
HM 2010 Á SPORT 2

SJÓÐHEITT
SUMAR

SJÓÐHEIT DAGSKRÁ  
Í ALLT SUMAR Á  

STÖÐ 2, STÖÐ 2 BÍÓ 
OG STÖÐ 2 EXTRA

„Það hefur gengið alveg ótrúlega vel að 
sameina vinnuna og meðgönguna, að minnsta 
kosti hingað til, 7, 9, 13,“ segir Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir, sem stjórnar Íslandi í dag ásamt 
Sindra Sindrasyni. Sigrún Ósk er sett í maí og er 
því komin á steypirinn eins og stundum er sagt. 
„Reyndar skilst mér að kúlan leyni á sér á skjá-
num og er reglulega spurð að því hvar ég geymi 
þetta barn. Ég get hins vegar sannfært fólk 
um að það vex á methraða enda var ein besta 
vinkona mín að opna ísbúð sem ég heimsæki 
reglulega til að blessað barnið fái ábyggilega 
næga næringu.“ Hún sér fram á gæðastundir 
með barninu í sumar við áhorf á Opruh og 
Nágranna. 

REGLULEGA 
SPURÐ HVAR ÉG 
GEYMI BARNIÐ!
SIGRÚN ÓSK KOMIN 
Á STEYPIRINN 
OG STENDUR VAKTINA 
Í ÍSLANDI Í DAG

HORFÐU ÞEGAR ÞÉR HENTAR

ALLIR  64 LEIKIRNIR SÝNDIR Á 
SPORT 2 OG HLIÐARRÁSUM - 
18 LEIKIR Í BEINNI

LANDSLIÐ ÍÞRÓTTAFRÉTTA-
MANNA Á STÖÐ 2 LÝSA ÖLLUM 
LEIKJUM

HM 4-4-2 ÞÆTTIRNIR Í BEINNI - 
ALLA 25 LEIKDAGANA

Stöð 2 frelsi er ný þjónusta sem áskrifendur Stöðvar 2 með 
ADSL eða ljósleiðaralykil geta nýtt sér. Nú geta þeir horft 
á uppáhalds þættina sína þegar þeim hentar án kostnaðar í 
allt að tvær vikur eftir frumsýningu.

Síminn Vodafone

HEFST 11. JÚNÍ



Stöð 2 býður upp á fyrsta flokks efni fyrir börn 
og unglinga alla daga vikunnar. Það þýðir að 
í hverjum mánuði eru sýndar yfir 130 klukku-
stundir af barnaefni sem að sjálfsögðu er ýmist 
talsett eða textað. Allt efni sem ætlað er yngstu 
áhorfendunum er talsett og efnið ætlað hinum 

eldri er textað – en það skiptir auðvitað öllu máli 
að börnin okkar skilji eftirlætis barnaefnið sitt. 

Þá býður Stöð 2 reglulega upp á úrvals talsettar 
bíómyndir fyrir börn og alla fjölskylduna, m.a. í 
Fjölskyldubíói alla laugardaga.

FRUMSÝNDAR BÍÓMYNDIR Í APRÍL

CONFESSIONS OF A 
SHOPAHOLIC

BEVERLY HILLS 
CHIHUAHUA

FORGETTING SARAH 
MARSHALL

TRANSFORMERS

SVEPPI HELDUR UPP Á 7 ÁRA AFMÆLIÐ SITT

HAIRSPRAYBEE MOVIE

TALSETT BARNAEFNI Á STÖÐ 2

„Ég var svo heppinn þegar ég var að alast upp 
að það var alltaf nóg úrval af barnamyndum 
heima því að pabbi átti þrjár vídeóleigur,“ segir 
Sveppi sem vaknar með börnunum allar helgar 
á Stöð 2. „Ég fór oft á fætur klukkan fimm á 
morgnana þegar ég var lítill og þá var gott að 
hafa allar þessar vídeómyndir til að velja úr, því 
annars hefði mér bara leiðst og farið að vekja 
fjölskylduna (sem ég gerði samt stundum).  
„Annars finnst mér skemmtilegast að horfa á 
American Idol eftir að ég fullorðnaðist því að 
það er hin fullkomna afþreying – fyrir utan 
Sveppa og Audda.“

BYRJAÐI AÐ HORFA KL. 5 Á MORGNANA!

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Í SÍMA 512 5100

Ef hægt er að segja það um 
einhvern þátt að hann sé sívin-
sæll þá er það Cold Case – sem 
hefur verið meðal vinsælustu 
þátta allt síðan hann hóf göngu 
sína fyrir sex þáttaröðum síðan.

Enn og aftur sannast það að 
íslenskir sjónvarpsáhorfendur 
vilja sjá leikna íslenska sjónvarps-
þætti. 

Ekki missa af æsispennandi 
lokaþáttum ...

Hefur aftur náð fyrri hæðum 
í vinsældum enda sjaldan eða 
aldrei verið betri eftir að Izzie 
snéri aftur og nýja gengið hristi 
rækilega upp í Seattle Grace 
spítalanum.

Þeir hafa alltaf verið umdeildir 
– en vinsældir þeirra og áhorfið 
á þættina er óumdeilt.

Wipeout-æðið heldur áfram 
af fullum krafti þótt íslensku 
keppendurnir hafi nú vikið 
fyrir þeim bandarísku. 
Föstudagskvöldin væru 
tómlegri án buslugangsins.

VINSÆLUSTU 
ÞÆTTIR

ÁSKRIFENDA
1

4

5

3

2

SVEPPI HORFÐI MIKIÐ
Á BARNAEFNI Í ÆSKU

DÓRA LANDKÖNNUÐUR ÁFRAM DIEGO ÁFRAM SVAMPUR SVEINSSON   STRUMPARNIR

SJÁÐU UPPÁHALDS ÞÆTTINA ÞÍNA Í SUMARBÚSTAÐNUM

Ef þú ert með áskrift heima getur þú fengið aukamyndlykil í 
bústaðinn, sem er opinn um helgar, með sömu rásum og heima fyrir. 
Sumarbústaðaráskriftin kostar aðeins 1.990 kr. á mánuði. 
Hringdu í síma 512-5100 og pantaðu strax í dag!

HEFUR ALDREI VERIÐ MEIRA

Í hverjum mánuði eru sýndar yfir 230 bíómyndir á Stöð 2 og Stöð 2 BÍÓ. Þar af frumsýnir Stöð 2 yfir 30 vel 
valdar bíómyndir um helgar og á virkum dögum á meðan Stöð 2 BÍÓ sýnir bíómyndir allan sólarhringinn. 

SUM
ARBÚSTAÐAR-

ÁSKRIFT



FRÁBÆRT SJÓNVARPSEFNI 

Á ÞREMUR SJÓNVARPSSTÖÐVUM

Vildaráskrifendur Stöðvar 2 hafa aðgang að sér-
valinni dagskrá á þremur sjónvarpsstöðvum, frá því 
snemma morguns þangað til langt fram á nótt, þar 
sem frumsýnt er úrvalsefni við allra hæfi á borð við 
sápuóperur, spjallþætti, fréttatengt efni, talsett 
barnaefni, skemmtiþætti, framhaldsþætti og fyrsta 
flokks bíómyndir.  

Stöð 2 Fjölvarp hefur tryggt sér sýningarréttinn 
að Golf Channel á Íslandi frá og með 15. apríl.  
Frábær sjónvarpsstöð sem er sérsniðin fyrir hinn 
almenna kylfing. Ýmis gagnlegur fróðleikur um 
allt sem tengist golfinu; golfkennsla, lífsstíllinn, 
golfvellirnir, golfmótin í beinni og margt margt 
fleira. Mundu eftir að uppfæra myndlykilinn.

LIVERPOOL  – BENFICA 8. apríl 
Nær Liverpool Evróputitli í ár?“

MASTERINN Í GOLFI 8.-11. apríl
Tiger Woods mætir til leiks. 

BARCELONA – REAL MADRID 10. apríl
Stórmeistaraslagur á Nývangi í Barcelona

NBA ÚRSLITAKEPPNIN hefst 17. apríl
Tekst L.A. Lakers að verja titilinn?

F1 SHANGHAI 18. apríl
Kemst Schumacher í sitt gamla form?

MEISTARADEILDIN 20.-22. og 27.-28. apríl 
Risaleikir í undanúrslitum

Mið. 14. apríl      Tottenham – Arsenal  
Lau. 17. apríl      Man.City – Man.Utd.
Lau. 17. apríl      Tottenham – Chelsea 
Mán. 19. apríl      Liverpool – West Ham 
Lau. 24. apríl      Arsenal – Man.City  
Sun. 25. apríl      Man.Utd. – Tottenham  
Lau. 1. maí      Liverpool – Chelsea

Ég hef í raun ekki hugmynd um hvers vegna 
ég fór að halda með Leeds United en það var 
á þeim tíma sem Leeds vann gömlu 2. deildina 
og fór að berjast við hákarlana í 1. deildinni 
um meistaratitilinn. Mér er sagt að þegar 
ég var lítill ljóshærður og freknóttur hafi ég 
ekki getað sagt Manchester United en það 
var miklu auðveldara að segja „lídds“. Og 
þar sem ég er þrár maður að eðlisfari hef ég 
ekki hlaupist undan merkjum enda þótt mínir 
menn séu að bauka í C-deildinni þessi árin. 
Gætið ykkar þið United, Arsenal, Liverpool 
og Chelsea-menn, líkt og frú Jóhanna sagði 
forðum „minn tími mun koma!“.

MINN TÍMI MUN KOMA!

ARNAR BJÖRNSSON SEGIR FRÁ 
UPPÁHALDS LIÐINU SÍNU LEEDS UNITED

GOLF CHANNEL  –  AÐEINS Á STÖÐ 2 FJÖLVARPI!

TOPPBARÁTTAN Í  ENSKA  BOLTANUM

MEISTARADEILDIN – UNDANÚRSLIT

STÓRVIÐBURÐIR  Í SPORTINU Í APRÍL

ALLAN SÓLARHRINGINN

Ekki missa af undanúrslitunum 20.-22. apríl og 27.-28. apríl. Stórkostlegir leikir og æsileg spenna.

Þú getur séð valda leiki í Meistaradeildinni og 
Enska boltanum og horft á Discovery Channel í 
bestu mögulegu myndgæðum með HD mynd-

lyklum frá Vodafone og Símanum.

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT Í SÍMA 512 5100

NÝTT



ÞAÐ ER ÓDÝRARA
AÐ SKEMMTA SÉR HEIMA

Við bjóðum Vildaráskrifendum viðbótaráskrift með 50% afslætti í tvo mánuði, apríl og maí. 
Tilboðið gildir út apríl. Hafðu samband strax í síma 512 5100.

VIÐBÓTARÁSKRIFT MEÐ 50% AFSLÆTTI

MEÐ VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 FYLGJA:

MEÐ VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 SPORT FYLGJA:

MEÐ VILDARÁSKRIFT AÐ SPORT 2 FYLGJA:

ÁTTA AF HVERJUM TÍU VIÐSKIPTAVINUM
STÖÐVAR 2 ERU Í STÖÐ 2 VILD

ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA Í STÖÐ 2 VILD

VODAFONE UPPTÖKULYKILL

MARGAR LEIÐIR TIL AÐ HORFA Á STÖÐ 2

• 5 - 30% afsláttur af áskrift
• Tilboð á vörum og þjónustu
• Fleiri stöðvar
• Fjölskyldudagur í Húsdýragarðinum
• og margt fleira...

Með upptökumyndlyklinum getur þú tekið 
stjórnina á sjónvarpinu þínu. Þú getur sett á 
pásu þegar þú horfir á sjónvarpið og spólað 
fram og til baka í upptökunni. Horfðu á tvær 
stöðvar í einu með mynd-í-mynd (tveir 

móttakarar) og færðu myndina til á skjánum 
eins og þér hentar. Stilltu upptöku fram í 
tímann og horfðu á upptekið efni allt að 
þremur vikum síðar.

Það eru margar leiðir til að njóta dagskrár 
Stöðvar 2. Tenging í gegnum loftnet, örbylgju, 
ADSL og ljósleiðara til að fá stafræna sjón-
varpsútsendingu eða háskerpu. Kynntu þér 
málið hjá Símanum og Vodafone.

www.siminn.is/sjonvarp 
Þjónustuver í síma: 800 7000 
 

www.vodafone.is/sjonvarp 
Þjónustuver í síma: 1414

Fáðu þér upptökulykil í apríl og við fellum niður mánaðargjaldið í fjóra mánuði. 
Aðeins fyrir áskrifendur í  Stöð 2 Vild.

Þú sparar 3.680 kr. – Takmarkað magn í boði. Einungis í boði á dreifikerfi Vodafone.

ÞJÓNUSTUVER 365:  UPPLÝSINGAR UM VILDARKJÖR OG AFSLÆTTI  •  GREIÐSLA ÁSKRIFTA  •  DAGSKRÁRUPPLÝSINGAR  •  S: 512 5100  •  OPIÐ 8-22 VIRKA DAGA OG 10-22 UM HELGAR, 365 DAGA ÁRSINS 

VILDAR-
TILBOÐ


