
TV12 och nya TV4 Sport 
Den 29 mars 2014 byter nuvarande TV4 Sport namn till TV12. Fokus på TV12 ligger på 

livsstil och sport, där det bästa från TV4 Sports helger lyfts in på helgerna samtidigt som 

livsstilsprogram inom bland annat genren inredning och hälsa sätter sin prägel på kanalen 

under vardagarna. Alla Zlatan Ibrahimovics matcher i PSG sänds i TV12 tillsammans med 

flera stormatcher från italienska Serie A. Även veckans match från Superettan visas i TV12. I 

kanalen visas trav alla dagar. 

  

Samtidigt som TV12 går igång avvecklas a la carte-kanalen TV4 Sport Xtra och blir ”nya” 

TV4 Sport. Därmed blir ”nya” TV4 Sport en renodlad sportkanal där man kan se direktsänd 

toppidrott från några av världens bästa fotbollsligor och svenska ligor. Superettan, Holländska 

ligan, Franska ligan, Damallsvenskan, Bandy, U21-fotboll och friidrotts-galor. Allt 

kommenteras av några av Sveriges främsta sportexperter. 

  

Frågor och svar: 
  

Vilken typ av program kommer TV12 att innehålla? 

TV12 kommer satsa stort på en supersportweekend medan kanalen kommer ägna vardagarna 

åt de bredare ämnena inom livsstil som sport, hälsa, motor, resa, bygg och mat. 

Egenproducerade program kommer vara något man kommer se mer av i kanalen. 

  

Vilken typ av sport kommer TV12 innehålla? 

Zlatans matcher i franska ligan och italienska ligan Serie A är huvudingredienser i vår 

superweekend. Vi ramar in matcherna med Sportcentralen som leds av Anna Brolin. 

Fotbollsprogrammet Club Calcio med några av Sveriges bästa sportjournalister, Jesper 

Hussfelt, Thomas Nordahl, framöver får vi se vilka rättigheter som kommer in i TV12 men 

där återkommer vi med ett upplägg. Även travet sänds varje dag i TV12 tillsammans med 

veckans match från Superettan. 

  

Vad händer med TV4 Sport och TV4 Sport Xtra? 

TV4 Sport blir en renodlad sportkanal. Där kan du som tittare se direktsänd toppidrott, 

visningsrätter för några av världens bästa fotbollsligor och svenska ligorna. Det bästa 

avSuperettan, Holländska ligan, Franska ligan, Damallsvenskan, Bandy, Handboll, U21, 

Friidrott. Kanalen och varumärket TV4 Sport Xtra kommer att avvecklas. 

  

När kommer kanalen att ha premiär? 

29 mars. 

  

Kommer nya TV4Sport att sändas i HD-kvalitet precis som TV4 Sport Xtra gör idag? 

Ja. Vi kommer att sända TV4 Sport i HD. 

  

Hur fördelas sporten mellan TV12 och nya TV4 Sport? 

Zlatans PSG-matcher flyttar från TV4 Sport till TV12. Dessutom visas veckans match 

från Superettan i TV12, resten visas i Superettans huvudkanal, TV4 Sport. I och med 

namnbytet blir TV4 Sport en renodlad sportkanal där man fortfarande ser direktsänd 

toppidrott, visningsrätter för några av världens bästa fotbollsligor och svenska 

ligorna.Superettan, Holländska ligan, Franska ligan, Damallsvenskan, Superligan i innebandy, 

Elitserien i bandy, Svenska superligan SLL, U21-fotboll, ATP tennis och en hel del handboll 

och friidrott, bl a Diamond League. Allt presenterat av några av Sveriges främsta 

sportexperter! 



  

Kommer Serie A bevakas lika hårt nu när all serie A flyttas in i TV12? 

Ja vi kommer att fortsätta bevaka på samma sätt. Även fotbollsmagasinet Club Calcio med 

fokus på Serie A, med Jesper Hussfelt, Marcus Birro, Thomas Nordahl och Martin Åslund 

kommer att sändas i TV12. 

  

Är det någon sport/liga som vi inte kommer sända mer eller ha mindre bevakning på i TV4 

Sport?  

Zlatans matcher i PSG samt travet flyttas över från TV4 Sport till TV12. 
 


