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 Den 15.11.2019 

 
 

News nr. 19-2019 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 

1.  Vind medlemmer tilbage til antenneforeningerne! 

Alle antenneforeninger har de senere år mistet medlemmer, fordi nogen foretrækker at få bredbånd og 
streame tv via DSL-forbindelser på kobber. Det leveres af TDC på deres gamle kobberkabler til telefoni og af 
datterselskaberne YouSee og Fullrate samt andre, der har købt sig ind hos TDC.  

En hidtil overset effekt af konflikten mellem YouSee og Discovery er, at Fullrate og 
andre leverandører på DSL-forbindelser fra 1.1.2020 heller ikke kan levere Discoverys 
kanaler, som de har fået leveret fra YouSee. 

For ikke-YouSee-foreninger er der derfor nu en gylden mulighed. Gå ud og lav mar-
kedsføring af antenneforeningens tv- og internetprodukter til ikke-medlemmer, og gør 
især opmærksom på, at dem, der gerne fortsat vil se Discoverys kanaler, kan gøre det som medlem af anten-
neforeningen. 

    

2. Pas på Boxer 
Boxer går nu også ud og markedsfører sig aktivt som leve-
randør af Discoverys tv-kanaler. Frit valg – og 100 kr. rabat 
de første måneder. Det er en konkurrent til både YouSee-
foreninger og andre antenneforeninger.   

Hertil kommer, at Boxer også leverer internet. Se klippet 
til venstre. Et stærkt tilbud, selv om Boxers høje internet-
hastigheder er rent pral de fleste steder, og dermed mis-
visende markedsføring.  

Boxer er ikke mere bare et DVB-T tilbud. Boxer går nu all 
in og leverer hele tv-pakken som streaming. Se mere på 
www.boxer.dk.    

 

3. YouSee indbyder antenneforeninger til informationsmøde 
YouSee har indbudt ”sine” foreninger til møde i den kommende uge således: 

”Vi har, onsdag 6. november meldt ud, at det ikke er lykkedes os at indgå en ny aftale med Discovery Net-
works. En ny aftale, vi ønskede skulle sikre større valgfrihed og balancerede priser. Discovery Networks tv-
kanaler vil derfor ikke være en del af YouSee’s tv- og streaming-tilbud fra årsskiftet…..  

Hvad gør vi i fællesskab for at jeres medlemmer kender til situationen.   
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På fyraftensmødet vil du få en præsentation af tv-udbuddet januar 2020, så du er klædt på og kan hjælpe og 
svare dine medlemmer.  

På mødet får du vist og mulighed for bestille helt nyt materi-
ale, som I kan anvende i jeres daglige arbejde samt uddeles 
til alle medlemmer, så de kan træffe for dem det rette tv-
valg.  

Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgs-
mål, få en fælles dialog, afklarer myter og fakta omkring 
sportsbegivenheder, indhold og kanaler og den nye under-
holdning i de faste tv-pakker fra januar 2020. 

Vi glæder os til en god dialog og ser frem til at se dig og 
bestyrelsen.” 

 

4. Ikke politisk indgreb i konflikten – og derefter vender Kuturministeren 
på en tallerken. 

Fg. kulturminister Rasmus Prehn har i et svar til MF Marianne Jelved (RV), der 
i 2015 som kulturminister stod bag sportslisten, afvist at gribe ind i konflikten 
mellem YouSee og Discovery og at genindføre sportslisten. 

Jelveds spørgsmål: ”Hvorledes vil ministeren sikre, at alle i Danmark får 
mulighed for at se landsholdsfodbold direkte i TV, og at dette kan ske uden 
øgede omkostninger for den enkelte borger?” 

Ministeren svar: ”Det fremgår af dagspressen, at YouSee – som led i den i gang-
værende uenighed om Distribution sf Discovery’s tv-kanaler i YouSees kabel-
tv-net – har opsagt den gældende aftale med Discovery. Der er på denne bag-
grund en risiko for, at Discovery’s tv-kanaler – herunder Kanal 5, hvor herre-
fodboldlandsholdets kampe sendes – fra 1. januar 2020 ikke længere vil blive 
distribueret i YouSee’s kabel-tv-net. 

Der er tale om en uenighed mellem to kommercielle foretagender på et frit 
marked, og jeg har som kulturminister ikke umiddelbart mulighed for at blande 
mig i sagen. Men jeg vil opfordre til, at parterne finder en løsning, så det fortsat 
er muligt for YouSee’s mange kunder at se fodboldlandsholdets kampe. 

Sportsrettigheder ses i stigende grad som et vigtigt konkurrenceparameter i 
kampen om seerne i et tv-marked i forandring, og rettighederne bliver dyrere. 
Jeg håber dog, at tv-distributører og rettighedshavere i takt med denne udvik-
ling har forståelse for, at pris og tilgængelighed spiller en rolle, hvis alle i Dan-
mark fortsat skal have mulighed for at se landsholdsfodbold i direkte tv. 

For god ordens skyld vil jeg dog gøre opmærksom på, at selv om uenighederne 
måtte ende med, at Kanal 5 efter 1. januar 2020 ikke længere distribueres af 
YouSee, vil det fortsat være muligt at se kanalen hos andre tv-distributører.” 

Men så sker der alligevel mere. Den 13.11. udtaler Rasmus Prehn: ”Vi er interesseret i at så mange danskere 
som muligt kan se de store sportsbegivenheder. Jeg synes, det er positivt, at flere partier – herunder de 
Radikale – interesserer sig for sagen, og jeg vil meget gerne se på om den sportsliste, som ikke tidligere har 
virket, ville kunne komme til at virke i fremtiden."  
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Efter dette afvisende svar er kulturministeren sat under pres eller kommet på andere tanker, for nu vil han 
indkalde til politiske drøftelser om et forslag, der sikrer 75 % dækning af fodbold og andre vigtige 
begivenheder mod tidligere 90 %.  

 

5. Discovery siger nej til aftale om Dplay - men andre muligheder 
A2012 har, som tidligere omtalt, foreslået Discovery at indgå en aftale om at formidle 
Dplay til vores medlemsforeninger. Det har Discovery nu afvist således: ”Som marke-
det er nu, laver vi ikke aftaler direkte vedr. Dplay eller Eurosport Player. I skal være 
mere end velkomne til at formidle Dplay til jeres medlemmer via links mv, men en decideret foreningsaftale 
kan dog ikke komme i spil pt, hverken på foreningsniveau ej heller gennem A2012, FDA el lign.” 

Sidste: I udsendelsen i dag i DR1’s Mennesker og Medier blev Discoverys direktør Christian Kemp spurgt, om 
det kan lade sig gøre, at Discoverys kanaler er i Yousee-pakkerne fra nytår, hvis parterne bliver enige. 
Christian Kemp svarer klart: ”Sagtens". Det svarer ikke til, hvad YouSee har sagt. 

 

Se løbende nyheder på www.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 

 

A2012 gør opmærksom på, at ophavsret til alle artikler i News tilhører A2012. Det er tilladt medlemsforeninger 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. 
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