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FORORD

Efterårets regn og rusk udgør som vanligt en 
perfekt ramme for tv-underholdning og anden 
stillesiddende ”aktivitet”, og ligeså traditionelt 
er det da også her, programlæggerne bruger 
de fleste kræfter på at ny-udvikle programmer 
og – ikke mindst – støve godt brugte formater 
af til en ny omgang. Det gælder især hoved-
kanalerne til den vigtige fredagsunderholdning, 
hvor der tilsyneladende er stor uvilje mod at 
prøve NYT: Og seertallene, især for TV 2,  
bekræfter jo, at ideen holder! 

For medlemmerne i Skanderborg er valgmulig-
hederne dog så markante, at det absolut er et 
”frit valg”, om man endnu engang følger med i 
dansefesten og ”talent” programmer, da vi med 
et enkelt klik kan sammensætte vores egen pro-
gramflade - en tendens, vi naturligvis gør alt for 
at promovere i bestyrelsen. Vi giver også gerne 
plads til nye seriøse kanaler, der har et indhold, 
som vi vurderer, mange seere gerne vil præsen-
teres for, og vi vel at mærke kan gøre det uden 
at pine kontingentet op i pris. Efterårsfladen vil 
derfor ofte være præget af, at nye kanaler gives 
en prøvetid, men det er op til vores medlemmer, 
om de skal have varig plads, når og hvis de 
begynder at koste penge. 

Andetsteds i bladet præsenteres nogle af de 
tekniske nyheder/udfordringer, som vi skal ruste 
os til at møde, og som vi bruger megen tid til 
at dissekere. Web tv mulighederne er i dag 
en realitet, HD en selvfølge, og internet  kon-
kurrencen skærpes med bl.a. ”symmetriske” 
hastigheder, hvor kunderne selv kan vælge 
deres egen kombination af download/upload 
hastighed. Det virker som et stort skridt fremad 
og helt i tråd med ”frit valg” konceptet med de 
individuelle løsninger, vi gerne vil støtte. 

Priser kommer vi til at gå meget mere ned i 
med næste nummer af bladet, hvor den årlige 
afstemning om kanaludbuddet skal afvikles, 
men vi kan allerede konstatere, at der bliver 
mange af dem! Vi vil naturligvis bestræbe os på 
stadig at holde hovedet koldt i de forhandlinger, 
der allerede begynder her i efteråret og noterer 
løbende de tilkendegivelser, medlemmerne er 
kommet med til os. De er meget værd for os, 
da de indikerer, hvor man gerne vil ha’, vores  
fokus især skal være på det punkt. – Ellers 
ønsker vi som vanligt god læsning og rigtig 
godt tv-efterår. 
Bedste hilsner

Hanne Grøn
Ansv. Redaktør  
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Et spændende eft erår 
med Skanderborg Antenneforening
AF  HENRIK CHRISTENSEN

En god tid
Efteråret byder på rig mulighed for at 
hygge sig i sofaen med sin yndlings-
serie, en god film eller god musik – 
Skanderborg Antenneforening leverer det 
hele.

Repræsentanter fra bestyrelse og kon-
tor  har i september måned deltaget på 
studietur til Berlin, hvor vi har deltaget på 
IFA Messen 2013, som er en af verdens 
største elektronikmesser, og deltaget i 
seminar med YouSee og Dansk Kabel 
TV, som har løftet sløret for nogle af 
de spændende nyheder, vi får mulig-
hed for at tilbyde vores medlemmer i 
Skanderborg Antenneforening. 

Community Wifi
Som nogle af de første udbyde-
re i Danmark, tilbyder Skanderborg 
Antenneforening, i samarbejde med 
YouSee, vores medlemmer Community 
Wifi. Vi forventer at starte op i oktober 
måned.

Community Wifi betyder, at Skanderborg 
Antenneforenings bredbåndskunder vil 
dele deres Wifi i hele vores dæknings-
område.

Du vil således få muligheden for at være 
på nettet, selv om du ikke er inden for dit 
eget modems rækkevidde. 

I løbet af den nærmeste fremtid vil flere 
byer i Danmark deltage i YouSee´s 
Community Wifi, og hvem ved, om vi ikke 
på sigt laver samarbejde med udenland-
ske udbydere, så vi på et tidspunkt bliver 
et stort net.

Det skal understreges, at deltagelse i 
Community Wifi ikke går ud over den 
internethastighed, du har tilkøbt, og som 
er til rådighed for dig og din husstand.

Bredbånd med Bland Selv
Skanderborg Antenneforeningene indfø-
rer ’Bredbånd med Bland Selv. 

Det er med stor glæde, at vi nu kan for-
tælle nyheden om, at vi i samarbejde med 
YouSee, som den første bredbåndsudby-
der giver vores medlemmer mulighed for 
selv, at vælge fordelingen mellem up- og 
downloadhastighed på deres bredbånds-
forbindelse. Det betyder, at du løbende 
– og med minutters varsel – kan ændre 
fordelingen mellem up- og downloadhas-
tighed på din bredbåndsforbindelse.

Up- og download med 
samme hastighed
Med lanceringen af ’Bredbånd med 
Bland Selv’ får bredbåndskunderne også 
adgang til såkaldt symmetriske hastig-
heder, hvor up- og download sker med 
samme hastighed. 

Kvalitet i signalet fra 
Skanderborg Antenneforening 
– helt ind til dit fjernsyn
De nye flotte fladskærms tv er efterhån-
den kommet ned i en pris og kvalitet, 
så alle kan være med. Fra omkring kr. 
3.000,- og op efter, kan vi nu erhverve 
et fladskærms TV, der kan vise de klare 
HD signaler.

Skanderborg Antenneforening opgrade-
rer og vedligeholder vores store kabelnet, 
så det er i tip top stand, og således, at vi 
ved vi leverer et kvalitetssignal helt frem 
til din stander.

Det sidste stykke fra standeren, gennem 
haverne og indkørslen, gennem forstær-
kere og interne fordelinger, helt frem til 
det sidste stik i dit fjernsyn, er dit eget 
ansvar.

Synes du ikke kvaliteten på dit nye flad-
skærms tv er tilfredsstillende, eller ønsker 
du bare at få gennemgået dine interne 
installationer af en fagmand, tilbyder vi 
i samarbejde med Dansk Kabel TV, et 
husinstallations tjek for kr. 195,-
(normalpris kr. 495,-)

Bestil og se nærmere på Dansk Kabel 
TV´s hjemmeside.

Godt efterår
Skanderborg Antenneforening ønsker jer 
alle et godt efterår, med masser af hygge 
i sofaen og med kvalitetsprodukter fra 
jeres lokale forening.

Tv-hilsner

Henrik Christensen
formand  
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Skanderborg Antenneforening var i starten af september måned på IFA fagmesse i Ber-

lin, hvor stort set alle tv producenter, i modsætning til sidste år, kunne fremvise Ultra HD 

(4K) og OLED (Organic Light-emitting Diode) fj ernsyn. Enkelte også med buede skærme.

AF  BRIAN BJERRE

Samsung lancerede verdens største 
Ultra HD tv på hele 110” på IFA Mes-
sen. Derudover kommer modellen 
også i 98” og 84” De mindre modeller 
i 65” og 55” er kommet til Danmark 
og koster henholdsvis 45.000 kr. og 
30.000 kr.

IFA fagmessen i Berlin

På IFA messen kunne LG Electronics vise verdens største buede 
OLED-fjernsyn på 77". Det kommer til Danmark i november og 
forventes at koste ca. 80.000 kr. 

55" modellen kommer i en anderledes version: OLED 
Gallery, hvor fjernsynet er monteret i en ramme som 
et maleri. I rammen er der indbyggede højttalere og 
yderrammen vil kunne skiftes.

LG´s UHD tv findes allerede på det danske marked i 
84" til 100.000 kr., men til oktober kommer to serier 
i 55" og 65". Den billige udgave koster henholdsvis 
30.000 kr. og 40.000 kr.

Af øvrige tv producenter kom SONY med 
flere forskellige UHD TV med sidehængte 
højttalere som ovenfor.
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Samsung præsenterede også verdens første buede UHD TV på 65”

Panasonic præsenterede verdens 
første UHD på 65" med billede 
opdatering på 60 fps (60 billeder i 
sekundet). Det er kommet til 
Danmark og koster 65.000 kr.

De kunne, som verdens første producent af 
UHD OLED TV fremvise dette 55”

Philips 65", som just har vundet en EISA-pris 
i UHD-kategorien til 40.000 kr. og en 77 kilo 
tung 84" til oktober til 100.000 kr. - begge har 
Ambilight på tre sider og 84" har indbygget 
dobbelt-subwoofer. 
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TLC er med sine internationale og danske 
produktioner og nye formater af højeste 
kvalitet en kanal, vi er stolte over at have 
bragt ind i familien. Med en blanding af 
krimigåder, kagekunst og kvindelighed 
giver TLC dig faktuelt og humoristisk 
stof til eftertanke. Kanalen gør plads til 
refleksion og får dig til at trække på smi-
lebåndet. Det er nytænkende og moderne 
tv, der rummer både det nærværende og 
uforudsigelige, så TLC passer til dig, uan-
set hvilken verden eller hvilket humør, du 
befinder dig i.

Efterårets premierer
Med nye sæsoner af en række TLC-
favoritter går vi et særdeles underhol-

mere ærkeamerikansk, hysterisk morsomt 
og skørt end i Here comes Honey Boo 
Boo!

Er man til det lidt mere alvorlige, er 
mulighederne også mange på TLC. Hver 
søndag sender vi en række nærgående og 
spændende dokumentarer, der går tæt på 
alverdens problemstillinger. Følg blandt 
andet pin-up model og bodybuilder, Jody 
Marsh, når hun vender tilbage i en helt 
ny og mere seriøs rolle. Jody undersøger 
blandt andet det omdiskuterede emne 
inden for bodybuilding, steroider, og går 
ligeledes tæt på et andet tabu, som kun få 
tør undersøge, prostitution.

Nærgående dokumentarer er en populær 
genre på TLC, ligeså vel som bryllups-
programmer og mode-programmer er det. 
I efteråret dedikerer vi torsdag aften til 
bryllupper og kjoler, når vi blænder op for 
den nye programserie I Found The Gown,  
samt en ny sæson af serien Say Yes To 
The Dress. ■

TLC - Plads til fordybelse 

dende efterår i møde. Find din indre 
fashionista frem, bliv forarget og forel-
sket og lær mere om krop og sjæl, når 
bl.a. Here Comes Honey Boo Boo, Food 
Hospital, Breaking Amish, Shop Amok, og 
Cake Boss vender tilbage i nye sæsoner.  
Samtidig byder vi på nye, stærke doku-
mentarer og serier fra hele verden i ægte 
TLC ånd.

Et af de mest populære programmer i 
det forgangne år, der for alvor formåede 
at dele vandene, var serien om Honey 
Boo Boo og hele hendes skøre familie. 
Familien er endnu en gang klar til at give 
seerne et stort smil på læben, når vi følger 
dem i alt fra skønhedskonkurrencer til del-
tagelse i de lokale redneck games og et 
forestående familiebryllup. Det bliver ikke 

Passionerede personligheder fra både ind – og udland. In-

spirerende og autentiske programmer med humor og kant. 

Spændende genrer med tyngde og bredde. 

og lune, gråd og grin

Bryllupsfeber på TLC. 

Hver torsdag kl. 21.00 – 23.00 

Jody Marsh: Steroider og Jody Marsh: Prostitution. 
Premiere den 20. oktober kl. 22.00

Here Comes Honey Boo Boo. 
Hver onsdag kl. 21.00
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DIT LIVS SOUNDTRACK
DANMARKS MUSIK TV-KANAL  MED DE STØRSTE 
HITS FRA FØR OG NU!

DAN RACHLIN, VÆRT PÅ VH1

AWKWARD

HVER SØNDAG
KL. 19.30 PÅ MTV

Børnenes favoritter på dansk 

- hver dag fra kl. 05-21.

Sjove, spændende og lærerige 

programmer for børn i alderen 2 – 14 år
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Komedie-dramaet handler om teenager-
en Jenna Hamilton, som vi mødte i de to 
tidligere sæsoner af Awkward hvor hun tak-
lede spørgsmålene ’hvem er jeg’ og ’hvem vil 
jeg være kærester med?’. I den nye sæson 
begynder Jenna på Palos Hills High, og bliver 
konfronteret med spørgsmålet ’Hvem vil jeg 
gerne være?’. 

Jenna virker til at leve sit liv igennem hendes 
forhold med Matty og føler sig bagud socialt 
nu hvor hendes bedste veninder Ming og 
Tamara begynder at blomstre.

Se de sjove nye afsnit af Awkward hver 
søndag kl. 19.30 på MTV.

Forbered dig på at møde de underligste veninder- Sam 
& Cat!

Sam er højt råbende, selvstændig og mega stærk, imens 
Cat er sukkersød og rigtig glemsom. Deres forskellige 
personligheder gør kun deres venskab stærkere, og de 
betragter hinanden som bedste veninder og bor endda 
sammen! 

Sammen er de et stærkt par, der elsker sjov og eventyr, 
bare ærgerligt at det kommer med en pris! En barnepige 
forretning bliver hurtigt svaret til deres tomme lommer men 
også en ekstra grund til de endeløse, skøre eventyr!

Se Sam & Cat hver søndag kl. 19.15 på Nickelodeon.

Nyheder på MTV og nickelodeon

Awkward

Sam & Cat

9Nr. 3 - oktober 2013





Hvorfor få lidt, 
når du kan få det hele?
Der venter Eurosports seere et inferno af store events de kommende måneder. Bjarne Riis 

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

og den tyske Bundesliga er blevet verdens bedste. Derudover sender Eurosports kanaler 

eksklusivt fra de største begivenheder i vinterlandskabet. 

Får Caroline Wozniacki en 
Grand Slam-titel i 2014?
Danmarks måske største sportsstjerne 
har taget et lille skridt ned af rangsti-
gen, hvilket, ifølge tennisstjernen selv, 
betyder at hun satser alt på at vinde 
en Grand Slam. Eurosport og Eurosport 
2 sender hvert år tre af de fire Grand 
Slams, Australian Open, French Open og 
US Open, hvor Australian Open starter 
sæsonen op i januar. Desuden blæn-
der Eurosport i oktober op for WTA-
turneringen i Luxembourg, hvor flere ver-
densstjerner er på plads ved den presti-
gefyldte turnering.
Bag mikrofonen har Eurosport Danmarks 
bedste tennisekspert, Michael Mortensen. 
Og han tror på, at det kan blive året, hvor 
Caroline endelig vinder en af de store 
Grand Slam-titler:
"Hele verden venter på, at hun vinder 
den Grand Slam-titel, og det kan meget 
vel blive i 2014, hvis hun forbedrer de 
ting i sit spil, der har gjort, at hun endnu 
ikke har en af de store pokaler i skabet", 
fortæller Michael Mortensen.
 
Verdens bedste fodboldliga 
på Eurosport 2
Den tyske Bundesliga er i fuld gang, og 

det er en sæson, som skal følge op på to 
tyske hold i Champions League finalen. 
Bundesligaen har derfor aldrig haft så 
meget fokus fra hele fodboldverdenen, 
som den har i dag. Ud over alle verdens-
stjernerne i især Bayern München og 
Dortmund, så er også flere danske aktører 
i kamp hver weekend på Eurosport 2, som 
hver uge sender 5 kampe LIVE. William 
Kvist, Niki Zimling og Bo Svensson ser 
alle ud til at få væsentlige roller i deres 
klubber, men endnu mere spændende 
bliver det at se, hvordan Leon Andreasen 
klarer endnu et comeback efter sin kors-
båndsskade. 
"Leon Andreasen kan man kun kippe 
på hatten af. At komme tilbage to gange 
med så stor succes, det er en kæmpe 
præstation, og han bliver vanvittig spæn-
dende at følge.", fortæller Henrik Hvillum 
(Bundesliga-ekspert på Eurosport 2).
 
Vintersport – sæsonstart: 
26. oktober frem til marts.
Vintersæsonen står for døren, og 
Eurosport sender alle World Cup’s i 
blandt andet alpin, langrend, skiskydning, 
skihop, snowboard, freestyle, curling, 
kunstskøjteløb, nordisk kombination etc. 

De seneste år har de danske seere været 
ekstremt interesseret i især alpin, lang-
rend og skiskydning, hvilket meget høje 
seertal har vidnet om. Man skal derfor 
ikke tage fejl af danskerne, som uden et 
eneste bjerg på dansk grund, virkelig har 
kastet sig over de mange discipliner inden 
for vintersport. 
 
Brian Holm kommenterer kun 
på Eurosport
'Danmarks cykelkanal' - sådan omtaler 
Brian Holm Eurosport. Det har han ret i, 
især når man ser på listen over cykelløb, 
som sendes på Eurosport og Eurosport 
2. Kanalerne sender alle de store etape-
løb samt klassikerne; Giro d’Italia, Tour 
de France, Vuelta á España, VM, Paris-
Roubaix, Flandern Rundt og Milano san 
Remo er bare et lille udpluk af de mange 
løb, som Eurosport eksperter Thomas 
Bay, Jakob Piil, Leif Mortensen og Brian 
Holm vil guide seerne igennem. 
"Jeg glæder mig altid til at kommentere 
på Eurosport, det er Danmarks cykel-
kanal, og med jobbet som kommentator 
og sportsdirektør hos Quick Step, så har 
jeg en masse spændende ting at fortælle 
seerne, som de ikke hører andre steder", 
fortæller Brian Holm. ■
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du kan også dagligt se talkshows, dokumentarer og 
andre programmer af stor relevans for din hverdag i 
en global verden  

cnni.com

     facebook.com/cnninternational      @cnni 

Se CNN for nyeste globale 
nyheder af betydning



Oplev den prisvindende 
dramaserie Saving Hope på TNT 

Serien, der havde premiere i september 
på TNT, er (i tidens trend), et mix af det 
overnaturlige, thriller og ”mystery” – men 
denne gang i et hospitals univers. Da 
den karismatiske chefkirurg, Charlie Har-
ris (Michael Shanks, Stargate SG-1), der 
er ansat på Torontos Hope-Zion Hospital, 
ender i koma, efterlader han hospitalet i 
kaos og hans forlovede og kirurgkollega 
Alex Reid (Erica Durance, Smallville) 
i chok. Sammen med den nyankomne 
stjernekirurg Joel Goran (Daniel Gillies, 
The Vampire Diaries) kæmper Alex for at 
redde Harris’ liv. Efterhånden som handlin-
gen udvikler sig, begynder den bevidstløse 
dr. Harris at vandre rundt i Hope-Zions 
gange i åndeform, mens han spekulerer 
over, om han mon er et spøgelse eller blot 

En af eft erårets mest markante nyheder på TNT, er den ca-

nadiske dramaserie, Saving Hope. Serien, der har vundet den 

prestigefulde Gemini-pris i hjemlandet, følger en chefkirurg i 

grænselandet mellem livet og døden.

bilder sig selv det hele ind. Saving Hope 
blev vist på NBC i USA og er skabt af 
Morwyn Brebner og Malcolm MacRury. ■

Om TNT:
TNT er en 24-timers kanal, 
der viser en blanding af 
prisvindende dramaserier, 
sjove komedier og under-
holdende film. 

www.tnt-tv.dk
facebook.com/TNTDK

Så kickstarter vi efteråret med at relancere vores 
premiereblog kaldet “Mega Mandag” kl. 16.00 – 18.30 fra 2. september. 

Mega mandag omfatter helt nye episoder af Dragerytterne fra Bersærkøen (serie bygget over 
Dreamworks ”Sådan træner du din drage”), Gumballs Fantastiske Verden m.fl. og tilbagevendende 
successer som Garfield, Star Wars: Klonkrigene og Transformers. 

www.cartoonnetwork.dk
facebook.com/cartoonnetworkDK
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TV3 SPORT 2  
– din nye sportskanal

• Premier League 2013-2016

• WTA-tennis

• International boksning

• Dansk håndbold

• Dansk Pokalfodbold

• Nordic Bet Ligaen

• Speedway

• og meget, meget mere

KONTAKT SKANDERBORG ANTENNEFORENING FOR MERE INFO

RT 2 
sportskanal

013-2016

sning

old

mere

– til endnu mere sport!
JA TAK!



TV3 SPORT 2 har sat alle sejl til for at 
give seerne den bedste dækning af ver-
dens bedste fodboldliga - den engelske 
Premier League. Kanalen sender kampe 
både søndag eftermiddag og mandag 
aften samt i alle mellemuge-runder. I løbet 
af sæsonen bliver det til langt over 100 
livekampe, som præsenteres af nogle 
af landets mest erfarne eksperter og 
kommentatorer. Holdet tæller bl.a. Jesper 
Grønkjær, Per Frimann, Jan Mølby, Peter 
Graulund og Brian Laudrup.

Takket være Viasats tætte samarbejde 
med britiske Sky Sports kan TV3 SPORT 
2 garantere seerne masser af eksklu-
sive nyheder, reportager og interviews 
i kanalens dækning af Premier League. 
Hver mandag aften kan seerne desuden 
hygge sig med et tilbageblik på alle 
rundens kampe og de største mål og høj-
depunkter i programmet ”Premier League 
Goalshow”.

Men TV3 SPORT 2 er meget mere 
end engelsk fodbold. De fleste uger 
er der livekampe fra både den franske 
Ligue 1 med Zlatan Ibrahimovic som 

Sportskanalen TV3 SPORT 2, som blev lanceret tidligere på året, har for alvor etableret 

sig som et stærkt tilbud til sportsinteresserede danskere - ikke mindst eft er sæson-

starten i den engelske Premier League, hvorfra TV3 SPORT 2 sender halvdelen af alle 

tv-kampe. Sammenlagt byder kanalen på over 2.000 timers livesport om året med alt fra 

fodbold, håndbold, tennis og badminton til ishockey, motorsport, boksning og meget mere. 

andre kvindelige tennisstjerner i sæso-
nens prestigefyldte WTA-turneringer.

Alt i alt et forrygende efterår for alle, der 
elsker sport - og med TV3 SPORT 2 på 
fjernbetjeningen er man sikret tusindvis af 
timers sport i topklasse direkte fra alver-
dens sportsarenaer.
Læs meget mere om TV3 SPORT 2 på 
www.viasat.dk/tv/sport. ■

en af frontfigurene, samt kampe fra den 
hjemlige NordicBet Liga og den tyske 
pokalturnering krydret med masser af 
VM-kvalifikationskampe.

På håndboldfronten er programmet tæt 
pakket med ligakampe fra både Danmark, 
Frankrig og Tyskland samt Champions 
League. Og så følger TV3 SPORT 2 natur-
ligvis Caroline Wozniacki og de mange 

TV3 SPORT 2 
- når du vil have det hele med
TV3 SPORT 2 
- når du vil have det hele med

Udvalgte live-sendinger på TV3 SPORT 2 i oktober:

Mandag d. 7. oktober: Fodbold: Premier League
Lørdag d. 12. oktober: Boksning: Timothy Bradley vs. Juan Manuel Marquez
Mandag d. 14. til søndag d. 20. oktober: Tennis: Kremlin Cup (WTA Tour)
Søndag d. 20. oktober: Fodbold: Premier League. 
Fodbold: Aston Villa - Tottenham (Premier League)
Mandag d. 21. oktober: Fodbold: Crystal Palace - Fulham (Premier League)
Mandag d. 21. til søndag d. 27. oktober: Tennis: WTA Championships
Lørdag d. 26. oktober: Boksning: Kell Brook vs. Vyacheslav Senchenko
Søndag d. 27. oktober: Fodbold: Chelsea - Manchester City (Premier League)
Fodbold: Sunderland - Newcastle (Premier League)
Mandag d. 28. oktober: Fodbold: Premier League
Tirsdag d. 29. oktober til søndag d. 3. november: 
Tennis: WTA Tournament of Champions

Se ugens program på tekst-tv side 303 eller tv3sport.dk. ■
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Fodbold på 6’eren 
–  Premier League, La Liga, FA Cup 
og meget mere fodbold

6'eren er kanalen, du skal se, hvis du 
elsker fodbold, og kanalen kan med rette 
kalde sig hjemmebanen for engelsk fod-
bold. Det er her, at du hver uge kan 
opleve flere kampe fra den engelske 
Premier League, ligesom du på kanalen 
kan følge den traditionsrige engelske FA 
Cup. Derudover følger vi også den engel-
ske Capital One Cup, hvor det bliver 
spændende at se om Michael Laudrup 
og Swansea kan forsvare pokalen. 6'eren 
er også med hele vejen, når det engelske 
landshold kæmper for at kvalificere sig til 
VM. Hver uge blænder 6'eren også op 
for den spanske La Liga, ligesom du kan 
glæde dig til at følge den spanske pokal-
turnering Copa Del Rey. 
Endelig kan du glæde dig til at følge den 
spændende Euro League, hvor der er lagt 
op til masser af spændende opgør. 
 - Efterårets fodbold skal ses på 6’eren! 

EUROPA LEAGUE 
Den europæiske liga-turnering, som sid-
ste år blev vundet af det engelske top-
hold, Chelsea. Turneringens kampe sen-
des på kanalen fra den 19. september.

LA LIGA 
I den spanske, La Liga kæmper giganter 
som Real Madrid og FC Barcelona om 
mesterskabet. Se frem til en dyst mellem 
stjerner som Ronaldo, Messi, Villa med 
flere. 

COPA DEL REY 
Den spanske pokalturnering, Copa Del 
Rey har mestre som Atletico Madrid, FC 
Barcelona og Real Madrid som blev sid-
ste års vinder. 

PREMIER LEAGUE 
Verdens stærkeste liga med tophold som 
Manchester United og Liverpool. Her er 
toppræstationer og garanteret drama, når 
stjernespillere som Van Persie og den 
danske landsholdsanfører, Daniel Agger 
kæmper om førstepladsen.   

FA CUP 
Den engelske FA Cup er pokalturneringen 
for Englands største hold. 
 
CAPITAL ONE CUP 
Den engelske Capital One Cup er pokal-
turneringen, som især midterholdende 
satser på for at kvalificere sig til euro-
pæisk fodbold. Se om Michael Laudrup 
igen kan få Swansea til tops, når vi viser 
finalen. 

VM-KVALIFIKATIONSKAMPE 
MED ENGLAND 
6’eren har eksklusivt rettighederne til at 
vise alle de engelske VM kvalifikations-
kampe. 

VENSKABSKAMP MED ENGLAND 
Se alle venskabskampene med det engel-
ske landshold.

EM OG VM FRA 2014 – 2018
Glæd dig til at se kvalifikationskampene 
til VM og EM i 2014 - 2018 på 6'eren. ■
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CANAL8.DK

CANAL9.DK SPORT & SPÆNDING

TÆNDER DU HELLER IKKE PÅ TV 
OM BULGARSK HÆKLEKUNST?

TIL DIG, DER ER 
VILD MED SPORT

VELKOMMEN TIL MASSER 
AF ACTION, DRAMA, SPORT 
OG SPÆNDING

MEDIUM

SERIE A

EUROPA LEAGUE

ATP TENNIS

LA LIGA

SUPERLIGA



Der er fuldt blus på både sport og under-
holdning på CANAL9 her i efteråret. 
Superligaen er spændende som aldrig før 
– tidligere tophold er bundhold, og selv 
CANAL8 og CANAL9s eksperter bliver 
godt udfordret i buddene på top og bund. 
Efteråret byder på masser af topfodbold, 
og teamet kommer vanen tro godt rundt 
i landet og sikrer, en geografisk optimal 
dækning af Superligaen. 

De indledende runder i Europa League 
har premiere torsdag den 19. septem-
ber på CANAL9, og igen i år er der 
fuldt program, som inkluderer analyser 
og holdinformation fra eksperterne i stu-
diet samt naturligvis live kampe. Der er 
optakt på CANAL9, og derefter vises to 
kampe med start henholdsvis kl. 19 og 
21. Der er igen i år stærke hold med, som 
Tottenham, Michael Laudrups Swansea 
og ikke mindst danske Esbjerg. Hver aften 
rundes kl. 23.00 af med Goal Night, hvor 
der ses nærmere på alle rundens mål. 

Derudover er den spanske La Liga i fuld 
gang. Der har været trænerskifte i begge 
de to storklubber Real Madrid og FC 
Barcelona, og transferperioden har budt 
på flere – til tider overraskende – klub-
skifter. Men der er ingen ændring i, at La 
Liga af FIFA er kåret som verdens bedste 
liga. Eller, at ranglisten over verdens tre 
bedste fodboldspillere tæller spillere, der 
alle spiller i La Liga. 

Har man ikke fået varmen af al sporten, så
er der heldigvis andet, der kan lune på de
blæsende efterårsaftener. CANAL9 byder 
på efterårs- og vinterhygge med drama-
serier, som Dr. Quinn og The Kennedy’s. 
Krimier, som Medium, Law & Order og ikke 
mindst JAG – Interne Affærer. Følg også 
med i vores dokumentarprogrammer som 
Ghost Adventures og FBI-Files og senest 
kultkomedien M.A.S.H.

Har man ikke fået sport nok, så er der 
masser af muligheder for at få stillet appe-
titten på CANAL8 Sport. Også her bydes 
der på Superliga fodbold fra stort set 
alle danske klubbers kampe. Vært Jesper 
Simo og ekspert Esben Hansen er klar til 
at dække søndagens kamp fra 13.30. Når 
kampen er slut, kan man hoppe over til 
CANAL9 og se den senere kamp. 

Europa League vises også på CANAL8. 

Her diskes der ligeledes op med yderlige-
re 2 kampe i hver runde af de indledende 
runder – også kl. 19 og 21. 

Der er efterårsunderholdning, når 
CANAL8 blænder op for italienske Serie 
A, som har hjemmebane på CANAL8 
Sport. Serie A har efter et par år i 
skyggen fået en fantastisk opblomstring 
ikke mindst qua det italienske landsholds 
flotte præstationer ved de seneste store 
mesterskaber. CANAL8 Sport viser også 
masser af La Liga kampe, og så kan man 
følge de mange danske spillere i den hol-
landske Æresdivision. 

Udover fodbold kan de tennisglade 
nyde masser af tennis fra herrernes 
ATP-turnering, som CANAL8 Sport har 
eksklu¬sive rettigheder til. Der er derud-
over fart over feltet, når CANAL8 Sport 
sender svensk ishockey fra Elitserien og 
speed¬way. 

CANAL8 Sport og CANAL9 skal nok 
underholde i de kolde efterårsdage og 
-aftener. ■
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Her diskes der ligeledes op med yderlige-



– til bedre tv-underholdning!
JA TAK!

Store tv-oplevelser 24 timer  
i døgnet, alle ugens dage!

Viasat Explorer er en af Viasats 4 dokumentarkanaler, som giver dig masser af 
kulturelle, historiske og samfundsvidenskabelige dokumentarer og programmer.  
HUSK at stemme på dokumentarkanalerne i Skanderborg Antenneforening  
– valget er dit!

Nu 24 timer  
i døgnet

Se mere på www.viasat.dk/dokumentar



Hårdt bliver sat mod hårdt, når 18 helt almindelige danske kvin-
der og mænd bliver sat i land på en øde ø. De har ingen mad. 
De har ingen ild. Og de har absolut intet tilfælles – bortset fra en 
ting: På hver sin måde er de alle overlevere. Og det får de i den 
grad brug for i dette års Ekspedition, hvor den bedste overlever 
skal findes.

Lige fra første dag finder deltagerne ud af, at livet på en 
bountystrand IKKE er nogen badeferie. Og den lange seje vej 
til finalen går via benhårde dyster, dramaer og alliancer, indtil de 
endelige finalister kan kæmpe om æren, den halve million kroner 
og titlen som Robinsonvinder 2013 i en knaldhård finale, der 
naturligvis indledes med den legendariske Robinson-disciplin: 
Planken.

Årets Ekspedition er den 15. af slagsen, og for niende gang er 
det Jakob Kjeldbjerg, der leder slagets gang, når Hold Syd og 
Hold Nord tørner sammen i kappestrid og dyster. Det er en ny 
start. En ny begyndelse. Spørgsmålet er, hvad der vil ske, når 18 
mennesker havner på en øde ø.

Premieren, der netop er afviklet, tegner i hvert fald godt med 
seer-tal, der viser, at programmet bydes varmt velkommen til-
bage. ■

Robinson Ekspeditionen 2013
Den står på sult, sved og salte tårer i Robinson Ekspeditionen, der eft er et års pause 

er tilbage på TV3. Tilbage til skærmen. Og til det, det virkelig handler om: overlevelse.
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FØRST. 24 TIMER I DØGNETGOD GEDIGEN UNDERHOLDNING

HOBBY, HUS 
& HAVE

TV 2 Fri, Danmarks første fritidskanal, inviterer til efteråret 
seerne med rundt i Danmark blandt andet når Peter Tanev er 
UDE MED SNØREN i noget af verdens bedste fi skevand.

FORDI VI ELSKER COMEDY



På tur med TV 2 Fri

TV 2 Fri er til eft eråret klar til at fortsætte den succesrige start og præsenterer nye 

danske programserier.

På mindre end tre måneder har Danmarks 
første fritidskanal, TV 2 Fri, fået et stort 
publikum og en solid seerskare, og kana-
len er allerede større end en række kana-
ler, der har været på tv-markedet i en 
årrække. Og når TV 2 Fri igangsætter sin 
efterårsplan, bliver det med flere danske 
programserier, som bl.a. bringer seerne 
på tur og eventyr i Danmark.
 
I front for de nye, danske programserier 
står eventyreren Troels Kløvedal, vejrvær-
ten og naturgeografen Peter Tanev samt 
madentusiasterne Søren Gericke, Irene 
Mai og Claus Holm.
 
Herudover fortsætter naturligvis den dag-
lige, direkte udsendelse ”Frihuset”, der 
siden premieren har været TV 2 Fris 
fyrtårnsprogram, og som står for en bety-
delig del af tv-seningen på kanalen.
 
- Modtagelsen af TV 2 Fri har været 
fantastisk og meget positiv. Omkring to 
millioner danskere har været forbi TV 2 
Fri, som siden premieren 5. maj har givet 
seerne masser af oplevelser og inspira-
tion inden for hobby, hus og have. Det 
forstærker vi til efteråret, hvor vi bl.a. tager 
seerne med rundt til kultur- og friluftsop-
levelser i Danmark, siger kanalchef for TV 
2 Networks, Maiken Wexø.
 
Troels Kløvedal på TV 2 Fri
Et af de nye programmer er ”Mit Danmark”, 
hvor det stolte skib Nordkaperen vender 
hjem til Danmark efter 35 år på de store 
oceaner. I programmerne deler Troels 
Kløvedal sin store kærlighed til fædrelan-
det med seerne og fortæller om sit syn på 
Danmark. 
 

I løbet af sommeren 2013 er Nordkaperen 
på to togter rundt i alle danske farvande, 
og Troels Kløvedal besøger sine yndlings-
steder og møder spændende danskere 
med noget på hjerte.
 
I den nye programserie ”Tanev ude med 
snøren” vil vejrværten og lystfisker-entu-
siasten Peter Tanev dele sin passion 
for lystfiskeriet med seerne og med de 
lokale fiskere, han møder på sin tur rundt 
i landet.
 
Peter Tanev er uddannet naturgeograf og 
har en kolossal viden om danske naturfæ-
nomener, dyrenes adfærd og kulturhisto-
rien i forskellige egne af landet, og derfor 
vil programmerne handle om meget mere 
end fisk.
 

”Danmarks bedste livret”
I den kommende programserie ”Danmarks 
bedste livret” rejser dommerne og maden-
tusiasterne Søren Gericke, Irene Mai og 
Claus Holm rundt til forskellige landsdele 
i jagten på Danmarks bedste livret. I hvert 
program smager de sig gennem dansker-
nes livretter, de møder andre madglade 
danskere og hører historier fra byerne, 
hvor de er, samt anekdoter om opskrifter 
og råvarer. 
 
Danskerne er sammen med dommerne 
med til at udvælge de favoritretter, som 
skal dyste mod hinanden i en storslået 
landsfinale.
 
Foruden de danske programmer fortsæt-
ter TV 2 Fri med at sende de bedste inter-
nationale programmer om hobby, hus og 
have – især fra Storbritannien og Sverige.
■
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Læg yndlingskanalerne 
i din tv-pakke

Savner du kanaler i din tv-pakke, kan du supplere med en af de 108 
Ekstrakanaler. Du kan vælge en eller flere Ekstrakanaler f.eks. TV3+, 
TV3 SPORT 2, Viasat Golf og TV 2 NEWS.

Der er frit valg mellem kanaler med sport, børneprogrammer, nyheder, 
dokumentar, film og meget andet. Du bygger Ekstrakanalen oven på 
din tv-pakke og prisen for en Ekstrakanal starter på 10 kr. pr. måned.

Du kan kombinere din tv-pakke og Ekstrakanaler, så det passer præcis 
til dine interesser og pengepung. For med Ekstrakanaler betaler du kun 
for den eller de kanaler, du selv vælger og du kan udskifte dine Ekstra-
kanaler hver måned, hvis du har lyst.

Læs mere om Ekstrakanaler på yousee.dk/ekstrakanaler

Ekstrakanaler forudsætter en tv-pakke fra din forening, et YouSee Kort og digital kort-
læser eller YouSee Plus. YouSee Kort koster et engangsbeløb på 100 kr. i oprettelse. 
Hvis du ikke har en digital kortlæser, kan den købes hos YouSee for 595 kr. YouSee Plus 
koster 99 kr./md. inkl. leje af HD-boks og YouSee Kort. Der er 6 mdr. binding.

Savner du kanale
Ekstrakanaler. Du
TV3 SPORT 2, Via

Der er frit valg me
dokumentar, film 
din tv-pakke og p

Du kan kombinere
til dine interesser 
for den eller de ka
kanaler hver måne

Læs mere om E

Ekstrakanaler forudsætter en t
læser eller YouSee Plus. YouS
Hvis du ikke har en digital kort
koster 99 kr./md. inkl. leje af H

Nu kan du 

vælge én kanal



Mærk historiens vingesus 
på Viasat History
Hvis du kun forbinder Leonardo med 
Titanic og ikke også med Mona Lisa, 
halter det vist med dit historiske overblik! 
Heldigvis er Viasat History klar med mas-
ser af spændende og lærerige program-
mer, som dykker ned i historiebøgerne og 
fortæller om de største opfindere, viden-
skabsmænd, kunsterne og frontkæmpere, 
der har været med til at forme verdens-
historien.

I oktober har Viasat History bl.a. premiere 
på den britiske BBC-serie ”Hjemme hos 
1700-tals England”. Ved hjælp af drama-
tiske rekonstruktioner undersøger vi det 
unikke forhold mellem englænderne og 
deres hjem, og folk fra alle samfundslag 
kommer til live, når vi afslører artefakter, 
breve og dagbøger fra tiden, hvor den 
moderne definition af "hjemmet" blev født.
Viasat History sender alle ugens dage 24 
timer i døgnet.

Tag på opdagelse med 
Viasat Explorer
Viasat Explorer inviterer med på eventyr-
lige rejser, går tæt på de sejeste maski-
ner, og bringer rystende afsløringer af 
skandaler, korruption og andre mysterier. 
Kanalen blander dybdeborende doku-
mentar med indholdsrige ekspeditioner 
og ekstrem sport, der udfordrer sanserne.

Tv for de nysgerrige 
og eventyrlystne
Viasats dokumentarkanaler er for dig, der vil underholdes og blive klogere på vores for-

underlige verden. Her kan du tage med på nervepirrende vildmarksekspeditioner, fordybe 

dig i historiske opdagelser, være med til at opklare kriminalgåder og lære om menneskets 

og dyrenes evolution. 

I oktober står programmet bl.a. på ”Coast 
Guard Florida” - en serie i 13 afsnit, 
som følger den amerikanske kystvagts 
arbejde. På grund af sit tropiske klima 
er Florida et af de mest vanskelige og 
uforudsigelige områder i USA, og det stil-
ler dagligt redningsmandskabet overfor 
mange udfordringer. I serien tager vi med 
kystvagten på farefulde jobs til vands 
og i luften, når de jagter narkosmuglere, 
udfører redningsaktioner og gennemfører 
eftersøgninger langs kysten.
Viasat Explorer sender alle ugens dage 
24 timer i døgnet.

Åndeløse naturoplevelser 
på Viasat Nature
Viasat Nature er dokumentarfilm i høj 
kvalitet med det bedste fra dyrenes og 
naturens verden - fra mikrokosmos over 
junglen og savannen til verdenshavene, 
hvor dyrerigets giganter hersker.

I oktober har Viasat Nature premiere 
på den franske dokumentarserie ”The 
Conquerors”. Her kigger vi nærmere på 
en række fascinerende dyr, for at forstå 
den transformation, de har gennemgået - 
og hvordan de har tilpasset deres adfærd 
gennem tiden, så de nemt kan overtage 
og dominere nye kolonier og territorier. 
Oktober byder også på første sæson af 
”Gepardungernes dagbog”. Serien følger 
det arbejde, der foregår på The Cheetah 

Outreach Centre i Sydafrika, hvor de char-
merende gepardunger bliver opfostret af 
mennesker fra de er to uger gamle.
Viasat Nature sender alle ugens dage 
kl. 06.00 til 20.00.

Hyg dig med en god krimi på 
Viasat Crime
Viasat Crime er kanalen, der udelukkende 
fokuserer på de bedste krimiserier, f.eks. 
”Ashes to Ashes”, ”Life on Mars”, ”Public 
Enemies” og ”Kriminalkommissær Lynley” 
kombineret med mange spændende kri-
minalfilm og thrillere.

I oktober byder Viasat Crime bl.a. på 
”Wire in the blood” - en prisbelønnet 
britisk serie baseret på Val McDermids 
bøger om en psykolog, der hjælper poli-
tiet med at opspore seriemordere. Dr. 
Tony Hill bliver rekrutteret af politiet til at 
arbejde med profilering, og sammen med 
kriminalinspektør Carol Jordan bruger han 
sine excentriske metoder til at opspore 
mordere og løse grusomme kriminalsager. 
Rollen som Tony Hill spilles af den aner-
kendte tv-skuespiller Robson Green.
Viasat Crime sender alle ugens dage 
kl. 20.00 til midnat.

Læs mere om Viasats dokumentarkanaler 
på viasat.dk/tv/dokumentar. ■
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I mange hjem oplever man ofte, at der er 
udfald på internettet og at TV-billederne 
hakker, pixelerer eller tv-kanalerne helt 
forsvinder. Dette kan skyldes ”utætte” stik 
og samlinger, hvor elektrisk støj udefra 
påvirker signalet. 

For at sikre et knivskarpt tv-signal og 
en stabil internetforbindelse er det af af-
gørende betydning, at din installation i 
hjemmet er helt “tæt”. 

Med et hus-installationstjek fra Dansk Kabel TV får du gennemgået alle 
dine installationer i hjemmet af en professionel tekniker. 

Teknikeren foretager måling på alle dine antennesignaler samt eventuel 
forstærker. Endvidere tjekker han stik og samlinger.  Du får herefter en 
”diagnose” af eventuelle problemer, samt et uforpligtende tilbud om 
forbedring af din installation. 

 

 195 kr.495 kr. 

Få 



De vigtigste internationale turneringer: 
Champions League ligger tungt hos 
Viasat (3+ og TV 3 Sport 1) mens UEFA 
Europa League skal hentes hos Kanal 5 
og CANAL8 Sport.

SBS’ 6’eren har satset på nationale tur-
neringer, f.eks. landsholdets VM kvalifi-
kations kampe (ude) medens TV 2 har 
hjemmekampene.

Superligaen deles mellem 3+, TV 3 Sport  
CANAL9 og CANAL8 Sport. 

Herudover sender både 3+, 6’eren og TV 
3 Sport 2 fra Premier League, mens den 
spanske La Liga deles mellem 6’eren og 
CANAL9 og CANAL8 Sport. 

Find rundt i f     dboldjunglen   
De sport interesserede i Skanderborg antenneforening har gode vilkår i øjeblikket for at 

følge yndlingssportsgrenen (som vi jo godt kan høre er fodbold lige nu!) i det store udbud. 

Det kan dog måske være svært at danne sig et overblik over, hvilken kanal, der p.t. har 

”det meste”, da de mest attraktive rettigheder har mange bejlere – og kanalerne måske 

selv fl ytter rundt på dem. 

Eurosport har som, sikkert bekendt, valgt 
Bundesligaen, så alle behov for fodbold 
sening burde være dækket i vores anlæg. 
I næste nummer forventer vi at kunne 
bringe en up-dated skematisk oversigt 
over de vigtigste sportsgrene udover fod-
bolden – og hvor de må formodes at 
ligge i 2014, når vi endnu engang skal 
til afstemning. Vi kan også henvise til 
kanalernes egne udmærkede fremstilling 
af indhold her i bladet og naturligvis til 
kanalernes hjemmesider.    

Den lange opremsning herover skal til 
dels tjene til at illustrere, hvorfor vi stadig 
vælger at have størstedelen af kanalerne 
repræsenteret. Det tager nemlig ofte lidt 
tid at forklare i lokal-området!, og en ofte 
gentagen opfordring er, at ”flere skal 

placeres i Frit Valg konceptet”. Her ligger 
f.eks. en af 2013 –nyhederne: TV 3 Sport 
2. Det er bestyrelsens indtryk , at medlem-
merne har taget godt imod den løsning. 
Den sælger godt, lyder det fra kontoret.    

Web-tv – nu også med 
sportskanaler fra Viasat 
Blandt efterårets nyheder fra vores tv-
udbyder You See er en betragtelig udvi-
delse af web-tv tjenesten med nye kanaler, 
bl.a. sportskanaler. Bredbåndskunderne 
har herefter adgang til op til 54 kanaler 
afhængig af indholdet i den tv-pakke, man 
har valgt. Så nu kan man for alvor tale om, 
at det er muligt at se tv både ”ude” og 
hjemme. - Aftaler mangler dog stadig for 
TV 2’s kanaler og SBS Discovery. ■
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