Nyhedsbrev nr.1 - oktober 2019
Som tidligere beskrevet var vi 17. september meget overraskede over, at forhandlingerne
mellem YouSee og kanaludbyder Discovery var så fastlåste - ifølge Discovery slet ikke var i
gang mere.
Jeg er enig med den ekspert, som i sidste uge udtalte, at ”Jeg ville slå koldt vand i blodet.
Selv om YouSee og Discovery netop ser ud til at være på kant med hinanden, så kender vi
ikke det reelle indhold i forhandlingerne”.
Det må være en fælles interesse for dem begge at nå frem til en aftale. Begge parter vil
miste store summer penge, hvis det ikke lykkes at nå til enighed.
En anden ekspert udtaler, ”at det her er i virkeligheden et udtryk for et stort opbrud på det
store marked for tv”. Også dette er jeg enig i. Der vil komme flere og flere, som
udelukkende vælger bredbåndsstreaming. De vil ikke have en ”gammeldags” tv-pakke.
Discoverys kanaler 5-6-9-Eurosport 1 og 2 indeholder en del fodbold:
Landskampe og en tredjedel af superligakampe bliver vist. Og selvfølgelig er der på
Eurosport konstant sport dækkende mange forskellige sportsarter.
Inde på seertal.dk kan man finde oplysninger, om hvad vi danskere ser i Tv.
Dr og Tv2 er jo de ”store” her. Og for en sportsfreak som mig selv, kan det overraske, at
superliga kampene kun ses af 5-10 % af seerne. Netop kanaler, som viser fodbold, er dyre.
Måske er løsningen på konflikten, at Dsport-streaming bliver en mulighed i YouSees udbud.

Bestyrelsen følger udviklingen tæt hver dag. Vores hovedorganisation FDA har opfordret
Antenneforeninger til at kigge deres aftale med YouSee igennem. Det gør vi også.
Jeg er også i tæt kontakt med ERFA- gruppen YouSee. Det er en organisation af
Antenneforeninger med aftale med YouSee.
Når vi får nye oplysninger, lægges de straks på hjemmesiden.
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