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FORORD

Det er altid vemodigt at sige farvel til traditioner, som har haft ”et 
godt liv”, og det gælder naturligvis også redaktionens farvel til 
medlemsbladet her. Men som varslet på generalforsamlingen i 

februar har vi vurderet, at behovet for medlemsinfo bedst dækkes ved 
hyppigere opdateringer på hjemmesiden, og med det nye ”Panther” 
system på kontoret, bli’r den proces også lettere.

Oplagstallet har været faldende, og med de seneste distributionsvan-
skeligheder, bl.a. Postnord’s nedlæggelse af husstandsomdeling og ”Nej 
Tak til Reklamer”’s stadig større udbredelse, var målet ved at være fyldt.  
De nye Bland Selv løsninger har også mindsket behovet for kanal ekspo-
neringer, men vi vil bestemt gerne fortsat bringe high-lights på hjemme-
siden, når der sker væsentlige satsninger – eller kommer andre nyheder 
– hos de enkelte programselskaber, der flittigt udvikler programmer, nye 
kanaler og streaming tjenester. 

Medlems arrangementer vil vi også stadig prioritere – gerne i et fælles-
skab med byens øvrige foreninger, og det vil typisk være i fremstød for 
ny-udviklede produkter/tjenester hos vores udbyder YouSee. Vi har som 
nævnt tidligere etableret et fast mødested for YouSee i kontorets lokaler 
med foreløbig én ugentlig åbningstid, som måske bli’r udvidet, når vi har 
evalueret på interessen. Umiddelbart ser det ud til, at der er blevet taget 
godt imod initiativet. 

Bladet indeholder naturligt nok en række vigtige nedslag i indholdet i de 
17 år, vi har eksisteret, og de allervigtigste aktører – vores blad spon-
sorer – fortjener en dybfølt tak for deres store opbakning. Det har været 
spændende at følge deres udvikling, der som et fællestræk har været 
stadig større grupperinger (og rigtig mange nye kanaler!) alt med henblik 
på at få større pondus på det lunefulde medie marked. 

Redaktionen må også takke vores utrættelige grafiker, Joan Harboe, som 
har været fuldstændig uvurderlig i arbejdet på at lave et professionelt og 
”appetitligt” blad gennem alle årene.

De bedste hilsner
Hanne Grøn (ansv. red.)

Åbningstid:
Man – ons: 10.00 – 13.00
Tors: 10.00 – 17.00
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eller caramia@mail.dk (Hanne Grøn)
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Farvel – og på gensyn

Det er altid vemodigt 
at sige farvel til 
traditioner, som har 
haft ”et godt liv”.

“
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Foreningsfordele og 
muligheder i

<Foreningsnavn>

Bland din egen tv- og streamingpakke

Som medlem hos Skanderborg Antennefor-

ening har du mulighed for at blande en under-

holdningspakke med både tv-kanaler og 

streamingtjenester. 

Vælg, om du vil have 10 eller 33 point at blande 

for – så er du i gang.  

1 tv-kanal = 1 point 

1 streamingtjeneste = 3-6 point

Med en tv-boks kan du blande og ski� e ind-

holdet af din tv- og streamingpakke på et 

splitsekund direkte via boksen. Og du får nem 

adgang til den bedste underholdning.

Få de bedste tv-oplevelser med YouSee tv-boksen

Læs mere eller bestil Bland Selv på yousee.dk/pakke

YouSee Tv-boks kræver tv fra Skanderborg Antenneforening samt 
internetadgang. Ved bestilling af en Bland Selv-pakke opkræves 375 kr. 
af Skanderborg Antenneforening. Beløbet vedr. pakkeski�et.

30 kr./md.

10
point

Mellem pakke med Bland Selv   

Bland tv og streaming for 329 kr./md.
33
point

Stor pakke med Bland Selv    

Bland tv og streaming for 433 kr./md.
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Viasat viser vejen med eSportsTV – det 
bedste inden for eSport og online gaming 
døgnet rundt, 365 dage om året. Gaming 

boomer i disse år, og eSportsTV er først og 
størst med masser af live-eSport, store 

stjerner, professionelle ligaer og 
mesterskaber. The game is on!

 FØRST OG 
 BEDST MED 
 GAMING



Spændende efterår med 
Skanderborg Antenneforening

AF  HENRIK CHRISTENSEN

3. Vigtige indsatsområder i 
Skanderborg Antenneforening
På sidste generalforsamling orienterede jeg om at vi havde 3 
vigtige strategiske indsatsområder, som vi ville arbejde videre 
med – jeg vil her give en kort status på arbejdet.

1) Nyt edb system, Panther
 Systemet er igangsat og allerede nu håndterer det fakture-

ringen af vores mange tusinde medlemmer. Brian og Ulla på 
kontoret er tilfredse med programmet, og det vil fremadret-
tet byde på mange muligheder og fordele.

 Det kan nævnes, at systemet er forberedt til at kunne 
håndtere kvartalsvise, og månedlige opkrævninger, hvilket 
vil kunne komme på tale, idet vores medlemmers brug af 
antenneforeningens mange produkter, hele tiden ændrer 
sig, ligesom vores medlemmer vil kunne vælge om i de 
enkelte opkrævningsperioder. Vi følger vores medlemmers 
ønsker og behov, og vil integrere løsningerne, når vi er klar 
til det og vores medlemmer efterspørger det.

 Panther er også forberedt til at kunne håndtere et stigende 
ønske om selvbetjening, fra vores medlemmer. Vi er efter-
hånden blevet vænnet til at klare mange ting på nettet, hvor 
vi vil og når vi vil – her skal Skanderborg Antenneforening 
følge med og dække behovet.

2) I Skanderborg Antenneforening blander vi selv
 Vi har introduceret og indført ”Bland Selv” i foreningen, og 

det har vores medlemmer taget godt imod.

 Det er muligt at sammensætte sin TV pakke allerede fra 
Mellempakken, og har du den store pakke er der frit valg 
mellem 33 kanaler, oven på den lille pakke.

 Senest er det blevet muligt også at blande streamingkanaler 
ind i programpakkerne – det har været meget populært.

 Her kan du bl.a. tilvælge HBO, C-More og Viaplay/Viasat 
Film, ligesom du gennem Skanderborg Antenneforening og 
YouSee kan leje film fra Blockbuster.

 Mulighederne er mange og det er dig der vælger.

 Bemærk venligst, at de valgfrie tv-kanaler sendes kodet. 
Derfor skal der bruges enten en YouSee tv-boks eller 
YouSee kort og kortlæser (CA-modul)

 
3) Opgradering af vores anlæg
 På sidste generalforsamling fik bestyrelsen forsamlingens 

bemyndigelse til at gå videre med den planlagte opgradering 
af vores anlæg.

 Vi går over på den nyeste standard Docsis 3,1

 Vi står overfor en historisk stor opgradering som vil sikre 
vores medlemmer TV signaler i højeste kvalitet og internet 
med hastigheder op til 1.000 Mbit.

 Vi kan ikke komme uden om at det omfattende arbejde i 
vores anlæg, vil give kortvarige driftsforstyrrelser. Kontoret vil 
løbende informere de udsatte veje og adresser. Tilmeld dig 
også vores nyhedsbrev, og tjek vores hjemmeside, hvor der 
vil være praktiske informationer.

 Den store opgradering er i samarbejde med Dansk Kabel Tv 
blevet igangsat.

“

▲▲

Vi har introduceret og indført 
”Bland Selv” i foreningen, og det 
har vores medlemmer taget 
godt imod.
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Nymph’ som den bedste mandlige hoved-
rolle i en tv-dramaserie ved den aner-
kendte tv-festival i Monte Carlo.

De to hovedroller flankeres af velkend-
te ansigter som Søren Malling, Helle 
Fagralid, Søren Pilmark og Elsebeth 
Steentoft. Desuden møder vi denne 
sæson også stærke navne som Henning 
Jensen, Laura Christensen, Flemming 
Enevold, Esben Dalgaard Andersen, 
Alexandre Willaume, Maibritt Saerens, 
Rudi Køhnke, Peder Thomas Pedersen, 
Kenneth M. Christensen, Kasper Leisner, 
Ali Sivandi, Julie Grundtvig Wester og 
svenske Ola Rapace, der tidligere har 
spillet med i bl.a. krimiserien ’Wallander’, 
filmen ’Steppeulven’ og James Bond-
filmen ’Skyfall’. 

- Med ’Gidseltagningen’ manifesterede 
vi, at dansk drama på højt internationalt 
niveau hører til på Kanal 5, og både 
anmelderne og seerne belønnede os 
for at gå ind på den arena. Derfor er 
vi også stolte af, at vi nu kommer med 
en sæson 2 med et utroligt stærkt og 

ikke mindst talentfuldt line-up af nye, 
unge stjerneskud og mere veletablerede 
skuespillere. 

’Gidseltagningen 2’ er en psykologisk 
krimi-actionserie i 8 afsnit – premiere 
i foråret 2019 på Kanal 5 og Dplay.

Skantenne Focus
På de sidste to år´s generalforsamlinger, har jeg haft forenin-
gens blad med i min beretning, og efterspurgt tilkendegivelser 
om interessen.

Det er min oplevelse, at rigtig mange af vores medlemmer har 
været særdeles glade for bladet, og mange har taget den årlige 
programoversigt ud og haft den liggende på sofabordet.

Bladet har altid holdt en rigtig høj kvalitet, med god balance 
mellem artikler og reklamer fra vores interessenter og spækket 
med de skønneste billeder. Som redaktør har Hanne været en 
ildsjæl og løst opgaven meget tilfredsstillende.

Bladet har tidligere været brugt til at gennemføre den årlige 
programafstemning, hvor den fysiske stemmeseddel var ilagt 
bladet – denne programafstemning er nu afskaffet.

Tiden er nu moden til, at der skal ske fornyelse. Skanderborgs 
trykte blad har overlevet sin tid, og på denne baggrund er det 
det sidste trykte blad du sidder med i din hånd.

Ændringen stiller krav til Skanderborg Antenneforening, og med 
Hanne i spidsen, vil vi fortsætte arbejdet med at holde vores 
medlemmer orienteret og ajour – nu gennem vores hjemmeside, 
nyhedsbreve, arrangementer og flere andre kanaler.

Vi ønsker alle vores medlemmer det skønneste efterår. ■

Både anmelderne, danskerne og 
udlandet tog særdeles godt imod 
’Gidseltagningen’, da sæson 1 

kørte over skærmen i foråret 2017, og 
ovenpå en succesfuld første sæson er 
optagelserne til sæson 2 netop skudt 
i gang, endnu engang produceret af 
SAM Productions ved executive produ-
cers Adam Price & Meta Louise Foldager 
Sørensen. Der skydes på flere forskellige 
locations rundt i Danmark, og der er lagt 
op til en både spændende og endnu 
mere actionfyldt 2’er, som denne gang 
har hovedforfatter Jesper Bernt ved roret 
sammen med producer Morten Kjems 
Hytten Juhl og konceptuerende instruktør 
Christian E. Christiansen.

Kanal 5 offentliggør stjerne-
spækket cast i Gidseltagningen 2

Også i sæson 2 bliver Danmark ramt af 
terror – denne gang i form af et stort 
gidseldrama på sverigesfærgen i Øresund 
ud for Kronborg. Her bliver seerne trukket 
med ind i en gidseltagning af storpolitiske 
dimensioner, som trækker tråde til Syrien 
og langt ind på  Christiansborg.

Nye stjerner og velkendte navne 
Anden sæson af den populære tv-serie 
bliver med en stjernespækket rolleliste, 
der bl.a. byder på et gensyn med Johannes 
Lassen i den bærende rolle, som den tid-
ligere soldat, krigsfange og leder af PET’s 
Terror Task Force, Philip Nørgaard. En 
rolle, som sikrede ham prisen 'The Golden 

Når anden sæson af Kanal 5s store dramaserie ’Gidseltagningen’ får premiere i foråret 2019, bliver det 

med spænding for alle pengene og en lang række af Skandinaviens stærkeste skuespillere som Johannes 

Lassen, Helle Fagralid, Søren Malling, Søren Pilmark, Elsebeth Steentoft  og Ola Rapace i hovedrollerne.  
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Succes-fiktionsserien ’Mercur’, der handlede om mono-
polbruddet på radio i Danmark i årene 1958-62, gav 
TV 2 CHARLIE mod på at lave mere dansk fiktion, og 

søndag 21. oktober har CHARLIE derfor premiere på en ny, 
historisk fiktionsserie, ’Sygeplejeskolen’. Handlingen begynder i 
1952, hvor Danmark manglede sygeplejersker, og hvor det blev 
besluttet som et forsøg at optage mandlige elever på sygeple-
jerskeuddannelsen.

- 'Mercur' var en kæmpe succes for TV 2 CHARLIE, og for 
eksempel udgør ’Mercur’-afsnit seks af de ti mest sete program-
mer i kanalens 14-årige levetid. Samtidig betød det meget for 
os, at vi kunne give seerne en dansk kvalitetsserie om en tid, 

som mange husker og kan spejle sig i. I ’Sygeplejeskolen’ kikker 
vi endnu en gang tilbage i tiden og bliver klogere på Danmark i 
en tidligere periode, siger kanalchef Sune Roland og fortsætter:

- Med vores nye serie fortsætter vi arbejdet med at give dansk 
kvalitetsindhold til CHARLIEs seere. Vi bygger videre på en 
stærk portefølje af historiske fiktionsserier, der fortæller noget om 
os danskere og den historie, der har formet os som et fælles folk.

Midt i en transformation
Hospitalsserien fortæller historien om de to sygeplejestuderende 
Erik (Morten Hee Andersen) og Anna (Molly Egelind) og deres 
medstuderende. De er alle optaget på det første hold med både 
mænd og kvinder på en dansk sygeplejerskeuddannelse. 

På hospitalet og sygeplejeskolen venter der de studerende en 
tilværelse med både udfordrende undervisning, skræmmende 
eksamener, stive regler og forældede konventioner, som sætter 
de unge på prøve, mens de samtidig skal balancere med liv og 
død, venskab og kærlighed. Derudover står de over for hospi-
talets autoritære overlæge, Bent (Jens Jørn Spottag), og den 
dominerende afdelingssygeplejerske, Ruth (Anette Støvelbæk). 

Molly Egelind som Anna, Jens Jørn Spottag som overlægen
Bent og Anette Støvelbæk som afdelingssygeplejersken
Ruth i fiktionsserien ’Sygeplejeskolen’ fra 2018.

’Sygeplejeskolen’ fortæller historien fra begyndelsen af 1950’erne, da man som et forsøg 

valgte at optage mandlige elever på sygeplejeuddannelsen.

Morten Hee Andersen som Erik (nummer to fra venstre), 
Asta August som Susanne (nummer tre fra venstre), Jesper 

Groth som Bjørn (forrest til venstre) og Molly Egelind som 
Anna (yderst til højre) i TV 2 CHARLIEs danske drama-

serie ’Sygeplejeskolen’. (Fotos: Mike Kollöffel / TV 2)

Ny historisk fi ktionsserie
på TV 2 CHARLIE
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Den prisbelønnede forfatter og instruktør Christoffer 
Boe står bag serien ‘Kriger’, der er et actiondrama om 
fællesskab, loyalitet og forræderi blandt krigsveteraner, 

rockere og politifolk, og en kærlighedshistorie mellem krigsvete-
ranen CC og politikvinden Louise.

CC vender hjem efter aktiv militærtjeneste for Danmark i ver-
dens krigszoner gennem ti år. På sin sidste mission beordrede 
han sin bedste ven, Peter, ind i en compound, hvilket førte til, 
at Peter blev dræbt. Hjemme i Danmark er CC plaget af skyld 
og kan ikke finde sig til rette i et samfund, som helst vil glemme 
alt om krig. 

For at lindre sin skyld tilbyder CC at hjælpe Peters enke, Louise, 
som nu er alene med sønnen Max. Louise arbejder i politiet 
som efterforsker med særlig fokus på bandekriminalitet og ikke 
mindst rockerkongen Tom, der tidligere er sluppet for en stor 
retssag. 

Stærkt line-up
Castet i ’Kriger’ er et stærkt line-up med navne som Dar Salim 
(CC), Danica Curcic (Louise) og Lars Ranthe (Tom). Desuden 
medvirker blandt andre Nicolas Bro, Søren Malling, Natalie 
Madueño, Jacob Oftebro og Andrea Vagn Jensen.

'Kriger' 
- et actiondrama i seks afsnit

Den prisbelønnede Christoff er Boe har skabt sin første tv-serie, og den kan 

opleves på TV 2 fra denne uge. 

En instruktør i særklasse
TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang, glæder sig over den 
positive udvikling, som har kendetegnet TV 2s fiktionsserier i 
de senere år, og som understreges med Christoffer Boes tv-
seriedebut.

’Kriger’ er et actiondrama i seks 
afsnit med bl.a. Danica Curcic, Dar 
Salim og Lars Ranthe. (Foto: TV 2)

Da soldaten CC (Dar Salim) vender hjem fra Irak-krigen, er han 
tynget af skyldfølelse over sin bedste ven, Peters, død. (Foto: 
Karoline Lieberkind / TV 2)
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- Christoffer Boe er en instruktør i særklasse, og det er en stor 
ære og glæde for TV 2, at han har mod og lyst til at kaste sig 
over tv-serie-formatet. Hans visuelle kunnen og kunstneriske 
vision er et markant bidrag i den videre udvikling og fornyelse af 
TV 2s danske tv-fiktion, siger Katrine Vogelsang.

Christoffer Boe
Christoffer Boe er uddannet filminstruktør fra Den Danske 
Filmskole i 2001. Han vandt Camera d'Or-prisen ved Cannes 
Film Festival for sin første spillefilm 'Reconstruction' (2003). 
Han har desuden lavet filmene 'Allegro (2005), 'Offscreen' 
(2006), 'Alting bliver godt igen' (2010) og spillefilmen 'Spies og 
Glistrup', der var en af de bedst sælgende film i 2013.  

Efter 'Kriger' skal Christoffer Boe instruere thrilleren 'Journal 64' 
med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Det er den fjerde spillefilm 
baseret på Jussi Adler-Olsens bestsellere om Afdeling Q.

Producer: ”Et intensivt tv-værk”
Producerteamet Jonas Allen og Peter Bose fra Miso Film har 
produceret 'Kriger'. De stod også bag bl.a. TV 2-serierne 'Den 
som dræber' og 'Dicte' og de norske tv-krimiserier 'Varg Veum' 
og 'Frikjent'.

- Med 'Kriger' ønsker vi at kombinere vores tv-serie-erfaring med 
Boes markante kreative tilgang og visionære kræfter og skabe 
en vidtrækkende, intensiv serie om fællesskab, loyalitet og kær-
lighed, siger Jonas Allen. 

'Kriger' har premiere på TV 2 og TV 2 PLAY mandag 8. oktober 
2018 klokken 20.00. Hvert afsnit genudsendes senere på ugen 
inden seriens næste afsnit.

Louise (Danic Curcic) arbejder ved politiet og er alenemor til 
en lille søn efter at have mistet sin mand, Peter, i Irak-krigen. 
(Foto: Karoline Lieberkind / TV 2)

Tom (Lars Ranthe) og Store Claus (Nicolai 
Jandorf) fra rockergruppen Wolves. 
(Foto: Karoline Lieberkind / TV 2)
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Samtidig var det også erkendt, at 
bruger indflydelse på kanal sam-
mensætning måtte prioriteres 

højere end ved en afstemnings godken-
delse på generalforsamling, hvor mindre 
end 3% af medlemmerne reelt afgjorde 
tv-kanalernes skæbne. De første afstem-
ninger skete via Uge-Bladet, men det 
stod hurtigt klart, at foreningen selv kunne 
stå for den del, hvis vi havde et forum at 
gøre det fra. Håbet var også at ramme 
stemmeberettigede mere målrettet i vores 
eget medie. 

17 år med bladet i fokus
Medlems information fra foreningen trængte til et løft  i begyndelsen af 00’erne, gerne i 

en regelmæssig struktur, og det var en del af baggrunden for bladets fødsel i 2002.

Kanal eksponeringer 
– vores kære sponsorer
Bladet var fra starten tænkt som udgifts 
neutralt for medlemmerne og dermed 
finansieret som andre blad udgivelser af 
annonce indtægter. Initiativet blev hel-
digvis taget godt imod af programselska-
berne og vores udbydere, der så mulig-
heden for at eksponere sig målrettet mod 
lokale slutbrugere. Redaktionens linie i 
reklamens tjeneste var rimeligt enkel: jo 
mere den enkelte kanal (eller i nyere tid de 
sammenlagte distributører) bidrog med 
i ”kassen”, desto mere redaktionel dæk-
ning. Ofte er annonce indtægterne også 
blevet suppleret af deltagelse i vores 
mange årlige medlemsarrangementer - alt 
med det sigte at udvide kendskabet både 
til foreningens tjenester og målrettet info 
udenfor  kontorets åbningstid.

Et enkelt eksempel på medlems-
interessen de første år:
Billede af ”optalt/sorteret resultat fra 
2003 – her stemte hele 2.334 medlem-
mer som en klar indikation på deres 
tv-ønsker. Web afstemning blev mulig 
fra 2008, og den overhalede snart den 
manuelle, fysiske aflevering af stemme-
sedlen. 

Som vindue for NYE kanaler har bladet 
også været en kærkommen mulighed, der 
ofte har resulteret i en ”indstemning” på 
den årlige programoversigt. Mest mar-
kant har dette været tilfældet for TV 2’s 
kanaler (Zulu, Charlie, News som top-
scorere fra dag 1 – og sportskanalerne, 
især fra Viasat og det tidlige ”SBS” (i dag 
Discovery). 

Vi er naturligvis dybt taknemmelige for 
den store opbakning, vi har haft gennem 
alle årene og kan ærligt sige, at uden den 
havde vi ikke fortsat i 17 år! 

”Internet”   
Tv siden fyldte godt i alle årene, men 
internettet trængte sig mere og mere 
på som bejler til bladets indholds sider. 
I 2000 indgik foreningen en historisk 
aftale med Dansk Kabel TV (DKTV) om 
udvidelse af anlægget, som længe havde 
været tiltrængt. Vores medlemmer har 
altid været LANGT fremme i skoene med 
brug af nettet, og vi har løbende måttet 
korrigere for det stigende behov og altid 
med DKTV som aktiv medspiller. Næsten 
samtlige blade afspejler interessen for 

MANGE
TAK!

I mange år var programafstemningen en 
af årets vigtigste prioriteringer for bladets 
indhold, og fordelingen af kanaler fore-
kom mere ”retfærdig”, da de alle fik mulig-
hed for at komme til orde ”lokalt” både 
med annoncer og redaktionelt indhold til 
en fair pris. Afstemningerne var dog aldrig 
”bindende”, men vejledende for bestyrel-
sen, og den endelige afgørelse lå som i 
dag på generalforsamlingen i forbindelse 
med fastsættelse af kontingent, som jo 
afgør, hvor mange betalings kanaler, der 
bliver råd til. 
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optimal kapacitet på nettet, og vores 
nyeste web-aftale er forhåbentlig endnu 
et kvantespring i den retning. (se januar 
bladet 2018) 

Priserne på internet tilslutninger har været 
rimeligt stabile, og gode fee- aftaler har 
medvirket til en altid sund økonomi og 
incitament til kontinuerlig satsning på net-
tets optimering. Samarbejdsspartneren 
DKTV har skiftet navn et par gange under-
vejs ( fra Skantemo til Siemens ), og 
personkredsen er naturligt nok skiftet 
nogle gange undervejs, men den tætte 
interne arbejdskobling med DKTV består 
endnu i dag. 
    
Digitalisering 
– og bredbånds optimering  
Digitalt tv i kabelnettet var et stort ønske 
allerede for 10 år siden – i 2008 kunne vi 
med generalforsamlingens velsignelse gå 

”all-in” med det digitale spor i et nyt sam-
arbejde med vores nuværende udbyder, 
YouSee, (tidl. TDC Kabel-TV)som alle-
rede dengang var landets største udbyder 
af tv og bredbånds løsninger. Dermed 
blev ”box” løsningen med alle tilvalgsmu-
lighederne en realitet, og den udvikling 
har vi naturligvis fulgt detaljeret i bladet 
lige siden. I dag er vi så tæt på valgfrihed, 
som vi næsten kan komme – med Bland 
Selv løsningen, senest udvidet med de 
populære streamingtjenester, som vi slet 
ikke har set enden på endnu.    

       

Skanderborg 58,6%
Herlev 58,4%
Brøndby 54,8%
Ishøj 51,5%
Glostrup 51,3%
Hals 50,7%
Hvidovre 50,5%
Sønderborg 49,8%
Ølstykke 49,4%
Næstved 49,0%
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Top 10
Bredebro 15,7%
Ørbæk 15,4%
Munkebo 15,4%
Marstal 14,9%
Nørre-Rangstrup 14,6%
Nørre-Djurs 14,0%
Sydlangeland 13,1%
Ærøskøbing 12,9%
Rudbjerg 12,4%
Tranekær 9,7%

10
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1

Bund 10

     

AF  HANNE GRØN

Kilde: IT- og 
Tele-styrelsen 
Tallene er fra 
januar 2005.

HOV! 
I glemte at nævne 

os fra ”Mini-Zulu!” – 
(opstart januar 2003)
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Streamingtjenesten Viaplay giver dig og din familie den 
underholdning, du elsker allermest. Du kan finde hele 
sæsoner af de bedste serier, de største filmsuccesser, 

de velkendte TV3-favoritter og se verdens bedste sportsret-
tigheder – lige fra UEFA Champions League, Premier League, 
Superligaen til Formel 1, NHL og meget mere.

Med 50 egenproduktioner i støbeskeen er Viaplay på vej til at 
blive Nordens førende producent af originalt indhold. I 2018 kan 
du bl.a. glæde dig til dramaserien Friheden med Lars Ranthe og 
Lene Maria Christensen.

Viaplay er Nordens førende udbyder af digital underholdning i form 

af serier, fi lm, sport og masser af dansk indhold

Eksperterne får brug for mere end blot viden om privat-
økonomi, når dem, de forsøger at hjælpe, på skift svigter 
hinanden til fordel for deres egen økonomiske fremtid.

Se om det lykkes eksperterne at få par og venner til at 
genfinde sammenholdet, kærligheden og en sund øko-
nomi. Men der er også par, der bliver til singler, når eks-
perterne uden omsvøb fremlægger deltagernes vanvittige 
forbrug og manglende respekt for kreditorerne.

Når Luksusfælden til eft eråret vender til-
bage med sin 21. sæson, bliver parforhold og 
venskaber sat på prøve, når Luksusfældens 
eksperter sætter ind for at redde økonomien 
hos de nødstedte danskere

Luksusfælden

"Hånd i hånd" er en ny dansk kærlighedsserie, der 
begynder lige der, hvor syvårskrisen for alvor sæt-
ter ind. Men kan den afværges med parterapi?

"Hånd i hånd"

Anders (Esben Dalgaard) og Lise (Ditte Ylva Olsen) er et 
ægtepar i 30’erne! De elsker hinanden. De har en dejlig datter 
sammen. Og på papiret har de alt. Men syv år inde i forelskelsen 
rammer hverdagen pludselig hårdt, og de er kun et enkelt skridt 
fra skilsmisse.

Lysten til at kæmpe for drømmen om hinanden og familien er 
dog intakt, og de starter derfor hos den rolige og forstående 
parterapeut (Rasmus Bjerg) med et håb om at klinke forholdet 
og genetablere troen på kærligheden. Men kan det lykkes, når 
kærlighedens veje er fulde af farer, fristelser og misforståelser?

I den grå sofa, i parterapeutens rum, ser vi Anders og Lises 
parforhold i flashbacks. Fra første møde og frem til krisen. De 
mange opture i form af lidenskab, romantik og eventyr. Men også 
nedture med affærer, jalousi, skuffelser og evige misforståelser.

"Hånd i hånd" er en ny dansk kærlighedsserie, der med varme, 
genkendelighed og glimt i øjet beskriver parforholdet og alle de 
faser, det består af – på godt og ondt.
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Borg vs. Mackenroe
Kappestriden mellem de verdenskendte tennisstjerner Björn 
Borg og John McEnroe kulminerede i det berømte sammenstød 
ved herresingle-mesterskabet i Wimbledon finalen 1980.

Filmen skildrer det dramatiske opgør og har populære navne 
som Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård og Tuva Novotny på rol-
lelisten.

De seks forsidefruer: Janni Ree, Amalie Szigethy, Tina 
Lund, Sarah Louise Christiansen, Jackie Navarro og 
Gunnvør Dalsgaard er tilbage – lige så sjove og bund-
ærlige som før

Forsidefruer

Oven på sidste sæsons dramatiske afslutning forsøger Gunnvør at 
få forsidefruerne bragt sammen igen, men det viser sig at være en 
sværere opgave end først antaget, da sommerferien kun har skabt 
yderligere splid mellem flere af forsidefruerne.

Trods de forskellige ulmende konflikter i venindegruppen, morer 
fruerne sig dog stadig - både i byen, på solrige Mallorca og i 
mere alternative omgivelser på en campingplads på Sydfyn. Vi er 
også med, når de kæmper for deres karriere, deres kærlighedsliv 
og deres venskaber, for siden sidst har Amalie droppet "Projekt 
Donorbarn", da hun nu vil fokusere på sin karriere, Jackie er flyttet 
tilbage til Danmark for at skabe sig et liv med sin nye kæreste og 
børn, Sarah Louise har investeret i et sommerhus, og Tina tager sig 
tid til at pleje sit forhold.

Så følg med, når fruerne fortsat deler deres hemmeligheder, stiller 
hinanden ultimatummer, hjælpes ad med udfordringer og træder 
ind over hinandens grænser…

Den nye sæson af Til middag hos byder på 
masser af madlavning og personlige historier, du 
aldrig før har fået fortalt

Til middag hos

Både skuespillere, bloggere, sportsstjerner, tv-værter, 
michelin-kokke og Sussi fra Sussi og Leo byder indenfor 
i deres private hjem, hvor værternes personlige historier i 
den grad berør middagsgæsterne, når de kommer omkring 
barndomsminder, forliste forhold samt cykel- og badeulyk-
ker, der kunne have fået fatale følger. Derudover finder vi 
ud af, hvad der sker, når man deler for meget på de sociale 
medier, og når man bliver udsat for det ultimative svigt 
og er genstand for hævnporno. I den sjove afdeling bliver 
gæsterne klogere på hinanden, når der bliver spist æbler 
med et liderligt udtryk, og når en flok michelin-kokke skal 
bunde en øl-bong på tid.

Underholdningen er derfor i den grad garanteret, når fire 
kendte danskere hver uge dyster i kokkekunst og charme for 
at vinde titlen som bedste vært samt den tilhørende hoved-
præmie på 10.000 kroner til et velgørende formål.
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Medlems arrangementer 
i skønsomt udpluk
Vores medlemmer er altid klar på en god fest og vi kigger 

tilbage på bare nogle få af de rigtig mange arrangementer, 

vi har holdt i foreningsregi gennem årene. 

2002
somme tider er det rigtig svært 
at finde en værdig vinder, (Zulu 
bli’r betalingskanal det år og gi’r 
lagkage).

2005
Lys Nat 2005
Viasat’s gorilla gjorde 
Adelgade usikker på Lys Nat. 
(Nichekanalerne Viasat nature og 
Explorer).

2008
Kræmmermarked 2008 
”Husmaskotten” SvampeBob
med fans. 
Susanne (YouSee) i farlig 
rappelling til kontorets tag 
udfordret af Discovery.

2010
Oktoberfest
Jo, børn er skam
velkomne til 
oktoberfest hos o
Turner’s familens
børnekanal Carto
Network laver sh
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2011
Oktoberfest
Hestevogns kørsel med 
opbakning fra DKTV, Discovery 
og Nickelodeon. (her med Dora 
the Explorer som charmetrold). 2016

40’s jubilæum med masser 
af mennesker og Wafande 
live-optræden på Kulturtorvet.t

20161976

17Nr. 2 - Oktober 2018



E-sport er blevet særdeles populært – også på tv – og TV 2 
ZULU har i 2018 rettighederne til BLAST Pro Series, som 
fredag 2. november og lørdag 3. november foregår i Royal 

Arena i København foran 12.000 elektriske fans.

TV 2 ZULU er med fra et studie i Royal Arena, hvor det står klart, 
at verdenstoppen inden for Counter Strike mødes, herunder de 
danske verdensettere fra Astralis, som i 2017 tabte BLAST Pro-
finalen i København til de brasilianske stjerner fra SK Gaming.

Det er et styrket Astralis-hold, der denne gang stiller op i Royal 
Arena. Nicolai ”dev1ce” Reedtz måtte sidste år se turneringen fra 

TV 2 ZULU: 
Nye programmer og 
e-sport i Royal Arena

sygesengen, og Emil ”Magisk” Reif er først stødt til Astralis-holdet 
i januar under stor mediebevågenhed.

- Jeg glæder mig helt sygt til at spille i Royal Arena. Det kan slet 
ikke beskrives, hvor frustrerende det var ikke at være med sidste 
år og især at se finalen, hvor vi tabte efter at ført stort. Det gjorde 
ondt, siger Nicolai ”dev1ce” Reedtz og fortsætter:
 
- Drengene bliver ved med at fortælle mig, hvor vild en oplevelse 
det var, og hvor vanvittig en stemning, der blev skabt i salen. Vi har 
været til alle de største turneringer i verden, men den opbakning, 
det danske publikum leverede, var noget helt andet. At spille på 

Eft er en fi n start på eft erårssæsonen er TV 2 ZULU klar med fl ere nye programmer og 

e-sport med verdenstoppen direkte fra Royal Arena i København.

Sådan så der ud i Royal Arena i 2017 under BLAST 

Pro Series-turneringen. Lørdag 3. november 2018 sen-

der TV 2 ZULU Counter Strike i verdensklasse fra en 

fyldt arena i København. (Foto: BLAST Pro Series)
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hjemmebane i en fyldt Royal Arena er en drøm for alle danske 
Counter Strike-spillere, og muligheden for at få revanche over 
brasilianerne er den største motivation.

Ny sæson af ’Diamantfamilien’
Blandt de nye danske programmer, som TV 2 ZULU sender 
i disse uger, er en ny sæson af reportage- og portrætserien 
’Diamantfamilien’ om familien Pitzner. Et udpræget matriarkat 
med moderen, diamanthandleren og den selfmade succeshisto-
rie Katarina Pitzner, i spidsen flankeret af døtrene Thalia, Elvira 
og Ophelia.

Første sæson var en stor succes på TV 2 ZULU, som lægger 
vægt på at forny sin programflade med bl.a. reportageprogram-
mer.

Unge håndværkere med ’Et rigtigt fucking arbejde’
Også programserien ’Et rigtigt fucking arbejde’ er et nyt, dansk 
reportageprogram, og her følger TV 2 ZULU en række unge 
håndværkere fra forskellige fag i deres daglige arbejde og i 
deres skoleforløb. ’Et rigtigt fucking arbejde’, der sendes fra 8. 
oktober, er et kærligt portræt af starten på et langt arbejdsliv 
med både udfordringer og succesoplevelser.

Tonen er drillende og hyggelig og viser jargonen og miljøet på de 
forskellige arbejdspladser, ligesom programserien med et glimt i 
øjet dyrker fordommene om de forskellige brancher.

I serien møder vi blandt andre tømrerlærlingene Mads og 
Mathias, der begge har haft en hård opvækst med drille-
rier og svære skolegange, men nu er godt på vej i arbejdslivet. 
Klejnsmedelærlingene Mads og Troels elsker deres virksomhed 
Kverneland og den lille hjemby Kerteminde, og selvom de snart 
er færdigudlært, drømmer de ikke om rejser og nye eventyr, men 
ønsker begge at blive i Kerteminde og på Kverneland.

Vi møder også murerlærlingen Søren, der er mors dreng og 
stadig bor hjemme. Som andre murere har Søren jævnligt ondt i 
ryggen, så han skal træne. Kondien er ringe, og hans træner er 
efter ham. Problemet er bare, at hun er så lækker, at Søren ikke 
kan koncentrere sig om træningen.

Luca er voksen-malerlærling. Han lider lidt af det, han selv kalder 
voksen-damp, men som maler kan han konstant være i bevæ-
gelse, så jobbet passer ham godt – og han er ihærdig og dygtig. 
Mohammed er sanitetslærling og elsker sit fag – især rørarbejde 
og tagrender. Mohammed har i øvrigt øgenavnet ”Jatak”, fordi 
han altid siger ja til en opgave. Endelig følger vi Tore og Paw, 
der begge er energispecialister – Tore er lærling, og Paw er 
netop blevet svend.

Katarina Pitzner er overhoved hos fami-
lien Pitzner, som TV 2 ZULU følger i 
anden sæson af ’Diamantfamilien’. (Foto: Christopher Hornstrup Thuesen / TV 2)

Tømrerlærlingene Mads og Mathias, som vi lærer at 

kende i ’Et rigtigt fucking arbejde’. (Foto: TV 2)
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Stream din tv-pakke direkte

via Apple TV

Nu kan du som medlem i Skanderborg Antenneforening streame din tv-indhold på Apple TV. 

YouSee’s Tv-boks er for flere medlemmer en naturlig del af tv-pakken og giver bl.a. mulighed 

for at gemme favoritprogrammer i skyen. Men nu kan du også bruge Apple TV til at streame 

din underholdningspakke med YouSee’s nye app til Apple TV. Den nye app til Apple TV gør 

det dermed nemmere for dig at se tv på netop den måde, der passer dig bedst. 

Fakta om YouSee's nye app til Apple TV

• ”YouSee Tv & Film” hentes som en normal app via 

”App Store” på dit Apple TV

• Du logger ind med dit YouSee-login.

• Here�er har du adgang til det samme indhold, 

som du har på fx din YouSee Tv & Film-tjeneste 

og din YouSee tv-boks (dog er lejefilm og opta-

gelse af programmer ikke tilgængelig endnu).

Sidste år lancerede YouSee også en app til Android tv, og tidligere i år lancerede de som den første 

distributør herhjemme en app til alle med et nyere Samsung-tv. YouSee har oplyst at de lancerer en app 

til LG i september måned. Dermed har du med en tv-pakke i vores foreningen flere forskellige valg-

mulighed for at få en god virtuel tv-oplevelse med de forskellige boks og app-løsninger hos YouSee. 

• Streaming-tjenesten YouSee Tv & Film kan 

bruges af alle med en tv-pakke hos Skan-

derborg Antenneforening

• Du skal have Apple TV 4 (4. generation) 

eller nyere for at kunne downloade YouSee-

appen.
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Kokken Claus Holm laver mad
sammen med TV 2s landmænd

Vejen til mandens hjerte går gennem hans mave. Sådan 
lyder et kendt, gammelt ordsprog, men hvor går man hen, 
hvis man er mand og gerne vil imponere en kvinde, men 

ikke kan lave mad?

Så går man til kokken Claus Holm og TV 2 FRIs nye og under-
holdende programserie 'Mænd, mad & kærlighed', der har pre-
miere tirsdag 23. oktober. I syv programmer tager Claus Holm 
syv forskellige mænd under sine kærlige vinger og går i køkkenet 
med dem for at vise, hvordan de kan lave et forrygende måltid 
mad til den kvinde, de har kær. Herefter skal de selv lave maden, 
mens Claus ser med fra en skærm - i håbet om, at alt går vel i 
køkkenet.

Ole svinger kødgryderne
De mænd, som får hjælp af Claus Holm i første sæson af den 
nye programserie, har du måske har set før. Det er nemlig syv 
landmænd fra TV 2s programserie 'Landmand søger kærlighed'. 
I premiereprogrammet er der gensyn med landmanden Ole, der 
forelskede sig i Gitte i sommeren 2015. De er blevet gift og bor 
på Oles gård.

Ole er en sjælden gæst i køkkenet, men det laver Claus Holm 
nu om på, når han kaster Ole ud i en hjemmelavet hakkebøf og 
de udfordrende pocherede æg. Under madlavningen får Claus 
også historien om, hvordan det går med Ole og Gittes kærlig-
hedsliv, inden Ole selv skal svinge kødgryderne.

Og så skal der naturligvis også gøres noget ved hele serverin-
gen, for Claus' filosofi er, at kærligheden blomstrer, hvis man gør 
sig umage og gør noget ekstra i hverdagen for den, man holder 
af. Derfor skal landmændene skrue op for romantikken. Der 
skal stearinlys på bordet, kærlighed i kødgryderne og opmærk-
somhed på den kvinde, der sidder over for ved spisebordet. 
Hvordan tager Gitte mon imod det? 

I de følgende programmer besøger Claus Holm blandt andre 
minkfarmeren Morten, landmanden Claus, der bor nær Skive, 
landmanden Ole fra Rødding, der fandt sit livs kærlighed i 
Sigrid, landmanden Danni samt landsmandsparret Michael og 
Vibeke på Langeland, hvor der er familieforøgelse i vente.

'Mænd, mad & kærlighed' har premiere på TV 2 FRI og TV 2 PLAY tirsdag 23. oktober.
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Masser af underholdning 
på Discovery Networks 
kanaler i efteråret

Discovery Networks 12 kanaler har masser af spændende nyheder (og gensyn) på programmet til 

eft eråret. Vi bringer her et lille udvalg til særomtale fra de to store seermagneter: Kanal 5 og Kanal 4 

           

”Den Kongelige Livgarde”
I denne programserie følger et kamerahold for første gang dag-
ligdagen i Livgarden, som er meget mere end flotte paradesol-
dater. Vi kommer helt tæt på de unge rekrutter i den 360-årige 
institution – på stue 413, hvor de udsættes for livets første hårde 
prøve uden far og mor på sidelinien. Som dronning Margrethe 
har udtalt det i programmet: ”Du kan dobbelt så meget, som du 
selv tror, og ti gange så meget som dine forældre tror.” 

Krimiserierne
”Politijagt” fylder 10 år og det skal naturligvis fejres med nye 
afsnit af den populære serie, men der er også nyheder på krimi- 
fronten: I september var der premiere på true-crime dokumentar-
serien ”Forbydelsen” hvor nogle af de største kriminalsager i 
Danmarks historie kulegraves. Sagerne genfortælles af hhv. 
gerningsmændene og politiet, så alle aspekter i efterforskningen 
belyses i detaljer.

”Jagten på Sexkrænkerne”  er også nyt og sørgelig aktuelt. Her 
afsløres bl.a. hemmelige chatrum på nettet, hvor der deles bil-

leder af helt almindelige danske piger,  og  de konsekvenser, 
overgrebene har for ofrenes liv kortlægges. Værten Sverre 
Quist sætter sig for at opspore de seksuelle kænkere for at få 
svar på, hvorfor de begår de klamme overgreb – og hvordan de  
reagerer, når de bli’r stillet til ansvar for deres handlinger. Der 
ses også nærmere på det forholdsvis nye begreb ”sextortion” 
(seksuel afpresning på nettet), som bliver stadig mere udbredt i 
Danmark. Programserien har premiere 24. oktober. 
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Nations League er i fuld gang, men Kanal 5 følger gruppespil-
let hele vejen. ”Danmarks drenge” holder forhåbentlig dampen 
oppe, da der jo kæmpes om en plads til EM i 2020. Fodbold- 
ligaerne på 6’eren, 8 og Canal 9, og Eurosport 2 er naturligvis 
også på plads hele efteråret. 

Nærkontakt
Kanal 4 kaster igen lys over den spirituelle verden, når bl.a. 
Brian Holm, Tomas Villum og Johannes Nymark tilbringer et 
døgn i selskab med tre professionelle clairvoyante vejledere, 
men en af sæsonens største nyheder vækker måske flere 
følelser hos seerne: 

Velkommen til verden
I ”Velkommen til verden” – en dansk version af den engelske 
”One born every minute” følger vi med i den nok mest intense 
begivenhed, som man kan komme ud for – nemlig det at blive 
forældre. Hvert 10. minut bliver der født et barn i Danmark, 
og programmet er en fortælling om livet helt fra begyndel-
sen. Seerne får et nuanceret billede af, hvordan moderne 
parforhold påvirkes af begivenheden, og de problematikker, 
en fødsel også kan medføre. Vi følger jordemødrenes sam-
taler om, hvordan de bedst giver det fødende par en god og 
mindeværdig fødselsoplevelse, som de altid vil huske tilbage 
på. Programserien er optaget på landets anden største føde-
afdeling på Århus Universitetshospital og havde premiere 18. 
september.  

Tidligere episode af Nærkontakt 
med bl.a. Anna David og 
Thomas Evers Poulsen.
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 
PÅ NICKELODEON!

De seje skildpadder fra Teenage Mutant Ninja Turtles vender 
den 22. oktober tilbage med en helt ny sæson af det ikoniske 
animerede show, hvor vi følger de fire skildpadder Leonardo, 

Michelangelo, Donatello og Raphael. 

De fire skildpadder med vidt forskellige personligheder og våben har alle 
en fælles adoptivfar og sensei, rotten Master Splinter. Splinter er mester 
til Ninjitsu, og han forsøger utrætteligt at lære skildpadderne denne 
kunst, så de har en chance for at overvinde udfordringer og fjender på 
deres vej.

De lever i undergrunden det meste af tiden, og der er ikke mange, der 
ved at skildpadderne er rigtigte og ikke bare kostumer. 

Du kan se den splinternye sæson fra d. 22. oktober og herefter hver 
mandag - fredag kl. 07.10 kun på Nickelodeon.  
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Ny filmkanal fra
TV 2

The Voice TV  - endnu 
højere stemmeleje

Skanderborg
Festival 2005
Skanderborg
Festival 2005

AFOSHS NYT
Nr. 3                                       3. årgang                                    oktober 2004

TV2 Charlie
- nærmest voksen

Børns TV kiggeri

Når naturen raser
NGC

Festivalen 2004

Her er alle bladets forsider. Det første blad prydes 

af en gæv Skanderborg pige, Gitte Melballe, som 

var med i TV 3’s Robinson i 2001. Oktober numrenes 

forsider var i en årrække dedikeret Smukfest eft er 

aft ale, og vi har oft e tilstræbt et ”lokalt” tilsnit, 

f.eks. vindere af programafstemningen – æren 

tilfaldt TV 2 ZULU i mange år – eller top-aktuelle/

populære emner på det brede tv-marked. Der er 

sikkert mange gode minder her.
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Bladet gennem tiderne



SKANTENNEfocus
01  l  April 2018  l  17. Årgang

Programoversigt

inde i bladet

TV 2 PLAY
- Hele TV 2, 
helt som du vil

NYHED
Comedy Central 

er nu i 
lille pakke

ADVOKATEN
på TV3 og Viaplay

SKANTENNEfocus
03  l  Oktober 2017  l  16. Årgang

TV3 MAX 
- ny kanal fra TV3-familien

KONKURRENCE

Deltag i konkurrencen 

om 3 måneders gratis 

medlemskab af 

Eurosport Player

SIMON TALBOT
- som vært på 
Comedy Central

SKANTENNEfocus
02  l  Maj 2017  l  16. Årgang

Programoversigt

inde i bladet

GENIUS 
- National Geographics 
nye dramaserie

GIDSEL-
TAGNINGENKanal 5s nye store dramaserie

TV2 FRI OG TLC
- nu i Mellempakken

SKANTENNEfocus
01  l  januar 2017  l  16. ÅRGANG

Stemmeseddel 

inde i bladet

NY SERIE PÅ 
TV 2 CHARLIE

MERCUR

KILLING
REAGAN
PÅ NATIONAL GEOGRAPHIC

SLIP
ANGSTEN

KANAL 4 SÆTTER FOCUS PÅ DEN TABUBELAGTE LIDELSE ANGST

Foto: 

FØLG FAMILIEN
MAGNUSSEN
PÅ KANAL 5

SKANTENNEfocus
03  l  oktober 2016  l  15. ÅRGANG

SKANTENNEfocus

20161976

02  l  maj 2016  l  15. ÅRGANG

Programoversigt

inde i bladet

NGC 
- UNDERHOLDNING
MED KANT OG GLIMT 
I ØJET

40 ÅR MED ANTENNERNE 
UDE

Foto: NGC Point Of No Return

TV-SOMMER 
PÅ TV3

SKANTENNEfocus
01  l  januar 2016  l  15. ÅRGANG

Stemmeseddel 

inde i bladet

NFL - AMERIKANSK 
FODBOLD
PÅ TV3+ OG TV3 SPORT 1

DEN 15. FEBRUAR 2016
SKIFTER EUROSPORT 
DANMARK NAVN 
TIL EUROSPORT 2 

THE ROAST OF
DONALD TRUMP 
PÅ COMEDY CENTRAL

ALTING HAR EN HISTORIEHISTORY SOM PRØVEKANAL FRA 1. MARTS

Foto: NGC Wild 

SKANTENNEfocus
03  l  Oktober 2015  l  14. ÅRGANG

BIKINI ISLAND
PÅ TV3 I EFTERÅRET

DANMARKS
NINJA WARRIOR

ACTIONPACKED 

UNDERHOLDNING 

PÅ KANAL 5

NORSKOV
NY FIKTIONSSERIE 

PÅ TV 2

SKANTENNEfocus
02  l  Maj 2015  l  14. ÅRGANG

Programoversigt 

inde i bladet

FLOT START TIL
TV 2 SPORT

"STALKER"
NY PSYKOLOGISK 

THRILLERSERIE 
PÅ KANAL 5

UNDER
OVERFLADEN

NY SERIE PÅ

NATIONAL GEOGRAPHIC

CHANNEL

THE DAILY SHOW 
MED JON STEWART

PÅ COMEDY CENTRAL

SKANTENNEfocus
01  l  januar 2015  l  14. ÅRGANG

Stemmeseddel 

inde i bladet

MARTIN
JØRGENSEN
TIL TV3 SPORT

NATIONAL 
GEOGRAPHIC
CHANNEL 
HAR UDVIDET 
PALETTEN MED 
EN NY TV-KANAL 

NY SPORTS
KANAL
FRA TV2

DRAGET AF DE BLÅ BLINK
INTERVIEW MED KRIMIVÆRT STINE BOLTHER

COMEDY CENTRAL
NY KANAL I 
DANMARK

SE SIDE 8

LUKSUSFÆLDEN 
- NY SÆSON PÅ 
TV3

SE SIDE 9

ID INVESTIGATION 
DISCOVERY 

SE SIDE 14

03  l  Oktober 2014  l  13. ÅRGANG

DORA
UDFORSKEREN

SE SIDE 5

SÅ SKAL DER 
SES SPORT I 
SKANDERBORG

SE SIDE 7

TV 2 KANALER I 
FORÅRSHUMØR 

SE SIDE 9

02  l  maj 2014  l  13. ÅRGANG

Med nyprogramoversigt

STORT 
SPORTS TEMA 

BREDBÅNDS-
MIX

SE SIDE 31

TV 2 FRI  

SE SIDE 25

01  l  januar 2014  l  13. ÅRGANG

IFA FAGMESSEN 
I BERLIN

                 SE SIDE 4

BRYLLUPS-
FEBER PÅ TLC

SE SIDE 7

ROBINSON 
EKSPEDITIONEN 
2013
                  SE SIDE 21   

03  l  OKTOBER 2013  l  11. ÅRGANG

PROGRAM
NYHEDER FRA
MTV  

SE SIDE 5

NYE AFSNIT AF
BL.A. PARADISE 
HOTEL

SE SIDE 19

SKÆV COMEDY 
PÅ TV 2 ZULU 

SE SIDE 23

01  l  januar 2013  l  12. ÅRGANG

TV-EFTERÅRET   
2011

DANMARKS 
SMUKKESTE 
FOLKEFEST

SPÆNDENDE 
NYHEDER I 
EFTERÅRET

Med nyprogramoversigt
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SSStStemmeseddeli dette nummer

MØD PIGEN, 
SOM HELE USA 
TALER OM!

SE SIDE 7

HANNIBAL PÅ 
KANAL 5

SE SIDE 9

NY KANAL MED 
OVER 2.000 TIMERS 
LIVESPORT
                       SE SIDE 23   

02  l  MAJ 2013  l  11. ÅRGANG

Med nyprogramoversigt

GÅ EN STOR 
SPORTSSÆSON 
I MØDE  

SE SIDE 9

33 ÅRS 
SMUKFEST

SE SIDE 12

ULVETIMEN ER 
REDDET

SE SIDE 15

03  l  oktober 2012  l  11. ÅRGANG

PROGRAMVALG
2012

Stemmeseddeli dette nummer
ldel

SSStSttemmeseddi
rmer

i ddette numm

HVAD GLÆDER 
DU DIG TIL I 
2012?

SE SIDE 7

UNDERHOLD-
NING TIL ALLE 
ALDRE...

SE SIDE 11

TNT 7 - NY 
KANAL FRA 
TURNER

SE SIDE 21

01  l  JANUAR 2012  l  11. ÅRGANG

ER DU KLAR
TIL GRAND SLAM, 
EM OG OL?

SE SIDE 9

MIG OG MIN 
MOR PÅ 
SBS...

SE SIDE 17

TRE PLETSKUD 
FRA DISCOVERY 
NETWORKS

SE SIDE 21

03  l  MAJ 2012  l  11. ÅRGANG

Med nyprogramoversigt
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"Markeds" dag på
kulturtorvet

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 23. juni blev foreningens 42 år markeret med et stort 
arrangement på Kulturtorvet i samarbejde med Cityforeningens 
årlige ”Landbruget kommer til byen”. Information til både nuværende 

og potentielle medlemmer var naturligvis 1. prioritet, og vores tv- og 
bredbåndsudbydere, YouSee og DKTV havde bemandet standene med 
ekspert-hjælp til de mange spørgelystne gæster. 

Vi takker for den store opbakning og kan vist godt love, at vi vender tilbage 
med et lignende arrangement i 2019. Særlig tak også til programselska-
berne: Viasat, Nickelodeon, Discovery og Verdens TV samt ikke mindst TV 
2, der havde formået at lokke folkekære Lene Beier med til at gøre dagen 
ekstra festlig. (Lene er pt. aktuel med en ny sæson af Landmand søger 
kærlighed, så årets tema blev ramt lige i plet.)
Foto credit: Jorgen Diswal     
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De bedste 
online oplevelser
Det er nemt at forbedre din WiFi-forbindelse, så der 

TIPS:

Følg os på Facebook og få løbende nyheder og gode råd om din 



Vi elsker hurtigt 
bredbånd og WiFi

Energistyrelsens statistik viser, at 
udviklingen i danskernes forbrug af 
bredbånd er stadig voldsomt sti-

gende – og flere og flere danskere vælger 
bredbåndsforbindelser med over 50 og 
100 megabit. Bredbåndsabonnementer 
med en downloadhastighed på mindst 
50 megabit per sekund udgør nu over 48 
procent af alle forbindelser.

Det er glædeligt, at så mange danskere 
kommer på internettet og benytter det i 
langt højere grad end tidligere – både til 
underholdning og til praktiske gøremål.

Hurtigere forbindelser stiller 
krav til foreningen
I takt med denne udvikling skal foreningen 
kunne opfylde medlemmernes stigende 
krav til lynhurtigt bredbånd. Og netop 
dét har Skanderborg Antenneforening 
fokus på.

Derfor er foreningen nu i gang med en 
stor opgradering af anlægget. Dansk 

Kabel TVs teknikere vil nu – og til 2019 
varetage ombygningen af anlægget så 
efterspørgslen på lyn-hurtigt bredbånd 
kan imødekommes.

Dansk Kabel TVs teknikere vil derfor 
være at finde i bybilledet i Skanderborg 
de næste mange måneder, hvor de, på 
forsvarlig måde, sikrer at anlægget bliver 
ombygget og udvidet. 

Fordele for medlemmerne
Alt dette sker for at sikre medlemmerne 
de allerbedste online oplevelser. Efter 
ombygningen kan anlægget håndtere 
hastigheder helt op til 1000 megabit. 
Og det giver langt bedre streaming-
oplevelser, mere underholdning på nettet 
og mulighed for at få mange flere enheder 
koblet på nettet samtidig.

De gode oplevelser – allerede i dag
Men allerede i dag kan man sikre sig 
rigtig gode oplevelser på nettet. Der skal 
måske nogle enkle justeringer til, for at få 

den eksisterende bredbånds- eller WiFi-
forbindelse til at yde optimalt.

Slidte stik og kabler, mange enheder på 
nettet samtidig og placeringen af router 
kan være nogle af de årsager, der gør, at 
bredbåndet ikke yder optimalt.

Med nogle enkle tips og tricks kan du let 
forbedre oplevelserne på dit bredbånd og 
WiFi. Se her hvordan: www.danskkabeltv.
dk/bedrewifi

Udviklingen i danskernes forbrug af bredbånd stiger stadig voldsomt og det er positivt.
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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 
professionel tekniker og et grun-
digt WiFi-tjek. Kontakt Dansk Kabel 
TV på telefon 43 32 47 00 eller 
se mere på www.danskkabeltv.dk/
wifi-tjek.
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Se mere på www.discoverynetworks.dk

Masser af fest, 

fart og følelser på 

Discovery Networks Danmarks 

kanaler til efteråret


