
www.refsvindinge-antenneforening.dk, Formand Christian Hein, Telefon: 29 27 41 51  

 
Refsvindinge d. 17. juni 2015 

Sommer!! nyhedsbrev 
Sommervejret udebliver, men det gør sommerkampagnen fra Refsvindinge antenneforening ikke. 
I dette nyhedsbrev kan du læse om kanalændringer, kampagner og nye muligheder med web tv på pc og 
IPad. 

Kanal ændringer 
Kun ændringer vedrørende fuldpakken: 
Fra 1. juli lukker kanalerne Eurosport 2 og CANAL 8. Til erstatning for disse 2 kanaler kommer der i 
fuldpakken Eurosport Danmark. 
Eurosport Danmark bliver en rendyrket sportskanal baseret på højtprofilerede fodboldkampe fra den 

danske superliga, den tyske bundesliga, Europa League mm. samt tennis, cykling og en række af andre 

idrætsgrene. Indholdet vil dels stamme fra den gamle Eurosport 2 samt  

CANAL8 Sport. 

 
Fra 15. juli ophører kanalen Showtime med at eksistere, og udgår dermed af fuldpakken. 

Sommerkampagne 2015 
Frem til 31. august holder foreningen kampagne med gratis tilmelding og gode priser på etablering af 
fibernet. Du er allerede medlem, så vi vil opfordre dig til at fortælle din nabo om mulighederne i 
Refsvindinge antenneforening. Vores ambitiøse mål er at nå op 200 medlemmer ved årsskiftet. 
Foreningen planer om at udvide i Ellinge er annulleret da der ikke var den nødvendige økonomi i en sådan 
udvidelse. 

Web tv. Nu også uden for huset 
Sommerferien står for døren og mange forlader hjemmets fire vægge, for enten at nyde vejret i haven, tage 
på standen eller et smut i sommerhus.  
Er du internetkunde hos Waoo, er det en god idé at huske din tablet eller den bærbare. Nu kan du nemlig 
tage dine TV-kanaler med, når du tager hjemmefra – det eneste det kræver er, at du har forbindelse til 
internettet. 
 
Du kan ligge i hængekøjen i haven og se den vigtige bjergetape i Tour de France. Og skulle regnen mod 
forventning begynde at sile ned på sommerhusturen, kan du naturligvis også gå på Waoo! Bio og leje en 
god film til at fordrive ventetiden med, indtil solen igen kigger frem. Uanset hvor du skal nyde den danske 
sommer, kan du se dine TV-kanaler. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


