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// TV ABONNEMENT

// TV SERVICE

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk
ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

Ma-To 9-16, Fr 9-12

Vagttelefon 82 13 02 87 er åben man-fre fra kl. 16.00 - 23.00 samt weekend kl. 10.00 - 23.00.
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

// INTERNETABONNEMENT/
IP TELEFONI

Stofa, www.stofa.dk, tlf.: 88 30 30 30:

Hele ugen 8-19

// INTERNET SUPPORT

Stofa, www.stofa.dk, tlf.: 88 30 30 20:

Hele ugen 8-22

NEDERGÅRDEN, BELLINGE, SØPARKEN, SØNDERMARKEN, A70 BOLBRO, KOLIBRI, TOMMERUP,
OAB AFD. 25 KILDEMOSEN, GYLDENHØJEN/GYLDENHUSVEJ, GYLDENMARKEN, OAB AFD. 1 KOCHSGADE,
ISGÅRDSVÆNGET, SKIBHUSVEJ 266 – 284, TARUP ANTENNELAUG OG LUNDE ANTENNELAUG

// TV SERVICE

ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

Ma-To 9-16, Fr 9-12

Vagttelefon 82 13 02 87 er åben man-fre fra kl. 16.00 - 23.00 samt weekend kl. 10.00 - 23.00.
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.

// INTERNET SUPPORT

Glenten: 32 23 01 12:

Ma-To 17-20, Weekend 13-17

// IP TELEFONI

Evercall: 44 40 40 40:
service@evercall.dk

Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12

ØSTPARKEN
// TV ABONNEMENT
// INTERNET
ABONNEMENT/TEKNIK

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

// TV SERVICE

Stofa, www.stofa.dk, tlf.: 88 30 30 30

// INTERNET SUPPORT

Glenten, tlf.: 32 23 01 12:

Ma-To 17-20, Weekend 13-17

// IP TELEFONI

Evercall: 44 40 40 40:
service@evercall.dk

Ma-To 9-11 & 15-17, Fr 10-12

Hele ugen 8-19

JULAGERGÅRD ANTENNELAUG
/// TV ABONNEMENT

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12

// TV SERVICE

Tage Nielsen, tlf.: 66 15 02 58

// INTERNETABONNEMENT/
IP TELEFONI

Stofa, www.stofa.dk, tlf.: 88 30 30 30:

Hele ugen 8-19

// INTERNET SUPPORT

Stofa, www.stofa.dk, tlf.: 88 30 30 20:

Hele ugen 8-22

MUNKEBJERG PARK
// TV ABONNEMENT

// TV SERVICE

Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
ES Kabel TV, tlf.: 82 13 05 33:

Ma-On 10-13, To 14-16, Fr 10-12
Ma-On 12-14, To 14-17, Fr 10-12
Ma-To 9-16, Fr 9-12

Vagttelefon 82 13 02 87 er åben man-fre fra kl. 16.00 - 23.00 samt weekend kl. 10.00 - 23.00.
Vagttelefonen må KUN benyttes ved pludseligt opståede fejl.
Svanemærket tryksag 541-510
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// INTERNET, IP TELEFONI

ENERGI FYN: 70 13 19 00:

Ma-Fr 8-21, Lø 9-13

26. OKTOBER 2013

// TV/INTERNETABONNEMENT Glenten, tlf.: 66 14 41 77:
Vagtelvej 1, Personlig henvendelse:
glenten.dk // info@glentenodense.dk

FORBEHOLD FOR TRYKFEJL TAGES. REDAKTIONEN ER SLUTTET DEN

HVOR BOR DU?

GLENTEN KONTAKTINFO

OBS!
ES Kabel TV ha
overtaget servic r
e
vagt i Tarup om og
rådet
og for Lunde
Antennelaug

ODENSE GENERELT

Direktøren
har ordet ...
// AF LARS J. KNUDSEN

Hvor er min

YNDLINGSKANAL?
Det spørgsmål, var der nogle medlemmer, der stillede i
forbindelse med programændringerne den 1. april i år.
Det var primært 6’eren og Disney kanalerne medlemshenvendelserne handlede om.
// FÆRRE FODBOLDKAMPE
͵K'WZ/^^d/'E/E'W ϲ͛ZE
Generalforsamlingen besluttede 6’eren ude pr. 1. april
2013. Baggrunden for beslutningen var bl.a., at 6’eren fra
sæsonen 2013/2014 mistede de fleste rettigheder til at
vise Premier League’s fodboldkampe. Oven i det, forlangte
leverandøren af 6’eren en prisstigning for tv-kanalen.
Det skortede ikke på lokal markedsføring af tv-kanalen,
som udbyderen havde iværksat i dagene op til generalforsamlingen i februar måned. Men lige lidt hjalp det. Der
skal være en sammenhæng mellem produktet og prisen.

"Generalforsamlingen sendte et
meget klart signal til tv-udbyderne
om, at de tv-kanaler, som mister
fodboldrettigheder og samtidigt
hæver prisen på tv-kanalen,
fjernes fra tv-pakkerne."
ͬͬ/E'E'>EdEͳD>DDZD/^d
&KK><DW&ZWZD/Z>'h
Ingen medlemmer af Glenten kom til at miste fodboldkampe fra Premier League fra 1. april og den gamle sæson
ud. Der blev forhandlet med både 6’eren og TV3 Sport 2
om at sende kampene. 6’eren sagde nej, men TV3 Sport 2
var mere forhandlingsvillige, så Premier Leagues fodboldkampe blev vist på TV3 Sport 2 i sportspakken på 6’erens
plads. Dermed fik alle medlemmer, der ønskede det,
mulighed for at følge fodboldkampene i Premier League
sæsonen ud.

Sæson 2013/2014 vises Premier League’s fodboldkampe
på TV3 Sport 2, som ligger i sportspakke. Så slutresultatet blev, at Premier League blev sikret for medlemmerne
i resten af sidste sæson og denne sæson - uden medlemmerne kom til at betale mere for det.
ͬͬzZdsͳ<E>Z&Z/^Ez
Generalforsamlingen besluttede også Disneys tv-kanaler ude pr. 1. april 2013. Baggrunden for det, var store
prisforskelle og samtidig meget tæt løb mellem Disneykanalerne og andre, tilsvarende børnekanaler (fx Cartoon
og Boomerang etc.) ved programafstemningen.
Programafstemningen viste meget tæt løb mellem Disney’s
tv-kanaler og andre, tilsvarende tv-kanaler for børn. Der
var ganske få procent forskelle til fx Cartoon Network.
Imidlertid koster hovedkanalen fra Disney (Disney
Channel) i størrelsesorden 3 gange så meget som et alternativ, som Cartoon Network.

»

Med beslutningen, har generalforsamlingen sendt et lige
så klart signal til tv-udbyderne om, at dyre tv-kanaler,
som der er gode og billigere alternativer til, fjernes fra
tv-pakkerne.

»

GLENTENS BESTYRELSE PR. 21. FEBRUAR 2013:
Formand: Søren Skaarup | Næstformand: Carsten Jørgensen | Kasserer: Lars Mott | Sekretær: André Schneider
Bestyrelsesmedlemmer: Flemming Nielsen | Thomas Szücs | Mette Jørgensen | Suppleanter: Carl Almind Knudsen
Jan Cort Hansen | Intern revision: Niels Gertsen | Peter Pætau | Revision suppleant: Hans Jensen | Carl Erik Christiansen
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Vi kan byde velkommen til tre nye foreninger, der er blevet
medlemmer af Glenten. Tune og Vindinge på Sjælland og
Lunde ved Otterup. Der er nu 14 foreninger, vi samarbejder
med. Hermed er vi i alt 28.300 medlemmer af Glenten.
Bestyrelsen bliver sommetider spurgt, hvad glæde
Glenten har af at invitere andre foreninger med som medlemmer. Vi ser det som en fordel for alle parter, at vi er
flest mulige om at dele udgifterne til drift. Det er også en
fordel at være flest mulige i forhandlingerne med udbyderne vedr. indkøb af tv. Endelig kan vi henvise til, at vi i
Glenten via samarbejde med flere antenneforeninger har
kunnet sænke kontingentet fra 845,- i 2011 til nu 500,-.
Da vi begyndte med eget internet i 2008, kostede en 2/1
Mbit forbindelse 129 Kr. pr. måned. Prisen er nu 99 Kr. pr.
måned for en 4/2 Mbit forbindelse.

ͬͬd,hW
Catch Up er en mulighed for at gå op til 48 timer tilbage,
hente og se en udsendelse, man er gået glip af. Det er
således en bedre mulighed end Start Forfra, hvor man
”kun” kan gå tilbage og se en udsendelse samtidig med, at
den sendes. Med Catch Up får man begge muligheder, da
denne tjeneste også indeholder Start Forfra.
Samtidig giver Catch Up også mulighed for at se tv på sin
computer, tablet eller smartphone både hjemme og ude.
Det kaldes web-tv.
Vi kan ikke gøre Catch Up gratis. Dels er der store investeringer, der skal betales, og dels skal vi betale afgifter til
tv-udbyderne og Copydan. Men vi kan garantere, at det
bliver billigere end de kommercielle udbyderes Start Forfra, som koster fra 79 Kr. til 99 Kr. pr. måned.
Catch Up vil kunne bruges på alle tv. Det kræver en såkaldt dongle, et slags forstørret USB-stick, som indsættes
bag på apparatet i HDMI-stikket.
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»

»

Planen er at begynde med pakke 1. Her er vi ved at have
næsten alle rettigheder på plads, og samtidig er det meget
vanskeligt rent teknisk at indføre Catch Up.
Hvornår Catch Up indføres, kan vi på nuværende
tidspunkt ikke sige præcist, men vi håber, det sker i løbet
af vinteren.

ͬͬ&/>DW<<E
Som bekendt indførte vi en filmpakke fra 1. april. Herved
fik man mulighed for at købe pakken til 99 Kr. i stedet for
markedsprisen på 179 Kr. pr. måned. Filmpakken kan nu
også købes fra alle pakker til denne pris. Her er der dog
den begrænsning, som ved alt tilvalgs-tv, at man kun kan
få to kort til sine fjernsyn. Den begrænsning gælder ikke
for de medlemmer, der køber filmpakken sammen med
sportspakken. Vi fik endvidere to måneders gratis mulighed for at se filmpakken.
Modydelsen var, at man selv skulle melde pakken fra, hvis
man ikke ønskede den. Det blev en del medlemmer vrede
over, da man jo ikke havde bedt om at få pakken stillet til
rådighed. Formelt set var alt i orden. Repræsentantskabet
og generalforsamlingen havde nikket ja, men for den
enkelte, der følte sig bondefanget, var dette ligegyldigt.
Vi har i bestyrelsen selvfølgelig ikke noget ønske om at
genere medlemmerne, men vi mente, at tilbuddet samlet set var værd at sige ja til, selv om frameldingen også
gav anledning til overvejelser i bestyrelsen. Når så mange
medlemmer har følt sig gået for nær med ordningen, vil
vi selvfølgelig ikke en anden gang indgå sådan en aftale.
Filmpakken konkurrerer med andre tjenester som fx
Netflix, og endnu er der den svaghed ved filmpakken, at
filmene kun kan ses, når de nu en gang sendes. Det vil
forhåbentlig ændre sig med indførelsen af Catch Up, hvor
vi arbejder på at give mulighed for at vælge mellem 2500

N

»
»
film fra et arkiv. Så bliver det for alvor attraktivt, også,
fordi vi med filmpakken får adgang til de fleste af nyeste
film, der er til rådighed.
ͬͬEzdD/E/^dZd/KE^^z^dD
Ved udsendelse af regninger for juli kvartal prøvekørte vi
et nyt administrationssystem i en begrænset del af Glenten
med et godt resultat. Den 1. oktober prøvekører vi systemet for alle i foreningen. Samtidig kører vi back up med det
nuværende system, så vi kan fange evt. fejl. Herefter for-

"Vi ser det som en fordel for alle
parter, at vi er flest mulige om at
dele udgifterne til drift."
venter vi, at systemet indføres 100% fra den 1. januar. Det
nye system øger brugervenligheden for medlemmerne og
letter arbejdsgangen internt. Når et medlem går ind på
hjemmesiden og foretager en ændring, vil den slå igennem
i hele organisationen, så der gives besked til montøren, og
samtidig udskrives en korrekt faktura automatisk.

// AF SØREN
SKAARUP

ͬͬ^dZd'/
Bestyrelsen ønsker i de kommende år arbejde efter en
strategi, som blev forelagt repræsentantskabet på mødet
i september. Der er tre hovedindsatsområder:
1. Glenten ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner for andre foreninger.
2. Glenten skal kunne levere relevante ydelser til medlemmerne.
3. Den opnåede synergieffekt af at være flere skal udnyttes.
Ad 1.
Ved konkurrencedygtige priser, en effektiv administration
og attraktivt tv og internet arbejder bestyrelsen på, at
flere antenneforeninger eller boligforeninger tilslutter sig
samarbejdet til fælles gavn.
Ad 2.
Bestyrelsen følger markedet for andre tjenester som Catch
Up og web-tv. Nye tjenester indføres. Når det er teknisk
og økonomisk attraktivt, vil diverse tjenester blive indført.
Ad 3.
Når flere foreninger arbejder sammen opnås en synergieffekt. Det betyder fx, at der er flere til at dele de udgifter
der er uanset medlemsantallet. Det fremmer muligheden
for nedsættelse af priserne, indførelse af ny teknik eller
måske begge dele.

ͬͬ'>K>KEEd
GlobalConnect er et firma, der ejer fibre nedgravet i det
meste af Danmark. Antennesammenslutningen A2012,
som Glenten er medlem af, har indgået en aftale på medlemmernes vegne, som giver mulighed for at samarbejde
med stort set alle antenneforeninger i Danmark. GC stiller
fiberkapacitet til rådighed, så Glenten kan sende tv og
internet til alle de foreninger, der ønsker det. Det er det, vi
ser med Lunde, Tune og Vindinge.

Sli d

Meget større fleksibilitet
med Catch Up
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// AF PETER OLSEN

VEL KOMMEN!
Tune Kabelnet og Vindinge
indgår samarbejde med
Glenten

Glenten og en lang række andre antenneforeninger rundt i landet dannede i
efteråret/vinteren 2012 en ny brancheforening for fællesantenneanlæg, nemlig foreningen A2012.
Foreningens formål er, bl.a. at udveksle viden og kompetencer mellem de
enkelte medlemsforeninger til alles bedste.
En anden vision er også, at jo flere man er, jo billigere kan man gøre programindkøbene til den enkelte antenneforening og dermed også for det enkelte
medlem i foreningen.
Som nogle af de første foreninger har Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug,
i nærheden af Roskilde valgt at tage konsekvensen af dette og har, efter lange
forberedelser, indgået en programforsyningsaftale med Glenten.
Foreningerne har tilsammen ca. 2300 medlemmer. De 2 fore ninger varetager
selv al administration af deres medlemmer, så den aftale Glenten har lavet, er
en forsyningsaftale, hvor man leverer ”Til havelågen”. De 2 foreninger er blevet
forsynet med tv fra Glenten den 1/10.
I forbindelse med indgåelse af aftalen med Glenten udtaler de 2 formænd i
Tune og Vindinge:
Efter gode og konstruktive forhandlinger blev der den 9. august 2013 indgået
en aftale med Glenten, hvor Tune Kabelnet og Vindinge Antennelaug nu er
tilknyttet Glenten som associerede medlemmer. Der er etableret et glimrende
samarbejde med Glenten - et samarbejde som foreningerne vil have stort udbytte af fremover og som sikrer foreningernes selvstændighed i årene fremover. Der er brugt en del tid på at finde den bedste tekniske løsning til at flytte
signalet fra Odense til Roskilde området. Her har både Glentens teknikere og
DKA været vigtige samarbejdspartnere.
Vi er nu for alvor igen herre i eget hus og kan selvstændigt styre frekvensbånd
og meget mere. Altså er vi ikke længere underlagt en dikteret infrastruktur, fra
en udbyder, og ser fra nu af mange muligheder i det fremadrettede samarbejde.
Sammenfattet en meget konstruktiv og god dialog med Glentens medarbejdere og ledelse. En forhandling i en ligeværdig, gensidig dialog og forståelse for
alles synspunkter. En aftale som er bygget på professionalisme på alle niveauer. En aftale til glæde for alle parter, ikke mindst vore medlemmer, samt en
aftale som sikrer, at selvstændige, antenneforeninger kan se lyst på fremtiden.
Bernt Freiberg, Formand, Tune Kabelnet &
Ole Bendix, Formand, Vindinge Antennelaug
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FÅ LYNHURTIGT
BILLIGT BREDBÅND
FRA STOFA

0 kr.

Med Stofa Bredbånd får du ikke bare en
hurtig og stabil forbindelse. Stofas trådløse
bredbånd giver dig også friheden til at surfe
og tjekke mails i alle rum.

Ingen
binding
BESTEM SELV FARTEN

- HELT OP TIL 112/12 Mbit
3/0,521

20/3

40/5

60/10

112/12

BREDBÅND
3/0,521 Mbit

BREDBÅND
20/3 Mbit

BREDBÅND
40/5 Mbit

BREDBÅND
60/10 Mbit

BREDBÅND
112/12 Mbit

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

INGEN BINDING

129

210

299

388

kr./md.*

454

kr./md.*

Første md. inkl. fragt 487 kr.

Første md. inkl. fragt 553 kr.

kr./md.**

kr./md.*

kr./md.*

Første md. inkl. fragt 228 kr.

Første md. inkl. fragt 309 kr.

Første md. inkl. fragt 398 kr.

*

Gælder medlemmer af Glentevejs Antennelaug. Modem kræves. Forsendelse 99 kr. Prisen forudsætter Betalingsservice. Ingen
binding - opsiges med en måneds varsel. Kapaciteten deles. Hastigheden er forventet gennemsnitshastighed. Fairuse grænse på
Stofa Bredbånd, se stofa.dk/bredbaandsfakta.

** Trådløs kræver ekstra betaling.

Bestil dit nye hurtige bredbånd på 88 30 30 30
Eller læs mere om dine mange muligheder på stofa.dk

»

SÅDAN SØGER DU DINE
DIGITALE PROGRAMMER FREM

.
– Konfig - Auto lagring – Manuel – Kabel - Hurtigscan
Disse ting, kan stå i din tv-menu: Digital Indstilling
ier
Find i menuerne, hvor du kan indtaste disse værd

&ƌĞŬǀĞŶƐ͗ϰϯϰD,ǌ;ϰϯϰ͘ϬϬϬŬ,ǌͿ͕YD͗ϲϰ͕
;ϬϬϬϬϭͿ
^ǇŵďŽůƌĂƚĞͬDŽĚƵůĂƚŝŽŶ͗ϲϴϳϱ͕EĞƚǀčƌŬƐ/͗ϭ
Får du en til at hjælpe dig med at søge, så skriv

det ned på et stykke papir, så du kan gøre det selv,

næste gang.

Kabler hen til tv eller boks, og søgemetode skal være OK,
for at få et godt resultat. Oplever du evt. pixeleringer, prøv
med et godt kabel DIREKTE fra stikdåsen i væggen til tv
eller boks.
ͬͬW,/>/W^͗
Kommer programmerne ikke frem på nogle nyere modeller er der opdateringer på Philips hjemmeside. Indtast dit
modelnummer her... http://www.support.philips.com
Ved ældre Philips tv skal man nulstille tv'et, før man søger.
ͬͬ^D^hE'͗
Menu-Indstillinger-Autolagring. Netværks ID: 1, Frekvens
434000, Symbolrate: 6875, QAM 64.
Nye Samsung har operatørvalg, her vælger du “Andre” og
indtaster værdierne.
ͬͬ^KEz͗
Tryk MENU - Vælg indstillinger - Vælg værktøjskassen
- Vælg Digital opsætning
ͻsčůŐŐĂĨĨĞůŶƆŐůĞŶͬŝŐŝƚĂůƉƌŽŐƌĂŵŝŶĚƐƚŝůůŝŶŐͲsčůŐƵƚ͘
programindstilling
ͻsŝůĚƵ͘͘͘:ĂͲ<ĂďĞůƚǀͲ,ƵƌƚŝŐƐĐĂŶŶŝŶŐͲ&ƌĞŬǀĞŶƐ͕
manuel: 434.000 - Net ID: manuel: 1 – Start
Ældre modeller: Autostart - Sprog: Dansk - Land: Svensk,
herefter som herover.
Nye Sony har operatørvalg, her vælger du “Andre” og
indtaster værdierne.
ͬͬWE^KE/͗
Lav en fuldscanning, ikke en hurtigscanning.
ͬͬ>'͗
Vælg Konfig. i menuen, og indtast værdier.
Ældre LG: Vælg land: Svensk, Vælg Setup
- Auto Tuning - Cable - Network ID = 1 - OK
ͬͬEsZ͕KΘ>hd/E/hDK<^͗
Nulstil eller lav en netværkssøgning. Vælg “Glenten”
og indtast netværks ID: 00001 - og søg.

Disse stik må IKKE forefindes!
De kan give pixeleringer og hakken i billedet.
Husk! dine fordelere og kabler hen til boks eller
tv’et skal være HF-tætte. * *





ͬͬ/'/>/dzͳϮϬϬϭ͗
Nulstil Boksen.: Tryk “Menu” - Vælg “/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ” - Vælg
“EƵůƐƚŝůDŽĚƚĂŐĞƌ” - Tryk “'ƌƆŶ”
Evt. Fejl med C-2001 boksen: Boksen kan i sjældne tilfælde “fryse” og stå fast på et program, eller den kan vise
<intet program> på tv'et. Du kan få den igang igen selv,
ved at “Nulstille” den. Tag strømstikket ud. Hold “Tændknappen” foran til venstre, inde, mens du sætter strømkablet ind igen. Slip først knappen når boksen har talt ned
fra “rSt 5” til “1” på de grønne tal.
// A LA CARTE:
Efter du har indsat modul/kort første gang, kan der gå op
til 5 min, før billedet kommer frem. A la carte programmerne hedder “AlaCarte“- efter navnet, og kommer typisk
fra kanal 111 opefter.
* Chip på kortet skal indad først og mod den blå eller gule
side af CA-modulet. * På C-2001 boks: Chip nedad og indad først.
Oplever du problemer, send en mail til cas@glenten.dk
med din adresse, program og kortnummer (De sidste 4 cifre
før bindestregen.) 0207180 _ _ _ _

Hjælp:
Når tvet har søgt rigtigt vha
kanalplads 2. Er det ikke . LCN, så er DR1 på kanalplads 1 og TV2 på
nem
eller forhandler ikke finde t, at søge kanalerne ind og kan din manual
ud
det på en menneskelig må af det, så kan producenten måske forklare
de? Disse links er også på
(glenten.dk/tvguides)
TV
Telefon
E-mail/Hjemmeside
LG
80885758 (8-18) www.l
g.com/dk/support
Panasonic 43200860 (917) support.dk@eu.pa
nasonic.com
Sony
70112105 (9-18) www.s
ony.dk/support/da
Samsung 70701970 (819) www.samsung.com
/dk/info/contactus.html
Phillips
35258314 (9-18) www.s
upport.philips.com
Prosonic 87783090 (822) kundesupport@bilk
a.dk
Grundig
41909783 (9-16) servic
edanmark@grundig.com
JVC
43509000
Forhandleren
B&O
Forhandleren
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Radioprogram

FM/MHZ RADIOPROGRAM 2013

MHz

Knap

MHz

Radioprogram

87.60

DR P1

97.80

Hit Radio FFH

88.20

DR P4 Fyn

98.60

Norge P4

88.70

DR P2 Klassisk

99.10

Radio Klassisk, Odense

89.30

OSR /UFM

99.40

Radio Midtfyn/Radio 2000

89.80

DR P3

99.70

Radio 100 FM

90.40

Fyns Total Radio 1

100.00

Radio Swiss Jazz

91,10

SR P4 Sverige

100.30

BBC Radio 1

91.40

Radio Energy (NRJ)

101.40

RTL Radio

92,30

Radio NRJ, France

102.40

Radio24syv

93,00

Nostalgie la l'egende

103.30

N-Joy

93.30

(Luna, Komiteens, Invandre, Iran)

104.20

Radio 3

93.70

NDR 1

105.30

France Culture

94.40

NDR 2

105.60

Nova FM

95.00

NDR Kultur

106,5

VLR, Vejle Lokal Radio

95.50

DR P5, Afslappet musik

107.00

Polskie Radio Jedynka

96.10

Deutschlandfunk

107.40

BBC Radio 3

97.40

Klassisk Radio, Tysk

107.80

BBC World Service

Odense Kanalen

Knap

RADIONYHEDER

WEBTV/LIVETV

'ůĞŶƚĞŶ&Dϵϵ͕ϭD,ǌ͗ZĂĚŝŽ<ůĂƐƐŝƐŬ͕KĚĞŶƐĞ
Radio Klassisks fokus er den klassiske
musik, der sendes døgnet rundt. Hvor
nogle af de øvrige 'traditionelle' klassiske radiokanaler som f.eks. Danmarks
Radios P2 og Sveriges Radios P2 også har fokus
på jazz, så kendetegnes Radio Klassisk ved, foruden den egentlige klassiske musik, også at give
(den klassisk inspirerede) filmmusik en væsentlig
plads i sendefladen.

Flere og flere tv kanaler kan man nu også hente på internettet til sin
Smart Mobil, iPhone, iPad eller PC. Her er et par eksempler på de mest
populære links. (Klik dig frem: http://glenten.dk/tvguides)

'ůĞŶƚĞŶ&Dϵϱ͕ϱD,ǌ͗ZWϱĨƐůĂƉƉĞƚŵƵƐŝŬ
Afslappet musik. P5 byder på folkekære værter som Nis Boesdal, Jørgen
de Mylius, Hans Otto Bisgaard, Søren
Dahl, Karlo Staunskjær og Margaret Lindhardt.
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VIA INTERNETTET

'ƌĂƚŝƐ&ůŝŵŵĞƌ͘͘͘
Flimmer: http://flimmeren.dk
hĚĞŶŵĞƌƉƌŝƐ͘͘͘
DR1: http://www.dr.dk/TV/live/dr1/
DasErste / ARD: http://live.daserste.de/
ZDF: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/
NDR: http://www.ndr.de/flash/mediathek/mediathek.html
Efter registrering og evt. merbetaling...
TV 2: http://tv2play.dk/
SBS: http://nutv.dk/
Viasat: http://viaplay.dk/
dk4: http://www.dk4.tv/
C More: http://www.cmore.dk/play

SKAL DU HAVE

»»

NYT TV?
Næsten uanset hvilket tv, du køber i dag, er det digitalt, og
klar til at modtage vores signaler. De indeholder en DVB-C
modtager med MPEG4 indbygget. Så vil du kunne søge alle
vores signaler ind. Det er ikke altid nemt, at finde menuen,
hvor du søger, men se midtersiden i vores medlemsblade,
hvordan du søger. Det skal tit ikke være automatisk, men
en netværkssøgning med værdierne:
&ƌĞŬǀĞŶƐ ϰϯϰ D,ǌ͘ ;ϰϯϰϬϬϬ Ŭ,ǌ͕Ϳ YD ϲϰ͕ ^ǇŵďŽůƌĂƚĞ
ϲϴϳϱ͕EĞƚǀčƌŬƐ/сϭ͘
Hvis du får en til at hjælpe dig, med at søge, så sørg for at
få det nedskrevet på et stykke papir, så du kan gøre det
selv, næste gang. Det er vigtigt, at din antenneinstallation
er tip top, Riv de 4 midterste ark ud i bladet og gem dem.
Når du ser på nyt tv er der mange begreber, du kan vælge
mellem. Og vægtningen om, hvad der er bedst for dig er
naturligvis individuelt. Hvad skal det koste? Hvor stort skal
det være? Skal det være 50 Hz, 100 Hz eller 200 Hz? Skal
det være Plasma, LCD eller LED? Skal det være HD eller
Full HD?
Det er ikke muligt, at anbefale det 100% korrekte, men
jeg vil gerne vove pelsen og komme med en gennemsnitlig
løsning, som ikke er for ringe.
Plasma er flot, men LCD er det generelle valg. LED er
bedre og bruger mindre strøm, men koster måske 1000,mere. Ved panoreringer bør billedet ikke flytte sig i ryk,
men glidende. Så 50 Hz bør man IKKE vælge, men 100 Hz er
OK. 200 Hz er sikkert lidt bedre i specielle sitiuationer, men
koster en del mere. Skal det være 3D? Det udtaler jeg mig
ikke om. Om det er "Kejserens Nye Klæder" eller ægte
oplevelse skal man selv vurdere. Men da det jo koster en
del mere, og der ikke pt. er meget materiale, man kan se,
var det måske en god idé at vente med den investering.
HD eller Full HD? Personligt har jeg aldrig set forskellen
på disse to opløsninger. Så på 32" i størrelse eller mindre

kan man "nøjes" med en alm. HD. Dog koster en Full HD
ikke så meget mere.
// ADVARSEL !!!!
VI har været vant til at et 100 Hz tv var bedre og dyrere
end et 50 Hz tv. 100 Hz tv betyder at billedet tegnes 100
gange pr. sek. Eks. hvis man f.eks. panorerer fra den ene
til den anden banehalvdel, ved en fodboldkamp, så vil billedet hakke i det ved et 50 Hz tv. Ikke så meget, hvis det er
et ægte 100 Hz tv.
Men nu er producenterne begyndt at kalde deres 50 Hz
tv 100 Hz CMR eller 100 Hz PMR eller en anden endelse
efter 100 Hz. Det er ikke pæn opførsel, da dét vi troede 100
Hz betyder - ikke mere er tilfældet. Flere steder på nettet
kalder de det fup, vildledning og svindel. Så hvis du ser et
godt tilbud 1000,- kr. billigere er det nok noget med CMR,
PMR.... Spørg sælgeren om skærmen tegner billedet 100
gange pr. sek.
Vi har også været vant til at et skærmpanel opbygget af
LED var dyrere end et LCD skærmpanel. (LED er lysdioder,
LCD er flydende krystaller)
Nu er det mest almindeligt, at producenterne kalder deres LCD tv for LED tv, da de nu bag skærmpanelet bruger
LED, lysdioder, i stedet for lysstofrør. Sidder lysdioderne
kun rundt i kanten af skærmen, bliver tv'et billigere at producere og tyndere. Så hedder det EdgeLED. Godt at vide.
LCD skærme med lysdioder, LED, bag skærmen er dog
generelt rigtig flotte. Nye typer tv er begyndt at komme
frem med OLED skærme, her er det hele bag skærmen
fyldt med hvide lysdioder. Det er så meget flotte og meget
mættede farver på billedet, nærmest som glansbilleder.
Disse skærme er endnu MEGET dyre.

// STEEN NICOLAISEN
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// AF PETER OLSEN

"

UDSKIFTNING AF
PAKKEFI LT RE OG
INDFØRELSE AF
NYE D I GI TA L E
P RO G R A M L I S T E R
forsinkes ...
I det sidste medlemsblad skrev vi et par artikler om indførelse af flere digitale programlister og montering af nye pakkefiltre.
De nye digitale LCN lister vil give mulighed for at programmerne bliver
lagt ind i tv'ets programliste i en fornuftig rækkefølge, alt efter hvilken type
fladskærm man har. Enten fladskærm med HD eller ikke.
Udskiftning af de eksisterende pakkefiltre vil give mulighed for langt
højere internethastigheder og udstrakt mulighed for at udsende langt flere
HD-programmer.
Samtidig bliver alle FM-radioprogrammer sideløbende også udsendt via
DVB-C radio så man enten kan modtage radio på sit tv, eller montere en
DVB-C box, som så kan forbindes til stereoanlægget.
Desværre er disse tiltag blevet forsinket i en periode på grund af nødvendig
prioritering af andre projekter. Vi påregner, at omkoblingen kommer til at
ske indenfor de næste måneder. Du kan læse mere om dette i det sidste
medlemsblad, som kan findes på

http://www.glenten.dk
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www.cesweb.org

CES 2013

// THOMAS SZÜCS

MED CANAL DIGITAL

Turen til Las Vegas med Canal Digital var sammen med deltagere fra i alt 10 antenneforeninger.
Rejsen gik via Los Angeles, hvor DK4 havde sammensat
en enkelt dag med Basketball som tema. Der blev fortalt
omkring den amerikanske leagues opbygning, økonomien
heri, hvordan talenterne udvælges. Hertil berettede de
omkring DK4’s arbejde med at være i stand til at levere
basket til seerne.
Vi var ude at se 2 kampe – en collegekamp og en professional kamp. Ved sidstnævnte var vi efter kampen muligroduktionen foregik.
fore ik.
hed for at se hvor produktionen
Turens primære formål var CES (Consumer Electronics
Summit), hvilket er verdens største forbruger elektronikmesse. Her præsenterer elektronikfabrikanterne alt deres
nye forbrugerelektronik. Det er de modeller som kommer
til salg herhjemme et halvt år senere.
Til CES 2013 var de vigtigste nyheder fra vores brancheområde præsentationen af 4K fjernsyn, som vil være afløseren til de nuværende Full HD fjernsyn. Det er fjernsyn
som viser billede med 4x så mange detaljer og det er meget
imponerende at se på. Selvom fjernsynene allerede kom
kommer til salg i år kan de endnu ikke vise kabel-tv i med disse
detaljer. Endnu er standarden for kabel-tv signal ikke klar
til 4K indhold. Så på nuværende tidspunkt ser det ikke ud
til at Glenten skal lave nogle tiltag på dette punkt. Faktisk
var den eneste måde at få indhold i 4K via en enkelt demokanal på satellit og så viste Netflix at de var klar til at
streame 4K indhold, såfremt infrastrukturen kunne klare
det (Internet forbindelsen). Både Sharp, Sony, Samsung og

LG kunne fremvise 4K fjernsyn. Førstnævnte kunne endda
fremvise en prototype af et 8K fjernsyn. Sony havde endvidere en dedikeret afspiller til den nye billedtype.
En af de andre vigtige features som der var masser af
på messen var den seneste generation af Smart TV. ProPro
ducenterne viste det nu er blevet hurtigere og bedre. Stadigvæk synes jeg at der mangler godt ’killer’ indhold og
så mangler integrationen mellem de rigtige tv-kanaler og
Smart TV. Udviklingen sker dog meget hurtigt og der kommer nyt indhold ind via Smart TV app vejen. På sigt kan
odt have indflydelse
indfl delse påå Glentens almindelige
almindeli e
Smart TV godt
kanal udbud idet programudbyderne vil kunne henvende
sig direkte til seerne uden om foreningen.
3D blev der også vist meget af. Selvom 3D i sig selv nok
hurtigt bliver et overstået kapitel, så har producenterne
formået at videreudvikle teknologien til andre funktioner.
Et tv viste 2 forskellige kanaler på samme tid og ved at benytte 3D briller kunne man se enten den ene kanal eller
den anden. Samme funktionalitet blev også benyttet til
en spillekonsol hvor 2 spillere hver kunne se deres eget
spil. Ud fra hvad jeg lige kan finde ud af, så kræver 3D ikke
nogen tiltag fra Glenten. Det ligger i de almindelige signaler.
På messen udstilles der meget andet end tv. Et fuldt
besøg kan umuligt nås på de 4 dage messen varer. (Kun 3
var afsat på denne tur.)
I det sociale sammenvær bliver der delt mange erfaringer
omkring antenneforeningerne. Der blev delt lidt ud af
erfaringer på tekniksiden og så blev der snakket lidt ud
omkring forhandling med programselskaber.

SE EVT. ÆNDRINGER
PÅ INFOKANALEN.

klip her

Indsend kupon inden den 10. i måneden
for pakkeskift til den næste 1.
Kuponen bedes venligst udfyldt med blokbogstaver
Jeg ønsker fremover at modtage følgende pakke.

INDSEND KUPONEN INDEN
DEN 10. I MÅNEDEN FOR
PAKKESKIFT TIL DEN
NÆSTE 1.

KUPON TIL PAKKESKIFT 2013<<

KLIP UD OG GEM!

Se evt. ændringer på Infokanalen
__Grundpakken (1)
__Mellempakken (2)
__Fuldpakken (4)
__Sportspakken (5)
__ Sportspakken + Film

__Familiepakken (3)
__Fuldpakken + Film

Pris for pakkeskift kr. 300,Navn:
fornavn

efternavn

gade

husnr.

postnr.

fastnet

mobil

arbejde

dato

underskrift

Adresse:
Telefon:
Mail:

Denne erstatter tidligere indsendte kupon til pakkeskift

SUPERT ILBUD
på bokse og k ort!
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klip her

Glentevejs Antennelaug, Vagtelvej 1-3, 5000 Odense C

INDSEND KUPONEN INDEN
DEN 10. I MÅNEDEN FOR
PAKKESKIFT TIL DEN
NÆSTE 1.

Glentevejs Antennelaug
+ + + 24387 + + +
7993 Sydjylland-Fyn USF B
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SE EVT. ÆNDRINGER
PÅ INFOKANALEN.

»

GLENTEN
JULEKALENDER I
DECEMBER MÅNED
- KUN FOR MEDLEMMER
AF GLENTEN
Som medlem af Glenten, får du mulighed for
at lege med på hjemmesiden, hvor du dagligt i
dagene fra den 1. - 24. december vil kunne åbne
en låge i 'ůĞŶƚĞŶͲũƵůĞŬĂůĞŶĚĞƌĞŶ͘
Bag lågen gemmer der sig et spørgsmål, og
svarer du rigtigt, har du mulighed for at vinde
dagens gave. Spørgsmålene handler om Glenten.
Jo flere dage du svarer rigtig, jo større chance
har du for at vinde dagens julegave. Jo flere dage
du svarer rigtigt, jo større mulighed får du for at
vinde den store gave, som vi udtrækker efter den
24. december 2013.
Der vil være mulighed for at vinde rigtig gode
præmier, og hovedpræmien er der gjort ekstra
meget ud af.
Glæd dig til 24 Glenten-julekalenderdage i
december - hold øje med hjemmesiden. Hvis du
tilmelder dig Glentens nyhedsbrev på glenten.dk,
bliver du mindet om jule-konkurrencen, og vilkårene for den.
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Du kan tilmelde dig via Glentens hjemmeside
under "selvbetjening". din netbank, eller giv dit
pengeinstitut besked på at tilmelde dig.

Eat b͊etale

.Undgå
å kr. 50
p
r
y
b
e
g
faktura
Nets.
Tilmeld

Du skal oplyse dette om din antenneregning
PBS-nr.: 03237370
Deb.gr.nr.: 03352
Dit medlemsnummer (6 cifre)
Start med 2 nuller 00, efterfulgt af dit 6 cifrede medlemsnummer.
(Dobbeltcheck, at du har skrevet rigtigt.)
Herudover fortæller du også dit pengeinstitut, dit CPR. nr. og
det kontonr. beløbet skal trækkes fra.

LU N D E
A N T E N N E L AU G
INDGÅR AFTALE
MED GLENTEN
Glenten fik i starten af året en henvendelse fra bestyrelsen
i Lunde Antennelaug.
Foreningen havde igennem et stykke tid forsøgt at finde
en partner, enten i form af en kommerciel operatør
eller en anden større antenneforening. Dette viste sig lidt
vanskeligt. Man havde uden held forsøgt at kontakte det
tidligere servicefirma, men det havde foreningen ikke det
store held med. Først da Lunde Antennelaug kontaktede
Glenten, kom der skred i tingene.
Foreningen i Lunde har omkring 120 aktive medlemmer.
Der er dog mulighed for at ca. 160 kan blive tilsluttet.
Da det er en forening med få medlemmer har foreningen
haft svært ved at følge med tiden, når det drejer sig om
større efterspørgsel af digitalt tv, herunder HD-programmer, og ønsket om mere stabilt og hurtigt internet.
Peter Olsen deltog i Lunde Antennelaugs Generalforsamling i foråret. Det resulterede i, at bestyrelsen i Lunde fik
mandat fra de fremmødte på generalforsamlingen, til at
forsøge at indgå en samarbejdsaftale med Glenten.
Der blev lavet en projektbeskrivelse, som lagde op til at
Lunde Antennelaugs medlemmer skulle betale et højere
kontingent på 50 Kr. pr måned, i aftaleperioden, til Glenten
end andre medlemmer i Glenten.
Begrundelsen for det højere kontingent var de penge,
der skulle investeres i at etablere et fiberkabel fra Glentens
hovedstation til Lunde.

// AF PETER OLSEN

Da projektet blev forelagt Glentens bestyrelse syntes man,
at det var en god idé, at Lunde blev tilsluttet som associeret forening. Man var dog ikke enig i, at medlemmerne
i Lunde skulle betale ekstra i forhold til Glentens andre
medlemmer. Denne lille detalje kan medlemmerne i Lunde
Antennelaug vist kun være glade for!
Lunde Antennelaugs Formand:
"Vi har kun følt os rigtig godt modtaget og behandlet siden
vores første henvendelse til Glenten. Vi har haft en rigtig
god dialog med Glentens medarbejdere og har slet ikke
følt, at vi var de små i forhandlingerne med Glenten, som
er mange gange større end vores forening. Vi kan kun takke Glenten for den hurtige og professionelle behandling vi
har fået. At vi ikke kommer til at betale mere end Glentens
andre medlemmer er vi i Lunde utroligt glade for" udtaler
Formand i Lunde Antennelaug, Hans Jørgen Larsen.
Velkommen til Glentens nye medlemmer i Lunde!

ORIENTERING fra din forening 2/2013
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GLENTENS INTERNET
mdr.
Navn Hastighed Pris pr.
ϰDďŝƚͬϮDďŝƚ
'ůĞŶƚĞŶϰ
ͬϮDďŝƚ
'ůĞŶƚĞŶϮϬ ϮϬDďŝƚ
ϱϬDďŝƚͬϮϬDďŝƚ
dƵƌďŽϱϬ
100 Mbit/20 Mbit
Turbo 100
8 Mbit/8 MBit
Synkron 8
20 Mbit
Synkron 20 20 Mbit/

ϵϵŬƌ͘
ϭϰϵŬƌ͘
ϮϰϵŬƌ͘
ϮϵϵŬƌ͘
ϭϰϵŬƌ͘
ϭϵϵŬƌ͘

^ĞƌǀŝĐĞƚĞůĞĨŽŶ͗ϴϮ
ϭϯϬϱϯϯ
sĂŐƚƚĞůĞĨŽŶ͗ϴϮϭϯϬ
Ϯϴϳ

Medlemsun
dersøgelsen
2013 foregå
r elektronisk
på
www.glente
n.dk fra den
2. decembe
r 2013 til
ĚĞŶϭϲ͘ĚĞĐ
ĞŵďĞƌ2013
.
Husk, at der
trækkes lod
om en
middag for
2 blandt de
medlemmer,
Fremover skal du melde evt. pakkeskift
der
deltager.
SENEST den 10. i måneden, hvis pakkeskift skal

ŽƉƌĞƚƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ͻĞƚĞƌŬŽƐƚĞƌϮϵϱ͕ͲĂƚ
ŬŝĨƚĞŚĂƐƚŝŐŚĞĚ͘
ͻƵŬĂŶƚŝůĞŶŚǀĞƌƚŝĚƐ
ĚĞƌĞƚ͘
ŬůƵ
ŝŶ
ĊŶĞĚ
ͻϭϬŵĂŝůĂĚƌĞƐƐĞƌĞƌ
͕ŽŐǀĂƌƐůĞƚĞƌůƆďĞŶĚĞŵ
ŝŐƚ
ŝĨƚů
ƐŬƌ
ŬĞ
dit
ͻKƉƐŝŐĞůƐĞƐŬĂůƐ
s
ere
betalt for meget, return
+ 1 måned. Hvis du har
tilgodehavende.

træde i kraft Til den første i måneden.
I modsat fald vil pakkeskift først blive
udført den næste første.

Indstilling af TV kanaler

Glenten kan ikke og har ikke mulighed
for at være behjælpelig med
d
indstilling af tv kanaler. Hverken anal
ogt eller digitalt. Dette med
baggrund, i at der er så mange forskellig
e typer og Glenten kender
ikke alle modeller.
Analogt sker der kun ændringer 1 gang
pr. år og i 2012 vil dette ske
den 2. april.
Medlemmer som ikke selv kan få hjæl
p til dette via en nabo, vicevært
eller familie kan kontakte en tv og radio
forhandler som vist forneden,
det koster hos disse forhandlere 350
kr. Det kunne være en fordel for
medlemmer at måden, at gøre det på
noteres ned af teknikeren,
så man selv kan udføre det en anden
gang. Nedennævnte forhandlere
har lovet os, at prisen på 350 kr. inklu
derer kørsel.
Ved digital søgning kan man se her i
bladet, hvordan man gør det eller
også på info kanalen og www.glenten.d
k. Der er forskellige ting som skal
indtastes. Ellers henvises til tv’ets man
ual eller spørg din forhandler.
ΘK͕<ůĂƌĞŐĂĚĞϯ͕ϱϬϬϬKĚĞŶƐĞʹ
ƚůĨ͘ϲϲϭϰϭϵϭϮ;ŬƵŶƚǀĨƌĂΘKͿ
^<ĂďĞůds͕ŐĞŐĊƌĚƐǀĞũϯ͕ϱϮϲϬKĚ
ĞŶƐĞ^ʹϴϮϭϯϬϱϯϯ
/ZĂĚŝŽ͕KĚĞŶƐĞǀĞũϭ͕ϱϮϲϬKĚĞŶƐĞ
^ʹϲϲϭϱϬϰϵϵ
<ůŽŬZĂĚŝŽ͕^ŬŝďŚƵƐǀĞũϴϴ͕ϱϬϬϬKĚ
ĞŶƐĞʹϲϲϭϯϵϴϳϳ
K<ZĂĚŝŽ͕ZĞǀĞŶƚůŽǁƐǀĞũϱϬ͕ϱϬϬϬK
ĚĞŶƐĞʹϲϲϭϭϰϳϭϬ
ZĂĚŝŽΘdsĞŬƐƉĞƌƚĞŶ͕^ƚĞĞŶďĂĐŚƐǀĞũ
ϭ͕ϱϬϬϬKĚĞŶƐĞʹϰϬϭϲϱϱϮϭ

22

rykkerprocedu

re!
Der vil nu kun
b
l
iv
e
sendt en rykke
r
ved manglende ud
betaling. K be
ltilslutningen a
l
u
k
k
hvis regningen es,
er betalt ved ikke
forfaldsdatoe
n.
Uden yderlig
e
r
e
varsel!

HUSK!

At tilme
.
lde

Regnin

dig til P
BS

gen bliv
er

ekstra

i

gebyr u
den

tilmeldin

Se vores hjemmeside pa
a g
glenten.dk

pa 50 k
r.

g.

// AF PETER OLSEN

ANGA MESSEN

I KØLN
Undertegnede var i starten af juni på Kabel tv messe i Køln. Det er den såkaldte ANGA-messe,
som KUN omhandler materialer og ydelser til kabel tv branchen. Her møder man mange
kendte ansigter fra branchen og andre antenneforeninger i Danmark.

J

eg var dernede for at finde ud af om der var
nogle nye ting og sager, som vi evt. skal begynde
at interessere os for. Her under Catch-up/start
forfra tv og visning af div. tv programmer på mobile
enheder. Det er kommet ret meget op i tiden.
Der var en mængde firmaer på messen, som
kunne næsten alt hvad man ønskede – og mere
til, men sådan er det tit med sælgere indtil de skal
levere varen. Derfor gik jeg mest efter at besøge
veletablerede firmaer på messen, som man har et
vist kendskab og tillid til.
Jeg havde en snak med et par ret seriøse firmaer
indenfor IP-TV, som vel er det det egentlig handler om. Man kan kalde det hvad man vil: Catch-up,
start forfra, video on demand osv. Men det drejer
sig grundlæggende om levering af et tv-program
via en internetforbindelse.
Besøget ang. dette på messen er udmundet i et
projekt, hvor vi i øjeblikket har forhandlinger i gang
med et firma vedr. et projekt omhandlende catchup til Glentens medlemmer. Catch-up defineres
som lagring af et tv-program i 48 timer for visning
indenfor perioden.
En anden og meget interessant ting på messen var Cisco's stand. Her fremviste de den næste
generation af kabelmodemmer, lige modellen nyere end dem Glenten bruger i øjeblikket. Her så
jeg en hastighedstest, hvor downloadhastigheden
lå på 850 Mbit/s og uploadhastighed på ca. 100
Mbit/s. Folkene på Cisco´s stand fortalte, at det

er forløberen til deres næste generationer af kabelmodemmer. Indenfor 4-5 år arbejder de på at
hastigheden via kabelmodem runder de 10 (ti)
Gbit/s. Det svarer til ca. 100 gange de højeste
hastigheder Glenten og andre internetudbydere
tilbyder sine kunder via kabelmodem. Mon ikke
det vil række de næste mange, mange år??
På Samsungs stand så jeg en demonstration af et
såkaldt ”4K” tv. 4K er betegnelsen det FULL HD vi
kender lige nu, blot med dobbelt opløsning, både
vandret og lodret. Deraf betegnelsen 4K.
Billederne på den 100 tommer skærm, der blev
fremvist var aldeles skræmmende naturlige. Aldrig
har jeg set noget lignende. Magen til detaljerigdom
og naturlige farver skal man lede længe efter. Man
kan glæde sig til det tidspunkt hvor vi almindelige
mennesker får råd til den slags. 4K fylder ca. 4 gange så meget som en almindelig HD kanal. Det vil
ikke være ualmindeligt fremover, at en 4K kanal i
fremtiden kommer til at fylde 50-80 Mbit/s.
Det falder i rigtig god tråd med udviklingen
indenfor kabelmodemmer i en tid hvor tv og internet mere eller mindre begynder at nærme sig hinanden. jf. min omtale lidt længere oppe vedr. nye
typer kabelmodemmer.
Antennekabler som vi har brugt til kabel tv i
snart 50 år skal nok holde skansen i rigtig mange
år fremover uden at blive overhalet af noget glasfiber med lys i.

HUSK GLENTENS
GENERALFORSAMLING 2014
^dy/<>EZEdKZ^'͕EϮϳ͘&ZhZϮϬϭϰ͕<>͘ϭϵ͘ϬϬ͘
Hvis du ønsker en elektronisk indkaldelse, skal du tilmelde dig
Glentens nyhedbrev på

glenten.dk
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VIND
KRIMIWEEKEND!
Deltag på
krimi.verdenstv.dk

MORD FOR
ÅBEN SKÆRM
Foto: elkor / SVT, Beck. Fotograf: Bengt Wanselius.

DE BEDSTE KRIMIER PÅ
SVENSK, NORSK OG TYSK TV

Stil skarpt på hårdkogte kriminalbetjente og snedige forbrydere sammen med nabolandskanalerne. Hver uge opklarer de norske,
svenske og tyske kommissærer nye mysterier, og forvandler hverdagens trivialiteter til spændende gerningssteder.
Beck, Wallander, Arne Dahl, Varg Veum, Hamilton, Tatort, Der Alte og SOKO og mange ﬂere giver os rig mulighed for
at forsvinde sporløst i en ny krimi hver dag. Tjek udsendelserne på verdenstv.dk – mange er endda tekstet på dansk!

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

