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FORORD

Endelig efterår – og godt tv   
Efterårets tv imødeses altid med mere 
spænding end resten af årets i håbet om, 
at der kommer noget nyt og anderledes 
på banen efter sommerens mange genud-
sendelser. Og der Er da også spændende 
ny-skabelser, selvom de to hovedkanaler 
holder sig til de sikre kort, og i freda-
gens prime-time kl. 20.00 fortsætter deres 
noget trættende kamp om seerne. - 
Medlemmer i Skanderborg med HD bok-
sen er lidt bedre stillet - med den er man 
uafhængig af kanalernes sendetider og 
kan følge begge seermagneter efter egen 
rytme.

Nyheder – teknologisk   
En af de store nyheder fra YouSee i dette 
efterår er tilbud om ukodet signal, fore-
løbig til deres ”regional-kunder”, som vi 
ikke tilhører. Men, som Henrik omtaler, 
vil vi gerne kunne tilbyde medlemmerne 
denne ekstra service, som spiller fint sam-
men med HD boksen, som vi lancerede 
sidste år, og som allerede er taget godt 
imod fra ”boks-kunderne” i foreningen. 
Det endelige løsningsforslag – og de øko-
nomiske vilkår - vil vi naturligvis infor-
mere om, når vi ved mere. 

Tv ved en skillevej
Med den øgede konkurrence og de mange 
tilbud, der oversvømmer markedet p.t, er 
bestyrelsen i overvejelser om en eventuel 
tre-pakke-løsning til erstatning for den 
30-årige model i Skanderborg. Det rede-
gøres der nærmere for i dette blad, og vi 
ser gerne tilkendegivelser fra medlem-
merne om det fornuftige i den strategi.  
Kontorets Brian Bjerre gi’r et bud på 
en objektiv sammenligning af de mange 
tilbud på markedet, da vi fornemmer, at 
forvirringen blandt tv-kunder, specielt i 

anledning af det analoge sluk, er ved at 
være total. 
Ellers er bladet som vanligt krydret med 
kanalernes eget bud på seværdigt tv,som 
vi kan nyde i efterårs stormenes rasen. Vi 
kigger tilbage på en formidabel festival 
2009 og de gode sommerminder, som også 
har været vist på Info-kanalen. Og så glæ-
der vi os da også over, at opgraderingen af 
vores anlæg i DKTV’s kompetente hænder 
skrider planmæssigt frem, og beklager, 
hvis der har været gener for medlem-
merne undervejs. De søges begrænset til 
det mindst mulige, og vi skal jo huske, at 
det er i en god sags tjeneste! 
Sluttelig vil vi opfordre til, at man følger 
med på foreningens hjemmeside: www.
skantenne.dk, hvor vi løbende orienterer   
om de mange nyheder, og de tiltag, vi er i 
gang med at forberede i den anledning. 
God læsning,

Venlig hilsen

Hanne Grøn
Ansv. Redaktør   
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Spændende efterår for 
Skanderborg Antenneforening 
Af  Henrik Christensen
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sHos Skanderborg Antenneforening 
vil vi fortsat sende ganske almin-
deligt, analogt signal til vores 
medlemmer efter den 31. okto-
ber 2009. Det betyder, at du også 
efter oktober 2009 kan se dine 
nuværende tv-kanaler på samme 
måde, som du altid har gjort, 
både på gamle og nye fjernsyn. 
Du kan også fortsat se forskel-
lige udsendelser i forskellige 
rum på samme tid, uden brug af 
boks eller andet ekstra udstyr.

Men du har også muligheden for 
at skifte over til det nye, digitale 
tv-signal, hvis du ønsker det. Men 
så skal du anskaffe en digital boks 
fra Skanderborg Antenneforening.

Nye digitale muligheder.
Vores signalleverandør, YouSee, 
tilbyder nu (også) at levere et digi-
talt ukodet signal.
Dette vil vi også gerne kunne 
tilbyde til medlemmerne af Skan-
derborg Antenneforening. 

Det kræver dog at vores hovedsta-
tion i Antenneforeningen ombyg-
ges, så vi teknisk kan videresende 
det digitale ukodede signal.
Vi er i dialog med YouSee og for-
venter at finde en løsning.

Ombygningen vil betyde, at med-
lemmerne i Skanderborg Anten-
neforening vil kunne modtage sig-
nalerne, både i digital og analog 
kvalitet. For at kunne se digitalt 
tv, skal man have en digital boks 
og - med et ukodet signal - et tv 
med digital modtager (DVB-C)
Vi ser frem til at informere mere 
om mulighederne for at kunne 
levere det ukodede digitale signal 
og hvilke muligheder, vores mange 
boks-kunder får ad den vej. 

Højere internethastigheder.
I samarbejde med vores samar-
bejdspartner Dansk Kabel TV, er vi 
i gang med at opgradere vores net. 
Dette arbejde afsluttes i uge 49, og 
vi beklager de gener, det eventuelt 
har givet vores medlemmer.

Ombygning af vores net gør det 
muligt at tilbyde internethastig-
heder på 50 Mbit til fornuftige 
priser.
Med denne hastighed er det muligt 
at hente film og streame tv-udsen-
delser i super god kvalitet. 
Allerede nu er vi i gang med at sætte 
turbo på vores internethastigheder 
i Skanderborg Antenneforening, og 
der er netop blevet sendt nye pri-
ser og hastigheder ud. 

Andre spændende nyheder
I efteråret vil Dansk Kabel TV 
tilbyde PLAY til alle med inter-
net gennem Skanderborg Anten-
neforening. PLAY gør det muligt at 
downloade ubegrænset musik.
Derudover vil Dansk Kabel Tv lan-
cere mobilt bredbånd og mobilte-

lefoni til vores medlemmer, men 
herom meget mere senere.

Herudover er vi allerede i 
gang med at forberede næste 
års generalforsamling, hvor 
der skal træffes nogle store 
beslutninger. 
I mellemtiden vil jeg ønske 
alle et godt efterår og opfor-
dre til at man løbende opdate-
rer sig via hjemmesiden: www.
skantenne.dk 
 
Se også artiklen side 20 om 
afstemning og eventuel ny 
pakke-struktur. ■
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Den 31. oktober 2009 bliver der slukket for det analoge TV Signal. 
Med Skanderborg Antenneforening ser du tv, som du plejer.





Nye romancer, gamle fjender og ven-
skaber kommer til at ændre livet i The 
Hills for evigt. Måske bliver de mange 
spørgsmål endelig besvaret: Heidi 
spørger sig selv om Spencer virkelig 
gør hende glad eller bare er skyld i 
hendes problemer, måske kan Lauren 
og Heidi blive gode veninder igen – og 
hvad med Audrina; slår hun endelig 
Justin ud af hovedet eller er han bare 
den slags fyr man aldrig kommer sig 
helt over?
Se med hver lørdag kl. 18.10 på 
MTV

Sæson 5 af ”The Hills” handler om at komme videre og lade fortiden ligge 
uden at vide, hvad fremtiden byder på. 

Transistor er også 
tilbage i efteråret
Ny sæson fyldt med de fedeste 
musikvideoer

Alle hverdage holder MTV værterne 
Christine Roloff og Mattias Hundebøll 
dig i hånden i en time i ”Transistor” 
- programmet der er fyldt med de fede-
ste musikvideoer, interessante inter-
views, skæve indslag, konkurrencer og 
prominente gæster.
Se med, alle hverdage kl. 10.00 og 
14.30 på MTV. 

Nickelodeon 
udvider sendetid
Børnekanalen Nickelodeon udvider sin 
sendetid og sender nu fra 05.00-19.00.
Det betyder endnu flere timer med 
de populære figurer som SvampeBob 
Firkant, Dora Udforskeren, Niels 
Neutron og Koslænget.

 Se mere om
 Nickelodeon på 
 nick.dk  ■
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Jaguar eventyr 
– seriestart 29. Oktober kl. 22.00 
Gå ikke glip af mødet med dette 
prægtige kattedyr i en enestå-
ende filmproduktion fra Tigress 
Productions fra Pantanal i Syd-
Amerika. Her findes verdens stør-
ste bestand af jaguarer i et område, 
der er ideelt for dens livsbetingel-
ser. Masser af mad - det vrimler 
med  dyrearter, som står på jaguar 
menuen, og det giver filmholdet mu-
lighed for at komme rigtig tæt på 
de ellers så sky dyr. Undervejs 
møder vi også andre karismatiske 
beboere som anaconda’er,  kæmpe-
oddere, vandcobraer osv, men det 
er jaguaren, der stjæler billedet på 
alle niveauer.

NGC’s søsterkanal blænder op for et efterår med masser af vilde 
oplevelser i naturens verden. Vi har udvalgt et par godbidder far 
oktober/november, men udvalget er kæmpestort.

- TV for eventyrere 

Det vilde Rusland
Fra sibirisk kulde til spa-bad i 
vulkan land
Serien ”Wild Russia” i seks dele 
spænder ekstremt bredt og afdæk-
ker vidt forskellige naturområders 
dyreliv og livsvilkår. I Sibirien f.eks. 
giver de ekstreme klimaforskelle 
både chancen for at møde moskus-
hjorte – hvor hannens moskuskir-
tel's duft tilsyneladende er uimod-
ståelig for hunnerne – (og parfume 
producenter! mens de sydlige step-
pelandskaber er bosted for vilde 
heste, som gavmildt deler plads 
med kameler og gazeller. 
Kamchatka (på Ruslands østside) 
byder på vulkaner, som har skabt 
et landskab af ild og is side om 

side. I de frodige dale mæsker brun-
bjørnen sig med laks og bader i 
en blanding af damp og boblende 
vand, som gør enhver spa entusiast 
misundelig.
I det russiske Arktis finder vi et 
slaraffenland for isbjørnen, der er 
helt hjemme i det ekstremt fjendt-
lige klima, mens de arktiske ræve 
må kæmpe mere for tilværelsen i de 
barske vilkår.  
Se de fascinerende  kontraster i den 
nye spændende serie. ■



Discovery Travel & Living er en del af Discovery Networks Nordic

Gør dine drømme og 
idéer til virkelighed

PÅ DISCOVERY TRAVEL & LIVING KAN MAN 

DØGNET RUNDT SE SPÆNDENDE DOKUMENTARER 

OG UNDERHOLDNING, DER GIVER MASSER AF 

INSPIRATION TIL DET GODE LIV, GARDEROBEN 

OG GOURMETMIDDAGEN.
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Nyt fra Discovery Networks Nordic

GØR DINE DRØMME TIL 
VIRKELIGHED
I foråret blev Discovery Travel & 
Living relanceret og fik hermed et 
nyt, flot look og logo samt et udbygget 
programudbud. Kanalen sender fort-
sat døgnet rundt de bedste reality- 
og underholdningsprogrammer, der 
omhandler emner, som særligt inte-
resserer nutidens kvinder; herun-
der karriere, familie, forhold, ven-
skaber, mode, fritid og livsstil. Med 
andre ord kan man på kanalen finde 
masser af livsbekræftende historier 
om hverdagens små og store udfor-
dringer, som giver inspiration til 
ens egne drømme og dagligdag. 
I oktober kan man på Discovery 
Travel & Living bl.a. møde familien 
Roloff, der vender tilbage i 3. sæson 
af den populære serie Små men-
nesker, stor verden. Livet er ikke 
altid let, når man kun er 120 cm 
høj i en verden, der er skræddersyet 
til en større størrelse, men Amy og 
Matt Roloff kæmper en brav kamp 
for at få familien til at fungere samt 
give deres fire børn en lykkelig 
opvækst.
Synes du også, at alt er håbløst, når 
du står foran garderoben mandag 

Regnen trommer på ruden, og mørket sænker sig tidligere og tidligere: Efteråret er den per-
fekte årstid til at sætte sig godt til rette i sofaen i selskab med alle ens favorit-programmer på tv. 
Derfor glæder vi os på Discovery Networks Nordic til at byde velkommen til et efterår fyldt med 
spændende premierer og glædelige gensyn med de mest populære serier. I det følgende kan du 
læse om et udpluk af de programmer, der vises på kanalerne Discovery Travel & Living og Animal 
Planet dette efterår. Rigtig god fornøjelse. 

morgen og ikke kan vælge, hvad 
du skal tage på? Så kan det være, 
du kan finde inspiration, når What 
Not to Wear er tilbage på Discovery 
Travel & Living. Her giver stileks-
perterne Stacy London og Clinton 
Kelly modeforskrækkede menne-
sker, der er blevet udvalgt af deres 
venner og familie til programmet, 
en gennemgribende makeover, som 
giver dem selvtilliden og det gode 
udseende tilbage.     

KAN EGERN STÅ PÅ VANDSKI?
Animal Planet byder både på impo-
nerende dokumentarer og medri-
vende underholdning dette efterår. 
I oktober kan man tage På eventyr 
med Austin Stevens og følge den 
frygtløse fotograf, når han risikerer 
liv og lemmer for at få de fedeste 
fotos i kassen. Austin Stevens for-
søger bl.a. at komme helt tæt på en 
voksen gråbjørn i Canada og finde 
frem til en sjælden slange, så han 
kan forevige dem begge med sit 
kamera.
En kat, der kan dykke og et egern, 
som står på vandski, er blot nogle 
af de bizarre fænomener, man 
kan møde, når der blændes op for 
Animal Planets vildeste dyr. 
I denne underholdende serie kan 

man bl.a. besøge nogle af USA’s 
skøreste dyreparker og opleve eks-
treme hundepaladser.
Foretrækker man storslåede doku-
mentarer, kan man glæde sig til, at 
den storstilede produktion Planet 
Earth vender tilbage på Animal 
Planet i november. Serien har 
været undervejs i fire år og er fil-
met på 204 locations i 62 lande, så 
her er rig mulighed for at opleve 
detaljer fra smukke naturområder 
og forunderlige facetter af verdens 
mangfoldige dyrerige.      

Discovery Networks Nordic ønsker 
alle et godt tv-efterår på vores 
kanaler.      

SENDETIDSPUNKTER:
Discovery Travel & Living:
Små mennesker, stor verden, 
mandage kl. 19.20 fra 5. oktober
What Not to Wear, mandage 
kl. 21.00 fra 12. oktober    

Animal Planet:
På eventyr med Austin Stevens,
torsdage kl. 22.00 fra 8. oktober
Animal Planets vildeste dyr, 
lørdage kl. 18.30 fra 10. oktober
Planet Earth, søndage kl. 21.00 
fra 22. november. ■

Af  Susan Lindstrøm
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Ledelsen er – vanen tro – ble-
vet kritiseret af anmelderne for 
musikprogrammet, som er kaldt for 
”forudsigeligt” og ”præget af genta-
gelser”, der giver folk det de vil ha” 
og som de kan synge med på. 

Tjah – det kunne jo godt være, at 
det er lidt derfor, man bliver ved 
med at komme år efter år! Når man 
står blandt de begejstrede gæster og 
får kærlige krammere og MEGET 
gerne må synge med, er det svært 
at få øje på problemet. Der er stadig 
trangt med plads til de populæreste 
navne, men ledelsen havde lyttet 
til de kritiske røster om sidste års 
trængsel, så i år var der faktisk 
mere rum til begejstringen både på 
pladsen og til koncerterne. 

Af  Hanne Grøn 
Fotocredits: Kim Daugaard og Flemming Mechlenborg Kristensen 

30-års jubilæet for den smukke fest i skoven blev velsignet af vejrgu-

derne, og dermed var de ydre betingelser endnu engang på toppen 

for afviklingen af byens største begivenhed. 

Danske navne hitter
De internationale navne skuf-
fer næsten altid – og Kylie ER 
set bedre - men til gengæld løste 
Fatboy en svær opgave fredag nat, 
da den popuære DJ skulle efterfølge  
Nephew, der som sædvanlig efterlod 
publikum i noget nær ekstase. 

De er – sammen med Thomas 
Helmig – Skanderborgs absolutte 
darlings, der aldrig skuffer ”hjem-
mebane” gæsterne – og en enig 
anmelderskare har da også givet 
dem credit for festivalens  bedste 
oplevelse.  

Søndagens tilbageblik i jubilæums-
programmet var på forhånd anlagt 
som en gevaldig syng-med seance 
med nogle af de største danske hits 
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fra 80’erne og 90’erne. Det blev nød-
vendigvis meget bredt – man kunne 
måske savne lidt mere rock (?) men 
igen må man sige, at de fleste var 
tilfredse med netop at kunne skråle 
med på de gamle hits. De båndede 
indslag virker sikkert bedre, når 
programmet senere vises på tv, men 
det var da en fin nyskabelse til at 
fylde ”ventetid” ud og især de ultra 
garvede kunstnere Anne Linnet, 
Sanne og TV2 nød tydeligvis at 
være med blandt de udvalgte og 
leverede professionelt varen. 

Og så eksploderede festen naturlig-
vis igen – med Nephew – som med 
fyrværkeri bragende om ørerne 
satte værdigt punktum for jubilæet  
- og endnu en succesfuld festival 
med rekorder på al omsætning i 
boder, barer og madsteder.  

Genoplev nogle af de gode stunder 
på Kims og Flemmings billeder - vi 
glæder os allerede til næste år. ■
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Dansk krimi:
Snart kommer vi alle sammen på 
fornavn med Lulu & Leon, et kæres-
tepar fra kyststrækningen syd 
for København. Leon er en char-
merende og lynende intelligent 
vaneforbryder. Han spilles af Lars 
Brygman, som mange kender som 
La Cour fra Rejseholdet. Lulu, spil-
let af Lene Maria Christensen fra 
film som Fidibus, Frygtelig lykkelig 
og tv-serien Hotellet, er hans kæres-
te. Hun har en frisørsalon, men 
bliver kastet ud i en virkelighed 
med gangstertyper, suspekte fifle-
re og ukrainske prostituerede, da 
Leon ryger i brummen. Ikke mindst 
stifter hun også bekendtskab med 
den engagerede kriminalkommis-
sær Patrick Smith, så der er altså 
lagt op til et trekantsdrama af en 
ikke helt almindelig slags, når TV3 
kaster sig ud i en omgang fami-
liekrimi. Genren, der fokuserer på 
kontrasten mellem hverdagslivet 
og forbrydermiljøet, kender man fra 
successerien Sopranos.

TV 3 er klar med en stribe danske  programmer, såvel nye som 
populære kendinge. Lige nu følger vi fornøjet Robinson, der 
søger tilbage til rødderne, men nyt er på vej, bl.a. en ny dansk, 
stjernebestrøet krimiserie samt  bolig-og madprogrammer , som 
man aldrig har set dem før. 

Danmarks bedste amatørkok
TV3 har påtaget sig at kåre Dan-
marks bedste amatørkok i program-
met ”Kokkekampen”, der sendes i 
12 afsnit. Michelin kokken Bo Beck 
fra restaurant Paustian og mad-og 
vin redaktør fra Berlinske Tidende, 
Søren Frank, er dommere i den 
vanskelige opgave. De vejleder del-
tagerne  undervejs og kommenterer, 
hvordan råvarerne bruges – og mis-
bruges. Som programmet skrider 
frem, bliver ”leverpostejen skilt fra 
foie gras’en”, således at TV 3 senere 
kan kåre den fortjente vinder. Ud 
over titlen kan den dygtige kok 
lægge 250.000 kr op i kokkehuen, 
måske som hjælp til at åbne sin 
egen restaurant. 

2900 Happiness 
Hele 48 nye afsnit byder efteråret på 
med den populære 2900 Happiness 
serie. Finanskrisen er tilsyneladen-
de forbigået vores hovedpersoner. 
Se blot Mercedes (foto), der godt 
kunne være Danmarks noget køn-

nere bud på Paris Hilton, som hun 
lander med helikopter  med armen 
fuld af hvid lille racehund.  
Se med mandage kl. 19.30. Alle 
ugens afsnit genudsendes søndag 
eftermiddag. 

Sidst, men ikke mindst:
Robinson
Den igangværende Robinson serie 
er gået tilbage til rødderne og denne 
gang er det helt slut med luksus. 
Turen er allerede barsk og græn-
seoverskridende – intet er givet på 
forhånd, og ingenting er sikkert i 
denne 12. udgave af den udødelige 
ekspedition, som stadig trækker  
imponerende seertal til mandags 
programmet. ■
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Husk at stemme på TV3 PULS i din antenneforening

Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder,  inspirerende livsstils-
programmer, fede fi lm og pris belønnede  serier. Kanalen for mænd og  kvinder der 
sætter pris på solidt indhold.

* Fra 1. januar 2010 koster TV3 PULS 8,69 kr./md. pr. husstand

Hold pulsen oppe!
Underholdning er nøgleordet. God underholdning.

GRATIS
 i hele 2009!*

 Kanalen er gratis i hele 2009!*

 Eksklusive sportsrettigheder
FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League

 Inspirerende livsstilsprogrammer
 Fede fi lm
 Prisbelønnede serier
 En kanal for både mænd og kvinder.





”Hvor stammer vi fra?”
Vi er alle i familie! Programmet  
”Hvor stammer vi fra” følger sporet 
til de oprindelige grene på menne-
skets stamtræ. For at afsløre sam-
menvævede historier skjult i vore 
gener – ved hjælp af naboer fra en 
enkelt gade, der repræsenterer et 
mikrokosmos i verden. På bare en  
enkelt dag indsamler forskere DNA 
fra beboere i Queens i New York, for 
at kortlægge menneskets oldgamle 
folkevandringer.
Uanset race, religion og nationali-
tet kan vi alle føre vores oprindelse 
tilbage til menneskehedens vugge, 
Øst Afrika. Men det var for 60.000 
år siden. Hvordan foregik vores fæl-
les rejse, og hvor bragte det DINE 
særlige forfædre hen gennem den 
tid? Følg med på en enestående 
rejse tilbage i tiden og få indblik 
i menneskehedens historie - det 
kunne også blive en rejse mod mere 
tolerance de forskellige kulturer 
imellem. 
Premiere: onsdag den 
21. Oktober kl. 23.00 

Følg med i de nye spændende dokumentar serier på kanalen, 
der gi’r dig ny viden på en underholdende måde. Vi gi’r et par 
gode bud:

National Geographic Channel i efteråret

Ny serie: Bid mig! 
Hvis det suger,  bider  eller stikker, 
så er dr. Mike Leahy ude på en mis-
sion for at finde det, i NGC’s nye 
serie: Bid mig, som drager kloden 
rundt for at vise rejsende, hvad 
man IKKE skal gøre med bittesmå 
kryb, der slår en proper næve. 
Uanset om det er en syresprøjtende 
myre, en eksplosiv bille eller en 
erektions skabende edderkop, så er 
Mike på udkig efter alskens kryb 
og kravl. Mike beviser også, at det 
ikke er størrelsen på krybet, der 
har betydning, når det gælder om 
at udgøre en stor trussel for  men-
nesker. 
Vi kommer ind på flere dødbrin-
gende bæsters domæne – under 
lægelig overvågning – for at forstå 
videnskaben bag deres hemmelige 
våben, og fremhæve, hvordan man 
undgår at komme i uønsket nær-
kontakt med dem. Rejsen tager os 
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Af  Johnny Jensen

til så forskellige egne som  Brasilien, 
Borneo, Vietnam og Indien, hvor 
Mike er så letsindig at svømme i 
Ganges. Se selv, hvorfor det absolut 
ikke kan anbefales! Han oplever 
også de ødelæggende følger, som 
to notoriske blodsugere forårsager:  
sandfluer og moskitoer, hvor især 
moskitoen kan inficere mennesker 
med en hel række sygdomme, som 
f.eks elefantsyge – en af de mest 
vansirende sygdomme, der får lem-
mer til at svulme grotesk op.
Gys med – lørdage kl. 22. ■





MÅ SE PREMIERER 
OG NYE FILM
TCM (Turner Classic Movies) har 
indkøbt mere end 500 timers under-
holdning i form af nye klassiske film. 
Og så har alle filmene nu undertek-
ster. TCM vil i den kommende tid 
vise en masse ny-indkøbte film, som 
vi husker og holder af, og som derfor 
i dag kan betragtes som klassikere. 
Blandt andet ”Ocean’s Eleven”, som 
er spækket  med nogle af Hollywoods 
største talenter:
10. og 20. Oktober kl. 21.00
Ocean’s Eleven

Danny Ocean spilder ikke tiden. 
Mindre end 24 timer efter hans løs-
ladelse er han allerede igang med 
at planlægge sit nye kup – og ambi-
tionerne fejler ikke noget: Kuppet er 
det mest sofistikerede kasinorøveri 
nogensinde. 
Medv.: George Clooney, Brad 
Pitt, Matt Damon
Instr.: Steven Soderbergh
År: 2001

HALLOWEEN
Husk at låse døren forsvarligt, sluk-
ke lyset over hele huset, afmontere 
ringklokken og sætte dig godt til 
rette i sofaen lørdag d. 31 oktober. 
Der er nemlig lagt i posen til en 
rigtig uhyggelig aften på TCM med 
to rigtig gode men også meget ner-
vepirrende uhyggelige film. Er du 
bange nu? Det bør du være. For TCM 
skaber uhygge i forbindelse med 
Halloween.

Første film på programmet er 
den klassiske Steven King gyser 
“Ondskabens Hotel” med ingen min-
dre end Jack Nicholson i hovedrollen 
som den eksentriske forfatter, der 
tager sin familie med til et øde hotel 
for at tilbringe hele vinteren der. 
Det er næsten dømt til at gå galt. 
Trilleren kører på alle tangenter 
og TCM kan næsten garantere dig, 
at du har bidt neglene helt i bund 
inden Jack har sagt “come out, come 
out, wherever you are”. GYYS!!!

Men der er mere gys på programmet, 
hvis du ikke allerede har fået nok for 
en aften. Stilen skifter fra psykolo-

gisk triller til vampyr-temaet i en af 
de største klassikere, Hunger, inden-
for denne genre.  Hunger handler om 
den egyptiske vampyr Miriam, der 
har givet sin tidligere elsker John 24 
timer at leve i. I desperation tager 
han kontakt til den berømte læge 
Dr. Sarah Roberts, som ikke tror på 
hans historie, før hun selv ryger i 
Miriams kløer.
31. oktober kl. 21.00 
Ondskabens Hotel (1980)
Medv.: Jack Nicholson, Shelley
Duvall
Instr.: Stanley Kubrick
År: 1980

31. oktober kl. 23.25 The Hunger 
(1983)
medv.: Catherine Deneuve, David 
Bovie, Susan Sarandon
instr.: Tony Scott
År: 1983 
■
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Står du som ny kunde, og skal vælge, hvordan du vil se tv, så skal du kigge dig ekstra godt for.
Der er i dag mange forskellige udbydere af tv kanaler, og det kan derfor være utrolig svært at 
gennemskue, hvad du rent faktisk får for dine penge – og hvor meget du kommer til at betale pr. 
måned. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i din husstands behov for de enkelte tv-kanaler, 
antal af tv apparater i husstanden (ekstra programkort og digitale modtagere koster en formue), 
behovet for internet og IP telefoni (da disse produkter hos fl ere udbydere ikke kan fravælges). 
I denne artikel vil jeg prøve at belyse, hvad det kommer til at koste dig som forbruger pr. måned at 
se tv hos henholdsvis TDC (TDC HomeTrio), Boxer TV, Østjysk Energi (Profi ber) og hos Skanderborg 
Antenneforening. (Se skemaet nedenfor)

Hos TDC kan du købe produktet 
TDC HomeTrio, som leveres via dit 
telefonstik. Det er hér muligt at 
købe to forskellige produkter, nem-

lig TDC HomeTrio Basis bestående 
af 13 digitale tv-kanaler, telefoni 
samt bredbånd op til 10/1 Mbit/s. 
Prisen for dette er kr. 449,- pr. 
måned inkl. digital modtager. TDC 
HomeTrio består af 28 digitale tv-
kanaler, telefoni samt bredbånd op 
til 10/1 Mbit/s. Prisen er kr. 599,- 
pr. måned inkl. digital modtager. 
Ønsker man også Viasatpakken 
indeholdende 17 kanaler, er prisen 

kr. 742,- pr. måned. (Efter 1 år er 
prisen for samme løsning kr. 804,- 
pr. måned). Ovenstående priser er 
kun baseret på tilslutning til ét TV, 
og da internetforbindelsen deles, 
garanteres kun 512/128 kbit/s. Det 
er hos TDC ikke muligt at fravælge 
telefoni og internet.

   
 

 TDC Home Trio Boxer TV –  Profi ber  Skanderborg Ant.
  Boxer Max - Basis pakken  
    

Analoge kanaler NEJ NEJ 13 43

Digitale kanaler 28 37 42 48

Viasat kanaler JA NEJ JA JA

HD kanaler 79 kr./md. NEJ 5 (fl ere kan tilkøbes) 2 (fl ere kan tilkøbes)

Internet op til 10/1 Mbit/s NEJ 15/15 Mbit/s 99-499 kr./md.

IP Telefoni JA (0,25 kr./min.) NEJ 49 kr./md.  99 kr./md.

Opkaldsafgift IP Telefoni JA NEJ JA NEJ

Sprogpakker NEJ NEJ JA (kan tilkøbes) JA (kan tilkøbes)

PLAY JA NEJ NEJ JA (med internet)

Mobil bredbånd 199 kr./md. NEJ NEJ JA (kan tilkøbes)

Mobiltelefoni NEJ NEJ NEJ JA (kan tilkøbes)

Ekstra digital modtager 399/695 kr.

Ekstra digitalt programkort  + 59 kr./md. 119,50 kr./md. 49 kr./md. 30 kr./md.

    
Pris pr. måned for TV    

inkl. Viasat´s kanaler- kr. 742,-  kr. 304,- kr. 722,-  kr. 297,- 

HHHHHHHHHHHHH TDTDDCCCCCC kkkkk ddddd kkøbb

Af  Brian Bjerre
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Boxer TV har 4 forskellige produk-
ter. Priserne starter ved kr. 154,- 
pr. måned for 16 digitale kanaler, 
inkl. et programkort, eller kr. 244,- 
pr. måned for 20 eller 24 digitale 
kanaler inkl. et programkort (alt 
efter pakke). Endelig koster Boxers 
flagskib, Boxer Max, kr. 304,- pr. 
måned inkl. kortafgift, for 34 digi-
tale kanaler (Pr. 1/11-09 - 37 digita-
le kanaler). Boxer har ingen aftale 
med Viasat, hvorfor disse kanaler 
ikke kan tilkøbes, ligesom internet 
og IP telefoni heller ikke tilbydes.

Hos Østjysk Energi kan man få 
Profiber´s produkter. Basis pakken 
indeholder en 15/15 Mbit/s internet 
forbindelse og 25 digitale free-to-
air kanaler (DR, DR2, TV2 m.fl.), 
lokalkanaler og nabolands kanaler, 
til kr. 298,- pr. måned. Ønsker du 
betalingskanaler oveni, koster det 
ekstra kr. 178,- pr. måned for 13 
analoge og 22 digitale kanaler inkl. 
5 HD kanaler. (Efter den 31.12.09 
koster pakken kr. 213,- pr. måned). 
Ønsker du også Viasat´s kanaler 
koster de (for det første 1 år) kr. 
246,- pr. måned inkl. serviceafgift. 
I alt pr. måned (298+178+246) = 
kr. 722,- Efter 1 år koster Viasat´s 
kanaler alene kr. 425,50 pr. måned 
inkl. serviceafgift. (Det er muligt 
at tilkøbe billigere Viasat pakker, 
men hér tillægges en startafgift på 
kr. 990,-).  Det er, hos Profiber, ikke 
muligt at fravælge internet, mens 
IP telefoni kan tilkøbes. 
 

Kontingentet i Skanderborg An-
tenneforening er i dag, for den lille 
programpakke, indeholdende 14 
analoge kanaler, kr. 85,- pr. måned 
og kr. 115 pr. måned for 15 digitale 
kanaler inkl. kortgebyr på kr. 30 pr. 
måned til YouSee (pr. 1/11-2009 - 16 
analoge og 18 digitale kanaler) Den 
store programpakke koster kr. 267,- 
pr. måned for 43 analoge kanaler 
og kr. 297 pr. måned for 48 digitale 
kanaler inkl. kortgebyr på kr. 30 pr. 
måned til YouSee (Pr. 1/11-2009 - 
45 analoge og 51 digitale kanaler). 
Internet og IP Telefoni leveres af 
Dansk Kabel TV til priser fra kr. 
99-499,- pr. måned.

En direkte prissammenligning, 
baseret udelukkende på et stort 
udbud af tv kanaler, kunne se såle-
des ud:
TDC Home Trio - 28 digitale tv-
kanaler, telefoni samt bredbånd 
op til 10/1 Mbit/s + Viasatpakken 
indeholdende 17 digitale kanaler – 
I alt = kr. 742,- pr. måned inkl. leje 
af én digital modtager. Det positive 
er hér telefoni og internet, mens 
det negative er mangel på analoge 
TV-kanaler og dyr løsning for de 
følgende fjernsyn i husstanden.
Boxer TV - Boxer Max, 37 digitale 
kanaler – I alt = kr. 304,- pr. måned 
inkl. kortafgift. Det positive hér er, 
at alle kan erhverve dette produkt, 
hvis de har den rigtige modtager, 
mens det negative er, at man ikke 
kan tilkøbe Viasat´s kanaler, inter-
net eller IP Telefoni hos Boxer.
Profiber - Basis pakken, indehol-
dende en 15/15 Mbit/s internet for-
bindelse, 13 analoge og 47 digitale 
kanalerne inkl. 5 HD koster - I alt 

= kr. 722,- pr. måned inkl. kortaf-
gift. Det positive er hér den hurtige 
internet forbindelse og det store 
udbud, mens det negative er uover-
skueligheden, analog TV er tilkøb 
og priserne - ikke mindst, hvis man 
vil se tv på flere fjernsyn i hus-
standen.
Skanderborg Antenneforening – 
Den store programpakke med 43 
analoge kanaler og 48 digitale kana-
ler inkl. kortgebyr  koster - I alt = 
kr. 297,- pr. måned. Det positive er 
hér et stort udbud af TV-kanaler 
inkl. analoge - til en relativ lav pris. 
Det negative er priserne på inter-
net sammenholdt med de nuvæ-
rende hastigheder samt mangel på 
fleksibilitet af digitalt tilvalg.

Konklusionen på ovenstående pris-
sammenligning er, at alle oven-
stående udbydere har forskellige 
forcer, da de hver især henven-
der sig til forskellige kunder. TDC 
Home Trio og Boxer TV er godt 
til husstande uden for kabelnettet 
og fibernettet´s dækningsområde. 
Fælles for begge udbydere er, at 
deres udbud er for dyre, hvis man 
vil have flere TV tilsluttet, lige-
som Viasat´s kanaler koster rigtig 
meget – eller slet ikke leveres. 
Profiber har de fleste kanaler, men 
tvinger dig til at købe internet 
og IP Telefoni, inden du får tv. 
Ligesom Viasat´s kanaler også hos 
Profiber er meget dyre og analogt 
tv er tilkøb.
Skanderborg Antenneforening har
stadig det bedste udbud af tv-
kanaler – til den bedste pris, mens 
internethastighederne og priserne 
på disse først nu er ved at være 
konkurrencedygtige. ■
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Programafstemning 
Af  Henrik Christensen

Skanderborg Antenneforening har 
en lang tradition for at der afhol-
des programafstemning hvert år 
inden generalforsamlingen.

Det ligger bestyrelsen meget på 
sinde, at der er så mange medlem-
mer som muligt, der stemmer, og 
at de enkelte familier snakker 
sammen, så alle i familien bliver 
hørt.
Vi har løbende orienteret omkring 
afstemningerne og markedsført 
det gennem oplysninger i bladet 
og gennem vores hjemmeside.
De sidste to år har det været 
muligt at stemme både via stem-
mesedlen i vores blad samt via 
internettet.

Sidste år var der under 2.000 
af vores 12.000 medlemmer, der 
valgte at afgive stemme –
hvilket vil sige ca. 16%. Det tal 
vil vi gerne have op, det er vigtigt 
at få tilkendegivelser fra med-
lemmerne, selvom afstemningen 
”kun” er vejledende.  

På den årlige generalforsamling 
bliver næste års kontingent fast-
sat, og så går øvelsen i al sin 
enkelhed ud på at sammensætte 
programpakken ud fra vores med-
lemmers ønsker under hensynta-
gen til de økonomiske rammer.

Vi starter fra oven på afstem-
ningslisten, med at købe de pro-
grammer, der får flest stemmer, 
og når vores fastsatte kontingent 
er brugt, supplerer vi med billige 
og evt. gratis programmer, der 
står længere nede på afstemnings 
resultatet.
Vi ser også på genre og kan godt 
finde på at fravælge en dyr sport-
skanal nede på listen, såfremt 
vi vurderer, at sporten er godt 
repræsenteret med programmer, 
der har fået flere stemmer.

Vi kan aldrig gøre alle tilfredse, 
men vi bestræber os hvert år på 
at følge vores medlemmers ønsker 
og få flest mulige programmer 
med i vores programpakker.

Når vi måler på, hvad vi får 
for vores penge i Skanderborg 
Antenneforening er det faktisk 
lykkedes  ret godt indtil nu.
  
Eventuelt 3- pakke-struktur
I 2009 valgte bestyrelsen at ind-
stille til generalforsamlingen, at 
prisen for den store pakke ikke 
skulle stige voldsomt, som pris-
stigninger ellers lagde op til.
Generalforsamlingen valgte at 
stemme for et kontingent for den 
store pakke på kr. 3.195,-.

Når vi fastfryser kontingentet, 
har det konsekvenser, og vi måtte 
sige farvel til bl.a. Disney Channel 
og Eurosport.
Dette er der selvfølgelig nogle, 
der ikke er tilfredse med.

Til næste generalforsamling 
arbejder bestyrelsen med mulig-

heden for at kunne tilbyde en 3- 
pakke- struktur.

En 3- pakke-struktur vil åbne for 
muligheden for at tilgodese de 
medlemmer, der bare vil kunne 
se det hele – men også gerne vil 
betale herfor.

En mellempakke kunne tilgodese 
de medlemmer, der vil have et 
bredt tv udbud men også til en 
god pris.

Den lille pakke vil henvende sig 
til medlemmer, der ønsker et mere 
begrænset
udbud til en meget fornuftigt pris.

Brug din indflydelse 
I skrivende stund indhenter 
vi erfaringer fra andre anten-
neforeninger og vejer fordele 
og ulemper. Vi håber at kunne 
præsentere et gennemarbejdet 
forslag til næste års general-
forsamling, der er fastsat til 
23. februar 2010. Mere herom i 
næste nummer af bladet. ■

Sådan sammensættes udbuddet i Skanderborg  



Som rendyrket filmkanal udnyt-
ter Showtime også muligheden 
for at lave tema-aftener, hvor de 
store actionhelte hyldes, f.eks. i en 
”Mickey Rourke day”, ”Rise of the 
Machines”, ”Christmas Toys Gone 
bad” og mange  flere, så genrens 
mange tilhængere kan få en vir-
kelig gourmet aften. 
Kanalen byder også hver torsdag 
på Horror aften – an aften med 
gys og gru, hvor hårene rejser 
sig og har svært ved at lægge sig 
igen.

Her i efteråret kan vi bl.a. glæde 
os til: Jagten på røde oktober – 
med Sean Connery, Saving Private 
Ryan med uforlignelige Tom 
Hanks, Scarface, Big Lebowski og 
Shaft Still. 
Se eller gense disse fantastiske 
klassikere med karakterskue-
spil, som blander spænding med 
drama.   
Showtime er HELT reklamefri og 
har naturligvis danske undertek-
ster. Der er non-stop action og 20 
premierer om måneden. Rigtig go’ 
fornøjelse i sofaen! ■

Seerne i Skanderborg har siden 1. september kunnet glæde 
sig over at få et adrenalinkick, når man stiller ind på den nye 
kanal i anlægget, fi lmkanalen Showtime. Her fi nder du nogle 
af de absolut bedste actionfi lm fra de seneste årtier fra alle 
de største fi lmselskaber i Hollywood.
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Nu har du, som medlem 

af Skanderborg Antenne-

forening, mulighed for at 

bestille hidtil usete 

hastigheder på dit internet 

- helt op til 50 Mbit.

Kig ind på 

www.danskkabeltv.dk 

eller kontakt vores 

kundeservice på 

70 20 25 98 for bestilling.
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Kanal 4
Udover glædelige gensyn med nye 
afsnit af seriesucceser som ”De 
unge mødre”, ”Singleliv”, ”QTV” 
og ”Baronessen flytter ind” giver 
Kanal 4 dig også et univers fyldt 
med ny og inspirerende underhold-
ning.

Kan en teaterinstruktør begå sig 
som hoteldirektør? Og hvordan går 
det, når man vil indføre lykke-
ledelse i den konservative hotel-
branche? I den nye serie Halløj på 
Strandhotellet går Kanal 4 tæt på 
kendisparret Alexander Kølpin og 
Sarah Zobel Kølpins bestræbelser 
på at istandsætte og lede to badeho-
teller i Tisvildeleje, Nordsjælland. 
En ting er helt sikker – intet bliver 
overladt til tilfældighederne, når 
Alexanders 10 år gamle drøm skal 
føres ud i livet.

Kanal 5
Kanal giver dig underholdning, som 
du aldrig har set det før og tilbyder 
det bedste inden for fodbold, film 
og serier!

Oplev sort magi og utraditionel tryl, 
når Kanal 5 viser Rune Klan som 
det altoverskyggende midtpunkt 
i det nye underholdningsprogram 
Rune Klans Trylleshow. I showet 
vil Rune en gang for alle bevise, at 
han ikke bare er en unik entertai-
ner og morsom komiker, men også 
en tryller i verdensklasse. Intet er 
overladt til tilfældighederne, og alle 
indslag i programmerne indeholder 
elementer af tryl og uforklarlige 
tricks med blandt andet kort, sko 
og kuglepenne.

Massiv dækning af europæisk top-
fodbold og den danske pokaltur-
nering
La Liga er stedet for fodboldens stør-
ste stjerner som Ronaldo, Zlatan, 
Messi og Kaka, mens Premier 
League utvivlsomt er verdens stær-
keste liga. På Kanal 5 kan man 
hver weekend følge de to ligaers 
mange stjerner, når de tørner sam-
men med storhold som Barcelona, 
Manchester United, Chelsea, Real 
Madrid, Arsenal og Liverpool. 

6’eren
6’eren byder på et potent miks af 
serier, hårdtslående fight night, 
actionfilm, hurtige biler, comedy, 
Sci-Fi og medrivende sport – alt 
skræddersyet til den moderne 
mand!

Tema-aftenen Mænd og Motor har 
premiere på det helt nye danske 
program ”Gear og Lir”. Her præsen-
terer og tester Mads Christensen 
og Jason Watt på en ny og under-
holdende facon de nyeste biler og 
det fedeste udstyr til bilen. Se 
tests af de nyeste gps’er, de fedeste 
bilspil og de sprødeste fælge til 
mandens kæreste eje – bilen.

Seerne kan også se frem til det 
helt nye program Danmarks 
næste comedystjerne. I program-
met dyster 20 amatørkomikere 
mod hinanden. Ledt an af vært 
Sebastian Dorset får de chan-

cen for at overbevise et kræsent 
dommerpanel om, at netop de er 
den nye, lysende stjerne i den dan-
ske comedyverden.

6’eren byder på flere afgørende 
VM-kampe i efteråret, når vi sen-
der fra Englands sidste kampe i 
gruppe 6. De seneste par kampe 
på Wembley har været sande mål-
fester senest med Englands sejr 
på hele 6-0 over Andorra. 6’erens 
seere kan med garanti glæde sig til 
mange flere mål, når stjernespil-
lere som Wayne Rooney og Frank 
Lampard i efteråret løber på banen 
for at cementere Englands kurs 
mod VM.

Det er også 6’eren, du skal stille ind 
på for at se bragene fra den span-
ske Copa del Rey og den engelske 
FA CUP. ■

Kanal 4
Udover glædelige gensyn med nye cen for at overbevise et kræse

Kanal 4, 5 og 6 i efteråret 2009
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STRIBEVIS AF
PROGRAMMER

HOS TV 2
TV 2 byder på masser af kvalitetsfjernsyn for hele familien, hver
dag hele året – både hvis du er til go’e film uden afbrydelser,
nyheder døgnet rundt, vanvittig dansk comedy og god gedigen 
underholdning med sang og musik.

MASSER AF COMEDY

GOD GEDIGEN
UNDERHOLDNING

NYHEDER
24 TIMER I DØGNET

GO’E FILM UDEN
AFBRYDELSER
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TV 2 
– Danmarks største fællesskab
TV 2 er danskernes foretrukne tv-
kanal og samler flere gange om året 
et millionpublikum foran skærmen 
til nye programmer og populære 
serier og shows. I efteråret 2009 
byder TV 2 for første gang nogen-
sinde på tre nye fiktionsserier i én 
sæson. Et af disse tiltag er: 

Lærkevej
TV 2s nye fiktionsserie repræsen-
terer en helt ny genre på dansk tv. 
Serien balancerer mellem comedy 
og drama og fortæller historien om 
beboerne på en tilsyneladende helt 
almindelig parcelhusvej. Men alle 
Lærkevejs beboere bærer på en 
skæbnesvanger hemmelighed, der 
konstant driver dem ud i absurde 
og komiske situationer. 
Premiere 24. september

TV 2 Zulu – fordi vi elsker tv
På TV 2 Zulu elsker vi at tage chan-
cer og eksperimentere med nye 
idéer. Her er et par af de ting, vi 
byder på i efteråret:

Kristian
TV 2 Zulu er stolt over at kunne 
byde velkommen til en helt ny 
og banebrydende sitcom. Serien er 
en moderne storbyfortælling om 
singlefyren Kristian, og alle de for-
viklinger han kommer ud i. Serien 
byder på masser af skæve special 
effects og digitale finurligheder. 
Premiere 16. november

TV 2 Charlie 
– god gedigen underholdning
På TV 2 Charlie elsker vi at invi-
tere til fest med masser af med-
rivende underholdning, musik og 
hjertevarme. I efteråret byder vi 
bl.a. på:

Spørg Charlie
Ny sæson af et af Charlies mest 
populære programmer, hvor kendte 
danskere giver festlige og fornøjelige 
svar på seernes spørgsmål om små 
og store dilemmaer.  Panelet består 
af Ulla Terkelsen, Niels Hausgaard, 
Lisbet Dahl, Erik Clausen, Pernille 
Højmark, Jacob Haugaard, Signe 
Svendsen og Jens Gaardbo. Michael 
Meyerheim er værten, der forsøger 
at styre løjerne og give seerne svar 
på deres mange spørgsmål.
Premiere 2. september

TV 2 FILM 
– go’e film uden afbrydelser 
TV 2 FILM sender de bedste film 
fra de seneste tre årtier hver dag, 
hele døgnet. Her kan du vælge 
imellem romantiske dramaer, hæs-

blæsende action eller hyggelige 
familiefilm. Og du kan også se TV 2 
FILM i knivskarp HD-kvalitet, som 
garanterer dig de bedste billeder og 
den bedste lyd til dine yndlingsfilm. 
TV 2 FILM er 100 % reklamefri, så 
du kan se de mange go’e film helt 
uden afbrydelser. I efteråret viser 
vi bl.a. Kate & Leopold, Traffic, The 
Passion of the Christ, Drømmen og 
Lost in Translation.

TV 2 NEWS
Klimamagasinet 
Hver fredag tager TV 2 NEWS 
temperaturen på klimadebatten 
i et nyt aktuelt magasinprogram, 
som går i dybden med de emner, 
som vinterens topmøde fokuserer 
på. Værten Poul Erik Skammelsen 
diskuterer nogle af emnerne i kli-
madebatten sammen med politiske 
eksperter og gæster i studiet. TV 
2 NEWS sender også direkte ind-
slag fra selve klimatopmødet, som 
afholdes i Bella Centret på Amager 
i december. ■

Velkommen til efteråret 2009 
i TV 2 Familien



På bredbåndsområdet går udviklin-
gen stærk. En løbende ombygning 
af antennenettene gør det nemlig 
muligt at tilbyde hastigheder på 
bredbånd, som er hidtil usete.  Det 
betyder, at hastigheder som 50 Mbit 
nu bliver en mulighed.
For kunderne har det en afgørende 
betydning, idet man vil opleve en 
kapacitet – både på up- og download 
– der gør det muligt at hente film, 
streame tv-udsendelser og meget 
andet fra nettet i en rigtig god kva-
litet. Derudover vil den generelle 
elektroniske kommunikation blive 
meget hurtigere og nemmere.

Nye muligheder 
– nye produkter
I takt med at markedets og kun-
dernes krav stiger, udvikler Dansk 
Kabel TV nye produkter, hastighe-
der og tilbud, der giver kunderne en 
fremtidssikret og spændende palet 
af løsninger. Dette selvfølgelig uden 
at gå på kompromis med de høje 
krav til kvalitet. 

Det betyder blandt andet, at Dansk 
Kabel TV efter ombygning af net-
tet i Skanderborg Antenneforening, 
allerede nu kan tilbyde medlem-
merne bredbåndshastigheder med 
turbu. Samtidig fastholder vi en 
del af de kendte hastigheder – så 
der er fortsat stor valgmulighed 
for medlemmerne. De nye hastig-
heder, som kan bestilles nu på 
www.danskkabeltv.dk er : 

512/256 kbit 99 kr/mdr
3 Mbit/512 kbit 169 kr/mdr
8 Mbit/1 Mbit 209 kr/mdr
12 Mbit/512 kbit 249 kr/mdr
20 Mbit/1 Mbit 299 kr/mdr
30 mbit/4 Mbit 399 kr/mdr
50 mbit/5 Mbit 499 kr/mdr

Derudover vil Dansk Kabel TV lan-
cere mobilt bredbånd og mobilte-

lefoni ligeledes i løbet af efteråret. 
Mobilt bredbånd sikrer jo netop 
stor fleksibilitet, idet man er online 
uanset, hvor man befinder sig. 
Kundeservicechef hos Dansk Kabel 
TV Palle Jensen mærker især også 
denne efterspørgsel i markedet og 
hos kunderne. 

Dansk Kabel TV vil desuden lan-
cere PLAY i efteråret. PLAY er et 
tillægsprodukt til kundernes bred-
båndsløsninger, hvor man kan få 
ubegrænset download af musik. Så 
uanset om man er til gamle klas-
sikere eller de sidste nye pop-hits 
er der altid musik, der matcher ens 
genre.

Endvidere arbejder Dansk Kabel TV 
også for en beskyttelse og sikring af 
kunderne. Med de mange trusler, 
der i stigende grad er fra internet-
tet og hackere af f.eks. netbanker, 
føler vi et ansvar for at kunne til-
byde vores kunder en beskyttelse 
af deres bredbåndsforbindelse. Med 
sikkerhedspakken, der sikrer op 
til 5 pc´ere i husstanden, har kun-
derne en rigtig god sikring mod 
ubudne gæster – fra blandt andet 

intranettet og fra mails og filer. 
Sikkerhedspakken opdateres helt 
automatisk, så man altid opnår den 
bedste beskyttelse. 

En stærk alliance
Dansk Kabel TV er meget lydhør 
overfor markedet og kundernes 
behov. Og kun gennem et stærkt 
samarbejde mellem antennefor-
eningerne og Dansk Kabel TV, kan 
vi udvikle attraktive løsninger og 
produkter, som matcher markedets 
krav. Netop sådan et samarbejde 
har Skanderborg Antenneforening 
og Dansk Kabel TV. Sammen hol-
der de løbende møder om tiltag 
i foreningen og nye løsninger og 
produkter. Dette er til stor gavn 
for medlemmerne, som derved får 
attraktive produkter og tilbud. ■

En stærk alliance
Hastig udvikling... Markedet for tv, telefoni og bredbånd be-
væger sig i et stadigt hastigere tempo og mulighederne bliver 
fl ere og fl ere. 
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Af  Jørgen Nilsen, Dansk Kabel TV
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Vi starter i sportens verden, hvor 
PULS sender 2. runde af den nye 
UEFA Europa League, afløseren for 
UEFA Cup’en 22. oktober direkte 
fra kl. 19.00-23.00. 
Formel 1-sæsonen afsluttes på 
den nye bane i Abu Dhabi d. 30. 
oktober - 1. november. Her på Yas 
Marina Circuit kommer du til at 
opleve tre dage, hvor spændingen 
om årets verdensmesterskab forlø-
ses. Inden da kan du varme op med 
grandprixerne i Japan (2-4/10) og 
Brasilien (16-18/10). Og husk, at 
TV3 Puls dækker Formel 1 fuldt 
ud med træning, kvalifikation og 
selve løbet.

Af  Michael Kvetny

Den nye TV3 PULS byder på Formel 1, europæisk topfodbold og 
superprogrammer inden for mad, bolig og kriminalstof. Det er 
med andre ord en kanal, der taler direkte til dig med fi ngeren 
på pulsen! 

Fængselsliv og mordgåder
Er du fascineret af kriminalstof?
Det er vi også. Derfor har vi seri-
erne Fængselsliv og Homicide File 
klar til dig i oktober. De ligger 
naturligvis på den rigtige side af 
børnenes sengetid og kommer man-
dag-fredag omkring kl. 23.00.
Fængselsliv er en dokumentarserie 
om livet inden for murene i Wabash 
Valley Prison i den amerikanske 
delstat, Indiana. Wabash er det 
mest flugtsikre i USA, for her sid-
der nogle af verdens farligste for-
brydere. Vi finder ud af, hvordan 
fangerne tænker og opfører sig, og 
hvordan fængselsbetjentene holder 
dem under kontrol.

Bo godt, spis godt
Grand Design er serien, der luk-
ker dig inden for til nogle helt 
usædvanlige byggeprojekter, alt fra 
underjordiske hjem til ombyggede 
vandtårne. Vi følger projekterne fra 
tegning til færdig bolig. Og går helt 
tæt på de detaljer, der er med til at 
gøre det aktuelle projekt til noget 
ganske særligt. Se de eventyrlige 
boliger hver tirsdag kl. 20.00. 

Den allerstørste fest må godt skille 
sig lidt ud, ikke sandt? Men hvad 
skal man servere? Det har Heston 
Blumenthal en hel række bud på i 
den nye madserie, Det Ultimative 
Måltid. Hver mandag kl. 20.00 
kaster mesterkokken sig ud i et 
kulinarisk maratonløb, der ender 
med en mageløs menu. Blumenthal 
er i øvrigt ingen hr. Hvemsomhelst. 
Han ejer den berømte The Fat 
Duck, som blev kåret til verdens 
bedste restaurant i 2004. ■



HUSK AT STEMME PÅ DIN YNDLINGS KANAL!

Danmarks eneste tv-kanal for mænd


