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BBC satsar på Norden och förändrar
BBC Worldwide Channels kommer att i Norden lansera ett nytt paket med
kanaler ur BBC rikhaltliga produktion. Kanalerna kommer att delas in i teman
och vara tillgängliga från och med December månad.
BBC HD kommer i ett paket tillsammans med
följande kanaler: BBC Knowledge som är en
helt ny kanal för den nordiska marknaden.
Existerande kanaler som idag finns i utbudet,
som BBC Food och den generella
underhållningskanalen BBC Prime, kommer i nyputsade versioner och
lanseras då som BBC Lifestyle och BBC Entertainment.
De fyra kanalena kommer att bli speciellt skräddarsydda för den nordiska
publiken, och kommer att vara textade på svenska. Kanalena kommer att visa
prisbelönade högkvalitetsprogram, och kommer att byggas upp allt eftersom
efterfrågan finns.

På Astrasatelliten 19,2 grader Öst,
11509, V, kan man titta på den
Japanska tv-kanalen "NHK World
Tv " okrypterad. Man har börjat
med reguljära tv-sändningar, Man
sänder nyheter, dokumentärer och
informationsprogram om Japan.
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Raad TV

Rekordstort intresse för Com Hems HDTV-tjänst
På kort tid har antalet HDTV-kunder hos Com Hem ökat med rekordfart. I
augusti var varannan såld digital-tv-box en HD-box. Sedan Com Hem drog igång
sin första breda marknadsföringskampanj för HDTV har 60 procent av digitaltv-kunderna valt HD. Till årsskiftet räknar Com Hem med en fördubbling av
antalet HDTV-kunder.

Fiesta TV på W2
Fiesta TV, Bulgarien har nu ersätter TV-sändningar av City TV på Eutelsat
W2, 16 ° öst, 11.011 GHz vertikala (SR 27500, FEC 3 / 4). Signalen är
okrypterad.

N24 i 16:9 format
Den privata tyska nyhetskanalen N24 phar flyttat till en ny studio på
Potsdamer Platz i Berlin. De nya tekniska plattformen gör det möjligt att sända
i 16:9 formatet. Man sänder dygnet runt i detta format från och med nu.

Kristna TV-stationen ”Hope Channel”
Den kristna TV-stationen " Hope Channel
har meddelat att de kommer att starta en
tyskspråkig variant av deras tv-kanal 2009.
Man kommer att sända från Astrasatelliten
på 19,2 grader Öst, 12 148, H, okrypterat.
webbadress: www.hopechannel.de. Det
tyskspråkiga radiokanalen från samma station startade sina sändningar den 1 September på frekvensen: 12460, H.

För en kort tid sedan startade den
somaliska TV-stationen Raad TV
Internetional över Eutelsat satelliten Eurobird 9 okrypterat. Detta är
en privat tv-kanal som sänder
främst på somaliska. Programmen
som man sänder produceras i Australien, England, Norge och Kanada. Eutelsat Eurobird 9 grader
Öst, 11843 V, transponder 71.
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EbS+

Den fria okrypterade tv_kanalen
från europeiska Unionen, "Europe
by satellite" EbS startar sina sändningar i Januari 2009. Yterliggare en
tv-kanal med namnet EbS+ kommer
man att starta parallelt. Båda dessa
kanalerna kan idag ses. Man sänder
just
nu
runt
middagstid
11.30.14.30. Man kommer att
sända på EU:s samtliga 27
medlemsländers språk. Sirius 5 grader Öst, 12245, V, tr B28.
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Paloma Radio

Nyheter i korthet
Ny Schweisisk rockradiostation har startat

Detta är en ny tysk station för alla
som gillar schlager och populärmusik, man tog över frekvensen efter
"Defjay 100% RNB" som nu enbart
kan höras över Internet.
Paloma Radio sänder över Astra
19,2 grader öst, 12633 MHz H, tr
113.
Via internet är adressen: http://
www.radiopaloma.de/listen.pls

YLE Mondo

Den 8 Oktober startades en ny
Schweisisk radiostation med ett stort
party på Mövenpick Palavrion i Zürich.
Giuseppe Scaglione, grundare och vd för
Rock Nation säger: ”Vi gör musik enbart
på effekterna av stark och legendariska musik. Bas, gitarr, trummor och
förstärkare. Man går alltså tillbaka till rötterna och slogan för stationen är: We
Will Rock You. ”Stationen kommer att ersätta den schweiziska "Swiss Music
Radio" och via Hotbird satelliten 13 grader öst och Internet även höras utanför
Schweiz. Dem sänder via Hot Bird 8, frekvensen är : 12 207 H, tr 75 Man kan
också lyssna via Internet på: http://www.rocknation.ch
Ram Raj har slutat sända
Ram Raj Radio har inställt sina sändningar över Hotbird, 13 grader öst, 12 322
GHz, H.

RTBF International på satellit
RTBF int har startat satellitsändningar via Hotbird 7A på 13
grader öst, 11240 MHz, V. Detta är
samma program som man kan lyssna
på via 621 kHz på mellanvågsbandet eller via DRM på kortvåg 9925 kHz.
RTL 1440 på Astra

Thor 5, 1 grad Väst
Frekvens: 11 4344 V, tr 15
Sänder nternationella program 24timar om dygnet. De flesta av programmen kommer från internationella stationer, som BBC, NPR i
Washington, CBC i Canada,. I Helsingfors, sänder man även på FMnätet 97,5 MHz.
Så här kan programschemat se ut en
fredagskväll:
18.00 BBC from London.
19.00 NPR from Washington.
20.00 Deutsche Welle auf
Deutsch.
20.30 RNE en español.

Den tyska radiokanalen RTL 1440 har börjat
sända via Astrasatelliten 1H på 19,2 grader öst,
frekvensen är 12345, H. Språket är tyska och det
är samma program som sänds över mellanvågens
1440 kHz. Detta program innehåller även religiösa sändningar samt program från Radio Beijing.
Jazzradio på Eutelsat
Det har startat en ny jazzradio från ungern
på Eutelsat Eurobird 9 som sänder på 9
grader öst, transponder 66, frekvensen är
12034, V. Adressen till deras hemsida är:
http://www.jazzradio.hu/index.html , där kan man också kan gå in och lyssna
på stationen via webbradion om man inte har tillgång att ta emot stationen via
satellit.
Finska nya radiokanaler på Thor i grad väst
Ylen Klassinen kan man lyssna på via Thor tillsammans med yterligare en kanal
från finska YLE, YLE Peili. De sänder via trasnponder 15 samma som YLE
Mondo här bredvid.
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Nyheter i korthet

radio

lände

r

1.Algeriet

Radio Fryksdalen med webbradio

Radio Oran

Radio Fryksdalen tar nu steget ut på
internet med sina sändningar. Till en början kan man lyssna på sändningarna live,
men inom en snar framtid kommer man även att kunna lyssna på programmen
i efterhand. Internetadress: http://www.radiofryksdalen.se/

Stationen
grundades
1952 och sänder på FM-nätet i Algeriet.
60% av programmen har lokal prägel och 40 % allmän prägel som
samhälle, sport.

Playahed startar nätradio
Sveriges största ungdomssajter, Playahead, har startat sin egen nätradiostation. Kanalen heter Playahead Radio och sänder dygnet runt. Med ett
interaktivt format vänder sig kanalen i första hand till ungdomar som är mellan
15 och 20 år, detta är en åldersgrupp som lägger mycket tid fritid på nätet.
- Vi ger användarna nätets bästa vardagsrum där de kan hänga och träffa sina
kompisar. Med en radiostation blir vi ännu bättre på att underhålla våra
medlemmar. Dessutom når vi dem över hela landet, säger Playaheads VD Jakob
Sjölander i en kommentar.

Kanalen har starkt musikfokus och ger lyssnaren senaste musiken inom genrer
som R&B, hip hop och pop. Radiostationen interagerar med sajtens besökare.
Bland annat får lyssnarna betygsätta låtarna i realtid genom att ge tummen upp
eller ned med en röstningsfunktion. Lyssnarnas åsikter används sedan till att
influera musikvalet. Radiostationen kommer också att sända information om
vad som händer på sajten, nya medlemmar välkomnas och medlemmarna kan
önska låtar.
Förutom musik sänds en liveshow varje vardagskväll mellan klockan 18 och
22. Programmet leds av 23-årige journaliststudenten Anton Ericsson och har
ännu inte fått ett namn.
- Det är medlemmarnas show och jag vill låta dem vara med och bestämma.
Att bestämma showens namn blir en av de första tävlingarna jag kör. Förutom
tävlingar och musik blir det intervjuer och skvaller, säger Anton.

http://213.251.162.119:8011/
live.m3u
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2.Anguilla
R a d i o
Anguilla

R a d i o
Anguilla såg
sitt ljus år
1967 då som
en radio för St
Kitts och Anguilla. År 2000 fick
man en ny FM-sändare på 1000
Watt och 2003 startade man sändningar via Internet.
http://main.str3am.com/radioaxa
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3.Australien

ABC Radio Australia

MTG Radio kommer att producera stationen och ett känt inslag blir NRJ
Morgon med Knappen och Hakim som sänds varje vardag mellan klockan 6
och 9.
- Det här ger oss en chans att experimentera med interaktiviteten mellan
lyssnare och radiostation och slår det väl ut är det inte omöjligt att vi applicerar
det på våra befintliga FM-kanaler, säger Christer Modig, programdirektör
MTG Radio.
För att lyssna på Playahead radio behöver du vara medlem vilket inte
någonting. Adressen: www.playahead.com.

kostar

Stationen sänder på sju språk med
inriktning mot Asien och stillahavsområdet
http://www.abc.net.au/streaming/
ra.asx
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Radio 88 Partille

Nyheter i korthet
NRJ tilldelat nationell radiolicens i Belgien
Europas största radionätverk NRJ, har tilldelats en nationell
FM-licens för kommersiell radio i den fransktalande delen av
Belgien. Licensen gäller i nio år från och med 2009. Den
fransktalende delen av Belgien har tillsammans 4,4 miljoner
invånare, inkluderat Bryssel.

Radio 88 sänder från Partille utanför Göteborg på FM-bandet 88,0
MHz. Täckningsområdet för kanalen är Göteborg med kranskommuner. På dagtid spelar man de
största hitsen från 50,60, 70 och
åttiotalet.På kvällarna spelar man
lite smalare specialmusik. Ur
programchemat: Onsdagar kl 18-19
en hel timme med The Spotnicks
och två timmar dansbandsmusik.
På fredagarna är det rockmusik som
gäller. Vill Ni som bor i andra delar
av landet lyssna in till Radio 88 så
är adressen till deras hemsida: http:/
/www.radio88.nu
Radio Guld, Sundsvall

NRJ-gruppen har även licenser för en lokal radiostation med namnet
”Nostalgie” i
områden i och runt Brussel. ”Nostalgie” är en
radiostation för vuxna lyssnaremed roliga stämmor, underhållning och en
radiostation för äldre lyssnare med lugn röst, underhållning och
schlager från 50-, 60- och 70-talet. Denna licensen gäller i nio
år från 2009.
Karlstad Nya Radio
höjer effekten
KNR kommer att öka sändar effektenfrån de 250 watt man har idag, till 1000
watt. Detta kommer förhoppningsvis att eleminera de svaga punkter som finns
inom stationens sändnings område, och ge lyssnarna en betydligt bättre
mottagning inomhus framöver.
Man kommer också att sända dygnet runt via webbradion eller för de som har
Kanal 12 via kabelnäten i Karlstad att lyssna på kanalen där när inte Kanal 12
sänder egna program. Kanal 12 som för övrigt fått koncession att sända i
markknätet över hela Värmland.
DAB blir permanent på Irland
Den irländska public service-kanalen RTE har sedan mars 2007 bedrivit försök
med DAB. Från och med den 1 December så görs DAB permanent med fem
radiokanaler från RTE. Mot bakgrund av försöken har man beslutat starta
kanalerna: RTÉ Pulse, RTÉ 2XM' och RTÉ Chill', samt en talkanal: RTÉ
Choice samt en barnkanal för 2-10 åringar: RTÉ Junior. För närvarande når
man 44 % av invånarna men räcknar att nå 56 % inom de närmaste tre åren.

Radio Guld är en privat lokalradiostation i Medelpad och sydöstra
Ångermanland. Stationen riktar in
sig på att spela musik för en äldre
målgrupp på 35+ år. Man sänder på
FM-nätet i Sundsvall på 106,6 och
i Härnösand på 107,8. Musikformatet är Oldiesbaserat med
känd, lyssnarvänlig hitmusik som
är minst 20 år gammal med tyngdpunkt på 60-talet och 70 talet.
Koncessionsavgiften för 2008 är på
749 900 kronor. Vill du lyssna på
stationen via webbradio är adressen: http://www.guld.nu/

Nya sändningsmöjligheter för kommersiell radio
Regeringens särskilde utredare, lagmannen Martin Holmgren, har överlämnat
betänkandet ”Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter” till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Utredningen föreslår att dagens lokalradiotillstånd, dvs. tillstånd att sända kommersiell radio på FM-bandet, framöver
ska fördelas genom ett slutet anbudsförfarande. En grundförutsättning för att
få ett tillstånd ska vara att en aktör har finansiella och tekniska förutsättningar
att bedriva sändningar under hela tillståndsperioden.
Ett tillstånd ska därefter fördelas till den som i sin ansökan till Radio- och TVverket har erbjudit den högsta sändningsavgiften. Sändningsavgiften ska i form
av ett engångsbelopp motsvara vad den sökande anser innehavet av tillståndet
är värt under tillståndsperioden. De särskilda kraven på sändning av eget eller
lokalt material slopas. Tillstånden ska gälla i sex år.
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Internetradiomottagare Argon iNET 1 radio

Kortvågsantenn ANT 60

Via din bredbandsuppkoppling till
Internet (trådlös eller ej) kan du här
lyssna på ett nästan oändligt antal radiostationer från hela världen utan att behöva ha din dator igång samtidigt.
När du sätter på iNet 1, läses flera tusen
stationer in automatiskt, och sedan är det
bara att välja: Sverige, Afghanistan, Australien, USA, England, Tyskland, Turkiet, Kina, Ryssland – till och med
Vatikanstaten finns representerad med åtskilliga stationer! Du kan också
njuta av hela din digitala musiksamling som du har på datorn, antingen trådlöst
eller via en nätverkskabel.
Denna finns på Hi-Fi klubbenoch kostar 1 498 kr. www.hifiklubben.se

50 år av Radio Luxemburg hits

Portabel antenn för den perfekta
mottagningen av kortvågssändare.
Idealt tillbehör för världsmottagare. ATS 404, heter den och
finns hos Conrad kostar 155 kr +
frakt. www.conrad.se

Köp en egen SDXF tröja

Detta är en samling av hits från
Radio Luxemburgs första 50 år
som kan köpas direkt från radiostationen.
CD-boxen består av 5 cd-skivor
med allt från Bill Haley, Brenda
Lee till Opus med life is life.
Skivan heter RTL Radio Luxemburg 1957-2007. Mer information om den finns på www.rtlradio.de. Priset är 49,99 euro +
frakt. Telefonnr om man vill beställa: 0049 30 206 109 51

Tidningstipset
Om du använder dig av SDXF medlemsservice
"samprem" så kan du testa den tyska tidningen kurier
som utkommer med 12 nummer per år.
Den är helt skriven på tyska innehållande repotage,
stationspresentationer, scheman över sändningar
på olika språk m m. Nu kan vi erbjuda denna ihop
med Radio magazine som kommer varje månasd
och är på cirka 32 sidor. Den är på engelska och
innehåller stationsnyheter och loggbok. Ett provex finns på
denna hemsida: http://www.wwdxc.de/archive/dxm.pdf.
Dessa två tidningar kostar cirka 530 SEK, tar man dessa två tidningar som
pdf-tidningar istället tjänar man halva kostnaden ungefär.

På länken: http://polyshop.se/
sdxf/ kan du beställa din egen Tshirt med SDXF loga eller varför
inte en mugg eller klocka. Hjälp
till att göra så att vårt förbund syns
mer.
En trevlig liten julklapp eller
nyårsgåva kanske....

