
 
 
 
 
 
Ny dansk tv-kanal 1. august 
 
 
 
Torsdag den 1. August får danskerne en ny tv-sportskanal, SPORT LIVE. 
 
SPORT LIVE er en tv-kanal som viser masser af hestevæddeløb, herunder de største 
løb fra hele verden.  
 
Men SPORT LIVE er også en tv-kanal for Dansk Idræt. 
 
”Vi vil gerne vise en masse af den danske sport, som fortjener at komme på tv, men 
som i dag har svært ved at få eksponering,” siger Kanalchef Flemming Kjellerup. 
 
SPORT LIVE har foreløbig indgået aftaler om at vise dansk Cykelsport, Kano & Kajak, 
Basketball, Bordtennis, 2. Divisions-fodbold, Motorsport, Boksning, Amerikansk 
Fodbold og Futsal. 
 
Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund er 
glad for den nye kanal: 
 
”I DIF har vi 62 specialforbund, og mange af dem har svært ved at få synlighed. Især 
på tv, hvor primært fodbold, håndbold og cykling får sendetid. Derfor er jeg glad for, 
at SPORT LIVE vil lave en mere alsidig dækning af dansk idræt og også vise mindre 
eksponerede idrætter som fx kano og kajak, bordtennis og boksning. Jeg håber, at 
danskerne vil tage kanalen til sig, så den på sigt kan vokse og nå ud til mange 
danskere,” siger Morten Mølholm Hansen. 
 
Fra den danske 2. Division i fodbold kommer SPORT LIVE til at sende live fra en 
stribe kampe i efteråret 2019, første gang på lørdag, den 3. August, hvor kanalen 
sender opgøret mellem HIK og Avarta direkte. 2. Division vil også blive dækket i en 
række magasinprogrammer. 



 
Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, ser frem til samarbejdet: 
 
”2. Division leverer hver sæson en stribe højintense fodboldopgør lokalt over hele 
Danmark, med dramatiske turneringsforløb frem mod afslutning af grundspil og 
slutspil. Vi er begejstrede for, at en række af de 2. Divisionskampe nu bliver leveret i 
meget høj kvalitet af SPORT LIVE, som danske fodboldfans kan følge over hele 
landet,” siger han. 
 
 
SPORT LIVE lægger meget vægt på at sende live, og har minimum 10 timers live-tv 
hver dag. 
 
SPORT LIVE har på daglig basis studie med værter og eksperter. 
 
SPORT LIVE er en del af F3 Mediagroup A/S, som i over 12 år har arbejdet med alle 
aspekter af branding indenfor sport. I ejerkredsen er bl.a. bestyrelsesformand Claus 
Bretton-Meyer og adm. direktør Flemming Kjellerup. 
 
www.f3mediagroup.com 
 
Sådan får du SPORT LIVE: 
 
SPORT LIVE har indgået distributionsaftaler med YouSee, Canal Digital, Stofa og 
Waoo. Kanalen kan vælges enten som tilvalgskanal eller i de valgfrie pakker. 
Antenneforeninger kan også købe SPORT LIVE enten direkte eller igennem en af de 
distributører som kanalen samarbejder med. 
 
 
For yderligere information: 
 
Direktør Flemming Kjellerup 
flemming@f3mediagroup.com 
Tlf.: 40 29 49 77 
 
Bestyrelsesformand Claus Bretton-Meyer 
Tlf.: 30 10 01 28 
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