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Den 19.9.2019 

 
 

News nr. 13–2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

 

1. YouSee smider Discovery ud af sine pakker 1.1.2020 
YouSee-foreningerne fik disse nyheder i går. Med dette News orienterer vi foreninger, der ikke køber tv hos 
YouSee, og vi fremlægger nogle af FUs overvejelser om sagen. 

I mere end 10 år har tv-kanaler fra SBS - det selskab, der i dag hedder Discovery - haft fast plads i alle antenne-
foreningers og tv-distributørers programudbud. Kanal 5 har været diskuteret meget, fordi YouSee i alle disse 
år har placeret denne (og TV3) i grundpakken, der af denne grund bliver alt for dyr. YouSee har nu varslet, at 
der sker følgende omfattende ændringer i deres faste pakker. 

Kanalerne til højre forsvinder fra YouSee’s mellem- og fuldpakke, 
Kanal 5 også fra grundpakken.  

Nedenfor er en samlet oversigt over de kanaler, der forsvinder, 
og de kanaler, der kommer i stedet (fra recordere.dk). 

For TV2 Charlie angiver YouSee, at den er mere populær end 
Kanel 5, og det er grunden til, at Charlie får plads i grundpakken i 
stedet for Kanal 5. 

YouSee oplyser, at de har indledt et strategisk samarbejde med TV2, og det er grunden til, at en række TV2 
nichekanaler, der har døjet med vigende seertal, nu placeres i mellempakken. TV2 opnår hermed en bedre 
placering samt at TV2Play placeres i YouSee’s Bland Selv side om side med Netflix, HBO, ViaPlay med flere.  
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Jacob Mortensen, direktør for YouSee oplyser, at kunderne fremover frit kan vælge Discoverys kanaler som 
Bland Selv-kanaler. Men der gør han måske regning uden vært. For Discoverys direktør, Christian Kemp, der 
kalder YouSee’s beslutning en torpedo, siger nej til kun at være der som Bland Selv-kanal. 

Discovery har mange sportrettigheder, f.eks. fodboldherrelandsholdets kvalifikationskampe til EM og VM, OL 
frem til 2024, Europa League i fodbold og en tredjedel af rettighederne til Superligaen. Der er intet om, 
hvorvidt YouSee’s kunder bliver afskåret fra disse. En mulighed er dog streaming med Dplay. 

Det ser ud som om Viasat og C More sammen med TV2 bliver vindere hos YouSee. Men hvordan hænger det 
sammen med YouSee’s erklærede målsætning om mere dansk tv (se også nedenfor pkt. 5)?  

En direktør for et reklamebureau kalder YouSee’s skridt noget af det mest dramatiske, der er sket i branchen 
i mange år. 

Der er ikke informationer om tilsvarende ændringer hos Stofa, Waoo eller Boxer. Stofa har varslet prisstigning 
pr. 1.1.2020 på 10 kr. for grundpakken, 40 kr. for mellempakken og 30 kr. for fuldpakken. YouSee har undta-
gelsesvis endnu ikke udmeldt priser for 2020, men vil gøre det i 1. kvartal 2020. Det er helt nyt. Kunne det 
indikere, at aktionen mod Discovery er et træk i et forhandlingsspil, hvor YouSee vil vise sin styrke? I så fald 
gør de det på mange tv-seeres vegne.  

A2012 og Glenten overvejede allerede i 2018, om man skulle skippe Discoverys flow-tv-kanaler, hvoraf 
mange er blevet alt for dyre, lige som YouSee gør nu. Så kunne man i stedet henvise medlemmerne til at 
streame Discoverys kanaler på Dplay. Det ville være billigere. Måske er det den vej, YouSee nu hjælper os til 
at betræde. Fremtiden kunne godt blive, at vi i alle antenneforeninger har en god og billig grundpakke som 
flow-tv og at alle øvrige kanaler skal streames.  Måske i 2025, som A2012 allerede spåede i 2017. 

 

2. Meget populære og mindre populære tv-kanaler og tv-
programmer 
Når du skal overveje valg af tv-kanaler til din antenneforening, så kast et blik på hvilke 
kanaler, der er mest populære hos seerne. Kantor Gallup måler løbende, hvor mange 
personer, der ser hvilke tv-kanaler og tv-programmer. Hver mandag kan man se friske 
målinger på:  http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/pm/default.htm 
 

3. Nu kommer besparelserne. DR lukker kanaler og en række programmer  
Fra begyndelsen af 2020 sender DR kun 3 flow-tv-kanaler mod nu 6. De tre flow-kanaler er DR1, DR2 og DR 

Ramasjang. De 3 andre nuværende flow-tv-kanaler bliver sammenlagt eller 
bliver kun streamet. DR K bliver en del af det nye DR2. DR3 og DR Ultra overgår 
til ren streaming. DR K’s nedlæggelse som selvstændig kanal er et resultat af de 
politiske besparelser. DR3s og DR Ultras overgang til ren streaming var besluttet 
af DR før de politiske indgreb. Med børnene og de unge i spidsen (DR3 og DR 
Ultra) skal vi derfor alle til at se mere streaming i det nye år. Det vil give øget 

trafik på vores internet.   

Men også en række kendte programmer forsvinder. DR2 Dagen allerede lukket, og de korte tv-aviser før kl. 
18 og kl. 20 samt de daglige sportsnyheder forsvinder. Derfor bliver hovedudsendelserne TV Avisen kl. 18.30 
og kl. 21 (som bliver nyt sendetidspunkt fra nytår), samt Deadline på DR2, vores daglige nyhedsdækning på 
DR. Aktualitetsmagasinerne Gejst, Langt fra Borgen og Sundhedsmagasinet lukker. På DR2 bliver der skruet 
ned for temalørdage, og Clement Kjersgaards talkshow Vi ses hos Clement vender ikke tilbage. Livsstils-
programmer på DR1 bliver der også færre af. Det betyder bl.a. farvel til Skattejægerne, Guld i købstæderne 
og Spis og Spar. 
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4. A2012 repræsentantskabsmøde 4.-5.10.2019 
Sæt kryds i kalenderen nu: Næste repræsentantskabsmøde finder sted lørdag den 5.10.2019 kl. 10-16 med 
forudgående uformel, fælles middag fredag den 4.10.2019 kl. 19. 

Tilmelding kan ske nu, hvor I også kan se foreløbigt program:  https://a2012.nemtilmeld.dk/17/ 

 

5. Dansk eller udenlandsk indhold? 
Mange taler om at styrke det danske eller europæiske indhold i vores tv-kanaler. Oversigten nedenfor viser 
hvordan det fordeler sig. 

 

 

 

Kontakt og informationer 
Find nyttige informationer og tidligere udgaver af News på A2012’s hjemmesiden: www.a2012.dk.  
Enhver forening kan stille spørgsmål direkte til et udvalg, se ”Kontakt til A2012” på hjemmesiden. 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforenin-
ger i A2012 at citere artiklerne i nyhedsbreve til medlemmerne og foreningens hjemmesider mod angivelse af 
kilde. Tekster i Word-format kan rekvireres hos fu@a2012.dk. 
 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 44402012-1       pj@a2012.dk, 44402012-2       tl@a2012.dk, 44402012-3    cp@a2012.dk, 44402012-4 

Kontakt til A2012: Send til FU: fu@a2012.dk 
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