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FORORD

Nye vinde i foreningen 
Med dette nummer bringer vi digitali-
seringen endnu et skridt fremad - mod 
endnu mere individuel tv-sening, selvom 
vi endnu er langt fra det ”frie valg på 
alle hylder, som så mange seere, ikke 
blot i Skanderborg (!)  så gerne vil have.  
Vi er glade for at kunne præsentere 
efterårets store nyhed, det ukodede sig-
nal, kaldet Clear, som Henrik beskriver 
i sin leder artikel og vil naturligvis 
informere nærmere, når endelig aftale 
forhåbentlig er på plads med YouSee om 
implementeringen i nettet. 
Programvalget, som dette nummer især 
er dedikeret til, er stadig en af de vig-
tigste begivenheder i foreningen, og vi 
forsøger hele tiden at få så mange som 
muligt til at deltage, så billedet af seer-
nes ønsker er retvisende. Stemmeseddel 
findes på midtersiderne, men det er også 
muligt at stemme på nettet, hvis det 
foretrækkes. Bemærk at listningen af 
kanaler denne gang er anderledes: Du 
skal muligvis lede lidt for at finde ynd-
lingskanalen – da kanalerne er opstillet  
i priskategorier og ikke genre-betonet 
som tidligere. 
Det er et forsøg på at synliggøre, hvad et 
kryds betyder rent prismæssigt, for det 
er jo ikke nogen hemmelighed, at pri-
serne på de populæreste danske kanaler 
bliver stadig højere og presser vores 
kontingent til bristepunktet. 
Bemærk også, at nogle kanaler kun 
leveres sammen med en ”hovedkanal” - 
dette fremgår af  ”brugsanvisningen” på 
stemmesedlen. 

Tre-pakke struktur
Vi arbejder i skrivende stund på et 
udkast til en tre-pakke struktur i for-
eningen, hvor nyheden naturligvis er 

en ”mellempakke” til en overkommelig 
pris – som efterlyst af flere medlemmer 
sidste år. Mange andre foreninger HAR 
indført en sådan pakke, men deres krite-
rier for indholdet af dem er vidt forskel-
lige. De fleste har dog et kriterium, der 
tilgodeser ”genrer”, således at en gen-
nemsnitsfamilie vil kunne finde noget 
for alle medlemmer, ældre som yngre. 
Her vil det også være naturligt at skele 
til valgresultatet, selvom afstemningen 
som tidligere år ”kun” er vejledende.  
Mere om dette på generalforsamlingen, 
som der indkaldes til i dette nummer af 
stemmesedlens bagside. 
God afstemning, 

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Programvalg og 
digitale muligheder  
Af  Henrik Christensen

Skanderborg Antenneforening har 
en lang og god tradition for at 
afholde program-afstemning, hvor 
vores medlemmer er med til at 
bestemme, hvilke kanaler, der skal 
tilkøbes.
Dette nummer af bladet indeholder 
stemmeseddel, ligesom jeg vil gøre 
opmærksom på, at der er mulighed 
for at foretage familiens afstem-
ning på foreningens hjemmeside
www.skantenne.dk  

Programkøb
Der er et meget stort udbud af 
programmer på markedet,  fordelt 
på forskellige udbydere og mange 
forskellige genrer.
Vi oplever fortsat, at nye program-
mer kommer til og forsøger at gøre 
sig fortjent til at blive valgt ind i 
vores forening. Senest har vi set 
Canal9, 6'eren og TV3 PULS. 
Der er samtidig rigtig stor forskel 
på, hvad de enkelte programmer 
koster.
På vores stemmeseddel har vi i år 
opdelt programmerne i priskate-
gorier, således, at der er klarhed 

over, i hvilken prisklasse der sæt-
tes kryds.
De eksisterende kanaler varsler 
samtidig store prisstigninger for 
næste år, så en ting er sikkert, 
krydserne skal sættes med omhu, 
så vores kontingent ikke bare løber 
løbsk.
Bestyrelsen har hvert år en ambi-
tion om at sammensætte en rigtig 
stor og bred programpakke til et 
fornuftigt kontingent – og det ple-
jer at lykkes med hjælp fra vores 
medlemmer.

Når du sætter dit kryds på
stemmesedlen!
PRIS – betalingskanalerne svin-
ger rigtig meget i pris, og såfremt 
vi vælger alle de dyreste, bliver der 
selvsagt ikke plads til så mange 
kanaler, og et bredt programudbud 
med plads til nichekanaler.

ALSIDIGHED / GENRE – husk 
at varetage hele familiens interes-
ser når der sættes kryds – også 
teenagebørnene (musik) og de små 
(tegnefilm) m.m. 
 

Pakkestruktur
For at kunne tilfredsstille vores 
medlemmers forskellige ønsker og 
behov for kanalsammensætninger, 
ønsker vi i 2010 at kunne tilbyde 3 
programpakker.

Den lille pakke skal indeholde 
alle must-carry programmer som 
DR1, DR2, TV2, infokanalen samt 
et antal nabolandskanaler.

I mellempakken bliver der mulig-
hed for yderligere betalingskana-
ler.
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Kanal 4
Danmarks første og eneste kvinde-
kanal. På Kanal 4 er der både rum 
til nærvær og tid til fordybelse, og 
garanti for god underholdning til 
både hjerne og hjerte.
 
På Kanal 4 sætter vi de store følel-
ser i spil med reportageserier og 
talkshows, der går tæt på historier 
fra det virkelige liv. Følg f.eks. med i 
De unge mødres drøm, hvor vi, som 
titlen antyder, opfylder nogle af de 
unge mødres drømme. 

Vi byder også på drama og roman-
tik, blandt andet med Medical 
Night, som viser de prisvindende 
serier Grey’s hvide verden, Private 
Practice og House. Der er nu også 
kommet Girls Night In aften, som 
bl.a. har premiere på 2009-udga-
verne af serieklassikerne Melrose 
Place og 90210. Og så er der masser 
af mode og glamour – ikke mindst i 
en dansk version af det verdensom-
spændende format Topmodel med 
Caroline Fleming som vært og dom-
mer. 
 

Kanal 5
Kanal 5 står for underholdning i 
absolut verdensklasse, om det gæl-
der film, krimi- og komedieserier 
eller foldbold. Desuden byder Kanal 
5 på nyskabende, danske egenpro-
duktioner - et område, hvor kanalen 
i den kommende tid satser stort.
 

På Kanal 5 er der i foråret premiere 
på to helt nye danske formater. I 
det charmerende og livsbekræften-
de underholdningsprogram 4-Stjer-
ners Middag udveksler kendte 
mennesker mad- og livserfaringer 
samtidig med, at de dyster om tit-
len som den bedste kok. I det nye 
datingprogram Dating in the Dark 
bliver tingene sat på spidsen, når vi 
tester, hvor meget udseendet egent-
lig betyder for valget af en partner. 

Foråret på Kanal 5 byder også på 
gensyn med to af de store program-
succeser fra 2009. Den hidtil største 
seersucces på Kanal 5, WIPEOUT, 
er tilbage med en endnu vildere 
forhindringsbane, og KRIMI5 med 
Thomas Mygind og Tine Røgind 
går igen tættere på den kriminelle 
virkelighed. 
 
 
6’eren
6'eren er Danmarks eneste kanal 
for mænd. Med et potent mix af 
hurtige biler, Bond-film, store 
sportsbegivenheder og hårdtslåen-
de næver giver 6'eren den moderne 
mand et velfortjent og forfriskende 
frikvarter. 

På 6’eren vil Jason Watt og Mads 
Christensen snart være klar med 
endnu mere Gear og Lir i en læn-

gere og mere detaljeret udgave, og 
så er vi med på indlandsisen i den 
nye egenproduktion Sirius – De 
udvalgte. Der er også masser af 
sport fra den spanske La Liga og 
den spanske pokalturnering Copa 
del Rey, ligesom vi følger den engel-
ske FA Cup og DTC med nyska-
belsen Scandinavian Touring Car 
Cup, hvor der er lagt op til den helt 
store arvedyst mellem Danmark og 
Sverige. Og så byder Asbjørn Riis 
velkommen indenfor i kampspor-
tens verden i "Friday Fight Night". 
■

Kanal 4
DaDanmnmararksks f førørstste e ogog e enenestste e kvkvinindede-
kakananal.l. PPå å KaKananal l 44 erer dderer bbådåde e rurum m

PåPå KKananalal 55 eer r deder r i i foforåråreret t prprememieierere
påpå t to o heheltlt n nyeye ddananskske e foformrmataterer. . I I
dedet t chchararmemererendnde e ogog l livivsbsbekekræræftftenen-

SBS TV byder velkommen 
til et forrygende forår på 
Kanal 4, 5 og 6’eren.

En mellempakke kunne være til de 
medlemmer, der vil have et bredt tv 
udbud men også til en god pris.

Den store pakke vil tilbyde et 
stort og bredt programudbud, som 
vil kunne tilfredsstille de medlem-
mer med lyst og behov for et sådant. 
Til dem, der bare vil kunne se det 
hele – og også gerne vil betale her-
for.

CLEAR – Digitalt ukodet signal
Vi har nu indgået aftale med YouSee 
om at vi kan levere et digitalt uko-
det signal, også kaldet Clear, til 
vores medlemmer primo 2010.

Levering af et digitalt ukodet sig-
nal, vil betyde, at vores medlemmer 
får fri adgang til alle vores kanaler 
i digital kvalitet - uden brug af 
boks eller kort. Og uden det koster 
ekstra. Eneste forudsætning er, at 
du har et tv med indbygget DVB-C 
modtager. 
Det har de fleste nyere fladskær-
me.

Se tv i flere rum
Med signaler fra Skanderborg An-
tenneforening kan du fortsat se 
forskellige udsendelser i forskellige 
rum på samme tid, uden brug af 
boks eller andet ekstra udstyr.

Hard-disk-boks – Samsung 
HD-Boks
Stadig flere af vores medlemmer 
anskaffer sig en digital harddisk-
boks, som kan bestilles på forenin-
gens kontor.

Harddiskboksen giver et fantastisk 
digitalt billede og muligheden for 
at se HD-TV.

Ud over billedkvaliteten giver bok-
sen mulighed for mange spændende 
og praktiske funktioner som:

• Knivskarpt HD TV
• Elektronisk programguide
• Start Forfra
• Pause en udsendelse
• Cinema
• Arkiv
• Tilkøb af filmkanaler

Med det seneste skud på stam-
men, TV Arkiv, kan du se eller 
gense programmer i op til 30 dage 
efter, de blev sendt i fjernsynet.
I første omgang kan du se udvalg-
te DR-programmer i tv-arkivet - 
både fra DR1, DR2, DR K og DR 
Ramasjang.

Se mere om mulighederne med 
harddiskboksen på foreningens 
hjemmeside 
www.skantenne.dk

Lynhurtigt Bredbånd 
Vi har nu afsluttet vores renovering 
af vores kabelnet i samarbejde med 
Dansk Kabel TV, og kan nu tilbyde 
hurtige hastigheder til fornuftige 
priser.
Vi har den hastighed, der passer 
til dig. 
Uanset om du skal bruge din for-
bindelse til netbank og emails, 
eller om du bruger alle internettets 
muligheder og har brug for al den 
hastighed, du kan drømme om, så 
har vi abonnementet til dig. 
Vi har priser fra 99,- og hastigheder 
op til 50/5 Mbit/s.

Generalforsamling 2010
Tirsdag den 23. februar 2010 
afholder vi generalforsamling i 
Kulturhuset i Skanderborg.
På generalforsamlingen vil næste 
års kontingent blive fastsat, lige-
som en ny 3-pakkestruktur vil blive 
præsenteret.

Vi håber mange af vores medlem-
mer som sædvanlig har lyst til at 
deltage på generalforsamlingen ■

E ll kk k til d H d di k b k S L h ti t B dbå d
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I foråret tager kanalen os med på 
en guidet tur i Universets hemme-
ligheder for at udfordre det største, 
mindste, hurtigste og mest eksplo-
sive!

I serien udnyttes de seneste viden-
skabelige informationer, animation, 
time-lapse sekvenser og sekven-
ser fra hverdagen i forsøget på at 
finde hemmelighederne i universet.  
Episoder omfatter f.eks.:

Hastighed: 
Fuld fart gennem universet
I denne episode er vi på rejse mel-
lem stjernerne, ormehuller og sorte 
huller med anvendelse –og genover-
vejelse - af Einsteins teorier, der 
måske antyder, at der findes porta-
ler, som kan gennembryde substan-
sen i rum og tid – så vi en dag kan 
rejse mellem stjernerne. 

National Geographic Channel er storleverandør af spændende 
dokumentarer, der udforsker ALT til glæde for den nysgerrige 
seer.  

I ”Stort Format” analyseres 
begrebet ”stort” på alle leder. Vort 
eget nabolag af planeter kan synes 
stort, men i sammenligning med 
Mælkevejen er vort solsystem i vir-
keligheden forsvindende lille. Og 
vor galakse er bare én af  100 mia 
galakser i Kosmos. Hvis de alle 
pludselig blev til ærter, ville de 
kunne fylde et helt stadion. 

”Eksplosiv kraft” dissekerer nogle 
af de største eksplosioner i univer-
set gennem computer- animatio-
ner og slow-motion optagelser. Vore 
største atomvåbens kraft blegner 
ved, hvad der ville ske, hvis en aste-
roide med en diameter på ti km slog 
ned i f.eks. Las Vegas: Se nedslaget 
i den uhyggeligt realistiske anima-
tion og gys med i chokbølgen deref-
ter og de endnu værre perspektiver  
ved Gammaglimt (massive stjerne 

Af  Johnny Jensen

eksplosioner ) der med udspyelse af 
strømme af høj-energi stråling har 
potentiale til at brænde hele atmos-
færen væk fra vor planet. 

Lidt mere jordnært kan nævnes 
serien ”Megafabrikker”, der i den 
nye sæson bl.a. ser bag kulisserne 
på produktionen af nogle af ver-
dens mest eksklusive biler såsom 
Porsche, Rolls Royce og Lamborg-
hini. En verden, der normalt er luk-
ket for nysgerrige blikke. Vi følger 
også opførelsen af en megaversion 
af IKEA og tilblivelsen af et super 
undergrundstog. ■Dyrenes frelsende engle
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Aftalen omfatter en halv times 
optaktsprogram forud for hver 
VM-afdeling, en halv times højde-
punkter fra etaperne fredag, lørdag 
og søndag samt en times højde-
punkter fra hele weekendens rally. 
Flere gange i løbet af sæsonen vil 
der desuden være live-transmission 
fra den afsluttende etape om søn-
dagen.

Den internationale rallyserie blev 
for nylig en stor profil rigere, da den 
tidligere Formel 1-verdensmester 
Kimi Räikkönen meddelte, at han i 
2010 kæmper med om VM-trofæet. 
Udfordringerne for finske Räikkön-
en og de øvrige VM-rallykørere 
indledes i februar på sne- og isbe-
lagte grusveje i Sverige. Derefter 
går turen til blandt andet New 
Zealand, Jordan, Mexico, Portugal, 
Tyskland og Japan, inden den 13. 
og sidste afdeling afvikles i Wales 
midt i november.

”I de andre nordiske lande er der 
massiv interesse for rally-VM, og vi 

tror på, at der også er et stort poten-
tiale her i Danmark. I de seneste par 
år har vi haft gode seertal på dansk 
rally, og med prominente navne 
som Kimi Räikkönen bag rattet er 
vi ret sikre på, at VM-rallyserien vil 
appelere til mange motorsportsin-
teresserede danskere”, siger sports-
chef Lene Ugilt Hansen.

FIA World Rally Championship 
er det officielle verdensmester-
skab for rallykørere, og den første 
VM-afdeling blev afviklet i forbin-
delse med det berømte Monte Carlo 
Rally i januar 1973. De seneste seks 
sæsoner er VM-titlen gået til den 
franske Citroën-kører Sébastien 
Loeb. Tidligere er verdensmester-
skabet blevet vundet af blandt 
andre Petter Solberg fra Norge, 
Björn Waldegård og Stig Blomqvist 
fra Sverige samt Marcus Grönholm 
og Tommi Mäkinen fra Finland.

TV 2 SPORT indleder dækningen af 
World Rally Championship i week-
enden den 12. til 14. februar med 

det svenske VM-rally i Karlstad, og 
den 5. til 7. marts går det løs med 
sæsonens 2. afdeling i Mexico.

Husk også, at februar og marts byder 
på masser af europæisk topfodbold 
på TV 2 SPORT – ikke mindst 
1/8-finalerne i UEFA Champions 
League, som skydes i gang den 16. 
og 17. februar, samt en lang række 
kampe fra UEFA Europa League, 
den tyske pokalturnering og den 
franske Ligue 1. På den hjemlige 
front er der også noget at glæde 
sig til: Den 6. marts vender SAS 
Ligaen nemlig tilbage efter vin-
terpausen, og TV 2 SPORT sender 
som sædvanlig tre live-kampe hver 
uge. Den 20. marts starter forårs-
sæsonen desuden i den næstbedste 
danske række, 1. division. ■

Verdens bedste rallykørere og kampen om VM-titlen kan fra 
næste år følges eksklusivt på sportskanalen TV 2 SPORT, som har 
sikret sig rettighederne til FIA World Rally Championship (WRC) 
frem til 2012.

Nr 1 - januar 2008 9

er Danmarks brede sportskanal med over 2.500 timers livesport om 
året fra  såvel danske som internationale events, blandt andet SAS Ligaen, 1. division, 
UEFA Champions League, UEFA Europa League, Wimbledon, ATP-tennis, NFL, OL, 
Super Series badminton, golf fra PGA Tour, US Masters og US Open, dansk ligahånd-
bold for herrer og damer, ishockey-VM, NHL ishockey,  den danske isliga, VM-boksning 
samt motorsport, hestesport, bordtennis, cykling, basketball, beachvolley og meget 
mere. Se dagens program på tv2sport.dk/tv. tv2sport.dk

Der er også noget for dig på 

Rally-VM eksklusivt på TV 2 SPORT
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Whitney Port, som du kender 
fra The Hills har forfulgt karri-
eren og kærligheden til New York,
og nu er det tid til endnu et kapitel 
i pigernes glamourøse og ekstrava-
gante liv.
Da Whitney Port flyttede til New 
York, faldt hun hurtigt til og havde 
et fantastisk job, vennerne, kære-
sten og lejligheden. Men i New York 
kan alt ændre sig fra dag til dag, 
og når The City er tilbage på skær-
men, har alting ændret sig.  
Whitney tager chancen og forføl-
ger sin drøm om at blive desig-
ner under opsyn af Kelly Cutrone. 
Whitney er single, flirter og dater, 
og har fundet en ny lejlighed i New 
York. Men en gammel ven fra Los 
Angeles dukker hurtigt op og leder 
efter et job, et sted at sove og et liv 
som Whitneys. 

Imens spilder Olivia Palermo ikke 
tiden med sin forfremmelse i mode-
huset Diane Von Furstenberg men 
i stedet er hun startet i sit nye job 

hos Elle Magazine. Men Oliva får 
en ny, ambitiøs kolle-
ga, der er opsat på at 
sørge for, at Olivia 
ikke feder den på 
jobbet og ikke får 
alt serveret på et 
sølvfad på grund af 
hendes navn eller 
sociale status.

Omringet af nye 
venner, nyt job 
og nye drenge må 
Whitney klare sig 
gennem de hårdere 
sider af livet, al 
sladderen, jalou-
sien, løgne og 
benhårde sand-

Af Henriette Petersen, MTV
Gå ikke glip af

Alle
på Nickelodeon i Skanderborg Antenneforeningn i Skander

hverdage
Læs mere om pingvinerne på nick.dk

Så er de her, de fire ping-
viner fra Dreamworks bio-
grafsucceserne Madagascar 
I & II er tilbage – de kan 
nu opleves som tegneserie på 
Nickelodeon. Serien følger de 
fire eventyrlystne pingviner; 
Skipper, Kowalski, Private og 
Rico, der med hård hånd sty-
rer deres habitat i Central 
Park, New York, alt imens de 

udfører hemmelige mis-
sioner i hjertet af byen. 
Alle hverdage kl. 18.10 
på Nickelodeon

heder venter rundt om hjørnet. Det 
er tilbage til arbejdet for pigerne i 
The City – nyt job, nye drenge, nye 

venner, New York.
Følg pigerne fra The City i 
helt nye afsnit, hver søndag kl. 
18.40 på MTV.

- helt nye episoder!
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Nyt fra Discovery Networks Nordic

DYRENES FORUNDERLIGE
VERDEN
Animal Planet byder 2010 velkom-
men med en række stærke serier, 
der især stiller skarpt på verdens 
vilde dyr og deres færden om dagen 
såvel som om natten. I den nye serie 
Nattens hemmeligheder kan man få 
et unikt blik ind i dyrenes hemme-
lige liv, efter mørket er faldet på. 
Fra solnedgang til solopgang filmer 
dyreeksperten Brandon McMillan 
dyrenes natlige adfærd rundt om i 
verden og kommer bl.a. helt tæt på 
pantere, krokodiller samt jagter den 
mytologiske ’vampyrflagermus’.

I februar bliver der også mulighed 
for at komme på en magisk rejse til 
Okavango deltaet i Botswana, når 
der er premiere på Øens hemmelige 
dyr. Det tropiske ø-paradis Jao er 
beboet af eksotiske dyrearter, hvis 
liv sjældent er blevet observeret og 
filmet. Her kan man bl.a. følge den 
gribende fortælling om en gruppe 
desmerdyr, som på brutal vis mister 

Historier fra et afrikansk tropeparadis, voldsomme sammenstød mellem mennesker og dyr samt 
ombyggede biler i Berlin. Dette er blot et lille udpluk af de nye programmer, man kan opleve i 
februar og frem på Discovery Channel og Animal Planet. 

føreren af flokken og herefter må 
ud og finde et nyt hjem. 

Derudover kan man også opleve 
drabelige sammenstød mellem dyr 
og mennesker i serien Døden nær. 
Hvert år overfaldes og dræbes et 
stort antal mennesker af vilde dyr 
rundt om i verden, men på miraku-
løs vis er der også en del, som over-
lever de voldsomme angreb. I denne 
serie rekonstrueres de giftige bid, 
dødbringende stik og brutale over-
fald, og det undersøges, hvorvidt 
en persons holdning og mentale 
tilstand kan være med til at afgøre 
kampen mellem liv og død.               

MESTERLIGE MASKINER PÅ
DISCOVERY CHANNEL
Fra februar er der igen dømt fuld fart 
over feltet, når Discovery Channel 
blænder op for en mandag aften i 
turboens tegn. Her kan man se helt 
nye afsnit af Amerikansk Chopper, 
hvor familien Teutul laver de fede-

ste håndbyggede motorcykler, 
mens de interne konflikter 
i værkstedet intensiveres. 
Efter Amerikansk Chopper 
viser vi den helt nye serie 

Street Customs i Berlin. Ryan 
Friedlinghaus og hans seje hold 
af medhjælpere har haft stor 

succes med at ombygge kede-
lige biler til fede maskiner 

i programmet Street Customs, 

men er nu parate til at forlade 
hjemlandet USA og i stedet erobre 
Europa. De rejser til Berlin for at 
etablere en ny filial og ender bl.a. 
med at ombygge biler for den tyske 
model Juliane Raschle og bandmed-
lemmerne fra Bloodhound Gang.

Der er således lagt op til masser 
af fart, action og forunderlige for-
tællinger på Discovery Channel og 
Animal Planet denne vinter. Rigtig 
god fornøjelse!

SENDETIDSPUNKTER:
ØENS HEMMELIGE DYR 
- Premiere søndag 
d. 14. februar kl. 12.40
NATTENS HEMMELIGHEDER
- Fredage kl. 21.00
DØDEN NÆR  
- Mandage kl. 21.00
AMERIKANSK CHOPPER 
- Premiere mandag d. 1. februar
kl. 22.00
STREET CUSTOMS I BERLIN
- Premiere mandag d. 1. februar 
kl. 23.00
■

Discovery Networks Nordic:

STEM PÅ DISCOVERY NETWORKS NORDIC
 – faktabaseret underholdning for enhver smag

Eksperimenter, 
innovation og seje

gadgets

Verdenshistorie 
og prisvindende 
dokumentarer

Livsstilsprogrammer 
og underholdende 

reality
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Vi begynder 2010 med et brag, når 
Grand Slam-turneringen Austra-
lian Open smashes i gang. Her skal 
Caroline Wozniacki forsøge at vise 
samme takter som ved US Open og 
ved det store drama i Doha. 
Januar er også måneden, hvor man 
kan følge Afrikas bedste fodbold-
spillere, når African Cup of Nations 
sparkes i gang. Det er turneringen, 
hvor nogle af verdens største fod-
boldstjerner vil være til stede - E'to, 
Drogba, Adebayor, Kalou, Diarra og 
mange flere.

Efter en hektisk januar måned bli-
ver det endnu større, når Vinter OL 
fra Vancouver kommer på kana-
len døgnet rundt. Hele verdens 
vintersportsstjerner vil kæmpe om 
ædelt metal i den canadiske sne - 
Danmark har deltagere på plads og 
muligvis flere på vej. 

Senere i første halvår viser Euro-
sport og Eurosport 2 store begi-
venheder som French Open, Giro 
d'Italia, Tour de France samt VM 
i fodbold. Disse store begivenheder 
følges op af ligeså spændende tur-
neringer som fx Paris Dakar Rally, 
VM i svømning, Snooker VM, WTA 
og ATP tennis, Le Mans osv. 

Eurosport 2 er eksklusive, når 
de hver weekend viser minimum 
fem LIVE kampe fra den tyske 
Bundesliga og 2. Bundesliga, hvor 
et stort antal danskere slår deres 
folder. Det er ligaen med flest mål, 
flest tilskuere, og hvor euforien når 

et niveau, der ikke ses andre steder 
i Europa. 

Eurosport og Eurosport 2 er begge 
med 100 % dansk kommentering. 
I forhold til andre sportskanaler, 
så benytter kanalerne kun de stør-
ste eksperter indenfor de enkelte 
sportsgrene, hvor eksperternes 
viden og passion for sporten giver 
seerne de bedste informationer og 
oplevelse foran skærmen. 

Gå ind på tv.eurosport.dk for 
mere information og tilmeld dig 
'Eurosport Danmark' på Facebook, 
hvis du vil have de sidste nye opda-
teringer om Eurosports kanalers 
sendeflade. ■

Eurosport og Eurosport 2 sluttede 2009 af med masser af vin-
tersport, som optakt til et nyt sportsår med Vinter OL samt de 
største sportsbegivenheder verden over. Kanalerne vil igen være 
seernes garanti for de største sportsøjeblikke, og der sættes 
naturligvis fokus på de største danske sportsstjerner.
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Stemmeseddel 2010

Stemmesedlen skal afleveres senest lørdag den 6. februar 2010

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 2010.

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.) 

TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere.

Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder,  inspirerende livsstils-
programmer, fede film og pris belønnede  serier. Kanalen for mænd og  kvinder der 
sætter pris på solidt indhold.

* I målgruppen 15-49 år i TV3 univers, i perioden september - oktober. 
Kilde: Gallup TV-meter.

Hold pulsen oppe!
Underholdning er nøgleordet. God underholdning.

Danmaks
7. mest sete
betalingskanal*



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

NRK 2

TV2 Norge

SV 1

ARD

SV 2

ZDF

TV4

NDR

RTL 2

TVE Internacional 
(Spansk)

RAI Uno (Italiensk)

TV Polnia (Polsk)

3 Sat

Sat 1The Voice TV 41,25 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

Viasat Explorer/Spice

DR Kultur

19,35 kr.

Kanal Østjylland

19,35 kr.

Travel Channel

DR Update

DR Ramasjang

Nickelodeon 37,50 kr.

CNN 41,25 kr.

BBC World News

37,50 kr.

Under 5 kr. pr. mdr.

VH1 37,50 kr.

39

40

41

42

43

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

63

64

65

66

Under 5 kr. pr. mdr.

Forslag til TV kanaler

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR1 X

DR2

TV2

INFO-kanalen SHS

Disney Channel + 
Disney XD

TV2 News 169,50 kr.

Disney Channel

Kanal 5 224,25 kr.

TV2 Charlie 138,30 kr.

119,25 kr.

Kanaler +25 kr. pr. mdr.

TV3 344,25 kr.

Programmer med lys blå baggrund, er de programmer der er valgt ind i 2009.

TV-Program stemmeseddel 2010

Canal 9 359,25 kr.

 426,45 kr.

149,25 kr.

149,25 kr.

DK4

Kanal 4

164,25 kr.

299,25 kr.

Disney Channel + Disney XD
+ Playhouse Disney

  231,00 kr.

X

X

X

XSkanderborg
Info kanalen

Kanaler +15 kr. pr. mdr.

Cartoon 48,75 kr.

3+

48,75 kr.

Discovery Science 46,50 kr.

Discovery Travel & Living 46,50 kr.

Viasat History 41,25 kr.

National Geographic Channel 
/ CNBC

Discovery World   46,50 kr.

56,25 kr.

Animal Planet

Discovery 104,25 kr.

3 Puls 104,25 kr.

6'eren 104,25 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

95,55 kr.Eurosport

Showtime 82,50 kr.

Star

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

Cartoon/Boomerang 73,25 kr.

Viasat Golf  89,25 kr.

BBC Entertainment

TV2 Sport

179,25 kr.

National (must carry)

60,00 kr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

29

30

32

33

34

35

36

37

38

Under 5 kr. pr. mdr.

 61,50 kr.

33,75 kr.

33,75 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

19,35 kr.

45,00 kr.

DVB-C

TV2 Zulu

TV2 Film 100,50 kr. 22

MTV 60,00 kr. 28

Viasat Nature/Crime/
Playboy

52,50 kr. 31

TCM

Nat. Geo. Wild 4433,75 kr.

NRK 1 5119,35 kr.

RTL 6219,35 kr.

ARTE 6719,35 kr.

TV 5 Europe (fransk) 6819,35 kr.

6919,35 kr.

7019,35 kr.

7119,35 kr.

VOX

Pro 7

Super RTL

Digitalt DR1/DR2/TV2

Kanaler 10-15 kr. pr. mdr.



Information til 
foreningens medlemmer 

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 23. Februar kl. 19.00 

I Kulturhuset, Parkvej 10. 

Dørene åbnes kl. 18.00 

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

Gensyn med klassikere:
6. sæson af ungdoms hittet Paradise 
Hotel lover i foromtalen endnu flere 
forviklinger, intriger og forelskelser, 
som jo er en bærende del af kon-
ceptet bag serien. Kampen for at 
holde sammen som par er denne 
gang krydret med ekstra besvær, da 
fem tidligere deltagere ankommer 
til hotellet med én simpel mission: 
At få splittet parrene, så de selv 
kan komme i spil igen! De har 24 
timer til at fuldføre missionen – og 
der bliver ikke sparet på taktiske 
rævekager. 
Hver mandag-torsdag kl. 22.00

Lulu og Leon
Spændingsserien Lulu og Leon fort-
sætter med nye afsnit i foråret, 
hvor Lulu tvinges længere ind i 
Leons kriminelle netværk – og tæt-
tere på den karismatiske kriminal-
kommissær Patrick, spillet af Lars 
Kaalund. Lulus berettigede tvivl 
om Leons engagement i de krimi-
nelle kredse tærer på forholdet, og 
situationen i familien bedres ikke 
af, at datteren Isa fanges ind i net-
tet via sin kæreste. 
Gense nogle af Danmarks bed-
ste skuespillere, bl.a. Lene Maria 
Christensen og Lars Brygman i 
denne top dramaserie.

Nyheder 
Hollywood fruer i dansk udgave.
Nu kan TV 3 seere også følge en 
række danske kvinder, som har 
fundet lykken på drømmenes hol-
deplads i Hollywood. Vi oplever 
deres luksus-liv hjemme, på den 
røde løber eller på indkøb i verdens 
dyreste butikker. Programmet er 
efter svensk forbillede, og den sven-
ske udgave fra efteråret blev det 
mest sete TV 3 program – udover 
sport – i dette årtusinde. 

TV 3+
GUF for Sci-fi film fans –  en hel 
temauge med fremtids uhygge!  
Er du til aliens, robotter og klonede 
mennesker, er du også til ”Matrix 
og Kampen mod maskinerne”
I sidste uge af januar sendes det  
forrygende sidste kapitel i trilogien 
om The Matrix, hvor Neo (Keanu 
Reaves) trænger ind i Maskinernes 
By og opgøret med ”Smith” er uund-
gåeligt. Resultatet vil bestemme 
menneskets og maskinernes frem-
tid. ”The Matrix Revolutions" sen-
des 26. Januar kl. 22.00 – og serien 
omfatter endvidere blockbuster fil-
mene: ”I, Robot” (27.januar), Mars 

Attacks (29, januar), Den 6. Dag 
(30. Januar kl. 21.40), og Mission to 
Mars (31. Januar kl. 24.00). Fælles 
for filmene er masser af action, 
eventyr, og drama – ind imellem 
også koblet med humor. ■

Af  Hanne Grøn

Særlig kommentar til programvalget:

Som omtalt i forord og leder indgår resultatet af afstemningen i generalforsamlin-
gens vedtagelse af kontingent for 2010. Herudover vil resultatet også afspejle en 
eventuel mellempakkes sammensætning efter nærmere vedtagelse af  forsamlin-
gen.  

OBS! Nogle kanaler er kun tilgængelige på anlægget , hvis ”moderkanalen”  også 
stemmes ind, og de optræder derfor i samme boks som denne. Det gælder f.eks. 
Disney XD , som  kun kommer med, hvis Disney stemmes ind – og ”Boomerang”, 
som kun kommer med, hvis Cartoon gør det samme. De kan altså ikke vælges sepa-
rat.  

For Canal9 gælder foreløbig, at kanalen efter planen skal indgå i YouSee’s favorit-
pakke fra februar, og dermed blive tilgængelig som digitalt tilkøb i foreningen.  
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Viasat Nature
Myter og facts om hajer
Hajer er mere end skrækindja-
gende monstre! De har en funk-
tion for havets – og hele planetens 
velbefindende. Hajer har svømmet 
rundt i havene i 420 millioner år, 
og det sætter deres betydning for 
vores planet i et særligt lys. Hvad 
vil der ske hvis hajen udryd-
des, spørgsmålet er relevant, da 
omkring 150 mio hajer dør hvert 
år, bl.a. når de lander i fiskenet og 
må aflives. 

Serien om hajer fokuserer på 
forskellige aspekter af menne-
skets forhold til det store dyr.  
Dokumentaren ”Om hajer og men-
nesker” viser, hvor langt menne-
sket er parat til at gå for at blive 
af med hajerne – optaget ud for 
Sydafrikas, Floridas og Bahamas 
kyster. 

Hajangreb på mennesker tages 
op i ”Gåden om den hvide haj”, 
der effektivt punkterer myten fra 
filmene ”Dødens Gab”. I virkelig-
hedens verden står surfere meget 
langt nede på hajens spiseseddel!
Om hajer og mennesker sendes 
mandage 4-25. Januar kl. 19.00, 
Gåden om den hvide haj tirsdag 
den 26. Januar kl. 19.00.

Indimellem kan vi følge den 
grønne havskildpaddes umage 
kamp for at få lov at lægge 
sine æg i fred – i verdens stør-
ste rugekammer for dyrearten.  
Det foregår på Raine Island 
ved Australiens Great Barrier 
Reef, som også er et yndet sted 
for skildpaddens værste fjende, 
tigerhajen. Havskildpaddens 
kamp sendes tirsdag den 19. 
Januar kl. 19.00.

Viasat History
Den skotske nøgle
Frimurer bevægelsen har fasci-
neret os i over 300 år. Mange vil 
gerne vide, hvad den hemme-
lighedsfulde organisation egent-
lig foretager sig, og frimurernes 
lukkethed har gjort, at mange 
ser mistænksomt på dem. Hvad 
er for eksempel deres forbindelse 
til Tempelridderne? Og hvordan 
blev de første loger dannet?
Læsere af Dan Brown må føle 
sig meget inspirerede til at se 
med tirsdag den 12. Januar kl. 
21.00 på Viasat History! ■ 

4,3
8 kr

. 

3,1
3 kr

. 

3,4
4 kr

. 

En verden af oplevelser
Med ’Oplevelsespakken’ fra Viasat får du svært ved at kede dig. Der er nemlig altid en 
dokumentar, der kan slå  benene væk under dig. Eller en krimi, som kan få dig ud på 
 kanten af  stolen. Med garanti. Oplevelsespakken er 6 kanaler på 3 kanalpladser.

Oplevelsespakken 
NU KUN 

7,44 kr./md./husstand

SPAR 33%

Husk at stemme på Oplevelsespakken i din antenneforening

  Viasat History genopfrisker ikke kun din historieundervisning, men åbner også dine øjne. Der er stor fokus på det 

begivenhedsrige 20. århundrede, og dermed giver kanalen et godt bud på, hvorfor verden ser ud, som den gør i dag. 

Sender døgnet rundt.

  Viasat Explorer sætter gang i fantasien, giver næring til drømmene og river tæppet væk under dig! Det er ekstreme 

oplevelser, dristige rejser og uløste mysterier hver dag fra kl. 05.00-23.00.

 Spice overtager fra Viasat Explorer kl. 23.00 og sender erotik frem til kl. 04.00.

  Viasat Nature løfter dig op fra sofaen og sætter dig ned i vildmarken, på uvejsomme bjergkamme eller i de koldeste 

isørkener. Her bliver du udsat for naturoplevelser, som hele familien kan samles om fra kl. 06.00-20.00.

  Viasat Crime er din garanti for fi re timer i selskab med de bedste britiske og amerikanske krimiserier og kriminalfi lm. 

På en kanal, som er 100 % dedikeret til krimifans, er der plads til al den kriblende spænding, som du kan drømme om. 

Se med fra kl. 20.00-00.00.

 Playboy TV byder på erotiske serier og fi lm – fra midnat til kl. 04.00. 
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Vi skal tilbage til tiden for 12.000 
år siden for at finde ud af, hvor-
dan dyrelivet formede sig for disse 
krabater, som levendegøres med 
computer-animation og med støtte i 
den nyeste forskning i velbevarede 
skeletter.   

Dræber-ulve: Som nutidens ulve 
jagede også fortidens dræber ulve i 
flok – på 25-30 stykker. Teamwork 
var absolut nødvendigt for at ned-
lægge det bytte, de ambitiøse dræ-
bere havde kig på blandt plan-
teæderne, som f.eks. mammut og 
dovendyret.

Sabelkatte: For 12.000 år siden 
ser det ud til, at kattedyrenes konge 
ikke var løven – men den frygt-
indgydende tiger med sabeltæn-
der. (sabelkatten) Alt på dette dyr 

National Geographic’s søsterkanal ”Nat Geo WILD” er normalt 
lidt vildere end alle andre naturkanaler – men i foråret over-
skrider vi tilmed et par tidszoner, når kanalen inviterer på en 
åndeløst spændende oplevelse a la Jurassic Park, hvor aktø-
rerne er forfædre til vore dages tigre, grizzly bjørne og ulve.

- i foråret 2010 

var bare ”større”: 1/3 større end 
de største af de nulevende tigre, 
dobbelt så tung og med en krop, 
der skråner ned på ryggen som 
en hyæne. Med massive hals- og 
kæbemuskler og ekstremt kraft-
fulde forben kunne denne tigerkat 
sætte sig i respekt overalt – og 
programmet ser på, hvordan den 
brugte alle disse fortrin. 

Giga bjørne: ”Bull dog” eller 
”korthoved” bjørnen var et af de 
mægtigste rovdyr i Nord Amerika, 
som får vore dages grå bjørne til 
at ligne teddybamser. To meter 
høje til skulder – og 13 fod, når 
den stod på bagbenene – og med 
en vægt på over en ton. Ved hjælp 
af velbevarede skeletter genop-
bygger forskerne disse giganter 
og når frem til en slags kryds-

ning mellem en gigantisk gepard og 
en bjørn. Tænderne og muskulatur 
tyder på en fuldblods kødæder, der 
gerne lod det grønne drys stå - men 
den tese er et af de spørgsmål, pro-
grammet skal besvare.  ■
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Den danske SAS Liga ligger 
stille i vinteren, men derfor skal 
CANAL9-seerne ikke snydes for 
dansk fodbold. CANAL9 sender i 
starten af februar direkte fra den 
internationale træningsturnering 
”Copa del Sol” i spanske Marbella, 
hvor der blandt andet er dansk del-
tagelse af SAS ligaens to førerhold, 
OB og FC København.

Den 7. marts starter SAS Ligaen 
op på ny, og CANAL9 er selvfølge-
lig med hele vejen rundt med en 
massiv dækning, hvor der ugent-
ligt transmitteres to direkte kampe. 
Derudover følger CANAL9 tæt de 
danske klubber, når man eksempel-
vis hver torsdag kan få den sene-
ste update i programmet ”SAS liga 
check-in med Peter Møller”. 

CANAL9 er også stedet for den bed-
ste internationale fodbold, da man 
viser kampe fra verdens tre stær-
keste ligaer – den engelske Premier 
League, La Liga i Spanien og den 
italienske Serie A. Man er i alle tre 
ligaer kommet til den sidste halv-
del af sæsonen, hvor intensiteten 
højnes, og de afgørende dueller om 
de respektive landes mesterskaber 
skal afgøres.
I England er Nicklas Bendtner til-
bage hos Arsenal efter en længere 
skadespause. Den danske angriber 
har været savnet, men Arsenal har 
endnu ikke udspillet deres chance 
om det engelske mesterskab, selv-
om Chelsea og Manchester United 
har taget teten i Premier League.
Derudover nærmer man sig over 
vinteren de afsluttende kampe i 

den engelske Carling Cup, hvor 
der den 28. februar er finale på 
Wembley Stadium.

I Spanien er fokus som altid rettet 
mod de to giganter – Real Madrid 
og Barcelona, som også i år er ude 
i en åben duel om det spanske 
mesterskab. Real Madrid har opru-
stet voldsomt med stjerner som 
Ronaldo, Kaká, Alonso og Benzema 
for at fravriste ærkerivalerne fra 
Barcelona mesterskabet. Men 
Barcelona halter bestemt heller 
ikke efter med profiler som Messi, 
Iniesta, Henry, Xavi og Zlatan. Med 
fodboldens absolut største stjerner 
lever La Liga i den grad op til øge-
navnet ”La Liga de las Estrellas” 
– Stjernernes liga.

Til sommer kan man eksklusivt 
følge 21 VM-kampe fra Sydafrika 
direkte på CANAL9. Kanalen dæk-
ker årets store sportsbegivenhed 
intensivt - og er med hele vejen fra 
de indledende puljekampe til semi-
finalerne. Det er kun på CANAL9, 
at man kan følge Messi og det 
argentinske landsholds indledende 
kampe. CANAL9 viser dog også 
masser af kampe med VM-favoritter 
som England, Brasilien og Tyskland 
samt to kampe fra Danmarks 
VM-pulje.

CANAL9 er også kanalen, hvor 
du mandag – fredag kan opleve 
Hollywoods største stjerner i det 
legendariske underholdningsshow 
”The Tonight Show with Conan 
O’Brien”, se prisbelønnede serier 
som ”The Wire”, ”The Sopranos”, 
”Kammerater i Krig”, ”Carnivale” 
og Six Feet . Derudover er CANAL9 
også hjemstedet for gode filmople-
velser som eksempelvis actionbra-
get ”16 Blocks” med Bruce Willis 
og storfilmen ”The Talented Mr. 
Ripley” med Matt Damon, Gwyneth 
Paltrow og Jude Law.
■

Mens den triste og mørke vinter har sænket sig over det ganske 
land i januar, kan man glæde sig til en vinter med topunder-
holdning på CANAL9. De største fodbold- og håndboldkampe 
krydres med kampsport, prisbelønnede serier og fi lm med Hol-
lywoods største stjerner.

2 SAS Liga kampe 
om ugen
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Stem på CANAL9
Endelig nogen, der holder sine løfter - også efter valget.

WWW.CANAL9.DK

Se SAS Liga, Premier League, La Liga, Serie A, Carling Cup, The Championship, 
21 kampe direkte fra VM i Sydafrika fra gruppespil og frem til semifinalen, 
Champions League-, Bundesliga- og Super Cup i håndbold, UFC Fighting og meget 
mere.



Premierer:
Tirsdag den 19. januar kl. 21.00: 
Strictly Business  med bl.a. Samuel 
L. Jackson og Halle Berry. – Bobby 
arbejder som piccolo i et stort firma 
og håber på at komme videre med 
sin karriere der. Til at hjælpe sig 
har han Waymon, der snart bliver 
partner i firmaet. Til gengæld skal 
Bobby hjælpe Waymon med at få 
gaflet hans drømmepige Natalie, 
som spilles af dårende dejlige Halle 
Berry. 

Lørdag den 23. Januar kl. 21.00: 
The Survivors (fra 1983) med Robin 
Williams, Walter Matthau og Jerry 
Reed. Sonny Paluso og Donald 
Quinelle har begge mistet deres job 
og er generelt meget uheldigt ramt. 
Lige indtil den dag, hvor de forhind-
rer et røveri og bliver lokalhelte. 

Desværre slipper røveren bort og 
er snart i hælene på dem for at 
tage hævn. Superunderholdende 
film med karakterskuespillere i 
topform. 

Søndag  24. Januar kl. 21.00: 
Love is all there is (fra 1996) To 
fjendske italienske familier i ”the 
Bronx” ser det berømte Shakespeare 
stykke udspille sig for øjnene af sig, 
da Rosario Cappamezza forelsker 
sig i Gina Malcici, mens de begge 
medvirker i en teater opførelse af 
Romeo og Julie. Med bl.a. altid 
seværdige og dygtige Angelina Jolie 
og Joseph Bologna.

Til slut lidt 60’ er nostalgi: Bob & 
Carol & Ted & Alice (1970) (endnu 
ikke programsat i janauar) Se eller 
gense komedie dramaet med mid-

delklasse kvartetten, der på egen 
krop skal afprøve hippie tidens 
idealer med fri kærlighed og ”doing 
your own thing”. På overfladen et 
kærligt tilbageblik på en svunden 
æra, men filmen er i virkeligheden 
noget af en udlevering af den hule 
klang i værdierne. Rollelisten er 
fantastisk med alt for tidligt afdøde 
Natalie Wood, Elliot Gould og Dyan 
Cannon som de vægtigste – og et 
lille tip: Austin Powers fans bør 
ikke misse denne tidlige lære i gen-
ren, som Mike Myers har gjort til 
kult i vor tid. ■

Filmkanalen TCM har det seneste år været på anlægget i en 24 
timers version, og det ser ud til at have været en velkommen 
forandring. Vi har kigget lidt på udvalget i januar, men det skal 
understreges at det er meget svært at vælge blandt de mange 
gode titler.
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Showtime, som har været på 
anlægget i Skanderborg siden 1. 
September ved Hallmarks lukning 
på det nordiske marked, har fået 
en rigtig god modtagelse hos de  
action-glade seere. 

Kanalen sender hver dag – 24 timer 
i døgnet - et varieret udvalg fra de 
seneste årtiers største action suc-
cesser med karakterskuespillere, 
som vi alle holder af. Se eller gense 
i løbet af foråret bl.a. Mel Gibson, 
Sean Connery, ”klima-aktuelle” 
Schwarzenegger og mange flere fra 
den genre. Men der ER også andre 
genrer på kanalen, og vi har udvalgt 
et par film til nærmere omtale, som 
viser spændvidden.

Jagten på Røde Oktober: 
Filmen, som er baseret på Tom 
Clancy’s bestseller, bringer seeren 
ud på en forrygende rejse, som 
syder af high-tech spænding. Den 
er instrueret af John McTiernan 
(manden bag bl.a. Die Hard fil-
mene) og med legendariske Sean 
Connery i hovedrollen kan forvent-
ningerne roligt sættes højt. Han 
spiller militær analytikeren Jack, 
som er ekspert i ubåde. Russeren 
Marko er kaptajn på sin egen ubåd, 
og den vil han bruge til at hoppe af 
til vesten. Alle tror, Marko vil starte 
3. Verdenskrig, undtagen Jack, der 
får travlt med at forhindre ragna-
rok. (Kort fortalt!)

Lulu on the Bridge (drama/
romantik): 
Her bevæger vi os i en noget an-
den boldgade med altid seværdi-
ge Harvey Keitel i spidsen for en 
stjerne besætning af skuespillere. 
Han spiller en jazz saxofonist, som 
mister sin evne til at spille, efter 
at han ved et uheld blev beskudt 
under en optræden, og han synker 

Filmkanalen Showtime  lægger op til et hæsblæsende forår!

nonstop.tv

NONSTOP ACTION

Hamburger Hill, Frank and Jesse, Paranoid: © Lionsgate. The Hunt For Rec October: TM & Copyright © 2003 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 
Appleseed, The Grudge: © Future, Made: SandrewMetronome, Dark Angel: © MGM

Jagten på Røde Oktober

Forbandelsen: The Grudge

Frank and Jessie

Hamburger Hill

Paranoid

Dark Angel

Appleseed

Made

ned i dyb depression. På en aften-
tur finder han en sten med et tele-
fonnummer, som leder ham til en 
ung skuespillerinde, og derefter 
sker den ene mærkelige begiven-
hed efter den anden.  

Forbandelsen (The grudge) 
Kultfilm på gyser fronten fra 
2003 af den japanske instruktør 
Takashi Shimizu. På overfladen er 
filmen en traditionel spøgelseshi-
storie om et hjemsøgt hus med en 
tragisk fortid. I et anfald af jalousi 
dræber en mand sin hustru og 
lille søn, hvorefter han begår selv-
mord. Den hændelse lægger sig 
som en forbandelse over huset 
og får fatale følger for alle, som 
kommer i forbindelse med det. 
- Filmen bruger konventionelle 
virkemidler men er ellers meget 
anderledes både i opbygning og 
fortællemåde. Og selvfølgelig kom 
der en to’er, som efter omtalen er 
endnu mere skræmmende med 
skrækscener, der brænder sig fast 
på nethinden. Så det er nok rigtig 
klogt at starte med 1’eren! ■
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Gør din hverdag 
lidt sjovere

Vi hjælper dig i hverdagen - Bestil mobilt bredbånd og telefoni!

Mobilt bredbånd:
Tag mobilt bredbånd med i toget, sommerhuset, på café eller ud i det fri!• 
Tjek mails, se din kalender eller download musik.• 
Sæt modemmet i din PC - og du er på nettet.• 

Mobiltelefoni - abonnement der passer til dit behov:
Alone - Du betaler kun for det du bruger - der er ingen fast månedsabonnement.• 
Free49 - Inkl. 49 minutters samtale til alle danske fastnet- og mobiltelefoner. • 
Homefree - Frihed til at ringe mellem din husstands telefoner, som er på homefree. • 

Læs meget mere på www.danskkabeltv.dk
eller kontakt vores kundeservice på 70 20 25 98

For at bestille ovenstående produkter skal du være bredbåndskunde ved Dansk Kabel TV.

Bestil 

mobilt bredbånd 

og mobiltelefoni 

hos os!

Gør din hverdag 
lidt sjovere

Mange computerejere blev generet 
af de mange nye vira, som dukkede 
op i 2009. Angrebene, der udvik-
les af kriminelle bagmænd, bliver 
mere og mere avancerede.

Confickerormen
Et af de værste angreb i 2009 
var ”Confickerormen”, der spredte 
sig hurtigt mellem computere, der 
ikke havde den seneste opdatering 
af Windows XP. Ormen medførte 
alvorlige problemer for mange virk-

somheder og offentlige institutio-
ner.

Der blev lagt et stort arbejde i at 
forhindre ormen i at sprede sig. 
Takket være virksomheder som 
F-secure blev ormen forhindret i  at 
udvikle sig.

Kendte personer udnyttet
Historier om flere kendte personer 
– blandt andre Patrick Swayzes 
og Michael Jacksons dødsfald, og 
senest Tiger Woods affærer - blev 
udnyttet til at sprede vira gen-
nem inficerede hjemmesider. De 
it-kriminelle ramte brugerne ved 
at skabe falske hjemmesider, som 
påstod at indeholde nyheder om 
stjernerne. Det viste sig imidlertid 
at være snyd og bedrag, og bruger-
nes computere blev fyldt med vira.

Sikkerheden i Danmark
I Danmark var 2009 især præget 
af angreb på Danske Bank og PBS, 

hvor it-kriminelle sendte mails ud 
fra institutionernes hjemmesider 
for at lokke danskere til at udlevere 
deres bankinformationer.

Også Danske Spil var under angreb, 
og deres hjemmeside blev lagt ned i 
flere dage, med store tab til følge. 

Udover disse angreb blev netværks-
siden Twitter også angrebet og lagt 
ned. 

Sikkerhed 
– mere vigtigt end nogensinde
De mange angreb mod både virk-
somheder og private understreger 
endnu engang, hvor vigtigt det er, 
at sikre sin pc mod angreb.
Med sikkerhedspakken fra Dansk 
Kabel TV er man altid sikret mod 
alle de kendte vira, og der sker hele 
tiden en automatisk opdatering af 
pakken. Nemmere kan det ikke 
være. 

For mere information om it-sik-
kerhed generelt, it-sikkerheden 
i Danmark eller F-Secure kon-
takt venligst:

Michael Dahl 
Director Regional Operations, 
F-Secure
Tlf.: +45 2629 8847 
E-mail: michael.dahl@f-secure.com 
■

2009 blev året, hvor stigningen i nye vira og angreb gjorde livet 
surt for mange computerejere. Er din sikkerhed på plads?

År 2009: 
Rekordhøjt antal angreb

Fokus på IT sikkerhed: 
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Efteråret bød på to større arrangementer for medlemmer af 
foreningen med velvillig assistance  fra vores tv-udbyder YouSee, 
Dansk Kabel TV og Cartoon Network, som i fællesskab sørgede 
for underholdningen og fagligt input. 

Arrangementer i foreningen 
– efterår og vinter 

Oktoberfesten i  ”tyroler-regi” var en 
ny-skabelse, men så stor en succes, 
at vi regner med at lave et lignende 
arrangement igen, hvor hele fami-
lien kan deltage. Børnene blev til-
godeset med det populære Cartoon 
show med de veloplagte karakterer 
fra børnekanalen, som også tog sig 
tid til en tur med hestevognen.
Det mere traditionelle arrangement 
på Sort Nat var primært rettet mod 
internetbrugerne, som fik præsen-
teret de nyeste tilbud på hastigheder 

fra Dansk Kabel TV og krydret med 
et spændende og tankevækkende 
foredrag om IT sikkerhed. Emnet er 
sørgeligt aktuelt, som foredagshold-
eren, sikkerheds eksperten Michael  
Dahl fra F-Secure, demonstrerede  
på en jordnær og underholdende  
måde på aftenen. Her følger en 
række billeder fra begivenhederne 
– STOR tak til alle, som mødte op 
og var med til at gøre dagene fest-
lige.  
 

Viasat: 
TV 3+ i HD fra februar 
Julenyheden fra Viasat blev den længe ventede meddelelse, om 
hvornår TV 3 familien kom med sin nye HD kanal. Det bliver 1. 
februar, og da valget er faldet på TV 3+ med de gode sportsret-
tigheder, er der programsat store sportsoplevelser fra starten. 

Der lægges ud med Super Bowl 7. februar, og derefter kører 
kanalens flagskib, Champions League, både tirsdag og onsdag  
i den flotte tv-kvalitet. 

Senere – i marts – står den på kampe i SAS ligaen med opgør 
som FCK mod hhv AGF og Brøndby. Grunden til, at valget er 
faldet på at spejle TV 3+ i HD er netop, at sportsudsendelser 
især nyder godt af HD kvaliteten, men senere vil der også kom-
me ægte HD indhold i film og serier, oplyser TV 3’s kommunika-
tionsafdeling. 

25 års fødselsdag!
Den populære franske kanal TV 5 Monde, 
som har en lang historie bag sig i vores anlæg, 
kunne i 2009 fejre 25 års fødselsdag som et af 
de tre største globale TV netværk. Den hen-
vender sig naturligt nok til de frankofile, der 
gerne vil genopfriske minderne fra Frankrigs 
rejser og styrke deres sproglige kompetence 
samtidig. Men målgruppen er egentlig hele 
familien, da programfladen er meget varieret. 
Der sendes film hver aften, nyheder, sport og 
livsstilsprogrammer hver dag – og en speciel 
programflade for børn på week-end morgener. 

Imellem alle de andre kommercielle kanaler 
er TV 5 Monde et frisk pust med en ægte in-
ternational horisont, og der er grund til at øn-
ske kanalen hjerteligt til lykke med de 25 år 
på markedet.   
 

SBS: EM boksebrag 
ekskulisvt på 6’eren 
Det bliver mandekanalen fra SBS, 6’eren, der viser 
bokseren Mads ”Goldenboy’s” længe ventede come-
back i ringen. Det sker, når den 36-årige danske su-
per-mellemvægter 30. januar udfordrer briten Brian 
Mague om den ledige EM titel ved et stævne i Århus, 
som er Larsens fødeby. Det bliver ikke en let omgang. 
Magee har en imponerende rekordliste bag sig med 32 
sejre i 35 professionelle kampe, heraf de 22 på knock 
out. Men danskeren kan godt være med: Han har 51 
professionelle kampe bag sig og 38 på knock out. Det 
bliver et stort øjeblik for både ham og tilskuerne, når 
han vender tilbage for første gang siden 2004.

EM titelkampen bokses i NRGi Arena i Århus og ud-
over denne kan hele stævnet følges live på 6’eren. 

KORT NYT • KORT NYT • KORT NYT

Foto:  Kim Daugaard
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HUSK AT STEMME PÅ DIN YNDLINGS KANAL!

Danmarks eneste tv-kanal for mænd


