Nyhedsmail nr. 2/2018 fra NyraadNet
1. Kanalomlægning.
Som nævnt i nyhedsmail nr. 1 / 2018 finder den årlige kanalomlægning i Nyråd sted torsdag den
8. februar i tidsrummet 01.00 – 10.00. Der kan forekomme mindre afbrydelser af TV signalet i
perioden.
Disse kanaler får ny kanalplads:
Kanal
Ny kanalplads
TV 2
3
TV3
4
Kanal 5
5
Comedy Central
11
DR K
24
TV3+
9
TV Puls
10
Nick Jr.
35
ID Investigation
54

Tv-pakke
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Mellempakke
Mellempakke
Fuldpakke
Fuldpakke

I forhold til YouSee standardudbud har vi i Nyråd, som det måske er jer bekendt, forhandlet os
frem til 6 ekstra kanaler. Disse 6 kanaler er NRK 2, SAT 1, PRO 7, Hovedstadens lokal TV, 3 SAT
og TV 2 Norge. De 6 ekstra kanaler ligger i mellem- og fuldpakken, hvis du ikke blander selv.
Blander du selv kan kanalerne tilkøbes som ”bland selv kanal”.
Nævnte 6 kanaler samt alle øvrige kanaler i YouSee udbud berøres ikke af kanalomlægningen.
Sådan genindlæser du dine tv-kanaler
Her er en generel guide til, hvordan du genindlæser dine tv-kanaler, hvis de ikke indlæses
automatisk ved kanalomlægningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Først går du ind i menuen på dit tv
Se om der er et menupunkt, der hedder ”Indstillinger” eller ”Konfigurationer”
Find det punkt, der relaterer til ”Digital” eller ”Opsætning”
Bliver du bedt om at vælge ”Operatør”, skal du vælge ”YouSee”
Når du bliver bedt om netværks-id ved digital indlæsning, skal du indtaste
netværks-id 100.
6. Har du valgfrie kanaler i din tv-pakke, skal du bruge netværks-id 111
7. Under frekvens skal du indtaste 450 MHz eller 450000 KHz
Du kan finde flere informationer på yousee.dk/kanaler.
Anvender du en tv-boks indlæses kanalerne automatisk.
Hvis du har en YouSee Plus-Boks (Samsung) kan det eventuelt være nødvendigt at
genstarte boksen.
Du kan finde en komplet oversigt over kanalernes nye placering på www.nyraad.net

2. Gratis billetter til Håndbold.
Der er stadig kampdage tilbage her i forårssæsonen 2018, hvor NyraadNet i samarbejde
med Dansk Kabel TV kan tilbyde gratis billetter til TMS Ringsted hjemmekampe i Dansk
Kabel TV Arena i Ringsted.
Billetterne tilbydes som sædvanligt 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.
Resterende spilledage og –tid i foråret:
•
•

Onsdag den 28. februar klokken 19.30 mod Ajax København
Lørdag den 10. marts klokken 16.00 mod HEI skæring

•
•

Fredag den 23. marts klokken 19.30 mod Team Sydhavsøerne
Lørdag den 14. april klokken 16.00 mod Randers HH

3. Udlicitering af medlemsadministrationen.
Som nævnt på foreningens generalforsamling den 30. november 2017, har bestyrelsen
besluttet at udlicitere store dele af kassererjobbet, da det er blevet for belastende, og for
risikofyldt, at én person sidder med denne opgave. Bestyrelsen har undersøgt markedet og
indhentet tilbud. Med virkning fra opkrævningerne for april kvartal overtager Dansk Kabel
TV opgaven. I løbet af februar måned vil vi husstandsomdele yderligere information
vedrørende dette.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

