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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0050 
 
 
Klager: 
 
Dansk Håndbold Forbund 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Danmark 
 
v/ advokat Karina Lind Bertelsen 
 
Indklagede: 
 
Indklagede 1 (registranten): 

 
Initiat v/ Christen Stenild 
Rosenvangs Allé 250 
8270 Højbjerg 
Danmark 
 
Indklagede 2: 

Initiate v/ Christen Stenild 
Rosenvangs Allé 250 
8270 Højbjerg 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”haandbold.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Frifindelse/afvisning. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. marts 2017 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift 
af 27. marts 2017 uden bilag og replik af 20. april 2017 med et bilag (bilag 4). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”haandbold.dk” er registreret den 31. januar 1997. 
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Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret under navnet 
Dansk Håndbold Forbund med startdato den 22. maj 1964 (CVR-nummer 48919014). Foreningen er 
desuden i CVR registreret under branchekode ”931200 Sportsklubber”, jf. i den forbindelse også 
sagens bilag 1. Dansk Håndbold Forbund har i klageskriftet anført blandt andet, at forbundet blev 
stiftet den 2. juni 1935.  
 
Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at Dansk Håndbold Forbund er registrant af domænenavnet 
”dhf.dk” og at domænenavnet benyttes i forbindelse med markedsføringen af forbundets aktiviteter, 
jf. nærmere herom klageskriftet. Ved opslag den 31. maj 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database 
har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”dhf.dk” er registreret den 28. november 1996, og at 
Dansk Håndbold Forbund er anført som registranten. 
 
Ved opslag den 31. maj 2017 på ”dhf.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: 
 

”… 

 

DHF er et specialforbund, som varetager organiseringen af håndboldsporten i Danmark, og er 

herunder ansvarlig for udvikling af sporten, afvikling af turneringer for børn og voksne, 

etablering og drift af landshold, deltagelse i internationale håndboldsammenhænge m.v. 

 

DHF er organiseret i foreningsform. CVR-udskrift fremlægges som bilag 1. 
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DHF er stiftet den 2. juni 1935 og følgende fremgår af DHF’s vedtægter § 1 (”Love for Dansk 

Håndbold Forbund”), jf. bilag 2: 

 

… 

 

DHF’s formål er beskrevet i § 3: 

 

”DHF’s formål er at virke for håndboldspillets fremme. 

 

DHF træffer bestemmelse om afholdelse af bl.a. landskampe og udskrivning af 

danmarksmesterskaber samt udfærdigelse af rets- og voldgiftsreglement, turneringsreglement 

og andre nødvendige regler og bestemmelser. DHF’s medlemmer anerkender DHF’s eneret til 

som medlem af IHF/EHF at arrangere landskampe og udskrive danmarksmesterskaber. 

 

DHF træffer afgørelse om, hvilke turneringer DHF agter at udskrive, ligesom DHF træffer 

bestemmelse om, hvorledes og under hvilke former de pågældende turneringer afholdes. 

 

DHF er forpligtet til at udgive de af IHF vedtagne spilleregler. 

 

DHF er ansvarlig for uddannelse og efteruddannelse af håndboldspillets interessenter, 

herunder bl.a. instruktører, trænere, dommeraspiranter og dommere. 

 

DHF skal virke for samarbejde mellem distriktsforbundene og regionen, samt repræsentere 

disse og de tilsluttede foreninger overfor DHF, SkHF, EHF samt IHF.” 

 

DHF benytter i dag domænenavnet dhf.dk i forbindelse med forbundets virksomhed. 
Hjemmesiden fungerer som en præsentation af forbundet og landshold m.v., ligesom den 

indeholder love, regler, oversigter og kontraktforeninger, nyheder, billetsalg m.v. 

 

DHF ønsker at etablere en ny hjemmeside med et mere relevant domæne i forhold til forbundets 

interessenter, som består af såvel landets håndboldforeninger, spillere i klubber og på 

landshold, journalister, internationale forbund og ikke mindst befolkningen med interesse for 

håndbold. I den forbindelse er ”håndbold” det naturlige domænenavn. 

 

I relation til befolkningen skal det fremhæves, at DHF har berøring med flere millioner 

danskere, bl.a. i forbindelse med landskampe, hvor der ofte er flere millioner seere. DHF har 

de senere år afviklet flere internationale slutrunder i Danmark, hvilket også skal ske de 

kommende år, og her er hjemmesiden et vigtigt redskab for DHF i kommunikationen med hele 

”Håndbold Danmark” og alle de internationale interessenter til sådanne slutrunder. 

 

DHF har registreret domænet håndbold.dk i juni 2004, men har ikke taget domænet i brug, da 

det indeholdte ”å” har skabt udfordringer ift. DHF’s udenlandske interessenter. 

 

Til sammenligning kan det nævnes, at domænenavne svoemning.dk og svømning.dk ex begge 

er registreret af Danske Svømmeunion, som har samme rolle indenfor svømmesporten, som 

DHF har indenfor håndboldsporten. 

 

… 
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Indklagede er en personligt drevet virksomhed, jf. CVR-udskrift vedlagt som bilag 3. 

 

Indklagede er registreret indenfor branchekoden: ”Detailhandel med brød, konditori- og 

sukkervarer”. 

 

Indklagede har registreret domænet haandbold.dk i 1997. Domænenavnet er ikke aktivt og 

domænet har klager bekendt ikke tidligere været taget i brug. 

 

Indklagede ses ikke at have nogen interesse i domænenavnet haandbold.dk. 

 

DHF har de seneste år forgæves forsøgt at kontakte indklagede via mail og telefon omkring 

overførsel af domænenavnet haandbold.dk til DHF, men det har ikke været muligt at etablere 

kontakt, hvorfor nærværende klage er nødvendiggjort. 

 

… 

 

DHF gør til støtte for den nedlagte påstand gældende, at DHF er beskyttet af reglerne om god 

domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25 og god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 

§ 1. 

 

DHF gør i den forbindelse gældende, at blandt de hensyn, der tillægges vægt er den aktuelle 

brug af domænenavnet og værdien af domænenavnet for sagens parter. 

 

Domænenavnet haandbold.dk er som nævnt ikke aktuelt i brug, og domænenavnet er dermed 

ikke egnet til at afspejle eller beskrive et aktuelt indhold på en hjemmeside tilhørende klager. 

 
DHF har en reel og væsentlig interesse i at få domænenavnet haandbold.dk overført til sig, da 

DHF er forbund for håndboldsporten, og dén part, som må anses at have en reel interesse i 

domænet. 

 

DHF ønsker at gøre reel brug af domænet i forbindelse med den omtalte hjemmeside, som retter 

sig mod flere millioner interessenter. DHF har således en større anerkendelsesværdig interesse 

i domænet end indklagede. 

 

…” 

 

Som bilag 1 har Dansk Håndbold Forbund fremlagt en udskrift af 3. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende klageren.  
 
Bilag 2 er kopi af ”Love for Dansk Håndbold Forbund”, der blev vedtaget på et 
repræsentantskabsmøde den 11. juni 2017. 
 
Bilag 3 er en udskrift af 3. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende Initiate v/ Christen Stenild. 
Af udskriften fremgår det blandt andet, at der er tale om en enkeltmandsvirksomhed med startdato 
den 23. april 1998 (CVR-nummer 20826509). Virksomheden er registreret under branchekode 
”472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer”, og som fuldt ansvarlig deltager er 
registreret Niels Christen Hjorth Stenild. 
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Ved sekretariatets opslag den 9. marts 2017 og fornyet opslag den 31. maj 2017 på ”haandbold.dk” 
fremkom der ingen hjemmeside. 
 
I svarskriftet har Initiate v/ Christen Stenild blandt andet anført følgende: 

 

”Jeg opstartede i 2002 håndboldportalen www.haandbold.com (BILAG A) som hurtigt blev den 

absolut største danske sportsportal for håndboldnyheder, hvor en lang række skribenter dagligt 

skrev nyheder om håndboldsporten, alt fra resultater, kampreferater, klubskifter, gossip, 

optakter etc. Herunder fakta om håndboldspillet, håndbold på TV, stillinger i 

håndboldligaerne, et meget stort håndboldforum, oversigt over håndbolduddannelser og 

efterskoleophold – kort sag alt, hvad der vedrørte håndboldsporten i Danmark, men også 

udlandet. 

 

Haandbold.com blev i 2008 fusioneret med den brede sportsportal Kunsport.dk i selskabet 

Sportstar Media ApS ejet delvist af Tipsbladet A/S (BILAG B), hvor jeg var ansat som direktør 

i godt 6 måneder, indtil selskabet blev overtaget 100 % af Tipsbladet A/S i november oktober 

2008 efter uenighed om strategien for Sportsstar Media ApS. Ved den lejlighed blev der indgået 

en gentlemen agreement, som betød, at jeg ikke måtte beskæftige mig med sportsportaler på 

nettet i en periode på 10 år efter Tipsbladets overtagelse. Jeg havde i foråret 2008 købt 

domænet haandbold.dk efter at have fået det tilbudt i en budrunde fra Telenor/Cybercity, som 

i led med en omlægning af Telenors forretning, solgte en lang række domæner fra. Jeg er 

således ikke den oprindelige registrator af domænet. 

 

Håndbold har altid haft en stor personlig og forretningsmæssig interesse for mig, og jeg ser et 

stort forretningsmæssigt potentiale i et nyt ”haandbold.com” – HAANDBOLD.DK! Jeg skrev i 

min tid med haandbold.com over 10.000 nyheder om håndboldsporten. 
 

Jeg har siden jeg forlod håndboldsporten, fortsat beskæftiget mig med medie- og 

nyhedsproduktion og drev i 5 år fagbladet Fiske Avisen og den dertil hørende online 

nyhedsportal for lystfiskere – fiskeavisen.dk (BILAG C) – den udviklede jeg ligeledes fra 

bunden, og den blev på få år det absolut største online nyhedssite for lystfiskere i Danmark. 

Jeg har dermed vedligeholdt og udbygget min viden om drift og udvikling af IT-baserede 

nyheds- og interesseportaler. 

 

Jeg glæder mig derfor også til at iværksætte et nyt stort online nyhedssite for 

håndboldinteresserede i Danmark, når min aftale med Tipsbladet udløber i 2018. 

 

Domænet ligger registreret i mit personligt ejede selskab Initiate (CVR 20286509). Jeg kan af 

gode grunde ikke aktivere domænet og lægge indhold på domænet, før min aftale med 

Tipsbladet udløber i 2018. At selskabet er registreret som ”detailhandel med brød, konditori 

og sukkervarer” skyldes, at det i sin tid blev registreret som en isforretning, som jeg drev i min 

studietid. Det bliver selvfølgelig rettet, når det nye site officielt går i luften. 

 

Domænet har erhvervsmæssig betydning – en portals domænenavn har enorm betydning for at 

søgemaskineoptimere siden, og dermed læsernes mulighed for at finde sitet – dvs. en væsentlig 

konkurrencemæssig faktor for at skabe trafik til sitet. Haandbold.dk er formentlig det stærkeste 

domæne en dansk håndboldportal overhovedet kan have og dermed af enorm stor strategisk 

betydning for mit projekt. Jeg tøvede derfor heller ikke med at købe domænet, da jeg det tilbudt 
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– i en budrunde fra Telenor. Jeg blev dengang gjort opmærksom på, at det også var blevet 

tilbudt DHF og andre sportsmedier. 

 

Samtidig vil der stadig være stor genkendelighed tilbage til haandbold.com, der som tidligere 

nævnt i en lang årrække var Danmarks største håndboldportal. 

 

Der foreligger en fuld og meget gennemarbejdet kommerciel forretningsplan for den nye 

håndboldportal, sitemap for portalen samt forhåndsaftale med et IT-firma, som skal levere 

CMS’en delen til sitet. Der er planlagt at går i november 2018, ligesom jeg også har været i 

sporadisk kontakt med tidligere skribenter. Sitet vil være uafhængigt og dække ALLE danske 

interesser inden for håndbold og ikke kun de interesser, som varetages af forbundet. Der vil 

meget have en bredere og mere neutral formidling af håndboldsporten – end et 

kommunikationsorgan fra et specialforbund. 

 

Der vil dog være rig mulighed for DHF for at promovere og oplyse om forbundet på den nye 

portal, som også gerne skulle øge interessen og tilgængeligheden for håndboldsporten i 

Danmark – det er den klare målsætning. 

 

… 

 

Jeg er på intet tidspunkt blevet kontaktet af DHF ang. domænet www.haandbold.dk. I min tid 

på haandbold.com var jeg jævnligt i kontakt med forbundets pressetjeneste og gjorde efter 

aftale brug af logoer og billeder fra DHF’s landshold. 

 

… 

 
Jeg anser ikke mit køb af haandbold.dk som værende i strid med domænelovens § 25. Jeg har 

en klar hensigt og plan om at skabe en bred håndboldportal for alle danske 

håndboldinteresserede og håndboldinteresser – herunder både håndboldspillere, amatører 

som professionelle, Håndbold spiller foreningen, håndboldpublikum, DHF og Divisions-

foreningen Håndbold. At domænet ikke pt. er aktivt, skyldes en konkurrenceklausul, som 

udløber i 2018. Jeg har på intet tidspunkt forsøgt at videresælge domænet eller leje det ud. 

 

… 

 

Jeg anerkender DHF’s interesse for domænet, samme interesse kunne Divisionsforeningen for 

håndbold, der repræsenterer håndboldklubberne hævde at have eller Håndbold Spiller 

Foreningen, der repræsenterer håndboldspillerne. DBU har eksempelvis heller ikke domænet 

fodbold.dk – som er et uafhængigt nyhedssite for fodbold (uden nogen sammenligning med 

forretningsplanen for haandbold.dk i øvrigt), men DBU, som repræsenterer Danmarks største 

sportsgren formår alligevel at kommunikere stærkt og bredt via DBU.dk. DHF’s brand og 

kendskab vurdere jeg som lige så stærkt som DBU’s brand, og for den almindelige 

håndboldinteresserede dansker vurder jeg, at det vil være mere naturligt at søge på ”DHF” 

eller ”Dansk håndbold forbund” end på det bredere søgeord ”håndbold”. 

 

… 
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Min påtænkte brug af domænenavnet haandbold.dk vil udgøre en udnyttelse af domænenavnets 

naturlige værdi – og udnytte det endnu bredere end DHF. DHF kan ALDRIG repræsentere hele 

håndboldsporten i Danmark, der er mange potentielle konflikter i forhold til klubberne 

(Divisionsforeningen Håndbold), de professionelle spillere på landsholdet (Håndbold Spiller 

Foreningen) og salg af rettigheder og sponsorater til kommercielle partnere og medier. Et 

haandbold.dk drevet af DHF vil derfor i bedste tilfælde altid være et partsindlæg i værste fald 

en censureret og ensporet udgave af håndboldsporten i Danmark, med andre ord en falsk 

varedeklaration af hvad håndboldsporten er i Danmark – det kan en uafhængig håndboldportal 

derimod. 

 

DHF har dermed ikke større anerkendelsesværdig interesse end undertegnede. Og 

haandbold.dk bør derfor ikke overføres til klager/DHF.” 

 

I replikken har Dansk Håndbold Forbund blandt andet anført følgende: 
 

”…  

 

Indklagede oplyser i svarskemaet, at domænenavnet haandbold.dk blev erhvervet i foråret 2008 

i forbindelse med en budrunde hos Telenor/Cybercity. 

 

Indklagede oplyser endvidere, at domænenavnet endnu ikke er taget i brug på grund af en 

konkurrenceklausul med en tidligere arbejdsgiver. Aftalen blev indgået i 2008 og løber frem til 

2018. 

 

Indklagede har i svarskemaet ikke fremlagt dokumentation for disse forhold, herunder at 

konkurrenceklausulen er gældende fra 2008 og frem til 2018. Det skal i den sammenhæng 
bemærkes, at der ikke var vedlagt bilag til svarskemaet. 

 

Indklagede oplyser derudover, at DHF aldrig har kontaktet ham med henblik på overdragelse 

af domænenavnet. 

 

Dette bestrides med henvisning til bilag 4, som er to e-mail af henholdsvis den 17. november 

2015 og den 5. januar 2016, hvor DHF forsøgte at kontakte indklagede med henblik på 

overdragelse af domænenavnet. DHF har adskillige gange forsøgt at kontakte indklagede, dog 

uden at indklagede har reageret på henvendelserne, hvorfor nærværende klagesag er 

nødvendiggjort. 

 

Indklagede henviser i svarskemaet i øvrigt til, at domænenavnet, fodbold.dk, ikke bruges af 

DBU. 

 

Det skal i den forbindelse nævnes, at domænenavnene tennis.dk, badminton.dk og curling.dk 

alle er administreret af de respektive sportsgrenes forbund. Der er således tale om et 

særtilfælde, at fodbold.dk ikke er administreret af et forbund. Forbundene har de samme roller 

inden for deres respektive sportsgrene, som DHF har for håndbold. 

 

Indklagede oplyser i svarskemaet, at DHF i 2008 blev tilbudt domænenavnet i en budrunde, 

men at DHF afslog at købe domænenavnet. 
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Dette bestrides, idet DHF aldrig er blevet tilbudt domænenavnet i en budrunde. 

 

Indklagede har oplyst, at domænenavnet blev opkøbt i 2008, men at det ikke har været muligt 

at anvende domænenavnet på grund af en aftale med indklagedes tidligere arbejdsgiver. 

Indklagede beskriver i svarskemaet på side 1 aftalen som en ”gentleman agreement”, mens 

aftalen på side 2 beskrives som en ”konkurrenceklausul”. 

 

Det er ikke dokumenteret, at der foreligger en bindende konkurrenceklausul mellem indklagede 

og indklagedes tidligere arbejdsgiver, som forhindrer indklagede i at anvende domænenavnet. 

Det må derfor lægges til grund, at indklagedes opretholdelse af domænenavnet uden at anvende 

det udgør en overtrædelse af domænelovens § 25 om god domænenavnsskik. 

 

…” 

 

Som bilag 4 har Dansk Håndbold Forbund fremlagt kopi af to e-mails fra henholdsvis den 17. 
november 2015 og den 5. januar 2017, der ifølge klagerens oplysninger er sendt til Initiate v/ Christen 
Stenild. Det fremgår af den første e-mail, at Dansk Håndbold Forbund ønsker domænenavnet 
”haandbold.dk” overdraget, idet domænenavnet ikke ser ud til at være i brug. Af den anden e-mail 
fremgår, at Dansk Håndbold Forbund gerne modtager et svar på anmodningen, uanset om indklagede 
er indstillet på en overdragelse af domænenavnet. 
 
Ved opslag den 31. maj 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at 
Initiat v/ Christen Stenild er registrant af domænenavnet ”haandbold.dk”. Endvidere har sekretariatet 
i samme anledning konstateret, at Initiat v/ Christen Stenild under samme bruger-id (I6541-DK) er 
anført som registrant af yderligere fire domænenavne under internetdomænet ”.dk”. Det drejer sig om 
domænenavnene ”fiskekanalen.dk”, ”jagtjournalen.dk”, ”jagtkanalen.dk” og ”kystplads.dk”. Ingen 
af disse domænenavne indeholdt aktive hjemmesider. 
 
Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 31. maj 2017 på ”haandbold” blev antallet 
af søgeresultater oplyst til at være ca. 204.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de 
første 50 søgeresultater vedrørte ingen af søgeresultaterne hverken Dansk Håndbold Forbund eller 
indklagede 1 og 2. Samtlige søgeresultater vedrørte forskellige (lokale) håndboldklubber og anden 
omtale af ordet håndbold i sin generiske betydning. 
 
Sekretariatet har ved e-mail af 2. juni 2017 anmodet DK Hostmaster om at oplyse 
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”haandbold.dk”. DK Hostmaster har i anledning 
af sekretariatets henvendelse oplyst, at domænenavnet ”haandbold.dk” den 27. april 2009 blev 
overdraget til Initiate, Rosenvangs Allé 250, 8270 Højbjerg, der var tilknyttet registreringen med 
CVR-nummer 20826509.  
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 

Klageren har gjort gældende, 

• at klageren er et specialforbund, der under navnet Dansk Håndbold Forbund varetager 
organiseringen af håndboldsporten i Danmark, 

• at Dansk Håndbold Forbund er ansvarlig for blandt andet udviklingen af håndboldsporten, 
afvikling af turneringer for børn og vokse samt landshold, 

• at Dansk Håndbold Forbund, som er organiseret i foreningsform, blev stiftet den 2. juni 1935, 
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• at Dansk Håndbold Forbund i dag benytter domænenavnet ”dhf.dk” i forbindelse med forbundets 
virksomhed, 

• at hjemmesiden blandt andet indeholder en præsentation af forbundet og landsholdet, reglementer, 
nyheder, billetsalg mv., 

• at Dansk Håndbold Forbund imidlertid har et ønske om at etablere en ny hjemmeside under et 
mere relevant domænenavn i forhold til forbundets interessenter, 

• at Dansk Håndbold Forbund i den forbindelse anser domænenavnet ”haandbold.dk” som det 
naturlige domænenavn til en ny hjemmeside, 

• at Dansk Håndbold Forbund siden juni 2004 har været registrant af domænenavnet ”håndbold.dk”,  

• at dette domænenavn ikke er taget i anvendelse, da det indeholdte ”å” har skabt udfordringer for 
Dansk Håndbold Forbundets udenlandske interessenter, 

• at Initiate v/ Christen Stenild har været registrant af domænenavnet “haandbold.dk” siden 1997, 
men at domænenavnet ikke benyttes aktivt, 

• at domænenavnet ”haandbold.dk” efter Dansk Håndbold Forbundets oplysninger heller ikke 
tidligere har været taget i brug af Initiate v/ Christen Stenild, 

• at Initiate v/ Christen Stenild derfor ikke ses at have nogen interesse i registreringen af 
domænenavnet ”haandbold.dk”, 

• at Initiate v/ Christen Stenild ikke har fremlagt dokumentation for, at indklagede erhvervede 
domænenavnet i foråret 2008 i forbindelse med en budrunde hos Telenor/Cybercity, 

• at Initiate v/ Christen Stenild heller ikke har fremlagt dokumentation for, at domænenavnet ikke 
er taget i brug på grund af en konkurrenceklausul med en tidligere arbejdsgiver, 

• at Dansk Håndbold Forbund gennem de seneste år har forsøgt at kontakte Initiate v/ Christen 
Stenild med henblik på at drøfte en overdragelse af domænenavnet ”haandbold.dk”, 

• at det desværre ikke har været muligt at etablere kontakt til Initiate v/ Christen Stenild, hvorfor 
nærværende klage har været nødvendiggjort, 

• at Dansk Håndbold Forbund har en reel og væsentlig interesse i at kunne benytte domænenavnet 
”haandbold.dk” i foreningsregi, 

• at Dansk Håndbold Forbund påtænker at gøre brug af domænenavnet i forbindelse med en 
hjemmeside, der retter sig mod flere millioner interessenter, 

• at Dansk Håndbold Forbunds påtænkte brug af domænenavnet således vil udgøre en udnyttelse af 
dets naturlige signalværdi, 

• at domænenavnene ”tennis.dk”, ”golf.dk”, ”badminton.dk” og ”svømning.dk” alle er registreret af 
de respektive sportsgrenes forbund, 

• at Dansk Håndbold Forbund har en større anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet 
”haandbold.dk” end Initiate v/ Christen Stenild, 

• at Initiate v/ Christen Stenilds registrering af domænenavnet ”haandbold.dk” udgør en 
overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, 

• at der desuden foreligger en overtrædelse af god markedsføringsskik i forbindelse med 
registreringen, jf. markedsføringslovens § 1, og 

• at domænenavnet ”haandbold.dk” på den baggrund bør overdrages til Dansk Håndbold Forbund. 
 
Indklagede 2 har gjort gældende, 

• at Christen Stenild i 2002 startede www.haandbold.com, som hurtigt blev den absolut største 
danske sportsportal for håndboldnyheder, 

• at håndboldportalen www.haandbold.com i 2008 blev fusioneret med sportsportalen kunsport.dk 
i selskabet Sportstar Media ApS, 
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• at Christen Stenild var ansat som direktør i dette selskab i godt 6 måneder, indtil selskabet blev 
100 pct. overtaget af Tipsbladet A/S, 

• at der i den forbindelse med indgået en aftale (konkurrenceklausul) om, at Christen Stenild ikke 
måtte beskæftige sig med sportsportaler på internettet i en periode på 10 år, 

• at Initiate v/ Christen Stenild erhvervede domænenavnet ”haandbold.dk” i foråret 2008 efter at 
have fået det tilbudt i en budrunde fra Telenor/Cybercity, 

• at Initiate v/ Christen Stenild af samme grund heller ikke er den oprindelige registrant af 
domænenavnet ”haandbold.dk”, 

• at Christen Stenild siden han forlod håndboldsporten fortsat har været beskæftiget med medie- og 
nyhedsproduktion, 

• at Christen Stenild således i fem år drev fagbladet Fiske Avisen og den dertil hørende online 
nyhedsportal for lystfiskere ”fiskeavisen.dk”, 

• at Christen Stenild i 2018 atter må beskæftige sig med sportsportaler på internettet, jf. den med 
Tipsbladet A/S indgåede konkurrenceklausul, 

• at Christen Stenild herefter påtænker at iværksætte et nyt stort online nyhedssite for 
håndboldinteresserede under domænenavnet ”haandbold.dk”, 

• at den påtænkte brug af domænenavnet ”haandbold.dk” vil udgøre en udnyttelse af 
domænenavnets naturlige signalværdi, 

• at der på nuværende tidspunkt foreligger en gennemarbejdet kommerciel forretningsplan for den 
nye håndboldportal, sitemap for portalen mv., 

• at den nye håndboldportal under domænenavnet ”haandbold.dk” er planlagt til at gå i luften i 
november 2018, 

• at domænenavnet ”haandbold.dk” dermed har en betydelig erhvervsmæssig betydning for Initiate 
v/ Christen Stenild, 

• at Initiate v/ Christen Stenild i modsætning til Dansk Håndbold Forbund vil benytte domænenavnet 
”haandbold.dk” til en neutral formidling af håndboldsporten, 

• at mange andre end netop Dansk Håndbold Forbund også kunne have en interesse i domænenavnet 
”haandbold.dk”, 

• at fx DBU ikke er indehaver af domænenavnet ”fodbold.dk”, hvorfor det ikke er givet at Dansk 
Håndbold Forbund skal være indehaver af domænenavnet ”haandbold.dk”,  

• at Dansk Håndbold Forbund ikke har en større anerkendelsesværdig interesse i domænenavnet 
”haandbold.dk” end Initiate v/ Christen Stenild, 

• at Initiate v/ Christen Stenild ikke med registreringen af domænenavnet ”haandbold.dk” har 
overtrådt domænelovens § 25, 

• at Initiate v/ Christen Stenild i den forbindelse gør opmærksom på, at man på intet tidspunkt har 
forsøgt at videresælge eller udleje domænenavnet ”haandbold.dk”, og  

• at domænenavnet ”haandbold.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til Dansk Håndbold 
Forbund. 

 
Nævnets bemærkninger: 
 
Det fremgår af DK Hostmasters WHOIS-database, at Initiat v/ Christen Stenild er registrant af 
domænenavnet ”haandbold.dk”. På baggrund af sagens oplysninger lægger klagenævnet imidlertid 
til grund, at den reelle registrant af domænenavnet ”haandbold.dk” er Initiate v/ Christen Stenild, der 
ifølge CVR har samme adresse som registranten, og som også har besvaret sekretariatets 
henvendelser i sagen. 
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Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at 
overveje, om Initiate v/ Christen Stenilds registrering og opretholdelse af domænenavnet 
”haandbold.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 
om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 

domænenavnsskik”. 
 
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om over-
holdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, 
overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge 
nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være 
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 
domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere 
tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 
kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over 
for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn: 
 

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette 

skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning 

mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. 

 

I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god 

domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den 

samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, 
sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse 

i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for 

henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er 

relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. 

 

Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante 

at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis 

være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for 

etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 

tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere 

tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af 

domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.” 
 

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 
1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et 
domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. 
 
Klageren er et specialforbund, som under navnet Dansk Håndbold Forbund varetager organiseringen 
af håndboldsporten i Danmark. Dansk Håndbold Forbund er i den forbindelse ansvarlig for blandt 
andet udvikling af sporten, afvikling af turneringer for børn og voksne, etablering og drift af 
landshold, deltagelse i internationale håndboldsammenslutninger mv. Dansk Håndbold Forbund blev 
ifølge klagerens oplysninger stiftet i 1935. 
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Dansk Håndbold Forbund benytter på nuværende tidspunkt domænenavnet ”dhf.dk” i forbindelse 
med markedsføringen af forbundets aktiviteter, men ønsker fremover at gøre brug af domænenavnet 
”haandbold.dk” i forbindelse med etableringen af en ny hjemmeside med et mere relevant indhold i 
forhold til forbundets mange forskellige interessenter. Klagenævnet lægger på den baggrund til grund, 
at Dansk Håndbold Forbund har en naturlig interesse i også at kunne gøre brug af domænenavnet 
”haandbold.dk”.  
 
Dansk Håndbold Forbunds interesse i domænenavnet skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige 
interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder Initiate v/ 
Christen Stenilds interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at 
domænenavnet består af et almindeligt dansk ord, der er beskrivende for Dansk Håndbold Forbunds 
aktiviteter. Det må endvidere indgå i interesseafvejningen, at mange andre end sagens parter kan have 
en naturlig interesse i at råde over domænenavnet. 
 
Domænenavnet ”haandbold.dk” blev ifølge DK Hostmasters WHOIS-database registreret den 31. 
januar 1997, men Initiate v/ Christen Stenild har over for klagenævnet oplyst, at indklagede 
erhvervede domænenavnet i foråret 2008 efter at have fået det tilbudt i en budrunde. Oplysninger 
indhentet af sekretariatet fra DK Hostmaster viser, at domænenavnet ”haandbold.dk” blev overdraget 
den 27. april 2009 til Initiate med et CVR-nummer identisk med det, som Initiate v/ Christen Stenild 
ses at være registreret under. 
 
Initiate v/ Christen Stenild har anført, at indklagede i 2002 etablerede håndboldportalen 
”haandbold.com”, men at denne portal i 2008 blev fusioneret med den bredere sportsportal 
”kunsport.dk” i et selskab, der senere samme år blev overtaget 100 pct. af Tipsbladet A/S. I 
forbindelse med at Christen Stenild fratrådte stillingen som direktør i det overtagne selskab blev der 
indgået en konkurrenceklausul, som betød at Christen Stenild ikke måtte beskæftige sig med 
sportsportaler i en periode på 10 år.  
 
Endvidere har Initiate v/ Christen Stenild anført, at indklagede så snart konkurrenceklausulen udløber 
i november 2018 påtænker at etablere en ny håndboldportal under domænenavnet ”haandbold.dk”, 
og at domænenavnet har en stor forretningsmæssig betydning for indklagede, idet der vil være stor 
genkendelighed tilbage til ”haandbold.com”. Indklagede har desuden efter det oplyste allerede 
påbegyndt planlægningen med lanceringen af den nye håndboldportal gennem blandt andet 
udarbejdelse af en forretningsplan. 
 
Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Initiate v/ Christen Stenild ikke benytter domænenavnet 
”haandbold.dk” på en aktiv måde. Initiate v/ Christen Stenild har imidlertid anført, at indklagede 
påtænker at anvende domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi. 
Klagenævnet finder ikke fornødent grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om den 
påtænkte brug af domænenavnet, uanset at indklagede ikke nærmere har dokumenteret eksistensen af 
den omtalte konkurrenceklausul. 
 
Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser, således som de fremstår på nuværende 
tidspunkt, finder klagenævnet det således ikke godtgjort, at Dansk Håndbold Forbunds interesse i 
domænenavnet ”haandbold.dk” overstiger Initiate v/ Christen Stenilds interesse i domænenavnet. 
Klagenævnet finder herefter, at Initiate v/ Christen Stenilds fastholdelse af registreringen af 
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domænenavnet ”haandbold.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om 
god domænenavnsskik. 
 
Nævnet træffer herefter følgende 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Der kan ikke gives klageren, Dansk Håndbold Forbund, medhold. 
 
Dato: 26. juli 2017 
 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 
 
 
 
 


