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INDLEDNING 
I henhold til pkt. 9 i ”Public service-kontrakt mellem TV/MIDT-VEST og kulturministeren for perioden 1. 
januar 2007 til 31. december 2010” skal der hermed redegøres for, hvorledes TV/MIDT-VEST har overholdt 
public service-forpligtelserne i 2010. 

1. GENEREL INFORMATION 

 
                        Sendeområde: 

TV/MIDT-VEST,  
Søvej 2, 
7500 Holstebro 
www.tvmidtvest.dk 
Tlf. 96 12 12 12 

                                                  
 
 
 
 
 
 
Lokalredaktion I Viborg: 
 
Skottenborg 8, 
8800 Viborg. 

 
 
 
 
 
 
TV/MIDT-VEST er en af otte danske regionale TV-stationer, hvis virksomhed er reguleret i bekendtgørelse 
nr. 477 af 06. maj 2010 af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt bekendtgørelse nr. 104 af 28. januar 
2010 om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder. 
 
TV/MIDT-VEST er en økonomisk og juridisk selvstændig institution, hvis bestyrelse er valgt af et folkeligt 
udpeget repræsentantskab. 
 
Dækningsområdet er de gamle Ringkøbing og Viborg amter, hvis befolkning udgør 510.000 personer. 
TV/MIDT-VEST udsender TV-programmer i såkaldte vinduer på TV 2|DANMARK A/S og siden 1.november 
2009 desuden også på den 4. kanal i mux 1. 
 
Finansieringen sker via medielicensen, hvoraf TV/MIDT-VEST’s andel i 2010 udgjorde kr. 53.750.000. 
 
TV/MIDT-VEST har gennemsnitligt beskæftiget 79,2 fuldtidsansatte i 2010. De er fordelt med 43,6 i pro-
gramafdelingen, 28,7 i teknisk afdeling og 6,9 i administrationen. 
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Sendetidspunkter 

 

mandag – torsdag  Fredag lørdag  

kl. 11:00-11:58  kl. 11:00-11:58   kl. 18:10-18:14 

kl. 12.10-12.30 kl. 12.10-12.30 kl. 19:30-19:45  

kl. 16.05-16.10  kl. 16.05-16.10  søndag  

kl. 18:10-18:15  kl. 18:10-18:14 kl. 18:10-18:14  

kl. 19:30-20:00  kl. 19:30-20:00 kl. 19:30-20.00 

kl. 22:20-22:28   

 

Kanal MIDT-VEST MOKKA 

mandag – fredag  mandag – søndag   

kl. 12:30-13:00  kl. 20:00 – 21:00 

 
 
Udsendelsesaktivitet 
Den samlede udsendelsestid kan i 2010 opgøres til 1.045,3 timer fordelt på udsendelsesaktivitet således: 
 
Antallet af sendetider og timer for 2010 er:  

 
Sendetidspunkt 

 
Programtitel 

Førstegangs- 
udsendelser 
2010 

Genudsen-
delser 

Førstegangs- 
udsendelser 
2009 

11.00 – 11.30 (man.-fre.) * Regionale programmer 81,2 39,4 126,2 

11.30 – 11.58 (man.- fre.) Set & Sket   0,0 0,0 92,1 

11.30 – 11.50 (man. - fre.) Danmark Rundt 81,7 0,0 8,7 

11.50 – 11.58 (man. - fre.) Regionale programmer 0,0 29,5 0,0 

12.10 – 12.30 (man.- fre.) Regionale nyheder 41,1 40,0 41,5 

16.05 – 16.09 (man.- fre.) Regionale nyheder 9,7 0,0 11,7 

18.10 – 18.14  Regionale nyheder 13,4 0,0 16,1 

19.25 – 19.25.15 Coming-up 1,5 0,0 1,5 

19.30 – 20.00 Regionale programmer 143,2 2,4 158,9 

22.20 – 22.26 / 22.22 – 22.30 Regionale nyheder 22,5 0,0 24,0 

Mokka kl. 12.30 – 13.00 Regionale programmer 0,0 130,5 0,0 

Mokka kl. 20.00 – 21.00 Regionale programmer 206,4 158,6 37,2 

Regionale reklamer  44,2 0,0 34,9 

Sendetimer i alt  644,9 400,4 552,8 

Reklamer 

De regionale reklameblokke udsendes i den regionale sendetid for TV 2|DANMARK A/S, der varetager sal-
get og oppebærer alle indtægter forbundet hermed. 
 
KANAL MIDT-VEST er reklamefri. 
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Seertalsudvikling 2006 – 2010. 

 
Oversigt over seertallene for alle TV/MIDT-VEST’s udsendelser i løbet af dagen fra 2006 til 2010: 

Sendetidspunkt Rtg % Shr % Rtg % Shr % Rtg % Shr % Rtg % Shr % Rtg % Shr %

11:00 - 11:58 1,8 33,9 1,7 38,4 1,6 40,4 1,5 38,8 1,5 39,9

12:10 - 12:30 3,2 47,8 2,8 52,3 2,9 59,2 3,2 58,4 2,5 53,6

16:05 - 16:09 4,3 37,5 4,0 46,6 3,2 44,4 2,9 46,0 3,6 48,4

18:10 - 18:14 13,3 52,5 12,0 56,4 12,2 63,4 10,8 63,2 10,4 60,3

19:30 - 20:00 22,8 59,2 22,5 62,2 22,9 65,0 21,6 65,1 20,5 63,2

22:20 - 22:28 15,8 41,3 14,2 40,1 12,6 41,1 11,7 43,4 12,5 46,2

År 2006År 2010 År 2009 År 2008 År 2007

 
 
 
Seertalsudviklingen 2006 – 2010 i grafisk form 
Seere 12 år + 
 

 
 
 
TV/MIDT-VEST bringer ikke seertallene for MOKKA, da vi har kunnet konstatere, at disse tal ikke er retvi-
sende. Gang på gang blev seertallet lørdag aften i foråret 2010 kl. 20 – 21 målt til 0,0 eller 0,1 eller 0,2 %. 
Men samtidig modtog vi mere end 2.000 svar pr. aften fra programmet KODEORDET, som blev sendt lørdag 
aften kl. 20.00 – 20.30. 
Vi har derfor måttet konkludere, at TV-metermålingerne ikke er signifikante ved lave seertal i en region, 
hvor der kun måles i ca. 50 hjem. 
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Oversigt over indslagenes fordeling på emner og på geografiske områder i 2010: 
 

 
Kategori 

Antal 
indslag 

 
Procent 

  
Kommune 

Antal 
indslag 

 
Procent 

Kunst Kultur og Fornøjelse 884 12,9  Hele Midt- og Vestjylland 910 15,7 

Sport 807 11,8  Viborg 879 15,2 

Samfund 782 11,4  Herning 780 13,5 

Kriminal Lov og Ret 688 10,1  Holstebro 649 11,2 

Øk. Erhverv og Finans 511 7,5  Ringkøbing-Skjern 470 8,1 

Natur og Miljø 460 6,7  Thisted 451 7,8 

Frokost-TV 421 6,2  Skive 381 6,6 

Ulykke og Katastrofe 360 5,3  Lemvig 228 3,9 

Politik 324 4,7  Morsø 194 3,4 

Sundhed 317 4,6  Ikast-Brande 194 3,4 

Arbejdsmarked 296 4,3  Resten af Danmark 182 3,2 

Uddannelse og Skole 247 3,6  Struer 171 3,0 

Vejr 212 3,1  Silkeborg (Kjellerup) 112 1,9 

Transport 195 2,9  Region Midtjylland 52 0,9 

Teknik og Videnskab 167 2,4  Øvrige verden 51 0,9 

Religion 86 1,3  Vesthimmerland (Aalestrup) 35 0,6 

Livsstil 48 0,7  Region Nordjylland 26 0,4 

Uro Konflikt og Krig 32 0,5  Resten af Europa 13 0,2 

    Favrskov (Hvorslev) 6 0,1 

 6837 100,0   5784 100,0 
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2. PUBLIC SERVICE FORMÅL 

Som beskrevet i denne redegørelse og uddybet nedenfor lever TV/MIDT-VEST i kraft af de omfattende akti-
viteter i såvel tv som på internettet op til det helt overordnede public service-formål at sikre udsendelser, 
der omfatter nyhedsformidling og oplysning. 
 

Målgruppeovervejelser 

TV/MIDT-VEST seertal er med en share på 59,2 %  året rundt fortsat så høje, at det knap nok giver mening 
at tale om målgrupper. Fra vore mange besøgende aftengæster, der kommer og overværer vores 19.30- 
udsendelse, får en rundvisning samt ved et efterfølgende kaffebord drøfter vore udsendelser med en af 
vore journalister, ved vi, at 19.30-udsendelsen har forældre med deres børn foran skærmene, mens teen-
agerne ikke ser TV på dette tidspunkt og i det hele taget ikke ser regional-TV. Derfor fravælger vi bevidst 
emner, der retter sig decideret mod teenagere, mens vi naturligvis nyhedsdækker alle aldersgrupper, også 
teenagerne. 
 I øvrigt når TV/MIDT-VEST ud til 97,9 % af borgerne i 2010. Tallet er en reach-måling af vores 19.30-
udsendelse alle dage undtagen lørdage i 2010. I analysen er tidsrummet, der måles på, sat til 19.30 – 20.00. 
Lørdag er således ikke medtaget, da programmet har en kortere varighed. Analysen fortæller, hvor mange 
forskellige personer, der har set 1 minut af en udsendelse. Så selv de unge må være bekendt med TV/MIDT-
VEST. 
På KANAL MIDT-VEST i tidsrummet 20 – 21 (der hedder MOKKA) har vi besluttet, at vi også her sigter efter 
hele familien og alle aldersgrupper minus de unge, der ikke ser synderligt meget TV på dette tidspunkt.  

 

Samarbejde med eksterne partnere  

TV 2|DANMARK A/S 

I henhold til public service-kontraktens bestemmelse herom blev der 5. december 2006 indgået en aftale 
mellem TV 2|DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder om priser og betingelser for leverancer 
mellem parterne. 
 
Produktion til TV 2’s programafdeling er ikke eksisterende, selvom vi har gjort nye forsøg ved at fremsende 
programmer og programforslag. Vi har gennem mange år leveret reportageprogrammer til TV 2|DANMARK 
A/S. Det gør vi ikke mere. Det er meget beklageligt, at TV 2|DANMARK A/S ikke længere har plads til pro-
grammer, der har deres udgangspunkt og særlige fortællepræg i Midt- og Vestjylland. Vi er desværre på vej 
tilbage til DR’s monopoltid, da alle programproduktioner blev lavet af københavnere, om københavnere 
med københavnske medvirkende til hele landet. Nu er det bare københavnske produktionsselskaber, der er 
leverandører. Men resultatet er det samme. Forståelseshorisonten er København, udgangspunktet er altid 
København, og når der endelig køres ud i Danmark, så er det oftest for at finde og bruge mere eller mindre 
underlige cases, der giver en karrikeret fremstilling af danskerne og danskernes liv uden for København 
 
Produktionen til TV 2/NYHEDERNE har været udsat for et fald, så vi nu er tilbage på 2006-niveau.  
 
Leverancen af indslag til TV 2/Nyhederne ser således ud: 
 

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 

   288 300 306 382 288 
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Leverancerne til TV 2|SPORTEN styrtdykkede allerede i 2007, og det er kun blevet værre siden da. sportsaf-
delingen er blevet ramt hårdt af sparekniven, så der ikke længere er råd til at købe kampreportager fra 
TV/MIDT-VEST’s sendeområde, hvor der ellers er rigtig mange muligheder for at få gode kampreportager 
fra især håndbold. Vi delte førhen udgifterne til kampreportagerne. Derfor lider både TV/MIDT-VEST og TV 
2|SPORTEN under, at TV 2|DANMARK A/S har nedprioriteret sportsreportagerne.  
 
Leverancer af indslag til TV 2|SPOTEN ser således ud: 
 

År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 

 15 23 23 48 131 

 
I alt har omsætningen med TV 2|DANMARK A/S beløbet sig til 1.745.307 kr. mod 2.455.894 kr. i 2009. 
 

De regionale TV 2-virksomheder 

I sagens natur samarbejder TV 2-regionerne om mange anliggender af fælles interesse. Det foregår både 
programmæssigt og organisatorisk, blandt andet i ”Foreningen af TV 2-regioner”. Foreningen har som sit 
primære formål at forhandle og indgå overenskomster med de relevante fagforbund. Desuden kan den 
inddrage andre aktivitetsområder, hvilket er sket ved at tilslutte foreningen til ”Danske Mediers Forum” 
samt ”Projekt Betalingsprincipper”, der arbejder for tidssvarende betalingsprincipper i forhold til KODA og 
Gramex. 
Bestyrelsen for Foreningen af TV 2-regioner udgøres af direktørerne for de regionale TV 2-virksomheder, og  
i øjeblikket varetages formandskabet af direktøren for TV 2/FYN. 

 

Eksterne producenter 

Desuagtet at virksomheden kun udsender nyheds- og aktualitetsprogrammer, fastholder TV/MIDT-VEST sin 
tradition med at støtte private producenter i TV/MIDT-VEST’s sendeområde. Disse producenter leverer 
først og fremmest teknisk assistance, da der ikke findes producenter i området, som har mulighed for at 
ansætte og fastholde reportere. På trods af det evner enkelte produktionsselskaber at lave færdige pro-
grammer. TV/MIDT-VEST har ved denne politik fremelsket en halv snes private producenter i sendeområ-
det. Det bliver nu til gavn for de nye, lokale TV-stationer, der er kommet i gang på KANAL MIDT-VEST. Uden 
disse producenter var der næppe kommet så mange lokale TV-stationer i gang i vort sendeområde. Det er 
dem, der er fødselshjælpere med ekspertise og produktionsleverance. Og i 2011 vil disse producenter også 
blive leverandører med programmer til MOKKA. 
Følgende programserier er købt uden for huset: 

 
Naturkalenderen, Skelmose TV 
Mad med Miv og Møller, TV2/Nord 
Danmark Rundt, TV2/Lorry 
Jacob Haugaard i Vietnam, TV SYD 
Familien på farten i Australien, Fridthjof Film A/S 
Zoo Haustrup dyrepark, dBa Media 
Dykkerprogram, TV SYD 
Luftbilleder, der er blevet til programmer, Newcopter 
 
Der har i 2010 været et samlet køb hos produktionsselskaberne på 7.076 t. kr., heraf udgør det selvstændi-
ge programkøb 1.275 t. kr.  
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3. INDHOLD 

11.00-11.30 mandag til fredag 

Frokost-tv har været en slags åndehul på TV/MIDT-VEST. Et sted med mulighed for at udsende halv-
timesprogrammer med tid til fordybelse i et emne. En række programmer er udsendt i komprimeret form 
på 9 – 10 minutter i 19.30-udsendelsen, og hele udsendelsen på 30 minutter i frokost-TV kl. 11.00. Det gæl-
der f.eks. naturprogrammer og også sport, hvor vi søndag aften kun har kunnet bringe 2 minutters kampre-
portager og mandag formiddag har 30 minutters reportage fra en af weekendens fodbold-, håndbold- eller 
ishockeykampe. Men herudover er der blevet produceret faste magasinprogrammer til frokostfladen. 
Formmæssigt spænder de fra interviews over reportager til spørgeprogrammer, dokumentarudsendelser 
og debatter. Koncepterne har bl.a. været bygget op omkring musik, politik, sport, mad, kirkestof og bøger. 
Engang om måneden er der sendt et foredrag optaget hos en af de mange arrangører i Midt- og Vestjyl-
land. 
 

11.30-11.58 mandag til fredag fra 1. november 11.30 – 11.50 

Programmerne alle hverdage hedder ”Danmark rundt”. Hos TV/MIDT-VEST’s og de øvrige regionalstatio-
ners seere er programmet populært. Så derfor er samarbejdet fortsat. En regional TV-station er over en 
længere periode ansvarlig for at finde de gode historier frem fra regionernes produktion og strikke dem 
sammen til et program på 20 min. Resten af tiden er blevet fyldt ud med småindslag og trailers for kom-
mende programmer. 
 

12.10-12.30 mandag til fredag 

Indeholder en nyhedsdel og en featuredel på hver ca. 10 minutter. Mens featuredelen består af ca. 9 mi-
nutters programmer, der tidligere har været sendt i 19.30 fladen, forsøger vi i nyhedsdelen at holde seerne 
så opdateret som muligt på de seneste nyheder. I sagens natur er nyhederne præget af politistof fra afte-
nens og nattens løb. Men også erhvervsnyheder har høj prioritet. SNG-sendevognen er med ganske enkelte 
undtagelser i brug hver dag, så vi kan rapportere fra aktuelle retssager, fra åstedet for politi- og kriminalstof 
eller fra her og nu begivenheder.  
 

16.07-16.11 mandag til fredag 

Nyheder i kort form – bl.a. opdateret fra nyhederne kl. 12.10 og med bidrag fra web-redaktionen. 
 

18.10-18.14 mandag til fredag 

Nyheder i kortere udgaver og ofte en meget kort version af historien, der senere er tophistorie i hovedud-
sendelsen kl. 19.30. Slutter som regel med billeder fra 19.30-udsendelsens feature. 
 

19.25 hver dag 

I et 15 sekunders ”vindue” hos TV2 får vi lejlighed til at gøre reklame for hovedudsendelsens vigtigste histo-
rie eller historien med den brede fællesnævner. 
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19.30-20.00 mandag til fredag og søndag samt lørdag 19.30-19.45 

Det lykkedes i 2010 ikke blot at fastholde, men også øge seertallet en anelse til TV/MIDT-VEST’s hovedud-
sendelse. Og det på trods af en øget konkurrence fra nye kanaler og en massiv satsning fra DR-TV med pro-
grammer, der forsøger at appellere til TV/MIDT-VEST’s kerneseere. 
I alle årene siden sendestart har TV/MIDT-VEST opdelt denne sendetid i to programmer, der tydeligt adskil-
les af en jingle. Første program er et nyhedsmagasin, mens anden del er et programmagasin.  
Lørdag og søndag består det andet program altid af et sportsmagasin. 
Nyhedsdelen er det velkendte mix af de kontante nyheder, hvor ikke mindst beslutningstagere stilles til 
ansvar - reportager fra begivenheder på dagen, den menneskelige historie, den skævt vinklede, erhvervs- 
og kulturhistorier og MidtVest Rundt – blandt seerne kendt som ”den med de tre historier”. Et koncept der 
giver os mulighed for i meget kort form også at fortælle de historier, som ellers ikke ville finde plads i ny-
hedsfladen. Ikke mindst her bestræber vi os på at komme rundt i hele den store landsdel. 
I stedet for udelukkende at give et fragmenteret nyhedsbillede med masser af indslag forsøger vi i højere 
grad at prioritere, give plads til enkelthistorier og følge dem til dørs over flere dage. Det sker bl.a. i nyheds-
serier, hvor enkelt-medarbejdere er sat af til specielt disse opgaver. 
 

22.20-22.28 mandag til torsdag 

Udsendelsen har til en vis grad karakter af en nyhedsoversigt med nyhedsopdateringer fra kl. 19.30. Et sti-
gende antal seere bruger udsendelsen til at holde sig a jour med dagens begivenheder her, fordi de af for-
skellige årsager ikke har mulighed for at følge nyhederne i hovedudsendelsen.  
Masser af orienterende møder og protestmøder vedr. kommunale- og regionale besparelser/nedskæringer 
og vindmølleprojekter i 2010 betød, at vi sendte direkte med vores SNG-sendevogn for at fortælle resulta-
tet af møderne. 
Den sene nyhedsudsendelse giver også resultaterne fra aftenens sportsarrangementer, som landsdelen har 
rigtig mange af.  
 

Nyhedsåret 2010 

Lige fra årets start satte den hårde vinter og dens fortrædeligheder sit præg på nyhedsbilledet. Men midt i 
de mange sneproblemer blev der også plads til smilet – to Thy-brødre havde opfundet en ”snehøvl” til at 
fjerne sne fra tagene. En TV/MIDT-VEST-reportage gjorde pludselig de to brødre efterspurgt i alle de væ-
sentlige medier. 
 
Kommunale besparelser og deres konsekvenser gav ligesom indskrænkninger på sygehusene, ny sygehus-
struktur og akutberedskab anledning til en voldsom debat og protester i landsdelen stort set hele året. Vi 
orienterede om planerne – konfronterede beslutningstagerne med protesterne og lavede reportager fra en 
stribe af møder og protestaktioner. Men vi satte også spørgsmålstegn - f.eks. ved ideerne om i flæng at 
etablere friskoler i protest mod skolelukninger. I flere indslag fortalte forældre, der allerede har lavet frisko-
ler, at det kræver rigtig mange kræfter at etablere og drive friskolerne. 
 
Protester mod et center for store forsøgsvindmøller i Østerild Plantage gav en fyldig dækning. Også her 
afprøvede vi nogle af argumenterne om, at projektet ødelægger værdifuld natur, fordi møllerne kræver at 
mange træer skal fældes. Lange lige rækker af udelukkende og næsten udgåede nåletræer, der gemmer et 
interessant landskab. 
 
Igen i 2010 blev landsdelen ramt af afskedigelser i større og mindre målestok. Dem havde vi fokus på og 
fortalte også, hvordan nogen blev dårligt behandlet i jobformidlingen, når de nu var arbejdsløse. En enkelt 
sag gav anledning til en massiv omtale i den øvrige presse.  



INDHOLD 

9 
07-04-2011 

Men der var også lyspunkter i en landsdel med stor arbejdsløshed. I flere serier fortalte vi, hvordan nogle 
virksomheder har knækket kurven og har fremgang – og hvordan iværksætteriet trives – omend i nogle 
tilfælde med systemet som modspiller. 
I det hele taget er landsdelen et barometer for erhvervsudviklingen/beskæftigelsen i det øvrige Danmark. 
Det er her stigende arbejdsløshed først viser sig, men det er også her, det først kan ses, når kurven vender. 
Blandt andet derfor er erhvervsstoffet et væsentligt emne i TV/MIDT-VEST’s nyhedsdækning. 
 
To drabssager gav anledning til megen omtale i nyhederne. Drabet på sagsbehandler Birthe Christiansen – 
som endnu venter på en afgørelse i retten og drabet på Maria Møller Christensen i Herning. 
Vi kastede især mange kræfter ind i Maria-sagen. En bestemt medarbejder blev sat til at følge sagen i ret-
ten, mens assisterende medarbejdere fulgte op med historier, der udsprang af retssagen.  
Forud for sagen i retten i Herning kunne vi bringe beretningen fra den mand, der først var anholdt og uskyl-
digt fængslet i sagen. En fortælling om tiden op til anholdelsen, hvordan han følte sig behandlet af politiet 
og om, hvordan det var at sidde i arresten vel vidende, at han var uskyldig.   
 
Få dage efter dommen over den mand, der blev kendt skyldig, kunne vort politimagasin 114/MIDT-VEST 
over to dage bringe en dokumentar med et sjældent indblik i politiets opklaringsarbejde. Reporterne havde 
fået lov til at følge arbejdet meget tæt på umiddelbart efter, at Maria Møller Christensen blev fundet myr-
det. 
  
Ud over de begivenheder, der i særlig grad prægede nyhederne blev der også plads til f.eks. serier om be-
stræbelserne på at skære råddenskaben væk fra ”Den Rådne Banan” – om kommuners og lokale beboeres 
kamp for at få fjernet ubeboede og faldefærdige huse og ejendomme.  
 
En serie om posefester (fester, hvor unge under voksnes kontrol får lov at drikke spiritus og øl) gav anled-
ning til en omfattende debat, som er blusset op igen, fordi politidirektøren har forsøgt at komme festerne 
til livs. 
 
I en anden boldgade satte vi fokus på fænomenet ”Cold Hawaii”. I en uge sendte vi reportager og direkte 
sendinger fra World Cup i surfing fra Klitmøller. Det var naturligvis beretningen om selve sporten, men lige 
så meget erhvervsreportager om det lille kystsamfunds forsøg på at udvikle egnen til Nordeuropas center 
for surfing. En satsning, der kan give økonomisk fremgang og ikke mindst tilflyttere til et ”udkantsområde”.   
 
”Kort Lunte” var en nyhedsserie om ansatte i det offentlige og private, som bare passer deres arbejde, men 
må lægge øre til klienternes utilfredshed, der ofte resulterer i ukvemsord. Serien sluttede med råd om, 
hvordan vi alle kan være med til at give de udskældte en god dag. 
 
I 2009 satte vi lup på de mange drukneulykker langs Vestkysten. I en serie bad vi seerne komme med ideer 
til, hvordan man kunne undgå ulykkerne. I 2010 fulgtes serien op med beretninger om de initiativer, seer-
nes forslag gav anledning til. Og uden at kunne sige, at der er en sammenhæng, faldt antallet af drukne-
ulykker i 2010. 
 

Magasiner og features 

TV/VIDT-VEST kaster fortsat mange kræfter ind i at producere det andet program i 19.30-blokken med en-
kelt-features, serier eller magasiner. Og belønningen kommer bl.a. i form af gode seertal. Minut for minut 
analyser viser, at seerne vælger til i løbet af den halve time for at se med her. 
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Faste serier 

Fast Arbejde   

Den længst levende programserie på TV/MIDT-VEST er det ugentlige program ”Fast Arbejde”. Med udgan-
gen af 10 års jubilæumsåret rundede den populære serie program nummer 349. Hver fredag besøger ”Fast 
Arbejde” en virksomhed i landsdelen - store som små. Via direktør og menige medarbejdere får seerne et 
indblik i såvel produktion som arbejdsforhold. Ofte med ret overraskende detaljer.    
 

Naturprogrammer  

TV/MIDT-VEST sender hver anden uge programmer med udspring i den midt- og vestjyske natur. I ”Naturri-
get” går redaktionen på jagt efter de fantastiske billeder og fortællinger fra flora og fauna. Men program-
met sætter også emner til debat, f.eks. når Naturstyrelsen beslutter at anvende plantebekæmpelsesmidlet 
RoundUp for at udrydde hybenrosen. 
I ”Naturmennesker” vises portrætter af mennesker, der på den ene eller anden måde er knyttet til naturen. 
Det kan være naturvejlederen, naturfotografen eller ægteparret, der har fået en pris for at gøre en indsats 
for naturen. 
 

Kulturmagasinet Nærbilleder 

Magasinet kommer vidt omkring i landsdelens kulturliv og beskæftiger sig ikke kun med emner, der traditi-
onelt opfattes som kultur og kunst i den snævre forstand. Programmet anvender ofte modsætninger til at 
markere forskelligheden – men alligevel med en gennemgående rød tråd. 
   

Politimagasinet 114/MIDT-VEST 

Årets helt store scoop for politimagasinet var muligheden for at følge opklaringsarbejdet med drabet på 
den unge Maria Møller Christensen. To udsendelser gav en enestående mulighed for at komme tæt på et 
opklaringsarbejde og beskrive, hvordan efterforskerne tænker og reagerer. De to programmer er et meget 
godt billede på, at 114/MIDT-VEST forsøger at komme ud over udelukkende at være bagsædepassager be-
væbnet med kamera og af sted for fuld udrykning. Udsendelserne er bygget over temaer, f.eks. rockere, 
unge fartdjævle og stoffer. Regelmæssigt giver programmerne afkast til nyhedsfladen, når et tema tages 
op. Det var ikke mindst tilfældet med ”Unge og druk”, der gav anledning til megen debat også i andre me-
dier.   
 

Boligprogrammet Ind i Varmen 

Programserien er en versionering af længere programmer på Mokka. Programmet er med til at give afløb 
for den nysgerrighed mange sikkert har, når de kører forbi en spændende bolig. Hvordan mon der ser ud 
indenfor? Meget ofte har boligerne en spændende tilblivelseshistorie og er beboet af mennesker, der er 
meget optaget af indretningen. Historierne bag giver ofte et indblik i, hvordan beboerne er og ikke mindst 
på den måde er det et noget anderledes boligprogram.   
 

Programserier 

Houlkær 12 - 16 

Årets store satsning blev serien ”Houlkær 12-16”, hvor vi fulgte livet hos fem familier i en boligblok i Viborg. 
I løbet af 13 afsnit kom seerne meget tæt på familierne, der bl.a. talte en alenemor med en kronisk sygdom, 
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en Kosovo-albansk flygtningefamilie med 6 børn på 2. sal, en stærkt troende familie engageret i bebyggel-
sens fritidsliv, og en kvinde, der fik en kræftdiagnose stillet under udsendelsen, og som døde lige efter, at 
udsendelsesrækken var afviklet. Afsnittene var bygget op om temaer som f.eks. ”Tro og Håb”, ”Sammen-
hold”, ”Mærkedage” og ”Drømme og Job”. 
 

Michaels Kamp mod overvægten 

I 2½ år havde TV/MIDT-VEST fulgt den oprindeligt 296 kilo tunge Michael Nielsen i kampen mod overvæg-
ten og mod døden. Lægen havde sat ham stolen for døren: ”Tab dig eller du dør!”  
Det blev til 4 udsendelser med et indblik i hvordan han lige fra barndommen var ekstrem overvægtig og 
hvordan op- og nedture skiftede i kampen for at tabe de 90 kilo, der krævedes for at han kunne få en ”fed-
meoperation”. 150 kilo lettere sagde vi farvel til Michael, der havde fået en ny tilværelse med indhold, en 
kæreste og en vennekreds, hvad han ikke tidligere havde haft. 
 

Rygestop 

Farvel til smøgen er for mange et nytårsforsæt. I en serie på 5 berettede vi om en gruppe rygeres forsøg på 
via et rygestop-kursus at kvitte smøgerne.  
 

MCH 

Messecenter Herning (MCH) er formentlig Danmarks mest travle og alsidige. I serien MCH skildrede vi med 
medarbejderne i centrum, hvad der sker bag kulisserne før, under og efter de mange arrangementer lige 
fra messer og udstillinger til hesteshows, sportsbegivenheder og koncerter med verdensnavne. 
 

Færgetur – Fuldt Skrald 

En ny værtsbåret genre fik premiere med serierne ”Færgetur” og ”Fuldt Skrald”. Vi besøgte 4 af Limfjordens 
færger og 4 af landsdelens genbrugspladser. Værten er en central skikkelse som den nysgerrige, som bl.a. 
fik medarbejdere de enkelte steder til at fortælle om deres arbejde og arbejdsplads. Men nok så vigtigt var 
beretningerne fra færgepassagererne og gæsterne på genbrugspladserne. På en færge mødte værten en 
ambulance for fuld udrykning og på genbrugspladsen gav snak med en gæst anledning til at besøge hans 
hjem, der var stopfyldt – selv i badeværelset – med ting købt i genbrugsbutikken.   
 

Berlin Maraton 

Løbekulturen har fået et markant opsving i Midt- og Vestjylland de senere år. Op til- og under Berlin Mara-
ton fulgte vi i tre udsendelser fire helt almindelige vestjyders træning til at kunne gennemføre et maraton-
løb. Til trods for, at de ikke var helt unge, tog de udfordringen op. 
 

En dag i en midt- og vestjydes liv 

Fra lyset blev tændt om morgenen til sengetid om aften fulgte vi igen en række midt- og vestjyders liv. 
Journalisten bevæbnet med kamera kom i en serie på 7 meget tæt på f.eks. en regionsrådsformand, en 
imam, en arbejdsløs, en pilot, en transvestit og en pensionist. 
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Medicinske mirakler 

4 udsendelser satte fokus på hospitalsbehandlinger, hvor resultatet for patienterne blev noget, der lignede 
små mirakler.  
 

Teatergal 

I en serie på tre udsendelser fulgte vi en gruppe udviklingshæmmede i foreningen ”Teater for alle” i deres 
arbejde med sætte en forestilling op med temaet æbler – og med premiere i forbindelse med en internati-
onal æblekonference. 
 

Hånden på Hjertet 

Der var så megen dynamik i serien ”Hånden på Hjertet” på Mokka, at vi pillede interessante emner ud til 
kortere versioner i 19.30 udsendelsen. Emner, som seerne tumler med til hverdag, blev sat til debat blandt 
3 eller 4 bramfri midt- og vestjyder.  
 

Stumpemordet 

1. september var det 25 år siden jægerne fandt et afsavet menneskeben i sivene i Roddenbjerg Sø i Sydthy. 
Fundet blev starten på efterforskningen af en mordsag, som på flere måder skrev dansk kriminalhistorie. I 
en miniserie på to fortalte beboere, efterforskere, vidner og retsmedicinere om sagen, hvor der aldrig blev 
fundet det fældende bevis mod en mistænkt tysk turist. 
 

Fertilitetsklinikken 

3 udsendelser om fertilitetsbehandling på klinikken i Skive. Om forældre og deres problemer med at få 
børn, om processen og et møde med sæddonoren, der er blevet far til en masse ukendte børn. 
 

Thylejren  

4. juli 1970 kørte et særtog ind på stationen i Thisted med feststemte københavnere, der skulle på sommer-
lejr i Thy. Det blev starten på Thylejren, som stadig eksisterer. I tre udsendelser fortalte vi om hvordan det 
hele startede – om det omgivne samfund og politikernes syn på lejren og en reportage om livet i lejren i 
dag. 
 

På Besøg 

Som led i uddannelsen til journalister får journalist-praktikanterne mulighed for at prøve værtsrollen af ved 
at skulle guide seerne rundt på institutioner og arbejdspladser, som programserien ”Fast Arbejde” ikke 
besøger. I en blanding af noget, der ligner en ”live”-situation, og reportage får seerne et godt indblik i sted 
og personer. I 2010 besøgte vi bl.a. de designstuderende på Teko i Herning, en landbrugsskole, Flyvestation 
Karup og kælderen på Regionshospitalet i Holstebro, der er en lille by i sig selv. Reportagerne blev også 
bragt i længere versioner på MOKKA. 
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Spejderlejr 

I en lille uges tid besøgte vi hver dag KFUM’s store og internationale spejderlejr i Skive. Med direkte sendin-
ger og reportager kom vi vidt omkring både når det gjaldt beskrivelsen af det kæmpe store arbejde med at 
etablere en lejr til 15.000 spejdere, den daglige drift – og de mange små menneskelige historier. 
 
Sportsprogrammer 
Hver lørdag og søndag sender TV/MIDT-VEST et sportsmagasin, hvor der bliver produceret aktuelle repor-
tager og features om sporten i Midt- og Vestjylland. Vi følger alle de regionale hold inden for håndbold, 
fodbold, ishockey og cykling, men går heller ikke af vejen for at vise de mindre sportsgrene. I indeværende 
år har der også været dart, bowling, skak, BMX og masser af andre nichesportsgrene på programmet. Der 
laves også portrætter af sportsudøvere. I særlig grad spotter vi ungdomstalenter, der har mulighed for at 
drive det vidt i sportens verden. 
  

Enkeltstående features 

Enkeltstående features, der ikke indgår som led i en serie er et ekstra krydderi i program to i 19.30 fladen. 
Her bliver der ikke mindst plads til portrætter af mennesker med en interessant historie.  
Vi fortalte bl.a. om at være ung bøsse i en Indre Missionsk familie – om den røde politikerfamilie Touborg – 
om kvinden, der først op i en sen alder opsøgte sin søn og fortalte om, hvordan han blev bortadopteret – 
om håndboldspilleren Lærke Møllers kamp for at vende tilbage til landsholdet efter at være plaget af ska-
der - om en lille dreng, der allerede har vist sig at være et talent på trommer – og om Egon Guf Østerby, der 
har boet i årevis i en bus udrangeret ude i en skov.  
 

Mokka kl. 20.00 – 21.00  

TV/MIDT-VEST har satset massivt på sendetimen kl. 20 – 21 på MOKKA, som vi kalder vores regionale blok 
på KANAL MIDT-VEST. Vi har mange unikke serier, som kun bliver sendt på MOKKA. For os har det været 
vigtigt at give folk et tilbud om mere regionalt tv, og som navnet antyder, skal MOKKA være en nydelse – 
der skal være en god grund til at sætte sig i sofaen og lade sig rive med af velfortalte historier, portrætter 
og reportager i et helt andet tempo end det, vi kender fra 19.30-fladen. Her er tid til fordybelse, nydelse og 
oplevelse.  
 
For TV/MIDT-VEST har det været yderst vigtigt og en stor opgave fortsat at holde fokus på MOKKA. Alene 
det at få seerne til at skifte kanal klokken 20 efter de regionale nyheder har været – og er hele tiden - et 
stort projekt. 
Vi har gjort det med spots i den regionale udsendelse kl. 19.30, med et dagligt programskilt og vi har ofte 
flere gange ugentligt lavet afmeldinger på den regionale udsendelse, som har omtalt udsendelsen kl. 20 på 
MOKKA.  
Hver søndag viser vi 3-4 minutters omtale af næste uge på MOKKA, hvor vi med klip fra de enkelte udsen-
delser i ugen forsøger at spore seerne ind i MOKKA-universet. Dertil kommer et omfattende arbejde med 
ugemails, som 3.000 seere har tilmeldt sig. Hver søndag får de så en mail fra os, hvor de får et godt overblik 
over næste uge på MOKKA. En service, vi har fået gode tilbagemeldinger på. Denne service er også nødven-
diggjort af, at områdets aviser ikke vil bringe programoversigter over MOKKA. 
 
På vores hjemmeside gør vi også meget ud af MOKKA. Her kan seerne orientere sig om, hvad vi sender, og 
de kan læse mere om de forskellige serier. Her er også mulighed for at se eller gense alle udsendelser. 
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Fyrtårne 

Ligesom TV 2’s nichekanaler opererer TV/MIDT-VEST med fyrtårne på MOKKA. Det er programmer, hvor 
der satses flere penge, fordi vi tror på, de kan tiltrække og fastholde seerne på kanalen.  
 
Første halvår af 2010 sendte vi en regional quiz, Kodeordet – med undertitlen: Fordi vi elsker Midt- og 
Vestjylland.  
I 26 udsendelser tog vi hver gang udgangspunkt i en lokalitet i landsdelen. Her snakkede de to værter, Kai 
Hartmeyer og Marie Rønde, med spændende mennesker, og herfra stammede også i hver udsendelse flere 
af spørgsmålene. En anden væsentlig ingrediens i Kodeordet er vores omfattende arkiv. Vi dykkede ned og 
fandt interessante gamle indslag, som blev vist i nedklippet form og også dannede grundlag for spørgsmål i 
quizzen. Det var vigtigt for os, at det var en familiequiz, der kunne samle ung som gammel foran fjernsynet. 
Derfor var der hver gang også et kig-godt-efter spørgsmål, som specielt kunne tiltrække de yngste seere. 
Eksempelvis: I klippet så I Dronningen ankomme til Lemvig. Hvilken farve havde hendes hat? 
I hver udsendelse var der syv spørgsmål, som seerne skulle gætte med på – alle med udgangspunkt i Midt- 
og Vestjylland. Når de syv svar var fundet, kunne seerne udlede et kodeord på syv bogstaver, som de kunne 
sende til os via mail, SMS eller et brev. De 26 afsnit af Kodeordet blev sendt lørdag kl. 20 og genudsendt 
mandag kl. 20 og tirsdag 12.30. Ved hver udsendelse kom der 2.000 -  3.000 besvarelser fra seere, der så 
kunne vinde præmier i form af oplevelser og fladskærme.  
 
Et andet stort fyrtårn var i 2010 den historiske serie Bunkerne, produceret af journalist Uffe Bregendahl. 
Egentlig var det ikke tænkt som så lang en serie, men den ene historie ledte videre til den næste. Ældre 
medborgere ringede ind og fortalte om deres oplevelser – og det gav hele tiden nye input, og derfor endte 
serien med ni afsnit, som blev sendt onsdag kl. 20, og genudsendt lørdag kl. 20, fra januar til marts 2010. 
Et enestående stykke lokalhistorisk arbejde, som ikke kunne vente. Inden udsendelserne var færdige, var 
flere af de medvirkende døde. Det blev et arbejde mod tiden, men også et spændende arbejde, da de med-
virkende var så gamle, at det var tydeligt, de havde et behov for, at sandheden kom frem og derfor talte 
helt frit og detaljeret. 23 personer fra Tyskland, England, USA, Australien og Danmark blev interviewet til de 
ni afsnit, og de bidrager alle til en ny og hudløs ærlig beskrivelse af Verdenskrigen i Vestjylland.  
Udgangspunktet for serien var de store betonklodser langs Vesterhavet, som vi alle kender. I sig selv blot 
kold beton, men seriens fokus var de dramatiske, tragiske og romantiske historier, bunkerne gav grobund 
for. Historier, der tilsammen giver et nyt og nuanceret billede af 2. Verdenskrig i Vestjylland. Et stykke 
Danmarkshistorie, der aldrig før har været vist på TV, kommer frem i TV-serien, hvor vi blandt andet møder 
børn af tyske bunkersoldater, en bunkerbygger og en række tyske soldater, der under krigen gjorde tjene-
ste i Danmark. 
En flot, gennemarbejdet serie, som også vil være et fyrtårn, når den genudsendes. TV/MIDT-VEST er stolt af 
at være med til at fortælle områdets historie, som den aldrig har været fortalt på lands-TV-kanaler. 
 

Flotte serier 

I 2009 producerede TV/MIDT-VEST filmen, En Stemme For Livet. Med Anne Holst Moulvad i spidsen gik 
film-holdet tæt på Herning Kirkes Drengekor. 
Under det arbejde kom der en masse ekstra optagelser, som der ikke blev plads til i spillefilmen. Og med 
disse optagelser og ekstra interviews blev det også til en flot serie på ti afsnit til Mokka, der viser drenge 
med vidt forskellig baggrund, der samles om sang og stiler mod at blive de bedste i Europa. Det kræver 
mange timers øvning, og ildsjælen Mads Bille puster til stadighed energi ind i koret. Koret er blandt de bed-
ste i Danmark, og mange af de gamle korsangere er i dag operasangere eller har et liv med musik. 
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For de aktive og oplevelseslystne har serien Nordsøstien været et hit. Den knap 6.000 km. lange cykel- og 
vandretur snor sig rundt om Nordsøen – og det gør TV-serien også. Kai Hartmeyer har fulgt ruten med sit 
kamera. Mødt masser af spændende mennesker med drive og livslyst.  
Samtidig med de mange gode historier om natur, kultur og turistoplevelser har MOKKA-serien vist, hvilke 
muligheder der er for at skabe udvikling i udkantsområderne. Og der er helt sikkert en del seere, der har 
fået lyst til selv at komme ud og opleve ruten. 
 
Hvad Magasinerne Gemmer er en anden serie, som er enkel og yderst interessant. Vibeke Nipper har be-
søgt museernes magasiner, og de entusiastiske museumsfolk har gennem alle de spændende genstande 
fortalt gode historier om fortiden. Og man undres som seer over de hverdagsting, der er med til at doku-
mentere historien i arkiverne. Her er ”kut-låse”, vat og hverdagstøj. Det hele er gemt og registreret. 
 
Søndag klokken 20 har vi givet seerne foredrag hjemme i stuen. Vi har fået lov til at optage både kendte og 
mindre kendte foredragsholdere. For eksempel har både Anne Marie Helger, Johannes Møllehave og Poul 
Nyrup Rasmussen fået deres foredrag vist på Mokka.  
 

Studieprogrammer 

De flere af TV/MIDT-VEST’s programmer på MOKKA er produceret i studiet, hvor vi på faste studie-
mandage optager 6-7 udsendelser af en halv time. Der er tryk på disse dage, men med et dygtigt studie-
mandskab og velforberedte værter lader det sig gøre at være super effektive.  
 
Hånden på Hjertet er et eksempel på vores studieprogrammer. Her har studievært Pia Christensen og et 
panel af bramfrie midt- og vestjyder taget etiske dilemmaer under kærlig behandling. Hvor usund må sko-
lemad være? Kan man være sexet, når man er fyldt 50?  Hvor går gramsegrænsen til julefrokosten? Hvor 
meget alkohol må en 16-årig pige drikke? Det er konkrete spørgsmål, som debatprogrammet Hånden på 
Hjertet tager op. 
Paneldeltagerne i tv-brevkassen har livserfaring fra vidt forskellige steder, ligesom aldersspredningen og 
forskellige professioner spiller med i debatten om holdningerne til de mange spørgsmål. 
I hver Hånden På Hjertet har vi opfordret seerne til at maile os spørgsmål, og det er disse seerspørgsmål, 
der sammen med temaer, der er oppe i tiden, har skabt udsendelserne. 
Serien, som er blevet sendt i 22 afsnit af 27 minutters varighed, har været en stor succes, så derfor har vi 
også valgt at klippe nogle af afsnittene ned til ti minutters længde, som vi så har kunnet sende på TV/MIDT-
VEST 19.30. 
 
Et andet eksempel på et godt MOKKA-studieprogram er Musik vi ka’ li’, som Johanne Bagge har været vært 
på i 25 udsendelser. Ingredienserne er hver gang livemusik i studiet krydret med en god snak. Vi kommer 
tæt på de Midt- og Vestjyske musikere i en samtale om deres liv og deres karriere, og så bliver der spillet 
masser af musik. 
I dette koncept er der både plads til de regionale kendisser – Tørfisk, Jesper Lundgaard og Johnny Hansen. 
Men der er også plads til de ukendte. For eksempel Karen Kous på bare 19 år, der arbejder hårdt på at op-
fylde sin drøm om at blive singer/songwriter – og Kent Blak fra Viborg, der er uddannet klejnsmed og syn-
ger på fuld tid med musicals som den helt store passion. 
 
Også det politiske stof er vigtigt for os på MOKKA. Her er tid til at få en længere diskussion og flere politike-
re kan komme til orde – og de får bedre tid til at forklare sig. Det længere format, vi kan tilbyde på MOKKA, 
passer godt til den type stof. Vores politiske magasin har vi kaldt Krydsfelt, og her er både plads til gode 
politiske diskussioner og til mere portrætagtige samtaler med lokal-, regional- eller folketingspolitikere.  
Hver tirsdag klokken 20 sætter vi fokus på det politiske liv. 
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Efter sommerferien 2010 havde vi premiere på håndboldmagasinet Overtrådt. Dan Sørensen er vært på 
programmet, hvor der hver gang optræder fire regionale håndboldeksperter/spillere, som sætter fokus på 
de store tendenser – men også har plads til at snakke om det mere brede håndboldliv: Hvor meget skal 
forældre engagere sig i børnenes fritidsinteresse? osv.  
Vi valgte at lave et magasin for netop håndbold, fordi det er en stor sportsgren i vores landsdel. Af de 26 
ligahold i Danmark er de 10 hjemmehørende i Midt- og Vestjylland. I stort set alle haller i landsdelen hæn-
ger plakater for Overtrådt, og vi ved, at vi har mange seere udenfor området, der følger med i programmet 
på net-tv.  
 

Naturen på MOKKA 

Også naturen har høj prioritet på MOKKA. Vores faste naturredaktion med Rigmor Sams i spidsen leverer 
Naturriget og Naturmennesker (portrætter af personer, der brænder for naturen) i en lang version til MOK-
KA. Derudover viser vi en gang om måneden Naturkalenderen. Her tager naturfotografen Bo Skelmose hver 
måned seeren med ud i naturen for at høre om, hvad der er karakteristisk for årstiden. Hvilke fugle og små 
undere i naturen, man skal lægge mærke til.  
 
Naturen i Jyllands Parkzoo i Haunstrup ved Herning har også leveret stof til en naturserie, Dyreparken. Hen-
rik Helms, som har sit eget produktionsselskab i Snejbjerg, har leveret serien, der beskriver den travle hver-
dag i dyrenes univers. Seeren får muligheden for at blive en del af denne hverdag og kommer helt tæt på 
nyfødte løveunger, bidske hyæner og lærenemme søbjørne. Dyrepasserne Christian Yde, Janni Løjtved 
Poulsen og Martin Vesterager hjælper os samtidig til at blive klogere på de mange dyrearter, der bor i dyre-
parken. Igen en serie, der henvender sig til alle aldersgrupper. 
 
Vi har i 2010 valgt at investere i en gennemfotografering af vores landsdel fra en helikopter. Fra nord til syd 
– øst til vest. Og med fokus på specielle områder, bygninger, vejnet mv. Det er blevet til flotte, kærlige pro-
grammer om landsdelen set fra oven. Samtidig med at billederne har givet en flot finish på mange af vore 
features og nyhedsindslag. 

 
Udsendelser får bedre tid 

Det var masser af eksempler på udsendelser, der er produceret specielt til MOKKA. Udover det har MOKKA 
også været en god mulighed for, at vore TV/MIDT-VEST formater har fået mere tid. Et godt eksempel er 
Margit Vendelbjergs boligprogram, Ind i Varmen, som på TV/MIDT-VEST er 12 minutter. Men som hun også 
har lavet i en halv times MOKKA-version, hvor der er blevet plads til at se endnu mere af de spændende 
boliger og få flere fif af de kreative hus-entusiaster.  
Men også enkeltstående features fra 19.30-fladen og mindre serier på TV/MIDT-VEST har nydt godt af en 
lang version på MOKKA.  
En af serierne – Den Dag… - valgte vi at vise først i den lange version på MOKKA, inden seerne fik den korte 
19.30-version. En mulighed vi vil overveje fremover. 
 
Til slut skal nævnes, at vi også i 2010 har udvekslet serier med andre regioner. Her har vi bygget bro over 
nabogrænserne.  Vi har for eksempel sendt madserien, Mad med Miv og Møller (TV2/Nord), Hu-hej Vilde 
Dyr (TV2/Nord) og Under Overfladen (TV SYD). Og de andre regioner har fra os fået for eksempel Hånd-
boldmagasinet Overtrådt, Naturriget og Dyreparken. 
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Kanal Midt-Vest kl. 12.30 – 13.00 

TV/MIDT-VEST sender også programmer i dette tidsrum på KANAL MIDT-VEST. Der er her udelukkende tale 
om genudsendelser. Men da der er hård kamp om seerne kl. 20 – 21, har TV/MIDT-VEST fundet det vigtigt 
også at få MOKKA-programmerne sendt ud på et andet tidspunkt på dagen, hvor konkurrencen ikke er så 
hård. 
 

Sprogpolitik 

Antallet af henvendelser fra seere til TV/MIDT-VEST med klager over sproget er faldet i 2010. Vi håber, det 
skyldes, at vi er blevet bedre. Men en grund kan også være en større accept af, at ”alt er tilladt”. Seerne 
vænner sig til udviklingen i sproget i de store landsdækkende radio- og TV-medier. De reagerer ikke, når vi 
overtager sprogbrug med - i nogle tilfælde - tvivlsomme eller ukorrekte vendinger og ord. Den afsmittende 
effekt på reporternes sprog har givet anledning til større agtpågivenhed som led i sprogpolitikken. Men 
sprog udvikler sig, og et af Public Service bestemmelsernes krav er da også, at vi skal medvirke til at ”udvik-
le det danske sprog”.  
Det springende punkt er, hvor grænsen går mellem at udvikle sproget og bevare et ”korrekt dansk”. Er det 
f.eks. at udvikle sproget at sige ”Ministeren ville ikke kommentere PÅ de nye oplysninger” – eller ”Han ER 
ikke LYKKEDES med at få styr på spillet”?. Fra det sproglige grænseland er der masser af lignende eksem-
pler. Formentlig ikke ”korrekt” dansk, men seerne forstår uden tvivl meningen.  
Det er en vanskelig proces at finde de korrekte svar. Men som i 2010 forsøger vi også fremover i en løbende 
dialog med reportere og værter at nå frem til en fælles holdning. 
 
Som bebudet, blev et særligt indsatsområde i 2010 TV/MIDT-VEST’s hjemmeside. Siden bestyres af skiften-
de Web-reportere, blandt dem praktikanter. Lige så vanskeligt, det kan være for en skrivende reporter at 
skulle udforme speak til TV-nyheder, lige så vanskeligt kan det være for TV-reportere at formulere sig på 
skrift. ”Ligge” eller ”lægge” anvendt forkert springer i øjnene på en hjemmeside, mens det nemt glider 
igennem i en speak. Det støt stigende antal besøgende på hjemmesiden har ikke gjort det mindre vigtigt, at 
dagens redaktør som opgave har fået løbende at tjekke siden. 
  

EU-krav  

Public service-kontraktens punkt 2.2 ”Særligt om programmer” er kun delvist relevant for en dansk regional 
TV 2-virksomhed, idet bestemmelserne om andele af europæiske programmer ikke giver mening i den fore-
liggende sammenhæng. Da Radio- og TV-nævnets udsagn om dette punkt først kom til TV/MIDT-VEST’s 
kendskab i december 2010, vil det blive drøftet i PS-redegørelsen for 2011.  
 
Hvad angår afsnittets bestemmelser i øvrigt, skal det anføres, at TV/MIDT-VEST har lagt sig hensynene til 
mindreårige på sinde, aldrig har overtrådt dem og ikke agter at gøre det. Tilsvarende betragtninger gælder i 
forhold til bestemmelsen om tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel 
observans. TV/MIDT-VEST har ikke i 2010 produceret programmer, der kan komme i konflikt ovenstående 
bestemmelser 
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Tjenester 

Hjemmesiden 

 
TV/MIDT-VEST’s hjemmeside www.tvmidtvest.dk fortsatte sin fremgang i 2010 og er tæt på en fordobling i 

forhold til 2009 på de tre væsentlige målepunkter: 

 Antallet af besøg er steget med 91 % fra 1.263.197 til 2.418.888 

 Antallet af absolut entydige besøgende er steget med 90 % fra 456.601 til 865.936 

 Antallet af sidevisninger er steget med 76 % fra 3.535.679 til 6.230.176 

Denne tabel viser besøgstallene på tvmidtvest.dk opgjort dels som antal besøg, dels som antal absolut en-

tydige besøgende pr. måned (Kilde: Google Analytics): 

Måned Besøg Absolut entydige 
besøgende 

Januar 201.671 86.070 

Februar 186.251 82.261 

Marts 182.053 78.032 

April 159.319 70.110 

Maj 162.152 72.511 

Juni 175.208 79.202 

Juli 148.072 64.640 

August 180.378 81.377 

September 191.518 88.410 

Oktober 311.970 201.892 

November 283.705 150.236 

December 236.591 108.319 

 

Hjemmesiden fokuserer på tre typer indhold, nemlig Nyheder, tv-serier og net-tv. 

Nyhederne er flermedielle artikler, der indeholder både tekst, billeder og video. Der bliver normalt udgivet 

mellem ti og femten nyheder på hverdage og færre i weekender og på helligdage. Historierne udvælges 

som hovedregel efter de samme kriterier, som gør sig gældende for tv. 

De faste programserier har egne sider under tvmidtvest.dk, hvor vi samler afsnit og informationer om seri-

erne til gavn for overblikket. Det gælder for eksempel kriminalmagasinet 114/MIDTVEST, naturprogrammet 

”Naturriget”, kulturmagasinet ”Nærbilleder” og arbejdspladsmagasinet ”Fast Arbejde”. Dette er en meget 

efterspurgt del af hjemmesiden, og seerne bruger i høj grad muligheden for at se eller gense afsnit af de 

faste serier.  

Net-tv giver adgang til indslag eller hele udsendelser, når de har været vist i tv. Hver dag lægges udsendel-

serne kl. 11:00-12:00, 19:30-20:00, 22:22-22:30 samt Mokka 20:00-21:00 ud på hjemmesiden straks efter 

visning i tv. 

Ud over nyheder, serier og net-tv er der også vejrudsigt, information om TV/MIDT-VEST samt adgang til 

livestreaming og podcast på hjemmesiden. Man kan søge i nyheder og i serier og få detaljeret information 

 
Note: 
Opgørelsen af ”Besøg” minder om den kendte 
opgørelse af seertal, hvor samme person tæl-
ler flere gange, hvis de ser flere udsendelser, 
mens ”Absolut entydige besøgene” renser 
tallene for gengangere, så samme person kun 
tæller én gang i hele opgørelsesperioden. ”Ab-
solut entydige besøgende” tager ikke højde 
for, at flere personer i f.eks. samme husstand 
kan benytte samme computer. De vil kun tælle 
som én besøgende. 

http://www.tvmidtvest.dk/
http://www.tvmidtvest.dk/
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om husets organisation, programmer og medarbejdere. Derfor går en stor del af seernes henvendelser, 

reaktioner, tips og ideer til redaktionen også gennem hjemmesiden. Desuden er der en underside, der om-

handler det nye programtilbud ”MOKKA” på Kanal Midt-Vest. Her er der omtale af programmerne samt 

hjælpeartikler om, hvordan seerne kan finde Mokka og Kanal Midt-Vest på deres tv.  

Både TV/MIDT-VEST’s støtteforening TV/MIDT-VEST Plus og TV/MIDT-VEST’s kursusafdeling NovaMedia 

driver egne hjemmesider, hvor brugen af internettet er optimeret, så en stor del af informationen og til-

meldingerne sker ad dén vej. NovaMedias hjemmeside blev efter udtalelse fra Radio- og tv-nævnet adskilt 

100 % fra TV/MIDT-VEST’s public service-hjemmeside i forbindelse med relanceringen af denne i december 

2008. 

 
Nyt Net-TV 

I efteråret lukkede den fælles hjemmeside for TV2-regionernes net-tv, www.tv2regionerne.dk. Nu eksiste-

rer den kun som arkiv-side for ældre indslag, mens alle indslag fra perioden efter 25. oktober 2010 findes 

på www.tvmidtvest.dk/nettv. 

Det giver en række fordele for os og for brugerne af hjemmesiden. Som bruger skal man ikke flere steder 

hen for at finde materiale fra TV/MIDT-VEST. Det har ikke været naturligt, at vores skrevne journalistik lå på 

én hjemmeside, mens vores tv-indslag lå på en anden. Dertil kommer også, at vi har fået nye muligheder 

for at integrere tekst og tv, så ord og billeder understøtter hinanden bedre i dækningen af især de daglige 

nyheder. 

En væsentlig del af det nye net-tv er, at det er blevet betydeligt lettere for brugerne at dele eller videreud-

nytte indholdet. Hvert enkelt indslag kan frit embeddes til egen hjemmeside eller deles på Facebook, Twit-

ter og MySpace. 

Opgørelsen af brugertal på net-tv og brugertal på hjemmesiden i øvrigt spiller desværre ikke helt sammen, 

og eftersom net-tv-delen af hjemmesiden kun har været i funktion siden 25. oktober er der kun få måne-

ders erfaring at trække på. Men det tyder på, at brugerne har taget godt imod det nye net-tv med over 

100.000 visninger af net-tv-klip om måneden. 

Vi arbejder stadig på at forbedre den tekniske kvalitet af net-tv samt at forkorte ventetiden fra udsendel-

sens slutning og indtil den ligger klar på nettet, og der er en løsning klar på begge dele i foråret 2011. 

 

Kalenderpiger gav rekordbesøg 

Én enkelt nyhed har i brugertal overstrålet alle andre nyheder på hjemmesiden i år. Fredag den 29. oktober 

lagde vi en kort artikel ud om FC Midtjyllands kvindelige ligahåndboldhold, hvor spillerne i let påklædning 

lod sig fotografere til en kalender (http://www.tvmidtvest.dk/indhold/billeder-hunulve-i-fraek-kalender). 

Artiklen var illustreret af syv billedeksempler og en kort videosekvens fra deres fotosession.  

Denne artikel faldt i god smag hos Ekstra Bladets webredaktion, der dagen efter lagde et link ud på deres 

forside. Det gav på ét døgn over 80.000 besøg på hjemmesiden, hvilket er en fire-dobling af den hidtidige 

rekord, der blev sat dagen efter kommunalvalget i 2009. Fra udgivelsesdagen og året ud er artiklen om 

http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tvmidtvest.dk/nettv
http://www.tvmidtvest.dk/indhold/billeder-hunulve-i-fraek-kalender
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håndboldpigerne blevet set flere end 175.000 gange, og den tilhørende video er blevet afspillet over 60.000 

gange. 

 

Social Medier 

I løbet af 2010 har TV/MIDT-VEST styrket tilstedeværelsen på især Facebook som det førende sociale me-

die. Vi har forbedret vores facebook-side www.facebook.com/tvmidtvest ad flere, men små omgange, men 

har stadig en egentlig relancering med tilhørende redaktionel Facebook-strategi og markedsføring til gode. 

Hovedindholdet på siden er et feed af nyhederne fra hjemmesiden, men flere af TV/MIDT-VEST’s serier har 

også egne Facebook-sider med direkte dialog med deres venner.  

TV/MIDT-VEST blev fulgt af 2.111 venner på Facebook pr. 31.12.2010. Vi er også til stede på det andet store 

sociale netværk Twitter, men kun med automatiske feeds af artiklerne fra hjemmesiden. 

 

Samarbejde med andre Medier  

TV/MIDT-VEST samarbejder med en række andre medier for at kunne tilbyde et bredere udvalg af nyheder, 

end vi selv kan levere. Vores egne nyheder har først og fremmest regional relevans, men for den enkelte 

bruger er det også væsentligt at få lokaljournalistik, landsnyheder og internationale nyheder for at kunne 

orientere sig bredt i samfundet.  

Derfor udveksler vi nyheds-feeds med overskrifter fra Herning Folkeblad, Nordjyske Stiftstidende, Viborg 

Stifts Folkeblad, Folkebladet Lemvig, Dagbladet Ringkøbing-Skjern og Dagbladet Holstebro-Struer for lokal-

journalistikkens vedkommende – og med TV2 for den nationale og internationale nyhedsjournalistik. Hvis 

en nyhed fanger en brugers interesse, kan vedkommende klikke på et link, hvorefter brugeren bliver ført 

ind på det andet mediehus’ hjemmeside. 

 

Åbne standarder 

TV/MIDT-VEST anvender åbne standarder i webformidlingen. Det manifesterer sig ved følgende principper:  

 Det tilstræbes, at TV/MIDT-VEST’s internettilbud er tilgængeligt på flest mulige modtagere, uanset 

styresystem (Windows, Linux, OS X) eller browser (Internet Explorer, Firefox, Safari og Opera Mini).  

 Det tilstræbes at hjemmesiden lever op til HTML og CSS standarder.  

 Det tilstræbes, at TV/MIDTVEST’s udsendelse kan ses på de fleste computere, uanset styresystem 

eller browser.  

 Åbne dataformater som XML og RSS foretrækkes. 

 Vi satser på H.264 som gennemgående videoformat i webproduktionen, fordi H.264 p.t. er det for-

mat, der kan afspilles på flest mulige platforme. 

Selve hjemmesiden er opbygget i open source-systemet Drupal, og al video er gemt i H.264. 

 

http://www.facebook.com/tvmidtvest


INDHOLD 

21 
07-04-2011 

Podcasting  

Et af TV/MIDT-VEST’s øvrige digitale tilbud er podcast af nyheder og magasinprogrammer. Med podcast kan 

man abonnere på TV/MIDT-VEST’s indslag inden for 18 forskellige emner og 19 geografiske områder og få 

dem overført til sin egen computer, i-pod eller anden form for medieafspiller. 

Det er ikke muligt at udarbejde en nøjagtig statistik for podcast, da der alene måles på antallet af feeds, og 

principielt kan der være mange brugere på et feed, hvilket ikke vil kunne fremgå af statistikken. Statistikken 

måler antallet af aktive feeds, og det har i 2010 ligget mellem 50 og 90.  

Vi gør ikke ret meget for at markedsføre muligheden for podcast. Vi har et noget mindre podcast-potentiale 

end andre dele af landet, da pendlingen i Midt- og Vestjylland hovedsageligt foregår i privatbil, hvor man 

ikke – som i den offentlige transport – kan se tv samtidig. Dertil kommer, at vi har indtryk af, at seerne hel-

lere vil bruge de mere enkle søge- og arkiv-funktioner på hjemmesiden og se programmerne som net-tv i 

stedet for som podcast.  

 

Samarbejde om grænsedækning med naboregioner set fra TV/MIDT-VEST 

Thy og Mors i samarbejde mellem TV/MIDT-VEST OG TV2/Nord 

Kommunalreform, politireform, retsreform og undervisningsreform har sendt thyboernes og morsingboer-
nes opmærksomhed i to retninger. Ved regionsvalg og folketingsvalg må thyboerne og morsingboerne ori-
entere sig nordpå. Det samme gælder sygehusudvikling, erhvervsudvikling og hvad der ellers hører ind un-
der region Nordjylland. Til gengæld må thyboerne og morsingboerne orientere sig mod syd, når det gælder 
politi- og retsvæsen, ligesom Via University College, der dækker region Midtjylland, også har en afdeling i 
Thisted.  
 
TV2/Nord og TV/MIDT-VEST arbejder tæt sammen om dækningen af området og er i tæt dialog med de to 
kommuners borgmestre om denne dækning, da den er så kompliceret. TV/MIDT-VEST dækker området i 
alle henseender og tilbyder alle indslag til TV2/Nord, hvor de i vidt omfang bliver sendt. TV2/Nord laver selv 
indslag fra området, når der kræves en speciel vinkling, især i forhold til region Nordjylland, men det sker 
altid efter aftale med TV/MIDT-VEST. TV2/Nord dækker også selv, når der glæder programserier. 
 
TV2/Nord har hovedansvaret for dækningen af regionsrådets arbejde og deraf afledte regionale indslag, 
som tilbydes og bruges af TV/MIDT-VEST. 
 
Ved  kommunalvalg arbejder TV/MIDT-VEST og TV2/Nord tæt sammen om dækningen af regionsrådsvalget. 
Der bliver udvekslet information og indslag, og der bliver sendt en fælles afslutningsdebat med spidskandi-
daterne fra alle partier, som transmitteres på både TV2/Nord og på TV/MIDT-VEST.  
 
TV/MIDT-VEST og TV2/Nord arbejder også tæt sammen om kommunalvalgene i Thy og på Mors. 
 
Tilsvarende gør sig gældende, når der i 2011 bliver Folketingsvalg. 
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Aalestrupområdet mellem TV/MIDT-VEST OG TV2/Nord 

En lille del af Aalestrup kommune valgte sig til Viborg, mens den største del valgte sig til Vesthimmerlands 
kommune. TV2/Nord og TV/MIDT-VEST dækker i fællesskab Aalestrupområdet og tilbyder og bruger hinan-
dens indslag. Mange i området er sydvendte på grund af job og interesser i Viborg kommune. 
 
Ved kommunalvalg dækker både TV2/Nord og TV/MIDT-VEST Vesthimmerlands kommune med hver sine 
valgdebatter, hvor TV/MIDT-VEST’s valgdebatemner har udgangspunkt i Aalestrupområdet. Ved Folketings-
valg er TV/MIDT-VEST opmærksom på at inddrage folketingskandidater fra Vesthimmerlandsområdet, så 
Aalestrupborgere, der vælger at se TV/MIDT-VEST kan blive præsenteret for dem. 
 

Hvorslevområdet mellem TV/MIDT-VEST OG TV 2 | ØSTJYLLAND 

Hvorslev kommune blev ved kommunalreformen en del af Favrskov kommune. Derfor indgår området i 
fuldt omfang i TV 2 | ØSTJYLLANDS dækningsområde. TV/MIDT-VEST dækker fortsat Hvorslevområdets 
begivenheder og mulige historier.  Stationerne udveksler indslag, hvilket falder på en tør plet, da området 
er udkantsområde for begge stationer. Politisk dækkes kommunen af TV 2 | ØSTJYLLAND. TV/MIDT-VEST 
laver dog valgkampsdækning ved kommunalvalg af Favrskov kommune til glæde for dem i Hvorslevomår-
det, der fortsat ser TV/MIDT-VEST. Der findes ingen seertal, der kan fortælle, hvor mange det drejer sig om. 
 

Ans-Kjellerupområdet mellem TV/MIDT-VEST OG TV 2 | ØSTJYLLAND 

Kjellerup kommune med næsten 14.000 indbyggere blev ved kommunalreformen en del af Silkeborg kom-
mune. Hele området dækkes som sådan politisk af TV 2 | ØSTJYLLAND, der dækker Silkeborg kommune på 
lige fod med andre kommuner, der hører med til TV 2 | ØSTJYLLAND.  
TV/MIDT-VEST dækker fortsat Ans-Kjellerupområdet med mere end 100 indslag/omtaler om året.  
I juni 2010 sendte Silkeborgs borgmester uden forudgående drøftelse med TV/MIDT-VEST et brev til Kul-
turministeren, hvori hun bad om, at ministeren ville sørge for, at hele Silkeborg kommune fremover kun 
skulle dækkes af TV 2 | ØSTJYLLAND. Hun ønskede et enstrenget talerør til kommunens befolkning, og hun 
anklagede TV/MIDT-VEST for at give en skæv dækning af kommunens anliggender. Det førte til en intensiv 
dialog mellem TV/MIDT-VEST og Silkeborg kommunes kommunalpolitikere. Det har resulteret i, at 
TV/MIDT-VEST nu beflitter sig på at give en mere omfattende dækning af det politiske stof i Silkeborg 
kommune, så borgere i Ans og Kjellerup-området, der vælger at se TV/MIDT-VEST, kan få et mere nuance-
ret billede af den politik, der bliver ført i Silkeborg Byråd. TV/MIDT-VEST har desuden kunnet godtgøre, at 
næsten alle borgere i Ans- og Kjellerupområdet har mulighed for at se både TV/MIDT-VEST og TV 2 
|ØSTJYLLAND. Kun de, der vælger TDC’s HOME TRIO tilbud er forhindret heri, fordi TDC fejlagtigt ikke leve-
rer begge signaler til området, hvorimod de gør det i Randers, hvor det slet ikke er nødvendigt. Men TDC 
har indtil videre nægtet at rette fejlen. Kulturministeren har ikke imødekommet ønsket fra borgmesteren i 
Silkeborg. 
 
 De to regionalstationer udveksler indslag fra Ans-Kjellerup- området. 
 
 Ved kommunalvalg dækkes Silkeborg kommune af både TV 2 | ØSTJYLLAND og TV/MIDT-VEST med hver 
sine valgdebatter.  
 

Nr. Snedeområdet mellem TV/MIDT-VEST OG TV SYD. 

Nr. Snede kommune blev ved kommunalreformen en del af Ikast-Brande kommune. Derfor har TV/MIDT-
VEST inddraget området i sit dækningsområde. TV/MIDT-VEST er meget opmærksom på, at dette område 
ikke skal blive et udkantsområde mellem de to stationer. Nr. Snede-området dækkes også af TV SYD, da 
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mange antenner vender den vej i området. TV SYD og TV/MIDT-VEST arbejder tæt sammen om området og 
udveksler alle indslag derfra. Det gjorde sig især gældende ved KV09. 
 
 

Region Midtjylland og TV/MIDT-VEST OG TV 2 | ØSTJYLLAND OG TV SYD 

TV 2 | ØSTJYLLAND,  TV/MIDT-VEST og TV SYD arbejder tæt sammen på at dække region Midtjylland.  
  
Ved regionsrådsvalg i 2009 arbejdede TV 2| ØSTJYLLAND og TV/MIDT-VEST sammen om at lave en afslut-
ningsdebat for hele den midtjyske regions vælgere. På selve valgaftenen dækkede TV/MIDT-VEST regions-
rådsvalget i Viborg for begge stationer. 
 

Silkeborg og Folketingsvalg mellem TV 2 | ØSTJYLLAND OG TV/MIDT-VEST 

Som dækningsområde er Silkeborg ikke en entydig størrelse. Silkeborggenserne er østvendte og ser derfor 
TV 2 | ØSTJYLLAND. Alligevel blev Silkeborg indlemmet i den vestjyske politi- og retskreds. Og ved folke-
tingsvalgkredsreformen kom Silkeborgkredsene til at tilhøre Vestjyllands Storkreds. Det betyder, at både 
TV/MIDT-VEST og TV 2 | ØSTJYLLAND skal være meget påpasselige ved dækningen af dette område ved et 
folketingsvalg. Og her kan der næsten ikke samarbejdes, for vinklingen og opgaven er forskellig.  TV/MIDT-
VEST har en særlig forpligtelse til at få gjort folketingskandidater fra Silkeborgkredsen kendt i TV/MIDT-
VEST’s sendeområde, da de ikke er kendte i den vestjyske storkreds, fordi de ikke optræder i den daglige 
dækning i TV/MIDT-VEST’s sendeflade. Valgresultaterne fra Silkeborgkredsene indsamles af TV/MIDT-VEST.  
TV 2 | ØSTJYLLAND er nødt til at dække hele den vestjyske storkreds med valgdebatter og valgreportager 
for at gøre de vestjyske folketingskandidater kendte for silkeborggenserne, der ser  
TV 2| ØSTJYLLAND.  Det er ikke en let øvelse, men det lykkedes alligevel ved seneste folketingsvalg, hvor 
der kun kom få klager. 
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4. JORDBASERET DIGITALT TV. 

 
TV/MIDT-VEST har siden februar 2007 udsendt programmerne i bredformatet 16:9. 
 
TV/MIDT-VEST har fra samme tidspunkt udarbejdet programomtaler til anvendelse i den elektroniske pro-
gramguide, der udsendes i et samarbejde med TV 2|DANMARK A/S. 
 
Digitale tjenester i øvrigt har endnu ikke holdt deres indtog i Danmark, og det ligger ikke indenfor en regio-
nal tv-stations kapacitet og økonomi at initiere udvikling af dem.  
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5. ARKIVER 

TV/MIDT-VEST har bevaret samtlige udsendelser siden stationens start i 1989. Frem til maj 2003 eksisterer 
udsendelserne i broadcast kvalitet på analoge bånd og derefter på digitale bånd. Siden 1. oktober 2009 har 
TV/MIDT-VEST endvidere arkiveret de fleste udsendelser digitalt på diske. 
 
Hidtil har det hverken været økonomisk realistisk eller teknisk fornuftigt at iværksætte en overførsel af 
dette omfattende materiale til et digitalt lagringsmedie. Det vil være en uhyre arbejdskrævende opgave, 
fordi båndene skal overspilles i realtime og fordi der vil være et stort indtastningsarbejde af metadata, 
uden hvilke arkivet vil være uanvendeligt. De digitale lagringsmedier falder hele tiden i pris samtidig med at 
de tekniske standarder hele tiden forbedres, og TV/MIDT-VEST tester og undersøger løbende de tekniske 
muligheder og arbejder på, at alle nyproducerede udsendelser kan arkiveres digitalt på diske. 
 
TV/MIDT-VEST’s udsendelser blev indtil 2006 pligtafleveret til Statens Mediesamling. Efter en ny pligtafle-
veringslov blev dette ændret, således at kun tre af de regionale TV 2-virksomheders programmer opbevares 
hos Statens Mediesamling. TV/MIDT-VEST er ikke blandt disse. 
 
Befolkningen og forskermiljøerne har således adgang til programmerne via Statens Mediesamling indtil 
2006. 
 
Fra 2009 og frem er TV/MIDT-VEST’s programmer tilgængelige via internettet, enten på 
www.tvmidtvest.dk/nettv  eller på den fælles regionale www.tv2regionerne.dk. Her kan man finde pro-
grammerne efter dato eller søgeord. TV/MIDT-VEST har i forbindelse med udviklingen af 
www.tvmidtvest.dk/nettv i 2010 forberedt systemet for håndtering af de gamle udsendelser, ligesom sy-
stemet er blevet optimeret i forhold til antallet af søgeord samt muligheden for at søge på de medvirken-
des navne. 
 
Risikoen for at magnetbåndene ikke kan holde fast på billede og lyd skønnes ikke overhængende. Men på 
et tidspunkt ude i fremtiden skal programmerne og indslagene overføres til et andet format. Jo længere vi 
venter, desto sikrere bliver vi på, at vi så finder et format, der kan bevare billede og lyd ud i en meget lang 
fremtid. 
 
De regionale TV 2-virksomheder har derfor i februar 2011 rettet henvendelse til Kulturministeriet for at 
drøfte forpligtelsen til overspilning.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvmidtvest.dk/nettv
http://www.tv2regionerne.dk/
http://www.tvmidtvest.dk/nettv
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6. DIALOG MED BEFOLKNINGEN 

Repræsentantskabet 

TV/MIDT-VEST’s repræsentantskab består af 72 medlemmer, der repræsenterer en lang række organisatio-
ner og foreninger herunder også lytter- og seerorganisationer. 
Selv om der ikke længere lovmæssigt er krav herom, har TVMIDT-VEST og repræsentantskabet besluttet at 
fastholde funktionen som programråd. 
Der er to årlige møder, og ved hvert møde er der programmæssige oplæg fra ledelsen med konstruktive 
debatter til følge. Denne del af repræsentantskabets virksomhed er særdeles væsentlig og til gavnlig inspi-
ration for programvirksomheden. 
Ved møderne orienteres der i øvrigt om en række forhold vedrørende driften af TV/MIDT-VEST.  

Aftenarrangementer 

TV/MIDT-VEST tilbyder aftenrundvisninger for grupper, hvor de får lov til at sidde i studiet og se 19.30-
udsendelsen, hvorefter de får en rundvisning. Der afsluttes med kaffebord, hvor rundviseren, der er en af 
stationens journalister giver en orientering om vedkommendes arbejde. Her kan gæsterne stille spørgsmål 
og komme med kommentarer til aftenens udsendelse og til øvrige udsendelser. 
 

Internettet 

Hjemmesiden gør det let for brugerne at komme i dialog med os – og med hinanden. Enhver kan skrive 
kommentarer til de artikler og videoklip, der lægges på nettet, og det er også muligt at kommentere de 
enkelte nyheder på TV/MIDT-VEST’s side på Facebook. Debatlysten svinger meget alt efter emne. De mest 
populære debatemner ser ud til at være kriminalitet, dyrevelfærd, etik og moral samt historier, hvor store 
lokale interesser er på spil som f.eks. placeringen af et nyt storsygehus i Vestjylland. 
 

Klager 

Der har i 2010 ikke været klager, der er blevet indbragt til pressenævnet. I det hele taget har der ikke været 
klager, men forespørgsler og mange forslag til programmer. Vi får desuden mange mails og breve fra seere, 
der takker for vore programmer. 
 



6. DIALOG MED BEFOLKNINGEN 

27 
07-04-2011 

 

7. HANDICAPPEDE 
 
 

TV/MIDT-VEST var i 2010 pilotprojektet for tekstning for hørehæmmede og fik i samarbejde med de for-
skellige leverandører udviklet den tekniske løsning til brug for tekstningen. En løsning, der som på TV 2 
|DANMARK A/S udnytter tale til tekst software, og derudover giver løsningen også mulighed for at udnytte 
allerede indskrevet tekst i TV-stationernes nyhedssystemer samt muligheden for, at tekster til forproduce-
rede programmer kan klargøres umiddelbart før udsendelse. Disse to ekstra funktioner giver brugerne en 
væsentlig bedre oplevelse, da forberedte tekster kan udsendes uden den tidsforsinkelse, der er problema-
tisk ved talegenkendelsen.  
 
TV/MIDT-VEST specificerede på baggrund af pilotprojektet anbefalet udstyr til de øvrige regioner og sikrede 
i samarbejde med TV 2 |DANMARKS A/S ansvarlige for tekstning for hørehæmmende en grunduddannelsen 
for de 8 regioners respeakersuperbrugere.  
 
Siden 1. oktober 2010 har TV/MIDT-VEST i lighed med TV 2|DANMARK A/S og de øvrige regioner tekstet 
19.30-udsendelsen for hørehæmmede mandag til fredag.  
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8. KONTRAKTENS OVERHOLDELSE 

 
TV/MIDT-VEST har med den foreliggende public service-redegørelse beskrevet og dokumenteret, hvordan 
public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i 2010. 
 
Radio- og tv-nævnet har i sin udtalelse om public service-redegørelserne for 2007 udtrykt forventning om i 
kommende redegørelser at få omtalt, hvorledes ressourceforbruget har fordelt sig for eksempel på hen-
holdsvis nyhedsudsendelser, magasinprogrammer og internet. 
 
De forskellige programelementer er imidlertid produktionsmæssigt stærkt flettet ind i hinanden. Både ny-
heds- og featureindslag har som en integreret bestanddel et afledt indhold på internettet. Featureindslag 
resulterer ofte i kortere ekstrakter til brug i nyhedsdelen. Personale på konkrete vagter producerer i løbet 
af dagen indhold til flere kategorier. 
 
TV/MIDT-VEST’s daglige produktionsflow muliggør derfor slet ikke den ønskede opdeling. 
 
 
 

TV/MIDT-VEST’s bestyrelse har på sit møde den 14. april 2011 behandlet og godkendt den foreliggende 
public service-redegørelse for 2010. 

 


