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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0091 
 
 
Klager: 
 
Gilleleje Fodboldklub 
c/o Brian Mogensen 
Husmandsvej 28 
3250 Gilleleje 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Mads Nordskov 
Århusgade 138, 4. tv. 
2150 Nordhavn 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 2. maj 2017 med tre bilag (bilag 1-3)  
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” er registreret den 17. maj 2015. 
 
Sagsfremstilling: 
 
Klageren er en frivillig forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret 
under navnet Gilleleje Fodboldklub (CVR-nummer 30333926) med startdato den 27. marts 2007. 
Foreningen er desuden registreret under branchekode ”949900 Andre organisationer og foreninger 
i.a.n.” i Gribskov kommune.  
 
Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at Gilleleje Fodboldklub er registrant af domænenavnet 
”gillelejefodbold.dk” og at det pågældende domænenavn benyttes i forbindelse med foreningens 
aktiviteter. Ved opslag den 28. juni 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet 
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konstateret, at domænenavnet ”gillelejefodbold.dk” er registreret den 14. december 2015, og at Brian 
Mogensen er anført som registranten. 
 
Ved opslag den 28. juni 2017 på ”gillelejefodbold.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.: 
 

”Vi (Gilleleje Fodboldklub) ønsker domænenavnet overdraget, da vi tidligere har haft dette. 

 

… 

 

Vi har tidligere haft det pågældende domæne. Da vores webansvarlige afgik ved døden, er det 

vores opfattelse at hans efterlevende ægtefælle afmeldte domænet. Nuværende indehaver af 

domænet har købt domænet inden vi blev opmærksomme på hvad der var sket. Vi har forsøgt 

at bruge domænet www.gillelejefodbold.dk, men vores nye webansvarlige har anbefalet, at vi 

forsøger at få det oprindelige domæne retur. 

 

… 

 

Vi mener at domænet skal overdrages til os, da ingen andre kan have glæde af domænet www. 

gillelejefodboldklub.dk. Nuværende indhold på siden har intet med en fodboldklub at gøre.” 

 
Som bilag 1 har Gilleleje Fodboldklub fremlagt en udskrift af 15. april 2017 fra Erhvervsstyrelsen 
vedrørende klageren. 
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Bilag 2 er kopi af ”Love for Gilleleje Fodboldklub” som vedtaget på generalforsamlingen den 29. 
januar 2015. Det fremgår af bilaget bl.a., at Gilleleje Fodboldklubs hjemsted er Gribskov kommune 
og at klubbens formål er ved idrætsligt virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og 
trivsel gennem udøvelse af fodboldspillet, jf. således bilagets pkt. 1.1 og 1.2. Endvidere fremgår af 
bilagets pkt. 12.3, at de daglige økonomiske dispositioner varetages af klubbens kasserer, dog således 
at klubben tegnes af formand, næstformand og kasserere i forening, hvor der er tale om sager, der 
angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 
 
Bilag 3 er kopi af referat fra generalforsamling den 10. januar 2017. Det fremgår af bilaget bl.a., at 
kasserer Brian Mogensen blev genvalgt på generalforsamlingen. 
 
Ved opslag den 28. juni 2017 på ”gillelejefodboldklub.dk” har sekretariatet taget følgende kopi: 
 

 
 
Sekretariatet har ved e-mail af 29. juni 2017 anmodet DK Hostmaster om at oplyse 
registreringshistorikken vedrørende domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk”. DK Hostmaster har i 
anledning af sekretariatets henvendelse oplyst, at domænenavnet blev overdraget til Gilleleje 
Fodboldklub den 31. marts 2013 og afmeldt den 3. maj 2015, hvorefter sletning blev effektueret den 
17. maj 2015. Domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” registreredes den 17. maj 2015 af 
digitalmads.dk og blev samme dag overdraget til Mads Nordskov. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 2. juli 2017 i DK Hostmasters WHOIS-database konstateret, at Mads 
Nordskov er registrant af domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk”. I samme forbindelse har 
sekretariatet konstateret, at Mads Nordskov under samme bruger-id (MN10011-DK) er registrant af 
yderligere 148 domænenavne ud over det omtvistede domænenavn. Det drejer sig således om 
følgende domænenavne: 
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49er.dk 
aalt.dk 
adoptionsforum.dk 
aero-sport.dk 
alleferiecentre.dk 
androidmobil.dk 
anefund.dk 
annette-nitzsch.dk 
asusspecialisten.dk 
ballumhus.dk 
bavnebanke.dk 
begonia.dk 
bj-volley.dk 
blassen.dk 
bofens.dk 
bolignorden.dk 
borgbeton.dk 
broker-laan.dk 
brokerlaan.dk 
bryggen93.dk 
bryggericlement.dk 
bryghushorsens.dk 
bujinkan-vejle.dk 
cambofil.dk 
cityguideberlin.dk 
copenhagen-excursions.dk 
dalgaardhorses.dk 
danservice.dk 
danskamp.dk 
danskemonteforening.dk 
danskskoleweb.dk 
dbf-midtjylland.dk 
ddci.dk 
demzen.dk 
dendanskemafia.dk 
denlillevilde.dk 
dk-orientering.dk 
doggarnved.dk 
doggerklubben.dk 
drinkwell.dk 
ecomap.dk 
efita.dk 
ejsing-skole.dk 
elbildanmark.dk 
elmegade.dk 
energyday.dk 
esoxhunt.dk 
fabhouse.dk 

fcfyn.dk 
flamencovaerkstedet.dk 
forlaget-thorup.dk 
freebikes.dk 
friforgebyr.dk 
frnd.dk 
g-pt.dk 
gawinski.dk 
ginausetti.dk 
golfibella.dk 
gordoninc.dk 
gourmetconnection.dk 
grundvad-gt.dk 
gudmepayandplay.dk 
hamptoncourt-rumle.dk 
handler-textiler.dk 
hboc.dk 
heavyjam.dk 
helenia.dk 
herningmuseum.dk 
himmerlandstaxi.dk 
hjortfest.dk 
horsedivision.dk 
hotelkoldingcity.dk 
hsu.dk 
ht-busser.dk 
huguenot-dk.dk 
id-pf.dk 
infotips.dk 
intermat.dk 
iranglobal.dk 
italia-jatak.dk 
jazzfoodfestival.dk 
joaniserhorst.dk 
kajak-tour.dk 
kanaltux.dk 
kasamia.dk 
kennel-ahl.dk 
kennel-skovhytten.dk 
kinder.dk 
kinski.dk 
korsoeropenair.dk 
kroghsforlag.dk 
labradorhvalpeliste.dk 
lassus.dk 
lavidaverde.dk 
lifesucks.dk 
limosine-service.dk 

linde-media.dk 
losnet.dk 
lånmednemid.dk 
maddonna.dk 
magicmoontattoo.dk 
mpsejl.dk 
ms-dan.dk 
mtb-als.dk 
multiscrap.dk 
natvid.dk 
nnic.dk 
no-deposit-bonus.dk 
norrebronx.dk 
oask-dans.dk 
occd.dk 
on-air-video.dk 
palace-design.dk 
partietfokus.dk 
plasticbags.dk 
profitize.dk 
raakilde-camping.dk 
restaurantdiplomat.dk 
ribus.dk 
riseskole.dk 
ru9000.dk 
samtrail.dk 
seelen-care.dk 
sharqiya.dk 
spanien-turist.dk 
springhalen.dk 
startbonusser.dk 
stoosinaction.dk 
subsist.dk 
sund-og-smuk.dk 
svalevinduet.dk 
sysinstituttet.dk 
taxfreeretirement.dk 
thefirewithin.dk 
thurah-cattery.dk 
tv-afdelingen.dk 
u-landsimporten.dk 
ucvest.dk 
userwebs.dk 
v-s-k.dk 
vasagaard.dk 
velkomstbonusser.dk 
venditio.dk 
vmaxclub.dk 
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webmontoren.dk 
webmother.dk 

westminde-antik.dk 
zumba-fitness.dk 

 
Sekretariatet har ved opslag den 2. juli 2017 på de første 10 af ovenstående domænenavne konstateret, 
at der i syv tilfælde fremkom hjemmeside i det væsentlige svarende til den, som fremkom ved 
sekretariatets opslag på domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk”, jf. sagsfremstillingen ovenfor. De 
øvrige tre domænenavne indeholdt enten ikke aktive hjemmesider eller fremstod som hjemmesider 
uden noget egentligt indhold. 
 
Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 2. juli 2017 på ”gilleleje fodboldklub” blev 
antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 774, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. 
Af de første 50 søgeresultater vedrørte 49 søgeresultater Gilleleje Fodboldklub eller omtale heraf, 
mens et enkelt af søgeresultaterne vedrørte Mads Nordskov. 
 
Sekretariatet har ved opslag den 2. juli 2017 på ”www.gillelejefodboldklub.dk” i Internet Archive 
Wayback Machine (www.archieve.org) konstateret, at hjemmesiden er lagret 28 gange i perioden fra 
den 1. februar 2001 til den 19. maj 2017. Den pågældende hjemmeside ses i hvert fald periodevis 
frem til den 17. maj 2014 at have været benyttet til brug for Gilleleje Fodboldklub, hvoraf sekretariatet 
har taget følgende kopi: 
 

 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
• at Gilleleje Fodboldklub tidligere har været registrant af domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk”, 
• at registreringen af domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” blev afmeldt af ægtefællen til 

Gilleleje Fodboldklubs daværende webmaster ved dennes død, 
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• at Mads Nordskov herefter registrerede domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” inden Gilleleje 
Fodboldklub blev opmærksom på den skete afregistrering af domænenavnet, 

• at Gilleleje Fodboldklub i stedet har forsøgt at bruge domænenavnet ”gillelejefodbold.dk” som 
erstatning for det tidligere anvendte domænenavn, 

• at Gilleleje Fodboldklubs nye webansvarlige imidlertid har anbefalet, at man forsøger at få 
domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” tilbage, 

• at det nuværende indhold på hjemmesiden under domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” intet 
har med en fodboldklub at gøre, 

• at det er Gilleleje Fodboldklubs opfattelse, at ingen andre end klageren kan have glæde af 
domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk”, og 

• at domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” på den baggrund bør overdrages til Gilleleje 
Fodboldklub. 

 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 

 
Da det på baggrund af det oplyste må antages, at domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” ikke har 
erhvervsmæssig betydning for klageren, Gilleleje Fodboldklub, er klagenævnet tiltrådt af to 
medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 
164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). 
 
Indklagede, Mads Nordskov, har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne 
afgøres på grundlag af Gilleleje Fodboldklubs sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. 
§ 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. 
 
Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den først og fremmest anledning til at 
overveje, om Mads Nordskovs registrering og opretholdelse af domænenavnet 
”gillelejefodboldklub.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. 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: 
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”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. 
 
Det fremgår af oplysninger fra DK Hostmaster, som sekretariatet har indhentet, at domænenavnet 
”gillelejefodboldklub.dk” blev registreret den 31. marts 2013 af Gilleleje Fodboldklub, men at 
registreringen af domænenavnet blev slettet den 17. maj 2015 efter inden da at være blevet afmeldt 
til sletning af den daværende registrant. Endvidere fremgår det, at domænenavnet 
”gillelejefodboldklub.dk” blev registreret den 17. maj 2015 af digitalmads.dk og samme dag 
overdraget til Mads Nordskov. 
 
Gilleleje Fodboldklub har over for klagenævnet anført, at baggrunden for sletningen af 
domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” var, at klubbens daværende webansvarlige afgik ved døden 
og at ægtefællen til afdøde efterfølgende afmeldte domænenavnet hos DK Hostmaster. Gilleleje 
Fodboldklub blev ifølge det oplyste først opmærksom på sletningen af registreringen, da 
domænenavnet ”gillelejefodbold.dk” var registreret til anden side. Gilleleje Fodboldklub har derfor 
siden gjort brug af domænenavnet ”gillelejefodbold.dk”. 
 
Mads Nordskov har som nævnt ikke svaret i sagen, men det fremgår af sagens oplysninger, at 
indklagede benytter domænenavnet ”gillelejefodboldklub.dk” til brug for en hjemmeside, som ikke 
ses at have nogen tilknytning til domænenavnet. Det er derfor klagenævnets opfattelse, at Mads 
Nordskov – i modsætning til Gilleleje Fodboldklub – ikke har nogen væsentlig interesse i at gøre 
brug af domænenavnet på en måde, som afspejler domænenavnets signalværdi.  
 
Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for 
Gilleleje Fodboldklub end for Mads Nordskov at kunne gøre brug af domænenavnet 
”gillelejefodboldklub.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god 
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domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at Mads Nordskovs opretholdelse af sin domæne-
navnsregistrering anses for stridende mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.  
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende  
  

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet “gillelejefodboldklub.dk” skal overføres til klageren, Gilleleje 
Fodboldklub. Overførslen gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 21. september 2017. 
 

 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
                  Mette M. Andersen                                                       Jeppe Juul 


