Nyhedsmail nr. 1/2019 fra NyraadNet
Bestyrelsen for NyraadNet ønsker alle vores medlemmer et rigtig godt nytår.
Med årets første nyhedsmail inviterer NyraadNet igen på gratis billetter til håndbold. Det drejer sig
om TMS Ringsted hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.
Invitationen sker i samarbejde med Dansk Kabel TV.
Billetterne tilbydes som tidligere efter ”først til mølle” princippet. Ønsker du nogle af de gratis
billetter, går du ind på www.nyraad.net under kontakt og udfylder formularen. Du kontaktes
herefter af en fra bestyrelsen.
Planlagte spilledage og –tid i foråret:
 Onsdag den 6. februar klokken 19.30 mod Skanderborg Håndbold
 Fredag den 22. februar klokken 19.30 mod Nordsjælland Håndbold
 Fredag den 8. marts klokken 19.30 mod Ribe-Esbjerg Håndbold
 Lørdag den 30. marts klokken 14.00 mod Lemvig-Thyborøn Håndbold
Ny tv- og streamingkanal ved navn Xee i grundpakken på kanalplads 62 fra den 20.
januar. I forbindelse med kanalomlægning den 5. februar (se nedenfor under kanalomlægning)
skifter Xee til kanalplads 4.
Xee er en dansk underholdningskanal med fokus på serier og underholdning. Kanalen vil være
tilgængelig som både tv-kanal og via streaming fra web, app eller tv-boks. Xee bliver en del af
Grundpakken, og vil sende et unikt mix af originale danske programmer og amerikanske
kvalitetsserier.
Når Xee går i luften den 20. januar, bliver det fx med danmarkspremiere på sæson 9 af 'The
Walking Dead'. Kanalen byder også på 'Family Guy' og 'Suits', dramaserier som 'Proven Innocent'
og 'The Passage' og den helt nye komedieserie 'Sunday', der har Melvin Kakooza og Lars Hjortshøj
i hovedrollerne.
Xee er et samarbejde mellem YouSee og Hollywoodstudiet FOX. Kanalen har eksklusive rettigheder
til en lang række serier og programmer, som ikke kan ses andre steder. Og vil løbende vise
danmarkspremiere på nogle af verdens største serier og nyeste sæsoner.
Nu er Netflix en del af Bland Selv Universet.
Bland Selv din helt egen pakke med både tv og streaming. Netflix er nu en af mulighederne i Bland
Selv pakkerne, når du blander din helt egen underholdningspakke med både tv-kanaler og
streamingtjenester. Og du kan endda skifte dem ud, lige når det passer dig – direkte på dit tv med
en YouSee Tv-boks.
Du kan blande for 10 eller 36 point i hhv. Bland Selv Mellem- eller Fulpakken. Hver tv-kanal og
hver streamingtjeneste har en pointværdi, og du blander bare, til dine point er brugt op. Vælger
du en traditionel tv-kanal, bruger du 1 point. Vælger du en streamingtjeneste, bruger du 3-6 point.

Du kan blande og skifte indholdet af din nye tv- og streamingpakke direkte via YouSee Tv-boksen,
YouSee Tv & Film-appen og tv.yousee.dk. Og du kan se det, du har valgt inden for en time. Det du
har valgt, kan du frit skifte ud igen efter 30 dage.




Med Bland Selv får du:
Mulighed for at blande en tv-pakke med både tv-kanaler og streamingtjenester
10 eller 36 point til at blande for. En tv-kanal = 1 point. En streamingtjeneste = 3-6 point
Husk når du vælger Bland Selv, skal der en boks eller et kort til de TV hvor du ønsker at se Bland
Selv. På TV i husstanden uden boks/kort kan du fortsat se grundpakken.
Læs mere om bland selv på www.nyraad.net
Kanalomlægning
Den efterhånden uundgåelige årlige kanalomlægning sker i Nyråd tirsdag den 5. februar klokken
01.00 – 10.00. Korte afbrydelser af TV signalet vil kunne forekomme i denne periode.
Se her, hvilke kanaler der få ny kanalplads:
Kanal
TV 2
TV3
Xee
DR2
DR3
DR K
MTV
Viasat Golf
Discovery Science

Ny kanalplads
2
3
4
19
20
21
24
Kanalplads 51 indtil kanalomlægning. Derefter kanalplads 40
Kanalplads 19 indtil kanalomlægning. Derefter kanalplads 47

Kanaloversigt gældende fra 5. februar, vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.nyraad.net
senest fra 5. februar.
Ønsker du ikke længere at modtage vores nyhedsmail, sender du blot en mail til leif@nyraad.net
med besked på hvilken mailadresse der skal slettes. Det gøres nemt ved at besvare denne mail.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

