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Eventyrligt hurtigt bredbånd 
inklusive masser af fi lm og serier
Skanderborg Antenneforening har en a� ale som 

betyder, at du har adgang til særlige priser og 

hastigheder på bredbånd. Du kan f.eks. vælge 

300/60 Mbit til 349 kr./md.

Med bredbånd fra YouSee får du ikke bare hurtigt 

bredbånd. Du får også masser af underholdning 

lige ved hånden. Tusindvis af prisbelønnede fi lm og 

serieafsnit fra C More er nemlig inkluderet. Og der er 

noget for enhver smag – action, komedier og kysse-

fi lm. Desuden får du masser af underholdning til de 

små og stribevis af danske fi lmklassikere. 

Der kommer løbende nyt til, og du kan se det hele på 

din mobil, tablet og pc. Eller dit tv, hvis du har AirPlay 

eller Chromecast. 

… og der er endnu mere

Du kan også se alle de største serier fra HBO Nordic. 

Du skal bare vælge HBO Nordic til, når du bestiller 

dit bredbånd. De første 3 måneder koster det 0 kr.

Kom ind på yousee.dk/foreningsbredbaand og se 

alt det du får med.



Redaktion: 
Hanne Grøn (ansv.)
og Henrik Christensen

Kontormedarbejdere: 
Brian Bjerre og Ulla Laurberg

Kontoradresse: 
Adelgade 48, 
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 17 11

FORORD

I 
en stadig mere konkurrence præget markedssituation kappes tv-udby-
derne om seernes (kundernes) gunst på især to fronter. På den ene side 
appelleres kraftigt til individualismen i form af tilbud om "frit valg" som 
supplement til de traditionelle pakker, hvilket dog som oftest bli'r en dyrere 

løsning end det tilbud, kunden har i forvejen ( det koster jo altid at være "kræ-
sen")! Det andet mantra er tv- når som helst og hvor-som- helst. I realiteten 
et skræk-scenarie, der for alvor kan splitte de nære relationer i familiens få 
hyggestunder! Allerede i dag sidder mange af os vel og ser forskellige kanaler 
på samme tid på forskellige platforme — ungerne med I-pads og forældrene, 
der skiftes til at "låne" tv-skærmen, hvis et særligt program kræver mere, end 
computerens kvalitet kan levere. 

Streaming — trussel eller gevinst 
At streaming — (abonnement-betalte eller gratis) tilbud er kommet for at blive, 
behøver man ikke være spåmand for at se. Mest overraskende er måske,hvor 
hurtigt det går. Eksempelvis har Netflix haft en uhørt kraftig succes rate 
siden intro'en i Danmark i oktober 2012. Det samme gælder andre streaming 
tjenester, hvis udbydere for længst har afkodet forbrugernes lyst til at vælge 
underholdning, når det passer ind i dagens rytme. 
Vores egen tv-partner You See er også med på den bølge. Udover at tilbyde 
forskudt tv-, "næsten frit valg" og kæmpe båndvidde på nettet, kan man nu 
som tilkøb få HBO (Nordic)med i en i forvejen tætpakket film løsning (fra C 
More med over 4.000 film og serier at vælge mellem). HBO er mest kendt for 
et hav af prisbelønnede serier med appel til både "hjerne og hjerte", og er i 
forvejen repræsenteret i mange danske hjem. 

Flow -tv på retur? 
Her i bladet præsenterer kanalerne smagsprøver på efterårets største sats-
ninger: som vanligt med sikre træffere blandet med nye produktioner, ofte 
inspireret/kopieret fra udlandets tv-scene. Og selvfølgelig ser vi med her 
også. 
Det er måske overraskende, at analyser, citeret af medierne, viser at vi I 
Danmark i gennemsnit ser tre timers tv om dagen, dog med den kryptiske 
vinkel, at flow-tv sening falder støt (at se en udsendelse på det tidspunkt, den 
egentlig er programsat). Vi har selvsagt ingen anelse om, hvorvidt dette tal er 
repræsentativt for Skanderborg også, men vi får mange tilkendegivelser om, 
at vores pakker er virkelig gode, og at der "er noget for alle" i dem. Det tager 
vi til os som en udfordring, for det niveau skal naturligvis holdes. I formandens 
leder opregnes nogle af hovedkanalernes nye produktioner, dels af sikre træf-
fere, men også spændende "rigtige" nyheder, som fortjener din bevågenhed. 
Uanset hvornår du så vælger at se dem! 

Rigtig god fornøjelse med efterårets hygge-tv, 

Hanne Grøn (ansv. red.)  
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Layout & Tryk: 
Harboe Grafisk
N. P. Danmarksvej 19
8732 Hovedgård
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E-mail: info@harboegrafisk.dk
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Frit valg – og tv til tiden 

Her i bladet præsenterer 
kanalerne smagsprøver 
på efterårets største 
satsninger: som vanligt 
med sikre træffere blandet 
med nye produktioner, 
ofte inspireret/kopieret fra 
udlandets tv-scene. 
Og selvfølgelig ser vi 
med her også. 

“
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Efteråret bliver spændende med
Skanderborg Antenneforening

AF  HENRIK CHRISTENSEN

Fjernsynstid
Efter en sommer med typisk dansk sommervejr, nærmer vi os 
nu efteråret, der byder på hyggestunder i sofaen med masser 
af kvalitetsprogrammer i fjernsynet

En ny episode af Robinson Ekspeditionen på TV3 er skudt 
i gang, vi har Ninja Warrior på Kanal 5 kørende og også 
Danmarks Næste Topmodel på Kanal 4 er populær. En ny 
episode af Vild med Dans, fra TV2,  kører også over skærmen 
hen over efteråret – dette sammenholdt med masser af spæn-
dende sport og gode filmoplevelser, gør at der ligger masser 
af gode oplevelser og venter.

Hvis du savner indhold i dit programudbud, skal du måske 
tjekke op på, om du har den rigtige pakke.

Omlægning til en større pakke kan ske hele året og du 
kan læse mere om mulighederne på vores hjemmeside www.
skantenne.dk

Vores leverandør og sambejdspartner 
YouSee går i offensiven
YouSee har virkelig sat sig på mediebilledet her i efter-
året, med klare budskaber om, at de vil levere Danmarks 
Største Underholdningsunivers – og det er Skanderborg 
Antenneforening en stor del af.

I samarbejde med YouSee leverer Skanderborg 
Antenneforening mere underholdning end du kan drømme om.

Vores medlemmer kan selvfølgelig se tv på fjernsynet, men 
også på mobil, tablet og PC. Med det fortsat voksende tv-arkiv, 
bestemmer vores medlemmer selv, hvornår de vil se deres 
yndlingsprogrammer.

Du har mulighed for at tage dit tv med dig. Det er helt op til 
dig hvor du vil se tv. For du kan nemlig tage dine kanaler med 
dig rundt i hele Danmark. På din mobil, tablet og PC.

Har du også som medlem af Skanderborg Antenneforening 
bredbånd fra YouSee, får du ikke bare hurtigt bredbånd. Du får 
også masser af underholdning. Og du kan se det hele på din 
mobil, tablet og pc.

Vælger du at leje en boks fra YouSee og blive YouSee Plus 
kunde, får du nu også adgang til at kunne tilkøbe HBO Nordic, 
hvor du får adgang til populære film og serier som Game of 
Thrones m.fl. 

Vi er i Skanderborg Antenneforening rigtig glade for, at vi 
er med til at levere Danmarks Største Underholdningsunivers

Nu bliver det NÆSTEN helt digitalt
Skanderborg Antenneforening har hen over året lukket for 
MPEG2 signalet og 17 ud af 22 analoge tv-kanaler.

Antallet af analoge kanaler har været faldende siden 2008, 
hvor foreningen implementerede digitalt tv.

Der er brug for de analoge kanalpladser til flere spændende 
tv kanaler i HD kvalitet, og mere plads til højere hastigheder 
på bredbånd.

Vi har løbende gjort meget ud af at informere vores medlem-
mer om konsekvenserne ved lukning og informeret omkring de 
praktiske forhold. Det har betydet, at vores medlemmer har 
været godt oplyst, og derfor er lukningerne ikke kommet som 
nogen overraskelse.

Vi vil gerne takke jer medlemmer, for jeres store forståelse for 
den digitale udvikling, og fordi i har bakket op om bestyrelsens 
strategi på dette område.

Ny prøvekanal. Nat Geo People
På den faste prøvekanal plads 54 har vi Nat Geo People, som 
er seneste skud på den internationale doku-kanals familie træ. 
Programmet vises i et knaldskarpt HD signal.

IFA Messe
Som også omtalt andet sted i bladet, har medlemmer fra besty-
relsen og kontoret deltaget på IFA Messen i Berlin, som er en af 
verdens største messer inden for teknik og elektronik.

Når vi gik rundt på standene kunne vi se, at det der fortsat 
bliver udviklet på er at få endnu bedre kvalitet ud af fladskær-
mene. 3D teknologien var ikke i år så fremherskende som 

Nu nærmer vi os efteråret, der byder 
på hyggestunder i sofaen med masser 
af kvalitetsprogrammer i fjernsynet.

“
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tidligere år, og måske har man erfaret, at 3D film passer bedst 
til biografen, hvor det ikke virker så komisk at sidde med 3D 
briller på ;-)

Der udvikles fortsat på at gøre hjemmet trådløs og inden 
længe er alt trådløst forbundet i husstanden, både TV, musik, 
digitale billeder, tyverialarm og nu også husholdsningsappara-
ter som vaskemaskine og køleskab.

Flere Tv-producenter udvikler også på at fjensyn fremover 
har indbygget WiFi, kortlæsere og spilmoduler – måske skal 
man ikke fremover købe en Playstation eller X-boks, måske 
bliver det hele indbygget i fladskærmen?

Udviklingen kører fortsat i højeste gear – og Skanderborg 
Antenneforening følger med.
 
Skanderborg Antenneforening får 
nye medlemmer
I Skanderborg Antenneforening skal vi til stadighed være dyg-
tige for at fastholde- og få nye medlemmer.

Vi har erfaret, at der i dag er stor konkurrence – ikke mindst 
på bredbånds priser og hastigheder. På denne baggrund stiller 
vi store krav til vores leverandør af Bredbånd, at de både skal 
være konkurrencedygtige, de skal levere et kvalitetssignal og så 
skal de være dygtige til at tilbyde indhold gennem bredbånd.

Som oplyst på generalforsamlingen ønsker Skanderborg 
Antenneforening at følge med udviklingen, og byde os til, når 

der opstår nye muligheder inden for vores virkeområde -  vi er 
klar til at tage godt imod nye medlemmer.

Senest har vi i samarbejde med Dansk Kabel TV og YouSee 
kablet i det nye boligområde Søbyen, og vi vil også være med 
når der udstykkes nye grunde i Anebjerg.

Vi ønsker alle vores medlemmer et rigtig godt efterår med 
masser af gode TV oplevelser.

På baggrund af en omfattende research i Danmark, rejser 
39-årige Kristian Bech ud i verden for at opspore per-
sonerne bag navnene på listen. I hvert program forsøger 
han at opspore en ny person, og målet er klart: Kristian 
Bech vil gøre det, ingen politimyndighed i hele verden har 
formået. Han vil finde de eftersøgte og opfordre dem til at 
tage tilbage til Danmark og stå til ansvar.
Programmerne er højspændt reportage-tv, hvor seerne på 
nærmeste hold får mulighed for at følge Kristian Bechs 
dramatiske jagt efter verdens mest eftersøgte mennesker 
over hele kloden. Kristian Bechs jagt bringer ham i kon-

For første gang nogensinde forsøger et tv-hold med en tidligere politimand i spidsen at opspore 

verdens mest eftersøgte personer: Dem, der står på Interpols liste. En liste, der tæller voldsmænd, 

narkohandlere, bedragere og mordere. Lige nu tæller listen cirka 45 personer; og det er nogle af 

disse personer, Kristian Bech forsøger at finde.

Eftersøgt – med Kristian Bech

takt med miljøer langt fra de fleste danskeres hverdag lige 
fra Thailands prostitutionsverden til Tvind-toppens liv på 
første klasse.
Og jagten bringer gang på gang nye og overraskende 
oplysninger for dagen. Hvordan bor Mogens Amdi Peters-
en virkelig? Og kan det virkelig passe, at en internationalt 
eftersøgt bor 10 kilometer fra den danske grænse. Det, og 
meget mere, finder 'Eftersøgt – med Kristian Bech' svaret 
på. Sendes hver onsdag kl. 20.00 på Kanal 5.

Værtsinfo:
Kristian Bech har været ansat i politiet i 12 år, hvor 
han de sidste mange år har været tilknyttet poli-
tiets specielle overvågningsenhed. Privat er Kris-
tian Bech gift, og han er far til to piger.

Der bliver fortsat udviklet på at få 
endnu bedre kvalitet ud af fladskær-
mene. IFA Messen i Berlin.
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Nat Geo PEOPLE er i Skanderborg med

Den utrolige Dr. Pol4 babyer i sekundet Mit kulinariske køkken 

itil
esne

m
En verden af

DANMARKS NYE TV KANAL

Dr. Pol

Kanal plads 

    54



VIND en middag for 2 

på Restaurant Frederikshøj 

Skriv navnet på din ynglingsserie på Nat Geo PEOPLE. 

Du får en ekstra vinderchance, hvis du begrunder dit svar. 

Send dit svar til natgeopeople-skanderborg@fox.com 

Konkurrencen slutter 1. juni 2015. 

(Vinderen får direkte besked)

Mit kulinariske køkken  
Tirsdage kl. 21.00 
Istanbul. Der er intet andet sted i verden som Istanbul. Spredt ud 
over to kontinenter og med en historie, der rækker tilbage til før, 
det meste var til, samler byen det bedste fra Europa og Asien.  
Her smelter øst og vest sammen i et inferno af mennesker, reli-
gion, sprog, dufte, lyde og ikke mindst mad. Mad, der er skabt af 
mødet mellem kulturer og har formet køkkener over hele verden.

Fra det travle Bosporusstrædes fiskerige dyb til de glohede jord-
ovne, der gav os den tyrkiske kebab, dykker vi med den britiske 
kok, Tom Aiken, ned i de smagsoplevelser, krydderier og råvarer,
der kendetegner Porten til Asien. Tag med, bliv inspireret og oplev
på nærmeste hold en af Jordens ægte kulinariske perler. 

4 babyer i sekundet  
Torsdage kl. 21.00
Hvert eneste sekund, døgnet rundt, kommer fire små babyer til 
verden. Fire små døtre eller sønner og fire funklende mødre og 

fædre skabt inden for ét og samme sekund et sted på kloden. 
Nogle fødes i velstand, mens andre må kæmpe fra første ånde-
dræt, men alle er de enestående små mirakler, der øjeblikkeligt 
vender op og ned på alt omkring sig.

Med denne nærværende og usminkede franske serie om fødslen, 
kommer vi tættere på livets begyndelse i alle egne af verden end 
nogensinde før. Oplev, hvordan fødslen og det lille nye liv opleves 
og fejres, når kameraet i hvert afsnit følger fire fødsler samme dag 
fire forskellige steder på Jorden.
… og tallet er 150. Så mange babyer er kommet til verden, siden 
du begyndte at læse.

Den utrolige Dr. Pol  
Onsdage kl. 22.00 
Dr. Jan Pol er dyrlæge af den helt gamle skole, og for ham er intet 
dyr nogensinde ”bare et dyr”. Han er som oftest på fornavn med 
sine patienter, og efter mere end 30 år som dyrlæge, har den 
gamle mand fortsat et enormt hjerte på rette sted og rigeligt med 
tårer at give af, når verden ind imellem ikke kun er rar og blød.

I serien følger vi den vanvittigt elskelige dyrlæge og hans kone, 
Diane, på deres fælles dyreklinik i USA, hvor de prøver at
jonglere et hav af patienter, et sjældent kedeligt familieliv samt 
en evigt afvekslende flok af egne dyr. Seriens succes har været 
så stor, at familien og ikke mindst den charmerende dr. Jan Pol 
selv er blevet folkeeje – hvilket ikke ligefrem har gjort hverdagen 
mindre farverig. 

Nat Geo People er et tv-univers, der handler om dig og mig og alle de ting, der gør livet skønt og fantastisk: 

Glæden ved at møde nye spændende mennesker, opleve fremmede verdener indefra og måske endda

dele et lækkert måltid i godt selskab. Nat Geo People er nysgerrighed, oplevelser og livsglæde, og vi er

utroligt stolte over, at du vil dele det med os. 

Skanderborg

Det er skønt at være her!
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SE NICKELODEON 
I SKANDERBORG ANTENNEFORENING 
 VI SENDER KL. 05-22



Efter pludselig at have indset at hårdt arbej-
de og teenage-drama er det, der venter 
hende efter 8. klasse, er CJ Martin på en 
opgave: at gøre sine sidste folkeskole-år til 
de allerbedste nogensinde! Sammen med 
sine venner for livstid, Fenwick og Crispo, 
laver hun en ’endeløs ting-som-skal-gøres’ 
liste, så de kan tage chancen og leve livet, 
mens de stadig kan.

100 Ting at nå 
før High School!

Highlights på
nickelodeon

Jordegerne og Chipettes er ligesom alle andre børn. De går i skole, 
har pligter og lektier, skændes med deres søskende og giver udsolgte 
koncerter for millioner af fans. Åh, fik vi sagt de er internationale rock-
stjerner?

Alvin og de frække jordegern 
– nye episoder fra 5. oktober!

Se med mandag-fredag kl. 16.20 på Nickelodeon

Nye afsnit hver søndag kl. 18.45, 

kun på Nickelodeon.
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Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

STEM PÅ DE BEDSTE SPORTSKANALER!
Viasat har samlet de stærkeste sportsrettigheder og folder det hele ud for dig i en intens vifte af 

verdensklasse-begivenheder. Vi har  eksklusive rettigheder til verdens største sportsbegivenheder. 
Vi viser også verdensklasse tennis, atletik, motorsport og meget meget mere.....

DE STØRSTE SPORTSRETTIGHEDER  
LIGGER STADIG HOS  

SE DE BEDSTE SPORTSKANALER!



D
er er for alvor fokus på det taktiske spil i 
reality programmet Bikini Island, hvor 12 
unge mennesker bliver sat sammen på to 
rivaliserende øer i Cambodia. Det gælder 

om at bo på den ø, hvor der er flest gæster. Med andre 
ord: Det handler om altid at være på den største ø.

Men det er ikke helt så enkelt at gennemskue de an-
dre deltagere og sikre sin egen overlevelse. Det finder 
deltagerne hurtigt ud af, når vores værtinde Claudia 
Rex sætter scenen og reglerne for deltagerne. Nogle 
af beboerne har et helt speciel bånd, der allerede fra 
start bliver sat på prøve.

På de to øer, kaldet Pink ø og Blå ø, vælges der hver 
uge en hersker, der har flere privilegier og større magt 
end resten af beboerne på øen - MEN kun tiden vil vise, 
om det er en fordel. Hver uge ankommer nye øboere, 
der er klar på at prøve lykken på Bikini Island. Om den 
nye øboer bliver bosat på Pink eller Blå ø, er faktisk 
op til personen selv, da de eksisterende beboere skal 
bejle og charmere sig ind på den nye deltager og så 
ellers krydse fingre for, at det lige netop er deres ø, der 
bliver valgt. Hver uge er der ”vennevalg”, hvor bebo-
erne skal vælge, hvilken ø de vil bo på. Den største ø 
kan ånde lettet op, mens den lille ø må se i øjnene, at 
de skal stemme om, hvem der skal bortvises fra Bikini 
Island. En ubarmhjertig udstemning, hvor sandheden 
om venskab kommer frem i dagens lys. Og hvor man 
for alvor ser sine medspilleres sande ansigt.

Bikini Island er et dramatisk spil om magt og evnen til 
at manipulere sig igennem 24 programmer for til sidst 
at være 'last man/woman standing'.

BIKINI ISLAND
Claudia Rex er ny vært på TV3 i efteråret. 

Hun står i spidsen for den nye realitysatsning ”Bikini Island”, 

hvor 12 unge mennesker slippes løs på to rivaliserende øer 

i Cambodia. Venskab og troskab er nøgleordene, hvis 

deltagerne vil overleve – og vinde Bikini Island.
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Den står på actionpacked underholdning og nervepirrende 

konkurrencer, når verdens vildeste forhindringsbane til 

eft eråret indtager Kanal 5-skærmen.

Ninja Warrior er navnet på banen, som allerede har gået sin 
sejrsgang igennem 18 lande. Kun fire i hele verden har 
besejret den, og nu er det danskernes tur til at vise, hvor 

meget ninja-blod, der ruller i de gamle vikinge-årer i 'Danmarks Ninja 
Warrior'.

Her tager 121 kampklare mænd og kvinder udfordringen op i en 
benhård konkurrence om, hvem der når længst på den legendariske 
bane. Reglerne er simple: I hvert program skal deltagerne klare en 
ny del af banen, som naturligvis bliver sværere og sværere; de har 
kun én chance – klarer de det ikke, ryger de ud. Det hele rundes af 
med den storslåede finale, hvor det vil vise sig, hvor langt de danske 
deltagere kan nå på verdens vildeste forhindringsbane.

Pelle Hvenegaard og Christiane Schaumburg-Müller skal føre 
både deltagere og seerne gennem banens vilde strabadser. Pelle 
Hvenegaard kommenterer deltagernes kamp på banen, godt bistået 
af Kian Fonoudi, der er sportsvært på 6’eren - mens Christiane 
Schaumburg-Müller sørger for at tage godt imod de deltagere, der 
skulle dumpe undervejs. 'Danmarks Ninja Warrior' produceres af 
Nordisk Film og er Kanal 5’s svar på det originale Ninja Warrior-
format, der begyndte i Japan og siden har holdt sit indtog i blandt 
andet USA, Sverige, Tyrkiet og England. 
Sendes hver torsdag kl. 20.00 på Kanal 5.

DANMARKS NINJA WARRIOR

Banen består af tre dele, hvor den sidste – 
og som kun fire personer har klaret – er det 
legendariske tårn ”Mount Midoriyama”. Det 
tager syv dage at bygge banen, hvis skelet 
af ståltrosser ville være to kilometer langt, 
hvis man lagde dem på række. I forbindelse 
med selve optagelserne består crewet af 
cirka 100 personer, der arbejder på én og 
samme tid.

FAKTA OM NINJA WARRIOR-BANEN: 
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Eft erårets nye fi ktionsserie på TV 2 hedder 

'Norskov', og den var solgt til fl ere lande i 

Europa, allerede inden optagelserne gik i gang 

i begyndelsen af 2015. Nu er serien endelig på 

skærmen hos TV 2.

'Norskov' er et politidrama, der er optaget i 
Frederikshavn, og som følger politimanden Tom 
Noack (spillet af Thomas Levin), da han efter mange 

år vender tilbage til sin hjemby Norskov. Han tvinges hurtigt 
tilbage i gamle relationer og involveres i en narkoefterforskning, 
der kommer ganske tæt på hans gamle venner og familie. Han 
må nu tage stilling til, hvad hans opgave og ansvar i virkelig-
heden er.

TV 2 har stærkt fokus på weekendunderholdning og sender ny, 
dansk underholdning både fredag, lørdag og søndag kl. 20.00. 
Fredag står den på 'Vild med dans' med bl.a. Søs Egelind og 
John 'Faxe' Jensen blandt nydanserne, lørdag kan du opleve de 
dygtigste unge sangere i 'Voice Junior', og søndag overtages 
sendetiden af erfarne musikere i 'Toppen af poppen'. Senere 
på efteråret er 'Hvem vil være millionær?' tilbage søndag aften.

Torsdag er dagen, hvor TV 2 sender en række dagsorden-
sættende dokumentarer og stærke skæbnefortællinger 

efterfulgt af de debatskabende 'Station 2'-programmer. 
Herudover byder kanalen på nye livsstils-, forbru-

ger- og livsstilsprogrammer med Puk Elgaard, 
Cecilie Frøkjær, Morten Spiegelhauer, Peter 

Ingemann og B.S. Christiansen.

FLERE PREMIERER PÅ CHARLIE
Blandt danskere over 50 år er TV 2 
CHARLIE Danmarks tredjemest sete 
kanal efter TV 2 og DR1, og det skyldes 
bl.a. kanalens programmer med fokus 
på dansk underholdning, dansk musik 
og danske film. CHARLIE er i fuld 
gang med nye afsnit af 'Spørg Charlie' 
med Michael Meyerheim, musikpro-
grammerne 'Fællessang på Charlie' 
samt portrætprogrammerne 'Lur mit 
liv', hvor Jarl Friis-Mikkelsen er hjem-
me hos kendte danskere.

STOR FIKTION OG 
WEEKENDUNDERHOLDNING 
PÅ TV 2

  'Cecilies bogsho
w', 

med Cecilie Frøkjær  

 sendes på CHARLIE
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I uge 39 er der endnu flere danske premierer på CHARLIE. 
Det gælder 'Cecilies bogshow', hvor Cecilie Frøkjær får besøg 
af forfattere og læsere, og det gælder ligeledes det musikalske 
'10 jeg kan li'', hvor Ole Kibsgaard spiller og synger klassikere 
sammen med en dansk kunstner.

MERE FRIRUM PÅ TV 2 FRI
TV 2 FRI har udviklet sig til at være den danske livsstilskanal, 
som dyrker det frirum, vi alle har behov for at have - på rejser, 
i huset, i haven, i værkstedet eller et helt femte sted. Kanalen 
var først med nye danske programmer efter sommerferien, bl.a. 
'Mit Frankrig - Jørgen Leth & Hans Pilgaard', 'Krejlerkongen', 
'Fantastiske fund' og 'Køkkentjansen'.

Nu er flere nye programserier på vej til FRI-seerne, f.eks. en ny 
sæson af 'Mit frirum', hvor FRI's værter besøger store person-
ligheder og hører om deres frirum.

TV 2 FRI kommer også med de nye programmer 'Vesters 
Verden'. Her inviterer FRI's livsstilsmand Søren Vester seerne 
med på landet, hvor kreative gør-det-selv-ideer er i højsædet, 
når han forskønner sin gård og hygger med familie og venner. 
Når sneprognoserne begynder at se lovende ud, klikker hele 
Danmarks skiguide, Thomas Uhrskov, skiene på og udfordrer 
løjperne sammen med skigeniet Rasmus Dalberg Jørgensen.

DET KOMMER OGSÅ PÅ TV 2-KANALERNE
TV 2 SPORT opruster dækningen af dansk håndbold og sen-
der op til seks kampe om ugen.

TV 2 ZULU er i oktober klar med en ny sæson af successerien 
'Tomgang'

TV 2 og TV 2 SPORT dækker VM i kvindehåndbold, der spil-
les i Danmark i december.

TV 2 sender nyproduceret familiejulekalender - 'Juleønsket'.

'Norskov' sende
s 

på TV 2

'Toppen af poppen' 
        sendes på TV 2

'Vesters Verden' 

        sendes på TV 2 FRI
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KORT & GODT

IFA Messen i Berlin
I september måned besøgte medlemmer af bestyrelsen den store 
teknologi messe, IFA,  i Berlin. Her er alt, hvad hjertet kan begære 
af teknisk forbruger nyt for alle aldre – men i antennesammen-
hæng er det naturligvis de teknologiske landvindinger på tv, mobil/
tablets osv, der noteres. Billederne her på siden illustrerer meget 
godt de forskellige, imponerende miljøer, som byder gæsterne 
velkommen. 
Fotos: Knud Børlum

Dansk fodbold

Superligaen har hjemmebane på TV3-
kanalerne, hvor vi dækker Danmarks bed-
ste fodboldrække med fire ugentlige kampe 

på TV3+ og TV3 SPORT 1. Følg med, når FCK, 
Brøndby, AaB og de andre hold i Superligaen skal 
forsøge at fravriste DM-guldet fra FC Midtjylland.

Ugens bedste Superliga-kamp sendes på TV3+ søn-
dag aften klokken 18.00, mens tre af rundens øvrige 
kampe sendes henholdsvis fredag, lørdag og mandag 
på TV3 SPORT 1. Superligaen dækkes intensivt af 
TV3 Sports kommentatorer og eksperter – herun-
der Carsten Werge, Per Frimann, Martin Jørgensen, 
Joachim Boldsen, Stig Tøfting, Peter Kjær, Jesper 
Grønkjær, Peter Graulund, Carsten Sæbye samt 
Jesper Thygesen.

Magasinet Onside sendes som sædvanligt søndag 
aften klokken 20.00 med Helle Smidstrup som vært. 
Og så er der debat på programmet i Fodbolddebatten 
hver søndag på Viaplay samt på TV3 Sport 1, hvor 
ugens runde gennemgås og diskuteres.  

Mere dansk fodbold
DBU Pokalen hører også hjemme hos TV3 SPORT, 
hvor der transmitteres fra turneringen helt frem til 
finalen i foråret. Herudover sendes der én til to kampe 
fra Bet25 Ligaen (1. division) hver uge.
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MTV Europe 
Music Awards!
Se med live når MTVs EMA-prisuddeling sendes live fra Mediolanum Forum 
i Milano! Prisuddelingen er MTVs hyldest til de mest populære stjerner i hele 
verden. Årets vært er stadig hemmeligholdt og der kommer optrædener fra nogle 
af verdens største artister.

Se med live på MTV, søndag den 25. oktober kl 21!

KORT & GODT

Nyhed 
– Futurama på 
Comedy Central!

Futurama er en animeret tegne-
filmsserie skabt af Matt Groening 
(der også skabte The Simpsons) 

og David X. Cohen. Serien handler om 
hovedpersonen Philip J. Fry og hans 
venners oplevelser som ansatte i den 
interplanetariske fragtvirksomhed Planet 
Express, i det 31. århundrede. Se med 
når denne voksenanimation løber over 
skærmen. Sendes hver mandag til fredag 
kl. 21.50 på Comedy Central.

I Am Cait
De fleste kender til Vanity Fair-forsiden, som 
i juni-udgaven var prydet af transseksuelle 
Caitlyn Jenner. 

Rygterne havde svirret længe, og det var 
ganske sandt. Bruce Jenner, den tidligere 
olympiske medaljevinder, faderfigur i en af de 
mest markante familier i Hollywood og kendis-
verdenen havde gennemgået en fantastisk og 
helt utrolig transformation.

’I Am Cait’ er den spektakulære dokumen-
tarserie, som ruller over skærmen på TLC til 
efteråret, der skildrer Jenners intime og følel-
sesladede overgang fra Bruce til 
Caitlyn – fra mand til kvinde. I 
håbet om at afmystificere og 
åbne op for en forholds-
vis lukket verden, er vi 
med på sidelinjen, når 
Jenner giver et hud-
løst ærligt indblik 
i sin fysiske 
tranformation, 
sit følelsesliv og til 
tider komplicerede for-
hold til familie og venner.
Sendes hver søndag 
kl. 22.00 på TLC.
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Hvornår startede din interesse 
for fodbold?
Jeg var kun 5 år, da jeg ville begynde 
i min lokale fodboldklub B.1901, så 
allerede dengang var interessen vakt. 
Men jeg fik først lov af mine forældre, 
da jeg startede i skole.

Hvordan blev du fodboldkom-
mentator?
Efter min aktive fodboldkarriere slut-
tede, blev jeg kontaktet af flere for-
skellige TV kanaler, som gerne ville 
lave en aftale med mig. Jeg har derfor 
kommenteret fodbold, primært Bun-
desliga, siden dengang.

Hvad er det ved Bundesligaen, 
som du er så vild med? 
ALT, det kan ikke siges hverken mere 
enkelt eller mere fyldestgørende!

Hvor længe har du fulgt Bundes-
ligaen? 
Så længe jeg kan huske. Jeg er op-
vokset på Falster, hvor vi i min barn-
dom kun kunne se dansk og tysk 
fjernsyn. Det var inden parabolernes 
og internettets ankomst og udvalget 
var derfor ikke så stort som i dag, så 
det var meget naturligt at følge Bun-
desligaen, når man var en fodbold 
tosset knægt.  

Hvilke hold glæder du dig mest 
til at følge i den nye sæson? 
Schalke 04, Köln, Dortmund, HSV, 
Bayern

Der er mange danskere i Bun-
desligaen, hvorfor tror du ikke, 

der er flere af danskerne, som 
følger ligaen? 
Generelt set er der en større tradition 
i Danmark for at følge Premier League, 
når det kommer til udenlands fodbold.  
Jeg tror dog man vil se en fremgang i 
seertallene på Bundesligaen i den nye 
sæson…  

Hvorfor syntes du man børfølge 
Bundesligaen? 
Når vi viser Bundesliga er det altid 
med fyldte stadions, hvilket giver en 
fantastisk stemning, som uden tvivl når 
helt ud i stuerne. De tyske klubber har 
nogle helt fantastiske fans og der er 
stor tradition for at tage på stadion og 
støtte sit hold. Derudover er det den 
mest målrige liga i verden og tempoet 
og niveauet er højt. Men de er trods alt 
også verdensmestre i Tyskland. 

Hvilken dansk spiller forventer 
du dig mest af i den kommende i 
Bundesliga sæson? 
Jeg tror Frederik Sørensen bliver 
denne sæsons store danske positive 
overraskelse. Han er lige landet i FC 
Köln efter flere gode år i Italien, spiller 
på U21 landsholdet og er efter min 
mening et stort talent, som jeg forven-
ter mig meget af, både i Bundesligaen 
og for Danmark.

Hvilket hold syntes du er kommet 
bedst fra start? Bor. Dortmund. 

Og hvem overraskede mest? 
Uden tvivl FC Ingolstadt. De har den 
svære rolle som oprykker, starter på 
udebane mod en etableret og man-

1. juli i år blev de to sportskanaler; Eurosport 2 og Canal 8 lagt sammen til en ny spændende sports-

kanal ved navn Eurosport Danmark. Den nye sportskanal viser sport 24 timer i døgnet blandt andet 

tysk kvalitetsfodbold fra Bundesligaen. Vi har spurgt Bundesligaekspert og kommentator på Euro-

sport Danmark, Bjarne Goldbæk om, hvad det er, der er så fantastisk ved Bundesligaen!

Eurosport – nu på dansk!

geårig Bundesliga klub(Mainz). Al-
ligevel formår de at få en sejr i hus, 
hvilket er godt for selvtilliden. Jeg er 
spændt på at se, om de kan fortsætte 
sådan.

Til sidst skal vi høre om du har et 
bud på hvem der vinder Bundesli-
gaen 2015/2016? 
Mon ikke det bliver Bayern München 
for 4. år i træk, det må være det sikre 
bud. De ser utrolig stærke ud og så 
ville det i øvrigt være første gang i Bun-
desligaens historie at et hold vinder 
trofæet 4. år i træk.
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WIFI DER VIRKER
- EN OPLEVELSE FOR HELE FAMILIEN
Alle i familien skal have en god oplevelse med det trådløse bredbånd. Med WiFi Plus 

WiFi Plus er en del af

RING TIL OS
69 12 13 77

Det er ikke kun de unge, der eft erspørger stabilt og sikkert WIFI (trådlåst netværk). Vi er alle afhæn-

gige af, at vores private WIFI virker uden afbrydelser. 

Internettet bruges i større og større grad til informationssøg-
ning, streaming af musik og film, spil og underholdning. Og 
uden en ordentlig kvalitet af WIFI, vil brugerne få en dårlig 

oplevelse.

En følsom teknologi
Det trådløse internet er en meget følsom teknologi, som kan 
forstyrres af forskellige forhold udefra – f.eks. andre elektroniske 
enheder, betonvægge/skillevægge, andre netværk (f.eks. nabo-
ers netværk), og placering af vores router. 
Derudover har antallet af tilkoblede enheder (ofte max 10) 
betydning for både hastighed og dækning.
Og selv om 10 enheder umiddelbart burde kunne opfylde en 
almindelig families behov – er dette mange gange ikke tilstræk-
keligt. Et almindeligt hjem har nemlig ofte flere enheder på 
internettet:
• 2-3 mobiltelefoner
• Vores gæsters mobiltelefoner
• 2-3 pc´ere
• 2-3 tablets
• 2-3 Smart TV
Alt dette påvirker både hastighed og dækningsområde.

Netop dette er Dansk Kabel TV meget bevidste om, og Dansk 
Kabel TV har derfor udviklet et produkt, der sikrer brugeren en 
rigtig god og stabil forbindelse - WIFI PLUS. Med WIFI PLUS 
får du nemlig netop den løsning, der passer til din bolig og dit 
behov. Og med de nye accesspunkter kan du have op til 100 
samtidige enheder på – uden at opleve afbrydelser eller ned-
brud. Alt det sikrer dig en rigtig god og stabil løsning.

Du kan få besøg af en professionel tekniker, der vurderer dit 
behov, din bolig m.v. Du får så en anbefaling til hvordan netop 
din WIFI-løsning bliver en god oplevelse for alle brugere.

Nærmere information
Kontakt Dansk Kabel TV på telefon 69 12 13 77 for at høre 
mere om WIFI PLUS og for at få besøg af en professionel 
tekniker, der kan rådgive dig om den optimale løsning for 
dig. 

  WIFI 
– Vigtigere end nogensinde



Tag din tv-pakke med dig 
Med en tv-pakke hos Skanderborg Antenneforening kan du se tv, lige som du har lyst til. Som noget nyt er det 

nemlig helt op til dig, hvor du vil se dine programmer. Du kan sagtens se det, der bliver sendt lige nu – uden 

at tænde dit fjernsyn. Du bestemmer selv, om du vil se dem på din mobil, tablet eller pc. Og det koster ikke 

ekstra. Bare du er på ne� et. 

Så nemt er det:
Hent app’en

App’en YouSee Tv & Film fi ndes både til mobil og tablet. Vil du se tv på din pc, går du på tv.yousee.dk

Log på

For at logge på app’en eller tv.yousee.dk skal du have et YouSee Login. Du skal opre� e dit login ved at bruge 

dit NemID. Det gør du på yousee.dk/opretlogin. Har du allerede opre� et et login, kan du bare bruge det. Er du i 

tvivl om noget? Få hjælp på yousee.dk/tvoveralt

TV 2 og TCM dog kun på mobil, tablet eller mobil, når man er på ne� et med YouSee Foreningsbredbånd.



Viasats dokumentarkanaler er fulde af kulturelle,  
historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og  

programmer for hele familien – helt uden reklamer.

Se mere på Viasat.dk/dokumentar

STORSLÅET NATUR,
SPÆNDING OG EVENTYR

STORSLÅET NATUR,
SPÆNDING OG EVENTYR


