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INDLEDNING. 

Dette er det første nyhedsbrev fra Tørring Kabelnet, hvor vi vil orientere om stort og småt i Tørring 

Kabelnet og i TUK-NET. 

TUK-NET er sammenslutningen af de otte lokale antenneforeninger Klovborg, Grejs, Lindved, Åle, 

Rask Mølle, Ølholm, Tørring og Uldum – etableret for 11 år siden. 

Det er antenneforeningens formål (citat fra vedtægterne) at ”etablere fællesantenneanlæg med 

størst muligt antal programmer for radio og fjernsyn og varetage anlæggets drift og administrati-

on”.  Og det er stadig det, som vi i bestyrelsen – på frivillig basis - bestræber os på ”efter bedste 

evne” hver eneste dag!  

Tørring Kabelnet er således en forening, der alene har til formål at sørge for, at borgerne i Tørring 

kan se TV så billigt som muligt - ikke en forretning, der skal skabe overskud! 

Da nogle fremsynede borgere i 1972 – for mere end 44 år siden - dannede Tørring Antennelaug, 

kunne man se 4 TV-kanaler og sommetider 5 (Sverige). I dag har du som foreningsmedlem ad-

gang til at se 48 TV-kanaler + ”det løse” – i form af f. eks. 33 radiokanaler, hundredevis af ekstra-

kanaler eller via Bland Selv fra YouSee, internet/bredbånd med selvvalgt hastighed, IP-telefoni, 

web-TV via YouSee Play osv. osv. 

Alt sammen løber igennem de kilometervis af kabler og bokse mv. som foreningen ejer og driver – 

i samarbejde med de øvrige 7 antenneforeninger i TUK-NET – og hvor der i alt er ca. 3.500 med-

lemmer. Alene i Tørring er der lige nu tilsluttet 1100 husstande. 

Desuden har mere end halvdelen valgt at købe internet/bredbånd hos YouSee – til specialpris 

som agentkunde – og en del har også valgt at bruge YouSee som leverandør af telefoni. 

Selv om det kan lyde lidt mærkeligt, så skal der gøres opmærksom på, at medlemskab af forenin-

gen ikke er personligt, men at det er husinstallationen på adressen, der er medlem (ligesom det 

i øvrigt gælder for vand, el, varme mv.!). 

PRISER PÅ TV-PAKKER: 

Prisen for de tre forskellige TV-pakker bestemmes først og fremmest af prisen på de enkelte TV-

kanaler – og besluttes én gang om året på foreningens generalforsamling. 

For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 er priserne fastsat til: 

 Grundpakke:  1.620 kr. pr. år – opkræves kvartårligt med 405,00 kr. 

 Mellempakke:  2.830 kr. pr. år – opkræves kvartårligt med 707,50 kr. 

 Fuldpakke:  5.370 kr. pr. år – opkræves kvartårligt med 1.342,50 kr. 
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Prisen for en TV-pakke består af tre hovedposter: 

1. Grundkontingent, som er til foreningens drift - 500 kr. pr. år. 

2. Pris for betalingsprogrammer – som svinger mellem f. eks. Discovery ID til ca. 3,- kr. pr. 

md. til TV 3+ til ca. 40,- kr. pr. md. 

3. Afgift til Copy-Dan (excl. moms), som er ”honorar” til kunstnere, musikere mv. og som be-

regnes efter de enkelte programmer. 

Vi har ønsket at holde prisen på Grundpakken så lav som muligt - nok én af de laveste i Danmark 

– hvilket kun er muligt på grund af det meget lave grundkontingent, og at der kun er fire betalings-

kanaler: TV 2, TV 3, Kanal 5 og dk4.  Alle de øvrige kanaler i Grundpakken er ”gratis” = betales 

over licensen, mens alle kanalerne i Mellem- og Fuldpakken er betalingskanaler. 

PAKKESKIFT – OG ÅBNING/LUKNING: 

I bestyrelsen har vi besluttet, at ændre praksis, sådan at pakkeskift nedad og lukning kan ske 

hver 3. måned med én måneds varsel – og ikke som nu en gang hvert ½ år.  

Pakkeskift opad og åbning kan ske med én måneds varsel – eller hurtigere, hvis det er praktisk 

muligt. 

Forskellen skyldes, at vi betaler både for programmer og Copy-Dan afgiften forud – og ikke kan få 

penge tilbage, hvis nogen melder sig ud i utide. 

Det betyder derfor, at pakkeskift/lukning kan ske pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 

Vi skal således have besked senest omkring 30. november, 28. februar, 31. maj eller 31. august. 

Pakkeskift bestilles på vores hjemmeside www.tkn.tuknet.dk/TV-pakkeskift 

Der udsendes opkrævninger 4 gange om året – og vi skal i øvrigt bemærke, at der jo kun er de 

øvrige medlemmer til at betale, hvis et medlem af én eller anden grund ikke vil eller kan betale sit 

kontingent. 

Priser: 

* Lukning/åbning = 500 kr. 

* Pakkeskift = 300 kr. 

 

Alle henvendelser fra medlemmer (inkl. lejere og udlejere) om åbning/lukning og pakkeskift 

bedes sendt på mail: fho@tuknet.dk 

Alle henvendelser om betaling, økonomi mv. bedes rettet til kassereren Finn Holm Olsen 

på mail: fho@tuknet.dk  

 

FEJL ELLER DÅRLIGT SIGNAL. 

Der kan selvfølgelig være fejl i foreningens kabelnet – som i givet fald kan blive udbedret straks – 

men forudsat at dit TV er i stand til at modtage alle digitale kanaler, så er der først og fremmest to 

grunde til, at man ikke kan se alle kanaler: 

1. Husstandens installationer (dvs. kabler, stik mv.) er ikke HF-tætte, så mange kanaler 

forstyrres af indstråling fra f. eks. Hedensted-senderen og det mobile 4G net. 

2. TV’et har ikke søgt kanaler korrekt – dvs. med det korrekte netværks-ID mv. 
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Teknisk information:   

Netværks-ID:    500 

     Med YouSee boks:     520 

     Med ”Bland Selv”       111 

Frekvens:   143.000 Hz. 

Modulation:   64 QAM. 

Symbol Rate:   6875 K sym/s. 

Løsningen på 1. er at gøre alle installationer HF-tætte og løsningen på 2. er at indstille TV’et til at 

foretage en ny søgning med det korrekte netværks-ID. 

Hvis du ønsker professionel hjælp til at få det optimale ud af 

din TV-pakke, så kan du bestille et tjek af din husinstallation 

hos Dansk Kabel TV (pt. tilbud på 295 kr.) og/eller få hjælp til 

TV-søgning mv. af en fra bestyrelsen. 

 Dansk Kabel TV kan kontaktes på 76 82 48 00 – se 

mere på www.danskkabeltv.dk 

Fejlmelding - sådan gør du ved fejl på dit signal! 

Fejl i din egen installation kan opleves som TV-billeder, der ”fryser” i store firkanter (kaldes pixele-

ring), og det er ikke altid alle programmerne, det er galt med. Pixelering – eller måske endda ”sne” 

på skærmen – er et typisk tegn på, at der er indstråling i husinstallationen. 

Fejl i anlægget forekommer selvfølgelig også, men det er i så fald typisk alle programmer, der ikke 

kan modtages – ikke kun enkelte. 

Problemer med TV-programmer skal fejlmeldes direkte til Dansk Kabel TV, Kundeservice på 

telefon 76 42 88 00.  Se mere på www.danskkabeltv.dk 

Åbningstider i Kundeservice: Hverdage 8 – 16 og weekend/helligdage: 10 – 16. 

Hvis fejlen er i antenneforeningens kabelnet, så udbedres skaden inden for vores servicekontrakt 

med Dansk Kabel TV – dvs. uden omkostninger for dig. 

Hvis fejlen er i din egen husinstallation - dvs. fra tilslutningsstanderen i skel og ind til det enkelte 

TV - vil du selv (eller din eventuelle udlejer) skulle betale for fejlrettelsen, men Dansk Kabel TV gi-

ver altid et tilbud på forhånd. 

Det er boligens indehaver, der ejer installationen, så det er altid en god ide, at du som lejer kon-

takter din udlejer, inden du bestiller udbedring af fejl i boligens installation. 

Problemer med bredbånd/internet eller telefoni fejlmeldes direkte til YouSee, Kundeservice 

på telefon 70 70 40 40.  Se mere på www.yousee.dk 

Åbningstider i Kundeservice: Hverdage 8 - 20 og weekend/helligdage: 10 - 20. 

Problemer med internet (eller IP-telefoni) kan være lokalt i dit eget modem, hvorfor det første du 

skal gøre - når du oplever problemer – er, at 1. slukke for dit modem og 2. vente i et halvt minuts 

tid og 3. tænde for modemmet igen.  

ANALOGT TV FORSVINDER. 

I mange år har TV-leverandørerne raslet med sablen og fortalt, at nu forsvinder de analoge kana-

ler snart helt – men nu sker det! 

Én analog kanal fylder lige så meget som fire digitale kanaler i kabelnettet, så når vi også skal ha-

ve hurtigere og hurtigere bredbånd/internet igennem de samme kabler, så er der simpelthen ikke 

plads til de analoge kanaler længere. 

Mange er allerede for flere år siden slukket, og nu slukkes der for de sidste. 

YouSee har meddelt, at der slukkes helt for det analoge signal den 9. februar 2016, så hvis du 

har et ældre fjernsyn, der kun kan modtage det analoge signal (hovedsageligt billedrørs-TV og TV 

med MPEG2) vil du efter den 9. februar 2016 opleve sort skærm. 

http://www.danskkabeltv.dk/
http://www.danskkabeltv.dk/
http://www.yousee.dk/
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Følgende analoge TV-kanaler slukkes pr. 9. februar 2016: 
DR1, TV 2, DR Ramasjang, TV3, Kanal 5, TV3+, 6’eren, Kanal 4, TV 2 Charlie, TV 2 News, MTV, 
Animal Planet, Discovery Channel, TV3 SPORT 1, ID Investigation, Eurosport, National Geogra-
phic Channel, Nickelodeon, CNN, Disney XD, Cartoon Network og VH1. 

Sådan undgår du sort skærm: 

1. Tjek om dit TV (fladskærm) har en DVB-C/MPEG-4 modtager. Hvis ja, vil du kunne se ka-
nalerne i den digitale version. Så skal TV’et blot indstilles rigtigt. På www.yousee.dk/kanaler 
kan du få hjælp til at indstille kanalerne korrekt på netop dit TV (mærke) – husk at benytte 
de korrekte tekniske informationer (bl.a. netværks-ID = 500), der gælder for Tørring Kabel-
net.  Se side 4 i dette nyhedsbrev eller på vores hjemmeside. 

2. Har du allerede YouSee Plus (en digitalboks fra YouSee), så skal du ikke foretage dig no-
get. Du vil ikke opleve nogen ændring og fortsætter som hidtil 

3. Køb en digital TV-boks, der kan omforme de digitale signaler til analoge signaler. Det er 
vigtigt, at du vælger en DVB-C boks. Se efter godkendte bokse på www.yousee.dk/ready 

4. Køb et nyt digitalt fjernsyn 

 

DET NYE YOUSEE? 

YouSee lancerede sig selv på en helt ny måde den 25. august 2015, som ”Danmarks bedste 

underholdningsunivers” – hvilket du måske har set i de forskellige reklamer og mails. 

YouSee har fået nyt logo, nye grønne farver (uden striber), ny hjemmeside – og i det hele taget vil 

de gerne gøre sig mere synlig og gøre det endnu bedre at være kunde hos dem end tidligere. 

F. eks. har alle medlemmer nu mulighed for gratis at se TV på både PC, smartphone og/eller tab-

let (som f. eks. Ipad), når det sendes i det normale fjernsyn.  Det som tidligere hed YouSee-Play. 

Derudover kan medlemmer med Mellem- eller Fuldpakke også gratis se TV fra arkiv eller ”start 

forfra” – og med bredbånd fra YouSee desuden se film fra f. eks. serier fra HBO Nordic, premiere-

film fra C-More, Den Danske Filmskat og Danmarks største børneunivers. 

Hvis du også har mobilabonnement hos YouSee kan du gratis få adgang til millioner af musik-

numre.  Under alle omstændigheder er der meget store fordele ved som medlem af Tørring Ka-

belnet at samle sit TV-, bredbånds- og mobilabonnement hos YouSee. 

Vi kan konstatere, at mange af vore medlemmer ikke benytter sig af disse muligheder, men det vil 

føre for vidt at forklare yderligere i dette nyhedsbrev, så vi opfordrer kraftigt til at man besøger en-

ten TUK-NET’s hjemmeside www.tuknet.dk eller direkte hos YouSee på www.yousee.dk 

Der kan man læse meget mere om alle de mange og nye muligheder – herunder også om Bland 

Selv og Ekstrakanaler, som en del af vore medlemmer allerede benytter. 

FREMTIDENS TV. 

Om du vil se fjernsyn – det bestemmer du heldigvis fortsat selv!  Du har fortsat altid muligheden 

for at slukke – og lave noget andet – men det er også næsten det eneste, der ikke ændres! 

Alle har efterhånden hørt eller læst ordet streaming – og måske også det modsatte = flow-TV - 

men hvad er det for noget? 

Oversat til dansk og menneskeord, så betyder streaming, at du ser TV via internettet og selv be-

stemmer hvor, på hvad og hvornår du vil se det.  Skal det være tidligere udsendelser, aktuelle ud-

sendelser, gamle eller nye film, ønsker du at starte forfra eller sætte udsendelsen på pause. 

http://www.tuknet.dk/
http://www.yousee.dk/
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I dag er der ca. 25 % af danskerne, der streamer TV (og film mv.), mens det i USA er 75%. 

For børnekanalerne er det dog i Danmark 60 %, der streames, hvilket siger noget om, hvilken vej 

udviklingen går. Børn ser altså mere TV på deres tablet / Ipad end på almindeligt fjernsyn! 

Flow-TV er et engelsk og moderne ord for den måde, som langt de fleste af os nu ser TV på – dvs. 

at vi ser udsendelserne på vores almindelige fjernsyn, og vi ser det på de tidspunkter, hvor de bli-

ver udsendt.  Langt de fleste af os har uden tvivl vænnet os til at se f. eks. nyheder hver dag på 

TV2 kl. 19.00 eller på DR1 kl. 21.30 - og børnene at se Disney Sjov på DR1 fredag kl. 19.00. 

LIDT AF HVERT. 

Generalforsamling 2016 holdes – jf. vedtægterne – inden udgangen af marts måned. Næste 

gang er ikke fastlagt endnu. På vores næste generalforsamling skal vi have ændret vores vedtæg-

ter, så de passer til virkeligheden. De nye vedtægter kan læses på vores hjemmeide, når de en-

gang er klar. 

Hvorfor skal jeg betale for en TV-pakke med kanaler, som jeg aldrig ser? 

Dette spørgsmål stiller vi os uden tvivl alle sammen – og nu er der måske en åbning på vej. 

I hvert fald er både Forbrugerrådet og Folketinget begyndt at interessere sig for spørgsmålet og 

arbejde frem imod det totale frie valg – dvs. at vi kun skal betale for præcis de kanaler, som vi selv 

ønsker at kunne se. 

Det bliver uden tvivl væsentligt dyrere at købe kanalerne på den måde, men nu er udviklingen 

startet.  YouSee’s største konkurrent Stofa har for nylig annonceret, at de vil arbejde hen imod, at 

kunne yde denne service fra en gang i 2016.  YouSee er foreløbig afventende, men vil uden tvivl 

snart komme med et lignende tilbud.  Altså mulighed for kun at vælge og betale for de kanaler, 

som man vil se – og ikke andre! 

Nye kanaler: 

Der sker hele tiden ændringer i kanaludbuddet – ikke mindst når den ene leverandør opkøber den 

anden!  Den 1. juli blev Canal 8 lagt sammen med Eurosport 2 i den nye kanal Eurosport Dan-

mark – og Kanal Sport lukkede helt. Desuden lukkede kanalerne Star!, Showtime og Silver HD.  

I stedet for Silver HD kom en helt ny kanal History 2. 

Den nye kanal Eurosport Danmark kan ses gratis af alle i oktober, november og december 

2015. 

Kanalindstilling. 

Selv om vi gør hvad vi kan, så er det nødvendigt at ændre på programpladserne en gang imellem. 

Vi – eller rettere TUK-NET – annoncerer det hver gang i Tørring Folkeblad og på Info-kanalen, og 

når det sker, så er det nødvendigt at foretage en ny søgning på dit TV. 

Husk at bruge de korrekte tekniske data, når du laver søgningen. Se fakta boks side 4. 

FDA-app. 

Nu er det blevet nemmere at komme i kontakt og kommunikere med Tørring Kabelnet! 

Vores organisation Forenede Danske Antenneforeninger – FDA – har sammen med TUK-NET ud-

viklet en app, som kan hentes helt gratis – hvis du har en tablet eller smartphone. 

Her kan du se aktuel driftsstatus, kontaktmuligheder, teknisk information og TV-oversigt. 

Findes både til Android og IPhone – bare søg efter FDA. 
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Med venlig hilsen bestyrelsen i 

Tørring Kabelnet 

 

Gruppebillede 
 
 

                                       Finn         Jørgen        Kurt     Jesper        Jens 

 

 

 

 

Kasserer:  Finn Holm Olsen – fho@tuknet.dk – 29 82 17 61 

Formand:  Jens Hauge – hauge@tuknet.dk – 40 73 44 57 

Næstformand:  Jørgen Larsen – b.j.kro@youmail.dk – 20 11 12 78 

Sekretær:  Kurt Dahm – kurtdam@tuknet.dk – 20 71 64 92 

Bestyrelsesmedlem:  Jesper Frandsen – jf@elektropartner.dk – 75 80 13 09  

mailto:fho@tuknet.dk
mailto:hauge@tuknet.dk
mailto:b.j.kro@youmail.dk
mailto:kurtdam@tuknet.dk
mailto:jf@elektropartner.dk
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TV-PROGRAMOVERSIGT 2015. 

DIGITAL GRUNDPAKKE 

 
TV-program 

Kanal digitalt  
Kanal 

eget TV 
 

Bemærkninger 

DR 1 HD 1    

DR 2 2    

DR K (Kultur) 3    

Kanal 5 HD 4    

TV 2 HD 5    

TV 3 HD 9    

YouSee Info 13    

DR 3 21    

dk 4 HD 23    

TV Syd HD 25    

DR Ramasjang HD 27    

DR Ultra 33    

Ekstrakanalen 55   Svarer til ”Prøvekanal”.  

You-Bio Trailer 66    

TV Østjylland HD 81    

SVT 1 HD 87   Svensk 

SVT 2 HD 88   Svensk 

TV 4 Sverige 89   Svensk 

NRK 1 HD 90   Norsk 

ARD HD 91   Tysk 

ZDF HD 92   Tysk 

NDR HD 93   Tysk 

RTL HD 94   Tysk 

Tinget HD 95   Folketinget 

SYD (og SYD +) 96    

Lokal 97    

TUK-NET Infokanal 98   Info-kanal - lokal 

DIGITAL MELLEMPAKKE 

TV 2 Charlie 7    

Kanal 4 12    

Discovery HD 17    

TV 2 Fri HD 22    

Disney Channel HD 28    

DIGITAL FULDPAKKE 

TV 2 Zulu 6    

TV 2 News 8    

TV 3+ HD 10    

TV 3 Puls 11    

6´eren HD 14    

MTV HD 20   Musik og video. 

Comedy Central HD 24   Stand-up, talk shows mv. 

National Geo HD 26    

Nickelodeon HD 31   Børn og unge. 

Nickelodeon Junior HD 36   Børn og unge. 

TV 3 Sport 1 HD 37    

Eurosport 1 HD 39    

Kanal Sport HD 42   Lokal- og nichesport. 

TV 2 Sport 49    

Animal Planet HD 50   Engelsk. Dyre- og naturprogrammer. 

VH1 HD 73   Musik og video 

  


