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Handlingsplan tilgængelighed 
 

(Bekendtgørelse om tilgængelighed af programvirksomhed på grundlag af tilladelse og registrering for personer med handicap -
bekendtgørelse nr. 944 af 18. juni 2020) 

 
Udbyder 
1 Navn  

25Syv A/S 
Adresse  

Mariane Thomsens Gade 2F.2, 8000 Aarhus C 
Telefonnummer  

20482950 
E-mail hf@25syv.dk 

 
Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

 
COO Henrik Friis Pedersen 

Hjemmeside  
https://corporate.25syv.dk/ 

Cvr.nr. 30897765 
 

Evt. ID-nr.  
 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

 
Der udøves både fjernsyns- og on demand virksomhed på hjemmesiden  

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

 
Det har ikke noget specifikt navn, men er et tilbud til brugerne på derby25.dk 

 
Handlingsplanens periode 
2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 

(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  
 
Denne handlingsplan gælder de næste tre år, dvs. ikrrafttræden ½ 

https://www.derby25.dk/
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2022 og indtil 31/1 2025 
Redegørelse (§ 2) 
3 Redegør for hvordan I 

ved hjælp af 
forholdsmæssige 
foranstaltninger løbende 
og gradvis vil gøre jeres 
programvirksomhed mere 
tilgængelig for personer 
med handicap. 
 
Beskriv jeres 
overordnede plan for 
tilgængeliggørelse. 

Allerede i dag er de danske udsendelser på derby25-webplayeren (fjernsyn) og løbsarkiv (on 
demand) gjort så webtilgængelige som muligt til glæde for både handicappede såvel som ikke-
handicappede brugere. Virksomheden har en stor interesse i, at så mange som muligt har glæde af 
udsendelserne, uagtet den situation brugeren befinder sig i. Det er derfor målet, at brugeren kan 
have fornøjelse af programmerne, uanset om de høres uden billeder eller ses uden lyd.  
 
Udsendelsernes kerne er hestevæddeløbene, hvor en løbsreferent nøje fortæller alt, hvad der 
foregår undervejs og hvilke heste, der har hvilken position, hvorfor brugere med synsproblemer 
bliver grundigt guidet og kan følge med i begivenhederne. 
Brugere med hørebesvær kan følge med qua den omfattende brug af grafik, både før, under og 
efter løbene. Heste og kuske/ryttere bærer nummerskilte og dragter i forskellige farver, der gør det 
let at adskille dem alene ved synssansen og uden brug af hørelse. 
 
For at gøre det endnu nemmere at følge med uden hørelse er det hensigten at indkøbe et tracking 
system, hvorved man rent grafisk kan se, hvordan hestene er placeret i forhold til hinanden under 
løbene. 
Teknikken er allerede i brug på den svenske væddeløbskanal. 
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Billedet her er et screenshot fra den svenske væddeløbskanal på en dag, hvor det var svært selv 
med almindeligt syn at følge med i løbene på grund af tåge. Men både seende og folk med 
høreproblemer fik hjælp af grafikken i bunden, hvor hestenes placering angives med deres 
startnummer – og dertil gives yderligere oplysninger om løbets grundlæggende data plus den fart, 
hestene løber med.   
I øjeblikket er tracking systemet meget bekosteligt, men målet er, at det indkøbes, når prisen er i 
et realistisk leje. Vi har en formodning og håb om, at det bliver indenfor de næste tre år. Det vil 
være til stor gavn for alle brugere, men særligt dem uden eller med begrænset hørelse. 
 
For brugere med synsproblemer er det svært at optimere løbsudsendelserne, da referenterne 
allerede i dag gør en stor indsats for at forklare og fortælle alt, hvad der sker undervejs. 
Webplayeren og løbsarkivet er låst, så de kun kan ses af brugere af derby25-siden, da der er tale 
om spilvirksomhed. Oprettelsen af en brugerkonto foregår her. For at gøre det nemmere for 

https://www.derby25.dk/opret
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svagtseende og blinde at oprette en brugerkonto på hjemmesiden og dermed få adgang til 
programmerne vil sidens vilkår, betingelser og anden information til brugeroprettelse blive indlæst 
og installeret på siden. Dermed skulle folk med synsproblemer gerne få bedre mulighed for at blive 
brugere og se løbene på webplayeren og løbsarkivet.   
 
Det vil ske relativt hurtigt fra denne plans ikrafttræden. 
 
Hvis vi bliver gjort bekendt med andre redskaber, der hænger sammen økonomisk og teknisk, til at 
øge tilgængeligheden for folk med høre- eller synsbesvær, vil vi i videst muligt omfang forsøge at 
integrere dem på hjemmesiden. 
 

 
Tegnsprogstolkning 
4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 

som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 
redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Da der er tale om nicheprogrammer med et meget begrænset publikum, er det 
økonomisk uoverkommeligt. Som nævnt i punkt 3 bliver brugere med 
hørebesvær forsøgt hjulpet på anden måde. 

 
Undertekster 
5 Planlægger I at anvende undertekster som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Da der er tale om nicheprogrammer med et meget begrænset publikum, er det 
økonomisk uoverkommeligt. Som nævnt i punkt 3 bliver brugere med 
hørebesvær forsøgt hjulpet på anden måde. 

 
Oplæste undertekster 
6 Planlægger I at anvende oplæste 

undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 
Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont. 

Da der er tale om nicheprogrammer med et meget begrænset publikum, er det 
økonomisk uoverkommeligt. Som nævnt i punkt 3 bliver brugere med 
synsproblemer forsøgt hjulpet på anden måde. 

 
Synstolkning 
7 Planlægger I at anvende synstolkning som 

led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Da der er tale om nicheprogrammer med et meget begrænset publikum, er det 
økonomisk uoverkommeligt. Som nævnt i punkt 3 bliver brugere med 
synsproblemer forsøgt hjulpet på anden måde. 
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Øvrige hjælpetjenester 
8 Planlægger I at anvende øvrige 

hjælpetjenester som led i 
tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Se punkt 3. 

 
Bekræftelse  
9 Dato  

 
Underskrift  

 
 
 
 

 
 
Handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes til rtv@slks.dk 
 
Alternativt kan handlingsplanen med eventuelle bilag indsendes med almindelig post til: 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Medier – att. Radio og tv-nævnet 
Hammerichsgade 14 
1553 København V 

mailto:rtv@slks.dk
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