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Forsidefoto: Den lille elefant 
charmetrold (fra Viasat Nature) 
byder velkommen til en ny, 
herlig tv-sæson. 
Bli’r han mon valgt ind? 

FORORD

Velkommen til en ny omgang programvalg. 

Der er ekstra kamp om seernes gunst  
i år, hvor mange af de danske kanaler  
har sat prisen væsentligt op. Det kom-
mer Henrik ind på i sin formandsartikel, 
hvor det understreges, hvor vigtigt det 
er at være prisbevidst ved afkrydsnin-
gen af favoritterne. 
Vi gentager processen med afstemning 
også over nettet – mindre kompliceret 
denne gang! – og vi håber, at vi med det 
tiltag får fat i de ultratravle, som ikke 
syntes, de havde tid til at stemme sidste 
år. Vi vil jo rigtig gerne have MANGE til 
at stemme, så vi får en klar indikation 
på, hvad seerne reelt ønsker. 
Digitaliseringen er forløbet udmærket, 
og vi kan kun være tilfredse med opbak-
ningen fra medlemmerne. Vi gør løbende  
status på processen i samarbejde med  
YouSee, og tilbagemeldingerne fra med-
lemmerne er i den forbindelse uhyre 
vigtige. Vi forventer naturligvis også, at 
der kommer en del tilkendegivelser på 
vores næste generalforsamling, som i år 
er onsdag 25. februar kl. 19.00. Bemærk, 

at vi har skiftet ”location” og henlagt 
forsamlingen til Niels Ebbesen Skolens 
Aula i år. Vi håber, at mange vil møde op 
til en god dialog og debat om, hvor vi er 
på vej hen tv-mæssigt.
Kanalerne giver selv et bud på, hvad de 
vil satse på i 2009 – og som spået sidste 
år, er deres HD produktioner virkelig 
accelleret. Markedet udvides også med 
nye kanaler og flere muligheder, og det 
kan give problemer kapacitets mæs-
sigt i vores anlæg. Det uddyber Jørgen 
Nielsen fra Dansk Kabel TV i en artikel 
i dette nummer. 
Til slut vil vi gerne takke for jeres 
opbakning til arrangementer i forenin-
gen og naturligvis også kanalerne for 
deres altid store velvilje til at være med 
til at gøre dem festlige. 
God afstemning, 

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Kvalitets tv i Skanderborg 
Antenneforening 
Skanderborg Antenneforening har nu indført digitalt tv.

Af  Henrik Christensen

Siden maj måned 2008 har alle 
medlemmer i Skanderborg Anten-
neforening haft muligheden for 
at kunne modtage digitalt tv ved 
hjælp af en digital boks, og vi har 
nu udleveret ca. 1.500 bokse.

I november måned kom den ven-
tede HD-Boks med indbygget hard-
disk, og interessen har været meget 
stor. Med Harddisk boksen har du 
mulighed for at optage direkte via 
YouSee's elektroniske TV-Guide, 
ligesom du kan pause en direkte 
udsendelse og fortsætte lige nøjag-
tig når det passer dig.

En anden spændende mulighed vi 
kan se frem til er ”Start Forfra”, 
hvor du på udvalgte programmer 
har mulighed for at starte udsen-
delsen, når du ønsker at se den.

Programafstemning
Så er tiden kommet, hvor du skal 
stemme på hvilke programmer du og 
din familie ønsker skal indeholdes 
i Skanderborg Antenneforenings 
programudbud for 2009.

Igen i år er det muligt at stemme, 
enten over nettet eller via den ved-
lagte stemmeseddel i bladet

På stemmesedlen vil alle mulige 
programmer være listet op med 
vejledende priser for de enkelte 
kanaler.
Der er meget store prisforskelle 
på programmerne, og jeg vil gerne 
appellere til, at vi alle forholder 
os kritisk til, hvor mange krydser, 
der sættes, og hvad de enkelte 
programmer koster. Det er altid 
en balance at finde Skanderborg 
Antenneforenings udbud i forhold 
til den samlede pris – og det er du 
allerede her med til at bestemme!
Husk også på at det er en god ide 
at sætte krydserne, så de repræ-
senterer hele familien. Der skal 

helst være plads til både sport, 
dokumentar, underholdning, bør-
neprogrammer, musik og film. 
Sæt krydserne med omhu – de kan 
være afgørende for programudbud-
det og prisen i 2009.

Kvalitets TV og et stort udbud 
koster penge – hvor meget er 
vi villige til at betale?
I Skanderborg Antenneforening 
koster den lille pakke kr. 1.025,- og 
den store pakke kr. 3.095,- (2008 
priser).
I den store pakke tilbyder vi over 
40 programmer, og hertil kan man 
gratis låne en digital boks.

Når vi tjekker op på, hvad sammen-
lignelige antenneforeninger kan
tilbyde, er Skanderborg Antenne-
forening meget konkurrencedyg-
tige, og det ønsker vi også fortsat 
at være.
Med almindelige kendte prisstig-
ninger fra vores programleveran-
dører skal vi dog være opmærk-
somme på, at det ikke bliver bil-
ligere at modtage kvalitets tv. 

Fibernet
De danske energiselskaber har
besluttet at benytte en del af de-
res formue på at trække et stort 
lysleder-netværk rundt i hele Dan-
mark.
Dette netværk er også nået til 
Skanderborg området, og vi alle 
hører måske om det eller får en 
direkte henvendelse fra dem.
Er dette en konkurrent til Skan-
derborg Antenneforening?

Her må jeg sige, at det kan det 
blive på sigt, såfremt vi ikke tæn-
ker os om og sørger for at vores for-
ening forbliver konkurrencedygtig 
– og det er da absolut bestyrelsens 
ambition.

Dansk Fibernet markedsfører sig 

p.t. primært på store båndbredder 
og høj internethastighed.
I Skanderborg Antenneforening til-
byder vi både konkurrencedygtigt 
bredbånd, IP-Telefoni, samt brede-
re og billigere kabel tv. Herudover 
er vores medlemmer medbestem-
mende til at vælge hvilke program-
mer, vi skal have på vores anlæg, 
og vores medlemmer bestemmer 
selv kontingentet på den årlige 
generalforsamling.

Vi tilbyder samtidig en høj grad 
af information gennem vores med-
lemsblad og gennem vores hjem-
meside, ligesom der altid er lokal 
og personlig betjening på vores 
kontor. 

Som jeg ser det, har Skanderborg 
Antenneforening meget mere at 
tilbyde vores medlemmer, både nu 
og i fremtiden.

Danmark får et nyt tv-signal
Derfor slukkes det nuværen-
de analoge tv-signal til anten-
ner ved midnat den 31. oktober 
2009 – og herefter vil tv-signa-
let udelukkende være digitalt.

Det er Folketinget, der har ved-
taget, at hele Danmark skal have 
det nye digitale tv-signal for at 
få mulighed for mere og bedre 
tv. Flere lande har allerede gen-
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nemført overgangen til digitalt tv 
- blandt andet Sverige. 

Du bliver kun berørt, hvis du 
har egen tv-antenne
Du skal kun foretage dig noget, hvis 
du har din egen tv-antenne (stue-, 
lofts- eller tagantenne). Så skal 
du sørge for, at dit tv-apparat kan 
modtage det digitale signal senest 
31. oktober 2009 for at undgå “sort 
skærm”. 

Du bliver ikke berørt, hvis du 
får dit signal fra Skanderborg 
Antenneforening.
Du behøver ikke foretage dig noget, 
når du modtager tv via kabel, så 
kan du blive ved med at se tv, som 
du gør nu.

Status i Skanderborg Antenne-
forening
Vi er midt i en rigtig spændende tid 
med indførelse af digitalt tv hvor vi 
allerede har taget godt imod den 
digitale boks og nu er ved at indføre 
HD-boksen med harddisk optager.

Vi tilbyder konkurrencedygtig Bred-
bånd, IP-Telefoni og har et bredt og 
godt udbud af Tv-programmer.

Vi står overfor en spændende 
programafstemning, hvor I alle 
skal komme med jeres ønsker til 
hvilke programmer, vi skal have i 
Skanderborg Antenneforeningen.

Vi skal have en god og udbytte-
ri generalforsamling primo 2009, 

hvor vi bl.a. skal fastsætte næste 
års kontingent. 

Alt i alt vurderer jeg, at Skanderborg 
Antenneforening har haft et godt 
2008 og vi ser fortrøstningsfuldt 
frem til de fremtidige udfordringer 
og muligheder i 2009.
■
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Med TV 2 SPORT får du et bredt udvalg af de bedste danske og interna-
tionale sportsbegivenheder præsenteret af nogle af vores mest kendte 
og populære sportsværter og kommentatorer. 

Se ugens programoversigter, sportsnyheder, live score, videoklip med 
highlights, live streaming, blogs med værter og gratis NFL- og Champions 
League-managerspil på 

DER ER MANGE
TIL AT VÆLGE 



Vi har i Skanderborg antennefor-
ening en næsten 30-årig tradition 
med årlige programafstemninger 
og har absolut ingen planer om at 
ændre på den proces foreløbig, da 
vi anser den for den mest demokra-
tiske måde at bestemme udbuddet 
på. 

Det er ikke en garanti for, at alle 
bli’r tilfredse(!), og vi prøver der-
for at tilgodese i hvert fald alle 
GENRER, når den endelige sam-
mensætning af udbuddet foretages 
i samarbejde med vores program-
leverandører efter generalforsam-
lingen i februar. Det er i den del 
af processen, at der sker fra- og 
tilvalg, fordi minoritets grupper, 
typisk børn og unge, er svære at få 
i tale med en afstemning. Det slip-
per vi som regel af sted med, fordi 
kanalerne, der henvender sig til 
disse målgrupper holder priserne 
pænt nede, så det er bestemt ikke 
dem, der tynger budgettet. 

Programvalget 2009 

Prisstigning og recession 
Som Henrik skriver i sin artikel 
”kvalitets tv koster penge” oplever 
vi hvert eneste år, at de populæreste 
–og dyreste, især danske – kanaler 
får et vrid opad med priserne. Den 
spiral lader sig ikke stoppe, heller 
ikke i en recession, som vi oplever  i 
øjeblikket, og som ser ud til at holde 
et godt stykke ind i 2009. 

Kanalerne skal i sådanne ulvetider 
slås endnu mere om det forholds-
vis lille danske annoncemarkeds 
slunkne kroner og kan over en bred 
kam forvente, at indtægterne her-
fra går ned. Det indbyder jo ikke 
til at give rabattilbud til kernekun-
den – seeren i sidste ende - men vi 
forventer da, at forhandlingerne 
efter generalforsamlingen bliver 
lige så fordragelige, som de altid 
har været! 

TV 2 og brugerbetaling
I kulissen lurer det uafklarede 

Af Hanne Grøn 

Valget -er stadig dit! Brug din indfl ydelse til at påvirke resultatet!

spørgsmål også, om vi skal tage 
højde for brugerbetaling for TV 2, 
jf. debatten i medierne i december, 
hvor stort set alle aktører har været 
ude og give deres mening til kende 
om en sådan løsning på stationens 
økonomiske vanskeligheder. 
Vores samarbejdspartner på tv-si-
den YouSee har på et tidligt tids-
punkt udtrykt sympati for betaling, 
men det skal understreges, at vi 
i bestyrelsen slet ikke har drøftet 
vores eventuelle reaktion. Det er 
jo svært at forholde sig til et for-
slag, man ikke kender ordlyden af.   
Foreløbig følger vi udviklingen og 
vil naturligvis informere medlem-
merne, når der er konkret nyt. 

Vi har dog IKKE budgetteret med 
andre priser og -forhøjelser end 
dem, der for længst er meldt ud fra 
kanalerne og tv-distributørerne for 
2009. ■     

Lille Anne Kirstine håber krydserne sættes for børnene også!
(Foto venligst udlånt af AnneMarie Toft, Turner)
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Fodboldinteresserede seere kan 
glæde sig til den 1. marts, når 
SAS Ligaen er tilbage på skærmen 
efter vinterpausen. TV 2 SPORT 
sender tre live-kampe hver uge 
i hele forårssæsonen – to kampe 
søndag eftermiddag og en kamp 
mandag aften – med et stækt team 
af værter, reportere, kommentato-
rer og eksperter til at guide seerne 
gennem Danmarks bedste fodbold-
række, heriblandt Peter Møller og 
Poul Hansen. TV 2 SPORT er også 
klar med direkte dækning af UEFA 
Champions League, hvor der spil-
les ottendedelsfinaler den 24.-25. 
februar og 10.-11. marts.

I januar spilles den anden af de to 
semifinaler i den engelske pokal-
turnering, Carling Cuppen, som 
sikrer vinderen en billet til den 
prestigefyldte finale den 1. marts 
på Wembley Stadium i London – en 
klassisk kamp, som naturligvis også 
sendes på TV 2 SPORT. Regerende 
pokalmestre er Tottenham Hotspur, 
som sidste år slog Chelsea 2-1 efter 
forlænget spilletid i finalen.

Fra den 16. til 29. januar sender 
TV 2 SPORT en lang række af mel-
lemrundekampene fra håndbold-
VM i Kroatien direkte, dog med 
undtagelse af Danmarks kampe, 
som sendes på TV 2. Det er første 
gang Kroatien er vært for et herre-
VM, og slutrunden spilles i nye 
og topmoderne haller i seks byer 
fordelt over hele landet. Tyskland 
er forsvarende verdensmestre efter 
sejren på hjemmebane i 2007. 
Slutrunden har deltagelse af 24 
hold, heriblandt Danmark, som 
deler gruppe med blandt andre 
Norge og Serbien.

Fra den 23.-25. januar forven-
tes flere end 200 bordtennisspil-
lere fra hele verden at komme til 
Nordjylland for at dyste om en 
samlet præmiesum på 100.000 
dollars og kvalifikation til Pro 
Tour-finalerne i december i Kina. 
Danmark var vært for Pro Touren i 
årene 2000 til 2004. De første tre år 
blev der spillet i Farum, og derefter 
i Århus. Nu er turen altså kommet 
til Arena Nord i Frederikshavn, 

hvorfra TV 2 SPORT sender direkte 
fra Danish Open.

Den 30. januar er der Champions 
League-bordtennis på programmet, 
når Roskilde får besøg af de tidli-
gere franske mestre fra Hennebont 
i årets første kamp. Roskildes hold 
består af det danske landshold fra 
2005, som blev Europamestre i 
Århus – det vil sige Michael Maze, 
Finn Tugwell og Allan Bentsen - 
mens franskmændene stiller med 
blandt andre den olympiske mester 
Ryu Seung Min. Du kan følge kam-
pen mellem Roskilde og Hennebont 
direkte på TV 2 SPORT.

Foråret på TV 2 SPORT byder også 
på Formel 1, Bundesliga-fodbold, 
cykling, dansk ishockey, badmin-
ton, golf og meget meget mere. På 
tv2sport.dk kan du læse mere om, 
hvad TV 2 SPORT har at byde på i 
den kommende tid. God fornøjelse 
og velkommen i klubben! ■

TV 2 SPORT inviterer indenfor til et forår med masser af dansk 
og international topsport, og der bliver som sædvanlig noget 
for enhver smag på hele Danmarks sportskanal – fra fodbold og 
håndbold til bordtennis, badminton, ishockey og meget mere.
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NONSTOP ACTION
nonstop.tv

SHOWTIME – STÆRKT VANEDANNENDE 
SPÆNDING OG GYS MED FILM FRA 
DE STØRSTE FILMSELSKABER.

INGEN AFBRYDELSER NATURLIGVIS!

Se Showtime på prøvekanalen til 31. januar på kanal 66 / frekvens 831
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Showtime byder også på masser 
af unikke actionfyldte temaer, alt 
sammen i spændingens tegn, og 
ofte for at hædre nogle af filmens 
helt store actionhelte som Arnold 
Schwarzenegger, Mickey Rourke 
og Bruce Willis. 
Rise of the Machines og The Mafia 
er blot nogle af de temaer, der 
allerede har hævet adrenalinni-
veauet på Showtime; bare glæd 
dig der er meget mere på vej.

Tom Cruise indtager 
foråret på Showtime.
Tom Cruise, en af de seneste årti-
ers største skuespillere, vil man 
kunne se meget mere til i foråret 
på Showtime. Her viser vi action 
succeser som Mission Impossible 
og MI2, der begge har premiere i
februar. 
Også i thrilleren Firmaets mand 
får vi fornøjelsen af Tom Cruise, 
denne gang i selskab med den 
altid velspillende Gene Hackman. 
Den har premiere på kanalen i 

januar, hvor Showtime kan ses på 
prøvekanalen. 
I marts er Tom Cruise igen på pla-
katen. Denne gang i Oliver Stones 
krigsdrama, Født den 4. juli.
Vi har selvfølgelig også andet end 
Tom Cruise på programmet. Den 
nærmeste tid forgyldes i øvrigt af 
store titler som den roste thriller 
The Usual Suspects med Kevin 
Spacey og Gabriel Byrne.
Ridley Scotts politithriller Black 
Rain med Michael Douglas.
The Untouchables med Kevin 
Costner og Robert De Niro.
Flammehav med Kurt Russel og 
mange, mange flere spændende 
film.

Showtime er naturligvis tek-
stet og helt reklamefri.
■

Danmarks sejeste fi lmkanal, Showtime, er en kavalkade af 
spænding og adrenalinspækket action, 24 timer i døgnet 
7 dage om ugen. Med fi lm fra de allerstørste fi lmselskab-
er i Hollywood tilbyder Showtime seerne de seneste årtiers 
største actionsucceser. 
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Den 15. marts 2008 lancerede MTV 
Networks den nye kombi-kanal 
med børnekanalen Nickelodeon og 
den nye danske musikkanal Vh1. 
Nu, næsten et år efter, har suc-
cesen været så stor at vi med glæde 
kan fortælle at Nickelodeon og Vh1 
fremover vil være at finde på to 
separate kanaler med mange flere 
timers underholdning.

Vh1 overtager kombi-kanalens plads 
i Skanderborg Antenneforening og 
du kan dermed se endnu flere af de 
største hits fra 80’erne, 90’erne og 
frem til i dag - 24 timer i døgnet. 
I 2009 kommer der også endnu 
mere dansk indhold på Vh1. Dan 
Rachlin forsætter med at guide dig 
igennem musikhistorien i program-
met ”DANs”, der sendes alle hver-
dage. Derudover kan du også se et 

ugentligt ”chart liste” show, hvor du 
kan se ugens bedste 20 videoer. Se 
meget mere på vh.dk

Børnekanalen Nickelodeon vil fra 
1. februar være at finde der hvor du 
var vant til at finde prøvekanalen 
i Skanderborg. Her kan du se 12 
timer med den bedste og sjoveste 
underholdning for børn, hver dag kl. 
06.00-18.00. Det er på Nickelodeon 
du bl.a. kan se SvampeBob Fir-
kant, Dora Udforskeren, Avatar, 
Postmand Per og Niels Neutron. Se 
meget mere på nick.dk

Husk at stemme på både Nicke-
lodeon og Vh1 i afstemningen 
i Skanderborg Antennefore-
ning!

Af Jesper Dahl-Sørensen, MTV
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Kanalerne er en del af Discovery Networks Nordic.

  

 

DISCOVERY NETWORKS NORDIC



Hårdkogte elitesoldater og fæng-
slende fototeknik. Farverige tatove-
ringer og et rigtigt katteliv. Disco-
very Networks Nordic er glade for 
at kunne byde velkommen til 2009 
med et spændende og varieret pro-
gramudbud på kanalerne. Nedenfor 
præsenteres et lille udpluk af nogle 
af de nye serier, man kan opleve 
på Discovery Channel og Animal 
Planet i løbet af foråret, men der 
vil naturligvis også være et hav af 
gamle kendinge, bl.a. kommer der 
helt nye afsnit af Mythbusters, 
Storm Chasers og Fifth Gear.  

Chris Ryans elitepoliti
Mød den tidligere elitesoldat og 
bestsellerforfatter Chris Ryan i den-
ne nervepirrende serie om livet i 
specialtropperne. Seerne tages her 
med på en hæsblæsende rejse rundt 

i verden og oplever virkelige aktion-
er med alt fra narkosmugling, op-
trevling af terroristgrupper til kon-
frontationer med mafiaen. Gennem 
seriens otte episoder vil man således 
opleve kriminalefterforskning i så 
forskellige lande som Colombia, 
Polen, Kasakhstan og Israel. Chris 
Ryan er desuden en mand med en 
særdeles barsk baggrund: Under 
Golfkrigen deltog han i en mission, 
hvor kun han formåede at flygte fra 
fjenden. Dette blev en flugt til fods 
på over 300 km, som han efterføl-
gende bl.a. har beskrevet i sin po-
pulære bog The One That Got Away. 
Med Chris Ryans elitepoliti lægger 
Discovery Channel hermed op til 
hjertegribende dramatik og åndeløs 
spænding.  

Time Warp
Opdag skønheden bag hverdagens 
fænomener i programmet Time 

Warp, hvor der med brugen af den 
allernyeste high-speed fototek-

nik afsløres detaljer, der 
ellers er umulige for det 

blotte øje at se. Oplev bl.a. 
alle bevægelserne, når en 

kampsportsmester med 
de bare næver slår 17 
stenplader over i ét 

hug. Eller den fasci-
nerende – og ellers ikke 
synlige – teknik, som 
en hund bruger, når 
den drikker vand fra 

en skål. Derudover vil 
en jonglørs kunstner 
indfanges billede for 
billede, ligesom serien 
også vil stille skarpt 
på alle detaljerne, 
når forskellige ting 
køres igennem en 

blender. Med sit be-
tagende billedmate-
riale og imponeren-

de fototeknik vil Time Warp med 
garanti få dig til at opleve verden 
på en helt ny og forunderlig måde.   

LA Ink
I starten af 2009 slås dørene op til 
den nye, smarte tattoo butik LA Ink. 
Den charmerende tatoveringskunst-
ner Kat von D, der medvirkede i de 
to første sæsoner af Discoverys suc-
cesserie Miami Ink, er vendt hjem 
til Los Angeles for at udleve drøm-
men om at åbne sin egen forretning. 
Rygtet om Kat von D’s hjemkomst 
spredes hurtigt, og snart strømmer 
kendisser og musikere til butikken 
for at få foreviget motiver fra Kats 
hånd. Men med den nyvundne po-
pularitet kommer der også speku-
lationer, dramatik og en hel masse 
hårdt arbejde. Vær med og oplev 
de mange spændende historier bag 
tatoveringerne og tatovørerne, som 
når helt ind under huden. 

Kattene fra Claw Hill
Gør dig klar til at spidse kløerne og 
tag med Animal Planet på en fasci-
nerende rejse ind i kattenes verden 
i den nye, underholdende docu-soap 
Kattene fra Claw Hill. Her følger 
man kattenes daglige gøren og la-
den og kommer helt tæt på de ka-
rismatiske dyrs komplekse natur. 
Der er lagt op til intriger i villa-
kvarterernes baghaver, når kampen 
om territorier sætter ind, ligesom 
serien også vil vise kattenes forhold 
til deres ejere såvel som til andre 
katte. Så hvis du nogensinde har 
undret dig over, hvad dit kæledyr 
mon laver, når du ikke er hjemme, 
giver Kattene fra Claw Hill dig et 
godt svar. ■

Discovery Networks Nordic byder på et forår med masser 
af med-rivende dokumentarer og inspirerende under-
holdning 

Nr. 1 - januar 2008 13

Af Susan Lindstrøm, Discovery
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En hurtig og effektiv hær er på vej i oceanet. Med en stigende hastighed 
og med fokus på én eneste ting: Mad! Med over 3000 samlet i en bataljon, 
er de en slagkraftig styrke. Dette er delfi nhæren! I 3 år, mens sardinen 
svømmer langs Sydafrikas kyst, har Peter Lamberti og hans team fi lmet 
et af de hurtigste rovdyr i havet – delfi nen.
 

DELFINHÆREN – torsdag den 26. februar kl. 22.00
 
Dette er blot ét af de mange programmer, du kan nyde på Nat Geo Wild – 
kanalen med det bedste om dyrelivet og den natur, som omgiver os.

Alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

DELFINHÆREN KOMMER

- DET ER VILDT!

Wild ann delfiner.indd   1 05/12/08   10:23:14
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Se f.eks.:

Gorilla massakren – lørdag den 
14. Februar kl. 20.00
Seks bjerggorillaer findes myrdet, 
nærmest henrettet med skud i 
Afrikas Virunga National park. Ved 
et tilfælde er fotojournalist Brent 
Stirton til stede på en opgave, og 
han dokumenterer gerningsstedet. 
Hans billeder af den livløse sølvryg 
og dens familie går verden rundt. 
Og verden reagerer med vantro. 
Kun ca. 720 af disse primater fin-
des tilbage i vild natur, og nu er  
der seks færre. Til slut vil en mand 
blive anklaget uskyldigt for forbry-
delsen, en kommer for retten, og 
en vil holde parken, samt de tilba-
geværende gorillaer, som lever her,  
som gidsler! Se kanalens eksklusi-
ve dækning af gorrilla massakren,  
som slog verden med rædsel. 

Norges skjulte hemmeligheder 
– søndag den 22. Februar kl. 
18.00 
Tag med på undervands ekspedition 
i Norges krystalklare fjorde med 
eksperten Florian Garner. Han har 
her med sit kamera indfanget et 
enestående koralrev med en varie-

National Geograhic Channel’s vilde lillebror, Nat Geo Wild, som 
med succes placerede sig på Skanderborgs anlæg sidste år, er 
klar med endnu fl ere spektakulære, gribende og unikke tv-
oplevelser!

National Geograhic Channel’s vilde lillebror, Nat Geo Wild, som 

– Godbidder fra Nat Geo WILD i foråret 

ret befolkning af torsk, dræber hva-
ler, sæler, og andre arter, som i stort 
tal tiltrækkes til det ”hemmelige” 
rev  i Vikingelandets kolde dybder. 
Fra det allerdybeste bevæger vi os 
op i tangskoven, og – oven vande 
igen – tager vi en gigantisk foto-
grafisk panorama flyvning over de 
skove, floder og bræer, som omkran-
ser fjordene. Her møder vi bl.a. 
rensdyr og kæmpestore fugle kolo-
nier. 

Planet Carnivore: Isbjørnen  
(med fætre) – torsdag den 19. 
Februar kl. 18.00
I denne serie i fire dele ser vi 
nærmere på nogle af sværvægterne 
blandt dyrerigets kødædere (”carni-
vores”)
Gennem til tider barske, men altid 
spændende reportager, der byder på  
dramatiske optrin, ser vi, hvordan 
dyrene maser, stamper og kradser 
deres vej til toppen af fødekæden og 
i jagt på bytte – og vi ser også hvor-
dan deres adfærd berører andre 
dyrearter, som deler deres territo-
rium. Mød bl.a. de sorte bjørne i 
Alaska, som pjasker rundt i havet i 
et ”frikvarter” og isbjørne, som sam-
les til ædegilde ved et hval skelet.  

Hver episode er stærke eksempler 
på kvalitets programmer med episk 
fortælling, der væver dyrenes histo-
rie sammen – koblet med ikoniske 
billeder, som giver seeren oplevel-
sen af næsten at være der selv. ■     
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Stemmeseddel 2009

Stemmesedlen skal afleveres senest lørdag den 31. januar 2009

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 2009.

Programvalg:

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

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

Udfyld venligst:

Gade: Nr. og etage:

By:

Obs! Stemmeseddelen skal være udfyldt med gadenavn, - nummer og by for at være gyldig.
Afstemningen er vejledende (og bruges ved forhandlingerne med programleverandørerne.) 



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 61,50 kr.

National Geographic 
Channel/CNBC

Travel Channel

Jetix 37,50 kr.

Discovery World 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 2008.

TV-Program stemmeseddel 2009

Nickelodeon 37,50 kr.

 48,75 kr.

46,50 kr.

46,50 kr.

Discovery Science

Discovery 
Travel & Living

104,25 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 224,25 kr.

TV3 291,30 kr.

3+ 210,15 kr.

Viasat Nature/Crime
/Playboy 52,50 kr.

Kanal 5 194,25 kr.

Hallmark Channel 48,75 kr.

TV2 Film 97,50 kr.

6'eren

Kanal 4   134,25 kr.

95,55 kr.

Euronews

MTV 60,00 kr.

VH-1 37,50 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  164,55 kr.

Nyheder

Sport

Viasat Golf

Tv2 Sport

Cartoon Network / TCM

33,75 kr.

National (must carry)

89,25 kr.

370,80 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.

19,05 kr.

DVB-C



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

ARD

ZDF

NDR (N3)

RTL

Sat 1

RTL 2

3 SAT

Super RTL

Pro-7

VOX

TV 5 Europe (Fransk)

TVE Internacional 
(Spansk)

RAI Uno (Italiensk)

TV Polnia (Polsk)

Arte

VIVA

Tyske TV-programmer

TV2 Charlie 134,25 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

Showtime

TV 2 Norge

19,05 kr.

TV 4

19,05 kr.

NRK 1

SV 2

SV 1

DK4 149,25 kr.

BBC Entertainment 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

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.

19,05 kr.



Information til 
antenneforeningens medlemmer

Indkaldelse til generalforsamling
onsdag den 25. februar kl. 19.00

I Niels Ebbesen Skolens Aula
Højvangens Torv, 8660 Skanderborg

Dørene åbnes kl. 18.00

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



Ny sæson af 2900 Happiness 
De sidste to sæsoner har TV 3 
haft stor succes med drama serien 
”2900 Happiness”, der med 94 (!) 
afsnit gav seerne indblik i famili-
erne Von Bech’s og Skovgaards liv 
i Hellerup. 
TV 3 og Nordisk Film har besluttet 
at sætte 48 nye afsnit af serien i 
produktion, og disse optagelser vil 
blive vist i 2009. 
TV 3’s programdirektør Morten 
Mogensen udtaler om serien: ”Med 
2900 Happiness har vi for alvor 
flyttet seer-vaner i tidsrummet kl. 
19.30-20.00 på hverdage. I gennem-
snit har 176.000 seere fulgt med 
– og det er fantastisk for TV 3. Det 
er derfor kun naturligt, at vi vil pro-
ducere endnu en sæson – og det er 
samtidig en understregning af, at vi 
vil fastholde en stor produktion af 
dansk dramatik  på alle planer”.

Ny reportage serie: Hospitalet 
Fra foråret 2009 går TV 3 helt tæt 
på et dansk hospital for at fortælle 

historien om nogle af de men-
nesker, der har hospitalet som 
arbejdsplads. 
Serien optages på Hillerød 
Hospital, der er arbejdsplads for 
4.500 mennesker, og vi følger deres 
hverdag på godt og ondt men med 
fokus på udvalgte medarbejdere. 
Det er en ny vej at gå for TV 3 – 
men måske et naturligt valg, da vi 
alle (mest nødtvunget) på et eller 
andet tidspunkt stifter bekendt-
skab med miljøet! For de ansatte 
er det hverdagskost at håndtere liv 
og død, og serien giver et indblik i 
nogle hverdagsheltes verden. Det 
er produktionsselskabet bag bl.a. 
Robinson: STRIX Television A/S, 
som producerer serien, der sendes 
i 56 afsnit á en halv times varighed 
fra mandag til torsdag. 
 
TV 3 +
Champions League sikret frem 
til 2012
Det vil utvivlsomt glæde de inkar-
nerede fodboldseere på 3+, at kana-

lens moderselskab MTG har sikret 
sig rettighederne til topfodbold i 
Champions League for yderligere 
tre sæsoner.  
Fra 2009 er tredje kvalifikations-
runde en af CL rettighederne og 
samtidig spilles 1/8 finalerne over 
fire uger i stedet for to, så totalt vil 
3+ byde på 34 kampe fra CL mod 
25 i den nuværende turnerings-
struktur. 3+ har altid været fodbol-
dens ”hjemmebane” i Danmark, og 
medvirkende til sikringen af ret-
tighederne har sikkert også været 
det engagement, som MTG generelt 
lægger i hele turneringen, og den 
fremragende dækning, bl.a. 3 + 
leverer. Det blev i hvert fald udtalt 
af general sekretæren i UEFA, 
David Taylor, i forbindelse med, at 
aftalen med MTG faldt på plads. 
■

Af  Hanne Grøn

Sidste års vindere af programvalget i Skanderborg, TV3 og 3+, 
er klar til at tage kampen op med endnu mere dansk produk-
tion og kvalitets serier i 2009
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Millioner af os lever sammen med 
hunde, hvad enten de er arbejds-
hunde, trofaste følgesvende eller 
familiens bedste ven. Genforskere 
fortæller os dog, at hunden engang 
var en vild ulv. Dokumentarserien 
Hund og menneske imellem ser 
nærmere på, hvordan den vilde ulv 
udviklede sig til den tamme hund. 
Samtidig undersøges det, hvordan 
mennesket har formet hundens ver-
den og skabt en af de mest mangfol-
dige arter på jorden. Faktisk kan 
intet andet pattedyr byde på blot 
en fjerdedel af den variation i form 
og størrelse, som man finder hos 
hundene.
Udviklingen fra ulv til skødehund 
er da også foregået igennem 15.000 
år. Det fortæller genetikeren Peter 
Savolainen, der har forsket i hun-
deracernes oprindelse og nået frem 
til, at de første hunde opstod i øst-
asien.
I takt med, at vi længe har set 
prominente – og især blonde – 
medlemmer af det amerikanske 
jetset bære rundt på chihuahuaer 
og trofæ-pudler, er kravene steget 
til hundenes særegenhed. Det har 
ført til udviklingen af de såkaldte 
designerhunde, der er det seneste 

skrig. Puggles, schnoodles, labra-
doodles og cockapoos går alle sam-
men under betegnelsen hybridhun-
de og er krydsninger imellem rene 
hunderacer.
I dokumentarminiserien Designer-
hunde afsløres det, at den ameri-
kanske hybridhundeklub i dag har 
registreret 400 nye krydsninger, 
der med navne som rat-chas, bossi-
poos og dorkies tiltrækker sig stor 
opmærksomed. Hybridhundene er 
ekstremt hippe, men kræver også, 
at man får læderet op ad lommen. 
Vil man have sig en puggle, som er 
en krydsning mellem hunderacerne 
mops og beagle, kan det koste op 
imod 20.000 kr. for en hvalp.
De høje beløb afskrækker dog ikke 
folk. At så mange efterhånden væl-
ger en hybridhund handler delvist 
om, at de er så nuttede og des-
uden siges at have et behageligt 
temperament. Et gennembrud har 
det da også været, at det har vist 
sig, at mange af dem tåles af pels-
allergikere. 
Helt ukontroversiel er fremavlin-
gen af designerhunde dog ikke. 
Nogle hævder, at man blander sig i 
noget, som naturen selv skulle tage 
sig af. Uanset hvor man står i den 

debat, så lader det dog til, at desig-
nerhunden er kommet for at blive. 

Designerhunde, søndage 18/1 kl. 
16.00. Hund og menneske imellem, 
søndag d. 25/1-1/2 kl. 16.00 – begge
på Viasat Nature.
 

Viasat History har tema om 
Middelalderen i januar. Gå ikke 
glip af:

Middelalderens tankegang
Gud, sex og familien – datidens 
store problemer ligner nutidens. 
Onsdage 7-28/1

Tempelridderen
En historisk rejse gennem 1100-
tallets Sverige, tirsdage og ons-
dage 6-20/1
 
Den islamiske Europahistorie 
Den skjulte historie om Europas 
islamiske fortid. Tirsdage 6-13/1

Vikingeskibets skjulte gåder
Et nybygget vikingeskib drager 
pÂ en unik rejse fra Danmark til 
Irland. Tirsdag 20/1 

Sankt Patrick: 
Irlands skytshelgen
Den sande historie om den 
berømte skikkelse. Onsdag 21/1

Verdens største ridder
På besøg i riddernes verden af 
middelalderturneringer. Tirsdag 
27/1

Turneringen
Nutidens riddere i den første, 
moderne autentiske riddertur-
nering. Tirsdag 27/1

Kongen af Skotland
Historien om Robert Bruces 
kampagne for at blive Skotlands 
konge. onsdag 28/1
■ 

Oplevelsespakken i januar & februar

Af  Michael Kvetny, Viasat

Der går en lige og naturlig linje fra urtidens glubske ulve til 
vor tids legesyge familiehunde. På det seneste er der dog sat 
kunstigt skub på evolutionen. To af de kommende måneders 
højdepunkter på Viasat Nature kommer til at udfordre dit syn 
på ’menneskets bedste ven’. 
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“Ekspert i katastrofer: Tornadoer” er blot ét af de mange nye programmer, som er med til at skyde et fantastisk 
nyt år i gang på National Geographic Channel. Programmet, som har premiere onsdag den 4. februar kl. 23.00, 
fortæller om Tim Samaras, der jager storme og tornadoer, og prøver at indfange kæmpehagl samt observere en 
tornados indre og umiddelbare ydre.

2009 tegner til at blive endnu et stærkt år, hvor
en lang række premierer står i kø for at komme
ud og underholde seerne.

National Geographic Channel sender hver dag fra kl. 12.00 til 06.00
og alle programmer er selvfølgelig med danske undertekster.

natgeotv.com

Think again.

Fra programmet: ”Ekspert i katastrofer: Tornadoer”

Du bli’r blæst omkuld!

Prisvindende dokumentar

Spektakulære billeder

Medrivende fortællinger

Kompromisløs kvalitet

NGC ann. A4 tornado.indd   1 09/12/08   11:37:33
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Den utrolige menneskemaskine 
– onsdag den 25. Februar kl. 
22.00

Fra Aerosmith forsangeren Steven 
Tylers toptunede stemmebånd over 
Olympiske atleters fantastiske 
præstationer til US Navy elitepilo-
ternes udholdenhed – ”Den utrolige 
menneskemaskine” udforsker eks-
treme, menneskelige præstationer, 
banebrydende medicinsk videnskab 
samt de utallige små undere vor 
krop rutinemæssigt udfører dag-
ligt. 

”Den utrolige menneskemaskine” 
tager seerne med på en fascine-
rende rundvisning indeni den men-
neskelige krop, fra top til tå. Med 
fænomenale CGI-animationer og 
makro kamera-teknologi afsløres 
de kropsfunktioner, der gør men-
nesket i stand til at se, høre, lugte, 
tænke samt bevæge sig og hele 
sår og sygdomme. Vi får også et 
indblik i laser-teknologi og andre 
innovative kirurgiske metoder, der 
er en del af den næste generation af 
behandlingsmetoder, som vil kunne 
holde kroppen kørende i fremtiden. 

Richard Hammonds tekniske 
efterforskning - seriestart tors-
dag den 26. Februar kl. 22.00

Fra en oldgammel mongolsk bue til 
verdens største passagerfly bygger 
Richard Hammonds tekniske efter-
forskning bro mellem oldtidens 
innovationer og den moderne tids 
vidundere.

Værten Richard Hammond under-
søger Airbus A380, Taipei 101, 

Af  Johnny Jensen, National Geographic Channel

Troll A og Keck observatoriet i en 
ny serie på National Geographic 
Channel.

Hvad har en mongolsk bue fra det 
12. århundrede og det største pas-
sagerfly i verden tilfælles? Hvordan 
førte et fuglebur til bygningen af  
skyskraberen Taipei 101?, og hvor-
for afhænger skæbnen for en 1 mil-
lion tons tung gas boreplatform af 
en enkelt, musikalsk tone?

”Richard Hammonds tekniske efter-
forskning” med den kendte ”Top 
Gear”-vært Richard Hammond dis-
sekerer DNA-materialet på Troll-A 
gas boreplatformen i Norge, Keck 
Observatoriet i USA, Airbus A380 
i Frankrig samt Taipei 101 på 
Taiwan. Denne nye serie afdæk-
ker nogle utrolige ideer og ukon-
ventionelle gadgets, som er skjult 
dybt inde i konstruktionerne på 
nogle af verdens mest imponerende 
bygningsværker. Ved hjælp af sær-
lige, infrarøde slow motion kame-
raer sammen med avanceret CGI-
animation og usædvanlige ekspe-
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rimenter vil ” Richard Hammonds 
tekniske efterforskning” sammen-
stykke, hvorledes disse omfattende 
konstruktioner er blevet muliggjort 
ved hjælp af ting så simple og sær-
egne som et fuglebur og en legenda-
risk dødsstråle. 

Efter at have set nærmere på den 
glas og hærdet aluminiums kom-
posit, der er nøglen til flyets lette 
vægt, benytter Richard en kanon, 
der affyrer kyllinger, for at demon-
strere styrken af Airbus A380s ydre 
beklædning. Ved hjælp af en indu-
striel blæser, der er i stand til 
at affyre 23 millioner atomer pr. 
sek., demonstrerer optiske tekni-
kere ved Deep Space Observer den 
ion-affyrende teknologi, som benyt-
tes til at udglatte de ti meter store 
spejle ved Keck Observatoriet, og 
de ridser samtidig Richards navn 
ind i et enkelt af hans hovedhår. I 
Taipai Tower viser optagelser fra 
et jordskælv i 2002, hvorledes det 
dengang ufærdige Taipei 101 høj-
hus holdt stand med sin bambus-
agtige konstruktion. 300 m. under 
havets overflade oplever Richard 
på egen hånd, hvorfor en enkelt 
musikalsk tone kunne have været 
Achilleshælen for Troll-A borepla-
tormen i Super Rig.

Første program i serien:
“Richard Hammonds tekniske 
efterforskning: Airbus A380”
Den strækker sig ufattelige 79.8 
m. fra vingespids til vingespids, 
og Airbus A380 er dermed verdens 
største passagerfly, i stand til at 
bære 853 passagerer. Dette mam-

mutfly skylder til dels sin succes en 
ørn, gammel mongolsk bue-teknik, 
samt teknologien bag en raket fra 
det 19. århundrede og en cykel-
pumpe. At løfte 560 tons menne-
sker og teknologi fra jorden er en 
ren Herkules-opgave, men konven-
tionelt design ville gøre Airbussens 
vinger for brede til at kunne passe 
ind i de fleste lufthavne. En enkelt 
opfindsom ændring, inspireret af 
en ørnevinge, gør Airbus A380 i 
stand til at lette fra jorden, og gør 
den lille nok til at kunne lande i de 
fleste af verdens lufthavne. Airbus 
A380 har en super-let, super-stærk 
ydre beklædning skabt af et særde-
les avanceret materiale inspireret 
af en opdagelse, som gjorde det 
12. århundredes mongolske buer 

så effektive. For at konstruere en 
bue, der var stærk nok til at dræbe, 
men lille nok til at blive brugt 
fra hesteryg, kombinerede mongo-
lerne to forskellige materialer for 
at gøre buen stærk og fleksibel. 
Ved brug af samme princip, har 
ingeniørerne kombineret alumini-
um med en fleksibel type glas for 
at gøre beklædningen let og stærk. 
Dette komposit materiale er faktisk 
mere modstandskraftigt overfor ild, 
skader og metaltræthed end rent 
aluminium. Ved at sætte Airbus 
A380s beklædning på den ultima-
tive prøve med kyllinge-kanonen, 
viser Richard hvor stærkt dette 
kompositte materiale er.
■
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Vi er ofte i Dansk Kabel TV ble-
vet stillet spørgsmålet om anten-
neanlæg, der bygger koaxcialkabler 
(kobberkabler) er fremtidssikrede. 
Spørgsmålet er naturligvis rele-
vant, da man jo næsten dagligt 
hører og læser om, at fibernet er 
fremtiden og ofte i samme omgang, 
at traditionelle teknologier ikke er 
tidssvarende.
Lad mig slå fast med det samme, 
at traditionelle antenneanlæg 
bestemt er tidssvarende. Nutidens 
antenneanlæg bygger nemlig både 
på koaxteknologi og fibertekno-
logi. Der ligger således mange 
kilometer fiber kabel i antenne-
nettet i Skanderborg, ligesom der 
ligger kilometervis af almindelige 
koaxkabler. Ikke alene anvendes 
koaxteknologien i de eksisterende 
net, men også i nye net, der etab-
leres i dag. Alene det siger en hel 
del om, at teknologien ikke er for-
ældet.
Fordelen ved de traditionelle 
koaxkabler er, at de uden proble-
mer kan overføre både analoge og 
digitale signaler. Antenneanlægget 
i Skanderborg overfører således i 
dag 47 analoge TV programmer, 146 
almindelige digitale TV program-
mer og 6 digitale HD programmer. 
De mange analoge programmer 
sikrer, at alle – også ældre – mod-
tagere uden problemer kan mod-
tage en lang række programmer. 
Kunder, der har en digitalmodtager, 
kan desuden vælge mellem en utal 
af forskellige programpakker, til-
lige med individuelle tjenester som 
Cinema og StartForfra, som lance-
res i starten af 2009. Sideløbende 
hermed overfører antennenettet 
internetsignaler til ca. halvdelen 

af medlemmerne i foreningen til-
lige med telefoni til en stor del af 
medlemmerne.
Det har ofte været fremført - speciel 
af elselskaberne - at fibernettet 
er koaxteknologien langt overlegen. 
Det er rigtigt, hvis man isoleret set 
kigger på teknologien, men hvis 
man kigger på brugernes behov, 
er koaxteknolgien fuldt tilstræk-
kelig og den billigste i rigtig mange 
år ud i fremtiden. Koaxkabler er 
i stand til at overføre store data-
mængder, da koaxkabler pr. defini-
tion er bredbåndsnet. Kabelnettet 
i Skanderborg kan derfor i teorien 
overføre op til 800 TV kanaler i 
digital kvalitet.
Det er imidlertid ikke den vej, vi 
ser udviklingen vil gå. I stedet vil 
vi se, at forbrugerne vil efterspørge 
flere og flere individuelle tjenester, 
stærkt fremskyndet af den hastige 
udvikling på internettet. Vi vil i 
højere og højere grad opleve, at vi 
ser TV via nettet på vores pc. Vi 
vil opleve, at flere og flere vil se 
lige netop det, de interesserer sig 
for og på det tidspunkt, der passer 
den enkelte bedst. YouSee’s nye 
StartForfra tjeneste på digitalmod-
tageren er et godt eksempel på det 
sidste. Med denne tjeneste er man 
ikke længere afhængig af at være 
hjemme kl. 19.00, når nyhederne 
starter på TV 2. Med et enkelt tryk 
på fjernbetjeningen kan en igang-
værende udsendelse nemlig startes 
forfra.
Disse tjenester stiller krav til net-
tet og dets muligheder for at over-
føre store datamængder, fordi vi 
nu ikke længere ser det samme 
på samme tid. Kan nettet så klare 
denne udfordring?

Ja, det kan det. Hvis vi ser på 
nettets digitale kapacitet kan vi 
med dagens teknologi overføre ca. 
4 Gbit/s på koaxkabler. Det er jo 
langt mere end hver familie har 
behov for. Derfor inddeles nettet i 
segmenter (Ø-er), hvor flere tilslut-
ninger deler båndbredden. Hvis vi 
forestiller os, at hver tilslutning i 
fremtiden har brug for 50 Mbit/s 
kan der således være ca. 80 bru-
gere på hvert segment samtidig. I 
praksis vil det aldrig forekomme, at 
brugerne udnytter fuld båndbredde 
samtidig. Segmenterne kan derfor 
sagtens være betydelig større og er 
det også i praksis.
Nettet i Skanderborg segmenteres 
løbende for at følge med udviklin-
gen, ligesom det centrale udstyr i 
hovedstationen løbende opgraderes 
i takt med, at kunderne efterspør-
ger større og større båndbredde. 
I løbet af 2009 planlægger Dansk 
Kabel TV en større opgradering af 
det centrale udstyr, så der på nettet 
i Skanderborg vil kunne tilbydes 
abonnementer med op til 100 Mbit/s 
download. Dette er muliggjort ved 
hjælp af teknologi, som de store 
amerikanske netværksfirmaer kon-
stant udvikler og forbedrer. Også 
på uploadsiden hjælper den nye 
teknologi, idet uploadhastigheder 
på 10 – 25 Mbit/s ikke er urealistisk 
i fremtiden.
Så kabelnettet i Skanderborg er i 
høj grad fremtidssikret og i stand 
til - med løbende opgraderinger - at 
imødegå de udfordringer, som frem-
tidens brugere stiller det overfor.
■

Af  teknisk direktør Jørgen Nielsen, Dansk Kabel TV A/S.
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Udover de nye film er der også dug-
friske dokumentarer og interviews 
med og om stjernerne, som aldrig er 
vist på tv før. Men det er naturligvis 
filmene, der er i højsædet og vi har 
udvalgt et par favoritter i februar 
for at vise spændvidden: 

Action med Washington og 
Hawke: Training Day lørdag 
den 21. Februar kl. 21.00
I denne tempofyldte action film fra 
2001 skal Los Angeles’ politi afde-
lings veteran (Denzel Washington) 
vise en ny-uddannet rekrut (Ethan 
Hawke) hvordan man håndterer 
den hårde bydels narkomiljø. Det 
er i sandhed et barskt job at være 
narkostrømer. 

Jorden rundt på 80 dage: 
Klassiker med David Niven som 
Phileas Fogg, der accepterer et væd-
demål om, at han kan rejse jorden 
rundt på 80 dage og endda slå ver-
densrekorden. Se filmen med en af 
verdens absolut bedste skuespillere 
i topform. 
Vises onsdag den 4. Februar kl. 
21.00 

What’s up Doc er også 
en ”rejsefilm”. Filmen 

fra 1972 har selveste Barbara 
Streisand i hovedrollen og handler 
om flere forskellige personer, der 
alle har den samme rejsetaske. Da 
en af dem får fat i den forkerte, star-
ter det en kædeeffekt, som får store 
konsekvenser. Udover Streisand 
medvirker bl.a. Ryan O’Neal og 
Michael Murphy.  
Vises lørdag den 7. Februar kl. 
21.00 

I februar må man heller ikke gå glip 
af Oscar-uddelingen med masser af 
prisvindende film, - og naturligvis 
– Valentine-festlighederne, som på 
TCM fejres med gode kærligheds-
film. 

Vigtig info om kanalen
Alle filmene vises med undertek-
ster. Er dine undertekster forsvun-
det, kan de hentes frem igen på føl-
gende vis:
Vælg text TV. Tryk 786 for Danske, 
778 for Norske og 777 for Svenske 
(mere information på side 103). I 
Skanderborg Antenneforening har 
TCM kanalplads 60, frekvens MHZ 
783

 
TCM (Turner Classic Movi-
es) er en 24 timers reklame-
fri klassisk filmkanal. TCM 

Filmkanalen TCM har fået et ansigtsløft med et lysere, mere 
imødekommende image – og har indkøbt masser af nye fi lm 

er en verden for filmelskere, som 
tager dem med tilbage til 40‘ernes 
store biografhits og frem til idag. 
TCM sorterer under Turner Broad-
casting System, som også huser 
kanalerne Boomerang, Cartoon 
Network og CNN. ■
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BBC kanaler i nye klæder
BBC Prime er blevet til BBC Entertainment  pr. 1. December 2008. Sendefladen pudses let op men er stadig 
god britisk drama, comedy og underholdnings shows, ikke mindst pendanten til den danske mega-succes Vild 
med Dans, som jo oprindelig er et BBC koncept. 

BBC FOOD relanceres som BBC Lifestyle og byder 
således på mere end ”mad”. De populære kokke skal 
man dog ikke snydes for, da deres programmer har 
bred appel. Sendefladen udvides bl.a. med make-over 
programmer og profilen bliver international. 

Den tredje ny-lancering bliver en dokumentar 
kanal ”BBC Knowledge” med et mix af historie, 
biografier, videnskab, teknologi og moderne kultur. 

De to sidstnævnte kanaler er ikke i YouSees 
udbud endnu, men de ser da ”interessante ud”, 
som programchef Claus Dawall udtrykker det. 
Priserne ligger på omkring en 5’er for hver. 

Nye regler 
fra Post 
Danmark 
påvirker 
distribution 
af bladet
Post Danmark har under instruks fra Forbrugersty-
relsen, udviklet nye retningslinier for ”Nej Tak til 
reklamer”. Herefter SKAL afsendere og distributør-
er respektere et Nej Tak, hvilket ikke var tilfældet i 
den gamle ordning. 
Skulle du IKKE modtage et blad – og dermed måske 
være afskåret fra at deltage i programafstemningen, 
kan du hente et blad på kontoret, eller på biblioteket  
i hhv Hørning, Ry og Skanderborg. 
Stemmesedlen kan også downloades fra foreningens 
hjemmeside: www.skantenne.dk 

HD kanaler i 
Favorit 
Foreningens digitale medlemmer kan glæde sig 
over, at der nu er endnu større valgfrihed til de 
store tv-oplevelser, som HD kvaliteten giver.
1. Februar udvides Favoritpakken med HD ka-
nalerne: MTV HD, NGC HD og TV 2 Film HD. 
HD pakken er allerede udvidet med BBC HD og 
bliver fra årsskiftet også tilført TV 2 Film HD. 
Dermed består HD pakken af 6 HD kanaler.  
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Det er dog næppe forbudt for kvin-
der at se med! I hvert fald ser 
foromtalen ud til at kunne ramme 
alle med hang til lidt spænding 
i tilværelsen. Prime time ligger i 
tidsrummet mellem kl. 22.00 og 
midnat, sikkert ud fra en forvent-
ning om, at mændene kan få lov til 
at styre fjernbetjeningen ved den 
tid på dagen. 
Kanalen gik i luften 1. Januar med 
en hyldest til superhelte, bl.a. med  
en langtids session med serien 
Heroes som optakt til sæson 2 af 
den populære serie.  
Topsport anses også for en mande 
”ting” og bliver en stor del af 6’erens 
sendeflade. 

Det giver mulighed for at følge den 
traditionsrige engelske pokaltur-
nering FA CUP, hvor forhånds inte-
ressen kan samle sig om årets dan-
ske fodboldspiller Martin Laursen 
og hans klub Aston Villa frem til 
finalen på Wembley i maj. 
La Liga og den spanske pokalturne-
ring Copa del Rey er andre mulig-
heder, hvis man gerne vil følge 
Atletico Madrid og FC Barcelona. 
På håndboldfronten følges herrer-
ne fra GOG og pigerne fra FCK i 
deres jagt på succes i Champions 
League. 
Kanalen introducerer også særlige 
temadage, som kan være alt fra 
”wrestling”, action – film, superse-
rier som ovennævnte Heroes, Lost 
(sæson 4) og verdens dyreste serie 
”Rome”. 
SBS’ adm. direktør Henrik Ravn 
har udtalt, at det ”kan blive svæ-
rere at positionere en mandekanal, 
end det har været tilfældet med 
kvindekanalen” ( Kanal 4, som står 
knivskarpt mod sin målgruppe). 
”Mænd er mindre loyale, end kvin-

der er, og de planlægger ikke deres 
sening i samme grad, som kvin-
der”.  
Med det hårdstslående koncept ser 
det dog ud til, at kanalen godt ved, 
”hvad mænd vil ha’”! Hvilke ændrin-
ger, det vil medføre for Kanal 5, som 
også har en udpræget ”mandlig” 
profil, meldes der foreløbig ikke 
noget om. 

6’eren udsendes på netværket af 
lokalsendere, som hidtil har været 
benyttet af SBS Net. 
■

SBS tv, der er hjemsted for bl.a. Kanal 4 og Kanal 5 har fundet 
det naturligt at føje en 6’er til familien, og denne gang er det 
husets herre, der skal tilgodeses. 

Ny kanal fra SBS: 
6’eren - for mænd
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*Gælder alle indlandssamtaler på fastnet undtagen
opkald til overtakserede numre, udland samt til mobil.

Fri telefoni* 

til kr. 99,- 

pr. måned

Som medlem af Skanderborg Antenneforening 

kan du få bredbånd og telefoni via dit

antennestik til en fast lav månedlig pris

og derved undgå ubehagelige overraskelser i 

form af ekstra regninger.

F.eks. 4 Mbit til kr. 189,- pr. måned

Få noget for dine penge

Læs meget mere på www.danskkabeltv.dk

- eller kontakt kundeservice på 70 20 25 98
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I Viasats ”oplevelsespakke” 
kan du finde den lille natur-
perle Viasat Nature, der som 
navnet siger, er en rendyrket 
”naturkanal”, der giver se-
erne indblik i et fascinerende 
dyreliv. Udover de overnuttede 
dyrebørn, som vi har valgt til 
at illustrere kanalens  tilbud 
her på siden, sender kanalen 
spændende dokumentar film 
og serier om mærkværdige 
naturfænomener, menneskets 
og dyrenes evolutions historie 
og jordens økosystem. 
Hovedvægten er dog på dyre-
riget, og produktionerne er  
meget internationale. De beds-

te franske, britiske og ameri-
kanske fotografer bidrager 
med dokumentation – des-
værre ofte med en vinkel om, 
hvor svært det er for dyrene 
at overleve i en stadig mere 
ulige kamp mod menneskets 
indvirken på deres miljø. Men 
der er også positive og hjerte-
varme serier, som må fryde en-
hver dyreelsker. 
På anlægget ligger kanalen 
i switch med Viasat Crime. 
Nature sendes fra kl. 06.00-
20.00 og afløses af Crime fra 
kl. 20.00-23.00. Begge kanaler 
er 100% reklamefri.    

I II I I II I III ViVViViViViViViViViVVVVVVVVVV asasasasasasasasaasasasasaasssasa atatatatatatatatatatatatatatatatatataatatataatttttataaaaats sss s s s sss ssssssssssss ”o”o”o”o”o”o”o”o”oo”oplplplplplplplplpllplpppppleveveveveveveveveeevevvvvveleleleleleleleleleelelleleleleleellllllseseseseseseseseseeesseeseespspspspspspspspspspspspsppsppppppppakakakakakakakakakakakakakkakkakkakakkkakkakakakaakkkakakkkkkkaaa kekekekekekekekekekekekekekekekkkkkkekekkk ” ” ”  ” ” ”” ””
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Viasat Nature 
Tilbage til naturen
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”Sort Nat” var ramme om fremstød 
for dels nogle ekstra gode tilbud på 
internet og IP telefoni fra Dansk Ka-
bel TV og for YouSee’s digtale boks, 
og begge udbydere var særdeles 
tilfredse med interessen fra vores 
medlemmer. Der var  lidt trængsel i 
den sorte nat, men alle tog det med 
godt humør. 

Julestuen var ramme om årets sid-
ste fremstød for boksen, nu også 

Traditionen tro har Antenneforeningen holdt nogle velbesøgte 
medlemsarrangementer siden sidste blad, nemlig Sort Nat den 
21. November og Julestue 14. December 2008.

Traditionen tro har Antenneforeningen holdt nogle velbesøgte

Arrangementer i foreningen 

med harddisk, som blev præsen-
teret for de voksne nysgerrige med-
lemmer – mens de små – og lidt 
større kunne underholde sig dels 
med Wii-spil med Lars fra Viasat 
og film i Disney universet. YouSee 
havde også fremtryllet et honning-
kagehus, hvor børnene kunne lave 
små kunstværker i selskab med 
selveste julemanden og hans kone.  
Begge kanaler havde også lavet 
konkurrencer med flotte præmier.  
 

Mickey Mouse vindere: 
Ann Yde, Tina Quist og 
Helle Gilberg.

Jonas Tast fra 
Skanderborg vandt 

YouSee’s hovedpræmie: 
En Nintendo Wii. 

Vinder af  DKTVS hovedpræmie på Sort nat: 
Helle Kjøge fra Skanderborg. 

Lars fra Viasat 
demonstrerer Wii 
teknik.

35Nr. 1 - januar 2009



Mænd og Motor Comedy Tirsdag Film for Mænd Superserier 

Friday Fight Night Sport Sci-Fi Søndag 

6’EREN - DANMARKS NYE TV-KANAL FOR MÆND
www.6-eren.dk

KÆRE MAND. 
HER ER DIN NYE 
TV-KANAL!  
Her er en ny tv-kanal henvendt til alle jer mænd, der tørster efter noget ordentligt tv. 
Glæd dig til hele aftener med vanedannende superserier, actionfilm, comedy og dansk
og international sport. Velkommen til 6’eren.

STEM PÅ 6’EREN TIL BRUGERAFSTEMNINGEN


