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NRK drar ner 

på personal 

NRK gör sig av med 40 

årsarbetare ute i sina 

distrikt, hälften är ad-

ministrativ personal 

meddelar man. Sju av 

15 distrikts redaktion-

er får färre reportrar, 

värst blir det i Trønde-

lag och Hedmark / Opp-

land. 

De två kontor som får 

den största minskning-

en är Trøndelag och 

Hedmark / Oppland 9.6 

respektive  11.4 hel-

tidsanställda, detta 

sade Grethe Gynnild 

Johnsen,  direktör 

för distrikts- divis-

jonen, till norska ny-

hetsbyrån NTB. 

Sound Digital planerar återkomst för 

Virgin Radio och Talkradio 

Om Sound Digital - konsortiet 

Arqiva, Bauer och UTV vinner den 

andra kommersiella radiolicensen, 

kanske Storbritannien kan se 

en  återkomst för Virgin Radio, 

Talkradio och fler nya stationer. 

Det är två av stationerna som 

man föreslår, tillsammans med 

talkSPORT 2, talkBUSINESS, 

magi Mellow och British Muslim 

Radio. 

Enligt ägarna Sound Digital skulle det också omfatta KISSTORY, 

heat radio, Absolute 80s, Planet Rock, Jazz FM, Sunrise Radio, UCB 

Inspirational och Premier Christian Radio. 

Som alla planerade stationer är Digital-only gruppen bereda att 

spendera 15 miljoner pund under sex år för att främja DAB och 

kommer att lansera detta inom 12 månader efter beslutet 

Den enda andra budgivare för D2 licensen är Orion Media. Detta 

skriver Radio Today. 

Dessa stationer gäller det: 

talkRADIO (news, current affairs and general speech)-UTV Media 

(GB) Limited 

talkSPORT 2 (live sport and sports talk)-UTV Media (GB) Limited 

talkBUSINESS (business and finance)-UTV Media (GB) Limited 

Virgin Radio (rock and pop music)-UTV Media (GB) Limited 

Kisstory (old skool dance tunes and anthems)-Bauer Radio Limited 

Magic Mellow (relaxing and melodic music)-Bauer 

Radio Limited 

Heat Radio (pop music, celebrity gossip and entertainment)-Bauer 

Radio Limited 
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Planet Rock (classic rock music)-Bauer Radio Limited 

Absolute 80s (80s music)-Bauer Radio Limited 

Sunrise Radio (Asian music and speech)-Sunrise Radio (London) 

Limited 

British Muslim Radio (Asian music and speech, with elements of 

Islamic content)-Asian Sound Radio Limited 

UCB Inspirational (Christian music)-United Christian 

Broadcasters Limited 

Premier Christian Radio (Christian music and speech)-Premier 

ChristianMedia Trust 

Jazz FM (non-mainstream music)-Jazz FM Investments Limited 

DAB+ channel-TBC 

 

 

 

 

 

SVT och Svensk Friidrott har skrivit under ett avtal som innebär att SVT 

kan visa Finnkampen, friidrotts-SM, DN-galan, Folksam Grand Prix och Nor-

denkampen i ytterligare tre år, (till och med 2017).  

- Finnkampen och DN-galan är svenska idrottsklassiker som SVT nu fortsatt 

kan bjuda hela publiken på. Friidrott på nationell nivå finns också glädjande 

nog i detta paket, säger Per Yng, chef för SVT Sport.  

 

- Vi är glada för att vi nu har säkrat tv-sändningarna för våra stora friid-

rottstävlingar de kommande tre åren. Tillsammans med SVT vill vi fortsätta 

utveckla tv-sändningar och produktioner för alla friidrottsälskare som kom-

mer att följa friidrotten framför tv-apparaterna eller via webben, säger 

Jan Larsson, marknadschef för Svensk Friidrott.  

Utöver dessa rättigheter har SVT också rättigheterna att sända friidrotts-

VM i Peking i augusti i år, samt kommer att sända från junior-EM som arran-

geras i Eskilstuna i juli i år. 

DN-galan och Finnkampen kvar i 
SVT  

 

BBC lanserar två nya kanaler i 
Skandinavien 

Nu förstärks den lokala 

bevakningen av Stock-

holms län 

Det behövs fler lokalreport-

rar på plats runt om i länet. 

Det är en av slutsatserna ef-

ter att Sveriges Radio tittat 

närmare på hur de två lokala 

kanalerna i Stockholm ska 

kunna spegla den snabbt väx-

ande befolkningen i regionen. 

Fyra nya reportrar får lokala 

bevakningsområden: Söder-

tälje, Söderort, Norrort och 

Järvafältet.  

Vi måste röra oss ännu när-

mare lyssnarna för att få 

veta vilka frågor som är 

viktiga för dem om vi ska 

kunna fortsätta att vara 

relevanta även i framtiden. 

Stockholm är en snabbt 

växande storstad dit män-

niskor från både Sverige 

och övriga världen flyttar, 

säger kanalchefen Lotta 

Mossberg . På sikt ska vi 

även ha rullande redaktion-

er som kommer att röra sig 

mellan olika delar av länet.  

– Satsningen på den lokala 

journalistiken i Stockholm 

innebär också att det blir 

mer direktsänd lokal radio 

på kvällar och helger. Det 

händer massor av saker 

som vi behöver bli bättre 

på att bevaka på kvällstid 

och på helgerna, säger 

Lotta Mossberg.  

 

 

 

I april så kommer BBC att lansera två nya BBC-TV-kanaler i Norge, Dan-

mark, Sverige och Finland - BBC Brit och BBC Earth. 

BBC Brit är en underhållningskanal med saklig, äventyrs och vetenskaps-

program blandat med brittisk humor. Kanalen blir ny arena för programle-

darna Graham Norton och Stephen Fry, och även motorsport programmet 

Top Gear kommer flytta in där enligt Mediablikk.. BBC Earth är en doku-

mentärkanal som också kommer att sända David Attenborough. Kanalen 

syftar till att göra vetenskapen mer populär. 

Båda kanalerna kommer att sändas i HD, och ersätter BBC Entertainment 

och BBC Knowledge. BBC Lifestyle och BBC HD kommer att fortsätta som 

tidigare. 

https://aom99.wordpress.com/2015/01/30/nu-forstarks-den-lokala-bevakningen-av-stockholms-lan/
https://aom99.wordpress.com/2015/01/30/nu-forstarks-den-lokala-bevakningen-av-stockholms-lan/
https://aom99.wordpress.com/2015/01/30/nu-forstarks-den-lokala-bevakningen-av-stockholms-lan/


Slut på kraftfulla mellanvågssänd-

ningar i Ryssland 

Efter den 1 februari 

2015  kommer mellanvågs-

sändarna att  fortsätter 

sända mer strömsnålt och 

med lägre effekt. Från 1 till 

15 kW – detta skall  möjlig-

göra radiomottagning i en 

radie av ca 50 kilometer. 

Följande slutar följande 

sända: 

 

567 Volgograd 

567 Kyzyl 

576 Khabarovsk 

585 Perm 

594 Izhevsk 

621 Syktyvkar 

621 Makhachkala 

639 Omsk 

657 Murmansk 

693 Ufa 

739 Chelyabinsk 

765 Petrozavodsk 

792 Aleksandrovsk 

792 Abakan 

810 Vladivostok 

846 Elista 

855 Penza 

873 Moscow 

873 Petersburg 

873 Samara 

873 Kaliningrad 

918 Arkhangelsk 

945 Rostov 

963 Zakamensk 

1080 Saransk 

1116 Sochi 

1134 Vyoshenskaya 

1278 Severobaykalsk 

1287 Terrible 

1476 Ongudai 

1503 Mining 

1584 Keys 

Här är vad som återstår 

efter den 1 februari. 

kHz kW Location of Regional in-

clusion 

  711 7 Naryan-Mar, Nenetskiy 

Autonomny Okrug GTRK 

”Zapolyarje” / ”Pomorje” 

  738 25 Palana, Kamchatkiy kray 

GTRK ”Kamchatka” 

  936 5 Matveevka, Orenburgskaya 

oblast GTRK ”Orenburg” 

1008 1 Tuapse, Krasnodarskiy kray 

1089 5 Tilichiki, Kamchatkiy kray 

GTRK ”Kamchatka” 

1098 5 Nikolsk, Vologodskaya 

oblast GTRK ”Vologda” 

1152 50 Komsomolsk-on-Amur, Kha-

barovskiy kray GTRK 

”Dalnevostochnoe” 

1251 1 Urup, Republic of Karachay-

Cherkessia GTRK ”Karachay-

Cherkessia” 

1251 7 Cherkessk, Republic of Ka-

rachay-Cherkessia GTRK ”Karachay

-Cherkessia” 

1278 5 Bagdarin, Republic of Bury-

atia GTRK ”Buryatskaya” 

1278 25 Barguzin, Republic of Bu-

ryatia GTRK ”Buryatakaya” 

1350 5 Ust-Kan, Altai Republic 

GTRK ”Gorny Altai” 

1350 5 Ust-Ulagan, Altai Republic 

 

 
Investigation Discovery 

tar över Kanal Globals 

kanalplats hos Boxer 

 

Crimekanalen Investigation 

Discovery får distribution i 

digitala marknätet hos Boxer. 

– Sveriges enda renodlade 

crimekanal får över en halv 

miljon nya abonnenter och det 

är naturligtvis glädjande, sä-

ger Calle Jansson, kanaldirek-

tör på SBS Discovery TV. 

SBS Discovery TV och Kanal 

Global har kommit överens om 

att Kanal Globals kanalplats 

hos Boxer överlåts till cri-

mekanalen Investigation Di-

scovery. Myndigheten för Ra-

dio och TV har godkänt över-

låtelsen av licensen, som gäller 

fram till och med 2020. 

Investigation Discovery finns 

redan hos en rad operatörer – 

Comhem, Canal Digital satellit, 

Sappa, IP Sweden med flera – 

men får i och med överens-

kommelsen drygt en halv mil-

jon nya abonnenter. 

– ID är den enda kanalen i 

Sverige som enbart sänder 

crime, och det finns ett 

stort intresse för genren.  

En bra distribution är na-

turligtvis en förutsättning 

för det. Nu får vi det, och 

det är så klart oerhört kul. 

säger Calle Jansson, kanal-

direktör på SBS Discovery 

TV. 
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 Babben tillbaka 

Fredag 27 februari är 

”Stjärnor hos Babben” tillbaka 

i SVT1. Under tio fredagar tar 

Babben emot och delar ut egna 

stjärnor – alla huggna på Got-

land – till de medverkande som 

denna säsong är: Måns Zelmer-

löw, Pia Sundhage, Robert Gus-

tafsson, Titiyo, Henrik Schyf-

fert, Caroline af Ugglas, Plura, 

Pia Johansson, Ebbot Lundberg 

och Jessica Andersson. 

I varje avsnitt av ”Stjärnor 

hos Babben” tävlar alltså en 

svensk artist i kunskap om sig 

själv och sin karriär. I ett ro-

ligt, varmt, hyllande och spän-

nande program kommer de 

medverkandes minne och dolda 

förmågor att sättas på prov. 

Gamla låtar, hemliga gäster, 

överraskande avslöjande och 

mycket skratt utlovas från 

studion i Göteborg. 

Under ledning av Adam Kårsnäs 

och med hjälp av de olika med-

verkande får Babben Larsson 

visa sin mångsidighet som pro-

gramledare, komiker och sång-

erska. 

Sändningsdatum: 

SVT1 fredag 27 februari 2015 kl 20.00: 

Måns Zelmerlöw (1:10) 

SVT1 fredag 6 mars 2015 kl 20.00: 

Caroline af Ugglas (2:10) 

SVT1 fredag 13 mars 2015 kl 20.00: Pia 

Sundhagen (3:10) 

SVT1 fredag 20 mars 2015 kl 20.00: 

Robert Gustafsson (4:10) 

SVT1 fredag 27 mars 2015 kl 20.00 

Titiyo (5:10) 

 

 

Svenska Rallyt i Radio och TV 

 

GTRK ”Gorny Altai” 

1395 5 Buguruslan, Orenburgskaya oblast GTRK ”Orenburg” 1440 5 Kosh-

Agach, Altai Republic GTRK ”Gorny Altai” 1440 5 Turochak, Altai Republic 

GTRK ”Gorny Altai” 1440 5 Ust-Cox, Altai Republic GTRK ”Gorny Altai” 

1458 7 Ёgva, Permskiy kray GTRK ”Perm” 1485 1 Kamensky, Kamchatkiy 

kray GTRK ”Kamchatka” 1521 5 Boguchani, Krasnoyarskiy kray GTRK 

”Krasnoyarsk” 1584 1 Taksimo, Republic of Buryatia GTRK ”Buryatskaya” 

1602 1 Novoiliynskiy, Republic of Buryatia GTRK ”Buryatskaya” 1602 1 Ust-

Barguzin, Republic of Buryatia GTRK ”Buryatskaya” 

(Källa: Alexander Berezkin, St. Petersburg, Russia / ”open_dx”) Petersburg, Russia / ”open_dx”) 

 

 

SVT fortsätter satsningen på 

rally-VM under 2015. Avtalen 

med rättighetsinnehavarna är 

förlängda SVT sänder från samt-

liga deltävlingar under året. Pre-

cis som tidigare hårdbevakas 

Svenska Rally, som körs 12-15 

februari, lite extra med direkt-

sända sträckor i Vinterstudion. 

– Självklart vill vi vara med på banan när det är dags för Sveriges största 

publika evenemang, säger Johan Ejeborg, projektledare för motorsport på 

SVT. 

Nytt för i år är att SVT utökar antalet livesändningar från övriga VM-

rallyn. 

– Sändningarna från rally-VM är tveklöst bland de alla bästa i SVT Sports 

utbud. Högoktanigt och väldigt actionfyllt, avslutar Johan Ejeborg. 

Specialsträckorna kommenteras av Stefan Klemetz och Jonas Kruse, SVT:s 

rallyexperter. Programledare i rallystudion är Maria Wallberg. 

P 4 Radio Värmland kommer som vanligt att sända Rallyradion direkt under 

fredag-söndag där vanliga helgtablån för P4 ersätts av Rallyradion. Man 

kommer ha två sändande programledarteam. Ola Finell leder sändningarna 

under själva tävlingsbiten medan Bengt Höglind och Sara Johansson ser 

mer till folkfesten och tar hand om sändningarna när det är upphåll i själva 

tävlandet. Givetvis gär sändningarna även att lyssna på via nätet, ratta 

bara in P4 Sveriges Radio Värmland man börjar sända extra redan på Tors-

dagskvällen från Färjestads travbana med Per Larsson vid rodret.  

Radio Värmlands Rallylåtar 2003-2013 kan du lyssna på här:  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2505&artikel=780130 
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