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Vi har fundet vinderne af julekonkurrencen 

Henriette Stærke Hanne Boel: Outtakes CD 

Søren Thomsen Rasmus Walther: Verden i Stå CD 

Tuan Anh More Christmas, 3 CD 

Inge Rask Michael Falch: Hånden på hjertet, De største sange CD 

Rikke Sørensen Harmon Kardon trådløs højtaler værdi 1495 kr. 

Paul Nielsen John Mogensen: Hvad er der så mer, 2 CD 

Conny Schmidt Bent Fabricius Bjerre og hans musik, 2 CD 

Børge Bartelsen Pentatonics: Thats Christmas to me CD 

John Skov Bro Brille: Flere af de bedste Børnesange nogensinde 

 

Præmierne kan afhentes i antennebutikken fra torsdag den 8. januar kl. 17-19 

Vi siger tak til alle deltagere. 

Fredag den 9. januar blænder antenneforeningen op for TV 2 SPORT, som 

afløser for TV2 FILM. 

TV2 har valgt at nedlægge TV 2 Film på grund af manglende efterspørgsel og 

samtidig oprette en ny sportskanal. TV 2 Sport kommer til at ligge på samme 

programplads, og derfor er der ikke behov for at søge efter kanalen den 9. januar. 

Kanalen sendes kun i HD format. (kan du se DR3 i dag, vil dit TV også kunne vise 

http://us5.campaign-archive1.com/?u=7eb664186ecf473215f669dd8&id=24611b91e6&e=%5bUNIQID%5d


 

TV 2 Film, såfremt du har den store TV-pakke) 

 

 

 

 

Mærk pulsen på TV 2 SPORT 

 

TV 2s sportskanal har fået sit navn – arbejdet med kanalens nyheds- og 

magasinprogrammer er i fuld gang. 

 

Når TV 2 SPORT går i luften fredag 9. januar kl. 18.30, bliver det med et velkendt 

ansigt som kanalens allerførste vært. Morten Ankerdal byder velkommen i programmet 

’KickOffStudie’ – og både han og kanalens andre værter glæder sig til, at TV 2 endelig 

får sin helt egen sportskanal. 

 

- Det her har vi har drømt om i mange år. Det bliver en fantastisk faglig legeplads, hvor 

der er tid og rum til at eksperimentere. En kanal, hvor vi kan vise, hvor meget sportens 

verden har at byde på, siger Morten Ankerdal. 

 

En time efter åbningen af TV 2 SPORT sender kanalen sin første live-transmission – 

det danske herrelandshold i håndbold i kamp mod Slovenien i turneringen Totalkredit 

Cup 2015, der varmer op til VM i Qatar senere i januar. 

 

Live, nyheder, sportsmagasiner og quiz 

TV 2 SPORT er en dedikeret og passioneret dansk sportskanal med masser af live-

transmissioner fra danske og udenlandske ligaer og events samt journalistik for ægte 

sportfans, og flere gange om dagen er der seneste nyt fra TV 2 Sportscenter. Breaking 

news er ikke kun forbeholdt nyhedskanaler, og pulsen og aktualiteten på TV 2 SPORT 

viser, at kanalen tager både sporten og de danske fans alvorligt. 

 

TV 2 SPORT bliver også det nye og ekstra hjem for en lang række af TV 2s andre 

kendte sportsværter, erfarne eksperter og kommentatorer. De er alle passionerede 

omkring sporten og med stor viden inden for mange forskellige sportsgrene. 

 

Eksempelvis Dennis Ritter, som skal dække sportsnyheder generelt og en lang række 



 

discipliner fra cykling og triatlon til langrend, atletik og maraton. Thomas Kristensen 

vil dække håndbolden intenst – både som kommentator, med eksperten Bent Nyegaard 

ved sin side, og som vært på det journalistiske håndboldmagasin ’Kontra’. 

 

Stine Bjerre Jørgensen vil også fortsat formidle håndboldens dramaer, mens Jimmy 

Bøjgaard bliver kanalens store ishockeyekspert, og han vil fungere både som 

kommentator og reporter fra de danske skøjtehaller. 

 

På fodboldfronten vil TV 2 SPORT blive stærkt bemandet med Flemming Toft i sin 

kendte rolle som populær kampkommentator og Zak Egholm som vært i ’Fodbold 

Unplugged’. 

 

Derudover vil TV 2 SPORT byde velkommen til Thomas Bilde og Peter Wang, som 

har medvirket til at gøre amerikansk NBA-basket populært i Danmark. Det fortsætter 

de med på sportskanalen, hvor de desuden vil kommentere kampe fra den danske 

basketliga. 

 

Derudover arbejdes der på magasinet ’Sportslab’ med forsøg og tests inden for både 

elitesport og motionsidræt, ligesom det sports-nørdede gøres underholdende i 

’Sportsquizzen’ med Claus Elming som vært. 

 

Se trailer for TV 2 SPORT her. 

 

Se spørgsmål og svar om TV 2 SPORT her. 
 

 

 

 

Vi ønsker alle et godt Nytår. 

 

mvh Bestyrelsen 
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