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Forsidefoto: Elsker du film? 
Så er der godt nyt fra Viasat! 
Se side 15 for omtale af det nye 
Viasat Film univers. 
 

FORORD

Velkommen til maj-nummeret af bladet, hvor du 
bl.a. finder årets programoversigt. Den ser lidt 
anderledes ud, end den plejer – især for lille pak-
kes vedkommende, idet den nu inkluderer nogle 
af de største stemmeslugere, TV 3 og Kanal 
5, som må formodes at blive spændende nye 
bekendtskaber for denne gruppe medlemmer. 
Ændringen begrundes nærmere i Henriks leder, 
og godkendtes ved foreningens general forsam-
ling i  februar. Vi håber, at den bliver vel modtaget 
og hører selvfølgelig gerne tilkendegivelser, om 
denne programkøbs strategi skal afprøves igen. 
Den var i nogen grad nødvendiggjort af TV 2’s 
overgang til betalingskanal, sammenholdt med 
prisstigninger på andre kanaler – dels fra samme 
”familie” men også andre i forvejen dyre kanaler, 
som fik mange stemmer ved afstemningen og 
dermed også skal tilgodeses ved den endelige 
sammensætning af udbud.    
I bladet præsenteres smagsprøver på hovedka-
nalernes spændende nyheder, og du må endelig 
også holde dig a-jour med mulighederne for til-
valg af kanaler, som kan foretages fra alle pakker. 
Se YouSee’s artikel om emnet og check udvalget 

af kanaler – der begynder faktisk at tegne sig en 
reel mulighed for at vælge mere individuelt – et 
ønske vi ofte har fået præsenteret!
Tilvalg kan foretages fra ALLE pakker. Der skal 
som minimum vælges fire kanaler, som dog 
kan skiftes fra måned til måned uden gebyr. De 
nærmere vilkår for tilvalg fremgår af artiklen og 
på vores hjemmeside – www.skantenne.dk, hvor 
hele listen over valgmuligheder (p.t. 70 kanaler) er 
opstillet. Her kan du også se det samlede resultat 
af årets afstemning og referatet fra generalfor-
samlingen. 
Tak til alle som har været med til at præge 
udbuddet – i afstemning og ved fremmøde på 
generalforsamlingen – og tak for opbakning til 
bestyrelsens strategi for 2012. 
God læsning, og god sommer med masser af 
godt tv.
 
Venlig hilsen

Hanne Grøn
redaktør  
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Generalforsamling, 
programkøb og kanaludbud 
2012 m.m.
AF  HENRIK CHRISTENSEN

Generalforsamling tirsdag den 
28 februar 2012.
Tirsdag den 28. februar 2012, afholdt 
Skanderborg Antenneforening sin ordi-
nære generalforsamling, i lokalerne på 
Morten Børup Skolen.
Vi havde besøg af YouSee og Dansk 
Kabel TV, der stillede op med prøver på 
digitalt tv, 3D TV og demonstration af 
boksen.
Dansk Kabel TV svarede på spørgsmål 
og kunne fortælle om deres attraktive 
bredbåndspakker, hvor vi nu kan tilbyde 
internethastigheder op til 50 Mbit og 
priser fra kr. 99,- pr. måned.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak til YouSee, Dansk Kabel Tv og 
de mange fremmødte, for at I var med til 
at gøre generalforsamlingen spændende 
og indholdsrig.

Programkøb
Vi gik ind til årets programkøb med det 
udgangspunkt, at vi I år kommer til at 
sætte priserne op.
Dette forhold skyldes bl.a. TV2, som er 
blevet en betalingskanal, og alene koster 
kr. 150,- pr. medlem pr. år.
På generalforsamlingen, blev det beslut-
tet, at TV 2 fortsat skal findes i vores lille 
pakke, på trods af den store brugerbe-
taling.

TV 2 er landets suverænt mest populære 
tv-kanal. 
91% af de afgivne stemmer i vores egen 
kanalafstemning pegede også på TV2.
På denne baggrund finder vi det naturligt, 
at alle vores medlemmer skal kunne se 
kanalen.
Den øgede omkostning til TV 2 har dog 
været en udfordring, idet den er med til 
at presse prisen for vores programpakker 
i vejret, og konsekvensen er blevet, at vi 
har tilpasset priserne for vores program-
pakker. Flere af de populære kanaler har 
ligeledes valgt at sætte priserne op, hvil-
ket betyder at vi må følge med, eller tage 
populære kanaler af.
I Skanderborg Antenneforening ønsker vi 

at kunne tilbyde vores medlemmer pro-
grampakker, hvor der er mulighed for at 
se alle de gode programmer der tilbydes.

Programafstemning 
Igen i år har vi gennemført programaf-
stemning, både med den vedlagte stem-
meseddel i vores seneste blad, og for 5. 
år, via afstemning over internettet.
I år har vi modtaget 1.516 stemmer, 
hvoraf 825 er blevet afgivet over nettet.
Der er i år et mindre fald i afgivne stem-
mer i forhold til sidste år. Andelen af inter-
netstemmer er dog støt stigende.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem der har 
medvirket i foreningens programafstem-
ning.
Afstemningsresultatet i Skanderborg lig-
ger utrolig tæt op af de undersøgelser 
som YouSee foretager for deres mange 
medlemmer.
På dette grundlag, er det i år lykkedes os, 
at forhandle med YouSee, om at aftage 
programpakker, der langt hen ad vejen 
ligner de pakker YouSee bruger til egne 
kunder.
Dette betyder, at vi kan købe program-
mer, med YouSee´s store rabatter, til 

fordel for medlemmerne i Skanderborg 
Antenneforening. YouSee køber ind til 
over 1. mio. husstande, så der er virkelig 
tale om stordriftsfordele, og dem er vi 
glade for at få del i.

Kanaludbud
I år har vi forhandlet os frem til, at de nor-
malt meget dyre kanaler, TV3 og Kanal5, 
ligeledes tilbydes i den lille pakke. 
Mellempakken er ligeledes udvidet i år.
Mellempakken indeholder alle kanaler fra 
den lille pakke, krydret med 6 analoge 
kanaler, der fik mange stemmer i pro-
gramafstemning. Hertil kommer, at vi får 
Canal 9 med, som en digital kanal.
De 7 populære kanaler der vil blive tilbudt 
i mellempakken er:
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På generalforsamlingen 
demonstreredes bl.a. de 
mange muligheder, SMART 
tv og 3D tv gi’r for tidsfordriv!
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• TV2 News
• TV3 +
• TV2 Charlie
• TV2 Zulu
• 6´eren
• Kanal 4
• Canal 9 (digital)

Med Tv3 og Kanal 5 i lille pakke + de 
nævnte 7 programmer, vil mellempakken 
ramme den gruppe, der gerne vil have et 
programudbud med de allermest popu-
lære danske kanaler.
Mellempakken dækker også de fleste 
genrer og favner både en mandekanal, en 
kvindekanal, en nyhedskanal, sport, lidt for 
de unge og lidt for de ældre. 
I den store pakke får man bare det hele. Vi 
kan tilbyde en pakke med over 40 kanaler.
Den store pakke, er fortsat den pakke, 
langt de fleste medlemmer i Skanderborg 
Antenneforening foretrækker.

Lidt om HD Kanaler
Skanderborg Antenneforening sender nu 
en lang række HD Kanaler Clear, hvilket 
vil sige, at de ikke er krypteret.
HD Kanaler betyder superskarpe tv-bille-
der og god lydkvalitet. HD Kanalerne kan 
ses af alle Antenneforeningens medlem-
mer med det rette udstyr. Det være sig et 
nyere fladskærms tv eller en YouSee boks.
Der er allerede nu adgang til en lang 
stribe HD kanaler, og YouSee har med-
delt os, at vi ved årsskiftet 2012 er oppe 
på omkring 20 kanaler, der sender i HD, 
så der er ingen tvivl om, at HD bliver stan-
darden i Skanderborg Antenneforening.

Ry
For en årrække siden besluttede vi, efter 
henvendelse fra Ry Antenneforening, at 

trække et fiberkabel mellem Skanderborg 
og Ry, og tilbyde medlemmerne her at 
blive medlem af vores forening.
Til at dække omkostningerne til at etab-
lere et fiber fra Skanderborg til Ry, 
har medlemmerne fra Ry, i en periode, 
betalt et øget kontingent til Skanderborg 
Antenneforening. 
Denne investering er nu tilbagebetalt, 
og medlemmerne fra Ry ønskes således 
velkommen på lige vilkår med resten af 
foreningens medlemmer.

Mulighed for at leje en tilslutning
På generalforsamlingen og efterfølgende 
på en ekstraordinær generalforsamling, er 
det blevet besluttet, at vi i Skanderborg 
Antenneforening får mulighed for at udleje 
en tilslutning.
Vi har fået flere henvendelser, bl.a. fra 
unge studerende, der skal bo i vores 
dækningsområde i en kortere årrække. For 
dem kan det være en stor investering, at 
købe sig til et medlemskab i Skanderborg 
Antenneforening.
En udlejning af en tilslutning vil ske mod 
at lejeren betaler et gebyr og et løbende 
kontingent.
På denne måde ønsker vi at kunne imøde-
komme denne målgruppe og få flere hus-

stande til at bidrage til at betale for anten-
neforeningens aktiviteter og programmer, 
til glæde for os alle.

Regnskab
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende 
regnskab.
Foreningen har realiseret et tilfredsstillen-
de overskud, lidt over det budgetterede, 
og med en egenkapital på over kr. 11. 
mio. må jeg sige, at vi har en økonomisk 
stærk og solid forening.
Resultatet har gjort det muligt at hen-
sætte et beløb til fremtidige investeringer 
i anlægget.

Vi ses til næste års 
generalforsamling
Det var en lille opsummering af rele-
vante punkter fra årets generalforsamling, 
med hovedvægten lagt på programkøb 
og programudbud, som jo nok er det der 
interesserer os alle sammen mest, når det 
kommer til stykket.
Vi står med en stærk forening, gode 
samarbejdspartnere og 3 stærke pro-
grampakker, så jeg ser frem til et godt år 
i Skanderborg Antenneforening, og håber 
vi ses til næste års generalforsamling. ■
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CANAL9 er ikke bare de største sportsoplevelser fra La Liga og Superligaen. 
Fra sommeren 2012 er der endnu mere fodbold, når vi blænder op for Eu-
ropa League. Vi har også et bredt udvalg af de film og serier, som hver dag 
vendes over eftermiddagskaffen. Oplev bl.a. Glamour, verdens mest sete 
soap, som er tilbage på dansk TV. CANAL9 er kort sagt alt det, der bliver 
snakket om i morgen – og det ville være dumt at gå glip af!

CANAL9.DK

    INTERNATIONAL FODBOLD            SERIER                             OG SUPERLIGA TIL 2015



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

VERDENS STØRSTE UNDERHOLDNINGSKANAL 
FOR UNGE MED DE FEDESTE PROGRAMMER 
OG DEN BEDSTE MUSIK

Børnenes favoritter på dansk 

- hver dag fra kl. 05-20.

Sjove, spændende og lærerige 

programmer for børn i alderen 2 – 14 år

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

Mia & Me 
– ny eventyrlig serie på Nickelodeon

DU KAN FREMOVER SE NICKELODEON, MTV OG VH1 BÅDE DIGITALT OG 
ANALOGT I DEN STORE PAKKE FRA SKANDERBORG ANTENNEFORENING.



NICKELODEON OG MTV 
- ALTID NYE SPÆNDENDE SERIER OG PROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE.

Mia & Me – ny fortryllende serie på Nickelodeon
12 årige Mia fi nder sig selv slynget ind i den vidunderlige verden Centopia, 
som er fyldt med elvere, enhjørninger og drager. Men det idylliske kongerige 
er i fare. Den onde dronning Panthea forsøger at fange enhjørningerne og 
udnytte deres magt til at holde sig ung. De tapre elvere, anført af Prince MO 
og den dristige kriger Yuko, kæmper for at stoppe hende. Takket være hendes 
unikke evne til at tale med enhjørninger, skal Mia beskytte den gylden-hornede 
enhjørning Onchao. Mia der kastes mellem to verdener bliver, samtidig med at 
hun forsøger at passe ind på sin nye skole, nøglen til at rede Centopia.
Du kan se Mia & Me mandag til fredag kl. 14.10

Life with boys 
Som de fl este teenage-piger må Tess Foster forsøge 
at klare både skolen, vennerne og naturligvis fyrene 
- alt sammen på én gang! Men vi taler hverken om 
kærester eller hjerteknusere, men om den tornado 
af testosteron, der pløjer sig gennem hendes liv hver 
evig eneste dag. Tess bor nemlig sammen med sine 
brødre, Gabe, Sam og Spencer og sin far Jack. Tess 
er altså den eneste pige... Men hun har i det mindste sin 
veninde Allie, som kan give nogle meget tiltrængte råd fra 
et kvindeligt perspektiv, om hvordan man kan skille sig ud i et 
liv med drenge.
Vi viser Life With Boys marathon søndag d. 6. maj fra kl. 11.30

Transistor
Nu er Danmarks eneste musikprogram, Transistor, tilbage på 
MTV. Mattias Hundebøll har hver uge besøg af en ny gæst og 
hver onsdag spiller han seernes ønsker. Du kan se Transistor 
mandag til fredag kl. 9.00 og 15.30 på MTV. Læs mere på 
transistor.mtv.dk/ eller like Transistor på Facebook og følg med 
i alle de fede ting der sker i programmet.

DDDDDEEE UUUUUNNNNNGGGGEEESSS ###11 Præmiere 15. aprilkl. 22.55

Beavis og Butt-head vender tilbage
Fra april 2012 kan du gense Beavis og Butt-head når 
MTV Danmark blænder op for en helt ny sæson. Det er 
14 år siden Beavis og Butt-head sidst kørte over skærmen 
i Danmark. Det er igen Mike Judge der står bag, og ligger 
stemme til, de to bumsede teenagere, som ikke er blevet en 
dag ældre. Glæd dig til at høre Beavis og Butt-head gøre 
grin med blandt andet nogle af tidens største realityserier 
Jersey Shore og 16 and pregnant.
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Eurosport og Eurosport 2 

Er du klar til: Grand Slam, de store 
etapeløb, EM og OL?
Der venter Eurosports seere et inferno af store events de kommende måneder. Bjarne Riis 

og co. er i fuld sving på landevejene, Caroline Wozniacki strenger ketcheren op til fl ere titler 

og det danske fodboldlandshold skal på en mildest talt hård opgave ved EM. Derudover 

venter der et OL i London, hvor fl ere danske idrætsstjerner står klar til at hente medaljer. 

Får Caroline Wozniacki en Grand
Slam-titel i 2012?
Danmarks måske største sportsstjerne har 
taget et lille skridt ned af rangstigen - be-
tyder det, at hun nu kan fokusere på Grand 
Slam-titlen? Eller vil hun tilbage som num-
mer 1 på verdensranglisten? Eurosport og 
Eurosport 2 giver jer svaret de kommende 
måneder, når vi viser French Open og US 
Open samt flere WTA-turneringer. Bag 
mikrofonen har Eurosport Danmarks bed-
ste tenniseksperter, Tine Scheuer-Larsen 
og Michael Mortensen. Begge tror på, at 
det kan blive året, hvor Caroline endelig 
vinder en af de store Grand Slam-titler:

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

Bundesliga-spillerne varmer 
op til EM
Eurosport 2 sender hver uge LIVE fra den 
tyske Bundesliga, der når sin afgørelse 

i maj måned. Herefter skal en stor del 
af ligaens spillere gøre sig klar til EM. 
Blandt disse finder man stjerner som Raul, 
Huntelaar, Ballack og Ribery samt flere 
danskere, der bevæger sig i periferien af 
landsholdet. William Kvist er et af Morten 
Olsen sikre kort, men Jannik Vestergaard, 
Nikolai Jørgensen og Bo Svensson er alle 
spillere, som landstræneren får svært ved 
at se bort fra. Alle Bundesliga-spillerne 
kan følges hver uge på Eurosport 2 samt 
ved EM.
 
"William Kvist er et sikkert kort, men de 
øvrige Bundesliga-spillere kommer land-
stræneren ikke uden om, da de alle er 
seriøse bud på at være med i EM-trup-
pen", fortæller Henrik Hvillum (Bundes-
liga-ekspert på Eurosport 2).

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

"Jeg glæder mig til at kommentere på 
Eurosport igen, det er Danmarks cykel-
kanal, og med jobbet som kommentator 
og sportsdirektør hos Quick Step, så har 
jeg en masse spændende ting at fortælle 
seerne, som de ikke hører andre steder", 
fortæller Brian Holm.

Hvad byder første halvdel af 
2012 bl.a. på?
Tennis:  
Følg Caroline Wozniacki og Roger 
Federer ved: WTA, ATP, Australian Open, 
French Open og US Open
Cykling:  
Følg Jakob Fuglsang, Alex Rasmussen, 
Chris Anker Sørensen og de andre stjern-
er ved bl.a.: Paris-Nice, Paris-Roubaix, 
Liege-Bastogne-Liege, Giro d'Italia, Tour 
de France, Vuelta a España og VM. 
Fodbold:
Følg det danske fodboldlandshold og Wil-
liam Kvist, Frank Arnesen, Michael Lumb, 
Bo Svensson i: Bundesliga, EM 2012 
samt alle U-EM og U-VM.
Motorsport:
Følg Kristian Poulsen, Michel Nykjær og 
Tom Kristensen ved bl.a.: Paris-Dakar, 
WTCC, Le Mans og IRC
OL 2012: 
Følg bl.a. de danske håndboldspillere, 
fodboldspillere, svømmere, Caroline Woz-
niacki og andre stjerneatleter. ■
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Kontakt YouSee på 80 80 40 40 for yderligere info

VIASAT FILM  
– DIN EGEN BIOGRAF

* Gælder kabel-tv husstande med YouSeePlus fra YouSee. Foruds. 6 mdr. abo. Efter de første 6 mdr. er prisen 179 kr. pr. md. Gælder kun husstande uden TV1000/Viasat Film 

abonnement de sidste 3 mdr. Der tages forbehold for billed-og trykfejl.

Viasat
 

99
 

*



Programoversigt 2012/2013

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.   



Programoversigt pr. 4/5 2012/2013

TV-programmer MHzKanal

DR

DR2

TV2

TV-programmer MHzKanalTV-logoer

ZDF

DK4

Kanal 5

TV-logoer Knap nr.Knap nr.

9 203

6 182

210

623

7 189

46 671

40

NRK 1

ARD HD

S 9 161

Kanaler markeret med A leveres også Analogt.

S 32 391

10

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

TV 2 Zulu

TV 2 Charlie

LILLE PAKKE

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

DR Ramasjang

S10 168
A

DRK Kultur

8 196
A

DR Update

YouSee Info-kanal S 15 259

A

STOR PAKKE INCL. LILLE OG MELLEM PAKKE

TV3 TV3+ 43 647 12 224

A

A

TV 2 News 41 631 

A

Kanal 4

62 799TV 2 Sport

45 663

42 6396'eren

A

Folketings TV

Kanal Østjylland 
Tegnsprogskanalen

SV 2 HD

TV4 (Svensk)

NDR (Tysk)

RTL (Tysk)

LILLE PAKKE

SV1 HD

ZDF HD

3+ HD

6'eren HD

Viasat History

63 807

61 791

TV 3 Puls

Canal 9

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

DR HD Kun digitalt
MPEG4

Ekstrakanalen

TV2 HD

TV2 Østjylland HD 
- Regional TV

Kanal 5 HD

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt



 MHzFM-Program

56 751

Radio-programmer 2012

DR P1 (24 timers version)  93,40  Dansk

DR P2 (24 timers version) 100,20  Dansk

DR P3   94,90  Dansk

DR P4 Østjylland 94,20 Dansk

DR P5 103,30 Dansk

DR P6 Beat 87,70 Dansk

DR P7 Mix 89,80 Dansk

DR P8 Jazz 91,20 Dansk

DR Ramasjang 104,20 Dansk

DR Mama 106,90 Dansk

Voice 105,20 Dansk

Radio 100FM 107,30 Dansk

POP FM 108,00 Dansk

Nova FM 99,80 Dansk

Radio 24Syv 100,80 Dansk

Radio Klassisk 99,40 Dansk

Radio Go FM - Viborg 95,40 Dansk

Radio Viborg 97,10 Dansk

Radio ABC - Randers 97,80 Dansk

Radio ALFA - Randers 101,50 Dansk

Radio Hinnerup 104,00 Dansk

Radio Horsens 102,00 Dansk

Århus Lokalradio 96,50 Dansk

NDR 1 92,80 Tysk

NDR Radio 3 - Kultur 104,80 Tysk

Radio Schleswig Holstein 88,90 Tysk

Sveriges Radio - P2 90,60 Svensk

NRK P1 - Norsk 88,50 Norsk 

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

Vh1

Nickelodeon 49 695

Nickelodeon HD

TV-programmer MHzKanalTV-logoerKnap nr.

TV2 Sport HD

TV2 Film HD

Eurosport HD

Viasat Nature/Crime/
Playboy

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
A

A

A

A

Animal Planet

National Geographic 
Channel

77559

72753

Discovery Channel 51 711

Programoversigt 2012/2013

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

Kun digitalt
MPEG4

A

A

A

A

A

A

Kun digitalt
MPEG4

Disney HD (pr. 9/5-2012) Kun digitalt
MPEG4

MTV HD (pr. 9/5-2012) Kun digitalt
MPEG4



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 alle typer af pakkeskift: kr. 500,- 

Kontingent 2012: 
Lille pakke: kr. 1.400,- 
Mellem pakke: kr. 3.000,-  
Store pakke: kr. 4.250,-

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/bredbaand
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 IP telefoni bedes rettet til Dansk Kabel TV Support på tlf. 70 20 25 99.
Øvrige fejl kan meddeles til foreningens kontor på 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. (00)120 er korrekt indtastet i forbindelse med installation af digital HD boks. 
7. At kontrollere at kabelnet nr. (00)100 eller 110 er indtastet ved brug af digitalt TV via indbygget DVB-C tuner.



Hollywood, von Trier og stjernerne
Når Lars von Trier sætter sig i instruktørstolen, står de mest respekterede internatio-

nale stjerner i kø for at optræde på hans bud. 

Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Catherine 
Deneuve, Kiefer Sutherland, Danny Glover 
og Stellan Skarsgård er blandt de store 
navne, vi kan opleve i maj måneds ka-
valkade. 

Månedens store premiere er naturligvis 
danskerens Melancholia, som vi får at se 
søndag d. 6. maj kl. 20.00 på Viasat Film.  
Ud over Dunst, Sutherland og Skarsgård 
lægger Charlotte Gainsburg krop til mes-
terinstruktørens rørende vision om ver-
dens endeligt. 

Science fiction-dramaet fra 2011 har 
fået hele 29 priser heriblandt både Bodil 
og Robert for bedste danske film. Hele 
fem gange alene er Kirsten Dunst blevet 
belønnet for sit skuespil i filmen. Mest im-
ponerende var naturligvis hendes pris ved 
filmfestivalen i Cannes i sommer. 

I dagene op til den store premiere – altså 
fra 1. maj til 5. maj – kan vi glæde os til 
fem af von Triers øvrige (og altid) prisvin-
dende værker. Som perler på en snor får vi 
Breaking the Waves, Idioterne, Dancer in 
the Dark, Dogville og Manderlay.  

Det bedste fra Hollywood
Ingen filmmåned hos Viasat uden det bed-
ste fra Hollywood og omegn. Derfor skal vi 
også rundt om den nyeste nye superhelte-
film, sensationen Sherlock Holmes og det 
nyeste fra Woody Allens hånd.

The Green Hornet er baseret på en TV-
serie fra 1960’erne. En playboy arver sin 

fars forretningsimperium, men keder sig 
bravt. Han begynder at klæde sig ud som 
superhelt om natten for at bryde ked-
somheden op med kampen mod byens 
kriminelle. Ud over komikeren Seth Rogen 
er det Cameron Diaz, der står øverst på 
plakaten her.

Robert Downey jr. og Jude Law tog hele 
verden med storm i 2009, da de sprang 
ud som Sherlock Holmes og dr. Watson. 
Aldrig er en historie blevet genoplivet med 
så megen kraft som her. Nu er 2’eren klar 
på Viasat Film, og igen er det den hippe, 
britiske instruktør Guy Ritchie, der svinger 
taktstokken. Med undertitlen Skyggespil-
let gælder det nu den nye dynamiske duos 
kamp mod superskurken Professor Mori-
arty.

Filmelskere holder altid vejret, når en ny 
Woody Allen-film er på vej. Har vi en af de 
store i vente eller ryger den hurtigt i glem-
mebogen? Efter alt at dømme hører Mid-
night in Paris til i den første kategori. An-

melderne har i hvert fald jublet i kor over 
ærke-newyorkerens flirt med 1920’ernes 
Paris, hvor historiske legender som Hem-
ingway, Picasso og Cole Porter optræder 
ved siden af filmens helt i skikkelse af den 
charmerende Owen Wilson. ’Woody Al-
len er tilbage i mesterlig form med drøm-
mefilm’ sang Politikens anmelder, og vi 
stemmer i.

På vej i maj er også: 
Rosa Morena – dansk drama fra 2010 
med Anders W. Berthelsen, David Dencik 
og Iben Hjejle.
Hoodwinked Too! Hood vs. Evil – Anima-
tionskomedie fra 2011. Fortsættelsen af 
Sandheden om Rødhætte. 

ANBEFALES: The Mission – Guld-
palmevinder og Oscar for bedste fo-
tografering. Bjergtagende billeder fra 
Sydamerikas jungle og så de unge og 
sprudlende Robert Di Niro og Jeremy 
Irons. ■
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169 kr./md.
5 Mbit.

219 kr./md.
10 Mbit.

259 kr./md.
20 Mbit.

Vælg mellem: 

3 måneders internet til 0 kr.

SIKKERHEDSPAKKE 

0,-00,-

kr. 

Vælg 10 eller 20 Mbit. 



Politjagt
Se med i en ny sæson af Politijagt, der 
igen byder på masser af spænding og 
drama direkte fra politiets videovogne. 
Døgnet rundt er de specialtrænede færd-
selsbetjente på vejene for at bremse 
Danmarks farligste trafikanter. Ingen sprit-
bilister eller fartgale skal føle sig sikre 
bag rattet, for Vlado og co. vil gøre alt for 
at stoppe dem. Som noget nyt i denne 
sæson, sejler vi med Københavns politi i 
deres brølende, 280 hestekræfters motor-
båd. Herfra sætter betjentene ind mod 
spritsejlere, fartgale speedbåde og de 
andre ulovligheder, der, i stort antal, bliver 
begået i Københavns Havn. Vi er også 
med, når politiet sætter særligt ind mod 
lastbilschauffører, der kører med farligt 
gods og snyder med deres hviletid - til 
livsfare for andre i trafikken.

Mig og min mor
Mig og min mor har vist 
sig som en solid succes 
på Kanal 4, så vi følger igen 
mødre og døtres symbioti-
ske og komplekse forhold, 
fyldt med varme, humor, kon-
flikter og masser af kærlighed. 
Der er både kendte ansigter og 
helt nye medvirkende. Vi er glade 
for at kunne byde Malou Stella 
og mor Britta velkommen tilbage. 
Malou Stella, mor og Tino er flyt-
tet sammen til København for at 
starte på en frisk, men der venter 
nye udfordringer for den lille fami-
lie. Også Joy og Mia medvirker 
i den nye sæson, hvor Mia giver 
Joy et indblik i det barske liv hun 
har levet. Joy vil måske på den 
måde få en større forståelse for, 
hvorfor Mia er den mor, hun er.

Fodbold på 6’eren
Afgørelsens time er kommet! Hvem løber 
med pokalen i Premier League og La Liga? 
I det engelske mesterskab er der kamp til 
stregen mellem ærkerivalerne Manchester 
United og Manchester City. Vinder 
Manchester United deres 20. mesterskab 
eller overrasker Manchester City og løber 
med sejren? Intet er afgjort før sidste 
spillerunde. I Spanien ligner Real Madrid 
spansk mester, men Barcelona kæmper 
for at forsvare mesterskabet.
Se også den engelske og spanske pokal-
turnering på 6’eren.

Bomb Patrol: Afghanistan
Baseret på den Oscar-vindende film "The 
Hurt Locker" følger denne ekstraordinære 

SBS kanalerne i 
foråret 2012

dokumentarserie en gruppe mænd, som 
bestrider et af verdens farligste hverv i et 
af verdens farligste lande. Mød den ame-
rikanske enhed af sprængningseksperter, 
som med kameraer monteret på hjelm og 
kroppen giver seerne en unik mulighed for 
at opleve et af verdens brændpunkter så 
tæt på som overhovedet muligt. Vi følger 
holdet både under den benhårde træning 
og forberedelserne i USA og på den 
månedlange mission i det krigshærgede 
Afghanistan med det ene mål for øje; at 
detonere så mange sprængstoffer som 
overhovedet muligt. ■ 

Mormor sniger sig også med 
i programmet med Nadjaline 
og Anja.
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du kan også dagligt se talkshows, dokumentarer og 
andre programmer af stor relevans for din hverdag i 
en global verden  

cnni.com

     facebook.com/cnninternational

     @cnni 

Se CNN for nyeste globale 
nyheder af betydning



Turner i foråret: Nyt og gensyn på 
Cartoon Network og TCM 

Vi har udvalgt to super klassikere fra thriller genren til maj måneds højdepunkter fra 

hvert sit årti men begge præget af store skuespil præstationer.

Døden om bord (Org. Dead Calm) er en 
australsk thriller fra 1989, hvori et ægte-
par, spillet af Nicole Kidman og Sam Neill, 
for at komme sig over deres søns død, 
er taget på en lang sejltur i Stillehavet. 
De samler en skibbrudden mand op fra 

et andet skib, der driver for vinden, og 
det kommer de til at fortryde. Manden 
viser sig at være en bindegal morder, og 
turen udvikler sig til et mareridt med havet 
som uhyggelig kulisse og ”medvirkende” 
i dramaet. 

Klute er en ægte thriller klassiker med 
Jane Fonda og Donald Sutherland, som 
sagtens tåler gensyn ind imellem. Klute 
(Sutherland) er en privatdetektiv, som 
overtager eftersøgningen af en forsvun-
den mand, efter at FBI har givet op. I sin 
søgen møder han den prostituerede Bree 
(Fonda) som muligvis har haft den for-
svundne som kunde, men ikke er specielt 
interesseret i at hjælpe. 

Se en meget ung Fonda i en af hendes 
glansroller – hun fik en Oscar for bedste 
kvindelige skuespiller for rollen.

Begge film sendes kl. 21.00, hhv 6. Maj 
og 13. Maj. ■

Børnenes eget madprogram ”Pytt-i-pan-
de” bli’r et populært gensyn i maj, hvor 
børnene kan lære at lave nye, Lækre ret-
ter. God investering i fremtidens madplan-
er, når familiens medlemmer kan skiftes til 
at ha’ en ”maddag” uden at det gi’r sure 
miner! 
Lørdage og søndage kl. 8.30

Nye episoder: Star Wars: 
Clone wars
Anakin, Ahsoka, Obi-Wan og resten af 
Jedi’erne fører Klonhæren I krigen mod 
general Grievious’ Separatists. Gå ikke 
glip af spændende kampe, flere historier 
og fantastisk animation i den nye version 
af Star Wars: Klonkrigene.
Ugedage: Kl. 18.40 

Og endelig genudsendes alle afsnit af 
Ben 10 – Ultimate Alien – ugedage kl. 
18.15 – som optakt til nye afsnit! ■

19Nr. 2 - maj 2012



Intelligent underholdning Inspirerende at se Verdens vildeste tv-kanal
www.discovery.dk www.tlcdanmark.dk www.animalplanet.dk

3 pletskud fra
Discovery Networks



Når maj måned indfinder sig, ved man, at 
det automatisk betyder, at bryllupsinvita-
tionerne begynder at dumpe ind af brev-
sprækken. På TLC fejrer vi kærligheden 
med en række bryllupsprogrammer, der 
giver inspiration og stof til eftertanke for 
kommende brudepar og andre giftelystne 
danskere. Oplev, hvordan et bryllup plan-
lægges i et af verdens dyreste nabolag, 
når vi viser Brud i Beverly Hills og 
følg brudebutikken Bridals by Lori, der 
har specialiseret sig i kjoler til brude-
piger i serien Say Yes to the Dress: 
Bridesmaids. I hele maj måned byder vi 
op til brudevals – og DU er inviteret.

Det skorter generelt ikke på invitationer 
hos TLC. For første gang nogensinde 
inviteres du med bag kulissen på et af 
verdens mest berømte talkshows, The 
Oprah Winfrey Show. I Oprah: Behind the 
scenes får du et eksklusivt indblik i, hvor-
dan sidste sæson af Oprahs populære 
talkshow bliver tilrettelagt og produceret. 
Oplev Oprah helt tæt på, når hun fortæl-
ler om den rejse, hun har været på med 
showet i løbet af de sidste mange år. 
Mød desuden alle de passionerede og 
talentfulde mennesker, der har været med 
til at tegne produktionen af et af de mest 
elskelige programmer i tv’s historie.

på de dyrearter, der har forstået at over-
leve i det barske miljø og tag med på en 
rejse gennem nogle yderst billedskønne 
landskaber.

Brud i Berverly Hills har premiere man-
dag d. 7. maj kl. 18.00 og sendes alle 
hverdage i maj måned på TLC.
Say yes to the dress: Bridesmaids 
har premiere mandag d. 7. maj kl. 18.30 
og sendes alle hverdage i maj måned på 
TLC.
Oprah: Behind the scenes har premie-
re d. 14. maj kl. 19.00 og sendes alle 
hverdage i maj måned på TLC.
Livsfarlig fangst har premiere d. 1. maj 
kl. 21.00 på Discovery Chanel.
Wildest Arctic vises hver onsdag kl. 
21.00 på Animal Planet. ■

Tre pletskud fra Discovery Networks 

i maj måned

En af Discovery Channel’s mest
populære tv-serier er tilbage
Mens kvinderne har bryllupskuller, kan 
mændene læne sig tilbage og nyde noget 
vaskeægte mande-tv, når Discovery 
Channel endnu en gang følger i hælene 
på de ukuelige krabbefiskere i 8. sæson 
af Livsfarlig fangst. Med eventyr i blo-
det og en belønning på mere end 100 
millioner dollars er kursen sat ind på 
endnu en omgang hard core fiskeri efter 
de dyrebare krabber i det faretruende og 
iskolde Beringhav. Kendte ansigter vender 
tilbage til både Northwestern og Time 
Bandit, mens Kodiak sejler ud med et helt 
nyt mandskab ombord. Der bliver kæmpet 
bådene i mellem – og også internt opstår 
der stridigheder, når det blæser op til 
storm i havet omkring Alaska.  

Smukke naturlandskaber og et
rigt dyreliv – Wildest arctic på
Animal Planet
Når du først har stiftet bekendtskab med 
det barske Beringhav, kan du fortsætte til 
Polarcirklen, der er en af Jordens sidste 
store vildmarker. I Wildest Arctic følger 
vi et år i det rå naturlandskab, hvor fire for-
skellige områder udforskes i hvert afsnit. 
Oplev, hvordan livet i helt utrolig grad er 
flettet sammen med årstiderne, kom tæt 

Bryllupsklokkerne ringer på TLC, Discovery blænder op for endnu en sæson om de gæve 

krabbefi skere, og Animal Planet udforsker det vilde arktiske liv. 
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Til dig m
ed tv 

fra Skanderborg 

A
ntenneforening

Dit valg af kanaler
Med Ekstrakanaler får du masser af kanaler at vælge mellem. Der er frit valg 
mellem sportskanaler, børnekanaler, kanaler med film- og serie og meget 
andet. Du bygger Ekstrakanalerne oven på din tv-pakke, så hvis du har enten 
Lille-, Mellem- eller Stor pakke, har du også mulighed for at få Ekstrakanaler.

70 kanaler til 4 forskellige priser
Du har hele tiden frit valg mellem mindst 70 kanaler til enten 10, 20, 30 eller 
40 kr. pr. kanal pr. måned. På den måde kan du kombinere din tv-pakke og 
Ekstrakanaler, så det passer præcis til dine interesser og din pengepung. 
For med Ekstrakanaler betaler du kun for de kanaler, du selv vælger.

Skift kanaler hver måned, hvis du har lyst
Du får også mulighed for at skifte tv-kanaler en gang om måneden. Så hvis 
du f.eks. får lyst til at se nye sportsudsendelser i weekenden, kan du skifte 
en sportskanal ud med en helt anden kanal. Der er frit valg mellem alle 
Ekstrakanaler.

Se mere om dine muligheder eller bestil på yousee.dk/ekstrakanaler

Ekstrakanaler forudsætter tv-pakke fra Skanderborg Antenneforening, 
YouSee Kort og digital kortlæser eller YouSee Plus. YouSee Kort koster et 
engangsbeløb på 100 kr. i oprettelse. Hvis du ikke har en digital kortlæser, 
kan den købes hos YouSee for 595 kr. YouSee Plus koster 89 kr./md. inkl. 
leje af HD-boks og YouSee Kort. Der er 6 mdr. binding.
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Ja tak til mere frit valg
Medlemmer af Skanderborg Antenneforening skal også have glæde af de nye muligheder 

for at kunne supplere tv-pakkerne med andre kanaler i ’løs vægt’. Løsningen hedder 

Ekstrakanaler, og er et stort skridt på vejen mod frit valg. 

Som medlem af Skanderborg Antenne-
forening har du allerede noget, der ligner 
verdens bedste udvalg af tv-kanaler. For 
eksempel får du i forhold til tv-seere i 
vores nabolande mange nationale tv-ka-
naler, fordi tv-pakkerne fra YouSee, som 
er leverandør til Skanderborg Antenne-
forening, sikrer kanalerne en god økonomi.

Danmark er et godt tv-land
Du bor med andre ord i et rigtig godt tv-
land, hvor det også langt hen ad vejen er 
sådan, at det for langt de fleste er mest 
attraktivt (læs: Billigst) at købe tv i pakker. 
Og sådan vil det sandsynligvis være i nog-
le år frem. Men pakkestrukturen betyder, 
at nogle seere føler sig låste i forhold til 
frit at kunne vælge. Det fremgår blandt 
andet af diskussionerne rundt omkring i 
foreningen og i pressen. Hvis du er blandt 
dem, der ønsker større valgfrihed, er Ek-
strakanaler en mulighed for at supplere 
din tv-pakke med dine yndlingskanaler fra 
andre pakker.

Teknikken og markedet skal 
være modent
Med Ekstrakanaler har YouSee taget et 

stort skridt på vejen mod at bryde med den 
meget stringente pakkestruktur. Og det er 
ikke noget, man bare lige gør. Teknikken 
og markedet skal være modent til det. Ve-
jen mod større valgfrihed skal belægges 
med gode viljer og overbevisende økono-
miske argumenter for alle parter. Det hand-
ler nemlig også om, at tv-stationerne og 
rettighedshaverne skal føle sig trygge ved 
de frie valg, hvor de ikke på forhånd er ga-
ranteret en plads i en pakkeløsning.

Vælg mellem 70 kanaler
I Skanderborg Antenneforening har du 
mulighed for at vælge Ekstrakanaler al-
lerede til den lille pakke.
Du får mulighed for at vælge op til 70 
kanaler i fire forskellige prisklasser. For 
at få Ekstrakanaler, skal du mindst vælge 
fire Ekstrakanaler. Det er en begrænsning, 
som YouSee arbejder på at fjerne efter-
hånden, som markedet bliver modent til 
det. 

Ekstrakanaler godt modtaget 
af seerne
Tv-seerne har taget godt imod de nye 
muligheder, og det baner vejen for endnu 
mere frit valg.

- Det kommer. Bare vent! Tiden arbejder 
for større og større valgfrihed, siger You-
See’s programansvarlige, vicedirektør Ulf 
Lund.
Han er glad for, at tv-seere i et passende 
antal har taget de nye muligheder til sig.
- Afsætningen af Ekstrakanaler følger 
vores forventninger, og giver os nogle 
gode erfaringer, som vi kan bygge videre 
på, siger Ulf Lund.
Og her fortæller tallene fra de første 
måneder med Ekstrakanaler, at tilbud-
det har været relevant for tilstrækkeligt 
mange. Også selv om produktet ikke er 
helt perfekt endnu.

Barrierer vil forsvinde
- Der er stadig nogle tekniske barrierer, 
fordi vi med Ekstrakanaler bevæger os 
ind i en krypteret verden. Men det vil løse 
sig efterhånden som flere og flere får mo-
derne tv, så de uden at bakse med det, 
kan hoppe på vognen, siger Ulf Lund. ■

Sådan får du Ekstrakanaler
• Du skal mindst have den lille pakke
• Du skal mindst vælge fire kanaler – 

men gerne flere
• Du betaler i fire priskategorier
• Du skal have kort eller boks til hvert 

fjernsyn
• Se mere på yousee.dk/ekstrakanaler

Faktaboks

Skift kanaler hver måned
Du har mulighed for at skifte dine Ekstrakanaler en gang om måneden, så hvis du 
får lyst til at se nye sportsudsendelser i weekenden, kan du skifte sportskanalen ud 
med en helt anden kanal. Det samme gælder, hvis du trænger til andre serier eller 
børneprogrammer. Så vælger du bare noget nyt.

Faktaboks
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