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FORORD

Med dette nummer af bladet får du som vanligt 
årets programoversigt, som i alt væsentligt er 
en fastholdelse af det tidligere udbud, hvilket var 
et stort ønske for os ved indgangen til program 
forhandlingerne. 

Vi undgår IKKE kontingent stigning, men den er 
ikke voldsom i forhold til de mange dyre kanaler, 
vi får hjem, og generalforsamlingen gav da også 
massiv tilslutning til den beskedne stigning og 
mandat til yderligere forhandling om flere kanaler, 
om muligt. Det har resulteret i nye spændende 
tilbud, som udmøntes nærmere i artikel side 5.
Årets store udfordring bli’r dog utvivlsomt for 
internet-brugerne, da vi som nævnt i sidste num-
mer af bladet er overgået til YouSee’s løsning på 
dette område. Det sker for at indfri vores løfte om 
bestandig at tilbyde de mest attraktive services, 
som YouSee som markedsleder vurderes bedst 
at kunne levere p.t. Vi vil naturligvis løbende infor-
mere om processen i de følgende måneder både 
ved individuel og kollektiv information. Hold øje 
med hjemmesiden: www.skantenne.dk, som flit-

tigt opdateres. – Her finder du også det samlede 
resultat af programafstemningen samt referat fra 
den ordinære generalforsamling i februar. 

Men som altid i det forårsglade majnummer, skal 
du først og fremmest nyde de præsentationer, 
de dygtige markedsfolk på kanalerne stykker 
sammen til dig som appetitvækkere og måske 
allerede nu notere favoritter. 

Læs også de informative artikler, vores samar-
bejdspartnere og kontoret bidrager med, og kom-
menter gerne via både kontorets og bladets mail.
I håb om en rigtig god tv-sommer.

(skrevet med ret meget vejrbestandig sne uden-
for!) 

Venlig hilsen

Hanne Grøn
Ansv. Redaktør  
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generalforsamling m.m.
AF  HeNRik C HRis te Nse N

generalforsamling
Onsdag den 27. februar 2013, afholdt 
Skanderborg Antenneforening sin ordi-
nære generalforsamling, i lokalerne på 
Morten Børup Skolen.

Vi havde besøg af YouSee, der stillede op 
med prøver på digitalt tv, og demonstra-
tion af boksen.

Generalforsamlingen forløb i god ro og 
orden og kontingent for 2013/2014 blev 
besluttet efter bestyrelsens forslag.

konkurrencesituationen og 
pakkefordeling
Vi har i alt ca. 11.200 medlemmer. Vi har 
kun haft en mindre tilbagegang, hvilket er 
rigtig flot, set i lyset af den store konkur-
rence vi har med bl.a. energiselskabernes 
fibernet, Boxer, TDC Home Trio og flere 
andre.

Kontoret oplever faktisk, at mange 
medlemmer, der har prøvet energisel-
skabernes fibernet, kommer tilbage til 
Skanderborg Antenneforening, når de 
finder ud af hvad det rent faktisk koster, 
når familien gerne vil kunne se fjernsyn på 
alle husstandens tv.

Det er en stor tilfredsstillelse for os at 
sige velkommen tilbage til medlemmer, 
der har været ude at prøve noget andet.

Fordelingen af medlemmer i vores pakker 
er lige nu således: 
Lille Pakke 1619
Mellem Pakke  971
Stor Pakke 8600 

Som det fremgår er den store pakke 
i særdeleshed den mest populære i 
Skanderborg Antenneforening med 77%  
af de samlede medlemmer.

programafstemning 
Igen i år har vi gennemført programaf-
stemning, både med den vedlagte stem-
meseddel i vores seneste blad, og for 6. 
år, via afstemning over internettet.
 
I år har vi modtaget 1.448 stemmer, 
hvoraf 964 er blevet afgivet over nettet.
Der er i år et mindre fald i afgivne stem-
mer i forhold til sidste år. Andelen af 
internetstemmer er dog støt stigende og 
udgør nu 66% af de samlede stemmer.

Afstemningsresultatet i Skanderborg lig-
ger utrolig tæt op af de undersøgelser, 
som YouSee foretager sig for deres 
mange medlemmer, når det gælder den 
lille- og mellempakken.
 
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 You-See´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.

programkøb
Igen i år har vi forhandlet os frem til, at de 
normalt meget dyre kanaler, TV3 og Kanal 
5, ligeledes tilbydes i den lille pakke. 
Det betyder, at vi har en meget attraktiv 
lille pakke til dem, der ikke har interesse i 
de dyre sports- og filmkanaler.
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I mellempakken fylder vi 7 populære kana-
ler på.
•	 TV2	News
•	 TV3	+
•	 TV2	Charlie
•	 TV2	Zulu
•	 6´eren
•	 Kanal	4
•	 Canal	9	

Med	 TV	 3	 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 gen-
rer 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 stort set det 
hele. Vi kan tilbyde en pakke med knap 
50 digitale kanaler og 30 analoge kanaler.

Vi har fået tilkendegivelser på, at pro-
gramudbuddet tilfredsstiller langt de fleste 
familier og husstande, og den store pakke 
er fortsat den pakke, hovedparten af med-
lemmerne i Skanderborg Antenneforening 
foretrækker.

mpeg4 fremtidens format
Flere og flere kanaler kommer i HD-kvalitet, 
hvor det kræves, at man har et fjernsyn 
eller en boks, der kan modtage MPEG4 
signaler.

Det betyder, at MPEG2 vil blive udfaset til 
fordel for MPEG4. 

I Skanderborg Antenneforening har vi 
besluttet at fortsætte med at sende kana-
ler i MPEG2, så længe vi har kapaciteten 
i vores net. 

Det betyder, at vi tilgodeser de hus-
stande, der har købt nyt fjernsyn i 2009 
– 2010, og som ikke er forberedt til at 
kunne tage MPEG4.

Jeg nævner dette for at fortælle, at vi i 
Skanderborg Antenneforening tilstræber 
at tage hensyn til alle vores medlemmer.

Digitalt fjernsyn er fremtiden, så hvis I væl-
ger at skifte det gamle billedrørsfjernsyn 
ud med et nyt fladskærms tv, vil I få endnu 
mere glæde af udbuddet fra Skanderborg 
Antenneforening.

indstråling
I 2013 vil der komme fokus på risikoen 
for at det store landsdækkende 4G net vil 
kunne forstyrre antenneforeningers sig-
naler. 

Har I måske læst eller hørt om problemet, 
bliver det ofte nævnt som indstråling i 
vores anlæg og installationer. Indstråling 
vil opleves som sne på skærmen.

Vi er meget opmærksomme på risikoen, 
og har allerede allieret os med eksperter 

fra Dansk Kabel Tv, for at være på forkant 
med risikoen.

Når vi spørger Dansk Kabel TV om risi-
koen, er budskabet, at langt størstedelen 
af de fejl, man oplever på enkeltstående 
kanaler, skyldes forældede interne instal-
lationer.

- Sagt med andre ord, er der mange hus-
stande, der har gamle kabler, forkerte stik, 
forældede forstærkere og måske en for-
deling i husstanden der ikke er optimalt.

Det er drøn ærgerligt at investere i et 
fjernsyn til måske over kr. 10.000,- og så 
opleve en dårlig kvalitet ved ikke at skifte 
stik og kabler til måske nogle hundrede 
kroner.

I den forbindelse kan jeg nævne, at Dansk 
Kabel TV tilbyder husinstallations tjek hos 
jer for kr. 495,-

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.

Den nye programoversigt finder du på 
midtersiderne i dette blad.

Jeg håber, at de nye programpakker til-
fredsstiller jeres ønsker og behov, og at 
vi sammen får et godt tv-år i Skanderborg 
Antenneforening. n
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Vi opfordrer ofte til, at vores flittige med-
lemmer sparer lidt på krydserne for der-
ved at prioritere de kanaler, de aller-
helst vil bevare eller stifte bekendtskab 
med. Ligeledes opfordrer vi hver gang til 
at tilgodese de grupper i familien, som 
måske ikke får lov at sætte krydserne 
selv – især børn og unge – selvom besty-
relsen bestræber sig på at få dem med i 
de endelige forhandlinger. Det ville være 
optimalt, hvis vores ”selvopfundne” for-
pligtelse afspejledes i stemmeresultatet, 
og der er tilmed tale om virkelig prisbillige 
kanaler, som ikke vælter kassererens bud-
get. Det samme gælder i øvrigt de mange 
(internationale) nichekanaler, som de dan-
ske kanaler låner så flittigt af men som 
fortjener at kunne ses i deres ”originale” 
miljø også. De er samtidig med til at give 
bredde og variation i udbuddet, men kan 
ha’ vanskelige vilkår, da de ikke ekspone-
res så hyppigt i de danske medier. 

programvalgets puslespil

s ammensætningen af det endelige udbud i vores anlæg er stadig en af de vigtigste op-

gaver – OG et  af de vigtigste punkter på generalforsamlingen – hvor to tilsyneladende 

modstridende hensyn skal gå op i en højere enhed: Dels vil vi selvsagt honorere de afgive 

stemmer, og dels vil vi gerne holde et rimeligt niveau for kontingentet. Det er lykkedes 

hvert år med god hjælp fra programudbyderne at få enderne til at mødes, men det bli’r 

stadig vanskeligere med det stigende antal nye, dyre kanaler, som vi selvfølgelig også 

gerne ser repræsenteret i det omfang, dette er muligt. 

Ovenstående skal kun opfattes som ven-
lige henstillinger – vi har naturligvis som 
vanligt prøvet at tilgodese alle genrer, og 
det er endnu engang lykkedes at få nogle 
rigtig flotte ”tillægskanaler” med, som vi 
håber medlemmerne tager godt imod.

årets tillægskanaler 
– i kort præsentation
Hele fire kanaler har vi kunnet tilgodese 
med (digital) plads i år ved de efterforhand-
linger, generalforsamlingen gi’r mandat til. 
Det drejer sig om: BBC Entertainment (et 
ofte udtrykt ønske fra medlemmer, som vi 
nu kan honorere i en længere periode end 

normal ”prøvetid”; TLC (fra Discovery) 
som er en forholdsvis rendyrket ”kvinde-
kanal”, hvor mænd dog er velkomne til at 
kigge med (!). Den nyeste TV 2 kanal, TV 
2 Fri, som lanceres i maj, kommer også 
med i en prøvevisning, og den sidste er 
TNT (fra Turner) som har været vist på 
prøve før, men nu får en chance for læn-
gere eksponering. 

Den normale prøvekanalordning fortsæt-
ter som hidtil – denne programsættes 
efter deadline – og vi understreger, at 
begge ordninger er omkostningsfri for 
foreningen.  n

AF  HANNe GRØN
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Onsdag kl. 22.00

Vær med i lodtrækningen om en 

‘Hollywood Journey’ behandling hos 

Helle Thorup Spa i Århus. 

Hvad hedder den nye serie 

om Honey Boo Boo?

 A) Here comes Honey Boo Boo 

 B) Here comes Boo

 C) I am Alana

Mail dit svar (A, B, eller C) til adressen: 

dicovery_nordic@discovery.com og skriv 

‘TLC’ i emnefeltet. 

Vinderen får direkte besked på mail i uge 20. 



Hun har medvirket i adskillige prominente 
talkshows og serier, bl.a. Saturday Night 
Live og South Park, og flere kendte hol-
lywoodstjerner, tv-værter og sågar præsi-
dent Obama har for længst taget hendes 
navn til sig og redet med på Boo Boo-
bølgen.

I den helt nye serie, Here Comes Honey 
Boo Boo, får Danmark endelig fornøjelsen 
af Honey Boo Boo og hele hendes selver-
klærede skøre familie, når TLC går tæt på 
deres hverdag langt ude på bøh-landet i 
Georgia, USA. Det bliver ikke mere ameri-
kansk og redneck-style end dette! Og det 
på den bedst tænkelige måde. Foruden 
skønhedskonkurrencer bruger familien 

Lyder det som en familie, du gerne vil lære 
at kende? Læn dig tilbage, tænd tv’et og 
lad dig charmere af pigen, der er blevet 
kaldt vor tids Shirley Temple, hver onsdag 
aften kl. 22.00 i Here Comes Honey Boo 
Boo på TLC. n

mød pigen, 

det meste af deres tid på mudderkørsel 
med firhjulstrækkere, indkøb ved hjælp 
af rabatkuponer, leg med deres kælegris 
Glitzy og fortæring af cheeseballs og 
"go-go" juice. Honey Boo Boo har 3 
fantastiske søstre: ”Chickadee”, der trods 
sine kun 17 år allerede er mor, "Chubbs", 
som prutter 15 gange om dagen for at gå 
ned i vægt og "Pumpkin, der er ekspert i 
såkaldte redneck-games. Desuden kom-
mer vi ikke uden om den godmodige men 
halvdovne fader ”Sugar Bear” og familiens 
overhoved, moderen June, der i en alder 
af 32 år ikke blot er mor til fire, men også 
mormor til lille baby Kaitlyn, der har to 
tommeltotter! 

efter at have opnået stjernestatus i tLC programmet 

toddlers & tiaras (Lille Miss America) er den 7-årige skøn-

hedsdronning Alana, bedre kendt som Honey Boo Boo, nu 

blevet et gigantisk internationalt fænomen.

som hele usa taler om!

Kort tid inden det amerikanske 
præsidentvalg 2012 fortalte 
Obama stolt, at han var lettet 
over, at Honey Boo Boo havde 
vist sin støtte til ham!

Honey Boo Boo omgivet af hele 

redneck-familien: Chickadee, Chubbs, 

Pumpkin, Sugar Bear og Mama June. 

Honey Boo Boo er den fødte 
skønhedsdronning og vil gøre alt for at få kronen i hus. 

”A Dolla makes me Holla” som 
Honey Boo Boo plejer at sige, når 
hun deltager i diverse skønheds-
konkurrencer for børn.

KONKURRENCE!
Vind en 'Hollywood Journey' spa behandling til en værdi af 2500 kr. 

hos Helle Thorup Spa i Århus. 
Læs mere om behandlingen på: www.hellethorup.dk

Du deltager i konkurrencen ved at svare på spørgsmålet på modsatte side. 
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Ny serie HANNIBAL – eksklusivt på Kanal 5

DER ER INTET SOM 
DEN FØRSTE BID!  

Hannibal_Kanal5_A4.indd   1 20/03/13   10.28



FBI-analytiker Will Graham, spillet 
af Hugh Dancy, har en speciel evne 
til at sætte sig i seriemorderens sted, 
men efterforskningen af seriemorderen 
”Minnesota Shrikes” grusomheder trick-
er Grahams mentale tilstand. Grahams 
chef, Jack Crawford, spillet af Laurence 
Fishburne, er desperat efter at beholde 
sin bedste mand, og derfor ansætter han 

hannibal på kanal 5 – bon appetit
Danske Mads Mikkelsen spiller en af hovedrollerne i den nye kanal 5 serie Hannibal, hvor vi 

møder den berømte og berygtede kannibal Dr. Hannibal Lecter for første gang.

den ekstremt velbegavede og distingve-
rede psykiater Dr. Hannibal Lecter til at 
bistå, og holde et vågent øje med Will og 
hans psykiske tilstand. Hannibal Lecter har 
også et glimrende indblik i psykopaters 
adfærd og nu indledes et bizart, profes-
sionelt ”katten-efter-musen” partnerskab 

I hvert program skal en single kvinde eller 
mand vælge mellem tre bejlere, der sid-
der skjult, så kun publikum og seerne kan 
se dem. Under Christiane Schaumburg-
Müllers kyndige ledelse vil bejlerne blive 
bombaderet med udfordrende og afslø-
rende spørgsmål, som giver dem mulig-
hed for at vise hvilken type, de er. Den 
deltager, der gør det største indtryk, tager 
sammen med den eftertragtede single 
en uges rejse til et eksotisk sted, hvor 

det store datingshow

Christiane s chaumburg-Müller debuterer som kanal 5 

vært på det nye store og romantiske underholdningspro-

gram ”Det s tore Datingshow”.

romantikken for alvor har mulighed for 
at blomstre. ”Det store Datingshow” bli-
ver et brag af et underholdnings-
show med inspiration fra de store 
klassiske amerikanske shows fra 
60’erne. Hver uge vil The Jingles 
synge showet i gang og skif-
tende kendte gæster vil sørge 
for at sætte fut i amorinerne, når 
Christiane inviterer til en aften i 
kærlighedens tegn.

mellem Hannibal og Will, sidstnævnte 
komplet uvidende om, at den største og 
måske mest udspekulerede psykopat i 
USA er hans tætteste kollega. Sag efter 
sag går de to nu efter at profilere de mest 
bestialske mordere og forudsige deres 
næste træk. En opgave som passer Dr. 
Hannibal Lecter helt perfekt... n
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DE UNGES #1

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

DAN RACHLIN, VÆRT PÅ VH1

THE L.A. COMPLEX

HVER SØNDAG
KL. 20.55 PÅ MTV

Børnenes favoritter på dansk 

- hver dag fra kl. 05-21.

Sjove, spændende og lærerige 

programmer for børn i alderen 2 – 14 år
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the l.a Complex: 
L.A. Complex følger tilværelsen for en gruppe 20-årige, som alle bor 
i det samme lejlighedskompleks i L.A. idet de forsøger at klare sig 
som skuespillere, dansere, producere og komikere. Forhold starter 
og slutter, behovet for success bliver testet og alle de medvirkende 
bliver presset til bristepunktet.
Hver søndag kl. 20.55 på MTV.

snookie & Jwoww sæson 2
I "Snooki & JWOWW" følger vi Jersey Shores BFF's - Nicole 
"Snooki" og Jenni "JWOWW" og begyndelsen på et nyt 
kapitel af deres liv. Det er tid til en forandring - tid til at blive 
voksne! Jwowws forhold til Roger har sine op og nedture men 
det ser ud til at en forlovelse er på vej!? Snooki er forlovet og 
gravid og baby Lorenzo er snart på vej! Se med hver søndag! 
Premiere 12 maj kl. 19.05.  

marvin marvin – ny serie, kun på nickelodeon!
Forbered dig på at møde jordens første rumvæsen. Han ser 
måske ud som en helt almindelig teenager, men der stopper 
ligheden! Efter hans hjemme planet blev invaderet af onde 
agenter, sendte Marvins forældre ham afsted til Jorden, hvor 
han blev adopteret af en familie. Nu skal Marvin lære at leve i 
en ’normal’ familie fra jorden, og det er altså ikke helt nemt! Det 
betyder ingen specielle kræfter, ikke noget med at ’flyde’ fremt 
for a gå og SLET ikke noget med at tale med dyr!
Husk at se med hver lørdag på Nickelodeon kl. 17.55!

ny sæson af dan’s 
Dan Rachlin er klar med mere musik, flere gæster og mere dansk 
på Vh1. Dan guider dig sikkert gennem en times rejse i musikkens 
verden – med regelmæssige bidrag fra aktuelle kunstnere fra den 
danske musikscene. I Dan's får du serveret de nyeste, vigtigste og 
mest relevante musikvideoer, suppleret med Dan Rachlins unikke 
indsigt i dansk og international musikhistorie.
Se med mandag- fredag kl. 17.30.
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Programoversigt 2013/2014

FØRST. 24 TIMER I DØGNETFORDI VI ELSKER COMEDYGOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

NY KANAL OM HOBBY, 
HUS & HAVE

5. maj kan du møde Danmarks første kanal om 
hobby, hus og have, TV 2 Fri. En ny kanal der går 
tæt på alt det, som vi danskere gør, når vi holder 
fri – går i haven, renoverer bolig, tager ud i
naturen, laver mad og meget mere.



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 tilkøbsprodukter fra YouSee (Ekstrakanaler, HD boks, bredbånd og telefoni) rettes direkte til YouSee 
support på tlf: 70 70 40 40
Øvrige fejlmeldinger til foreningens kontor på 86 52 17 11 eller Dansk Kabel TV på 76 42 88 00.   

Programoversigt 2013/2014



Programoversigt pr. 4/5 2013/2014

TV-programmer Plads nr.

DR (HD) 1

DR2 2

DR Kultur 3

DR 3 (HD) 21

DR Ramasjang  27

DR Ultra 33

TV2 HD 5

TV 3 HD 9

Kanal 5 HD 13

dk4 HD 23

SV1 HD 87

SV 2 HD 88

TV4 (HD fra juni 2013) 89

NRK 1 HD 90

ARD HD 91

NDR HD 93

RTL HD 94

ZDF HD 92

TV2 Østjylland HD 
- Regional TV 25

Kanal Østjylland / 
Tegnsprogskanalen 96

YouSee TV guiden 4

Ekstrakanalen HD 34

Folketings TV 95

TV2 Zulu 6

TV2 Charlie 7

TV2 News 8

3+ HD 10

TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

Digitale TV-programmer

TV-programmer Plads nr.

Kanal 4 12

6'eren HD 14

Canal 9 HD 15

 

TV 2 Fri HD *
(lanceres 5. maj 2013) 22

TV 2 Film HD 64

TV3 Sport 1 HD 37

TV 3 Puls 11

Discovery Channel HD 17

TNT HD * 19

BBC Entertainment * 18

TLC HD * 16

Animal Planet HD 50

National Geographic 
Channel  26

MTV HD 20

VH1  73

Eurosport HD 39

Nickelodeon HD 31

Cartoon  30

Disney HD 28

CNN 85

TCM  65

ViaSat History 60

Viasat Nature/Crime 59

ViaSat Explorer  61

Playboy 370

TV-logoerKnap nr.

MELLEM PAKKE INc L. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INc L. LILLE OG MELLEM PAKKE

MELLEM PAKKE INc L. LILLE PAKKE

HD kanaler kræver MPEG4 tuner.
Størstedelen af HD kanalerne leveres fortsat i SD kvalitet (MPEG2)

*Kanalen vil være at finde i udbuddet frem til d. 28.02.14.



Programoversigt pr. 4/5 2013/2014

TV-programmer MHzKanal

DR 9 203

DR2 6 182

DR Kultur S10 168

DR Ramasjang  8 196

TV2 10 210

Kanal 5 7 189

TV 3 12 224

dk4  S9 161

 

3+ 43 647

TV2 News 41 631

TV2 Zulu 46 671

TV2 Charlie 40 623

Kanal 4 45 663

6'eren 42 639

  

TV3 Sport 1 55 743

TV 3 Puls 57 759

ViaSat History 58 767

Discovery Channel 51 711

Animal Planet 59 775

National Geographic Channel  53 727

MTV 52 719

VH1  56 751

Nickelodeon  49 695

Cartoon 24 timer 60 783

Disney 54 735

Prøvekanalen 50 703

TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

Analoge TV-programmer

MELLEM PAKKE INc L. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INc L. LILLE OG MELLEM PAKKE

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer. 

Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.  

Sprog

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

FM95 98,30 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 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 

FM-Program

Radio-programmer

MHz



Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antennefor eningen og få adgang til det store programudbud samt 
mulighed for bredbånd, telefoni og digitalt TV fra YouSee, kan du kontakte foreningens kontor for nærmere 
information på tlf. 86 52 17 11. For fler e oplysninger om priser og udbud se for eningens hjemmeside 
www.skantenne.dk

Digitalt tv:
Som medlem af Skanderborg Antenneforening har du mulighed for at modtage samtlige kanaler i den valgte TV pakke i 
digital 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. 

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

Omlægning fra stor til mellem/lille skal bestilles skriftligt INDEN den 01.06. eller 01.12.
– Bestillingen kan laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev. 

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

Gebyr for alle typer af pakkeskift: kr. 500,- 

Kontingent 2013: 
Lille pakke: kr. 1.500,- 
Mellem pakke: kr. 3.300,-  
Store pakke: kr. 4.525,-

Praktiske oplysninger

Digitale tilkøb for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilkøbsmuligheder forudsætter gyldigt medlemskab af antennefor eningen:

For oprettelse eller spørgsmål vedr. digitale tilvalg kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 70 70 40 40.

Ekstrakanaler/Frit Valg – husstandens individuelle tilvalg af TV kanaler.
Suppler din basis TV pakke med de kanaler du mangler (kræver pr ogramkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk/docs/ekstrakanaler.php eller på www.yousee.dk/Tv/youSee_Plus.

Bredbånd og telefoni:
Stabilt og hurtigt internet - inkl. Web-tv og fri adgang til musiktjeneste.

VOD – TV on demand: 
Mulighed for at optage, pause, starte forfra og leje film, samt adgang til Tv arkiv og gratis film og serier .

Brochurer med priser m.m. kan afhentes på Antennefor eningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg. 

Fejlmelding: 
Fejlmelding af digitale tilkøb bedes rettet YouSee support på tlf. 70 70 40 40.
Alle øvrige fejl kan meddeles til foreningens kontor på tlf. 86 52 17 11 eller dir ekte 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 pr oblemer 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 at Netværks ID (00)110 er korrekt indtastet ved brug af TV med indbygget MPEG2 DVB-C tuner .

7.  At kontrollere at Netværks ID (00)100 er indtastet ved brug af TV med indbygget MPEG4 DVB-C tuner .



køkkenkrisen
kræsne børn, overvægtige forældre, mangel på over- 

skud og alt for meget stress omkring de ellers så 

hellige familiemåltider. Det er virkeligheden i mange 

danske børnefamilier. i køkkenkrisen træder mester-

kokken Bo Bech ind familiernes hjem for at hjælpe de 

nødstedte.

Det skal være så hyggeligt. Vi skal høre 
om, hvad børnene har lavet i skolen, og 
om ægtefællen har haft en god dag på job. 
Men mange oplever middagsmaden som 
et stressmoment i en fortravlet hverdag. 
Og det skulle jo netop være det modsatte.
I Køkkenkrisen går kokken Bo Bech ind i 
kampen for det gode middagsmåltid. Ikke 
bare med at tilberede den gode, sunde 
og velsmagende mad, men også med at 
skabe de bedst mulige rammer for at lade 
aftensmaden være en begivenhed, som 
samler familien.
I hvert program får én familie besøg af 
Bo Bech. Nogle spiser usundt og er 
overvægtige, andre er kræsne og laver 
den samme næringsfattige mad om og 
om igen. Og så er der dem, hvor midd-
agsmåltidet bare ikke er det gode sam-
lingspunkt for familien, som det burde 
være.
I løbet af fire dage skal Bo Bech identifi-
cere familiens problemer, inspirere dem 
til at lave bedre mad, trykke på de ømme 
punkter og af den vej hjælpe dem ud af 
Køkkenkrisen. Efterfølgende kommer han 
på genbesøg for at se, om familien fortsat 
er på rette vej.

Glæd dig til et opløftende program 
om mad, sundhed og sammenhold i 
børnefamilierne anno 2013.
Køkkenkrisen vises tirsdage kl. 21.00 
på TV3.

rekordhøje seertal til 
masterchef
Tredje sæson af Masterchef trak rigtig 
mange seere til skærmen – ikke mindst fi-
nalen, der blev vundet af Jim Lyngvild, der 
blev belønnet for både sit mod og "van-
vid", da han serverede carpaccio på et 
vædderkranie. De tre finaledeltagere, som 
foruden Lyngvild var Julie Berthelsen og 
Rune RK, skulle servere deres signaturret 
for dommerne.
De to konkurrenter fortolkede henholdsvis 
grønlandsk kultur og mødet mellem Skan-
dinavien og Fjernøsten, men det var Jim 
Lyngvilds carpaccio, som var lagt på et 
vædderkranie, der skabte mest furore.
Serveringen balancerede efter dom-
mernes mening på en knivsæg mellem 
enten at være gal eller genial, men i sid-
ste ende valgte Thomas Herman, Henrik 
Boserup og Thomas Castberg at tildele 
Lyngvild Masterchef-trofæet. 
Hele 298.000 så finalen, og i gennemsnit 
havde Masterchef 194.000 seere over 
sæsonen.

linse og bryggepigerne i storform
Da TV3 viste premieren på 3. sæson af 
Familien fra Bryggen, satte programmet 
ny rekord. 
Hele 274.000 seere så premieren på 
TV3, og det er programmets bedste 
seertal nogensinde. Og sæson 3 holder 
det høje niveau. De første 4 afsnit har 
haft et gennemsnit på 230.000 seere. 
Til sammenligning var gennemsnitstallet 
185.000 for sæson 1 og 199.000 for sæ-
son 2. Familien fra Bryggen er absolut ikke 
det eneste program, der kan fejre flotte og 
stigende seertal på TV3, også de pop-
ulærer programmer Divaer i Junglen, For 
Lækker til Love og Paradise Hotel, har haft 
seerrekord denne sæson. n
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SPORT & SPÆNDING

ORKER DU HELLER 
IKKE EN SORT-HVID 

MINISERIE OM ØSTRIGSK 
ROKOKOKUNST?

VELKOMMEN TIL MASSER 
AF SPORT, ACTION, DRAMA 
OG SPÆNDING

CANAL9.DK

JAG 
Hver mandag - torsdag 21.00

FAKTAPROGRAMMER 
Hele ugen

SUPERLIGA OG MEGET MERE TOPFODBOLDEUROPA LEAGUE  
Husk finalen d. 15. maj



CANAL9 er hjemmebanen for de stør-
ste fodboldkampe i europæisk fodbold. 
Vi er med, når bolden ruller i Europa 
League, La Liga, Serie A, Æresdivisionen 
og naturligvis i Superligaen. Når CANAL9 
sender Superliga-kampe, sørger vi for, at 
seerne er klædt på til kampene i vores 
studieudsendelser, hvor et hold af lan-
dets dygtigste sportsjournalister leverer 
indslag, features og reportager. Alt sam-
men bundet sammen af værterne Michael 
Gravgaard og Mette Cornelius, og eks-
perter som Stig Tøfting, Erik Rasmussen 
og Esben Hansen. I vores debatprogram, 
Frispark, bliver ingen skånet, når fod-
boldverdenens aktører, magthavere og 
udøvere bliver kigget efter i sømmene. 
CANAL9 dækker fodbolden med holdnin-
ger, indsigt og underholdning - og gerne 
med en humoristisk og skæv tilgang.

onsdag 15/5 europa league finale
De forsvarende mestre fra Atlético Madrid 
er for længst slået ud, så der skal findes 
en ny mester, når finalen spilles den 15. 
maj.  Amsterdam Arena lægger græstæp-
pe til finale, så rammerne og atmosfæren 
er garanteret at blive helt forrygende.  

Fredag 17/5 Copa del rey-finale 
(real madrid-atletico madrid)
Følelserne bliver store og rammerne helt 

Hele ugen er der masser af spændende dokumentarprogrammer, 

tv-serier, film og opfodbold fra s uperligaen, La Liga og europa 

League samt spændende studieprogrammer som Frispark, stærkt 

præsenteret af CANAL9s eget hold af værter og eksperter.  

fantastiske, når den spanske pokalturne-
ring, Copa del Rey, skal finde sin afgø-
relse den 17. maj på Santiago Bernabeu. 
Finalen får et ekstra skud lokalpatriotisme, 
fordi den i år står mellem de to største 
klubber i Madrid - Real og Atlético. Real 
Madrid har vundet pokalturneringen 18 
gange, hvilket er dobbelt så mange som 
Atlético, og det er også blot to år siden, 
de senest hævede trofæet. Men Atlético 
Madrid har sæsonen igennem vist sig 
at være en jævnbyrdig modstander, og 
med en Radamel Falcao i topform, er det 
slet ikke usandsynligt, at Atlético kan slå 
ærkefjenderne og vinde Copa del Rey-
turneringen for første gang siden 1996.    

mandag 20/5 sidste spilledag 
superligaen
Medaljer og nedrykning skal fordeles, 
når Superligaens sidste spillerunde løber 
af stablen. Bliver det til nedrykning for 
Brøndby, eller klarer de frisag? Og hvem 
skal ud i Europa efter sommerferien? 
CANAL9 er med hele vejen, dækker alle 
vinkler, får alle interviews og sørger for, at 
følge sæsonen helt til slut. 

Udover fodbolden er CANAL9 også 
leveringsdygtig i tenniskampe fra ATP-
turneringerne, og ishockey og speedway 
fra Sverige.

masser af prisbelønnede serier
Men det stopper ikke her. CANAL9 er 
meget mere end blot de største foldbold-
kampe. Det er også her, at man finder gri-
bende og spændende dokumentarserier 
om livet i forskellige brændpunkter samt 
nervepirrende drama og krimiserier som 
Law & Order: Criminal Intent og JAG – 
Interne affærer. 

Den 21. maj tager CANAL9 hul på den 
spændende og prisbelønnede serie 
Medium med Patricia Arquette, der spiller 
den synske Allison Dubois, der med sine 
specielle evner hjælper politiet med at 
opklare kriminalsager. Arquette har både 
fået en Emmy for sin rolle i serien og er 
blevet nomineret adskillige gange til en 
Golden Globe. 

Senere på sommeren tager CANAL9 
hul på den mange gange prisbelønnede 
kultserie MASH med Alan Alda i hoved-
rollen. Serien udspilles under Koreakrigen 
på felthospitalet (Mobile Army Surgical 
Hospital) "MASH 4077th" i Korea tæt ved 
fronten. MASH kan bryste sig af, at nogle 
af seriens afsnit stadig har de højeste 
seertal nogensinde. n
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TNT-tv.dk           Facebook.com/TNT_DK

Turner tilbyder kanalerne TNT, CNN International, Cartoon Network, Star!, Showtime, Silver, Boomerang og TCM (Turner Classic Movies)

Skadestuen
Den mest prisnominerede dramaserie  
i tv-historien. Nu på TNT.
Dobbeltafsnit hverdage kl. 19.00



højdpunkter på 
            Cartoon network

MeGA MANDAGe: Gå ikke glip af helt nye afsnit af dine yndlingsserier alle mandage fra kl. 

16.00:  Dragerytterne fra Bersærkøen (afsnit 1-9) kl. 16.00, Gumballs Fantastiske Verden 

(25-31) kl. 16.25, s coob-Doo Mysteriebanden (40-52) kl. 16.50, the Regular s how (41-50) 

kl. 17.15, Ben 10 Omniverse kl. 17.40 & s tar Wars: k lonkrigene (sæson 5, 1-22) kl. 18.05

ny serie: dragerytterne 
fra bersærkøen
Vikingerne fra Bersærkø har lært at træne 
drager, men de mangler stadig at lære 
at leve sammen med dem! Lær drage-
trænerne og deres drager at kende ved 
at følge dragerytterne fra Bersærkøens 
fantastiske eventyr.
Premiere d. 1 april, sendes hver man-
dag kl. 16.00.

Dragerytterne fra Bersærkøen (afsnit 1-9), 
Gumballs Fantastiske Verden (25-31),
Scoob-Doo Mysteriebanden 
(40-52), the Regular 
Show (41-50), Star 
Wars: Klonkrigene 
(sæson 5, 1-22).

nye aFsnit: ben 10: omniverse 
Da den 10-årige Ben Tennyson finder et 
mystisk ur, får han evnen til at forvandle 
sig til forskellige rumvæsner hver især 
med frygtindgydende kræfter. Ben indser, 
at han må bruge disse kræfter til at hjælpe 
andre og standse onde magter, men det 
betyder ikke, at han ikke også kan være 
en spilopmager (med superkræfter) indi-
mellem.
Premiere på nye afsnit d. 1. april, 
sendes hver mandag kl. 17.40.

nye afsnit: gumball
Mød familien Watterson: Mor, Far, Anais, 
Darwin og naturligvis Gumball! Han er en 
12-årig kat med en næse for at komme 
galt af sted. Det er Gumballs fantastiske 
verden. 
Premiere på nye afsnit d. 8. april, 
hver mandag kl. 16.25. n
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TV3 SPORT 2  
– din nye sportskanal

• Premier League 2013-2016

• WTA-tennis

• International boksning

• Dansk håndbold

• Dansk Pokalfodbold

• Nordic Bet Ligaen

• Speedway

• og meget, meget mere

KOnTaKT SKandeRbORg anTennefORening fOR meRe infO

– til endnu mere sport!
Ja TaK!

40453_annonce_A4_skanderborg.indd   1 15/03/13   10.33



TV3 SPORT 2 sender over 400 timers 
live-tennis om året med bl.a. Caroline 
Wozniacki i kvindernes WTA-turneringer, 
og til sommer slår TV3 SPORT 1 og 2 
kræfterne sammen for at give seerne en 
endnu bredere dækning af Wimbledon 
- verdens mest prestigefyldte tennistur-
nering.

Danske boksefans kan også se frem 
til hårdtslående underholdning på TV3 
SPORT 2, som inviterer på bl.a. EM- og 
VM-titelstævner stort set hver weekend. 
Kanalen har desuden lanceret et helt nyt 
ugentligt boksemagasin, KNOCKOUT, 
med Camilla Martin som vært.

Også motorsporten er i højsædet på TV3 
SPORT 2 - både på to og fire hjul - med 
DTM, NASCAR, MotoGP og de populære 
speedway grandprix’er fra hele verden. 
Hertil kommer bl.a. dansk 1. divisionsfod-
bold, kampe fra pokalturneringen, fransk 
ligafodbold	 med	 stjerner	 som	 Zlatan	
Ibrahimovic, udvalgte fodboldlandskam-
pe, Champions League-håndbold, tysk 
Bundesliga-håndbold med mange danske 
profiler samt kampe med Mikkel Hansen i 
den franske liga.

ny kanal med over 2.000 
timers livesport om året
Ved årsskiftet bl v tV 2 s PORt til tV3 s PORt 1, og nu har Viasat lanceret en søsterkanal 

for at få plads til de mange timers ekstra sport, man råder over. tV3 s PORt 2 fokuserer 

primært på tennis, fodbold, motorsport og boksning - men kanalen byder også på masser 

af NHL-ishockey, badminton, atletik og Champions League-håndbold. Fra august kan fans 

af engelsk fodbold desuden glæde sig til eksklusive kampe fra hver runde af Premier 

League.

I august fløjtes den engelske Premier 
League i gang, og TV3 SPORT 2 bliver 
dermed et must for alle fodboldfans. 
Kanalen kan nemlig byde på eksklusiv 
tv-dækning af hele tre ugentlige kampe 
fra verdens vel nok bedste nationale liga, 
heriblandt mange af sæsonens absolut 
største kampe.

Læs mere om TV3 SPORT 2 og Viasats 
andre sportskanaler på viasat.dk/sport.

udvalgte live-transmissioner 
i maj og juni:
Mandag d. 13. til søndag d. 19. maj
Tennis: 
WTA Internazionali BNL d'Italia, Rom
Lørdag d. 18. maj
Motorsport: 
FIM Speedway Grand Prix, Prag
Motorsport: 
NASCAR Sprint Cup, North Carolina
Søndag d. 19. maj
Motorsport: MotoGP, Frankrig
Tirsdag d. 21. til lørdag d. 25. maj
Tennis: WTA Brussels Open, Bruxelles
Torsdag d. 23. til lørdag d. 25. maj
Tennis: WTA Internationaux de Strasbourg
Lørdag d. 1. juni
Fodbold: Tysk pokalfinale, Berlin

Motorsport: 
FIM Speedway Grand Prix, Cardiff
Motorsport: MotoGP, Italien
Søndag d. 16. juni 
Motorsport: MotoGP, Spanien

Motorsport: 
NASCAR Sprint Cup, Michigan
Tirsdag d. 18. til lørdag d. 22. juni
Tennis: 
WTA Aegon International, Eastbourne
Mandag d. 24. til søndag d. 7. juli
Tennis: The Championships, Wimbledon
Lørdag d. 29. juni 
Motorsport: MotoGP, Holland
Motorsport: FIM Speedway Grand Prix, 
København
Se programoversigt på tekst-tv side 
303 eller tv3sport.dk. n
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Flere film og serier… 
også på farten
Er du glad for film og serier, så har vi et godt tilbud til dig. 
Du kan nemlig supplere dit YouSee Plus-abonnement med 
et YouBio Plus-abonnement. 

Med YouBio Plus får du fri adgang til alle C More Film-
kanalerne (tidligere kendt som CANAL+). Derudover får du 
også adgang til de mange fede film og serier fra C More i 
YouBio. Det betyder, at du selv kan bestemme, hvad du vil 
se og hvornår. Desuden får du med YouBio Plus adgang til 
at se både C More, Plus Film og Plus Serier på din pc, tablet 
og smartphone både derhjemme og på farten. 

Ønsker du at tilføje YouBio Plus til dit YouSee Plus abon ne-
ment, skal du ringe til Kunderservice på 70 70 40 40.

Adgang via tv, tablet og smartphone forudsætter internet. Der er ingen binding 
på YouBio Plus, idet abonnementet kan opsiges til udgangen af en måned.

99,-pr. md.

Plus
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nu tør vi kalde det Frit valg
Den 1. juli 2013 tager Yous ee endnu et skridt ad den vej, som hedder Frit Valgvejen. 

Pakkerne vil stadig bestå i s kanderborg Antenneforening, men det bliver muligt at tilkøbe 

kanaler enkeltvis til sin tv-pakke. kravet om, at man skal tilkøbe mindst fire analer, falder 

bort.

køb kanaler i løs vægt 
Det nye koncept hos YouSee kommer til 
at hedde Frit Valg, og det vil bygge på de 
samme elementer som i dag. Nemlig, at 
man mindst skal have Lille pakke. Oven 
i den kan man så tilkøbe lige så mange 
kanaler enkeltvis, som man har lyst og råd 
til – i løs vægt, om man så må sige.
Kanaler i tilkøb kommer som udgangs-
punkt til at koste det samme som i dag. 
Det vil sige 10, 20, 30, eller 40 kroner pr. 
kanal. Og altså uden krav om, at man skal 
købe et bestemt antal kanaler.

Hidtil har de etniske kanaler ikke været 
tilgængelige i Ekstrakanaler, men de bli-
ver en del af det nye Frit Valgkoncept, 
som vil komme til at indeholde flere end 
100 kanaler mod 70 i dag. Det betyder, 
at medlemmer med interesse for deres 
hjemlands tv-kanaler i langt højere grad 
kan få det ønske opfyldt ved at købe kana-
lerne i tilkøb til deres tv-pakke. n

vejen til det bedste signal
Erhvervsstyrelsen har på deres hjemmeside gode råd vedrørende sikring af kabel-
tv-installation i hjemmet. Siderne giver råd om støjproblemer og hjemmeinstal-
lationer og en vejledning til hvordan, man sikrer sig det bedst mulige tv-signal. Der 
er nemlig mange faktorer, der spiller ind, når man skal have et godt tv-signal. 
Se mere på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/forstyrrelser-og-800mhz

Faktaboks

Flere film og serier… 
også på farten
Er du glad for film og serier, så har vi et godt tilbud til dig. 
Du kan nemlig supplere dit YouSee Plus-abonnement med 
et YouBio Plus-abonnement. 

Med YouBio Plus får du fri adgang til alle C More Film-
kanalerne (tidligere kendt som CANAL+). Derudover får du 
også adgang til de mange fede film og serier fra C More i 
YouBio. Det betyder, at du selv kan bestemme, hvad du vil 
se og hvornår. Desuden får du med YouBio Plus adgang til 
at se både C More, Plus Film og Plus Serier på din pc, tablet 
og smartphone både derhjemme og på farten. 

Ønsker du at tilføje YouBio Plus til dit YouSee Plus abon ne-
ment, skal du ringe til Kunderservice på 70 70 40 40.

Adgang via tv, tablet og smartphone forudsætter internet. Der er ingen binding 
på YouBio Plus, idet abonnementet kan opsiges til udgangen af en måned.

99,-pr. md.

Plus
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alle husstande bør tjekke 
antenne-installationer
Det nye 4G-mobilnet, der åbnede den 1. januar 2013, kan forstyrre tv-signalerne i kabel-

tv, hvis man anvender dårligt skærmede kabler eller stik. Derfor er det vigtigt at alle 

medlemmer gennemgår deres installation og evt. køber dobbelt skærmede kabler for at 

undgå forstyrrelser på tv-signalet.

Årsagen til nye problemer som kan drille 
tv-signalet skyldes at teleselskaberne 1. 
januar blændede op for et nyt mobilnet, 
det såkaldte LTE-800 eller 4G-net, der 
sender på frekvenser fra 791 til 862 MHz. 
Under uheldige omstændigheder kan det 
forstyrre modtagelsen af tv mange steder 
i landet. 
Det nye mobilnet benytter de samme 
radiofrekvenser, som YouSee bruger til 
tv-kanaler som bl.a. Eurosport, Disney 
Channel og TV3 Puls. Dermed er der risi-
ko for, at mobilsignalerne kan forstyrre de 
pågældende tv-kanaler, hvis husstandens 
antenneinstallation ikke er korrekt udført, 
eller der er brugt kabler af dårlig kvalitet.
Derfor bør alle husstande tjekke deres 

antenneinstallationer for at sikre sig mod 
forstyrrelse af tv-signalet. 
Eventuelle signalforstyrrelser vil vise sig 
som ’sne’ eller striber på traditionelle 
billedrørs-tv. På moderne digitale flad-
skærme viser det sig som pixeleringer, 
frysninger af billedet eller kortvarig sort 
skærm.

For at udgå forstyrrelser skal man bruge 
velafskærmet materiel som f.eks. såkaldt 
dobbeltskærmede antennekabler, der er 
YouSee Ready godkendt. Kablerne for-
handles af byggemarkeder og radio- og 
tv-forhandlere. n
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Hus-installationstjek

Hus-installationstjek 

For at sikre et knivskarpt signal på dit TV og en stabil internetforbindelse 
er det af afgørende betydning, at din installation i hjemmet er helt i top. 

I mange hjem oplever man ofte, at der er udfald på internettet og at 
TV-billederne er grynede og flimrende.

Dette kan skyldes ”utætte” stik, hvor elektrisk støj udefra påvirker signalet. 
Med et hus-installationstjek fra Dansk Kabel TV får du gennemgået alle 
dine installationer i hjemmet af en professionel tekniker. 

Teknikeren foretager måling på alle dine antenne-
signaler samt evt. forstærkere. Endvidere tjekker 
han stik og samlinger. Du får herefter en ”diagnose” 
af eventuelle problemer, samt et uforpligtende 
tilbud om forbedring af din installation. 

Du får også rådgivning om eventuel 
udbygning eller ombygning af din 
eksisterende installation.

Kontakt os for at høre mere:

Tlf.: 76 42 88 00
Mail.: vejle-service@danskkabeltv.dk

Se mere    www.danskkabeltv.dk/skarpt

FÅ ET KNIVSKARPT SIGNAL

- med et husinstallationstjek fra 

   Dansk Kabel TV 
Kontakt os 
for at høre 

mere !



over 86% af medlemmerne i 
skanderborg antenneforening 
ser nu digitalt tv!

i forbindelse med vores årlige programafstemning i januar nummeret af s kantenne 

Focus foretog vi igen i år en brugerundersøgelse, der skulle afdække fordelingen imellem 

analoge og digitale husstande i antenneforeningen.  

Vi modtog i alt 1448 stemmesedler, hvor-
af de 1269 husstande (87,64%) valgte 
at deltage i brugerundersøgelsen, hvilket 
er superflot!

Af de 1269 husstande, der svarede, 
havde 528 husstande (41,60%) ét tv med 
indbygget DVB-C tuner, 301 husstande 
(23,72%) havde to tv med indbyggede 
DVB-C tunere, mens 190 husstande 
(11,90%) havde flere end to tv med ind-
byggede DVB-C tunere.

I alt havde 77,22% husstande altså et tv 
med indbygget DVB-C tuner som deres 
primære tv.

Derudover svarede 115 hustande 
(9,07%), uden tv med DVB-C tuner, at 
de havde en HD boks med indbygget 
DVB-C tuner, hvilket bringer den samlede 
andel af husstande med DVB-C tunere 
op på hele 86,29%, hvor tallet i 2012 var 
på ca. 80%. 

98 ud af 1269 husstande (7,72%) havde 
ingen af delene, og var helt analoge, mens 
76 ud af 1269 husstande (5,99%) ikke 
vidste, hvilket tv de havde – eller undlod 
at svare. 

I alt 174 hustande (13,71%) ud af 1269 
hustande må derfor anses for at være 
uden digitalt tv eller uvidende omkring, 
hvad det er de ser.

Når det kommer til de sekundære tv appa-
rater, så spiller de analoge tv stadig en 
stor rolle, idet 438 ud af 1269 husstande 
(38,06%) stadig benytter et eller flere 
analoge tv ud over deres primære tv.

Med baggrund i ovenstående tal, kan 
det derfor konkluderes, at medlemmerne 
i Skanderborg Antenneforening gradvist 
har fået/får udskiftet deres primære tv 
fra et analogt til et digitalt tv, hvilket også 
er en rigtig god idé, hvis man ønsker det 
fulde udbytte af sit medlemskab, da alle 
kanaler leveres digitalt og kun et fåtal 
analogt. n

AF  BRiAN BJeRRe
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