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FORORD

Dette på trods af prisstigninger og omkostningstunge danske kanaler, som 
i den årlige afstemning altid scorer top-pladser. Resultatet bliver ni ekstra 
kanaler i Store Pakke, som er vederlagsfrie, og at vi i Mellem pakken kan 
supplere de fem bedst placerede dyre kanaler med to prisbillige, hvor 
bestyrelsen har skønnet, at indholdet bør rumme en børnekanal og en bredt 
orienteret dokumentar kanal. Valget er derefter faldet på Nickelodeon og 
Natonal Geographic Channel, som generalforsamlingen sluttede enstemmigt 
op om. – Bemærk også at NGC har barslet med en ny kanal, NGC People, 
som foreløbig vises på prøvekanalen, så det må siges at være et ”velkommen 
tilbage” til den internationale doku-matador. 

Det skal nok understreges, at årets resultat er højst usædvanligt og næppe 
kan gentages til helt uændret kontingent. Bestyrelsen er dog i fortsat dialog 
med markedets forskellige aktører, og vi vil naturligvis stadig gerne udvide 
”butikken” med de mest interessante tilbud, der måtte dukke op.

Snart ”næsten-analogt” sluk
Som nævnt andetsteds har vores brugerundersøgelse ved afstemningen 
vist, at den digitale platform er så meget på plads hos vores medlemmer, at 
det gi’r god mening at lukke ned for det analoge signal, som mange anten-
neforeninger allerede har gjort. Vi vælger dog at være tro mod vores praksis 
om at undgå ”chok-effekter” og gøre det i roligere tempo. Ved omlægningen 
i maj bevares således fem analoge kanaler, mens resten sendes digitalt. Det 
er bl.a. det, der gør at vi får plads til alle de nye kanaler, som nævnt ovenfor. 

Hold endelig øje med hjemmesiden for mere info om, hvordan omlægningen 
evt. påvirker hjemmets tv-kigning og følg de råd og vejledninger, kontoret 
udsender her (www.skantenne.dk). Vi forventer også, at forår/sommer kom-
mer til at byde på arrangementer i samarbejde med You See og tv-kanaler, 
hvor vi håber at se mange af jer på banen igen.

Rigtig god fornøjelse, 

Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)  
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Velkommen til et
                 af de bedste tv-forår

Resultatet bliver ni 
ekstra kanaler i Store 
Pakke, som er vederlagsfrie, 
og at vi i Mellem pakken 
kan supplere de fem bedst
placerede dyre kanaler 
med to prisbillige.

“

Velkommen til et af de bedste tv-forår, 

vi nogensinde har kunnet præsentere. 

Dels i form af nye, seværdige kanaler og kærligt gensyn med nogle,

vi havde mistet i stor-pakken – og dels i form af, 

at herlighederne IKKE koster ekstra for seerne i Skanderborg.

3Nr. 2 - maj 2015





7 Et godt år i Skanderborg  
Antenneforening

9 Highlights på Comedy Central! 

10 Nat Geo People 

12 Fodbold scorer seerne ved valg 
af tv-pakke

13 Programoversigt 2015/2016

17 KoRT & GoDT

18 Masser af underholdning på 
SBS kanalerne

20 Maj nyheder på SBS kanalerne

21 TV 2 Fri har styrket aftenfladen

22 Flot start til TV 2 Sport

23 KoRT & GoDT 

25 Eurosport og Eurosport 2

26 Stabilt internet - helt 
 nødvendigt i det private hjem 

NR. 2 - 2015

INDHOLD

20

Forsidefoto:
"Under 
overfladen"
ny serie på 
NGC.

9

29

22

21

18

25

5Nr. 2 - maj 2015



Få 10 GB ekstra mobildata 
hver måned – kvit og frit

Familierabat gælder på max 4 abonnementer. Første abonnement (1 person) skal min. 
have Mellempakke. Familiefordel rabat på 50 kr. fratrækkes normalpris på følgende 
abonnementer: Mellem (149 kr./md.), Stor (199 kr./md.) og Stor+ Europa (299 kr./md.) 
Familiefordel pakkepriser: Mellem (99 kr./md.), Stor (149 kr./md.), Stor+ Europa (249 kr./md.)

Med en tv-pakke fra Skanderborg Antenneforening og et bredbåndsabonnement hos 
 YouSee kan du få 10 GB ekstra data på mobilen ved at vælge et af vores mobilabonne-
menter: Mellem, Stor eller Stor+ Europa. Uden det koster en krone ekstra.

Andre i husstanden, der har brug for mere data?
Faktisk kan helt op til � re andre personer i din husstand også få mere data. Vælger de et 
af de tre abonnementer, Mellem, Stor og Stor+ Europa, får de nemlig også 10 GB ekstra 
mobildata hver måned.

Spar op til 200 kr. hver måned med Familiefordel
Hvis I har � ere mobilabonnementer hos YouSee i husstanden, får I ikke kun mere data. I 
får også Familiefordel. Har I et Mellem-, Stor-, eller Stor+ Europa-abonnement, kan resten 
af familien nemlig frit vælge mellem enten Mellem, Stor eller Stor+ Europa og få 50 kr. i 
rabat på normalprisen pr. abonnement hver måned. 

Med Familiefordel kan I derudover ringe frit til hinanden i 
familien og til alle andre med YouSee Mobil.

Læs mere om YouSee Mobil og dine 
muligheder samt særlige priser på 
yousee.dk/mobil/foreninger

Tv YouSee
Bredbånd

YouSee
Mobil

10 GB
ekstra mobildata 

hver måned
0 kr.

+ + =
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Et godt år i 
Skanderborg Antenneforening

Af  HeNRik CHRisteNseN

Generalforsamling
onsdag den 25. Februar 2015 afholdt Skanderborg 
Antenneforening sin ordinære generalforsamling i lokalerne i 
Capri i Skanderborg.

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og kontingent, 
og programudbud for 2015/16 blev vedtaget som indstillet af 
bestyrelsen.

Historisk programpakke 
Skanderborg Antenneforeningen har forhandlet sig frem til 
en særdeles attraktiv programpakke, hvor vi nu tilbyder flere 
programmer samtidig med at vi har kunnet fastholde samme 
kontingenter som sidste år.
Programpakkerne blev taget godt i mod på generalforsamlin-
gen, og stiller Skanderborg Antenneforening i en meget kon-
kurrencedygtig situation.

Vi har i alt ca. 11.000 medlemmer. Vi har kun haft en mindre 
tilbagegang, hvilket er rigtig flot, set i lyset af den store konkur-
rence vi har med bl.a. energiselskabernes fibernet, Boxer, TDC 
TV og flere andre.
For at sikre os, at vi kan fastholde en størrelse som en stor 
antenneforening, arbejder vi løbende på at tiltrække nye med-
lemmer.
Vi er fortsat repræsenteret, når der udstykkes nye grunde i 
Anebjerg og vi er også med i det spændende nye kvarter i 
Søbyen. 

Pakker og priser
Skanderborg Antenneforening tilbyder fortsat 3 stærke pakker.

Lille Pakke som vælges af omkring 2.200 medlemmer
Mellem Pakke med ca. 1.200 medlemmer
Stor Pakke med omkring 7.600

Som det fremgår, er den store pakke fortsat den mest popu-
lære i Skanderborg Antenneforening med tæt på 70% af vores 
medlemmer.

Ny programoversigt er vedlagt dette blad, og pakke priserne 
blev fastsat som følger:

Lille Pakke kr. 1.600 pr. år
Mellem Pakke kr. 3.400 pr. år
Stor Pakke til kr. 4.750 pr. år

Brugerundersøgelse i Skanderbog
Antenneforening 2015
I forbindelse med programafstemningen foretog vi igen en 
brugerundersøgelse, der skulle afdække hvor mange af vores 
medlemmer, der nu har digitalt tv. 

Mere end 95% af dem, der har deltaget i program valget, har 
også deltaget i brugerundersøgelsen, der viste, at langt de 
fleste i dag kan modtage digitalt tv. 

Undersøgelsen viste også, at over halvdelen af vores medlem-
mer slet ikke har et analogt fjernsyn – selv i de sekundære rum. 
Udviklingen er gået så stærkt, at et nyt fjernsyn i dag kan købes 
fra omkring kr. 1.500,- og op, og en digitalboks kan erhverves 
fra omkring kr. 200,-.

Vi vil i Skanderbog Antenneforening fortsætte strategien med 
at lukke ned for de analoge kanaler, så der kan blive plads til 
det stadig voksende udbud af digitale HD kanaler. 

Et godt år i Skanderbog Antenneforening
Vi håber I vil tage godt i mod vores programpakker som I 
kan læse mere om i bladet, og vi er i bestyrelsen glade for at 
Skanderborg Antenneforning står med et rigtig stærkt udbud 
på både TV, Internet og Ip-telefonmarkedet.

Vi ønsker alle vores medlemmer et godt tv år med masser af 
gode og spændende oplevelser foran fjernsynet.

Vi ønsker alle vores medlemmer et 
godt tv-år med masser af gode og 
spændende oplevelser foran fjernsynet.

“
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se Comedy Central 
i skanderborg antenneforening 
N Y  T V  K A N A L !  M E R E  I N F O  P Å  C O M E D Y C E N T R A L . D K
ThE DAILY ShOw MED JON STEwART FLYTTER hJEM TIL COMEDY CENTRAL!

t i r - f r e  k l . 23 .15 på 
comedy central!



The Daily Show er et Comedy Central pro-
duceret tv-program med værten Jon Stewart.  
Programmet bringer et satirisk fokus på 
både amerikanske og internationale nyheder, 
primært politik. Den ærlige studievært stiller 
ofte spørgsmål, som ingen andre tør stille. 
Gæsterne på The Daily Show er populære 
og velkendte mennesker i politik, journalistik 
og andre medier. 

The Daily Show 
med Jon Stewart

Highlights på
Comedy Central!

I en verden, hvor tweets, Instagram og Facebook-indlæg er alt afgø-
rende, fører Chris Hardwick seerne ned i det ultimative internet ormehul 
i Comedy Centrals, late-night comedy konkurrence, "midnight med 
Chris Hardwick.” En skiftende line-up af dagens top komikere kæmper 
hver aften for at afgøre, hvem der har det sjoveste tag på dagens sociale 
medier og popkultur happenings. Vinderen krones til at være den sjove-
ste person på jorden (de næste 23½ timer).

@Midnight
tirsdag- fredag kl. 23.40 på Comedy Central

tirsdag – fredag kl. 23.15 på 

Comedy Central
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50 Ways to Kill Your MomCesar MillanSmagen af det ægte Italien 

Nat Geo PEOPLE er kommet til Skanderborg med

itil
esne

m
En verden af

DANMARKS NYE TV KANAL

Kanal plads 

54



Smagen af det ægte italien  
Tirsdage kl. 21.00 
Vi ved det godt: Mad, som vor bedstemor lavede den, er nu en-
gang den bedste. Duften, smagen, atmosfæren, farverne, lydene 
og varmen i bedstemors køkken. Intet andet er helt som det.
Og det ved den irske kok, Donal Skehan, også. Så da han sætter 
sig for at lære at lave rigtig italiensk mad – på den rigtige italien-
ske måde – så er der kun ét sted at tage hen, og det er direkte 
hjem i køkkenet hos de rigtige italienske bedstemødre, ”nonnas”.

Her udforsker han sammen med køkkenets sande heltinder den 
ægte italienske madlavning og kæmper en brav kamp for at følge 
med, lære så meget som muligt og måske endda – med lidt held – 
at få bedstemors anerkendelse, når dagens ret skal stå sin prøve. 

50 Ways to kill your mom  
Torsdage kl. 22.00
Håret er gråt, synet er ikke hvad det har været, og dåbsattesten 
er kravlet op på 70 år. Men alderen trykker ikke irske Nancy, som 

ud over at være lun, elskelig og pensionist i Dublin også er mor til 
Irlands mest kendte vovehals og eventyrer, Baz Ashmawy. Og nu 
vil mor selv have en bid af det vilde liv, inden det er for sent.
I en fantastisk blanding af moderlig omsorg, irsk lune og en hel 
masse vovemod drager mor og søn derfor ud i verden for at flytte 
grænser. Sammen skal de flyve stuntfly, i nærkamp med en alligator, 
nedlægge forbrydere, springe i faldskærm og mindst 46 andre ting.

50 ways to kill your mom er livsbekræftende og overraskende tv 
med så meget kærlighed og humor, at du bliver glad i hjertet og 
øm i smilehullerne.

Cesar til undsætning  
Onsdage kl. 21.00 
Når menneskets bedste ven forvandler sig fra nuttet hvalp til fir-
benet tyran, der indgyder frygt, afmagt og sorg, ender det næsten 
altid tragisk for både hund og hundeejere. Men det er her, Nat Geo 
Peoples verdenskendte hundetræner og adfærdspsykolog, Cesar 
Millan, træder til.

Metoderne er kontroversielle, men kærligheden til dyrene er 
uendelig, og resultaterne taler for sig selv. Gennem årene har 
Cesar reddet talløse hunde – og ikke mindst familier – fra en 
ellers truende katastrofe, for når Cesar Millan iler til undsætning 
og forvandler en frygtsom eller aggressiv hund til et kærligt og 
omgængeligt familiemedlem, er det langt mere end bare et enkelt 
dyrs liv, han redder.
 

Nat Geo People er et helt nyt tv-univers, der handler om dig og mig og alle de ting, der gør
livet skønt og fantastisk: Glæden ved at møde nye spændende mennesker, opleve fremmede verdener
indefra og måske endda dele et lækkert måltid i godt selskab. Nat Geo People er nysgerrighed, oplevelser
og livsglæde, og vi er utroligt stolte over, at du vil dele det med os. 

VIND en middag for 2 

på Restaurant Frederikshøj 

Skriv navnet på din ynglingsserie på Nat Geo PEOPLE. 

Du får en ekstra vinderchance, hvis du begrunder dit svar. 

Send dit svar til natgeopeople-skanderborg@fox.com 

Konkurrencen slutter 1. juni 2015. 

(Vinderen får direkte besked)

Skanderborg

Det er skønt at være her!
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Programoversigt 2015/2016en undersøgelse fra Forbruger- og konkurrencestyrelsen viser, at muligheden for at se 

den bedste danske og europæiske fodbold i superligaen, Champions League eller Premier 

League spiller ind på en tredjedel af de danske husstandes valg af tv-pakke.

Fodbold scorer seerne
ved valg af tv-pakke

I
følge undersøgelsen trækker de tre ligaer stort set lige meget, 
når der skal vælges tv-pakke. Adspurgt hvor stor betydning 
muligheden for at følge Superligaen har, svarede 11 pct. 
at det har afgørende betydning og 12 pct. at det har stor 

betydning. Champions League blev vægtet en anelse højere, her 
svarede 14 pct., at det var afgørende for tv-valget og 13 pct. at 
den havde stor betydning. For Premier League svarede 6 pct., at 
ligaen havde afgørende betydning for valget, mens 9 pct. svarede 
at den havde stor betydning.

På et stadig mere konkurrencepræget tv-marked med flere store 
spillere er der derfor hård kamp om at hente de vigtigste sports-
rettigheder hjem. Rettigheder, der kun bliver dyrere og dyrere, 
som årene går. Det ved man alt om hos Viasat, der har været 
med i gamet i mange år, og derfor også har været fast leveran-
dør af topsport gennem ligeså mange år. En position, de fortsat 
fastholder og har en klar forventning om at styrke, selvom bl.a. TV 
2 har lanceret en ny sportskanal, og andre står i kø for at vippe 
Viasat af tronen. 

”Med de eksklusive rettigheder til Champions League i både 
fodbold og håndbold, Formel 1, de store golfturneringer og 
Wimbledon og de primære rettigheder til bl.a. Superligaen og 
Premier League synes jeg ikke, det er for meget at påstå, at vi står 
stærkest, når det gælder leveringen af den vigtigste topsport,” 
siger Kenneth Krabbe, der for nyligt er tiltrådt som ny 
salgsdirektør hos Viasat og dermed har det øverste 
ansvar for salget af kanaler til antenneforeningerne 
og fortsætter: 

”Man skal som seer kunne stole på, at Viasat er garant for at leve-
re den bedste sport fra den øverste hylde på vores kanaler som 
TV3 SPoRT 1+2, TV3+ og Viasat Golf. og derfor er det også 
en klar prioritering fra vores side, at der bliver investeret store 
summer i at indhente de store sportsbegivenheder, så de danske 
seere kan få mulighed for at følge Ronaldo, Messi, Wozniacki, 
Hamilton og alle de andre verdensstjerner på dansk tv.” 

Fodboldligaernes betydning for de 
danske husholdningers valg af 
TV pakke:

Champions League
Stor betydning: 13 %
Afgørende betydning: 14 %

Superligaen
Stor betydning: 12 %
Afgørende betydning: 11 %

Samlet set afhænger ca. 1/3 af de danske husstandes 
valg af tv-pakke i en vis grad af, hvor de kan få adgang 
til livekampe fra Superligaen, Champions League eller 
Premier League.

Fakta:

Kilde: Konkurrencerådet, medierettigheder til dansk ligafodbold 

– revision af tilsagn, februar 2014.

Premier League
Stor betydning: 9 %
Afgørende betydning: 6 %
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Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
Fax 86 51 17 13
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk

Bestyrelsen: 
Formand: Henrik Christensen. Næstformand: Hanne Grøn. Kasserer: Gunnar Sørensen. 
Sekretær: Christian Hangaard. Øvrige: Gunner M. Nielsen, Knud Børlum, Kim Daugaard

Åbningstid: 
Mandag - onsdag: 10.00 - 13.00

Torsdag: 10.00 - 17.00

Fredag: Lukket

Fejlmeldinger: 
Af tilkøbsprodukter fra YouSee (Ekstrakanaler, HD boks, bredbånd og telefoni) rettes direkte til YouSee 
support på tlf: 70 70 40 40
Øvrige fejlmeldinger til foreningens kontor på 86 52 17 11 eller Dansk Kabel TV på 76 42 88 00.   

Programoversigt 2015/2016



Programoversigt pr. 30/4 2015/2016

TV-programmer Plads nr.TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

TV-programmerTV-logoerKnap nr.

MELLEM PAKKE INcL. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INcL. LILLE OG MELLEM PAKKE

Digitale kanaler kræver TV eller boks med DVB-C / MPEG4 tuner/modtager.
Kanaler markeret med A distribueres også analogt 
De analoge kanaler slukkes senest i maj 2016   

DR HD A 203 MHz 1

DR2  2

DR Kultur  3

Kanal 5 HD A 189  MHz 4

TV2 HD A 210 MHz 5

TV 3 HD  A 161  MHz 9

YouSee TV guiden  13

DR 3 HD  21

dk4 HD  23

TV2 Østjylland HD  25

DR Ramasjang  A 168 MHz 27

DR Ultra  33

Ekstrakanalen HD  34

SV1 HD  87

SV 2 HD  88

TV4 HD   89

NRK 1 HD  90

ARD HD  91

ZDF HD  92

NDR HD  93

RTL HD  94

Folketings TV  95

Kanal Østjylland / 
Tegnsprogskanalen  96

6'eren HD 14

National Geographic 
Channel HD 26

Nickelodeon HD 31

TV 3 Puls 11

Canal 9 HD 15

TLC HD 16

Discovery Channel HD 17

TNT HD 19

MTV HD 20

TV 2 Fri HD 22

Comedy Central 24

Disney HD 28

Cartoon  30

Boomerang 34

Discovery ID 35

TV3 Sport 1 HD 37

TV3 Sport 2 HD 38

Eurosport HD 39

Eurosport 2 HD 41

Canal 8 HD 44

TV2 Sport HD 49

Animal Planet HD 50

Viasat Nature/Crime 59

ViaSat History 60

ViaSat Explorer  61

TCM  65

VH1  73

CNN 85

Playboy 368

MELLEM PAKKE INcL. LILLE PAKKE

TV2 Zulu HD 6

TV2 Charlie HD 7

TV2 News 8

3+ HD 10

Kanal 4 12

Plads nr.

Pantone 4-colour process 
Coated & Uncoated
DE 303-4  C/U
C:25  M:0   Y:80   K:5 



Programoversigt pr. 30/4 2015/2016

SprogFM-Program

Radio-programmer

MHz

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

SprogFM-Program MHz

DR P1  93.4

DR P2  100.2

P3 DR 94.9

P4 Østjylland 94.2

DR P5 103.3

DR P6 Beat 87.7

DR P7 Mix 89.8

DR P8 Jazz 91.2

The Voice (radio) 105.2

Radio 100FM 107.3

PopFM 108.0

NOVA fm 99.8

FM95 98.3

Radio 24Syv 100.8

Radio Klassisk 99.4

Radio GO FM - Viborg 95.4

Radio Viborg 97.1

Radio ABC - Randers 97.8

Radio ALFA - Randers 101.5

VLR - Radio Horsens 102.0

Århus Lokalradio 96.5

NDR 1 Radio (tysk) 92.8

NDR Kultur 104.8

Radio Schleswig Holstein (tysk) 88.9

Sveriges Radio - P2 90.6

NRK P1 88.5

Omlægning af programpakker:

Bestillingen skal laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev. 

Fra lille til mellem/stor pakke: skal bestilles skriftligt og udføres løbende. 
– Du kan altid foretage pakkeskifte mod at betale omkostningerne.

Nedgradering fra stor til mellem/lille pakke skal bestilles skriftligt INDEN den 01.06. eller 01.12.
Omlægning til en mindre pakke udføres kun i forbindelse med de halvårlige opkrævninger. 

Betaler du for tv via huslejen, skal omlægningen bestilles hos din udlejer.
Gebyr for alle typer af pakkeskift: kr. 500,- 

Kontingent 2015: 
Lille pakke: kr. 1.600,- / pr. mdr 134,- 

Mellem pakke: kr. 3.400,- / pr. mdr 284,-

Stor pakke. kr. 4.750,- / pr. mdr 386,-



Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til forskellige tv pakker med mulighed for at tilkøbe 
kanaler enkeltvis, fleksibelt bredbånd, IP telefoni eller mobil telefoni med forenings rabatter fra YouSee, kan du kontakte forenin-
gens kontor for nærmere information på tlf. 86 52 17 11. 
For flere oplysninger om priser, produkter og udbud se foreningens hjemmeside www.skantenne.dk

Som medlem af Skanderborg Antenneforening har du mulighed for at modtage samtlige kanaler i den valgte TV pakke i digital 
kvalitet – uden programkort. For at modtage digitalt TV, skal du have et TV med indbygget DVB-C / MPEG4 tuner eller tilslutte en 
ekstern DVB-C / MPEG4 boks. 

Netværks ID for medlemmer af Skanderborg Antenneforening:  100

Andre informationer dit tv måske skal bruge:
Frekvens: 143000 kHz
Symbolrate: 6875
Modulation: 64

Tilkøb og fordele for medlemmer af foreningen

Følgende ekstra tilkøbsmuligheder forudsætter gyldigt medlemskab af antenneforeningen:
For bestilling eller spørgsmål vedr. tilkøb kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 70 70 40 40.

Ekstrakanaler/Frit Valg – husstandens individuelle tilvalg af TV kanaler.
Suppler din basis TV pakke med de kanaler du mangler (kræver kortlæser og programkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk/docs/ekstrakanaler eller på www.yousee.dk/Tv/Ekstrakanaler.aspx

Bredbånd og telefoni:
Stabilt og hurtigt internet - inkl.YouSee Play tv og film og ubegrænset forbrug. Vælg mellem flere hastigheder med foreningsrabat.
Læs mere om bredbånd her: http://yousee.dk/Bredbaand/Overblik.aspx (bemærk priser og hastigheder bliver først vist, når du har 
tastet din adresse).

Yousee mobil:
Mobil telefoni med særlig foreningsrabat, ”Bland selv” tale/data efter behov og mulighed for adgang til YouSee Play musik.

YouSee Plus - tv on demand: 
YouSee boksen giver mulighed for at optage, pause, starte forfra og leje film, samt adgang til Tv arkiv og gratis film og serier.

Brochurer med priser m.m. kan afhentes på Antenneforeningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg. 

Fejlmelding: 
Fejlmelding af tv pakker meddeles til foreningens kontor på tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk Kabel TV på tlf. 76 42 88 00.

Fejlmelding af tilkøbsprodukter bedes rettet til YouSee support på tlf. 70 70 40 40.

Før du ringer, er det en god ide at gøre følgende: 

1.  Spørge naboen om de har de samme problemer med signalet. 
2.  Kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker/digitalboks.

3.  Kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.

4.  Kontrollere om radio/bredbånd virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).

5.  At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.) –og tjekke signalet igen.

6.  At kontrollere at Netværks ID (00)100 er indtastet ved brug af TV med indbygget MPEG4 DVB-C tuner.

7. At genstarte modem og PC (gælder kun ved fejlmelding af bredbånd)



’Mors dag’-tema 
på ID, Investigation Discovery
Se frem til en hel aften i selskab med mødre, der hverken fortjener blomster eller 
chokolade, når ID, Investigation Discovery dedikerer fladen til mors dag temaet:  
Når mor går amok
 
Fra kl. 20.00 – 23.00 viser ID, Investigation Discovery de bedste serier om en 
række kvinder, hvor rollen som mor, får dem til at begå kriminelle handlinger. Mød 
bl.a. den amerikanske husmor Anne Marie, der vil gøre hvad som helst for at få 
sin datter til at vinde en skønhedskonkurrence, selv hvis det betyder, at hun må 
udslette datterens konkurrenter.  

kORt & GODt

Se her! En helt ny serie på Nickelodeon
Bella & The Bulldogs hver søndag! 

Bella & the Bulldogs er en spritny serie på Nickelodeon som følger heppekors-
lederen Bella Dawson, hvis liv i Texas tager en uventet drejning, da hun bliver 
den nye quarterback for hendes skolehold ’The Bulldogs’. I starten var resten 

af holdet ikke glade for at have hende som quarterback, men til sidst accepterer de 
hende. Se nye episoder hver søndag kl. 18.20.

FA Cup 
Finale

6’eren byder på en lang række af sevær-
dige fodboldkampe til foråret.
I lørdagsbold på 6’eren står værterne 

Henrik Hoffmann og Kian Fonoudi klar med et 
panel af Danmarks dygtigste fodboldeksper-
ter, der vil guide ægte fans gennem de mange 
kampe fra Premier League, FA Cup, Capital 
one Cup, La Liga og Copa del Rey.
6’eren byder også på topfodbold fra Europa 
League til foråret, hvor AaB skal kæmpe 
en blodig kamp om det eftertragtede trofæ. 
Storhold som Inter, Liverpool, Napoli og Roma 
er også med i turneringen.
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På dansk jord følger Politijagt Henrik fra 
Midt- og Vestsjællands Politi og Peter 
og Jørgen fra Nordsjællands Politi, når 
de stopper og konfronterer de tusindvis 
af bilister, der hvert år sætter vores liv 
på spil med for høj fart eller sprit i blo-
det. Betjentene sætter alle kræfter ind i 
kampen for at stoppe Danmarks farligste 
trafikanter, og i år gør de brug af nye 
beføjelser til at beslaglægge spritbilisters 
biler, når promillen er over 2,0.

Stalker
Cyberchikane, voyeurisme og seksuelle 
besættelser udgør et højaktuelt udgangs-
punkt for Kanal 5’s nye psykologiske thril-
lerserie ’Stalker’. Jack Larsen og Janice 
Lawrence (Maggie Q og Golden Globe-
vinder Dylan McDermott) udgør en lille, 
men central del af LAPD’s afdeling for 
’stalking’.
Jack Larsen er for nyligt blevet overført 
til enheden fra New York Citys drabsdi-
vision, hvor hans kontroversielle adfærd 
og stærke personlighed ofte voldte ham 
problemer – men nu viser sig værdifulde 
i det nye job. Hans chef, løjtnant Beth 
Davis, er en stærk og ekstremt fokuseret 
kvinde, som er drevet af én ting: Sin 
voldsomt traumatiske fortid. Med resten 
af ’stalker-teamet’, ivrige Ben Caldwell 
og kløgtige Janice Lawrence, er det nu 
Larsen og Davis’ opgave at profilere 
stalkerne og deres ofre, inden sagerne 
eskalerer – og i værste fald får et fatalt 
udfald. Alt imens forsøger de begge at 
holde deres personlige kæpheste i skak.

Masser af underholdning
på SBS kanalerne

KANAL 5:

De beskidte helte
“De beskidte helte”, Kanal 5's nye repor-
tageserie, følger et hold hårdtarbejdende 
mænd, der rykker ud og hjælper dér, hvor 
almindelige mennesker må give op: Når 
en kælder svømmer over efter et sky-
brud; når politiet finder en dødligger; når 
en ældre dames faldstamme knækker; 
eller når rotter og kakerlakker flytter ind, 
så rykker vores helte ud.
I daglig tale er de sanitører, vagtledere 
og skadedyrseksperter, men hvor skaden 
er sket, er de vores allesammens helte – 
”De beskidte helte”. 

Politijagt
Foråret på Kanal 5 byder på en ny 
omgang Politijagt, og i denne sæson føl-
ger vi blandt andet Vlado, når han tager 
turen til Utah for at besøge sine ameri-
kanske kolleger i ”Utah Highway Patrols”. 
Vlado er med helt tæt på, hvad end det 
drejer sig om at opsnappe ulovligt pro-
duceret narko i Californien eller finde en 
vandrer, der er forsvundet i Utahs svært 
fremkommelige bjerge.
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I serien ”Nyskilt” vil 
Kanal 4 vise, at uanset 
grunden så kræver det 
både styrke og mod at 
skulle finde sig selv igen 
efter et forlist ægteskab.

“
styrke og mod at skulle finde sig selv 
igen efter et forlist ægteskab. De nyskilte 
kvinder skal skabe sig et nyt liv midt i en 
turbulent periode uden meget overskud.
De seks medvirkende kvinder er hudløst 
ærlige og åbne om denne komplekse tid, 
både på skærmen og ved hjælp af egne 
dagbogskameraer. Vi følger kvinderne, 
både i de hårdeste måneder, og som de 
løbende kommer ud på den anden side. 
Med andre ord; Nyskilt er en inspireren-
de serie, der viser, at livet ikke stopper, 
selvom ægteskabet gør.

Kanal 4:

Nyskilt
20.000 ægteskaber endte sidste år i 
skilsmisse. I ”Nyskilt” kommer vi tæt 
på seks af dem.
”Nyskilt” er en reportageserie om seks 
kvinder i alderen 25-50 år, der alle er 
MIDT i deres livs vendepunkt. De er 
enten blevet forladt, vokset fra deres 
ægtefælle eller gået fra deres mænd 
på grund af utroskab, vold eller sågar 
en fængselsdom.
I serien ”Nyskilt” vil Kanal 4 vise, at 
uanset grunden så kræver det både 
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Bahamas 
Fra 10. maj kl. 10.00
Lad Animal Planet tage dig med på denne prisvindende, dokumentariske rejse 
til et liv langt ud over de idylliske hvide sandstrande og turkisblå hav. Til et sted 
på kloden, hvor natur og dyreliv kæmper mod hinanden og hvor hajer, delfiner, 
hvaler, havskildpadder, leguaner og flamingoer lever side om side. 

Strip the cosmos
Space Days på Discovery Channel byder blandt andet 
på den nye serie ’Strip The Cosmos’ af skaberne bag 
’Strip the city’. I denne serie tager kanalen dig med på 
en intergalaktisk rejse ud i universet. oplev kogende 
magma fra solens indre, se igennem jorden og få 
afsløret dens indre kerne, eller oplev de brændende 
kometer der suser rundt. Det og meget mere i en serie, 
der udforsker det gigantiske kosmos indre og ydre for 
at optrevle vores univers’ hemmeligheder og mysterier. 

SPACE DAYS

Tina Malone: 
50 år og gravid 
Søndag 10 maj kl. 21.00
50-årige engelske kendis Tina Malone har besluttet at 
få et barn med den mand hun elsker. Følg hendes op 
og nedture, når hun som 50-årig drager på en rejse 
for at opfylde sit højeste ønske om at få et barn. 

Hver onsdag kl. 21.00
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Programjusteringerne på tV 2 FRi i begyndelsen af 2015 har styrket kanalen og viser tV 2 FRi som 

den kanal, der mest rendyrket omfavner livsstilsstoffet.

De nye primetime-programmer 
på TV 2 FRI har givet kanalen 
ekstra medvind hos seerne. 

Det viser Gallup-seertallene for de 
seneste uger og måneder efter TV 2 
FRI’s programjusteringer i februar. I 
denne periode har TV 2 FRI bl.a. ople-
vet nogle af sine bedste dage og uger 
i kanalens levetid.
 
Først var det programmer som ’Ulla 
Terkelsen i Italien’, ’Ulla Terkelsen i 
Italien – ekstra’ og ’Kurs mod fjerne 
kyster – ekstra’ – alle tre i den aller-
bedste sendetid – som vakte stor 
interesse hos seerne. 
 
Senere har TV 2 FRI haft mange seere 
til de nye sæsoner af ’Årets dejligste 
have’ og ’De kongelige slotshaver’ 
og til programserien ’Huse, der aldrig 
kommer til salg’, der sætter fokus på 
store og små drømmeboliger i hele 
landet, som man aldrig kan få fingre i.
 
- Vi er stolte af vores plan for 2015 – 
og vi er meget glade for danskernes 
modtagelse af programmerne. Vi er 
i fuld gang med at udvikle flere dan-
ske primetime-programmer til TV 2 

FRI og kommer bl.a. med et helt nyt 
rejseformat, hvor Hans Pilgaard som 
seernes forlængede arm rejser med 
en særlig dansker ind i et land, som 
betyder virkelig meget for vedkom-
mende. I den første sæson vil Jørgen 
Leth forsøge at vise Hans Pilgaard, 
hvorfor Frankrig ligger så tæt på hans 
hjerte, siger Sune Roland, kanalchef 
for TV 2 Networks og dermed også 
for TV 2 FRI. 
 
Danske programserier i den 
sene eftermiddagsflade
TV 2 FRI har også lanceret en række 
andre danske programserier, der sen-
des i den sene eftermiddagsflade fra 
klokken 16.50 og frem til ved 18-tiden. 
Programmerne genudsendes i den 
sene aftenflade på kanalen – og i 
øvrigt også om formiddagen, hvis man 
har bedre mulighed for at se fjernsyn 
på det tidspunkt.
 
Det drejer sig om 'Mit frirum', hvor 
store personligheder fortæller om 
deres frirum, 'Mit livs eventyr' om pas-
sionerede danskere med en ualminde-
lig historie, 'Køkkentjansen', hvor kokke 
laver mad af fem ingredienser, seerne 

har valgt, samt 'FRI tester'. Værter er 
Cecilie Hother, Lene Beier og Jens 
Bordinggaard.
 
Kanalen sender også ’FRIs bageri’, 
hvor to kendte danskere besøger en 
af Danmarks bedste bagere og kon-
ditorer. Marianne Stagetorn fra La 
Glace, bestseller-kagebogsforfatter 
Trine Hahnemann og en af mændene 
bag Lagkagehuset, ole Kristoffersen, 
skiftes til at styre slagets gang, når der 
dystes i bageriet.
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TV 2s nye sportskanal er i de første 

måneder af 2015 den mest sete af de rene 

sportskanaler  – i de kommende uger er der 

nye cykelløb, VM-ishockey, håndbold, dansk 

ishockey, DTC-motorsport, basketball og 

badminton på kanalen.

TV 2s nye sportskanal med fokus på danske rettigheder, 
events, nyheder og journalistiske magasiner, TV 2 SPoRT, 
har fået en meget flot modtagelse hos danskerne. Siden 

kanalens premiere 9. januar og frem til slutningen af marts er 
TV 2 SPoRT den klart mest sete blandt de rene sportskanaler.
 
I denne periode står TV 2 SPoRT for cirka 1,5 procent af dan-
skernes tv-forbrug. De nærmeste konkurrenter blandt de rene 
sportskanaler står for henholdsvis 0,8 procent og 0,5 procent 
af tv-seningen.
 
Starten for TV 2 SPoRT har været så god, at kanalens første 
måned var den bedste blandt alle nye kanaler – både sportska-
naler og alle andre kanaler - i 15 år.
 
- Jeg tager det som et stort skulderklap fra danskerne til TV 
2 SPoRTs måde at dække sportsbegivenheder og sports-
nyheder på. I premieremåneden fik vi god og solid støtte af 
VM-slutrunden i herrehåndbold, men siden januar har TV 2 
SPoRT vist, at kanalen også kan gøre sig stærkt gældende 
uden en håndboldslutrunde, siger TV 2s sportschef, Frederik 
Lauesen.
 
De mange transmissioner af dansk og international sport fort-
sætter for fuld kraft i de kommende uger og måneder. Her byder 
TV 2 SPoRT bl.a. på slutspil i de danske håndboldligaer, dansk 
ishockey og VM-ishockey med dansk deltagelse, dansk og 
amerikansk basketball, den bedste danske motorsport (DTC), 
internationale badmintonturneringer og forårsklassikere i cykling.
 
TV 2 SPoRT sender også de journalistiske magasinprogram-
mer ’Mellem linjerne’, der går bag om ugens vigtigste historie, 
magasinet ’Fodbold Unplugged’, håndboldmagasinet ’Kontra’ 
og det eksperimenterende ’SportsLab’, der bl.a. gennemfører 
forskellige tests fra idrættens verden. også den underholdende 
’Sportsquizzen’ med Claus Elming som vært kan ses på TV 2 
SPoRT.

Højt kendskab til TV 2 SPORT 
TV 2 SPoRT har også opnået stort kendskab blandt dan-
skerne - og især hos de sportsinteresserede og de meget 
sportsinteresserede.
 
En måling tidligt på året viste, at blandt de sportsinteressede 
havde 92 procent allerede på det tidspunkt kendskab til TV 2 
SPoRT, og 77 procent havde en intention om at se kanalen. 
og kiggede man på de meget sportsinteresserede, kendte 
99 procent TV 2 SPoRT, og 78 procent havde en intention 
om at se kanalen.
 
- Analysen levner ingen tvivl om, at TV 2 SPoRT har fundet 
vej til de sportsinteresserede danskere, og at den er gen-
stand for en betydelig interesse med kanalens mange direkte 
transmissioner, siger Frederik Lauesen.

Flot start til 
TV 2 SPORT

ANALySE: 
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Flot start til 
TV 2 SPORT

ANALySE: 

Under overfladen,
ny serie på NGC

Følg med i den nye serie ’Under over-
fladen’ på NatGeo, hvor vi bl.a. går helt 
tæt på det ikoniske skibsvrag ’Titanic’ 

og det mystiske fænomen ’Bermuda Trekanten. 
Med virtuel computergenererende billedsprog, 
undersøisk kortlægning, og de nyeste compu-
tergrafik teknikker, går vi ind i jagten på svar på 
de mangeårige mysterier.  
 
Premiere 20. maj fra kl. 21.00 på NatGeo.

10 kendte danskere efterlades i en jungle i Sydafrika, hvor 
de sammen skal kæmpe om mad, samtidigt med at de 

skal kæmpe mod nogle af deres største fobier. Totalt blottet for 
hverdagsgoder som rent tøj, make-up, sociale medier og en 
kiosk rundt om hjørnet følger vi de 10 kendte danskeres udvik-
ling, op og nedture, i den store jungle, når de bliver skubbet helt 
til grænsen. og helt til grænsen – det kommer de. De vil blive 
presset ud i opgaver, som de aldrig havde forestillet sig at give 
sig i kast med, ligesom de vil få serveret madvarer, som de i 

deres vildeste fantasi aldrig havde troet, at de skulle sætte tæn-
derne i. De kendte danskere vil med andre ord blive udfordret på 
nogle af deres værste fobier. Spørgsmålene er: Hvem er mand/
kvinde nok til at tage kampen op? Mod junglen, mod konkur-
renterne, mod sig selv? og hvem må undervejs overgive sig og 
råbe: ”JEG ER EN CELEBRITY – Få mig væk herfra!”? Vinderen 
bliver til sidst kronet som konge eller dronning af junglen. ’Last 
man/woman standing’ vinder 250.000 kroner og nok håneret til 
at vare en livstid.

kORt & GODt

Zoey 101
- mandag til fredag 
kl. 19.35 på Nickelodeon

Se med mandag til fredag i Zoey 101, sæson 2 på Pacific Coast Academy 
hvor vi følger Zoey og hendes veninde Nicole. Et nyt år betyder nye fag, 
nye eventyr, nye venner og sågar en ny slof, Lola…der taler med de døde! 

Dette betyder at Zoey og Nicole begynder at sove udenfor men de finder heldigvis 
hurtigt ud af at Lola er helt normal og bare øver sig på at være skuespiller.  

Jeg er en 
celebrity 
- få mig væk 
herfra
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Eurosport og Eurosport 2



Foråret på eurosports kanaler er altid 

medrivende og dramatisk. i år er ingen 

undtagelse, når rytterne igen indtager 

landevejene i de største etapeløb, mens 

tennisstjernerne slår om de store titler og 

Bundesligaen når sin afgørende fase.

Cykling
Maj er en af de helt store måneder på Eurosports kanaler, hvor både 
Giro d’Italia og French open er på programmet. Årets Giro d’Italia er 
udgave nummer 98 af det traditionsrige italienske etapeløb, der i år 
starter med en 17,6 kilometer lang holdtidskørsel. Løbet, der sidste 
år blev vundet af Nairo Quintana, byder i år på i alt seks etaper med 
bjergafslutning og seks etaper, der er skræddersyede til sprinterne og 
indeholder desuden en 59,2 kilometer individuel enkeltstart, så alle 
de bedste parametre fra cykelsporten kommer i spil. I alt skal rytterne 
tilbagelægge 3481 kilometer over det tre uger lange etapeløb, der 
starter den 9. maj og slutter den 31. maj. Giroen er årets første Grand 
Tour, som starter et forrygende cykelmekka, der senere på sommeren 
byder på både Tour de France og Vuelta a España.

Tennis
Den 26. maj starter French open, der er årets anden Grand Slam-
turnering på Eurosports kanaler og blandt de mest prestigefyldte 
begivenheder i løbet af sportsåret. Grusbaneturneringen blev sidste 
år vundet af Rafael Nadal for niende gang i karrieren, da han i finalen 
besejrede Novak Djokovic, der topper verdensranglisten. For Caroline 
Wozniacki var turneringen knapt så stor en succes. Danskeren røg ud 
i første runde til belgiske Yanina Wickmayer, men viste senere på året 
stor fremgang, da hun nåede finalen i US open. Wozniacki har siden 
vist topform, hvorfor det bliver særdeles interessant at se, om hun kan 
tage sin første Grand Slam-titel i årets French open.  

Fodbold, snooker, Le Mans…
Foråret er dog ikke blot for cykel- samt tenniselskere. Bundesligaen 
afgøres den 23. maj på Eurosport 2, hvor det igen i år kan blive 
de forsvarerende mestre fra Bayern München, der løber med den 
fornemme titel efter en formidabel sæson. også snookerfans kan se 
frem til maj, hvor Mark Selby skal bevise, om han endnu engang kan 
vinde verdensmesterskabet, der afgøres i Sheffield den 4. maj, inden 
en lige så intens snookersæson igen starter op senere på året. Den 
13. og 14. juni står i motorsportens tegn, når Eurosports kanaler sen-
der alle 24 timer fra Le Mans, der rangerer på listen over de hårdeste 
og mest medrivende sportsbegivenheder i løbet af året.

>>

Eurosport og Eurosport 2
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Stabilt internet
– helt nødvendigt i det private hjem

Alt for mange udfald
Behovet for et stabilt internet i vores hjem er stadig stigende.
I takt med at flere og flere enheder skal på internettet har vi behov 
for at være ”på” konstant – og ikke mindst have en stabil internet-
forbindelse.
Desværre er det langt fra tilfældet altid. ”Faktisk oplever ca. 89% 
af alle husstande løbende udfald på det trådløse internet”, fortæller 
forretningsudviklingschef i Dansk Kabel TV Kent Vig. 
Det sker tit, at vi bliver ”smidt af” midt i den gode film, som vi strea-
mer til vores TV eller tablets, eller at sønnen bliver afbrudt fra sit 
online spil og datteren af sin chat med veninderne. Dette til stor 
irritation for os alle.

En følsom teknologi
Det trådløse internet er en meget følsom teknologi, som kan forstyr-
res af forskellige forhold udefra – f.eks. andre elektroniske enheder, 
betonvægge/skillevægge, andre netværk (f.eks. naboers netværk), 
og placering af vores router. 
Derudover har antallet af tilkoblede enheder (ofte max 10) betydning 
for både hastighed og dækning.
og selv om 10 enheder umiddelbart burde kunne opfylde en almin-
delig families behov – er dette mange gange ikke tilstrækkeligt. Et 
almindeligt hjem har nemlig ofte flere enheder på internettet:
- 2-3 mobiltelefoner
- Vores gæsters mobiltelefoner
- 2-3 pc´ere

- 2-3 tablets
- 2-3 Smart TV
Alt dette påvirker både hastighed og dækningsområde.

Den fremtidige teknologi
Hidtil har været anvendt 2,4 Ghz accesspunkter, som understøtter 
alle de trådløse enheder, der kræver internet. Det har været en billig 
teknologi med god rækkevidde. Men fremover anbefaler Kent Vig, 
at der anvendes et dual radio accesspunkt med både 2,4 Ghz og 5 
Ghz. Det giver forbrugerne langt flere fordele. ”Ved store afstande 
får man nemlig fordelen af 2,4 Ghz – idet dette accesspunkt har 
en meget lang rækkevidde og ved kortere afstande opnår man 
væsentligt højere hastigheder på det trådløse 5 Ghz. Derudover 
kan man med det nye accesspunkt tilkoble 100 enheder samtidig, 
så det burde være fremtidssikret”, siger Kent Vig smilende.
På baggrund af mange grundige tests af både teknologi og udstyr 
har Dansk Kabel TV lanceret en løsning til det trådløse internet, der 
anvender netop denne teknologi og sikrer forbrugeren den bedste 
dækning og en meget stabil løsning (altså langt færre udfald).
Udviklingen af løsningen er en proces der fortsætter. ”Vi arbejder 
naturligvis hele tiden på udvikling af løsningen, så den konstant 
opfylder vores kunders behov og krav”, slutter Kent Vig.
Kontakt Dansk Kabel TV på telefon 76 42 88 00 for at høre 
mere om internet-løsningen og for at få besøg af én af de 
professionelle teknikere, der kan stille en diagnose af dine 
problemer med det trådløse internet. 

Værsgo’, her er en gavecheck ti l dig!
Alle læsere af Skantenne focus får hermed en gavecheck. Brug gavechecken og 
opnå rabat på én af fi re ydelser. Se mere på www.danskkabeltv.dk/check og besti l 
inden 1. juni 2015, så deltager du samti dig i lodtrækningen om 3 x 2 biografb illett er.

BESTIL PÅ WWW.DANSKKABELTV.DK/CHECK 

G A V E C H E C K

Kroner:    F I R E H U N D R E D E N I T I F E M  0 0 / 1 0 0

Dato:       April - Maj  2015

495 kr.Brug gavechecken og opnå 
rabat på følgende ydelser:

 Indsti lling af tv-kanaler
 Ophængning af tv
 Bortskaff else af tv 
 WIFI Plus 495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr.495 kr. VIND EN TUR I BIFFEN!Vi trækker lod om 3 x 2 biografb illett er blandt alle

indløste gavecheks



Valgfrihed i Skanderborg 
Antenneforening
– bredbånd med YouSee Play Tv & Film og Bland Selv

Skanderborg Antenneforening har en aftale som betyder, at du har adgang til særlige 
priser og hastigheder på bredbånd hos YouSee. Det er trådløst og fuld af fordele som du 
automatisk får med tjenesten YouSee Play Tv & Film.

Med YouSee Play Tv & Film kan du se dine tv-kanaler overalt, � nde tidligere udsendelser 
i Tv-arkiv, gå på opdagelse i Danmarks største børneunivers og lade dig underholde med 
masser af � lm og serier på din pc, tablet og mobil. Læs mere på yousee.dk/play

Bredbånd med Bland Selv
Med bredbånd har du også mulighed for at skrue på din up- og downloadhastighed uden 
det koster ekstra. Så bestemmer du selv hvordan din hastighed skal fordeles alt efter om 
du vil sende meget eller hente meget. Og du kan f.eks. vælge at din up- og download 
hastighed går lige hurtigt:

Du køber 4 Mbit/512 kbit (149 kr./md.) – hastigheden har ikke Bland Selv-tjenesten

Du køber 15/3 Mbit (199 kr./md.) som kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 Mbit

Du køber 25/5 Mbit (229 kr./md.) som kan ændres til 20/10 Mbit og 15/15 Mbit

Du køber 50/20 Mbit (249 kr./md.) som kan ændres til 40/30 Mbit og 35/35 Mbit

Du køber 80/30 Mbit (279 kr./md.) som kan ændres til 60/50 Mbit og 55/55 Mbit

Du køber 100/20 Mbit (299 kr./md.) som kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit

YouSee Bredbånd forudsætter tv fra Skanderborg Antenneforening.

Få adgang til YouSee Play Tv & Film og Bland Selv 
– læs mere på yousee.dk/foreningsbredbaand

En hastighed på f.eks. 
50/20 Mbit kan ændres til 
40/30 Mbit eller 35/35 Mbit 
alt efter om du har brug for 
at sende meget eller hente 
meget.

40/30 Mbit

50/20 Mbit 35/35 Mbit

HENTE 
MEGET

SENDE
MEGET

Du køber 4 Mbit/512 kbit (149 kr./md.) – hastigheden har ikke Bland Selv-tjenesten

300/60 Mbit 
til 399 kr. 

Kommer snart i Skanderborg 
Antenneforening. 

Følg med på 
yousee.dk/300mbit
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Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

STEM PÅ DE BEDSTE SPORTSKANALER!
Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af 

verdensklasse-begivenheder. Vi har  eksklusive rettigheder til verdens største sportsbegivenheder. 
Vi viser også verdensklasse tennis, atletik, motorsport og meget meget mere.....

DE STØRSTE SPORTSRETTIGHEDER  
LIGGER STADIG HOS  
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