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LiDt historie
Sønderho Antenneforening blev etableret i 
1987. Vi startede med 67 medlemmer og i dag 
er vi godt 460 medlemmer på fjernsynsdelen og 
knap 400 på internetdelen. Der er i årenes løb 
investeret betydeligt i at kunne dække såvel den 
gamle by som hele sommerhusområdet.

Formålet med at starte antenneforeningen var 
at få TV antennerne væk fra hustagene, og at 
få flere fjernsynskanaler i en bedre kvalitet. 
Siden er der udbygget med en velfungerende 
internetdel. Vi er stolte af, at det er lykkedes os 
at være med til at præge miljøet, og at Sønderho 
i 2011 blev kåret som Danmarks  smukkeste 
landsby.

FæLLesskab
Sønderho er et skønt sted. Ikke kun fordi vi 
er en smuk og velholdt gammel landsby og 
et sommerhusområde i noget af Danmarks 
mest spændende natur, men også fordi vi er et 
levende og driftigt sted. Her er ikke afvikling, 
men udvikling. Det syder og bobler med initiativ 
overalt. Vi kan selv, og vi vil selv.

En meget vigtig forudsætning for at skabe 
de rette betingelser for såvel den personlige 
som den erhvervsmæssige udvikling 
i et lille, lidt afsides samfund, er den 
elektroniske infrastruktur. Det er Sønderho 
Antenneforenings fornemste opgave at sørge 
for, at dette er tilfældet. Såvel på et meget højt 
kvalitetsmæssigt niveau som til fornuftige priser. 
Vi er lokale og har kun øje for det lokale. Vi kan 

tage hurtige beslutninger kun med tanke på at 
tilgodese, hvad der er optimalt for medlemmerne 
og lokalområdet.

Der er naturligvis mange store faste 
omkostninger forbundet med at drive en 
moderne elektronisk infrastruktur, så jo 
flere medlemmer vi er til at dele disse faste 
omkostninger, jo billigere kan vi gøre det for den 
enkelte.

Kort sagt: som medlem, hvad enten du er 
sommerhusejer eller fastboende, er du med 
til at sikre at Sønderho fortsat kan være en 
fremtidssikret landsby i udvikling og med i et 
fællesskab hvor vi støtter og hjælper hinanden til 
fælles bedste.

MeDLeMsinDFLyDeLse
Sønderho Antenneforening er en 
medlemsdemokratisk forening, som på 
nonprofit basis forsyner sine medlemmer 
med billig tv, radio og internet. Hvert år 
på generalforsamlingen bliver kontingent, 
tilslutningsbidrag og de forskellige gebyrer 
besluttet.

stort UDbUD
På de følgende sider kan du se vort store udbud 
bestående af forskellige tv pakker, bland selv 
kanaler, internet i forskellige hastigheder, 
streaming og webtv mm
Vi står altid til rådighed med hjælp og husk, at vi 
som lokale hurtigt kan være på pletten!

Som nye erhvervsdrivende på Fanø i 2019 var én af vores bekymringer 
”adgang til ordentligt internet”. Denne bekymring blev hurtigt gjort til skamme, 
da Sønderho Antenneforening stod for opgaven og hurtigt meldte sig på banen.
De gik til opgaven med stor professionalisme, og står nu for en sikker og stærk 
forbindelse til vores virksomheds lokaler.Som restauratør er det uhørt vigtigt 
med en stabil internetforbindelse. Vi er ganske enkelt helt afhængige heraf, for 
at få driften til at fungere. Køkkenet skal modtage bonner fra restauranten hele 
dagen igennem, tjenerne skal kunne tilgå vores betalingssystem, således at 
gæsterne kan afregne osv. Denne opgave udfylder Sønderho Antenneforening 
til fulde. Vi har meget få gange haft udfordringer i forretningen, og når vi har, er 
foreningen på pletten med god service indenfor ganske få minutter. Det giver os 
en stor tryghed at foreningen er drevet af lokale kræfter, som kan træde til med 
kompetente teknikere, når som helst.

Kathrine og Joakim,
Café Nanas Stue

 Som medlem at Sønderho Antenneforening vil jeg gerne udtrykke min 
fulde tilfredshed med Instalationen. Der var nogle småproblemer ved opstarten, 
men det blev hurtigt rettet, og siden har forbindelsen fungeret upåklageligt.

Så alt i alt fuld tilfredshed.

Mvh, Gerhard Hansen
Skrædermarken 18,
Sønderho

Vi er medlemmer af Sønderho antenneforeningen, da vi er meget store 
tilhængere af idéen om fællesskabet, gennem lokale initiativer er med til at sikre 
vor kulturarv. 

For os er det vigtigt, at vi hurtigt kan få lokal hjælp ved nedbrud, en slags udvidet 
”nabohjælp”. Det fælles afsæt giver tryghed og passer til vores tanker om 
bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Som naturvejledere er vi meget glade for, at vi har mulighed for at til vælge 
faglige vigtige kanaler.

Med venlig hilsen 

Tom og Tina

Tom og Tina,
www.havvaerk.dk



   

Tag dine TV-kanaler med dig overalt og få endnu mere ud 
af din TV-pakke med adgang til Web-TV gennem PlayMaker 
appen. Se dine TV-kanaler på enten pc, tablet eller mobil, 
uanset hvor du befinder dig i Danmark eller EU. 

Du skal blot aktivere PlayMaker i selvbetjeningen og hente 
PlayMaker appen, der hvor du henter apps, så er du klar.

• Start forfra
• Spol og sæt på pause
• Gå tilbage i arkivet i op til 48 timer
• Optag TV-programmer op til 6 dage frem
• Optag TV-programmer op til 50 timer

Se det du elsker. Overalt.

NU MED
I ALLE

PAKKER
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Som noget helt nyt skruer vi ekstra meget op for streamingen.  
Fra 2020 er Viaplay Film & Serier nemlig inkluderet i prisen på 
alle vores TV-pakker. Her får du adgang til et kæmpe katalog 
med internationale og danske film og serier, lige når det passer 
dig. Du kan med andre ord kombinere det bedste fra to verdener: 
alle de TV-kanaler du elsker og masser af spændende streaming.

Viaplay Film & Serier er tilgængelig på både smart TV, smart-
phones, tablets og computer, så du har adgang til ubegrænset 
streamning der, hvor du er – både i Danmark og resten af EU.

Det man elsker, 
streamer man.

VIAPLAY 
INKL. I ALLE 
TV-PAKKER

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
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Få mere ud af dit abonnement, hos os har du med Web-tv 
via PlayMaker appen alle muligheder for at se dine TV-kanaler 
lige når og hvor det passer dig. PlayMaker er del af alle vore TV 
pakker.

For at støtte Sønderho Antenneforening og for kun at betale for 
et TV abonnement er der mange af vore kunder der køber tv fra 
os og streamer alle kanalerne derhjemme.



Grundpakken

Start med at vælge en TV-pakke. Du kan vælge mellem 
Grundpakken, Mellempakken eller Fuldpakken. 
Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker appen 
er inkluderet i prisen på alle TV-pakker. 

Suppler Grundpakken med ekstra TV-kanaler med enten 
Mix-Selv TV, Tilvalgspakker eller Tilvalgskanaler. 

Suppler Mellem- og Fuldpakken med TV 2 Play Favorit 
+ Sport til kun 59 kr./md. (normalpris 179 kr./md.)

Pakket 
med kanaler 
du elsker. 
Og mere til.
Sådan vælger du.
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Nu er vi klar med de 3 populære TV-pakker, sammensat af mere end 
60 af de allerbedste TV-kanaler fra ind- og udland. Du kan vælge mellem 
Grundpakken, Mellempakken eller Fuldpakken. 

Se favoritterne fra Discovery Networks
Du får selvfølgelig også adgang til alle dine favoritkanaler fra Discovery 
Networks, så du ikke behøver at gå glip af de bedste realityprogrammer,
de største sportsøjeblikke eller dine yndlingsserier.  

Viaplay Film & Serier og PlayMaker inkl. i alle TV-pakker
Vi har skruet endnu mere op for film og serier med streamingtjenesten 
Viaplay Film & Serier, som er inkluderet i prisen på alle TV-pakker. Samtidig 
kan du med Web-TV via PlayMaker appen se dine TV-kanaler på farten på 
din smartphone eller tablet. 

Suppler med Mix-Selv TV og TV 2 PLAY Favorit + Sport
Allerede fra Grundpakken kan du supplere med Mix-Selv TV, Tilvalgspakker 
og -kanaler og skræddersy TV-pakken. Fra Mellem- og Fuldpakken kan du 
supplere med TV 2 PLAY Favorit + Sport til en meget favorabel pris. 

Viaplay Film & Serier er en streamingtjeneste, 
hvor du kan se de bedste og nyeste film, mest 
populære danske og internationale serier og en 
masse stærkt børneindhold. Som noget nyt får 
du Viaplay Film & Serier med i alle TV-pakker.  

Alle dine 
favoritkanaler. 
Også fra Discovery 
Networks.
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Prøvekanal

  

Grundpakken

I Grundpakken får du en række af de vigtigste danske, 
nordiske og tyske kanaler. Gå på opdagelse i DR’s mange 
forskellige kanaler, nyheder og underholdning på TV 2.

• Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker 
 appen er inkluderet i prisen. 
• Suppler med Mix-Selv TV og skræddersy Grundpakken 
 med ekstra kanaler fra Tilvalgspakker eller Tilvalgskanaler

Det bedste udgangspunkt.

Inkl. og

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye TV-kunder.
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Prøvekanal

Inkl. og

  

Mellempakken Fuldpakken

Mellempakken forkæler dig med en stor del af de bedste 
kana ler fra ind- og udland. Gå på opdagelse i action, sport, 
nyheder, børneunderholdning og serier i alle afskygninger. 

• Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker appen 
 er inkluderet i prisen. 
• Suppler med TV 2 PLAY Favorit + Sport til kun 59 kr./md. 
 (normalpris 179 kr./md.)
• Suppler med Tilvalgskanaler og skræddersy 
 din Mellempakke.

TV og streaming til alle. 

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye TV-kunder.
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180,-
pr. md.*

GRUNPAKKEN

415,-
pr. md.*

mEllEmPAKKEN



     

Mix-Selv TV er til dig, der synes, at Grundpakken er for lille, 
men Fuldpakken for stor. Med Mix-Selv TV kan du skræddersy din 
Grundpakke med ekstra kanaler, som du selv vælger fra Tilvalgs-
pakkerne eller Tilvalgskanalerne. 

Sådan gør du
Start med at vælge Mix Basis med TV 3, Kanal 5 og Paramount 
Network Channel, så er du i gang. Herefter bygger du oven på med 
enten Mix-Selv 3+10 eller Mix-Selv 3+20. Mere fleksibelt kan det 
næsten ikke blive.

Se hele kanaludvalget under
Tilvalgspakker og Tilvalgskanaler. 

Mere fleksibilitet 
med Mix-Selv TV.

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye TV-kunder.

MIX BASIS

3 populære kanaler

MIX-SELV 3+10

Mix Basis
+ 10 valgfrie kanaler

MIX-SELV 3+20

Mix Basis
+ 20 valgfrie kanaler

99,-pr. md.* 299,-pr. md.* 399,-pr. md.*

5521-ASO brochure A4 inkl internet rev07.indd   11 18.03.2020   08.15

Prøvekanal

Inkl. og

Mellempakken Fuldpakken

Med Fuldpakken kommer du aldrig til at mangle underhold-
ning. Få adgang til alle de bedste TV-kanaler med nonstop 
underholdning hele døgnet for hele familien. Følg med i de 
største sportsbegivenheder, populære film og serier, daglige 
nyheder og masser af underholdning til de mindste. 

• Viaplay Film & Serier og Web-TV via PlayMaker 
 appen er inkluderet i prisen. 
• Suppler med TV 2 PLAY Favorit + Sport til kun 59 kr./md.
 (normalpris 179 kr./md.) 

Få det hele. Og mere til. 

*Der er en bindingsperiode på 6 mdr. for nye TV-kunder.
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595,-
pr. md.*

FUlDPAKKEN



Pakke Discovery DK

Viasat Pakke Film

Pakke Discovery

Pakke Mix

TV 2 Pakke

Pakke Eurosport

 

Tilvalgspakker Tilvalgskanaler

Suppler din TV-pakke med en eller flere Tilvalgspakker, så den 
passer perfekt til dig og din familie. Tilvalgspakkerne er sammen- 
sat, så du nemt og hurtigt kan vælge de vigtigste kanaler inden 
for fx sport, film eller dokumentar. 

Du har adgang til Tilvalgspakkerne allerede fra Grundpakken. 

Vælg det du elsker.

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye TV-kunder.

37,-pr. md.*

PAKKER FRA

De vigtigste kanaler
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Discovery Channel

Canal 9 HD

Comedy Central

AlJazeera

Bloomberg TV

Boomerang

BBC World News

CNN

TV 2 News

History Channel HD

Disney XD

Disney Junior

Cartoon Network

TV 2 Fri HD

Nickelodeon Toons

VH1 Classic

Viasat History HD

Viasat Golf

Viasat Explorer HD

VH1

TV 2 Sport HD

TV 2 Sport X

Uptown Classic

dk4 HD

Viasat Nature HD

TV 2 Zulu HD

TV3 Puls

TV3 Sport

TV3+ HD

Animal Planet HD

Disney Channel

Eurosport 1

Eurosport 2

CNBC

Dantoto

Kanal 4

TV3 Max

MotorVision TV

MTV Hits

MTV Dance

MTV

MTV Rocks

Nat. Geographic Wild

Nat. Geographic HD

Nat. Geographic

H2 HD

ID Investigation Di

Nick JR.

Nickelodeon

TV 2 Charlie

Sky News

Tilvalgspakker Tilvalgskanaler

Tilvalgskanalerne er en nem og fleksibel måde at supplere din 
TV-pakke på. Allerede fra Grundpakken kan du vælge en eller 
flere af dine yndlingskanaler. 

Du kan selv nemt og hurtigt ændre dine valg i selvbetjeningen,
så du altid har adgang til de mest aktuelle kanaler. 

Supplér din TV-pakke.

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye TV-kunder.

10,-pr. md.*

KANALER FRA

Nemt at skifte
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Få TV 2 PLAY Favorit + Sport.
Fra januar 2020 udskifter vi TV 2 PLAY Premium med TV 2 
PLAY Favorit + Sport, og som kunde hos os får du nu adgang 
til syv live kanaler inkl. den nye TV 2 Sport X. Se alle dine 
yndlingsserier og snigpremierer, når du vil og hvor du vil. 
Vælg mellem mere end 10.000 programmer fra alle TV 2s syv 
kanaler, der tilbyder alt fra dagens nyheder, serier, sport og 
comedy. 

Få TV 2 PLAY Favorit + Sport for kun 59 kr./md. (normalpris 
179 kr./md.) allerede i Mellem- eller Fuldpakken.

*Der er en bindingsperiode på 1 mdr. for nye TV-kunder.
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Internet til alt.
Og mere til.

199,-pr. md.*

God til de fleste

100/20 MBIT/S
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Hvis DU HAR mEllEm 
-oG FUlDPAKKE HAR vi 
løbENDE EN GoD PRis 
På Tv2 PlAy. AKTUEl 
PRis FiNDEs På voR 
HjEmmEsiDE.



Når det handler om internet, har vi alle sammen forskellige behov. Uanset om du har brug 
for ekstra meget power, når der både skal games og streames på samme tid, eller blot  
bruger dit internet en gang imellem, tilbyder vi en stabil internetforbindelse. Samtidig kan 
du tilkøbe både sikkerhedspakker og access points til at booste din trådløse forbindelse, så 
du altid er sikker på, at du får det fulde udbytte af din forbindelse.

Den rigtige hastighed til dig
Med vores brede udvalg af hastigheder er du sikker på, at du ikke betaler for en hastighed, 
du ikke bruger. Når du skal vælge den rigtige hastighed, er det en god ide at overveje, 
hvordan du og familien bruger internettet. Bruger du blot nettet til at læse nyheder, tjekke 
mails og være på sociale medier, er den mindste hastighed god. Er I derimod mange online 
samtidigt og skal der streames og games, kræver det hastighed i den højere ende. 

Den rigtige
hastighed til dig. 

135,-pr. md.* 199,-pr. md.* 269,-pr. md.* 349,-pr. md.* 399,-pr. md.*

* Inklusiv gratis leje og opsætning af modem. Ingen bindingsperiode.

20/5 Mbit/s 100/20 Mbit/s 120/30 Mbit/s 150/40 Mbit/s 200/40 Mbit/s
Vores mindste hastighed 
er perfekt til dig, der 
primært bruger nettet 
til nyheder, e-mail, net-
bank og sociale medier.

Denne pakke er god
til den mindre familie,
der også gerne vil
streame, se TV, lave 
skolearbejde og spille 
online.

Denne pakke er til
den større familie, der
gerne vil streame og
spille online på én
gang uden ventetid.

En super god hastighed 
til dig, der enten har 
gamere i huset eller 
gerne vil streame film 
i god kvalitet uden 
problemer.

Vores højeste hastig hed, 
når der skal være plads 
til, at hele familien kan 
streame film på samme 
tid eller generelt har 
mange enheder online 
samtidigt.
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Boost dit
trådløse internet.

Hvis du oplever, at dit trådløse internet har dårlig dækning i dele af din 
bolig, kan du nemt afhjælpe problemet med et access point. Access 
pointet kobles til dit modem, og på den måde kan du forstærke det 
trådløse signal, så du får fuldt udbytte af din forbindelse i hele huset.  
Du kan endda koble flere STRONG-enheder sammen trådløst og nå 
rundt i hele boligen uden at trække netværkskabel. STRONG måler kun 
4x11x11 cm og kan nemt placeres diskret på en hylde eller reol.

Få en optimal forbindelse i hele huset.
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Boost
sæt med 2 boostere

1700,-
          inkl. installation



  

Online sikkerhed
på alle enheder.

Med F-Secure Safe 5 og F-Secure Total 5 kan du vælge mellem to prisvindende, effektive muligheder 
for online tryghed til attraktive priser. F-Secure yder både virusbeskyttelse og værner om dit privatliv.

Både F-Secure Safe 5 og F-Secure Total 5 gælder for 5 enheder og virker både til iOS, Android 
og Windows styresystemer. Du bestiller nemt F-Secure i selvbetjeningen.

F-Secure Safe F-Secure Total
Virusbeskyttelse

Automatiske opdateringer

Browserbeskyttelse

Bankbeskyttelse

Forældrekontrol

Beskyttelse mod ransomware

Finder

Enkel administration

Beskyt alle enheder

Privatlivsbeskyttelse

Wi-Fi-beskyttelse

Virtuel placering

Sporingsbeskyttelse

F-Secure KEY-adgangskodestyring

Tryghed for hele familien.

30,-pr. md.*

ANTIVIRUS
Fra
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FreMtiD
Udviklingen indenfor vort område går rigtig 
stærkt, og vi forsøger hele tiden at følge med. 
Kravenene til hjemmets eller arbejdspladsens 
hastigheder på internettet bliver hele tiden 
skærpet, derfor planlægger Sønderho 
Antenneforening at introducere hastigheder op 
til 1000 MB. Det foreløbige arbejde er igangsat, 
og i løbet af efteråret 2021 vil vi have en nøjagtig 
tidsplan.

På fjernsynsdelen sørger vi naturligvis hele 
tiden at tilpasse vort udbud til det vore kunder 
efterspørger, så også her sker der fortløbende 
tilpasninger.

Dette og meget andet orienterer vi løbende om 
på vores hjemmeside. Gå derfor på opdagelse 
på:

www.soenderho-af.dk

her finder du alle relevante oplysninger om 
os, nyheder, aktuelle tilbud, blanketter til 
indmeldelse, link til selvbetjening og meget 
mere.

Alle priser, programpakker m m angivet i 
denne brochure er gældende pr 01.07.2021 
og vi forbeholder os ret til ændringer i 
programsammensætningen. De helt aktuelle 
muligheder  finder du altid på vores hjemmeside.

Ønsker du at blive medlem eller høre mere om 
vores forening, er du meget velkommen til at 
kontakte os

Sønderho Antenneforening
Landevejen 63
Sønderho
6720 Fanø
Tlf. 24895770
E-mail info@soenderho-af.dk

Fjernsyn - Internet - Telefoni
Vi dækker det hele og er til for dig!



...vi dækker det hele

Sønderho
Antenneforening
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