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”Vidste du, at 77 procent af alle danskere betaler for tv-kanaler, 
de aldrig ser? Det er godt nok mange penge, der bliver ædt op hver 
måned” Sådan lyder det i en af de reklamer, vi ofte ser i tv. Det 
følges op med, at det er meget billigere at sammensætte sin egen 
tv-pakke – underforstået at man kan spare de penge, der bliver 
ædt op hver måned. 

Få flere kanaler for mindre
Og reklamen har ret på et punkt: alle har kanaler, som de stort 
set aldrig ser. Det er prisen for at være medlem af et fællesskab 
som den lokale antenneforening. Til gengæld er gevinsten, at alle 
medlemmer - og vi er heldigvis stadig mange, der kan se fidusen i 
det – får mange flere kanaler, end vi betaler for.
Det totale frit valg med sammensætning af sin egen tv-pakke helt 
fra bunden vil for de allerfleste være en rigtig dyr fornøjelse. For 
man skal ikke vælge ret mange kanaler, før udgiften er større end 
en tv-pakke hos antenneforeningen. Det er uanset, hvor løsningen 
vælges. 

Frit valg med Vælg Selv i din antenneforening
Men vi tilbyder sammen med Stofa frit valg til alle dem, der ønsker 
at lave deres helt egen tv-pakke. En kombination af grundpakken 

INFO-kanalen er rigtig nem at bruge, når først den er installeret 
og fungerer. Det siger bestyrelsesmedlem i Ebeltoft Pensionist- 
forening Finn Andersen om foreningssiderne på antennefor-
eningens INFO-kanal. Han har i et halvt år stået for brugen af 
pensionistforeningens sider. ”Mange medlemmer er rigtig glade  
for den nye ordning, for før skiftede siderne hele tiden. Nu kan  
man blive på en side, til man har læst den,” tilføjer han.

Vil du have en INFO-side?
Antenneforeningen stiller 10 sider til rådighed for foreninger på sit 
tekst-tv-system. Det er en af fordelene ved den nye INFO-kanal. 
I skal blot henvende jer til foreningens næstformand, Thomas 
Helligsø, så bliver systemet installeret. Der er naturligvis råd og 
vejledning til brugen.

fra Ebeltoft Antenneforening til 159 kr. pr. måned og en ”Vælg 
Selv pakke” på 8, 16 eller 32 kanaler oveni er nemlig en rigtig god 
mulighed for at fjerne nogle af de dyre kanaler, som ”man aldrig 
ser”. Og det er noget rigtigt mange efterhånden vælger at gøre.
En vurdering af de ekstra kanaler man vil se og betale for, vil ofte 
vise, at man nemt kan holde sig indenfor en af disse ”Vælg Selv 
pakker”. Deres fordelagtige pris oveni vores grundpakke, som 
hører til landets bedste og billigste, giver mulighed for at beholde 
programmer, der appellerer til hele familien - og det endda til en 
billigere pris end foreningens store pakke. 

Kom i gang med det samme
Løsningen kræver en smartboks eller et CA-modul med kort fra 
Stofa. Foreningens tilbud om kvit og frit at låne en smartboks og 
kun betale en afgift på 26 kr. pr. måned gælder stadig. Så der er 
penge at spare – og så får man samtidig mulighed for at starte 
programmer forfra, pause og spole i udsendelsen, leje film direkte 
fra sofaen og at gå op til en uge tilbage i programoversigten og 
starte programmerne forfra. 

Af Knud Chr. Jensen

Af Knud Chr. Jensen

Brugerne er glade for  
INFO-kanalen

Således ser en af Ebeltoft Pensionistforenings sider ud på tekst-tv på 

antenneforeningens infokanal.
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Tv-kanalerne i vort anlæg er i dag digitale. Det stiller højere krav 
til husinstallationerne for at undgå forstyrrelser. Ikke mindst 
sportskanaler kan være sårbare overfor indstråling særligt fra 4G 
mobiltelefoner, der bør holdes væk fra tv’et. 

Undgå forstyrrelser
Du kan undgå forstyrrelser af tv-billedet ved at bruge godkendte 
ledninger fra antennestikket i væggen og til dit tv. Bruger du 
cromecast, og sidder udstyret tæt på dit tv, kan det også skabe 
problemer. Fjern udstyret, når det ikke bruges eller sæt en USB-
forlængerledning på, så det flyttes væk fra tv’et.

Oplever du, at billedet på dit 
tv pixelerer eller ”fryser”, så 
billedet bliver ødelagt, er der 
heldigvis gode råd til at  
modvirke det.

"Fryser" dit tv?
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Gør dig klar til endnu bedre tv-oplevelser, hvor du kun skal forholde 
dig til én ting: Hvad du vil se.
Med den nye Android TV-baserede boks fra Stofa behøver du nemlig 
ikke tænke over, hvilken kanal eller streamingtjeneste, du skal finde 
dit indhold på – for tv-boksen samler det hele ét sted. Du kan søge 
på tværs af din tv-pakke, arkiv, lejefilm og streamingtjenester. 
Skriver du fx ’Star Wars’ i søgefeltet, får du vist alle resultater på 
tværs af både boksens indhold og Google. 
Den nye boks forventes klar i starten af det nye år. Den er en del af 
Stofas aktuelle fokus på, hvordan tv-platformen og tv-produkter 
kan videreudvikles, så de kontinuerligt matcher kundernes behov.  

Tv-underholdning er i dag spredt ud på en masse kanaler og 
tjenester fra forskellige udbydere. Det gør det svært at have 
overblik over, hvilke film, serier og tv-programmer, man egentlig har 
adgang til. Der mangler ganske enkelt ét samlingspunkt for den 
enkeltes tv- og filmunderholdning. 

Alt din underholdning samles ét sted
Den udfordring har Stofas Udviklingsafdeling sat sig for at løse. 
Løsningen er en ny Android TV-baseret boks. Tv-boksen vil ifølge 
Stofas udviklingschef Kristian Lundgreen byde på det bedste 
fra begge verdener og kombinerer traditionelt flow-tv og alle de 
interaktive og streamingbaserede tjenester:
"Vi vil skabe et mere åbent tv-univers, hvor vi samler alt tv-indhold 
ét sted. I stedet for at man skal tegne abonnement på en masse 
streamingtjenester og hente deres indhold forskellige steder, så 
samler og ’pakker’ vi det hele ind. Når du har vores nye tv-boks, kan 
du også installere dine foretrukne apps fra Google Play på boksen." 

Et partnerskab på tværs af landegrænser
Udviklingen af den nye Android TV-baserede boks er et partnerskab 
med Google og samarbejdspartnere fra Serbien og Korea. Nu er 
sidste del af udviklingsrejsen indledt, og boksen forventes klar i 
starten af 2018. 

Af Janne Lundgaard Carlsen

Fremtidens  
tv-oplevelse 
er på vej
Er du klar til et helt nyt underhold-
ningsunivers? Stofa er i samarbejde 
med Google® på vej med en ny tv-boks, 
der samler al din tv-underholdning ét 
sted og giver dig overblik.

Streamingtjenester, tv-pakker, lejefilm og kanal- og programarkiver.  
Hvordan finder du den underholdning, du gerne vil se? 

"Tidligere har vi udviklet i et mere 
lukket univers, men vi tror egentlig 
på, at det handler om at være mere 
samlende omkring husstanden. Der- 
for valgte vi Android."

Udviklingschef hos Stofa, 
Kristian Lundgreen,

"Det er en spændende, men også rigtig stor opgave, der har budt 
på store udfordringer undervejs. Der er utrolig meget, der skal 
hænge sammen, når man som her samarbejder om en opgave på 
tværs af tre tidszoner."

På nederste etage i Aarhus
Den primære udvikling af fremtidens tv-oplevelse foregår helt 
lokalt på nederste etage af Stofas hovedsæde i Aarhus. Og ifølge 
Kristian Lundgreen er der en stor fordel ved at udvikle internt:
"Vi er jo helt tæt på det danske marked, og det er klart en fordel, når 
vi udvikler til de danske forbrugere. Der er ingen tvivl om, at Stofa 
er dem, der kender Stofas kunder bedst. Derfor er vores løsninger 
skræddersyet efter medlemmerne og Stofa-kundernes behov."

Af Janne Lundgaard Carlsen

har Google Play, så du kan have dine  
foretrukne apps og tjenester på boksen

kan bruges til app-spil fra Google Play, og 
du kan tilkoble game controllers, keyboards, 
joystick mv.

giver adgang til StartForfra af udsendelser, 
der er op til syv dage gamle, og du kan  
pause, spole og leje film direkte med fjern-
betjeningen

har indbygget wifi, så den kan køre trådløst

har bluetooth fjernbetjening, så boksen 
ikke behøver stå fremme

har mulighed for stemmestyret søgning

kan vise kanaler i 4K (Ultra HD)

kommer med indbygget Chromecast

kan tilsluttes harddiskoptager

Den nye tv-boks 
fra Stofa:

Stofa udvikler til  
danskernes behov
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Prøv at læne dig tilbage og tænk over, hvor mange skærme i dit hjem der bruger internet? Tiden med 
kun ét enkelt tv i hvert hus er for længst forbi, og i dag er både smartphones, tablets, computere og 
tv online. Snart kan også dit køleskab, fryser, dørspion og bil komme online i fremtidens smart homes. 
Udviklingen stiller stigende krav til kapaciteten og styrken i det eksisterende kabelnet, der i fremtiden 
skal have ekstra meget plads til de mange nye, digitale muligheder. 

Giganet giver flere muligheder
For at forberede sig på fremtidens krav er Stofa allerede nu i gang med at opgradere nettet flere 
steder i landet. En opgradering der ifølge chef for Stofas Netplanlægning, Kjeld Balmer, betyder, at 
kabelnettet bliver endnu hurtigere og stærkere: ”Opgraderingen styrker det eksisterende kabelnet og 
skaber mere kapacitet i anlægget til endnu højere hastigheder, der fuldt ud matcher dem, man kan få 
med fx fibernet. Det betyder, at vi får et fremtidssikret, stabilt og robust net med gigabit-hastigheder 
og helt nye tv-muligheder.”

Fremtidens tv-univers i ultra HD
Det er den enkelte forening, der beslutter, om foreningens kabelnet 
skal opgraderes til giganet. Hvis din forening beslutter, at nettet 
i dit område skal opgraderes, kan du i fremtiden få hastigheder 
op til 1000 Mbit og flere tv-kanaler i knivskarp 4K-kvalitet (Ultra 
HD). Samtidig bliver dit tv-signal mere stabilt, fordi opgraderingen 
minimerer forstyrrelser fra indstråling, der kan give udfald og 
pixeleringer. Og du kan godt glæde dig: ”Med giganet kan vi følge 
med danskernes behov i fremtiden. Det hele bliver endnu hurtigere, 
og der bliver rigelig plads til, at hele familien kan være online 
samtidig,” siger Kjeld Balmer.

Et bedre net med færre fejl
Under opgraderingen gennemgår Stofas teknikere hele kabelnettet 
og giver det et løft, der sikrer bedre og mere effektiv vedligeholdelse. 
Samtidig bliver der endnu færre driftsforstyrrelser, fordi teknikerne efter opgraderingen kan fejlsøge 
så nøjagtigt og proaktivt, at de ofte vil kunne spotte problematiske udsving, inden de påvirker din tv- 
eller internetforbindelse. 

Stofas opgradering til giganet er skudt i gang. 

Af Pia Marie Nielsen

Vidste du ...
… at trafikken på nettet stiger med 35 
procent årligt? Hvis vi skal følge med 

udviklingen, er der brug for at udvide den 
mængde data, der kan være i kabelnettet.

Klar til fremtidens 
digitale behov

Fakta om opgraderingen:
Kabelnettet er bygget efter den tekniske  
standard Docsis 3.0. Nu opgraderer vi det til 
Docsis 3.1 ved at udskifte alle komponenter 
over jorden, så kun jordkablerne forbliver  
uberørte. De nye komponenter udvider kapa- 
citeten i nettet, og det gør det muligt at  
presse mere data igennem til internet og tv 
med gigabit-hastigheder.

Hvilke  
fordele giver 
giganettet 
dig?
       Et mere stabilt tv-signal og færre 

driftsforstyrrelser

       Minimering af indstråling, udfald 
og pixeleringer

      Bredbånd med op til 1.000 Mbit

   Lynhurtigt upload og download

   Flere tv-kanaler i 4K (Ultra HD)

Vil du have besked, hvis Stofa 
opgraderer i dit område?  Så tilmeld 
dig 'Driftsinfo' på minesider.stofa.dk

  Nr. 02 2017 Medlemsblad 7  Medlemsblad  Nr. 02 20176  



Har du tv fra Stofa? Så følger WebTv gratis med! Med det 
kan du nemt se film, serier og de fleste tv-kanaler på din 
smartphone, computer og tablet overalt i landet, når bare 
du har internet. Og er der kamp om fjernbetjeningen der-
hjemme, kan du med WebTv se det, du har lyst til på en anden 
skærm – eller du kan leje en film. Har du SmartTv eller en 
mellem eller stor tv-pakke, kan du endda starte programmer 
forfra, pause og spole, hvis du gik glip af noget. 

Se film, serier og fjernsyn med Stofa WebTv, hvor og når du vil.

Af Pia Marie Nielsen

Guide: 
Stream din underholdning  
og ta’ dit tv med i lommen

1

2

3

 
Opret et MitLogin på mitlogin.stofa.dk

Hent app'en 'Stofa WebTv' i Google Play  
eller App Store

Log ind i app’en med dit MitLogin

Vil du se WebTv på din  
computer? 
Log ind på https://webtv.stofa.dk

Kom i gang  
med WebTv  Sørg for, at dit Apple TV og iPhone/

iPad er forbundet til samme wifi

Åbn din iPhone, og skub opad fra  
bunden af skærmen for at åbne  
'Kontrolcenter'

 Skub fra højre mod venstre, og tryk 
på 'iPhone'

Vælg dit Apple TV på listen

 Åbn Stofa WebTv-app’en,  
og find det, du gerne vil se. 
Tryk 'Afspil'

1

2

3

4

AirPlay 
1

2

3

4

5

Tænd dit tv og din Chromecast

Forbind din Chromecast til dit wifi 

 Vælg det program, du vil se i Stofa  
WebTv-app’en

 Start programmet, og tryk på  
Chromecast-symbolet

Chromecast

Sådan streamer du dine kanaler:
Start med at åbne Stofa WebTv-app’en på din smartphone eller tablet. 

Gå ind i tv-guiden. Her kan du se igangværende og kommende udsendelser, du kan søge 
efter genre eller gå op til syv dage tilbage i programmerne og starte dem forfra. 

Under 'Mit indhold' kan du også se de film, du har lejet.
 
Vælg det, du vil se, og cast det til dit tv via enten Chromecast eller AirPlay:

Med WebTv går du aldrig glip  
af fodboldkampen eller din  
yndlingsserie, når du er ude af 
huset. Du tænder bare WebTv 
og ser det, hvor du vil

"

"

Vidste du… 
... at du kan leje film og serier på din computer og se 

dem på både computer, smartphone, tablet og tv? 

Vælg 'Lejebutik' på webtv.stofa.dk, log ind, lej din 
yndlingsfilm og stream den via Stofa WebTv-app’en.  

Du finder filmen under 'Mit indhold' i app’en.
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I et stort hjem kan rækkevidden for et enkelt modem 
være utilstrækkelig. Dårlig wifi-dækning kan nemlig 
også skyldes din boligs størrelse, omfanget af vægge, 
som dit signal skal igennem og byggematerialer i skille- 
vægge og etageadskillelser.

Derfor tilbyder Stofa en Access Point-løsning, der kan 
styrke dit netværk. Et Access Point videresender det 
originale, fulde signal fra dit modem via et kabel – uden 
tab af signalstyrke. Du kan vælge et eller flere Access 
Points afhængig af, hvilken dækning, du ønsker – de 
kan opsættes både kablet og trådløst. Access Point-
løsningen opsættes og installeres af en tekniker fra 
Stofa. Teknikeren hjælper dig med at finde den bedste 
løsning og placering efter dit behov – og gør det hele 
klar til brug.*  

Læs mere på stofa.dk/wifi

Placering af dit modem er vigtig 

   Placér gerne dit modem lidt 
højt, så det nemmere når ud 
i rummet. Ryk det dog ikke 
længere væk, end kablet  
rækker (du skal ikke skifte  
antennestik).

   Undgå at placere dit modem 
bag møbler, men lad det ger-
ne stå frit.

   Wifi-signalet har svært ved 
at nå igennem mange vægge 
og etager. Brug evt. et Access 
Point, hvis dit wifi-signal skal 
dække et stort areal. 

Anden elektronik kan drille
Dit trådløse signal er sart og lader sig nemt forstyrre  
af elektronisk udstyr – for eksempel babyalarmer og  
mikrobølgeovne. Stil derfor ikke andre elektroniske  
ting i nærheden af dit modem.

Oplever du problemer med 
dit wifi-signal? Her får du 
et par gode gør det selv-råd 
til, hvordan du får en bedre 
forbindelse. 

Af Janne Lundgaard Carlsen

Få dit 
wifi op
i gear

Vidste du… 
... at Stofas modemmer automatisk finder 

den bedste kanal at sende på hos dig? 

Har dit wifi brug for 
ekstra 
forstærkning?

Jo tidligere, jo bedre
Det er en god idé at grundlægge gode online-vaner så tidligt som 
muligt, og senest når dit barn får en mobiltelefon. Børn er nemlig 
sociale, længe inden de opretter en Facebook-profil. De sms’er og 
spiller online, hvor de er sociale via spil som MovieStarPlanet, FIFA 
Online og MineCraft. 

Børn og unge har brug for dialog
Et godt råd er, at I taler lige så meget om digital opdragelse, on-
lineadfærd og mobil-liv som om fritidsinteresser, venskaber og 
skolen. Undersøgelser viser nemlig, at børn og unge meget gerne 
vil have gode råd fra mor og far om deres færden på sociale 
medier. Og selvom vi forældre måske ikke er stærke på teknikken, 
er vi stærke på opdragelsen – og her er nysgerrighed og dialog et 
værdifuldt redskab. 

Ved du, hvordan du skal introducere 
dit barn for de sociale medier?  
For mange forældre er det svært 
at finde det rette tidspunkt og den 
rigtige måde at opdrage og hjælpe 
deres barn i det digitale liv. 

Af Lykke Møller Kristensen

Digital dannelse
i børnehøjde

Lykke Møller Kristensen

Tre gode råd
Spørg dit barn, hvordan det er gået på 
telefonen, eller om der er sket noget nyt 
på de sociale medier i dag

Hjælp dit barn med at få styr på privatlivs-
indstillingerne, så profilen er privat, og  
barnet selv bestemmer, hvem der kan se 
og følge profilen

Snak med dit barn om, at de digitale spor 
ikke forsvinder, men også kan søges frem 
langt ud i fremtiden

*Access Point tilbydes til kunder på Stofa kabel-tv-anlæg. Vær opmærksom på, 
at lokale forhold i boligen kan have indflydelse på wifi-signalets hastighed og 
rækkevidde. Access Point-løsning tilbydes fra kr. 999.

    Forfatter til bogen "Børn og Sociale Medier"

    Foredragsholder om sociale medier og 
kommunikation

    Underviser skoler, institutioner og lærere i 
sociale medier og rådgiver om, hvordan man 
guider børn og unges adfærd på de sociale 
medier

Wifi-tips til dig
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Ebeltoft Antenneforenings bestyrelse

Formand: 
Knud Chr. Jensen,

Hestehaven 4, 8400 Ebeltoft

Tlf. 31226062

e-mail: knudchrjensen@hotmail.com

Næstformand:
Thomas Helligsø,

Erantisvej 17, 8400 Ebeltoft

Tlf. 40449848

e-mail: th@baf.dk

Sekretær:
Kim Jensen,

Arbogavej 4, 8400 Ebeltoft

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Rasmussen,

Plantagen 13, 8400 Ebeltoft.

Hakon Kock,

Skelhøjevej 9, 8400 Ebeltoft

Vibeke Wandahl-Bundesen,

Granparken 23, 8400 Ebeltoft

Lars Clement,

Smuglerstien 9H, 8400 Ebeltoft

www.ebaf.dk

Service og opkrævning: Stofa A/S
Stofas kundeservice: 88 30 30 30

Stor interesse for  
fællesarrangement

Der var stort rykind på Vandrerhjemmet i Ebeltoft, da Ebeltoft Antenneforening og Stofa 
i august holdt et arrangement med råd, vejledning og oplysning om fællesskabets mange 
muligheder. På fire timer var rigtigt mange forbi, og der var ofte kø for at snakke med 
rådgiverne.

Mange fik flere kanaler med Vælg Selv
I løbet af eftermiddagen blev der lavet mange nye aftaler og ændringer i bestående 
aftaler – særlig muligheden for at kombinere antenneforeningens lille tv-pakke med en 
tillægspakke med 8, 16 eller 32 valgfri kanaler blev der snakket meget om.

Mulighed for store besparelser
Rigtigt mange gik tilfredse hjem med en besparelse på tv-regningen. ”Det har været rigtigt 
godt at komme her og få snakket mulighederne igennem. Et superarrangement ”, lød en af 
de mange glade kommentarer.

Byens flotteste udsigt
Oveni var der mulighed for en forfriskning og lidt til ganen. Det benyttede de fleste sig af, 
og i det gode vejr kunne det nydes på terrassen med byens flotteste udsigt over Ebeltoft 
Vig og Mols Bjerge. 


