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Langeskov Antennelaug
Stigende priser på mellem og store tv-pakker.
Selvom vi i samarbejde med Stofa har formået at holde 
priserne på tv-pakker i ro de seneste par år, er vi pr. 1. 
April 2023 nødt til at hæve priserne på den mellem og 
store tv-pakke. Den lille tv-pakke stiger ikke, da det er 
lykkes os at holde denne pakke i ro, så prisen fortsat bliver 
kr. 207,00 pr. md. inkl. moms, nøjagtig som prisen har 
været siden 2020, 2021, 2022 og nu igen for 2023.

Det er store prisstigninger på sportsrettigheder, der 
betyder, at Stofa har stået i den situation, at de enten skulle 
tage sportskanalerne ud af tv-pakkerne eller acceptere, 
at priserne stiger for at bibeholde sporten som en del af 
pakkerne. Da sportskanaler er afgørende for mange kunder 
og medlemmer, er det vigtigt for både os og Stofa fortsat at 
kunne tilbyde et stort udvalg af sportskanaler. 

Helt konkret stiger prisen på den store tv-pakke med kr. 
150,00 pr. md. inkl. moms, så prisen fra d.    1. April 2023 
er kr. 775,00 pr. md. inkl. moms . Prisen på den mellem tv-
pakke stiger med kr. 60,00 pr. md. inkl. moms, så prisen fra 
d. 1. April 2023 er kr. 511,00 pr. md. inkl. moms.

I forbindelse med prisstigningerne vil man som noget nyt 
få adgang til streamingtjenesten Viaplay Total, hvis man 
har en stor tv-pakke og Viaplay Film & Serier, hvis man har 
en mellem tv-pakke.

Vi er i samarbejde med Stofa lykkes med at holde prisen 

i ro hos de af vores medlemmer, der har en lille tv-pakke, 
hvor sport netop ikke fylder så meget. 

Ønsker man ikke at betale den stigende pris for 
sportsrettigheder, har man mulighed for at ændre sin tv-
pakke til en lille tv-pakke og så tilføje ’Vælg Selv’ kanaler, 
hvor man kan tilvælge et vist antal kanaler, der også 
inkluderer sport til omkring den pris, man betaler i dag.

I øvrigt får vores medlemmer    pr. 1. April    2023 mulighed 
for at købe    ”Vælg    Selv 10, 20 eller 30”, til en fast 
månedlig pris,    hvor der altid startes ud med den ”Lille Tv-
pakke”, og så med tillæg for pakken med 10, 20 eller 30 
point, efter pointværdi/antal    for tilvalgte kanaler – Med 
”Vælg Selv” får medlemmerne mere end med en traditionel    
tv-pakke, du kan nemlig blande både streamingtjenester 
og tv-kanaler, så det passer lige præcis til dig. Og det du 
normalt ikke får set, kan du nemt skifte ud med noget 
andet.

Der er pågået utrolige hårde og vanskelige 
forhandlinger for Stofa, med at få priserne på plads for 
de betalingskanaler som de samlet set forhandler på 
plads for alle de foreningsejede foreninger som de er 
leverandører til. Derfor har alle været under stort tidspres 
for at få det hele på plads til 2. Kvartal 2023, herunder 
betalingsopkrævning for TV for vores medlemmer. Af 
samme årsag har alt været uændret    for 1. Kvt. 2023, 

nøjagtigt som i 2022. Når der sker så store ændringer skal 
vores medlemmer ”Varsles”, Det vil blive gjort i et brev, 
som vil være tilgængelig på vores hjemmeside i uge 11, 
hvor nærværende annonce også meldes ud i ”Ugeavisen” 
og på vores hjemmeside. 

Tilbage er kun at meddele, at vores ”kanaloversigt” er 
under udarbejdelse ved Stofa, men kan ikke forventes at 
være klar før her ultimo marts, og så vil den også blive 
o� entliggjort på vores hjemmeside, sammen med ”Vælg 
Selv” produkter. Når kanaloversigten m.m. først forventes 
at være til rådighed ult. Marts er det fordi, der kan være 
afvigelser i forhold til andre foreninger m.h.t. udbud. Ikke 
alle foreninger har økonomisk muligheder som Langeskov 
Antennelaug, hvor vi specielt har nedjusteret vores 
kontingent, for at holde pakkepriserne og prisstigninger 
lavest muligt, herunder også ”Den lille TV-pakke” uændret. 

Så en sidste opfordring til vores medlemmer – ”Hold jer 
orienteret på vores hjemmeside” specielt fra uge 11 og 
frem til 1. April 2023. 

Med venlig hilsen 
John Kristensen, formand. 
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