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FORORD

Velkommen til årets programvalg
Vanen tro beder vi medlemmerne hjælpe 
med at sammensætte årets program-
pakker, så de bli’r så´ repræsentative og 
gerne varierede som muligt. 
Igen i år er de dyreste danske kanaler 
blevet endnu dyrere, og det siger sig 
selv, at lidt kritisk sans med krydserne 
er en simpel nødvendighed, hvis ikke 
kontingentet skal sprænge alle ram-
mer. Overvej eventuelt, om nogle af de 
prisbillige alternativer egentlig ikke gi’r 
mulighed for at få seværdige oplevelser, 
og tænk på, at de ofte trækker flere 
goder med sig i form af ”søskende” eller 
”fætre” i samme kanal ”familie”. 
Som sædvanlig vil vi også gerne opfordre 
til at hele familien tilgodeses i afkryds-
ningen – børne- og ungdoms kanaler er 
ekstremt billige og i fin kvalitet - det 
samme gælder ”nicherne”, som ofte pro-
ducerer de originale produktioner, der 

kopieres og sendes på de danske kanaler 
i ”ny” indpakning. 
I år er også året, der virkelig rykker 
for HD i Skanderborg. Vi er glade for 
at være med i front her – ikke mindst 
takket være vores udbyder, YouSee’s 
indsats på området. 
Sluttelig vil vi meget gerne ha’ mange 
flere til at stemme på nettet. Det er bil-
ligere og nemmere for os – og dermed 
også for jer. 
Rigtig god afstemning og vel mødt til 
generalforsamling i februar. 

På forhånd tak for din deltagelse.

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Nye muligheder –
Programvalg og 
Generalforsamling  

Af  Henrik Christensen

YouSee 10 – fagmesse blev afholdt 
i Bella Center den 18. September 
2010. Mere end 4.000 besøgende 
var mødt op, og vi repræsenterede 
mere end 750.000 husstande.

Valgfrihed
YouSee orienterede om deres bud 
på valgfrihed og mulighederne for 
at sammensætte en helt individuel 
tv-pakke.
Denne mulighed er en rigtig dyr 
måde at få tv på. Vi vil følge udvik-
lingen og mulighederne, og vurdere, 
hvordan valgfrihed med fordel kan 
implementeres i Skanderborg.

HD-Kanaler - Clear
Et andet hovedtema var øget 
adgang til HD-kanaler.
Der er godt nyt til alle, der har købt 
eller tænker på at købe et af de nye 
fladskærms-tv i HD kvalitet. 
Skanderborg Antenneforening kan 
fra februar måned 2011 som stan-
dard tilbyde HDTV, og det betyder 
superskarpe tv-billeder og fed lyd-
kvalitet til alle medlemmer med 
det rette udstyr.

Forudsætningen for at kunne se 
kanalerne i den høje kvalitet er, at 
man først og fremmest har et HD-tv 
apparat. Hvis apparatet ikke har 

en indbygget digital modtager af 
typen DVB-C/MPEG4, skal man 
også have en HD-Digitalboks.
Til gengæld har man ikke længere 
brug for et digital kort til at ”åbne” 
signalerne. HD-kanalerne sendes 
ukrypteret (clear), og det betyder, 
at man har fri adgang til kanalerne 
nøjagtig på samme måde, som man 
har fri adgang til de analoge og de 
almindelige digitale kanaler.

Af kanaler der kan modtages i 
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»

Skanderborg Antenneforening har i efteråret 2010 deltaget på 
YouSee´s fagmesse og FDA´s Landsmøde for at samle inspiration 
og for at orientere os om, hvilke nye muligheder, vi kan tilbyde 
vores medlemmer i Skanderborg Antenneforening. 
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HD-kvalitet i det nye år, kan næv-
nes:

1. ZDF HD
2. SVT1 HD
3. DR HD
4. TV3+ HD
5. Kanal 5 HD
6. TV2 Film HD
7. Eurosport HD
8. TV2 Sport HD
9. 6'eren HD
10. Nickelodeon HD

3DTV
On demand og HDTV er hverdag, 
mens 3DTV stadig er helt nyt.
Når man i dag skal vælge et nyt 
fladskærmstv, skal man beslutte, 
om det skal være forberedt til at 
kunne vise 3D.

Der er i dag et begyndende indhold 
i 3D på lejede film, og det  forventes, 
at der vil ske en fortsat stigning i 
3D visninger i tv-programmer.

Flere forbrugere har dog svært ved 
at acceptere, at man skal påføre 
sig dyre 3D briller, når man skal se 
fjernsyn.

Eksperterne forsker i at udvikle 3D 
effekten, uden man skal påføre sig 
3D briller, dette gennembrud har vi 
ikke helt set endnu.

Den fremtidige udvikling må vise, 
om 3D er kommet for at blive, men 
allerede nu må man træffe beslut-
ning, når man køber nyt fjernsyn, 
om man vil investere i et lille styk-
ke fremtid.

Programafstemning
Så er tiden kommet, hvor du skal 
stemme på hvilke programmer du 
og din familie ønsker skal inde-
holdes i Skanderborg Antennefore-
nings programudbud for 2011.

Igen i år er det muligt at stemme, 
enten over nettet eller via den ved-
lagte stemmeseddel i bladet.
Vi vil anbefale at du gør brug af 
afstemning over nettet 

www.skantenne.dk

Når du sætter dit kryds på
stemmesedlen!
PRIS – betalingskanalerne svinger 

rigtig meget i pris, og såfremt du 
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.

Generalforsamling 2011
Onsdag den 23. februar 2011 
afholder vi generalforsamling i 
Aulaen på Morten Børup Skolen i  
Skanderborg.
På generalforsamlingen vil næste 
års kontingent og indholdet i de tre 
programpakker blive fremlagt og 
besluttet.

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

Se også artiklen på side 29. ■
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Pingviner søger 
tilflugt i Skanderborg
Kom helt tæt på naturens storhed og historiens vingesus.

Mød dyr fra alle hjørner af kloden. Følg dyrlæger og dyrepsykologer i deres fascine-
rende arbejde og fordyb dig i dokumentarprogrammer om naturfænomener, menne-
skets evolutionshistorie og jordens økosystem.

Bliv endnu klogere på historiske personligheder, se private filmoptagelser fra 2. verdens-
krig eller lad dig rive med i programmerne om uopklarede mysterier. 

     Bliv endnu klogere 
       med en verden af 
              oplevelser! 



Stem på Nickelodeon i afstemningen og Nickelodeon HD   følger med gratis!
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South Park vender tilbage!
Kult-tegneserien South Park skildrer det meget anderledes 
liv i en ellers meget normal landsbyflække i Colorado. Vi 
følger hverdagen for de fire skoleelever Eric Cartman, Stan 
Marsh, Kyle Broflovski og Kenny McCormicks, hvor seeren 
bliver budt på satire og underholdning i verdensklasse. 
South Park, alle hverdage kl. 23.05 på MTV

MTV Breakfast Club
Fang de fedeste musikvideoer, inden du tager i skole eller på 
arbejde. Hver morgen kl. 06 skruer MTV op for musikken og 
giver den bedste start på din dag!
Alle hverdage kl. 06 – 09 på MTV

Husk på musikken til de 
voksne! 
Stem på Vh1 i 
kanalafstemningen.

Hit med året!
Et nyt musik-
program har 
set dagens lys på 
Vh1! Nu kan hele 
familien gætte 
på årstallet fra 
musikvideoer fra 
80erne, 90erne, 
00erne og helt 
frem til i dag. 
Hvilket årstal var 
det nu, det var?
Gæt med, mandag 
-onsdag kl. 19, eller 
i weekenden kl. 13.

Nickelodeon HD kommer i marts!
Se alle dine yndlingstegneserier på 

Nickelodeon HD der kommer til marts! Husk 
at stemme på Nickelodeon i kanalafstemnin-

gen, for så medfølger Nickelodeon HD gratis! 
Glæd dig til tegneserier som Pingvinerne fra 
Madagascar, Fanboy & Chum Chum samt serier 
som iCarly og Big 
Time Rush i 
ægte HD! 

Fanboy & Chum Chum marathon!
Fanboy og Chum Chum forvandler deres 
omgivelser til et fantastisk sted, hvor alt 
kan ske. Så skru dig ned i nogle gamacher 
- og nogle hvide underbukser - og mød fansene af alt, 
der er sjovt: FANBOY OG CHUM CHUM!

Se med på Nickelodeon 
den 29 & 30. januar fra 
kl. 11.50
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LIVE



Tennisåret serves for alvor i gang 
i Melbourne, når Australian Open 
afvikles med verdenseliten på 
plads. Heldigvis for Danmark har 
vi verdens bedste kvindelige ten-
nisspiller, der går ind til en sæson, 
hvor hun for alvor skal vise, at hun 
er god nok til at vinde en Grand 
Slam. Caroline Wozniacki topper 
verdensranglisten, men verdens 
tennisseere venter stadig på, at 
hun besejrer Kim Clijsters eller 
Serena Williams i en af de fire store 
turneringer - og 2011 kan blive 
året, hvor al tvivl fjernes omkring 
Miss Sunshines potentiale for at 
blive den aller bedste. Eurosport og 
Eurosport 2 viser stort set samtlige 
WTA-turneringer samt tre af de 
fire Grand Slams.

Eurosport 2 giver danskerne mulig-
hed for at følge Europas 3. stør-
ste liga, den tyske Bundesliga. En 
liga, der har fået højere status end 
nogensinde før på grund af dens 

fantastiske rammer samt tilførslen 
af flere verdensstjerner. Med det 
højeste tilskuergennemsnit af alle 
fodboldligaer i verden og en stærk 
økonomi, kan Bundesligaen på sigt 
blive en af de aller største fod-
boldscener i verden. På nuværende 
tidspunkt er ni danske spillere til-
knyttet klubber i Bundesligaen, 
hvor de er oppe imod verdens-
stjerner som Ribery, Suarez, Raul, 
Ballack, Schweinsteiger, Huntelaar, 
Podolski osv. Eurosport 2 giver hver 
uge seerne op til fem LIVE kampe 
med bl.a. Mark Strudal og Bjarne 
Goldbæk som eksperter. 

Verdens største cykelstjerner har 
begyndt deres kamp om førertrøjer, 
og Eurosports kanaler følger dem 
igennem alle de største cykelløb, 
hvor sæsonens klimaks for største-
delen af rytterne finder sted, når 
verdens hårdeste cykelløb, Tour de 
France, afgøres til sommer. 
Men før og efter rytterne suser 

igennem Pyrenæerne, Alperne og 
Champs Elysée, så køres flere af de 
andre store løb som fx Giro d'Italia, 
Spanien Rundt, Paris-Roubaix og 
VM - for blot at nævne få af de 
mange løb. 

Eurosport og Eurosport 2 er det 
makkerpar, som leverer interna-
tional sportsindhold til Danmarks 
sportsseere, der vil underholdes af 
en bred vifte af sportsgrene samt 
de største begivenheder, som atlet-
er verden over repræsenter. 

Eurosports kanaler informerer 
også seerne om de største begiven-
heder på Eurosport Danmark på 
Facebook samt Eurosport.dk. ■

Eurosport og Eurosport 2 får fl ere og fl ere seere, hvilket hænger 
sammen med rettighederne til nogle af de største sportsbegiven-
heder, der fi nder sted verden over. De to kanaler sørger for, at 
seerne får den bredeste dækning af de store turneringer, hvor 
den store action er spredt ud over mere end en enkelt bane/
løjpe/rute - du er derfor altid sikret de største øjeblikke med 
Eurosport og Eurosport 2.
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 4 dage i eksklusiv luksus er 
mere værd end 10 dages middel-
mådighed – du har kun x-dages  
ferie ..så få noget ud af dem! 

 Check rejser ”uden for sæson” – 
nogle destinationer er for varme 
for de lokale og betegnes derfor 
”lav sæson” – her kan der spares 
penge! F.eks. De forenede ara-
biske emirater (UAE) – virkelig  
varm om sommeren .. så her får 
du den mest konkurrencedyg-
tige pris. 

 Vælg det billigste værelse på et 
lækkert hotel – i stedet for det 
bedste værelse på et middelmå-
digt. Det du giver afkald på i 
værelses størrelse, opvejes mere 
end rigeligt af bedre service og 
faciliteter.

 Korte ture: Vælg lavprisselska-
ber! Selv de rigeste mennesker i 
verden er set på et Easy Jet eller 
Ryanair fly! 

 På lange rejser skal du booke 
et lounge pass, så du er sikret 
maksimum luksus tid.

 Før du når frem til destinatio-
nen, har du selvfølgelig booket 
restauranter og sightseeing ture 
på forhånd gennem hotellet. Den 
service er gratis – brug den! 

Vi byder Travel Channel velkommen tilbage til afstemning og 
præsenterer her værten på luksusrejserne, Varum Sharmas TOP 
10 over Luksus-rejse tips:

  Lad være med at spise flymad 
– hvis du ikke ville spise det 
derhjemme, hvorfor skulle du så 
gøre det på et fly? En sandwich 
eller sushi boks fra en populær 
café kan tages med ombord i 
stedet for.

  Hvis penge ikke er et problem, 
kan du få din bagage bragt til 
hotellet med kurér, før du selv 
ankommer. 

  Invester i et par gode hovedtele-
foner, når du ser tv eller hører 
musik ombord. Det skal være 
af typen med ”støjreduktion” og 
letvægtsmodel. .. de kan endda 
reducere støjniveau, når du fal-
der i søvn! 

 Book en massage ved ankomst 
til dit hotel – den fjerner din fly 
stress og sætter dig i topform til 
en god tur.   

 
Nyd HVERT minut…!
Flere tips kan hentes hos Varum 
Sharma ”Inside Luxury Travel” på 
Travel Channel onsdage kl. 20.00 i 
hele februar og marts. 
Vær med ! – Stem på Travel Channel 
– og følg med fra første række. ■

1
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CANAL9 sender det bedste fra 
sportens verden, og også i det nye 
år byder kanalen på mange timer i 
selskab med de største fodbold- og 
håndboldstjerner. Nedtællingen til 
forårets sæsonstart i Superligaen 
er i gang, og CANAL9 er klar med 
to ugentlige kampe fra kickoff den 
6. marts. Med CANAL9 er du sikret 
den bedste dækning med masser 
af live-transmissioner fra de dan-
ske stadions og spændende maga-
sin-programmer som Superliga 
Check-in og Frispark, hvor profi-
ler som Michael Gravgaard, Erik 
Rasmussen og Stig Tøfting sætter 
fokus på relevante emner i den bed-
ste danske fodboldrække.

Det er også på CANAL9, at du 
kan se håndbold fra Champions 
League – og fra verdens bedste 
håndboldliga, Bundesligaen. Her 
vil der være særligt fokus på 
topholdene, der har danske pro-
filer som Hans Lindberg, Anders 
Eggert, Lasse Boesen og Thomas 
Mogensen. 

Men CANAL9 er også meget andet 
end sport. CANAL9 er en under-
holdningskanal, der med et miks af 
action, spænding, humor og doku-
mentarprogrammer er skrædder-
syet til dig, der ser tv for at blive 
underholdt.

CANAL9 er garant for 
store filmoplevelser 
for enhver smag. 
Der favnes bredt fra 
Oscarvindere som 
Traffic, til krigsfilm 
som Der Untergang 
og danske komedier 
som En kort, en lang.

Gå heller ikke glip af 
formidabel aktuel britisk 
comedy som præsenteret i The 
Ricky Gervais Show, som har 
premiere på kanalen i star-
ten af det nye år. (Gervais er 
bl.a. kendt fra The Office og 
”Extras”, der har inspireret 
folkene bag ”Klovn”) I showet 
fokuseres på Gervais’ excentri-
ske ven, Karl Pilkinton, som er 
et perfekt  match til Gervais’ egen 
underspillede, intelligente humor. 
Situationerne er mildest talt van-
skelige at beskrive på forhånd, 
men skal ses!

Herudover fortsætter kanalen med 
prisvindende tv-serier som The 

Wire – og en fast ugentlig aften 
med fokus på det kriminelle miljø. 
Torsdage fra kl. 21.00 og tre timer 
frem sendes nogle af de mest spæn-
dende reality-serier, der omhandler 
politiets arbejde. ■
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Landsholdet 
spiller i Skanderborg 
Se med når vi viser landskampen Norge - Danmark d. 26. marts 2011

Med TV3 PULS kan du se med fra forreste række, når vi byder seerne på én af de 
vigtigste EM kvalifikationskampe i foråret. Desuden får du adgangsbillet til vores  
eksklusive rettigheder på UEFA Europa League, Formel 1 og Moto GP. For ikke at tale 
om prisbelønnede serier, fede film og inspirerende livsstilsprogrammer.

Kanalen for kvinder og mænd der sætter pris på solidt indhold.

      Danmarks
  7. mest sete
      betalingskanal*

*Kilde: Gallup, betalingsunivers, målgruppe 15-49, januar - oktober 2010

Husk at stemme kanalen ind i Skanderborg Antenneforening.
Pris 9,04 kr. inkl. moms/md./husstand. 



Stemmeseddel 2011

Stemmesedlen skal afleveres 
senest tirsdag den 8. februar 2011 kl. 18.00

Løvbjerg Skanderborg

Kvickly Skanderborg

KC Superbest Højvangen

SuperBrugsen Stilling

SuperBrugsen Hørning

SuperBrugsen Solbjerg

KWIK/SPAR Virring

SPAR Vrold

Kvickly Ry

Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2011.

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.) 



CNN 41,25 kr.

Viasat Explorer/Spice

Nickelodeon* 
(incl. Nick Jr.)

41,25 kr.

The Voice TV 41,25 kr.

37,50 kr.

VH1 (Dansk version) 37,50 kr.

36

37

38

39

40

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR1 X

DR2

TV2

Kanal4 156,00 kr.

Disney Channel

TV2 News 210,00 kr.

TV2 Charlie

119,25 kr.

Kanaler +25 kr. pr. mdr.

3+ 314,25 kr.

Programmer med lys blå baggrund, indgår i analogt udbud i 2010.
* Nick Jr medfølger gratis ved kryds på hovedkanal

TV-Program stemmeseddel 2011

TV3 361,50 kr.

 447,75 kr.

149,25 kr.

119,25 kr.

DK4

Discovery

149,25 kr.

239,25 kr.

  231,00 kr.

X

X

X

Kanaler +15 kr. pr. mdr.

Star!

52,50 kr.

Kanal 5

48,75 kr.Cartoon/TCM

46,50 kr.

46,50 kr.

Discovery World

  46,50 kr.

Animal Planet

3 Puls 108,45 kr.

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

95,55 kr.Eurosport Nordic

Showtime 82,50 kr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

74,25 kr.

Viasat Golf  89,25 kr.

BBC Entertainment

TV2 Sport

164,25 kr.

National (must carry)

60,00 kr.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

27

30

31

32

33

34

35

Under 5 kr. pr. mdr.

 61,50 kr.

46,50 kr.

DVB-C

TV2 Zulu

TV2 Film 100,50 kr.

20

MTV

60,00 kr. 26

29

Viasat Nature/Crime/
Playboy

4137,50 kr.

Digitalt DR1/DR2/TV2/DRK/
Ramasjang/Folketings TV

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

267,75 kr.Canal 9 8

6'eren

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

National Geographic 
Channel

60,00 kr. 28

NGC Wild 82,50 kr.

Eurosport 2

56,25 kr.

Discovery Science

Discovery 
Travel & Living

Discovery ID

Viasat History



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR Ramasjang

NRK 1

NRK 2 
(leveres ikke digitalt)

SV 2

TV2 Norge

TV 4

SV 1

Sat 1

TVE Internacional 
(Spansk)

RAI Uno (Italiensk)

ZDF

ARD

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

BBC World News

33,75 kr.

DR Update

25,00 kr.

Zone Reality

euronews

Travel Channel

BBC Lifestyle

Under 5 kr. pr. mdr.

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

62

Under 5 kr. pr. mdr.

Forslag til TV kanaler

37,50 kr.

33,75 kr.

33,75 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.

19,65 kr.DR Kultur 4819,65 kr.

NDR 5819,65 kr.

VOX 6319,65 kr.

TV 5 Europe (fransk) 6419,65 kr.

6519,65 kr.

6619,65 kr.

Pro 7

RTL

3Sat

For at tilgodese bestyrelsens arbejde, omkring disponering og fordeling imellem analoge – og digitale TV kanaler, 
beder vi dig deltage i denne brugerundersøgelse.

Resultatet vil blive brugt til at sammensætte den mest hensigtsmæssige fordeling imellem analoge og digitale TV 
kanaler i 2011/2012.

1) Er der / benyttes der i husstanden TV apparat(er) 
 med indbygget digital DVB-C/Kabel-TV modtager

1 stk.  
2 stk.  
Mere end 2 stk.  
Ved ikke  

2) Er der / benyttes der i husstanden TV apparat(er) 
 uden digital DVB-C/Kabel-TV modtager

1 stk.  
2 stk.  
Mere end 2 stk. 
Ved ikke  

3) Er der / benyttes der i husstanden TV apparat(er) 
 uden digital DVB-C modtager, men med ekstern 
 DVB-C boks / HD boks.

1 stk. 
2 stk.  
Mere end 2 stk.  
Ved ikke  

Brugerundersøgelse



Information til 
foreningens medlemmer 

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 

I Morten Børup Skolens Aula, Møllegade 45, 8660 Skanderborg. 

Dørene åbnes kl. 18.00 

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

Særlig kommentar til programvalget:

Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af kontingent 
for 2011 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker. 

”Pakke fordele”: Bemærk, at afkrydsning ved flere af kanalerne kan give en tillægs-
gevinst i form af fri adgang til HD-udgaven af samme kanal, f.eks. Kanal 5, 6’eren, 
TV 3+, SV1, ZDF, Nickelodeon, TV2 Sport, Eurosport og TV2 Film. 

Musik-kanaler ”bundles” ofte til rabatpriser, og derfor er den reelle årspris oftest 
lavere end her angivet. Det samme gælder nicherne fra Viasat, der oftest bundles 
i en ”oplevelsespakke”, således at en samlet afkrydsning giver rabat på hele ”pak-
ken”. 

Børnekanaler: Bemærk, at Cartoon Network deler plads med TCM og således ikke 
kan afkrydses med 24-timers versionen. Det skal dog bemærkes, at via ”Clear*” 
leveres begge kanaler i 24 timers versionen.

Nickelodeon har fået en lillebror: Nick Jr, som følger gratis med, hvis der stemmes 
på hovedkanalen. Kanalen er målrettet de 2-5 årige børn og sender hver dag fra kl. 
06.00 -18.00. (100% på dansk, uden reklamer) Kanalen er på prøve i Skanderborg 
i marts/april. 

* Digital TV via indbygget DVB-C tuner eller HD-boks.



Med kniven for struben vender 
tilbage på TV3
Et af de senere års mest populære 
og omtalte programmer på TV3, er 
”Med Kniven for struben”, hvor den 
succesrige kok, Bo Bech, forsøger 
at hjælpe trængte restauranter og 
restauratører til fornyet succes.
Michelinkokken Bo Bech er nu til-
bage for at hjælpe. Finanskrisen 
har nemlig ikke gjort det nemmere 
at overleve som restaurant og der-
for er der masser af spændende 
steder, der for alvor har brug for 
ny inspiration, ny ideer og mere 
fokus. Med Bo’s hjælp kan man få 
vendt tomme lokaler til fyldte og 
underskud til overskud. Bo går ikke 
på kompromis med noget – og enga-
gerer sig 100 procent i at få hjulpet 
restauranten på rette køl ved hjælp 
af ikke mindst en ærlig tilgang til 
stedet, dens menukort, dens medar-
bejdere og deres evner. På fem dage 

vil han vende op og 
ned på alt og efterlade 
restauranten i langt 
bedre stand.

Luksusfælden
Et af TV3s mest popu-
lære programmer ven-
der nu tilbage med masser af øko-
nomiske råd til både deltagere 
og seere. Og igen er det Mette 
Reissmann og Gustav Juul, der vil 
forsøge at redde danskere ud af 
deres økonomiske nedtur.

Finanskrisen kradser ufortrødent 
videre i mange danskeres bud-
get, men med ansvarlighed, hårdt 
arbejde og klog planlægning kan 
selv de mest dystre udsigter ofte 
udskiftes med håb – og med tiden 
plus på kontoen. 

Som i de foregående sæsoner bliver 
de to eksperter Mette Reissmann 

og Gustav Juul, af de delta-
gende familier udstyret med 

en fuldmagt. Den giver 

Forårets palet af programmer på TV 3 byder både på 
ny-produktioner af seer-hits og spændende nye pro-
grammer, som ikke før har været i TV 3 regi.

TV 3 – garant for dansk 
produktion med kant

eksperterne råderet over familiens 
økonomi, og de to kan frit sælge vil-
laen eller volvoen eller gøre, hvad 
de måtte finde nødvendigt at gøre 
for at få husholdningsbudgettet 
til at balancere. Alt sker naturlig-
vis efter seriøse samtaler med de 
deltagende. Herefter er det indly-
sende nok op til familierne selv at 
overholde planen, når fuldmagten 
rives i stykker, og familien er sat 
på skinner mod større økonomisk 
frihed. 
Luksusfælden kommer på TV 3 i 
februar.

ÅNDERNES MAGT VENDER 
TILBAGE - PÅ TV3
Til foråret puster TV3 nyt liv i 
det ekstremt populære program 
”Åndernes Magt”, der i begyndelsen 
af årtusindet lagde hele Danmark 
ned i sin jagt på at forklare det 
uforklarlige. Den nye version af 
”Åndernes Magt” vil stadig handle 
om helt almindelige danskere, som 
har haft nogle ganske ualmindelige 
oplevelser, de ikke kan forklare. 
Men det hele vil blive fortalt på 
en friskere og meget mere levende 
måde. I hvert afsnit vil et medie 
forsøge at bruge sine evner til at 
opklare de mysterier, vi bliver præ-
senteret for. Og som i det oprin-
delige program vil en nysgerrig 
vært sørge for at binde det hele 
sammen og samtidig forsøge at 
efterprøve alle mulige forklarin-
ger. Programmet har premiere til 
foråret. ■
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På Animal Planet får du masser af viden om dyrenes  
forunderlige verden med prisvindende dokumentarer  
og underholdning i verdensklasse
Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius på  
steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

KOM TÆTTERE  
PÅ DYRENE

Hvor tæt tør du komme  på en isbjørn? Nu kan du komme helt tæt på dyrene, når Animal Planet  
og Skandinavisk Dyrepark giver dig mulighed for at  

blive dyrepasser for en dag. Svar rigtigt på spørgsmålet  
og deltag i lodtrækningen om at komme helt tæt på  bl.a. brunbjørne, isbjørne og ulve. Hvilken kanal sender dyreprogrammer 24 timer i døgnet?  Animal Planet   Discovery Channel Send dit svar til steen_ascanius@discovery-europe.com.    Du skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencen.Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. 
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Brew Masters
Så er vi klar med et kulinarisk 
program for rigtige mænd! Det er 
koldt, det er beroligende, det er ØL! 
Og for Sam Calagione, stifter af 
bryggeriet Dogfish Head Brewery, 
er øl en passion, en forretning og en 
personlig jagt på de bedste og mest 
fantasifulde ølsorter. Sam besøger 
alverdens bryggerier i sin søgen 
efter eksotiske ingredienser og old-
gamle teknikker til at producere 
det mest utrolige øl. 
Premiere onsdag den 9. februar 
kl. 21.30 på Discovery Channel

Amerikansk Chopper: 
Junior vs. Senior
Sidste sæson af Amerikansk Chop-
per sluttede med et brag af et opgør 
mellem far og søn, og det var enden 
på den populære serie, som vi ken-
der den. Nu er familien Teutul til-
bage i hvert deres ringhjørne, når 
Junior åbner sit eget værksted i 
direkte konkurrence til Senior. Far 
og søn kæmper om at bygge de vil-
deste og mest spektakulære motor-
cykler, og både rivaliseringen og 
familieforholdet bliver testet som 
aldrig før.
Premiere mandag den 31. januar 
kl. 21.30 på Discovery Channel

Katteeventyr
Hører du til katteelskerne, så vil 
denne nye serie lige være noget 
for dig! Den ”katte-besatte” vært 

og musiker Fohn Fulton tager os 
med en rejse ind i kattedyrenes 
verden, og ingen kat vil blive over-
set undervejs. Fra katte, der red-
dede deres ejeres liv, til topsmarte 
hoteller kun for de firbenede ven-
ner giver serien dig et potpourri 
af fantastiske, mærkelige, skøre, 
nysgerrige og kælne katte.
Tirsdage kl. 16.25 på 
Animal Planet

Ghost Lab
Tag med, når brødrene Brad og 
Barry Klinge med banebryden-
de teknologi forsøger at be- eller 
afkræfte overnaturlige fænomener 
på steder, som efter sigende skulle 
være hjemsøgt af spøgelser. Med 
deres mobile kommandocenter 
”Ghost Lab” rykker de ud for at 
finde beviserne og teste de nyeste 
teorier for at afdække om, der fin-
des mere mellem himmel og jord, 
end vi lige går og tror.
Lørdage kl. 21.50 på 
Investigation Discovery

Geniale Gadgets
Hvad er værd at bruge penge på? 
Og hvilke gadgets er ikke deres 
vægt værd i kroner og øre? Nu 
behøver du heldigvis ikke speku-
lere mere, for et engelsk hold af 
eksperter står klar til at teste de 
nyeste gadgets på markedet og 
sorterer skidt fra kanel for dig.
Hverdage kl. 19.45 på 
Discovery Science ■

Vi glæder os til at forkæle jer i det nye år i Discovery Networks’ 
univers, og 2011 byder på en masse nye tiltag og programmer i 
vores store kanalportefølje. På Animal Planet lancerer vi Animal 
Planet Club, en hel ny programfl ade, hvor morgenen og efter-
middagen er særligt tilrettelagt med de større børn for øje. Her 
vil man kunne se spændende, informationsrige og prisvindende 
dyreprogrammer med en faktuel ”pre-teens”-tilgang. Og ellers 
byder vi på en februar måned, hvor kæledyr, øl, overnaturlige 
fænomener og familiestridigheder blot er nogle af ingredi-
enserne.
Vi ønsker jer alle et godt nytår

Nyheder fra 
Discovery Networks Nordic
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SHOWTIME - ACTIONFILM 
NÅR DU HAR TID!

nonstop.tv

NONSTOP ACTION
™ & © 2010 Paramount Pictures and Dreamworks LLC and Amblin Entertainment. All rights reserved.

Saving Private Ryan

Mission Impossible 2



I januar kan vi f.eks. glæde os over 
gensyn med Tom Cruise i Mission 
Impossible, som næppe behøver 
introduktion, men fra det brede 
2011 udvalg kan også anbefales 
følgende: 

Februar: Eksorcisten – en ægte 
klassiker, som vi vist aldrig bliver 
mætte af. Den skræmmende og 
realistiske historie om en uskyldig 
pige besat af en dæmon blev i sin 
originaludgave med de store skue-
spillere: Linda Blair, Ellen Burstyn, 
Jason Miller og Max von Sydow 
hædret med to Oscars for bedste 
manuskript og bedste lyd. Stadig 
en af de mest chokerende film, der 
er skabt!

Marts: Her kan anbefales ”Ghosts 
of Mars”, der foregår i 2025 på den 
”røde planet, Mars. Mennesker har 
koloniseret og drevet minedrift 
i en del år her, og det vækker 
en hær af ældgamle ånder, der 

Filmkanalen Showtime, som tidligere har hittet godt i Skan-
derborg, viser stadig et udbud af nogle af de seneste årtiers 
største actionsucceser. Fælles for udvalget er temaer med 
spændingsmomenter med koldblodige helte spillet af ka-
rakterskuespillere, der tydeligt nyder at være på netop den 
bane! 

begynder at overtage menneske-
nes kroppe – med altødelæggende 
virkning. Natasha Henstridge har 
hovedrollen som Melanie Ballard, 
en viljestærk politiofficer, der 
egentlig var på en helt anden mis-
sion på planeten.

I april bør man ikke misse ”De 
Blodrøde Floder”, som måske er 
knap så kendt. Her mødes to poli-
tifolk med hver sin sag i Guermon, 
en universitetsby i Alperne, hvor 
der er blevet begået et bestialsk 
mord og en grav er blevet skæn-
det, hvor et barn, som blev dræbt 
20 år tidligere, lå begravet. 
Omstændighederne tvinger de 
umage politifolk sammen, og der 
sker flere mord. Med Jean Reno og 
Vincent Cassell. 
Og ellers kan man glæde sig til 
blockbusters som Nightmare on 
Elmstreet 4 og 5, the Goonies, 

Syrania (med George Clooney) og 
Mary Shelley’s Frankenstetin sene-
re på året. 

Star Wars Special: Robot Chicken 
– “Adult Swim”
Et virkeligt scoop på kanalen  er 
den Emmy belønnede animerede 
tv serie, som bygger på Star Wars 
karakterer. Showet tager fusen på 
pop kulturen, film tv og populære 
døgnflue trends – og mere obskure 
referencer til kendere af ældre tv 
programmer og meget mere. Stemme 
galleriet er imponerende: George 
Lucas (ja!), Seth McFarlane (skaber 
af legendariske Family Guy), Conan 
O’Brien og Abraham Benrubi som 
Darth Vader.  

OBS: Bemærk også konkurrencen 
på www.skantenne.dk! ■

VIND 
billetter til forårets 

storfi lm i 3D: 

Sanctum 

2 x 50 billetter udtrækkes

 blandt alle deltagere i

afstemningen! 
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SE DE DANSKE STJERNER 
I PREMIER LEAGUE HVER 
WEEKEND PÅ 6’EREN
Nu er alle de bedste kampe fra Premier League samlet 
på én kanal. Se op til 6 kampe om ugen på 6’eren.

Danmarks eneste  
tv-kanal for mænd



Kanal 5:
Den ”tougheste” kanal, Kanal 5, 
har i 2011 danmarkspremiere på 
en helt ny serie: Criminal Minds: 
Suspect behaviour. Serien er en 
videreudvikling af Criminal Minds, 
der har været en stor succes over 
hele kloden. Den Oscar vindende 
skuespiller, Forest Whitager har 
hovedrollen som Sam Cooper, leder 
af FBI’s adfærds analyse enhed. 
Den uortodokse Sam er ikke bange 
for at sætte sin karriere på spil i 
jagten på forbrydere, hvortil han 
får hjælp af et unikt hold af tekni-
kere: en tidligere straffefange, en 
engelsk soldat og en smuk kvinde-
lig agent. 
 
Hvad tror du din mand kan?!
I en helt anden boldgade er game-
showet: Min mand kan – hvor par-
forhold kommer på prøve, sådan 
da. Fire par dyster i god gambling 
stil med jetoner om, hvis mand 
kan gennemføre en udfordring, som 
kvinderne i parrene stiller dem. 
Udfordringen kan være ret så syret, 
og den kvinde der tør satse mest på, 
at hendes mand kan løfte opgaven, 
vinder – i første omgang. For klarer 
han det alligevel ikke, taber par-
ret hele indsatsen. Der er syv 
runder med udskilningsløb 
og i sidste ende står de to 
par, der har vundet flest 
jetoner, tilbage i finalen 
– og kampen om en stor 
pengepræmie. 

Kanal 4: 
Unge Mødres drømme 
Kanal 4 byder bl.a. på en ny udga-
ve af de Unge Mødres Drøm, hvor 
tre af pigerne fra den oprindelige 
serie får chance for at opfylde deres 
ønskedrøm. Fælles for dem er drøm-
men om den store FORANDRING, 
men de har ikke selv det over-
skud, der skal til, for at nå målet. 
Charlotte Bircow, Monique og par-
terapeut Rikke Thuesen er eksper-
terne, der skal hjælpe pigerne frem 
mod deres individuelle mål. 

Shop Amok – er et anderledes 
format om parforhold, hvor kæres-
tepar dyster om at gøre det store 
tøj-kup og skifte den slidte garde-
robe ud med seje outfits. Pigerne 
i dysten får en halv time til at 
tømme en butik for tøj til en værdi 
af 30-40-50.000 kr. Den pige hvis 
kæreste kan matche flest stykker 
tøj, får lov at beholde tøjet. Kender 
den mandlige part mon sin kæreste 
så godt, at han tør vove at være 
med i et sådant program?!  

6’eren: 
Dokumentarer for mænd 

6’eren sender i 2011 en lang 
række dokumentar serier 
for mænd. F.eks. Extreme 
Fishing, med Robson Green, 
der tager seerne med ud 

på grænseoverskriden-
de fisketure. Ingen 

fisk er for stor for 

værten, der gerne fisker med flue, 
almindelig stang og sågar bue og 
pil. ”Fiskevandet” er både floder, 
søer, og oceaner over hele kloden. 

Og lidt god sport: Premier Lea-
gue er også i 2011 et stærkt kort 
på 6’eren, hvor seerne er med 
på første parket til den ypperste 
fodbold i den engelske top liga. 
Det er her, vi kan finde danske 
topnavne som Christian Poulsen, 

Nicklas Bendtner, Daniel Agger 
og Thomas Sørensen blandt 

de engelske koryfæer. I 
denne sæson er titelkam-
pen fuldstændig åben, og 
der sendes direkte fra 
kampe hver week-end. ■

SBS kanalerne i foråret 

De populære SBS kanaler, Kanal 5, 4 og 6’eren kommer med 
friske nye bud i foråret 2011 på alle fronter.
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BBC Lifestyle
BBC Lifestyle har netop været prø-
vekanal i Skanderborg, og som nav-
net siger, er det en livsstil kanal 
med fokus på rejseliv, madprogram-
mer, underholdende dokumentarer 
med konkurrenceelementer etc.
Det er her, vi bl.a kan møde sel-
veste Claus Meyer (foto) i New 
Scandinavian Cooking, vi kan få 
inspiration til nyindretning i hjem-
met – finde gemte skatte på loftet 
eller pulterummet (Cash in the 
Attic), og dyste med blåt og rødt 
hold i Bargain Hunt. 

BBC Entertainment
Den anden kanal minder i indhold 
om den tidligere BBC Prime og 
tilbyder også en vifte af spændende 
underholdning i traditionel britisk 
stil med drama, twistet humor og 
nostalgiske gensyn. 

Fra forårsprogrammet kan vi frem-
hæve en Robin Hood serie, der byg-
ger videre på den kendte historie 
om de lystige svende i Sherwood 
skoven. Den starter tragisk med 
Marians død for Guy Gisbornes 
hånd, og Robins fokus bliver nu 
på hævn over denne udåd. Broder 
Tuck og sheriffen af Nottingham 
er andre kendte karakterer, som 
trækker tråde tilbage til den oprin-
delige udgave af legenden. Sendes 
søndage kl. 20.10 

Gammel vin til nye seere
På humor fronten kan man glæde 
sig til gensyn med ”Last of the 
Summer Wine” som udspilles i 
Yorkshire nu i 24. Sæson! De ald-
rende delinkventer kastes ud i nye 
halsbrækkende eventyr, som bl.a 
inkluderer eksorcisme på en knir-
kende cykel, hårrejsende stunts 

med bue og pil, en mobil hot dog 
grill – og en duel på planke over en 
frådende flod. Sendes tirsdage kl. 
21.00.

Når uheld er dagligdag
I samme boldgade – næsten – kan 
man følge Jack Dee’s kaotiske liv  i 
”Lead Ballon”. Han er ukuelig – og 
uduelig - i de fleste af de bizarre 
situationer, han lander i og med et 
persongalleri omkring sig, der hel-
ler ikke er overbebyrdet med hver-
ken hjerne celler eller held, er der 
lagt op til sublim, deadpan humor 
hele vejen (ned). Sendes torsdage 
kl. 21.00. ■

Med hele to indholdsrige kanaler, BBC Lifestyle og BBC Enter-
tainment er det en fornem duo, den engelske spydspids sender 
ind som hovedkandidater på stemmesedlen.
Vi præsenterer her kort de to kanalers hovedindhold,  men ken-
dere af kanalerne ved jo, hvad de kan forvente af godt tv,  som 
også genbruges fl ittigt på danske kanaler som f.eks. TV 2 Char-
lie. 
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Louis Theroux – bag tremmer
Den prisvindende britiske tv-jour-
nalist, Louis Theroux, kommer ind 
bag tremmerne i et af USA's mest 
berygtede fængsler: San Quentin, 
hvor bl.a. Charles Manson har sid-
det. Fængslet med 6.000 indsatte er 
fyldt med USA's farligste kriminel-
le – seriemordere, voldtægtsmænd 
og pædofile. På det to uger lange 
besøg går Louis 'en tur i gården' 
med medlemmer fra Californiens 
bander, besøger afdelingen for 'sær-
lige' fanger, hvor de mest udsatte 
fanger sidder, og han tilbringer 
også lidt tid sammen med vagter, 
der har svært nok ved at dæmpe 
gemytterne for slet ikke at tale om 
at rehabilitere fangerne.
Premiere på Viasat Explorer 
31. januar

Gladiatorerne: 
Genopstået fra de døde
Seks gladiatorer, der blev dræbt i 
en arena for 1800 år siden, bliver 
genoplivet. Brutalt, blodigt og spek-
takulært. Gladiatorkampene var 
indbegrebet af Romerrigets volde-
lige sjæl. Mændene bag maskerne 
er dog stadig mysterier. Skeletter 
udgravet fra en romersk kirkegård 
i York i England dokumenterer seks 
gladiatorers liv og død med flere 
farvestrålende detaljer end nogen-
sinde før: Deres regler for kamp, de 
fjender, de mødte, og slagene, som 
tog livet af dem. Retsmedicinske 
beviser fra udgravningerne genop-
liver arenaens legender: Bestiarius, 
Secutor, forfølgeren, Equites, ryt-
teren, Murmillo, sværvægtsgladia-
toren, Retiarius, gladiatoren med 
nettet, og Thracian, fægtemesteren. 
Arrene på deres skeletter samt ana-
lyser af knoglerne fortæller histo-
rien om deres brutale liv ved hjælp 
af voldsomme rekonstruktioner af 
kampene og computeranimation.
Viasat History – 3. februar.

Afrikas store katte
Kenyas mest karismatiske store 
katte vender tilbage med mere acti-
on-pakkede eventyr. Gense Honey, 
den tapre gepard, Solo den heftige 
unge løve, og leoparden Shadow, der 
på tragisk vis mistede sin lille unge. 
Men denne gang er det ikke kun 
katte, der stjæler showet. Forbered 
dig på at møde en lang række bifi-
gurer, se optagelser fra selve lejren 
for første gang, og del fortællernes 
håb og skuffelser i intime video-
dagbøger, der tager seerne tættere 
på den magiske Masai Mara end 
nogensinde før.
Viasat Nature ■

Viasat nicher – tv der gi’r dig 
plads på 1. parket til 
uforglemmelige oplevelser

27Nr. 1 - januar 2011



Få fi lmen serveret 
på sofaen 
Med YouSee Plus kan du leje fi lm med din fjernbetjening 
– direkte fra sofaen. Der er masser af fi lm at vælge 
mellem, og vi giver den første! Og der er fl ere plusser, 
for med YouSee Plus kan du også starte tv-udsendelser 
forfra, sætte dem på pause og optage dem.

Bestil på youseeplus.dk - 80 80 40 40

TDC Butik - FONA - Elgiganten

Prem
iere

uge 51 YouSee Plus

89,-pr. md.

Pris i 6 mdr. v/BS 534 kr.

Forudsætter tv-pakke fra Skanderborg Antenneforening. Pris er inkl. 
oprettelse, YouSee Boks og Programkort. For at få fuldt udbytte af 
boksen, skal den have internetadgang. Der er 6 mdr. binding.



De første HD-kanaler bliver tilgæn-
gelige fra den 1. februar, når kryp-
teringen bliver fjernet på følgende 
8 HD-kanaler. ZDF HD, SVT1 HD, 
TV3+ HD, Kanal 5 HD, TV2 Film 
HD, Eurosport HD, TV2 Sport HD 
og 6éren HD. Den 1. marts bliver 
også Nickelodeon HD tilgængelig.  
Det er vel at mærke ikke specielle 
HD-kanaler, der åbnes op for, men 
HD-udgaver af nogle af de mest 
populære kanaler, der i forvejen 
indgår i vores kanal udbud.

Forudsætningen for at kunne se 
kanalerne i den høje kvalitet er, at 
man først og fremmest har et HD 
tv-apparat. Hvis apparatet ikke selv 
har en indbygget digital modtager 
af typen DVB-C med MPEG4, skal 
man også have en HD-digitalboks. 
Til gengæld har man ikke længere 
brug for et digital kort til at ‘åbne’ 
signalerne. HD-kanalerne i de tre 
pakker sendes ukrypteret, og det 
betyder, at man har fri adgang 
til kanalerne nøjagtig på samme 
måde, som man har fri adgang til 
de analoge og de almindelige digi-
tale kanaler i alle pakkerne.

Kanaler flytter for at give plads 
til HD-kanaler – Du skal derfor 
indlæse dine kanaler igen.
Selv om det ville være skønt og 
ideelt, så kommer de nye kanaler 
desværre ikke altid ind på dit tv 
helt af sig selv.
Ser du tv uden boks og kort, skal 
du indlæse dine kanaler igen. De 
fleste tv-apparater finder automa-
tisk tv-kanalerne, når du laver en 
kanalsøgning. 
Hvis du har YouSee Plus eller et 
YouSee Kort opdaterer dine kana-
ler sig automatisk. Til gengæld skal 
du som YouSee Plus-kunde oprette 
din favoritliste, forældresikring og 
planlægge dine optagelser igen, hvis 
du er vant til at bruge favoritliste, 
forældrekontrol og planlægning af 
optagelser.

Hvis du har en fladskærm 
med DVB-C modtager
Hvis du har en fladskærm med 
DVB-C modtager, skal du indlæse 
dine kanaler igen. For at indlæse 

kanalerne digitalt skal du bruge 
et netværks-id, som hedder 1746.  
Har du også en favoritliste på dit tv, 
skal du gendanne den. Hvordan du 
gør det, afhænger af dit tv, så læs i 
dit tv´s manual, hvordan du opret-
ter en favoritliste.

Hvis du har en YouSee Boks
Din YouSee Boks finder selv auto-
matisk kanalerne. Til gengæld kan 
du opleve, at nogle kanaler giver 
sort skærm, hvis du har oprettet en 
favoritliste, så TV Guiden kun viser 
de kanaler, du ser mest. Årsagen er, 
at nogle kanaler har byttet plads. 
Du skal derfor tilpasse din favorit-
liste, så din TV Guide fortsat viser 
dine foretrukne kanaler.
Få hjælp til at indlæse dine kanaler 
igen og andet, du skal foretage dig 
for at kunne se tv, som du plejer i 
vejledningerne herunder.
http://yousee.dk/tv2011/tv2011/
Indstil_dit_tv. ■

Så er der godt nyt til alle, der har købt, eller tænker på at købe 
et nyt fl adskærms-tv i HD-kvalitet. Det betyder superskarpe tv-
billeder og god lydkvalitet til alle medlemmer af Skanderborg 
Antenneforening med det rette udstyr.

HD TV bliver standarden i 
Skanderborg Antenneforening

Af  Brian Bjerre

29Nr. 1 - januar 2011



Se www.danskkabeltv.dk

 

 

  
 

 
 

internet via  
 

1. md.

  



Nr. 1 - januar 2008 31

Efteråret 2010 bød på endnu en omgang tyroler fest i for-
eningen. Det er ved at udvikle sig til en tradition og med det 
særkende, at vi henvender os til HELE familien den dag. Vores 
tv-udbyder, YouSee deltog med 3D demonstration og DKTV 
med de nyeste tilbud på internet – alt i festlig udklædning og 
med høj faglig indsigt! De veloplagte kanaler, som dels deltog 
og dels sponserede fl otte præmier, Discovery, MTV (Nickelo-
deon) og Eurosport, bidrog med vanlig entusiasme til at gøre 
dagen festlig, og vi siger mange tak for deltagelsen til alle jer, 
der kiggede ind på dagen i oktober.

Foto:  Kim Daugaard

Konkurrencer 
under afstemningen:  

Deltag meget gerne i de to konkurrencer, som kører under hele afstemningsperioden på nettet: www.skantenne.dk Discovery gi’r dig chancen for at blive dyrepasser for en dag i Skandinavisk Dyrepark, og Showtime sætter hele 50 billetter – med ledsager – på spil til 3D storfi lmen Sanctum i foråret. Se nærmere på kanalernes egne sider her i bladet. 
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THE VOICE TV
Danmarks populære ungdomskanal

med musik døgnet rundt

Husk at stemme på The Voice TV
ved brugerafstemningen, hvis du vil se:

  

MUSIK, STJERNER & 
LIVSSTILSPROGRAMMER

– uanset hvornår du vil!

STEM PÅ


