R Andina, Juliaca som jag, Sim och HK kämpat med. Enligt HK’s vänner i 

Juliaca finns det en R Andina där på 1360. Och så hittade jag till slut även på en logo. 
(1360.027) Ex R Continente, kör på deras licens. FD /Tnx logo Fredrik –tl/ 

1360 3.5 0203 OAU7L R Andina, Juliaca tyckte de ev idade R Andina och nämnde folklor y 
cumbia. Med ihärdiga efterforskningar av FD och HK verkar det stämma med 
namnet och att de ligger i Juliaca. Tnx FD och HK. (1360.028) Sim 

1360 6.4 0030 OAX7R R Sicuani, Sicuani gick faktiskt bättre än Bienestar trots att konditionerna 
låg mot Lima-hållet. JE 

1370 30.4 0200 LRA54 R Nacional Argentina, Ingeniera Jacobacci med “nacional informa”. Inget 
lokalt dessvärre. JE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1380 30.4 0113 CP.. R LV del Espíritu Santo, El Alto. Extra roligt att själv kunna hitta på och 

identifiera olistade stationer. Religiöst program på Aymara. Tack HK som sedan 
kunde verifiera att jag inte var ute och cyklade. FD /Tnx logotype FD! –tl/ 

1380 30.4 0138 CP.. R LV del Espíritu Santo, El Alto svagt id denna tid, bättre lite senare med prat 
på indianspråk och nämner kyrkan Iglesia LV del Espiritu Santo. Verkade stänga 
0200. R Nuevo Tiempo var även med på frekvensen. Tnx FD som hittade och idade 
denna. (1379.997) Sim 

1380 30.4 0150 CP.. R LV del Espíritu Santo, El Alto är bolivianen som predikade på aymara här 
konstaterar HK som hittade två id och ett omnämnande om orten i El Alto där 
stationen finns (Villa Dolores). Det är samma station med samma ägare som tidigare 
funnits på 1600 som nu är här, säger HK. (1379,992) JE 

1380 3.5 0158 OAX6O R San Martín, Arequipa annonserade 97.7 FM. FD 
1380 3.5 0159 OAX6O R San Martín, Arequipa kom fram med id annonserade både FM 97.7 och 

AM frekvensen. Sim 
 
 



1380 16.4 0302 OCX4U R Nuevo Tiempo
1380 30.4 0130 OCU4U R Nuevo Tiempo

troligen aymara som gick bra
1380 3.5 0300  OCU4U R Nuevo Tiempo
1400 17.4 0338 HJKM Emisora Mariana
1400 6.4 0030 OBX4W Ecco Radio

med fotboll och reklamer. JE
1400 16.4 0200 OBX4W Ecco Radio
1400 30.4 0201 OBX4W Ecco Radio, Lima med sport. 
1400 3.5  0259  OBX4W Ecco Radi
1420 5.5 2311 OAM7K R San Luis, Pallpata. FD
1420 5.5 2311 OAM7K R San Luis, Pallpata. id denna tid. Tnx FD. 
1430 15.4 0301   LT24 SN24 La Nueva R
1430 30.4 0221 LT24 R San Nicolás, San Nicolás id mellan ett par låtar. Tnx FD. (
1430 30.4 0228 LT24 R San Nicolás, San Nicolás, BA. 

Sim mig att tyda det. Tnx
 
 
 
 
 
 
 
 
1430  13.5 0240 ZYJ200 R RB2, Curitiba PR. 

Radio" ?? Vilken annan kan ha detta anrop om inte Rádio RB2??  TN
1430 1.5 0215 OBU7U R Red Andina, Juliaca med slutannonceringen. FD

FD –tl/ 
1430 1.5 0215 OBU7U R Red Andina, Julia

stängning strax efteråt. Hade murrig modulation och ingen distinkt bärvåg men låg 
ganska rätt. Sim

1440 9.4 0359 L .. R Impacto, Ciudad Madero, BA. 
1440  9.5 0300 ZYH466 R Independéncia "14

13.5 kraftfull predikan // 1380 vid 0245.  TN
1440  17.4 0359 HJGM Antena 2, Sogamoso med ID. 
1440 1.5 0221 OAM7L R Solar, Espinar. FD
1440  1.5 0257 OAM7L R Solar, Espinar med ett snabbt ID i musiken. (
1440  21.4 0308 OAX4K R Imperial 2, Lima med bra styrka samt tydligt ID. Vanlig de senaste 

dagarna.  TN
1440 30.4 0229 OAX6R R Santa Monica, Arequipa med id och prat. Åtminstone två till här 

(1440,001 och 1440,047) men en med för dålig mod
omöjligt få fram mer. 

1440 3.5 0208 OAX6R R Santa Monica, Arequipa anropade efter ett långt reklamblock. FD
1440 3.5 0208 OAX6R R Santa Monica, Arequipa fin signal och id med web adr. 
1470 21.4 2349 ZYI913 R Ingazeira, Paulistana, PI med några anrop. FD
1470 21.4 2339 ZYI913 R Ingazeira, Paulistana fanns tillsammans med flera brassar på frekvensen 

denna natt. Sim
1470 2.5 0430 OAU4B R Capital, Lima, ID “R Capital tu opinion importa”. FB
1470 28.4 0219 OA.. RN La Radio de Cusco spelade bl a Steve Winwood. 

(1470.020) Sim
1470 1.5 0203 OAX7G(?) RN La Radio, Cusco sänder oftare nu? FD

logga –tl/ 
1470  3.5 0256 OA… RN La Radio

px än Capital. Lite ostabil +/
vid anrop.  (1470.021).

1470 20.4 0330 CX147 R Cristal, Las Piedras fartfyllt musikprogram, 
signalen på bandet. JE

1480 30.4 0225 ZY… R Conti

Nuevo Tiempo, Lima med id och religiösa sånger. JE
Nuevo Tiempo, Lima – stark med musik. Fanns en religiös predikare på 

troligen aymara som gick bra stundtals kvarten före 02. JE 
Nuevo Tiempo, Lima – hörs ofta. (1379,992)  TN 

HJKM Emisora Mariana, Bogotá med ID och rel. mx. TN 
OBX4W Ecco Radio, Lima. HK bekräftar att det var den som gick ganska bra här 
med fotboll och reklamer. JE 
OBX4W Ecco Radio, Lima med id men illa klämd av Harbour Light. JE
OBX4W Ecco Radio, Lima med sport. JE 
OBX4W Ecco Radio, Lima med ett snabbt ID. TN 
OAM7K R San Luis, Pallpata. FD 
OAM7K R San Luis, Pallpata. id denna tid. Tnx FD. (1420.006)
LT24 SN24 La Nueva Radio, San Nicolas de los Arroyos. AN

San Nicolás, San Nicolás id mellan ett par låtar. Tnx FD. (
LT24 R San Nicolás, San Nicolás, BA. Fick ej till anropet först, men sedan hjälpte 

mig att tyda det. Tnx! FD 

ZYJ200 R RB2, Curitiba PR. Inget riktigt Rádio RB2 men detta hördes "um
Radio" ?? Vilken annan kan ha detta anrop om inte Rádio RB2??  TN
OBU7U R Red Andina, Juliaca med slutannonceringen. FD /Tnx logos ovan TN och 

OBU7U R Red Andina, Juliaca med id "Red Andina - Siempre contigo" och 
stängning strax efteråt. Hade murrig modulation och ingen distinkt bärvåg men låg 
ganska rätt. Sim 
L .. R Impacto, Ciudad Madero, BA. FD 
ZYH466 R Independéncia "14-40 onda media R Independéncia, Santo Amaro" Den 
13.5 kraftfull predikan // 1380 vid 0245.  TN 
HJGM Antena 2, Sogamoso med ID. (1440,003)  TN 
OAM7L R Solar, Espinar. FD 
OAM7L R Solar, Espinar med ett snabbt ID i musiken. (1440,018
OAX4K R Imperial 2, Lima med bra styrka samt tydligt ID. Vanlig de senaste 
dagarna.  TN 
OAX6R R Santa Monica, Arequipa med id och prat. Åtminstone två till här 
(1440,001 och 1440,047) men en med för dålig modulation (Imperial 2?) gjorde det 
omöjligt få fram mer. (1440,016). JE 
OAX6R R Santa Monica, Arequipa anropade efter ett långt reklamblock. FD
OAX6R R Santa Monica, Arequipa fin signal och id med web adr. 
ZYI913 R Ingazeira, Paulistana, PI med några anrop. FD 
ZYI913 R Ingazeira, Paulistana fanns tillsammans med flera brassar på frekvensen 
denna natt. Sim 
OAU4B R Capital, Lima, ID “R Capital tu opinion importa”. FB
OA.. RN La Radio de Cusco spelade bl a Steve Winwood. 

Sim 
(?) RN La Radio, Cusco sänder oftare nu? FD /Tnx 

OA… RN La Radio, Cusco kom upp med helt annan typ av 
px än Capital. Lite ostabil +/- nån Hz. "RN La Radio" lät det 

(1470.021).  TN. 
CX147 R Cristal, Las Piedras fartfyllt musikprogram, - bästa 
signalen på bandet. JE 
ZY… R Continental, Campo Verde, MT. (1479.908). FD 
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Lima med id och religiösa sånger. JE 
stark med musik. Fanns en religiös predikare på 

 

Lima. HK bekräftar att det var den som gick ganska bra här 

Lima med id men illa klämd av Harbour Light. JE 

(1420.006) Sim 
, San Nicolas de los Arroyos. AN 

San Nicolás, San Nicolás id mellan ett par låtar. Tnx FD. (1429.992) Sim 
et först, men sedan hjälpte 

Inget riktigt Rádio RB2 men detta hördes "um-dois 
Radio" ?? Vilken annan kan ha detta anrop om inte Rádio RB2??  TN 

/Tnx logos ovan TN och 

Siempre contigo" och 
stängning strax efteråt. Hade murrig modulation och ingen distinkt bärvåg men låg 

Independéncia, Santo Amaro" Den 

1440,018)  TN  
OAX4K R Imperial 2, Lima med bra styrka samt tydligt ID. Vanlig de senaste 

OAX6R R Santa Monica, Arequipa med id och prat. Åtminstone två till här 
ulation (Imperial 2?) gjorde det 

OAX6R R Santa Monica, Arequipa anropade efter ett långt reklamblock. FD 
OAX6R R Santa Monica, Arequipa fin signal och id med web adr. (1440.016) Sim 

ZYI913 R Ingazeira, Paulistana fanns tillsammans med flera brassar på frekvensen 

OAU4B R Capital, Lima, ID “R Capital tu opinion importa”. FB 



1480 30.4 0130 CP.. R Bendita Trinidad 
riktigt lika stark som 1540, men alldeles tillräckligt.

1480 30.4 0158 CP.. R Bendita Trinidad, Co
(1479.986). FD

1480 16.4 0301 CC148 R La Amistad
parallellysning med Sim, FD, BIH och GN. Tyvärr alldeles för dåligt för att ens 
tänka tanken rapport... 

1480 16.4 0300 CC148 R La Amistad de Tomé med id på heltimmen. 
1480 16.4 0305 CC148 R La Amistad de Tomé, Tomé (
1480 5.4 2335 OAZ7G R Espinar

PR och brasse. JE
1480 13.5  0248  OAZ7G R Espinar
1510 5.4 2330 OCX6Q R Alegrí

1510,235 men den fick jag inte ens grepp på om var brasse eller spansktalande. JE
1510 3.5 0200   OCX6Q R Alegría
1510 5.5 0214 OCX6Q R Alegrí
1510 30.4 0159 OCX4J R Tarma
1510 8.4 0127 CW57 R San Carlos, San Carlos. 
1520 5.4 2330 CP.. La Luz del Tiempo

lite illa modulerad brasse samt WRSJ. 
1520 30.4 0130 CP.. La Voz del Tiempo

02 men då bara piano och sång i ett långt sj
1520 30.4 0209 CP.. R Luz del Tiempo, El Alto. FD
1520 5.4 2332 ZYH635 R Regional
1520  9.5 0300 ZYH635 R Regional de Ipu, Ipu med ID 0306.  TN
1540 30.4 0130 CP.. R Bendita Trinidad

nationalsång.
1540 30.4 0158 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto brukar stänga runt 0200. FD
1540 30.4 0159  CP.. R Bendita Trinidad, El Alto stark, stängde denna tid med
1550 30.4 0132  CP115 R Caranavi

av id och jinglar (inget “eget” dock) vid 02 för “CVC La Voz”. 
1550 30.4 0159 CP115 R Caranavi, Caranavi med CVC La Voz anrop och p
1550 30.4 0159 CP115 R Caranavi, Caranavi bra signal med CVC La Voz id. 
1560 15.4 0259   LT11 R General Francisco Ramírez, Concepcion del Uruguay. 
1560 30.4 0100 CP.. R Luz del Mundo, La Paz med id och stängde strax efteråt.
1560 3.5 0200 CP.. R Luz del Mundo, La Paz har gått ett par nätter. 
1560 5.5 0324 CP.. R Luz del Mundo, La Paz id (tnx TJ) HM
1560 16.4 0210 OCX6N(?) R Frecuencia Perú, Arequipa. 

samma program 30.
och även hitta på deras websida. Tack även till HK som 
sedan även kunde bekräfta att det verkligen var Arequipa. Ex 
Frecuencia 1330. FD

1560 16.4 0230 OCX6N(?) R Frecuencia Perú 1560 AM, Arequipa fick vi 
fram att de heter, spelade ett antal kända m
natt, även 30.4. Tnx JE, HK, FD. 
Sim –tl/ 

1560 30.4 0224 OCX6N Frecuencia 15
latinsk och västerländsk musik. HK bekräftar att det är ex La Luz, ex Ondas 
Maravilla. (1559,924). 

1610 20.4 0316 L… R Guabiyú, Gregorio de Laferrere med ett fint id och musik. JE
1620 20.4 0315 L… AM 16-20, Mar del Plata ganska stark men hade en del pauser i programmet. JE
1710 3.5 0102   L.. R Selva, Buenos Aires. 
 

 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika
 970 13.5 0240 Brasse här med rel

styrka och försvann vid 0250.  TN
1190 3.5 0104   Tent OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco. 

vara denna? AN

Bendita Trinidad – troligen Cobija, men finns tre sändare på frekvensen 
riktigt lika stark som 1540, men alldeles tillräckligt. (1479,987). 

R Bendita Trinidad, Cochabamba/Santa Cruz/Tarija med c/d anrop // 1540 
FD 

La Amistad, Tomé med ett id som gick att tyda tack vare hjälp och 
parallellysning med Sim, FD, BIH och GN. Tyvärr alldeles för dåligt för att ens 
tänka tanken rapport... (1479,981). JE 
CC148 R La Amistad de Tomé med id på heltimmen. (1479.881) 
CC148 R La Amistad de Tomé, Tomé (1479.881) FD 

Espinar, Yauri. Tre på frekvensen, men Espinar dominerade över troligen 
PR och brasse. JE 

Espinar, Yauri. Riktigt Peruprogram och ett snabbt ID.  TN
OCX6Q R Alegría, Arequipa har jag inte hört på bra tag nu. Station också på 
1510,235 men den fick jag inte ens grepp på om var brasse eller spansktalande. JE
OCX6Q R Alegría, Arequipa. Stark. AN 
OCX6Q R Alegría, Arequipa anropade fint. FD 

Tarma, Tarma id och musik. Stark (1509,730). JE 
CW57 R San Carlos, San Carlos. Tnx TJ som hittade denna. FD

del Tiempo, El Alto med religiös musik och id  men dränktes snart av en 
lite illa modulerad brasse samt WRSJ. JE 
CP.. La Voz del Tiempo, El Alto. Hygglig styrka men en del fading. Stabilare runt 
02 men då bara piano och sång i ett långt sjok över timmen. (1520,006
CP.. R Luz del Tiempo, El Alto. FD 

635 R Regional, Ipú CE. Lite “brummig” modulation som vanligt. JE
ZYH635 R Regional de Ipu, Ipu med ID 0306.  TN 

ita Trinidad, El Alto. “Skrikig” som vanligt  men stark. Stängde 02 med 
nationalsång. (1539,995). JE 
CP.. R Bendita Trinidad, El Alto brukar stänga runt 0200. FD 
CP.. R Bendita Trinidad, El Alto stark, stängde denna tid med

Caranavi, Caranavi väldigt stark här med ett pgm “para la familia”. Massor 
av id och jinglar (inget “eget” dock) vid 02 för “CVC La Voz”. 
CP115 R Caranavi, Caranavi med CVC La Voz anrop och program. FD

R Caranavi, Caranavi bra signal med CVC La Voz id. 
LT11 R General Francisco Ramírez, Concepcion del Uruguay. 
CP.. R Luz del Mundo, La Paz med id och stängde strax efteråt.
CP.. R Luz del Mundo, La Paz har gått ett par nätter. FD 
CP.. R Luz del Mundo, La Paz id (tnx TJ) HM 

(?) R Frecuencia Perú, Arequipa. Även med nästan 
samma program 30.4. Tack Sim som lyckades ringa in dem 
och även hitta på deras websida. Tack även till HK som 
sedan även kunde bekräfta att det verkligen var Arequipa. Ex 
Frecuencia 1330. FD 
OCX6N(?) R Frecuencia Perú 1560 AM, Arequipa fick vi 
fram att de heter, spelade ett antal kända melodier denna 
natt, även 30.4. Tnx JE, HK, FD. (1559.922) Sim /Tnx logga 

OCX6N Frecuencia 15-60, Arequipa är det som hörts här några gånger m
latinsk och västerländsk musik. HK bekräftar att det är ex La Luz, ex Ondas 

(1559,924). JE 
L… R Guabiyú, Gregorio de Laferrere med ett fint id och musik. JE

20, Mar del Plata ganska stark men hade en del pauser i programmet. JE
L.. R Selva, Buenos Aires. Fortsatt ganska vanlig. (1709.81) AN

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
Brasse här med rel. px växelvis man/kvinna i lugnt tempo. Kom aldrig upp i nån bra 
styrka och försvann vid 0250.  TN 

B R Tawantinsuyo, Cusco. (1190.063). Dåligt med audio, men borde väl 
vara denna? AN 
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troligen Cobija, men finns tre sändare på frekvensen – inte 
(1479,987). JE 

Tarija med c/d anrop // 1540 

Tomé med ett id som gick att tyda tack vare hjälp och 
parallellysning med Sim, FD, BIH och GN. Tyvärr alldeles för dåligt för att ens 

(1479.881) Sim 

inar dominerade över troligen 

Yauri. Riktigt Peruprogram och ett snabbt ID.  TN 
Arequipa har jag inte hört på bra tag nu. Station också på 

1510,235 men den fick jag inte ens grepp på om var brasse eller spansktalande. JE 

TJ som hittade denna. FD 
El Alto med religiös musik och id  men dränktes snart av en 

Hygglig styrka men en del fading. Stabilare runt 
1520,006). JE 

modulation som vanligt. JE 

El Alto. “Skrikig” som vanligt  men stark. Stängde 02 med 

 
CP.. R Bendita Trinidad, El Alto stark, stängde denna tid med NA. Sim 

“para la familia”. Massor 
av id och jinglar (inget “eget” dock) vid 02 för “CVC La Voz”. (1550,005). JE 

rogram. FD 
R Caranavi, Caranavi bra signal med CVC La Voz id. (1550.005) Sim 

LT11 R General Francisco Ramírez, Concepcion del Uruguay. AN 
CP.. R Luz del Mundo, La Paz med id och stängde strax efteråt. Sim 

sedan även kunde bekräfta att det verkligen var Arequipa. Ex 

Arequipa är det som hörts här några gånger med blandad 
latinsk och västerländsk musik. HK bekräftar att det är ex La Luz, ex Ondas 

L… R Guabiyú, Gregorio de Laferrere med ett fint id och musik. JE 
20, Mar del Plata ganska stark men hade en del pauser i programmet. JE 

AN 

px växelvis man/kvinna i lugnt tempo. Kom aldrig upp i nån bra 

). Dåligt med audio, men borde väl 
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1280 13.5 0245 Vid en brasseöppning på 15-20 minuter hördes här de båda listade brassarna ungefär 

jämnstarkt. Dessa torde då vara ZYI688 R Sanhauá, Bayeux PB (1279,984) och 
ZYJ455 Super R Tupí, Rio de Janeiro på (1280,002) dock utan ID. Helt borta 0300. 
TN   

1380 13.5 0245 R Deus é Amor, dvs tent ZYI773 Rádio Continental, Recife med IPDA program // 
1440 R Independéncia. John Faulkner i England hade denna station och GN kom 
med en fin länk som visar vilka stationer som sänder  A Voz da Libertação:  
http://dicionario.sensagent.com/A%20Voz%20da%20Liberta%C3%A7%C3%A3o/pt
-pt/  Störd av en NA.  TN 

1390 13.5 0214 OID med referat – troligen brasse ev delvis mixad med Presence/EWTN – svag. 
Educadora, Bragança har nyligen hörts enl FD. HM 

1440 3.5  0229  Tent OAX6R R Santa Monica, Arequipa med mycket prat. (1440,016).  Flera andra 
på frekvensen, bl a Imperial 2. Samtidigt låg en svag station på 1440,047 vilken jag 
tror är R Batallon Colorados. Hörd där tidigare, dock för dålig audio denna gång för 
att få fram något. TN 

1560 16.4 0225 OID – gissningsvis Chile eller sydlig peruan? Det finns något som liknar 
programannonsering med tidsangivelse, där finns en frekvensangivelse (“15-60”)  
men inget som liknar id. Ganska stillsam blandad musik, bl a “Words don´t come 
easy”, Beatles, men även latinskt. Stängde troligen 0307. (1559,922). JE 

1680 17.4 0204   OID PP.  Överton från 560 eller 840?  (1679.968) AN 
 
 

����� 
 
 

� Från e-posten 
Rolf Larsson 22.4.2017: 
JE och jag var ute i torpet och lyssnade natten mellan 19-20.4. Det var mycket störda jonosfäriska 
förhållanden. Under den tid jag lyssnade hördes inga transatlantiska stationer. Däremot fann jag att 
konditionerna var gynnsamma mot Afrika. Ett håll jag inte har lyssnat så mycket emot. Jag gick och lade 
mig någon gång efter två svensk tid. När jag vaknade igen vid 5.30 SNT fick jag veta att det gick en del 
Brasilien och Argentina. Jag fick höra de sista viskningarna innan konditionerna dog ut. 
 
Sigvard Andersson 10.5.2017: 
Det blev några hörigheter till, som jag inte hört tidigare denna säsongen. De är från mina senaste 
inspelningar hemma i radhuset. 
 
Jan Edh 12.5.2017: 
Hygglig hörbarhet på nya Voice of Hope från norra Israel var den huvudsakliga behållningen den här 
natten, 2-3.4. Gick bäst strax efter jag kommit ut, även om det var en hel del åsksprak på antennerna 
söderifrån. Natten var usel. Lite mummel här och där, men inga signaler värda en notering. 
------- 
Det var överraskande bra signaler från Asien när jag kom ut och slog på radion – detta trots att det var i 
senaste laget, 5-6.4. 
Efter midnatt UTC kom en del peruaner. Några Lima-stationer (som Bethel, Santa Rosa och Capital) med 
enorm styrka, men det ville sig inte riktigt. Samtidigt med peruanerna gick också en del brassar med bra 
styrka, men med få möjligheter till id eftersom det var fotboll på programmet. Resten av natten ingenting av 
värde. Bara mummel i den mån det var något alls. 
------- 
Några asiater skymtade direkt när jag kom ut till Fredriksfors 11-12.4 och framför allt bra signaler från 
Thailand på 1350 och 1494 – men märkligt nog också kanonsignaler från fyra etiopier vid cd trots att jag 
lyssnade på 60 grader, inte “afrikaantennen”. 
Senare på natten ganska magert. Framför allt en del Argentina på låga delen av bandet, men inget 
upphetsande. 
------- 
Väldigt få signaler som blev så pass starka att det gick att få ut något av dem den här natten 16.4. Lite 
intressantare mot morgonen, men fortfarande klena signaler. Ett par ovanliga splittar på 1480 och 1560 
gjorde att det i alla fall fanns något att intressera sig för. 



------- 
Jan Edh, forts 
Det var inte bara konditionernas fel att den här natten
definitivt inte bra. Inte en signal från nordligare transatlanter på 285 grader. Och på de sydliga antennerna 
(255 och 240) fick man också vänta. 
När jag vilade en stund och på nytt skulle kolla strax efter 03 UTC visade det sig vara en hel del brassar och 
La Plata-stationer, men som så smått var på v
stannat redan före 02. Förmodligen hade loggen sett bättre ut 
------- 
Äntligen en natt, 29-30.4, med lite “stuns” i de andinska signalerna, om än “bara” på övre delen av
vågen. Det fanns en del till som stundtals hade läsbara signaler, men som jag fick ge upp.
Plata-stationer kom samtidigt. Den tidiga soluppgången gör dock fönstret” för att lyssna allt mindre.
------- 
Den här natten, 9-10.5, blev ett riktigt “bomskott”. Jag trodde faktiskt att det var lite bättre där jag lyssnade 
på plats i Fredriksfors, men genoml
var huvudsakligen några ointressanta YV/HJ och någon östkust
kortvarigt, men väldigt lite gick att id
 
Arne Nilsson 13.5.2017: 
Säsongen tog slut hos mig den 3.5 då ett par skogsmaskiner anlände för att gallra skog i närheten av stugan! 
Jag var inte på plats, men man hade
var osäkra på vad trådarna var, men då jag försäkrade dem
dom på! Jag åkte i alla fall upp och samlade ihop trådarna som låg på marken. Den ena antennen var riven, 
men den andra, längre antennen klarar sig, man kommer inte att gallra nära den. 
Men nu börjar också fönstret för TA signaler att bli så kort och så tidigt, att det inte känns meningsfullt att 
lyssna mer. 
I stället för radio får man hitta annat att syssla med, nu innan trädgårdsjobbet kör igång! Jag har renoverat 
ett par gamla Tandberg bandspelare från 50/
 
Odd Påg 13.5.2017: 
Så har nu livet återgått till det vanliga igen efter 2017 års konvent, men inte oss som av olika anledningar 
stannat hemma. 
Både lokala vädret och radio-vädret har varit kylslaget s
ändå denna ljusa tid. Hoppas nu att sommaren kommer snart, även med regn, något som rör oss alla, vi är 
nog lindrigt drabbade mot sydöstra Sverige
 
Jan Oscarsson 14.5.2017: 
Påsklovet samt Valborgshelgen spenderades i Petiknäs för diverse friluftsaktiviteter bland annat. Med Elad 
FDM-S2 trålades lite med BOG som jag bara rullade ut en liten längd av denna gång. Nya Voice of Hope 
på 1287 noterades var och varannan kväll så 
Umeå, med snöfall nästan dagligen senaste veckan…
 
Fredrik Dourén 14.5.2017: 
Tack alla för ett trevligt konvent i Jön
 
Thomas Nilsson 15.5.2017: 
Stort tack till de som arrangerade årets konvent. Det blev en trevlig tillställning på alla sätt. Kul var det att 
kunna hör Arctic Radio vid testsändning dagen före. Tack också för trevliga föredrag och inte minst god mat. 
 

För de som är intresserade att kolla mer på 
så finns Powerpoint presentationen från konventet
kommentarer på vad man i så fall önskar att en sådan logg skall 
 
  
 

 
 
 
 

Logo, tnx JOB 

konditionernas fel att den här natten, 19-20.4, inte blev bra. Men konditione
te en signal från nordligare transatlanter på 285 grader. Och på de sydliga antennerna 

(255 och 240) fick man också vänta.  
och på nytt skulle kolla strax efter 03 UTC visade det sig vara en hel del brassar och 

stationer, men som så smått var på väg att fada bort. Men min dator, inte bara inspelningen, hade 
stannat redan före 02. Förmodligen hade loggen sett bättre ut om jag fått vara med 03 UTC.

med lite “stuns” i de andinska signalerna, om än “bara” på övre delen av
vågen. Det fanns en del till som stundtals hade läsbara signaler, men som jag fick ge upp.

Den tidiga soluppgången gör dock fönstret” för att lyssna allt mindre.

blev ett riktigt “bomskott”. Jag trodde faktiskt att det var lite bättre där jag lyssnade 
på plats i Fredriksfors, men genomlyssningen visade att det var mest “mummel” och det som kom igenom 
var huvudsakligen några ointressanta YV/HJ och någon östkust-NA. En stund efter 02 kom några brassar 
kortvarigt, men väldigt lite gick att id-a. 

hos mig den 3.5 då ett par skogsmaskiner anlände för att gallra skog i närheten av stugan! 
Jag var inte på plats, men man hade faktiskt vänligheten att ringa mig. Det gjorde man nog mest för att man 
var osäkra på vad trådarna var, men då jag försäkrade dem om att det var ofarligt att kapa dem, så körde 
dom på! Jag åkte i alla fall upp och samlade ihop trådarna som låg på marken. Den ena antennen var riven, 
men den andra, längre antennen klarar sig, man kommer inte att gallra nära den.  

önstret för TA signaler att bli så kort och så tidigt, att det inte känns meningsfullt att 

I stället för radio får man hitta annat att syssla med, nu innan trädgårdsjobbet kör igång! Jag har renoverat 
ett par gamla Tandberg bandspelare från 50/60-talet. På återhörande till hösten och en ny säsong!

Så har nu livet återgått till det vanliga igen efter 2017 års konvent, men inte oss som av olika anledningar 

vädret har varit kylslaget sista veckan, det är kanske inte så mycket att förlora 
Hoppas nu att sommaren kommer snart, även med regn, något som rör oss alla, vi är 

indrigt drabbade mot sydöstra Sverige. Önskar er alla God Sommar! Odd 

Påsklovet samt Valborgshelgen spenderades i Petiknäs för diverse friluftsaktiviteter bland annat. Med Elad 
S2 trålades lite med BOG som jag bara rullade ut en liten längd av denna gång. Nya Voice of Hope 

på 1287 noterades var och varannan kväll så blir nog vanlig hos mig. Typiskt aprilväder så här i m
Umeå, med snöfall nästan dagligen senaste veckan… 

Tack alla för ett trevligt konvent i Jönköping. Alltid lika roligt att diskutera radio med likasinnade!

Stort tack till de som arrangerade årets konvent. Det blev en trevlig tillställning på alla sätt. Kul var det att 
kunna hör Arctic Radio vid testsändning dagen före. Tack också för trevliga föredrag och inte minst god mat. 

serade att kolla mer på frågeställningar för en eventuell ny version
en från konventet som jag gärna skickar över. Vi behöver de aktivas 

kommentarer på vad man i så fall önskar att en sådan logg skall se ut och innehålla. 
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inte blev bra. Men konditionerna var 
te en signal från nordligare transatlanter på 285 grader. Och på de sydliga antennerna 

och på nytt skulle kolla strax efter 03 UTC visade det sig vara en hel del brassar och 
, inte bara inspelningen, hade 

om jag fått vara med 03 UTC. 

med lite “stuns” i de andinska signalerna, om än “bara” på övre delen av mellan- 
vågen. Det fanns en del till som stundtals hade läsbara signaler, men som jag fick ge upp. Också ett par La 

Den tidiga soluppgången gör dock fönstret” för att lyssna allt mindre. 

blev ett riktigt “bomskott”. Jag trodde faktiskt att det var lite bättre där jag lyssnade 
yssningen visade att det var mest “mummel” och det som kom igenom 

NA. En stund efter 02 kom några brassar 

hos mig den 3.5 då ett par skogsmaskiner anlände för att gallra skog i närheten av stugan! 
faktiskt vänligheten att ringa mig. Det gjorde man nog mest för att man 

om att det var ofarligt att kapa dem, så körde 
dom på! Jag åkte i alla fall upp och samlade ihop trådarna som låg på marken. Den ena antennen var riven, 

önstret för TA signaler att bli så kort och så tidigt, att det inte känns meningsfullt att 

I stället för radio får man hitta annat att syssla med, nu innan trädgårdsjobbet kör igång! Jag har renoverat 
På återhörande till hösten och en ny säsong! 

Så har nu livet återgått till det vanliga igen efter 2017 års konvent, men inte oss som av olika anledningar 

ista veckan, det är kanske inte så mycket att förlora 
Hoppas nu att sommaren kommer snart, även med regn, något som rör oss alla, vi är 

Påsklovet samt Valborgshelgen spenderades i Petiknäs för diverse friluftsaktiviteter bland annat. Med Elad 
S2 trålades lite med BOG som jag bara rullade ut en liten längd av denna gång. Nya Voice of Hope 

g. Typiskt aprilväder så här i maj i 

diskutera radio med likasinnade! 

Stort tack till de som arrangerade årets konvent. Det blev en trevlig tillställning på alla sätt. Kul var det att 
kunna hör Arctic Radio vid testsändning dagen före. Tack också för trevliga föredrag och inte minst god mat.  

version av HCDX Online Log 
som jag gärna skickar över. Vi behöver de aktivas 
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                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 

 

Ny säsong – ny medlemsavgift 
Medlemsavgiften för den nya säsongen är oförändrad, SEK 100:- för svenska medlemmar, Euro 15.00 för 
medlemmar utanför Sverige. 
  

Betalningsalternativ: 
 

* Personkonto. Vår kassör, Lars-Erik Svensson, innehar personkonto för klubbens in och utbetalningar. 
Clearingnumret är 1708 (NORDEA) och kontonumret 2043147. Ange i textrutan ”medl.avg” och din 
signatur så LES vet från vem betalningen kommer. 

 

* Bank: SE2880000000075712805251 – BIC/SWIFT: SWEDSESS 
 

* Paypal: Betalningsmottagare lars.svensson10@comhem.se (vid betalning via Paypal, lägg till SEK 15:- 
eller Euro 2.00) 

 
”Nygammal” medlem 
TK Tarmo Kontro, Pajuviita 11, FI-02940 ESPOO, Finland. Tel: +358-44-7028342. E-post: 
tarmo.kontro@gmail.com 
 

”Jag har nu en ALA1530 i staden sedan den 5.maj så jag kan dxa lite, dock är brusnivån hög. 1593 Arctic 
Radio kom inte hit tyvärr. I Kungsböle finns både antennproblem och störningar, som noterades för ca ett år 
sedan, de verkar fortfarande vara igång, men skall analyseras innan nästa säsong hoppas jag.” 
/Välkommen tillbaka Tarmo, vi hoppas få höra ifrån dig ofta –tl/ 
 

Nya spaltredaktörer 
Efter många, många år som redaktör för olika spalter i MV-Eko, även som huvudredaktör, har OA bett att 
få sluta som redaktör. Det tycker vi är väldigt tråkigt, men vi har förståelse för detta. Olle har gjort ett 
jättejobb för klubben, det är bara att lyfta på hatten och tacka för ett mycket gott samarbete genom åren. 
Olles signatur kommer dock att finnas kvar i MV-Eko även i fortsättningen, då han fortsätter med sina 
solrapporter. 
 

Vi kan därför presentera de nya spaltredaktörerna (dit allt resp material bör sändas i fortsättningen): 
 

Info Desk ARC: Bengt Ericson, e-mail bengt.ericson@telia.com 
Ur brevlådor och inkorgar: Thomas Nilsson, e-mail thomas.nilsson@ektv.nu 
 
"JP-bullar och SWB-bullar" 
Från Henrik Klemetz kommer ett mail med följande innehåll: ”Kjell Bengtsson vill lämna ifrån sig alla JP-
bullar och SWB-bullar som han samlat på sig. Vem kan vara intresserad?” 
 

Redan nu i detta Eko kommer alltså denna fråga med och i nästa utgåva av SWB ställer vi samma fråga. 
Intresserade kan kontakta HK direkt eller Thomas Nilsson. 
 
NRC AM Radio Log 
Förra årets upplaga är slutsåld, men NRC meddelar att arbetet pågår med 2017-18 års utgåva. Om intresse 
finns bland våra medlemmar så tar klubben som vanligt emot beställningar för en gemensam order. Är du 
intresserad, hör av dig till TL  
 

Radiomottagare  
https://digitaltmuseum.se/search/?aq=text%3A%22radiomottagare%22&o=0&n=80 
(Lennart Deimert, NORDX 21.4.2017) 
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                        Temporary ed: Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
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Dags för säsongens sista redovisning av QSL. Dags också för en ny redaktör då Olle har bett att få avstå.  
Samtidigt som vi tackar Olle för flera års redaktörskap, så hälsar vi vår nya redaktör för spalten 
välkommen, nämligen Thomas Nilsson. Till Thomas skall alltså alla bidrag vad gäller erhållna QSL gå i 
fortsättningen. För e-mailadress, se sekreterarespalten. 
 
RÅM – Rolf Åhman 
Radio Baltic Waves International, Viesintos 1386 mejl, foton  V/s Rimantas Pleikys, Station Manager 
Radio Arctic Jönköping 1593 kort  V/s Ronny Forslund, QSL Manager 
KBOW Butte MT 550 mejl V/s Ron J. Davis, Owner/GM 
KOGA Ogallala NE 930 mejl V/s Corey Andersen, Sports play-by-play/swap shop host 
KRJW Altamont OR 1240 mejl V/s Robert Wynne, President/GM 
WLLM Lincoln IL 1370 mejl V/s Dick van Zandt, GM 
WRIG Schofield WI 1390 mejl V/s Ken Clark, Brand Manager mm. 
KFLS Klamath Falls OR 1450 mejl V/s Robert Wynne, President/GM 
WAUB Auburn NY 1590 mejl V/s Ted Baker, PD 
 
LSD – Lars Skoglund 
Arctic Radio Jönköping 1593 kort. Hörd i Täby 
Radio Baltic Waves International, Viesintos 1386 e-post med förstadags-QSL och bilder 
VOA Deewa Radio, Khost, Afghanistan 621 kort 
All India Radio Visakhapatnam 927 kort från New Delhi 
Taiwan Fishery Radio Station, Penghu 1143 brev, certifikat 
AFN Japan, Misawa 1575 trevligt brev. V/s Brendan C. Vargas, Station Manager. De har nyligen höjt 
effekten till 5 kW. 
5AN ABC Radio Adelaide 891 trevligt brev, kort, inplastat QSL-kort, dekaler, pennor, tygkasse. V/s 
Angelo Tullio, Operations Manager 
KOVE Lander WY 1330 trevligt brev. V/s Joe Kenney, General Manager 
KGGS Garden City KS 1340 brev, dekaler. V/s Theron Hayse, General Manager 
 
TNY Torgeir Nyen 
Radio Mauritanie, Nouakchott 783 e-post, v/s Hassen Mohamed (land nr. 191) 
WWFE Miami FL 670 Facebook-melding, ingen v/s 
WKRK Murphy NC 1320 e-post v/s Tim Radford 
 
JOB Jan Oscarsson 
Arctic Radio, Jönköping 1593 epost v/s Ronny Forslund (avlyssnad via Kiwi SDR i Alingsås) 
Voice of Hope-Middle East, She'ar Yashuv 1287 epost v/s Ray Robinson, Vice President, Global 
Operations som skulle skicka QSL-kort när de är på gång 
KHKR Washington UT 1210 epost v/s Dave Hiatt 
WKRS Waukegan IL 1220 epost v/s Karl Wertzler, General Manager (Tnx BOS!) 
KBUY Ruidoso NM 1360 epost v/s Cy Leland, Engineer (Tnx OJS!) 
KBLJ La Junta CO 1400 epost v/s Robert Townsend, General Manager (Tnx OF!) 
KCYK Yuma AZ 1400 epost v/s Jennifer Blackwell, Operations Manager 
KAVP Colona CO 1450 epost v/s David Spurger, Air Talent/Production/DCO/Engineer (Tnx BM!) 
 
FD Fredrik Dourén 
OAX6O R San Martín 1380 epost v/s Fray Héctor Herrero, Director 
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France 
 
 
 
 
 
 
Christian Chibaudo reports on 15.5.2017 that Radio Tou´can returned to the air from Héronville Saint Clair 
(near Caen in Normandy) on 1602 kHz until July 15th (except on June 4th). (Ydun’s Medium Wave Info). 
 

Greece 
Ilida Radio (ex. RS Amaliadas) has returned to the air on 1584 kHz with 1 kW (WRTH online 22.4.2017) 
 

Iran 
Jyrki Hytönen, Finland informs that Radio Khorasan-e-Razavi, Birjand is now operating on 963 kHz (ex-
603) and Radio Iran, Birjand has moved to 558 kHz. (via Mauno Ritola 13.5.2017) 
 

Israel 
Kol Israel, program B, Reshet Bet has been criticized by the govt and Kol Israel will be closed. On May 
14th 657, 1080 and 1458 kHz channels have been heard by remote receiver in Israel. See special article in 
this issue of MV-Eko. (Mauno Ritola, Bengt Ericson 14.5.2017) 
 

Kosovo 
Radio Kosovo is back on 549 kHz, but with very low power, probably under 1 kW. (Karel Honzik 
19.4.2017) 
 

Lithuania 
Radio Baltic Waves International is now using a new 75 kW transmitter on 1386 kHz  located at Viesintos. 
(Ydun’s Medium Wave Info 21.4.2017) 
 

Netherlands 
Radio Seagull is broadcasting on 747 kHz from the radioship Jenni Beyton in Harlingen harbour. Last 
weekend other lowpower stations used that frequency: Groeistad Radio, T-Pot, Radio Babylon, Radio 0511 
and Radio Emmeloord en Different 747 AM. The stations made a complaint to the Dutch Agentship 
Telecom. All stations are licenced for a max. PEP of 100 W, but Seagull was using 2 kW. Later R. Seagull 
has turned down the power. This matter will be discussed on the Radio Day 2017 (May 20th) in Harlingen. 
This day special broadcasts will be made on 747 kHz. More info on http://www.radioday.nl. Info from 
Willem Prince-Haren. (via Ydun’s Medium Wave Info 3.5.2017) . 
 

Serbia 
Radio Beograd 1 has a transmitter at Sjenica broadcasting on 1602 kHz. A group of DX-ers from Czechia 
and Slovakia visited the area and heard this transmitter. (Karel Honzik, Czechia 8.5.2017). ARC reporter  
Svetomir Cuckovic lists the power as 0.5 kW in WRTH 2017. 
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Ofcom News 
New Draft Operating Licence for BBC …………………………………………..29 March 2017 
BBC Radio 1 and Radio 2 must play more new music to further distinguish itself from the commercial 
competition, under Ofcom’s new draft operating licence for the corporation. 
 
The document says BBC Radio 2 will need to ensure that at least 40% of the music in daytime is from 
United Kingdom acts and at least 20% of the music in daytime is New Music, of which a significant 
proportion must come from new and emerging United Kingdom artists. The regulator also proposes new 
peak-time conditions for news on BBC Radio 1, and news and current affairs on BBC Radio 2. 
 
The draft licence includes full details of all proposals for radio, television and online, including a new 
condition for BBC Radio 5 live to ensure that the station offers live commentary, news and other 
programming on at least 20 sports in each year. 
 
Ofcom proposes that the BBC must ensure that in each year at least one-third of relevant Expenditure is 
incurred outside the M25 area. “Relevant Expenditure” includes Expenditure on first-run originated 
programming, but does not include Expenditure on news or sport output. For the purpose of this 
requirement, “first-run originated programming” means programming which is commissioned by or for a 
UK Public Radio Service and has not previously been broadcast on a radio service in the United Kingdom. 
 
Ofcom’s Chief Executive Sharon White addressed delegates at the Nations and Regions Conference in 
Salford, outlining the details of the new licence which become effective from 3rd April 2017 when Ofcom 
becomes the BBC’s first external regulator. As required under the BBC’s Royal Charter, Ofcom has 
developed an ‘Operating Framework’ for the BBC, covering regulation of the BBC’s performance, 
compliance with content standards and impact on competition. 
 
Ofcom says: “Our role is to hold the Corporation to account against the delivery of its public purposes, 
while its new unitary board will govern and run the BBC. We will carefully monitor the BBC through 
annual performance reviews, a ‘health check’ halfway through the new 11-year Charter, and scrutiny of the 
BBC’s forthcoming annual plan on how it will fulfil its requirements.” 
 
“Our draft ‘operating licence’, published today, sets clear requirements on the BBC that are achievable and 
affordable within existing licence fee funding, and which will uphold the quality of the BBC’s 
programmes”. The closing date for responses to today’s consultation is 17 July. 
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  ARC         CENTRAL AMERICAN NEWS DESK    15/5 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                               Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 

 
 
Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 

 

Puerto Rico 
 1070 WMIA Arecibo – was Spanish talk, now Spanish news-talk, old slogan: “Mia 1070 Radio 

Arecibo”, new: “La Poderosa” (IRCA’s  DX Monitor 54/30) 
 1580 WVOZ Morovis – format to SS: NWS/TLK (ex-SS:REL); slogan to “La Poderosa.” (Still listed 

silent at FCC) (NRC DX News 84/15 
 
 

  ARC             SOUTH AMERICAN NEWS DESK     15/5 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                  Tore B. Vik, Kirkåsveien 15, NO-1850 MYSEN, Norway 
                                          Tel: +47-69891192; e-mail: tvi2@online.no 

 
 
Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 
Bolivia 
 1380  LV del Espíritu Santo, El Alto. W: radiolavozdelespiritusantobolivia.com/ (Fredrik 

Dourén, ARC). Logged by Jan Edh on 1379.992 kHz. Henrik Klemetz points out that the 
station is located to Villa Dolores in El Alto. Ex.1600. 

 
Brazil 
 1480  R Continental, Campo Verde MT – new station. W: http://www.continental96fm.com.br/ 

Logged by Lars Simm and Fredrik Dourén in MVE 57-19. 
 

Colombia (ed: TL)  
 1110 HJEW Tropicana FM, Cali, first “1110 AM”, since March “Tropicana FM” 
1120  HJGH 24 Horas Radio, Bucaramanga, ex Bésame (since April). Format Música Romántica. 
1260  HJNO Bésame, Duitama, ex Oxígeno (since March), “Torre Forte Radio” (rlg) 
1300  HJLD Bésame, Pereira, ex Q’hubo Radio (since March) 
   (All info from Pentti Lintujärvi, SDXL Facebook group via Mauno Ritola, ARC) 
 
Peru 
 1350 OCU6D  R Municipal, Ichuña (MO16) – ex. R OCU6D (Lars Simm, ARC) 
 1450 OCU6E R Santa Cruz, Ichuña (MO15) – ex. R OCU6E // 94.7 mHz 
 1560 OCX6E R Frecuencia Perú 15-60, Arequipa (AQ30) – ex. Ondas Maravilla and R Frecuencia 1330. 

Logged by several Nordic DX-ers on 1559.922. Identified by Lars Simm via Henrik 
Klemetz, ARC. 

1560  OCU4Z R Rumbo, Hualhuas (JN57) – ex. R OCU4Z. FB: facebook.com/radiorumbo91.1fm?fref=nf 
E: rumboradioactiva@hotmail.com  (Fredrik Dourén, ARC) 
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ARC-SWB konvent 6-7 maj 2017 i Jönköping 
Hasse Mattisson 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jönköping by night – foto Lennart Deimert 
 
Följande 25 ARC-are deltog vid konventet: 
A BD BE BIH BN CB DAD FD GL HK HM HR JE LSD LV OB RFK RLH RÅM SA Sim TJ TL TN och 
WA. I kulisserna John Ekwall, Lennart Weirell och Tony Franzén.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagarna börjar anlända – sittande från vänster HM, TL, OB, JE, BIH, FD, stående RLH och TN. 

Foto DAD 
 
Programmet flöt i stort sett enligt uppgjord plan med några få omkastningar. Programmet, med alla dess 
många kontakter, har med den äran gjorts av BE, som härmed tackas hjärtligen. Platsvärd som tidigare GL 
med stort tack för utmärkt service vad beträffar boende och måltider. Det hela var koordinerat med SDXF:s 
parlament som fungerade någorlunda med några få undantag. Särskilt tids- och platsdisciplinen var ej helt 
tillfredsställande. 

 
  
 
Efter incheckning och sedan kaffe i matsalen hälsade ordf 
CB välkommen och sedan började vår inbjudne gästtalare 
Staffan Börjesson, Fjärås sin genomgång av antennarbete 
och teknik avseende hans amatörradiostation på 160 mb. 
Riktigt imponerande med 40 m höga master och telefon-
stolpar. Fina bilder illustrerade. 
 
 
Staffan Börjesson – foto RLH 
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HK tog sedan vid med en kavalkad om latinamerikanska 
radioröster, vilket är en vetenskap i sig. Ett stort antal 
inspelningar illustrerade. Det var fokus denna gång – hoppas 
på fortsättning kommande konvent. (Se separat artikel i detta 
nummer – en bildkomplettering till kåseriet). 
 
 
HK kåserar – foto A 
 
 
 

Middagen avnjöts sedan i restaurangen. Till allas stora belåtenhet. En komplimang till Köket! 
 

Därefter började det svåra för oss mötesdeltagare – en DX-Quiz. DAD, som segrade vid förra konventet, 
hade snickrat ihop tolv verkligt kniviga frågor. De flesta hade bara ett par rätt, men RLH segrade klart med 
hela 6 rätt och högg som förstapris en flaska vin ”Radio Boca” se MV-Eko 57/19. (RLH ordnar således 
nästa!) Sedan följde ett knippe med 4 rätt och väldigt många med endast 1 rätt!! 
 

Sedan tog HR Hans Östnell vid och presenterade UL-DX 
och visade ett antal olika mini-rx’s samt följde upp med flera 
inspelningar. En UL är en mini-mini rx som kanske bara 
kostar några 100-lappar, men som oftast förses med en 
tillbyggd ferritantenn. Förvånansvärt mycket kan höras.  
 

HR hade verkligen gjort en bragdresa - 210 mil!! från Vardö 
i Nord-Norge – annat än 40 mil för ett par skor!! Kan tänka 
mig en och annan i åhörarskaran som nappade på dessa små 
apparater som ju inte kräver några antennmarker och således 
helt utan avverkningsproblem. Tillika behändiga och billiga 
– möjligen byggen med ferrit- eller riktarantenner som ett 
litet extra joxande. HR visade sin hembyggda ferritantenn 

som faktiskt i mina ögon såg ut som en mini öltunna!! Vridbar och behändig i allra högsta grad. Fantastiska 
loggningar hade gjorts och flera av dessa fick vi höra. Tack HR för din insats! (foto ovan A) 
 

Sen uppstod i min värld lite oklarheter!! Det visade sig att planerat föredrag om frimärken från Monaco av 
CB i all hast ersatts av ”DX-vännernas” auktion, f ö trevligt och perfekt utförd av CB och flera fina saker 
med budgivning från alla och envar. Ett gäng finnar med Risto som ny ordförande för EDXC 
representerade. Även några SDXL-personer fanns med – dock inga DK, som ju SDXF gått samman, med 
var på plats. 
 

Nattmackan med diverse drycker avnjöts som sista punkt för dagen/natten! Hard core! 
 

Arctic Radio Jönköping 1593 står att läsa om på annan plats. 
 

 
På söndagen ARC:s och SWB:s årsmöte enl plan. Mötet 
inleddes med en tyst minut för bortgångna ABU och 
BEFF. 
Kan nämnas att 100-lappen som årsavgift för medlemskap 
i ARC kvarstår. Nästa konvent blir den 5-6 maj 2018. GL 
åtog sig med assist av ”någon” att organisera detsamma. 
Detaljerat årsmötesprotokoll kan erhållas från TL. 
  
 
TN berättar om HCDX On-line och Jaguar. Foto RLH 
 

 
TN visade den finska och norska HCDX online. Finns intresse för en svensk version? En del frågor ställdes 
och man kom fram till att on-line-loggen är ännu inte färdigutvecklad varför vi avvaktar. TN presenterade 
också det förträffliga hjälpmedlet Jaguar.   
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Bildkomplettering till kåseriet om Röster i radio 6.5.2017 

Henrik Klemetz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspelade hälsningar till ARC-SDXF-mötet i Jönköping hade kommit från programmet Radio- 
actividades i Uruguay (hälsningen finns online vid minut 5 i programmet den 6 maj, 
www.radioactividades.org ) De två som står bakom programmen är Luis Moreira (t.v.) och Daniel 
Ayala (i mitten) dessutom förekom en hälsning från DX-aren Alfredo Cañote ”Space Master” i Peru 
(t.h.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Röstprov hördes från Edwin Ortiz i Colombia (han hade spelat in ett 
anrop för Arctic Radio Jönköping som jag inte återgav eftersom det 
torde ha återgivits på 1593 kHz). (Edwin Ortiz är mannen i vit T-
shirt ovan med blivande hallåmän i Colombia). I stället spelade jag 
upp ett anrop för Radio Estrella del Norte (Radio Northern Star) i 
Norge. Ulysses Galletti från Brasilien anropade på portugisiska för 
samma station. (t.v.) 
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Andra röster som spelades upp tillhörde Juan Ramírez Lazo, Radio Cora, Peru (t.v.) och Jacobo 
Zabludovsky, XEW, Mexico; (t.h.). 
 

 

Vidare Cristóbal Américo Rivera, Radio Super, Colombia (t.v.ovan); Ariel Delgado, CW1, Uruguay (mitten 
ovan); samt samt reklammannen Jan Stornfeldt, Colombia. (t.h ovan) 
 

Lyssnargruppen (ARC-SDXF) som 2011 firade Parkalompolo som tioårig expeditionssajt. (bild nedan) 
Bilden är från webbsajt tillhörande LT9-1150 kHz, avlyssnad i Parkas med Volvo-reklam 

 
 
 
I Latinamerika firar man i alla länder ”Hallåmannens dag” 
på datum som är olika beroende på vilket land det gäller.  
Man delar också ut utmärkelser till de radiomän och 
kvinnor som särskilt utmärkt sig under året. 
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Arctic Radio Jönköping – 1593 kHz 
Ronny Forslund 

 
När Radio Jönköping startade lokala testsändningar i januari 1973 fanns ingen FM-sändare i staden utan 
man fick förlita sig på den lokala P3-sändaren som sände på 1594 kHz. Efter många års tystnad var det 
under veckoslutet 5-7 maj dags att reaktivera denna kanal i samband med ARC/SWB-konventet och DX-
Parlamentet, som båda avhölls på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Efter frekvensomläggningen 1978 är 
nu frekvensen 1593 kHz och sändningarna kunde genomföras genom välvilligt bistånd från SM5LQL Kent 
Karlsson från Julita. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volvo SBTGB9333. Foto DAD 

 
Kent dök upp på fredagskvällen i Jönköping med sin sambandsterrängbil av typ Volvo SBTGB9333 med 
radioutrustning där en sändare av modell Standard Radio ST-400 var hjärtat i verksamheten. Den klarar 
frekvenser mellan 1,5-30 MHz och en stor tillgång är att den medger sändningar i full AM. 
 

 
Detta fordon, av 1964 års modell, för ett 
väldigt väsen när motorn är igång och med en 
toppfart på cirka 70 km/tim. tog färden Julita-
Jönköping drygt fyra timmar. Ekipaget 
anlände till Jönköping vid halvåttatiden på 
kvällen och då hade även SA5MMM Lennart 
Deimert anslutit. Hans antenn- kanon gjorde 
att antennuppsättningen gick mycket smidigt. 
Det kom att bli en sluttande dipol på 2x47 
meter, fastsatt i ett par träd på Stadsberget 
ovanför platsen där bussen parkerats. Från 
bussen matades antennen med koaxialkabel 
och antennhöjden blev cirka 30 meter över 
marken. 
 

 
(Kanske syns tråden på bilden, foto RLH) 
 
Redan 21.20 SST kunde sändningarna komma igång och man sände då ut ett förinspelat testprogram som 
jag skickat ned tidigare. Programmet innehöll en hel del musik med lokala artister och i övrigt 
lättrapporterad musik. Själv skulle jag anlända till Jönköping först under lördagen då jag samåkte med BD, 
RÅ och LSD. 
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Under fredagskvällen började mejlrapporter med bifogade ljudfiler droppa in och framför allt var 
mottagningen riktigt bra på Västkusten. Men Arctic Radio 1593 hördes även i Stockholmstrakten och 
Malmö. LSD lyckades höra stationen hemma i Täby med hjälp av sin longwire-antenn. Denna första 
sändningskväll var uteffekten cirka 80 W men den skulle under helgen ökas till 200 W. Som modulator 
fungerade en förstärkare av fabrikat Radionette och det gällde att ställa in den omsorgsfullt för att undvika 
övermodulation. 200 W visade sig också vara en lämplig effektnivå – vid högre effekter kunde sändaren 
klippa. 
 

Antennarrangemanget medförde tydligen en viss riktverkan och mottagningen verkar ha varit bäst i riktning 
sydväst-nordost, medan station var väldigt svårhörd i nord-sydlig riktning. Frekvensen är svår på grund av 
störningar främst från Rumänien och den franska stationen i Bretagne. Under färden mot Jönköping 
lyssnade vi på 1593 kHz på bilradion och när det var cirka fem mil kvar började stationen höras. Den gick 
sedan bättre och bättre ju närmare vi kom men vid den sedvanliga fikapausen i Gränna stördes den ut av 
lokala elstörningar. Så länge vi körde längs Vätterns strand gick det dock bra. 

T.v. Kent Karlsson i sin sändarbil och till höger intervjuar RFK Lennart Broman, Radio Jönköping. I 
bakgrunden Kent Karlsson. Foto Lennart Deimert resp RLH. 

 

Under lördagseftermiddagen sände vi live och bland annat intervjuades HK och RistoVähäkainu i etern. 
Den senare berättade om det kommande EDXC-mötet i Tammerfors. Som vanligt är det många saker som 
drar på ett arrangemang av detta slag och det blev sparsamt med besök i sändarbussen. Däremot verkar 
många deltagare ha lyssnat då rapporter överlämnades (och verifierades med QSL-kort) på plats. 
 

Tanken var att reläa Radio Nord Revival, som återuppstått denna helg, när vi inte hade livesändningar. 
Tyvärr visade det sig att vi inte kunde ta emot ljudströmmen på skolans wifi-nät och därför fick vi sända 
egna musikslingor med stationsanrop. Under söndagsförmiddagen fick vi besök av en tidigare 
radiomedarbetare vid Radio Jönköping, Lennart Broman. Han var med vid den officiella starten 1977 och 
hade många intressanta minnen att berätta från denna tid. Sedan ett drygt år har han lämnat 
radiojournalistiken och arbetar nu med ensamkommande flyktingbarn. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta var ett mycket roligt projekt och det tekniska flöt på mycket bra. 
Stort tack till arrangörerna av konventet samt Kent och Lennart som fick igång sändningarna. När det gäller 
lyssnarrapporter har ett 20-tal hittills inkommit och då har flera lyssnat över SDXF:s fjärrmottagare utanför 
Alingsås. Vi kan alltså konstatera att vi har hörts ett flertal gånger i Alingsås, oavsett var lyssnaren suttit.... 
Men flera lyssnare har också hört oss ”på riktigt”, via sina egna mottagare och antenner. Rapporter har 
inkommit till exempel från Malmö, Höganäs, Stockholm och Forsa i Hälsingland. Enligt 
andrahandsuppgifter ska vi ha hörts i Oslo men ingen rapport har inkommit därifrån. Däremot har Jim 
Solatie i Finland lyckats höra oss och detta är hittills den enda korrekta rapport som kommit från en 
lyssnare utanför Sverige. 
 

SM5LQL Kent håller på att bygga upp ett radiomuséum hemma på sin gård utanför Julita och har bland 
annat en hel del material från försvaret, med flera radiobussar och apparater från Standard Radio. Ett givet 
utflyktsmål när han öppnar! Dessutom finns planer på tillfälliga sändningar från Julita som komplement till 
muséet.  
 

PTS har på senare år sorgligt nog börjat bli restriktiva med att bevilja tillfälliga tillstånd och därför beslöt vi 
att tillståndet denna gång fick sökas av ARC så att det skulle bli en annan aktör än vanligt. Man frågar sig 
vari denna ovilja bottnar, då dessa sändningar inte inkräktar på andra stationers utrymme i etern och Radio 
Sweden sedan länge har lämnat såväl mellanvågen som kortvågen. 
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News from Radio Insight 
 

FCC Commissioner Michael O’Rielly said the following about the current ownership limits: 
 
“Another issue of interest in the broadcasting area is the FCC’s outdated media ownership limits. I 
accept that only some of you may care about media ownership, but I contend that you all should. 
 
Artificially limiting your ability to buy or sell radio stations or combine with television or 
newspapers affects the valuation of your stations, raises the cost for debt, prevents the exploration 
of market synergies, and keeps you from best serving your communities. I am not going to suggest 
that consolidation or aggressive purchasing in your market is appropriate. But, preventing you 
from even considering such deals is harmful to the long term health of your stations. In the radio 
sphere, keen interest has focused on the AM/FM subcap limit, which is a part of the Local Radio 
Ownership Rule. 
 
Specifically, our subcap limits prevent any one entity from owning more than a subset of AM or 
FM stations in a market, with the number dependent on how many stations there are in that 
market. I suggest to you that the radio industry and others have made a compelling case that these 
limits no longer make any sense. While we need to look at raising the overall ownership caps 
within a market, there is little reason to maintain the subcaps. For some to argue that AM and FM 
are completely separate and distinct mediums ignores the reality that all media modes, including 
streaming, satellite and social media, are fighting for the same audience and the same advertising 
dollars. If the Commission believes that your only competitor is the man or woman sitting next to 
you, it is sadly mistaken. Essentially, every content distributor is part of one big marketplace. 
  
That’s great for consumers, but it means we are imposing discriminatory and harmful limitations 
on your businesses’ ability to compete. 
 
Others will argue that the subcap limits keep existing stronger and larger AM station owners from 
selling and shifting to FM stations. In other words, the argument is that subcaps force radio owners 
to buy what some perceive as the weaker technology AM stations because they are maxed out on 
FM stations in a market. Even if this was once true, the Commission’s AM radio revitalization 
efforts, especially giving AM operators the ability to obtain and use FM translators, have curtailed 
or completely eliminated this distinction by improving the ability of AM radio stations to cover 
and serve markets. 
 
Moreover, even if bigger AM owners exited, opting for FM stations, it would only increase the 
chances for new entrants, like Hispanic radio and others, to serve diverse and niche populations. 
Since minority ownership has been one of the biggest obstacles to modernizing our media 
ownership rules in the eyes of some, isn’t this potentially a good thing?” 
 
(via NRC DX News 84/14, logotypes below, thanks OJS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Univision Deportes Radio launches

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
On 19th April 2017 a new Spanish language national sports network was born. Univision Deportes Radio 
launched on ten stations across the USA . Seen as a head
hopes to emphasise association football, rather than American footbal
Soccer, Mexican, English and European league and cup games. It will also cover other sports such as 
basketball and baseball. 
  
Announced in December 2016, the arrival on the airwaves was a little later than the publicised
2017”. In press releases Univision said:
  
“Already considered the No. 1 home of soccer in the U.S. , Univision Deportes will bring listeners the best 
in live sports commentary, live games, original content and programming beginning the fir
2017. In addition to broadcast programming, Univision Deportes Radio will offer digital streams of select 
games and content as well as podcasts so that fans can access their favourite shows on their mobile device.
  
“The launch of Univision Deportes Radio marks yet another milestone in the growth and evolution of our 
brand across all major media platforms. Our fans enjoy the award
Deportes regularly provides throughout the year on broadcast, cable and digital 
to delivering the same high-quality soccer content on radio but also to enhancing listeners’ experiences by 
adding an expanded all-sports approach.
  
“Univision Deportes Radio will air a robust package of soccer matches, includin
broadcasts featuring teams from LigaMX, CopaMX, the U.S. National teams, MLS and Liga Portugal than 
any other outlet. Broadcasts will include 160 live matches from the Mexican league’s first 
division. Fanáticos of the highly-competitiv
regular season, quarter and semi-final playoff rounds and final championship matches.
  
“All the live action will be called and analyzed by several renowned sports experts ranging from such 
colourful favourites as Javier “Zully” Ledesma, Reinaldo Navia and Ramón Morales. The team will also 
deliver pre- and post-game shows.”
 
It launched on ten stations – nine AM and one FM:
 
 870 KLSQ Las Vegas NV 
1010  KLAT Houston TX 
1020  KTNQ Los Angeles CA 
1140  WQBA Miami FL 
1200  WRTO Chicago IL 
 
 
 
 
 

Univision Deportes Radio launches
Andrew Brade, MWC 

new Spanish language national sports network was born. Univision Deportes Radio 
launched on ten stations across the USA . Seen as a head-to-head rival for ESPN Deportes Radio, Univision 
hopes to emphasise association football, rather than American football with coverage of US Major League 
Soccer, Mexican, English and European league and cup games. It will also cover other sports such as 

Announced in December 2016, the arrival on the airwaves was a little later than the publicised
2017”. In press releases Univision said: 

“Already considered the No. 1 home of soccer in the U.S. , Univision Deportes will bring listeners the best 
in live sports commentary, live games, original content and programming beginning the fir
2017. In addition to broadcast programming, Univision Deportes Radio will offer digital streams of select 
games and content as well as podcasts so that fans can access their favourite shows on their mobile device.

eportes Radio marks yet another milestone in the growth and evolution of our 
brand across all major media platforms. Our fans enjoy the award-winning soccer coverage Univision 
Deportes regularly provides throughout the year on broadcast, cable and digital platforms. We look forward 

quality soccer content on radio but also to enhancing listeners’ experiences by 
sports approach. 

“Univision Deportes Radio will air a robust package of soccer matches, includin
broadcasts featuring teams from LigaMX, CopaMX, the U.S. National teams, MLS and Liga Portugal than 
any other outlet. Broadcasts will include 160 live matches from the Mexican league’s first 

competitive brand of soccer that these leagues offer will be treated to 
final playoff rounds and final championship matches.

“All the live action will be called and analyzed by several renowned sports experts ranging from such 
rites as Javier “Zully” Ledesma, Reinaldo Navia and Ramón Morales. The team will also 

game shows.” 

nine AM and one FM: 

1270  KFLC Dallas TX 
1280  WADO New York NY 
1350  KCOR San Antonio TX 
1530  KGBT McAllen TX 
105.1FM KHOV Phoenix AZ 
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Univision Deportes Radio launches 

new Spanish language national sports network was born. Univision Deportes Radio 
head rival for ESPN Deportes Radio, Univision 

l with coverage of US Major League 
Soccer, Mexican, English and European league and cup games. It will also cover other sports such as 

Announced in December 2016, the arrival on the airwaves was a little later than the publicised “first quarter 

“Already considered the No. 1 home of soccer in the U.S. , Univision Deportes will bring listeners the best 
in live sports commentary, live games, original content and programming beginning the first quarter of 
2017. In addition to broadcast programming, Univision Deportes Radio will offer digital streams of select 
games and content as well as podcasts so that fans can access their favourite shows on their mobile device. 

eportes Radio marks yet another milestone in the growth and evolution of our 
winning soccer coverage Univision 

platforms. We look forward 
quality soccer content on radio but also to enhancing listeners’ experiences by 

“Univision Deportes Radio will air a robust package of soccer matches, including more live national 
broadcasts featuring teams from LigaMX, CopaMX, the U.S. National teams, MLS and Liga Portugal than 
any other outlet. Broadcasts will include 160 live matches from the Mexican league’s first 

e brand of soccer that these leagues offer will be treated to 
final playoff rounds and final championship matches. 

“All the live action will be called and analyzed by several renowned sports experts ranging from such 
rites as Javier “Zully” Ledesma, Reinaldo Navia and Ramón Morales. The team will also 
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KBOW Butte MT – 550 kHz 
 

Rolf, 
I am confirming your contact with KBOW. The 
announcer was Paul Panisko. KBOW is 
celebrating 70 years on the air this year. 
Congratulations! 
 
Ron J. Davis 
Owner/GM 
Butte Broadcasting Inc. 
P-406-494-7777 
F-406-494-5534  

tnx RÅM 
 

����� 
 

KOGA Ogallala NE – 930 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx RÅM 
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KBUY Ruidoso NM – 1360 kHz 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mr. Oscarsson: 
 
I apologize for not immediately replying to your email of about a week ago. 
 
This will confirm your report concerning KBUY 1360 AM as correct. Our 
daytime power is 5000 watts and nighttime 190 watts. Transmitter is a 5000 
watt Omnitronics solid state on a shunt-fed approximately 195ft antenna.  
Your reception undoubtedly mostly due to skywave of course.  Our tower is 
on a mountain top and so the ground wave honestly not the best! 
 
Thank you for the audio clip - amazingly clear!! That is our top-of-hour legal 
ID.  The recorded ID also identifies the little FM translator we're licensed to 
operate K290AY which is 300watts on 105.9FM.   
 
Our little community is about 7500 people, with many more in the summer, 
as we're a mountain tourist town.  Texas is close, so many people come to 
enjoy our 7000ft altitude climate in summertime.  I attach a picture of our 
nearby 12000 foot mountain, Sierra Blanca, from the town. 
 
Thank you again for your report 
and best of luck in your hobby. 
 
Cy Leland 
Engineer 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
tnx JOB 
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KAVP Colona CO – 1450 kHz 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Jan, 
 
Thank you for your email! I tried to respond to your earlier email and it came back to 

me. Looks like you changed email addresses so thank you for sending again with 
your updated address so I can respond. That is indeed one of our stations! ESPN 

1450-AM. It also broadcasts on 97.5-FM & 106.3-FM from Montrose, Colorado in the 
U.S. 
 

It was hard to tell but I think the voice was actually an ID that was  done by the guy 
I replaced named Michael. Good friend of mine and with this radio group for a LONG 

time. He was known on air as the "blind guy from Nucla". 
 
What is cool about that station is that it is co-located with our other FM signals. The 

tower holds our STL receivers and antennas for The Range Legendary Country on 
105.7-FM and ESPN's translator, 97.5-FM. Our AM is delivered through a tuning halo 

insulated from and draped down the tower. 
 
I will tell you from personal experience that site is a pain in the butt to get to 

especially in the winter. As a matter of fact, last I was there was in winter and I had 
to snow shoe to the peak in over 2 feet of snow to kick the transmitter back on for 

The Range. It took all day and I was incredibly sore after haha. 
 
Sweden sounds lovely I've never been. Your job sounds very interesting as well. I 

can't retain enough information to ever study for a career like that, thank you for 
what you do! Best wishes. 

 
David Spurger 
Air Talent/Production/DCO/Engineer 

Western Slope Communications, LLC 
751 Horizon Ct #225 

Grand Junction, CO 81506 
970-241-6460 

Fax 970-241-6452 
 
Drive105.3 and 98.1 in Craig 

The Range-Legendary Country 105.7 Montrose/98.1 in Mesa County 
The River 95.5 and 106.3 from DeBeque to Basalt! 

ESPN690 and 98.9FM in Rifle 
ESPN1450, 97.5 FM and 106.3 FM Montrose  
 

tnx JOB 
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CBEF Windsor ON – 1550 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
tnx LSD 
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WFME New York NY – 1560 kHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx LSD 
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OAX6O R San Martín, Arequipa - 1380 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From: Héctor Herrera  
To: Fredrik Dourén  
Sent: Friday, May 12, 2017 3:34 AM 
Subject: Muchas gracias Fredrik 
 

Estimado Fredrik:  
 

Muchas gracias por su atención. Si es nuestra emisora Radio San Martín, en AM 1380. Hacemos 
un enlace desde la FM 97.7. La FM funciona las 24 horas del día. 
 

La AM 1380, funciona desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. hora de Perú. Tal vez la señal es mejor a 
partir de las 7 p.m. a 10 p.m.  
 

Ya se le ha enviado los enlaces. Cualquier información 
a este correo o al correo que me escribiste 
rsanmartindireccion@gmail.com 
Gracias por la foto de tu Iglesia. 
 

Estaremos en comunicación. Saludos 
 

Fr. Héctor Herrera, o.p. 
 

RSM Arequipa 

Dean Valdivia 221 - Cercado 

Telf. (054) 215190 
radiosanmartin.pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tnx FD 
 



sid 32 

Två bilder från DAD’s kamera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Bilden ovan är tagen vid Radiomässan/Radioloppisen i Eskilstuna den 1 april 2017. 

Bilden visar Ronny Forslund och Peter Stillberg vid deras försäljningsbord där de 
sålde DX-Boken. Radion till höger är en Svenska Radioaktiebolaget (SRA) MKL-941 
som jag försökte sälja. 

 

Nedan min nyinskaffade Collins 51J-4 med Collins 270G-1 original högtalare. 

Collinsmottagaren köptes av Per Gedda, SM2MTR, Delsbo Radioklubb’s f.d. kassör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


