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Optag dine  
favoritter

Find det du gik glip 
af i tv-arkivet

Se film  
og serier

Nem adgang til
Bland Selv-kanaler 

Se tv på din måde
Morgen-tv om aftenen ... eller omvendt? 
Nu slipper du for at indrette dig efter sende- 
tider, der ikke passer ind i dine planer. 

Med den nye tv-boks fra YouSee kan du 
nemlig se dine yndlingsprogrammer, lige 
når det passer dig. Du kan også sætte 
nyhederne på pause, hente en kop kaffe, 
og se videre, hvor du slap.

Eller hvad med at optage et afsnit af  
familiens yndlingsserie til en regnvejrsdag?

Det er bare nogle af de muligheder, du har 
med den nye tv-boks. 

Bland din egen tv-pakke
Som noget nyt kan du også vælge en Bland 
Selv-pakke. Det betyder i praksis, at du 
udover de 25 faste tv-kanaler i Lille-pakken 
selv kan sammensætte kanalerne i Mellem- 
og Store-pakken, som du ønsker.

Se hvordan, og læs mere om dine muligheder 
på www.skantenne.dk

Sæt dit 
tv på pause

Start 
programmer forfra

Kig ned i din lokale YouSee butik eller ring 70 70 40 70
YouSee tv-boks kræver tv fra Skanderborg Antenneforening samt internetadgang. Alle priser er v/Automatisk 
Kortbetaling (ellers tillæg på 49 kr./regning eller 9,75 kr./regning v/BS) og tilmelding til e-kommunikation 
(ellers gebyr på 29 kr./md.)

Prøv den nye tv-boks

Første måned

0,-
Herefter fra 30 kr./md.
Forsendelse 0 kr. ved køb i en 
YouSee butik – ellers 99 kr. 
Ingen oprettelse eller binding. 

FK0038_1649_Annonce_skanderborg_210x297.indd   1 09/12/16   10:44



Redaktion: 
Hanne Grøn (ansv.)
og Henrik Christensen

Kontormedarbejdere: 
Brian Bjerre og Ulla Laurberg

Kontoradresse: 
Adelgade 48, 
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 17 11

FORORD

Vi går nu ind i foreningens 41. forår og kan næsten ikke rumme alle de nyheder, 
vi gerne vil sprede kendskabet til over de få sider, bladet levner plads til. Men 
vi forsøger - og vi forsøger også i vores daglige kapacitet at favne de tjenester 

og andre ny-skabelser på teknologi-siden, som vi skønner er bredt ønskværdige og 
gi’r en reel mer-gevinst for medlemmerne. 

Med forårs solens skarpe skær ser vi ikke blot støvet på diverse skærme men også 
den slitage, et anlæg uundgåeligt løber ind i med tidens tand. Vi har naturligvis 
løbende vedligeholdt og investeret men som varslet på generalforsamling og i sidste 
blad, vil der komme mere fokus på anlæggets helbreds tilstand i de næste par år. 
Investeringen andrager ca. 8 mio kr. (svarende til 6-700 kr. pr. medlem) men da vi 
har hensat til det, vil arbejdet ikke påvirke den daglige drift og dermed prisen på 
foreningens ydelser. 

Bladets faste skribenter fra kanalerne bidrager også denne gang flittigt med nyhe-
der- studer dem endelig – der er rigtig mange nye, gode produktioner (især serier) 
fra dem alle, og ambitionerne bli’r tilsyneladende bare større med den stigende 
indbyrdes konkurrence. Vi håber at ha’ sammensat et udbud, der kan tilfredsstille 
de fleste – og ved, at mange har ønsket en bredere vifte i mellem pakken – den får 
man nu med udvidelsen af denne til 10 kanaler, hvoraf de to er nye i pakken: TV 2 
Fri og Discovery’s TLC. 

TV 2 Play på vej til Skanderborg
Foreningen har indgået aftale med TV 2 om at tilbyde stationens streaming tjeneste, 
TV 2 Play, til en fordelagtig pris til foreningens medlemmer. Kort beskrevet vil et 
abonnement bl.a. give adgang til TV 2’s kanaler på alle platforme (PC, smart tv, smart 
phones, tablets og chromecast). Play kan tilkøbes fra både mellempakke og store 
pakke til samme pris, og vi kan love, at den pris bli’r særdeles attraktiv. Mere herom 
senere i maj måned! Bestilles via vores hjemmeside: skantenne.dk. 

41 års fødselsdag på Kulturtorvet: 10. juni 
Sæt allerede nu kryds ved lørdag den 10. juni, hvor vi fejrer foreningens 41 års dag 
med et gratis, åbent arrangement på Kulturtorvet på Parkvej. Der bli’r god informa-
tion fra os og vores udbydere- og der vil selvfølgelig også være plads til fest og 
farver! Se mere på hjemmesiden, og de sociale medier samt lokale medier, når tiden 
nærmer sig. En række kanaler/udbydere har allerede budt ind med bidrag til den 
gode stemning, bl.a. NGC, TV 2, Viacom, Viasat, Verdens TV, Disney og de utræt-
telige tovholdere fra YouSee.

Rigtig godt forår, 

Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)

Åbningstid:
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tors: 10.00 – 17.00

Hjemmeside: 
www.skantenne.dk

Bladkontakt: 
Tlf. 86 52 17 11 (antenneforeningen
– ml. kl. 10.00-13.00)
e-mail: kontoret@skantenne.dk. 
eller caramia@mail.dk (Hanne Grøn)

Layout & Tryk: 
Harboe Grafisk
N. P. Danmarksvej 19
8732 Hovedgård
Tlf. 86 510 410
E-mail: info@harboegrafisk.dk

Oplag: 6.200 

Foreningens 41. forår 

Sæt allerede nu kryds 
ved lørdag den 10. 
juni, hvor vi vil fejre 
foreningens 41 års 
dag på Kulturtorvet. 
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Generalforsamling og 
flere spændende muligheder

AF  HENRIK CHRISTENSEN

Generalforsamling
Tirsdag den 28. februar 2017, afholdt Skanderborg 
Antenneforening sin ordinære generalforsamling, i loka-
lerne på Lille Capri i Skanderborg.

Det var en god generalforsamling og en hyggelig aften, og 
på trods af et beskedent fremmøde, var spørgelysten god.

Der var stor interesse for den nye boks, og de nye mulighe-
der, hvor Bland Selv er et spændende nyt produkt.

Konkurrencesituationen og pakkefordeling
Vi har i alt ca. 10.700 medlemmer. Vi har det seneste år 
kun haft en mindre tilbagegang på 1,2%, hvilket er rigtig 
flot, set i lyset af den store konkurrence der er på tv mar-
kedet i dag.

Vi får også nye medlemmer og deltager gerne i nye udstyk-
ninger i vores sendeområde.

Fordelingen af medlemmer i vores 3 pakker er her i 2017 
således, 
Lille Pakke  3.052
Mellem Pakke   1.330
Stor Pakke  6.188 

Som det fremgår, er den store pakke fortsat den mest 
populære i Skanderborg Antenneforening med 58% af de 
samlede medlemmer.

Programafstemning 
Igen i år har vi gennemført programafstemning.
 
I år har vi modtaget 375 stemmer, hvoraf 325 er blevet 
afgivet over nettet.

Vi har år efter år oplevet en vigende interesse for program-
afstemning og senest har det alene være 3,5% af vores 
medlemmer, der har ønsket at stemme.

Tiden for programafstemning er simpelthen løbet fra os, og 
vi tager konsekvensen af den vigende interesse og afskaffer 
programafstemning fra næste år.

I bestyrelsen har vi adgang til flere opgørelser om interesse 
og seer antal på de enkelte kanaler, så det bliver ikke et 
problem fortsat at vælge og sammensætte de mest inte-
ressante programpakker til medlemmerne i Skanderborg 
Antenneforening.
 
Bland Selv og ekstrakanaler
Vi oplever, at flere af vores medlemmer ønsker større valg-
frihed – uden at det må løbe løbsk rent prismæssigt.

I samarbejde med vores leverandør YouSee, tilbydes 2 
gode løsninger, der tilgodeser de medlemmer der allerede 
nu ønsker at gå den vej.

Vi tilbyder i dag 2 Bland Selv tv pakker og mulighed for 
tilkøb af Ekstrakanaler.

Med “Ekstrakanaler” kan man selv købe kanalerne enkeltvis.
Ekstrakanaler kan tilkøbes allerede fra den mindste tv-
pakke.

Jeg forestiller mig, at “Ekstrakanaler” primært vil appellere til 
husstande, der ønsker få – og måske mere niche-prægede 
tv-kanaler.

For husstande med et bredt tv-forbrug vil det dog stadig 
bedst kunne betale sig, at vælge en af de større tv-pakker.

Bland Selv TV er et produkt hvor man selv vælger hhv. 10 
eller 33 kanaler oven på den Lille Pakke.

Bland Selv pakkerne vælges også på toppen af den Lille 
tv pakke.

Med “Ekstrakanaler” kan man selv 
købe kanalerne enkeltvis.
Ekstrakanaler kan tilkøbes allerede 
fra den mindste tv-pakke.

“
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Antallet af kanaler i en Bland Selv-pakke, følger antallet af 
kanaler i den faste Mellem- og Store tv-pakke.

Prisen på Bland Selv-pakker, er den samme, som prisen på 
den faste Mellem- og Store tv-pakke.

Disse forhold har også været medvirkende til, at vi har 
ønsket at udvide antallet af kanaler i vores mellem pakke fra 
8 til 10 kanaler, så vores medlemmer med Mellem pakken 
har flere kanaler til bland selv.

Man kan også blande sin egen Store tv pakke – her vil man 
frit kunne vælge 33 tv-kanaler ovenpå Lille pakke
(25 kanaler fra Lille pakke + 33 valgfrie kanaler = 58 tv-
kanaler).

De valgfrie tv-kanaler kan udskiftes hver måned – uden at 
det koster ekstra.

Der er over 100 kanaler at vælge imellem, så der er rig 
mulighed for at sammensætte en løsning der passer bedst 
til husstandens ønsker.

De valgfrie tv-kanaler sendes kodet. Derfor skal der bruges 
enten en YouSee tv-boks eller YouSee kort og kortlæser 
(CA-modul).

Hvad bringer året
2017 tegner til at blive et nyt spændende år i Skanderborg 
Antenneforening.

Vi leverer igen i år 3 faste pakker – både kvalitets- og 
prismæssigt,  som vi tror på at vores medlemmer vil tage 
godt imod. 

Vi ser frem til at følge udviklingen i de digitale tilbud, hvor vi 
især tror på at Bland Selv pakkerne bliver et hit.

Vi fortsætter vores strategi med at foretage udbygning og 
forbedringer i vores anlæg til gavn for både TV og bred-
båndskunderne.

YouSee har meddelt, at de allerede her i 2017 kommer med 
en ny forbedret boks – der kan lidt mere af det hele.

Vi har ønsker om at være synliglige i vores markedsområde, 
for både vores medlemmer og potentielle nye medlemmer 
og vi planlægger at lave et arrangement hen over somme-
ren, som I vil komme til at høre meget mere om.

Den nye programoversigt er vedlagt dette blad.

I bestyrelsen ser vi frem til endnu et nyt godt tv år for vores 
medlemmer i Skanderborg Antenneforening.
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KORT & GODT

Fra torsdag 18. maj kl. 21:00

Too Ugly For Love?
Fra torsdag 18. maj kl. 21.00 

Det kan være afskrækkende nok for nutidens singler at skulle 
date og finde kærlighed, men at finde den eneste ene kan 
være så godt som umuligt for folk, der også lever med en 
fysisk skavank. I serien følger vi igen unikke singler, der tilfæl-
digvis også lever med usædvanlige lidelser, og som kæmper 
en brav kamp i dating-verdenen – hvis de da overhovedet får 
en date! De slås med et dilemma om, hvordan og hvornår de 
skal fortælle potentielle partnere om deres lidelse. I denne 
serie følger vi bl.a. Chris på 28 år fra Seattle i USA. Han har 
tabt, hvad der svarede til halvdelen af hans kropsvægt, men 
har nu masser af løs hud, så hans selvtillid er helt i bund. Vi 
møder også Claire på 39 år fra Birmingham i England. Hun har 
alopeci og har været på mere end 1.000 dates for at finde en, 
der kan acceptere både hende og hendes lidelse. De fleste 
kan skjule de lidelser, de lever med, når de først møder folk, 
men kan de finde en potentiel partner og samtidig have modet 
til at afsløre alt?

Tattoo Girls

Skin Tight
Fra torsdag 18. maj kl. 22.00

Serien er tilbage og ser atter nøje på folk, der har 
tabt sig enormt meget – enten ved hjælp af bypass-
operationer eller strenge diæter og motion – men som 
så oplever, at de er ved at drukne i løs hud. Vi følger 
dem på deres rejse gennem utallige operationer for at 
fjerne op til 23 kilo løs hud. I denne serie møder dr. 
Nowzaradan og andre førende læger patienter som 
f.eks. Brenda, der har tabt mere end 113 kilo, og som 
nu har løs hud over hele kroppen. Hendes mand har 
også tabt sig voldsomt, men nu fører deres kroppe 
dem på skilsmissens rand. Modellen Calisto lå i sen-
gen i seks år, fordi hun blev forgiftet med plantegift, 
og dermed steg hendes vægt voldsomt til 180 kilo. 
Efter en maveoperation tabte hun 108 kilo, men red-
dede sig i stedet masser af løs hud. Nu drømmer hun 
om at kunne passe sin brudekjole, uden at man kan 
se diverse elastiske undertøj igennem. For nogle af 
patienterne er der alvorlige komplikationer undervejs 
i deres vægttab. I sidste ende er resultaterne choke-
rende og efterlader patienterne med en ny krop og et 
nyt liv.

Fra mandag 29. maj kl. 22.00

Ink Ink er en helt anderledes tatovørforretning. Den ejes 
og drives af den unge Kelsey, og alle ansatte er kvinde-
lige tatovører. Kelsey åbnede sin forretning i Springfield 
i Missouri og var fast besluttet på at have en forretning, 
der var helt anderledes fra de sædvanlige maskuline 
og til tider meget intimiderende traditionelle tatovør-
forretninger... Hun ansætter sine veninder Meagan 
og Nikki, der også er tatovører, mens Brittany står for 
alle piercingerne. Der er altid travlt i butikken med de 
mange forskellige kundetyper - fra speltmødre til uni-
versitetspiger, mor/datter-arbejde, vordende brude osv. 
Man keder sig med andre ord aldrig hos Ink Ink, og der 
er altid masser af drama på dagsordenen! I denne serie 
følger vi højde- og lavpunkter for tatovørpigerne og ser 
nærmere på de venskaber og arbejdsrelationer, de har 
parterne imellem i deres hverdag.

Foråret på TLC
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KREJLERKONGEN

HELLAS HAVE

BEIER BYGGER

Tillykke til Skanderborgs 
mellempakkekunder, der nu 
kan se TV 2 FRI

ALT DET VI DELER



I programserien 'Beier bygger' følger vi tv-vært Lene Beier og hendes 
familie, der tæller ægtemand Anders, sønnerne Arthur og Otto og hun-
den Bruce Wayne, når de forvandler et hus fra 70'erne til det hus, de 
længe har drømt om.

- Vi forelskede os i Søvang på Amager ved første øjekast, for vores 
store drøm har altid været at bo ved vandet. Vi elsker vandet! Vi kommer 
til at bo tæt på natur og vores jobs, så det har ikke været let at finde 
det rigtige sted. Vores kommende hus skal være et intelligent hus, for 
det er vigtigt for os, at huset er så miljøvenligt som muligt. Vi håber, at 
vi kan være med til at inspirere kommende nybyggere til at gå samme 
vej og ikke lade sig afskrække, sagde Lene Beier ved projektets start.
 
Tv-holdet følger byggeprojektet fra de første spæde ideer, til huset står 
færdigt. Men det koster blod, sved, tårer og ikke mindst tid – masser 
af tid – at komme i mål med sin drøm. For processen går ikke helt efter 
planerne.

- Vi er super glade for, at Lene og hendes familie har givet os lov til at 
være med helt tæt på, imens byggeriet står på. Det er jo 100 procent 
familiens byggeprojekt – i forhold til både økonomi, indretning og plan-
lægning – og vi har ingen indflydelse på, hvad der sker og hvorfor. Det 
gør hele oplevelsen endnu mere autentisk og ægte og dermed også 
nemmere for seerne at identificere sig med, siger TV 2 FRI-redaktør 
Nicolai Hansson.

Beier bygger 

KREJLERKONGEN

HELLAS HAVE

BEIER BYGGER

Tillykke til Skanderborgs 
mellempakkekunder, der nu 
kan se TV 2 FRI

ALT DET VI DELER

Det kan du (bl.a.) glæde dig til på TV 2 FRI

Tag med Cecilie Hother til Hjallerup Marked, når TV 2 FRI igen i år sender direkte fra 
Danmarks største krejlermarked lørdag 3. juni. Det bliver en lørdag for dig, der elsker lop-
pefund, god stemning og glade gæster.

Også ’Krejlerkongen’ med Lasse Rimmer som auktionarius og holdkaptajnerne Andreas 
Bo og Brian Lykke tager til Hjallerup denne dag og sender det populære quizprogram 
direkte fra markedspladsen. Og så vil Cecilie sammen med gode FRI-venner blive kastet 
ud i en konkurrence, hvor det gælder om at finde sine bedste kræmmerevner frem.

FRIs store krejlerdag

FRIs store 
havedag

Den populære TV 2 FRI-vært kaster sig selv og 

familien ud i et omfattende byggeprojekt 

– men processen kommer ikke til at gå helt efter planen.

TV 2 FRI elsker haver! Og derfor er vi 
selvfølgelig med, når Haveselskabet 
for første gang afholder ’Cph Garden 
2017’- et kæmpestort haveshow med 
otte showhaver, 200 udstillere og 
20.000 gæster. ’Cph Garden’ er en 
hyldest til haveglæden, og TV 2 FRI 
giver dig alt det bedste fra showet 
lørdag 24. juni. 

Vi får også en FRI-have, som skal 
blive til med ideer fra FRIs seere og 
sammen med en kendt haveekspert. 
FRI-haven er blandt de otte showha-
ver, der deltager i konkurrencen ved 
’Cph Garden’ om at blive kåret til den 
bedste have.

11Nr. 2 - maj 2017



Programoversigt 2017/2018

INSIDE 
AMY SCHUMER

SOUTH PARK

THE DAILY SHOW 
MED TREVOR NOAH 
THE DAILY SHOW 
MED TREVOR NOAH 



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 2017/2018



Programoversigt pr. 3. maj 2017/2018

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.

DR  1

DR2  2

DR Kultur  3

Kanal 5  4

TV2  5

TV 3   9

YouSee Infokanal  13

DR 3  21

dk4  23

TV2 Østjylland  25

DR Ramasjang   27

DR Ultra  33

Ekstrakanalen  55

Prøvekanalen  74

SV1  87

SV 2  88

TV4   89

NRK 1  90

ARD  91

ZDF  92

NDR  93

RTL  94

Folketings TV  95

Kanal Østjylland / 
Tegnsprogskanalen  96

6'eren HD 14

TLC 16

TV 2 Fri 22

National Geographic 
Channel 26

Nickelodeon 31

TV 3 Puls 11

Canal 9 15

Discovery Channel 17

TNT 19

MTV 20

Comedy Central 24

Disney 28

Cartoon  30

Boomerang 34

Discovery ID 35

TV3 Sport 1 37

TV3 Sport 2 38

Eurosport 1 39

Eurosport 2 41

TV2 Sport 49

Animal Planet 50

Viasat Nature/Crime 59

ViaSat History 60

ViaSat Explore  61

TCM / History
TCM udgår i norden pr. 1/6-2017 65

VH1  73

CNN 85

Playboy 370

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

TV2 Zulu 6

TV2 Charlie 7

TV2 News 8

3+  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 



Pakkeskift - Omlægning af programpakker:  
Bestillingen skal laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev.

Nedgradering:       
Omlægning til en mindre pakke skal bestilles skriftligt og udføres kvartalsvis hhv. pr. januar/april/juli/oktober
Bestillingen skal være foreningen i hænde senest en måned før omlægningen udføres.     
  
Overskydende kontingent tilbagebetales ikke - men modregnes i næstkommende opkrævning.
      
Opgradering:      
Omlægning til en større tv pakke skal bestilles skriftligt og udføres løbene.     

Betaler du for tv via huslejen eller fællesudgifter, skal omlægningen bestilles hos din ulejer/administrator.
Gebyr for alle typer af pakkeskift kr. 375,- 

"Bland Selv" tv-pakker  

Bland Selv pakkerne vælges ovenpå den Lille tv pakke.
De valgfrie tv-kanaler sendes kodet. Derfor skal der bruges enten en YouSee tv-boks eller YouSee kort og kort-
læser (CA-modul) til hvert tv, hvor du ønsker at se dine valgfrie tv kanaler.                                                                 
Du kan alternativt – via Chromecast eller Apple TV – streame alle dine kanaler fra mobil eller tablet direkte til 
din fladskærm.

Bland din egen Mellempakke – (Samme pris som Mellempakken)
Vælg frit 10 tv-kanaler ovenpå Lille pakke (25 kanaler fra Lille pakke + 10 valgfrie kanaler = 35 tv-kanaler)

Bland din egen Store tv pakke – (Samme pris som den Store tv pakke)
Vælg frit 33 tv-kanaler ovenpå Lille pakke (25 kanaler fra Lille pakke + 33 valgfrie kanaler = 58 tv-kanaler)

Kanalerne i den Lille tv-pakke er obligatoriske og kan ikke udskiftes. De kan fortsat ses på alle fjernsyn i husstan-
den uden kort eller boks.

Fakta om valgfrie kanaler
• Pakkeskift bestilles hos Skanderborg Antenneforening
• Omlægning til en mindre tv pakke udføres kvartalsvis: pr. 1. januar / 1. april / 1. juli / 1. oktober** 
• Bland Selv kanalerne skal bestilles via YouSee
• Kortlæser/CA modul kan bestilles sammen med dine Bland Selv kanaler og koster kr. 299,-
• Dit første YouSee Kort følger med ved bestillingen – evt. ekstra kort skal du selv bestille (kr. 100,- pr stk.)
• Kontingent/tv-pakkerne opkræves fortsat af Skanderborg Antenneforening

** Dette gælder uanset hvilken dato der står på den bekræftelse, du modtager fra YouSee.

Kontingent 2017:
Lille pakke:       kr. 1.850,- / pr. mdr 154,-    

Mellem pakke:  kr. 3.800,- / pr. mdr 317,-   

Stor pakke.       kr. 5.050,- / pr. mdr 421,-   

   

Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.

Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.   



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

Netværks ID for medlemmer af Skanderborg Antenneforening:  
Stor pakke: 100
Mellem pakke: 101
Lille pakke: 102
Bland Selv pakke: 111

 
Tilkøbsmuligheder for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilkøb 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 boks eller kortlæser og programkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk eller på www.yousee.dk.

Internet og telefoni:
Stabilt og hurtigt højhastigheds bredbånd - inkl. sikkerhedspakke og ubegrænset forbrug. Vælg mellem flere hastigheder med 
foreningsrabat. Læs mere om bredbånd her: www.yousee.dk (bemærk priser og hastigheder bliver først vist, når du har tastet din 
adresse).

YouSee tv-boks - tv on demand: 
YouSee boksen giver mulighed for at optage, pause en udsendelse, starte forfra, adgang til tv arkiv og for at leje film.

Yousee mobil:
Mobil telefoni med samlerabat, mobil opsparing og adgang til YouSee Musik. 

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

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

Andre informationer dit tv måske skal bruge:
Frekvens: 450(000) kHz
Symbolrate: 6875
Modulation: 64



Den største nyskabelse findes i mellem-pakken, som 
har haft bestyrelsens særlige fokus i program-
forhandlingerne, især af hensyn til ”Bland Selv” 

universet, hvor mulighederne ønskedes forbedret med 
attraktive kanaler på to ekstra pladser (fra 8 til 10). Specifikt 
ønskedes TV 2 Fri og TLC (fra Discovery) og med velvilje 
fra udbyderne lykkedes det at forhandle dem hjem til gode 
priser. Begge er ”livsstil” kanaler, men da vi også gerne 
fortsat vil have dokumentar og børnekanaler repræsenteret, 
bevares NGC og Nickelodeon i den nye mellempakke. Den 
unikke sammensætning blev vedtaget på generalforsamlin-
gen, der også udtrykte tilfredshed med den store pakkes 
indhold (der som vanligt følger afstemningsresultatet tæt).

Program udbud 2017 
– diverse nyheder

Som det fremgår af årets programoversigt her i bladet er det atter 
lykkedes at sammensætte et varieret og attraktivt udbud i alle tre pakker, 
hvis indhold stort set er uændret fra sidste år. 

Vi mener dermed, at bredden 
er tilpas tilgodeset, og håber 
selvfølgelig, at medlemmerne 
tager godt imod de ”nye” 
pakker.

Ny prøvekanal fra maj 

Nu bli’r e-sport taget seriøst!
Årets første prøvekanal er en vaskeægte nyhed. Nemlig den 
første dedikerede e-sport kanal fra Viasat. Som det fremgår 
andetsteds i bladet er e-sport på hastig fremmarch også 
herhjemme og er ikke længere begrænset til drengeværel-
set (eller pigeværelses for den sags skyld!). De dedikerede 
fans følger gerne deres favoritter, og de dygtige gamere 
kan nu tilmed pleje deres talent i gymnasiale uddannelser 
flere steder i Danmark og måske se en lys fremtid i møde 
som f.eks. spil-udviklere foran sig. Det kan måske dæmpe 
forældre frustration over, at de unge ”bruger for megen tid 
på ”spil” ?!  

Derfor finder vi det helt naturligt at ”prøvekøre” den eneste 
dedikerede e-sport kanal på markedet, da vi har fået chan-
cen for det. E-Sport kan ses på Kanal 74 fra uge 18 og 
frem til 31. juli. 

Af Hanne Grøn
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Hvem var Albert Einstein egentlig? Hvordan gik han fra at være en ung, tysk studerende alene i 
München efter familiens fallit til at blive en af verdens største, videnskabelige begavelser? 
National Geographic kommer nu med svaret i form af en forrygende dramaserie i 10 afsnit, der 
bringer os helt tæt på personen Albert Einstein - fra ung mand og frem til hans død i 1955.

Albert Einstein var en af ver-
dens vigtigste videnskabs-
mænd. Han var manden bag 

relativitetsteorien og dannede dermed 
grundlaget for vores nuværende for-
ståelse af universet. I 1921 fik han 
desuden Nobelprisen i fysik for sit 
arbejde med fotoelektrisk effekt. 

Genius er baseret på Walter 
Isaacsons storsælgende bog, Einstein: 
His Life and Universe, og er produce-
ret af Oscar-vinderne Brian Gazer og 
Ron Howard. Hovedrollen spilles af 
Geoffrey Rush, hans kone af Emily 
Watson - og så dukker den dansk/
svenske skuespiller David Dencik 
også op i serien - i rollen som Niels 
Bohr.

Serien begynder, da Einstein studerer 
på gymnasiet i München. Forældrenes 
firma er gået fallit, og familien rejser til 
Italien, men lader den unge Albert stå 
alene tilbage i München, fordi han skal 

Geoffrey Rush 
spiller Einstein i National 
Geographics nye 
dramaserie "GENIUS"

færdiggøre sin uddannelse. Men hans 
intelligens og rebelske indstilling fører 
ham konstant på kollisionskurs med 
lærerne. Og trods hans store, akade-
miske evner er skoletiden i München 
ikke en ubetinget succes. 

Einstein vælger derfor at melde sig ud 
af skolen og tager i stedet til Schweiz 
for at studere. Her er både teori og 
fysik i hovedsædet, men kærlighed og 
kvinder er i den grad også en del af 
hans unge liv. Serien følger hans kamp 
for en uddannelse på egne præmisser, 
og vi kommer helt ind under huden 
på det liv og den verden, der formede 
den unge Albert, hans holdninger og 
vej mod berømmelsen og de epoke-
gørende, videnskabelige præstationer. 

Vi følger med, da han efter sin doktor-
grad ikke kan få et job på et universi-
tet og blandt andet derfor begynder 
at arbejde på et patentkontor. Derfra 
lancerer han på trods af mangel på 

en akademisk arbejdsplads flere af de 
videnskabelige artikler, der senere er 
blevet anerkendt som helt ekstraordi-
nære, videnskabelige bedrifter.

Serien bringer også seerne tæt på 
Albert Einsteins politiske aktiviteter, 
hans kærlighedsliv, hans to ægte-
skaber, familie og hans komplekse, 
personlige forhold med utroskab og 
flugt ind i videnskabens verden, når 
den politiske virkelighed truer familiens 
eksistens. Albert Einstein var en kom-
pleks person som trods store udfor-
dringer formåede at blive et lysende 
ikon i den videnskabelige verden. Vi 
følger ham fra de helt unge år over to 
verdenskrige, hvor både anti-semitis-
me, fascisme og nazisme holder sit 
indtog i Europa og frem til hans død 
i 1955.

De første 3 afsnit af Genius vises 
på National Geographic søndag d. 
7. maj fra kl. 20.00. 
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Viasat viser vejen med eSportsTV – det 
bedste inden for eSport og online gaming 
døgnet rundt, 365 dage om året. Gaming 

boomer i disse år, og eSportsTV er først og 
størst med masser af live-eSport, store 

stjerner, professionelle ligaer og 
mesterskaber. The game is on!

 FØRST OG 
 BEDST MED 
 GAMING

45903 kabel_esport_annonce_A4.indd   1 05/04/2017   09.48

eSport – en populær nyhed hos Viasat
Gaming og eSport er ikke længere for de få. Sporten boomer i disse år, 
og Viasat viser vejen med eSportsTV, en hel kanal dedikeret til det bedste 
eSport døgnet rundt, 365 dage om året. En verdensnyhed!

Vidste du, at...
eSport boomer – det er den hurtigst 
 voksende sportsgren i verden

I 2017 vil eSport have lige så mange fans 
som NFL og flere end både håndbold og 
ishockey 

Verden over regner man med, at flere end 
115 mio. eSports-entusiaster følger eSport 
regelmæssigt

Gamere er attraktive på jobmarkedet, 
specielt i stressede miljøer som militær og 
luftfart, fordi de kan bevare overblikket

Danmark har tre hold på Top 10 inden for 
Counter Strike – vi er med helt fremme

1

2
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4

5

Endelig en hel kanal til gamere!
eSport er en af de hurtigst voksende sportsgrene. 
Globalt regner man med, at omsætningen er på 
over tre mia. kr., og det er lang tid siden, at området 
var for nørder. I dag spiller alle, og med eSportsTV 
får gamerne endelig en dedikeret kanal.

eSportsTV er engelsksproget og sender døgnet 
rundt. ESLOne, Intel® Extreme Masters, ESL Pro 
League og DreamHack leverer indhold i særklasse, 
og der er spænding for både begyndere og øvede. I 
alt bliver der sendt 1.500+ livetimer/år, ligesom der 
er adgang til over 2.000 timers arkivmateriale. 

eSport i Danmark
Interessen for eSport er også eksploderet i 
 Danmark. I januar vandt Astralis deres første 
Major, der svarer til VM i fodbold. FCK satser på 
eSport, og hos eSport Danmark kan man ikke 
få armene ned. Forbundet organiserer danske 
klubber og foreninger, og man arbejder på 
 mange fronter for at udvikle sporten.

”Vi får løbende mange henvendelser fra 
skoler og idrætsklubber, som er inte-
resserede i at få eSport på programmet. 
Og det er bare ét af de områder, hvor vi 
mærker væksten indenfor sporten”
Niels Thornberg, næstformand i eSport Danmark.
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Rigtig mange kendte har store netværk og tusindevis 
af ”følgere” på de sociale medier, som Facebook, 
Instagram osv. men hvem er de her ”følgere” egent-

lig og hvad er de egentlig værd, hvis de kendte får brug for 
dem ude i den virkelige verden, når et ”like” på nettet ikke er 
nok?? Det finder vi ud af i DET STÆRKESTE NETVÆRK. 

Her kæmper to berømtheder i hvert 
program et tempofyldt gameshow 
om, hvor de skal klare en række 
udfordringer og games, der kun 
kan løses med hjælp fra deres føl-
gere og netværk og på den måde 
konkurrerer de to om, hvem der 
egentlig har det stærkeste SoMe 
netværk. I to døgn går de to kendte 
head to head med ét våben deres 
følgere. Vil nogen komme og befri 
dem når de er låst fast i en øde og 
forladt bygning? Hvem kommer 
først fra a til b ved hjælp af trans-
port fra fans og følgere, og kan de 
arrangere et heftigt racerløb på 
36 timer.

Vi følger de to kendte over to dage og de vil i løbet af de to 
dage skulle gennemføre 3 udfordringer i den virkelige ver-
den, hvor de kendte er afhængige af, at der dukker følgere 

op og hjælper og at disse har forskellige egenskaber der 
skal bruges, ligesom de vil skulle medbringe ting, der skal 
bruges til de forskellige udfordringer. Derudover vil der altid 
være en udfordring/game, der foregår på de sociale medier 
med jer hvilket kunne være, at de kendte skal samle video 
hilsner fra så mange lande som muligt.

Har Bubber fx andet end børn der følger ham og hvem er de 
i givet fald og kan Falktofts hippe ironiske venner overhove-
det få sig selv til at møde op i noget så old school som et 
tv program og kan de overhovedet slå et søm i iført oversize 
Wood Wood trøje?? 

Hver uge kaster to nye kendte og deres tusindvis af følgere 
sig ud i nye, vilde udfordringer. Uffe Holm er vært og guider 
de kendte igennem strabad-
serne et sted i landet, og 
arenaerne er storbyen, pro-
vinsen, skove, marker og øer 
til lands, til vands og i luften. 
Vi kommer tæt på de kendte 
og endnu tættere på deres 
følgere, når vi ser hvor langt 
de vil gå for deres idoler in 
real life derude hvor et like 
ikke længere rækker?
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refererer til banernes karakteristiske 
røde grus. French open er den dag i 
dag den eneste af de fire Grand Slams, 
som spilles på den type bane. French 
Open vises på Eurosport 1 fra 22. maj 
til 11. juni.

Der venter mange store 
sportsoplevelser på Discovery’s 
kanaler i maj og juni

LANDSKAMPE:

På Kanal 5 kan du som altid følge 
landsholdet der fortsat kæmper 
om en plads ved VM når de møder 
Kasakhstan på udebane d. 10. juni. 
Inden da blænder Kanal 5 op for en 
historisk venskabskamp når det dan-
ske landshold tager imod Tyskland på 
Brøndby Stadion d. 6. juni i en marke-
ring af finalekampen ved EM i 1992, 
som Danmark vandt. Kanal 5 fejrer i 
den forbindelse triumfen i studiet som 
optakt til braget.

U21 EM:

Det danske U21 landshold har gjort 
sig positivt bemærket den seneste 
tid og der er store forventninger til 
holdet når de deltager ved U21 EM i 
Polen. Det danske hold møder i første 
omgang Italien, Tyskland og Tjekkiet. 
Turneringen sparkes i gang 16. juni og 
vises på Kanal 5 og Eurosport 2.

Finaler i Europa League og 
FA Cuppen:

I slutningen af maj er der finaler i både 
Europa League og FA Cuppen, begge 
kampe som uden tvivl bliver minde-
værdige. Europa League finalen spil-

les 24. maj på Skandinaviens største 
stadion, Friends Arena i Stockholm, 
imens FA Cuppen traditionen tro spilles 
på det historiske Wembley Stadion. FA 
Cuppen spilles 27. maj.

Giro d’Italia – kun på Eurosport 1

Årets Giro d’Italia, der er løbets 100 
års jubilæum, køres fra den 5. – 28. 
maj. Det prestigefyldte cykelløb vises 
i år, og de kommende år, eksklusivt 
på Eurosport 1, som derfor er den 
eneste danske kanal som viser løbet. 
Eurosport 1 sender LIVE fra alle løbets 
etaper fra start til slut.

FRENCH OPEN

Det er blevet tid til årets anden Grand 
Slam i Tennis; French Open, en traditi-
onsrig turnering, som første gang blev 
spillet i 1891. Turneringen var i starten 
en fransk turnering ved navn "French 
Clay-Court Championships", hvilket 
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5. HALVLEG
Pulsen er høj og tempoet endnu højere, når Danmarks skæveste 
sportsquiz vender tilbage. 

Vil Jesper Skibby nogensinde vinde en konkurrence? Og hvad fan-
den er parterre? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver stillet 
i denne sæson af ”5. Halvleg”. Om de bliver besvaret, vil foråret 
vise, men en ting er sikker: Carsten Bang og Co. står skarpere end 
nogensinde – også i spandex. 

”5. Halvleg” er quizzen, der hylder de største danske sportsstjerner. 
Og vanen tro fører Carsten Bang selv an, når han udfordrer sine to 
holdkaptajner og deres gæster i alt lige fra tørsvømning og blindcyk-
ling til travløb med et tvist. 

Pernille Blume, Anders Lund Madsen, Sarah Mahfoud, Jakob 
Fuglsang, Brian Lykke og Sara Slott og er bare nogle af de nye 
gæster, der denne gang kommer forbi 5. Halvleg’s træningslokaler. 
Derudover bliver der også plads til en række af de faste støtter 
som Nikolaj Kopernikus, Anders Breinholt, Rasmus Botoft, Signe 
Lindkvist samt de trofaste holdspillere Lise Baastrup, Uffe Holm og 
Nikolaj Stokholm.

KORT & GODT

Street Outlaws Vs. 
Fast N Loud Mega Race

Arctic Waters
Fra tirsdag den 16. maj kl. 22.00

Farvandene omkring den arktiske cirkel er blandt 
de farligste i verden, og hvert år mister hundredvis 
af fiskere livet i de oprørte have. Bølgerne er høje, 
og små fiskekuttere er i konstant fare for at blive 
oversvømmet – men fiskeri er også utroligt lukrativt 
og en konstant tillokning for fiskere, der håber på 
at skabe sig en formue. Denne serie er baseret på 
virkelige hændelser, hvor vi følger den norske fisker 
Svenne og hans familie, når de forsøger at genop-
live den kæmpende, fjerntliggende landsby Veidnes 
i Nordnorge. Der er kun 30 indbyggere tilbage, og 
byen er ved at uddø. Vil løftet om massevis af fisk og 
muligheden for rigdom være nok til at lokke mænd 
og kvinder til at genoplive den skrantende by og 
opfylde Svennes drøm?

Fra mandag den 22. maj kl. 21.00

Start motorerne, og gør klar til action i 
overhalingssporet, når Street Outlaws 
Big Chief og Murder Nova konkurrerer 
imod Fast N' Louds Richard Rawlings 
og Aaron Kaufman. Det er Texas mod 
Oklahoma i dette adrenalinfyldte afsnit, 
der kulminerer i et løb på Mega Course 
– den ultimative, farefyldte bane, der 
er designet til at sætte deres evner på 
prøve. Begge holds færdigheder, egoer 
og ry står på spil i denne specialbegi-
venhed. Ved selve løbet får de selskab af 
en særlig gæstedommer, Ben Collins. Vil 
dette løb for alvor afgøre striden?

Der venter mange store 
sportsoplevelser på Discovery’s 
kanaler i maj og juni
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’Gidseltagningen’ er Kanal 5s nye store dramaserie om en terroraktion i hjertet 
af København. En serie af Kasper Barfoed, efter idé af forfatterne bag ’Borgen’ 
og ’Forbrydelsen’, og med store navne som Paprika Steen, Johannes Lassen, Dar 
Salim, Henning Jensen, Sara Hjort Ditlevsen, Alexandre Willaume, Allan Hyde og 
Cecilie Stenspil på rollelisten.

En tidlig morgen i oktober får 15 danskere 
deres liv vendt på hovedet. Deres metro-
tog bliver kapret af ukendte gernings-
mænd, der truer med at dræbe dem én 
efter én, hvis de ikke får deres krav opfyldt. 
Det bliver startskuddet på en historisk 
gidselaktion, som i løbet af én enkelt 
uge ændrer Danmark for altid. Uskyldige 
danskere får pludselig sat kroner og øre 
på værdien af deres liv. Ingen ved, hvem 
gidseltagerne er, eller hvad deres mission 
er. Den danske stats overordnede princip 
i en gidseltagningssituation er, at man ikke 
udbetaler løsesum til gerningsmændene. 
Men kan gidslerne komme fri på anden 
vis?

Gidseltagningen

Det officielle Danmark sættes på den 
anden ende. For selvom myndighederne 
er forberedt på terroraktioner, er det aldrig 
til at vide, i hvilken form de kommer – og 
hvordan de skal løses. Medierne kom-
mer også under pres. For hvordan agerer 
man, når gidseltagerne tilbyder direkte 
interviews med gidslerne? Risikerer man 
at blive en del af problemet eller løsnin-
gen? Almindelige danskere tænker på, at 
det kunne have været dem. Hos gidslerne 
veksler man mellem oprørstanker, forhand-
ling og apati, men én tanke går igen: “Skal 
jeg dø nu?”
’Gidseltagningen’ søndag kl. 21.00 på 
Kanal 5.

De unge mødre 

Efter studentereksamen fik Sonny en noget trist sommer, da han 
ikke kom ind på sin drømmeuddannelse, men nu ser det ud til, at 
der er håb forude for den unge far. Også for Julie begynder det hele 
at lysne. For efter sorgen over ekskærestens pludselige død, er hun 
endelig klar til at komme videre.
Seerne vil stadig kunne følge med på sidelinjen i hverdagen hos 
Martinna, Nanna, Nanna-Shila, Maria, Sabrina, Nanna-Mia og 
Natascha Linea.

Hurraaaaaa – De unge mødre fejrer afsnit 500
I oktober 2005 blev ”De unge mødre” vist på skærmen for første 
gang. Programmet var oprindeligt kun tiltænkt som et enkeltstående 
afsnit under det tidligere programformat ”48 Timer”, som Kaare 
Sand var vært på den gang. Men det viste sig, at tv-programmet om 
unge mødre havde meget mere format end som så …
I dag er ”De unge mødre” fortsat Danmarks længst kørende repor-
tageserie og har i de seneste år været vist i Sverige, Finland og 
Norge. Afsnit 500 vises i forbindelse med sæson 23, og det vil 
Kanal 4 naturligvis fejre.

De unge mødre fortsætter sæsonen i brylluppets 

tegn, når de kommende hr og fru Camilla Framnes-

Larsen endelig kan sige ja til hinanden. Seerne kan 

som noget helt unikt følge hele kirkevielsen. 
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Stoffer i 
sommerlandet

”Stoffer i sommerlandet” zoomer i hvert afsnit ind på enten en 
ikonisk sommerbegivenhed, som for eksempel festivalerne i 
Roskilde og Skanderborg, eller på turistmagneter som Tisvilde og 
Bornholm. Her afdækker Sebastian Richelsen i ren reportagestil, 
hvor frit stofferne flyder de forskellige steder; han opsøger de 
unge i et forsøg på at forstå deres lemfældige omgang med farlige 
stoffer, og derudover konfronterer han også de lokale pushere, der 
scorer penge på at sælge ulovlige stoffer til de unge mennesker. 

Og det er farligt pulver, der findes derude. I værste tilfælde kan det 
have fatale konsekvenser for de unge, fordi mange af de stoffer, 
der bliver forhandlet, kan være blandet op med alt fra rottegift til 

forskellige kemiske blandingsprodukter. ”Stoffer i sommerlandet” 
tester derfor også kvaliteten af de stoffer, der florerer i som-
merlandet – og via forskellige eksperimenter forsøger Sebastian 
Richelsen at vise, hvor høj koncentrationen af narko er de forskel-
lige steder – som for eksempel ved at måle spildevandet efter en 
Roskilde Festival. 

Så tag med Sebastian Richelsen rundt i sommerlandet og få et 
temmelig skræmmende indblik i, hvor udbredt brugen af stoffer 
egentlig er, når der er sommer og sol i Danmark. 

Premiere onsdag 26. april kl. 21.00 på Kanal 5.

KORT & GODT

I en helt ny reportageserie undersøger 

journalisten Sebastian Richelsen, der er 

tidligere politibetjent, hvor let det egentlig er 

at få fat i stoffer i det danske sommerland. 

Klik ind på www.danskkabeltv.dk/1000kr og deltag i konkurrencen

Bestil WiFi-tjek 
og deltag i 
konkurrencen om et 
gavekort på 
værdi 1000 kr

NYTÅRST I L B U D
Særligt tilbud til medlemmer af 
Skanderborg Antenneforening

Gælder til og med den 28. februar 2017 

GAVEKORT
Dansk Kabel TV er i forårshumør

Vi giver dig derfor mulighed for at deltage i konkurrencen om et gavekort til 
en værdi af 1000 kr til en valgfri butik fra Gavekortet.dk.

Bestil et WiFi-tjek senest den 31. maj 2017 og optimér dit WiFi, så du får 
langt færre, irriterende afbrydelser med dit trådløse netværk. Så deltager 
du automatisk i konkurrencen.

Klik ind på www.danskkabeltv.dk/1000kr og udfyld dine oplysninger. Du deltager så automatisk i konkurrencen om et gavekort. 
Vinderen trækkes den 1. juni 2017 og får direkte besked.

Værdi 1000 kr.




