HOVEDREDAKTION:
Møntergade 19,1140 København K
REDAKTION:
Tlf.33 32 01 02 Fax 33 12 24 45
redaktionen@borsen.dk

ANNONCER:
København:
annonce@borsen.dk
Tlf. 33 32 01 02 - Fax 33 9110 50
Århus:
Tlf. 87 88 42 00 - Fax 87 88 42 09

ABONNENTSERVICE:
Tlf. 33 32 42 42 - Fax 3315 40 01
Åben: Kl. 6.30-16.30
abonnement@borsen.dk

ABONNEMENTSPRISER:
Kvartal kr. 775 (Leveret på privatadr.: kr. 695)
Halvår kr. 1.465 (Leveret på privatadr.: kr. 1.345)
Helår kr. 2.735 (Leveret på privatadr.: kr. 2.495)

BØRSEN ONLINE – www.borsen.dk

ONSDAG DEN 28.APRIL 2004 - NR. 1 - ÅRGANG 109

ERHVERVS-TV

Netdoktorens
entreprenørhjerte
banker for TV2
Fra medstifter af
Netdoktor til chef
for TV2 Interaktiv.
Rune Bech er bidt
af initiativ og
skal være med til
at transformere
TV2 fra en
tv-station til en
medievirksomhed

Ting tager tid

MORGENDAGENS

»Vi står over for udfordringer, som kræver en frontløber, der realiserer
de nye muligheder på TV2’s vegne. Lige præcis den stol jeg sidder i
på TV2, det er så at sige entreprenørstolen,« siger den 37-årige Rune
Bech, der er chef for TV2 Interaktiv.

■ Portræt
AF CHARLOTTE PASGAARD

Moderens kroniske lungelidelse var en af de ting, der
var med til at inspirere Rune
Bech til at udvikle sundhedsportalen Netdoktor, som
han i 1998 etablerede sammen med gymnasiekammeraten og lægen Carl J. Brandt.
Men da IT-boblen brast,
tog den interessen for portalen med sig, og den journalistuddannede Rune Bech er i
dag chef for TV2 Interaktiv
med 26 ansatte og sidder i
TV2’s ledergruppe.
»Der åbner sig så mange
muligheder i øjeblikket på de
nye medieplatforme, og vores
store udfordring på TV2 er at
gå fra en tv-station, som er fokuseret på tv-mediet til –
uden at smide tv-mediet og
vores succes på den platform
overbord – at erobre marke-

der på de andre platforme
samtidig,« siger Rune Bech,
der forlod Netdoktor, fordi
han manglede udfordringer.

Lyst til noget andet
»Når man har taget turen
med at være med til at bygge
noget op helt fra bunden til
en gigantisk international
koncern med flere hundrede
mennesker og en børsintroduktion lige på trapperne, og
det hele så skal geares ned
igen, så kommer der en følelse af, at man har lyst til noget
andet. Jeg havde fået en masse erfaringer, og dem kunne
jeg godt tænke mig at bruge
på nye udfordringer, som var
mere fremadrettede og havde
flere kræfter, end Netdoktor
havde på det tidspunkt, efter

boblen bristede,« fortæller
Rune Bech, der før Netdoktor-eventyret bl.a. var udenrigskorrespondet i Østeuropa
og London for Politiken i otte
år.
Han siger om sig selv, at
han altid har været »bidt af
initiativ« og altid har haft lyst
til at realisere de talrige ideer,
hans hjerne har fundet på. Og
entreprenørblodet, der løber i
hans årer, er der både brug
for og plads til på tv-stationen.
»Vi står over for udfordringer, som kræver en frontløber,
der realiserer de nye muligheder på TV2’s vegne. Lige
præcis den stol jeg sidder i
på TV2, det er så at sige entreprenørstolen,« siger den
37-årige Rune Bech, der dog
også har måttet konstatere,
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»Jeg kan ikke forstå, at tingene skal tage så lang tid, som
de nu engang gør. Når man
har set, at det er muligt at
skabe noget i løbet af no time
ved at arbejde meget tæt sammen i nogle små grupper,
så kan det at være i en større
organisation nogle gange opleves som mere besværligt,
fordi man skal tage flere mennesker i ed,« siger han.
Lene Bjerg Bové, sekretær i
Netdoktor-tiden og nu producerassistent på TV2, synes
ikke, Rune Bech er utålmodig
på chef-sekretær-plan, og
kalder ham et af de mest
behagelige mennesker, hun
nogensinde har samarbejdet
med.
For to år siden byggede
Rune Bech et arkitekttegnet
high-tech-hus ned til Svendborgsund, der er gennemdigitaliseret i alle rum – efter
sigende en udfordring for den
lokale elektriker.
Ud over teknologi bruges
fritiden på at sejle mellem
øerne i det Sydfynske Øhav
med sønnerne Mathæus på
otte og Bjarke på 10. Han er
gift med cand.mag Elzbieta
Pedersen, der er født i Warszawa, og som han har kendt,
siden han var 19 år.
Tv-kanalen Sky One fylder
også en del i Rune Bechs liv,
for det er her, hans yndlingsprogram »The Simpsons« bliver sendt.
»Jeg er fuldstændig inkarneret Simpsons-fan. Jeg synes, det er noget af det mest
geniale fjernsyn, der er lavet.
Det er mit favoritprogram, og
jeg er frygtelig ked af, vi ikke
har det på TV2,« siger Rune
Bech.
charlotte.pasgaard@borsen.dk
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Nyheder og erhvervsprogrammer

DR1
•18.30 • TV-avisen med

sport og vejret
19.00 • 19direkte
19.30 • Fint skal det være (36)
20.00 • Magtens billeder:
Den Hvide Magt. Hvor går
man hen, hvis man vil
undgå læger med mange fejl?
•21.00 • TV-avisen, Profilen
(Lars Løkke Rasmussen
og hans bud på et nyt
Danmarkskort) og Sport
22.00 • Min far er massemorder, eng. dokumentar
22.50 • Indvandringens historie (3). Danmarkshistoriens
mest massive indvandring
fandt sted i de sidste måneder
af Anden Verdenskrig
23.30 • Onsdags Lotto
23.35 • DR-Friland: Frilandshaven (3). Et havekøkken i
køkkenhaven

DR2
19.00 • Det vilde Australien
19.50 • Mik Schacks Hjemmeservice
20.20 • Filmland
20.50 • Doktor Gud (1).
Der er sammenhæng mellem
tro og sundhed
21.20 • Bestseller
21.50 • Perfekte kvinders
kamp.Vi vil det hele og helst
lidt bedre, og vi knokler for at
få livet til at være perfekt
•22.30 • Deadline
23.00 • Jersild på DR2
23.30 • Marvin Gaye Special

TV3
19.30 • Alle elsker Raymond
20.00 • Insider – I hælene
på Mary, dansk dokumentar
20.30 • Åbent hus (10)
21.40 • Nettet,
amr. thriller fra 1995
23.50 • Scrubs

ARD
•Middagsmagasin:
kl. 13
•Nyheder:
kl. 12, 17 og 19.50
•Dagens temaer:
kl 22.30

CNN
•CNN Today
Kl. 06.00-09.00
•Business International:
Kl. 09.00 og 23.00
•World News:
hver time fra 11.00 - 02.00
•World Business Today:
kl. 20.30 og 21.30

TV2
•16.00 • Nyhederne og

Finans
18.00 • Nyhederne, finans og
sport
•19.00 • Nyhederne
19.15 • Regionalprogram
19.30 • Landskamp i Parken
19.50 • Fodbold:
Danmark-Skotland, direkte
•22.00 • Nyhederne og
Finans
22.20 • Regionalnyheder
22.45 • Sportsnyhederne
23.00 • Dags Dato
23.40 • Kongen af Queens

SVERIGE1
•19.30 • Rapport

20.00 • Midt i naturen, 7:13
20.30 • Grønne rum
21.00 • En anden chance,
amr. film fra 2000
med Nicolas Cage
•23.05 • Rapport
23.15 • Kulturnyhederne
23.30 • Inden fodbold-EM
00.00 • Tales from the crypt

SVERIGE2
19.30 • Larry David-serie
20.00 • CCCP hockey,
sv. dokumentarfilm
20.55 • The Sound of Jazz
•21.00 • Aktuelt og
A-økonomi
21.30 • Kvarteret Skatan, 8:12
•22.00 • Nyhedsresumé
22.15 • Regionalnyheder
22.30 • Det nye Europa:
Estland: Flinke fingre,
estisk-lettisk film fra 2002

BBC WORLD
•The World Today:
kl. 12, 14.30 og 19

•BBC World News:

kl. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
21
•World Business Report:
kl. 14, 22 og 24
•Europe Direct:
kl. 22.10
•Money Programme,
World Focus:
kl. 21.30

CNBC
•Global 24 timers nyhedskanal
Distribueres via TDC Kabel
TV og fra Canal Digital

BLOOMBERG
•Nyheder, erhverv og
finans:
Astra 11.242 GHz

Følg Børsen Online
på TV 2 tekst-tv side 860-869
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at tingene ikke kan blive helt
så vilde som i Netdoktortiden.
»Når du går fra den ene
ekstrem til den anden, og som
Netdoktor gik fra to mænd på
et loftskammer til en international koncern, er det en hel
vild proces på to år, og det er
klart, at der ikke er mange
steder, hvor du oplever den
samme dynamik, men jeg
synes nu, vi er meget godt nok
med,« konstaterer Rune
Bech, der ikke er bleg for at
stemple sig selv som utålmodig
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