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INDLEDNING. 

I dette nyhedsbrev fra Tørring Kabelnet, vil vi 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 63 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 1150 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.!). 

Vi har – sammen med de øvrige foreninger i TUK-NET – valgt at have YouSee som leverandør af 

TV-signal, hvilket også betyder, at vores medlemmer hos YouSee kan købe bredbånd og mobilte-

lefoni til en speciel ”foreningspris”. Se mere på www.yousee.dk under ”Foreninger”. 

Det burde mange flere benytte sig af – ikke mindst, da det ikke bare er billigere, men også til 

fælles gavn for alle medlemmer, da foreningen modtager en del af rabatten tilbage fra YouSee ! 

GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016. 

Antenneforeningens årlige generalforsamling blev afholdt på Tørringhus torsdag den 25. februar 

2016, kl. 19.30.  Referatet derfra kan i sin helhed ses på foreningens hjemmeside 

www.tkn.tuknet.dk, men her skal følgende især nævnes: 

 Alle med bredbånd fra YouSee kan nu se TV på deres PC, tablet/IPad, smartphone mv. 

uanset TV-pakke. Med Mellem- og Fuldpakken kan man også vælge at se TV, hvornår man 

vil og desuden se film og TV fra YouSee´s arkiv. 

 Vores – og YouSee´s – tilbud om ”Bland Selv” er nok det nærmeste man i Danmark kom-

mer ”Frit Valg” af TV-kanaler. Og så er det gratis - mange flere burde benytte sig af det ! 

 Omkring 1. juni 2016 går vi over til YouSee´s regionsudbud, hvilket betyder, at Fuldpak-

ken udvides med mange helt nye kanaler.  

Grund- og Mellempakken ændrer ikke indhold = samme kanaler som i 2015. 

 Hjælp til kanalsøgning?  Kontakt bestyrelse. 

http://www.yousee.dk/
http://www./
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 Er du i tvivl om signalstyrken til dine TV? Vi kan nu selv måle signalstyrken til det enkelte 
TV – med et nyindkøbt apparat.  Har du brug for det, så kontakt Finn Holm Olsen. 

 Ny servicekontrakt med Dansk Kabel TV betyder, at de måler for fejl i foreningens installati-
oner og kabler – og nu helt frem til 1. stikdåse i boligen (og dermed på privat grund). 

 Dansk Kabel TV tilbyder et ”hustjek” – måling af husets installationer – til kr. 295. 
 Pakkeskift ”nedad” (og lukning) kan ske fire gange om året – med én måneds varsel – til 

den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.  Pakkeskift ”opad” kan ske med ”dags varsel”. 
 TUK-NET har lavet en app til tablets/smartphones. Den hedder ”FDA” og kan give praktiske 

oplysninger om antenneforeningen. Den virker både på Android og Apple. 
 

ANALOGT TV ER FORSVUNDET. 

På landsplan blev det analoge signal slukket for mange år siden – faktisk allerede den 12. januar 

2009 - men vi har (sammen med YouSee) ”holdt liv” i det siden. Til gavn for bl.a. de medlemmer, 

som ikke ville af med deres elskede billedrørs-TV ! 

YouSee meddelte for længe siden, at der ville blive slukket for det analoge signal den 9. fe-

bruar 2016 – hvilket nu er sket uden de helt store problemer. 

Der er selvfølgelig medlemmer, der tidligere ”kun” havde et billedrørs-TV, som nu enten har været 

nødt til at anskaffe sig et nyt digitalt TV - eller en digital boks, der kan ”oversætte” til analogt sprog, 

så alle TV-kanalerne kan ses på det gamle TV. 

Grunden til at det er nødvendigt at slukke for det analoge signal er, at én analog kanal fylder lige 

så meget som fire digitale kanaler i kabelnettet, så når vi også skal have hurtigere og hurtigere 

bredbånd/internet igennem de samme kabler, så er der simpelthen ikke plads til de analoge ka-

naler længere. 

Flere har også oplevet, at de pludselig ikke kunne se kanaler, som de kunne før den 9. februar, 

hvilket i langt de fleste tilfælde skyldes, at de (uden at være klar over det) har set kanalerne ana-

logt – og ikke digitalt. 

Løsningen er en ny kanalsøgning – efter digitale kanaler og med rigtigt netværks-ID mv. 

Se kanaloversigtpå midtersiderne – med tekniske data til kanalsøgningen. 

Enkelte, som troede at de havde et forholdsvist nyt TV, har måttet se i øjnene, at det ikke inde-

holdt en såkaldt DVB-C/MPEG-4 modtager – og derfor ikke kunne modtage alle digitale kanaler. 

Ved køb af nyt TV bør man sikre sig at det er ”YouSee Ready” – spørg evt. forhandler. 

RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET. 

Dansk Kabel TV er nu færdig med renoveringen af vores anlæg, alle gamle potmeter regulerede 

forstærkere er udskiftet, og de skabe og standere der trængte til at blive udskiftet er udskiftet. 

. 
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TØRRING KABELNET 
 

GRUNDPAKKE 
FRA 1. JUNI 2016 

  
MELLEMPAKKE 
FRA 1. JUNI 2016 

1 DR 1   1 DR 1  
2 DR 2   2 DR 2  
3 DR K (Kultur)   3 DR K (Kultur)  
4 KANAL 5   4 KANAL 5  

5 TV 2   5 TV 2  

9 TV 3   9 TV 3  

13 YOUSEE INFO   13 YOUSEE INFO  

21 DR 3   21 DR 3  

23 dk 4   23 dk 4  

25 TV SYD   25 TV SYD  
27 DR RAMASJANG   27 DR RAMASJANG  

33 DR ULTRA   33 DR ULTRA  

55 EKSTRAKANALEN   55 EKSTRAKANALEN  

66 YOUBIO TRAILER   66 YOUBIO TRAILER  

81 TV ØSTJYLLAND   81 TV ØSTJYLLAND  

87 SVT 1   87 SVT 1  

88 SVT 2   88 SVT 2  

89 TV 4 SVERIGE   89 TV 4 SVERIGE  

90 NRK 1   90 NRK 1  

91 ARD   91 ARD  

92 ZDF   92 ZDF  

93 NDR   93 NDR  

94 RTL   94 RTL  

95 FOLKETINGET   95 FOLKETINGET  
96 SYD +   96 SYD +  

97 LOKAL   97 LOKAL  

98 TUK-NET INFOKANAL ANALOGT   98 TUK-NET INFOKANAL ANALOGT 

       

890 DR 1 SYN   890 DR 1 SYN  
891 DR 2 SYN   891 DR 2 SYN  

892 DR 3 SYN   892 DR 3 SYN  

       

    7 TV 2 CHARLIE  

    12 KANAL 4  
     17 DISCOVERY  

    22 TV 2 FRI  

    28 DISNEY CH.  
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TØRRING KABELNET 

NR. 

FULDPAKKE 
FRA 1. JUNI 2016. 

 

NYE  
I 

 TKN NR. 

FULDPAKKE 
FRA 1. JUNI 2016. 

 

NYE 
I 

TKN 

1 DR 1   33 DR ULTRA   

2 DR 2   34 BOOMERANG  X 

3 DR K (Kultur)   35 ID – INVESTIG.  X 

4 KANAL 5   37 TV 3 SPORT 1   

5 TV 2   38 TV 3 SPORT 2  X 

6 TV 2 ZULU   39 EUROSPORT 1   

7 TV 2 CHARLIE   41 EUROSPORT DK  
X 

8 TV 2 NEWS   49 TV 2 SPORT   

9 TV 3   50 ANIMAL PLANET   

10 TV 3+   51 NAT. GEO. PEOPLE  X 

11 TV 3 PULS   52 NAT. GEO. WILD  X 

12 KANAL 4   55 EKSTRAKANALEN   

13 YOUSEE INFO   63 BBC EARTH  X 

14 6´EREN   65 TCM  X 

15 CANAL 9  X 66 YOUBIO TRAILER   

16 TLC  X 73 VH 1   

17 DISCOVERY   81 TV ØSTJYLLAND   

18 BBC BRIT  X 84 BBC WORLD NEWS   

19 TNT  X 85 CNN  X 

20 MTV   87 SVT 1   

21 DR 3   88 SVT 2   

22 TV 2 FRI   89 TV4 SVERIGE   

23 dk 4   90 NRK 1   

24 COMEDY CENT.   91 ARD   

25 TV SYD   92 ZDF   

26 NAT. GEO.  X 93 NDR   

27 DR RAMASJANG   94 RTL   

28 DISNEY CH.   95 FOLKETINGET   

29 DISNEY XD  X 96 SYD+   

30 CARTOON NETW.  X 97 LOKAL   

31 NICKELODEON   98 TUKNET INFOKANAL   

32 DISNEY JUNIOR  X     
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Teknisk information:   

Netværks-ID:    100 

Med youSee boks:     120 

Med ”Bland Selv” :     111 

Frekvens:    450.000 Hz. 

Modulation:   64 QAM. 

Symbol Rate:   6875 K sym/s. 

 

EFTER 1. JUNI SKAL ALLE TRE PAKKER FORETAGE EN 

NY KANALSØGNING MED DISSE VÆRDIER: 

            

OVERGANG TIL YOUSEE´S REGIONSUDBUD I FULDPAKKEN. 

YouSee har givet alle de otte antenneforeninger i TUK-NET et tilbud, som det er meget svært ikke 

at sige ja til !  Og det har vi så gjort – altså sagt ja til ! 

Tilbuddet lød sådan: ”På betingelse af at alle de otte foreninger i TUK-NET siger ja til regi-

onsudbud, så får vi 17 kanaler mere i Fuldpakken – til en lavere pris, end hvis vi fortsatte 

med de eksisterende kanaler”! 

Fra omkring 1. juni 2016 vil Fuldpakken således bestå af de nuværende kanaler + 17 nye.  

Grund- og Mellempakken skifter ikke indhold. 

Det betyder samtidig, at restriktionerne i kanalvalg ved ”Bland Selv” forsvinder helt ! 

”Prisen” for tilbuddet er, at vi får fælles kanaludbud i hele TUK-NET (og ikke kun som nu i 

Grund- og Mellempakke), og at det er YouSee, der bestemmer indholdet i Fuldpakken. 

Se programoversigterne på midtersiderne - side 4 og 5. 

Det betyder så også, at vi ikke undgår at flytte om på de eksisterende kanaler, så en ny kanals-

øgning på dit TV efter ca. 1. juni bliver nødvendig. 

Se mere i annoncering i Tørring Folkeblad og vores hjemmesider mv. omkring 1. juni. 

En ”sidegevinst” ved at kanalerne skifter plads er dog også, at vores TV-signaler bliver meget 

mindre sårbare over for den ”trælse” indstråling fra især mobilmasterne (4G). 

PRISER PÅ TV-PAKKER: 

Prisen for en TV-pakke består af tre poster: 

1. Grundkontingent, som er til foreningens drift   

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

md. til TV 3+ til ca. 50,- 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. 

Priser på TV-pakkerne for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 (opkræves ¼-årligt): 

 Grundpakke: Pr. måned:  Kr. 135,00. Pr. år:  Kr. 1.620,00. 
 Mellempakke: Pr. måned:  Kr. 236,00. Pr. år:  Kr. 2.830,00. 
 Fuldpakke: Pr. måned:  Kr. 447,50. Pr. år:  Kr. 5.370,00. 

 
NB: Ved en sammenligning med nogle af de andre udbydere, så kan det konstateres, at vi - stadig 
– er meget konkurrencedygtige. 
 
Vi har i Tørring Kabelnet den ”politik”, at  

 Grundpakken skal have så få betalingskanaler som muligt - for de, der kun har et lille øn-

ske og behov for at se TV.  I 2016 fortsætter vi med de fire betalingskanaler: TV 2, TV 3, 

Kanal 5 og dk4. Alle de øvrige kanaler i Grundpakken er ”gratis” = betales over licensen. 
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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. 

 Mellempakken skal være for de medlemmer, der har et enten ”begrænset” eller ”speciali-

seret” behov for TV-kanaler - da man via Bland Selv kan ”bytte” sig til TV-kanaler, der må-

ske dækker ens særlige eller specielle behov og ønsker. 

 Fuldpakken skal ”være så stor som muligt” – for de medlemmer, der bare vil ”have det he-

le”. Og det må man sige, at de får efter 1. juni!  I alt 40 betalingskanaler! 

PAKKESKIFT – OG ÅBNING/LUKNING: 

Pakkeskift ”nedad” og lukning kan ske hver 3. måned med én måneds varsel. 

Pakkeskift ”opad” og åbning kan ske med én måneds varsel – eller hurtigere, hvis muligt. 

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 – tkn.tuknet.dk/tv-pakkeskift. 

Priser i øvrigt: 

 Pakkeskift = 300 kr. 

 1. rykker – efter 14 dage over betalingsfrist = 100,- kr. 

 2. Herefter afbrydes tilslutningen. 

 Genåbning efter lukning = 500,- kr. 
 

Alle henvendelser fra medlemmer (både lejere og udlejere) om åbning/lukning og pakke-

skift bedes rettet til kassereren Finn Holm Olsen fho@tuknet.dk – tlf.: 29 82 17 61.  

Foreningen oplever en gang imellem, at ikke alle medlemmer betaler den fremsendte faktura. 

Vi får derfor desværre et ”tab på debitorer”, men det kan selvfølgelig være ”manglende evne” - så 

kan vi lave afdragsordning.  Hvis det er ”manglende vilje”, så betyder det lukning. 

Den væsentligste årsag er dog oftest, at vedkommende ikke har givet os besked om flyt-

ning/hussalg – men ”bare” er flyttet og ikke har reageret på vores rykkere. 

Det er selvfølgelig utilfredsstillende, og da vi ikke har juridisk mulighed for at få beløbet tilbage via 

incasso, så er der kun de øvrige medlemmer til at bære et eventuelt tab. 

”Lukning” er som regel ikke et brugbart ”redskab”, da medlemmet er flyttet, så vores eneste mulig-

hed er appellere til ”den gode moral og samvittighed”, man som foreningsmedlem bør have. 

SÅ DERFOR:  HUSK ALTID AT MELDE FLYTNING – ved kontakt til bestyrelsen ! 

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 alligevel 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. 

mobilmasterne (4G) . 

2. TV’et har ikke søgt kanaler korrekt – dvs. med det korrekte 

netværks-ID mv. 

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.  

Se fakta-boks. 

mailto:fho@tuknet.dk
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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 42 88 00 – se mere på www.danskkabeltv.dk 

 

Fejlmelding - sådan gør du ved fejl på dit TV-signal eller dit bredbånd/internet ! 

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. 

SIDSTE NYT: Der er tilsyneladende den 18. februar 2016 blevet ”skruet op” for 4G signaler-

ne fra mobilmasterne, så mange i Tørring og omegn har siden den dag oplevet, at ”miste” 

kanaler eller at få meget dårligt signal.  Især TV 2 News og TV 2 Sport er ”ramt”. 

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

kan modtages – ikke kun enkelte. 

Problemer med at modtage TV-programmer skal fejlmeldes direkte til Dansk Kabel TV, 

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

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 i eller rundt i din 

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

TV giver altid et tilbud på forhånd. 

Det er boligens indehaver, der også ejer TV-installationen, så det er altid en god ide, at du som le-

jer kontakter din udlejer, inden du bestiller udbedring af fejl i boligens TV-installation. 

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

på telefon 70 70 40 40. 

HAR DU PROBLEMER MED TV ELLER INTERNET KAN DU OGSÅ KONTAKTE EN FRA BE-

STYRELSEN. 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Tørring Kabelnet. 

Sekretær Kurt Dahm Nielsen  Kasserer Finn Holm Olsen, 

Overbygård 11,   Alstedvej 5, 

Tlf. 20 71 64 92.   Tlf. 29 82 17 61. 

kurtdam@tuknet.dk   fho@tuknet.dk 

Bestyrelsesmedlem Jesper Frandsen Næstformand Jørgen Larsen, 

Slårupvej 6,    Krovænget 13, 

Tlf. 75 80 13 09.   Tlf. 20 11 12 78.   

jf@elektropartner.dk   b.j.kro@youmail.dk 

Formand Jens Hauge, 

Rådyrvej 8, 

Tlf. 40 73 44 57. 

hauge@tuknet.dk 

http://www.danskkabeltv.dk/
http://www.danskkabeltv.dk/
mailto:kurtdam@tuknet.dk
mailto:fho@tuknet.dk
mailto:jf@elektropartner.dk
mailto:b.j.kro@youmail.dk
mailto:hauge@tuknet.dk

