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FORORD

Programvalg – nu også på nettet  
Efter mange tilløb har bestyrelsen 
besluttet at indføre program afstemning 
både på nettet og gennem bladet. Vi 
håber naturligvis, at dette tiltag bliver 
godt modtaget, og at rigtig mange vil 
finde det nemmere at øve indflydelse, 
når det kan foregå ved computeren. 
Andetsteds gøres opmærksom på, hvor 
vigtigt det er at prioritere yndlingska-
nalerne, og at der ses kritisk på prisen 
på dem. 

Digitaliseringen er over os – den proces 
tager Henrik under behandling i bladet 
her.
Det giver anledning til at opfordre med-
lemmerne til at møde op til generalfor-
samlingen den 20. februar for at se en 
præsentation af de muligheder, vi p.t. 
arbejder med for at tilbyde digitalt tv 
til jer. 
Vi har allerede foretaget nogle fravalg af 
løsninger, som vi vurderede lå for langt 

fra Skanderborg Antenneforenings tra-
dition for medlemsbestemmelse, hvori-
mod de aktører, vi i skrivende stund 
drøfter mulighederne med, efter vores 
vurdering tilbyder en fair og gennemar-
bejdet løsning i et fornuftigt prisleje.

Digitaliseringen giver ikke revolutione-
rende ”super tv”, men det er et nødven-
digt skridt frem mod den optimale ople-
velse, når HDTV er en selvfølgelighed. 
Flere kanaler er allerede ved at optage 
i HD kvalitet, så DE er klar til at møde 
udfordringen – og det skulle vi andre så 
også gerne være.

God afstemning – og vel mødt til en vir-
kelig spændende generalforsamling.

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Are you ready – are you HD - READY
Det digitale signal er der, men er det spændende nok 
og er det godt nok!

Af  Bent Larsen
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HD – TV er undervejs, der er nogle 
få kanaler der sender i HD – for-
mat. Der kommer mange flere, skal 
vi være der først eller skal vi lægge 
os i baghjulet for at se, om andre 
begår fejl med nyttesløse investe-
ringer?

Antenneforeningens bestyrelse 
undersøger i øjeblikket de mulighe-
der, vi kan få inden for den digitale 
verden. Og når vi nu kigger på det, 
så er det måske en god ide, at se på 
hvad vi ellers kan!

Skal vi lade os digitalisere helt, 
med de begrænsninger den digi-
tale verden giver os, én boks i hvert 
hjem, kun et signal til alle TV.
Eller: skal vi helt holde os fra det, 
og gøre som vi plejer, sende ana-
logt, som vi plejer.
Eller: skal vi sælge det hele til en, 
der vil gøre det for os!
Eller: skal vi bare gøre det på 

vores måde – kan vi ikke finde en 
løsning, der tilgodeser alle vore 
medlemmer.
Medlemmet, der ønsker få kanaler, 
som han plejer.
Medlemmet, der ønsker nogle 
kanaler, men ikke alle.
Medlemmet, der gerne vil se noget 
specielt.
Medlemmet, der bare vil have alle 
muligheder.
Medlemmet, der vil have super 
kvalitet i allerhøjeste mulige opløs-
ning.

Det lyder næsten som en umulig 
opgave, men vi går efter den.
Vi ønsker maksimal indflydelse for 
at give vore medlemmer, højeste 
mulige kvalitet, lavest mulige antal 
kanaler og alt hvad der er der imel-
lem. Prisen vil vi have maksimal 
indflydelse på, den skal være så lav 
som muligt i alle niveauer.

Så vi går efter det umulige, analo-
ge kanaler med et digitalt spejl og 
med tilvalg efter eget ønske både 
efter kvalitet og antal.

På næste generalforsamling, den 
20. februar 2008 vil vi vise, hvor 
langt vi er kommet. 
Se også en længere artikel senere 
i bladet. ■
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Igen i år er det vigtigt at vi får 
jeres mening om, hvilke kanaler I 
helst vil se på vort antenneanlæg. 
Det er vigtigt for os at vide, f.eks. 
om TV2 Sport stadig er højt på 
jeres ønskeseddel og hvor vi har 
Viasat Golf. To kanaler der under 
stor bevågenhed blev stemt ind i 
vort anlæg på den ekstraordinære 
generalforsamling i august.

Det er vigtigt, at I sætter så få 
krydser som muligt, dermed vælger 
I andre fra. I kan også vælge at se 
på hvad de enkelte kanaler koster 
og så forsøge at ramme det beløb I 
gerne vil give for at se TV.
Under alle omstændigheder er 

afstemningen vejledende og den 
rigtige sammensætning sker på 
generalforsamlingen d. 20.02.2008. 
Samtidig vælger vi også den pris 
du skal betale for at se TV på 
Skanderborg Antenneforenings ka-
belanlæg.
Afstemning kan også være vigtig 
set med nogle andre øjne. 
Antenneforeningens bestyrelse ar-
bejder i øjeblikket med at se lidt ud 
i fremtiden, og uanset om vi kan li´ 
det eller ej, så er den digitale ver-
den lige foran os. Det kan betyde 
store forandringer for antennefor-
eningens medlemmer. 
Der er mange, der venter spændt 
på at høre og se, hvad vi kan til-

byde, men der er også mange, der 
ikke ønsker og ikke vil ændre deres 
måde at se TV på. Og der skal være 
plads til alle.
Den digitale verden giver os bedre 
kvalitet og mange andre mulighe-
der. Det er vigtigt for os, at der er 
plads til alle i vor Antenneforening.

Men skynd dig at udfylde stem-
mesedlen, gerne sammen med den 
øvrige del af familien, evt. på nettet, 
hvis i har adgang til det.
■

Programafstemning igen - igen
Et skridt på vejen til den digitale verden



LA Forensics

  Nu får du 
to kanaler i én.

Underverdenen 
ifølge MacIntyre

   Viasat Explorer 
       og Spice 

Farefulde oplevelser, storslået natur, 
eventyrlige oplevelser samt erotik

Grænsebrydende 
dokumentar

• Hver dag fra kl. 05.00 - 23.00
• Reklamefri dokumentarkanal
• Ekspeditioner, rejser og mysterier
• Erotiske film fra kl. 23.00 - 04.00
• Læs meget mere på www.explorer.viasat.dk

Kun 3,13 kr./md./husstand inkl. moms.

4437 Kabelann_Ex_spice.indd 1 14/09/07 12:12:33
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TV3’s store efterårssatsning på 
dansk dramatik med serien 2900 
Happiness har givet blod på tanden 
til at lave endnu flere egenproduk-
tioner både som drama og under-
holdningsprogrammer. 

Quiz serien: ”Er du klogere end 
en 10-årig” med Jan Gintberg som 
vært får en ny sæson i foråret – og 
for uindviede kan konceptet kort 
repeteres: Quizzen tager de voksne 
deltagere tilbage til skoletiden og 
spørgsmålene er 5. klasses pensum 
og nedefter. De voksne skulle så 
gerne vise, at de har fulgt med i 
timerne – og har til deres hjælp 
henimod den store gevinst på en 
mio kroner fem yderst kompetente 
personer med stor paratviden og 
sejrsvilje. Og så er de altså 10 år 
gamle. 

Paradise med Robinson vinder 
Der kommer også en ny sæson af  
Paradise Hotel – men denne gang 
med ny vært. Ibi Støvings barsels-
orlov gjorde det nødvendigt for TV 
3 at finde en ny vært – og hvad var 
mere nærliggende end at kigge på 
tidligere deltagere? Det er blevet 21-

årige Rikke Gøransson, 
der får chancen, og hun 
vil allerede være kendt 
af seerne fra både Paradise 
Hotels sidste sæson og Robinson, 
som hun jo vandt fra ”planken”.  
Paradise Hotel er en af de mest 
holdbare reality serier på TV 3 der 
nu går ind i sin 4. sæson. 

Vild med Dans-Robert i sangfest  
Programmet ”Magi i Luften” er 
TV 3s bud på Danmarks største 
sangfest – et sang show, hvor del-
tagerne hverken skal kunne synge 
rent eller pænt. De skal bare kunne 
sangtekster, gengive dem korrekt 
og trykke den af på bedste karaoke-
maner foran et feststemt publikum. 
Med skuespilleren Robert Hansen 
som garanteret veloplagt vært er 
der lagt op til en underholdende 
nyskabelse – baseret på det ameri-
kanske koncept: The Singing Bee, 
som har haft en fantastisk første 
sæson i hjemlandet.   

Maj og Charlie: 
Ny komedieserie
I foråret 2008 kommer en helt 
ny dansk komedieserie på TV 
3 med titlen ”Maj & Charlie”. 
Hovedrollerne spilles af helt nye 
skuespiller-talenter: Anne Vester 
Høyer og Johannes Lilleøre. De 
flankeres i serien af stærke navne 
som David Owe, Mira Wanting, 
Ken Vedsegaard og Sofie Lassen-

Kahlke. Maj er standup komiker 
og Charlie skuespiller, og deres liv 
flettes sammen, da deres kærester 
dumper dem for at være sammen. 
Langsomt opstår et venskab – men 
kan kvinder og mænd overhovedet 
være venner? Og hvad hvis din nye 
ven er din ex-kærestes nye kære-
stes ex-kæreste? Forvirret?
Det er hovedpersonerne også. 
Serien, der er i 13 afsnit er et 
led i den langsigtede strategi med 
danske kvalitets-serier, denne gang 
med humor som vigtigste ingredi-
ens. Det skal blive spændende at se 
modtagelsen hos seerne.  

Ny omgang kokke knive
Den formidable serie ”Med Kniven 
for Struben”, hvor en af  Danmarks 
bedste kokke fører kniven i køk-
kenet til hjælp for truede restau-
ranter, vender tilbage med en 
ny omgang i efteråret. Serien er 
bygget over konceptet fra BBC: 
”Ramsey’s Kitchen Nightmares”, 
hvor restauranter med problemer 
får kvalificeret og kritisk hjælp 
fra den hensynsløst ærlige Gordon 
Ramsey. Bo Bech har samme ind-
gangsvinkel men måske med lidt 
større tolerance. 
■ 

Succes serier i nye sæsoner 
– og ny dansk drama og komedie 

Af  Hanne Grøn

Til venstre: Rikke 
tilbage i eksotiske 
omgivelser.

En betænkelig Bo 
Bech i arbejdstøjet



www.mtv.dk

I WANT MY
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MTV Source
Er programmet, hvor vi trækker 
en rød tråd bagud i tiden og fin-
der ud af, hvilken musik, der har 
inspireret nogle af nutidens største 
danske og internationale navne. 
Freya møder i det kommende forår 
nogle af de mennesker, der præger 
playlisterne på dansk radio og TV, 
og viser de videoer, som de selv har 
gået og sunget med på.

Headbangers Ball:
Anne vender tilbage med endnu en 
sæson af Danmarks hårdeste og 
mest dystre musikprogram. Der er 
KUN metal på menuen, og der er 
ikke plads til fine fornemmelser og 
slappe rifs. Anne fortsætter med at 
tage til koncerter, mens hun spiller 
de videoer, der passer til. 

Download chart:
I ”Download Chart” bliver der talt 
ned til ugens mest downloadede 
hits – så her kan du høre al den 
populæreste musik.

SvampeBob i Skanderborg 
hos Nickelodeon
Efter sit besøg på julestuen i 
Skanderborg Antenneforening 
den 1. december så er SvampeBob 
Firkant nu tilbage på skærmen på 
Nickelodeon. Du kan se den skøre 
svamp lave alle mulige løjer sam-
men med sin bedste ven Patrick 
Søstjerne alle hverdage kl. 8.30, 
14.15 og kl. 17.00 og i weekenden kl. 
8.30 og kl. 15.30 på Nickelodeon.
■

Der er masser af fede programmer på MTV til foråret.

Af  Jesper Dahl-Sørensen, MTV



Gribende drama hver aften
Hallmark Channel viser kvalitetsdrama på hverdagsaftener kl. 20.00 til 23.00.
Fra Februar kan du se nye episoder af populære serier som Law and Order,
Dead Zone, Intelligence, Forsvundet Sporløst, Jericho og Detektiv Monk. 

Filmaften lørdag og søndag
Lørdag og søndag aften er forbeholdt gode film og klassiske miniserier. I februar og marts
kan hele familien se BBC produktionerne Shakespeares Moderne Klassikere og miniserierne
King Tuts Tomb og La Femme Muskateer lørdag aften og søndag eftermiddag. 

Præsidentens Mænd hver aften
Den Emmy-vindende serie Præsidentens Mænd med blandt andre Martin Sheen
og Rob Lowe i hovedrollerne sendes på Hallmark Channel hver ugedag klokken 19.00.
Følg de realistiske intriger bag lukkede dører i Det Hvide Hus i Washington. 

FÅ SPÆNDING OG DRAMA I DIN HVERDAG

DRAMA OG SPÆNDING PÅ
DEN NYE HALLMARK CHANNEL



Med den store satsning på netop 
spænding og drama er det kana-
lens mål og forventning at levere 
landets bedste tilbud inden for gen-
ren. Derfor er det en integreret del 
af Hallmark Channel udelukkende 
at udplukke kvalitetsserier på et 
meget højt internationalt niveau. 

Det betyder, at dramaaftenerne 
byder på noget til alle slags spæn-
dingssmagsløg. Hvad enten det 
er afslørende advokater, dristige 
detektiver eller noget helt tredje 
der lokker, kan du finde det på 
Danmarks nye dramakanal num-
mer et.

Serier for enhver smag
Hallmark Channel har en hel stribe 
nervepirrende serier klar, og med 
15 timers ren spænding fem aftener 
om ugen er der lagt op til masser 
af nedbidte negle og overraskende 
twists i sofaerne rundt omkring. 

Blandt andet bliver der budt på 
”Forsvundet sporløst”, hvor man 
følger en FBI enhed på jagt efter 
bortkomne mennesker i et fasci-
nerende puslespil. ”Jericho” er en 
psykologisk dramaserie, hvor fokus 
er på det kaotiske liv i en isoleret 
landsby ramt af paranoia og kaos. 
Legendariske ”Law & Order” byder 
på både hurtigt tænkende politi-
betjente og ærgerrige advokater i 
en New York baseret fortælling af 
allerhøjeste karat.

Drama, spænding, thriller. Den nye satsning fra Hallmark Chan-
nel står lysende klart. Kanalen skal være stedet, hvor enhver 
med forkærlighed for drama og spænding med garanti vil 
føle sig hjemme med det samme. Fra februar vil sendefladen 
alle hverdagsaftener fra klokken 20 til 23 på Hallmark Chan-
nel være spækket med kvalitetsserier fra dramagenren, der kan 
tilfredsstille selv den mest spændingshungrende seer.

Det var bare et lille udpluk af 
Hallmark Channels omfattende dra-
mamenu, der også byder på skønne, 
jordnære og humoristiske engel-
ske dramaserier som ”Kingdom” 
med karismatiske Stephen Fry og 
”Doc Martin” med populære Martin 
Clunes. 
Kanalen satser stærkt på at blive 
det foretrukne tilbud inden for 
spænding og drama og arbejder 
målrettet på at fastholde og styrke 
profilen fremover.
■
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KAN DU IKKE FÅ NOK AF DET HER?

SÅ FÅR DU DISSE MED I HATTEN
FOR BARE 2 KRONER MERE

Hvis du stemmer Discovery Channel ind, får du tre ekstra Discovery-kanaler for bare 2 kroner mere om 
måneden... Det er lidt over 6 øre om dagen, og det er da billigt!  Alt hvad du skal gøre for at få Discovery 
Channel og de tre ekstra Discovery-kanaler er at sætte  ved Discovery-pakken på stemmesedlen. 

DE STØRSTE BIOGRAFIER
Discovery Civilisation slår dørene

op for en verden af kultur, folkeslag, 

konger, diktatorer og eventyrere, der 

alle, på godt og ondt, har sat deres 

fi ngeraftryk på den verden, vi lever i.

DRØMMEREJSER OG 
GASTRONOMI
Discovery Travel & Living er for dig, der 

elsker rejser, spændende kulturer og 

kulinariske oplevelser, og vi giver dig 

masser af inspiration til dit liv, dit hjem 

og dine drømme.

VIDENSKAB I LANGE BANER
Discovery Science kigger viden-

skabsfolkene over skulderen i forsøget 

på at løse verdens gåder og mysterier 

– fra de mindste gener i kroppen til det 

ukendte i det uendelige univers.



Sande helte
I serien De sande helte finder vi hi-
storier om ganske almindelige men-
nesker, som sætter livet på spil for 
at redde andre i det øjeblik, hvor en 
almindelig dag pludselig udvikler 
sig til en katastrofe. Det er beret-
ninger om det splitsekund, der af-
gør, om man handler eller lammes 
af frygt – og som kan betyde liv el-
ler død. 
Hver onsdag kl. 23.00

Mest for bil nørder
”Chop shop: London garage” foregår 
i London’s East End, hvor to ikke 
helt almindelige mekanikere fra 
Bangladesh, Bernie og Leepu, for-
vandler afdankede bilvrag til sub-
lime mesterværker på deres værk-
sted. Der er virkelig tale om den 
grimme ællings forvandling, som 
muliggøres af de to herrers kom-
binerede kreativitet og praktiske 
kunnen. 
Programmerne sendes fredag 
kl. 22.00.

Et andet bil program ”I femte gear” 
har sæsonpremiere 2. februar og 
det er et mere klassisk bilmagasin. 
Her tester professionelle de nyeste 
og hotteste biler på markedet, og 
giver samtidig tips om de seneste 
modeller og gode bilkøb. 
Hver lørdag kl. 21.00. 

Kampsport på en ny måde
I serien Fight Quest med premiere 
6. marts lanceres en ny dimension 
af de gamle kampsports koncepter! 
To kampsport eksperter, Smith og 
Anderson, rejser verden rundt for 
at lære de ældste og mest dødelige
kunstarter fra fillipinsk stokke-
kamp til fransk kickboksning.
Kampsportens læremestre kæm-
per med dem gennem ældgamle ri-
tualer til den endelige test af vilje, 
evner og mod. 

Dirty Peter
Det populære program ”Beskidte 
jobs” fortsætter i foråret – og denne 
gang vil danske seere nok især 
glæde sig til at se vores egen Pe-
ter Schmeichel i gang med alskens 
uhumske jobs – som nogen jo skal 
udføre til glæde for andre. Det 
bliver denne gang en europæisk 
rundtur, og Peter får god brug for 
arbejdshandskerne i nærkontakten 
med f.eks. grisebasser på Danmarks 
største frilands grisebrug, rensning 
af kanaler i Venedig  og andre ildel-
ugtende opgaver, som ikke er for 
sarte sjæle. 
■

Foråret 2008 byder på masser af nye og spændende pro-
grammer på den dynamiske Discovery kanal. Kanalens ud-
bud er et kalejdoskop af action, drama fra virkelighedens 
verden og ind imellem decideret rettet mod drengerøve. 
Kanalen hylder også hverdagens helte og de adrenalin-
bårne eventyrere, der har ambitionerne i orden om at nå 
deres mål på den hårde måde. 
Vi giver et lille udpluk herunder: 
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nationalgeographicchannel.dk

KEDELIGE DOKUMENTARPROGRAMMER…
Think again.

Kommer snart på National Geographic Channel
Think again.

Think again.

Think again.

Think again.

Forestil dig en verden uden Amazonjunglen, et isfrit
arktiskt ocean og kategori seks orkaner! Selv om det lyder
usandsynligt, så er sandheden, at vores planet kun er seks
grader Celsius fra den mest voldsomme omvæltning,
menneskeheden nogensinde har oplevet. 

Seks grader

Marekatten er en af Afrikas mest udbredte og alsidige
primater. Og det i en sådan grad, at denne vovede og
frække abe nu er rykket fra junglen og ind i Sydafrikas
forstæder. Lianerne er blevet erstattet af el-ledninger og
træerne af lygtepæle. Men marekattene trives fint side om
side med menneskene, der både elsker og hader dem. 

Street Monkeys

Når programværten Sol rejser ud på fantastiske eventyr i
den store verden, gør han det sjældent alene. I den nye
serie 4real tager han bla. skuespillerne Cameron Diaz,
Joaquin Phoenix, Eva Mendes og musikeren Flea med til
bla. Amazonas regnskove, Peru, Liberia, Haiti og Kenya.
Det de tager med tilbage, når de vender hjem til deres
glamourfyldte hverdag, er noget, de aldrig vil glemme!

4real

Den frygtløse Brady Barr vender tilbage i en række nye
programmer, hvor han endnu en gang kommer tæt på dyr,
andre mennesker helst vil opleve på afstand. Lang afstand!
Tag med Brady når han bla. forklæder sig som flodhest for
at kunne komme meget tæt på disse enorme og meget
farlige dyr. 

Farligt møde



Kedelige dokumentarprogrammer? Think again. 2008 
tegner til at blive et af de stærkeste og mest fantastiske 
år på National Geographic Channel med en lang række 
nye serier og masser af spændende, fængslende og
medrivende historier. 

I det nye år tager vi bl.a. ud for at 
finde en gammel sørøverskat, seer-
ne inviteres i selskab med kendte 
fra Hollywood ud på fantastiske 
rejser over hele verden og se også 
hvad der sker, når den frygtløse 
Brady Barr vender tilbage, forklæ-
der sig som flodhest og forsøger at 
komme helt tæt på de farlige dyr.  
Og sådan kunne vi blive ved, men 
læs videre og tag med ind i vores 
spændende verden.

Jagten på piratskatten
”Rigdommene og våbnene vil være 
begravet i sandet”. Med ikke meget 
mer’ end dette kryptiske spor i 
form af et trehundrede år gammelt 
pirat-testamente, at gå efter, drager 
bjærgningsekspert Barry Clifford 
ud på sit livs eftersøgning for at 
finde ”Piraternes prins” – Black 
Sam Bellamy - og hans fire og et 
halvt tons tunge skat begravet på 
havets bund. ”Jagten på piratskat-

ten” bringer Black Sam Bellamy 
til live. Han var en legende i pira-
ternes guldalder, og vi følger en 
mands stræben efter at hæve Black 
Sams skib fra dets våde grav. 

Farligt møde
Den frygtløse Brady Barr vender 
tilbage i en række nye program-
mer, hvor han endnu en gang kom-
mer tæt på dyr, andre mennesker 
helst vil opleve på afstand. Lang 
afstand! Tag med Brady når han 
bl.a. forklæder sig som flodhest 
for at kunne komme meget tæt på 
disse enorme og meget farlige dyr. 
Og som altid – ikke et Brady Barr 
program uden krokodiller og helst 
så tætte på som muligt!
 
Tribal Odyssey
Til februar tager vi hul på serien 
”Tribal Odyssey”. Her kommer seer-
ne til at opleve ægte menneskelige 
dramaer, som indeholder historier, 

der kan nikkes genkendende til 
overalt i det menneskelige samfund 
over hele verden. Historierne er så 
ægte, at seerne næsten vil føle, de 
er der. Sorg, glæde, kærlighed og 
død – alt sammen noget vi kender 
til. Det nye er, at det er i Afrika vi 
følger disse historier, som udspil-
les mellem forskellige afrikanske 
stammer.

4real
Når programværten Sol rejser ud 
på fantastiske eventyr i den store 
verden, gør han det sjældent alene. 
I den nye serie ”4real” tager han 
bl.a. skuespillerne Cameron Diaz, 
Joaquin Phoenix, Eva Mendes 
og musikeren Flea med til bla. 
Amazonas regnskove, Peru, Liberia, 
Haiti og Kenya. Sammen oplever 
de de til tider barske forhold, de 
forskellige locations har at byde 
på. Det de tager med tilbage, når 
de vender hjem til deres glamour-
fyldte hverdag, er noget, de aldrig 
vil glemme! Se med fra april.
■

Af  Johnny Jensen, National Geographic Channel
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Nat Geo Wild er kanalen med det bedste om dyrelivet og den natur, som
omgiver os. Oplev dyre- og plantelivet i alle dets former fra hele verden
indfanget af nogle af verdens førende fotografer og filmproducenter. Fra de
mest afsidesliggende, utrolige omgivelser til oceanernes skræmmende dybder
– Nat Geo Wild’s fantastiske billeder og overbevisende og kompromisløse
fortællerkunst tager seerne med på en uforglemmelig rejse rundt i vores vilde
verden. Alle programmerne er selvfølgelig med danske undertekster.

MED NAT GEO WILD
KOMMER DU
FARETRUENDE TÆT PÅ

VELKOMMEN TIL
EN NY, VILD KANAL
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DET BLI’R HELT VILDT
Ny kanal fra National Geographic Channel
Ny i dette års afstemning er en helt unik natur-og dokumentar kanal 
fra klassikeren National Geographic, som vi er stolte af at kunne 
tilbyde i Skanderborg.
Den henvender sig til de videbegærlige og nysgerrige, som gerne vil 
være klogere på den natur, der omgiver os og de mange naturfæno-
mener, der optager forskere lige så meget som os andre. F.eks. går 
kanalens frygtløse fotografer tæt på jordskælv, tornadoer, orkaner og 
andre katastrofer i håb om at kortlægge, hvor der sker noget fatalt 
næste gang. Det er fantastisk flotte produktioner, ikke mindst dyre-
fotograferne kan virkelig deres kram her. 

Og så koster den vel et krystalpalads? ! -  Næh, det er lidt utroligt - 
men den kan fås for kr. 2,- om måneden, når man har moderkanalen. 
Og det har Skanderborg.    



Vi sætter mere fart på…
Pr. 1. januar 2008 introducerer vi nye priser og hastigheder

på bredbånd og telefonien sættes ned til 99 kr./måned.

Dansk Kabel TV A/S • Telefon: 70 20 25 98

Kontakt.dk-tv.dk • www.danskkabeltv.dk

Bredbånd og telefoni
- til fast månedlig pris

Som medlem af Skanderborg
Antenneforening kan du få 
lynhurtigt bredbånd og billig 
telefoni over antennenettet.

Nu billigere telefoni!
Tal i telefon

lige så længe du vil
for 99 kr. om måneden*

Lynhurtigt bredbånd
fra kun 99 kr.
om måneden

For at kunne tegne et telefoniabonnement, er det et krav, at 
du også har et bredbåndsabonnement hos Dansk Kabel TV.
*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen opkald til 
overtakserede numre, udland samt til mobil.

Læs meget mere på
www.danskkabeltv.dk
- eller kontakt kundeservice
på 70 20 25 98 
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Januar måned byder på TV-ople-
velser fra øverste skuffe. Det bliver 
til en hæsblæsende redningstur til 
Sydafrika, inden vi halser videre 
til Napolis små gader. Vi skal møde 
Sherlock Holmes i en helt ny skik-
kelse, og så er Trevor Eve fra DR2’s 
Sagen genåbnet hovedperson i en 
nervepirrende miniserie om kor-
ruption og forræderi.

Dramatisk redning i bushen
Den berømte naturforkæmper, Saba 
Douglas-Hamilton, slår sig sammen 
med to af Afrikas modigste og mest 
karismatiske dyrlæger i kampen 
om at redde det truede dyreliv i 
Sydafrika. Igennem 14 actionmæt-
tede dage er Saba med til red-
ningsmissioner og oplever både stor 
tilfredsstillelse og dyb fortvivlelse i 
forsøget på at hjælpe dyr i fare. 
Vi besøger også et center, hvor Saba 
hilser på en næsehornsbaby, nogle 

aber og et par leopardunger, som 
har fået en ny chance for et liv. Og 
selv på den korte tid opnår Saba et 
stort kendskab til de individuelle 
dyr. Programmet lokkede knap fem 
millioner briter ind foran fjernsy-
net, da det blev sendt på BBC. 
Vildmarkens helte, britisk do-
kumentar. Premiere søndag d. 
27. januar.

De vilde hundes bande
Det er en sand sæbeopera, der 
udspiller sig i Napolis gader. 
Hovedrollerne spilles dog af en 
gruppe berygtede gadehunde. Vi 
følger den daglige kamp for overle-
velse blandt hundene, hvis indercir-
kel består af syv stride børster. 
Alle syv er bortløbne hunde med en 
fortid som helt almindelige kæle-
dyr. Nu er hver dag en kamp om 
liv eller død i byens asfaltjungle. 
Programmet giver et spændende 
indblik i den firbenede bandes utro-
lige overlevelsesstrategier og i de 
ritualer, som de må gennemføre 
for at bekræfte deres loyalitet til 
banden.
Napolis gadehunde, østrigsk 
dokumentar 2006. Eksklusiv 
premiere tirsdag d. 29. januar. 

Mord i Londons overklasse
Året er 1902, og tågen ligger som 
en tyk grød over Londons gader. Da 
en mordsag truer med at forstyrre 
roen i den privilegerede overklasse, 
lokkes den pensionerede detektiv 
Sherlock Holmes tilbage i sadlen af 
sin væbner, dr. John Watson. 
En ung gadepiges lig findes i 
Themsen, men da man opdager en 
silkestrømpe nede i hendes hals, 
bliver man usikker på hendes bag-
grund. Og Sherlock Holmes får dog 

også hurtigt bekræftet, at pigen 
faktisk er en lady. 
Mordet på endnu en pige – iklædt 
det første offers klæder – tyder 
på, at en seriemorder er på spil. 
Ansporet af at ville løse gåden træk-
ker Sherlock Holmes endnu en gang 
i detektiv-kostumet. 
I rollen som den karismatiske detek-
tiv kan du se den prisbelønnede 
skuespiller, Rupert Everett, mens 
Ian Hart spiller dr. Watson.
Sherlock Holmes and the Case 
of the Silk Stocking, engelsk 
drama 2004. Premiere søndag d. 
6. januar.

Uskyldigt anklaget
Lawless er en spændende historie 
om mord, korruption og bedrageri. 
Da kriminalbetjent Paxton jagter 
sin kollegas morder, fanges en lille 
pige i krydsilden. Morderen Kinney 
undgår dog fængselsstraf for begge 
mord på grund bevismaterialets 
beskaffenhed. 
Det er der en gruppe betjente, der 
ikke vil finde sig i, så de opsø-
ger Kinney og drukner ham i hans 
eget badekar uden Paxtons indblan-
ding. Chambers, som stod i spidsen 
for denne gruppe betjente, ønsker 
at møde Paxton næste dag, men 
da Paxton møder op, finder han 
Chambers død. I det øjeblik ankom-
mer en politibil, og Paxton tager 
flugten. Han er desperat for at bevi-
se sin uskyld, men er der nogen, der 
kan hjælpe ham?
Lawless, britisk krimidrama i 
to dele. Eksklusiv premiere ons-
dag d. 9. januar.
Og husk ... Playboy TV overtager 
kanalpladsen fra kl. 00.00-04.00 
med masser af erotiske serier, hede 
film og andre pikanterier ... ■

Fælleskanalerne Viasat Nature og Viasat Crime er kræs for 
naturelskere og krimifans. Fra kl. 06.00-20.00 står naturople-
velserne i kø. Og når de stempler ud, står den på fi re timer i 
selskab med de bedste britiske og amerikanske krimiserier. Og 
efter midnat? Ja, der overtages sendetiden af PlayboyTV med 
erotiske serier og fi lm.





Stemmeseddel 2008

Stemmesedlen skal afleveres senest lørdag den 2. februar 2008

Løvbjerg Skanderborg

Kvickly Skanderborg

KC Superbest

SuperBrugsen Stilling

SuperBrugsen Hørning

SuperBrugsen Solbjerg

Dagli’Brugsen Virring

Merko

Kvickly Ry

Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2008.

Programvalg:
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen. 
Som noget nyt kan du denne gang vælge at stemme på kanalerne over 
internettet. Følg anvisningerne herfor på hjemmesiden: www.skantenne.dk 
og brug din ”indkøbskurv”, så langt pengene rækker. 

Spørgeskema undersøgelse: Vi vil meget gerne opfordre til besvarelse af 
spørgsmålene på bagsiden af stemmesedlen, som er en mini-rundspørge 
til alle deltagere i afstemningen. 
Du kan vinde flotte præmier ved at deltage: DKTV sætter bl.a. to trådløse 
telefoner på spil – og Turner kanalerne udlodder en trådløs mus fra CNN, 
to tasker og to T-shirts. 

Stemmesedlen kan afleveres på kontoret, Adelgade 48, samt i stemmeurnerne i 
følgende supermarkeder: 

Udfyld venligst:

Gade: Nr. og etage:

By:

Nedenstående felter udfyldes af individuelle medlemmer:
(Medlemmer som modtager opkrævningen for kabel-TV direkte fra Skanderborg Antenneforening) 

Medlemsnr:                                                            Tastselv kode:  

Disse oplysninger fi nder du på den seneste opkrævning/PBS oversigt (januar 2008) i øverste højre hjørne 

Nedenstående felter udfyldes af medlemmer som betaler kabel-TV via huslejen/fællesudgifter: 

Lejemåls-/lejlighednr:                       Adresse: 

Disse oplysninger fi nder du på den seneste huslejeopkrævning/PBS oversigt. 

OBS! Stemmeseddelen vil blive erklæret ugyldig, såfremt en af de to ovenstående muligheder ikke udfyldes, eller såfremt 
oplysningerne ikke er korrekte. 
Stemmesedlen skal være udfyldt med gadenavn, - nummer og by for at være gyldig. 



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR X

DR2

TV2

Digitalt TV/DR1 DR2/TV2

INFO-kanalen SHS

Viasat Explorer/Spice 37,50 kr.

Discovery Channel

Animal Planet 46,50 kr.

National Geographic 
Channel/CNBC

Travel Channel

Jetix 37,50 kr.

Discovery Civilisation 46,50 kr.

45,00 kr.

33,75 kr.

Viasat History 41,25 kr.

Børn

Disney Channel 119,25 kr.

Programmer med lys blå baggrund, er de programmer der er valgt ind i 2007.

TV-Program stemmeseddel 2008

Nickelodeon 33,75 kr.

 48,75 kr.

46,50 kr.

46,50 kr.

Discovery Science

Discovery 
Travel & Living

78,75 kr.

Disney Channel + Toon Disney 164,25 kr.

Disney Channel + Toon Disney 
+ Playhouse Disney   179,25 kr.

X

X

X

XSkanderborg
Info kanalen

Dokumentar / Natur

National Geographic 
Wild

TV2 Zulu 149,25 kr.

TV3 280,05 kr.

3+ 202,05 kr.

Viasat Nature/Crime
/Playboy 52,50 kr.

Kanal 5 194,25 kr.

Hallmark Channel 60,00 kr.

TV2 Film 82,50 kr.

SBS-NET (Lokal nyheder/Århus)

Kanal 4   123,75 kr.

92,85 kr.

Euronews

MTV 60,00 kr.

VH-1 45,00 kr.

The Voice TV 41,25 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

41,25 kr.CNN International

BBC World 33,75 kr.

Eurosport Nordic

Musik

Sky News 33,75 kr.

TV2 News  156,75 kr.

Nyheder

Sport

Viasat Golf

Tv2 Sport

Cartoon Network / TCM

30,00 kr.

National (must carry)

89,25 kr.

353,25 kr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Underholdning

18,00 kr.



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

ARD

ZDF

NDR (N3)

RTL

Sat 1

RTL2

3 SAT

Super RTL

Pro-7

VOX

TV 5 Europe

TVE Internacional

RAI Uno

TV Polnia

Arte

VIVA

Tyske TV-programmer

TV2 Charlie 119,25 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

Showtime

TV 2 Norge

37,50 kr.

TV 4

37,50 kr.

NRK 1

SV 2

SV 1

DK4 149,25 kr.

BBC Prime 60,00 kr.

NRK 2

82,50 kr.

Underholdning

Star 56,25 kr.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Tyske TV-programmer

Øvrige TV-programmer

Nordiske TV-programmer

Forslag til TV kanaler



Information til 
antenneforeningens medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 20.februar kl. 19.00

i Sølunds "Festsal", Sølundsvej, 8660 Skanderborg
Dørene åbnes kl. 18.00

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

Hvor mange bor der i husstanden..?     

 1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6   -   uoplyst
  

Hvor mange i husstanden er over 12 år..?  

 1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6   -   uoplyst

Hvem udfylder husstandens stemmeseddel..?  

 Mand   –   Kvinde   –   Fællesskab   -   uoplyst

Hvor meget er du villig til at betale for kabel-TV pr. mdr..? Under kr. 200,- 

 Op til kr. 220,-

 Op til kr. 240,-

 Op til kr. 260,-

 Mere end kr. 260,-

Til slut vil vi bede dig deltage i nedenstående undersøgelse. 
Sæt ring om det svar, der passer bedst i jeres husstand.

Besvarelsen er frivillig - og svarene vil udelukkende blive brugt til statistiske formål.





Viasat History kombinerer fortidens 
og nutidens historie med populær- 
og kulturhistorie, så det hele tiden 
er både relevant og drønspændende 
at kigge med. Som historie-interes-
seret seer forkæles du med doku-
mentariske perler hver dag døgnet 
rundt. Nedenfor får du tre gode 
eksempler: udvalgte højdepunkter 
for januar måned.

Sjov med tal
Historien om tallet 1 er intet mind-
re end historien om den vestlige 
civilisation. Terry Jones, som er 
kendt fra Monty Pythons flyvende 
cirkus, drager i denne film ud på 
en humorfyldt rejse for at finde 
ud af hvilken fascinerende historie, 
der ligger til grund for vores mest 
enkle tal. 
Ved hjælp af computergrafik bliver 
ettallet levendegjort i sine forskelli-
ge forklædninger. Ettallets historie 
afdækker, hvor det moderne talsy-
stem stammer fra, og den forklarer, 
hvordan opfindelsen af nullet betød, 
at vi i dag er fri for at skulle bruge 
romertal.

Historien om ettallet, britisk 
dokumentar 2005. Premiere 
Nytårsdag.

Den rigtige mand på posten? 
Mange katolikker fik nadveren galt 
i halsen, da den tyske kardinal 
Joseph Ratzinger blev valgt som 
efterfølger til pave Johannes Paul 
den 2. Ratzinger, som fik pavenav-
net Benedict d. 16., havde nemlig 
ry for at være en yderst højreorien-
teret vogter af traditionerne. Der er 
endda nogle af hans meningsfæller, 
der har givet ham tilnavnet Guds 
rottweiler. 
I denne biografiske dokumentarfilm 
tager vi en tur tilbage til Ratzingers 
rødder i Bayern under naziregimet 
og får kastet lys over mandens bro-
gede historie. Engang blev han hyl-
det for at være en radikal reformist, 
men i visse kredse hånes han nu for 
at være en hindring for modernise-
ringen af kirken. En modernisering 
som mange mener er nødvendig. 
Spørgsmålet er, om han vil vise sig 
at være lige så reaktionær, som 
nogle mener, at hans fortid tyder 
på? Eller er han måske blot en 
loyal tjener, der blindt adlyder sin 
forgængers ordrer? 
Guds rottweiler?, britisk doku-
mentarfilm 2005. Premiere man-
dag d. 7. januar.

Farlig tur på Ishavet
128 mand forsvandt på den første 
store ekspedition, der jagtede den 
sagnomspundne Nordvestpassage, 
søvejen på verdens top mellem 
Europa og Asien. Ved roret stod den 
britiske Sir John Franklin, og hvad 
der skete med hans ekspedition, er 
en af det arktiske områdes mest 
levedygtige mysterier. Først i 1903 
fandt en ekspedition under anførel-
se af den norske Roald Amundsen 
endelig passagen. 
Denne serie i to dele fokuserer på 
de to berømte ekspeditioner ved 
hjælp af dramatiske rekonstruktio-
ner og den nyeste computergrafik. 
Nye oplysninger kaster desuden lys 
over, hvad der skete med Franklins 
ekspedition. Vi ser også, hvordan 
Amundsen kunne gennemføre sin 
ekspedition, når så mange før ham 
havde fejlet.
På jagt efter Nordvestpassagen, 
britisk dokumentar-miniserie 
2004. Premiere lørdag d. 19. 
januar. ■

Fascinerende historier døgnet rundt!
Da Viasat History i november 2007 gik planken ud og udvidede sende-
tiden til hele døgnet, skabte kanalen samtidig tre nye temablokke: 
Young History: Målrettet et yngre publikum og sendes fra kl. 16.00-
17.00 mandag-onsdag.
Maritime History: Fokuserer på menneskets forhold til oceaner og 
andre vandveje kl. 16.00-17.00 torsdag-søndag.
History of ...: Her introduceres nye temaer hver uge fra kl. 17.00-
18.00 onsdag-fredag.

Viasat History er mere end en god lejlighed til at få genopfrisket 
din historieundervisning. Med de mange udsøgte programmer 
om vores umiddelbare fortid afslører kanalen også noget om, 
hvorfor verden ser ud, som den gør i dag.
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Verden ændrer sig hvert sekund. 
Følger du med?

Stem på CNN

cnn.com/international

Be the first
to know



Analogt signal lukkes i 2009
Baggrunden for åbningen af det 
digitale sendenet er Folketingets 
beslutning om, at Danmark skal 
have jordbaseret digitalt tv, og at 
det analoge sendenet skal slukkes 
den 1. november 2009.
Dette giver Skanderborg Antenne-
forening en stribe muligheder og 
udfordringer.

Både analogt og digitalt
Udbuddet af de mange analoge 
tv-kanaler er antenneforeningens 
meget store styrke, som vi vil 
værne om, når digitalt tv bliver 
mere almindeligt. 
Udbuddet af de analoge kanaler 
gør, at vores medlemmer samti-
dig kan vise antenne-foreningens 
mange kanaler på hjemmets mange 
tv-apparater.
Skanderborg Antenneforening ar-
bejder allerede nu hen imod at 
kunne tilbyde både analoge- samt 
digitale tv-programmer.

Bedre billede- og lydkvalitet
For seerne betyder overgangen til 
digitalt fjernsyn blandt andet, at 
skærmbilledet kommer til at stå 
mere skarpt. Har man hidtil haft 
flimmer og skygger på skærmen, 
kan man med det digitale signal se 

frem til at modtage et mere klart 
signal. Samtidig giver det digitale 
signal mulighed for bedre lydkva-
litet og ekstra servicetilbud som 
tegnsprogstolkning, flerkanal- og 
surroundlyd og ægte 16:9-format.

Behov for en dekoder
Det nye digitale sendenet kan mod-
tages på alle tv-apparater - både de 
‘gamle’ analoge og de nye digitale 
fladskærme - alt hvad det kræver 
er en dekoder.
Markedet for dekodere kan virke 
uoverskueligt, og det kan være 
svært at finde den dekoder, der kan 
afkode antenneforeningens signa-
ler. De såkaldte IDTV-fjernsyn og 
visse harddisk-optagere har alle-
rede en dekoder, så man automa-
tisk vil kunne se programmerne 
digitalt. I dag sendes tv-kanalerne i 
formatet MPEG 2, men det er poli-
tisk bestemt at formatet skal skifte 
over til MPEG 4, og det stiller nye 
krav til din dekoder – derfor hjæl-
per Skanderborg Antenneforening 
med at finde den rette dekoder til 
vores medlemmer.

Digitale muligheder
For antenneforeningens medlem-
mer åbner den digitale verden op 
for helt nye muligheder. Vi ønsker 

at benytte vores kabler, der allerede 
eksisterer, og som vi selv ejer. Dette 
gør at vi kan tilbyde vores medlem-
mer en langt billigere løsning end 
andre konkurrenter.
Skanderborg Antenneforening øns-
ker at udnytte de nye muligheder 
bedst muligt og dermed fremtids-
sikre antenneforeningen.

Valgfrihed
Digitalt tv gør det muligt for 
vores medlemmer at modtage en 
grundpakke, som vi selv beslutter. 
Herefter er det op til de enkelte 
medlemmer, at tilkøbe flere tv-pro-
grammer efter eget ønske.

Digitalt kabel-tv i HD format
Flere programudbydere tilbyder nu 
programmer i HD format. HD for-
mat er tv i en kvalitet hvor det er 
”som at være der selv”.
Digitalt tv fra Skanderborg Anten-
neforening vil sammen med en boks, 
give vores medlemmer mulighed for 
at se ægte HDTV-det ypperste, tv-
teknologien formår lige nu.
HDTV

1. Krystalklart skærmbillede
2. Ægte HD-opløsning (720p eller 

1080i)
3. Optimal udnyttelse af flad-

skærm

Digitalt Tv i 
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4. Kan tilsluttes alle HD-ready 
tv

5. Dolby Digital 5.1 Surround 
Sound.

Hvad bringer fremtiden?
Med indførsel af den digitale teknik 
åbnes der op for mange nye mulig-
heder. Nogle er allerede tilgænge-
lige nu, andre lige om hjørnet.

1. Digitalt tv – synligt bedre bil-
lede

2. Valgfrihed hos det enkelte 
medlem

3. Mulighed for at købe film og 
særlige sportsbegivenheder

4. Digitalt HDTV
5. Lyd i topklasse
6. Elektronisk programguide
7. Mulighed for at optage pro-

grammer direkte med din 
boks

8. Mulighed for at starte en film 
forfra.

Hvordan får vi digitalt tv i
Skanderborg Antenneforening?
Vore kabelnet er klar til udfordrin-
gen – nu er det op til os.
Bestyrelsen i Skanderborg Anten-
neforening ønsker at levere vores 
medlemmer det bedste- og billigste 
programudbud ud fra markedsmu-
lighederne.
Vi ønsker at levere en høj grad 
af information og service til vores 
medlemmer, samtidig ønsker vi at 
fastholde princippet om at det er 
vores medlemmer i Skanderborg 
Antenneforening, der vælger de 
programmer vi skal have på net-
tet.
De digitale muligheder lægger op 
til at grundpakken bliver mindre 
end den som vi kender i dag i vores 
”store pakke” – til gengæld kan 
hvert medlem tilvælge lige nøjagtig 
de kanaler familien ønsker. 

Generalforsamling 
den 20. februar 2008
Skanderborg Antenneforening er 
i en fase nu, hvor vi har møder 
med flere potentielle programleve-
randører. Vi ønsker at få tilgode-
set Skanderborg Antenneforenings 
ønsker bedst muligt, i de løsnings-
forslag de enkelte udbydere tilby-
der.
Det kunne også være en spænden-
de tanke, at Skanderborg Antenne-
forening også tilbyder alle de med-
lemmer, der måtte ønske digitalt tv, 

kabelnettet
en digital boks – en boks hvorfra du 
styrer hele den digitale verden!
Det er bestyrelsens ambition, at 
vi på næste generalforsamling vil 
orientere om- og  fremlægge en 
plan for valg af leverandør og ind-
førsel af digitalt tv i Skanderborg 
Antenneforening – så derfor håber 
vi meget på, at mange af vores 
medlemmer møder op og dermed er 
med til at vælge den rigtige løsning 
for os.
■
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Kan vi vælge, så seere i Fiona’s 
målgruppe bli’r tilfredse?! 
Hjælp os med det! 
(foto venligst udlånt 
af Trine G., TV 2)



Danmarks 
nye sportskanal
Husk at sætte kryds ved TV 2 SPORT!



Med lanceringen af TV 2 SPORT 
HD er der ikke kun tale om en ny 
tv-kanal. Det er også en helt ny 
epoke i fjernsynets historie. HDTV 
er intet mindre end den største 
revolution på tv-området siden 
introduktionen af farve-tv for mere 
end 40 år siden. 

HDTV (High Definition TV) har 
en billedopløsning, der er væsent-
lig højere, end vi kender i dag. 
Et traditionelt tv-billede består af 
576 linjer lodret og 720 punkter 
vandret, mens HDTV har op til 
1080 linjer lodret og 1920 punkter 
vandret. Dermed kan man skabe 
fantastisk flotte tv-billeder, der 
gengives meget præcist og virke-
lighedstro. Især på større plasma- 
og LCD-skærme vil man opleve 
en meget stor forskel. HDTV er 
desuden 100% ægte 16:9-format, 
hvilket er en fordel for alle med 
et widescreen-tv, og lyden sætter 
prikken over i‚et med krystalklar 
Dolby Digital Surround 5.1. 

TV 2 SPORT HD sender i HDTV-
formatet 720p (progressive scan), 
som er den mest velegnede og 

udbredte standard til sport og 
andre programmer, der indeholder 
meget bevægelse. 

Store sportsbegivenheder i 
knivskarp kvalitet 
Samtlige programmer på TV 2 
SPORT HD er produceret i HDTV, 
og seerne er således sikret den 
bedste billed- og lydkvalitet. 
Programfladen omfatter fodbold 
fra SAS Ligaen (fra medio marts), 
UEFA Champions League, den 
tyske Bundesliga, den engelske FA 
Cup og Coca-Cola Championship, 
amerikansk fodbold fra NFL, 
Formel 1-motorløb samt internatio-
nal golf fra US PGA Tour. 

TV 2 SPORT HD sender cirka 
3.000 timers sport om året, heraf 
mindst 600 timers live-transmissi-
oner. Sendetiden vil typisk være fra 
midt på eftermiddagen til omkring 
midnat. 
Nogle programmer sendes eksklu-
sivt på TV 2 SPORT HD, men 
størstedelen kan også ses på TV 
2 SPORT i standard-format. Live-
udsendelser vises som hovedregel 
parallelt på de to kanaler. 

Vi er overbeviste om, at 2008 bliver 
det store gennembrud for HDTV 
i Danmark. Tusinder af danskere 
har allerede anskaffet sig kompati-
ble fladskærme, men indholdet har 
været svært at få øje på. Hidtil har 
seerne kun haft ganske få kanaler 
at vælge imellem, men dét kommer 
snart til at ændre sig. Efterhånden 
som flere og flere begynder at sende 
i HD-format, vil standarden for 
alvor vinde indpas, og vi tror på, at 
netop sport kan sætte skub i denne 
udvikling. Har man først én gang 
set sport i HD-kvalitet, er det svært 
at forestille sig andet. Det kan ikke 
forklares - det skal opleves, siger 
Claus Bretton-Meyer, adm. direktør 
for TV 2 SPORT A/S. 

Sådan modtager du 
TV 2 SPORT HD 
For at kunne se TV 2 SPORT HD 
kræves som minimum et abonne-
ment/smartcard og en HD-kompa-
tibel settop-boks (digital dekoder) 
fra en af de distributører, der tilby-
der kanalen. Desuden er det nød-
vendigt med en tv-skærm, der er 
forberedt til HDTV (mærket HD 
Ready). Mærkningen er garanti for, 
at apparatet er i stand til at vise 
High Definition TV og dermed TV 2 
SPORT HD. 

TV 2 SPORT HD distribueres til 
kunder med kabel-tv eller privat 
parabol. Kanalen er allerede nu 
tilgængelig hos Stofa, og fra begyn-
delsen af februar også hos YouSee 
og Viasat.

Information om priser og vilkår 
fås ved henvendelse til en af de tre 
distributører. ■

Danske seere kan glæde sig til at opleve store sportsbegiven-
heder i ultimativ billed- og lydkvalitet, når TV 2 SPORTs nye 
søsterkanal, TV 2 SPORT HD, går i luften den 2. januar. Kanalen 
byder på over 3.000 timers HD-produceret topsport om året – 
blandt andet fodbold fra SAS Ligaen, UEFA Champions League 
og Bundesligaen samt NFL, Formel 1 og golf. 
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Cartoon Network er en 24-timers børnekanal 

med 100 pct. dansk tale. Vores mission er at 

give børn et godt grin og et sjovt pusterum 

fra en travl hverdag. Vi har verdens største 

tegnefilmsbibliotek med bl.a. Snurre Snup, 

Tom & Jerry, Familien Flintstones og 

Scooby-Doo, og vi producerer løbende nye 

serier som fx Fosters Hjem for Fantasivenner 

& Kodenavn: Naboens Børn. Desuden 

engagerer vi børn gennem kreative 

konkurrencer og aktiviteter. Og som noget 

helt nyt viser vi også live action serier.

www.CartoonNetwork.dk

GÅ IKKE GLIP AF OS
Sæt    ved Cartoon Network
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Vi har sendt fi re favoritshows i bokseringen 
– nogle for at forsvare deres titel, andre i håb om 
et fedt comeback.

Stem her på dit favoritprogram!

Og se med, når vinderne vises LIVE lørdag 
den 16. februar og søndag den 17. februar 
kl. 8.00 - 10.00 på Cartoon Network. 

 

 Du kan vælge mellem følgende shows:

  Scooby-Doo vs. Ben 10

 Fosters Hjem for Fantasivenner vs Tom & Jerry

 

Tar din toon guldet hjem?

Stem nu på www.skantenne.dk

Yes! Børneafstemning!

Kun for jer!

Scooby-Doo, Tom & Jerry, Ben 10 and 
Bloo are all related characters and 
elements are trademarks of & © 2008 
Turner Entertainment Co. 
All rights Reserved.





Dustin som drag queen 
Lørdag kl. 21.00 kan man nyde en 
veloplagt Dustin Hoffman i filmen 
Tootsie fra 1982, hvor han giver den 
både som mand/kvinde. I filmen er 
han en utålelig skuespiller, Michael 
Dorsey, som ikke kan finde arbejde, 
før han en dag møder til prøve på 
en kvinderolle i en soap opera. DEN 
rolle får han – med mange forvik-
linger til følge. 
Ideen med en mand i en kvinde-
rolle er afprøvet flere gange – hvem 
husker ikke Robin Williams som 
Mrs Doubtfire – men Tootsie er 
et klassisk højdepunkt af slagsen. 
Den stramtandede dame blev lige-
frem en rollemodel – i filmen ! – for 
mange kvinder, og det gør det svært 
for Dorsey at holde sine to identite-
ter adskilt. 
Nyd udover Hoffman altid fornøjeli-
ge Bill Murray som hans hårdtprø-
vede room-mate og Jessica Lange, 
der fik en Oscar for sin præstation 
i filmen (bedste birolle, men filmen 
fik faktisk ni nomineringer).

80er musik til Oscar 
Kl. 23.00 sendes en dokumentar om 
de største prisudgivelser gennem 
tiderne – som vel nærmest er et 
must-see for film fans – og hænger 
de på til kl. 23.35, belønnes de med 
Alan Parkers energifyldte musi-
cal Fame (1980). Den skildrer fem 
talentfulde elever fra ”High School 
for the Performing Arts” i New 
York og deres modningsproces på 
vejen til livets realiteter. Vi får en 
levende og energisk skildring af de 
unge elever, der spilles af den sene-
re Oscar vinder Irena Cara, Barry 
Miller (Saturday Night Fever) og to, 
som også medvirkede i den senere 
tv-serie: Gene Anthony Ray og Lee 
Curreri. Fame blev nomineret til 
seks Oscars og modtog en for den 
dynamiske filmmusik og titelme-
lodien.  

Søndag den 25. februar sendes bl.a.  
krigsfilm-klassikeren Det Beskidte 
Dusin med Lee Marvin og Donald 
Sutherland.  
Filmen, der er fra 1967, fore-
går i år 1944. En engelsk major 
(Marvin)skal bruge soldater til 
at erobre et slot fuld af nazister. 
Det er svært at finde soldater til 
denne selvmordsaktion, så majo-
ren rekrutterer 12 livstidsfanger 
fra militærfængslet. De er selvsagt 
ikke Guds bedste børn, men måske 
frygtløse nok til at gennemføre pla-
nen. De har jo heller ikke så meget 
at miste ved at prøve!  
■

Filmverdenens stolteste event, 
Oscar uddelingen finder sted 
søndag 24. februar 2008 for 
80. gang. Det fejrer TCM med 
at vise en lang række tidligere 
vindere lørdag og søndag. 
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Rejs med på Travel Channel! 
Kanalens slogan ”TV that takes 
you there” skal tages helt bogsta-
veligt. Som den eneste kanal, der 
er fuldt dedikeret til rejsefolket 
ser Travel Channel det som sin 
opgave at udforske alle egne lige fra 
verdens mest spændende storbyer 
til de mest eksotiske strande - og 
med tips til alle typer af rejsende. 
Både rygsæk turisten med lomme-
smerter og den mere velpolstrede 
individuelle rejsende vil kunne få 
inspiration her. 

Den prisbelønnede serie Globe 
Trekker med Ian Wright og hans 
frygtløse team af rejsefæller er 
efterhånden fast bestandel af pro-
gramfladen, men der er også grund 
til at hæfte sig ved et par nyheder 
for 2008. 

Fra Peking til Paris 
I 1907 tog fem hold frygtløse bilis-
ter den dengang meget voldsomme 
udfordring op – at køre deres biler 
fra Peking til Paris. Rejsen er over 
12.800 km lang og varede 80 dage 
- over to kontinenter stort set uden 
anlagte veje.
Et hundrede år senere sættes dette 
stunt i scene igen – med 133 biler, 
hvoraf 18 er fra før 1921. Det er 
en rejse, der nok kan få selv den 
mest inkarnerede bil entusiast til 
at gyse. 

Mad tips 
I februar kan man glæde sig til 
serien ”Taste Takes Off” – der som 

titlen antyder handler om mad på 
rejsen. Ud fra tesen at der ikke er 
nogen bedre måde at ”opdage” et 
land end gennem dets mad kultur,  
tager Peta Mathias fat. Hun er et 
energibundt fra New Zealand, der 
blander rejser, mad og humor i en 
appetitlig cocktail, som udover at 
give inspiration i køkkenet også er 
særdeles underholdende.

Mod fjerne horisonter 
Sejler folket bør ikke misse serien 
”Distant Shores”, som også starter 
i februar. Det er - måske mod for-
ventning - action-fyldte program-
mer, der med værterne Paul og 
Sheryl Shard guider seerne gennem 
Atlanterhavet – i en række forskel-
lige bådtyper – og med landgang på 
eksotiske tropiske destinationer. 

Når planeten raser
I marts er der premiere på serien 
”Angry Planet” som tager seerne 
med på en stormfuld rundtur til 
nogle af verdens mest ekstreme 
naturfænomener. Den frygtløse 
guide på turen, George Kouronis, 
kæmper sig med sit kamera gennem 
voldsomme orkaner, tornadoer, vul-
kaner, oversvømmelser, laviner og 
skovbrande i forsøget på at udfor-
ske vor planets klima forandringer 
– når den raser allermest. 
■
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Kanalchef Anette Kokholm præ-
senterede i december et spændende 
nyt initiativ, som skal henvende sig 
til alle kanalens kerneseere. Kanal4 
klubben tilbyder sine medlemmer 
både rabatter i udvalgte butikker 
og restauranter, kontante fordele, 
invitationer til særarrangementer 
og lejlighed til at møde eller chatte 
med de medvirkende i kanalens 
programmer. 

Klubben dannes også med henblik 
på at få en dialog med seerne, der 
gerne må ytre sig om indholdet af 
programmerne og dermed få indfly-
delse på, hvad kanalen sender. Det 
konkrete indhold vil især kredse 
om Kanal 4’s serier og egenproduk-
tioner som de nævnte ovenfor.    

De 10 lokale vindere af gavekort 
er: Yvong Vinther, Skanderborg, 
Lene Hurup, Skanderborg, Hel-
le Svit, Skanderborg, Pia Wint-
her, Skanderborg, Rikke Ander-
sen, Skanderborg, Jette Kirke-
gaard, Hørning, Lene Jakobsen, 
Skanderborg, Gitte Fogh Søren-
sen, Skanderborg, Helle Hald, 
Skanderborg, Jytte Palmus, Skan-
derborg 

Vinderne vil få tilsendt medlems-
kort fra klubben direkte og kan se 
frem til mange spændende tilbud! 

De to hovedgevinster hos Kanal 4: 
for 1000,- kr. wellness ”Hos Vivi” 
og hos ”Beauty Zone” blev vun-
det af hhv: Mathilde Hebsgaard, 
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Stilling, og Susanne Kristensen, 
Skanderborg. 
Susanne ses her på billedet med 
Ulla fra kontoret.



Succes-serier fortsætter 
Kanal 4 fortsætter i 2008 med at 
vise de populære serier ”De unge 
mødre” og ”Bonde søger brud”. 
Sidstnævnte har udskiftet Trine 
Jepsen som vært med Anne-Dorthe 
Krog, der dermed vender tilbage 
til sit program efter endt barsels-
orlov. 

QTV med Pernille Ålund vender 
også tilbage, og de udenlandske 
shows som f.eks. Oprah og kok-
keserierne med Jamie Oliver er 
også gode kendinge. ”Age of love”, 
Jagten på Drømmekvinden- prin-
sen søger sin prinsesse og ”Tab og 
vind! er også at finde i Kanal 4’s 
2008 program. 

Derudover vises i 2008 en lang 
række serier som ”Heroes, Big 
Love og Brothers & Sisters, der 
har været vist på Canal+.

Kvindekanalens profil med en 
god blanding af underholdning til 
afslapning og udfordrende tv til 
eftertanke ser ud til gå rent hjem 
hos kerneseerne, som der bliver 
stadig flere af. Det bidrager sik-
kert også, at kanalen gerne bruger 
dialog med sine seere. Eksempelvis 
har talkshowet ”Q” en solid dialog 
platform udover selve program-
merne gennem dels en internet-

portal (oestrogen.dk) og magasinet 
Q, som giver kanalen og dens pro-
ducenter en forbindelse til kvinder 
i hele kongeriget til opfølgning på 
programmer og gensidig inspira-
tion. 
Denne tanke ligger også bag kana-
lens nyeste initativ, som lanceredes 
i december med en rigtig kvinde-
klub med rigtig meget af det, ”kvin-
der vil ha’”. Se separat omtale på 
modstående side. 
■
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Musical drømme
”Elsk mig i nat” er titlen på en 80’er 
musical, som Kanal 5 er involveret 
i. Her skal deltagerne kæmpe om 
to af hovedrollerne. Musicalen får 
først premiere til november 2008, 
men castingen er allerede begyndt 
– og forventningerne er høje til 
denne satsning!

I 2008 lancerer kanalen også sin 
første dansk producerede sit-com 
”comedy kuren” med ”Anden”, An-
ders Mathesen og den kontrover-
sielle erhvervsmand Henrik Bruhn 
i hovedrollen. Mere om dette spæn-
dende koncept senere. 

Kanalchef Thomas Mygind kommer 
med et nyt gameshow med titlen 
”Identity – hvem er hvem” – og der 
sendes også en ny omgang ”So you 

think you can dance”. Denne gang 
med skandinavisk vinkel. 

De populære serier CSI, CSI Miami 
og NY er naturligvis også med 
i 2008 program-
fladen. 

Herudover fort-
sættes med fod-
bold fra den 
spanske La Liga 
og engelske Pre-
mier League hen-
holdsvis kaldet
den mest ” under-
holdende” og den
”hårdeste” i Euro-
pa, samt med eu-
ropæiske cup tur-
neringer. Der vi-

Nyt fra Kanal 5
ses også begivenheder i Danish 
Touringcar Championship. Alt i alt 
et hæsblæsende forår på den dyna-
miske kanal!  
■



Klovn – sæson 5
I femte (!) sæson af den populære, 
prisvindende comedy serie er tiden 
jo gået lidt siden sidst, og Frank 
og Casper er blevet ældre – og 
dermed er deres fokus på livets 
mange facetter ændret en smule. 
Opmærksomheden er rykket inden 
for husets fire vægge. Den gamle 
ølklub er afløst af kendis-fægtning, 
skakspil og samfundsengagerede 
klummer. 
Men selvfølgelig er det svært helt 
at erstatte fester og unge piger med 
noget rigtig meningsfuldt. 
Premiere mandag den 3. marts 
kl. 22.20.

Comedy Fight Club 
– og det der ligner 
I næste omgang af Comedy Fight 
Club skiftes syv unge komikere til 
at kaste hinanden ud i diverse van-
vittige udfordringer i kampen om 

Foråret på TV 2 Zulu byder på masser af ny dansk comedy – inklusive nye 
afsnit af danskernes favorit serie, Klovn, og nogle af de bedste udenland-
ske shows med humor som varemærke. 

Meget mere af det bedste 
på TV 2 Zulu

Af  Katrine Lundgreen, TV 2
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at blive den bedste på den danske 
comedy scene. Pelle Hvenegaard 
er vært, og i år kan seerne også 
møde Jacob Wilson, Simon Talbot, 
Rasmus Brandt, Karsten Green og 
Torben Chris. De to nye stjerner i 
klassen er teologistuderende Simon 
Kold og Womans brevkasse skri-
bent Anders Stjernholm, som endnu 
ikke ved, hvad de garvede komikere 
kan finde på at kaste dem ud i. 
Premeiere 3. marts kl. 21.35.

Spritnyt sketch show:
Nogle af de kendte ansigter fra  
Comedy Fight Club: Elias Ehlers, 
Thomas Warbeg, og Steen ”Nalle” 
Nielsen har vredet deres krøllede 
hjerner og forfattet et nyt råt show 
med skæve eksistenser. Mød bl.a. 
Jesus, den nærtagende dværg, den 
friske nazist, og mange flere i ny 
anarkistisk comedy hver torsdag 
– fra 6. marts. Programmerne 
sendes kl. 22.20.

Comedy festival
For femte år i træk hylder Zulu de 
største danske komikere i deres 
egne shows. Mød bl.a. Omar Mazouk 
i ”Krig, terror og andre sjove ting”, 
Uffe Holm i ”The Uffe Holm show”, 
og se det bedste stand-up fra den 
smukkeste festival i Danmark. 

Rune Klan går large
Med en blanding af trylleri og 
stand-up går Rune Klan på scenen i 
sit hidtil største trylleshow inspire-
ret af de berømte Las vegas shows 
med masser af store rekvisitter. 
Det må ikke misses – og foregår 
26. februar kl. 20.50 på Zulu. 

Jonathan Spang: Damer
Den flittige komiker og taterdirek-
tør Jonathan Spang skal naturligvis 
også med i festival sammenhæng. 
Hans anmelder roste show ”Damer” 

– hvor han behandler nogle af livets 
helt store spørgsmål i en finur-
lig  kredsen om  kønsroller, græske 
statuer og meget mere – skal bare 
opleves. Og det kan man mandag 
den 25. februar kl. 20.00.  
■



Julestuen 1. december trak som vanligt mange 
medlemmer til et par hyggelige timer i selskab 
med både bestyrelse og gæster fra kanalerne. 
Denne gang stod børnekanalen Nickelodeon med 
SvampeBobFirkant for underholdning til børnene, 
mens kvindekanalen Kanal 4 charmerede deres 
mødre. Der var spændende konkurrencer med 
rigtig mange vindere, og juleklip med nogle søde 
tålmodige mødre som læremestre for de små 
klisterfingre. Vi takker gæsterne for opbakningen 
og jeres aktive medvirken til at gøre dagen festlig 
for alle. 
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Juleklip: Den flotte pynt har prydet foreningens 
juletræ i december – og de dygtige vindere af den 
flotteste pynt har fået direkte besked – samt en 
ekstra julegave fra Nickelodeon.

Kim fra Kanal 4 var i rigtigt gavehumør 
til glæde for pigerne.

Jesper fra MTV/Nickelodeon 
uddeler store Svampe Bobs til 
de heldige vindere.

”Jeg ku’ nu 
godt selv, mor”.

SvampeBobFirkant indtog 
Skanderborg med stil.



KANAL 5
FEMSTJERNET UNDERHOLDNING

Kanal 5 byder på underholdning ud over det sædvanlige. 

På filmsiden har vi de største stjerner i de største film som 
Pirates of the Carribean, Ocean’s Twelve, Meet the Fockers og 
Harry Potter-serien. 

På seriefronten byder vi på skudsikker underholdning med nye afsnit af CSI, CSI:Miami, CSI: 
NY, Criminal Minds og Numb3rs.

I 2008 kan du også følge jagten på to af hovedrollerne til den nye 80’er-musical ELSK MIG I 
NAT, der skal opføres på Gasværket i København i efteråret 2008. 
Efter succesen med Ka’ du danse løftes konkurrencen nu op på et skandinavisk niveau i So You 
Think You Can Dance - Scandinavia, Skandinaviens største dansekonkurrence.

2008 bliver også året, hvor Kanal 5 udvider comedy-repertoiret og for første gang kan præsen-
tere egenproduceret dansk comedy. Anders Matthesens Comedy Kuren er en helt ny, original 
og meget personlig tv-serie, der bevæger sig i spændigsfeltet mellem humor og alvor - fiktion 
og virkelighed. 

Se mere på www.kanal5.dk

KANAL 4
DANMARKS ENESTE KVINDEKANAL

På Kanal 4 er der tid til både underholdning og fordybelse. Du kan se gode danske program-
mer, fordybende dokumentarer og prisvindende film og serier. 

QTV vender i 2008 tilbage på Kanal 4 med nye, stærke programmer, hvor Pernille Aalund igen 
går helt tæt på en række modige danskeres skæbner.

I den ugentlige danske dokumentarserie De unge mødre kan du følge livet på godt og ondt hos 
en række unge mødre. 2008 byder på 60 nye programmer, hvor vi bl.a. følger flere af de piger, 
der har været med fra dokumentarseriens begyndelse. 

Glæd dig også til en ny omgang Hva’ kvinder vil ha’ med Mayianne Dinesen som vært. Her 
bliver ti fyre taget under streng og kærlig behandling af tre 
selvbevidste  kvinder.

Hver uge kan du også følge med i store succeser som Glamour, 
Gilmore Girls, Greys hvide verden, Dirt og Heroes.

Se mere på www.kanal4.dk


