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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 Sportway Denmark ApS 

 

Adresse Trekronergade 126 g, 2500 Valby 
 

Telefonnummer 30659280 
 

E-mail anders.antonsen@sportway.com 
 

Kontaktperson og 
kontaktoplysninger  
 

Anders Antonsen 
Samme som ovenstående 
 

Hjemmeside www.danskishockey.tv 
 

Cvr.nr. 42543098 
 

Evt. ID-nr.  

 

 Angiv om I udøver 
fjernsyns- eller on 
demand virksomhed?  

On demand 
 

 Angiv 
kanalens/tjenestens 
navn 

DanskIshockey.TV 
 

 

Handlingsplanens periode 

2 Angiv hvilken periode handlingsplanen dækker. 
(Skal som udgangspunkt gælde for 3 år)  

3 år 
 

mailto:anders.antonsen@sportway.com
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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. 

Vi planlægger gradvist at øge tjenestens informationsniveau ved hjælp af 
grafik på skærmen f.eks. tidtagning, stilling, målscorer, udvisninger og 
lignende oplysninger, der er relevante for oplevelsen af kampen. 

 
Vi planlægger herudover, at tilføje muligheden for livekommentering af 
kampene, hvilket vil gøre programindholdet på tjenesten mere tilgængeligt for 
personer med et synshandicap. 
 
Vi vil ligeledes løbende indføre automatiserede gentagelser af f.eks. 
målscoringer og andre kampafgørende situationer ligesom der kan blive 
producerede automatiske højdepunkter, der bliver gjort tilgængelige efter 
kampens afslutning. 
 
Som en teknologisk orienteret virksomhed arbejder vi løbende på at forbedre 
bruger oplevelsen på vores hjemmeside og app, hvilket inkluderer at gøre 
brugeroplevelsen så nem og enkelt som mulig, hvilket også kommer personer 
med funktionsnedsættelse til gode.  
 

 

 

Tegnsprogstolkning 

4 Planlægger I at anvende tegnsprogtolkning 
som led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, 

redegøres nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Vi har ikke planer om at anvende tegnsprogstolkning, da det ikke vil øge 
udsendelsernes tilgængelighed. 

 

Undertekster 

5 Planlægger I at anvende undertekster som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Da vi udsender sport pt. uden kommentering (se pkt. 8 nedenfor) er der pt. 
ikke noget lydspor at tilføje undertekster til.  

 

Oplæste undertekster 
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6 Planlægger I at anvende oplæste 
undertekster som led i tilgængeliggørelsen? 
Hvis ja, redegøres nærmere herfor. Oplys 
omfang og tidshorisont. 

Vi har ikke planer om at anvende oplæste undertekster, da det ikke vil øge 
udsendelsernes tilgængelighed. 

 

Synstolkning 

7 Planlægger I at anvende synstolkning som 
led i tilgængeliggørelsen? Hvis ja, redegøres 
nærmere herfor. Oplys omfang og 
tidshorisont. 

Vi har ikke planer om at anvende synstolkning, da det ikke vil øge 
udsendelsernes tilgængelighed. 
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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. 

Ja. I det omfang, der udvikles software til f.eks. stemmestyring af en 
computer, vil vi løbende tilstræbe, at gøre vores tjeneste kompatibel med 
sådanne redskaber. 

 

 

Bekræftelse  

9 Dato  
16. marts 2022 
 

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

