En sammanfattning av MV-säsongen 2009-2010
Denna sammanfattning bygger endast på iakttagelser ur en ”icke Lapplands-expeditions” synvinkel
och innehåller enbart loggningar gjorda i Sverige.
Återigen kan vi blicka tillbaka på en riktig toppsäsong, precis som den närmast föregående. En del
vill nog t o m klassa –09/10 som den kanske bästa MV-säsongen någonsin! Det är alltid svårt att
gradera olika säsonger mot varandra, men helt fel ute kan man definitivt inte påstå man är när man
tycker något sådant. Trots en ökande solaktivitet från den, av allt att döma, nya solfläckscykeln
under senare delen av 2009 har MV-bandet bjudit på många trevliga signaler och långa perioder med
sammanhängande konds. Att solfläckar började uppträda mer kontinuerligt i både december och
januari verkade inte påverka konditionerna speciellt mycket; många dagar hördes stationer till långt
inpå eftermiddagarna, och inte bara i norra delen av landet, utan långt söderut också. T ex noterades
Alaska (KNOM) sent på eftermiddagen både på Gotland (BEFF) och nere i Skåne (TN) i början av
december och TN hade t o m Hawaii tentativt (KUMU-1500) också. Inte förrän i februari började de
alltmer ökande solfläckarna märkas av och
konditionerna blev mer nyckfulla. Annars
började hösten 2009 med betydligt fler
signaler från Latinamerika än vad
motsvarande period 2008 gjorde och
Nordamerika-signalerna kom väl egentligen
inte igång på riktigt allvar förrän i början av
oktober, även om perioder i september också
gav en del trevliga NA-loggningar på sina
håll. Vissa perioder under säsongen kanske
kondsen kan ha upplevts som enformiga och
ointressanta (för dem som betat av de 200300 vanligaste NA-stationerna) med samma
och samma stationer dag ut och dag in, men plötsligt kan det ha blixtrat till och helt andra stationer
än de vanligaste på frekvensen har hörts. Att fler och fler DX:are börjat använda Perseus-mottagaren,
med dess möjlighet att spela in ett spektrum som kan täcka in hela mellanvågen, har sannolikt
bidragit till att än fler ”kap” har kunnat göras. Framförallt när det varit utpräglade punktkonds under
kortare perioder mot något specifikt område har utdelningen emellanåt blivit fantastisk med hjälp av
SDR-mottagare; jag tänker exempelvis på öppningarna mot Ecuador den 3.10 och mot Peru den
16.10 och 29.11 som resulterade i ett flertal läckra stationer. Med en konventionell mottagare hade
kanske endast en eller ett par av dessa stationer kunnat infångas. Samma sak kan man nog säga gäller
för de många fina kvällsöppningar med daytimers vi fått uppleva; dessa stationer är oftast hörbara
bara någon enstaka minut eller ibland t o m bara några sekunder just när den lokala solnedgången
inträffar och en SDR-mottagare kan ju hinna fånga flera stationer samtidigt på olika frekvenser vid
sådana tillfällen. Nedan ett försök till månatlig översikt i någorlunda kronologisk ordning.
Juli: Jo, faktiskt startar MV-säsongen för de sydligare boende MV-DX:arna redan i juli månad; HM
i mörka Småland, loggade t ex den 9.7 peruanen R Alegría, Arequipa 1510 och som tentativ R
Santa Monica 1440 samma datum. Inte illa!
Augusti: Är väl för de flesta MV-DX:are liktydigt med säsongens uppstart; då börjar kvällarna/nätterna bli hyfsat mörka också häruppe i nordligare delen av landet, även om det hos utd brukar bli först
sista veckan i månaden som det är möjligt att höra några andra NA än de allra vanligaste östkustarna.
Efter trevliga premiärnatten 23.8 hos mig med bl a peruanen R Libertad, Arequipa 1310 noterades
dock bara standardhörigheter resten av månaden, delvis kanske p g a div antennstrul? JE var dock
igång långt tidigare och noterade 10.8 ett gäng av de vanliga peruanerna. TJ rivstartade NA-säsongen
med en räcka kul Florida-loggningar den 16.8; WQBA-FL 1140, WFFG-FL 1300, WLQY-FL

1320 samt dessutom häftiga WQXL-SC 1470 och fortsatte den 23.8 med bl a om möjligt ännu
häftigare WAMT-FL 1190 och WTMA-SC 1250 (samtidigt som det ”bara” hördes LA hos mig!).
TJ plockade ännu en riktig fining innan månaden tog slut; WIGN-TN 1550 den 29.8! ODD hittade
30.8 en trevlig dominikan, HIVG R La Vega 870.

September: Inleddes med ganska mycket LA de första nätterna men även en del NA noterades, och
ibland samtidigt; BOS loggade den 4.9 exempelvis både WXBR-MA 1460 och brassen R Sociedade
Espigao, RO 1570 vid samma tidpunkt! Och samma natt tog TJ finfina WTKS-GA 1290. Starten
för många andinska loggningar under månaden blev ecuadorianen Grupo Radial Delgado,
Guayaquil 950 som infångades av ODD den 1.9 och av GN den 5.9. Den 3-4.9 hördes en hel del
ÖK-USA; på förnatten den 3.9 kom daytimern WWBC-FL 1510 in fint hos BOS och utd noterade
något senare samma natt säsongens första Florida-station, WFOY 1240. Den andra veckan i
månaden blev NA-kondsen ett snäpp vassare med flera bra datum; 8.9 var en bra natt/morgon med t
ex WNED-NY 970 (LAB), WYSL-NY 1040, (LAB/BOS), WBNWMA 1120 (BOS, även loggad av ODD den 29.9), WTKS-GA 1290
(BOS) och WTMA-SC 1250 (BOS). 9.9 fortsatte med lite nordligare
signaler; BOS blev nog först med att logga nya KYES-MN 1180, en
station som sedan visade sig höras ganska frekvent under vintern.
Samma datum hördes också WJDY-MD 1470 (GN), men även
senare flera gånger (LAB 12.9, ESN 13.9, JE 20.9) - tydligen
problem att få ned natteffekten till tillåtna 43W? Dageffekt körde
troligen även KMXA-CO 1090 när den loggades av BIH/GN 10.9
resp 11.9). Lite lugnare med NA den följande veckan men en hel del trevliga LA-signaler istället, bl
a kan nämnas; R Milenia, Lima 1530 (TJ 6.9, GN 11.9), R Nuevo Tiempo, Lima 1380 (BIH 6.9),
R Eternidad, Santo Domingo 1700 (GN 10.9, JE 26.9), R Nueva Q FM, Lima 1360 (JE/AHK
10.9, TJ 11.9 och GN 25.9), R Turbo Mix 1540 AM, Cajamarca 1540
(BIH 10.9, TJ/GN/AHK 11.9, JE 13.9), WYEL Mayagüez, PR 600 (BIH
11.9), OAX4I R La Cronica, Lima 1320 (LAB 11.9), R Ritmo Estereo,
Chitré Panama 890 (TJ 13.9). NA-signalerna tog bättre fart igen 20.9 då
TJ t ex fick fram svåra WPAT-NJ 930, hos utd och JE hördes WTSN-NH 1270 (noterad av BOS
redan 8.9). Flera fina datum följde sedan innan månaden tog slut och bland trevligare fångster kan t
ex nämnas; daytimern WTHE-NY 1520 som TJ fantastiskt nog fick fram 23.9 trots NY-grannen och
giganten WWKB! Samma datum hörde JE också peruanen R Super, Pucallpa 1350. Natten 25.9
hittade GN CINA-ON 1650 och flera FL-stationer. Kvällen 25.9 bjöd på lite intressanta ÖK-konds
och BOS tog daytimern WCHP-NY 760, medan WJDA-MA 1300 hördes med fenomenal styrka
hos mig (hos TJ dock redan 21.9), hos mig loggades även WEZS-NH 1350 denna kväll, vilket dock
inte uppdagades förrän långt senare. Ecuadorianen HCKD2 Sistema 2, Guyaquil 1080 med Radio
Sucre program upptäcktes av GN den 25.9 och JE den 27.9, återkom sedan på flera håll i oktober.
Finfina KATQ-MT 1070 hittade GN den 27.9 precis innan NA-konds tog slut för morgonen. Sedan
avslutades månaden med fina LA-konds på morgonen den 29.9 hos GN med bl a RPP, Lima 730, R
Victoria, Lima 780, R Vigia, Quito 840, Nacional FM, Panamá 840 och R Universal, Guayaquil
1270, och själv noterade jag massiva Venezuela-signaler vid sunrise den 30.9.
Oktober: Månadens två första dagar bjöd på mycket LA-signaler, bl a noterades nya peruanen
Nueva Q 1360 f f g hos mig. BIH lyckades den 2.10 med konststycket att hitta överraskningen
WCGL-FL 1360, troligen med “på-glömd” dageffekt. Den 3.10 brände det till rejält med en
överraskande Ecuador-öppning mitt i halvbra NA-konds; maffigaste signalen av ecuadorianerna
hade kanske R El Rocío, Biblián 1370 som hördes vida omkring, loggades bl a hos TJ, HM, LAB,

AHK och BIH. Ytterligare stationer som ID:ades var t ex HCKD2 Sistema 2, Guyaquil 1080
(AHK), UCSG Radio y Televisón, Guayaquil 1190 (AHK/BIH), R Visión Cristiana, Cuenca
1330 (AHK), R Universal, Quito (BIH) och Ecos de
Naranjito, Naranjito 1470 (LAB/AHK). AHK hade
även ytterligare ett gäng med tentativa ecuadorianer
denna morgon, bl a R Splendid, Cuenca 1040, R
Galáctica, Guayaquil 1230 och LV del Rio Tarqui,
Cuenca 1290. Även trevliga KWKH-LA 1130 hördes
denna morgon (hos BOS/BIH, och sedan av ODD 4.10
och LAB 7.10). Den 3.10 loggade TJ även WDAE-FL
610 och WAAV-NC 980! Efter denna fina inledning
av månaden fortsatte det av bara farten med stundtals mycket trevliga konds omväxlande mot både
nordliga och sydliga amerikat och ända till den 22.10 då “äntligen” en störning kom som gav lite
andrum och vila ett tag! Vad hördes under perioden fram till den då? Ja, kväll 5.10 loggade BOS
WNST-MD 1570. 6.10 hördes massor av stationer, bland annat R Hogar, Panama 1250 som GN
grävde fram. Natten därpå, 7.10 alltså, hittade TJ ännu en effektfuskare(?) i form av WBLT-VA
1350 och den natten noterade TJ även KTBK-WA 1210 i flera timmar (hördes sedan även hos GN
natten därpå). På kvällen 7.10 hittade daytimern WWSM-PA 1510 till både mig och GN, och senare
under natten (8.10) fick jag äntligen ID på länge eftersökta WKDM-NY 1380 medan både GN och
ODD på morgonen noterade ovanliga CA-stationer; HO.. R Avivamiento, Panamá 1540 (GN) och
XECTL R Chetumal 860 (ODD). En station som nästan inte hörts sedan förra minimat dök upp
igen; WVNA-AL 1590 (hos TJ 7.10, ODD 13.10, HM 19.10). 14.10 var ett bra datum; många
signaler och GN loggade bl a WPAT-NJ 930 och KJJK-MN 1020, och själv hade jag turen att
ramla över både KWYO-WY 1410 och KOQQ-NE 1410. Lite sämre 15.10, men GN fångade i alla
fall WVJS-KY 1420 på natten innan en mindre störning inträffade. 16.10 prickade AHK in en fin
Peru-öppning med Bethel Radio, Huacho 1410 som kanske häftigaste station, men även Cadena R
1200, Lima 1200, R Lider, Arequipa 1240, R Miraflores, Lima 1250, R Libertad, Arequipa
1310, R Alegría, Lima 1340, R Nuevo Tiempo, Lima 1380 och Super R Callao 1400 noterades,
medan utd gladde sig åt R Sucre, Guayaquil 700 (även hos ODD 25.10). Några kvällar gav också
daytimers; t ex 17.10 då JE loggade WIZZ-MA 1520 och 20.10 då både TJ och SW hörde WCHPNY 760. TJ tog även WTWK-NY 1070 denna kväll, liksom även WGHQ-NY 920 och WBNWMA 1120. Bekantingen från förra säsongen, KGOW-TX 1560, körde uppenbarligen med dageffekt
hela nätter flera gånger, bl a 20-21.10 (stark hos ODD/LAB/AHK på morgonen 21.10). Efter
störningen 22.10 var det ganska lugnt med TA-signaler ett tag, men JE hade en skaplig FL-öppning
den 27.10 med bl a WBOB-FL 1320, WLQY-FL 1320 och natten efter hörde han t ex HIAK R
Impacto, Sto Domingo 1440. Oktober blev en intressant månad, kanske framförallt tack vare de fina
LA-signalerna vid flera tillfällen.
November: Nästan konstanta konditioner under hela månaden, åtminstone de tre första veckorna är
den beskrivningen tämligen relevant och ibland hördes stationer dag som natt. Sista veckan blev lite
mer ”normal”, men …, den exceptionella Peru-öppningen som inträffade den 29.11 kan definitivt
inte kallas ”normal” (se nedan)! Tyvärr var det nog många som ”tog igen sig” efter månadens
tidigare eskapader och missade dena öppning (inklusive jag själv). Alaska hördes under månaden vid
ett flertal tillfällen på många håll, inte bara i de nordligare QTH:na utan även både i Skåne och på
Gotland! Dessutom gladde Hawaii med att komma igenom på dagtid vid flera olika tillfällen och i
skilda QTH :n. Men vi tar det i ordning : första dagarna bjöd en hel del NA’s, men kanske utan det
där riktiga djupet i signalerna, men ODD hörde dock WWMI-FL 1380 den 1.11 (sedan också hos A
den 8.11) och JOB, som lyssnade i BOS’ QTH, noterade KMXA-CO 1090 med dageffekt samma
natt. KAJ hade fått ordning på koax och balun till antennerna och loggade KXLX-WA 700 som
första station mitt på dagen 3.11! Den 4.11 hittade GN några ovanliga stationer i Hanabäckliden,
bl a: KORT-ID 1230, KXO-CA 1230 (även 7.11 hos TJ), KWRM-CA 1370, KJAM-SD 1390 och
KLTX-CA 1390 (som även noterades hos mig). Natten efter (5.11) flera häftiga LA-stationer hos

GN; R Panama-790, Ecuantena, Guayaquil 1030 och R Lider, Tacna 1430 och på kvällen
loggade SW daytimern WRRD-WI 1510 med tämligen enkel antennutrustning. 6.11 och 7.11 bjöd
på massiva konditioner med massor av trevliga fångster; XEUVA La Rancherita, Aguascalientes
AG (LAB 6.11), XEMAS R Mas 1560 (JE 7.11), WZFG-MN 1100 (JE/LAB 7.11), KCAR-TX
1350 (JE 7.11), WPDR-WI 1350 (GN/JE/TJ 7.11), KDYK-UT 1020, KWIQ-CA 1020, KWTLND 1370, KODY-NE 1240, KGY-WA 1240, KBRB-NE 1400 (samtliga GN dagtid 7.11). 6.11
”glömde ” passande nog KGOW-TX 1560 ånyo tydligen att byta till natteffekt eftersom man hördes
hela natten och morgonen med braksignal. 8.11 lite sämre, men WTMA-SC 1250 överraskade hos
mig med att vara helt ensam på frekvensen på morgonen. Hawaii var det ja; 6.11 och 7.11 hördes t ex
KKNE-940 (BN/TJ), KHRA-1460 (TJ) och KUMU-1500 (KAJ/TJ). 13.11 KHVH-830 (TJ) och
ånyo KUMU-1500 (RLH), 14.11 KGU-760 och KNUI-900 (båda TJ), 17.11 dags igen för KKNE940 (JE/RLH), KHRA-1460 (JE), KUMU-1500 samt KREA-1540 (JE). Även 20.11 loggades
Hawaii; KKNE-940 (GN) och KUMU-1500 (SA). Efter denna Hawaii-orgie tillbaka tiden något –
morgonen 11.11 plockade BOS flera trevliga ÖK-are ; WPAT-NJ 930, WNED-NY 970, WGHBNC 1250 och skrällen WPMP-MS 1580. Och på kvällen samma datum WCPC-MS 940 och
KRCN-CO 1060 också hos BOS samt kvällen efter, 12.11 alltså, den troliga SM-1:an WJML-MI
1110 hos samme BOS. Trevliga stationer loggades även fortsättningsvis, t ex KZZN-TX 1490 och
KUNX-CA 1590 (JE 13.11), KPQ-WA 560 (TJ 14.11), KACP-UT 570
(BOS 16.11) och själv fick jag fram WMLM-MI 1520 hyfsat vid sidan
av WWKB på förmiddagen 16.11. AHK hade flera mexikaner denna
morgon, bl a XETVH La Morena, Villahermosa TB 1230. 17 och 18.11
var fina datum: eftermiddagen 17.11 loggades ett flertal Alaska, liksom en del Hawaii (se ovan), bl a
av JE i Fredriksfors QTH:et. På kvällen 17.11 hittade BOS sensationella WCFR-VT 1480 och några
minuter inpå 18.11 hittade jag äntligen KKAQ-MN 1460 efter många försök. På morgonen 18.11
noterade GN bl a KNML-NM 610, KBKW-WA 1450 och WVNA-AL 1590. 20.11 blev också ett
bra datum; redan på kvällen 19.11 hittade TJ även han WCPC-MS 940 och senare på natten 20.11 bl
a; KCSP-MO 610, KWMO-MO 1350 samt KLGA-IA 1600. Även på morgonen 20.11 hördes en
hel del, t ex WTCM-MI 580 hos mig och på förmiddagen WPDR-WI 1350. På eftermiddagen
hördes hos GN en hel del AK, HI och WA, t ex KYNR-WA 1490. Därefter blev konds lite tamare,
och inte så mycket spännande hördes de
närmaste dagarna, men 24.11 hittade BOS
ett par finingar i WKGE-PA 850 och
WYRD-SC 1330 på morgonen. Morgonen
den 29.11 inträffade dock tidernas(?) Peruöppning med topp-loggningarna: Moderna
Radio Papa, Lima 930, R Cielo, Lima
1010, R La Luz, Lima 1080, R Bacán Sat, Lima 1130, R Las Vegas, Mollendo 1510 och R
Carráviz, Juliaca 1570 samtliga loggade av både FD och TJ! Bland övriga ”vanligare” peruaner
som också hördes samtidigt av duon kan nämnas; R Melodía 1220, R Lider 1230, R Miraflores 1250,
R Libertad 1310, R La Cronica 1320, R Alegría 1340, La Nueva Q 1360, R Nuevo Tiempo 1380,
Callao Super R 1400, R Victoria 1470, Nueva CPN Radio 1470, R Santa Rosa 1500 och R Turbo
Mix 1540!! Den fina månaden avslutades med att ODD loggade XETVH La Morena,
Villahermosa TB 1230 den 30.11. November var en av säsongens absolut bästa månader (igen!)
med trevliga signaler från både Syd-, Central- och Nordamerika likväl som Hawaii.
December: Började lite tveksamt och själv har jag t ex ingen notering i loggen förrän på kvällen den
4.12, men det var inte heldött den första december-veckan för det; 5.12 hördes t ex en hel del men
utan riktig spets på konditionerna kanske. Det dröjde framtill 8-9.12 innan det ”brände till” ordentligt
igen, men då blev det med besked. Daytimern WCHP-NY 760 inledde denna fina period med att
höras hos JE på kvällen 8.12 och sedan flera andra kvällar hos bl a BOS, SW och JOB. 9.12 inleddes
med att JE loggade svåra WTCS-MN 1030 och sedan hade GN något av lilla julafton på morgonen
9.12 med en knippe trevliga stationer; KSDN-SD 930, KKNT-AZ(!) 960, KDYK-WA 1020,

KWYZ-WA 1230, KKEE-OR 1230, KYLT-MT 1340, KPOK-ND 1340, KSRO-CA 1350,
KRLC-WA 1350, WWMI-FL 1380 (denna även hos mig på kvällen) och KUNX-CA 1590. Denna
morgon hördes också många mexikaner; t ex loggade GN XEITE R Capital 830, XEHK 960,
XEKH R Centro 1020 och XESDD La Tremenda
1030, den senare hördes även hos JE och LAB). JE
loggade även XERFR R Formula 970 och XEDA R
Trece 1290 plus att ODD fullbordade denna fina
Mexiko-dag med läckra XETOT Extasis Digital,
Tampico 1190. De fina kondsen fortsatte även 10.12
med bl a mexarna XEWW W Radio 690, XEROK R
Cañon 800, XEMO La Poderosa 860 hos GN,
häftigare NA’s hördes också, bl a KCAP-UT 570,
KTNN-AZ 660, KVOZ-TX 890, KLAY-WA 1180 alla loggade av GN, ännu en Arizona hos Gert
alltså! KLSQ-NV 870 noterades hos både GN och TJ, KMXA-CO 1090 noterades återigen med bra
signal på morgonen, nu hos GN, medan jag själv hade turen att hitta KCOR-TX 1350 i röran på den
frekvensen. Kondsen fortsatte även närmaste dagarna och Hawaii hördes flera gånger, bl a 13.12 och
15.12. Och dessutom t o m i Skåne den 11.12 då TN loggade
KUMU-1500! Även AK hördes på många håll och vid flera
tillfällen, nämnde TN hade t ex KNOM-780 den 12.12. Kvällen
11.12 hittade TJ finfina KMSR-SD 1520, och på morgonen 12.12
loggade TJ en fantastisk Texas-duo i form av KTSM-TX 690 och
KBUR-TX 1210 dessutom även KGYN-OK 1210, medan KALLUT 700 noterades hos mig. En ny kanadick, CJEU-QC 1670,
startade 10.12 och loggades av HM redan 11.12, och sedan av bl a BOS, JE, KAJ och JOB). På
morgonen 13.12 hördes en hel del västliga signaler på låga frekvenser hos mig t ex KPQ-WA-560,
KPOJ-OR 620, KNML-NM 610 och KXMR-ND 710 samt mexen XEXX W Radio, Tijuana 690,
medan KAJ hittade KERN-CA 1180 (sedan även hos SW 16.12 och LAB 21.12). Ännu flera häftiga
saker hittade TJ i WFLI-TN 1070 (15.12) och WARR-NC 1520 (på kvällen 17.12). BOS passade på
att ta KWBG-IA 1590 den 16.12 innan han åkte till Parka. Några lugnare dagar följde men WURNFL 1020 loggades av A den 20.12. JOB passade på att låna BOS’ QTH, när denne begivit sig till
Parka, under juldagarna 22.12-25.12 och redan första kvällen togs ett antal fina skalper, bl a inte
mindre än sex (6!) daytimers fångades: WHLI-NY 1100, WUPE-MA 1110, WKIP-NY 1450,
WADR-NY 1480, WWSM-PA 1510 och WNSH-MA 1570! 23.12 blev inte mycket sämre - bjöd på
osedvanligt fina ÖK-signaler på morgon och förmiddag
och JOB loggade bl a; CKDH-NS 900, WZNZ-FL 1460,
WEZS-NH 1350, WFEA-NH 1370, WSAN-PA 1470,
WBEC-MA 1420, WBSM-MA 1420, WSYB-VT 1380,
WMSX-MA 1410 (de fyra senaste hördes även hos mig).
Senare på dagen hördes även KGYN-OK 1210 av JOB.
”Uppesittarkvällen” 23.12 bjöd också på en del fina
trevliga saker; CFSX-NL 870, WIZZ-MA 1520 (JOB), WORC-MA 1310 (JOB/LAB). ÖKsignalerna fortsatte även att ramla in på julafton 24.12, om än kanske i en aningen tamare version;
WFDF-MI 910 (JOB), WHJJ-RI 920 (A/JOB, sedan också hörd av FD 25.12), WYSL-NY 1040,
WACK-NY 1420, WAUB-NY 1590 (JOB), och på kvällen en ”sen” julklapp i form av KMSR-ND
1520 till JOB. Även 25.12 fortsatte i nästan samma stil; och bland det som loggades nämner vi
WURN-FL 1020 (FD), KRCN-CO 1060 (KAJ), WBNW-MA 1120 (JOB), KWYO-WY 1410
(JOB), WBEX-OH 1490 (FD) och WFLR-NY 1570 (JOB/A). Därefter lugnare ett par dagar men
sedan började det hända saker igen; 28.12 noterade JE några ovanligare stationer på lägre frekvenser,
bl a KPQ-WA 560 och CFWH-YT 570, medan 29.12 var ett bra datum för TJ med t ex följande
läckerheter; WHLI-NY 1100, WILB-OH 1060, WSME-NC 1120 och WBTX-VA 1470! Och på
kvällen kom WADR-NY 1480 igenom hos mig. Årets två sista dagar bjöd på massiva konditioner,

speciellt dagtid tycktes det, t ex hörde FD KVNR-CA 1480 mitt på dagen 30.12 och KTBK-WA
1210 noterades 30.12 hos mig kl 1600 UTC! I övrigt från dessa dagar kan nämnas WABH-NY 1380
(TJ 30.12), WRRD-WI 1510 (FD 30.12) och KCHA-IA 1580 (FD 31.12). På nyårsafton 31.12
noterades KCTA-TX 1030 som tentativ hos mig noterades mitt på dagen, vilket blev en kul final på
DX-året 2009. Totalt sett var december kanske säsongens allra bästa månad, i skarp konkurrens med
november dock.
Januari: Nya året (och årtiondet för den delen också) startade precis som det gamla slutade, d v s
med ordentliga signaler redan första dagen 1.1; WFDF-MI 910 (loggade JE på natten), på morgonen
hördes KUTR-UT 820 och KSDN-SD 930 hos mig, KMXA-CO 1090 och KWYO-WY 1410 (hos
JE). Mitt på dagen, eller snarare eftermiddag loggade JE häftiga XEXX Monte Maria R&TV,
Tijuana 1420, och hos mig kröp XECB R Ranchito 1460 fram (och även som tent hos JE). 2.1 var
en
bra
”daytimer-afton”,
TJ
lyckades
med
häpnadsväckande WVNE-MA 760 och WDER-NH 1320,
medan WENU-NY 1410 och WADR-NY 1480 kom in hos
mig. Sedan fortsatte det av bara farten de närmsta dagarna
med flera mycket trevliga loggningar; WQXL-SC 1470
(HM 4.1), WUPE-MA 1110 (TJ 4.1, LAB 7.1), WBTXVA 1470 (TJ 4.1, BOS 7.1), WCHE-PA 1520 (TJ 4.1),
WURN-FL 1020 (TJ 5.1), WAPI-AL( !) 1070 (TJ 5.1) och
WCLE-TN 1570 (TJ 5.1), FD upplevde en fantastisk Hawaii-dag den 9.1 med; KHVH-830, KNUI900, KWAI-1080, KHRA-1460, KUMU-1500 och KREA-1540 + ytterligare några som tentativa
KKNE-940, KLHT-1040 och KKEA-1420. Även annat hördes den 9.1, WQXL-SC 1470 (av både
GN och FD 9.1), WTEM-DC 980 (GN). FD fortsatte med fler finfina saker den 10.1: KVNI-ID
1080 och WDIC-VA 1430. WHJJ-RI 920 hade en osedvanligt bra period i januari av någon
anledning och loggades av bl a GN 9.1, ODD 12.1, KAJ 13.1 och JE 27.1. TJ fortsatte plocka
finingar, t ex WKOK-PA 1070 (12.1), WIXC-FL 1060 (13.1), WYSL-NY 1040 och WCCS-PA
1160 (14.1) och 14.1 dök plötsligt WXBR-MA 1460 upp hos mig. WOFX-NY 980 hade också en
bra period i januari (och början av februari) och loggades av flera (TJ 16.1, JE 30.1, GN 31.1 samt
JE/BOS 1.2). 17.1 gjorde XETVH La Morena, Villahermosa 1230 ett återbesök hos ODD,
WHBG-VA 1360 loggade TJ 18.1) och även WABH-NY 1380 (19.1). Lite mer störda förhållande
följde nu ett tag, men innan dess bjöd förnatten 20.1 på en del ovanligare ÖK-signaler hos mig:
WBEC-MA 1420 och WCOJ-PA 1420 samt på morgonen västkustare som t ex KVI-WA 570 och
KPOJ-OR 620. Avslutningen på månaden blev inte så dum heller, med bl a följande: WNYM-NJ
970 (RLH 27.1), WGHQ-NY 920 (igen hos TJ på kvällen 28.1), WIBG-NJ 1020 (TJ också kväll
28.1), WEZS-NH 1350 (BOS 29.1), WBNW-MA 1120 (LAB 29.1), WMAC-GA 940 (TJ 30.1 –
första natten efter CINW’s stängning), WABH-NY 1380 (ODD 30.1, GN 31.1), WKIP-NY 1450
(BOS 31.1) och KALL-UT 700 (JE 31.1). Januari nådde väl kanske inte upptill samma nivå som
motsvarande månad förra säsongen, men ändå klart godkänd.
Februari: Efter de senaste tre månadernas urladdningar började nu aktiviteten sjunka betydligt bland
de aktiva, och dessutom blev konditionerna mera nyckfulla, men en del trevliga stationer loggades i
alla fall – TJ hittade ännu en fining på 940: WKGM-VA 940 (kväll 1.2), även jag kollade 940 men
här var det R Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 som hördes den 1.2 (och även hos GN 2.2).
Flera dagar bjöd på spännande LA-konditioner och 3.2 hittade ODD R Universidad de Costa Rica
870, 5.2 hördes R Sucre 700 och R Programas del Perú 730 hos mig, 6.2 loggade JE R San
Francisco, Guayaquil 850 och Nueva Q FM 1570 (hördes även hos mig). Några andra fina
loggningar under månaden var WRTO-IL 1200 (TJ 7.2), WAAV-NC 980 (JE 14.2), WYRD-SC
1330 (RLH 14.2), WWKO-NC 1480 (TJ 24.2) samt WBEV-WI 1430 (TJ 27.2). Det märktes dock
tydligt att solaktiviteten nu klart var på uppåtgång.
Mars: Första delen av månaden bjöd på mest LA, men senare delen av mars bjöd på flera nätter med
riktigt fina NA-signaler och även en del fina LA-öppningar. Men sporadisk bevakning i de flesta

QTH:n gjorde att utdelningen kanske inte speglar konditionsbilden riktigt? Några trevliga som är
värda att nämna: WGHO-NY 920 (ODD 18.3/24.3, HM 30.3), WBOB-FL 1320 (GN/ODD 16.3,
LAB 19.3), WMEL-FL 1300, WFFG-FL 1300 (ODD 22.3), WLMA-SC 1350 (TJ 25.3), WRTOIL 1200 (LAB 28.3), HIJB, Sto Domingo 830, HIVG R La Vega 870 (GN 23.3), R Corporación,
Cerro de Pasco Peru-1540 (GN 24.3).
April: De flesta anser nog säsongen som
avslutad i och med aprils ingång, men TJ
loggade också peruanen R Corporación,
Cerro de Pasco Peru-1540 (14.4).
Maj: Är ju en sommar-månad och nästan ingen lyssnar på MV, men HM fångade också R
Corporación, Cerro de Pasco Peru-1540 (5.5) och TJ ger inte upp så lätt: Lyckades få en makalös
andinsk utdelning, de flesta med benäget bistånd från HK (vilket f ö gäller många andra av de LA’s
som ID:ats under säsongen och nämnts ovan)! Vad sägs om följande maj-fångster; 11.5: R Luz del
Tiempo, La Paz (Bolivia) 1520, 15.5: R Santa Monica, Arequipa 1440, R Yaguari, Vallegrande
(Bolivia) 1440, R Cristal Tupac Amaru, Chiclayo 1520 och R Flor de los Andes, Arequipa?
1610!! Flera OID’s dessutom fortfarande kvar att utreda. Vilken avslutning!
Sammanfattningsvis alltså en fantastisk säsong vars like vi kanske inte kommer att få återuppleva
igen, eller? Helt klart har i alla fall den nya solcykeln kommit igång och det återstår att se hur snabbt
solvärdena stiger, kanske blir även nästa säsong riktigt bra?
Ovanstående översikt gör definitivt inte anspråk på att vara komplett och säkert har jag missat en del
loggningar. Den baseras på loggningar som rapporterats till tipsspalterna i Distance och MV-Eko
samt ett antal DX:ares bloggar och hemsidor. Illustrationer i sammanställningen kommer från bl a
GN, JOB, ABU och BOS.
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