
Bilag D: 

SydfynTV vil udfylde et stort hul, der i dag er i det samlede TV-tilbud om ikkekommercielt TV i MUX1 i 

region Fyn. 

Vi iagttager at de 4 nuværende tilladelseshavere slet ikke eller kun i meget begrænset omfang producerer 

programmer og indhold, der tager afsæt i de fire sydfynske kommuner; Svendborg, Langeland, Ærø og 

Faaborg-Midtfyn. Det ønsker SydfynTV at gøre, således også borgerne i disse områder kan få indsigt i lokale 

forhold og opleve at den fynske TV-kanal også har relevant indhold for dem.  

Sydfyn er som område kendetegnet ved at være meget rig på kultur, sport, natur og oplevelser. Herudover 

er der i de fire kommuner, der blandt andet omfatter to ø-kommuner, masser af nyheder at fortælle. 

SydfynTV har mulighed for at etablere studie og en lille redaktion centralt i Svendborg, og dermed have 

både en studiefacilitet og samtidig god mulighed for fra vores placering i den sydfynske hovedstad at 

komme ud i området og dække begivenheder, nyheder, m.v. 

Den ”normale” ugeproduktion vil omfatte: 

Nyhedsudsendelse 

Udsendelse med væsentlige nyheder fra Sydfyn i bulletinform, udvalgt og prioriteret journalistisk ud fra 

klassiske greb som alsidighed, objektivitet og relevans. 

Nyhederne vil i geografisk område koncentrere sig om de fire sydfynske kommuner: Svendborg, Langeland, 

Ærø, Faaborg-Midtfyn. 

Programmerne produceres af foreningens medarbejdere, og der afsøges muligheder for redaktionelt 

samarbejde med øvrige lokalmedier i området med henblik på at sikre den bedst mulige tilgang til 

områdets nyhedsstof. 

Aktualitetsprogram  

Udsendelsen med lokale medvirkende, oftest udformet i minimum 3 forskellige indslag om ugen med fokus 

på helt aktuelle emner og sager med samfundsmæssig information, produceret som reportage og/eller 

interview samt såfremt dette er muligt i dokumentarform. 

Programmerne produceres af foreningens medarbejdere.  

Kulturprogram og Øvrigt program (Sportsprogram) 

I de faste magasinprogrammer med hhv. Kultur og Sport, vil vi sætte særlig fokus på områdets frivillige 

ildsjæle og det enormt store foreningsliv der står bag en meget stor del af områdets kultur- og sportsliv. 

Programmerne udarbejdes som udgangspunkt som magasinprogrammer, og vil lejlighedsvis produceres 

som en kommenteret begivenhed, i de tilfælde hvor emnet lægger op til det. Programmerne skal særligt 

belyse den store grad af frivillighed, der er med til at gøre det sydfynske område til et område, der er rigt på 

såvel kulturelle og idræts-sportsforeninger, ligesom der findes store sports- og kulturmæssige flagskibe, 

hvor SydfynTV blandt andet vil samarbejde med Håndboldklubben GOG, Svendborg Rabbits/SBBC, Faaborg 

ØH, Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, Baggaardteatret, Foderstoffen, Langelandsfestival, Langelands 

Musikforening, Outdoor Sydfyn, Skolerne i Oure, Ollerup Gymnastikhøjskole, områdets sejlklubber, 

idrætsforeninger og mange øvrige sports-, idræts-, og kulturforeninger. 



Programmerne produceres med udgangspunkt i foreningens TV-studie, der placeres centralt i Svendborg, 

hvilket sikrer en høj produktionsmæssig kvalitet, herunder belysning, redigeringsteknisk m.v. 

Musikprogrammer 

Ligesom området er rigt på kultur og sport som ovenfor beskrevet, er særligt Svendborg en rig by og 

kommune på musikliv. SydfynTV vil sætte fokus på områdets righoldige musikliv, blandt andet i 

samarbejder med Svendborg Musikskole, spillestedet Harder’s (der fungerer som øvested for mange lokale 

up-coming bands og talenter) og desuden afsøge muligheden for samarbejde med lokale musikefterskoler 

og andre, med henblik på at fremme musikken i lokal kontekst via SydfynTV. 

Programmerne produceres af foreningens medarbejdere på spillestederne, i øvelokaler m.v. for at opnå det 

bedste resultat. 

 

Nedenfor er angivet den ugentlige programplan, som af hensyn til den procentmæssige fordeling er 

kalkuleret til korrekt niveau i forhold til perioder med ændret udsendelsesproduktion, f.eks. omkring 

sommerferie og helligdage. 

 For en videre uddybelse af programplanerne står vi naturligvis til fuld rådighed. 

Programplan for SydfynTV 
   Alm. programplan (42 uger pr. år)         

Kategori: Program: Min./uge: Min./år: Min./kvt.: % 

Nyheder De sydfynske nyheder                   10  

              

420  

              

105  8,333333 

Aktualitet Interviews og feature                   40  

          

1.680  

              

420  33,33333 

Kultur Magasinprogram                   30  

          

1.260  

              

315  25 

Musik Sydfynsk musik                   10  

              

420  

              

105  8,333333 

Andet Sport                   30  

          

1.260  

              

315  25 

Sumfelt                  120  

          

5.040  

          

1.260  100 

      Alt. Programplan (10 uger pr. år)         

Kategori: Program: Min./uge: Min./år: Min./kvt.: % 

Kultur Magasinprogram                   60  

              

600  

              

150  50 

Andet Sport                   60  

              

600  

              

150  50 

Sumfelt                  120  

          

1.200  

              

300  100 

      

      



Gennemsnit pr. kvartal, årligt         

Kategori: Program: Min./uge: Min./år: Min./kvt.: % 

Nyheder De sydfynske nyheder                     8  

              

420  

              

105  6,730769 

Aktualitet Interviews og feature                   32  

          

1.680  

              

420  26,92308 

Kultur Magasinprogram                   36  

          

1.860  

              

465  29,80769 

Musik Sydfynsk musik                     8  

              

420  

              

105  6,730769 

Andet Sport                   36  

          

1.860  

              

465  29,80769 

Sumfelt                  120  

          

6.240  

          

1.560  100 

 

  


