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FORORD

Velkommen til masser af godt tv i foråret

Tv-sæsonen 2010/11 er allerede godt i 
gang, når dette blad lander hos seerne. 
Vi er glade for endnu engang at kunne 
tilbyde en meget stærk programpakke, 
som kandiderer blandt de billigste i 
landet – og denne gang med en ekstra 
valgmulighed i form af en ny mellem-
pakke. 

Den omtales andetsteds og er indført 
efter medlemsønske om større indivi-
duel valgfrihed. I dens første leveår har 
vi valgt at lade indholdet bestemme af 
afstemningens resultat, men det er ikke 
givet, at det er den optimale måde at 
sammensætte den på. Her vil vi gerne 
efterlyse medlemsønsker i løbet af året.

Ændringer i pakkeindhold
Et nærmere studie af pakkerne vil vise, 
at enkelte kanaler skifter ”pakkeplads”. 
Det sker som følge af, at kapaciteten i 
store pakke efterhånden er trængt pga 
de ekstra ydelser og tilvalg, som forenin-
gen tilbyder. Lille pakkes medlemmer 
kan således glæde sig over, at der nu er 
mulighed for at lægge betalingskanaler 
her, og vi håber det valg, vi har foretaget 
med at lægge DK 4, Vh1 og Nickelodeon 
ned her,  bliver godt modtaget. 

Store pakkes indhold er som sædvanlig 
forhandlet på plads af bestyrelsen efter 
generalforsamlingens mandat hertil, og 
vi har bestræbt os på at lave den så vari-
eret som muligt, bl.a. ved at give plads 
til niche-kanalerne og et par børne- og 
ungdomskanaler, som jo er meget pris-
billige, men hvis seere er vanskelige at 
nå i traditionelle afstemninger.

Det nye koncept med ukodet digitalt sig-
nal (CLEAR) håber vi naturligvis også, 
bliver godt modtaget – det vil for alvor 
slå igennem i tredje kvartal af 2010, og 
vi vil løbende informere om processen på 
vores hjemmeside, der stadig bestyres af 
kompetente Hans Grand fra Ry – og  p.t. 
er under en større ”make-over”. Klik ind 
og kig med – på www.skantenne.dk. 

Og nyd så endelig de fantastiske ople-
velser, kanalerne har skruet sammen 
til os.

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Tre programpakker 
i Skanderborg og 
indførelse af CLEAR 
Af  Henrik Christensen

Vi oplever et fortsat pres på pri-
serne på de enkelte programmer, og 
der er stor forskel på, hvor mange 
programmer vores medlemmer øns-
ker at kunne modtage. 

Der er samtidig kæmpe store for-
skelle på, hvad de enkelte program-
mer koster.
 
Som eksempel, koster den dyreste 
kanal, TV2 Sport, over 400 kr. i ind-
købspris. Canal9 og TV3 koster over 
300 kr. og mange andre kanaler 
koster over 200 kr. pr. år.

I den billigere ende ligger der en lang 
række kanaler, hvor Skanderborg 
Antenneforening alene skal afregne 
Copydan, Coda og fremføringsafgift, 
hvilket alene beløber sig til 19 kr. 
pr. kanal, pr. år. 
 
Med disse prisforskelle på kanaler-
ne, skal der ikke så megen hoved-
regning til at regne ud, at såfremt 
vi alene vælger alle de dyreste 
kanaler, når vi hurtigt et meget højt 
kontingent i den store pakke.

Samtidig vil det betyde, at der ikke 
bliver plads til de mange spæn-
dende og billigere nichekanaler, 
ligesom det vil blive svært at tage 
hensyn til hele familiens ønsker, 
som jeg før har nævnt i denne sam-
menhæng.

For bedre at kunne tilfredsstille alle, 
vil Skanderborg Antenneforening 
fremover tilbyde vores medlemmer 
tre programpakker, mod de nuvæ-
rende to programpakker. 

Digitale muligheder –
Clear
I 2008 valgte Skanderborg Anten-
neforening at blive digital. 

Vi tilbød, at alle de medlemmer, 
der måtte ønske det, kunne låne 
en digitalboks fra vores tv-udbyder, 
YouSee.

Det har omkring 2.000 medlemmer 
benyttet sig af, hvilket er et rigtigt 
flot antal.

Den digitale udvikling fortsætter, og 
som noget helt nyt har Skanderborg 
Antenneforening lavet en aftale 
med YouSee om at vi pr. 1. maj 2010 
indfører CLEAR i vores anlæg.

Indførelse af CLEAR betyder, at 
vi udover at sende vores signaler 
analogt, som I kender det idag, også 
sender signalerne digitalt.

Det har den fordel for vores med-
lemmer, at de, der har et nyt flad-
skærmsfjernsyn med en DVB-C 
tuner, vil kunne få glæde af de digi-
tale signaler.

For at kunne modtage HD TV, og 
dermed udnytte fladskærmen helt 
optimalt, vil det yderligere kræve 
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På generalforsamlingen den 23. februar blev det besluttet, at 
Skanderborg Antenneforening går over til en tre-pakke struk-
tur. 



at fjernsynet er udstyret med en 
MPEG4 tuner. 

Dette gælder for alle tilsvarende 
tv i samtlige rum i husstanden. Så 
hvis teenage- og børneværelse er 
updated med fladskærms tv, vil de 
unge seere sikkert blive svært glade 
for det!

Har du ikke et fladskærmsfjernsyn 
med en DVB-C tuner, ser du analogt 
fjernsyn, nøjagtigt som du plejer. 

Harddiskboks
Udviklingen er gået i den retning, 
at vores medlemmer nu typisk efter-
spørger den nye Hard-Disk-Boks 
(HD-boks). Det betyder, at mulighe-
derne for at låne en digitalboks uden 
harddisk fremadrettet udfases.

Med virkning fra 1. maj kan vi til-
byde vore medlemmer HD-boksen 
og et kort fra YouSee til p.t. kr. 89,- 
pr. måned.

De medlemmer, der allerede har 
anskaffet sig en boks, vil fortsætte 
til en reduceret pris på kr. 45,- for 
boksen uden harddisk og kr. 65,- for 
boksen med harddisk.
Der vil ligeledes være mulighed for 
at købe HD Boksen uden harddisk 
til ejendom for kr. 695 kr.

Vi vurderer, at vi med indførelsen 
af CLEAR i Skanderborg og med 
mulighed for at erhverve en Hard-

Disk-Boks (HD-boks), er helt med 
fremme i den digitale udvikling.

Opgradering af nettet
I løbet af 2009 og her først i 2010 
har vi gennemført en større renove-
ring og opgradering af vores kabel-
net og det centrale udstyr.

Vi har forøget vores mange kilome-
ter fibernet, så vores anlæg nu frem-
står i særdeles god teknisk stand, 
hvilket både kommer tv-signalet, 
internetforsyningen samt IP-telefoni 
til gode. Vi ønsker at levere et kvali-
tetssignal til alle produkter.

Skanderborg Antenneforening og 
Dansk Kabel TV vurderer, at vores 
net nu er fremtidssikret til at imø-
degå de udfordringer, som fremti-
dens brugere stiller overfor nettet. 
Efter renovering af vores anlæg, har 
det været muligt for Dansk Kabel 
TV at tilbyde endnu hurtigere inter-
nethastigheder.
Vi kan nu tilbyde internethastighe-
der op til 50 Mbit og priser fra kr. 
99,- kr. pr. måned.

Jeg er samtidig overbevist om, at 
vores net vil kunne klare yderli-
gere forhøjelser af internethastig-
hederne, når vores medlemmer – og 
Dansk Kabel TV er klar til det. 

Der vil løbende være behov for at 
holde vores net i god teknisk form 
og holde hovedstationen opdateret. 

Vores fortsatte udrulning af fiber-
nettet i vores anlæg, vil også frem-
adrettet blive foretaget. 

Dette vil betyde, at vi kan kombi-
nere alt det gode, vi kender fra en 
lokal antenneforening, med de for-
dele den nye fiberteknologi giver. 

Skanderborg Antenneforening
i 2010
2010 tegner til at blive et særdeles 
spændende år med flere store tiltag 
og udfordringer.

Vi har set frem til at præsentere de 
nye programpakker, og vi har store 
forventninger til overgangen til 3 
programpakker.

Med dette nye tiltag mener vi selv, 
at vi er helt klar til at tage kam-
pen op med konkurrenterne i vores 
markedsområde. 

Vores net er renoveret og i teknisk 
rigtig god stand, så vi er klar til at 
tage kampen op mod konkurrenter 
i vores markedsområde.

Vi ønsker alle vores medlemmer et 
rigtig godt TV år i 2010 og håber 
I vil tage godt imod vores mange 
tiltag og nyheder. ■

4 Nr 2 - maj 2010



5Nr. 2 - maj 2010

Nyeste skud på stammen i familien 
er mandekanalen 6’eren, som i sit 
første ”eksamensforsøg” ved valget 
må siges at have bestået med bra-
vour. Skanderborg har taget godt 
imod kanalen, der trods en markant 
mandeprofil i kampagne og udtryk 
(”Rigtige mænd sætter kryds ved 
6´eren”) også appellerer til kvinder. 
De har måske også lyst til at se på 
nogle ”rigtige mænd” …

Premier League sikkert i hus
hos 6´ eren
Programfladen er sammensat 
efter devisen: 24 timers non-stop 
mande underholdning i universer 
som ”mænd og motor”, mænd med 
blodtud i ”Fight nights” og seje 
mænd i khaki-shorts i kult-serier, 
der rammer noget bredere. Og så 
er der jo fodbolden - hvor der her 
i foråret landede en monster ret-
tighed hos SBS: nemlig Premier 
League rettighederne med engelsk 
fodbolds stolteste traditioner, og 
hvor mange danske stjernespillere 
har haft deres største triumfer. Det 
gælder jo stadig – se bare Nicklas 
Bendtner hos Arsenal. 

Senderettighederne kom i hus efter 
lang forhandling, og SBS får eks-
klusivt seks kampe om ugen fra 
ligaen, som er kaldt verdens mest 
populære med et trofast og dedi-
keret publikum. Rettighederne lå 
tidligere hos Canal+, som lub-licen-
sierede bl.a. til Canal 9. 

Adm. Direktør for SBS, Henrik 
Ravn udtaler i anledning af rettig-
heds erhvervelsen: ”Det er en meget 

SBS TV har en høj succes rate bag sig i Skanderborgs afstem-
ninger, og i år er ingen undtagelse for de to ældste, Kanal 5 
og Kanal 4, som med deres målrettede udbud og mange egen-
produktioner rammer plet hos seerne. 

Nyt fra SBS: 
6'eren bestod 
manddomsprøven

langsigtet og strategisk investering 
fra vores side. Vi er gået meget 
målrettet efter Premier League, der 
er en fantastisk rettighed. Premier 
League passer perfekt til 6’eren og 
vil være med til at løfte 6’eren til 
det næste niveau…” ■



På børnekanalenNickelodeon kan du se alle dine yndlingsserier!

NYHED! Se Nickelodeon  i den lille pakke
Husk at lave en kanalsøgning!

NYHED! Se Vh1  i den lille pakke
Husk at lave en kanalsøgning!

100% MUSIK – 24 timer i døgnet!
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HUSK! Du kan nu finde Nickelodeon i den 
lille pakke, lav en kanalsøgning!

Team Umizoomi
Team Umizoomi ligger midt i et dejligt bymiljø, 
hvor gaderne er belagt med origamikunst, forto-
vene svømmer over af farve, og selv kloakdæks-
lerne har sjove mønstre. 
Team Umizoomi består af Milli, Geo og Bot, som 
løser hverdagens problemer med deres fantasti-
ske matematik evner, for at Umi City kan køre 
uden problemer.
Se med alle hverdage kl. 06.35 og kl. 09.20 på 
Nickelodeon

Blue Mountain State:
I komedieserien Blue Mountain State følger vi 3 første-
års elever på Blue Mountain College, og det er selvføl-
gelig ikke skolearbejdet i skolen, som bliver prioriteret 
højst men nærmere fællesskabet på det lokale fodbold 
hold. Til trods for, at det er et fodboldhold, som er 
omdrejningspunktet, er der i de fleste tilfælde ikke 
tale om fodboldmål, når drengene scorer. Derimod 
følger vi deres udskejelser hvad angår damerne og de 
vilde fester i weekenderne.

Komediens tre hovedpersoner er den festlige quar-
terback Alex, som er mere interesseret i damer end i 
sport, den håbløse Sammy som gerne vil være skolens 
maskot og Craig den seriøse fodboldspiller, som lader 
sig styre en anelse for meget af kæresten. 
Som ung nystartet elev er det svært at fokusere klart, 
når man er omgivet søde piger i hverdagen og af lækre 
cheer leaders på fodboldbanen, så spørgsmålet er, om 
eleverne vi følger på Blue Mountain State vil kunne 
håndtere sporten og pigerne samtidig med skolen. Det 
bliver i alle tilfælde hårdt arbejde for den ældre træner 
Marty Daniels at holde spillerne i kort snor.
Se med søndage kl. 22.10 på MTV

HUSK! Du kan nu finde musikkanalen Vh1 
i den lille pakke! Husk at lave en kanalsøg-
ning!

Play Listen
Hver lørdag vil sangerinden Freya præsentere Vh1 
Play Listen, en liste over de mest spillede videoer 
på Vh1. Freya har mildt sagt lidt af 
et register på bagen og musikken 
udgør størstedelen af karrieren. 
Freyas sangdrømme blev til 
virkelighed som 21-årig og 
hendes sange fandt hurtigt 
vej til radioernes playlister 
med debutalbummet Tea 
With The Queen efterfulgt 
af yderligere to albums 
og siden da er tiden 
gået med at skrive 
sange til en kommen-
de solo-plade.
Se med lørdage 
kl. 14 på Vh1
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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.

Er du også 
nysgerrig?

Vil du helt tæt på de skandinaviske dyr?Nu giver Animal dig og din familie mulighed for en vild oplevelse, når vi udlodder 10 x 5 entrébilletter til Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Svar på spørgsmålet og send det til steen_ascanius@discovery-europe.com senest den 20. maj. Vinderne får direkte besked.Hvor mange timer i døgnet sender Animal Planet?A 18 timer  B 24 timer



I år skal tilskuerne dog vænne 
sig til et nyt fænomen. Caroline 
Wozniacki vil nemlig være blandt 
favoritterne til at vinde turnerin-
gen, og hvis det lykkes, vil hun blive 
den første danske spiller nogensin-
de til at vinde verdens største ten-
nisturnering. Den 19-årige dansker 
er på rekordtid blevet et stort navn 
på den internationale tennisscene. 
Caroline Wozniacki er det seneste 
år rykket op i den absolutte ver-
denselite, og både på og uden for 
banen er hun konstant i fokus. Den 
foreløbige kulmination kom ved 
US Open i 2009, hvor Wozniacki 
imponerede alt og alle ved at nå 
finalen. 
 
Det var første gang siden 1955, at 
en dansker nåede finalen i en af 
de fire Grand Slam turneringer, og 
også uden for banen fyldte Caroline 
meget i de amerikanske medier.
"Miss Sunshine" blev hun døbt på 
grund af sit vindende væsen - og 
det til trods for, at hun i kvart-
finalen slog amerikanernes egen 
tennisdarling Melanie Oudin ud af 
turneringen.
 
Sidste år nåede Caroline Wozniacki 
fjerde runde ved Wimbledon, og der 
er ingen tvivl om, at forventnin-
gerne i år er til mere end det. Også 
på TV 2 SPORT, hvor vi er klar til 
at følge Caroline tæt fra første til 
sidste slag.
 
Det er i det hele taget nyskabelser-
nes tid på det gamle anlæg. Sidste 
år blev det nye tag for første gang 

kørt hen over den gamle Centre 
Court, og det skabte en helt spe-
ciel stemning. Ikke mindst da det 
store britiske håb Andy Murray 
i 1/8-dels finalen slog Stanislas 
Wawrinka i et fantastisk drama, 
der først sluttede klokken halv tolv 
om aftenen dansk tid.
 
For spillerne er det naturligvis 
rart at have muligheden for at 
spille kampene til ende. Men den 
helt store vinder er naturligvis tv-
seerne, der ikke længere er slaver 
af det lidt lunefulde engelske som-
mervejr.
 
Én ting er dog som den plejer 
at være. Roger Federer har de 
senere år løftet tennis til en kunst 
på Centre Court, og igen i år er 
schweizeren favorit til at vinde tur-
neringen. Federer jagter efterhån-
den kun sine egne rekorder, efter 
han sidste år vandt Wimbledon for
sjette gang. Schweizeren 
har kun tabt 
én kamp ved 
Wimbledon 
siden 2003. 
Det var fina-
len i 2008, 
da han blev 
besejret 
af Rafael 
Nadal i 
en af de 
bedste 
kampe 
i nyere 
histo-
rie.

Rafael Nadal vil igen i år være 
den farligste udfordrer til Federers 
engelske tennistrone. Men også 
spillere som Andy Murray, sidste 
års finalist Andy Roddick og sven-
ske Robin Söderling vil være blandt 
de spillere, vi skal holde øje med, 
når det igen går løs ved verdens 
største tennisturnering.

Wimbledon sendes på TV 2 
SPORT fra mandag den 21. juni 
til 4. juli. ■

Caroline Wozniacki 
(foto: Clive Brunskill/
Getty Images).

Roger Federer (foto: Paul Gilham/
Getty Images)
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Af Lars Apel, tennisredaktør og kommentator på TV 2 SPORT

Det er verdens ældste tennisturnering og uden tvivl også den 
mest traditionsrige. År efter år samles tenniselskere på det gam-
le Wimbledon-anlæg i Sydlondon til jordbær, champagne og 
tennis i verdensklasse – og igen i år kan den prestigefyldte tur-
nering følges live og eksklusivt på TV 2 SPORT.

Roger Federer (foto: Paul Gilham/
Getty Images)Det er verdens ældste tennisturnering og uden tvivl også den 

Wimbledon: 
Roger, regnvejr og 
danske Miss Sunshine!



DISCOVERY NETWORKS 
NORDIC HAR FAKTA- 
BASERET UNDERHOLDNING 
FOR ENHVER SMAG

Eksperimenter,  
innovation og seje 

gadgets

Verdenshistorie  
og prisvindende  
dokumentarer

Livsstilsprogrammer  
og underholdende  

reality
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Gå ind på www.skantenne.dk og deltag i konkurrencen fra Discovery Travel & Living

Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.



Piratjagten går ind!
Den engelske journalist og skue-
spiller Ross Kemp er tilbage på 
Discovery Channel, og denne gang 
har han sat sig for at undersøge 
den ultra-farlige verden af pira-
teri på havet i ROSS KEMP PÅ 
PIRATJAGT. Moderne sørøvere 
kaprer fragtskibe og kidnapper 
besætningerne, og med krav om 
enorme løsesummer fra de inter-
nationale handelsvirksomheder tje-
ner piraterne millioner af dollars 
undervejs. Det har kæmpemæssige 
økonomiske konsekvenser for den 
globale handel, men også de loka-
le landes økonomier er truet. Tag 
med, når Ross Kemp sammen med 
den engelske flåde tager på pirat-
jagt i Adenbugten ud for Somalias 
kyst, og når han i Nigeria forsøger 
at afdække pirateriets ødelæggen-
de virkning på landets fiskerflåde. 
Undervejs møder han piraterne, 
rederierne og ofrene for den moder-
ne verdens sørøvere.

EN DANSKER I BORNEO
Danske Lone Droscher-Nielsen 
og hendes team er tilbage med 
anden sæson af Animal Planets 
Orangutangernes Ø, hvor vi følger 

de skønne, rødhårede og foræl-
dreløse orangutanger i et fredet 
reservat på Borneo. I håbet om at 
de erfarne vil opdrage og undervise 
de unge, er det besluttet at føre de 
ældre orangutanger sammen med 
de forældreløse unger, men det kan 
samtidig forrykke øens dynamik og 
true processen frem mod et stærkt 
samfund, der kan overleve i natu-
ren. Det er et dristigt eksperiment, 
men hvis det lykkes, er der en 
chance for, at orangutangerne vil 
kunne klare sig på egen hånd.

Det gribende program SAFARI 
SISTERS følger den prisvindende 
naturfilmmager Kim Wolhuter 
og hans to døtre, 13-årige Lindy 
og 11-årige Penny, i deres even-
tyr på den afrikanske savanne. 
Lindy og Penny har arvet deres 
fars kærlighed til naturen, og midt 
på Sydafrikas storslåede savanne 
kommer søstrene helt tæt på det 
fantastiske dyreliv og bliver venner 
med hyæner og leoparder, ligesom 
de er en aktiv del af arbejdet med 
at bevare de truede næsehorn.

Ross Kemp på piratjagt har premi-
ere torsdag den 27. maj kl. 22.00 
på Discovery Channel

Orangutangernes Ø sendes 
mandag-fredag kl. 18.10 på 
Animal Planet 

Safari Sisters sendes hver søndag 
kl. 13.35 på Animal Planet

Discovery ønsker jer alle en rigtig 
god sommer! ■

Pirater på havet, massive fl ytninger og to søstre på savannen er 
blot nogle af højdepunkterne i maj måned hos Discovery Net-
works Nordic, der går sommeren i møde med et bredt udvalg af 
programmer og serier for enhver smag.

Nyt fra Discovery Networks Nordic
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Den første Grand Slam i tennis er 
slut, det samme er OL i Vancouver, 
men meget mere er på vej. 
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 nogle 
andre spændende cykelløb som fx 
Giro d'Italia, Spanien Rundt, Paris-
Roubaix og VM - for blot at nævne 
få af de mange løb. 

Danmarks måske nok mest profile-
rede sportsstjerne Miss Sunshine, 
Wozzy... kært barn har mange 
navne, men Danmarks befolk-
ning er kommet på fornavn med 
Caroline Wozniacki, som er blevet 
den største seermagnet nogensin-
de hos Eurosport i Danmark. Og 
den danske superstjerne har også 
begyndt året med at slå nye rekor-
der, hvilket betyder, at Caroline nu 
er placeret som nr. 2 på verdens-
ranglisten. 
Eurosport og Eurosport 2 følger 
Caroline og de andre tennisstjerner 
året rundt, og den næste af de store 
Grand Slams venter lige om hjør-
net, når French Open er på tapetet 
i maj måned. 

Eurosport og Eurosport 2  har store 
sportsøjeblikke på vej til dit TV - 
nyd bl.a. store begivenheder som 
US Open, Giro d'Italia, Tour de 
France samt VM i fodbold. Disse 
store begivenheder følges op af lige-
så spændende turneringer som fx 
VM i svømning, Snooker VM, WTA 
og ATP tennis, Le Mans, Curling, 
vintersport o.s.v.

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. ■

Der skal lyde en stor tak til de mange medlemmer i Skanderborg, 
der stemte på Eurosport ved sidste afstemning! Danskerne har 
taget Eurosports kanaler til sig med storm, hvilket vi er glade og 
stolte over, da vi arbejder hårdt på at levere nogle kanaler, der 
er til glæde for en bred skare af sportselskere, men som samti-
dig samler befolkningen til de store sportsøjeblikke. Kanalerne 
vil i den kommende tid vise nogle af de største sportsbegiven-
heder man kan opstøve til lands, til vands og i luften.



TV3 PULS kan nu ses af mere end 3 millioner danskere og er 
Danmarks 7. mest sete betalingskanal.

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 april - december 2009. 
Kilde: Gallup TV-meter.

Hold pulsen oppe!
Underholdning er nøgleordet. God underholdning.

        Tak for 
      stemmerne,
     Skanderborg!



Programoversigt 2010/2011

Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
Fax 86 51 17 13
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk

Bestyrelsen: 
Formand: Henrik Christensen. Næstformand: Hanne Grøn. Kasserer: Gunnar Sørensen. 
Sekretær: Christian Hangaard. Øvrige: Gunner M. Nielsen, Knud Børlum, Kim Daugaard

Åbningstid: 
Mandag - onsdag: 10.00 - 13.00

Torsdag: 10.00 - 17.00

Fredag: Lukket

Fejlmeldinger: 
Af digitalt tv: Rettes direkte til YouSee TV Support på tlf. 80 80 40 50
Af bredbånd/telefoni: rettes til  Dansk Kabel TV Support på tlf. 70 20 25 99
Øvrige fejlmeldinger til foreningens kontor på 86 52 17 11 eller Dansk Kabel TV på 76 42 88 00.   



Programoversigt 2010/2011

TV-programmer MHzKanal

DR

DR2

TV2

INFO-kanalen SHS

TV-programmer MHzKanalTV-logoer

Kanal 4

ZDF

DK4

TV3

TV3+

Kanal 5

TV-logoer Knap nr.Knap nr.

9 203

6 182

S 17 273

210

5 175

S 16 266

623

S 29 370

43 647 

58 767

62 799

42 639

46 671

40

Viasat Explorer/
Spice TV

TV 2 Sport

56 751

Viasat Nature/Crime/
Playboy

Viasat History

64 815

NRK 1

TV2 Norge

Animal Planet

53

57

52

S 11 231

719

759

727

Nickelodeon

National Geographic 
Channel

77559

783

MTV

69 855

ARD

S 9 161

11 217

45 663

TV4 (Sverige) S 13 245

12 224

S 14 252

63 807

1897

Discovery Channel

Skanderborg
Info kanalen

60

Kanalerne der er markerede med et D leveres digitalt via DVB-C, 
dog først med fuld virkning fra tredje kvartal.

Discovery World

Discovery Travel & living

51 711

50 703

49 695

S 32 391

10

84768

55 743

Cartoon / TCM

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DVB-C Digital DR1, DR2, 
TV 2, DR Update

TV 2 Zulu

TV 2 Charlie

TV 2 Film

TV 2 News

D

D

D

D

41 631 
D

6'eren

61 791
D

Vh1

73554
D

D

D

D

D

D

D

LILLE PAKKE

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

D

DR Ramasjang

S 10 168
D

DRK Kultur

8 196
D

SV 1

D

D

DR Update

Prøvekanalen S 15 259

D

STOR PAKKE INCL. LILLE OG MELLEM PAKKE

TV 3 Puls

Eurosport

Disney

CNN



 MHzFM-Program

Ekstra tilvalg for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilvalgsmuligheder forudsætter gyldigt medlemsskab af antenneforeningen:

Digitalt tv:
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du leje en digital HD boks , jf. nærmere betingelser for hhv eksisterende og nye boks 
kunder, se hjemmesiden : www.skantenne.dk 

Digitale programpakker/tjenester
For oprettelse eller spørgsmål vedr. digitale programpakker og tjenester kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 80 80 40 40.
Yderligere information kan findes på www.YouSee.dk/digi
Brochurer med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Bredbånd og IP telefoni:
For oprettelse eller spørgsmål vedr. Bredbånd og IP telefoni abonnementer kontaktes Dansk Kabel TV´s kundeservice på tlf. 70 20 25 98 
eller via E-mail kundeservice@danskkabeltv.dk. 
For teknisk support kontaktes Dansk Kabel TV´s kundesupport på tlf. 70 20 25 99. 
Yderligere information kan findes på www.danskkabeltv.dk. 
Brochure med priser m.m. kan afhentes på foreningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Radio-programmer pr. 9/5 2010

NDR 4 Tysk 87,50

NDR 2 Tysk 88,90

NDR RADIO 3 kultur Tysk 89,30

DR  P1 Dansk 90,10

DR  P4 Dansk 90,70

DR  P3 Dansk 91,20

DR Klassisk Dansk 92,60

DR P2 Musik & Kultur Dansk 93,40

Radio Horsens Dansk 95,10

Radio Nova Dansk 95,80

 MHzFM-Program

Radio Viborg/Hit FM Dansk 96,90

NRK P1 Norsk 98,90

Radio 100 FM Dansk 102,00

Klassisk Tysk 102,40

Eins Live Tysk 102,90

RTL Radio Tysk 104,70

Radio 1 Dansk 106,90

Radio ABC Randers Dansk 107,60

IBC Tamil Radio Engelsk 108,00

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer. 
Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.  



Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til det store programudbud, 
bredbånd og IP telefoni fra Dansk Kabel TV samt digitalt TV fra YouSee, kan du kontakte foreningens kontor 
for nærmere information på tlf. 86 52 17 11. 

Omlægning af programpakker:
Fra lille til mellem/store pakke: Kan bestilles og udføres løbende. 
– Du kan altid foretage pakkeskifte mod at betale omkostningerne.

Omlægning fra stor til mellem/ lille skal bestilles skriftligt INDEN 1.06. eller 1.12.
– Bestillingen kan laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev. 

Disse pakkeskift kan kun udføres i forbindelse med de halvårlige opkrævninger. 

Gebyr for al pakkeskifte: kr. 500,- 

Kontingent 2010: 
Lille pakke: kr. 1.100,- 
Mellempakke: kr. 2.300,-  
Store pakke: kr. 3.600,-

Fejlmelding: 
Fejlmelding kan meddeles til foreningens kontor tlf. 86 52 17 11 eller direkte til Dansk Kabel TV på Tlf. 76 42 88 00.
Før du ringer, er det en god ide: 
1. At spørge naboen om de har de samme problemer med signalet.
2. At kontrollere om der er strøm til dit TV/antenneforstærker/digitalboks.
3. At kontrollere om dit antennekabel fra stikdåsen til TV sidder løst.
4. At kontrollere om radio/bredbånd virker (hvis disse er tilsluttet antenneanlægget).
5. At koble alt eksternt udstyr fra (video, dekoder, andet tv, m.v.).
6. At kontrollere om kabelnet nr. (01745) er korrekt indtastet i forbindelse med installation af digital HD boks. 
7. At kontrollere at kabelnet nr. 01746 er indtastet ved brug af digitalt TV via indbygget DVB-C tuner.

Infokanalen SHS
Infokanalens bestyrelse:
Formand: Kim Daugaard. Øvrige: Gunner Nielsen, Brian Bjerre, René E. Petersen, Flemming M. Kristensen. 
Kontaktperson: Kim Daugaard tlf. 21 48 64 69 e-mail: kontoret@skantenne.dk eller info-kanal@mail.dk 

Praktiske oplysninger



Foråret 2010 byder bl.a. på nye 
forrygende afsnit af succes-seri-
en Lulu & Leon med seje Lene 
Maria Christensen i den kvindelige  
hovedrolle. Hun tvinges længere og 
længere ind i Leons kriminelle net-
værk – en mandsdomineret under-
verden af gangstere, suspekte typer, 
prostituerede – og ikke mindst: den 
charmerende kriminal kommissær 
Patrick Smith (Lars Kaalund) som 
er en seriøs bejler til varmere følel-
ser efterhånden som Leons bedrif-
ter kommer ud af skabene. Nyd 
den anmelderroste series nye afsnit 
med nogle af Danmarks mest karis-
matiske skuespillere i topform.

Danske Hollywwod fruer
I serien ”Danske Hollywood fruer” 
kommer vi tæt på fire kvinder, som 
lever et liv på 1. klasse i drømme-
nes by, hvor alt kan købes for penge. 
Følg Simone, som holder aldersteg-
nene på afstand med botox , model-
len Ines, som bor i den dyreste 
del af Hollywood med kæresten og 
verdens nok mest velplejede katte. 
Kirsten, som arbejder som stylist 
og aldrig går med de samme smyk-

ker to dage i træk – heller ikke dia-
mant ringen til 1 mio kroner. Sidst 
men ikke mindst Lisa, der bor ved 
stranden i det eksklusive Malibu 
med sin livsnyder-mand James. Få 
et unikt kig indenfor bag de høje 
mure hos disse fire fantastiske dan-
ske kvinder, som har forfulgt deres 
drømme over there.

TV 3 er urokkelig i top positionen af Skanderborg afstemningen 
år for år, men også på landsplan er kanalen naturligt blandt de 
populæreste. De seneste satsninger på kanalen er med dansk 
drama, og også det er lykkedes. 

TV 3 – endnu engang vinder 
af afstemningen. Til lykke!

Søsterkanalen 3+ byder bl.a. på 
superhelte tema i maj måned. Se 
f.eks. Batman og Robin (12. Maj kl. 
22.00) hvor mesterforbryderen The 
Wizard stjæler professor Hamils 
remote control device, der gør det 
muligt at overtage kontrollen med 
ethvert køretøj indenfor 75 km. En 
god ting at have, når man skal røve 
og plyndre! 

Batman begins (13. Maj kl. 22) er 
klassikeren, hvor vi følger Bruce 
Waynes forvandling til Batman. 
Hans trygge opvækst får en brat 
ende, da hans forældre myrdes 
for øjnene af ham. Han forlader 
Gotham City fuld af vrede – og 
vender tilbage syv år efter – fast 
besluttet på at genetablere tryghe-
den i den dybt kriminelle by. Det 
kræver en ny identitet!

Andre perler tæller Zorro legenden 
(14. Maj), Superman og Manden af 
stål: John Henry Irons i ”Steel” (15. 
Maj kl. 21.10). ■

Superhelte tema på 3+
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Lisa fordriver tiden med 
lidt yoga i eksotiske hjem-
lige omgivelser.





Dette tabte land er søgt rekonstru-
eret og giver et billede af livsvil-
kårene i datidens samfund, som 
rokker ved den tidligere antagelse 
om hvileløse nomader, der kæm-
pede i vildmarken for overlevelse. 
Forskernes fund tyder på, at der 
allerede dengang var semi-perma-
nente bosættelser, og at man arbej-
dede med jorden langt tidligere end 
antaget. 
Af særlig dansk interesse er det, 
at to af de fremmeste forskere i 
rekonstruktionen af ”Stenalderens 
Atlantis” er de danske forskere 
Jørgen Dencker, marinebiolog og 
cand. phil. i forhistorisk arkæo-
logi ved Vikingeskibsmuseet og 
Anders Fischer, projektforsker ved 
Kalundborg og Omegns Museum.   
Premiere: 2. Maj kl. 21.00

Den populære kanal, som er fornem eksponent for ny viden, ud-
forsker i foråret bl.a. ekstreme klimaforandringer i forhistorien i 
programmet ”Stenalderens  Atlantis”. Bekymringen for den glo-
bale opvarmning er nemlig ikke, som man skulle tro, af ny dato. 
Også i stenalderen har der været naturkatastrofer, hvor havene 
omkring os er steget med langt større fart end i dag. Således 
forsvandt et område i Nordeuropa på størrelse med Californien 
i bølgerne for ca. 8.200 år siden. 

Kampteknik III
I serien ”Kampteknik tredje sæson 
udforskes grænserne for menne-
skets kamp-egenskaber på alle 
niveauer – også dem, der kan bru-
ges i en god sags tjeneste. Et af pro-
grammerne, Super Cops, ser nær-
mere på, hvordan lovhåndhæverne 
i konfrontation med gerningsmænd 
skal finde balancen i dilemmaet 
mellem at ”bevare liv” og undgå 
selv at blive dræbt. Fokus er især 
på, hvordan viden om den nyeste 
teknologi og våbentyper kombine-
res med psykologisk indsigt i træ-
ningen af politifolkene. Hele tiden 
med det mål for øje, at deres før-
ste forpligtelse er livsbevarende og 
samfunds beskyttende. 

”Tiger i spring – slange i skjul”
I et af de andre programmer i serien 
analyseres dyreverdenens ”kamp 
eksperter” – med særlig emfase 
på nogle af de mest effektive for 
at aflure deres teknikker, som kan 
overføres til menneskelig brug i 
kamp. Et helt menageri af dyre 
atleter analyseres - lige fra slan-
gens listige bevægelser til tigerens 
mere spektakulære stil. Her afslø-
res for alvor, hvor kung fu mestrene 
har hentet deres inspiration! 
Kampteknik – premiere 3. Maj 
kl. 22.00. ■ 
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Følg f.eks.:

Swamp Troops: 
Bavianer på stroppetur
Vi befinder os i Botswanas legen-
dariske Okavango Delta, hvor til-
værelsen for en horde af Chacma 
bavianer byder på andet end abe-
kattestreger. De skal bl.a. kunne 
svømme og være villige til det også 
i krokodillefyldt farvand. 

Hvert år oversvømmes deres bosted, 
og de må ud i det iskolde vand for at 
undslippe deres umiddelbare fjen-
der, rovdyrene, for i stedet at risi-
kere mødet med de glubske fjender 
i vandet. Livet besværliggøres også 
af det skarpe hierarki  i flokken, 
som favoriserer de, der er født ind 
i ”overklassen” og den nedarvede 
foragt for de underste lag. Vi følger 
to individer fra hver sin ende af hie-
rarkiet i et program, der spænder 
lige så vidt i følelsesregister som en 
episode i Desperate Housewives. 
Swamp troops: 12. maj kl. 22.00.

Fra naturens forunderlige verden 
direkte hjem til din skærm 

Hooked: Monster fishing 
– på sporet af giga fisk!
Programmet ”Hooked” (på krogen!)  
går bag om myten om glubske kød-
ædende fisk, som ikke går af vejen 
for en menneske godbid, der falder 
deres vej forbi. 

Piratfisk og havkatte af en særlig 
djævelsk art (Devil Catfish) med-
virker som sig selv – sidstnævnte 
opfylder myten ved  (især) at  trives  
på menneskekød, som den har fået 
smag for ved at mæske sig med 
de forkullede ligrester ved ligbål. 
Den ikke helt almindelige lystfi-
sker Jakub Vágner sætter sig for at 
udforske myterne om specielt den 
djævelske gigafisk – og vi følger 
hans frygtløse jagt på et face-to face 
møde med giganten. En virkelig 
udfordring skal det vise sig!
Hooked: Monster Fishing: 
Starter 3. maj kl. 21.00 ■
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Stem på CNN

Se CNN for de globale nyheder af betydning.

Få mere at vide på www.cnn.com

Global_210x297_DK.indd   1 2010-03-29   08.



Turner-familen er nu samlet i Skanderborg igen med CNN’s 
tilbagekomst på anlægget. ”En stor programpakke uden en in-
ternational nyhedskanal har været svær at leve med", har fl ere 
medlemmer udtrykt - og de vil forhåbentlig glæde sig over, 
at bestyrelsen i dette års forhandlinger fi k kanalen med i 11. 
time. 

De andre medlemmer i familien, 
Cartoon Network og TCM er også 
bevaret, dog på en delt kanal-plads. 
Det betyder, at nostalgiske filmel-
skere igen skal tune ind kl. 21.00 
for se klassiske strimler. I maj kan 
vi især fremhæve premiere filmene: 
American Friends, (12. maj) med 
Michael Palin og Connie Booth ja, 
det er Polly fra ”Badehotellet”)- 
ærkeengelsk film i Oxford miljø 

Global_210x297_DK.indd   1 2010-03-29   08.

– og ”National Lampoons’ Movie 
Madness” (19. maj) som er tre 
historier om film, instruktører og 
film figurer i en rimeligt syret blan-
ding. 
 
Sidst, men ikke mindst filmen 
”Songwriter” (26. maj) fra 1984 med 
Willie Nelson, Kris Kristofferson, 
Rip Torn og Lesley Ann Warren.  
Plottet i det stærkt musikalske regi 

er enkelt. Vi har en sanger og sang-
skriver med én mission: at bryde 
med sit pladeselskab. 

Nyd filmene på den klassiske kanal 
– de - og du - fortjener det! ■    

k lt Vi h

”Breaking news” 
– CNN tilbage igen 
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TV-program: Nr.

TV-Programvalg 2010

Optalt og sorteret resultat

DR1
DR2
TV2
DR1, DR2, TV2, DR Update
Info kanalen SHS
TV 3 Danmark
TV 2 News 
TV 3+
TV2 Zulu 
Kanal 5
TV2 Charlie
TV2 Film
TV2 Sport
6 eren (SBS Net)
TV 3 Puls
Eurosport
Kanal 4
Discovery Channel
DK 4
Animal planet
DR Ramasjang
DR Kultur
National Geographic, CNBC
Kanal Østjylland
Discovery World
ZDF
Viasat Crime/Nature/Playboy
ARD
National Geographic Wild
Viasat History
Discovery Science
Discovery Travel + Living 
Cartoon Network
NDR
Canal 9
Disney Channel
Viasat Explorer + Spice
NRK 1 - Norge
TV 4 Sverige
DR Update
TCM
Sverige TV 1
NRK 2 - Norge
TV 2 - Norge 
VH1 Danmark
Sverige TV 2
CNN International
Nickelodeon
Disney Channel + Disney XD + Playhouse Disney
MTV
RTL
Travel Channel
Showtime
Cartoon/Boomerang
SAT 1
The Voice
BBC World
Disney Channel + Disney XD
BBC Entertainment
Viasat Golf
3 Sat
PRO 7
RTL 2
Super RTL
TV 5 Monde (Fransk)
RAI UNO (Italiensk)
TVE Internacional (Spansk)
VOX
ARTE
Star
TV Polonia (Polsk)

100
100
100
100
100

65,44
64,78
64,73
59,51
59,07
56,54
55,93
51,54
48,63
47,58
47,42
44,73
42,20
41,37
38,13
37,25
36,37
34,89
34,40
29,56
29,51
28,19
27,31
26,54
26,26
26,04
25,33
25,00
25,00
23,74
23,08
21,87
21,54
20,33
19,89
19,62
19,45
18,63
18,57
18,19
18,13
17,58
17,20
16,43
15,33
15,27
13,57
13,35
13,19
11,43
10,66
10,11
10,05

9,89
8,13
6,76
5,38
5,33
5,33
4,45
4,45
3,90
3,79
2,31
1,70
0,71

1820
1820
1820
1820
1820
1191
1179
1178
1083
1075
1029
1018

938
885
866
863
814
768
753
694
678
662
635
626
538
537
513
497
483
478
474
461
455
455
432
420
398
392
370
362
357
354
339
338
331
330
320
313
299
279
278
247
243
240
208
194
184
183
180
148
123

98
97
97
81
81
71
69
42
31
13

+
+
+
+
+
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

 tal %



27Nr. 2 - maj 2010

Generalforsamlingen 2010 blev 
afholdt i Kulturhuset 23. februar 
med vanligt stort fremmøde. Næsten 
300 mennesker havde fundet vej til 
salen, hvor de vigtigste punkter 
på dagsordenen denne gang var 
spørgsmålet om overgang til en 
tre-pakke løsning og indførelse af 

Foreningens ordinære generalforsamling vedtog med over-
vældende fl ertal, at tiden for tre pakker var inde. 

CLEAR konceptet fra YouSee, som 
omtales andetsteds. 

Formand Henrik Christensen havde 
allerede i beretningen varslet den 
kommende afstemning om tre-pak-
ke strukturen og skitseret kort, 
hvordan en ny mellempakke kunne 
se ud. Dette blev senere uddybet af 
sekretær Christian Hangaard, og 
ved den følgende afstemning blev 
ordningen vedtaget med overvæl-
dende flertal. 

Debatten koncentredes naturligt 
nok om indholdet af den nye pakke, 
hvor bestyrelsens forslag om sam-
mensætning med vinderne af pro-
gramafstemningen blev accepteret. 
Denne løsning er dog valgt som en 
”førstegangs” løsning, og skal ikke 
tages som udtryk for, at sammen-
sætningen af pakken hermed er 
bundet ud i al fremtid.

Kontingentet for 2010 blev vedtaget 
med følgende beløb: kr. 1.100 for lille 

pakke, kr. 2.300 for mellempakken 
og kr. 3.600 for store pakke.  – Det 
er stadig en udfordring at fastholde 
alle de dyre programmer, sammen-
holdt med foreningens ønske om et 
fornuftigt kontingent, men de efter-
følgende programforhandlinger er 
landet med et særdeles tilfreds-
stilende resultat, som bør kunne 
tilgodese hele familiens behov. 

Bestyrelsens sammensætning er
uændret efter konstituering:
Formand: Henrik Christensen, 
næstformand Hanne Grøn, kas-
serer Gunnar Sørensen, sekretær 
Christian Hangaard. Menige besty-
relsesmedlemmer: Kim Daugaard, 
Gunner M. Nielsen og Knud Børlum.  
Suppleanter: Poul Rasmussen (Ry) 
og Søren Hansen (Skanderborg - 
nyvalg). 

Hele referatet kan læses på for-
eningens hjemmeside. www.skan-
tenne.dk ■
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Som nævnt andetsteds har forenin-
gen indført en mulighed for, at med-
lemmerne kan vælge en mellem-
pakke som alternativ til den lille- 
eller den store pakke. Ændringen 
implementeres fra begyndelsen af 
maj måned for nye medlemmer, og 
for de medlemmer som i dag har 
lille pakke, men ønsker at opgra-
dere.  

Pakkeskift vil som hidtil koste kr. 
500,- i montørudgift plus et mer-
kontingent for mellempakken. 

Pakkeskift fra stor til mellempak-
ke: kan frem til 1. juni bestilles, 
og nedgradering vil ske først i juli 
måned. Montørudgiften er også her 
kr. 500,- og bliver opkrævet sammen 
med kontingentet pr. 1.07. 2010.

Kontingentet for mellempakken
for perioden: 01.07.2010 – 31.12.
2010, er fastsat til 1.150 kr. Pro-
gramsammensætningen af mellem-
pakken bliver for 2010/2011 de seks 
højst placerede kanaler i forenin-
gens afstemning 2010, dvs. TV 3, Tv 
3+, TV 2 News, TV 2 Zulu, Kanal 5 
og TV 2 Charlie.

Det er fra mellempakken muligt, 
via et digitalt programkort og en 
DVB-C modtager, at tilkøbe diver-
se digitale kanaler fra YouSee´s 
store udbud af Favorit-kanaler, 
HD-kanaler, Film kanaler og Sprog 
pakker. 

Bestilling af – og omlægning til 
mellempakken skal ske via vores 
hjemmeside, hvor du også kan læse 
meget mere om de digitale mulighe-
der: http://www.skantenne.dk. Har 
du ikke internet, skal du sende os 
en skriftlig bestilling, eller komme 
forbi vores kontor med den.

YouSee Clear
På generalforsamlingen i februar 
blev det besluttet at indføre ”YouSee 
Clear” (et ukodet digitalt spejl af 
vores analoge programudbud). I 
første omgang kan vi, fra starten af 
maj måned, tilbyde størstedelen af 
vores analoge kanaler digitalt, uden 
brug af hverken programkort eller 
HD boks, så længe du har et TV 
med en indbygget DVB-C MPEG4 
tuner. I løbet af tredje kvartal får 
vi et fuld digital spejl.

Ændring af vilkår for medlem-
mer med en digital HD Boks
Skanderborg Antenneforening og 
YouSee har indgået en ny aftale, 
som trådte i kraft pr. 1. maj 2010. 

Det har bevirket, at vi ikke længere 
tilbyder Samsung HD Bokse til 
specielle favorable priser, som tidli-
gere, da rabatten nu bliver udmålt 
på samtlige medlemmer, og ikke 
kun dem med HD bokse.

For medlemmer med en digital 
Samsung boks uden harddisk
Eksisterende medlemmer med en 
digital Samsung boks uden hard-
disk kunne fortsætte med denne til 
en lejepris på 45,00 kr. for HD boks 
og programkort – mod tidligere 
30 kr. eller opgradere til YouSee 
Plus (YouSee boks med harddisk) 
til en lejepris på 65 kr. pr. måned. 

Alternativ kunne boksen købes til 
ejendom til kr. 695,-

Man kunne naturligvis også opsige 
abonnementet på boksen (returnere 
boks og programkort).  

For medlemmer med en digital 
Samsung boks med harddisk
Eksisterende medlemmer med en 
digital Samsung boks MED hard-
disk kunne fortsætte med denne 
løsning til en månedlig lejepris på 
65,00 kr. for en HD boks og et pro-
gramkort (YouSee Plus) – mod tid-
ligere 50 kr. pr. måned. Alternativt 
kunne de opsige deres abonnement. 
(returnere boks og programkort).

Det er stadig muligt for interes-
serede medlemmer at bestille en 
digital Samsung boks med harddisk 
(YouSee Plus) via de respektive 
kanaler. Prisen på denne er 89 kr. 
pr. måned inkl. programkort. 

Medlemmer, der kun ønsker at 
bestille et programkort til 30 kr. 
pr. måned, skal henvende sig på 
YouSee´s kundeservice: Tlf. 80 80 
40 40. ■

Vigtig information til medlemmerne fra kontoret: 

Nye vilkår for bokskunder og 
nye muligheder i pakkeløsning
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CLEAR – implementering i 
to faser
Som udgangspunkt vil CLEAR 
konceptet ikke matche foreningens 
analoge (grund)udbud for 2010 i 
første fase – frem til ca. tredje  
kvartal. Det betyder, at medlem-
merne får adgang til enkelte kana-
ler, som ikke indgår i det analoge 
udbud, f.eks. Canal 9, Voice og BBC 
Entertainment. Modsat vil der i 
dette tidsrum MANGLE kana-
ler, som indgår i foreningens eget 
grund udbud.

Du kan altid checke, hvilke kanaler 
der p.t. leveres digitalt på forenin-
gens hjemmeside. www.skantenne.
dk     

CLEAR kanaler kan ses uden pro-
gramkort, hvis du har et tv med 
DVB-C tuner.  

HD–kanaler 
Det vil efterhånden være velkendt, 
at billedkvaliteten først bliver rigtig 
optimal, når programmet, man ser, 
vises i HD kvalitet – og allerbedst, 

hvis det også er produceret i HD. 
Den trend er da også tydelig med 
flere og flere udsendelser, der opfyl-
der dette, og flere og flere seere har 
tv, som har indbygget adgang til at 
se dem. Dit tv skal have DVB-C og 
MPEG4 tuner, for du kan se HD 
kanaler generelt.  

I Skanderborg har medlemmer  
adgang til såkaldte ”bonus” kana-
ler, hvor ”basiskanalen” indgår i 
det analoge grundudbud. Digitale 
bonuskanaler kræver minimum 
et programkort fra YouSee, SAMT 
enten et tv med DVB-C og MPEG 
4 tuner – eller en digital boks fra 
YouSee.  
  
Fra mellempakken har medlemmer 
adgang til to bonuskanaler: Kanal 5 
HD, og 3+ HD. 

Fra store pakke er der, udover disse, 
endvidere adgang til: TV 2 Sport 
HD, TV 2 Film HD og Eurosport 
HD.

3+ HD er den seneste tilføjelse til 

Skanderborgs udbud på HD bonus 
fronten. Og den er også den seneste 
fra den store Viasat familie med 
film, serier og egenproduktioner, 
specielt indenfor sport, hvor især  
SAS-ligaen, NFL og flagskibet, 
Champions League i ægte HD kan 
ses. 

De deciderede sportskanaler løftes 
naturligvis også et niveau op med 
HD kvaliteten, da den gengiver 
detaljer, som et almindeligt digitalt 
skærmbillede ikke giver mulighed 
for. ■

CLEAR og digitale 
bonus kanaler 
(HD kanaler)



Få musik via dit bredbånd - og SPAR 1571 kr. 

Som noget nyt lbyder Dansk Kabel TV, YouSee Play l alle medlemmer med en 10 
Mbit/s forbindelse, eller derover. Bes l 12 Mbit/s bredbånd inden den 30. april og 
SPAR 1571 kr. på opre else, installa on og 3 måneders gra s 12 Mbit/s bredbånd. 

Din pris 
0 kr.

3 md. bredbånd

777 kr. 
opre else

99 kr. 
installa on

695 kr.

Internet der hi er
Tilmeld dig 12 Mbit/s bredbånd hos Dansk Kabel TV senest 
den 30. maj og få - 3 måneders gra s 12 Mbit/s internet inkl. 
YouSee PLAY. Udover de 3 måneder gra s internet får du også 
opre elsen og installa onen gra s! Du sparer i alt 1571 kr. 

Med YouSee Play får fri adgang l Danmarks bedste online 
musiksamling, med mere end 6 mio. musiknumre. 

I tæt samarbejde med de største pladeselskaber i 
verden, s ller vi et hav af musiknumre l rådighed - nye 

som gamle, de seneste og de gode, gamle hits.

- Du kan hente så meget musik, du ønsker - uden det 
koster noget udover dit normale abonnement.
- Du kan hente enkelte sange, hele albums og hele hitli-

ster.
- Eneste begrænsning er, at du ikke kan kopiere eller fly e den 

hentede musik. 

Du kan lmelde dig ved at kontakte vores kundeservice på 
telefon 70 20 25 98.

Læs meget mere om vores bredbånd og telefoni
på www.danskkabeltv.dk.
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Da YouSee Play blev lanceret for to 
år siden var konceptet banebryden-
de, det var det første af sin art.

Siden starten har mange kunder 
taget konceptet til sig, og der er 
i dag blevet downloadet over 200 
mio. numre via YouSee Play, hvil-
ket svarer til mere end 3 numre i 
sekundet - nu får den eftertragtede 
service endnu flere brugere. Det 
bliver nemlig nu også muligt, for 
nuværende og nye kunder i Dansk 
Kabel TV at benytte sig af tjene-
sten. 

YouSee Play til kunder i 
Dansk Kabel TV – uden 
at det koster ekstra!
Som bredbåndskunde hos Dansk 
Kabel TV får du ikke bare en stabil 
og sikker forbindelse til internet-

Danskerne er glade for at hente musik via internettet, og der 
hersker i dag ingen tvivl om, hvor vidt det online medie er en 
vigtig del af det fremtidige musikmarked.
Inden for de seneste år har vi set en stor stigning i antallet af 
online musikudbydere, og konkurrencen om forbrugernes op-
mærksomhed er blevet skærpet gevaldigt.  
En af de mest innovative og visionære musikdownload tjenester 
kommer fra YouSee og hedder YouSee Play.

tet, nu får du også fri adgang til 
musik med YouSee Play. Danmarks 
bedste online musiksamling med 
mere end 6 mio. musiknumre. 
Det eneste det kræver, er en 10 
Mbit forbindelse eller derover.

Den endelige dato for hvornår de 
første Dansk Kabel TV kunder 
kan få glæde af den eftertragte-
de service, er endnu ikke fastlagt, 
men meget tyder på at kunder i 
Skanderborg Antenneforening, som 
de første får adgang til servicen 
allerede fra maj måned.

Hvad er YouSee Play og 
til hvem?
• Alle kunder i Dansk Kabel TV 

med 10 Mbit eller derover får 
automatisk Play som en del af 
deres abonnement!

• Alle med YouSee Play kan hente 
så meget musik, de ønsker - 
uden det koster ekstra, udover 
det normale bredbåndsabonne-
ment.

• Du kan hente enkelte sange, hele 
albums og hele hitlister.

• Du kan lave playlister og dele 
disse med familien

Der kommer hele tiden nyt mate-
riale til listen, så du kan til enhver 
tid hente de bedste sange og fedeste 
albums direkte ned på din pc.

Har du lyst til at vide mere om de 
mange fordele, vi tilbyder hos Dansk 
Kabel TV, kan du læse mere på 
www.danskkabeltv.dk. Du er også
meget velkommen til at kontakte 
vores kundeservice på 70 20 25 98.
■

Internet der hitter 

Download musik l din pc 
-  og afspil uden at være 

online

Online Musik Streaming
- Hør din musik over

ne et

Lav dine egne playlister og 
del dem med venner og 

familie

+




