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Kære medlem af 
Vamdrup Antenneforening
Vamdrup Antenneforening samarbejder som bekendt med Stofa om at 
tilbyde medlemmerne en lang række forskellige TV-produkter.
Hvordan samarbejder vi med Stofa?
Vamdrup Antenneforening har indgået en administrationsaftale med 
Stofa, og har valgt at samarbejde med Stofa i alle tekniske og prakti-
ske anliggender, herunder står Stofa for udbygning, service og vedli-
gehold af det tekniske anlæg.

På Stofas hjemmeside findes et afsnit, der hedder ”Stofa-mine si-
der”. Her har man bl.a. mulighed for at tilmelde sig driftsinformatio-
ner via sms og/eller e-mail, se sine regninger og bestille kanaler til 
MitTv

TV-PAKKER

Vamdrup Antenneforening har 3 standard tv-pakker:
. Lille pakke- med noget til alle
. Mellem pakke-familiepakken-med bredunderholdning
. Stor pakke- underholdning-+ sport og film 24 t
Indholdet pr. 1. januar 2018 i disse 3 pakker kan ses i sin helhed på de 
følgende sider.

SMART TV

Hvad er Stofa SmartTv?
Stofa SmartTv er en tv-boks med et SmartTv-abonnement. SmartTv 
abonnementet giver adgang til en lang række funktioner, der giver en 
bedre og mere fleksibel tv-oplevelse.
Med Stofa SmartTv behøver du nemlig ikke indrette dig efter dagens tv-
program. Det er dig, der bestemmer over dit tv og ikke omvendt.
Med Stofa SmartTv kan du:
- starte igangværende programmer forfra
- pause eller spole tilbage i igangværende programmer
- se programmer op til 7 døgn tilbage

- optage programmer såfremt tv-boksen har harddisk
- få adgang til tv- og filmarkiver med masser af børneunderholdning og 
spændene serier og film
- Leje mere end 5.000 film online direkte fra sofaen.

WEB TV

Når man har fra Vamdrup Antenneforening, følger WebTv til mobil, tablet, 
pc og AppleTV4 automatisk med. Via WebTv har man 
Med lille tv-pakke adgang til:
. DR TV- arkiv over DR’s udsendelser 
Med mellem tv-pakke derudover også adgang til:
. StartForfra+- se tv op til 7 døgn tilbage
. Pause og spole
. Cartoon Network og Nickelodeon arkiver
. Viasat FilmFavoriter
. Nickelodeon Play
Med stor tv-pakke desuden også adgang til MTV Play

MIT TV

Med Stofa MitTv har man via Stofa Tv-boksen helt frit kanalvalg- uden 
tv-pakke, og alle SmartTv funktionerne følger med.
TV-kanalerne købes via tv-guiden og betales med VisaDankort på Mine 
Sider på stofa.dk. Inden beslutning om køb er det muligt at se 3 minut-
ter af hver kanal.

VÆLG SELV FRIT

Som supplement til tv-pakken kan man tilkøbe 1 eller flere ekstra tv-
kanaler fra Stofa.
Ønskes kun denne ene mulighed og altså ikke de ovenfor nævnte inter-
aktive muligheder, behøver man blot en Stofa kortlæser med kort – og 
altså ikke nogen TV-boks.
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VM I FODBOLD
 På Ekstrakanalen, som alle med en tv-pakke har adgang til, vil Vamdrup 
Antenneforenings medlemmer i perioden 14. juni-15. juli i år for første 
gang nogensinde kunne opleve VM fodbold i 4K Ultra HD med HDR.
Det forudsætter naturligvis, at man har et 4K-tv, som til gengæld giver en 
opløsning med 4 gange flere pixels end Full HD.
Derudover sikrer HDR (High Dynamic Range), at banen kan gengives 
ordentligt, selv om halvdelen af banen er i sollys og den anden halvdel i 
skygge.
Det er kun de kampe, der sendes på TV2, der vil blive vist i 4K kvalitet på 
ekstrakanalen.
Vi ønsker god fornøjelse til alle fodbold-entusiaster-med fodbold i fanta-
stisk kvalitet!!
Bestyrelsen
Vamdrup Antenneforening

VÆLG SELV 8, 16 ELLER 32 KANALER

Som supplement til den lille tv-pakke er det muligt at tilføje 8, 16 eller 
32 tv-kanaler helt efter eget valg. Der kan vælges mellem de 84 tv-kana-
ler, der lige nu er til rådighed i VælgSelv Frit.
Forudsætningen er foruden den lille tv-pakke en Stofa kortlæser eller en 
Stofa SmartTv-boks.
Oversigt over gældende priser se Stofa.dk.

ARKIV OG FILMLEJE  
Via Stofa SmartTv-boksen er det som omtalt ovenfor under WebTv muligt 
at tilgå DRTV og tilkøbe film, serier og ekstra tv-pakker i Stofa Filmshop-
pen.

RADIOKANALER
Radiokanaler kan som hidtil høres via antennestikket i væggen. Se over-
sigt længere fremme.

BREDBÅND
Vamdrup Antenneforening har i samarbejde med Stofa mulighed for at 
tilbyde dig internet/bredbåndshastigheder på helt op til 300 Mbit.
Alle medlemmer i Vamdrup Antenneforening har mulighed for at få gratis 
Stofa internet/bredbånd på 4/1 Mbit/s.

TELEFON

RADIO

BRED-
BÅND

TV TO GO
/ START 
FORFRA

FRIT VALG

TV

5



6 7

TAG TV-PAKKEN MED PÅ FERIE
Som resultat af nye EU-regler vil Vamdrup Antenneforenings medlemmer 
fra 1. april 2018 have mulighed for at tage tv-pakken med på rejse eller 
ferie.
Medlemmer med mellem eller stor tv-pakke vil derudover også have 
adgang til de interaktive funktioner som StartForfra og leje af film.

6

TELEFON

RADIO

BRED-
BÅND

TV TO GO
/ START 
FORFRA

FRIT VALG

TV

7

G
R

U
N

D
P

A
K

K
EN

 (
2

7
+

6
 k

an
le

r)

DR 1 NRK 1

DR 2 TV 2 Norge

DR 3 SVT1 HD

DR Ramasjang TV 4 Sverige

DR Kultur ARD Das Erste

DR Ultra ZDF

TV 2 Syd NDR 3

TV 2 Charlie RTL

Tv Syd+ RTL 2

TV 3 SAT 1

TV 3 Puls Pro 7

DK 4 Stofakanalen

Kanal 5 Ekstrakanalen

Folketingskanalen DR1 Syn

TV Kolding DR2 Syn

Kanal Syd DR3 Syn

DRK Syn

Pris pr. md.: kr. 180,-
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VælgSelv 
8, 16 eller 32

Vælg 8, 16 eller 32 ekstra kanaler til en fast pris oven på lille tv-pakke
Vælg frit mellem sport, nyheder og dokumentar
Skift dine kanaler løbende på Mine Sider
Skift mellem de 3 VælgSelv-pakker, hvis dit behov ændrer sig

Bland din helt egen tv-pakke med 8, 16 eller 32 ekstra kanaler efter dit valg

Med VælgSelv 8, 16 eller 32 kan du via WebTv starte dine programmer forfra i op til 
48 timer, og du får StartForfra med 7 dages arkiv på rigtig mange af dine kanaler. 
Samtidig har du adgang til DR Arkiv og filmleje med 5.000 gode titler. Så kan du altid 
se, hvad du vil, hvor og når, du vil. Det er mere frihed til dig. 
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Pris pr. md.: kr. 180,-
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I et stort hjem kan rækkevidden for et enkelt modem 
være utilstrækkelig. Dårlig wifi-dækning kan skyldes 
din boligs størrelse, omfanget af vægge signalet 
skal igennem og byggematerialer i skillevægge og 
etageadskillelser.

Derfor tilbyder Stofa en Access Point-løsning, der 
kan styrke dit netværk.

*Access Point tilbydes til kunder på Stofa kabel-tv-anlæg. 
Vær opmærksom på, at lokale forhold i boligen kan have 
indflydelse på wifi-signalets hastighed og rækkevidde.

Få dit wifi op i gear

Vidste du… 
... at vores modemmer 
automatisk finder den 
bedste kanal at sende 

på hos dig? 

 Et Access Point videresender det originale, fulde signal fra dit modem  
 via et kabel – uden tab af signalstyrke. 

 Du kan vælge et eller flere Access Points afhængig af, hvilken dækning,  
 du ønsker – de kan opsættes både kablet og trådløst. 

 Access Point-løsningen opsættes og installeres af en tekniker fra Stofa. 

 Teknikeren hjælper dig med at finde den bedste løsning og placering  
 efter dit behov – og gør det hele klar til brug.*

Læs mere på stofa.dk 
– eller ring til os på 88 30 30 30
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TV 2 Fri Cartoon Network

TV 2 News Nicklelodeon

TV 2 Zulu Discovery Channel

TV 3+ Nat. Geographic

Kanal 4 TNT

6'eren TLC

Disney Channel

Mellempakken indeholder  
også Grundpakken. 

Pris pr. md.: kr. 380,-



Telefoni
Frit telefoni abonnement 
Med bredbånd (også den gratis forbindelse) er det muligt få koblet 
sin fastnettelefon om og ringe billigt via bredbåndsforbindelsen, 
det koster kr. 10,- pr. md ligesom det med Telefoni Fast Pris, til kr. 
60,- pr. md. er muligt at ringe til alle fastnet uden at tænke over 
minutforbruget. 

Der er desuden adgang til en række tjenester som f.eks. vist num-
mer, viderestilling, telefonsvarer og skjult nummer uden ekstraom-
kostning.
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TV 2 Sport VH 1

TV 3 Sport CNN

TV 3 Max Discovery ID

Canal 9 Nat Geo. Wild

Eurosport 1 Animal Planet

Eurosport 2 Comedy Central

Disney XD Viasat UHD

MTV VH1 Classic

Esports TV

Fuldpakken indeholder  
også Mellempakken. 

Pris pr. md.: kr. 525,-
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Radioprogram

VLR Kolding 87,50 MHz

DR P2 Klassisk 88,50 MHz

DR P1 89,40 MHz

Disponibel 90,00 MHz

DR P4 Syd 90,50 MHz

DR P4 3KN 91,50 MHz

DR P3 92,40 MHz

Nova FM 95,00 MHz

Skala FM 96,50 MHz

NDR 2 97,90 MHz

RSH 98,50 MHz

NDR Kultur 99,10 MHz

NDR 1 100,60 MHz

RTL Radio 101,80 MHz

Sunshine Live 102,10 MHz

Globus Guld 103,00 MHz

Radio24syv 103,50 MHz

Radio Globus 104,40 Mhz

Mobilabonnement 
med masser af fordele

Til dig med Stofa Bredbånd: Få meget mere for pengene

Hos Stofa får du masser af fordele.  
Har du for eksempel bredbånd fra Stofa, 
får du samlerabat på Stofa Mobil, og 
vælger du samtidig Lille, Mellem eller Stor 
mobilabonnement, giver vi dig dobbelt op 
på data.

Med Stofa Mobil får du et abonnement, der passer til lige netop dit behov – til 
en fast, lav pris uden binding. Du får fri tale, fri SMS og MMS, og du kan surfe 
løs på Danmarks bedste 4G-netværk. Og så kan du endda dele dit abonne-
ment med hele familien.

Fordele med Stofa Mobil:

 Til alle – også dig uden Stofa Tv og Bredbånd

 Fast lav pris uden binding

 4G-dækning på Danmarks bedste netværk

 Samlerabat og dobbelt op på data med Stofa Bredbånd

 EU-roaming: Brug din mobil på ferien - uden at betale ekstra

Læs mere på stofa.dk 
– eller ring til os på 88 30 30 30
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Kanalsøgning
Har du ikke en Stofa boks, skal du foretage en ny kanalsøgning på dit tv for at 
se de digitale tv-kanaler.

Har du fladskærm med DVB-C tuner?
Du kan få dine tv-kanaler digitalt, hvis du har en fladskærm med indbygget 
DVB-C tuner.
De fleste fladskærme kan lave en automatisk kanalsøgning. Du skal sørge for at 
lave en digital søgning, ikke analog.
Det står som regel på bagsiden af fladskærmen hvilken tuner, der er indbygget. 
Er du i tvivl, så kig i betjeningsvejledningen eller på internettet.
NB: Du kan i nogle tilfælde blive bedt om at vælge DVB-T (Antenne) eller DVB-C 
(Kabel-tv) - her skal du vælge DVB-C.

Find kanalerne manuelt
Har tuneren problemer med at finde kanalerne, kan du manuelt indtaste 
følgende:
• Frekvens: 346 MHz (346000 kHz)
• Netværks-ID: 0
• Modulation: 64 QAM
• Symbol rate: 6900 KS

Til dig med Stofa SmartTv boks
Har du allerede SmartTv indstiller boksen selv evt. nye kanaler som for eksem-
pel de nye digitale DR kanaler. De fleste kanaler får en ny digital plads, så hvis 
du har lavet en farvoritliste eller låst nogle kanaler, skal de indstilles igen. 

Kan du ikke finde kanalerne?
Mange kanaler sendes både kodet og ukodet på anlæg med fri digital-tv. Det 
betyder, at dit tv i nogle tilfælde starter med at finde den kodede version. Kig-
ger du videre i kanallisten, vil du i de fleste tilfælde også finde den ukodede 
version. På enkelte tv kan det være nødvendigt at foretage søgningen ”inklusiv 
krypterede kanaler”. 

Vejledning til kanalsøgning på dit Tv
Hvordan du på netop dit Tv finder opsætningen af kanalerne, afhænger i høj 
grad af producenten og modellen på dit Tv. Herunder finder du de mest gængse 
producenters vejledninger til kanalopsætning. 
Kilde: www.stofa.dk

Regler for pakkevalg 2018
Indholdet af de forskellige pakker fremgår af de forreste sider.
Ændring af pakkevalg kan ske med et varsel på løbende måned + 
30 dage.

Ønske om ændring skal rettes til Sofas kundeservice på telefon 
8830 3030 eller via mail www.stofa.dk/kundeservice.

Omkostninger ved pakkeændring afregnes direkte med Stofa. Pri-
serne kan ses på Stofas hjemmeside.

Foreningens bestyrelse:

Formand: Kjeld Larsen, Hvidøre 46, tlf. 8243 3807
 kpl@vamdrupantenneforening.dk

Næstformand: Bjarne Pedersen, Østergade 24, tlf. 7558 1567
 bp@vamdrupantenneforening.dk

Kasserer: Chelina Hougaard, Trelle Ager 59 B, tlf. 2092 2873
 ch@vamdrupantenneforening.dk

Sekretær: Anni Aarestrup, Lindegade 9, tlf. 7558 2242
 aaa@vamdrupantenneforening.dk

Best.medlem Jens Lundtoft, Kæmpes Ager 9, tlf. 5138 8412
 jl@vamdrupantenneforening.dk

•



18 1918

Administration af 
foreningens opkrævninger.
Vamdrup Antenneforening samarbejder med Stofa og efterhånden som de indi-
viduelle muligheder er blevet større og større, har vi set det hensigtsmæssigt at 
Stofa håndterer administrationen af pakkeskift, til og frameldinger, kundeser-
vice og opkrævning af kontingent hos vores medlemmer.

Du er selvfølgelig stadig medlem af Vamdrup Antenneforening. Samarbejdet 
betyder blot, at du skal kontakte Stofa på 88 30 30 30, hvis du har spørgsmål til 
din tilslutning. Det kan være spørgsmål til din regning, skift til anden tv-pakke, 
bredbånd med mere.

Ved fraflytning skal din aftale med Vamdrup Antenneforening afmeldes hos 
Stofas kundeservice,

Åbningstider:
Stofas kundeservice  Teknisk support
Hverdage 8:00 – 19:00 Hverdage 8:00 – 22:00
Weekend Lukket Weekend 8:00 – 19:00
Helligdage Lukket Helligdage 8:00 – 19:00
Ring  88 30 30 30 Ring  88 30 30 30
 
Eller chat med en medarbejder via Stofas hjemmeside.

INFO: 
Fakturering af din tv-pakke sker kvartårligt med forfald i januar, april, juli og 
oktober.
Du kan skifte tv-pakke med en frist på løbende måned + 30 dage.

Oplever du problemer, kan du altid henvende dig til bestyrelsen med dit anbrin-
gende, så hjælper vi gerne med råd og dåd.
Med venlig hilsen Vamdrup Antenneforening og Stofa

TRYKT VED

TRYK PÅ SERVICE · SERVICE PÅ TRYK




