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Hvad ved vi lige nu?
YouSee har i dag, onsdag d. 6. november meldt ud, at der ikke er indgået en aftale med
Discovery Networks, og at man derfor er nødt til at varsle, at Discoverys kanaler ikke vil blive
tilbudt af YouSee efter d. 1. januar 2020. Det var det resultat, som var frygtet af bestyrelsen
og sikkert også mange af vores medlemmer. Det er bestemt ikke en ønskesituation, som
antenneforeningen er havnet i. Der vil givetvis fortsat blive ført forhandlinger mellem YouSee
og Discovery Networks, men det virker sikkert, at løsningen skal findes på den anden side af
årsskiftet. Bestyrelsen synes, at det er vigtigt at tydeliggøre de faktuelle konsekvenser af
bruddet mellem de to parter. Der er grobund for mange misforståelser lige nu, og man bliver
ikke altid klogere af at følge diverse medier. Med denne skrivelse vil vi forsøge at afklare hvad,
der er fakta og hvordan vi, i bestyrelsen, forholder os til situationen.

Hvad med prisen næste år?
YouSee har meldt klart ud, at der IKKE er lagt op til prisstigninger i 2020. Dette selvfølgelig
med det forbehold, at der ikke opstår noget uventet, men at en evt. prisstigning i løbet af
2020 vil blive meldt ud i god tid, inden den bliver sat i kraft. En aftale med Discovery vil
givetvis medføre en sådan prisstigning, hvis aftalen inkluderer f.eks. Kanal 5 som en fast del
af Grundpakken. Der er ingen tvivl om, at økonomi spiller en central rolle i forhandlingerne
mellem YouSee og Discovery Networks. Der bliver heller ikke tale om en lavere pris, da YouSee
erstatter de udgåede kanaler med andre kanaler, der økonomisk set koster det samme som
de udgåede kanaler
(WAOO / Eniig / Stofa har allerede nu meldt ud at de sætter prisen op på deres TV pakker i
2020. Dette fordi de allerede har meldt ud, at de beholder alle Discoverys TV kanaler.
Derfor stiger deres TV pakker med det der svarer til 120 – 360 kr. pr. år i 2020.

Får vi sort skærm fra 1. januar 2020?
NEJ. Der er INGEN som får sort skærm på deres TV fra 1. januar 2020. Det kan dog blive
nødvendigt at lave en ny programsøgning, da der skiftes ud i de faste TV pakker.
(De fleste nyere TV opdaterer dog selv kanalerne eller kan indstilles til det)
Netværks ID 100 / 111 – Frekvens 450 MHz (450.000 Hz) – Symbolrate 6875 – Modulation - 64

Oplever jeg ændringer 1. januar 2020 hvis jeg har ”Bland Selv”?
JA. Da man med ”Bland Selv” produkter har Grundpakken på alle TV i husstanden (uden
kort/boks) vil man opleve at Kanal 5 forsvinder og TV2 Charlie kommer til i stedet for.
YouSee har ønsket at få alle Discovery Networks kanaler med i Bland Selv løsningen, men
det har ikke vundet gehør hos Discovery.
NYHED i 2020! I Løbet af 2020 kan nævnes, at man kommer til at kunne tilvælge
streamingtjenesten TV2 Play for sine Bland Selv Point. Hvad den kommer til at koste i point,
og hvornår det bliver muligt, vides ikke på nuværende tidspunkt. Derudover lancerer TV2 en
ny sportskanal i januar 2020 som hedder ”TV2 Sport X”. Denne kan vælges i Bland Selv.

Mister jeg alt sport i TV pr. 1. januar 2020 og hvad med
fodboldlandsholdet?
Discovery Networks kører I øjeblikket store massive kampagner omkring, at man som YouSee
kunde mister en masse sport pr. 1. januar 2020 (ja næsten alt sport, hvis man spørger
Discovery). Dette er dog faktuelt forkert.
Fodboldlandsholdet
ALLE resterende kvalifikationskampe til EM 2020 færdigspilles i 2019 (12. oktober – 18.
november 2019). Alle disse kampe vises på Kanal 5 og man vil derfor som YouSee
kunde være sikret ALLE de resterende kampe uden ”Sort Skærm” resten af året.
Rettighederne til EM 2020 ligger KUN hos DR og TV3. Begge vil uanset udfaldet
af forhandlingerne med Discovery kunne ses hos YouSee.

Øvrige sportsbegivenheder som ALLE kan ses efter d. 1. januar
2020 uanset udfaldet af konflikten
EM 2020 - Premier League – Superligaen (Kampvalg 1, 3, 4 og 6) – Nordic Bet Ligaen – DBU
Pokalen - Champions League – La Liga – Serie A – Bundesliga – Fransk Ligue 1 –
Æresdivisionen – Formel 1 – Le Mans (TV2) – Speedway VM – DTC – Moto GP – Indycar – VM
Håndbold – EM Håndbold – Herre Håndboldligaen – Dame Håndboldligaen – Champions
League Håndbold – Atletik VM – Badminton - US Open Golf – Ryder Cup – WTA Tennis – ATP
Tennis – Wimbledon – Tour De France (TV2) – La Vuelta (TV2 Sport) – VM Cykling Landevej
– EM Cykling – VM Banecykling – NBA – NFL – Ishockey Metal Ligaen – NHL – VM Ishockey –
Major League Baseball

Hvilke ændringer bliver der lavet i de faste TV pakker fra
1. januar 2020?
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Hvad sker der så nu og hvad siger bestyrelsen?
Bestyrelsen er stadig overbevist om, at man finder en løsning på denne konflikt. Alt andet
vil være ulogisk, da begge parter har brug for hinanden. At vi skal ind i det nye år er stærkt
bekymrende, og vi har fuld forståelse for de medlemmer, der i øjeblikket overvejer deres
kundeforhold hos YouSee. Vi mener dog, at det er vigtigt at holde sig for øje, at YouSee på
sin vis tager en kamp, som giver god mening for os. Discoverys forretnings-model er dyr
for vores medlemmer, da de placerer deres sportsrettigheder på mange forskellige kanaler,
som alle kræves placeret i de faste TV-pakker. Det presser priserne op. At de samtidig har
mistet en væsentlig del af deres sportsrettigheder uden, at det medfører prisfald giver også
grund til panderynker. Vi er naturligvis klar over, at Discovery er mere og andet end
sportsrettigheder. Det betyder absolut heller ikke, at vi mener, at YouSee er uden skyld i
den gidselagtige situation, som vi befinder os i lige nu. Der er utvivlsomt begået fejl på
begge sider af forhandlingsbordet.
Nørhalne Antenneforening er kontraktligt bundet til YouSee, og vi i bestyrelsen, mener også,
at det er den rigtige samarbejdspartner for foreningen. Der er på mange måder grund til at
være tilfredse med de produkter, som YouSee tilbyder. Vi mener, at YouSees bland-selv
løsning er et unikt produkt på det danske TV-marked. Hvis man i sin familie har TV hos
YouSee, og ved siden af betaler for streaming-tjenester som Netflix, Viaplay, HBO Nordic,
TV2 Play eller lignende, er der givetvis penge at spare ved at skifte til en bland-selv løsning.
YouSee More er et andet godt argument for at holde fast i YouSee.
Vores anbefaling vil være, at man - stadig - ser tiden an. Der er mulighed for at supplere
sin TV-pakke eller bland-selv løsning med Dplay, som er Discovery Networks streaming
tjeneste, der giver adgang til de kanaler, som ikke længere findes i YouSees TV pakker efter
nytåret. Det er selvsagt ikke en optimal løsning, men det kan måske være en midlertidig
løsning, hvis man tror på, at der kommer en forhandlet løsning i det nye år. Ønsker man at
opsige sin TV-pakke hos antenneforeningen, skal dette gøres senest d. 30. november.
Vi ønsker en åben og fri debat om situationen. Ønsker du at vende dine tanker, eller har du
spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. Det kan enten gøres
telefonisk, pr. mail eller via antenneforeningens Facebook-gruppe. Antenneforeningen er
medlemmernes forening, og bestyrelsen ønsker til hver en tid at være i øjenhøjde med
foreningens medlemmer. Husk blot at bestyrelsen ikke har nogen særlig mulighed for at
løse situationen. Vi ønsker lige så meget som jer en løsning, der tilgodeser vores
medlemmers mulighed for at vælge frit mellem de kanaler, som det enkelte medlem ønsker
at se.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål. Find evt kontaktinfo på www.nafnet.dk

Formand Carsten Johnsen: Tlf. 20 59 38 60
Find os også på Facebook – Nørhalne Antenneforening

