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Tænd for nye tv-oplevelser
Nogen elsker sport og action. Andre
holder mere af madprogrammer. Derfor
skal du have noget at vælge imellem.
Som medlem af Skanderborg
Antenneforening kan du selv kombinere
din tv-pakke med Ekstrakanaler.
Mangler du én, to eller måske flere kanaler
i din tv-pakke, kan du vælge blandt 100

2
© Disney/Pixar
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Ekstrakanaler – fra sports- og børnekanaler til kanaler med film og serier.
Du kan frit skifte dine Ekstrakanaler hver
måned, hvis du har lyst. Ekstrakanaler
koster fra 10 kr./md.
Vil du selv vælge dine kanaler?
Se hvordan på www.skantenne.dk.

FORORD

Velkommen til et nyt

festligt tv-år
Velkommen til et nyt og formentlig lidt hektisk år i antenneforeningen.
Vi har efter lange forhandlinger indgået en ny aftale med
vores hidtidige leverandør, YouSee, hvor vi føler, at vi

er blevet imødekommet på loyal vis.

V

i har opstillet en række krav og målsætninger, hvor medlemmernes
interesser først og fremmest skulle tilgodeses, og økonomien har
naturligvis været en bærende parameter hele vejen igennem. Vores
handlefrihed som forening skulle også være intakt, da vi til enhver tid ønsker
at imødegå de udfordringer, markedet byder på. Det føler vi er lykkedes, og
vi ser nu frem til at implementere de mange forventninger, begge parter har
nedfældet i den nye kontrakt.
For dig som medlem skulle bestyrelsens forarbejde gerne betyde mindst
mulig forstyrrelse i din tv- (OG internet) hverdag, og fortsat optimal tv-dækning til en god pris. Vil du gerne påvirke det endelige udbud af kanaler, bør
du ofre de få minutter på at afgive din stemme i dette nummers afstemning
– gerne på nettet, da det gi’r mindst administration på kontoret, og efter at
du har studeret de gode præsentationer, kanalerne selv giver her i bladet.
Husk (som vanligt!) at tilgodese hjemmets børn og unge! De har som oftest
ikke adgang til at stemme selv og børnene er jo (af gode grunde) også helt
usynlige ved vores generalforsamling, hvor resultatet af afstemningen offentliggøres, og program sammensætningen for alvor kan begynde ud fra det
kontingent, der vedtages.
Rigtig god afstemning og læsning,

Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)

“

Vil du gerne påvirke det endelige
udbud af kanaler, bør du ofre de få
minutter på at afgive din stemme i
dette nummers afstemning.
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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.....

2015 har været et godt år i

Skanderborg Antenneforening
AF HENRIK CHRISTENSEN

“

Vi har i dag 3 meget stærke
programpakker – og det er frit for
vores medlemmer at vælge den
programpakke, der passer
hustanden bedst.

E

fter generalforsamlingen i februar måned 2015, kunne
jeg skrive her i bladet, at Skanderborg Antenneforening
havde fået forhandlet os frem til historisk attraktive
programpakker.
Vi kan tilbyde flere programmer, samtidig med at vi har kunnet
fastholde kontingentet.
Vi har i dag 3 meget stærke programpakker – og det er frit
for vores medlemmer at vælge den programpakke, der passer
hustanden bedst.
På generalforsamlingen i februar fastsættes kontingentet til
bl.a. køb af kanaler – stemmeseddel er vedlagt bladet, ligesom
vi opfordrer til at stemme over nettet – herom senere i denne
artikel.

Lille pakke
Vores lille pakke er fortsat populær og er du ikke vild med sportskanaler, dækker pakken mange familiers behov.
Ud over DRs kanaler, har vi suppleret lille pakke med Kanal 5,
Tv 2, Tv3 og nogle nabolandskanaler for at få bredden med i
pakken. Flere og flere vælger i dag denne pakke og tilkøber
evt. en eller flere ”Ekstrakanaler” hos vores samarbejdspartner
(YouSee)

Mellem pakken
Ud over alle kanalerne i den lille pakke, har vi suppleret mellempakken med dyre kvalitetskanaler, i form af Tv2 Zulo, Tv2
Charlie, Tv2 News og Tv3+, Kanal 4 og 6`eren og som noget
nyt har vi suppleret mellempakken med noget til børnene, nemlig Nickelodeon og til de voksne, National Geographic.
I den Store Pakke har vi bare det hele – over 50 kvalitetskanaler
og stort udvalg i sport, film, nyheder, for børn og underholdning
for hele familien.

Store pakke
▲
▲

Med over 7.000 medlemmer er den Store Pakke fortsat den
mest populære i Skanderborg Antenneforening.
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Programafstemning i dette blad og på nettet
På generalforsamlingen skal vi have fastsat de nye kontingenter
der kommer til at gælde fra den 1.5.2016 – og de dyre sportskanaler lægger pres på priserne.
Vi har siden efteråret forhandlet med potentielle programleverandører og det ser ud som om vi igen kan forhandle gode
programpriser hjem til Skanderborg Antenneforenings medlemmer.
Som vanligt er stemmeseddel ilagt dette blad, ligesom jeg vil
opfordre til at stemme via vores hjemmeside –
www.skantenne.dk
Som medlem er du med til at bestemme hvilke programmer vi
skal købe hjem – dog er afstemningen alene vejledende.

Bredbånd i Skanderborg Antenneforening
Der stilles større og større krav til bredbånd hos vores medlemmer i Skanderborg Antenneforening. Det gælder både kvalitet
og hastighed, ligesom det skal være nemt at tilgå digitale
ydelser.
YouSee leverer bredbånd via Skanderborg Antenneforening.
Hermed får vores medlemmer også adgang til underholdning,
i form af masser af film fra bl.a. CMore og mulighed for tilkøb
af HBO Nordic.

Investeringer i anlægget
Det kræver et opdateret anlæg at kunne levere kvalitetssignaler
og høj hastighed til bredbånd. - Vi har allerede et stærkt anlæg
i Skanderborg, men vi ønsker løbende at sikre, at det fysiske
net er i god stand og at teknikken er up-to-date. I samarbejde
med DKTV er vi derfor ved at kortlægge investeringsbehovet,

således vi kan få tilrettelagt en strategi for arbejdet og investeringerne i vores anlæg.

Nye udstykninger
Vi ønsker fortsat i 2016 at deltage i nye udstykninger, således
at Skanderborg Antenneforening fastholder sin markedsposition i foreningens dækningsområde.
Vi er pt. med i flg. udstykninger: Prins Chr Vænge, Mølleparken,
Søbyen, Nørregårds Allé, Hjorts Allé og Anebjerg området.

Sluk for det analoge signal
2015 var året hvor vi tog et stort skridt i mod at gøre
Skanderborg Antenneforening digital.
I april måned lukkede vi for MPEG2 signalet og 17 ud af de 22
analoge tv kanaler. Vi lukker for de sidste fem i år (april 2016).
Antallet af analoge kanaler har været faldende siden 2008,
hvor foreningen implementerede digitalt tv. Der er brug for de
analoge kanalpladser til tv kanaler i HD kvalitet, og mere plads
til højere hastigheder på bredbånd.
Lukningen har ikke givet de store udfordringer for vores medlemmer, der godt har kunnet forstå udviklingen.

Generalforsamling
Skanderborg Antenneforening afholder årets generalforsamling
onsdag den 24 februar 2016, på Capri, Kindlersvej 5, 8660
Skanderborg. Dørene åbnes kl. 18.00
På generalforsamlingen vil næste års kontingent- og indholdet
af de tre programpakker bliver fremlagt og besluttet.
Vi håber på interesse for foreningen og et stort fremmøde.
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WiFi dækning

Oplever
du ”døde”
områder i dit
hus?

Har du
dårlig
dækning?

VIND GAVEKORT

DELTAG I KONKURRENCEN PÅ DANSKKABELTV.DK/VINDWIFI

KORT & GODT

NY SERIE!!

Every Witch Way
Every Witch Way handler om en teenagepige der flytter til en ny by, om at vokse
op og om alt blive forelsket, alt imens man opdager man er en heks!
Se med mandag til fredag aften kl. 20 på Nickelodeon!

Comedy
og digital
nytænkning

Nyt på CHARLIE:
Dansk reportage
TV 2 CHARLIE er Danmarks tredjestørste kanal blandt danskere over 50 år, og CHARLIE viste i 2015, at kanalens mange
seere også gerne vil se reportageprogrammer.
I foråret 2016 får kanalen derfor bl.a. premiere på en helt ny reportageserie, der
følger tre danske showbiz-familier, der har underholdning i blodet: Nemlig familien
Heick, familien Werner og familien omkring Lisbeth Dahl, som alle har underholdt
os med både grin og tårer. I CHARLIEs reportageserie får vi et indblik i deres
hverdagsliv og deres relationer til hinanden på arbejde og helt privat.
TV 2 CHARLIE sender også de nye programmer ’Dobbeltgænger’, hvor to kendte
skuespillere dyster om, hvem der kan parodiere en kendt og elsket dansker på
sjoveste vis. Vært Jarl Friis-Mikkelsen følger op på de gode grin sammen med
hovedpersonen, mens Camilla Miehe-Renard styrer løjerne på scenegulvet.
Kanalen præsenterer også nye sæsoner af ’Talkshowet Meyerheim’ og ’Jarls
Quizshow’ samt den stemningsfulde koncert ’Charlie i Parken 2016’. Blandt
forårets nye serier på TV 2 CHARLIE er krimiserien ’Grantchester’ med præsten
Sidney Chambers og politibetjent Geordie Keating som det umage makkerpar, der
skal opklare en række dødsfald i den lille by Grantchester.

TV 2 ZULU klarede sig strålende gennem
2015, hvor kanalen fik sit næstbedste år
nogensinde, og i 2016 får comedy og et
stærkt samspil med digitale medier igen stort
fokus på ZULU.
Blandt de nye programmer og sæsoner er
’SJIT Happens’, der er en stor succes på
både TV 2 ZULU og TV 2 PLAY. Alt er sat på
spidsen i den nye sæson, og forhold starter og
slutter. Kort sagt: Sjit Happens!
En munter nyskabelse er ’Hævnen er sjov’
for os, der har fået nok! Er du også træt af at
spilde din tid med telefonkøer, parkeringsbøder og pågående sælgere? Så se med, når
tre værter med skjult kamera, skøre statister,
håndfaste holdninger og en god portion charme hævner sig på vegne af os allesammen.
Nyt på programmet er også ’Simon Talbots
sketchshow’, ligesom ZULU er klar med nye
sæsoner af bl.a. ’TurboModul’, ’Klaes the
roommate’ og ’Det alt for korte Linda P. show’.
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SE NICKELODEON
I SKANDERBORG ANTENNEFORENING
VI SENDER KL. 05-22

Comedy Central:
The Roast of Donald Trump
Milliardær, tv-personlighed og måske den kommende amerikanske præsident-kandidat Donald Trump bliver ’grillet’ på Comedy Central!
Se med når andre kendisser (herunder Whitney Cummings, Anthony
Jeselnik, Mike ’The Situation’ Sorrentino samt Snoop Dogg) laver grin med
Donald Trump og beviser penge ikke kan købe dig kærlighed….eller respekt.
Se med på Comedy Central fredag den 29. januar kl. 20.25

Lip Sync Battle sæson 2
I programmet ’Lip Sync Battle’ kan man se superstjerner rulle det tunge
skyts frem, når de kæmper om, hvem der er bedst til at mime kendte sange.
’Lip Sync Battle sæson 1’ har slået seerrekord i USA og sæson 2 har
Danmarkspremiere på Comedy Central fredag den 8. januar kl. 19.30.
Programmet er allerede blevet et internetfænomen, og formatet er udsprunget af et tilbagevendende indslag i talkshowet Late Night with Jimmy Fallon,
hvor kendte gæster battler mod Jimmy Fallon i den ædle kunst at mime til
andres sange. Indslaget blev en kæmpe succes, og klippet, hvor skuespilleren Emma Stone mimer, er fx blevet set over 70 millioner gange på YouTube.

Se de kendte kæmpe mod hinanden
I hvert afsnit konkurrerer to verdensstjerner mod hinanden og mimer begge
til to sange, som de selv har valgt, og som publikum ikke kender på forhånd.
Man kan godt forvente en overflod af rekvisitter og baggrundsdansere, når
de to deltagere forsøger at toppe hinandens præstationer, og programmet
viser nogle af verdens største kendisser i et helt nyt lys.
Se med hver fredag kl. 19.30 på Comedy Central!

Nr. 1 - januar 2016

11

:
R
E
R
IE
M
E
R
P
5
L
A
N
A
K
”Tag pengene og løb”, er tilbage i en
ny og tempofyldt sæson, med Pelle
Hvenegaard der styrer slagets gang.
Vises torsdag kl. 20.00.
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eshow, 5. halvleg.
Kanal 5’s populære gam
00.
Vises torsdag kl. 21.

Stationen, onsdag kl. 22.00 fra 3/2
Stationen skildrer livet på en politistation i Danmark. Her følger vi
de helt unge betjente og de mere rutinerede når de bliver sendt
ud til opgaver i nattelivet, til indbrud, overfald og røverier. Vi er
også med i ekspeditionen, når borgerne kommer ind med en
anmeldelse og vi er helt tæt på den daglige ledelse i skikkelse
af politikommisæren. Endelig er vi i hvert program fluen på væggen, når efterforskerne er på jagt efter drabsmænd i nogle af de
mest dramatiske mordsager i Danmark. Stationen er baseret på
virkelige hændelser.

Tag pengene og løb, torsdag kl. 20.00 – uge 7
Hvad ville du gøre, hvis du blev tilbudt 100.000 kroner – og den
eneste betingelse er, at du kan gemme dem for nogle af landets
skrappeste efterforskere? Det er det store spørgsmål i Kanal 5’s
underholdningsprogram ”Tag pengene og løb”, der er tilbage i en
ny og tempofyldt sæson.
I denne sæson er det Pelle Hvenegaard, der styrer slagets gang,
når han stopper tilfældige danskere på gaden og tilbyder dem
muligheden for at blive 100.000 kroner rigere. Parvis skal deltagerne arbejde sammen om at lægge en plan for, hvordan de,
med blot én time og en bil til rådighed, gemmer kufferten med de
100.000 kroner bedst muligt. Derefter bliver de tilbageholdt og
isoleret i 30 timer, mens et hold topprofessionelle efterforskere
vil gøre deres ypperste for at finde kufferten. Lykkes det ikke, kan
parret beholde pengene!
Også i denne sæson består efterforskningsholdet af Morten
Vinther, der har mange års erfaring som politibetjent i hovedstadsområdet og Henrik Israelsson, der har 18 års erfaring
som politibetjent, hundefører og efterforsker fra Kriminalpolitiet,
Beredskabsafdelingen. I denne sæson kommer specielt evnerne
som hundefører efterforskerne til gode. De får nemlig muligheden
for at anvende en løgnedetektor, en metaldetektor eller Henriks
politihund Bosco i en begrænset periode i løbet af hver udsendelse.
Men det er ikke kun efterforskerne, som konkurrencedeltagerne
skal frygte. I løbet af deres 30 timers tilbageholdelse og isolation
vil de nemlig blive afhørt utallige gange af det benhårde afhøreteam. Vi mødte allerede i sidste sæson Allan Beier, der har stor
erfaring fra sin ansættelse i Københavns Politi og fra flere år som
sergent i forsvaret. I denne sæson får han selskab af Christina
Teichert, der har 20 års erfaring som politibetjent, privatdetektiv
og psykoterapeut. Og de får brug for al deres ekspertise, for det
er tydeligt, at deltagerne har skruet gevaldigt op for planlægningen i denne nervepirrende sæson.

5. Halvleg, torsdag kl. 21.00 – uge 7
5. halvleg er tilbage i en ny stjernebesat sæson, hvor vi igen
hylder Danmarks største sportsnavne sammen med en række af
landets bedste komikere.
Efter en succesfuldt første sæson står Carsten Bang igen i
spidsen, når rødt og blåt hold konkurrerer mod hinanden i vilde
og gakkede sportsgrene i og uden for 5.halvleg-studiet. Komiker
Jesper Juhl og tidligere cykelrytter Jesper Skibby er holdkaptajner
på hver sit hold, og hver uge får de nyt følgeskab af Danmarks
største sportsstjerner, der tæller både kvindelige og mandlige
fod- og håndboldlandsholdspillere samt medaljevindere inden for
såvel boksning, svømning, badminton, bordtennis – og hækkeløb!
Blandt de prominente navne byder vi blandt andet velkommen
tilbage til fodboldlandsholdets spydspids Nicklas Bendtner, fodboldspilleren Nicki Bille og den medaljevindende svømmepige
Jeanette Ottesen, og en af de nye stjerner på gæstelisten i denne
sæson er den hårdtslående bokser Patrick Nielsen. Som komiske
modstykker gæster blandt andre Lars Brygmann, Signe Lindquist,
Rasmus Botoft og Rasmus Bjerg 5. halvleg-studiet, og komikerne
Uffe Holm, Nikolaj Stokholm og Lise Baastrup er tilbagevendende
gæster i løbet af sæsonen. Bang, Juhl og Skibby fører også i
denne sæson selv an, når de udfordrer gæsterne i deres talenter
– eller mangel på samme – inden for alle former for sport. Også
dem, man ikke vidste, eksisterede!
Det bliver fantastisk morsomt og underholdende, når Kanal 5’s
helt eget actionfyldte gameshow indtager skærmen igen hver
torsdag aften foråret igennem!

Stationen skildrer live
t på en politistation i
Danmark.
Vises onsdag kl. 22 fra
den 3/2.
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Stemmeseddel 2016
Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

Side:

By:
Obs! Stemmeseddelen skal være udfyldt med fuldstændig adresse og by for at være gyldig.
Afstemningen er vejledende (og bruges ved forhandlingerne med programleverandørerne.)

Stem via hjemmesiden
Der får du et overblik over, hvorledes hvert enkelt kryds påvirker prisen.

Følg anvisningerne på www.skantenne.dk
Afstemningen slutter onsdag den 10. februar 2016 kl. 24.00
Stemmesedlen kan også afleveres eller sendes til Skanderborg Antenneforenings
kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg

Programvalg:
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved
fastsættelse af kontingent for 2016.
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.

TV-Program stemmeseddel 2016/2017
TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

National (must carry)

DVB-C

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

DR1

1

X

TV2 Fri

142,50 kr.

20

DR2

2

X

TV3 Sport 2 HD

129,00 kr.

21

Digitalt DR/DR2/DR3
TV2 Østjylland/Folketings TV

3

X

Eurosport HD

127,50 kr.

22

Kanaler +45 kr. pr. mdr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

TV3 HD

646,05 kr.

4

Disney Channel HD

119,25 kr.

23

3+ HD

614,85 kr.

5

TLC HD

97,80 kr.

24

TV3 Sport 1

535,35 kr.

6

Viasat Golf HD

89,25 kr.

25

NGC Wild HD

82,50 kr.

26

Kanaler +20 kr. pr. mdr.
Kanal 5 HD

433,20 kr.

7

Showtime

82,50 kr.

27

Canal 9 HD

281,10 kr.

8

Animal Planet HD

76,50 kr.

28

TV2 Zulu

267,75 kr.

9

BBC Brit

60,00 kr.

29

Kanal4

262,65 kr.

10

Comedy Central

60,00 kr.

30

6'eren HD

259,50 kr.

11

MTV HD

60,00 kr.

31

TV2 News

253,20 kr.

12

National Geographic
Channel HD

60,00 kr.

32

12

Nat Geo People

60,00 kr.

33

Kanaler 15 - 20 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Eurosport DK

224,40 kr.

13

TV2 HD

217,50 kr.

14

BBC Earth

56,25 kr.

34

TV2 Sport

216,30 kr.

15

Star!

56,25 kr.

35

TV2 Charlie

215,85 kr.

16

Viasat Nature/Crime/
Playboy

52,50 kr.

36

TV3 Puls

171,30 kr.

17

TNT HD

52,50 kr.

37

ID Investigation
Discovery

48,90 kr.

38

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.
Discovery Channel HD 150,15 kr.

18

Cartoon/TCM

48,75 kr.

39

149,25 kr.

19

Discovery World

46,50 kr.

40

DK4 HD

Programmer med lys grå baggrund indgår i udbuddet i 2015

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Under 5 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.
Discovery Science

46,50 kr.

41

SV 2 HD

22,35 kr.

57

History

45,00 kr.

42

TV4 HD

22,35 kr.

58

History 2

45,00 kr.

43

ARD HD

22,35 kr.

59

CNN

41,25 kr.

44

ZDF HD

22,35 kr.

60

Viasat History

41,25 kr.

45

NDR HD

22,35 kr.

61

nickelodeon HD

37,50 kr.

46

RTL HD

22,35 kr.

62

VH1 (Dansk version)

37,50 kr.

47

Sat 1

22,35 kr.

63

Viasat Explorer

37,50 kr.

48

3Sat

22,35 kr.

64

CBS Reality

37,50 kr.

49

Pro 7

22,35 kr.

65

BBC World News

33,75 kr.

50

TV5 (Fransk)

22,35 kr.

66

Travel Channel

33,75 kr.

51

(Spansk)

22,35 kr.

67

DR Ultra

22,35 kr.

52

RAI Uno (Italiensk)

22,35 kr.

68

DR Kultur

22,35 kr.

53

DR Ramasjang

22,35 kr.

54

NRK 1 HD

22,35 kr.

55

SV 1 HD

22,35 kr.

56

TVE Internacional

Forslag til TV kanaler

OBS OBS OBS Lukning af det analoge signal!!
Som tidligere adviseret lukkes det analoge tv signal i forbindelse med kanalomlægningen i maj 2016.

Hvad betyder det for dig med et analogt tv?
Hvis du stadig har et ældre tv, der kun kan modtage det analoge signal, vil du efter kanalomlægningen
opleve sort skærm.
Sådan undgår du sort skærm
1. Tjek om dit tv (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se kanalerne i den
digitale version. (Så skal tv’et blot indstilles rigtigt) På yousee.dk/kanaler kan du få hjælp til at indstille
kanalerne korrekt på dit tv
2. Har du allerede YouSee Plus, eller en digitalboks - så skal du ikke foretage dig noget. Du vil ikke opleve
nogen ændring og fortsætter som hidtil
3. Køb en digital tv-boks.. - det er vigtigt, at du vælger en DVB-C/MPEG4 boks. Se efter godkendte bokse
på yousee.dk/ready
4. Køb et nyt digitalt tv.
Følgende analoge tv-kanaler slukkes: DR1, TV2, TV3, Kanal 5 og Ramasjang.
Alle tv-kanalerne fortsætter naturligvis i en digital udgave.

Sæt
kryds

Information til
foreningens medlemmer
Generalforsamling afholdes onsdag d. 24. februar
på Capri, Kindlersvej 5, 8660 Skanderborg.
Dørene åbnes kl. 18.00

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i de lokale medier og på
foreningens hjemmeside: www.skantenne.dk

Særlig kommentar til programvalget:
Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af
kontingent for 2016 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker.

Der stemmes ikke om indholdet i den ”lille tv pakke”
- da udbuddet i denne pakke er fast.

NFL

– AMERIKANSK FODBOLD
Interessen for amerikansk fodbold vokser stadig i Danmark – både på tv og som sportsgren. Og det er på
TV3+ og TV3 Sport 1, seerne får den fulde dækning af NFL i USA. Det sker live torsdage og søndage og
mandage, i NFL-sæson som afsluttes med ﬁnalen, SUPER BOWL 50, den 7. februar 2016.

TV3+ og TV3 Sport er med, når cheerleaders, tusindvis af tilskuere,
atleter i absolut topklasse, quarterbacks med hundredevis af spilsystemer på rygraden og en oval bold får amerikanerne til at juble – og det
er en intens sport at se på tv!
Det er jubilæumsår med SUPER BOWL 50 og showet op til omkring
finalen vil nå nye højder. Du kan se det hele på TV3+.
Dækningen af den amerikanske nationalsport number one er massiv
på dansk fjernsyn. Faktisk er Danmark og TV3-kanalerne et af de lande
udenfor USA, der sender allerflest timer fra NFL.
Husk, at du kan se verdens største enkeltstående sportsbegivenhed
SUPERBOWL 50 på TV3+
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3 GULE på stribe
National Geographic Channel
Verdens bedste dokumentarkanal fyldt
med historie, videnskab, faktuelle
specialprogrammer og dokumentarserier fra egne af verden, det kun er de
færreste forundt at opleve selv. Fortalt af
de bedste i branchen i overlegen billedkvalitet. Det er underholdning med kant,
indhold og noget på hjerte, som gør dig
en smule klogere - hver gang.

Nat Geo WILD
Tag på den største opdagelsesrejse,
du kan komme på uden et pas i hånden.
Verdens bedste fotografer og verdens
modigste eventyrere kombineret med de
flotteste, farligste og mest spektakulære
steder på vores klode. Fra kæledyr til
havskildpadder på Galapagos og løver i
Serengeti. Det er Nat Geo WILD, en verden af skønhed direkte hjem i din stue.

Nat Geo People
Det handler om mennesker. Rigtige
mennesker med følelser, tanker og
drømme. Med nærvær, mod, intimitet
og personlige historier, de vil dele med
os. Nat Geo People er hjemsted for de
fortællinger, der giver en klump i halsen,
en tåre i øjenkrogen og det lille smil på
læben.

20
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NATIONAL
GEOGRAPHIC
CHANNELS

NOGET PÅ HJERTE
Foråret på National Geographic Channels er som altid et overﬂødighedshorn af historie, videnskab,
specialprogrammer og dokumentarserier om mennesker og egne af verden, det kun er de færreste
forundt at opleve selv.

K

æmpesuccesen Brain Games er
tilbage på skærmen med en helt
ny sæson, og det betyder endnu
en forunderlig rejse ind i en verden af det,
der gør dig ... til dig.

Ved hjælp af simple eksperimenter og
underholdende hjernegymnastik roder
Brain Games med din opfattelse af virkeligheden og den måde, du opfatter dine
omgivelser på. Her er intet, som det ser
ud, og alt det, du tager for givet, er i spil.
Det hele foregår oppe i hjernen, og det er
her, du bliver hjulpet elegant gennem livet
og samtidig gang på gang bliver snydt,
så det driver. For hjernen er på én gang
dit mest avancerede hjælpemiddel og din
værste fjende - en primitiv grålig klat, der
kan fuppes så let som ingenting.

den pakistanske pige Malala Yousafzai,
der blev forsøgt myrdet af Taliban for at
have engageret sig i debatten om pigers
ret til skolegang i Pakistan. Filmen viser
Malala, den yngste modtager af Nobels
Fredspris, som en almindelig ung pige en både modig, medfølende, engageret,
demonstrativ, sjov og kærlig teenager,
der insisterer på retten til at leve og lære
... for alle.
På Nat Geo WILD er hver dag en ekspedition ind i dyrenes rørende, rå, kærlige og skånselsløse verden. Her er ingen
dramatiseringer eller opstillede scenarier.
Her foregår alt på dyrenes præmisser, og
deres naturlige verden gengives i al sin til tider brutale - virkelighed.
I februar er der særligt fokus på de store
kattedyr i Big Cat Week – her kan du
følge unge løver i den Namibiske ørken,
indiske tigre, leoparder og geparder i alle
aldre. Savner du inspiration til den næste
naturoplevelse, så følg med i vores nye
serie om de store amerikanske nationalparker som eksempelvis Yosemite,
Everglades og Grand Canyon inden du
booker din næste rejse.
Nat Geo People blev lanceret sidste år
og har hurtigt fået godt fat i seerne med
programmer spækket med empati, nærhed, mod, engagement og varme. Her er
det nemlig mennesker og deres historier,
der er i centrum.

I den noget mere alvorlige afdeling finder vi dokumentarfilmen HE NAMED
ME MALALA. Et nærgående portræt af

For kendis-kokken David Rocco er det
netop mennesker, deres traditioner og
lokale kulinariske specialiteter, der trækker. I Det søde liv i Indien, vender han

tilbage til Indien for at introducere os til
den portugisiske indflydelse i Goa, den
kinesiske befolkning i Kolkata og de helligste Punjabi traditioner i Amritsar, alt
imens han selvfølgelig tester masser af
lokale kulinariske delikatesser undervejs.

Livet i det uudforskede Yukon er hårdt,
men også rigt på oplevelser. Michelle
Oakley, Dyrlæge i Yukon har sjældent det, man ville kalde en typisk dag.
Flankeret af sine teenagedøtre og bevæbnet med humor og skarpe instrumenter,
behandler Michelle hver dag mange forskellige slags dyr – lige fra hunde med
drilske kirtler til store moskusokser på
flugt - og formår alligevel både at være
dyrlæge på fuld tid, kone og mor.
Så hvad enten du er til eksotiske rejsemål, store naturoplevelser eller de nære
oplevelser, så er der noget for en hver
smag på National Geographic Channels
i foråret.
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NORDKAPEREN I GRÆKENLAND

EM HERREHÅNDBOLD

NYBYGGERNE

Stor sport, drama,
underholdning og
vigtige dagsordener
Året på TV 2 er begyndt med stor sport i form af EM i herrehåndbold og nye programmer
som ’Badehotellet’ og ’Danmark har talent’. Og i de kommende måneder er der endnu ﬂere nye
programmer på vej – inden for især dokumentar, livsstil, underholdning og drama.
- TV 2 havde i 2015 fokus på at fastholde en stærk hovedkanal, der kan
samle danskerne om fælles oplevelser og
sætte væsentlige samfundsspørgsmål til
debat. En markant TV 2-hovedkanal har
både betydning for det danske samfund
og for TV 2, og de nye programtiltag i
foråret 2016 understreger TV 2s ønske
om at fastholde sin stærke position,
siger indholdsdirektør Anne Engdal Stig
Christensen, TV 2.

Endnu en ny dramaserie
’Badehotellet’ – der i sæson to opnåede
at blive den højest vurderede danske fiktionssæson siden ’Krøniken’ i 2004 – er
godt i gang med sæson 3, der foregår i
sommeren 1930. De kendte gæster og
nye karakterer er på Andersens
Badehotel og fortsætter spillet
om, hvordan man bedst tager sig
ud, og hvem man i virkeligheden
er bag facaden. Himlen er blå,

og vandet er godt, men lige syd for grænsen raser verdenskrisen og bringer vore
tyske naboer på nye veje.
Ud over ’Badehotellet’ kommer TV 2 med
en ny dramakomedie-serie, ’Bedre skilt
end aldrig’, der handler om den svære
kærlighed. Det er holdet bag succesfilmen ’All Inclusive’ – bl.a. instruktør Hella
Joof – som står bag den nye TV 2-serie.
I seriens hovedroller som Line og Martin
ses Maria Rossing og Peter Plaugborg
– henholdsvis Reumert- og Robertprisvindere og to af landets meget talentfulde skuespillere. Parret har det hele:
Gode jobs, yndige børn, dejlige venner,
hus, have og en kat, der dog kun kommer
hjem for at skide.
Men kærligheden er blevet
træt, fyrreårskrisen banker på,
og sexlivet er for længst lagt i

▲
▲

graven - så Line og Martin beslutter sig
for, at de skal skilles, mens de stadig
kan holde hinanden ud. Huset viser sig
imidlertid at være umuligt at sælge, så de
beslutter sig for at blive boende sammen,
indtil markedet vender. De er jo sådan
set stadig nogenlunde gode venner, og
ingen af dem har lyst til at undvære børnene, så de vælger at se det fra den lyse
side og går helhjertet ind i projekt ”den
lykkelige skilsmisse”.
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Dokumentar, fakta og livsstil
Blandt de nye TV 2-programmer er også ’Nybyggerne’, hvor Puk
Elgård er vært. Her flytter fire forskellige par ind i fire identiske
huse i Farum, og i en periode på halvanden måned konkurrerer de om at skabe den bedste bolig. Vinderen løber med
supergevinsten: Det hus, de selv har skabt – til en værdi af 3,2
millioner kroner!
På livsstilsområdet kommer TV 2 også med en ny sæson af
’Årgang 0’, den inspirerende rejseserie ’Kurs mod fjerne kyster’
med familien Beha Erichsen, nyudviklede boligprogrammer og
en forrygende sæson af ’Stjernerne på slottet’ med skuespillerne
Mille Lehfeldt, Rasmus Bjerg og Dar Salim, balletmester Nikolaj
Hübbe og krimiforfatter Sara Blædel.
TV 2 viser også nye afsnit af programserien ’Størst’ med Peter
Ingemann, en ny serie om det udfordrende arbejde for de danske fogeder, en reportageserie om Danmarks dygtigste politihunde og en ny sæson af den store dokumentarserie ’Holder
Danmark i live’, der fortæller, hvad der bedrives i det danske
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sundhedsvæsen på bare én dag. TV 2 præsenterer også nye
dokumentarer på krimiområdet.
Torsdag er i øvrigt TV 2s store dokumentardag, hvor TV 2 ønsker
at sætte dagsorden og skabe debat med relevante og stærke
dokumentarer. Det sker både i nye, enkeltstående dokumentarer
og i dokumentarer, der følger op TV 2s tidligere dokumentarer
om bl.a. demens, HPV-vaccinen, skilsmisser set gennem børnenes øjne samt omsorgssvigt og misbrug af børn. Hertil kommer nye dokumentarer og dokumentarserier om bl.a. autisme,
Godhavn-børnene og grupper, som rammes af hjemløshed i
Danmark.
Weekenden har fokus på familieunderholdning som ’Danmark
har talent’, ’Klipfiskerne’, ’Rundt på gulvet’ og ’Hvem vil være
millionær?’ samt på gode film og premierer søndag aften. Hele
vinteren og foråret sender TV 2 herudover James Bond-film,
så man kan opleve de første 23 James Bond-film i kronologisk
rækkefølge.

KORT & GODT

TV 2 NEWS i nyt studie
og HD-kvalitet
TV 2 NEWS fik i 2015 sit bedste år nogensinde. Det var et markant nyhedsår
med både valg og terrordækning, og danskerne understreger hver gang, at den
foretrukne live-kanal er TV 2 NEWS. I det nye år glæder vi os til at lancere et
fornyet NEWS i nyt design og med superflot HD-studie.
På TV 2 NEWS får du ud over løbende nyhedsdækning og breaking news også
debat, analyse, perspektiv og magasinprogrammer. Du kender formentlig de
fleste af NEWS’ magasiner – men lad os fremhæve et par stykker:
’Tirsdagsanalysen’ med Peter Mogensen og Michael Kristiansen går bag om
den politiske debat, ’Presselogen’ stiller mediecheferne til regnskab, ’Ellemann
| Lykketoft’ giver et unikt indblik i verden omkring os, ’Haug & Elberth’ fortæller
om den politiske magtkamp på de sociale medier, ’Besserwisserne’ stiller de
politiske ”kloge-Åger” til regnskab, og ’Udenfor Borgen’ bringer politikere ud til
den virkelighed, de lovgiver om.

Tid til dig – Tid til FRI
TV 2 FRI brugte 2015 på at manifestere sig som en bred livsstilskanal, der nu når ud til
væsentligt flere danskere. Det lykkedes blandt andet for TV 2 FRI at lave en lang række
seersucceser, som har over 100.000 seere i primetime, og den positive udvikling skal
fortsætte i 2016.
En af TV 2 FRIs nye serier er ’Nordkaperen i Grækenland’, hvor den passionerede kaptajn Troels Kløvedal får sin livsdrøm om at sejle i Odysseus' kølvand opfyldt. Vi er med
på Nordkaperens dæk og kommer helt tæt på både springende delfiner og smukke
bugter sammen med Troels og hans besætning. Undervejs fortæller den erfarne søfarer om de myter og sagn, som hører til hver ø, og sætter de mange begivenheder i
historisk perspektiv.
I ’Vores haver, vores vej’ får ni familier nye haver med hinandens hjælp. Beboerne på
Båringvej på Amager skal nemlig på en uge hjælpe hinanden med at få deres haver
forvandlet til drømmehaver. De ni familier trækker på al deres kunnen og får hjælp af
Cecilie Hother, Anja Barfod, havearkitekt Dorthe Kvist og byggeleder Michael Jonsson.
På syv dage opstår både smukke haver og
spirende naboskab.
TV 2 FRI sender også nye afsnit af ’Mit
Frankrig – Jørgen Leth og Hans Pilgaard’,
hvor turen går til det nordlige Frankrig samt
nye sæsoner af ’Krejlerkongen’, 'Huse der
aldrig kommer til salg' og 'Kurs mod fjerne
kyster - ekstra'.

Danmarks
største sportskanal på ét år
2015 var året, hvor TV 2 lancerede sin egen
sportskanal TV 2 SPORT, og et år gammel er
kanalen blevet den største rene sportskanal
i Danmark. Det er en formidabel præstation,
som ikke er skabt af dyre fodboldrettigheder.
Den position er vundet med danske sportsrettigheder som håndbold, ishockey, basketball
og DTC-motorsport – og med internationale
events og slutrunder.
Meget mere om TV 2 SPORT senere i 2016,
som bliver TV 2-familiens største sportsår
med bl.a. cykelforårsklassikere, EM-fodbold,
Tour de France, OL i Rio, EM i kvindehåndbold, Giro d’Italia og La Vuelta a España samt
internationale mesterskaber i bl.a. ishockey,
badminton, svømning, roning og skiskydning.

TV 2 PLAY hele TV 2 helt
som du vil
TV 2 PLAY voksede i 2015 eksplosivt og er
nu den næststørste kommercielle streamingtjeneste herhjemme. Med et TV 2 PLAYabonnement kan du se alt det gode indhold
fra TV 2-kanalerne, hvor og hvornår det passer
dig. Du kan også se TV 2s kanaler live. Du får
hele sæsoner af populære serier som ’Dicte’,
’Rita’, ’Tomgang’ og ’Badehotellet’, og
så kan du se snigpremierer før alle
andre. På TV 2 PLAY får du også masser af sport, comedy og god dansk
underholdning – og nyt indhold hver
dag.
TV 2 PLAY kan ses på Smart-tv, computer, smartphones, tablets og via
Chromecast/Airplay. Læs mere på
tv2play.dk.
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Forårets underholdning
på Discovery Networks
Julies Madselskaber,
sk
onsdag kl. 22.00 fra 10/2
Skønne Julie Zangenberg afslører en helt ny side af sig selv når hun, i sin nye programserie, inviterer en række kendte kvinder til lækre middagsselskaber.
Julie, der er vant til at være værtinde ved sine egne middagsselskaber – alt fra
fodboldaftener til dinnerpartys – inviterer inden for i sit køkken, hvor hun og hendes
gæster sammen laver skønne retter, der kan inspirere til både hverdag og fest.
Både hyggen og den gode stemming er i højsædet, når snakken går over køkkenbordet, og kvinderne deler deres fælles passion og forhold til mad.

Our Little Family – mandag kl. 22.00 fra d. 1/2 på TLC
Sig goddag til Dan og Michelle Hamill og deres tre små børn: Jack, på 6 år og
tvillingerne Cate og CeCe på 3 år. Som alle andre jonglerer Hamill-familien med
arbejde, skole og familietid, men der er en stor forskel: De er alle små mennesker.
Det er ikke altid lige nemt at vokse op i en verden af gennemsnitsstørrelse, og
efterhånden som Jack, Cate og CeCe bliver ældre, bliver de mere bevidste om, att
de er anderledes. Dan og Michelle bruger deres egne erfaringer til at hjælpe deress
børn med at overvinde fysiske forhindringer og mobning, mens de lærer at tilpasse
sig en verden, der ikke er skabt for dem.

Running Wild With Bear Grylls - onsdag kl. 21.00 fra 10. febr. på
Discovery Channel
I Running Wild tager den berømte eventyrer og overlever Bear Grylls igen en
række internationale stjerner med på deres livs rejse til de mest vilde og øde stederr
i USA og andre steder i verden.
Få et sug i maven, når Bear Grylls og NFL-stjernen Drew Brees kæmper mod
krokodiller i Panamas jungle og oplev helt nye sider af stjerner som Kate Winslet,
Kate Hudson og Michelle Rodriguez, når den barske natur får de smukke Hollywood-skuespillerinder til at nå helt nye fysiske- og mentale højder.
Onsdag den 10/2 kan du opleve Kate Winslet på eventyrligt trek i Wales.
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Forårets sportsbegivenheder på
Discovery Networks
Foråret byder på sport i verdensklasse på Discovery Networks Danmarks kanaler;
Alka Superliga på Canal 9
og Eurosport Danmark
Landets bedste liga ruller over skærmen
på Canal 9 og Eurosport Danmark fra
den 28. februar, hvor FC Midtjylland tabte
kadence i slutningen af efteråret og overlod tronen til løverne fra FC København.
Også Brøndby sluttede efterårssæsonen
skuffende med en 5. plads, mens AaB
indtog en imponerende 2. andenplads
i ligaen. Hobro, der ellers fik en fornem
debut i Superligaen, havde et knapt så
prægtigt efterår og endte under nedrykningsstregen med kun to sejre i bagagen.
I foråret starter jyderne sæsonen op mod
de blågule fra Vestegnen, der formentligt
vil gøre alt for at hente ind på AaB og
FC København i toppen, så den tidligere
storklub kan vende tilbage til toppen af
dansk fodbold.

Bundesliga på Eurosport
Danmark
Bayern München med Robert Lewandowski som en af de store målkonger, har
igen været dominerende i Bundesligaen i
efteråret, hvor kun Dortmund truer mesterskabsfavoritterne, mens Werder Bremen
og Hannover 96 med Jannik Vestergaard,
Uffe Bech og Leon Andreasen har haft
et sværere efterår trods flotte danske
præstationer. Bundesligaen fortsætter på

Eurosport Danmark i foråret, hvor pokalen og pladserne i Europa skal placeres i
midten af maj.

Premier League på 6’eren
I England ruller bolden som vanligt vinteren over, inden mesterskabet afgøres
i maj på 6’eren. Kasper Schmeichel og
Leicester imponerede alle i efteråret,
mens Chelsea, der ellers gik ind til sæsonen med et overbevisende mesterskab
i fødderne, skuffede fodboldverdenen.
Arsenal, Manchester United, Manchester
City og Tottenham med en storspillende
Christian Eriksen ser ud til at skulle spille
om pladserne i Europa, mens Liverpool
med Jürgen Klopp i spidsen ikke leverede
et prangende efterår.

La Liga, Serie A, Europa League
og landsholdet
Foruden Premier League, Alka Superliga
og Bundesliga sender Discovery
Networks Danmark også blandt andet La
Liga, Serie A og Europa League på henholdsvis 6’eren, Canal 9 og Eurosport
Danmark, mens landsholdet med Åge
Hareide som den nye styrmand som vanligt kan følges på Kanal 5.

Foråret på Eurosport 1
På Eurosport 1 starter cykelsæsonen op
i foråret med klassikere som Paris Nice,
Tirreno Adriatico, Milan San Remo og

Flandern Rundt, inden årets første Grand
Tour, Giro d’Italia, ruller over skærmen fra
den 6. maj, hvor Alberto Contador skal
forsøge at forsvare sidste års titel i løbets
99. udgave. Sideløbende afsluttes vintersæsonen på Eurosport 1 og Eurosport
Danmark med blandt andet alpint,
langrend og skiskydning på programmet, mens snookereliten igen indtager
sendefladen med German Masters og
Welsh Open, som er blandt årets største snookerturneringer. Tennis er også
en af forårets store sportsbegivenheder
med flere ATP- samt WTA-turneringer
på fladen, inden French Open, der er
årets anden Grand Slam-turnering med
Caroline Wozniacki på plakaten, ruller
over skærmen.
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Historiens vingesus
En af de spændende nyheder i Skanderborgs udbud af tv-kanaler er ”HISTORY”, som allerede fra 1.
marts vil være tilgængelig på prøvekanalen. Den aﬂøser Nat Geo’s ”People” kanal, som vi har haft
fornøjelse af det meste af 2015 – og skal ligesom den prøve kræfter med de mere ”etablerede” ved
dette års afstemning.
AF HANNE GRØN

V

alget af HISTORY er til dels grundet i tidens markante interesse for historiske begivenheder, som manifesteres i de mange udgivelser på litteratur
fronten, der ambitiøst forsøger at give de yngre generationer indblik i, hvordan ”verden så ud engang” og måske forklare nogle af nutidens sammenlignelige
kriser og reaktionerne på dem.
Der må jo være en grund til, at svenske Jan Guillou i månedsvis lå på best-sellerlisten herhjemme med sin mammut-serie om ”Det store århundrede” (1900-tallet), og at den dramatiserede fortid studeres så nøje i dag. Måske føler man, at
normalbilledet i verdens sammenhæng krakelerer i disse tider ligesom i 30’erne?

Barbarians Rising, kommer til maj.

HISTORY tv-kanalen sætter sig lidt mellem to stole i formidlingen af historiske
begivenheder som underholdning i og med, at der satses på faktabaserede
programmer med rekonstruktioner af historiske begivenheder OG mere faktuel
underholdning med "action", konflikter og historier, som vi kender det fra andre
kanaler. Og i modsætning til bog fortællingen har tv mediet jo den store fordel, at
tempo og billeder gør historien levende og lettere at formidle til ”zapper-folket”.
Vi siger velkommen og minder også om, at søsterkanalen H2 kan tilkøbes hos
You See, hvis man ønsker endnu mere baggrunds viden og dybde i de historiske
beretninger.
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Alcatraz: Search for the
Truth,
lørdag den 19. marts kl.
21.00

Du finde
r
HISTORY
på
prøveka
nalen
fra 1. ma
rts.

Counting Cars,
torsdag kl. 21.00

Alting har en historie
Banebrydende og faktuel underholdning af højeste kvalitet…
HISTORY giver dig unikke beretninger inspireret af fortiden og udlevet i nutiden.

H

ISTORY blænder op for 2016 med et væld af historiske
dokumentarer, fascinerende mysterier, utraditionelle
livsformer, passionerede persongallerier og i det hele
taget masser af underholdning og aha-oplevelser.
For eksempel har kanalen skruet op for de faktabaserede
programmer, der rekonstruerer skelsættende begivenheder i
verdenshistorien og fortæller dem på en ny og moderne måde.
Det gælder både den storslåede serie Barbarians Rising om
historiens mest legendariske krigere som f.eks. Hannibal, Attila
og Spartacus, og to helt eksklusive dokumentarer om verdens
nok mest berygtede fængsel Alcatraz. Du kan også se Outlaw
Chronicles: Hells Angels, hvor en tidligere præsident for første
gang nogensinde tager bladet for munden og fortæller den
grumme historie om organisationen set indefra.
I de populære programmer som Pawn Stars, American Pickers
og Storage Wars handler det om historiske genstande, finurlige
klenodier, skøre effekter og fantastiske loppefund - og ikke
mindst de mennesker, der vurderer, køber og sælger dem! Det

er i høj grad menneskene og deltagerne, der bærer disse programmer, og det er historiefortælling med et tvist! Super underholdende, hvilket de millioner af fans verden over vidner om.
Og går du rundt med en indre Indiana Jones, der bare venter på
at komme ud? Ville du egentlig meget hellere kravle rundt i trætoppene end at stemple ind på kontoret en grå onsdag morgen?
Eller er du fascineret af anderledes livs- og arbejdsformer langt
væk fra hverdagens trummerum? Så skal du tune ind på The
Curse of Oak Island, hvor historie, forbandelser og skattejagt
går op i en højere enhed… Du kan også følge de gæve gutter,
der lever efter naturens lov og orden i Mountain Men og verdens
sejeste skovhuggere med verdens sejeste jobs i Ax Men.
Så træd ind i en verden af medlevende, inspirerende og charmerende mænd, der har valgt at gøre tingene på deres helt
egen facon. De går mod strømmen, tager chancer og har noget
på hjerte. De skaber deres egen vej og historie i livet – og påvirker vores! Det er sådan, vi fortæller historie.

Outlaw Chronicles: Hells Angels,
lørdag kl. 22.00

The Curse of Oak Island,
søndag kl. 20.00

Pawn Stars, mandag kl. 21.00
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STORSLÅET NATUR,
SPÆNDING OG EVENTYR

Viasats dokumentarkanaler er fulde af kulturelle,
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og
programmer for hele familien – helt uden reklamer.

Se mere på Viasat.dk/dokumentar

Du kan få YouSee Mobil
med særlig foreningsfordel
Som medlem af Skanderborg Antenneforening får du nu adgang til en ny foreningsfordel, hvis du
vælger et mobilabonnement hos YouSee. YouSee har netop introduceret ”YouSee Mobilopsparing”,
der belønner mobilkunder for deres loyalitet med en kontant opsparing.
YouSee Mobilopsparing
Ved køb af et mobilabonnement får alle nye mobilkunder samtidig 300 kr. med Mobilopsparing, som
kan bruges til køb af en ny mobiltelefon hos YouSee. Efter 6 måneder sættes igen 300 kr. ind på
opsparingen.
I alt kan man opspare 600 kr.
Det er nemt at følge sin Mobilopsparing via YouSee Mobil app’en samt Mit YouSee på yousee.dk.
Vælger du at bruge din opsparing, begynder du forfra fra 0 kr. og får igen 300 kr. efter 6 måneder. Og
så videre – lige så længe du har dit mobilabonnement, som illustrationen viser.

Få fordele med en mobilaftale
Med introduktion af YouSee Mobilopsparing betyder det, at den nuværende aftale om
10 % foreningsrabat udgår og nye YouSee Mobilabonnementer i stedet får fordel af
YouSee Mobilopsparing. Eksisterende kunder med YouSee Mobil beholder rabatten på
10 % indtil de skifter abonnement.
Alle medlemmer, som i dag har et YouSee Mobilabonnement, kan få glæde af YouSee
Mobilopsparing, hvis de skifter til et Basis, Small, Medium eller Large abonnement inkl.
Mobilopsparing. Hvis man vælger at skifte abonnement mistes foreningsrabatten på de
10 %. Det er muligt at skifte mobilabonnement via yousee.dk og Mit YouSee og hos
YouSee Kundeservice.

Foto: www.shutterstock.com. Copyright: Voyagerix

Læs mere om mobilpakker og priser på yousee.dk/mobil/foreninger.
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LÆS MEGET MERE OM ALLE DE NYE PROGRAMMER OG SÆSONPREMIERER,
PÅ DISCOVERY NETWORKS' KANALER, INDE I BLADET!

