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Forsidefoto: Discovery’s ultra 
seje serie Livsfarlig fangst sætter 
nye standarder for overlevelse i 
forårets programmer.

FORORD

Velkommen til et nyt spændende forår med en 
sprængfyldt pakke af tv-oplevelser

Det er endnu engang lykkedes at sam-
mensætte et tv-udbud, som bør tilfreds-
stille hele familien med alle genrer 
generøst repræsenteret. 

Bestyrelsen vægter meget at udnyt-
te det mandat, generalforsamlingen 
giver os til at forhandle et så bredt 
udbud hjem som muligt, når de sidste 
pladser i ”store pakke” skal besættes. 
Mellempakken, sidste års nyskabelse,  
består også i år af de øverst placerede 
seks kanaler, da vi fortsat betragter det 
som den mest objektive løsning. Vi har 
heller ikke modtaget tilkendegivelser 
fra medlemmerne om, at det ikke skulle 
være tilfældet, ligesom den lille pakkes  
”tilskud” af gode betalingskanaler (Vh 
1, Nickelodeon og DK4) ser ud til at 
være faldet i god jord. Så disse kanaler 
er fortsat at finde her, men kapacitets 
problemerne rammer her TV 2 Norge og 
Tv 4 Sverige, som i år lægges på digital 
platform. 

I den store pakke begynder pladsproble-
met for alvor at manifestere sig, og det 
har været nødvendigt at lægge en del 
gode niche kanaler digitalt for at bevare 
dem i udbuddet (se også Henriks leder 
side 3).

Det drejer sig om populære kanaler, 
som egentlig har fået et rimeligt valg 
men ikke nok til at være sikret ana-
logt – til gengæld kan man vel med 
denne manøvre se en markering af, at 
disse kanaler får et forspring for de 

mange nye, som vil blande sig i kampen 
NÆSTE  år for at komme med i digitalt 
udbud! 

I programoversigten har vi denne gang 
visuelt forsøgt at tilkendegive, hvor 
meget mere tv, man får som ”digital 
seer” - prisbilligt og i en bedre kvalitet 
– så de medlemmer, der endnu ikke har 
taget skridtet til et fladskærms tv skal 
måske til at overveje det seriøst. 

God læsning og rigtig god tv-sening,

Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Nye udfordringer og 
muligheder i 2011
Af  Henrik Christensen

Formanden sluttede sin beretning 
af med, at der også i 2011 kommer 
mange spændende muligheder og 
udfordringer.
Jeg vil her komme ind på tre 
væsentlige områder:

• Programkøb - kanaludbud
• HD TV i Skanderborg Anten-

neforening
• Info-Kanalen

Kanaludbud 2010 - 2011
Vi har det sidste års tid kunnet tilby-
de vores medlemmer i Skanderborg 
tre programpakker.  
Det har vist sig, at når vi sam-
menligner os med andre anten-
neforeninger, får vi rigtig mange 
kvalitetsprogrammer for pengene i 
Skanderborg Antenneforening.

Den lille pakke blev sidste år 
udvidet til at indeholde 17 kanaler. 
Som noget helt nyt, blev den lille 
pakke også udvidet til at indeholde 
DK4, en kanal for børn og børne-
børn – nemlig Nickelodeon og en 
musik kanal i form af Vh 1.
Med denne udvidelse henvender 
den lille pakke sig til dem, der ikke 
har det store behov og interesse for 
de dyrere sportskanaler, livsstilska-
naler og tungere filmkanaler. 
Som noget nyt indførte vi sidste år 
mellempakken.
Mellempakken indeholder alle 
kanaler fra den lille pakke, krydret 
med de seks kanaler, der fik flest 
stemmer i sidste programafstem-
ning.
De seks populære kanaler, der blev 
valgt ind i mellempakken, er:
TV3, TV3+, TV2 News, TV2 Zulu, 
TV2 Charlie og Kanal 5.
Mellempakken rammer således 
den gruppe, der gerne vil have lille 

pakke udvidet med de mest popu-
lære programmer, uden at skulle 
betale for bl.a. de meget dyre sports-
kanaler.
I den store pakke er det lykkedes os 
at sammensætte en kvalitets pakke 
med over 40 kanaler.
I den store pakke supplerer vi med 
dyre programmer som bl.a. – TV2 
Film, TV2 Sport, Kanal 4, 6´eren, 
TV3 PULS, Canal 9 og Eurosport.
Programudbuddet er i den store 
pakke godt fordelt på genrer, såle-
des at der er noget til både de unge 
tv-seere, forældrene i husstanden 
og til de ældre medlemmer i for-
eningen.
Vi har fået tilkendegivelser på, 
at programudbuddet tilfredsstiller 
langt de fleste familier og husstan-
de, og den store pakke er fortsat den 
pakke, langt de fleste medlemmer i 
Skanderborg Antenneforening fore-
trækker.

Programafstemning - 
brugerundersøgelse
Igen i år har vi gennemført program-
afstemning, både med den vedlagte 
stemmeseddel i vores seneste blad, 
og via afstemning over internettet.
I år har vi modtaget 1.698 stemmer, 
hvoraf 917 er blevet afgivet over 
nettet. 
Der er i år et mindre fald i afgiv-
ne stemmer i forhold til sidste år. 
Andelen af internetstemmer er dog 
støt stigende.
På afstemningen over nettet foretog 
vi i år ligeledes en brugerundersø-
gelse, for at få identificeret, hvor >>
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Den 26. februar 2011 afholdt Skanderborg Antenneforening sin 
årlige generalforsamling.



mange af vores medlemmer, der 
rent faktisk er i stand til at modtage 
digitale signaler. 

Undersøgelsen viste, at over 60% af 
vores medlemmer allerede nu kan 
modtage digitale kanaler, og antal-
let forventes at stige hurtigt, i takt 
med at vores medlemmer køber nye 
fladskærms TV.
Hvor vidt vores medlemmer kan 
modtage digitalt tv, er rent faktisk 
vigtigt at vide for antenneforenin-
gen, idet de fysiske kapacitetsbe-
grænsninger i nettet gør, at flere og 
flere analoge tv programmer i frem-
tiden alene kan modtages digitalt. 
Vi vil i Skanderborg Antennefore-
ning lave en glidende overgang, 
hvor vi i en årrække fortsat vil 
sende mange programmer både 
analogt og digitalt.
Digitalt fjernsyn er fremtiden, så 
hvis I vælger at skifte det gamle 
billedrørsfjernsyn ud, med et nyt 
fladskærms tv, vil I få endnu mere 
glæde af udbuddet fra Skanderborg 
Antenneforening.

Stor prisforskel på 
programmer
Når vi sætter vores krydser i pro-
gramafstemningen, er det vigtigt, at 
vi forholder os til de store prisfor-
skelle, der er på indkøb af program-
mer.
Som eksempel, koster den dyreste 
kanal, TV2 Sport, tæt ved kr. 450,- i 
indkøbspris.

TV3 og 3+ koster over kr. 300,- 
og Canal9 og Kanal 5 omkring kr. 
250,-
I den billigere ende ligger der en lang 
række kanaler, hvor Skanderborg 
Antenneforening alene skal afregne 
Copydan, Coda og fremføringsafgift, 
i alt ca. 20 kr.

Med disse prisforskelle på kana-
lerne, skal der ikke så megen hoved-
regning til at regne ud, at såfremt vi 
alene vælger alle de dyreste kana-
ler, når vi hurtigt et meget højt 
kontingent.

HD Clear i Skanderborg
Antenneforening
I 2011 er der godt nyt til alle, der 
har købt, eller tænker på at købe et 
nyt fladskærms-tv i HD-kvalitet. 

Skanderborg Antenneforening sen-
der nu en lang række HD Kanaler 
Clear, hvilket vil sige, at de ikke er 
krypteret.
HD Kanaler betyder superskar-
pe tv-billeder og god lydkvalitet. 
HD Kanalerne kan ses af alle 
Antenneforeningens medlemmer 
med det rette udstyr.
Forudsætningen for at kunne se 
kanalerne i den høje kvalitet er, at 
man først og fremmest har et HD 
tv-apparat. 
Hvis apparatet ikke selv har en 
indbygget digital modtager af typen 
DVB-C med MPEG4, skal man også 
have en HD-digitalboks. 

Til gengæld har man ikke længere 
brug for et digital kort til at ‘åbne’ 
signalerne. 

HD-kanalerne i de tre pakker sen-
des ukrypteret, og det betyder, at 
man har fri adgang til kanalerne 
nøjagtig på samme måde, som man 
har fri adgang til de analoge og de 
almindelige digitale kanaler i alle 
pakkerne.

Der er nu adgang til 9 HD-kanaler 
nemlig:

ZDF HD, SVT1 HD, TV3+ HD, Kanal 
5 HD, TV2 Film HD, Eurosport 
HD, TV2 Sport HD, 6'eren HD, og 
Nickelodeon HD.

For at få de knivskarpe HD kana-
ler frem på skærmen, kræver det 
som nævnt, at fjernsynet skal være 
forberedt til HD, og at det har den 
rigtige kortlæser m.m.
Det kræver også, at programmer 
genindlæses med Skanderborgs 
netværkskode.

Info-Kanalen
Infokanalen har i de sidste år holdt 
en meget lav profil og ikke gjort så 
megen væsen af sig.

Det har været svært for Info-
kanalen, at tiltrække og fastholde 
de ildsjæle der er nødvendige, for 
at det store arbejde med at drive en 
Info-kanal skal lykkes.

Og selvom Info-kanalen har været 
drevet af frivillig arbejdskraft, 
vil der altid være udgifter med at 
drive kanalen. Der er omkostnin-
ger til vedligeholdelse af det tekni-
ske udstyr, og der vil løbende være 
behov for småanskaffelser til indkøb 
af PC´ere, fotoudstyr og lignende.

På baggrund af den manglende 
interesse for Info-kanalen, det vigen-
de annoncesalg og de økonomiske 
udfordringer, er vi kommet dertil, at 
tiden er løbet fra Info-kanalen, og på 
denne baggrund stillede bestyrelsen 
forslag om nedlæggelse af kana-
len på generalforsamlingen den 23. 
februar. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget og beslutningen konfirme-
ret ved ekstraordinær generalfor-
samling 30. marts. (Se også referat 
side 30). ■
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Vil du høre mere om kanalen, så kontakt salgschef Steen Ascanius  
på steen_ascanius@discovery-europe.com eller tlf: 8873 0227.

Discovery Networks Nordic:

VELKOMMEN TIL EN VERDEN  
AF FAKTUEL UNDERHOLDNING 

En  
verden af  

forbrydelser 

Verdens 
vildeste  
TV-kanal 

Verdens 
vildeste 
TV-kanal 

En
verden af 

forbrydelser 

Slip din  
indre  

nørd løs 

Når drømme 
bliver til  
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Ind til  
kernen af  
historien 

Ind til
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til
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Fås fra  

favorit- 

pakken

Live,  
Life,  

Large 



100% MUSIK – Vh1 giver dit livs soundtrack!
Se Vh1 Danmark 24 timer i døgnet i den lille pakke

Se                   &                      i den lille pakke!
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sætter fokus på leg & motion
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SvampeBob Firkant, Pingvinerne 
fra Madagascar, Dora, iCarly og 
alle vennerne fra Nickelodeon 
snupper alle en pause i to timer 
den 15. maj. I hvert fald fra skær-
men. Nickelodeon slukker nemlig 
for signalet og viser pausebille-
de kl. 09.00-11.00 i anledning af 
Nickelodeons Løb og Leg Dagen 
2011, hvor kanalen håber, at bør-
nene i stedet vil bruge tiden på at 
være aktive og lege.

SvampeBob Firkant dukker dog op 
mellem isbjørne og elefanter, når 

det store børneløb finder sted i 
samme tidsrum.

Klokken 9.00 skydes det årlige 
B.T.'s Børneløb nemlig i gang, og 
denne gang bliver det med vilde 
dyr blandt tilskuerne, når B.T. og 
Nickelodeon byder velkommen til 
løbeglade børn og deres familier i 
hele tre forskellige Zoologiske haver 
i Danmark, nemlig i København, 
Aalborg og Odense.

Udover stoltheden af at gennem-
føre den to kilometer lange rute 

rundt i de tre Zoos, er der endnu 
en grund til at deltage. For efter 
løbet kan alle børnene få taget et 
billede sammen med Nickelodeons 
SvampeBob Firkant.

Nickelodeon blænder naturligvis 
op for alle de bedste serier, når vi 
sender igen kl. 11.00 søndag den 
15. maj.

Læs meget mere om Løb og Leg 
Dagen 2011 på www.nick.dk. ■

Søndag den 15. maj sætter børnekanalen Nickelodeon fokus på 
motion, og lader skærmen være ”sort” i to timer. Samtidig får 
børnene mulighed for at deltage i et stort børneløb blandt vilde 
dyr.

Meld dig ind i SvampeBobs Filmklub
Nu giver Nickelodeon dig muligheden for at se 6 børnefilm om året før alle andre og til 

en meget billigere pris. Alle danske børn kan melde sig ind i SvampeBobs filmklub, hvor 

man får tilsendt et gratis medlemskort og dermed får adgang til at bestille eksklusive 

billetter til de sjoveste film, som kan ses før premieredatoen. Til hver forestilling får 

alle en gratis gave fra SvampeBob. Derudover giver kortet også rabat på Oscar-menuen 

i alle Nordisk Film biografer. Du kan læse mere på nick.dk/filmklub
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Caroline Wozniacki skal i den næste 
tid spille flere WTA-turneringer 
inden det går løs ved årets anden 
Grand Slam, French Open. Caroline 
har efter Australian Open vist spil, 
der gør hende til en seriøs kandidat 
til at vinde en Grand Slam-titel. 
Mange eksperter mente sidste år, 
at hendes spil ikke var aggressivt 
nok, men de har den seneste tid 
måtte sluge deres ord, da Caroline 
virkelig har fået det aggressive spil 
ind i sit repetoire. 
Følg Caroline Wozniacki eksklu-
sivt på Eurosport og Eurosport 
2 de kommende måneder: WTA 
Stuttgart (18/4-24/4), WTA Madrid 
(2/5-8/5), WTA Rom (9/5-15/5), WTA 
Bruxelles (16/5-22/5) og French 
Open (22/5-5/6)

Eurosport 2 sender hver uge LIVE 
fra den tyske Bundesliga, der når 
sin afgørelse i maj måned. Det 
har været en speciel sæson for 
flere hold. Dortmund har spillet 
suverænt, og ser ud til at snuppe 
den store mesterskabs-tallerken. 
Bayern München startede sæso-
nen katastrofalt, men er kommet 
stærkt igen, og sydtyskerne med 
de store armbevægelser ser ud til 
at lægge sig godt tilrette på en 
af CL-pladserne. Den største over-
raskelse i år er dog Schalke 04, 
som har levet en besynderlig til-
værelse nederst i tabellen, hvilket 
ikke er 'lovligt' med spillere som 
Huntelaar, Raul og Neuer. De har 
dog kæmpet lidt af æren tilbage, 
men uden europæisk deltagelse i 
næste sæson, vil fiasko være tværet 
i hovedet på traditionsklubben af 
deres mange fans. Se hvordan det 

hele ender på Eurosport 2, 
der viser fem LIVE kampe 
hver uge med bl.a. Mark 
Strudal og Bjarne Goldbæk 
som eksperter. 

Lance Armstrongs tidligere hold-
kammerat på landevejene, Thomas 
Bay, er klar bag mikrofonen, når 
årets 2. største cykelløb køres i 
Italien. Giro d'Italia vises eksklu-
sivt på Eurosport, og det bliver 
interessant at se, hvordan Bjarne 
Riis' hold med masser af nye navne, 
bl.a. Alberto Contador, vil præstere 
mod fx Team Leopard-Treck, hvor 
Saxo Banks tidligere sportsdirek-
tør Kim Andersen nu er at finde, 
og på sit hold har han de tidligere 
Saxo Bank-stjerner Andy og Fränk 
Schleck samt Fabian Cancellara. 
Følg samtlige etaper fra Giro d'Ita-
lio 7. - 29. maj!

De kommende måneder kan bl.a. 
også ses: VM i snooker, Ridning - 
Global Champions, U-17 EM i fod-
bold, Curling VM.

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

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

Hele året følger Eurosport og Eurosport 2 de største sports-
begivenheder, og her ses et lille udpluk af, hvad kanalerne 
byder på de kommende måneder.



FRA 1. MAJ KAN DER TANKES OP

MED SUPERLIGA
OG SUPERFILM OG SUPERSERIER OG SUPERDOKUMENTAR OG ...

SUPERFILM SUPERSERIER SUPERDOKUMENTAR 

Foto: Sportsagency.dk

Det eneste du skal gøre er at træde på 

fjernbetjeningen, og følge med i forårets 

superliga-kampe.

Der’ fuld gas på, med masser af gode 

film, serier og dokumentarprogrammer.

CANAL9 - DET’ SUPER
 

TAK SKANDERBORG OG GOD 

FORNØJELSE.

TV MED KANT
CANAL9.DK



CANAL9 sender det bedste fra spor-
tens verden, og foråret byder på 
mange timer i selskab med de stør-
ste fodbold- og håndboldstjerner. I 
maj går Superligaen ind i den afgø-
rende fase. Hvem løber med medal-
jerne – og hvem skal en tur ned i 1. 
division? Med CANAL9 er du sikret 
den bedste dækning med masser af 
live-transmissioner fra de danske 
stadions og spændende magasin-
programmer som Superliga Optakt, 
Rasmussen vs. Tøfting og debatpro-
grammet Frispark. Stærke fodbold-
profiler som Stig Tøfting, Michael 
Gravgaard og Erik Rasmussen er 
alle klar med skarpe synspunkter 
og sætter fokus på relevante emner 
i den bedste danske fodboldrække. 

Landskampen mellem Island og 
Danmark (4. juni) vises også eks-
klusivt på CANAL9. Kampen kan 
blive meget afgørende for Morten 
Olsens drenges chancer for at kva-
lificere sig til EM i 2012. CANAL9 
dækker kampen intenst, og så er 
det ellers bare op til Bendtner, 
Agger, Eriksen og co. at hive de tre 
vigtige point hjem. Og til oktober 
går det løs igen, når Danmarks 
drenge i endnu en EM kvalifika-
tionskamp møder Cypern på ude-
bane.

CANAL9 er også hjemstedet for den 
spanske La Liga, der utvivlsomt er 
den fodboldliga i verden, hvor man 
finder de største stjerner. Navne 
som Messi, Ronaldo, Villa, Casillas, 
Iniesta, Forlan, Xavi og Kaká er 
nogle af profilerne på banen, mens 
navne som Mourinho, Guardiola og 
Laudrup er de store navne på de 

Det er med stor glæde, at vi fra 1. maj kan byde velkommen til 
alle vores nye seere i Skanderborg. Vi siger tak for opbakningen 
og kvitterer med underholdende tv fyldt med action, spænding, 
humor og topsport. 

spanske trænerbænke. Igen i år er 
der lagt op til et dramatisk parløb 
om mesterskabet mellem Barcelona 
og ærkerivalerne fra Real Madrid. 

CANAL9 er dog meget andet end 
sport. Forårets torsdage byder 
vanen tro på masser af dramatik 
og action, når vi blænder op for 
Politiaften - en aften der er dedike-
ret til de bedste dokumentarserier 
om politiets arbejde som Worlds 
toughest Cops, Police Patrol og 
Steven Seagal Lawman. Derudover 
er der timevis af underholdning 
i dokumentarserier som bil-ræset 
Bullrun, sportsserien Shaq vs., 
hvor den kendte basketballstjerne 
Shaquille O’Neil udfordrer nogle 
af verdens skrappeste sportstjer-
ner – i deres favoritdisciplin, den 
hæsblæsende Sea Patrol – hvem 
skulle tro, at der kunne ske så 
mange dramatiske ting i den engel-
ske Kanal, Operation Repo, der 
følger kompromisløse inkassofolk 
og endelig går vi på spøgelsesjagt i 
Ghost Adventures. CANAL9 er også 
stedet, hvor du får dig et godt grin. 

The Ricky Gervais Show er humor 
på højt plan, og der er garanti for 
gode grin i vores Monty Python-
kavalkade: skrupskøre jokes fra 
Monty Python Live at the Hollywood 
Bowl samt film som Life of Brian og 
Monty Python and the Holy Grail. 
Og gode film og serier – den kla-
rer CANAL9 også. Hvad med En 
Kort En Lang, Okay, Nobody’s Fool  
(Paul Newman, Bruce Willis), Rat 
Race (Whoopie Goldberg, Rowan 
Atkinson, Cuba Gooding Jr.) og 
superserien Sopranos for bare at 
nævne nogle få.

Rigtig god fornøjelse! ■
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Skyldig (orig. Guilty as Sin) er en 
intens thriller fra 1993, instrueret 
af Sidney Lumet og med Rebecca 
de Mornay (fra bl.a. Hånden på 
vuggen) som en begavet forsvars 
advokat, som ”får sin sag for”, da 
hun skal forsvare en mand, der er 
anklaget for at have myrdet sin 
velhavende kone. Hun forføres først 
af hans charme, som Don Johnson 
nok skulle kunne levere på skær-
men. Men hun må snart erkende, 
at hendes klient også har ganske 
andre sider. Situationen  udvikler 
sig til en nervepirrende kamp for 
hendes eget liv.

Filmkanalen med de klassiske fi lm-perler er i det nye 
udbud på den digitale platform og kan dermed nydes i 
24 timers versionen igen. Af de mange spændende pre-
mierer i maj kan vi bl.a. fremhæve følgende:

High heels and low lifes (2001) 
Jo, det er stavet rigtigt! Dette er  
en flabet komedie af Mel Smith, 
som nok er mest kendt som den 
tykkere halvdel af “Verdens vær-
ste værter” (med Griff Rhys Jones 
som makker.) Filmens kvindelige 
hovedpersoner kan (med lidt god 
vilje) ses som engelske pendanter 
til Thelma og Louise, for så vidt 
som at de hvirvles ind i kriminelle 
begivenheder uden egentlig at have 
haft det til hensigt! De overværer 
et bankrøveri og kaster sig ud i 
pengeafpresning af røverne - og 
en stærkt uprofessionel forbryder-
jagt kan tage sin begyndelse. Med 
Minnie Driver og Mary McCormack 
som ganske veloplagte dusørjægere 

er man godt underholdt, selvom 
plottet grænser til det indlysende 
utroværdige. 

Rushmore (1998) 
I samme boldgade boltrer altid 
seværdige Bill Murray sig i den 
kaotiske komedie ”Rushmore", om 
den ekcentriske studerende Jason 
Schwartzman, der hvirvles ind i 
et mærkeligt romantisk trekants-
drama. Instrueret af Wes Anderson 
(som også håndterede The Royal 
Tennenbaums) og med Olivia 
Williams i godt samspil med Murray. 
På rollelisten kan også spottes den 
senere så berømte Connie Nielsen, 
som vi ind imellem kan møde på 
dansk grund. ■ 



Fornemt besøg
i Skanderborg
Kom helt tæt på historiens vingesus og naturens storhed.

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

Mød dyr fra alle hjørner af kloden. Følg dyrlæger og dyrepsykologer i deres  
fascinerende arbejde og fordyb dig i dokumentarprogrammer om naturfænomener, 
menneskets evolutionshistorie og jordens økosystem.

Bliv endnu klogere med en verden af oplevelser!

Tak for  
genvalget  

i 2011



Programoversigt 2011/2012

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 via YouSee boks: 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.   
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TV-programmer MHzKanal

DR

DR2

TV2

TV-programmer MHzKanalTV-logoer

ZDF

DK4 Kanal 5

TV-logoer Knap nr.Knap nr.

9 203

6 182

S 17 273

210

S 16 266

623

42 639

46 671

40

NRK 1

Nickelodeon

ARD

S 9 161

11 217

12 224

S 14 252

1897

Analoge kanaler markeret med D leveres "Clear" digitalt via DVB-C

S 32 391

10

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

TV 2 Zulu

TV 2 CharlieVh1

D

LILLE PAKKE

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

DR Ramasjang

S10 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

TV3

TV3+ 43 647 

45 663

D

D

TV 2 News 41 631 
D

Kanal 4

58 767

62 799TV 2 Sport

56 751

64 815

TV 2 Film

6'eren

D

Folketings TV

Kanal Østjylland 
(Lokal TV)

SV 2 (Svensk)

TV4 (Svensk)

TV2 Norge

NDR (Tysk)

RTL (Tysk)

LILLE PAKKE

SV1 HD

ZDF HD

Nickelodeon HD

3+ HD

Kanal 5 HD

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

TV5 Monde

DR HD

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4



 MHzFM-Program

Radio-programmer 2011

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

Nova FM Dansk 95,80

Radio Viborg/Hit FM Dansk 96,90

NRK P1 Norsk 98,90

Radio 100 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.  

TV-programmer MHzKanal

Discovery 
Travel & Living

TV-logoerKnap nr.

Discovery World

TV2 Sport HD

TV2 Film HD

Eurosport HD

Viasat Nature/Crime/
Playboy

Kun digitalt

Viasat Explorer/
Spice TV

TCM 24 timer

STOR PAKKE INCL. LILLE OG MELLEM PAKKE

52 719

783

MTV

57 759

60

55 743

Cartoon 24 timer

73554

Eurosport

Disney

CNN
D

D

D

D

D

6'eren HD

Animal Planet

National Geographic 
Channel

77559

49 695

72753

Viasat History

63 807

Discovery Channel 51 711

61 791

TV 3 Puls

Canal 9
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Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

D

D

D

D

D

D



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. 
For flere oplysninger om priser og udbud se foreningens hjemmeside www.skantenne.dk

Omlægning af programpakker:
Fra lille til mellem/stor 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. 

Omlægning til en mindre pakke kan kun udføres i forbindelse med de halvårlige opkrævninger. 

Gebyr for al pakkeskifte: kr. 500,- 

Kontingent 2011: 
Lille pakke: kr. 1.200,- 
Mellempakke: kr. 2.400,-  
Store pakke: kr. 3.900,-

Praktiske oplysninger

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

Digitalt tv:
Som medlem af Skanderborg Antenneforening har du mulighed for, at modtage samtlige kanaler i den valgte TV pakke i digi-
tal kvalitet – Uden programkort. For at modtage digitalt TV, skal du have et TV med indbygget DVB-C tuner eller tilslutte en 
ekstern DVB-C boks 

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/Tv/YouSee_Plus

Bredbånd og IP telefoni:
For oprettelse, spørgsmål eller support af Bredbånd og IP telefoni kontaktes Dansk Kabel TV’s kundeservice på tlf. 70 20 25 98 
eller pr. e-mail: kundeservice@danskkabeltv.dk 
Yderligere info kan findes på www.danskkabeltv.dk/kundeservice_dktv/kontakt-kundeservice
Brochurer med priser m.m. kan afhentes på Antenneforeningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg.

Fejlmelding: 
Fejlmelding af digitalt TV via YouSee boks bedes rettet til YouSee TV support på tlf. 80 80 40 50.
Fejlmelding af bredbånd og telefoni bedes rettet til Dansk Kabel TV Support på tlf. 70 20 25 99.
Øvrige fejl 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.



TV 3 markerer sig stadig mere med 
programmer ”med kant” og angri-
ber også gerne problemstillinger, 
som fylder i samfundet omkring 
os, heriblandt den menige seers 
økonomi, som udstilles ubarmhjer-
tigt. Tænk bl.a. Luksusfælden, hvor 
kuren er skrap, men bydende nød-
vendig, og Bo Bechs felttog som 
redningsplanke for hensygnende 
restauranter.

Mission job er det nyeste tiltag på 
det område, hvor det store arbejds-
løsheds problem tages under 
behandling. I programmerne skal 
Danmarks førende coach på områ-
det, den amerikansk uddannede 
Master i psykologi Sofia Manning 

få almindelige danskere tilbage på 
jobmarkedet. Vi følger seks fami-
lier, hvor den ene eller den anden 
part har mistet deres job og er hav-
net i modløshed efter at have sendt 
stribevis af forgæves ansøgninger. 
Det er Sofias opgave at give dem 
troen, modet og selvværden tilbage 
i de tre uger, hun har til rådighed 
med familien, og her bruger hun 
alle hjælpemidler fra sine bestsel-
lerbøger og omfattende erfaring fra 
egen virksomhed. 
Onsdage kl. 20.00 

”Dansedrømme”
Helt andre drømme forfølges i seks 
programmer med Sonny Fredie-
Pedersen, som har giga succes i 
Hollywood med sin danseskole. 
Han skal forsøge at få et hold ambi-
tiøse dansere, som har taget turen 
over til ham i USA, trænet op til 

Vi siger tillykke til TV 3 med den fornemme førsteplads i afstem-
ningen – og til ”lillebror” 3+, som besatte 2. pladsen i kaplø-
bet. 

Viasat forår 2011

TV 3 igen vinder i Skanderborg!

et gennembrud ”over there” på tre 
måneder. Konkurrencen er selvsagt 
benhård, og det slider på venska-
berne, når de unge skal forsøge at 
få livet uden for træningssalen til 
at fungere også. 
Onsdage kl. 21.00 

3+ fylder år og udvider 
HD sports dækningen  
Vi tillod os at kalde 3+ for lillebror 
ovenfor, men kanalen er faktisk ved 
at blive en klassiker i stadigt yngre 
selskab. Kanalen er fyldt 15 år den 
15. april i år med en profil, som er 
helt dens egen.
Som en nyhed på kanalen vil Formel 
1 fremover findes her – og fra denne 
sæson produceres de populære løb i 
HD kvalitet, og dermed sendes de 
naturligvis på TV3+ HD. Det er en 
naturlig udvikling, da sporten på 
3+ i forvejen sendes primært i HD 
kvalitet.
Til at guide seerne rundt i den 
grundige halvanden times optakt 
til, hvert grandprix er så prøvede 
navne som Tom Kristensen, John 
Nielsen, Thorkild Thyrring og 
Nicolas Kiesa - og der vil være 
eksklusive interviews med nogle af 
de største kørere. - Årets Formel 1 
sæson er fordelt på 20 grandprixer 
og er dermed den mest omfattende 
sæson nogensinde. ■
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Lej de nyeste fi lm med 
din fjernbetjening 
Som medlem af Skanderborg Antenneforening, kan du nemt 
få YouSee Plus, så du kan leje fi lm direkte fra sofaen. Der er 
masser af fi lm at vælge mellem, og vi giver den første! 
Og der er endnu fl ere plusser, for med YouSee Plus kan du 
også starte tv-udsendelser forfra, sætte dem på pause og 
optage dem.

Bestilpå youseeplus.dk - 80 80 40 40 

TDC Butik - FONA - Elgiganten

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

Premiere 

12. april

Premiere 

5. april
Premiere 

5. april

YouSee Plus

89,-pr. md.

Pris i 6 mdr. v/BS 534 kr.



VERDENS SEJESTE MÆND PÅ
DISCOVERY CHANNEL
For mange er maj måneds store 
Discovery-højdepunkt sikkert sæ-
sonpremieren på LIVSFARLIG 
FANGST, fortællingen om de seje og 
ukuelige krabbefiskere fra Alaska. 
Den 7. omgang af hitserien byder 
på nyt blod, gamle sår og rivalise-
ringer, der bare aldrig dør ud, og 
hvor det for nogle er forandringer-
nes tid, er den nye sæson for andre 
muligheden for at slå egne navne 
og bedrifter fast med syvtommer-
søm. Tre ting er dog fuldstændigt 
uforandrede: Det faretruende og 
iskolde Beringhav, verdens farligste 
job og det faktum, at de voldsomste 
storme oftest kommer indefra.

Lidt i samme boldgade befinder 
det helt nye program HOW TO 
COMMAND A NUCLEAR SUB sig. 
I denne actionspækkede dokumen-
tarserie er vi med bag murene på 
verdens hårdeste officertrænings-
anlæg, Royal Navy’s ”Perisher”, 

hvor de fem mest talentfulde bri-
tiske og amerikanske officerer har 
sat karrieren på spil i verdens 
ældste, mest prestigefyldte og bru-
tale flådetræning: At overtage kom-
mandoen på en atomubåd. 

BØRNESJOV OG AFRIKAS
STJERNER
På Animal Planet er vi stolte af at 
byde velkommen til morgenens og 
eftermiddagens ANIMAL PLANET 
KLUB, som disker op med sjove og 
informative programmer til vores 
unge seere og barnlige sjæle. I 
kan bl.a. se THE REALLY WILD 
SHOW, hvor værterne Michaela 
Strachan, Steve Backshall og Nick 
Baker rejser til alverdens forskel-
lige lande for at se nærmere på 
det fantastiske og spøjse, lokale 
dyreliv. 

Maj måned står også i Afrikas 
tegn på dyrekanalen, når vi i fan-
tastiske og storslåede program-
mer følger nogle af Afrikas stjer-

ner. Mød bl.a. elefanten Esther, 
løven Laura og chimpansen Bea i 
deres daglige magtkampe, opgør 
og moderskab i SAVANNENS 
DRONNING, eller følg modellen 
Karina Holmes på hendes to måne-
ders rejse i Zimbabwe og Zambia i 
VILD SAFARI I AFRIKA. Og vildt 
bliver det, når hun bliver skubbet 
af en enorm hanelefant og angre-
bet af løver – to gange.

Discovery ønsker jer alle en rigtig 
god sommer!

Livsfarlig fangst har premiere tors-
dag den 10. maj kl. 22.30 på Discovery 
Channel.

How to command a nuclear sub har 
premiere fredag den 6. maj kl. 21.30 

på Discovery Channel.

Programmerne i Animal 
Planet Klubben sendes 
mandag-fredag fra kl. 15.00 
på Animal Planet.

Savannens dronning har 
premiere onsdag den 18. maj 
kl. 21.00 på Animal Planet.

Vild safari i Afrika sendes 
fredage kl. 20.05 på Animal 
Planet. ■

De har eventyr i blodet, krabberne er deres byttedyr, og beløn-
ningen er 100 millioner dollars. De seje krabbefi skere langt mod 
nord er tilbage, og med dem i front går Discovery Networks Nor-
dic sommeren i møde. Hvad enten du er til krabber, afrikanske 
dyr eller videnskabelige godbidder, så har vi helt sikkert noget 
på menuen, der falder lige i din smag.

Nyt fra Discovery Networks Nordic

21Nr. 2 - maj 2011



Vores fælles fortid binder os sam-
men, og det er kun naturligt, at vi 
higer efter information om tiden, 
som er gået, om personerne, der 
har stået i begivenhedernes cen-
trum, og om de historiske hændel-
ser, hvis efterdønninger vi mærker 
i dag. Heldigvis tager mængder 
af dokumentar-programmer afsæt i 
verdenshistorien, og Viasat History 
sætter en ære i at udvælge de bed-
ste af slagsen til sine seere. Kast 

selv et blik på maj måneds højde-
punkter, og du vil så småt begynde 
at hviske: ”hvad skete der, fortæl, 
fortæl ...”

Kaptajn Cook og Fridtjof Nansen. 
Navnene alene er nok til at vække 
en udlængsel og en trang til at 
høre nærmere. Hver onsdag i maj 
står den på opdagelsesrejser i 
serien af samme navn, og netop 
de ovennævnte herrer er hoved-
personerne i to af programmerne. 
Det er ingeniøren Paul Rose, der 
genskaber de legendariske søfarts-
eventyr, hvor vi med Cook runder 
det varme og eksotiske Stillehav, 
mens Nansen har den iskolde og 
ugæstfri Nordpol i sigte.

Søndag d. 15. maj afsløres 
”Michelangelos sande jeg”, når
kunstkonservator Antonio Forcel-
lino fjerner århundreders snavs 
fra Michelangelos statue af Moses. 
Her opdager han nemlig en gam-
mel hemmelighed om den store 
mester fra renæssancen, der mod-
sat den gængse opfattelse slet 
ikke var pavens og den katolske 

Hvad skete der? Fortæl, fortæl! Sådan indledes nogle af de mest 
spændende samtaler i den private sfære, og det er ikke ander-
ledes på ’verdensplan’. Som mennesker er vi dybt fascinerede af 
verdenshistoriens store begivenheder og ønsker bare at høre og 
se mere og mere.

Viasat History udvælger 
det bedste til dig
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kirkes mand. Snarere tværtimod, 
hvilket betød, at den legendariske 
kunstner levede livet yderst far-
ligt.

Endnu et ’must see’ er historien 
om verdens mest mystiske bog. 
Tirsdag d. 24. maj blændes der op 
for ”Voynich-manuskriptet”, der er 
skrevet af en ukendt forfatter på 
et ukendt sprog, som ingen hidtil 
har kunnet afkode. Bogens okkulte 
tegninger er både bizarre og foruro-
ligende, og siden fundet af bogen 
i 1912 har alverdens kryptografer 
og symbol-eksperter været trylle-
bundet – ikke mindst Dan Brown, 
der lod Voynich-manuskriptet spille 
en rolle i sin seneste bog, Det for-
svundne tegn.

“Rom blev ikke bygget på en dag” 
lyder ordsproget, og det er samti-
dig titlen på en ny stor serie i seks 
afsnit. Missionen starter mandag d. 
30. maj, hvor seks bygningsarbej-
dere lader det moderne grej ligge i 
værktøjskassen og forsøger at bygge 
en stor romersk villa udelukkende 
med udstyr, der fandtes omkring år 
25 f.v.t., og naturligvis efter auten-
tiske datidige anvisninger ...

Vi elsker alle sammen ”Det geniale 
design”, og hver onsdag i maj kan 
vi blive fascineret af de frembrin-
gelser, som geniale grafiske desig-
nere har stået bag. Fra Bauhaus’ 
radikale futurisme til den briti-
ske forelskelse i imiteret Tudor-
arkitektur, fra Anden Verdenskrigs 
rivaliserende krigsmaskiner til 
plastikkens uendelige muligheder 
(eller fra tanks til Tupperware) og 
fra Sony’s evigt krympende elek-
tronikdimser til den voksende digi-
talisering, hvor designere skabte 
tastaturet, musen og ’skrivebordet’, 
så du og jeg og masserne kunne få 
del i teknologien. 

Dette var blot et lille udpluk fra 
højdepunkterne i maj måned, der 
også byder på filmtemaet Europa 
vs. Hollywood. I beretningerne fra 
denne ’filmkrig’ kommer kunstne-
re som Stanley Kubrick, Brigitte 
Bardot og Francois Truffaut under 
lup. ”Hvad skete der? Fortæl, for-
tæl, fortæl”. ■

Ånderne er for alvor svævet over 
skærmen i TV 3 PULS’ seneste 
succes-serie, den egen-producere-
de ”Ånderne vender tilbage”. De 
nye produktioner er mere livagtige 
(om man så må sige!) end tidligere 
med den effektfulde visualisering 
af synerne – og gengivelse af ban-
kelyde etc., som deltagerne inden 
mediets mellemkomst betror til 
værten, Ibi Støving.  Der har været 
kært gensyn med den karismatiske 
Marion Dampier-Jeans men også 
forfriskende nye medier i dansk 
sammenhæng, som virker meget 
overbevisende i deres tilgang til 
hændelserne. 

Programmernes tilrettelæggere 
understreger, at de medvirkende 

medier absolut intet forkendskab 
har til deltagernes oplevelser, 
hvilket gør deres præcise iagt-
tagelser endnu mere autentiske 
og uhyggelige. Det hele rundes 
af med en sober og jordbunden 
research i lokal områdets arki-
ver og samtaler med tidligere 
beboere, hvor dette er muligt for 
at uddybe  mediets forklaring på 
fænomenerne.   

Se endelig med – og bliv overbe-
vist! Onsdage kl. 21.00 på TV 3 
PULS. ■

Ånderne går igen 
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Kanal 4
Maj måned byder på sæsonfinale 
i ”De unge mødres drøm”. Her er 
sandhedens time kommet for de tre 
unge mødre, Line Cecilie Sørensen, 
Katherina Pedersen og Christina 
Thorsen, og det vil vise sig, om de 
sidste fire måneders anstrengelser 
har været det hele værd. Har Line 
Cecilie fået styr på både sin vokal og 
sine nerver? Kan Katherina bevise, 
at hun er klar til kærligheden med 
Peter, og har Christina nået sit mål 
om at tabe sig 20 kg? 

Kanal 4 forsætter sin populære 
satsning ”Medical Night”, hvor 
kløgtige læger kæmper for at redde 
liv, og her blænder Kanal 4 op for 
den nye dramaserie ”Off the Map”. 
Serien bliver netop nu vist i USA 
og kommer fra folkene bag den 
Emmyvindende successerie "Greys 
hvide verden". ”Off the Map” fore-
går dybt inde i den sydamerikan-
ske jungle, hvor seks læger kæm-
per mod naturens kræfter, når både 
lokale og turister kommer til skade 
i de eventyrlige, men ekstremt 
udfordrende omgivelser. På den lille 
klinik er bemandingen lav og forsy-
ningerne knappe, og lægerne, der 
har hjertet på rette sted, kæmper 
med deres indre dæmoner. Derfor 
er de søgt dybt ind i junglen - og ind 
i dem selv - for at genopdage, hvor-
for de overhovedet blev læger.

Og så byder Kanal 4 på spritnye 
episoder af komedieserien ”Cougar 
Town”, der har Courteney Cox, 
kendt fra ”Venner” i den bærende 
hovedrolle. Courteney Cox blev 
i 2010 nomineret til en Golden 
Globe for sin rolle som Jules, en 
40-årig, netop fraskilt mor, der bor i 
byen sammen med sin 17-årige søn 
Travis. Jules har egentlig ikke lyst 
til at fremstå ligeså desperat som 
de øvrige, skilsmisseramte kvinder, 
men efter en ubehagelig skilsmis-
sesag og et biologisk ur, der ubøn-
hørligt tikker, så kunne den enlige 
løvinde godt bruge lidt romantik i 
tilværelsen. 

SBS kanalerne i foråret 

Kanal 5
Hvad har nogle af Hollywoods stør-
ste skuespillere som Johnny Depp 
og Nicolas Cage til fælles med en 
løve, en giraf, en zebra, en flodhest 
og en forelsket robot? Ja, de er 
alle del af maj måneds forrygende 
filmtilbud på Kanal 5. Her blænder 
Kanal 5 op for tv-premieren på de 
actionmættede storfilm ”Babylon 
A.D.” og ”Bangkok Dangerous” 
og viser den Oscarnominerede og 
underholdende eventyrfilm ”Pirates 
of the Caribbean: Ved verdens 
ende”. Og så samler Kanal 5 hele 
familien foran fjernsynet, når der 
bliver vist animerede perler som 

den Oscarvindende ”Wall-E” og tv-
premieren på ”Madagascar 2”. 

6’eren
Der er garanti for opfindsomme 
driblinger, beslutsomme tacklinger 
og mindeværdige mål, når FA Cup 
finalen løber af stablen den 14. 
maj. Kampen bliver vist direkte på 
6’eren, og det er den fantastiske 
nationalarena, Wembley Stadium, i 
London, der traditionen tro lægger 
bane til det sidste drama fra den 
store engelske fodboldpokalturne-
ring. FA Cuppen blev stiftet i 1871 
og er verdens mest traditionsrige 
pokalturnering, og på 6’eren kan du 
se, hvem der vinder kampen om det 
eftertragtede Fa Cup-trofæ.

Maj måned byder også på den sid-
ste runde af verdens bedste ligaer 
- den spanske La Liga og den engel-
ske Premier League. Se om de for-
svarende mestre fra Barcelona og 
Chelsea med stjernerne Messi og 
Torres i spidsen kan nå helt til tops 
igen, og følg dermed de spændende 
afgørelser om op- og nedrykning og 
andre kvalifikationer. 

Og så viser 6’eren film for rigtige 
mænd, når antikkens helte er klar 
til kamp i de visuelt fantastiske 
actionfilm ”300” og ”Troja”. ■
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TV-program: Nr.

TV-Programvalg 2011

Optalt og sorteret resultat

DR 1 1698 100,00
DR 2 1698  100,00
TV 2 1698  100,00
DR 1, DR 2, TV 2, DR Update 1698  100,00
TV 3 Danmark 1148  67,61
TV 3+ 1144  67,37
TV 2 News 1125  66,25
Kanal 5 1062  62,54

TV 2 Charlie 1005  59,19
TV 2 Zulu 981  57,77
TV 2 Film 943  55,54
6-eren 938  55,24
TV 2 Sport 926  54,53
TV 3 PULS 924  54,42
Eurosport 829  48,82
Kanal 4 817  48,12
DK 4 752  44,29
Discovery Channel 709  41,76

DR Kultur 669  39,40

DR Update 654  38,52

DR Ramasjang 650  38,28
Disney Channel 644  37,93
Animal Planet 635  37,40
National Geographic Channel 593  34,92
ZDF 581  34,22
Canal 9 563  33,16
Eurosport2 553  32,57
Cartoon Network 547  32,21
ARD 1 546  32,16
Viasat History 463  27,27
Discovery World 456  26,86
Viasat Nature/Crime/Playboy 437  25,74
NDR 421  24,79
Discovery Travel and Living 419  24,68
SV 1 - Sverige 395  23,26
Viasat Explorer + Spice 391  23,03
VH1 Danmark 389  22,91
TV 4 Sverige 389  22,91
NRK 1 - Norge  387  22,79
Nickelodeon 362  21,32
TV 2 - Norge 358  21,08
SV 2 - Sverige 336  19,79
CNN International 311  18,32
Nat Geo Wild 278  16,37
Discovery Science 278  16,37
RTL 278  16,37
Travel Channel 273  16,08
MTV 234  13,78
BBC Entertainment 208  12,25
The Voice 191  11,25
NRK 2 - Norge 191  11,25
BBC Lifestyle 181  10,66
SAT 1 180  10,60
Showtime 163  9,60
BBC World 160  9,42
3 Sat 149  8,78
Discovery ID 141  8,30
Viasat Golf 125  7,36
PRO 7 121  7,13
VOX 82  4,83
EuroNews 74  4,36
TVE Internacional (spansk) 73  4,30
RAI UNO (italiensk) 67  3,95
TV 5 Monde (fransk) 66  3,89
Zone Reality 41  2,41
Star 28  1,65

+
+
+

+

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
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20
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22
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25
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
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55
56
57
58
59
60
61
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 tal %
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I forbindelse med afstemningen 
lavede vi også en brugerunder-
søgelse, hvor der blev spurgt ind 
til, hvilke tv-apparater de enkelte 
benyttede i deres husstande. Af de 
1698 angivne stemmer, havde 1442 
valgt at svare på følgende spørgs-
mål:

Er der / benyttes der i husstan-
den TV apparat(er) MED indbygget 
digital DVB-C / Kabel-TV modtager, 
hvortil der blev svaret: 
1 stk.  ....................................... 568
2 stk.  ....................................... 232
Mere end 2 stk......................... 78
Ved ikke  .................................. 262

Er der / benyttes der i husstan-
den TV apparat(er) UDEN digital 
DVB-C/Kabel-TV modtager, hvortil 
der blev svaret:  
1 stk.  ....................................... 455
2 stk.  ....................................... 305
Mere end 2 stk.  ...................... 159
Ved ikke  .................................. 218

Er der / benyttes der i husstan-
den TV apparat(er) UDEN digital 
DVB-C modtager, men MED eks-
tern DVB-C boks / HD boks, hvortil 
der blev svaret:  
1 stk.  ....................................... 307
2 stk.  ....................................... 45
Mere end 2 stk......................... 15
Ved ikke ................................... 334

Konklusionen på ovenstående bru-
gerundersøgelse er derfor, at 878 
ud af 1442 medlemmer (61%) har 
ét – eller flere nyere TV apparater, 
der kan modtage digitale kanaler 
via en DVB-C modtager, og yder-

I alt 1698 medlemmer valgte i år at stemme. De 917 stemmer 
var tastet via vores hjemmeside: www.skantenne.dk, hvilket vi 
kraftigt vil opfordre alle, der kan, til at benytte fremadrettet. De 
øvrige 781 stemmer var udfyldt via papirstemmesedler.

ligere 367 medlemmer (26%) har 
den påkrævede DVB-C modtager, 
i form af en ekstern DVB-C boks 
/ HD boks. Sammenlagt har op 
imod 87% af de medlemmer, der 
har svaret, altså mulighed for at 
se digitale kanaler og HD kanaler 
i høj kvalitet.

Det kan også konkluderes, at rigtig 
mange af vores medlemmer, 919 ud 
af 1442 (64%), stadig har ét – eller 
flere analoge TV apparater i hus-
standen, hvorfor det stadig, giver 
rigtig god mening at distribuere 
de vigtigste kanaler analogt. 

Endelig fremgår det desværre 
også tydeligt af undersøgelsen, 
at rigtig mange af vores med-
lemmer (op imod 23%), endnu 
ikke har helt styr på, hvad de reelt 
har af TV apparater og Eksterne 
HD bokse, hvorfor vi selvføl-
gelig også må blive endnu 
bedre til at kommunikere 
ud, hvad der skal til for at 

se tv i digital kvalitet fremadrettet i 
Skanderborg Antenneforening.    

NB: Resultatet af årets program-
afstemning kan ses i sin helhed 
på side 26, og på hjemmesiden: 
www.skantenne.dk/docs/seneste-
programvalg.php. ■

TV-bruger 
undersøgelse

Af  Brian Bjerre, daglig leder 



S TA B I LT  O G  H U R T I G T  I N T E R N E T  V I A  S K A N D E R B O R G  A N T E N N E F O R E N I N G

1Mbit/512Kbit
Til dig der sender mails 
og er på netbank

4Mbit/512Kbit 
Til dig der sender mails, 
er på netbank og surfer

10/2Mbit
Til dig der surfer, hører musik 

20/2Mbit
Til dig der surfer, hører 

30/5Mbit 
Til dig der henter og overfører 
store datamængder.

50/5Mbit 
Til dig der henter og overfører 
meget store datamængder
i forbindelse med dit arbejde 
eller andet.

1Mbit./512Kbit.
kun 99 kr./md.

4Mbit./512Kbit.
kun 169 kr./md.

10/2 Mbit.
kun 229 kr./md.

20/2 Mbit.
kun 299 kr./md

30/5 Mbit.
kun 349 kr./md.

50/5 Mbit.
kun 399 kr./md.

og fremmest sikret en stabil forbindelse og faste lave priser. Behov er individuelle, også når det gælder 

og e-mailløsning på www.danskkabeltv.dk/bredbaand.

as eder  
l alle

1. måned

er 
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Hvilken hastighed skal
jeg vælge?
Hvilken hastighed du bør vælge 
kommer meget an på det behov, der 
er i husstanden. Behovet kan vari-
ere meget, alt efter hvor mange per-
soner der bor i husstanden - børn 
eller voksne, og til hvilke formål 
internettet anvendes.
Når du vælger hastighed, er det 
vigtigt at tage hensyn til, hvor 
mange der er på nettet ad gangen 
i hjemmet. Jo flere I er på nettet 
samtidig, jo højere hastighed har 
I brug for. Samtidig er det også 
vigtigt at tænke over, hvad I fore-
tager jer når I er på nettet. Jo mere 
krævende de ting, I foretager jer 
er, jo højere hastighed skal I vælge. 
Online spil, download af musik og 
film er nogle af de online aktivi-
teter der kræver høje hastigheder, 
hvorimod surf på nettet, netbank, 
nyhedssøgning o.l. ikke kræver så 
høje hastigheder. Det er ikke givet 
på forhånd, at den bedste løsning 
altid er den hurtigste løsning. Den 
bedste løsning er den, der passer 
til dig og din familie og giver jer 

Har du den rigtige internethastighed? Rigtig mange vil garan-
teret være i tvivl, hvis man stiller dem det spørgsmål. Svaret på 
spørgsmålet afhænger helt af, hvordan du og din familie bruger 
internettet. 

en løsning, hvor I ikke betaler for 
mere, end det I har behov for.
I skemaet herunder får du et over-
blik over, hvor lang tid de mest 
almindelige handlinger på nettet 
tager, med fire af vores mest popu-
lære hastigheder.

Hvad betyder 
hastighederne?
En internethastighed består 
af en down- og en upload 
hastighed. Download bru-
ger du hver gang du for 
eksempel åbner en hjem-
meside, lytter til et musik-
nummer eller ser en video. 
Upload er den del du 
benytter, når du for eksem-
pel overfører filer, billeder 
eller videoer til internet-
tet. Man har sjældent brug 
for en lige så høj upload- 
som downloadhastighed. 
Downloadhastigheden 
står altid først. Eksempel 
10Mbit (download) /2Mbit 
(upload). 

Hvis du er i tvivl mellem to hastig-
heder, er det en god idé at vælge 
den billigste. Hvis den viser sig 
ikke at være hurtig nok, er det hos 
Dansk Kabel TV altid både nemt 
og gratis, at opgradere til en højere 
hastighed.
Husk, at du som internetkunde hos 
Dansk Kabel TV med en forbin-
delse på 10Mb eller derover, udover 
hurtigt og stabilt internet, også får 
YouSee Play som en del af dit abon-
nement – uden at betale ekstra! 
Læs mere på www.danskkabeltv.dk 
eller kontakt kundeservice på 70 
20 25 98. ■

Behov er individuelle…

Type Størrelse Hastighed   

  1Mbit/512kbit 10Mbit/2Mbit 30Mbit/5Mbit 50Mbit/5Mbit

MP3 5 MB 18 sek. 4 sek. 1 sek. 1 sek.

Videoklip 25 MB 1 min 30 sek. 18 sek. 6 sek. 4 sek.

Musikalbum 80 MB 9 min 30 sek. 50 sek. 19 sek. 11 sek.

Film, halvdårlig kvalitet 600 MB 35 min 30 sek. 7 min 0 sek. 2 min 20 sek. 1 min 20 sek.

Film, DVD kvalitet 4 GB 8 timer 48 min 30 sek. 16 min 10 min

Pris  Kr. 99,- Kr. 229,- Kr. 349,- Kr. 399,-
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Formand Henrik Christensens 
beretning var bl.a. koncentreret om, 
hvordan den nye tre-pakke struk-
tur var blevet modtaget, og erfarin-
gerne med de nye tiltag fra YouSee 
som f.eks. Clear. Fremtidige inve-
steringer i anlægget berørtes også 
- som motiveres i nødvendige opgra-
deringer som følge af øgede krav til 
kapacitet. (dette emne behandles 
også andetsteds i bladet).

Kasserer Gunnar Sørensen kunne 
konstatere, at foreningen er vel-
konsolideret og at årets resultat 
er meget tilfredsstillende. Dog var 
InfoKanalens resultat igen i år 
negativt, og bl.a. med denne moti-
vation har bestyrelsen ensstemmigt 
indstillet Infokanalen til nedlæg-

Foreningens ordinære generalforsamling 23. februar var denne 
gang henlagt til Morten Børup Skolens aula på Møllegade. Ram-
merne her var udmærkede, men vi gætter på, at vintervejret 
påvirkede lysten til at møde op i år. I hvert fald var fremmødet 
beskedent i forhold til tidligere år men dog stadig imponerende 
(med ca. 130 mennesker) i betragtning af, at der ikke var ”kon-
troversielle” ting på dagsordenen. 

gelse. Dette vedtog forsamlingen, 
og beslutningen er efterfølgende 
konfirmeret ved en ekstraordinær 
generalforsamling 30. Marts. 

Sekretær Christian Hangaard gen-
nemgik programafstemningens re-
sultat, hvor især den store pakkes 
sammensætning endnu engang ville 
give anledning til forhandlinger for 
kanaler, der lå på grænsen til at 
være med i det analoge tilbud. 

Kontingent for 2011 vedtoges 
som følger: Lille pakke: kr. 1200,-, 
Mellempakke: kr. 2400,-, Store 
pakke: kr. 3900. Det er for store 
pakkes vedkommende en beskeden 
stigning på 300 kr. i forhold til sid-
ste år – og i betragtning af de store 

prisstigninger, der er sket, er det 
meget tilfredsstillende. De efter-
følgende forhandlinger har endnu 
engang sikret en særdeles attraktiv 
pakke til Skanderborgs seere – en 
udgang, der vægtes ekstremt højt 
hos bestyrelsen, som påpeget flere 
gange af Henrik Christensen. 

Hele referatet kan læses på hjem-
mesiden: www.skantenne.dk. ■

Ordinær 
Generalforsamling  2011
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Skal sommerens aktiviteteter plan-
lægges med børnene på sidelinien, 

Mød børnenes favoritter i Legoland 20. August Mød børnenes favoritter i Legoland 20 August

Cartoon Network 
i Legoland

I Animal Planet’s konkurence fra sidste 
blad skulle man svare på, hvilken kanal der 
sender dyreprogrammer 24 timer i døgnet? 
Det rigtige svar ligger selvsagt lige for (!) og 
vinder af den sikkert kødfulde præmie: dyre-
passer for en dag i Skandinavisk Dyrepark 
blev Pia Stürup fra Skanderborg. 

Kanalen sender stribevis af prisvindende 
dokumentarer til dyrevenner og vil med sit 
nyeste tiltag med Animal Planet Club nå 
især de større børn i deres øjenhøjde. (Se 
omtale side 21)

I dyreparken på Djursland, som absolut er 
et besøg værd, også for ikke-vindere eller 
dyrepassere, kan man komme helt tæt på 
bl.a. isbjørne, brune bjørne og ulve i næsten 
fri dressur. ■

var det måske en ide at kigge på 
Legolands events program, hvor tv-
favoritter kigger forbi i børnenes 
øjenhøjde. 
I flere år har Cartoon Network haft 
eget aktivitetstelt – og scene – hvor 
det populære Cartoon Network 
show kan opleves. Børnene kan 
møde deres favorit figurer fra 
kanalen, få taget et billede med 
dem og deltage i konkurrencer. I 

Den heldige vinder i Viasats konkur-
rence fra 2010 med det drilske spørgs-
mål: Kan elefanter hoppe? – er fundet 
i Skanderborg! Det blev Helle Skovdal,  
som ses på billedet med gavekortet, som 
overrækkes af Brian fra kontoret. Med 
gavebeviset følger hele fire årskort til  
Aalborg Zoo og endvidere alle de fordele, 
en årskort ordning giver for mange eks-
tra oplevelser for indehaveren. ■

år kommer der et helt nyt 
show på scenen, og på plad-
sens store scene optræder 
store danske navne som 
Rasmus Seebach, Medina, 
og Alphabeat, som foræl-
drene utvivlsomt kan lok-
kes hen til. 
(Prisen er 280,- kr for voks-
ne og 250,- kr for børn ifølge 
foromtale). ■  

Heldige vindere i 
antenneforeningen



MEDICAL NIGHT PÅ KANAL 4

Medical Night: Greys hvide verden, 
Private Practice og House  

Oplev de kendte og elskede karakterer – og et utal af nye 
bilulykker, kvæstede, operationer og ikke mindst intriger.


