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FORORD

Traditionen tro følger med dette blad årets 
programoversigt, som endnu engang byder 
på meget få overraskelser i forhold til det tid-
ligere udbud. Programafstemningens trofaste 
deltagere stemmer ”stabilt”, og holder primært 
fast i de dyre danske kanaler, som skiftes til at 
fylde de øverste pladser i al fordragelighed. Vi 
er tilsyneladende også en forening med mange 
sportsfans – det er i hvert fald bemærkelse-
værdigt at en helt ny sportskanal (TV3 Sport 2) 
ryger direkte ind på en sikker plads i sin første 
afstemning, og at de ”gamle” beholder deres 
gode pladser. Generalforsamlingen godkendte 
da også bestyrelsens forslag til programsam-
mensætning uden mislyde, men enkelte med-
lemmer så gerne, at en anden ny kanal, TV 
2 Fri, der ikke opnåede plads i første forsøg, 
får en ekstra chance i 2014, eventuelt på en 
prøvebasis. 

Det ønske kan vi faktisk opfylde senere på året: 
fra september og året ud vil kanalen kunne ses 
i Skanderborg – lige i den gode tid for fritidens 
haverabejde- og syslerne inden døre længere 
henne i sæsonen. 

hvornår kommer det helt ”frie” valg?
Spørgsmålet blev stillet igen i år, måske foran-
lediget af, at markedsføringstrommerne har fået 
en ekstra tand her i foråret, hvor flere udbydere  
mener at være ”alene” om at tilbyde en sådan 
frihed. Tilbuddene skal dog studeres nærmere, 
så begrænsningerne i valget også noteres, 
ligesom man skal hæfte sig ved priserne for 
”friheden”. Vi følger naturligvis udviklingen tæt 
og er meget bevidste om at have vores anlæg 
kampklar til de nye muligheder, som forhåbent-
lig giver større fleksibilitet på sigt. 

Vi forventer således ikke revolutionerende nyt i 
2014 men hold øje med hjemmesiden og kon-

torets nyhedsbreve, hvis du gerne vil følge med 
i processen og de overvejelser, vi i bestyrelsen 
konfronteres med løbende. 

I bladet kan du også studere kanalernes egne 
bud på kvalitets tv: der er masser af under-
holdning i de eksisterende pakker – og til en 
supergod pris, som vi er glade for at have kun-
net forhandle hjem endnu engang. 

Udfasningen fra analog til digital fortsætter i år 
– dog i forholdsvis roligt tempo. Udfasningens 
berettigelse styrkes bl.a. af den brugerunder- 
søgelse, vi iværksatte i forbindelse med afstem-
ningen, der viste at, 91% af medlemmerne nu 
kan se digitalt tv. 

Vi takker for deltagelsen i afstemning og under-
søgelse, og ønsker rigtig god tv-sommer. 

Venlig hilsen
Hanne Grøn, ansv. redaktør 
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generalforsamling m.m.
AF  HeNRik CHRisteNseN

generalforsamling
Onsdag den 26. februar 2014, afholdt 
Skanderborg Antenneforening sin ordi-
nære generalforsamling, i lokalerne på 
Føla i Skanderborg.
Generalforsamlingen forløb i god ro og 
orden og kontingent for 2014/2015 blev 
besluttet efter bestyrelsens forslag.

Konkurrencesituationen og 
pakkefordeling
Vi har i alt ca. 11.100 medlemmer. Vi 
har kun haft en mindre tilbagegang, 
hvilket er rigtig flot, set i lyset af den 
store konkurrence 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 
oplever 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 og prøve noget andet.

Fordelingen af medlemmer i vores 3 
pakker er lige nu således, 
Lille Pakke  2.050
Mellem Pakke   1.100
Stor Pakke  7.950 

Som det fremgår, er den store pakke 
i særdeleshed den mest populære 
i Skanderborg Antenneforening med 
godt 71% af de samlede medlemmer.

programafstemning 
Igen i år har vi gennemført program-
afstemning, både med den vedlagte 
stemmeseddel i vores seneste blad, 
og for 7. år, via afstemning over inter-
nettet.
I år har vi modtaget 1.224 stemmer, 
hvoraf 869 er blevet afgivet over nettet.

programkøb
Vi har igen i år forhandlet os frem til, at 
de normalt meget dyre kanaler, TV3 og 
Kanal5, ligeledes tilbydes i den lille pakke. 
Det betyder, at vi har en meget attraktiv 

Skanderborg Antenneforening formentlig 
kunne tilbyde Bland Selv TV. 

Bland Selv TV, hvor det bliver muligt at 
skræddersy din tv-pakke, så den passer 
perfekt til husstanden tv-vaner.
Det er fremtidens Kabel TV hvor det bliver 
muligt selv at udskifte kanaler i mellem-
pakken og i fuldpakken.

Bland Selv TV kræver programkort og 
kortlæser, ligesom vi skal kunne hånd-
tere pakkefiltre i vores anlæg, så det 
er en ydelse der er så ny at vi endnu 
ikke har markedsført den i Skanderborg 
Antenneforening. 
Det er dog en spændende ydelse, som 
vi ønsker at tilbyde vores medlemmer når 
det praktisk og teknisk kan lade sig gøre.

Den nye programoversigt er vedlagt 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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lille pakke, til dem der ikke har interesse i 
de dyre sports- og filmkanaler.

I mellempakken fylder vi 7 populære kana-
ler på.
•	 TV2	News
•	 TV3	+
•	 TV2	Charlie
•	 TV2	Zulu
•	 6´eren
•	 Kanal	4
•	TV2	Film

TV2 Film er ny i mellempakken, og vil 
betyde, at mellempakken med den nye 
filmkanal vil stå rigtig stærkt med mange 
af de mest populære 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 stort set det 
hele. 
Vi kan tilbyde en pakke med over 50 kana-
ler. Det skal samtidig bemærkes, at vi nu 
kan tilbyde omkring 30 HD kanaler – det 
vidner om hvor hurtigt udviklingen er gået 
på dette punkt.

Kontingentet for de forskellige pakker blev 
besluttet således:
Lille Pakke  kr. 1.600,-
Mellem Pakke kr. 3.400,-
Stor Pakke kr. 4.750,-

Regnskab
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende 
regnskab, som er godkendt i bestyrelsen 
og på generalforsamlingen.
Foreningen har realiseret et tilfreds-
stillende overskud, lidt over det 
budgetterede, og med en 
egenkapital på over kr. 12 
mio. er det en økonomisk 
stærk og solid forening.

Resultatet har igen i år gjort 
det muligt, at hensætte et 
beløb til fremtidige investeringer i 
nye områder og i anlægget.

bland Selv tV
På generalforsamlingen berettede 
jeg om, at i nærmeste fremtid vil 
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DE UNGES #1
Se MTV i Skanderborg Antenneforening og følg med i de 
bedste ungdomsserier og se de fedeste musikvideoer. NY SÆSON

KOMMER SNART

Se Nickelodeon i

Skanderborg Antenneforening!

Sender hver dag kl. 05-21



teenage mutant Ninja turtles
Nye afsnit hver søndag kl. 09.30
Leo, Ralph, Mikey og Donnie er muterede skildpadder der er blevet trænet i kampsporten 
ninjutsi af deres rotte sensei, Master Splinter. Fra deres underjordiske hule i kloakken 
møder reptilbrødrene den forunderlige verden i New York City, med farligere 
fjender og lækrere pizzaer, end de nogensinde kunne have forestillet sig.  

Dora Udforskeren
Mandag – fredag kl. 06.50 
Vær med, når Dora tager på eventyr sammen med sin bedste ven, aben Boots.
Dora Udforskeren er en interaktiv animeret tegneserie, og du kan være med 
til at hjælpe Dora med de problemer, som Dora og Boots støder på undervejs 
på deres rejser med alt fra sang til matematik eller ved at løse gåder. 
Dora har brug for din hjælp på sine eventyr, og sammen kan I løse problemerne 
med en masse sjov. Til gengæld kan det være, Dora kan lære dig lidt engelsk. 

Mandag – torsdag kl. 17.00
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 regelmæs-
sige 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. 

Ny sæson af Dan’s på Vh1!

Søndage kl 21.50
I serien Ex on the Beach følger vi otte single mænd- 
og kvinder, som bliver inviteret på luksusferie i den 
tro at de bliver sat op til en ferieromance. Mens MTV 
kameraerne ruller, dukker visse ekskærester uventet 
op og ingen ved, hvis tur det er næste gang! Hver eks-
kæreste har et motiv for at dukke op – alt fra at vinde 
deres ekskæreste tilbage til at få hævn for et brud. 

Ny ungdomsserie på mtV: 
                       Ex on the beach 
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NU ER DER ENDNU 
MERE SPORT PÅ DIN 

HJEMMEBANE

I har stemt. Og I har truffet et rigtig godt valg. 

Nu er TV3 SPORT 2 kommet med i jeres programpakke. Det betyder, at I har den 
ultimativt bedste adgang til alle de største sportsbegivenheder - hjemme i stuen.  
 
Husk, at I udover alle TV3-kanalerne også kan se Viasats dokumentar-kanaler. 
Her er noget for hele familien med prisvindende dokumentarer og de bedste 
krimier. Alt er med danske undertekster og selvfølgelig HELT uden reklamer. 
Rigtig god fornøjelse!

TILLYKKE  
MED

41826_kabel_tillykke.indd   1 19/03/14   13.27



Det er med stor glæde, at vi nu kan byde velkommen til alle vores nye tV3 sPORt 2 seere 

i skanderborg. Vi siger tak for opbakningen og kvitterer med masser af topsport, samt 

selvfølgelig et bredt udbud af underholdende programmer fyldt med action, spænding og 

underholdning på alle de andre Viasat kanaler. 

Foråret er den tid på året, hvor et væld 
af turneringer går ind i den afgørende 
fase, og med TV3 SPORT er du sikret 
den bedste dækning af blandt andet 
Formel 1, fodbold, håndbold, ishockey 
og tennis.

På TV3 SPORT 2 kan du blandt andet 
glæde dig til at følge den nervepirren-
de afslutning på den engelske Premier 
League. Her er der er masser af penge 
og prestige på spil - både når meste-
ren og de øvrige Champions League-
deltagere skal findes i toppen, men 
så sandelig også i bunden, hvor der 
kæmpes en indædt kamp for at undgå 
nedrykning og dermed et farvel til de 
store kampe og til flere hundrede mil-
lioner kroner.

TV3 SPORT 2 er også stedet, hvor du 
kan følge den hæsblæsende afslutning 
på verdens bedste ishockeyliga NHL. 
Er du til mere ishockey, er der også 
noget at glæde sig til, når TV3 SPORT 
1 fra den 9. til den 25. maj viser A-VM 
fra Minsk i Hviderusland.

Luften over Lissabon vil være ladet med 
spænding og store forventninger, når 

så skal der ses sport 
i Skanderborg!

lysene tændes over Estádio da Luz lørdag 
den 24. maj til Champions League-finalen 
2014.	Her	er	TV3+	som	sædvanlig	med	
hele vejen og med vores hold i stærkeste 
opstilling er vi klar til at give dig alt fra 
årets største kamp på den europæiske 
klubscene.

Superligaen er for alvor også på vej ind 
i	 den	 afgørende	 fase,	 og	 på	 TV3+	 og	
TV3 SPORT 1 kan du glæde dig til at se 
de afsluttende kampe af en sæson, der 
har været historisk spændende såvel i 
toppen som i bunden af rækken.

Foråret og sommeren er også en 
travl tid for hele Danmarks Kevin 
Magnussen, der kan se frem til at 
køre grandprix i både Catalonien, 
Monte Carlo, Montreal, på Spielberg, 
Silverstone, Hockenheim, i Budapest 
og på Spa i Belgien henover foråret og 
sommeren. Du kan følge det hele fra 
Formel 1 - både træning, kvalifikation 
og	selve	løbene	på	TV3+.

Fra den 23. juni til den 6. juli sørger 
The All England Lawn Tennis & Croquet 
Club for både velplejet græs, friske 
jordbær samt masser af timers ten-

nis i verdensklasse, når det gælder 
Wimbledon. På TV3 SPORT 1 og TV3 
SPORT 2 stiller vi med det stærkeste 
hold af reportere, kommentatorer og 
eksperter for at give dig alt det bedste 
fra verdens mest traditionsrige ten-
nisturnering.

Derudover kan du i den kommende 
tid se frem til masser af håndbold i 
verdensklasse på TV3 SPORT 1 og TV3 
SPORT 2, hvor du blandt andet kan se 
afslutningen på Champions League og 
på den tyske Bundesliga.

Viasats kanaler kan dog byde på meget 
andet end sport. Dokumentarkanalerne 
Viasat Nature, Viasat Explorer og 
Viasat History er som altid leverings-
dygtige i timevis af fascinerende og 
lærerige programmer, der sætter gang 
i fantasien, giver næring til drømmene 
og åbner dine øjne. Og er du mere 
til spænding og et godt gys er Viasat 
Crime din garanti for godt selskab med 
de bedste britiske og amerikanske kri-
miserier og film.

Rigtig god fornøjelse! 

All images: ©Getty images
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VOICE JUNIOR

STYGGE ULF

KULTUREN PÅ NEWS

VICKY CRISTINA BARCELONA

DANISH DYNAMITE
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Både ZULU og CHARLie byder på store events, NeWs opruster både først og sidst på af-

tenen, der er nye programmer og stor sport på tV 2 og masser af familiefilm på tV 2 FiLM.

tV 2-kanaler i forårshumør

Sang, musikfest og priser, gode fami-
liefilm, nye programmer, weekendunder-
holdning og stor sport. Det er blot nogle 
af de attraktive overskrifter for TV 2s 
kanaler i resten af foråret, hvor kanalerne 
fortsætter med at bringe nye programmer 
ud til tv-skærmene.

”Dem, der stemmer, bestemmer”
TV	 2	 ZULU	 står	 for	 forårets	 prisudde-
ling	 i	 Zulu	 Awards,	 som	 er	 Danmarks	
eneste tv-awardshow, hvor seerne afgør 
vinderne.	 For	 første	 gang	 sendes	 Zulu	
Awards direkte, og foruden uddeling af 
hæderspriser er der underholdning af bl.a. 
Medina, L.I.G.A, Christopher, Nik & Jay og 
Carpark North. Værten ved årets show er 
Simon Talbot.

ZULU	 byder	 også	 på	 flere	 afsnit	 af	 de	
igangværende humoristiske programserier 
”Dybvaaaaad!”, ”SJIT Happens” og ”Den 
halvnøgne sandhed”, og i april begynder 
en helt ny sæson af den populære serie 
”Danish Dynamite” med Magnus Millang 
og Martin Høgsted i roller som både 
kendte og nye personligheder inspireret af 
tv-programmer og virkeligheden.

Flere danske film på tV 2 FIlm
På TV 2 FILM vil der i resten af foråret og 
ind i sommeren være dansk film i den bed-
ste sendetid hver tirsdag kl. 20.45 – titler 
som bl.a. ”En kort en lang”, ”Nattevagten”, 
”Grønne hjerter”, ”Store planer”, ”Okay”, 
”Råzone”, ”Det perfekte kup”, ”Manden 
bag døren” og ”Bag det stille ydre”.

I påsken sender TV 2 FILM ’Animeret påske’ 
med animationsfilm med original tale hver 
aften i otte dage, nemlig ”Myremobberen”, 
”Ice Age”, ”Ice Age 3 - Dinosaurerne 
kommer”, ”Alpha and Omega”, ”Rango”, 

”Savanne-banden”, ”Horton og støvfolket 
Hvem” og ”Robotter”.

Blandt de kommende udenlandske film på 
kanalen kan nævnes ”X-kærester”, ”The 
Good Shepherd”, ”Vicky Christina Barce-
lona”, ”88 Minutes”, ”Storbydrømme”, 
”Bandits”, ”Oliver Twist”, ”Lokkeduen”, 
”Next”, ”A history of violence” og ”Good 
Will Hunting”.

musikfest – og skarpere nyheder
På TV 2 CHARLIE er forårets store event 
”Top Charlie i Parken”, som er blevet så 
stort et tilløbsstykke, at dansktopfesten for 
længst er udsolgt. Heldigvis kan musik-
festen også opleves på CHARLIE i maj, 
og det bliver med bl.a. Kandis, Brødrene 
Olsen, Stig Rossen & Vennerne, Keld og 
Hilda og Anne Herdorf og det engelske 
band Smokie på scenen.

Også på andre tidspunkter af ugen 
er der god musik og hyggelig stem-
ning på CHARLIE – i de nye sæso-
ner af ”Sommersang i Mariehaven”, 
”EkstraNummer”, ”Talkshowet Meyerheim” 
og sketchshowet ”Stygge Ulf”.

Uden for primetime er TV 2 NEWS 
Danmarks tredjestørste kanal efter TV 2 
og DR1. TV 2 NEWS sætter endnu stær-
kere fokus på nyheder, live-interviews og 
debat på de tidspunkter, hvor kanalen har 
flest seere. Det har NEWS om morgenen, 
i ”NEWS i dag”, der udvides en time til 
at vare fra kl. 16 til 19, og mellem kl. 23 
og 24.

I ”Den sene time” frem til midnat lukker 
NEWS nyhedsdøgnet ned og kigger frem 
på, hvad der venter os dagen efter: Hvilke 
nyhedshistorier kommer til at præge mor-
gendagen, og hvilke aktører får hovedrol-
ler i nyhedsdækningen den kommende 
dag?

tV 2: Nye programmer, weekend-
underholdning og stor sport
På TV 2s hovedkanal er sæsonen for 
nye programmer langt fra slut. De nyligt 
igangsatte ”Beliggenhed, beliggen-
hed, beliggenhed”, ”Kurs mod 
fjerne kyster” og ”Pengene 
på bordet” fortsætter, og 

så kommer der ny dansk underholdning 
fredag og lørdag: Sangkonkurrencen 
”Voice – junior” for talentfulde børn og 
unge fredag aften og det musikalske 
underholdningsprogram for hele familien 
”Lyden af lørdag” med Nikolaj Steen som 
vært og Rasmus Nøhr og Clemens som 
holdkaptajner.

TV 2 sætter også fokus på danskernes 
trafikkultur i ”Fotofælden”, på ”Danmarks 
dejligste badehoteller”, på prins Henriks 
80 års fødselsdag, på kronprinsparret 
runde bryllupsdag i maj og på dansk mad-
kultur i ”Madklubben”.

I løbet af foråret er der også sport på 
TV 2 – allerede inden den store sports-
sommer med VM-fodbold, Le Mans og 
Tour de France. Inden sommeren kom-
mer, byder TV 2 nemlig på bl.a. de to 
danske fodboldlandskampe mod Ungarn 
og Sverige, Golden League-håndbold for 
herrer, afgørelsen i dansk klubhåndbold, 
EM-kvalifikation for håndboldkvinder samt 
cykling i forårsklassikere og Giro d’Italia.
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Programoversigt 2014/2015

Bland din egen 
mobilpakke 
med YouSee Mobil
Nu kan du selv sammensætte og justere din mobilpakke, så taletid og data tilpasses dit 
forbrug. Taler du meget den ene måned, og bruger meget data den næste? Med Stor- 
eller Mellem mobilpakke, får du mulighed for præcis at tilpasse dit abonnement – helt 
gratis!

Konceptet hedder Bland Selv og betyder, at du kan tilpasse din taletid og data, som du 
ønsker det. Du kan når som helst blande dit abonnement via Selvbetjening på yousee.dk 
eller i App’en ’’YouSee Mobil’’.

Med de nye mobilpakker får du også adgang til services som 4G, én valgfri leje� lm om 
måneden og fri musik.

Du kan læse mere og bestille mobilpakke på www.yousee.dk/mobil/foreninger

YouSee Web-tv
Med et medlemskab af Skanderborg Antenneforening og Bredbånd fra YouSee får du 
adgang til tv på mobilen! Med YouSee Web-tv, kan du se så meget tv, du har lyst til.
Hvilke tv-kanaler du kan se afhænger af din tv-pakke. Web-tv bruger af det inkluderede 
data i abonnementet.

YouMusic
Med et Mellem eller Stor-abonnement, er der adgang til 20 millioner musiknumre.

Har du i dag et YouSee Mobil abonnement fortsætter du med din nuværende mobilpakke og 
pris.  Du skal aktivt bede om, at blive � yttet til én af de nye mobilpakker hos YouSee Kunde-
service på 70 70 40 40, hvis du ønsker det.

med YouSee Mobil
Nu kan du selv sammensætte og justere din mobilpakke, så taletid og data tilpasses dit 

YouSee Mobil med Bland Selv 
– Fordele og tjenester i mobilpakker

Lille Mellem 
med Bland Selv

Stor 
med Bland Selv

Særlig foreningspris 89 kr.
Normalpris 99 kr.

134 kr.
Normalpris 149 kr. 

179 kr.
Normalpris 199 kr.

Timer 3 Timer Bland Selv 
fra 5 til 9 Timer

Bland Selv 
fra 10 timer til Fri Tale

Data 500 MB Bland Selv 
fra 5 GB til 1 GB

Bland Selv 
fra 6 GB til 2 GB

SMS/MMS Fri Fri Fri

Fri YouSee mobil til YouSee mobil √ √ √

YouSee Web-TV √ √ √

Services

YouMusic ÷ √ √

1 Ekstra simkort til Data (aktivt tilvalg) ÷ √ √

YouBio voucher til 1 � lm pr. måned ÷ √ √

Fri Facebook √ √ √

Taletid udland 70 Lande - op til 3 timer af pakken √ ÷ ÷

Taletid udland 70 Lande - op til 5 timer af pakken ÷ √ √

4G i TDC’s nye netværk √ √ √

Oprettelse 99 kr. 
Min. pris 1. md. 188 kr.

Oprettelse 99 kr. 
Min. pris 1. md. 233 kr.

Oprettelse 99 kr. 
Min. pris 1. md. 278 kr.

Bland din egen 
mobilpakke 
med YouSee Mobil
Nu kan du selv sammensætte og justere din mobilpakke, så taletid og data tilpasses dit 
forbrug. Taler du meget den ene måned, og bruger meget data den næste? Med Stor- 
eller Mellem mobilpakke, får du mulighed for præcis at tilpasse dit abonnement – helt 
gratis!

Konceptet hedder Bland Selv og betyder, at du kan tilpasse din taletid og data, som du 
ønsker det. Du kan når som helst blande dit abonnement via Selvbetjening på yousee.dk 
eller i App’en ’’YouSee Mobil’’.

Med de nye mobilpakker får du også adgang til services som 4G, én valgfri leje� lm om 
måneden og fri musik.

Du kan læse mere og bestille mobilpakke på www.yousee.dk/mobil/foreninger

YouSee Web-tv
Med et medlemskab af Skanderborg Antenneforening og Bredbånd fra YouSee får du 
adgang til tv på mobilen! Med YouSee Web-tv, kan du se så meget tv, du har lyst til.
Hvilke tv-kanaler du kan se afhænger af din tv-pakke. Web-tv bruger af det inkluderede 
data i abonnementet.

YouMusic
Med et Mellem eller Stor-abonnement, er der adgang til 20 millioner musiknumre.

Har du i dag et YouSee Mobil abonnement fortsætter du med din nuværende mobilpakke og 
pris.  Du skal aktivt bede om, at blive � yttet til én af de nye mobilpakker hos YouSee Kunde-
service på 70 70 40 40, hvis du ønsker det.

YouSee Mobil med Bland Selv 
– Fordele og tjenester i mobilpakker

Særlig foreningspris

Timer

Data

SMS/MMS

Fri YouSee mobil til YouSee mobil 

YouSee Web-TV 

Services

YouMusic

1 Ekstra simkort til Data (aktivt tilvalg)

YouBio voucher til 1 � lm pr. måned

Fri Facebook

Taletid udland 70 Lande - op til 3 timer af pakken

Taletid udland 70 Lande - op til 5 timer af pakken

4G i TDC’s nye netværk

Med et Mellem eller Stor-abonnement, er der adgang til 20 millioner musiknumre.

Nu kan du selv sammensætte og justere din mobilpakke, så taletid og data tilpasses dit 

NYHED!
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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 2014/2015



Programoversigt pr. 30/4 2014/2015

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

TV2 Østjylland HD 
- Regional TV 25

TV 3 HD 9

Kanal 5 HD 13

dk4 HD 23

SV 1 HD 87

SV 2 HD 88

TV4 HD 89

NRK 1 HD 90

ARD HD 91

ZDF HD 92

NDR HD 93

RTL HD 94

Folketings TV 95

Kanal Østjylland / 
Tegnsprogskanalen 96

YouSee TV guiden 4

Ekstrakanalen HD 34

Prøvekanal 54

TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

Digitale TV-programmer

TV-programmer Plads nr.

TV2 Zulu 6

TV2 Charlie 7

TV2 News 8

3+ HD 10 

Kanal 4 12

6'eren HD 14

TV 2 Film HD 64 

TV 3 Puls 11 

Canal 9 HD 15

Discovery Channel HD 17

MTV HD 20

Disney HD 28

Cartoon  30

Nickelodeon HD 31

TV3 Sport 1 HD 37

TV3 Sport 2 HD 38

Eurosport HD 39

Animal Planet HD 50

Viasat Nature/Crime 59 

ViaSat History 60

ViaSat Explorer  61

TCM  65

VH1  73

CNN 85

Playboy 370

TV-logoerKnap nr.

MELLEM PAKKE INcL. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INcL. LILLE OG MELLEM PAKKE

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

SD/MPEG2 signalet slukkes senest i maj 2015.



Programoversigt pr. 30/4 2014/2015

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 S9 161

 

3+ 43 647

TV2 News 41 631

TV2 Charlie 40 623

Kanal 4 45 663

6'eren 42 639

  

TV3 Sport 1 55 743

TV 3 Puls 57 759

Discovery Channel 51 711

Animal Planet 59 775

MTV 52 719

VH1  56 751

Nickelodeon  53 727

Cartoon 24 timer 60 783

Disney 54 735

Prøvekanalen 58 767

TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

Analoge TV-programmer

MELLEM PAKKE INcL. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INcL. 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 Antenneforeningen 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 flere oplysninger om priser og udbud se foreningens 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:
Bestillingen skal laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev. 

Fra lille til mellem/stor pakke: skal bestilles skriftligt og udføres løbende. 
– Du kan altid foretage pakkeskifte mod at betale omkostningerne.

Nedgradering fra stor til mellem/lille pakke skal bestilles skriftligt INDEN den 01.06. eller 01.12.
Omlægning til en mindre pakke udføres kun i forbindelse med de halvårlige opkrævninger. 

Betaler du for tv via huslejen, skal omlægningen bestilles hos din udlejer.
Gebyr for alle typer af pakkeskift: kr. 500,- 

Kontingent 2014: 
Lille pakke: kr. 1.600,- 
Mellem pakke: kr. 3.400,-  
Store pakke: kr. 4.750,-

Praktiske oplysninger

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

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 programkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk/docs/ekstrakanaler.php eller på yousee.dk/Tv/Ekstrakanaler.aspx

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 Antenneforeningens 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 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 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.



er du allerede nu spændt på at se landsholdet kvalificere sig til næste eM? 

Og vil du vide lidt mere om Danmarks gruppe og forventningerne til eM? Læs kommentator 

og tidligere landsholdsspiller Morten Bruun (MO) og vært Mikkel Bischoffs (Mi) analyse af 

Danmarks chance for at kvalificere sig til eM i 2016.

1. hvordan klarer Danmark sig i
gruppen?
(MI) Mikkel Bischoff: 
Vi fik en sværere gruppe, end vi havde hå-
bet på. Landstræneren har udtalt, at han 
ikke ville trække for mange østlande, men 
vi fik nærmest ikke andet. Armenien har 
vist, at de er svære at spille imod, selvom 
de er en lille nation rent fodboldmæssigt. 
Albanien er gruppens svageste hold, men 
de skal heller ikke undervurderes.  

(MO) Morten Bruun: 
En tredjeplads i gruppen må umiddelbart 
blive den laveste placering, Danmark kan 
forvente I gruppen. Der er tale om nation-
er, som Danmark har mødt for nylig med 
Serbien som undtagelse. Men Danmark 
skal ikke frygte Serbien eller Portugal, som 
vi har haft et godt tag på i de senere år.
 
2. Er det en fordel eller ulempe, at 
Frankrig er med I gruppen? 
(MO) Det er mere attraktivt at møde 
Frankrigs storhold end miniputter som 
Gibraltar eller San Marino. Kampene er 
også Frankrigs eneste mulighed for at for-
berede sig til slutrunden i deres eget land, 
så de vil tage dem meget seriøst.
(MI) Frankrigs eksistens i gruppen er jo et 

nyt koncept. Deres resultater tæller ikke, 
men de skal spille mod alle gruppens 
hold. For Danmark vil det være to attraktive 
kampe mod værtsnationen, som helt sik-
kert også vil tage kampene meget seriøst. 

hvem skal vi holde øje med? Er der 
spændende grupper eller nogen, 
der vil overraske?
(MI) Vi skal som altid holde øje med de 
store hold som Spanien, Holland, Tysk-
land, Frankrig, Italien og England. Derud-
over er Schweiz og Østrig to nationer, som 
har gang i noget spændende med mange 
nye kommende talenter. Jeg håber også, 
at Island kvalificerer sig. De var tæt på at 
komme til VM, og selvom de er havnet i en 
svær gruppe med Holland, Tyrkiet og Tjek-
kiet, har de fine chancer for at gå videre. 
Men jeg tror, at et hold som Belgien kom-
mer til at overraske, i første omgang denne 
sommer til VM i Brasilien.
 
(MO) Belgien bliver det land, som fod-
bold-Europa skal holde øje med. Måske 
kan de allerede præstere et stort resultat 
ved VM i Brasilien, men ellers er der tale 
om et hold med meget stærke spillere som 
Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Eden 
Hazard og Romelu Lukaku.

Kommer Danmark med 
til EM i 2016?

3. Kan I løfte sløret for, hvem I tror 
vinder gruppen? 
(MO) Portugal vinder formentligt. Dan-
mark er ikke uden vinderchancer i puljen, 
men vi skal spille vores bedste, som vi for 
eksempel gjorde i udekampen mod Tjek-
kiet og i hjemmekampen mod Italien i VM-
kvalifikationsturneringen.
 
(MI) Danmarks chancer er relativt sto-
re, men Portugal er det bedste hold i 
gruppen med verdens bedste spiller,  
Cristiano Ronaldo. Men holdet har også 
den svaghed, at de ofte spiller som en flok 
individualister mere end et team, og det 
giver Danmark en chance. På papiret har 
vi et dårligere hold, men vores evne til at 
samarbejde har tidligere skabt gode resul-
tater mod store hold.

DANMARKS GRUPPE I: 

Portugal. Albanien, Armenien, Serbien, Danmark, 
Frankrig*
* Danmarks gruppe består kun af 5 lande. Derfor indtræder 
værtsnationen Frankrig som 6. land. Kampene mod Frankrig 
får ikke betydning for Danmarks placering i gruppen.

7. september 2014 Danmark – Armenien 
11. oktober 2014 Albanien – Danmark 
14. oktober 2014 Danmark – Portugal 
14. november 2014 Serbien – Danmark

F A K T A
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FØLG LIVET PÅ DEN 
AFRIKANSKE SAVANNE
MANDAG-FREDAG 20:00



er du til vild natur, verdens største skyskrabere, videnskabelige eksperimenter eller 

hjernemanipulation? så sender Discovery Channel programmer for dig hele foråret.  

Med fire nye, spændende serier kan du blive lidt klogere på både kloden, naturen og men-

neskets hjerne. 

Wedding Island
TLC følger bryllupsplanlæggeren Sandy Malone, der er den 
eneste bryllupsplanlægger på Vieques, en fjerntliggende ø 
ud for kysten ved Puerto Rico. Seerne får del i Sandys travle 
hverdag, når hun skal have strenge tidsplaner, upålidelige 
vejrfænomener, uendeligt mange komplicerede detaljer og 
kravene fra det ene kræsne bryllupsselskab efter det andet 
til at gå op i en højere enhed.
Torsdag kl. 22.00 fra 22. maj.

Randy Knows best
Stjerne-stylisten Randy Fenoli fra Kleinfeld’s Bridal i Say Yes to 
the Dress giver 10 gode bryllupstips til kommende brude i det 
nye program Randy Knows Best. Uanset om det er at vælge den 
helt perfekte kjole til den enkelte bruds krop, vælge en kjole der 
passer til det sted, brylluppet skal holdes eller noget helt tredje. 
Torsdag kl. 21.00 fra 15. maj.

FØLG LIVET PÅ DEN 
AFRIKANSKE SAVANNE
MANDAG-FREDAG 20:00

tLC har 'bryllupsfeber', og i maj kan du hver torsdag følge to nye serier om bryllupsplan-

læggeren sandy Malone og stjerne-stylisten Randy Fenoli, fra say Yes to the Dress, der 

er aktuel i sit helt eget program.  

mystery of the lost Islands
Mød biolog og dyreekspert 
Dave Salmoni, der rejser til 
nogle af verdens farligste øer 
for at udforske nogle af de 
vilde dyr, der bebor dem. Han 
tager blandt andet til en ø i 

det sydlige Stillehav, der er berygtet for at have en usædvanlig 
stor koncentration af hajer. Han besøger også en ø i det sydlige 
Atlanterhav, der er hjemsted for luskede spækhuggere og til 
Galapagos-øerne, som er hjemsted for nogle af de mærkeligste 
og mest hårdføre dyr i verden. 
Lørdag 20.00 fra 3. maj.
 

Deadly Dilemmas
Med fantastiske klip, sjove eks-
perimenter og bizarre eksem-
pler fra virkeligheden forsøger 
vi at besvare spørgsmål som: 
Hvis man er fanget i et uvejr 
med lynnedslag, vil det så give 

mening at søge dækning i en campingvogn, der er lavet af metal? 
Eller ville man have størst chance for at overleve, hvis man kæm-
pede mod en krokodille eller en stor hvid haj? 
Søndag 19.00 fra 18. maj. 

Super skyscrapers
I takt med at byrummet bliver 
tættere og tættere, bygger vi 
højere og hurtigere end no-
gensinde før for at skabe en ny 
generation af skyskrabere. De 
nye superskyskrabere skub-

ber grænserne for teknik, teknologi og design og bliver samti-
dig grønnere, stærkere, smartere og mere luksuriøse end deres 
forgængere. Programmet følger byggeriet af fire ekstraordinære 
bygninger. Torsdag kl. 22.00 fra 15. maj.

 the mind Control Freaks
I det ambitiøse nye program, 
The Mind Control Freaks, bru-
ger vores eksperter en række 
forskellige psykologiske tricks 
og hjernemanipulation på in-
tetanende forbipasserende for 

at få dem til at gøre ting, de aldrig troede, de kunne eller ville. 
Intet er så overbevisende, så sjovt, så selvmodsigende og så 
ugennemskueligt som den menneskelige hjerne. 
Torsdag kl. 22.00 fra 22. maj.
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….. et kendt og meget sandt dansk citat, men CANAL8 sports og CANAL9’s eksperter 
har nu alligevel kastet sig ud i denne farlige disciplin. 
i skrivende stund er det den 21. marts, og selvom der stadig er et stykke tid til, der 
fløjtes af for sæsonen 13/14 i de europæiske ligaer, så er det jo ikke rigtig sport, hvis 

der ikke allerede nu spås om sæsonens vindere og tabere. 

Det er svært at spå – især 
om fremtiden... 

DET ER DIG, DER SER...
DET ER DIG, DER VÆLGER

HUSK, AT CANAL8 SPORT ER PÅ 
PRØVE I HELE JANUAR OG FEBRUAR

CANAL9.DKCANAL8.DK

SUPERLIGA □
EUROPA LEAGUE □
LA LIGA □
KRIMI □
SERIER □
DOKUMENTAR □
OPTAKTSPROGRAMMER □ 

FRISPARK □

SERIE A □
EUROPA LEAGUE □
SUPERLIGA □
LA LIGA □
ÆRESDIVISIONEN □
ATP TENNIS □
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP □

SUPERLIGAATP TENNIS

LA LIGASERIE A

EUROPA LEAGUELA LIGA

KRIMISUPERLIGA

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗

✗ ✗

DET ER DIG, DER SER...
DET ER DIG, DER VÆLGER

HUSK, AT CANAL8 SPORT ER PÅ 
PRØVE I HELE JANUAR OG FEBRUAR

CANAL9.DKCANAL8.DK

SUPERLIGA □
EUROPA LEAGUE □
LA LIGA □
KRIMI □
SERIER □
DOKUMENTAR □
OPTAKTSPROGRAMMER □ 

FRISPARK □

SERIE A □
EUROPA LEAGUE □
SUPERLIGA □
LA LIGA □
ÆRESDIVISIONEN □
ATP TENNIS □
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP □

SUPERLIGAATP TENNIS

LA LIGASERIE A

EUROPA LEAGUELA LIGA

KRIMISUPERLIGA

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗ ✗

✗

✗ ✗
Casper Højgård, 

Kommentator 

Jesper Simo, Studievært 
og kommentator

CANAL9’s kommentator, Casper 
Høygård, har set de spanske hold lidt 
i kortene og giver her et bud på, hvem 
der kunne gå hen og vinde i en meget 
tæt top i verdens bedste La Liga og 
hvem, der må rykke ned. I toppen er der 
- i skrivende stund - 3 kandidater: Real 
Madrid, Barcelona og Atletico Madrid – 
og det er tæt. ”Vinder Real Madrid kam-
pen mod Barcelona i 29. spillerunde, 
så kan jeg ikke se andre muligheder 
end, at de tager mesterskabet” forudser 
Casper. "Real Madrid virker på mig som 
det hold, der i år bedst kan administrere 

Superligaen:
Studievært og kommentator Jesper Simo 
har taget krystalkuglen frem og ser på en 
lige så tæt Superliga. "Den her Super-
liga-sæson har udviklet sig langt mere 
uforudsigeligt, end jeg i min vildeste 
fantasi havde forestillet mig. I toppen 
har vi for en gangs skyld en ren jysk duel 
mellem FC Midtjylland og AaB. Jeg væl-
ger at tro på, at FCM kan holde skruen i 
vandet og sikre sig guldet. Men det bliver 
en hård opgave, for i skrivende stund har 
AaB et enormt momentum, mens både 
FC København og Brøndby holder sig 
godt til i slipstrømmen”, forudser Jesper.

CANAL9’s ekspert Stig Tøfting er ikke 
meget for at kikke i kaffegrums, men 
sætter mere sin lid til statistikker og 
ikke mindst spilkvaliteterne hos de 8 
hold, der i skrivende stund er tilbage i 
Europa League. På den baggrund har 
Stig vurderet, hvem han mener, der har 
størst chance for at stå med pokalen 
den 14. maj i Torino: ”Jeg vil sige, at 
det bliver Juventus. De er de stærkeste, 
finalen skal spilles på deres hjemme-
bane, Juventus Stadium, og de er kom-

fortabelt foran i Serie A. Så de kom-
mer til at gå 100% efter den Europa 
League titel.” Hvem tipper Stig så som 
den anden finaledeltager: ”Jeg tror, at 
det bliver Benfica, men det forudsætter 
naturligvis, at lodtrækningen til semifi-
nalerne ikke falder sådan ud, at Ben-
fica og Juventus mødes allerede der,” 
slutter Stig. Vi får svaret, når CANAL9 
viser finalen direkte fra Torino onsdag 
den 14. maj 20.45 med optakt fra kl. 
20.00. nStig Tøfting, fodboldekspert

”I bunden er det meget svært at spå om, 
hvem der trækker nitten, men jeg tror, at 
Viborg FF må en tur ned i 1. division, og 
at duellen om den anden nedryknings-
plads kommer til at stå mellem Sønder-
jyskE og FC Vestsjælland. Men hold op, 
hvor bliver det nogle spændende runder, 
vi kan se frem til her til allersidst i en fuld-
stændig vanvittig Superliga-sæson,” 
slutter Jesper Simo sin forudsigelse. 
CANAL9 følger kampene hver uge helt 
frem til sidste kamp 18. maj.

at have gang i flere turneringer, hvor-
imod pointtabene allerede har indfun-
det sig hos Atletico Madrid og Barce-
lona i 2014. Atletico Madrids trup er 
smallere end Barcelonas, så skal Real 
Madrid trues, bliver det fra de katalan-
ske rivaler. Jeg tror bare ikke på det”, 
forudser Casper. "Betis er sammen 
med Almeria og Valladolid mine favorit-
ter til at slutte på de tre nederste plad-
ser i tabellen”, spår Casper. Om den 
forudsigelse holder stik, kan du heldig-
vis følge på CANAL9.

18 Nr 2 - maj 2014



DET ER DIG, DER SER...
DET ER DIG, DER VÆLGER

HUSK, AT CANAL8 SPORT ER PÅ 
PRØVE I HELE JANUAR OG FEBRUAR
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ben 10: Omniverse 
Nye afsnit fra 7. april kl. 18.30 vises efter-
følgende mandage.
16årige Ben Tennyson har en ny Omnitrix, 

der kan han forvandle sig til over 50 aliens, 
selvom han stadig ikke kan vælge, hvilken 
han får. Nu er han tilbage med en masse 
nye aliens i sit ur og nye fjender, der skal 
besejres.

Regular Show 
Nye afsnit fra 7. april kl. 17.30 vises efter-
følgende mandage.
Regular Show handler om to bedste ven-
ner Mordecai og Rigby, som forsøger at 
komme nemt (og sjovt) omkring deres 
arbejde i en lokal park.

Onkel morfar  
Ny serie fra 7. april kl. 17.00 vises efterføl-
gende mandage.
En helt ny komedieserie, som også er sjov 

boston legal
Sæson 1, fra 16. april kl. 21.00 (sendes 
efterfølgende onsdage).
I "Boston Legal" følger vi en gruppe dygti-
ge men også følelsesmæssigt udfordrede 
advokater. Medvirkende: James Spader, 
William Shatner og Candice Bergen. 

Dallas
Sæson 1, fra 14. april kl. 21.00 og sen-
des efterfølgende mandage.
Dramaserie fra 2012. Mød flere gene-
rationer af Ewing familien og følg deres 
konflikter over familiens oliefirma og enor-
me formue. Medvirkende: Jesse Metcalfe, 
Josh Henderson, Patrick Duffy, Linda 
Gray og Larry Hagman.

melrose place
Herudover genoptages dramaserien Mel- 
rose Place” (fra 23. april og på ugedage 
herefter) med nye dramatiske forviklinger 
i den kulørte unge beboerskare, som alle 
har deres egen drøm at forfølge med de  
konflikter, som deres ambitioner på vanlig 
vis giver anledning til.

Familieblok 
”Familietid” to timer hver lørdag fra 12/4 kl. 
15.00 efterfulgt af en god film. Serier som 
Scooby-Doo show, Shaggy and Scooby 
Get a Clue, Tom and Jerry, Tom and Jerry 
Show, Looney Tunes, The Looney Tunes 
Show

tom & Jerry – jagten går ind! 
Premiere onsdag d. 9/4 kl. 16.30 og vises 
efterfølgende onsdage.
Helt nye afsnit, der ikke er vist før på tv.

for de voksne. Humoren er sort. Onkel 
Morfar, onkel og morfar til alle i verden, 
besøger i hvert afsnit et barn og tager det 
med på eventyr. Med sig har han blandt 
andet Pizza Mik, som er et stykke pizza, 
der kan snakke.
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Få knivskarpt tv-signal 
- med et hus-installati onstjek fra Dansk Kabel TV

Hvis du oplever problemer med dit tv-signal
eller din internetforbindelse, så er et hus-
installationstjek en god investering.

Ved et hus-installationstjek foretager 
en professionel tekniker måling på alle 
dine antennesignaler samt eventuelle 
forstærkere. Endvidere tjekker han alle
stik og samlinger. Du får herefter 
en ”diagnose” af eventuelle problemer 
samt et uforpligtende tilbud om udbedring af din installation. Er der mulighed 
for det, foretager teknikeren de ønskede udbedringer med det samme.

Han kan også hjælpe dig med andre installationsopgaver såsom:

• Opsætning af stikdåser
• Ophængning af tv
• Kabling

Og han bidrager gerne med rådgivning om eventuel udbygning eller 
ombygning af dine eksisterende installationer.

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 76 42 88 00.

HUS-INSTALLATIONSTJEK 

Kun 195 kr.KunVærdi
495 kr. 

Besti l på tlf. 76 42 88 00 eller www.danskkabeltv.dk/skarpt

Få 
knivskarpt tv-signal!



kvaliteten af dine installationer afgør, om billedet på din tv-skærm er i orden eller ej. 

Hvis ikke antenneinstallationen er HF-tæt (højfrekvens-tæt), hvilket er et krav til 

antenneinstallationer i dag, nu da vi er gået over til digitalt tv, så bliver signalet forstyrret 

af eksempelvis 4 G nettet og DAB radiosignaler. 

Utætte installationer er ikke i stand til at 
holde de uønskede, luftbårne signaler ude 
af din antenneinstallation, og derfor blan-
des disse med de signaler, der sendes 
via kablerne fra YouSee eller anden tv-
udbyder. Herved opstår der en blanding 
af to forskellige signaler. Det vil sige, at 
man eksempelvis ser to tv-programmer 
på samme tid, og symptomerne kan være 
”sort skærm” eller at billedet pixelerer. 
Forstyrrelser fra andre støjkilder, som fx 
DAB radiosignaler, opleves bl.a. ved at 
der optræder striber af forskellig art, som 
løber ”skråt” hen over billedet og silde-
bensmønstre, der kommer og går med 
forskellige intervaller.
Hvad er de hyppigste årsager til utæthed?
Der er mange årsager til utætheder, men 
der er specielt tre, som gør sig gældende. 
Den første er det, som man populært kal-
der ”plastikvinkel-stikket”. 
Herunder ser du to typer antennestik 
set fra siden og bagfra. Antennestikket 
til højre er det mest benyttede, men da 
det ikke er HF-tæt, kan det ikke længere 
bruges og bør udskiftes. For eksempel 
med typen til venstre, hvor ”huset” er 
støbt i aluminium. Dette stik er HF-tæt og 
godkendt.

Plastikvinkel-stikket anvendes oftest til 
at forbinde tv’et med antennedåsen via 
et kabel, kaldet en snøreledning, og der 
sidder et plastikvinkel-stik i begge ender 
af snøreledningen.
Har man samlinger på antennekablerne, 
skal der også her benyttes HF-godkendt 
udstyr. Til venstre ses godkendte samle-
muffer og til højre ikke godkendte.
    

Billedet her viser eksempler på, hvordan 
det absolut ikke skal se ud.

Det er også vigtigt, at det øvrige mate-
riale i installationen er af en godkendt 
type. Mange dvd-afspillere, tuner-bokse 
og harddiskoptagere bliver leveret med en 
færdig snøreledning af meget ringe kvali-
tet. Brug en type, der er dobbeltskærmet 
eller med ferritkerne, som den på billedet 
nedenfor. De to hvide ”klumper” midt på 
ledningen er ferritkernen. 

Er dine hus-installationer i topform?

 
Den anden årsag til problemer med 
HF-utæthed kan være antennestikdåsen 
i væggen. Herunder er vist fire forskellige 
eksempler, som ser meget ens ud, men 
ved nærmere eftersyn kan man, når man 
vender dem om, se forskellen. Stikdåsen 
helt til højre, som ikke er godkendt, mang-
ler metalkappen, der skal beskytte mod 
indstråling.

     
En tredje årsag til problemer er brug af 
ikke-godkendte kabler. Mange bygge-
markeder sælger enkeltskærmede kabler, 
men kabler skal være dobbeltskærmede 
for at være HF-tætte. Det vil sige, at der 
både er en folieskærm og en ”kobber-
strømpe” under den yderste plastkappe. 
Se billedet nedenfor.
 

Du skal være opmærksom på, at kun kab-
ler med grå og hvid plastkappe må bruges 
indendørs. De sorte kabler er udeluk-
kende beregnet til nedgravning. Bemærk, 
at det nederste kabel er af den type, der 
har et tomt rør ved siden af coax-kablet. 
Det er beregnet til, at man på et senere 
tidspunkt ”blæser” en fiber igennem røret .

Hvis du kan se, at dine installationer hører 
til i den ikke-godkendte kategori, så bør 
du overveje at udskifte dem. På et tids-
punkt vil de ikke længere kunne modstå 
de uønskede signaler, og da vil der opstå 
problemer. 
Er du i tvivl, og vil du gerne have dine 
installationer gennemgået, så ring og 
bestil et hus-installationstjek. Det tager 
ikke lang tid for en professionel tekniker 
at kigge dem efter og lokalisere eventuelle 
fejl og mangler – og så er du på den sikre 
side. n
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HVEM BLIVER ENGELSKE MESTRE
OG HVEM VINDER FA CUP TROFÆET?
PREMIER LEAGUE: SIDSTE SPILLERUNDE 11/5
FA CUP: FINALE 17/5


