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FORORD

Varmt efterår – og udbud på alle hylder 
Vanen tro gemmer programselskaberne deres 
hotteste nyheder til lancering i de mørke efter-
årsmåneder, hvor mange seere traditionelt  læg-
ger deres dyrebare fritimer foran (fælles)skær-
men. Strategien med gamle, sikre træffere på 
de to hovedkanalers prime time fredag ligger 
dog stadig fast, så er man hverken dansemus 
eller 11-årig fan af ”dyster” og X-factor, (når 
den tid kommer), kan vi jo glæde os over, at 
vi har så uendelig mange andre muligheder i 
Skanderborg. 

Vi føler stadig, at tre-pakkeløsningen er en 
udmærket løsning, der opfylder de flestes 
behov,l men dermed ikke sagt, at vi er fastlåst 
i den. Vi noterer, at flere vælger ”lille pakke” – 
som jo også er rigtig indholdsrig hos os! – evt. 
suppleret med tilvalgs kanaler. Det forgyldte ”frit 
valgs” univers, som altid efterlyses ved vores 
generalforsamling, er dog stadig langt fra at være 

i mål, selvom linierne blødes op omkring det 
på hele markedet. Det viser sig især ved, at 
flere kanaler gør sig ”tilgængelige” i koncep-
tet, mens andre omgærder adgangen med 
særlige betingelser i de faste pakker (derfor 
mangler måske nogle af jeres favoritkanaler 
i det univers). 

Streaming og tv-to-go 
Med det stigende antal tjenester – som 
f.eks. web-tv, som ideelt set gør det muligt 
at tage sit yndlingsprogram med sig (hvis 
ellers udbyder af programmet har givet ret-
tigheder til det!) – er det for os et stort 
fokus, at internettet er optimalt gearet også 
til disse medlemmers behov. Vi vurderer, det 
er et marked i vækst, til dels fordi vi kan se, 
hvordan streaming  breder sig som en løbeild 
over hele landet. Det er især det seneste års 
tid – med introduktionen af Netflix i dansk 
udgave – at udviklingen er gået stærkt. Også 
veteranen HBO, der traditionelt har stået 
for kvalitets serier og niche-serier i egen 
produktion bidrager til at målgrupperne udvi-
des. Vores egne samarbejdspartnere, Viasat 
og YouSee står heller ikke tilbage: YouBio 
forsøger sig med et omfattende film katalog, 
mens Viaplay længe har været tilgængelig på 
stort set alle platforme  (PC, Mac, iOS mobile 
enheder, Smart tv etc.) 

Efterårets vigtigste programnyheder lader vi 
kanalerne selv introducere – herfra skal blot 
endnu engang ønskes rigtig godt tv-efterår – 
besøg også gerne vores hjemmeside: www.
skantenne.dk hvor der løbende orienteres 
om aktiviteter og tiltag fra både forening og 
samarbejdspartnere i bred forstand. 

Venlig hilsen
Hanne Grøn, ansv. redaktør 
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Eft eråret bliver spændende 
med Skanderborg Antenneforening
AF  HENRIK CHRISTENSEN

Fjernsynstid
Efter en dejlig varm sommer nærmer vi os 
nu efteråret, der byder på hyggestunder i 
sofaen med masser af kvalitetsprogram-
mer i fjernsynet.

Toppen af Poppen ruller hen over skær-
men, og vi har set masser af sport med 
Superliga fodbold og Kevin Magnusson 
i Formel 1 – og der er flere store ople-
velser på vej.
Hvis du savner indhold i dit programud-
bud, 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 mulig-
hederne på vores hjemmeside: www.
skantenne.dk

Ekstrakanaler 
- Dit individuelle tilvalg
En anden mulighed til at få flere kanaler er 
at bestille ekstrakanaler.
Med "Ekstrakanaler" kan man selv sam-
mensætte en mere individuel TV-pakke. 
"Ekstrakanaler" vil primært appellere til 
husstande, der ønsker få - og måske 
mere nicheprægede tv-kanaler. 
For husstande med et bredt tv-forbrug 

Skanderborg Antenneforening 
får nye medlemmer
Som oplyst på generalforsamlingen 
ønsker Skanderborg Antenneforening at 
følge med udviklingen, og byder os til, når 
der opstår nye muligheder inden for vores 
virkeområde - vi er derfor 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, hvor vi lige nu til-
byder tilslutning til en ekstraordinær lav 
pris samt 2 måneders fri kontingent. Og 
vi vil også være med når der udstykkes 
nye grunde i Anebjerg, hvor et tilsvarende 
godt tilbud vil være en mulighed. 

Vi ønsker alle vores medlemmer et rigtig 
godt efterår med masser af gode TV 
oplevelser. ■
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(det gælder f.eks. mange børnefamilier) 
vil det stadig bedst kunne betale sig at 
vælge en af de større tv-pakker.

Læs mere om Ekstrakanaler på: www.
skantenne.dk

TV 2 FILM
TV 2 FILM omdannes i 2015 til en dedi-
keret sportskanal med fokus på danske 
rettigheder, live events og journalistik.
Kanalen bliver en del af TV 2-familien i 
begyndelsen af 2015, og overtager plad-
sen fra TV 2 FILM, som lukker efter mere 
end ni år.
Sportskanalen vil bl.a. lægge sendetid til 
allerede indkøbte rettigheder som eksem-
pelvis den populære danske ligahånd-
bold, slutrunder i håndbold og fodbold, 
OL, dansk ishockey og cykling.
Kanalen vil således både dyrke den fast 
tilbagevendende ligasport og de store 
events.

TV 2s hovedkanal vil  stadigvæk danne 
rammen om de helt store fælles-begi-
venheder.
Sportskanalen vil være et ekstra tilbud til 
de særligt dedikerede.
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Der venter Eurosports seere et stort sportsefterår. Eurosports kanaler sender direkte og 
eksklusivt fra de største begivenheder i vinterlandskabet, tennisåret afsluttes, og den tyske 
Bundesliga er endnu mere interessant efter tyskernes imponerende VM-triumf og en række 
interessante resultater i ligaens første runder. Samtidig har Bendtner g jort sit indtog hos 
Wolfsburg, og Kasper Hjulmand er i gang med at bevise sine kvaliteter i Mainz 05. Begge hold 
skal forsøge at etablere sig i den bedste tyske liga, som hver uge byder på mål, verdensstjerner 
og ikke mindst stor opbakning fra lægterne.

Nicklas Bendtner har indtaget den 
tyske Bundesliga
Wolfsburg har lokket den danske lands-
holdsangriber til klubben, og Bundes-
ligaens hjemmebane Eurosport 2 er klar til 
at dække op til fem kampe LIVE om ugen.
Den tyske Bundesliga er fyldt med store 
profiler, og en af verdens mest målrige 
og tilskuerlokkende ligaer fortsætter med 
at levere underholdning i verdensklasse. 
Udover den danske angriber er der nu 
også dansk islæt på trænerposten i det 
tyske. Kasper Hjulmand og hans danske 
trænerteam havde en svær start i Mainz 
05, men på det seneste har de skabt gode 
resultater, som forhåbentligt kan give dem 

selvtillid til at fortsætte det imponerende 
spil. Der er spænding i både toppen og 
bunden af den stærke liga, og eksperter 
som Bjarne Goldbæk, Thomas Rasmus-
sen og Mark Strudal sidder klar ved mi-
krofonerne, når Bundesligasæsonen 2014-
2015 skal vise, om nogle af de øvrige hold 
kan fortsætte med at spille op med gigan-
tiske Bayern München med stortalentet 
Pierre- Emile Højbjerg i truppen.

De største vinterdiscipliner 
sendes direkte og eksklusivt på 
Eurosports kanaler
Vintersæsonen starter for alvor op i okto-
ber på Eurosports kanaler. Se alle World 

– altid med de største sportsøjeblikke

Cups i blandt andet alpint, langrend, 
skiskydning, skihop, snowboard, freestyle, 
nordisk kombination etc. På trods af det 
manglende vinterlandskab i Danmark, er 
vintersporten alligevel veletableret i dan-
skernes bevidsthed. Se med på Eurosport 
og Eurosport 2, når vinterdisciplinerne 
sendes direkte og eksklusivt med de bed-
ste vintersportseksperter ved mikrofon-
erne. Foruden de mange World Cups 
sender Eurosports kanaler også fra flere 
europa- samt verdensmesterskaber.

Caroline Wozniacki tilbage 
i verdenstoppen
Eurosports kanaler sender årligt fra tre 
Grand Slams; Australian Open, French 
Open og US Open. Foruden de helt store 
turneringer dækker Eurosports kanaler 
også en lang række WTA- samt ATP-
turneringer. I oktober afsluttes tennisåret 
med WTA-tennis fra Linz og Luxemburg. 
Sidste år vandt Caroline Wozniacki i Lux-
emburg, og de seneste måneder har Miss 
Sunshine leveret fornemme resultater med 
bl.a. en andenplads under US Open, hvor 
hun desværre måtte se sig besejret af Ser-
ena Williams i finalen. Med flotte resultater 
og storform i bagagen bliver det interes-
sant at se, om Wozniacki kan kravle helt op 
ad verdensranglisten igen, når den kom-
mende Grand Slam-sæson indledes med 
Australian Open i januar. ■

5Nr. 3 - oktober 2014



Se Nickelodeon i

Skanderborg Antenneforening!

Sender hver dag kl. 05-21

Børnekanalen Nickelodeon fortsætter med børnenes herlige 
favoritter, som alle kan være i stue med – både ”småbarnet” 
med Dora, Diego og Paw Patrol, der udvikler barnets sociale 
evner og (lidt engelsk!) og for de lidt større bl.a. SvampeBob 
og de seje Teenage Mutant Ninja Turtles. 
Det er også de større børn, der kræses for med nye episoder 
af  disse to serier:

De hjemsøgte Hathaways
Fantasi møder familie, skørhed møder uhygge og Hathaway familien møder ... 
spøgelser? Efter at være flyttet fra New York til New Orleans, er familien Hathaway 
klar til at vende tilbage til et normalt liv i deres nye hjem. Hvad de ikke ved er, at en 
spøgelsesfamilie har den samme idé! Kan to familier, bogstaveligt talt fra forskellige 
verdener, leve i hjemsøgt harmoni?
Nye episoder hver søndag kl. 18.50 – kun på Nickelodeon!

Familien Thunderman 
Hvad er bedre end én superhelt? En hel famile af superhelte! Mød familien 
Thunderman, en ikke særlig normal familie, hvis største prioritet er, at holde alle deres 
superkræfter hemmelige for omverdenen og leve et helt normalt liv. Nemt, ikke? Jo, 
selvfølgelig! Især når de to ældste søskende - Phebe og Max - har en sund konkur-
rence kørende, der bliver top tunet af deres superkræfter! Yep, planen om at 'passe 
ind' kommer måske til at tage lidt længere tid end de havde håbet...
Se Nickelodeon hver søndag kl. 19.15.
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Musik og ungdomskanalen  MTV 
fortsætter naturligvis med de 
fedeste musik videoer med de store 
internationale navne og hjemlige hit-
magere i storform. Kanalens popu-
lære ungdomsserier udvides i efter-
året med bl.a. denne nyhed: 

Og serien med en ret akavet teenager fortsætter derudad:

Awkward 
Denne serie tager et respektløst syn på det kaos, konflikter og humoristiske 
aspekter der definerer et teenageliv, set gennem 15-årige Jenna Hamilton’s 
øjne, hvis liv ændredes totalt, da et simpelt uheld førte til rygterne om et 
selvmordsforsøg. Serien udspiller sig i første person ud fra Jennas egen blog 
”Awkward”, og viser en masse dilemmaer som seerne med garanti, kan rela-
tere til fra sine egne tidlige teenage år. Følg med i denne nye sæson, og se 
Jenna stå overfor nye pinlige episoder overfor blandt andet sine forældre, og 
se hvordan kærlighedsdramaet med Matty udspiller sig.
Følg sæson 4 af Awkward hver søndag kl. 19.00 på MTV.

Faking it
Faking It er en ny romantisk komedie, der handler om 
to bedste veninder, som elsker hinanden på to vidt for-
skellige måder. Efter utallige forsøg for at få popularitet, 
bliver pigerne beskyldt for at være lesbiske, hvilket med det 
samme giver pigerne status som stjerner. Forført af deres 
nufundne popularitet bestemmer pigerne Karma og Amy 
sig for, at holde deres falske romance kørende i håb om at 
bibeholde deres nyvundne status.
Første sæson af komedieserien vises hver søndag 
kl. 19.30 på MTV.
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Den 2. december lancerer Viacom Interna-
tional Media Networks, Comedy Central i 
Danmark. 

Comedy Central bliver den eneste 24 timers comedy kanal i 
Danmark med de sjoveste komedieserier, late night talkshows 
og det bedste stand-up fra hele verden.

Comedy Central bliver hjem for bl.a. The Daily Show med Jon 
Stewart som i dag sendes på DR2 og derudover vil seerne 
kunne se de bedste Comedy Central shows fra USA med 
South Park, Workaholics, Key & Peele, Tosh.O og masser af det 
sjoveste stand-up. Der kommer også masser af kendte comedy 
klassikere.

Med Comedy Central ved seerne altid hvad de får med en klar 
og unik comedy destination - har man lyst til comedy, så sker 
det på Comedy Central! ■

Så sker det! Endelig lander 
Comedy Central i Danmark

 LATE NIGHT TALKSHOWS STAND-UP KOMEDIESERIER ANIMATION 

THE DAILY SHOW 
MED JON STEWART 
FLYTTER HJEM TIL 
COMEDY CENTRAL 
DANMARK!

NY TV-KANAL… KOMMER SNART
Comedy Central lanceres snart i Danmark og giver dig 
100% Comedy, 24 timer i døgnet med de sjoveste komedieserier, 
late night talkshows og det bedste stand-up fra hele verden. 

FÅ DIN DAGLIGE DOSIS AF HUMOR HOS COMEDY CENTRAL!

TM
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TV3’s seerhit Luksusfælden er kommet forrygende ind i sin 13. sæson – og det er for første 
gang med to mandlige eksperter ved roret. Jan Swyrtz har nemlig fået følgeskab af den nye 
ekspert Carsten Linnemann. Carsten er uddannet ejendomsmægler og har stor erfaring i at 
rådgive og analysere boligkøberes økonomi og budgetplanlægning, mens Jan Swyrtz står for 
den traditionelle, men yderst vigtige analyse af økonomien og giver budgethjælp som økono-
misk rådgiver.

TV3-succesen Luksusfælden har foreløbig 
gennem 12 sæsoner henrykket seerne og 
prøvet at hjælpe mere end 120 familier 
med at få ryddet op i deres gæld, skabe 
overblik og fastlægge en budgetplan, der 
skal forhindre en økonomisk nedsmeltning 
og skabe ny luft i budgettet på længere 
sigt. Samtidigt har de givet seerne masser 
af gode råd om, hvordan man undgår at 
havne i den onde gældsspiral.

Som alle ved, er den økonomiske krise 
langt fra ovre – og det går i høj grad også 
ud over danskere, der får stadig flere røde 
tal i husholdningsbudgettet og mere per-
sonlig gæld. Og det er derfor, der sta-
dig sæson efter sæson er hårdt brug for 
økonomisk krisehjælp fra Luksusfældens 
akutteam. 

Eksperterne Jan Swyrtz og 
Carsten Linneman vil i hvert 
afsnit diskutere de gælds-

plagede medvirkendes situation og sam-
men med dem lægge en slagplan for, 
hvordan de bedst kommer på ret køl igen. 
Og vil desuden gøre det klart, hvilket ar-
bejde og hvilken indsats, det vil kræve af 
deltagerne. Begge eksperters ønske er at 
hjælpe både de medvirkende og seerne 
til at tackle de økonomiske udfordringer, 
adskillige danskere står i. Men de advarer 
også om, at Luksusfælden ikke er red-
ningen alene – skal man ud af sin gæld, 
handler det om, at man selv gør en mere 
end solid indsats.

”Jeg har rådgivet alle slags mennesker i 
mange forskellige økonomiske situationer 
og har altid forsøgt at give den rådgivning, 
der passer bedst til den enkelte kunde. 

Og det er jo præcis, hvad Luksus-
fælden kan – hjælpe den enkelte 

i den situation, han eller hun står 
i. Jeg har selv altid set Luksus-
fælden, fordi det er et program, 

der gør en forskel. Og mit personlige håb 
er, at jeg sammen med Jan og program-
met kan påvirke og hjælpe deltagerne til at 
træffe de rigtige beslutninger og komme 
på ret kurs igen. Derudover håber jeg at 
kunne inspirere seere, som måske sidder 
med samme udfordringer som deltagerne, 
til ved selvhjælp at komme på rette spor,” 
siger Carsten Linnemann.

”Jeg har sat stor pris på at komme tilbage 
i Luksusfælden og hjælpe deltagerne og 
seerne. Ofte ser ens udfordringer jo meget 
store ud – og at vi så kan hjælpe med at 
skabe overblik og dermed mulighed for 
at overskue, hvordan man kan ændre sin 
situation, er hver eneste gang en stor 
fornøjelse – selv om jeg godt ved, at det 
ofte tager flere år, før man er helt på ret køl 
igen," siger Jan Swyrtz.

Luksusfælden vises tirsdag aften kl. 
20.00 på TV3. ■
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Se alle sportsrettighederne på Viasat.dk/sport

– TIL DE BEDSTE SPORTSKANALER!
JA TAK!

DE STØRSTE RETTIGHEDER
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.....



FODBOLD

Superligaen

Nordic Bet Ligaen (1. division)

DBU Pokalen

UEFA Champions League

Premier League (England)

Ligue 1 (Frankrig)

DFB-Pokal (Tyskland)

Diverse landskampe

HÅNDBOLD

Dame Håndbold Ligaen

Herre Håndbold Ligaen

DKB Handball-Bundesliga (Tyskland, mænd)

EHF Champions League (kvinder)

EHF Champions League (mænd)

LNH Division 1 (Frankrig, mænd)

EM i beachhåndbold

TENNIS

Wimbledon

WTA Tour (kvinder)

NFL

NFL

ISHOCKEY

Metal Ligaen

A-VM - alle DKs kampe

NHL

BADMINTON

Badmintonligaen

Yonex DM (individuelt)

BWF Super Series

Yonex Copenhagen Masters

Yonex Denmark Open

All England Open

Sudirman Cup

GOLF

U.S. Masters

U.S. Open Championship

The Open Championship (British Open)

PGA Championship

European Tour

PGA Tour

Ryder Cup

MOTORSPORT

Formel 1 

NASCAR Sprint Cup

FIM Speedway Grand Prix

FIM Speedway World Cup

World Rally Championship

MotoGP

Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

ATLETIK

Samsung Diamond League

BOKSNING

Diverse stævner (HBO, Team Sauerland)

Nordic Fight Night

CYKLING

Diverse landevejsløb

VM i landevejscykling

VM i banecykling

TV3 SPORT NØGLERETTIGHEDER 2014

Superligaen

Golf

Formel 1

UEFA Champions League

NFL

Afventer beslutning

Rettighed

Lejlighedsvis







Til november lancerer en af Danmarks største tv selskaber 
SBS Discovery Media, som også står bag blandt andet Kanal 5, 
Kanal 4, 6’eren og Discovery Channel, en ny spændende kanal. 
Kanalen hedder ID – Investigation Discovery – og er en rendyr-
ket krimikanal! Vi har spurgt vores kontakt hos SBS Discovery 
Media, Rie Nielsen, hvad vi kan vente os af den nye kanal.

Hvorfor lancerer i ID?
Krimistoffet er utrolig populært i Danmark 
og rigtig mange seere kan godt lide at se 
den type programmer. Vi mærker en utro-
lig stor interesse og efterspørgsel for de 
krimiserier, programmer og dokumentarer 
vi sender på Kanal 5 i dag (CSI, politi-
jagt, Krimi 5 etc.), og vi ønsker derfor at 
tilfredsstille de seere, som bare ikke kan få 
nok af krimiprogrammer med den nye ID. 

Jeg syntes dog det er vigtigt at nævne at 
ID allerede findes på det danske marked i 
dag, men i en Europæisk version. Det be-
tyder at kanalen udsendes direkte fra Lon-
don, og at vi her i Danmark ikke har nogen 
indflydelse på indholdet. Den Europæiske 
version er der måske nogle af jeres med-
lemmer som tilkøber hos YouSee i dag. 
Den nye ID vil være en dansk udgave af 
den nuværende kanal. 

Hvad betyder det at kanalen er 
i en dansk udgave?
Det betyder at vi her i Danmark har 100 % 
indflydelse på indholdet af kanalen. Vores 
dygtige danske programafdeling har stor 
erfaring med krimigenren og vil udvælge 
de programmer, som har den største in-
teresse for danske seere. 

Der ligger et kæmpe bibliotek med krimi 
programmer i Discovery koncernen, og 
lige nu er ID den kanal hos Discovery, der 
på verdensplan bliver produceret mest 
nyt materiale til. Der er altså nok at vælge 
imellem!

Derudover sørger vi for dansk speak på 
mange programmer, så alle kan være 
med. Til forskel fra den europæiske ver-
sion af ID, vil den danske ID også vise 
krimidramaer og ikke kun dokumentarer.

Hvad er det for nogle programmer 
vi kan forvente at se på den nye ID?
Programmerne på ID vil være fyldt med 
spænding – hele tiden! Vi kender endnu 
ikke de enkelte programmer som vil blive 
sendt på kanalen fra 1. november, men 
jeg kan love der vil være masser af spæn-
dende mordgåder krydret med hævn, 
kærlighed, affære, penge og frygtelige 
hemmeligheder. Hver ugedag vil have sit 
eget tema, og vise spændendende serier 
inden for det enkelte tema. Så hvad en-
ten man er til jalousi, hævn, eller drabelige 
kvinder, så bliver det intet problem at finde 
sin helt egen ID-yndlingsdag!

Hvem ser en kanal som ID?
ID henvender sig til det modne publikum 
og rent faktisk viser tallene, både for Dan-
mark og resten af verden, at der er flest 
kvinder som ser ID. Jeg vil dog sige at ID 
er til alle som har en hang til krimi, og har-
man det, så er ID under ingen omstæn-
digheder til at komme uden om. På ID er 
det krimi 365 dage om året i alle døgnets 
24 timer. ■

OBS: ID – Investigation Discovery - 
har premiere 1. november 2014. ID 
erstatter ungdomskanalen 7’eren, som 
lukker ned samme dato. 

Rie Nielsen
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VI ELSKER SUPERLIGA 

OG KRIMI OG LA LIGA 

OG SPÆNDING

 OG DOKUMENTAR 

OG EUROPA LEAGUE



I denne sæson har vi på sportssiden budt 
velkommen til Flemming Povlsen. Han 
har vundet EM-guld, brilleret på de store 
europæiske arenaer og været både træner 
og sportschef. Men i denne fodboldsæson 
har Flemming Povlsen trukket CANAL9-
trøjen over hovedet som ekspert. Med 
sin fantastiske fodbolderfaring giver han 
– sammen med de andre eksperter - 
seerne et unikt indblik i især Superligaen, 
men også i de mange andre ligaer, som 
CANAL9 og CANAL9’s søster-kanal 
CANAL8 Sport transmitterer fra.

- ”Mit liv er fodbold. Det er bygget op 
omkring fodbold. Jeg kan lide at spille det, 
snakke om det og diskutere det. Derfor er 
det fantastisk, at jeg nu kan være med til at 
vurdere hold og de taktiske finesser i spil-
let – og også formidle det for menigmand. 
Fodbold er holdninger, og man kan hurtigt 
blive uenige med nogen”, siger Flemming.

Flemming Povlsen, Stig Tøfting, Erik 
Rasmussen og sportschef og vært, 
Michael Gravgård er den del af det stær-
ke mandskab, der guider dig i gennem 
CANAL9s fodboldtransmissioner. Deres 
samlede erfaring både på og uden for 
banen giver dem stor faglig ballast, når 
der analyseres og diskuteres i studiet.  
- ”Vi har alle forskellige tilgange til fod-

bold. Erik er for eksempel lidt mere nuan-
ceret og blød i sine analyser, hvor Stig og 
jeg er en smule mere kyniske og hårde. 
Og så er der i Frispark-udsendelserne 
også folk ude fra, der har andre holdnin-
ger til fodboldspillet. Nogle gange er vi 
enige, men det er også sjovt, når man skal 
argumentere for sine holdninger”, siger 
Flemming Povlsen der bestemt har vægt 
bag sine argumenter grundet sin store 
kontaktflade til spillere og trænere.

Flemming Povlsen forbereder sig nemlig 
til udsendelserne ved at se/gense klub-
bernes kampe, analysere  klip, og så tager 
han hver uge ud og overværer forskellige 
klubbers træning for at nærstudere hol-
dene og snakke med spillere og trænere.
-”Superligaen er interessant at følge, og 
så bliver det i øvrigt enormt spændende 
at arbejde med CANAL9’s dækning af 
Europa League og se, om de danske hold 
kan stå distancen, og om vi overhovedet 
kan gøre det bedre”, siger Flemming 
Povlsen, og tilføjer, at det også bliver 
interessant at følge blandt andet Christian 
Eriksen i aktion for Tottenham i Europa 
League i denne sæson. 

Nu skal det hele jo ikke gå op i sport. 
Derfor har CANAL9 i efteråret tv-pre-

miere på to prisbelønnede Hollywood-
krimiserier: In Plain Sight (september) og 
Covert Affairs (oktober).

In Plain Sight  har høstet roser i USA og 
har været nomineret til - og vundet - flere 
priser. In Plain Sight handler om politi-
kvinden Mary Shannon, der i New Mexico 
arbejder med vidnebeskyttelse. Sammen 
med partneren Marshall Mann bliver hun 
sat på svære udfordringer – både i sit 
professionelle og private liv.  

Kom bare an efterår!
CANAL9 er klar med masser af top fodbold, nye og
klassiske amerikanske tv-serier og spændende dokumen-
tarer her i efteråret.

Den anmelderroste Covert Affairs, handler 
om CIA-traineen Annie Walker, der spilles 
af Piper Perabo, som blev nomineret til en 
Golden Globe for sin rolle. Anie Walker 
bliver sendt på feltoperationer som hem-
melig agent. Hendes lærermester er den 
blinde specialagent August Anderson, 
der på trods af sin blindhed sagtens kan 
slå fra sig. 

Så kom bare efterår – vi er klar med 
underholdningen. Læs mere om Canal 9’s 
programmer på www.canal9.dk. ■

In Plain Sight 
på CANAL9.
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CartoonNetwork.dk
THE AMAZING WORLD OF GUMBALL and all related characters and elements are trademarks of and © 2014 Turner Broadcasting System Europe Limited. A Time Warner Company. All Rights Reserved.

NYE

EPISODER 

FRA MANDAG DEN 1. SEPTEMBER KL 15:00



Efteråret på TNT er præget af fine klassikere som advokatserien Ally, 
Melrose Place, Skadestuen og Boston Legal suppleret med dokumentarer og 
underholdningsprogrammer i dagtimer og film i weekenderne. Kanalens egne 
serier Falling Skies og Dallas kører også videre, men især indenfor krimi-
genren skal fremhæves et par nyheder:

Murder in the First 
Denne nye serie havde premiere i USA i 
juni med 4.9 mio seere og får premiere 
i Danmark i september. Vi følger detekti-
verne Terry English og Hildy Mulligan i et 
nyt makkerskab, som skal opklare to til-
syneladende uafhængige mord. Det viser 
sig, at begge mord har en fællesnævner i 
den berømte iværksætter Erich Blunt, som 
er direktør for et nyskabende teknologisel-
skab. Det højspændte mordmysterium fin-
der sted i San Fransisco – og vi skal også 
følge Hildys trængsler på privatfronten 
som enlig mor og Terrys trængsler med 
en døende hustru. (Onsdage  kl. 22.00).

Efterårsnyt fra Turner’s 
dramakanal: TNT 

Major Crimes
Første sæson af den anmelderroste krimiserie Major Crimes kommer også til TNT i efteråret. Serien er 
en spin-off på handlingen i den populære politiserie The Closer. Premieren i USA trak 9.5 mio seere, 
hvilket gør den til den mest sete seriepremiere nogensinde. Den skildrer Los Angels politis svære 
arbejde med hård kriminalitet. Som ny (kvindelig) politichef introduceres Sharon Raydor for hverdagen 
i divisionen for grov kriminalitet og står her både overfor opgaven at løse de hårde sager samt vinde 
tillid og loyalitet fra de andre i teamet. Raydor bringer også andre problemer ind i sit liv ved at lade et 
hovedvidne bo hjemme hos sig og betale for hans skolegang. Det får uanede konsekvenser. Raydor 
spilles af Mary McDonnell, som vi tidligere har set i bl.a. Danser med Ulve og Skadestuen. 
Sendes på dansk TNT i novemer.       

Børnekanalen Cartoon Network 
fortsætter naturligvis også i efter-
året med kendte favoritter som 
Loony Tunes, Scooby Doo, Ben 
10. Dexter’s Lab – og nye epi-
soder af ”The Amazing World of 
Gumball ”. 
Tjek kanalens egne oversigter for 
sendetider.   
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Mere tale

Mere data

Bland selv  
dit mobilabonnement

Tale udover inkl. timer: 99 øre/minut til danske mobil- og fastnetnumre. Data udover inkl. datamængde: 
30 kr. pr. GB. Ingen binding, op til 30 dages opsigelse. Forventet 4G hastighed ved udendørs brug: 
17-71 Mbit. Opkrævning for abonnement vil ske løbende. Fri musik kræver Android eller iOS.  

Skanderborg Antenneforening har indgået en aftale, som betyder, at du har særlige priser 
på YouSee Mobil. Du kan vælge mellem to måder at have YouSee Mobil på: Bland Selv eller 
en fast pakke.

Du kan f.eks. vælge mobilpakke – Mellem med Bland selv – som er til dig der både taler og 
bruger data hver dag. Du kan selv tilpasse dine timer og dit data, som du ønsker det og kan 
når som helst gå på Mit YouSee mobil via web eller App, og blande dig til en anden sammen-
sætning af dit abonnement, hvis du f.eks. er ved at have brugt alt din data.

Med et Bland Selv-abonnement får du en masse fordele, der 
giver dig mulighed for at få det bedste ud af din mobil:

 Fri musik
 1 fri YouSee film pr. måned 
 4G hastighed  
 Taletid til udlandet 
 Fri SMS og MMS 
 Rabat på Mofibo 

Læs mere om YouSee Mobil og dine muligheder 

samt særlige priser på yousee.dk/mobil

have brugt alt din data.

rdele, der
bil:

heder

Mellem med 
Bland Selv

134,-
(Normalpris 149 kr./md.)

Oprettelse 99 kr. 

Min. pris 1. md. 233 kr.

Timer

GB data
kr./md.

Tale udover inkl. timer: 99 øre/minut til 
30 kr. pr. GB. Ingen binding, op til 30
17-71 Mbit. Opkrævning for abonnem

Skanderborg Antenneforenin
på YouSee Mobil. Du kan væ
en fast pakke.

Du kan f.eks. vælge mobilpak
bruger data hver dag. Du kan
når som helst gå på Mit YouSe
sætning af dit abonnement, h

Med et Bland Selv-abonneme
giver dig mulighed for at få de

Fri musik
1 fri YouSee film pr. måned
4G hastighed
Taletid til udlandet
Fri SMS og MMS
Rabat på Mofibo

Læs mere om YouSee Mo

samt særlige priser på y



Få tryghed i forhold til regningen, når du har mobiltelefonen 
med på rejse

Har du ferieplaner til efteråret og har du 
YouSee Mobil kan du med fordel overveje 
en udlandspakke fra YouSee. Så kan du 
roligt bruge bykort, gå på Facebook, 
tjekke mails, sende sms og snakke i tele-
fon i hele EU uden at bekymre dig om at 
få en stor regning, når du kommer hjem. 
Du køber ganske enkelt en pakke med 
data og en pakke med tale/sms, inden du 
tager på ferie. Så er du klar til at bruge din 
mobil til lave priser, når du kommer frem. 
Se mere på www.yousee.dk/mobil.

To rejsepakker
Tale/sms pakken koster 30 kr., hvorefter 
du i 30 dage kan tale for 99 øre i minuttet, 

Husk roaming pakker 
til din mobil

mens en sms koster 20 øre. Der er ikke 
opkaldsafgift og det koster ikke noget 
at modtage opkald. Så du er sikret mod 
ubehagelige overraskelser over at blive 
opkrævet for modtagne opkald. I data 
pakken betaler du 100 kr. og får 100 MB 
at gøre godt med i syv dage. 

Pakkerne aktiveres og begynder først 
nedtællingen for abonnementets periode, 
når du første gang bruger din telefon i 
udlandet og du modtager løbende status 
på forbrug og udløb, med mulighed for at 
tilkøbe yderligere pakker. Priserne gælder 
i hele EU samt Norge, Island, Schweiz, 
San Marino og Liechtenstein.

Tag dine 
yndlingsbøger 
med dig i tasken
Som noget helt specielt og eksklusivt tilbydes Mofibo som et 
tilkøbsprodukt med YouSee Mobil og YouSee Bredbånd. Så 
kan du tage dine yndlingsbøger med sydpå, i sommerhus eller 
bare ind på sofaen. Med Mofibo har du adgang til alle de bedste 
bøger lige ved hånden – på din smartphone og tablet.

Du får rabat på dit abonnement 
Har du YouSee Mobil eller YouSee Bredbånd betaler du kun 79 
kr. pr. måned (normalpris er 99 kr.) og får samtidig en prøveperi-
ode på 14 dage. Se mere på www.yousee.dk/mofibo.

Prøv YouSee Plus 
– kvit og frit
Tag magten over dit tv med YouSee Plus
Når du har tv fra Skanderborg Antenneforening, kan du bygge 
YouSee Plus oven på din tv-pakke. Forbind boksen til dit tv og 
til internettet, så har du adgang til ny verden af muligheder. Du 
har nu mulighed for at prøve YouSee Plus kvit og frit. Den første 
måned får du til 0 kr. og der er ingen binding eller opsigelsesvar-
sel. Se mere på www.yousee.dk/plus

Alt dette får du med YouSee Plus

Optag - Planlæg nemt, hvad du vil optage via den indbyggede 
tv-guide.

Pause - Sæt nemt udsendelsen på pause, hvis du bliver afbrudt.

Spole - Spol forbi reklamerne eller spol tilbage, hvis der noget, 
du vil se igen.

Start forfra - Start udsendelsen forfra, hvis du missede begyn-
delsen.

Tv-arkiv - Se eller gense udsendelser fra udvalgte kanaler i op til 
30 dage, efter at de er blevet sendt.

Film og Serier - Lej de nyeste premierefilm og få fri adgang til 
udvalgte film og serier samt masser af børneunderholdning. 

Nyhed! 
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SVIGTER DIT NETVÆRK?
- vælg WIFI PLUS

Vi bruger oftere og oftere WIFI til alle 
vores trådløse enheder - 
mobiltlf, tablets, pc´ere mv.

Og når hastigheden og dækningen 
svigter er det til stor irritation for 
alle i familien.

Med løsningen WIFI PLUS får du en 
professionel løsning - med optimal 
dækning og god hastighed.

Du skal ikke tænke på noget 
- vi gør arbejdet!

Vores professionelle tekniker installerer et accesspunkt centralt i dit hjem, og 
tilslutter dette til din eksisterende bredbåndsforbindelse. Han foretager naturligvis 
måling af både dækning og hastighed, så I sammen sikrer jer, at alt fungerer. Er 
der behov for det, kan netværksdækningen udvides med endnu et accespunkt. 

STABILT WIFI 

Kun 2.485 kr.WIFI
PLUS 



Vi kender det alle sammen. Vi er i gang med at søge information på internettet via vores 
WIFI, samtidig med at sønnen spiller online på pc´en på værelset og datteren chatter med 
veninderne på facebook. Men pludselig reagerer internettet ikke – og den søgning vi er i 
gang med, bliver afbrudt. Sønnen råber fra værelset, og datteren kommer med udbrud, der 
ikke er til at misforstå. Det er til stor irritation for os alle, at vi er blevet ”smidt af” og må 
starte forfra!
Dette er blot én af mange situationer, hvor det trådløse netværk driller os.

Det trådløse netværk er nemlig en følsom 
teknologi, som kan forstyrres af forskellige 
forhold udefra – f.eks. andre elektroniske 
enheder, betonvægge m.v. Derudover har 
det betydning, hvor i hjemmet vores rou-
ter er placeret. Alt dette vil påvirke både 
hastighed og dækningsområde.

Det betyder, at vi ind imellem vil opleve 
situationer som den, der er beskrevet 
her. Derudover kan vi opleve udfald på 
internettet, hvis vi kobler op via WIFI fra 
yderområderne af vores hjem – f.eks. 
fra værelser, der er placeret langt fra 
routeren, i havestuen eller i nærområdet 
udenfor huset.

Dansk Kabel TV har efter grundig test nu 
lanceret en ny løsning - WIFI PLUS – der 
sikrer at ovennævnte, og tilsvarende situa-
tioner, bliver langt færre. 
Kent Vig, forretningsudviklingschef hos 
Dansk Kabel TV, fortæller her om det 
grundige arbejde og de mange tests, der 
ligger til grund for produktet: 
”Vi har været gennem en meget grundig 
proces for at sikre vores kunder den bed-
ste oplevelse med WIFI PLUS”, udtaler 
Kent Vig.
”Løsningen går kort fortalt ud på at 
opsætte et accesspunkt i huset, der for-
stærker WIFI dækningen. Vi har lavet en 
række test på syv forskellige accesspunk-
ter, hvor vi blandt andet har lagt vægt på 
brugervenlighed og dækning”, fortæller 
Kent Vig. ”På baggrund af testene har vi 
valgt et accesspunkt fra Cisco.”

Dansk Kabel TV har endvidere lavet en 
test-installation i en husstand på Fyn. 
”Det er et hus i tre plan – med kælder, 
stue-etage og 1. sal. Efter installationen 
af WIFI PLUS i huset er der nu WIFI-
dækning uden nogen former for udfald 

WIFI 
– en drillepind eller en god ven

på nettet – fra kælder til kvist”, supplerer 
Kent, som mener, at testen er et godt 
eksempel på, hvor god en løsning, WIFI 
PLUS er.

”Det har kort fortalt været en spændende 
proces, hvor vi har udviklet et særdeles 
stærkt produkt, der løser de udfordringer, 
man ofte oplever i hjemmet med trådløst 
netværk”, siger en tilfreds Kent Vig.
Udviklingen af produktet er en proces der 
fortsætter. ”Vi arbejder naturligvis hele 
tiden på udvikling af produktet og på at 
opfylde vores kunders behov og krav, 
slutter Kent Vig.

Frank Ivan Hansen er kørende tekniker i 
Dansk Kabel TV - Region Syd. I sit job 
besøger han dagligt kunderne i deres 
private hjem. 
”Jeg oplever tit, at kunderne har proble-
mer med at koble op på internettet via 
deres WIFI-løsning, og de spørger derfor 
mig om hjælp”, siger Frank Ivan Hansen

”Med det nye produkt, WIFI PLUS, kan jeg 
nu hjælpe folk til en langt bedre oplevelse 
med deres WIFI. Det betyder nemlig rigtig 
meget for familierne, at der er god og 
konstant dækning”, siger Frank og smiler. 
”Rigtig mange mennesker har, med rette, 
ikke den tekniske viden, til at etablere sit 
eget netværk, så her er jeg jo bare glad 
for at min viden kan hjælpe dem. Og et 
ekstra plus er, at vi sikrer, at kunden er 
helt tilfreds og har fået opfyldt sine behov 
for WIFI-dækning inden vi afslutter vores 
besøg”, fortæller Frank, og haster videre 
til det næste kundebesøg.

Med WIFI PLUS har Dansk Kabel TV 
sikret, at WIFI bliver en god ven for alle i 
hjemmet og ikke en irriterende drillepind, 
der kun vil lege med på egne præmisser.
Kontakt Dansk Kabel TV på telefon 
76 42 88 00 for at høre mere om løsnin-
gen og for at få besøg af én af de profes-
sionelle teknikere. ■
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KLAR, PARAT, SY!

KONGELIGE SLOTSHAVER

FANTASIFULDE RUM


