Nyhedsmail nr. 1/2020 fra NyraadNet
Nu er der igen mulighed for gratis billetter til håndbold - Herrer.
I lighed med de seneste år kan NyraadNet, i samarbejde med Dansk Kabel TV fortsat tilbyde
gratis billetter til TMS Ringsted hjemmekampe i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.
Billetterne tilbydes som tidligere efter ”først til mølle” princippet.
Ønsker du nogle af de gratis billetter, sender du en mail til leif@nyraad.net hvor du anfører
antallet af billetter og til hvilken kamp.
Planlagte spilledage og –tid januar, februar og marts måned.:
 Fredag den 17. januar klokken 20.00 mod Team Sydhavsøerne
 Torsdag den 30. januar klokken 19.30 mod Ajax København
 Torsdag den 20. februar klokken 19.30 mod FIF
 Søndag den 1. marts klokken 15.00 mod HC Midtjylland
 Torsdag den 12. marts klokken 19.30 mod Roskilde Håndbold
 Lørdag den 28. marts klokken 16.00 mod HC Odense
Kanalomlægning.
Den årlige kanalomlægning her i Nyråd er i år planlagt til tirsdag den 14. januar i tidsrummet
01.00 – 20.00. Der vil kunne forekomme mindre afbrydelser af TV signalet i perioden. Den nye
kanalplacering kan hentes på vores hjemmeside www.nyraad.net
Kanalomlægningen kan medføre, at det på nogle TV apparater kan være nødvendigt at
genindlæse tv-kanalerne.
Bland Selv TV.
Siden årsskiftet har YouSee haft en del udfordringer med deres Bland Selv produkter, hvilket har
vist sig ved at de kanaler der udgik af pakkerne fra 1. januar, fortsat har optaget point i Bland Selv
universet. Dette har afstedkommet, at der ikke har været tilstrækkeligt med point til at vælge nye
kanaler for. Det har dog været muligt selv at fjerne de udgåede kanaler. Problemet skyldtes en
teknisk fejl og er nu løst hos stort set alle kunder.
Langt de fleste med Bland Selv kan nu komme ind og tilvælge nye kanaler og streamingtjenester.
Og Bland Selv handler om, at man selv kan vælge, hvad man gerne vil se.
Som kompensation for denne ulempe giver YouSee nu alle medlemmer med en Bland Selv-pakke 3
ekstra point i 3 måneder, som de kan bruge til at blande tv- og streamingoplevelser for.
De 3 ekstra Bland Selv-point vil være tilgængelige i løbet af marts måned og i 3 måneder frem.
Discovery / YouSee.
Der er desværre fortsat intet nyt om uenigheden mellem YouSee og Discovery.
Se mere om Discovery på heltsort.dk og se, hvorledes du fortsat kan se Discovery kanaler på
streamingtjenesten Dplay.
Mød bestyrelsen.
Igen i år kan du møde bestyrelsen på Vordingborg Messen den 15. og 16. februar.
Hjemmesiden.
Du kan altid opdatere dig med seneste nyt om TV, streaming, bredbånd med videre på
www.nyraad.net
Venlig hilsen
Bestyrelsen for NyraadNet

