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FORORD

Velkommen til det næstsidste blad i vores efterhånden lange historie. Som 
varslet vil vi udkomme to gange i år (sidste nummer bliver i oktober) hvor vi 
vil se tilbage på nogle af højdepunkterne i produktionen. Bladet var først og 

fremmest tænkt som katalysator for foreningens programafstemninger, og med ned-
læggelsen af dem gi’r det god mening at stoppe den trykte udgivelse også. 

Bladet vil blive erstattet af flere nyhedsbreve og særlige fokus områder på hjem-
mesiden, som derved bli’r mere aktualiseret og forhåbentlig endnu mere dynamisk.  

Samarbejdet med udbyders og tv-kanalernes presseafdelinger fortsætter og vil 
endda blive udvidet, så vi stadig har mulighed for at sætte spot på særlige produk-
tioner både på hovedkanalerne og deres streaming tjenester.  Som det fremgår også 
af formandens leder, er bestyrelsens indsatsområde i høj grad på udvikling af nettets 
kapacitet, senest understreget på generalforsamlingen i februar. Her kunne vi med 
stor taknemmelighed konstatere, at forsamlingen gav os mandat til at fortsætte i det 
spor ved at støtte arbejdet mod den nyeste kvalitets standard, Docsis 3.1.  

Som omtalt på vores udbyders temasider her i bladet vil opgraderingen til Docsis 
3.1. gi’ mange fordele for medlemmerne og fremtidssikre vores anlæg så godt som 
muligt. Den teknologiske udvikling går jo med storm skridt, og da vores krystalkugle 
ikke er bedre end fremtidsforskernes, lytter vi til de signaler, som udtrykkes med 
størst vægt – og som er nærmest indlysende rigtige i en forening af vores størrelse.
 
Tendensen mod streaming har været omtalt i vores seneste numre og fylder rigtig 
meget i manges hverdags medieforbrug, uanset om det sker på andre platforme end 
traditionelt tv. Det vil naturligt medføre, at vi i kommende markedsførings tiltag inklu-
derer streaming tjenesternes udbud og udvikling i endnu større omfang end hidtil.

”Markedsdagen”, som vi har planer om at gøre til en fast begivenhed – gerne på 
Kulturtorvet som de sidste to år – er i år sat til lørdag den 23. juni. Eventen er under 
planlægning i skrivende stund, og vi håber selvfølgelig, at der bli’r lige stor opbakning 
fra medlemmerne som sidst. Vi sætter stor pris på at møde medlemmerne på den 
måde og har altid gode input med hjem. Forhåbentlig gælder det også den anden 
vej.

God læsning – og på forhåbentlig gensyn i juni. 

Venlig hilsen
Hanne Grøn (ansv. red.)
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Med TV 2 PLAY får du

·   Adgang til alle TV 2s programmer både når og hvor du vil.

·   Live-adgang til alle vores kanaler.

·   Nyt og spændende indhold hver dag.

·   Snigpremierer på dine favoritprogrammer, før de vises på TV.

·   Hele sæsoner og alle programmer af din yndlingsserie.

·   TV 2 PLAY er bredt tilgængeligt og kan ses på PC, Mac, 
Smart tv, Apple tv, smartphones, tablets og via Chromecast.  

 
Derfor kan du se alle dine favoritprogrammer derhjemme 

eller på farten.

Få TV 2 PLAY til en fordelagtig pris 
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du  
få TV 2 PLAY til en fordelagtig pris.

For yderligere information kontakt Skanderborg  
Antenneforening.



7 Generalforsamling, investering i 
anlægget og Bland Selv

9 Foråret på TLC og Discovery

10 TV 2 Play 
 - hele TV 2, helt som du vil

12 Nærkontakt på Kanal 4

13 Comedy Central er nu i
 lille pakke

15 Program udbud 2018

19 Foråret på Eurosport kanalerne

20 Farvel til FM-signalerne i 
 kabel-tv stikket

21 Advokaten på TV 3 og Viaplay

22 Det er 100 på Kanal 5

27 Studie 5 på Kanal 5

28 Her er de mest sete og højest 
vurderede tv-serier

30 Say yes to the Dress 
 - Danmark på Kanal 4

31 Hurtigere trådløst netværk

NR. 1 - 2018

INDHOLD

13

Forsidefoto:
Badehotellet, 
TV 2

9

19

28

27

21

30

Med TV 2 PLAY får du

·   Adgang til alle TV 2s programmer både når og hvor du vil.

·   Live-adgang til alle vores kanaler.

·   Nyt og spændende indhold hver dag.

·   Snigpremierer på dine favoritprogrammer, før de vises på TV.

·   Hele sæsoner og alle programmer af din yndlingsserie.

·   TV 2 PLAY er bredt tilgængeligt og kan ses på PC, Mac, 
Smart tv, Apple tv, smartphones, tablets og via Chromecast.  

 
Derfor kan du se alle dine favoritprogrammer derhjemme 

eller på farten.

Få TV 2 PLAY til en fordelagtig pris 
Som medlem af Skanderborg Antenneforening kan du  
få TV 2 PLAY til en fordelagtig pris.

For yderligere information kontakt Skanderborg  
Antenneforening.
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Generalforsamling, investering i 
anlægget og Bland Selv 

– 2018 bliver et spændende år 
i Skanderborg Antenneforening

AF  HENRIK CHRISTENSEN

Generalforsamling
Onsdag den 28. februar 2018, afholdt Skanderborg Antenne-
forening sin ordinære generalforsamling, i lokalerne på Capri i 
Skanderborg.
Det var en god generalforsamling og en hyggelig aften, og på 
trods af et beskedent fremmøde, var der god interesse for for-
eningens aktiviteter.
Der var stor interesse for den nye 4Kboks, og Bland Selv, hvor 
der nu er mulighed for også at blande streamingtjenester ind i 
både mellempakken og den store pakke.

Konkurrencesituationen og pakkefordeling
Vi har i alt ca. 10.500 medlemmer. 
Fordelingen af medlemmer i vores tre pakker var i 2017 således, 
Lille Pakke 3.052
Mellem Pakke  1.330
Stor Pakke 6.188 

Som det fremgår, er den store pakke fortsat den mest popu-
lære i Skanderborg Antenneforening med 58% af de samlede 
medlemmer.
Vi ønsker at gøre endnu mere for at fastholde og tiltrække nye 
medlemmer og på den baggrund har vi besluttet nogle tiltag, 
som vi arbejder med på kontoret og i bestyrelsen.
I forhold til vores indsatsområder, vil jeg her lige fremhæve tre 
spændende områder, som vi arbejder med

1.
Vi har investeret i et Nyt IT system, Panther hedder det, der giver 
Brian og Ulla bedre muligheder for at give vores nuværende og 
nye medlemmer en præcis og hurtig service når i henvender jer, 
bl.a. med en helt ny selvbetjenings funktion. 
Systemet forventes også at frigøre tid hos Brian og Ulla, der 
kan bruges på mere udadvendte aktiviteter fra kontorets side.

2.
I samarbejde med vores leverandør YouSee, forventer vi os rigtig 
meget for medlemmernes mulighed for selv at blande deres 
kanaler.
I Skanderborg Antenneforening kan du nu blande din helt egen 
pakke, med både tv og streaming.
I samarbejde med YouSee, er vi er nogle af de første i verden, 
der tilbyder denne mulighed.
Du kan blande for 10 eller 33 point i hhv. mellem- eller stor Tv 
pakke med Bland selv. Hver streamingstjeneste og hver tv-kanal 
har en pointværdi, og du blander bare, til dine point er brugt op.
Du kan blande og skifte indholdet af din nye tv- og streamings-
pakke, og det du har valgt, kan du frit skifte ud igen efter 30 
dage.
Den nye mulighed skal være et tilbud til dem, der ønsker større 
valgfrihed, og muligheden for at blande streamingstjenester ind 
i pakkerne, vil givet gøre nogle nysgerrige efter at høre mere om 
de nye muligheder.

3.
I bestyrelsen har vi besluttet at fremtidssikre vores kabel-tv-net. 
Vi vil gennemføre en opgradering, der vil sikre, at vi har et top-
moderne kabelnet – også i fremtiden. 
Alle medlemmer vil med en opgradering af kabelnettet få endnu 
bedre stabilitet på tv og bredbånd.  
Opgraderingen vil samtidig give alle medlemmer de optimale 
muligheder for endnu højere bredbåndshastigheder.
Vores vigtigste mission er, at levere et moderne tv- og bred-
båndsprodukt, der matcher vores medlemmers behov.

Fordele for dig:
• Højere bredbånds hastigheder
• Højere TV og VOD kvalitet
• Et bedre anlæg og dermed en mere stabil leverance
• Bedre WI-FI

“
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Vi forhandler p.t. med vores leverandør YouSee om at de finan-
sierer den største del af ombygningen af vores anlæg. Vores 
egenbetaling beløber sig til kr. 7,4 mio., hvilket svarer til ca. kr. 
700,- pr. medlem, og beløbet er afsat i vores regnskab, så det 
er ikke noget medlemmerne vil blive opkrævet.
Efter opgraderingen, vil vi stå med et Tip-Top moderne anlæg 
– og her skal vi huske på, at det er os selv (medlemmerne) der 
ejer anlægget.

Programafstemning 
På sidste års generalforsamling, meddelte jeg, at vi fra i år har 
afskaffet programafstemningen, der ikke længere gav indhold 
og mening. 
Vi har år efter år konstateret en nedgang i afgivne stemmer og 
sidste år modtog vi kun 375 stemmer, hvoraf 325 blev afgivet 
over nettet.
Det vil sige at det alene var 3,5% af vores medlemmer, der 
ønskede at stemme.
Afstemningsresultatet har alene været vejledende i forhold til 
bestyrelsens programvalg, og vi har ikke efter sidste generalfor-
samling fået henvendelser, om medlemmer der fortsat ønskede 
programafstemning.
I bestyrelsen har vi adgang til flere opgørelser om interesse og 
seer antal på de enkelte kanaler, så det er ikke et problem at 
vælge og sammensætte de mest interessante programpakker til 
medlemmerne i Skanderborg Antenneforening.

Hvad bringer året
2018 tegner til at blive et nyt spændende år i Skanderborg 
Antenneforening.

Vi leverer igen i år 3 stærke pakker – både kvalitets- og pris-
mæssigt,  som vi tror på at vores medlemmer vil tage godt imod. 
Vi ser frem til at følge udviklingen i de digitale tilbud, hvor vi 
især tror på at Bland Selv bliver et Hit – vi oplever allerede nu 
en stor interesse.
Muligheden for at blande streamingstjenester ind i pakkerne er 
en rigtig spændende mulighed.

YouSee er ude med deres helt nye 4K boks
TV-Boksen spiller rigtig godt sammen med Bland Selv univer-
set, hvor du fra boksen kan styre din program-sammensætning, 
vælge ekstrakanaler og meget meget mere.
Normalprisen for en boks er kr. 99,- pr. md. – Skanderborg 
Antenneforening tilbyder den, i samarbejde med YouSee til kr. 
30,- pr. md.

FM Sluk
På generalforsamlingen sidste år, varslede jeg at vi kommer til 
at lukke ned for FM-Signalet i vores anlæg.
YouSee har allerede valgt at lukke for signalet på deres anlæg, 
for at skabe mere plads til andre signal leverancer.
Vi har besluttet, at Skanderborg Antenneforening vil lukke ned 
for signalet i vores anlæg pr. årsskiftet 2018 (Se nærmere 
herom side 20).

Vi er sikre på, at vores medlemmer allerede har, eller finder 
andre løsninger til at fange FM signalerne.
Den nye programoversigt er vedlagt dette blad.

I bestyrelsen ser vi frem til et endnu et nyt godt tv år for vores 
medlemmer i Skanderborg Antenneforening. n
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KORT & GODT
Fra torsdag 18. maj kl. 21:00

MasterChef Australia 
Grand Final
Onsdag 11. april kl. 20.00

Der er skruet op for blusset i finalen i vores madlavnings-
konkurrence, når vi skal finde vinderen og uddele titlen som 
Australiens bedste kok – sammen med en stor pengepræmie! 
Deltagere fra alle mulige baggrunde, med alle mulige evner og 
erfaringer fra hele landet har forladt deres hverdag for at følge 
deres ultimative køkkendrøm. Serien startede med 24 amatør-
kokke, der lod sig inspirere af verdens bedste professionelle 
kokke. De er en efter en blevet elimineret, indtil der nu kun er 
to tilbage, og Diana og Ben skal nu dyste om vindertitlen. De 
starter med den ultimative mystiske kasse, og i sidste runde 
er de følelsesmæssige bølger enormt høje, når finalisternes 
familier kommer på besøg som publikum, for at se deltagernes 
sidste udfordring. Udfordringerne er udtænkt af den mesterlige 
chocolatier, Kirsten Tibballs. Topkokkene Gary Mehigan og 
George Colombaris får sammen med Matt Preston selskab af 
verdens bedste kokke, når de skal kåre vinderen af Australiens 
største madlavningspræmie i et brag af en finale. n

Deadliest 
Catch 

24 Hours 
In A&E
Fra torsdag 12. april kl. 23.00

St. George's hospital i London huser en af Storbritanniens 
største skadestuer, og er under større pres end nogensinde 
før. Her følger man med i hvert minut i hver eneste dag, og 
får indblik i udfoldelsen af kærlighed, liv og død. Vi har bragt 
kameraer ind på skadestuen for at følge dem, der arbejder 
der, samt de patienter, der behandles i løbet af 24 timer. 

I denne serie møder vi bl.a. en 71-årig kvinde, der bliver kørt 
akut på sygehuset efter at være blevet påkørt af sin mand. 
En lille pige er født med en sygdom, der betyder, at hendes 
knogler i halsen vokser sammen. Nu er hun faldet i et tog, og 
må en tur på skadestuen. Midt i alt det travle og hektiske taler 
læger, sygeplejersker og patienter åbent om deres oplevel-
ser på skadestuen, så seerne kan forvente masser af følelser 
og unikke historier. n

Fra mandag 23. april kl. 22.00

Tårnhøje bølger, temperaturer under fry-
sepunktet, kæmpestore krabbenet, og 
næsten alle kommer til skade. Men det 
er også en chance for at tjene nok 
penge til at forsørge familien i et år eller 
mere - med blot et par dages arbejde. 
Velkommen til et af verdens farligste 
jobs - krabbefiskeri i Alaska. Dybt nede 
i det iskolde vand i Beringshavet venter 
den yderst lukrative troldkrabbe, der 
også er vanskelig at fange. Hvert år sæt-
ter cirka 250 både ud fra Dutch Harbor 
i Alaska forud for den officielle fiskeri-
sæson. Den kan vare fra 4 til 12 dage. 
Det ved fiskerne faktisk ikke, før Alaskas 
fiskeridepartment over radioen melder 
sæsonens start- og slutdato. n
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I 2017 indgik Skanderborg Antenneforening og TV 2 en aftale, 
hvorefter medlemmerne har mulighed for at tegne abonne-
ment til en fordelagtig pris på TV 2s streamingtjeneste, TV 

2 PLAY.

Denne aftale falder sammen med en tendens, hvor flere danske-
re forbruger mere af vores tv-indhold via streaming. Vi vil i højere 
grad selv bestemme, hvor og hvornår vi ser vores tv-indhold.

TV 2 PLAY er en af de største og stærkest voksende danske 
streamingtjenester. I 2017 voksede antallet af abonnenter med 
27 procent, og antallet af brugere overstiger 700.000.

På tjenesten kan du se programmer fra alle TV 2s kanaler og 
masser af aktuelt dansk indhold i høj kvalitet. Du kan se danske 
dramaserier, dansk comedy, dokumentar, sport, underholdning, 
nyheder, film og meget mere både live og on demand. Særligt 
populære er snigpremierer og hele sæsoner af TV 2s kendte 
serier.

I dette interview fortæller salgschef Steen Keldskov Andersen, 
TV 2 Kanalsalg, om de muligheder, det giver medlemmerne at 
have abonnement på TV 2 PLAY.

Hvorfor er I begyndt at tilbyde TV 2 PLAY 
til antenneforeningerne?
Når vi holder møde med foreningerne, efterspørger flere og flere 
en løsning, hvor medlemmerne kan tilbydes adgang til TV 2 
PLAY. TV 2 ønsker at være tilgængelig for så mange som muligt, 
og derfor ser vi det som en stor fordel at tilbyde de medlemmer, 

– hele TV 2, helt som du vil

som i forvejen har vores kanaler i deres programpakker, en TV 2 
PLAY-løsning til en favorabel pris.

Hvad får man med TV 2 PLAY?
Med denne aftale får medlemmerne i Skanderborg TV 2 PLAY 
’Hele Pakken’-produktet. Det betyder, at man får adgang til alle 
TV 2-kanalernes danske programmer live og arkiv, hele sæsoner 
af dine yndlingsserier samt mulighed for snigpremierer.

Med TV 2 PLAY har du samtidig en fleksibel løsning, hvor du 
kan tage hele TV 2-universet med dig på farten, i sommerhuset, 
kolonihavehuset, campingvognen eller andre steder, hvor der er 
internetadgang. 

Streaming supplerer i stigende grad vores traditionelle tv-sening, som stadig udgør over 80 

procent af vores tv-forbrug. TV 2 PLAY øgede antallet af abonnenter med 27 procent i 2017.
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Det får du – blandt andet 
– med TV 2 PLAY

• Snigpremierer og hele sæsoner med ’Badehotellet’ 
og andre TV 2-dramaserier.

• Hele sæsoner og snigpremierer på dramaserier 
fra TV 2 ZULU og TV 2 CHARLIE, f.eks. ’Perfekte 
Steder’, ’Mercur’ og en kommende CHARLIE-serie.

• Danske programmer og nyhedsudsendelser fra TV 
2s kanaler – live og on demand.

• Dansk standup med snigpremierer og hele sæsoner 
med Tobias Dybvad m.fl.

• Hele sæsoner og ekstra afsnit med ’Natholdet’, der 
kun kan ses på TV 2 PLAY.

• Dansk og international sport - live og i eksklusive 
sammendrag.

Hvordan kan man se TV 2 PLAY? 
TV 2 PLAY kan ses på pc, Mac, Smart TV, Apple TV, smartpho-
nes, tablets og via Chromecast.

Kan alle medlemmer af foreningen købe et 
TV 2 PLAY-abonnement til en fordelagtig pris?
For at et foreningsmedlem i Skanderborg kan indgå en TV 2 
PLAY-aftale, kræver det, at man abonnerer på enten en pakke 
2 eller pakke 3 (mellempakken eller Store Pakke).          

Er det traditionelle flow-tv dødt, efter 
at der er opstået en række forskellige 
streaming-muligheder?
Det traditionelle tv, som vi kender det, er på ingen måde dødt. 
Hver dansker ser i gennemsnit flow-tv to og en halv time om 
dagen, og rigtig mange vil gerne samles om tv-begivenheder 
hjemme i stuen og se det på ”storskærm”, når udsendelsen 
sendes, og efterfølgende kunne tale med familie, venner og 
kollegaer og familie om disse.

For langt de fleste danskere er det ikke et spørgsmål om 
enten flow-tv eller streamingtjenester. Det er både flow-tv og 
streaming. Med TV 2 PLAY har du netop mulighed for at kunne 
følge med i de populære programmer og store tv-begivenhe-
der, når det passer ind i din hverdag – og herudover får du en 
række ekstra programmer og shows, som alene er til dig som 
TV 2 PLAY-abonnent. n
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I hvert program følger vi tre kendte danskere, når de søger spiri-
tuel vejledning til deres nutid og fremtid. De har alle et spørgs-
mål med, som ingen levende kan svare på – og det medfører 

kontakt til nære, der er gået bort. 

I denne sæson kommer blandt andre Christian Fuhlendorff, Signe 
Lindkvist, Gordon Kennedy og Brian Holm på besøg hos de tre 
spirituelle vejledere, der stiller deres særlige evner til rådighed, 
og som i løbet af dagen kommer meget tæt på gæsterne, mens 
følelserne får frit spil.

Gæsterne møder først vejleder Krumme Fredborg, der er clairvo-
yant med speciale i håndlæsning, og her skal de tegne en blind-
tegning, hvor underbevidstheden tager over og former stregerne 
på papiret. Med udgangspunkt i tegningen kan Krumme aflæse 
hvilke udfordringer, som gæsterne står over for i deres liv, mens 
hun også foretager en håndaflæsning, der fortæller om deres 
evner, ressourcer og styrker. 

Herefter møder de Sebastian Lorantius, der er clairvoyant 
medium med speciale i afdødekontakt, og gennem ham forsøger 
gæsterne at få kontakt til afdøde, som har stået dem nær, eller 
som de har haft en særlig relation til. De får også muligheden for 
at stille afdøde spørgsmål, som kan give noget afklaring omkring 
vigtige ting i deres liv. 

Nærkontakt

Den sidste vejleder i 'Nærkontakt' er Rikke Hertz, der som coach 
og karriererådgiver med clairvoyante evner vil forsøge at tegne et 
billede af de medvirkendes muligheder og potentialer for fremtiden 
og ikke mindst besvare det ene spørgsmål om fremtiden – både 
personligt og karrieremæssigt – som de kendte har med til hende.  
n

Tirsdag kl. 21.00 på Kanal 4

I den nye sæson af 'Nærkontakt' kommer en ny række af kendte danskere i kontakt med deres 

spirituelle side, når de hører fra deres kære afdøde og får spirituel vejledning omkring deres 

potentialer og muligheder i nutiden og fremtiden. 
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The Daily Show
The Daily Show med Trevor Noah fortsætter dækningen af de 
daglige nyheder og de største begivenheder med den altid 
skarpe og indsigtsfulde vært og det talentfulde hold bag “The 
World’s Fakest News Team”!
Mandag - fredag kl. 23.00
 
The Jim Jefferies Show
The Jim Jefferies Show behandler ugens vigtigste begivenheder 
og rejser til fjerne destinationer for at kaste et øjenåbnende blik 
på hykleriet rundt omkring i verden. Gennem interviews og inter-
nationale historier og undersøgelser fra felten, dækker Jeffries 
de mest kontroversielle emner med sin særlige sans for comedy.
Søndage kl. 22.00
 

Tosh.0
Tosh.0 giver dig knivskarp humor og spydige kommentarer fra 
komiker Daniel Tosh, når han serverer ugens virale klip og viser 
originale videoer fra kendte skuespillere og komikere.
Søndage kl. 22.30

ss

Nyhed! 

Comedy Central rykker i lille pakke 
– på kanalplads 11

Lille Pakke er i forvejen stærkt besat med kvalitets kanaler, 
men comedy genren har været noget under-repræsenteret. 
Det rådes der nu bod på ved at inkludere den højprofilerede 

internationale comedy kanal: Comedy Central, der siden 2014 har 
kunnet ses af medlemmer med stor pakke. Med den nye placering 
får endnu flere mulighed for at se med og stifte bekendtskab med 
de rapkæftede værter og satiriske kultserier, som er et af kanalens 
sikre bud på god underholdning!  
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Programoversigt 2018/2019

Chris Ramsey's Stand Up Central
Chris Ramsey optræder med stand-up for et livepublikum 
i Electric Ballroom i London og svarer på spørgsmål fra de 
sociale medier. Hver uge med gæsteoptræden af to nye stand-
up-komikere.
Lørdage kl. 22.30
 
Bob’s Burgers
Den Emmy-vindende animerede serie følger familien Belcher, 
der har en burgerrestaurant. Restauranten er Bobs store drøm, 
og han kæmper for at få den til at køre rundt og holde sammen 
på familien.
Tirsdage kl. 22.30 (dobbeltafsnit)
 
South Park
Den Emmy-vindende animerede kultserie, skabt af komedie-
genierne Trey Parker og Matt Stone, følger de bizarre og under-
holdende eventyr i byen South Park, oplevet gennem de fire 
drenge Cartman, Kenny, Stan og Kyle og deres familier.
Mandag - fredag kl. 21.30 (dobbeltafsnit)
 

Your Face or Mine
Showet hvor dit ansigt kan vinde penge! Komikerne Jimmy Carr 
og Katherine Ryan er dine værter, når det Tinder-inspirerede 
komedie-gameshow vender tilbage. 
Torsdage kl. 22.00 n
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Antenneforeningen:
Tlf. 86 52 17 11
Adelgade 48
8660 Skanderborg
www.skantenne.dk
kontoret@skantenne.dk

Bestyrelsen: 
Formand: Henrik Christensen. Næstformand: Hanne Grøn. Kasserer: Gunnar Sørensen. 
Sekretær: Christian Hangaard. Øvrige: Gunner M. Nielsen, Knud Børlum, Kim Daugaard

Åbningstid: 
Mandag - onsdag: 10.00 - 13.00

Torsdag: 10.00 - 17.00

Fredag: Lukket

Fejlmeldinger: 
Af tilkøbsprodukter fra YouSee (Ekstrakanaler, tv boks, bredbånd og telefoni) rettes direkte til YouSee 
support på tlf: 70 70 40 40
Øvrige fejlmeldinger til foreningens kontor på 86 52 17 11 eller Dansk Kabel TV på 76 42 88 00.   

Programoversigt 2018/2019



Programoversigt pr. 6. april 2018/2019

TV-programmer Plads nr.TV-logoerKnap nr.

LILLE PAKKE

TV-programmerTV-logoerKnap nr.

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

STOR PAKKE INCL. LILLE OG MELLEM PAKKE

Digitale kanaler kræver TV eller boks med DVB-C / MPEG4 tuner/modtager.

DR  1

DR2  2

TV2  3

TV 3  4

Kanal 5  5

Comedy Central  11

YouSee Infokanal  13

DR 3  21

dk4  23

DR Kultur  24

TV2 Østjylland  25

DR Ramasjang   27

DR Ultra  33

Ekstrakanalen  55

Prøvekanalen  74

SV1  87

SV 2  88

TV4   89

NRK 1  90

ARD  91

ZDF  92

NDR  93

RTL  94

Folketings TV  95

Kanal Østjylland / 
Tegnsprogskanalen  96

Kanal 4 12 

6'eren HD 14

TLC 16

TV 2 Fri 22

National Geographic  26

Nickelodeon 31

TV 3 Puls 10

Canal 9 15

Discovery Channel 17

TNT 19

MTV 20

Disney 28

Cartoon  30

Boomerang 34

Nick Jr. 35

TV3 Sport 37

TV3 MAX 38

Eurosport 1 39

Eurosport 2 41

Dantoto 45

TV2 Sport 49

Animal Planet 50

Discovery ID 54

Viasat Nature 59

ViaSat History 60

ViaSat Explore  61

History 65

VH1  73

CNN 85

MELLEM PAKKE INCL. LILLE PAKKE

TV2 Zulu 6

TV2 Charlie 7

TV2 News 8

3+  9

Plads nr.

Pantone 4-colour process 
Coated & Uncoated
DE 303-4  C/U
C:25  M:0   Y:80   K:5 



Pakkeskift - Omlægning af programpakker:  
Bestillingen skal laves elektronisk via www.skantenne.dk eller pr. brev.

Nedgradering:       
Omlægning til en mindre pakke skal bestilles skriftligt og udføres kvartalsvis hhv. pr. januar/april/juli/oktober
Bestillingen skal være foreningen i hænde senest en måned før omlægningen udføres.     
  
Overskydende kontingent tilbagebetales ikke - men modregnes i næstkommende opkrævning.
      
Opgradering:      
Omlægning til en større tv pakke skal bestilles skriftligt og udføres løbene.     

Betaler du for tv via huslejen eller fællesudgifter, skal omlægningen bestilles hos din ulejer/administrator.
Gebyr for alle typer af pakkeskift kr. 375,- 

Bland Selv” tv-pakker nu også med filmpakker og streaming 
 
Bland Selv pakkerne vælges ovenpå den Lille tv pakke.
De valgfrie kanaler/tjenester sendes kodet. Derfor skal der bruges enten en YouSee tv-boks, YouSee App’en + 
Chromecast eller apple-tv boks eller et YouSee kort og kortlæser* (CA-modul) til hvert tv, hvor du ønsker at se dine 
valgfrie tv kanaler.  *Bemærk filmpakker og streamingtjenester kan ikke benyttes via kort og kortlæser løsningen.

Kanalerne i den Lille tv-pakke er obligatoriske og kan ikke udskiftes. De kan fortsat ses på alle fjernsyn i husstanden 
uden kort eller boks.

Bland din egen Mellempakke – (Samme pris som Mellempakken)
26 kanaler i Lille pakke + 10 point som du selv kan bruge  

Bland din egen Store tv pakke – (Samme pris som den Store tv pakke)
26 kanaler i Lille pakke + 33 point som du selv kan bruge

Hver streamingtjeneste/filmpakke og hver tv- kanal har en pointværdi, og du blander bare indtil dine point er brugt 
op. Vælger du en traditionel tv kanal bruger du 1 point.  Vælger du en streamingtjeneste/filmpakke bruger du 3–6 
point.  

Fakta om valgfrie kanaler
• Pakkeskift bestilles hos Skanderborg Antenneforening
• Omlægning til en mindre tv pakke udføres kvartalsvis: pr. 1. januar / 1. april / 1. juli / 1. oktober** 
• Bland Selv kanalerne skal bestilles via YouSee
• Kortlæser/CA modul kan bestilles sammen med dine Bland Selv kanaler og koster kr. 299,-
• Dit første YouSee Kort følger med ved bestillingen – evt. ekstra kort skal du selv bestille (kr. 100,- pr stk.)
• Kontingent/tv-pakkerne opkræves fortsat af Skanderborg Antenneforening

** Dette gælder uanset hvilken dato der står på den bekræftelse, du modtager fra YouSee.

Kontingent 2018:
Lille pakke:       kr. 1.950,- / pr. mdr 163,-    

Mellem pakke:  kr. 3.950,- / pr. mdr 330,-   

Stor pakke.       kr. 5.200,- / pr. mdr 433,-   

   

Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.

Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.   



Praktiske oplysninger
Tilslutning: Ønsker du at blive medlem af Antenneforeningen og få adgang til YouSees underholdningsunivers med mulighed for 
Bland Selv tv-pakker, at tilkøbe kanaler enkeltvis, bredbånd, IP telefoni eller mobil telefoni med forenings rabatter, kan du kontakte 
foreningens kontor for nærmere information på tlf. 86 52 17 11. 
For flere oplysninger om priser, produkter og udbud, se foreningens hjemmeside: www.skantenne.dk

Netværks ID for medlemmer af Skanderborg Antenneforening:  
Stor pakke: 100
Mellem pakke: 101
Lille pakke: 102
Bland Selv pakke: 111

 
Tilkøbsmuligheder for medlemmer af foreningen
Følgende ekstra tilkøb forudsætter gyldigt medlemskab af antenneforeningen:
For bestilling eller spørgsmål vedr. tilkøb kontaktes YouSee’s kundeservice på tlf. 70 70 40 40.

Ekstrakanaler/Frit Valg – husstandens individuelle tilvalg af TV kanaler.
Suppler din basis TV pakke med de kanaler, du mangler (kræver boks eller kortlæser og programkort fra YouSee)
Yderligere information kan findes på www.skantenne.dk eller på www.yousee.dk.

Internet og telefoni:
Stabilt og hurtigt højhastigheds bredbånd - inkl. sikkerhedspakke og ubegrænset forbrug. Vælg mellem flere hastigheder med 
foreningsrabat. Læs mere om bredbånd her: www.yousee.dk (bemærk priser og hastigheder bliver først vist, når du har tastet din 
adresse).

YouSee tv-boks - tv on demand: 
YouSee boksen giver mulighed for at optage, pause en udsendelse, starte forfra, adgang til tv arkiv og for at leje film.

Yousee mobil:
Mobil telefoni med samlerabat, mobil opsparing og adgang til YouSee Musik. 

Brochurer med priser m.m. kan afhentes på Antenneforeningens kontor, Adelgade 48, 8660 Skanderborg. 

SprogFM-Program

Radio-programmer (Bemærk FM programmerne lukkes til udgangen af 2018)

MHz

Husk at de fleste af radio kanalerne fortsat vil blive dristribueret via DVB - C (Via  dit tv signal).    

Radiokanal udbud og frekvenser bringes med forbehold for ændringer. Prissætning af kanalerne kan betyde, at de ikke længere er tilgængelige.  

SprogFM-Program MHz

DR P1  93.4

DR P2  100.2

P3 DR 94.9

P4 Østjylland 94.2

DR P5 103.3

DR P6 Beat 87.7

DR P7 Mix 89.8

DR P8 Jazz 91.2

The Voice (radio) 105.2

Radio 100FM 107.3

PopFM 108.0

NOVA fm 99.8

FM95 98.3

Radio 24Syv 100.8

Radio Klassisk 99.4

Radio GO FM - Viborg 95.4

Radio Viborg 97.1

Radio ABC - Randers 97.8

Radio ALFA - Randers 101.5

VLR - Radio Horsens 102.0

Århus Lokalradio 96.5

NDR 1 Radio (tysk) 92.8

NDR Kultur 104.8

Radio Schleswig Holstein (tysk) 88.9

Sveriges Radio - P2 90.6

NRK P1 88.5

Andre informationer dit tv måske skal bruge:
Frekvens: 450(000) kHz
Symbolrate: 6875
Modulation: 64



Foråret på Eurosport kanalerne
Europa League
Turneringen for de næstbedste europæiske klubhold afholdes 
hvert år og afsluttes i år med finale i Lyon på Parc Olympique 
Lyonnais d. 16. maj 2018. Finalisterne findes ved kvartfinalerne i 
april og semifinalerne 26. april og 3. maj.

Superliga
Sidste sæson i Superligaen blev der taget hul på en ny struk-
tur med først et gruppespil, og herefter et mesterskabsspil for 
de 6 bedst placerede og et nedrykningsspil for de nederste 8. 
Mesterskabs- og nedrykningsspillet afvikles i april og maj måned. 
Holdet med flest point efter de i alt 36 spillerunder kåres som 
vinder.

Cykling
Eurosports kanaler har i mange år været base for mange af ver-
dens cykelløb. Hvert år sender kanalerne fra mere end 60 cykel-
løb verden over. Det er således muligt at følge alle de kendte 
forårsklassikere, blandt andre; Paris – Roubaix, Flandern Rundt, 
La Fléche Wallonne og Liége – Bastogne – Liége og de såkaldte 
Grand Tours, som starter med Giro d’Italia, der efterfølges af 
det nok mest kendte Tour De France og afsluttes med Vuelta a 
España. 

Giro d’Italia
4. til 27. maj 2018.
Igen i år afvikles de første etaper uden for Italien, denne gang med 
3 etaper i Israel, Den første en 10 km rute i byen jerusalem, den 
anden fra Haifa til kystbyen Tel Aviv og den sidste fra byen Be’er 
Sheva til byen ved det røde havs kyst; Eilat. Herefter følger 18 eta-
per i det italienske landskab. Den 21. etape foregår traditionentro 
i Rom, hvor rytterne 10 gange følger en rute omkring mange af de 
kendte romerske attraktioner og med start og mål på den impone-
rende Piazza del Popolo. 

Le Mans
16. til 17. juni afvikles den 86. udgave af det traditionsrige 24 
timers løb Le Mans. Løbet skydes traditionen tro igang lørdag kl. 
15.00, og køres i byen Le Mans gader, der hvert år forvandles til 
en racerbane med tusind vis af besøgende. Den mest succesfulde 
kører ved Le Mans er danske Tom Kristensen, der i alt har vundet 
løbet 9 gange, og hele seks gange i træk fra 2000 til 2005. 

Copa Del Rey - finale
Finalen i den spanske pokalturnering spilles 21. april på Estadio 
Wanda Metropolitano. Finalisterne blev allerede fundet i februar, 
hvor de 4 semifinale hold dystede om pladserne. I finalen møder 
Barcelona Sevilla. Barcelona er forsvarende mestre af pokalen 
gennem de sidste 3 år. Senest i 2016 stod Barcelona og Sevilla 
over for hinanden i Copa Del Rey finalen. Her vandt Barcelona 
2-0. n
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Hvordan får jeg så radioudsendelser, hvis jeg 
hører radio via kabel i dag?
Du kan stadig høre FM-radio via stueantenne. Du skal i stedet 
for et kabel fra tv-dåsen på væggen eller fra tv-boksen sætte en 
stueantenne til din radio. En stueantenne kan fange radiosigna-
lerne, der udsendes i luften.
Du skal dog være opmærksom på, at FM-signalet i luften også 
vil blive lukket indenfor nogle få år. Den endelige dato er dog 
endnu ikke fastsat.

DAB+
I fremtiden bliver radiokanalerne udsendt på DAB+ nettet. Det 
er en digital standard, der udsendes som luftbårne signaler.
Allerede i dag kan du finde en række forskellige kanaler på 
DAB+ nettet.
Senere kommer der flere kanaler - også kommercielle kanaler.
Det kræver en særlig DAB+ radio at høre radio fra DAB+ nettet.

Hør radio via dit tv
Radio på fjernsynet er også en mulighed. Her har radiokanalerne 
plads på samme måde som en tv-kanal. Skærmen er bare sort, 
når du hører radio på tv'et.

Brug computeren, når du skal høre radio
Internetradio er også en mulighed. Fra de fleste radiokanalers 

Farvel til FM-signalerne 
i kabel-tv stikket

Af Ulla Laurberg, Kontoret

hjemmesider kan du streame signalet fra radio. Du kan altså 
høre præcis det program, der bliver sendt lige nu.

Radio på din telefon eller din tablet
Download en app til din telefon eller din iPad og streame radio 
gennem den.
Du kan finde apps, der kan modtage bestemte kanaler, lige-
som flere musikstreamings tjenester tilbyder kanaler ud fra din 
musiksmag.

Hør podcasts
Lytter du kun til bestemte programmer i radioen, kan du finde de 
fleste som podcasts.
Brug en app på din telefon eller din tablet til at finde, downloade 
og høre de udsendelser, du gerne vil høre.
En del radiokanaler har også de enkelte udsendelser liggende 
på deres hjemmeside.

Hvad nu med mit dyre musikanlæg?
Til langt de fleste high-end HIFI anlæg, er det i dag muligt at 
købe en DAB+ adapter. Men en DAB+ adapter vil det stadig 
være muligt at benytte sit anlæg, og i mange tilfælde også den 
samme fjernbetjening. DAB+ adapteren kan købes hos din HIFI 
forhandler, eller på diverse wep-shops. n

FM-teknologien optager meget plads i kabelnettet - og der er færre, som bruger radioudtaget via 

antennestikket i væggen.

Ligesom YouSee og Stofa (De to største udbydere af radio- og tv-signaler i Danmark) sidste år valgte 

at lukke for FM-signalet, har vi nu truffet beslutning om at FM signalet lukkes i foreningens kabler 

sidst i 2018. Frekvenserne, som radiosignalerne udsendes på, skal bruges til flere digitale tv-kanaler og 

til at øge hastigheden på bredbånd.
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TV 3 OG VIAPLAY 

ADVOKATEN

Tendensen mod egenproduceret indhold i serie form og meget 
gerne på drama siden gør sig gældende også for en af de helt 
store spillere på både flow tv og streaming, TV 3 og Viaplay, som 

er en af de mest populære streaming tjenester på markedet.

Den nyeste satsning på det område kører i skrivende stund, serien 
Advokaten, som i spændingsmomenter og med brug af karakter skue-
spillere i de bærende roller følger den trend, HBO og Netflix længe har 
været eksponenter for. Det er endnu et eksempel på et dansk/svensk 
tv-samarbejde, som fungerer fint, og hvis man bli’r mindet lidt om DR 
succes’en ”Broen” er det måske ikke så tilfældigt, da serien er efter idé 
af skaberen bag netop Broen (Hans Rosenfeldt). Kort fortalt er plot-
tet en intens efterforskning ved to søskende, der som børn var vidne 
til mordet på deres forældre i et bilbombe attentat. Den traumatiske 
oplevelse sætter især varige spor hos søsteren, Sarah, der som voksen 
arbejder i politiet og efterforsker den gamle sag i det skjulte. Broderen, 
Frank, har en succesfuld karriere som forsvars advokat og deltager 
først yderst modstræbende i efterforskningen, men da Sarah finder et 
afgørende bevis, tager deres søgning efter deres forældres morder for 
alvor fart.

Hovedplottet krydres af diverse forviklinger i karakterernes private for-
hold, med de ingredienser, der skal få seeren til at hænge ved – afsnit 
efter afsnit – eller måske ”binge-viewe” på Viaplay. Der er voldscener, 
traumatiske flashbacks, kyniske afstraffelser, utroskab, stofmisbrug og 
naturligvis hele hævn motivet, som hoved katalysator for handlingen.

De to bærende roller er svensk besat, men danske seere får gensyn 
med en veloplagt Nicolaj Kopernicus som stjerneadvokat og en ønske 
skurke rolle til Thomas Bo Larsen som iskold gangster. Bipersoners 

Højspændt drama serie i dansk/svensk samarbejde

Af Hanne Grøn 

roller er også fint besat med bl.a. Ellen Hillingsø, Bjarne 
Henriksen, Ole Boisen og Andrea Vagn Jensen.

Hele set-uppet virker som et seriøst bud på, hvordan ori-
ginale (egen produceret content) kan laves, så måske især 
streaming segmentets brugere tiltrækkes og fastholdes. Det 
skal nok heller ikke ignoreres, at sitet med et godt drama pro-
dukt  brandes med kvalitets indhold, så NYE brugere kommer 
til og konsoliderer tjenesten. 
Vi ser gerne med hele vejen!  n
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Ville du finde ud af om blondiner virkelig er dummere end 
brunetter? Hvad mænd taler om, når der ikke er kvinder 
til stede? Hvilket køn der er bedst til at lyve? Om kvinder 

rent faktisk er dårligere til at parallelparkere end mænd? Bliver vi 
mennesker mere attraktive når vi ifører os en uniform? Dømmer 
danskerne efter janteloven? Og er jyder mere troværdige end 
andre? 

De spørgsmål, og mange andre, får du svaret på i Det er 100. 

Det er 100 er et nyt overraskende underholdningsprogram til 
Kanal 5, der kombinerer populærvidenskab og sjove interes-
sante forsøg, med 100 modige danskere, der har doneret deres 
kroppe og sind i videnskabens tjeneste. De har sagt ja til at 
deltage i en lang række underholdende eksperimenter, der skal 
af- eller bekræfte alle de forestillinger, myter og fordomme, vi 
danskere har om hinanden. De 100 ved ikke hvilke eksperimen-
ter der venter, og sammen bliver de indlogeret på vores forsøgs-
center, hvor de skal tilbringe en uge sammen.

De 100 er nøje udvalgt, så de udgør et bredt udsnit af den dan-
ske befolkning. De er i alderen fra 18 til 85 år, fra alle samfunds-
lag, og kommer fra alle egne af Danmark. Der er store stærke 

DET ER 100

machomænd, gamle damer fra provinsen, smarte storbybøsser, 
unge blonde piger fra Aalborg, indvandrere fra forstæderne, 
jyske håndværkere osv. Der er kort sagt alle slags folk, og de 
repræsenterer os alle sammen. 

Til at styre eksperimenterne og de 100 danskere, har vi pro-
grammets to værter, Lasse Rimmer og Anne Sofie Espersen. 
De kan få de 100 til at gøre alt i videnskabens tjeneste – sådan 
næsten da. Med en legende og humoristisk tilgang, er det deres 
nysgerrighed der driver værket, og for dem er intet for åndsvagt, 
til at få testet. I det ene øjeblik undrer Lasse sig over, hvad der 
egentlig er verdens mest irriterende lyd, og i det næste øjeblik er 
der 100 intetanende danskere, der bliver udsat for en bred vifte 
af verdens mest irriterende lyde, og skal rangere dem fra 1-10.  

Formålet med programmerne er at vi på en underholdende 
måde, bliver klogere på hinanden. Vi vil gerne give svar på alt 
fra helt almindelig dagligdags undren, til de fordomme vi alle 
går rundt med. Og hvem er bedre til at gøre os klogere på os 
danskere – end danskerne selv. n

Mandag kl. 21.00 på Kanal 5

Hvilke fordomme og myter om os danskere, ville du få svar på, hvis du fik stillet 100 helt 

almindelige danskere til din rådighed – og de g jorde alt du bad dem om? 
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Der er masser af  
underholdning i din tv- pakke

Fri adgang til masser af film og serier
Du har fri adgang til YouSee Film og Serier, der 
tilbyder alt fra store blockbustere og romantiske 
komedier til actionfilm og meget mere. Adgang-
en tæller også udvalgte film i de mest populære 
genrer, velkendte titler og mere kunstneriske, pris-
belønnede mesterværker.

Mere end 1.000 timers fri underholdning
Du har også adgang til masser af fri underholdning 
med dokumentarprogrammer, børneprogrammer, 
satire, musik og reality-tv fra Discovery Channel, 
Nickelodeon, Comedy Central og MTV.

Flere premierefilm og populære programmer
Har du Stor pakke eller en YouSee tv-boks får 
du nemlig fri adgang til film fra det amerikanske 
filmselskab Paramount, hvor du kan se deres film 
kort tid efter, de har gået i biografen. Du får også fri 
adgang til masser af andre film, serier, børneunder-
holdning, dokumentarer og meget mere. Fx tegne-
film fra Nickelodeon, komedieserier fra Comedy 
Central og medrivende Discovery-reportager.

Masser af eksklusiv underholding 
Uanset din tv-pakke får du også eksklusiv under-
holdning. Det kan fx være sæsoner af en serie, som 
YouSee har særlige rettigheder til, eller særafsnit 
af program som ikke kan ses andre steder. Og der 
kommer hele tiden nyt til. Lige nu kan du eksem-
pelvis se serien The Bold Type, som er blevet godt 
modtaget i USA, hvor New York Times bl.a. har 
sammenlignet den med Sex and the City og den 
populære serie Girls.

Med tv fra Skanderborg Antenneforening får du ikke bare en klassisk tv-pakke. Din tv-pakke 
indeholder nemlig meget mere end faste kanaler. Bliv klogere på den ekstra underholdning 
du får med i din tv-pakke. Og hvor nemt du ser underholdningen på tablet og mobil med
YouSee Tv & Film-appen eller på pc’en på tv.yousee.dk

Se din underholdning og tv på farten på mobil, tablet og pc Måske vil du helst se nyheder på din 
mobil i toget, din yndlingsserie på en tablet under dynen og fodboldkampen på din pc? Det er helt op til dig.

Hent app’en YouSee Tv & Film til din mobil eller tablet. På computeren kan du se tv på tv.yousee.dk

Log på med dit YouSee Login Du kan oprette et login med dit NemID på yousee.dk/opretlogin.  
Klik på fanen Tv via en forening. Du kan altid finde hjælp på yousee.dk/tvoveralt.

Stribevis af film og serier - med i alle tv-pakker  
i Skanderborg Antenneforening
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Bland din egen tv- 
og streamingpakke

Som noget helt nyt kan du nu blande din helt 
egen underholdningspakke med både tv-kanaler 
og streamingtjenester hos Skanderborg Anten-
neforening. Så når fx en ny sæson af din yndlings-
serie starter på HBO Nordic – eller dit favorithold 
spiller på en tv-kanal du ikke har, vælger du den 
bare til. Du skal bare vælge, om du vil have en Mel-
lem- eller Stor pakke med Bland Selv. 

Hver streamingtjeneste og hver tv-kanal har en 
pointværdi, og du blander bare, til dine point er 
brugt op. Vælger du en traditionel tv-kanal, bruger 
du 1 point. Vælger du en streamingtjeneste, bruger 
du 3-6 point.

Bland direkte på dit tv 
– og ski ft lige når det passer dig
Det bedste er næsten, at du kan blande og skifte 
indholdet af din tv- og streamingpakke lige når det 
passer dig – og direkte via din tv-boks, app og web.

Læs mere om Bland Selv på www.skantenne.dk 

10
point

33
point

NYHED i Skanderborg

 Antenneforening

Mellempakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for

Bland Selv kræver tv-pakke fra Skanderborg Antenneforening. Prisen på en Bland 
Selv-pakke er den samme, som prisen på den faste Mellem- og Store pakke.

•  Bestem selv, hvordan din tv-pakke skal se ud
•  Vælg mellem både tv-kanaler og streamingtjenester
•  Udskift dem, når det passer dig – direkte via dit tv

Storpakke med Bland Selv
Bland tv og streaming for
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•  Bestem selv, hvordan din tv-pakke skal se ud
•  Vælg mellem både tv-kanaler og streamingtjenester
•  Udskift dem, når det passer dig – direkte via dit tv
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Tv-boksen forudsætter bredbånd. Tv-boksen skal tilsluttes en internetforbindelse, enten via kabel eller trådløst (5 GHz 
wifi). Evt. forsendelse 99 kr. Ingen binding på Bland Selv - de enkelte kanaler/tjenester kan udskiftes hver 30. dag.

Pause • Spol • Optag
Pause, spol, optag og start  

tv-programmer forfra.

Stort tv-arkiv
Find det, du gik glip af

i tv-arkivet.

Film & Serier
Fri adgang til masser af film, serier,  
børneprogrammer og Paramount+.

Eksklusiv underholdning
Masser af programmer, serier mv.  

som du kan se, før alle andre.

30,-/md.

Med en tv-boks kan du blande og skifte indholdet af 
din tv- og streamingpakke på et splitsekund 
– direkte via din tv-boks.

Og du får nem og hurtig adgang til masser af 
underholdning 

– uden af være bundet af faste sendetider. Du kan 
nemlig pause, optage, spole og starte programmer 
forfra. 

Og så får du ovenikøbet nem adgang til et stort 
tv-arkiv og fri adgang til masser af film og serier fra 
det amerikanske filmselskab Paramount.

Bland direkte på dit tv 
med en tv-boks

Prøv selv hos 
antenneforeningen,

Adelgade 48
Hver torsdag!

26 Nr. 1 - April 2018



Festen fortsætter ufortrødent i den nye sæson af 'Studie 
5' - Danmarks største og mest underholdende musikquiz. 
Endnu engang står drengene over for pigerne i en duel, 

hvor det ikke handler om at have den største musikviden, men 
derimod er i stand til at optræde, improvisere og bare synge på 
livet løs. Og nå ja, så skal man også være virkelig cool til at klæde 
sig ud! 

'Studie 5' byder på en masse underholdende musikquizrunder 
og skøre indslag, hvor gæsterne bl.a. skal gennemføre 'Duetten 
fra helvede' og en vanvittig omgang 'Stop tiden', hvilket på ingen 
måde går stille af sig. Vært Brian Lykke går filmvejen med runden 
"Skuespil en sang", hvor en kendt sangtekst spilles som en fikti-
onsserie – men i et helt andet univers.

Stephania Potalivo og Jonas Schmidt er igen ombord som de to 
veloplagte holdkaptajner for helholdsvis pigerne og drengene, og 
de er bestemt ikke bange for selv at kaste sig ud i løjerne. Især 
ikke, når det gælder denne sæsons uforglemmelige video-spoofs, 
hvor Prince, Sia, George Michael, Nirvana, Madonna og mange 
andre af musikverdenens største navne kommer under kærlig 
behandling. 

'Studie 5' er med andre ord musik og dansk underholdning, når 
det er allerbedst! n

STUDIE 5 
LØRDAG KL. 21.15 PÅ KANAL 5

Kanal 5 skruer endnu engang op for festen, når vi er klar med en spritny sæson af 'Studie 5'.  
Brian Lykke styrer slagets gang, når drengene mod pigerne skal dyste i alt fra danse-moves til sangtalent. 
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TV 2-serien ’Badehotellet’ har skabt sig en unik position i 
dansk tv og hos de danske tv-seere i kraft af rekordhøje 
seertal på over 1,5 millioner seere og usædvanligt høje 

kvalitetsvurderinger på 4,5 på skalaen fra 1 til 5.

Den unikke position så man bl.a. for en måned siden, hvor danske 
tv-seere i flere uger blev præsenteret for fire nye, danske tv-serier 
i hver uge. DR1 sendte ’Liberty’, TV 2 sendte ’Badehotellet’ og 
’Greyzone, mens TV3 sendte ’Advokaten’. I den konkurrence 
havde ’Badehotellet’ med sin store opbakning flere seere end de 
tre øvrige serier tilsammen.

Gennem årene har danske fiktionsserier ofte trukket millionseertal 
på tv. Når man ser tilbage på de fem seneste kalenderår – fra 
2013 til og med 2017 – har i alt 17 sæsoner af danske tv-serier 
(otte fra TV 2 og ni fra DR1) haft over én million seere i gennem-
snit. I den forudgående femårs-periode 2008-2012 dominerede 
DR1 i høj grad listen over de mest sete tv-serier.

Her er de mest sete og 
højest vurderede tv-serier

Mere og varieret fiktion fra TV 2
Gennem de seneste år har TV 2 markant øget antallet af dan-
ske fiktionstimer i den bedste sendetid, og kanalen havde i 
2017 sit største fiktionsår nogensinde. 

I de seneste år har netop ’Badehotellet’ været den danske 
tv-serie, som har haft klart flest seere og fået de højeste vurde-
ringer. TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang, glæder sig over, 
at ’Badehotellet’ formår at samle mange danskere på tværs af 
alder og baggrund. 

- Selv om ’Badehotellet’ foregår i gamle dage, er det samtidig 
en serie, der har masser af yngre karakterer i fokus: Fie, Morten, 
Amanda, Max, Philip, Ditmar, kusine Mitzi, Fies lillesøster Ane 
og stuepigerne Otilia, Edith og Martha. Og de kæmper med de 
samme spørgsmål og problemer som alle andre unge – kær-
lighed, karriere, identitet, forholdet til forældre, seksualitet mv., 
siger Katrine Vogelsang.
   

Kontorchef Aurland (Peter Hesse Overgaard) og kongelig 
skuespiller Edward Weyse (Jens Jacob Tychsen) på stranden i 
’Badehotellet’. (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

’Badehotellet’ har indtaget en helt særlig position på dansk tv. 

Serien er både den mest sete og den højest vurderede fiktionsserie i flere år.
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I den seneste sæson af ’Badehotellet’ ankom ægteparret Molin 
(spillet af Søren Sætter-Lassen og Lisa Werlinder) til Andersens 
Badehotel, og deres besøg kom til at medføre store forandringer for 
hotellets øvrige gæster. (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

Også femte sæson af ’Badehotellet’ opnåede seertilslutning på 
omkring 1,5 millioner seere, som ellers efterhånden er ganske 

sjælden på dansk tv. På billedet ses Fie (Rosalinde Mynster) 
og Morten (Morten Hemmingsen). (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

Et uventet interessefællesskab mellem stuepigen 
Otilia (Merete Mærkedahl) og kontorchef Aurland 
(Peter Hesse Overgaard) opstod i den seneste sæson 
af ’Badehotellet’. (Foto: Mike Kollöffel / TV 2)

TV 2-serier er højest vurderet
Når man ser på de højest vurderede fiktionssæsoner i årene 2013-
2017, er det TV 2s serier, der fylder mest på seernes hitliste. Serierne 
vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest.

I de seneste fem kalenderår har 19 fiktionssæsoner opnået en gen-
nemsnitlig vurdering på mindst 4,3. Heraf er de 12 sæsoner sendt på 
TV 2s kanaler, mens de resterende syv fiktionssæsoner er sendt på 
DR1.

Også her indtager ’Badehotellet’ flere topplaceringer, ligesom der 
er tale om en markant forskel fra den forudgående femårs-periode, 
hvor DR1-serier sæson efter sæson var højest vurderet af de danske 
tv-seere. n

1. TV 2 Badehotellet III – forår 2016 4,6

2. TV 2 Badehotellet IV – forår 2017 4,5

3. TV 2 Badehotellet II – forår 2015 4,5

4. TV 2 Der kommer en dag – 2017 4,5

5. DR1 Broen II – efterår 2013 4,4

6.  DR1 Bedrag II – efterår 2016 4,4

7. DR1 Borgen III – forår 2013 4,4

8. TV 2 Dicte II – efterår 2014 4,4

9.  DR1 Tidsrejsen – dec. 2014 4,4

10. TV 2 Dicte I – forår 2013 4,3

11.  TV 2 Rita III – forår 2015 4,3

12.  DR 1 Bedrag I – forår 2016 4,3

13. CHARLIE Mercur – forår 2017 4,3

14.  TV 2 Tinkas juleeventyr – 2017 4,3

15.  DR1 Broen III – efterår 2015 4,3

16.  TV 2 Dicte III – efterår 2016 4,3

17.  DR1 Arvingerne I – forår 2014 4,3

18.  TV 2 Rita II – efterår 2013 4,3

19.  TV 2 Rita IV – efterår 2017 4,3

(Kilde: Kantar Gallup)

De højest vurderede fiktionssæsoner i årene 

2013-2017 (gennemsnitsvurdering af sæsoner):

1. DR1 Arvingerne I – forår 2014 1.769.000

2. TV 2 Badehotellet III – forår 2016 1.612.000

3. DR1 Arvingerne II – forår 2015 1.588.000

4. TV 2 Badehotellet I – forår 2014 1.555.000

5. TV 2 Badehotellet IV – forår 2017 1.539.000

6. DR1 Borgen III – forår 2013 1.505.000

7. DR1 1864 – efterår 2014 1.401.000

8. TV 2 Badehotellet II – forår 2015 1.395.000

9. DR1 Bedrag I – forår 2016 1.307.000

10. TV 2 Dicte I – forår 2013 1.277.000

11. DR1 Mord uden grænser – forår 2015 1.156.000

12. TV 2 Tinkas juleeventyr – december 2017 1.116.000

13. TV 2 Juleønsket – december 2015 1.094.000

14. DR1 Bedrag II – efterår 2016 1.087.000

15. TV 2 Tvillingerne og Julemanden – dec. 2013 1.073.000

16. DR1 Tidsrejsen – december 2014 1.056.000

17. DR1 Arvingerne III – forår 2017 1.048.000

De 17 mest sete nyproducerede danske fiktions-

sæsoner i årene 2013-2017:

(Kilde: Kantar Gallup)

Seere i snit
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Skal det være en romantisk silkekjole? Måske en mere 
glamourøs kjole med pailletter? Eller skal det bare være 
fuld marengsprinsesse for alle pengene? I 'Say Yes To 

The Dress - Danmark' møder vi en lang række skønne brude med 
sjove, usædvanlige og rørende historier i bagagen, som alle er 
med til at forme netop deres valg. Og vi følger dem hele vejen i 
jagten på deres livs kjole, for intet slår det øjeblik, hvor en brud for 
første gang ser sig selv i den helt perfekte brudekjole. 

Netop dér bliver drømmen til virkeligheden for øjnene af bruden 
selv og hendes nærmeste, som selvfølgelig er med, når kjolen 
skal vælges. 

Vi jubler, græder og griner sammen med deltagerne, når de 
prøver sig frem med yderst kyndig vejledning fra såvel butikkens 
'drømmetydere', der alle er mestre i at finde den helt rette kjole, 
som en af Danmarks bedste kjoledesignere, Jesper Høvring. 

Jesper Høvring har skabt kjoler i den absolutte topklasse i 20 
år. Hans kunder tæller bl.a. Kronprinsesse Mary, Christiane 
Schaumburg-Müller og Andrea Elisabeth Rudolph. Så Høvring 
ved om nogen, hvordan en kvinde bliver den smukkeste version 
af sig selv. I 'Say Yes to the Dress Danmark' skal han nu hjælpe 
med at indfri en række forventningsfulde brudes største drømme.

Say Yes to the Dress - Danmark 

I 'Say Yes to the Dress Danmark' møder vi kvinder fra alle dele 
af landet og vil se kjoler i alle prisklasser og udformninger. Vi 
møder kvinder, som ved præcis, hvad de går efter, og andre 
som ikke har den fjerneste ide om, hvordan kjolen skal se ud. Vi 
møder dem, der har været sammen med deres udkårne siden 
ungdomsårene, og dem, hvor svigerfamilierne ikke engang har 
mødt hinanden endnu. 

Uanset hvad, så er missionen den samme, hver gang en ny brud 
spørger Jesper Høvring og drømmetyderne til råds: får bruden 
den dér helt særlige følelse i kroppen, når hun ser sin kjole? Og 
siger hun mon 'ja' til den? n

Mandag kl. 21.00 på Kanal 4

Efter 15 amerikanske sæsoner og en lang række versioneringer til lande som England og Australien, er det 
smukkeste, skøreste og mest rørende programformat nu endelig også landet i Danmark: 'Say Yes To The 
Dress'. Den anerkendte kjoledesigner Jesper Høvring står i spidsen for programmet, hvor kommende danske 
brude får hjælp til at finde den helt rigtige kjole til deres bryllup.  
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Hurtigere trådløst 
netværk

Alle i husstanden – børn, voksne og 
ældre - benytter i stigende grad 
det trådløse netværk. Det er nemt 

og bekvemt at koble op uden at bruge 
besværlige ledninger.
Derfor er det af største betydning, at 
det trådløse netværk fungerer hurtigt og 
stabilt.

Hvad er så problemet?
Desværre er den trådløse forbindelse en 
følsom og påvirkelig forbindelse.
Det betyder, at WiFi-forbindelsen kan 
være langsom eller helt afbryde.
Men der er heldigvis nogle nemme tips til 
at rette op på dette. 

Placer routeren rigtigt
Det er vigtigt at routeren placeres et cen-
tralt sted i boligen, hvor der er frit sigte til 
den. Stil den aldrig i et skab eller i nærhe-
den af elektroniske enheder, der ofte vil 
forstyrre signalet.

Vær også opmærksom på at betonvægge 
og etageadskillelser kan nedsætte signa-
let og hastigheden.

Når signalet kan brede sig uforstyrret i 
boligen, opnår du det bedste signal.

Signalstyrke og rækkevidde
Betonvægge og etageadskillelser giver 
ofte et svagt signal – eller helt ”døde” 
områder uden signal. I sådanne tilfælde 
kan det være en fordel med en anden 
kraftigere router. Man kan også opsætte 
et ekstra access-punkt for at sikre en 
bedre dækning i svage områder af boli-
gen. 

Sløvt netværk og knas 
på forbindelsen
Slidte stik og kabler kan også være årsa-
gen til en dårlig forbindelse og til en lav 
hastighed. 

Men inden man forsøger sig med dyre 
gør-det-selv løsninger kan det være en 
god løsning, at få en professionel tekniker 
til at måle antennesignaler, hastighed og 
forstærkere og identificere problemet.

Undgå ubudne gæster 
på netværket
Hvis mange benytter netværket på 
samme tid, nedsættes hastigheden ofte. 
Det er derfor en god idé at sikre sit net-
værk, så det ikke er tilgængeligt for andre 
end dem, man selv ønsker. 
 
Hvor kan jeg få hjælp?
De enkle tips og tricks er ofte meget 
anvendelige – men ind imellem er der 
behov for professionel hjælp.

Dansk Kabel TV er klar med en pro-
fessionel tekniker og et grundigt  
WiFi-tjek. Kontakt Dansk Kabel TV på 
telefon 43 32 47 00 eller se mere på  
www.danskkabeltv.dk/wifi-tjek.

Du kan også se lidt flere tips og tricks på: 
www.danskkabeltv.dk/bedrewifi. n

Vores behov for hurtigere og mere stabilt trådløst netværk stiger hele tiden

Fo
to

: B
y 

g
o

o
d

lu
z/

w
w

w
.s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

31Nr. 1 - April 2018



Den
bedste
forbindelse
Gør hurtigt din WiFi-forbindelse bedre og få god underhold-
ning på nettet. Undgå irriterende afbrydelser på din WiFi-
forbindelse. Gør brug af vores tips.

TIPS:
Få hurtige tips og god vejledning til forbedringer her:

www.danskkabeltv.dk/bedrewifi


