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Trængslen på det danske tv-marked er større end
nogensinde, og det kan godt gøre det svært at
sætte sine krydser denne gang. Er man sportsfan
f.eks. skal man studere lidt på de forskellige rettigheder, som ikke nødvendigvis længere er hos
den kanal, man plejer at se sin yndlingssport på.
Har man yndlingsværter, kan de være smuttet
over til en konkurrent, men selve programfladerne
ligger dog stadigvæk rimeligt fast. Og der er masser af ny-produktioner, som man kan glæde sig til
at se – som omtalt i kanalernes egne præsentationer her i bladet.
Den hårdnakkede finanskrise har gjort, at prisstigningerne faktisk ikke er så store, som man kunne
ha’ frygtet, men selvfølgelig er der stigninger på
specielt de danske kanaler, som gi’r basis for
endnu en udfordring, når programforhandlingerne
med vores udbyder, YouSee, for alvor går i gang
efter jeres afkrydsning. Det er dog i alt væsentligt
en fælles udfordring, da begge parter jo helst vil
tilbyde så attraktive pakker til medlemmerne som
overhovedet muligt.
Vi vil igen opfordre til, at man husker at afkrydse
børne-og ungdomskanalerne, hvor man får meget
for pengene og – også som sædvanlig – de

fine niche-kanaler, som vi helst skal bevare i det
digitale univers.
Vi glæder os til at præsentere masser af nye tiltag
i 2012 i forenings regi – måske kan vi allerede
løfte sløret lidt til årets generalforsamling, som
altid er velbesøgt. Husk også at følge med på
hjemmesiden og studer nyhedsbrevene, som gi’r
dig (og os!) mulighed for en løbende dialog.
Vi håber, rigtig mange af jer vil stemme denne
gang – det er super vigtigt! – og at flere vil gøre
det på nettet, da det jo gør optællingsprocessen
væsentlig hurtigere.
De bedste hilsner
Hanne Grøn
redaktør

Indhold
TV 2 som betalingskanal - Programafstemning,
og meget meget mere ..................................... 3

TNT7: Ny kanal fra Turner ................................... 21
SBS kanalerne i foråret 2012 ............................. 23

TV 2 vs TV 3 (og alle de andre) ........................

4

- Hvad glæder du dig til i 2012 ........................

7

Glæd dig til et underholdende 2012
på CANAL9 ........................................................ 25

Discovery Networks Nordic i foråret: ...............

9

Foråret på Viasat niche kanalerne ................. 27

Underholdning til alle aldre .............................. 11

Kort Nyt ............................................................... 29

Stemmeseddel 2012 .......................................... 15

Julestue i antenneforeningen........................... 31

TV3 og TV3+ ........................................................ 19

2

Nr 1 - januar 2012
2008

Tv 2 som betalingskanal
– Programafstemning, og meget
meget mere
AF HENRIK CHRISTENSEN

TV 2 som betalingskanal
TV 2 løber ikke rundt økonomisk. Derfor
har Folketinget, med godkendelse fra EU
besluttet, at TV 2 fra 11. januar 2012 skal
overgå til at være en betalingskanal.
I 2004 stoppede TV 2 med at modtage
licens og har siden kun været finansieret
af reklamer. Det er desværre ikke nok, og
TV 2´s hovedkanal har haft store årlige
underskud.
Vi har i Skanderborg Antenneforening
besluttet at indstille til generalforsamlingen, at TV 2 fortsat skal findes i vores
lille pakke.
TV 2 er landets suverænt mest populære
tv-kanal. På denne baggrund finder vi det
naturligt, at alle vores medlemmer skal
kunne se kanalen.
Den øgede omkostning til TV 2 bliver
dog en udfordring, idet den er med til at
presse prisen for vores programpakker i
vejret, og konsekvensen kan blive, at vi
bliver nødsaget til at fjerne andre betalingskanaler.

Programafstemning
Stemmeseddel er ilagt dette blad, ligesom det er muligt at stemme via vores
hjemmeside på www.skantenne.dk.
Som medlem er du med til at bestemme
hvilke programmer vi skal købe hjem til
henholdsvis Lille pakke, Mellem pakke og
vores Store pakke.
Vi oplever et fortsat pres på priserne på
de enkelte programmer og med betaling

for TV 2, kan det blive en økonomisk
udfordring at fortsætte med at kunne
levere alle nuværende programmer.
Der er samtidig kæmpe store forskelle på
hvad de enkelte programmer koster. Som
eksempel koster den dyreste kanal, TV2
Sport over 400 kr. i indkøbspris.
Canal9 og TV3 koster over 300 kr. og
mange andre kanaler koster over 200 kr.
I den billigere ende ligger der en lang
række kanaler, som vi kan købe hjem til
helt andre priser.
Husk at varetage hele familiens ønsker
når du stemmer.
Vi ønsker at have et bredt indhold i de
forskellige pakker, så der også er noget
for vores teenagebørn og tegnefilm til
de små.

TV i flere rum
Til forskel fra flere af de andre udbydere
på markedet, her i blandt Boxer og TDC
Trio, kan du som medlem i Skanderborg
Antenneforening se TV i flere rum.
Med en Lille, Mellem eller Stor pakke
hos os har du altid adgang til at se alle
dine kanaler i alle de rum, du har tv-stik.
Vi sender de fleste kanaler både analogt
og digitalt, så du kan se dem på ethvert
fjernsyn – uden ekstra udstyr, og uden
det koster dig ekstra.

Mulighed for at tilkøbe
Ekstrakanaler
Gennem vores samarbejdspartner, YouSee, tilbyder vi nu vores medlemmer en
masse kanaler at vælge mellem. Der er
frit valg mellem sportskanaler, børnekanaler, kanaler med film og serier og meget
andet.
Medlemmer i Skanderborg antenneforening har mulighed for at vælge
Ekstrakanaler allerede fra den lille pakke.
Der er op til 70 kanaler til 4 forskellige
priser.
For at få Ekstrakanaler, skal man minimum
vælge 4 Ekstrakanaler og have et YouSee
Kort.

Udmeldelse af FDA
Skanderborg Antenneforening har i en
årrække været medlem af FDA.
FDA – Forenede Danske Antenneanlæg,
er en uafhængig landsorganisation for
antenneanlæg.
Skanderborg Antenneforening har en
størrelse der gør, at vi fra kontorets- og
bestyrelsens side, kan klare mange ting
som mindre antenneforeninger ikke kan.
Baggrunden for beslutningen var således,
at vi ikke vurderede, at vi modtog ydelser eller rådgivning fra FDA, der kunne
retfærdiggøre det årlige medlemskontingent.

Generalforsamling
Skanderborg Antenneforening afholder
årets generalforsamling i aulaen på Morten
Børup Skolen, tirsdag den 28.02.2012.
På generalforsamlingen vil næste års kontingent og indholdet i de tre programpakker blive fremlagt og besluttet.
Vi håber på interesse for foreningen og et
stort fremmøde. ■
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Afstemningen 2012:

TV 2 vs TV3 (og alle de andre)
Som beskrevet i Henriks leder skal Skanderborg Antenneforenings medlemmer for første
gang tage stilling til en konkret afkrydsning af TV 2's status i nettet som en direkte
følge af kanalens overgang til betalingskanal.
AF HANNE GRØN
De første alarmerende pris-udmeldinger
på kanalen er for længst afløst af en mere
”spiselig” pris for kabeltv-kunder (som os)
og det vil nok være overraskende, om den
ikke bli’r en stemmesluger på linie med de
sidste mange års vindere, TV3 og 3+.
Kanalen har mange sikre kort på hånden
som en bred underholdningskanal, men
skal selvfølgelig kridte skoene ekstra
med nye formater, hvis populariteten skal
holdes. ”Voice” satsningen har været en
gedigen succes, som snildt kan matche
X-Factor på DR 1, mens doku-serier og
ny-produktioner ofte er udgået fra TV3,
som opfattes som mere dynamisk og god
til at spotte nye talenter til tv. Men de kan
også finde nogle lidt mere ”prøvede”.

Værtsskifte –frem og tilbage!
Jes Dorph dribler til Viasat
Viasat kanalerne har sikret sig en af de
populæreste tv-værter på TV 2, nemlig
Jes Dorph-Petersen, som efter 22 år har
valgt at følge sit fodboldhjerte som kommentator på TV3+ Champions League.
Han afløser her Peter Schmeichel og skal
sammen med de garvede medværter, bl.a.
Preben Elkjær, være med til at forny den
redaktionelle dækning af de populære
kampe. I skrivende stund er det ikke oplyst,
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hvilke andre værts opgaver, Jes Dorph vil
bestride, udover ”forskellige events”.
TV 2 nappede til gengæld Christiane
Schaumburg, som indledte sin tv-karriere
på TV3 (i 2900 Happiness som var hendes
første ”rigtige” skuespil-rolle).

Hun forlader dog nu bl.a. værtsrollen i
”Vild med Dans” – og afløses af en anden
TV 3 ”veteran” Ibi Støving (Paradise Hotel,
og senest Åndernes Magt på TV3). ■

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

Vises
digitalt på
kanal 59

Viasat Nature er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle, historiske og
samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. Derudover får du 2 erotiske kanaler.
Husk at du kan se dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening.

Se mere på www.skantenne.dk

Eurosport og Eurosport 2

– Hvad glæder du dig til i 2012?
Eurosports seere får dette forår mulighed for at følge danske sportsfolk i endnu højere
grad end nogensinde før. Se hvorfor du skal vælge Europas to største sportskanaler til
din programpakke 2012!
Eurosport og Eurosport 2 starter 2012
op med et tætpakket program med tennis,
fodbold og motorsport. Tre sportsgrene,
der bliver fulgt op af cykling, snooker og
atletik måneden efter. Første halvår afsluttes med et brag, når medaljeracet
starter ved OL i London.

Caroline Wozniacki-feberen
raser på Eurosport
Kun Eurosport og Eurosport 2 følger
Caroline Wozniacki, når hun vinder titler
i WTA-turneringen, og derudover viser
kanalerne eksklusivt Australian Open,
French Open og US Open. Bag mikrofonen har Eurosport Danmarks bedste
tenniseksperter, Tine Scheuer-Larsen og
Michael Mortensen. Begge tror på, at det
kan blive året, hvor Caroline endelig vinder
en af de store Grand Slam-titler:

"Hele verden venter på, at hun vinder
den Grand Slam-titel, og det kan meget
vel blive i år, hvis hun forbedrer de ting i
hendes spil, der har gjort, at hun endnu
ikke har en af de store pokaler i skabet",
fortæller Michael Mortensen, der
træner Caroline Wozniacki, når hun er
hjemme i Danmark.

Fodbold-tilskuere som
Premier League drømmer om
Eurosport 2 sender hver uge LIVE fra den
tyske Bundesliga, der når sin afgørelse
i maj måned. Bundesligaen har fået en
status som værende en af de tre bedste
ligaer i Europa. Der er større stjerner end
nogensinde før, og klubbernes økonomi er
sundere end man ser i andre ligaer. Dette
har medvirket til, at stjerner som Raul,
Huntelaar, Ballack og Ribery er at finde i
ligaen med Europas højeste tilskuergennemsnit. Specielt de tyske mestre fra
Dortmund har rammerne i orden, når man
til hver hjemmekamp kan melde udsolgt
med 80.000 tilskuere. Bundesligaens
danske islæt består bl.a. af Frank Arnesen
i HSV og William Kvist i Stuttgart.

"Her er det mig, der er bossen. Og det
er ufatteligt spændende, at være en del
af en klub i Bundesligaen, der vel nok har
de bedste rammer i verden", fortæller
Frank Arnesen.

Brian Holm kommenterer igen
på Eurosport
'Danmarks cykelkanal' - sådan omtaler
Brian Holm Eurosport. Det har han ret i,
især når man ser på listen over cykelløb,
som sendes på Eurosport og Eurosport 2.
Kanalerne sender alle de store etapeløb
samt klassikerne; Giro d’Italia, Tour de
France, Vuelta á España, VM, Paris-Roubaix, Flandern Rundt og Milano san Remo
er bare et lille udpluk af de mange løb,
som Eurosport eksperter Thomas Bay, Jakob Piil, Leif Mortensen og Brian Holm vil
guide seerne igennem.

Motorsport:
Følg Kristian Poulsen, Michel Nykjær og
Tom Kristensen ved bl.a.: Paris-Dakar,
WTCC, Le Mans og IRC.
OL 2012:
Følg bl.a. de danske håndboldspillere,
fodboldspillere, svømmere, Caroline Wozniacki og andre stjerneatleter. ■

"Jeg glæder mig til at kommentere på
Eurosport igen, det er Danmarks cykelkanal, og med jobbet som kommentator
og sportsdirektør hos Quick Step, så har
jeg en masse spændende ting at fortælle
seerne, som de ikke hører andre steder",
fortæller Brian Holm.
Eurosport og Eurosport 2 er det makkerpar, som leverer internationalt sportsindhold til sportsseere, der vil underholdes af
en bred vifte af sportsgrene.
Eurosports kanaler informerer også seerne om de største begivenheder på
Eurosport Danmark på Facebook samt
Eurosport.dk.

Hvad byder første halvdel af
2012 bl.a. på?
Tennis:
Følg Caroline Wozniacki og Roger Federer ved: WTA, ATP, Australian Open,
French Open og US Open.
Cykling:
Følg Jakob Fuglsang, Alex Rasmussen,
Chris Anker Sørensen og de andre stjerner ved bl.a.: Paris-Nice, Paris-Roubaix,
Liege-Bastogne-Liege, Giro d'Italia, Tour
de France, Vuelta a España og VM.
Fodbold:
Følg Drogba, Eto'o, Essien, Touré, Prince
Boateng, William Kvist, Frank Arnesen,
Bo Svensson i: Afrikanske Mesterskab,
Bundesliga, 2. Bundesliga.
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Vi glæder os til at vise dig

Danmarks nye tv-kanal
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Discovery Networks Nordic
i foråret:
TLC – ny kanal sætter
ny standard
Den nyeste kanal fra Discovery Networks
Nordic har fået en overvældende fin start
på det danske marked med sin cocktail
af livsstilsprogrammer, drama og dokumentar. Allerede efter kun 30 dage i
luften opnåede kanalen en plads som
den 10. største kommercielle kanal i sin
målgruppe (kvinder i alderen 20-49 år,
selvom mænd gerne må kigge med!), og
trenden fortsætter.

Skanderborgs seere har haft chancen
for at være med fra starten, da kanalen
har været på vores net siden lanceringen
i oktober.
Januar på TLC byder på helt nye serier,
bl.a. en dokumentarserie om ”Dyreaffald i
produkter”, der afslører, hvad der gemmer
sig i produkter som make up, tennisketsjere, vinterstøvler og kondomer, for nu at
tage en blandet palet.

Ravnemor eller det modsatte?
I serien "verdens værste mor" møder vi
Lenore Skenazy, som har sin egen mening
om, hvordan børn skal opdrages. Hun gør
bl.a. op med den overbeskyttende måde,
mange familier opdrager deres børn på
og giver skarpt svar på tiltale på den kritik,
hun møder for sine synspunkter.

Benhård modelverden
Hvis du tror, modelverdenen er en dans på
roser, vil ”The Model Agency” måske være
en øjenåbner. Vi følger modelbureauet
Premier Models, når de booker modeller
til de helt rigtige fashionshows og deres
hverdag i en af verdens hårdeste – og
samtidig mest glamourøse – brancher.

Nyt fra Discovery Channel
Januar på Discovery Channel er spækket med nyheder til den nysgerrige
seer. Januar byder bl.a. på gensyn med
”Supersælgere” – det med de fantastiske
biler, hvor nogle af sæsonens højdepunkter er Mike’s jagt på en Saab 9-3 Turbo
og make-overs af klassiske biler.
Et andet bud kunne være Mega World,
som er en oplevelsesserie hvor hver episode fokuserer på ét land og dets største
resultater indenfor videnskab og teknologi. Serien kommer bl.a. til Danmark, hvor
der ses nærmere på de innovative tiltag,
Lego og B&O er i gang med netop nu.

Husk også Animal Planet
med dit kryds!
Det er ikke kun Doctor Dolittle, der kan
tale med dyrene! I serien "Tal med dyrene",
som sendes i januar, viser de to værter,
Nicky Buckley og Dr. Chris Brown, at det

rent faktisk er muligt at kommunikere med
vores firbenede venner. Hver episode
fortæller en ny finurlig historie om noget,
alle vi dyrevenner godt vidste i forvejen!
(Mandag-fredag kl. 15.30). ■
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- hver dag fra kl.

og lærerige
Sjove, spændende alderen 2 – 14 år
børn i
programmer for

Kung Fu Panda
– nu som serie på Nickelodeon
VERDENS STØRSTE UNDERHOLDNINGSKANAL
FOR UNGE MED DE FEDESTE PROGRAMMER
OG DEN BEDSTE MUSIK

FRA APRIL 2012 KAN
DU IGEN SE BEAVIS OG
BUTT-HEAD PÅ MTV
– HELT NYE SÆSONER.

DIT LIVS

SOUNDTRACK

DANMARKS MUSIK TV-KANAL MED DE STØRSTE
HITS FRA FØR OG NU!

SE MED MANDAG TIL TORSDAG
KL. 22.00 NÅR DAN RACHLIN
TAGER DIG MED PÅ EN TIMES
UNIK REJSE IND I MUSIKKENS
VERDEN.

STEM PÅ NICKELODEON, MTV & VH1
– UNDERHOLDNING TIL ALLE ALDRE.

Underholdning til
alle aldre...
Nickelodeon, MTV og VH1 repræsenterer underholdning til alle
aldersgrupper. Nickelodeon er for de mindste, MTV for de unge og VH1 for de modne.
Programmerne på Nickelodeon er målrettet børn i alderen 2 – 14 år og sender hver
dag fra 05 til 20. På Nickelodeon kan børnene møde alle deres favoritter. Lege og
lære med Dora Udforskeren, ta’ på eventyr
under havets overflade med SvampeBob
Firkant, være med når Pingvinerne fra
Madagaskar går på opdagelse i New York
Zoo, og lytte med når iCarly blænder op
for sit web show.
MTV er for de unge, og viser døgnet rundt
de fedeste serier, og spiller den bedste

musik fra både den danske og internationale musikscene. Hele dagen er kanalen
spækket med underholdende serier og
shows. Følg slænget fra Jersey Shore,
pigerne fra 16 and pregnant og vennerne fra South Park. Til marts er Mattias
Hundebøll og Christine Milton igen tilbage i musikprogrammet Transistor, hvor
de præsenterer det bedste og nyeste fra
Rockens og poppens verden og fra april
2012 kan du igen se Beavis og Butt-head
på dansk TV.

Kung FU Panda – nu som serie
på Nickelodeon

VH1 er musikkanalen, der giver dig dit
livs soundtrack med de største hits fra før
og nu. VH1 spiller musik døgnet rundt,
med det bedste fra 80’erne, 90’erne og
00’erne. Fra mandag til torsdag guider
Dan Rachlin dig sikkert gennem en times
rejse i musikkens verden – med regelmæssige bidrag fra aktuelle kunstnere
fra den danske musikscene. I Dan's får
du serveret de nyeste, vigtigste og mest
relevante musikvideoer, suppleret med
Dan Rachlins unikke indsigt i dansk og
international musikhistorie.

Beavis og Butt-head
vender tilbage

Nu kan børnene møde den entusiastiske,
enorme og lidt klodsede panda Po, som
serie på Nickelodeon. Se de nye afsnit
hver søndag kl. 16.35. Po arbejder i
familiens nudelrestaurant men drømmer
om at blive den næste store kampsportshelt. Ta’ med når Po og hans venner i de
fantastiske 5, anført af Master Shifu tager
på eventyr og følg Po’s kamp for at blive
en ægte kampsports-helt.

Fra april 2012 kan du gense Beavis og
Butt-head når MTV Danmark blænder op
for en helt ny sæson. Det er 14 år siden
Beavis og Butt-head sidst kørte over
skærmen i Danmark. Det er igen Mike
Judge, der står bag og lægger stemme
til de to bumsede teenagere, som ikke er
blevet en dag ældre. Glæd dig til at høre
Beavis og Butt-head gøre grin med blandt
andet nogle af tidens største realityserier
Jersey Shore og 16 and pregnant. ■
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HV
HVEM
BLIVER DANMARKS STØRSTE STEMME?
De 20 tilbageværende sangere skal nu bevise deres værd LIVE foran hele
Danmark, og seerne tages med på råd for at støtte coachene i de sidste
Da
svære udvælgelser. Vinderen af “Voice - Danmarks største stemme” bliver
svæ
fundet i det spektakulære finale show den 25. februar 2012 på TV 2.
fun

NABOLANDSKANALERNE
ARD / Buddenbrooks

ZDF / Terra X

drama
dokumentar
kultur
SVT / Jägarne

ZDF / Dresden

MED DANSKE
UNDERTEKSTER
ZDF / Terra X

SVT / Veckans Föreställning

Se kvalitets-tv fra Sverige, Norge og Tyskland med danske undertekster.
Nabolandskanalerne byder på masser af dokumentar, dramaer, krimier,
nyheder, historie- og naturprogrammer. Vi ses!

Danske undertekster
fås hos YouSee, Stofa,
Waoo og de ﬂeste
antenneforeninger
SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

Vises
Vises
analogt
digitalt
og
digitaltpå
på
kanal 59
60
60
kanal

Viasat History er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle, historiske og
samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. Derudover får du 2 erotiske kanaler.
Husk at du kan se dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening.

Se mere på www.skantenne.dk

Stemmeseddel 2012
Udfyld venligst:
Gade:

Nr. og etage:

Side:

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

Stemmesedlen skal afleveres
senest tirsdag den 7. februar 2012 kl. 18.00
Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2012.

Programvalg:
Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.

Du kan også vælge at stemme på kanalerne over internettet.
Følg anvisningerne 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:

Løvbjerg Skanderborg

SuperBrugsen Solbjerg

Kvickly Skanderborg

KWIK/SPAR Virring

KC Superbest Højvangen

SPAR Vrold

SuperBrugsen Stilling

Kvickly Ry

SuperBrugsen Hørning

TV-Program stemmeseddel 2012/2013
TV-logoer

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Sæt
kryds

TV-logoer

National (must carry)

DVB-C

TV-programmer

Pris pr. år
inkl. moms

Nr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

DR1

1

X

Eurosport Nordic

97,50 kr.

20

DR2

2

X

TLC

89,25 kr.

21

Digitalt DR1/DR2/DRK/
Ramasjang/Folketings TV

3

X

Viasat Golf

89,25 kr.

22

NGC Wild

82,50 kr.

23

Kanaler +25 kr. pr. mdr.
TV2 Sport

468,75 kr.

4

Showtime

82,50 kr.

24

TV3

379,50 kr.

5

Eurosport 2

75,00 kr.

25

3+

329,85 kr.

6

Animal Planet

63,90 kr.

26

BBC Entertainment

60,00 kr.

27

Kanaler +15 kr. pr. mdr.
Canal 9

267,75 kr.

7

MTV

60,00 kr.

28

Kanal 5

247,50 kr.

8

National Geographic
Channel

60,00 kr.

29

TV2 Zulu

237,90 kr.

9

Under 5 kr. pr. mdr.

TV2 News

225,00 kr.

10

Star!

56,25 kr.

30

Cartoon/TCM

54,00 kr.

31

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.
TV2 Charlie

171,75 kr.

11

Viasat Nature/Crime/
Playboy

52,50 kr.

32

6'eren

164,25 kr.

12

TNT7

52,50 kr.

33

Kanal4

161,25 kr.

13

Discovery World

46,50 kr.

34

TV2

150,00 kr.

14

Discovery Science

46,50 kr.

35

DK4

149,25 kr.

15

Discovery ID

46,50 kr.

36

CNN

43,50 kr.

37

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.
Discovery

124,05 kr.

16

The Voice TV

41,25 kr.

38

Disney Channel

119,25 kr.

17

Viasat History

41,25 kr.

39

3 Puls

112,80 kr.

18

Nickelodeon*
(incl. Nick Jr.)

37,50 kr.

40

TV2 Film

103,50 kr.

19

VH1 (Dansk version)

37,50 kr.

41

Programmer med lys blå baggrund, indgår i udbuddet i 2011.
* Nick Jr medfølger gratis ved kryds på hovedkanal

Sæt
kryds

TV-logoer

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

Nr.

Sæt
kryds

Pris pr. år
inkl. moms

TV-programmer

TV-logoer

Nr.

Sæt
kryds

Under 5 kr. pr. mdr.

Under 5 kr. pr. mdr.
Viasat Explorer/Spice

37,50 kr.

42

ARD

19,65 kr.

57

Zone Reality

37,50 kr.

43

ZDF

19,65 kr.

58

BBC Lifestyle

33,75 kr.

44

NDR

19,65 kr.

59

BBC World News

33,75 kr.

45

Sat 1

19,65 kr.

60

Travel Channel

33,75 kr.

46

3Sat

19,65 kr.

61

euronews

18,00 kr.

47

RTL

19,65 kr.

62

DR Update

19,65 kr.

48

Pro 7

19,65 kr.

63

DR Kultur

19,65 kr.

49

VOX

19,65 kr.

64

DR Ramasjang

19,65 kr.

50

TV 5 Europe (fransk)

19,65 kr.

65

NRK 1

19,65 kr.

51

TVE Internacional

19,65 kr.

66

NRK 2
(leveres ikke digitalt)

19,65 kr.

52

RAI Uno (Italiensk)

19,65 kr.

67

TV2 Norge

19,65 kr.

53

SV 1

19,65 kr.

54

SV 2

19,65 kr.

55

TV 4

19,65 kr.

56

(Spansk)

Forslag til TV kanaler

Brugerundersøgelse
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
2012/2013.
1) Er der / benyttes der i husstanden TV apparat(er)
med indbygget digital DVB-C/Kabel-TV modtager
1 stk.

Ved ikke

2 stk.

Ingen

Mere end 2 stk.

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.

Ved ikke

2 stk.

Ingen

Mere end 2 stk.
2) Er der / benyttes der i husstanden TV apparat(er)
uden digital DVB-C/Kabel-TV modtager
1 stk.

Ved ikke

2 stk.

Ingen

Mere end 2 stk.

Information til
foreningens medlemmer
Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag den 28. 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 2012 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker.
”Pakke fordele”: Bemærk, at afkrydsning ved flere af kanalerne kan give en tillægsgevinst i form af fri adgang til HD-udgaven af samme kanal, f.eks. Kanal 5, 6’eren,
TV3+, SV1, ZDF, Nickelodeon, TV 2 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 ”pakken”.
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.

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

TV3 og TV3+
Laura Drasbæk vært på ny udgave
af "Vis mig dit køleskab"
Skuespilleren Laura Drasbæk bliver ny
vært på TV3, når vi til foråret tager hul på
en helt ny udgave af det tidligere meget
populære program ”Vis mig dit køleskab”.
Laura Drasbæk er uddannet skuespiller
fra Århus Teater i 2001 men debuterede
allerede i 1990 i filmen ”Lad isbjørnene
danse”. Hun har også skrevet børnebøger
og i 2010 deltog hun i Vild med Dans,
hvor hun fik en fornem 2. plads med dansepartneren Silas Holst.
”Laura er et alsidigt talent, vi glæder os
meget til at præsentere i foråret 2012.
Hun passer fantastisk ind i den moderne
udgave af Vis mig dit køleskab, som TV3
er ved at producere sammen med produktionsselskabet GONG. Seerne vil med
sikkerhed kunne genkende det, hvis de så
det dengang i 1990’erne. Men vi kan også
roligt love, at det indlysende nu laves i en
meget fornyet og langt mere underholdende udgave”, siger TV3’s programdirektør
Morten Mogensen.
Programmet får premiere på TV3
PULS i foråret 2012.

TV3 sender ny international
tv-serie med blandt andre
Thure Lindhardt og
Paw Henriksen i 2012
Seks europæiske tv-kanaler er gået sammen om den nye, internationale dramaserie ”The Artist”, der sendes på TV3 sidst
i 2012. Dramaseriens omdrejningspunkt
er en international kunstnergruppe bosiddende i København. Gruppen involveres i

en sand thriller, da et af dens medlemmer
pludselig forsvinder. Serien er produceret, så seerne vil kunne følge udviklingen
i historien på flere medieplatforme end
tv-skærmen.
Hovedrollerne spilles af en række kendte
skuespillere fra de forskellige lande. Thure
Lindhardt og Paw Henriksen er to af
de bærende danske skuespillere, Tuva
Novotny, Donald Högberg fra Sverige,
Tommi Korpela, Elmer Bäck (Finland),
Viktoria Winge (Norge), Teun Luijkx
(Holland) og Thomas Ryckewaert, Johan
Van Assche, Johan Leysen og Lien Van
De Kelder (Belgien).
”TV3 går gerne nye veje og da muligheden for at deltage i denne internationale produktion opstod, slog vi til. Vi vil på
vores kanaler gerne tilbyde vores seere et
stadigt mere varieret tilbud af tv-programmer med både danske egenproduktioner,
indkøbte serier og film, eksklusiv sport
– og nu også international dramatik. Vi
får gode erfaringer med produktionen af
denne serie, og den kan i kvalitet sagtens
måle sig med andre internationale dramaproduktioner, hvad samarbejdspartnerne
også vidner om. Og måske åbner den
nye døre for også TV3 i de kommende
år,” siger TV3s programdirektør, Morten
Mogensen

Danske Helte
De rejste fra Danmark og ud i verden for
at gøre en forskel. Mød de danske helte i
to nye afsnit på TV3+ i januar.
Det er ikke alle, der stiller sig tilfreds med
leverpostej, regnfulde somre og kedelige

ni til fem-jobs. Den nye reportageserie
Danske Helte skildrer livet for en række
danskere, der har taget springet til udlandet og gjort det til deres levevej at hjælpe
andre.
Vi møder dem så forskellige steder
som Alaska, Australien, London og Los
Angeles, hvor de gør tjeneste som brandmænd, kriminalbetjente, paramedicinere
og ambulancereddere. Her slukker de
skovbrande, opretholder lov og orden og
hjælper folk i nød.
I to nye programmer viser vi de danske
heltes daglige udfordringer i ekstreme og
livstruende situationer, som kun sjældent
kan sammenlignes med dem, som beredskabet i Danmark møder.

Ny dokumentarserie om
stalking på vej
Mens politikerne i øjeblikket diskuterer
en ny lov for at forhindre stalking, er TV3
og Strix TV gået i gang med at producere en stærk dansk dokumentarserie
om stalking. Dokumentarserien sendes i
2012 på TV3.
I serien sættes der fokus på de mange problemer og konsekvenser, der er forbundet
med stalking. Programmet vil skabe synlighed og anerkendelse af det stigende
stalkingproblem i Danmark. Seerne vil
møde en række ofre for stalking, der fortæller om, hvad det vil sige at blive forfulgt.
Og serien vil samtidig vise seerne, hvordan stalkingen udøves mod hvert offer.
Og naturligvis konfrontere personen bag
stalkingen. ■
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Se CNN for nyeste globale
nyheder af betydning
du kan også dagligt se talkshows, dokumentarer og
andre programmer af stor relevans for din hverdag i
en global verden

cnni.com
facebook.com/cnninternational
@cnni

TNT 7:
Ny kanal fra Turner med top ﬁlm,
drama og suveræne doku-programmer
Skanderborgs seere har allerede fra juletid kunnet se med på TNT7, som er Turner’s
nyeste bud på en alsidig underholdningskanal. I januar skrues helt op for blusset med
Steven Spielberg’s succes serie: Falling Skies.
Falling Skies er produceret sammen
med cheferne for Dreamworks TV, og
manuskriptforfatter Robert Rodat, som
blev Oscar nomineret for manuskriptet
til ”Saving Private Ryan” med bl.a. Tom
Hanks.
Serien er en fremtidsfiktion om menneskets overlevelse efter at aliens har angrebet jorden. Indbyggerne er handlingslammede, og for at overleve tvinges de ud i at
gøre ting, de aldrig havde drømt om. Ved
seriens start er der gået seks måneder
siden det første angreb, og de få overle-

vende samler sig uden for de større byer,
hvor de forbereder sig til et modangreb.
Hovedrollen indtages af Noah Wyle
(”Skadestuen”) som spiller en historielærer fra Boston, der har mistet kontakten til
sin familie efter angrebet. Hans overordnede, spillet af Will Patton (Armageddon)
leder modstandsbevægelsen, så det er
store navne, der pryder plakaten hele
vejen rundt.
Serien fokuserer på de overlevendes
modstandskraft og kamp for at beholde
deres
menneskelighed, selvom alt ligger i
de
ruiner.
Den beskriver, hvordan hårde tider
rui
kan knytte mennesker tættere sammen
men
me også, hvordan vi vil vende os mod
vores
næste, når desperationen sætter
vor
ind.
ind Temaet er set før, men er også almengyldigt
og da karaktererne er ”almindelige
gy
mennesker”,
som udfører heltegerninger,
me

er der også mulighed for identificering
med figurerne.
Falling Skies sendes hver søndag kl. 21.00,
og genudsendes onsdage kl. 23.00.
Af andre serier, seerne kan underholde
sig med er ”Portlandia”, ”Being Erica”,
”Men in Trees”, ”Party Down”, ”Weeds”
og ”Studio 60 on the Sunset Strip” . ■
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YouSee Plus til
0 kr. indtil 1. maj
YouSee Plus er en helt ny måde at se tv på, hvor du
bestemmer, hvad du vil se, og hvornår du vil se det.
Slå til nu, og få YouSee Plus til 0 kr. helt frem til 1. maj
inklusive 5 premierefilm til en værdi af op til 245 kr
Bestil her: yousee.dk, 80 80 40 40 – TDC Butik,
Expert Skanderborg og Blåbjerg Radio

Lej ﬁlm
med din
fjernbetjening

k r.
)

em

indtil 1/5-12.
Herefter 89 kr./md.
Pris i 6 mdr. 181-339 kr.

l2
45

pr

Tilbuddet gælder til 26/2-12 for dig, som er medlem af Skanderborg Antenneforening
og har tv fra YouSee og ikke har haft YouSee Plus i de seneste 6 mdr. Mindstepris i
6 mdr. bindingsperiode er v/BS og varierer, alt efter hvor hurtigt du bestiller. De fleste
tjenester kræver internetadgang.
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SBS kanalerne i
foråret 2012
SBS koncernen med succes-kanalerne 4, 5 og 6’eren byder på både frisk nyt
og populære gensyn i 2012.

Big Brother 2012
Kanal 5 præsenterer i følge sin foromtale
”verdens største mediefænomen, der indtil videre har indtaget 87 lande, overvåget
3598 deltagere og kåret over 260 vindere.
”Big Brother” overtager Danmark, og man
kan følge med 24/7 på tv, radio, web og
mobil. Big Brother handler om kærlighed,
oprigtighed, humor og venskab, når deltagerne presses til kanten og udfordres på
deres grænser og værdier.

Nye spændings serier
Af nye serier bør fremhæves The Killing
(bygget over den danske Forbrydelsen).
Den første sæson efterlod fortvivlede fans
verden over, da det ikke afsløredes, hvem
der myrdede teenageren Rosie Larsen.
Men til foråret rammer sæson 2 de danske
tv-skærme, og det bliver tid til at følge
Sarah Lindens opklarings arbejde til dørs.
Og bare rolig – historien er ikke fortalt
før, for the Killing følger ikke den danske
afslutning og opererer derfor med sit eget
dramatiske plot.

- Nye serier
”Kia Liv på julemærkehjemmet”
Kia Liv Fischer (bl.a. kendt fra Slemme
slemme piger) forsøger at smide kilo’ene
i foråret 2012 i serien ”Kia Liv på
Julemærkehjemmet”. Sammen med 48
overvægtige børn skal Kia Liv morgenløbe,
spise sundt og tabe så meget som muligt
i løbet af 10 uger. Dette er selvsagt et mål
i sig selv, men Kia Livs valg af slanke-kur
sted i Skælskør er også motiveret i at

prøve at forstå den kamp, overvægtige
børn er oppe imod og hvorfor det bli’r et
større og større problem.
Kanal 4 byder også på bl.a. en ny amerikansk serie i 2012. I ”Good Christian
Bitches” vender den tidligere High School
dronning Amanda tilbage til sin hjemby
efter et kuldsejlet ægteskab, og nu er
spøgsmålet: Vil byens gode kristne kvinder byde hende velkommen hjem, eller er
knivene slebet, så hun må kigge sig over
skulderen?

- masser af top-fodbold
Danmarks fodboldkanal garanterer fortsat
mesterklasse fra Premier League, hvor
Manchester City i år ligner en seriøs
udfordrer til titlen. La Liga, Copa del Rey
og FA Cup er andre gode bud på et fodboldmættet forår. ■
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OLD		
		
INTERNATIONAL FODB

SEJE SERIER 		

CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga og Superligaen.
Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag vendes over
eftermiddagskaffen. Hos os kan du bl.a. opleve den spændende krimiserie
Law and Order: Criminal Intent, hvor masser af forbrydelser skal opklares.
CANAL9 er kort sagt alt det, der bliver snakket om i morgen – og det ville
være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK

15

OG SUPERLIGA TIL 20

Glæd dig til et underholdende
2012 på CANAL9
Endnu mere af de bedste rettigheder på CANAL9 – til samme pris!
CANAL9 har forlænget rettighederne til den danske Superliga i yderligere 3 år. Så nu kan
der som minimum ses Superliga på CANAL9 helt frem til sommeren 2015. Årets første
kampe starter den første weekend i marts – og vi er med fra første ﬂøjt. Derudover kan
man fra sommeren glæde sig til eksklusive transmissioner fra Europa League og endnu
mere spansk fodbold i selskab med stjerner som Messi og Ronaldo. Men husk også, at
CANAL9 er meget mere end bare sport.

Superligaen vil fortsat være sikret intensiv dækning på CANAL9, når Stig Tøfting,
Michael Gravgaard, Erik Rasmussen og
Mette Cornelius alle er klar med viden
og interviews fra studiet og de danske
stadions. Det bliver et spændende forår,
hvor vi er med hele vejen, når der skal
findes en mester og et par nedrykkere.
I det nye år vil der også komme endnu
større fokus på La Liga i Spanien, hvor
mesterskabet igen ligner et parløb mellem
ærkerivalerne fra FC Barcelona og Real
Madrid. Weekend efter weekend kan man
følge dagsformen på superstjerner som
Messi, Ronaldo, van Nistelrooy, Xavi og
Benzema.
Fra sommeren har CANAL9 desuden sikret sig rettighederne til Europa League.
Her kan man i midtugen følge både danske og internationale tophold i jagten
på den store prestigefyldte pokal. Med
både Superligaen, den spanske La Liga
samt rettighederne til Europa League –
naturligvis inklusiv alle de danske holds
kampe - har CANAL9 styrket kanalens i
forvejen stærke fodboldrettigheder. Det
giver endnu mere af den bedste fodbold
til de mange boldglade tv-seere – og det
endda uden at vi hæver prisen.
Men nu skal det jo ikke være sport det
hele. CANAL9 er leveringsdygtige i alt fra
prisvindende dramaserier til spillefilm
med de største danske og internationale
stjerner. Derudover er vi hjemstedet for
hæsblæsende dokumentarserier fra
alverdens brændpunkter. Vi er klar over,
at både vores seere og bestyrelserne i
antenneforeningerne forventer, at vi også
leverer varen på underholdningssiden.
På seriefronten spænder vi derfor vidt fra

blodig action i Spartacus – Blood &
Sand til kriminalgåder i den spændende
krimiserie Law and Order: Criminal
Intent.
På dokumentar- og reportagesiden er
Richard Hammond fra Top Gear vært på
den britiske dokumentarserie Helicopter
Heroes. Som titlen afslører, omhandler
programmet det heltemodige personale
på en redningshelikopter, der ofte opererer i ekstreme redningsaktioner. Derudover
holder vi fast i seerfavoritter, som COPS,
Real Rescues, og Borderline m.fl. Af
nye dokumentar-programmer kan man
blandt andet glæde sig til politi-serierne
First 48 Hours og The Suspects og
ikke mindst en række kortere dokumentar-serier, der sætter fokus på alt fra
komplicerede fødsler i Maternity Ward

til kriminalteknisk arbejde, hvor DNA-spor
kan fælde selv de mest udspekulerede
forbrydere i Forensic Files. Derudover
åbner en ny serie op for arbejdet i den
internationale politi-organisation Interpol.
Interpol Investigates følger det opklarende kriminal-arbejde, når forbrydelserne
krydser landegrænserne.
Endelig er CANAL9 også hjemstedet for
masser af film med store stjerner som
Matt Damon, Denzel Washington, Bruce
Willis, Demi Moore, Viggo Mortensen og
Mads Mikkelsen. Og så er kanalen altid
god for en film med kult-stjernerne Bud
Spencer og Terrence Hill. Så husk, at
CANAL9 er underholdningskanalen, hvor
Hollywoodstjernerne funkler side om side
med fodboldstjerner og hverdagens helte
i form af politi- og redningsfolk. ■

Nr. 1 - januar 2012 25

JA TAK!
– til bedre tv-underholdning!

Store tv-oplevelser 24 timer
i døgnet, alle ugens dage!

Vises
digitalt på
kanal 61

Viasat Explorer er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig kulturelle, historiske og
samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer. Derudover får du 2 erotiske kanaler.
Husk at du kan se dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening.

Se mere på www.skantenne.dk

Hudson-miraklet, Rift Valley,
Rolandskvadet og Sneleoparden
Med Viasats dokumentarkanaler løser du billet til en vifte af storslåede TV-oplevelser.
Forvent en rutsjetur, hvor du mærker den store vidunderlige verden og er vidne til den
lille, men epokegørende opdagelse. Tag med ud på de vilde vover og få benene fejet væk
under dig af de mange prisbelønnede dokumentarﬁlm og -serier på Viasat Explorer,
Viasat History og Viasat Nature. Her har vi samlet ﬁre perler, som du ikke må gå glip af.

For snart tre år siden var Hudson-floden,
der roligt flyder langs Manhattan i New
York, vidne til et mirakel. 155 mennesker
om bord på US Airways Flight 1549
blev reddet, da en koldblodig pilot satte
det ellers fortabte fly ned på vandet.
Luftkaptajn Chelsey Sullenberger blev
helten, som gjorde det eneste rigtige, da
flyets motorer satte ud kort efter start. Her
får du minut for minut dramaet serveret
via passagerer, øjenvidner og redningsarbejdere.
Den mirakuløse nødlanding på
Hudson-floden, søndag d. 15. januar
kl. 20.00 på Viasat Explorer.
For 35 millioner år siden opstod en
mystisk forkastning på jordens overflade,
en 6000 km lang zone mellem Østafrika
og Den arabiske halvø. Det er ikke alene
et unikt geologisk fænomen, men også
et landskab af helt ekstraordinær skønhed. Fra koralrevene i Rødehavet over
Rwandas regnskove og Serengetis stepper til nationalparken Masai Mara finder vi

skabelsens ’kronjuveler’ – he
herfra
f a udsprang
dsp ang
den mangfoldighed af liv, som vi ser i dag:
hvalhajer og rokker, bjerggorillaer og elefanter, næsehorn og løver. Se alle tre dele
i denne fantastiske serie.
Rift Valley – The Great Rift, søndage
d. 12. - 26. februar kl. 18.00 på Viasat
Nature.

Millione
e opæiske skoleelever
skoleele e har
h
Millioner af europæiske
læst Rolandskvadet, som er et uhyre
vigtigt værk i vores fælles kulturarv. Men
hvilken del af historien fortæller sandheden, her 1200 år efter eventyrene i sangen blev beskrevet? I dette fængslende
doku-drama rejser vi tilbage i tiden og
møder den heroiske ridder Roland, der
kæmpede sammen med Karl den Store
mod saracenerne i Spanien. I passet ved
Roncevaux stod det afgørende slag.
778: Rolandskvadet, tirsdag d. 28.
februar kl. 21.00 på Viasat History.

Sandheden om sneleoparden
En hemmelig hule i Pakistans
bjerge er sidste tilholdssted for
det mest sjældne og smukkeste af alle kattedyr. David
Attenborough er din vært i
denne prisbelønnede film.
Søndag d. 15. januar kl.
18.00 på Viasat Nature.
■
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STABILT OG HURTIGT INTERNET VIA SKANDERBORG ANTENNEFORENING

Opgrader din
ŚasƟgŚed....
og Ĩå ŵere Ƶd aĨ interneƩet͊
ed Ɵl der͊
Ś
g
Ɵ
s
a
Ś
,øũeree pris i ϯ ŵåne
saŵŵ

SCAN SELV OG FÅ ADGANG
TIL DET GODE TILBUD
Ingen scanner? Søg på barcode reader
i APP-Store eller Android Market.

D

u har nu mulighed for at prøve en højere internethastighed i 3 måneder uden at betale ekstra.
Tnsker du ikke at fortsčƩe med den højere hasƟghed eŌers kampagnens udløb͕ skal du blot huske
at nedgradere din hasƟghed - det er helt graƟs. Opgrader din hasƟghed på nedenstående hjemmeside
eller kontakt kundeservice på tlf. 69 12 12 69.
Tilbuddet gælder kun abonnenter der allerede har et internet abonnement ved DansK Kabel TV. Bestil inden fredag d. 17 feb. 2012.

Bestil nu www.danskkabeltv.dk/opgrader

KORT NYT • Medlemsinfo • KORT NYT
Nye medieplatforme

Vinde af TLC’s
Vinder
hovedpræmie, en
hove
lækker Nespresso
lække
maskine:
mask
Ernst Larsen,
Erns
Skanderborg.
Skan
Jules
Julestue 2011,
mere side 31.
se m

Skanderborg antenneforening har i forvejen rigtig mange produkter på
hylden til medlemmerne, og vi lader os gerne inspirere til at finde nye, hvis
de efterspørges.
Det er baggrunden for, at foreningen i foråret vil lancere en mobil bredbånds-tjeneste, som udbydes af firmaet Unotel, som lover at komme med
en attraktiv pris. Vi vil naturligvis informere nærmere, bl.a. på hjemmesiden
(skantenne.dk) og opfordrer samtidig til at holde øje med, hvilke tilbud
vores faste internet udbyder Dansk Kabel TV løbende udsender til abonnenter i medlemskredsen.

Udvidelse af medlems potentiale
ved ny-udstykninger
Fo
Foreningen
or
har et særdeles tilfredsstillende medlemstal
(p
p.t ca. 11.200), men alligevel kan det være fristende
(p.t.
f
att forsøge
at vækste – og investere i nye områder, men
he uden at bruge masser af annoncekroner på sagen.
helst
V har fundet det naturligt at koble os på markedsVi
fø
ø
føringen
i et samarbejde med lokale konsortier ved nyud
u
udstykninger
i form af en 4-siders brochure, som i korte
ttr
træk
fortæller om de muligheder og fordele, foreningen
ka tilbyde vores kommende medborgere i kommunen.
kan
F
Første
forsøg i denne retning er Anebjerg udstykning
gen,
og vi vil naturligvis indrette nye strategier efter
d erfaringer, vi høster her. Mere herom på generalforde
s
samling
den 28. februar.

Vinder af YouSee’ss
hovedpræmie: Ett
26” fladskærms tv:
v:
Heldige Karoline
e
Henriksen,,
Skanderborg..
Julestue 2011,,
se mere side 31..

euronews er Europas førende nyhedskanal, som også tilbyder en fuld
multimedieplatform for dedikerede
seere. euronews dækker verdens
begivenheder og sender 24 timer om
dagen, samtidig på ti forskellige sprog:
arabisk, engelsk, fransk, tysk, italiensk,
persisk, portugisisk, russisk, spansk og
tyrkisk.
euronews når ud til 333 mio husstande i
153 lande og ses dagligt af 6 mio
europæere.
Ifølge en opgørelse fra EMS (European
Media Survey), som kanalen løbende
lader sig måle af, ligger euronews som
nr. 1 blandt nyhedskanaler i Europa:
16,2% af det velhavende seer segment
ser euronews hver dag.

Sc
cooby-D
Doo, Gumball, Ben 10
0 and all related characters and elements are trademark of and
d © 2011 Cartoon Network

Cartoonnnetwork.dk
Facebook.com/CartoonNetwork_DK

ULVETIMEN ER REDDET
Lige nu giver Cartoon Network børn
masser af ny underholdning med
bl.a. Scooby-Doo, Gumball og Ben 10.

En herlig tradition blev genoptaget, da foreningen holdt julestue lørdag den
3. december. Rammerne var lagt i YouSee’s kyndige hænder, og de mange
fremmødte voksne fik både svar på tekniske spørgsmål og et lille frikvarter
fra juleræset. Børnene hyggede med Tom & Jerry og den gode choko-guf
fra Discovery-kanalen, TLC, som på dagen blev vist i flot HD kvalitet med
appetitvækkende programmer. Den flotte juleklip er blevet præmieret hele
december og vinderne af de to hovedpræmier kan ses side 29.
Tusind tak for deltagelsen til alle frivillige, og til kanalerne Discovery Networks og Cartoon Networks for sublim opbakning endnu engang til
arrangement i foreningen.
FOTO: KIM DAUGAARD & HANNE GRØN
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“ET FANTASTISK MÅL
AF WAYNE ROONEY”

Det mål kan man se igen og igen og igen...
Og den slags fantastiske fodboldlækkerier
kan du se direkte på 6’eren, når vi viser over
150 kampe fra verdens bedste liga.

Sæt kryds ved 6’eren!

