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Kanaludbud 2009
Med dette blad følger årets programoversigt, der gælder til maj 2010. Der
gøres rede for programvalgets udfald
andetsteds i bladet, og vi håber at have
gjort flest mulige seere tilfredse efter
vores forhandlinger med programudbyderne.
Vi ser mere tv!
En af de – fra vores side – positive virkninger af den stærkt omtalte finanskrise
er, at tv-seningen på landsplan nærmest
er eksploderet i stigning. Formentlig
gælder det også lokalt , og vi er glade for
at kunne bidrage med et alsidigt udbud
til en billig pris, når der måske skal
skæres på andre underholdnings former
i hjemmene. Stigningen gælder også
alle aldersgrupper, selv den vanskelige
gruppe op til 30 år, som traditionelt ser

mindre tv end befolkningen totalt. Ifølge
Børsen (1. April 2009) følger fremgangen endda efter et rekordår i 2008, hvor
seningen steg med 13%. I gennemsnit
bruger vi 2 timer og 47 minutter dagligt
foran husaltret, så der er ikke noget at
sige til, at vores konkurrenter på markedet bejler til vores medlemmer med
fornyet styrke. Vi hilser konkurrencen
velkommen og mener bestemt, at vi kan
matche tilbuddene, som Henrik gør rede
for inde i bladet.
God læsning - og tv-sening i foråret,
og MANGE TAK for jeres deltagelse i
valget.
Venlig hilsen
Hanne Grøn
redaktør
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Af Henrik Christensen
Den 25. februar 2009 afholdt
Skanderborg Antenneforening
sin årlige generalforsamling.

at have uendelig mange ”tynde”
udenlandske kanaler, som ikke ret
mange ser.

Formanden sluttede sin beretning
af med, at der også i 2009 kommer
mange spændende muligheder og
udfordringer.

Historisk lav stigning i
kontingent
Under fastsættelse af kontingent,
valgte forsamlingen at følge bestyrelsens forslag om alene at beslutte
en kontingent stigning på
kr. 100,- til kr. 3.195,- for den store
pakke. Det er ”kun” en stigning på
godt 3%.

Jeg vil her på denne plads og de
følgende sider komme ind på fire af
de væsentligste områder:
• Programkøb
• Konkurrentsituationen
• Investering i anlægget
• Digitalboksen
Kvalitets TV koster penge
Medlemmerne i Skanderborg Antenneforening er villige til at betale
prisen.
Vi oplever hvert eneste år, at de
populæreste- og dyreste, især danske kanaler, får et vrid opad med
priserne. Den spiral lader sig ikke
stoppe, heller ikke i en recession,
som vi oplever i øjeblikket.
Når vi ser på afstemningsresultatet, lader priserne nu ikke til at
afskrække vores medlemmer fra at
sætte kryds ved alle de meget dyre
kanaler.
Det er således en udfordring at tilkøbe- og fastholde alle de dyre programmer og samtidig kunne styre
vores kontingent, som ingen af os
ønsker skal stige voldsomt.
Vi har fået mange tilkendegivelser
fra jer medlemmer om, at det ikke
nødvendigvis er et succeskriterie,

Lille pakke forbliver uændret på
kr. 1.025,Bestyrelsens baggrund for at holde
kontingentet på et meget rimeligt
niveau skyldes to overordnede forhold:
Medlemmernes ønske om balance mellem økonomi og antallet af
kanaler.
Med indførelse af digitalt tv, er det
nu muligt at tilkøbe ønskede programmer ud over stor pakke. Dette
tilgodeser de medlemmer, der gerne
vil betale for endnu flere programmer
Svære forhandlinger
Bestyrelsen må dog indrømme, at
vi gav os selv en stor udfordring i
”kun” at have yderligere kr. 100,med i forhandlingsposen i forhold
til sidste år.
YouSee har også orienteret os om,
at Skanderborg Antenneforening
nu er blandt landets absolutte billigste, når vi ser på pris i forhold til
kanaludbud.

Vores forhandlinger er endt med,
at vi igen har et stort og bredt programudbud til vores medlemmer,
som bliver præsenteret andet steds
her i bladet.
Konsekvenserne af vores relativt
lave kontingent har gjort, at vi har
været nødsaget til at reducere i
programkøbet i forhold til det programudbud, vi kender i dag.
Af de mere kendte programmer,
som vi må sige farvel til kan nævnes Eurosport og Disney Channel.
Vi må dog sige, at vi stadig er dækket godt ind på både sports- og
børnesiden.
Med allerede kendte stigninger og
nye kanaler, kan vi allerede nu se,
at det bliver meget svært at holde
kontingentstigningen på samme
niveau næste år. Bestyrelsen ønsker,
at Skanderborg Antenneforening
fortsat skal være med helt fremme
hvad gælder programudbud – og
det koster. ■
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Bestyrelsen finder det vigtigt- og interessant, at beskæftige os
med, hvilke andre aktører der findes i vores markedsområde –
og vi støder da på et par stykker.
Af Henrik Christensen
De danske energiselskaber har
besluttet at benytte en del af deres
formue på at trække et stort lysleder-netværk rundt i hele Danmark.
Dette netværk er også nået til
Skanderborg området, og vi hører
alle om det- eller får en direkte
henvendelse fra dem.
Skanderborg Antenneforening skal
være konkurrencedygtig på vores
tre kerne områder - nemlig TV,
Ip-telefoni og bredbånd.
Det gælder både på helt kort sigt
men også i årene der kommer.
Hvad så med Boxer, som nogle af
jer måske har hørt om?
Den 31. oktober 2009 slukkes det
nuværende luftbårne analoge tvsignal og erstattes af et digitalt
signal, som Boxer står for at administrere.
De, der bliver berørt af denne
ændring, er alene dem, der har
deres egen husantenne og modtager signaler denne vej.
Vores medlemmer bliver ikke
berørt og skal derfor ikke foretage
sig noget som helst i denne forbindelse.
Det er sundt med positiv konkurrence, og det er vi klar til i Skanderborg Antenneforening, det er
kun med til at holde os i bestyrelsen, kontoret- og vores samarbejdspartnere ekstra skarpe.
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Antennenettets muligheder
Vi har et samarbejde med Dansk
Kabel TV, der har fuldservice på
nettet og således sørger for, at vi
leverer et kvalitetssignal ud til
hver enkelt bruger.
Vi er midt i en fase, hvor vi får gennemtestet vores net, for at sikre,
at anlægget lever op til vores kvalitetskrav og for at være på forkant med de fremtidige tekniske
udfordringer og dermed behov for
investeringer.
Dansk Kabel TV´s tekniske direktør, Jørgen Nielsen, meddeler, at
vi har et net i rigtig god form og
teknisk god stand.
Skanderborgs net har allerede mange kilometer fibernet, så det er ikke
kun elselskaberne, der kan det der
med fiber.
I løbet af 2009/2010 planlægger
Skanderborg Antenneforening en
større opgradering af det centrale
udstyr, så der på nettet i Skanderborg vil kunne tilbydes abonnementer med op til 100 Mbit´s download,
og uploadhastigheder på 10-25
Mbit´s er ikke urealistisk.
Vi taler om en samlet investering
på omkring 5 mio. kr, hvilket vil
sige en investering pr. medlem på
omkring 400,- kr.
Vi er i en situation, hvor Skanderborg Antenneforening selv har likviditeten til at gennemføre investeringen. Det bevirker, at opgraderin-

gen ikke vil påvirke vores medlemmers kontingent.
Jørgen Nielsen´s konklusion er, at
kabelnettet i Skanderborg, i høj
grad er fremtidssikret og i stand til
– med løbende opgraderinger – at
imødegå de udfordringer, som fremtidens brugere stiller det overfor.
Digitalboksen
Siden maj måned har vi udleveret
ca. 1.700 bokse, og antallet stiger
støt og roligt.
Vi er kommet i en fase, hvor boksen
anbefaler sig selv, når man først ser
den hos naboen eller hos venner og
bekendte.
Jeg kan kun anbefale, at de af jer,
der endnu ikke har lånt en boks,
retter henvendelse til kontoret for
at få en demonstration eller for at
bestille en boks.
I november måned kom den ventede
HD-Boks med indbygget harddiskoptager, og interessen har været
stor.
Med harddisk boksen får du en
avanceret boks med mulighed for at
optage direkte fra den elektroniske
programguide. Et enkelt tryk og
boksen finder selv ud af at tænde
på det rigtige tidspunkt og slukke
igen, når programmet er færdigt –
nemmere kan det ikke blive.
Afslutning
Bestyrelsen ser frem til endnu et
spændende år frem mod næste
generalforsamling, med masser af
spændende kanaler og programmer.
Vi vil have fokus på at sikre, at
Skanderborg Antenneforening fortsat skal være konkurrencedygtige,
vores net skal være i teknisk god
stand og vores medlemmer skal
opleve en høj grad af information
og service. ■

Programafstemningens resultat er altid spændende for os i bestyrelsen, da det er et vigtigt redskab for os i forhandlingerne i
det videre forløb efter generalforsamlingen. Lad det være sagt
med det samme: vi følger ønskerne så LANGT som overhovedet
muligt indenfor de økonomiske rammer, vi har til rådighed. Det
giver os ofte mulighed for at få rabatter hjem, og det er altid
et overordnet mål at få så mange betalingskanaler med for de
samme penge.
Af Hanne Grøn
Skulle vi følge resultatet helt stift,
ville vi ikke have ret mange betalingskanaler, da det er de dyreste, som får flest krydser. Det ved
kanalerne jo godt(!), og derfor er
det nærmest risikofrit for dem at
hæve priserne år for år. Spiralen
fortsætter, indtil der nås en kvalme
grænse hos seerne.
Fattigere medie billede
I år har vi måttet skære en del
udenlandske kanaler væk, som
egentlig er ganske prisbillige men
ikke får stemmer nok til at være
med mere. Det går bl.a. ud over
CNN og BBC Entertainment, som
ellers har været faste arme ud til
den store verden i en menneskealder i Skanderborg. Ligeledes har
vi måttet droppe traditionen med
at have alle hovedsprog repræsenteret, så TV 5, Rai Uno og TV E
skal nu tilkøbes, hvis man gerne vil
blive ved med at se dem.
Det giver et fattigere mediebillede, når danske selskaber fylder så
meget – men tendensen er klar nok,
Det bliver kun endnu mere udpræget, når DR kommer med deres nye
kanaler også. Og det vrimler jo med
nye tiltag i de allerede etablerede
”familier”.

og da vi jo ikke kan køre med et
budget underskud, måtte et par
af de dyre sports- og børnekanaler også ud på tilkøbs-sporet. Det
drejer sig, som andetsteds nævnt
om Disney og Eurosport. Begge fra
kategorier, som efter en objektiv
betragtning, ER repræsenteret med
andre kanaler på nettet. Er det
HELT uudholdeligt ikke at have de
to kanaler (eller andre af ofrene)
må vi henvise til muligheden for at
tilkøbe dem via digital boksen. De

ligger alle i YouSees favoritpakke,
som der kan vælges individuelt fra,
når man har bestilt sin boks. Den er
stadig gratis – hvis man da ikke vil
benytte lejligheden til at få modellen med harddisk.
Flere pakker = større
valgfrihed ??
En mulighed for MÅSKE at give
mere individuel valgfrihed, kunne
være en 3-pakke løsning. Det har
hidtil været tabu i Skanderborg,
fordi den store pakke var så varieret, men intet er jo statisk. Vi vil
høre andres erfaringer – og spørge
jer igen. Det er gjort før, og dengang
var tanken ikke realistisk.
Ønskesituationen med totalt frit
valg på alle hylder er i hvert fald
ikke lige om hjørnet. Heller ikke
med det digitale gennembrud. Og
vist er det surt at man skal betale
for kanaler, man ikke ser – men
man læser jo heller ikke alt i sin
avis! Hvis lederen er et dagligt
irritationsmoment, kan man jo lade
være med at læse den. ■

Når pungen er tømt
Pengene slap i år op lidt højere
på listen end afstemningen viste,
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EVOLUTION
FRA 7. MAJ
TORSDAGE
KL. 22.00

Hør om en dinosaur som stadig er i live, et mystisk kranium
der er 50 mio. år gammelt og om dyret, som besidder det
mest distinkte jagtvåben – bjørnen. Alt sammen i denne nye
serie som er en hyldest til Charles Darwin.

Dette er blot ét af de mange programmer, du kan nyde på Nat Geo Wild
– kanalen med det bedste om dyrelivet og den natur, som omgiver os.
Alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

natgeotv.com

– stormer frem i Skanderborg
Valgets absolutte højdespringer – den unikke naturkanal WILD
si’r tak for opbakningen og præsenterer endnu en perlerække
af storslåede naturoplevelser i foråret.

Kanalen har en bred programflade med fokus på tre temaer.
Naturprogrammer med ”wild life”
skæbner, naturfænomener, samt
planetens fremtid med programmer, der forklarer de konsekvenser,
klimaændringer har på de skrøbelige økosystemer.
Alt sammen leveret af topfotografer
og producenter, som med stor tålmodighed indfanger alle detaljer.
I dyreprogrammerne benytter kanalen sig også af det lille trick at
give det bestemte dyr, man følger,
en navneidentitet, som låser dyret
fast i seernes bevidsthed på en
måde, som mere anonyme beskrivelser ikke kan give. Vi følger f.eks.
ikke bare en leopardunge, men
”Legaderma”, identificeret med en
lille sort plet på højre side af næsen

i programmet: Leopardens øje –som
kan ses søndag den 10 maj kl.
22.00.
Leoparden er for mange det ultimative rovdyr – den tavse og ofte
usynlige dræber. Legaderma er en
af juvelerne af sin art, som i sine
øjne reflekterer alle de oplevelser,
som et liv i evig trussel fra første
levedag har budt hende.
Er man mere til ”fisk”, skal man se
hajen ”Nicole” – som byder sig til
lørdag den 16. Maj kl. 20.00.
Nicole er en hvid haj – og repræsenterer en art, der altid har fascineret
natur forskere. Med den nyeste
satellit teknologi kan man nu kortlægge deres færden mere minutiøst. Frygtløse Nicole kaster sig
både ud i iskolde vande, dykker til
ufattelige dybder, modstår sult og
udmattelse – og er så intelligent,

at hun let tager fusen på de mange
fjender, hun er omgivet af. Se den
verden hun oplever med hendes
egne øjne!
Fishzilla – lørdag den 23. Maj kl.
22.00 er en rendyrket gyser. Fisken
slangehoved har tænder som en
haj, vampyrvaner med smag for
blod, og kan endda gå på land. Den
dukkede op – på mystisk vis - i en
lille by i Maryland og spreder sin
ødelæggelse i ferskvandene med
forfærdende hast. Følg videnskabsfolkenes kamp for, sammen med
fiskere, at stoppe dens hærgen af
det lokale naturliv i floderne. ■
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Af Bo Andersen, TV 2 Sport
Wimbledon eksklusivt på
TV 2 SPORT
Der er dømt tennis i verdensklasse,
når TV 2 SPORT - som den eneste
danske tv-kanal – sender direkte fra
den 133. udgave af den historiske
Wimbledon-turnering i dagene 22.
juni til 5. juli fra The All England
Lawn Tennis and Croquet Club i
London. Har man sagt Wimbledon,
har man også sagt ufravigelige traditioner som friske jordbær, kølig
champagne og naturligvis de største stjernespillere, heriblandt sidste års vinder og nummer et på
verdensranglisten, Rafael Nadal,
der vandt trofæet efter en historisk lang og spændende finale mod
Roger Federer. Hos kvinderne skal
amerikaneren Venus Williams forsøge at gentage successen fra sidste
år, da hun vandt finalen mod søsteren Serena. Sammen vandt Venus
og Serena Williams også sidste års
finale i damedouble. Fra Danmark
deltager igen i år den kun 18-årige
tennis-darling Caroline Wozniacki,
som sidste år blev slået ud i 3.
runde.
Den allerførste Wimbledon-turnering fandt sted i 1877 og blev

overværet af blot et par hundrede
tilskuere. I dag er Wimbledon den
mest populære tennisturnering i
verden, og den tiltrækker hvert
år over en halv million besøgende
og millioner af tv-seere. På TV 2
SPORT får du hver dag intensiv
live-dækning med erfarne kommentatorer på sidelinjen i London, og
hver aften får seerne højdepunkter,
reportager og resultater fra dagens
kampe.
Tennis-fans kan også glæde sig til
mange timers dækning af de store
ATP Masters-turneringer på TV
2 SPORT – blandt andet Mutua
Madrileña Madrid Open fra den 11.
til 17. maj.
Følg Danmark ved VM
i ishockey
TV 2 SPORT sætter for tredje år alle
sejl til for at give seerne den bedste
og bredeste dækning af ishockeyVM, som finder sted i Schweiz fra
den 24. april til 10. maj. Danmark
er placeret i gruppe D og skal
således møde Norge, de tjekkiske
verdensmestre fra 2005 samt sidste års bronzevindere fra Finland.
Finalen finder sted i PostFinance
Arena i Bern den 10. maj. Samtlige
Danmarks kampe sendes naturligvis direkte, og det samme gælder en
lang række af de øvrige kampe. TV
2 SPORT har blandt andre Jimmy
Bøjgaard på plads i Schweiz, og
udover de mange timers live-dækning fra Bern og Kloten følger TV 2
SPORT det danske landshold hver
dag i VM-studiet, som sendes i forbindelse med Danmarks kampe.
Tom Kristensen klar til Le Mans
Nedtællingen er startet til det klassiske 24-timers løb i Le Mans, hvor
deltagerfeltet tæller blandt andre
den mangedobbelte vinder Tom
Kristensen. Han har deltaget i ni
udgaver af Le Mans og vundet løbet
hele otte gange – flere end nogen
anden. Forrige år kom den danske
Audi-kører ud for et alvorligt uheld
kort før Le Mans, men det lykkedes

ham alligevel at deltage i løbet.
Drømmen om sejr blev imidlertid
knust, da hans italienske holdkammerat Dindo Capello kolliderede
med barrieren. Sidste år vendte
Tom Kristensen stærkt tilbage og
vandt løbet for ottende gang. Den
13. og 14. juli går det løs igen på
Circuit de la Sarthe, og den danske
stjernekører får således chancen
for at cementere sin rekord med en
niende sejr. Starten og slutningen
af Le Mans sendes live på TV 2,
mens de mellemliggende timer af
det prestigefyldte løb kan følges
direkte på TV 2 SPORT.
Superliga på TV 2 SPORT tre
dage om ugen!
Som noget nyt kan fodbold-glade
seere fra den kommende sæson
glæde sig til Superliga-fodbold på
TV 2 SPORT både lørdag, søndag
og mandag. Dækningen udvides,
således at der fremover sendes
optakt direkte fra stadion både lørdag og mandag, hvor blandt andre
Peter Møller, Poul Hansen, og Tina
Müller guider seerne gennem kampene med gæster, interviews og
reportager – og naturligvis masser
af stemning. Lørdags- og mandagskampene sendes desuden direkte
i knivskarp HD-kvalitet på TV 2
SPORT HD. Vær med fra start, når
Superligaen skydes i gang i juli!
Læs mere om TV 2 SPORTs programmer på tv2sport.dk/tv. ■
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Nye værter på MTV & Vh1
MTV Networks har brugt vinteren på at finde nye fantastiske
værter til de to musikkanaler MTV og Vh1. Det medfører endnu
mere at det bedste musik til alle medlemmerne i Skanderborg
Antenneforening.
Af Henriette Petersen, MTV
Julie – ny vært på Vh1
Vh1 Danmark fejrer sin 1 års fødselsdag ved at præsentere den populære sangerinde Julie Berthelsen
som ny vært på Vh1. Som musikkanalens nye ansigt vil Julie hver
lørdag kl. 14.00 præsentere Vh1
Play Listen, en liste over de mest
spillede videoer på Vh1.
Julie blev for alvor kendt i 2002,
da hun deltog i Popstars. Hun har
siden da, med utallige hitsingler og
fire solo albums, slået sit navn fast
som en af Danmarks mest populære sangerinder. Julie har aldrig
været bange for en udfordring, og
hun var derfor heller ikke i tvivl
om at prøve kræfter med den nye
rolle som VJ, da MTV Networks
kontaktede hende, og det er et job
som Julie glæder sig til at komme
i gang med. ”Jeg er rigtig glad for
mulighederne på Vh1. Jeg synes
jo, det er skidesjovt at lave TV, og
derfor er det rigtig fedt at få lov til
både at arbejde med TV og musik
på en gang,” siger Julie.

Nyt musikprogram på
MTV Danmark
MTV sætter alle hverdage fokus på
musikken i det nye eftermiddagsprogram Transistor, som sendes
mandag-fredag kl. 14.30.
Her vil værterne Christine Roloff
og Mattias Hundebøll, med
deres markante holdninger til
musik og forkærlighed for vidt
forskellige genrer, guide seerne
gennem en time i musikkens
tegn. De vil spille videoer
med aktuelle kunstnere,
opfylde seerønsker
og have interviews med de
største aktuelle
danske og udenlandske navne.
Se mere på
www.mtv.dk
■

Samtidig kan du fortsat se Dan
Rachlin guide dig igennem det bedste musik fra 80’erne og frem til i
dag i programmet ”DAN’s” på Vh1
der vises mandag-torsdag kl. 17.00
og kl. 22.00.
Se mere på www.vh1.dk
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Ny dynamisk Viasat kanal byder sig til
En af forårets store danske nyheder på kanaludbuddet står TV3
for. Det tredje medlem af familien, der også tæller 3+, gik i luften 23. Marts og har noget at leve op til som lillebror til de to
mest populære underholdningskanaler på nettet.
Af Hanne Grøn
Programfladen
I en tid, hvor nicher og køns differentierede kanaler florerer, er det
velgørende at se, at Puls’ programflade spænder bredt. I underholdningskategorien deles sendefladen
mellem livsstilsprogrammer om
boligindretning, have, mad, mode
og rejsestof.
Gordon Ramsey har forladt sit ”helvedes køkken” og guider i stedet
den almindelige seer gennem en
tre-retters menu på under en time
i ”Cook Along Live”. På Puls’ hjem-

meside oplyses råvarerne på forhånd, og så er det ellers bare at
følge med i processen.
Film og serier
Et scoop er her lørdagsserien ”Mad
Men”, som foregår i et reklamebureau i 60’ernes USA. Serien har
modtaget tre Golden Globes og seks
Emmy Awards. I den mere spooky
genre bør også nævnes Pushing
Daisies om Ned, der har den evne
at kunne bringe døde tilbage til
live.
Film repertoiret er også ganske
bredt og varieret med alt fra mainstream drama med f.eks. Jennifer
Aniston, action som i ”Hellboy” og
blockbusters som Bourne filmene
med Matt Damon.
Sport PULS med Formel 1 mm
Magasinet ”Sport Puls” dykker
hver uge ned i sportens verden med
gæster i studiet og reportager fra

både nutid og fortid. Fodboldsporten
tilgodeses bl.a. med top fodbold i
UEFA-Cup (kvart- og semifinaler),
men den helt store nyhed er den
massive dækning af motorsportens
konge, Formel 1. Kanalen viser
alle sæsonens Formel 1 grand prix.
Blandt de faste eksperter her er
Tom Kristensen og Nicklas Kiesa.
Kanalen vises gratis i anlægget i
hele 2009 på Ekstrakanalen - herefter koster den kr. 6,96. ■
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Den nyeste kanal fra SBS TV, 6’eren er kommet aldeles flyvende
fra start i sit første valg på en 8. plads med 53% af stemmerne.
Internt konkurrerer den selvfølgelig med resten af familien
Kanal 4 og 5, som vanen tro blander egne nye formater med
serier, som allerede må betegnes som klassiske. Her kommer
kanalernes eget bud på god underholdning i foråret:
Af Christian Ganst, SBS TV
Kanal 5:
WIPEOUT
Det er blevet sidste omgang for
komiske kolbøtter og rablende
stunts, når et nyt hold deltagere
står over for klodens vildeste forhindringsbane i WIPEOUT. Alle
har de samme mål, nemlig at ende
i den store og spektakulære finale
- WIPEOUT Zonen. Her venter der,
ud over æren, 50.000 hårdtjente
kroner til vinderen. Frugthandleren
Ahmed, politikvinden Kirsten og

slagteren Morten er bare nogle af
de danskere, der pludselig befinder sig i ualmindeligt frit fald i
WIPEOUT.
STÅ OP
Uffe Holm er værten, men hovedpersonerne sidder blandt det intetanende publikum. De er blevet lokket ind i studiet til Uffe Holm som
uden deres viden skal genfortælle
de hylende sjove, ofte meget pinlige
og overraskende historier som de
selv har oplevet.
Kanal 4:
Dinesen på modeljagt
Mayianne Dinesen er i sit es som
vært i Model på 1 dag, hvor hun
jagter uopdagede kvindelige skønheder. Hun er i ledtog med et par
erfarne modefotografer, som leder
på gader, stræder og strøg for at
finde modelaspiranter. Når de
har fundet ”deres” piger, bliver
de stylet til fotosession, hvorefter et fast dommer panel beslutter, hvem af de to udvalgte, der er
programmets vinder. Alle vinderpiger mødes i finalen, hvor seerne
er med til at afgøre, hvem der
er ”Danmarks uslebne diamant”
og kan løbe med vinderpræmien:
covergirl på magasinet Bazar.
QTV: Du reddede mit liv
Dansk talkshow med Pernille
Aalund.
Vi hører jævnligt om mennesker,
der er blevet tæsket, chikaneret,
overfaldet eller ligefrem skudt på
åben gade uden at nogen har grebet ind. Men heldigvis findes der
stadig dem, der tager affære, når
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et andet menneske er i nød. I QTV
tirsdag d. 5. maj kan du møde nogen
af hverdagens helte. Dem, der reddede andres liv. Mød også dem, der
blev reddet. Anne og Jimmy, der
pludselig stod med en chatters liv
i hænderne, da de på web cam så
ham spise piller og fortælle, at han
ville begå selvmord. Alex, der måtte
svømme flere kilometer gennem et
hajfyldt farvand for at redde et dykkerhold. Gitte og Gitte, der kørte
frontalt sammen i deres biler. Gitte
O redder Gitte S ud af flammerne
i hendes brændende bil med både
et barn på arm og barn i maven.
Og endelig skal Nanna møde den
mand, hvis liv, hun reddede, da han
fik hjertestop - de to har ikke set
hinanden i fem år. ■

Programoversigt 2009/2010

Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
Fax 86 51 17 13
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk
Åbningstid:
Mandag - onsdag:

10.00 - 13.00

Torsdag:

10.00 - 17.00

Fredag:

Lukket

Bestyrelsen:
Formand:
Henrik Christensen
tlf. 86 51 01 21

Øvrige:
Gunner M. Nielsen
tlf. 86 52 48 48

Næstformand:
Hanne Grøn
tlf. 86 52 47 70

Knud Børlum
tlf. 86 52 32 32

Kasserer:
Gunnar Sørensen
tlf. 86 52 47 90
Sekretær:
Christian Hangaard
tlf: 86 92 40 79

Kim Daugaard
tlf. 86 57 01 90

Programoversigt 2009/2010
Knap nr.

TV-logoer

TV-programmer

Kanal

MHz

LILLE PAKKE
DR
DR2
DR Ramasjang

D

Info kanalen

INFO-kanalen SHS

Skanderborg

NRK

TV2 Norge
TV4 (Sverige)
ZDF
ARD
NDR (N3)
SV 1
SV 2
Ekstrakanalen

Tv 2 Film
TV 2 Charlie

D
D
D

(pr. 1. november 2009)

TV 2 Charlie

D

Lukkes såfremt der er forstyrrelser
på frekvensen pr. 1. feb. 2010)

TV 2 News
Tv 2 Sport

D
D

527

45

663

47

679

57

759

53

727

33

567

43

647

60

783

51

711

56

751

168

TV3

10

210

TV3+

S 29

370

Viasat Explorer/
Spice TV

5

175

7

189

Viasat Nature/Crime/ D
Playboy
D
Viasat History

S14

252

Hallmark Channel

S11

231

TCM (24 timer)

S13

245

Discovery Channel

S9

161

Discovery Science

11

217

Discovery World

50

703

12

224

D
Discovery Travel & living 41

631

S16

266

S17

273

National Geographic D
Channel/CNBC
D
Nat Geo Wild

S15

259

Animal Planet

STOR PAKKE INCL. LILLE PAKKE
TV 2 Zulu

28

6'eren (tidl. SBS-net)

D

D

639

196

D

D

42

8

D

D

551

Kanal 5

D

D

31

182

D

D

623

6

D

NRK 2

40

Kanal 4

D

D

D

MHz

203

(pr. 1. nov. 2009)

Digital DR1, DR2,
TV 2, DR Update

D

Kanal

9

DRK - Historie/Kultur D S10

DVB-C

TV-programmer

TV-logoer

DK4

(pr. 1. nov. 2009)

TV2

Knap nr.

Cartoon Network

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D

38

607

48

687

59

775

34

575

49

695

46

671

32

559

61

791

39

615

D
Nickelodeon (6.00-18.00)

58

767

Vh1

29

535

MTV

55

743

Prøvekanalen

52

719

Kanalerne der er markerede med et D leveres digitalt via DVB-C

62

799

D
D

Radio-programmer pr. 9/5 2009
MHz

FM-Program

MHz

FM-Program

NDR 4

Tysk

87,50

NRK P1

Norsk

98,90

NDR 2

Tysk

88,90

Radio 100 FM

Dansk

102,00

NDR RADIO 3 kultur

Tysk

89,30

Klassisk

Tysk

102,40

DR P1

Dansk

90,10

Eins Live

Tysk

102,90

DR P4

Dansk

90,70

Deutschlandfunk

Tysk

104,00

DR P3

Dansk

91,20

RTL Radio

Tysk

104,70

DR Klassisk

Dansk

92,60

Radio 1

Dansk

106,90

DR P2 Musik & Kultur

Dansk

93,40

Radio ABC Randers

Dansk

107,60

Radio Horsens

Dansk

95,10

IBC Tamil Radio

Engelsk

108,00

Radio Nova

Dansk

95,80

Radio Viborg/Hit FM

Dansk

96,90

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer.
Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.

Ekstra tilvalg for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilvalgsmuligheder forudsætter gyldigt medlemsskab af antenneforeningen:

Digitalt tv:
Som medlem af Skanderborg Antenneforening, har du mulighed for at låne en digital HD boks, mod betaling af et halvårligt kortgebyr.
Ønsker du at låne eller leje en digital HD boks, skal du kontakte Antenneforeningens kontor.
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk

Digitale programpakker/tjenester
For oprettelse eller spørgsmål vedr. digitale programpakker og tjenester kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 80 80 40 40.
Yderligere information kan findes på www.YouSee.dk/digi
Brochurer med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Bredbånd og IP telefoni:
For oprettelse eller spørgsmål vedr. Bredbånd og IP telefoni abonnementer kontaktes Dansk Kabel TV´s kundeservice på tlf. 70 20 25 98
eller via E-mail kundeservice@danskkabeltv.dk.
For teknisk support kontaktes Dansk Kabel TV´s kundesupport på tlf. 70 20 25 99.
Yderligere information kan findes på www.danskkabeltv.dk.
Brochure med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til det store programudbud,
bredbånd og IP telefoni fra Dansk Kabel TV samt digitalt TV fra YouSee, kan du kontakte foreningens kontor
for nærmere information på tlf. 86 52 17 11.

Omlægning af programpakker:
Omlægning fra "lille" til "stor" pakke: Kan bestilles og udføres løbene.
Du kan altid omlægge din programpakke fra "lille" til "stor" mod at betale omkostningerne.
Omlægning fra "stor" til "lille" pakke: Udføres 2 gange årligt (pr. 01.01. og 01.07)
Omlægning til lille programpakke skal bestilles skriftligt inden 01.12. eller 01.06.
Pakkeskift fra "stor" til "lille" programpakke KUN udføres i forbindelse med de halvårlige opkrævninger, da der ikke
modregnes i / tilbagebetales kontingenter.
Gebyr for omlægning af programpakke udgør kr. 500,-

Fejlmelding:
Fejlmelding kan meddeles til foreningens kontor tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk Kabel TV på Tlf. 76 42 88 00.
Før du ringer, er det en god ide:
1. At spørge naboen om de har de samme problemer med signalet.
2. At kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker/digitalboks.
3. At kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.
4. At kontrollere om radio/bredbånd virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).
5. At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.).
6. At kontrollere om kabelnet nr. (01745) er korrekt indtastet i forbindelse med installation af digital HD boks.

Infokanalen SHS
På Info kanalen vises informationer fra foreningen, reklamer fra det lokale erhverv samt billeder fra begivenheder i
lokalområdet.
Infokanalen SHS finder du på kanal 5 / 175 Mhz.
Infokanalens bestyrelse:
Formand: Kim Daugaard
Øvrige: Gunner Nielsen, Brian Bjerre, René E. Petersen, Flemming M. Kristensen
Kontaktperson: Kim Daugaard tlf. 21 48 64 69 e-mail: kontoret@skantenne.dk eller info-kanal@mail.dk

Prisvindende dokumentar
Spektakulære billeder
Medrivende fortællinger
Kompromisløs kvalitet

Think again.

Fra programmet ”Den lille mammuts hemmelighed”

DEN LILLE
MAMMUTS
HEMMELIGHED

PREMIERE
17. MAJ
KL. 21.00

Mød Lyuba - en 40.000 år gammel baby. Hør om det fantastiske fund
af en velbevaret mammutbaby, en hunkalv, på ﬂodbredden af Yuribeiﬂoden i Sibirien i maj 2007.
National Geographic Channel sender hver dag fra kl. 12.00 til 06.00
og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

natgeotv.com

Velkommen til en ny sæson på NGC med spændende nye programmer, der gør seerne klogere!
Af Johnny Jensen, National Geographic Channel
Se f.eks. i maj:
Guantanamos hemmeligheder:
Tirsdag den 5. Maj sendes et dybdeborende portræt af livet bag den
skarpe pigtråd i den berygtede
fangelejr på Cuba. I programmet
følges ucensureret, hvordan tilværelsen former sig for de mere end
200 tilbageværende fanger.
Fængselslivet udforskes også i en
serie om Amerikas farligste
fængsler, der sendes tirsdage fra
12. Maj, hvor vi er indenfor i Stateville fængslet med farlige mænd,
der afsoner straffe på minimum 20
år. Freemont Correctional Facility i
Colorado, hvor over 75% af de indsatte har begået seksuelle overgreb, og endelig ”børn bag tremmer” også fra Colorado, hvor man
med Youthful Offender System
forsøger at bryde kriminelle vaner
og bandementatilitet blandt både

førstegangs- og erfarne unge lovovertrædere.
OG til noget helt andet:
Fosterudvikling – enæggede
tvillinger!
Søndage fra 10. Maj: I det første
program følger vi den fantastiske
rejse, som et par enæggede tvillinger kommer ud på i moderens
mave. Fra de første stadier hvor
ægget deles spontant og frem til
den dramatiske fødsel, hvor der
undervejs spindes adskillige historier ind i forløbet for at illustrere
den fascinerede kompleksitet i tvilling- fænomenet.
Efterfølgende afsnit omhandler
hunde, katte og ekstreme dyr.
Serien ”Undersøgelse af
flystyrt” fortsætter med helt
nye afsnit fredage kl. 22.
Vi kommer vidt omkring i disse

analyser af tragiske styrt og kan
blive noget skræmte af, hvor lidt
der somme tider skal til for at det
går helt galt. Banale – men fatale –
designfejl kan være årsagen – sort
uheld blandet med dårligt vejr –
menneskelige fejl. Listen er lang.
Et af de dramatiske styrt, der analyseres, er vel nok den værste kollision i luftrum i flyvningens historie, fra 12. November 1996, hvor et
Saudi Airways fly kolliderer med
et Kazakhstan Airlines jetfly kort
efter take-off fra New Delhi. Alle
349 ombordværende mister livet,
og et ekstremt vanskeligt detektiv arbejde skal afdække, hvordan
ulykken kunne ske. ■

Nr. 2 - april 2009 21

Få den nyeste teknologi,
historiske øjeblikke
og inspirerende livsstil

Cool gadgets og
sjove eksperimenter

Historiske øjeblikke fra
hele vores forunderlige
verden

Livsstil og rejser til
fjerne himmelstrøg

Discovery Science, Discovery World og Discovery Travel & Living er en del af Discovery Networks Nordic

Nyt på Discoverys kanaler
Kan du ikke få nok af eventyr i vildmarken, smukke naturbilleder eller skøre eksperimenter, så kan du godt glæde dig til
foråret på Discovery Networks Nordics syv kanaler. Her finder du
et bredt udvalg af spændende programmer for enhver smag. Så
tag forskud på sommerferien og rejs med ind i Discoverys univers, der byder på nye eventyr i fjerntliggende egne og glædelige
gensyn med gamle bekendte.
Af Susan Lindstrøm
Gode gamle kendinge på
Discovery Channel
På Discovery Channel kan du i foråret komme i godt selskab med en
gammel kending, når Mike Rowe
tager ud på nye Beskidte job. I
denne sæson kan du bl.a. følge ham
på en spændende tur til Arizona,
hvor han er med til at indsamle gift
fra edderkopper. Der er masser af
sjove øjeblikke, når verdens mange
skæve professioner kommer under
kærlig behandling af Rowe.
Beskidte job - lørdage kl. 22.00
fra 2. maj
Øko-piraterne sætter sejl på
Animal Planet
På Animal Planet kan man fra maj
følge den nervepirrende kamp mod
global hvalfangst i den helt nye
serie Whale Wars. Organisationen
Sea Shepherd, der arbejder for at
stoppe hvalfangst, krybskytteri og
ødelæggelse af habitater i verdenshavene, tager seerne med på en
intens rejse i Antarktis i jagten på
at stoppe den ulovlige hvalfangst.
Det bliver en færd fyldt med spænding, drama og interne konflikter,
når de selverklærede øko-pirater

først har lagt fra kaj. Oplev en
aktuel problematik om global fredning af truede arter i verdenshavene samt smukke billeder fra
Antarktis.
Whale Wars - lørdage kl. 19.30
fra 9. maj
Fascination og forelskelse på
World, Science og Travel &
Living
På Discovery World kan du i
maj se den prisvindende dokumentar Grizzly Man om Timothy
Treadwells fascination og besættelse af grizzlybjørne. Treadwell
rejste i en årrække rundt i Alaskas
vildmark i den overbevisning, at
han kunne leve fredeligt sammen
med bjørnene for til sidst at blive
dræbt af en af dem. Den gribende, men også tankevækkende dokumentar er baseret
på Treadwells eget videomateriale, der leder op til det
skæbnesvangre øjeblik.

Forårsforelskelse er i luften, og
Discovery Science vender hermed blikket mod videnskaben
bag den menneskelige tiltrækning og sexappeal i programmet Videnskab og sexappeal.
Dokumentaren dykker ned i de
genetiske, hormonelle og neurologiske aspekter ved forelskelse
og tiltrækning på en så overbevisende måde, at du efter programmet aldrig vil se på en fremmed,
din kæreste eller dig selv på helt
samme måde igen.
På Discovery Travel & Living er
der også romantik i luften i docusoapen Sig ja til kjolen. Her kan
man komme med i kulissen hos
brudesalonen Kleinfeld Bridal og
opleve rørende øjeblikke og interne
intriger, når butikkens kvindelige
klientel skal vælge den vigtigste
kjole i deres liv, nemlig brudekjolen!
Grizzly Man - søndag d. 31. maj
kl. 21.00 på Discovery World
Videnskab og sexappeal - søndag d. 10. maj kl. 21.00 på
Discovery Science
Sig ja til kjolen - mandage kl.
19.45 fra 4. maj på Discovery
Travel & Living. ■
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Nærkontakt med verdens
værste bæster
En bjørn er ikke noget, man har lyst til at møde på
sin aftenspadseretur. Men forestil dig at møde en
edderkop, der er større end en middagstallerken!
Over seks søndage kan du på tryg afstand nyde
jordklodens klammeste bæster.
Det er de færreste af os forundt
at havne ansigt til ansigt med en
kæmpeedderkop, men søndagenes
bestialske dokumentarfilm bringer
os da også tæt nok på nogle af jordens mest fascinerende, nulevende
dyr.
Alle er vi skabt ned i mindste
detalje for at kunne klare os under
de vilkår, der er lige præcis dér,
hvor vi lever. ”Verdens farligste
dyr” fører os til forunderlige steder,
hvor dyrene er udrustet med livsfarlige våben for at kunne overleve.
Med avanceret filmudstyr begiver
filmholdet sig ud på en jagt efter
verdens farligste arter og søger svaret på, hvorfor disse dyr har en så
udmærket og gennemført evne til
at dræbe. Miniserien ”Exceptionelle
skabninger” fortsætter jagten på
jordklodens mest utrolige bæster.
Over to søndage kan vi nærstudere
individer, som hver for sig ville være
en værdig vinder af titlen ”Verdens
mest usandsynlige dyr”. Vi møder
skrækindjagende kampmaskiner,
rovdyr så hurtige som dæmoner og
havets frygtede arter.
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Eksperterne undersøger, hvad der ligger bag mysterier
som den 25 kilo
tunge salamander
og det store kattedyr, der er en blanding af en løve og en
tiger. Spørgsmålet
er, hvordan disse
sære væsener kan leve
og fungere i samme tid som os?
Verdens farligste dyr
søndage 3-24/5 kl. 18.00
på Viasat Nature
Exceptionelle skabninger
Søndage 31/5-7/6 kl. 18.00
på Viasat Nature

Tank Workshop
Velkommen til en verden, hvor
militær-nørder, geniale mekanikere
og excentriske millionærer udlever deres drømme om at restaurere tanks fra 2. verdenskrig.
I løbet af fire episoder, følger
vi genopbygningen af fire

tanks, hver med de innovative løsninger, der i sin tid gjorde dem til
fantastiske kampvogne. Ved hjælp
af unikke serienumre kan historien
bag hver enkelt tank spores, og vi
finder ud af, hvor den blev bygget,
hvilke slag den deltog i, og hvordan den endte sit liv som militær
kampvogn.
Tank Workshop,
Viasat Explorer
■

TV3 og 3+ besatte endnu engang de to øverste pladser ved valget, og de kendte serier er i fuld gang på skærmen, når bladet
lander på gaden.
Men især TV3 har de seneste år
satset mere på at udvikle NYE formater af underholdning, også noget,
man bliver klogere af som f.eks.
”Luksusfælden”, rystet over som
f.eks. ”Sandhedens time” og oplyst
over som f.eks. serien Hospitalet.
Dansk tv-dramatik er også et forholdsvist nyt satsningsområde med
den mest kendte ”2900 Happiness”
som foreløbig top-scorer. Der er dog
al mulig grund til at holde øje med
den spændende satsning, som kommer i efteråret 2009 med arbejdstitlen ”Lulu – bankrøverens kone”
med et budget på 50 mio kr. Den

største satsning på drama hidtil på
TV3. Til hovedrollen som Lulu er
valgt den højaktuelle Lene Maria
Christensen, som senest har fejret
triumfer i Frygtelig Lykkelig filmen.
Hun er i serien en selvstændig mor
til to med egen frisørsalon. Gennem
10 år har hun boet sammen med
den karismatiske familie far – og
vaneforbryder- Leon, som spilles
af Lars Brygmann. Rollelisten tæller også andre store navne fra den
danske skuespiller elite som Lars
Kaalund, Anne Louise Hassing,
Lene Nystrøm, Flemming Jensen
og Søs Egelind. ■

Nye kanaler fra DR med i
udbuddet i Skanderborg
Som det kan ses i programoversigten har vi taget højde for
for, at DR
søsætter tre nye kanaler 1. november 2009 (i forbindelse med at
Danmark skifter til det nye digitale sendenet). De tre nye medlemmer af DR familien er en børnekanal, kaldet” Ramasjang”,
en kulturkanal kaldet ”DR k”, og en HD kanal.
Ramasjang er ifølge foromtalen en
kanal for de 3 til 10-årige, der sender fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Her
kan børnene møde de kendte DR
figurer og deres venner, men der
vil også være nye karakterer og
værter, der involverer børnene både
i udsendelserne og andre sammenhænge i deres hverdag.
DR k er samlingssted for seere
med interesse for kultur og historie. Alt lige fra opera, billedkunst

og litteratur til design, mode, og
arkitektur. Sender fra kl. 16.00 til
kl. 24.00 alle dage. Der vil også
være dramaserier fra DR arkivet og
fiktion fra hele verden.
DR HD – Danmarks første free
to air HD kanal. Her er alle genrer repræsenteret: fakta, fiktion og
sport fra både DR 1 og DR 2 - og
selvfølgelig også de store dramaserier fra DR 1 - i HD kvalitet.
Vi regner med at kunne fortælle

mere om disse nyheder i næste
nummer af bladet. Men da de ikke
belaster budgettet, har vi valgt at
tage dem med fra starten i programoversigten. ■
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NU kan du nyde en masse gode, klassiske film 24 timer
i døgnet. TCM byder denne skønne maj måned på en
masse nye film – alle film er med undertekster
TCM (Turner Classic Movies) har
indkøbt mere end 500 timers underholdning i form af nye klassiske film.
Og så har alle filmene undertekster.
TCM kan med stor glæde meddele,
at kanalen nu kan ses i Skanderborg
24 timer i døgnet. TCMs seere kan
nyde nye film fra perioden 1931 til i
dag på kanalen samt en god portion
dokumentarer og interviews om og
med stjernerne og folkene bag, som
aldrig er vist på TV før. Desuden
har kanalen fået et nyt udseende,
der er lysere, simplere og mere
imødekommende og som understøtter og omfavner de film, som vi alle
elsker og husker.

Masser af nyt guf
TCM vil i maj vise en masse nyindkøbte film, som vi husker og
holder af, og som derfor i dag kan
betragtes som klassikere.
MUST SEE PREMIERE OG
NYE FILM
Fredag d. 1. kl. 18.30
Goodbye Mr. Chips (1969)
Lørdag d. 2. kl. 21.00
PREMIERE: Flygtningen
(1993)
Harrison Ford spiller flygtningen,
som er en jagtet mand, da han
mistænkes for at have myrdet sin
kone.
Medv.: Harrison Ford, Tommy Lee
Jones
Instr.: Andrew Davis
År: 1993
Mandag d. 4. kl. 21.00
Hotel (1967)
Tirsdag d. 5. kl. 18.20
Far From The Madding Crowd
(1967)
Tirsdag d. 5. kl. 21.00
Det tårnhøje helvede (1974)

Fredag d. 8. kl. 21.00
PREMIERE: Kandidaten (1972)
En senatorkandidats idealer synes at forsvinde, jo mere populær han bliver og jo nærmere
han kommer at vinde valget.
Medv.: Robert Redford, Peter Boyle
Instr.: Michael Ritchie
År: 1972
Søndag d. 10. kl. 19.20
Willy Wonka og chocoladefabrikken (1971)
Søndag d. 10. kl. 21.00
Sex and The Single Girl (1964)
Fredag d. 22. kl. 21.00
PREMIERE:
One Million Års B.C. (1967)
En rebelsk hulemand fører sin stamme ud på en rejse for at finde bedre
leveforhold.
Medv.: Raquel Welch, John Richardson
Instr.: Don Chaffey
År: 1967
VIGTIG INFO OM KANALEN
Alle filmene vises med undertekster. Er dine undertekster forsvundet, kan de hentes frem igen på følgende vis:
Vælg text TV. Tryk 786 for Danske, 778 for Norske og 777
for Svenske (mere information på side 103).
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Generalforsamlingen den 25. Februar var i år henlagt til Niels
Ebbesen skolens aula og havde som vanligt et pænt fremmøde.
Foreningens samarbejdspartner, YouSee benyttede lejligheden
til at vise kvalitets tv på nogle meget store fladskærmstv og
selvfølgelig demonstrere digitalboksens muligheder.

Efter valg af advokat Strauss som
dirigent aflagde bestyrelsens formand, Henrik Christensen, sin første beretning om foreningens virke
det forløbne år. 2008 var jo året,
hvor foreningen blev digital, og det
var naturligt at dvæle lidt ved den
store beslutning – og den store
opbakning, medlemmerne havde
givet sidste år (443 ja ud af 450
fremmødte).
Henrik kommenterede herefter
samarbejdet med YouSee – og beskrev de løbende evalueringer, der
finder sted for at afstemme, om
medlemmerne får den service, de er
berettiget til.
Begynderproblemerne med for lang

ventetid på bokse blev beklaget,
ligeså ventetiden på hotline – men
disse problemer er i dag historie,
og det kan konstateres, at antallet
af udleverede bokse stiger støt og
roligt.
Et større punkt var programafstemningen (der også berøres andetsteds, red.) og det blev understreget, at prisstigningerne giver en
udfordring med at fastholde de
dyre programmer, når man også
gerne vil styre kontingentet i et
fornuftigt leje.
Endelig berørtes kort de konkurrerende aktører på markedet, specielt el-selskaberne og Boxer. Den
sunde konkurrence fra begge hilses

velkommen, da det betyder, foreningen også skal være skarpere. I
den forbindelse gennemgik Henrik
nettets muligheder og de igangværende tests med hjælp fra Dansk
Kabel TV for at sikre, at anlægget
lever op til kravene også i fremtiden. En af de store udfordringer for
det kommende år.
Kommentarerne fra salen gik mest
på ønsker om mere individuelt valg
af kanaler og prisernes himmelflugt.
Efter kasserer Gunnar Sørensen’s
gennemgang af regnskabets nøgletal, gennemgik afgående sekretær
Bent Larsen afstemningens hovedresultater og gav et bud på, hvilke
kanaler der var ”sikre” og hvilke
der var i fare.
Kontingent for 2009 blev kr. 3,195.
Som nyt medlem af bestyrelsen
valgtes Christian Hingelberg Hangaard, som i en længere periode har
været suppleant. ■

Foreningens bestyrelse, fra venstre mod højre: Knud Børlum, Henrik Christensen (formand), Christian Hangaard
(sekretær), Hanne Grøn (næstformand), Gunnar Sørensen (kasserer), Kim Daugaard, og Gunner M. Nielsen.
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Goddag og Farvel
ved generalforsamlingen
Farvel efter 27 år i bestyrelsen
Generalforsamlingen 2009 var på forhånd udset til at være den sidste officielle pligt
i Bent Larsens lange virke i bestyrelsen. Efter hele 27 år, i hvilke Bent Larsen har
prøvet flere af stolene som kasserer, næstformand, formand og sluttelig sekretær
følte Bent, det var på tide at slutte med bestyrelses arbejdet.
Formand Henrik Christensen sagde på bestyrelsens vegne tak for Bent Larsens store
indsats gennem årene, der har været præget af mange teknologiske ændringer og
udfordringer.

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem
Nyvalgt i bestyrelsen er Christian Hingelberg Hangaard, der besætter posten som
sekretær efter Bent Larsen. Som sekretær får Christian ansvar for møder, referater
mv., men deltager naturligvis også i forhandlinger med leverandører. Christian er
revisor af uddannelse – regnskabschef hos AS 3 Companies, som beskæftiger sig
med job rådgiving. I denne tid – sørgeligt aktuelt – bl.a. rådgivning til opsagte medarbejdere.
I antenneforenings sammenhæng bliver det både de økonomiske og tekniske vinkler,
Christian skal fokusere på.

På side 31 vises det fulde valg
resultat, hvor TV 3 og 3+ endnu
engang besætter de øverste pladser, men flere er i pæn fremgang i
forhold til sidste års resultat. Det
gælder f.eks. alle SBS’ kanaler, 4, 5
og 6 – og især må noteres, at 6’eren
ryger direkte ind på en 8. plads i sit
første valg. Også niche-kanalerne
fra Viasat og Discovery går pænt
frem, og blandt boblerne af nye,
hidtil uprøvede kanaler stormer
"Showtime" frem fra plads 61 til
plads 40 i år (uden at have været
på anlægget - men den er formentlig en af favoritterne i tilkøb på
boksen).
Sammen med det helt unikke
resultat for dokumentar kanalen
Nat Geo Wild (fra plads 40 til 22)
er det noget af det mest bemærkelsesværdige i procentvis fremgang i
forhold til sidste år. Wild nåede da
også med i udbuddet, og Showtime

vil blive vist på prøvekanalen senere i 2009. Disse aftales efter bladets
udgivelse, og der henvises til fore-

ningens hjemmeside: skantenne.dk
for nærmere information.

Scene fra actionfilmen: Highway med med James Caviezel (Showtime)
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Kom hurtigt på nettet
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du få bredbånd og telefoni via dit antennestik til
en fast lav månedlig pris og derved undgå ubehagelige overraskelser i form af ekstra regninger.
Nye hastigheder pr. 1. april
Nu kan du komme endnu hurtigere på nettet. Den 1. april skruede vi op for bredbåndshastighederne.
Du kan f.eks. frit surfe, spille online og meget mere, 24 timer i døgnet, med en 3 Mbit for kun
kr. 169,- pr. måned.
Suppler dit bredbåndsabonnement med telefoni og ring lige så meget du vil, til alle fastnetnumre i
Danmark*, for kun kr. 99,- pr. måned.

3 Mbi
t
kr. 16
9,- pr
. md.

Har du noget at miste?
Bliv sikker på nettet med en
sikkerhedspakke fra Dansk Kabel TV.
For kun kr. 25,- pr. md. kan du
beskytte op til 5 pc’ere i husstanden.

Læs meget mere på www.danskkabeltv.dk
eller kontakt kundeservice på 70 20 25 98

* Gælder alle indlandssamtaler til fastnet, undtagen opkald til
overtakserede numre, udland samt til mobil.

TV-Programvalg 2009

Optalt og sorteret resultat
TV-program:

291,30
210,15
194,25
134,25
224,25
97,50
164,55
19,05
134,25
104,25
370,80
149,25
61,50
45,00
95,55
48,75
119,25
52,50
41,25
19,05
48,75
33,75
19,05
37,50
41,25
19,05
46,50
46,50
46,50
19,05
33,75
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
19,05
37,50
60,00
82,50
60,00
19,05
37,50
33,75
41,25
19,05
89,25
19,05
19,05
19,05
179,25
19,05
164,25
19,05
19,05
19,05
33,75
18,00
37,50
19,05
19,05
56,25
19,05

DR1
DR2
TV2
DR1, DR2, TV2 Digitalt
Info kanalen
TV 3 Danmark
TV 3+
Kanal 5
TV 2 Charlie
TV 2 Zulu
TV 2 Film
TV 2 News
6 eren (SBS Net)
Kanal 4
Discovery Channel
TV 2 Sport
DK 4
Animal planet
National Geographic, CNBC
Eurosport Nordic
Hallmark
Disney
Viasat Crime/Nature/Playboy
Viasat History
ZDF
Cartoon Network / TCM
National Geographic Wild
ARD
Viasat Explorer
CNN International
NDR Fernsehen (N3)
Discovery Science
Discovery Civilisation
Discovery Travel + Living
TV 4 Sverige
Travel Channel
NRK 1
TV 2 Norge
NRK 2
RTL
Sverige TV 1
Sverige TV 2
VH1
MTV
Showtime Scandinavia
BBC Entertainment
SAT 1
Nickelodeon
BBC World
The Voice TV
3 SAT
Viasat Golf
PRO 7
RTL 2
Super RTL
Playhouse Disney (incl. Disney+Toon)
VOX
Toon Disney (incl. Disney)
Rai Uno
TV 5 Europe
TVE Internacional
Sky News
EuroNews
Jetix
VIVA 1
Arte tysk
Star!
TV Polonia

Nr.
+
+
+
+
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

tal
1723
1723
1723
1723
1723
1161
1106
1060
1035
1025
1000
987
913
882
863
855
767
762
716
663
620
618
595
588
587
573
559
549
519
479
478
461
460
446
435
434
418
401
378
370
369
343
306
299
283
262
259
253
253
239
204
193
157
156
150
149
109
109
105
99
97
95
87
85
81
63
48
12

%
100
100
100
100
100
67,38
64,19
61,52
60,07
59,49
58,04
57,28
52,99
51,19
50,09
49,62
44,52
44,23
41,56
38,48
35,98
35,87
34,53
34,13
34,07
33,26
32,44
31,86
30,12
27,80
27,74
26,76
26,70
25,89
25,25
25,19
24,26
23,27
21,94
21,47
21,42
19,91
17,76
17,35
16,42
15,21
15,03
14,68
14,68
13,87
11,84
11,20
9,11
9,05
8,71
8,65
6,33
6,33
6,09
5,75
5,63
5,51
5,05
4,93
4,70
3,66
2,79
0,70
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6’EREN
DANMARKS MANDEKANAL!
Danmarks kanal er for den moderne mand, der for alvor vil underholdes.
Hver aften får du et passioneret og spændende mix af vanedannende kvalitetsserier, hårdtslående action og sport i verdensklasse. Velkommen til 6’eren.

Mænd og Motor

Comedy Tirsdag

Film for Mænd

Friday Fight Night

Sport

Sci-Fi Søndag

WWW.6-EREN.DK

Superserier

