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FORORD

Årets sidste blad bugner af nyheder fra tv-selskaberne med spritnye 
koncepter og egen-producerede serier, og det er en velkommen 
fornyelse. Herudover præsenteres udbydernes seneste påhit i den 

tekniske udvikling af underholdnings universet, der gør det nærmest umuligt 
at kede sig i mange minutter ad gangen! 

I bestyrelsen følger vi naturligvis udviklingen nøje – og lægger bestandig 
vægt på at kunne gi’ det ”frie valg” på alle hylder, som efterhånden er en rea-
litet – og (ikke mindst) på nettets tilstand, der overvåges nidkært af kontorets  
personale i dagligdagen. Det SKAL bare være optimalt. 

Som nævnt i sidste blad, står vi overfor større investeringer i nettet for at 
holde dette mål i de kommende år. Og vi kan glæde os over, at vi har en 
stærk økonomi til at kunne løfte opgaven. I løbet af efteråret holder vi strategi 
seminar, hvor overvejelser om den fremtidige drift er et væsentligt emne, 
men der skal ikke megen krystal kugle til at forudse, at behovet for mere 
kapacitet vil eksplodere. Og det skal vi ha’ tilstrækkelig ”rettidig omhu” (for 
nu at bruge et fortærsket udtryk!) til at kunne imødegå.  

Vi vil løbende orientere om de tiltag, vi sætter i værk – dels i nyhedsbreve og 
på hjemmesiden – og ind imellem begrunde, hvorfor vi måske ikke omfavner 
ALLE de nyeste gadgets, der dukker op – men gerne støtter op om de for-
skellige digitale platforme – og andre digitale tjenester – som det gi’r mening 
at indlemme i en kollektiv sammenhæng, som vores forening jo udgør. – I 
den forbindelse henvises til artiklen fra årets IFA messe i Berlin (side 19) 
hvor de vigtigste nyheder fra vores udbyder (You See) præsenteres i uddrag. 
 
Vi håber at inspirere til et udbytterigt efterår i godt ”digitalt-tv mm” selskab 
– vi har sikkert ikke fået al den regn, vi åbenbart har til gode i DK, så der 
skal nok blive anledning til at tune ind på indendørs og mobil underholdning. 

Venlig hilsen

Hanne Grøn
(ansv. red.)
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Spændende efterår med 
Skanderborg Antenneforening 

AF  HENRIK CHRISTENSEN

DR statistik oplyser, at i gennemsnit så hver dansker over 
tre år fjernsyn i 15 timer og ni minutter hver i uge 35.

Efteråret samler danskerne bag skærmen, og der er kamp 
om tv-seernes gunst.

Der er kommet nye programmer til, og blandt andre har 
DR's nye quiz program ”Alle mod 1” trukket mange seere.

647.000 seere fulgte med i det første program af ”Alle mod 
1” og programmet var dermed det 4. mest sete program.

Igen-igen har livet i Korsbæk erobret førstepladser, når det 
gælder seere, og de velkendte ”Matador”-navne formåede 
endda at slå fodboldherrerne, selvom de fik slået Polen 4-0 
i Parken. Her måtte Kanal 5 tage til takke med en anden-
plads på seerhitlisten med den spændende landskamp.

Blandt andre populære programmer i efteråret er Rita og 
Toppen af Poppen på TV2, Robinson Ekspeditionen på 
TV3 og Formel1 på TV3+.

Hvis du savner indhold i dit programudbud, skal du måske 
tjekke op på om du har den rigtige pakke.
Omlægning til en større pakke kan ske hele året.

Som vi tidligere har orienteret om, tilbyder vi også i 
Skanderborg Antenneforening ”Bland Selv” tv-pakker og 
Ekstrakanaler, så der er masser af muligheder for at få alt 
det bedste fra alle Tv-udbyderne.

Husk! - at du kan læse mere om mulighederne på vores 
hjemmeside www.skantenne.dk.

Skanderborg Antenneforening ønsker at 
være synlige blandt vores medlemmer
På denne baggrund var det en fornøjelse at se det store 
fremmøde til vores medlemsarrangement, som vi holdt den 
10. juni på Kulturtorvet.

Vi fejrede vores 41 år´s fødselsdag med et åbent arrange-
ment og med stor opbakning fra vores samarbejdspartnere, 
som var med til at sørge for underholdningen. Vores mange 
medlemmer kunne bl.a. hilse på Viasat, Disney, NGC, 
TV 2, Viacom, YouSee og selvfølgelig repræsentanter fra 
bestyrelse og kontor fra Skanderborg Antenneforening. Se 
billeder fra event'en på side 26.

Nyt samarbejde mellem YouSee og 
Skanderborg Antenneforening kommer 
vores medlemmer til gode
Henvendelser vedrørende YouSee’s produkter og “under-
holdningsunivers” fylder mere og mere i kontorets daglig-
dag.

Vi er glade for at vores medlemmer tager så godt i mod 
YouSee’s nye produkter og muligheder, men det optager 
meget tid fra kontorets primære foreningsrelaterede opga-
ver.

Det er derfor med stor glæde, at vi kan fortælle om et nyt 
samarbejde med YouSee butikkerne i Århus.

Fra d. 7. sep. (og i første omgang frem til nytår) vil YouSee’s 
butikspersonale være at træffe på foreningens kontor på 
Adelgade hver torsdag mellem kl. 10.00 – 17.00.

Vi fejrede vores 41 år´s fødselsdag med et
 åbent arrangement og med stor 
opbakning fra vores samarbejdspartnere, 
som var med til at sørge for 
underholdningen.

“

ss

Efteråret inviterer til hygge i stuerne med god Tv-underholdning 

– Skanderborg Antenneforening leverer underholdningen til dig
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Medarbejderen kan hjælpe dig med at:
• Oprette YouSee abonnement på tv-boks eller bredbånd – og få 

udstyret med hjem med det samme.
• Sikre at du har det rigtige abonnement inden for bredbånd og mobil-

telefoni.
• Optimal udnyttelse af dine produkter fx se tv på tablet, mobil eller pc 

eller muligheder med bl.a. tv-boksen.
• At blande din egen tv-pakke med Bland Selv-kanaler, hvor du har 

mere end 100 tv-kanaler at vælge mellem.

Vi håber I vil tage godt imod dette nye tiltag, og hvis behovet er der, kan 
konceptet blive permanent – og måske udvides til flere ugentlige dage.

Vi ønsker alle vores medlemmer et rigtig godt efterår med masser af 
gode TV oplevelser.

GENVEJ
Se vores nemme 

vejledning og video 
med gode og hurtige 

forbedringer

se
HJÆLP TIL EN BEDRE FORBINDELSE

Med nogle få justeringer får du langt bedre oplevelser med dit bredbånd.
Det betyder færre afbrydelser og mere kvalitet for alle i familien.

FÅ DET BEDSTE UD AF DIN 
BREDBÅNDSFORBINDELSE

Se video og vejledning på 
www.danskkabeltv.dk/bedrewifi

Beskeden prisstigning på bredbånd
Den 1. januar 2018 vil bredbåndsabonnementerne hos YouSee, der er købt 
før 8. maj 2017, stige med 10 kr./md. De kunder, som det berører, vil mod-
tage direkte information fra YouSee. Der er også varslet en mindre stigning 
på både tv kanalerne og på afgiften til Copy-dan og Koda. Men det endelige 
kontingent for 2018 fastsættes som vanligt på vores årlige generalforsam-
ling, som denne gang afholdes onsdag d. 28. februar på FØLA, Birkevej i 
Skanderborg. 

Formanden checker lige, 
om der er ”breaking news”. 

En velkendt situation! 



KORT & GODT

Fra torsdag 18. maj kl. 21:00

Outdaughtered 
Fra lørdag den 21. oktober kl. 19.00

Da Danielle og Adam Busby blev forældre, fik de om nogen hæn-
derne fulde. Der var nemlig tale om femlinger, hvor alle fem var 
piger. De små piger vokser og vokser, og de har nu lært at gå. Livet i 
Busby-familien er mere kaotisk end nogensinde før, da den frygtede 
to-årsalder nærmer sig. Danielle og Adam bruger alle deres vågne 
timer på at løbe efter de livlige femlinger, give dem tøj på, bade dem 
og give dem mad. I nogle af de senere afsnit ser vi, hvordan pigerne 
tillærer og udvikler sprogkundskaber, og hvordan deres egne per-
sonligheder begynder at komme til udtryk. Hazel skal måske have 
endnu en øjenoperation, men Danielle og Adam er bekymrede for at 
skifte kirurg. Der er problemer med disciplinen, og Danielle anklager 
Adam for at få hende til at fremstå som den sure. Det er en hård 
kamp, men Danielle og Adam er fast besluttede på at få det til at 
fungere. I Busby-familien er hver dag en ny og spændende udfor-
dring i det at være forældre.

TV 2 er klar med et ægte juleeventyr

Gold Rush
Fra tirsdag den 31. oktober kl. 21.00

En gruppe ambitiøse guldgravere lever uden for lands 
lov og ret i det barske vildnis i Yukon i håbet om at finde 
guld. Der er nye guldgravere, nye krav, nye maskiner og 
nye måder at hente guld ud af jorden på, så konkurrencen 
er hårdere end nogensinde. Kan store risici give et større 
udbytte? Der ligger mange udfordringer forude, og teamet 
må knokle døgnet rundt for at holde maskinerne ved lige. 
Deres succes eller fiasko afhænger af de venskaber, de 
kan skabe og opretholde i fællesskabet, hvis de skal have 
en chance for at finde guld. 

Alle os, der elsker jul, kan se frem til december, hvor 

TV 2 er parat med et nyt juleeventyr med garanti for 

både magi og nisser.

TV 2s nye familiejulekalender hedder ’Tinkas juleeventyr’, og her 
møder vi nissepigen Tinka, som sammen med de andre ung-nisser 
skal op til nissekongen 1. december og have overrakt nisseamulet-
ten, som markerer, at hun nu er en rigtig nisse. Men noget går galt!

Tinkas amulet skifter ikke farve, og hun indser, at hun ikke er som 
de andre nisser. I håbet om at blive som de andre nisser begiver 
Tinka sig ud på et sandt juleeventyr. I menneskeverdenen møder 
hun ballademageren Lasse, og sammen kaster de sig ud i jagten 
på at løse gåden om nissernes tabte magi og søger svaret på, 
hvorfor mennesker og nisser ikke har set hinanden de sidste 100 
år.

På rollelisten finder man masser af stærke navne, bl.a. Ellen 
Hillingsø, Troels Lyby, Birthe Neumann, Anette Støvelbæk, Neel 
Rønholt, Christian Tafdrup, Mia Lyhne, Lars Knutzon og Paw 
Henriksen. Rollerne som Tinka og Lasse spilles af hhv. Josephine 
Højbjerg og Albert Rosin Harson.

GENVEJ
Se vores nemme 

vejledning og video 
med gode og hurtige 

forbedringer

se
HJÆLP TIL EN BEDRE FORBINDELSE

Med nogle få justeringer får du langt bedre oplevelser med dit bredbånd.
Det betyder færre afbrydelser og mere kvalitet for alle i familien.

FÅ DET BEDSTE UD AF DIN 
BREDBÅNDSFORBINDELSE

Se video og vejledning på 
www.danskkabeltv.dk/bedrewifi 9Nr. 3 - oktober 2017



Flere nye programmer på TV 2 FRI

Efteråret på TV 2 FRI er begyndt med bl.a. ’Krejlerkongen’, ’Landmand søger kærlighed – ekstra’, 

’Hotelkampen’ og rejseprogram med Ulla Terkelsen, og i de kommende uger præsenterer TV 2s 

livsstilskanal flere nye programmer.

I ’Fantastiske hammerslag’ handler det om at få de bedste 
handler igennem på Lauritz.com. To passionerede kræm-
mere tager hver uge på tur rundt i Danmark og dyster om, 
hvem der kan få solgt deres fund med størst mulig fortjene-
ste. De får hver især 5.000 kroner at handle for, og så går 
jagten på de gode sager. 

Danmarks herligheder kommer i fokus i programserien ’Sæt 
pris på Danmark’, hvor du kommer rundt i vores land og 
opdager muligheder og steder, som ellers ikke finder vej til 
tv-skærmen. I programmet dyster to kendte danskere om at 
gætte den rigtige pris på bl.a. overnatninger, spisesteder og 
aktiviteter.

TV 2 FRI kommer også på besøg på Fanø i reportageserien 
’Ja for Fanø!’. Fanø er favoritdestination for mange danske 
entertainere, og begrundelsen findes bl.a. hos øens herlige 
beboere – heriblandt musiker og kunstner Johnny Madsen.

Der er mange flere elskelige typer på Fanø, og ’Ja for Fanø!’ 
viser store begivenheder i et minisamfund med skæve dyna-
mikker, stort gåpåmod, gæve fannikker og herlig humor på 
øen, hvor udkanten er både udsøgt og eftersøgt.

Kanal 4 gør det igen! Efter sidste års success hvor vi sendte 4 skønne nordjyder på barsel,
har vi vendt kompasset og taget syd på, -helt til grænsen, og er nu klar med anden sæson 
af ’Mænd på barsel’.

Årsagen er den samme som sidst, nemlig at der stadig ikke 
er mange fædre, der går på barsel, og det på trods at for-
ældre siden 2002 har haft mulighed for at dele de sidste 32 
uger af barselsorloven. Men for størstedelen er det stadig 
kvinderne, der er alene om barslen og ikke nok med det, 
vi er det land i Norden, hvor mænd afholder mindst barsel.
I vores anden sæson af ’Mænd på barsel’ tager vi syd på. 
Også i det sydlige Jylland vælger mændene i ekstra høj grad 
arbejdslivet fremfor barselslivet. Her er hus, børn og barsel 
kvindens domæne.

Lige indtil nu, hvor fædrerne overtager barslen og indtager 
livet på barsel med fædregrupper, rengøring og madlavning. 
Men hvad sker der egentlig, hvis far pluselig skal have styr 
på hverdagen, hvor baby er i centrum og middagslure, efter-
middagsflaske og sundhedsplejerskebesøg dikterer tiden?
Det vil Kanal 4 igen finde ud af – og sender derfor endnu 
engang en håndfuld umage fædre på barsel. Denne gang 
har fem mænd fra det sydlige Jylland takket ja til udfordrin-
gen og har lagt arbejdstøjet på hylden og stofbleen over 
skulderen.

MÆND PÅ BARSEL 
- helt til grænsen
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Flere nye programmer på TV 2 FRI

Comedy Central lancerer 
lokalproduceret stand-up 
med Simon Talbot som vært!

Nu er Comedy Central klar med sin største lokale satsning i Norden, når 
indspilningerne til det nye stand-up koncept ”Stand-up Uden Grænser” 
går i gang.

Programmerne produceres lokalt i hvert land, men konceptet bliver det 
samme i hele Norden. Her vil en lokal kendt komiker over ti episoder 
præsentere en lang række både nye og etablerede stand-up talenter på 
scenen, og som titlen antyder, bliver der rykket både til grænserne for, 
hvad der er sjovt, samt gjort tykt grin med vores broderfolk på tværs af 
landegrænserne.

Stand-up Uden grænser har premiere den 7. 
oktober. I Danmark er valget som vært faldet på 
Simon Talbot, der i hver episode vil præsentere 
2-3 danske stand-up komikere på scenen. De 
optrædende komikere i hvert program bliver 
både store etablerede komikere som Lasse 
Rimmer, Brian Mørk, Elias Ehlers, Martin 
Nørgaard m.m., men der bliver også plads 
til nye talenter. 
Hvis du synes, Simon virker ”ekstra” 
bekendt, er det rigtigt. Han er oprin-
delig Skanderborg-dreng. Flot med 
”lokal” succes!

Stand-up Uden Grænser har 
premiere lørdag den 7. oktober 
kl. 22.00.

Følg med hver lørdag på Comedy 
Central og få et godt grin! 

Comedy Central lancerer nu et nyt nordisk stand-up-

koncept med titlen ”Stand-up Uden Grænser”. 

Programmerne produceres lokalt i både Danmark, 

Sverige og Norge, og dermed øger kanalen for  

alvor sit fokus på lokalt indhold. Første sæson får 

premiere i oktober, og i Danmark er den kendte 

stand-up komiker Simon Talbot vært.
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Det er det vildeste og det hårdeste, jeg nogensinde har 
oplevet. Jeg har var presset til kanten. Og tænk så på 
veteranerne med deres skader..., fortæller skuespiller 

Lars Brygmann, som følger veteranerne på hele turen.

En del af veteranerne har mistet det ene eller begge ben og 
må klare sig gennem turen med proteser eller siddende i en 
pulk med stave. Andre har alvorlige rygskader og må dagligt 
behandles for de stærke kroniske smerter. En del igen lider af 
posttraumatisk stress, efter de har set deres kammerater blive 
lemlæstede eller dræbt i krig.

Alle har de én ting til fælles: viljen til at overvinde sig selv og 
gennemføre den ekstreme udfordring, som ingen med tilsva-
rende skader har gjort før dem.

- Her har vi nogle gutter, som har prøvet ting, som selv ikke jeg 
har prøvet – nemlig at havet været i krig og set døden i øjnene, 
som en af veteranernes faste støtter, HKH Kronprins Frederik, 
udtaler i programmet og fortsætter:

- De er amputerede, de mangler lemmer, og nogle har post-
traumatisk stress, og det er her, jeg siger: Det er fantastisk! Det 
er så godt gået. 

HKH Kronprins Frederik er dybt engageret i veteranerne og 
deltager blandt andet på træningsturen til Norge, hvor han går 
med og sover i telt på lige fod med dem.

Skuespiller Lars Brygmann er med veteranerne både til træning 
op til turen, generalprøven i Norge og endelig den 32 dage 
lange ekspedition i Grønland, hvor gruppen er fuldstændig iso-
leret og uden kontakt til omverden.

Selv om han har trænet hårdt og ikke lider af samme skader som 
veteranerne, viser det sig også for Lars Brygmann at blive en 
indædt kamp mod naturen, kulden og egne grænser:

Brygmann og 
Krigsveteranerne

- Det er gået op for mig, hvad det er. Det er en udholden-
hedsprøve. Det handler om at holde ud. Og det er virkelig, 
virkelig svært, som han konstaterer midtvejs på turen. 

Hvordan klarer Lars Brygmann og krigsveteranerne sig 
gennem den ekstremt barske natur med temperatur ned til 
minus 40 grader? Kan veteranerne overvinde deres fysiske 
og psykiske skader? Og vil de alle nå i mål og bevise, at 
de trods deres skader er mænd gjort af et helt særligt stof?

En gruppe sårede krigsveteraner har sat sig for at 

gennemføre en ekspedition, som de færreste uden skader 

vil kunne klare: de vil gå 400 kilometer på ski over isen i det 

fjerne, bidende kolde og helt øde Nordøstgrønland. 
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I juni 2015 meldte IOC, den Internationale Olympiske Komité, ud at man havde tildelt alle OL rettig-
hederne for perioden 2018-2024 til Discovery på internationalt plan. Herunder 2 vinter og 2 sommer  
OL. I august måned i år kunne Discovery Networks i Danmark melde ud til offentligheden, at man havde 
indgået et nyt partnerskab med DR om at dele dækningen af vinter-OL i 2018 i PyeongChang, Korea, 
samt sommer-OL i 2020 Tokyo, Japan. I Danmark står Discovery Networks blandt andet bag kanaler som 
Kanal 5, Kanal 4, 6’eren, Canal 9 og Eurosport kanalerne.

Vi har sat Discovery’s danske sportsdirektør Anders Bay 
stævne og spurgt ind til den nye store rettighed virk-
somheden skal løfte og hvordan samarbejdet med DR 

udmønter sig i praksis.

Hvad tænkte du da du hørte Discovery havde 
købt rettighederne til OL?
”Min første reaktion var stolthed. Legene er noget af det stør-
ste, man kan få lov til at dække i branchen. Det er samtidig det 
største vi nogensinde har prøvet, så vi går til opgaven med lige 
dele begejstring og ydmyghed.”

Hvorfor er DR en god samarbejdspartner til OL?
”DR har erfaring med at dække Legene. Det kan vi læne os 
lidt op ad. Vi kommer til at konkurrere på at give seerne de 
bedste oplevelser. Sådan skal det være. Men i forhold til teknik 

og logistik kan vi sagtens gøre brug af deres viden og finde 
løsninger til fælles gavn.” 

Hvem kommer til at vise hvad?
Vi satte os i september måned sammen med DR for at fordele 
de 15 discipliner, som er en del af vinter OL. På vores kanaler 
kommer vi til at vise ishockey, langrend, de alpine idrætsgrene, 
som for eksempel styrtløb og slalom, freestyle, snowboard, 
kunstskøjteløb og nordisk kombineret. Curling kommer vi og 
DR til at dele imellem os.

Eurosport har enorm ekspertise i at formidle vintersport, herun-
der ikke mindst de discipliner, som vi har fået. Derfor er jeg slet 
ikke i tvivl om, at det bliver et hit for både seerne og os, når det 
går løs i Pyeongchang til februar”.

OL FÅR NY HJEMMEBANE

ss
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Vi ved også allerede nu at vi ved sommer OL i Tokyo i 
2020 viser alle håndboldkampe på nær dem med dansk 
deltagelse, semifinalerne og finalen. Dem (semifinale og 
finale red.) viser DR ligesom de viser alle Danmarks hånd-
boldkampe. Men alt det DR kommer til at vise kan man 
selvfølgelig se på vores Eurosport Player.

På den digitale side kan vi på vores streamingtjeneste 
Eurosport Player desuden livedække alle discipliner fra OL 
i 2018 og 2020, mens DR på sin streamingtjeneste kan 
livedække de discipliner, som DR har live-ret til. 

Hvad bliver den største udfordring for jer, 
ved at skulle vise OL?
”Vi er vandt til at dække store begivenheder på alle vores 
kanaler. Men vi har ikke prøvet et OL før. Så det kræver, at 
vi finder nye sider af os selv. Men det er også sundt nok 
ind i mellem at blive skubbet ud af sin comfortzone. Jeg er 
tryg ved, at vi kommer i mål, hvis bare vi gør os umage.”

Hvilke discipliner glæder du dig mest til at 
skulle dække det kommende vinter OL?
”Ishockey er med afstand den disciplin, der favner de 
fleste seere. Det er en disciplin med nerve, adrenalin og 
knald på. Her kommer vi til at have det største fokus. Hvis 
Danmark kvalificerer sig i curling, får den del også massiv 
fokus.”

Gå ind på Skanderbog Antenneforenings 
hjemmeside (www.skantenne.dk) og del-
tag i konkurrencen om 3 måneders gratis 
medlemskab af Eurosport Player (januar, 
februar, marts 2018), så kan du se alt det 
OL du vil, inklusive masser af ekstramate-
riale. Alt du skal gøre er at svare på, hvor 
vinter OL bliver afholdt i 2018. 

FAKTA

KONKURRENCE

Der er OL i PyeongChang fra 9. til 25. februar. 
Sidste gang der var OL i Korea var i Seoul i 1988. 
Værtsbyen PyeongChang vil være hjemsted for 
åbnings- og afslutningsceremnien samt det meste 
sne sport. Alpine events vil foregå I Jeongseon og 
alt is sport vil foregå I kystbyen Gangneung. 

Den Internationale Olympiske Komite har en glim-
rende oversigt over de forskellige discipliner ved 
Vinter- og Sommer-OL her: https://www.olympic.
org/sports

KONKURRENCE
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Hvad gemmer der sig i danskernes fællesskaber, køleskabe eller pengeskabe? Det forsøger TV 2 

CHARLIE at gøre dig klogere på, når kanalen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 19.20 

sender den nye livsstilsquiz 'Lige i skabet' med Lars Hjortshøj som vært. 

I quizzen dyster to hold om at være skarpest på, hvad dan-
skerne gemmer bag skabslågerne - og der er nok skabe at 
tage fat i. Der findes nemlig over 200 ord og begreber i det 

danske sprog, hvor ordet "skab" indgår, og langt de fleste kan 
på en sjov måde fortælle noget om os danskere.

De to hold ledes af hver deres holdkaptajn, der sammen med 
hver deres kendte gæst forsøger at blive ugens "skabseks-
pert". ’Lige i skabet’ byder på et glædeligt gensyn med nogle 
af Danmarks kendteste og mest kompetente livsstilseksper-
ter Gitte Madsen, Henrik Byager, Christine Feldthaus, Niels 
Folmann og Christian Grau. Dermed får seerne et gensyn 
med Gitte Madsen og Henrik Byager, der var faste livsstils-
eksperter i det populære TV 2-program 'Den 6. sans', som 
blev sendt første gang i 2002.

Til at styre de garvede eksperter er vært Lars Hjortshøj, der 
glæder sig til at gøre seerne klogere på dem selv, deres fami-
lie, venner og naboer.

- Som komiker er jeg altid nysgerrig på folkesjælen, og her er 
der meget brændstof at hente. Jeg synes i bund og grund, det 
er et underholdende program, hvor kendte gæster sammen 
med livsstilseksperter skyder i vildskab på danskernes livsstil 

og uvaner, fortæller Lars Hjortshøj, der heller ikke er bleg for 
selv at dele ud af sine uvaner: 

- Jeg er en parade af dårlige vaner: Jeg snorker, ryger, råber 
i trafikken, tager det sidste stykke toiletpapir uden at skifte 
rulle, åbner meget sjældent min post, ringer aldrig tilbage, 
hører jazz, laver utallige overspringshandlinger for at undgå 
rengøring, får p-bøder … og det er bare på en enkelt dag, 
fortæller TV 2 CHARLIE-værten.

I hvert program får de to hold hjælp af hver deres kendte 
gæst, og seerne kan bl.a. glæde sig til at se Hans Pilgaard, 
Lise Baastrup, Sarah Grünewald, Frank Jensen, James Price 
og mange flere kaste sig ind i kampen om mesterskabet. 

Musikquizzen ’Med på noderne’
Et andet nyt CHARLIE-program, der sendes i det sene 
efterår, er ’Med på noderne’. Her udfordrer værten Jarl 
Friis-Mikkelsen os på viden om musik og populærkultur i en 
underholdende quiz med musikken i fokus. Holdkaptajnerne 
Ditte Hansen og Niels Olsen allierer sig hver uge med hver 
deres kendte gæst, og i løbet af fem runder skal der både 
quizzes og synges. 

'Lige i skabet': 

Ny livsstilsquiz med 

Lars Hjortshøj
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Tv-kanalen National Geographic fortsætter oprustningen i sendefladen med både dokumentar-
programmer og ikke mindst dramaserier. Den 5. november har kanalen således premiere på The 
Long Road Home – en dramaserie i otte afsnit om de store menneskelige omkostninger, det har at 
deltage i en krig. Danske Mikael Salomon har instrueret tre afsnit og er executive producer på den 
internationale serie, der bygger på New York Times bestselleren af samme navn, skrevet af Martha 
Raddatz. 

Ingen soldat kæmper alene. Det 
står hurtigt klart i The Long Road 
Home, der bygger på den sande 

historie om ”Black Sunday”, hvor en 
gruppe amerikanske soldater fra det 
1. kavaleri ved Fort Hood i USA, faldt 
i baghold ved den irakiske by Sadr d. 
4. april 2004. 

Serien følger otte soldater helt tæt 
– lige fra udsendelsen fra USA til 
indsættelsen i Sadr og ikke mindst i 
det kaos, der fandt sted under selve 
bagholdet og deres kamp for at over-
leve. Det var otte timer i helvede for de 
unge og uerfarne soldater. Og mindst 
lige så meget for familierne hjemme i 
USA, der desperat prøver at få nyt om 
deres kære fra det amerikanske militær 
og som frygter det værste. 

STORE NAVNE PÅ ROLLELISTEN
Michael Kelly (“House of Cards,” 
“Taboo”) spiller rollen som Lt. Col. 
Gary Volesky, der netop har over-
taget ansvaret for Sadr by kort før 
angrebet finder sted, mens Jason 
Ritter fra blandt andet “Parenthood” 
og “Girls”, spiller rollen som kaptajn 

Danske Mikael Salomon 
proDucerer StorSerie til 
national Geographic

Troy Denomy, der leder en af rednings-
missionerne. E.J. Bonilla spiller den 
strandede delingsfører Shane Aguero, 
mens Kate Bosworth spiller Gina 
Denomy, hustru til en af soldaterne og 
nybagt mor.

The Long Road Home er instrue-
ret af Emmy-vinderen Phil Abraham 
(“Daredevil,” “Mad Men,” “Orange Is 
the New Black”) og af danske Mikael 
Salomon. 

BLACK SUNDAY 
Historien bag Black Sunday er vold-
som. Soldaterne var trætte og mere 
end klar til at vende tilbage til deres 
base efter en lang dag, hvor de havde 
eskorteret lastbiler med varer til Sadr 
City. For de fleste af soldaterne var det 
første dag på patrulje og kun fjerde 
dag af en årelang fredsbevarende mis-
sion i det man uofficielt kaldte ”det 
sikreste sted i Irak”. 

I Sadr City havde der i dagene op 
til været uroligheder og en stigende 
uro blandt indbyggerne. Og den dag 
eksploderede det så på sidste eskor-
tering af lastbilerne. Et skud lød – og 

pludselig var soldaterne skydeskiver i 
et baghold på åben gade, hvor to af 
deres fire biler blev skudt i stykker og 
de selv måtte flygte ind i smalle gyder 
for at holde sig i live. Otte amerikan-
ske soldater mistede livet, mens 65 
soldater blev såret. Det er det værste 
tab for amerikansk militær på en enkelt 
dag siden Vietnam-krigen.  
 
The Long Road Home er filmet på 
Fort Hood i USA og har premiere 
søndag den 5. november kl. 22 på 
National Geographic. 

NATIONAL GEOGRAPHIC’S “THE LONG ROAD HOME” FÅR 
PREMIERE 5. NOVEMBER
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Uddrag fra YouSee 
Seminar Berlin 2017
Fremtidens tv handler ikke om enten streaming eller traditionelt tv. De to ting går hånd i hånd. 
Derfor udvides tv-pakkerne med masser af digitalt indhold, mulighed for at blande tv-kanaler og 
streaming-tjenester i én tv-pakke.

Tv-pakkerne udvides 
med eksklusivt indhold 
og digitalt indhold 
YouSee investerer massivt i en tv-
løsning, der mixer traditionelt tv og 
streaming på en helt ny måde. 
Det betyder, at der er en række nyhe-
der på vej til alle medlemmer allerede 
fra efteråret og frem til starten af 2018. 
I kan følge med i lanceringen af de 
mange nyheder på hjemmesiden  
yousee.dk/fremtidenstv.

1.000 timers fri underholdning 
YouSee samler en stor streaming-pak-
ke fra bl.a. Viasat, Discovery, Comedy 
Central og Nickelodeon. Streaming-
pakken indeholder programmer, film 
og serier, som ikke bliver vist på den 
klassiske sendeflade, men som kan 
ses via YouSee Tv & Film-appen på 
mobil, tablet, pc og på tv-boksen. 

De nyeste film fra Paramount 
til husstande med en 
”Stor” tv pakke eller en 
ny YouSee tv boks
I løbet af efteråret bliver det også 
muligt at streame de nyeste film fra 
Paramount, der bl.a. står bag film-
hits som Arrival, Mission Impossible 
og The Big Short. Alle medlemmer 
med en Stor tv pakke får adgang til 
Paramounts suveræne og ofte prisbe-
lønnede film. 
Indholdspakken fra Paramount giver 
mulighed for at streame de største 
og nyeste film kort efter de forlader 
biografen.
Medlemmer der abonnerer på den nye 
YouSee Tv-boks får også adgang til 
Paramount-pakken.  

Tv og streaming samles 
i én brugeroplevelse i 
den nye YouSee boks
I løbet af efteråret lanceres muligheden 
for at sammensætte tv-pakken på en 
helt ny måde. 

Streamingtjenester vinder mere og 
mere indpas i mange hjem. Og derfor 
skal man selvfølgelig kunne vælge en 
tv-pakke, der både består af klassi-
ske tv-kanaler og streaming-tjenester. 
Derfor vil det populære Bland Selv-
koncept blive fornyet og give mulighed 
for at blande tv-kanaler og streaming-
tjenester. I første omgang vil det bl.a. 
være muligt at vælge HBO Nordic, 
C More eller Dansk Filmskat med i 
tv-pakken i kombination med valgfrie 
tv-kanaler. YouSee forventer at kunne 
tilbyde endnu flere streaming-tjenester 
som en del af Bland Selv-pakken, så 
du nemt og enkelt kan sammensætte 
og ændre sin unikke Bland Selv-pakke 
med et enkelt klik.

Ny 4K tv-boks med 
optagelse i skyen
I løbet af efteråret introducerer YouSee 
også en helt ny version af den popu-
lære YouSee Tv-boks. Den nye 4K 
tv-boks byder på spændende nyheder, 
og den mest banebrydende er, at man 
med 4k tv-boksen gemmer optagelser 
i skyen. Det betyder, at man kan se det, 
man har optaget, på sin mobil, tablet 

og pc. Og at man nemt kan planlæg-
ge optagelser via YouSee Tv & Film-
appen, mens man er på farten. Der 
kan gemmes 250 timers optagelser i 
skyen, og der er ingen begrænsning på 
antal samtidige optagelser. Optagelser 
gemmes i op til to år.

Store krav til bredbånds-
forbindelse
Med mere digitalt indhold i tv-pakkerne 
stilles store krav til farten på vores 
bredbåndsforbindelse. Derfor forhand-
les der i øjeblikket med YouSee om 
den mest ambitiøse opgradering af 
vores kabel-tv-net nogensinde. Efter 
en sådan opgradering vil det være 
muligt at tilbyde vores medlemmer 
bredbåndhastigheder på 1.000 Mbit, 
samt muligheden for at tilvælge flere 
symmetriske hastigheder. Lige nu kan 
1.000 Mbit virke som rigtig meget fart, 
men i snit stiger danskernes internet-
forbrug med 50 % om året. Derfor er 
det vigtigt at være på forkant, så vi er 
klar med fremtidens forbindelse, når du 
har brug for det. 

 Lille tv pakke Mellem tv pakke Stor tv pakke

Discovery (op til 500 timer) X X X

Viasat Film Favoritter (225 titler) X X X

Comedy Central (250 afsnit) X X X

MTV (150 afsnit) X X X

Nickelodeon (180 afsnit) X X X

Arkiv fra DR X X1 X1

Disney (180 afsnit)   X

BBC (100 afsnit)   X

Paramount+2
- 40 film fra Paramount
- 200 ekstra afsnit fra Comedy Central
- 200 ekstra afsnit fra MTV    X

1 Medlemmer med Mellem- eller Stor tv pakke har allerede adgang til arkiv fra DR via 
app eller tv-boks.

2 Medlemmer som har den nye tv-boks, vil have adgang til Paramount+, uanset hvilken 
tv-pakke de har.

Det nye digitale indhold i tv-pakkerne
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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
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Med lanceringen af TV3 MAX investe-
rer MTG i sin kanalportefølje, så den 
står stærkere end nogensinde. TV3 
MAX erstatter den eksisterende kanal 
TV3 SPORT 2, således at kanalpor-
teføljen stadig består af fem attraktive 
kanaler. TV3 MAX er en kanal, der 
rækker ud efter målgruppen af passio-
nerede sportsglade, der samtidig ikke 
kan få nok af den lettilgængelige og 
underholdende comedy-genre.

Stærkt indhold på TV3 MAX
TV3 MAX vil byde på de største og 
mest populære sportsrettigheder 
(præcis som i dag med TV3 SPORT 
2). Det vil sige Premiere League, La 
Liga, Superliga, Champions League 
fodbold (gruppespillet), engelske The 

Championship, engelske League Cup, 
FA Cup fra sæsonen 2018/2019, 
Champions League håndbold, Serie 
A fodbold, fransk fodbold fra Ligue 1, 
ATP-tennis, motorsport og en række 
andre sportsbegivenheder.

MTG ejer allerede rettighederne til den 
bedste engelske fodbold og andre 
europæiske ligaer, og selskabet ejer 
ligeledes rettighederne til nogle af 
de mest populære comedy-serier, så 
det giver god mening at udbrede 
det på den nye kanal. Fx 'Top Gear', 
'Simpsons' og 'How I met your mother'. 

Samtidig investerer MTG også i nyt 
serieindhold, som præsenteres eks-
klusivt på kanalen. Dermed breder vi 
kanalens målgruppe lidt ud.

Styrker kanalporteføljen
MTG styrker og optimerer samtidig 
sin populære kanal TV3+. Den gøres 
bredere ved at tilføre mere indhold fra 
crime-genren. MTG har allerede tilført 
TV3+ populære crime-titler i løbet af 
foråret, hvilket seerne har taget rigtig 
godt imod, og det kan aflæses i seer-
tallene. TV3+ genvandt i foråret plad-
sen som Danmarks 4. største kanal. 
TV3 Sport 1 vil desuden skifte navn 
til TV3 Sport, der bliver MTG's rene 
sportskanal.

Fra den 31. oktober kan danskerne blænde op for en ny tv-kanal fra TV3-familien. 

Navnet er TV3 MAX, og den nye kanal byder på nogle af MTG's stærkeste sportsrettigheder 

kombineret med unikt indhold inden for comedy og livsstil - henvendt til det mandlige publikum.
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Den vigtige forbindelse
I takt med at vi benytter bredbånd i større og større grad, er bredbåndsforbindelsen oftest blevet 
den vigtigste forbindelse i husstanden.

Vores behov for bredbånd er stadig 
stigende, da vi mere end nogensinde 
benytter vores bredbånd til informations-
søgning, streaming af musik og film, spil 
og underholdning. Derfor er det også 
særdeles vigtigt at have en hastighed, 
der passer til vores individuelle behov 
og en ordentlig kvalitet af bredbånd, så 
vi undgår unødige afbrydelser eller irrite-
rende ventetid.

Trådløst eller med 
”fast forbindelse”?
Det trådløse bredbånd – WiFi - er for 
mange mennesker en bekvem og nem 
måde hurtigt at koble op – uanset hvor 
man befinder sig.

Desværre er den trådløse forbindelse 
også en følsom og påvirkelig forbin-
delse.

WiFi-forbindelsen forstyrres nemlig af 
forskellige forhold udefra – f.eks. andre 
elektroniske enheder, betonvægge/skil-
levægge, andre netværk (f.eks. naboers 
netværk), og placering af din router.

Disse forstyrrelser undgår man med den 
”faste forbindelse”, hvor man tilkobler 

sin enhed (f.eks. pc) direkte til sin router 
med et kabel. 

I husstande, hvor man har Smart-TV eller 
YouSee TV-boks, kan det også være en 
stor fordel, at trække et kabel direkte 
fra router til TV og TV-boks, så man får 
rigtig gode TV-oplevelser.

På denne måde får man oftest den hur-
tigste og mest uforstyrrede forbindelse, 
der kan opnås med det pågældende 
produkt.

Er der i husstanden en ”storforbruger” af 
bredbånd – f.eks. en ung ”gamer” - som 
har brug for konstant høj hastighed og 
stabilitet på bredbåndet, er en ”fast for-
bindelse” den klare anbefaling. Det giver 
ofte det mest stabile flow og en konstant 
høj hastighed.

Men trods opkobling med kabling kan 
man i nogle tilfælde opleve, at forbindel-
sen stadig driller. I dette tilfælde, er der 
andre ting, der bør udbedres. 

Undgå knas på forbindelsen
For at sikre den bedste forbindelse er 
det vigtigt, at kabler og stik er i orden 

og holdes ajour. Slidte stik og kabler er 
nemlig ofte årsagen til en dårlig forbin-
delse, der ikke leverer den hastighed, 
som man kan forvente.

Inden man forsøger sig med dyre gør-
det-selv løsninger, kan det være en god 
løsning, at få hjælp af en professio-
nel tekniker, der måler antennesignaler, 
hastighed og forstærkere, og samtidig 
tjekker, at alle stik og kabler er i en 
ordentlig stand.

På denne måde kan man hurtigt finde 
årsagen til den drilske forbindelse.

Gode oplevelser i efteråret
Vi er på vej mod den mørke tid, hvor 
gode TV-oplevelser med familien bety-
der nærhed, hygge og dejligt samvær. 
Gå denne tid i møde med en bredbånds-
forbindelse, der bare spiller og giver jer 
alle gode oplevelser.

Kontakt derfor Dansk Kabel TV på tele-
fon 43 32 47 00 for at høre mere 
om et professionelt tjek af din hus-
stands installationer. Læs også mere på  
www.danskkabeltv.dk/skanderborg.
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KORT & GODT

First in Human
Fra søndag den 22. oktober kl. 21.00

Nær byen Washington på National Institutes of Health 
ligger bygning 10, der er det største hospital i verden, 
som udelukkende udfører avancerede kliniske forsøg. I 
bygningen udfører USA's bedste forskere noget af læge-
videnskabens mest risikofyldte og afgørende forskning 
og afprøver nye behandlinger af folk for allerførste gang. 
I denne fantastiske serie får vi for første gang adgang til 
bygning 10 og ser, hvordan fremtidens lægevidenskabe-
lige gennembrud starter i højteknologiske forskningslabo-
ratorier og ender hos verdens sundhedspersonale. Serien 
følger lægernes, forskernes og vigtigst af alt patienternes 
og deres familiers liv på dette fabelagtige sted, hvor de 
sammen gør fremskridt muligt.

Devil’s Canyon
Fra onsdag den 11. oktober kl. 22.00

I Devil's Canyon-området i British Columbia findes den største 
guldforekomst ved en bæk i verden. Det er også et af klodens hår-
deste steder at leve. Alligevel er nogle få guldgravere villige nok 
til at gøre det på den oprindelige måde - at tage ud i vildmarken 
kun med det, de kan bære på ryggen. Tre af de mest ekstreme 
guldgravere, Ben van der Valk, Boyce Goff og John Belcik tager 
den største risiko i deres liv og rejser alene ud til de fjerneste 
områder i jagten på rigdom og filmer selv undervejs. Disse erfarne 
guldgravere drager langt ind i uberørt skov, og da de ankommer, 
har de kort tid til at finde så meget guld, de kan, før vinteren kom-
mer. Alle tre er tvunget til at tæmme deres ubændige trang til at 
søge guld for også at kunne overleve. Hårde vinde, iskold regn 
og sne, faldende træer, nedkøling og dødsensfarlige bjørne står 
imellem disse guldgravere og deres livs guldfund.

My 600lb Life: 
Where Are They Now?
Fra torsdag den 19. oktober kl. 21.00

I denne følelsesladede serie følger vi 18 tidligere ekstremt fede 
mænd og kvinder, der fortsætter deres hårde, men sejrrige kamp 
imod vægten. 

Under opsyn af vægttabseksperten dr. Younon Nowzaradan taber de 
hundredvis af kilo, men undervejs møder de hver især nye følelses-
mæssige og fysiske udfordringer. 

Ashley er mere mobil og uafhængig end nogensinde før, men hun 
kæmper stadig med nervebetændelse i benene og en skrøbelig 
følelsesmæssig tilstand, der begynder at blokere for yderligere vægt-
tab. Imens har Sean tabt sig over 135 kg., men da det går lidt i stå, 
er dr. Nowzaradan bekymret for, at årsagen er Seans mor. De finder 
alle ud af, at mavesæksoperationen kun var første skridt på vejen, og 
at de fortsat er madafhængige, alt imens de forsøger at genetablere 
forholdet til venner og familie og finde nyt selvværd.
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- Det er fuldstændigt nyt, at seere på TV 2 ZULU kan følge en 
serie af denne karakter, og vi er meget spændte på at kunne 
vise resultatet. 'Perfekte steder' er en euforisk skildring af stor-
mende forelskelse mellem to mennesker, der både indeholder 
intens lykke og intens angst for at fejle og miste, siger Sune 
Roland, kanalchef på TV 2 ZULU. 

De to hovedpersoner, Tobias (Gustav Giese) og Rose (Sara 
Hjort Ditlevsen), der på ingen måde ville swipe til højre i en 
Tinder-app, hvis de så hinandens profiler, mødes tilfældigt en 
sommerdag på gaden i København. To fremmede unge menne-
sker midt i hver deres liv med masser af planer og forestillinger 
om fremtiden. 

Det eneste, de to har tilfælles, er, at de begge er på lige præcis 
samme sted på samme tidspunkt. Og i et magisk øjeblik opstår 
en forbindelse mellem de to, som vi får lov til at følge i nogle 
måneder. En forelskelse, der ændrer dem begge - på godt og 
ondt. 

’Pigerne’
Blandt de kommende efterårsnyheder på ZULU er reporta-
geserien ’Pigerne’ om de fire gymnasieveninder Elvira, Signe, 
Josefine og Cecilie fra Danmarks måske mest omtalte gymna-
sium, Øregård, i Hellerup. Et gymnasie, der er kendt for at have 
undervist kongefamilien, men har også fået mærkatet 'Gucci-
ghettoen' hæftet på sig, for det er her 'de unge, smukke og rige' 
fra Nordsjælland går.

De fire veninder er nomineret til at være gymnasiets mest efter-
tragtede venindegruppe, og så har pigerne også en usædvanlig 
fanskare på Instagram, hvor Elvira som gruppens mest fremtræ-
dende karakter har 58.000 følgere. Men hvordan er teenagelivet 
egentlig bag feed’et og de mange selfies?  

KORT & GODT

Igennem seks programmer møder Sverre Quist en række 
danskere, der alle har det til fælles, at de sidder tilbage med 
store økonomiske tab og følelsen af at være udnyttet i et 
kynisk spil. 

I programmerne møder vi en række unge fynske mænd, der 
har indbetalt hundredtusindvis af kroner til investeringspro-
jekter, der viser sig at være det rene fup. 

En mor og søn fra Jylland har sammen med en række andre 
patienter forudbetalt for et godt tilbud om tandbehandling, 
hvor tandlægen sidenhen har stukket pengene i lommen og 
er flygtet til udlandet med en milliongæld bag sig. 

Sverre Quist undersøger sagen om de unge piger, der er 
blevet fuppet af en falsk læge, den såkaldte Stetoskop-mand, 
der igen er på spil og via Facebook forsøger at lokke nøgen-
billeder ud af pigerne. 

Sverre Qvist og redaktionen piller svindelnumrene fra hinan-
den og afslører løgnene i de mange gode tilbud. Og går på 
jagt efter de skyldige bag. 

Svindlerne er ofte svære at finde og gemmer sig bag nye 
navne, på ukendte adresser eller i udlandet. Ved hjælp af 
hårdt arbejde, timevis af overvågning, skjult kamera, opdig-
tede identiteter og handler opsporer Svindlerjagt bagmæn-
dene. Sverre Qvist konfronterer bagmændene med deres 
fupnumre og viser dem konsekvenserne af svindlen for deres 
mange ofre. 

Svindlerjagt – onsdag kl. 21.00 på Kanal 5 

Ny fiktionsserie:   
Kærlighedshistorie 
på ZULU
En stormende forelskelse rammer om kort tid TV 2 
ZULU. Mikael Wulff står bag manuskript og instruk-
tion til den nye fiktionsserie 'Perfekte steder', der 
har Gustav Giese og Sara Hjort Ditlevsen i hoved-
rollerne. 

I en ny sæson af Svindlerjagt kaster journalist 
Sverre Quist sig på ny ud i at afsløre omfattende 
og yderst kreative svindelnumre, der rammer 
stribevis af danskere. Han opsporer og konfron-
terer de bagmænd, som skruppelløst stjæler, 
snyder og bedrager almindelige hårdtarbejdende 
danskere. 

Svindlerjagt
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Foreningens årlige arrangement faldt på en af de få solskinsdage 10. juni – og blev igen en særdeles 
velbesøgt begivenhed på Kulturtorvet. I år havde vi valgt at slå følge med byens årlige ”Dyrene kom-
mer”- dag , hvilket bare gav mere kolorit på festdagen. Det faglige indhold blev eminent dækket af You 
See’s repræsentanter på pladsen, og naturligvis vores eget kontor – som kunne notere en gedigen 
høst i form af både nye medlemmer og flere boks kunder. Vi takker alle aktører fra programselskaber 
til frivillige hænder for stor opbakning og håber, vi ses igen til næste år.  

Stemningsbilleder 
fra 41 års fødselsdag
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