KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2017-0243
Klager:
Crunch IVS
Hyskenstræde 12
1207 København K
Indklagede:
HWS HOLDING ApS
Sommerstedgade 5, st.
1718 København V
Parternes påstande:
Klagerens påstande
Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”crunch.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Afvisning (frifindelse).
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 20. september med tre bilag (bilag 1-3) samt
svarskrift af 19. oktober 2017 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”crunch.dk” er registreret den 4. marts 2005.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende om klageren:
”Vi hos Crunch ønsker domænenavnet Crunch.dk overdraget, da vi gennem vores 7 års
eksistens ofte har undersøgt om domænet er blevet ledigt eller brugt til erhvervsmæssigt brug.
Som vi har kunnet se har domænenavnet ikke været i brug i meget lang tid.
Der har ikke været noget indhold på domænenavnet, det har blot været hosted a dandomain,
men været tomt.
Domænenavnet Crunch.dk indeholder vores firmanavn, og det lader til at ejeren af
domænenavnet ikke har nogen tilknytning til navnet.
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Domænenavnet har stået tomt i meget lang tid.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt stiftelsesdokument vedrørende klageren dateret den 8. april 2015.
Bilag 3 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren, hvoraf fremgår, at
klagers formål er at drive virksomhed med udvikling, markedsføring og servicering af hjemmesider,
onlineløsninger og software samt hermed beslægtet virksomhed.
I svarskriftet er bl.a. anført følgende:
”Jeg skal bede Nævnet afvise klagers anmodning med henvisning til, at indklagede fortsat
påtænker etablering af forretning, hvor crunch.dk skal anvendes, at klager ikke opnår speciel
ret til at crunch.dk blot ved at etablere et selskab hvor ordet indgår, at andre selskaber
bruger ordet crunch i deres unikke produkt eller firmanavn.
…
HWS Holding Aps har over seneste 10 år registreret flere navne, som er anvendt eller
påtænkt anvendt i forbindelse med selskabets aktiviteter på blandt andet fitnessområdet. Fx
Eosactive, eos-active, senses, corereformer, core-reformer m.fl. En del af firmaets
internetstrategi er at registrere navne omkring selskabsnavnet for at undgå at andre udnytter
vores tilstedeværelse på internet ved at registrere ord der kan forveksles med selskabets navn.
Registrering af crunch.dk er gjort for at sikre selskabets identitet på nettet på kommende
aktiviteter. Det er hel normal praksis, at være på forkant med registrering af internet navn.
Den eneste årsag til, at ordet er registeret er, at det skal bruges som en del af en planlagt
forretning. Der er ingen alternative forklaringer på registrering.
Crunch er blandt andet et almindeligt begreb indenfor fitness, hvilket er årsag til, at det er
registreret i god tid. Et globalt franchisefirma crunchfitness bruger crinch.com som en af
flere indgange til sit firmas webside.
Der pågår aktuelt aktiviteter i selskabet, hvor crunch.dk påtænkes anvendt. Hvis vi får
etableret en franchise af Crunch Fitness vil det være centralt at vi har det danske crunch.dk.
…
At registrere firmanavn i selskabsregister for blandt andet at kunne kræve overførsel af
domænenavn er en urimelig let genvej og giver adgang for utrolig mange muligheder for at
kræve overførsel af domænenavn.
At registrere et IVS med en række undernavne, som alle har samme juridiske gyldighed, er
stort set omkostningsfrit. Såfremt I giver klager ret, kan man herefter stort set omkostningsfrit
kræve overførsel af ethvert hvilende domænenavn.
Det skal noteres at klager tilsyneladende først registrerer selskabsnavnet i 2015. Tidligere
registrering synes at være på navnet crunch Holding.
Såfremt crunch.dk var centralt for selskabet burde alle relevante forhold være undersøgt af
selskab før selskabsnavn blev besluttet. Som alle andre gør, når de beslutter sig for et
firmanavn.
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HWS Holding kan uden videre kan erhverve undernavnet crunch i kategori som klager ikke
har registreret i og indklagede kan uden videre og uden udgift registrere i selskabsregister
firmanavn hvor hovedbestanddel er crunch.
En række selskaber i Danmark, i Norden og i andre lande bruger ordet Crunch i produkt eller
selskabsnavn. Hver af disse har, såfremt nævnet giver klager medhold, samme ret til at kræve
navnet overdraget. Klager har ikke en ret over disse. Herunder et aktuelt firma tilsyneladende
i samme branche – crunch-it.dk.
Klager har etableret sin internet identitet allerede – wearecrunch.dk.”
Ved opslag på klagerens hjemmeside på domænenavnet ”wearecrunch.dk” har sekretariatet den 16.
januar 2018 taget følgende kopi:

Ved opslag den 16. januar 2018 har sekretariatet konstateret, at der ikke er en hjemmeside med reelt
indhold på domænenavnet ”crunch.dk”, jf. bilag 2.
Ved en søgning i Google den 16. januar 2018 på ”crunch” blev antallet af søgeresultater oplyst til at
være ca. 225.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater
fremstod 4 søgeresultater som vedrørende omtale af klageren, mens de resterende 46 søgeresultater
fremstod uden forbindelse til sagens parter. I mange af de resterende 46 søgeresultater blev ordet
”crunch” brugt som betegnelse for en sprød og knasende ingrediens eller egenskab i forbindelse
med madretter.
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Sekretariatet har konstateret, at indklagede under samme bruger-id. – HHA654-DK – har registreret
i alt følgende 173 domænenavne, hvoraf hovedparten består af generiske betegnelser. Ved opslag på
de 10 første af disse domænenavne fremkom hjemmesider uden reelt indhold i lighed med
hjemmesiden på domænenavnet ”crunch.dk”.
12weeks.dk
1d1d.dk
9minutesyoga.dk
abctransport.dk
adad.dk
advokatdanmark.dk
aerobic.dk
altommotion.dk
anti-ageing.dk
antiageing.dk
bfit.dk
bodymotion.dk
byenshotel.dk
cityfightclub.dk
cityfitness.dk
coachfitness.dk
core-pilates.dk
core-reform.dk
core-reformer.dk
corepilates.dk
corereformer.dk
couch.dk
crunch.dk
detoxguide.dk
detoxguiden.dk
driveinbilsyn.dk
e-motion.dk
elexia.dk
elexir.dk
elixr.dk
espa.dk
esporta.dk
eurobyg.dk
eurofitness.dk
face-fitness.dk
facefitness.dk
festivals.dk
fight-club.dk
firma-motion.dk
fitmag.dk
fitness-first.dk
fitness-kvinder.dk
fitness-magazine.dk

fitness4brain.dk
fitness4dummies.dk
fitness4face.dk
fitness4skiers.dk
fitnessbutik.dk
fitnessexpres.dk
fitnessexpress.dk
fitnessfast.dk
fitnessfirst.dk
fitnessfranchise.dk
fitnessmag.dk
fitnessmagazine.dk
fitnessnet.dk
fitnessportalen.dk
fitnessxpress.dk
gallerisommersted.dk
golds-gym.dk
golds.dk
goldsgym.dk
golfcopenhagen.dk
graubæk.dk
gæste-listen.dk
gæstelisten.dk
hard-work.dk
hardcandyfitness.dk
hardwork.dk
havanah.dk
havannah.dk
hide-away.dk
hifibutikken.dk
holdfitness.dk
hotelsommersted.dk
hotpilates.dk
hotyoga2thepeople.dk
hy2p.dk
jamba-juice.dk
jambajuice.dk
kkk.dk
kongens.dk
koskon.dk
kost-motion.dk
kostmotion.dk
kærligheds-træning.dk

kærlighedstræning.dk
levlivetlettere.dk
lokaltryghed.dk
luush.dk
lykke-træning.dk
lykkekuren.dk
lykkerevolution.dk
lykkerevolutionen.dk
lykketræning.dk
mensfitness.dk
mojohotyoga.dk
motion-kost.dk
motion-kvinder.dk
motionkunforkvinder.dk
multimotion.dk
nepalsborn.dk
nepalsbørn.dk
nineminityoga.dk
nineminutesyoga.dk
nineminuteyoga.dk
nordic-health-group.dk
nordicfitnessgroup.dk
nordichealthgroup.dk
nordichealthpartner.dk
nush.dk
nutricise.dk
nutrix.dk
olegraubæk.dk
panini.dk
pausegym.dk
perfect-fitness.dk
pilates-danmark.dk
pilates-reformer.dk
pilatesbalance.dk
pilatesdanmark.dk
pilatesreformer.dk
pilatesyoga.dk
poker-danmark.dk
poker-dk.dk
pokerdanmark.dk
pokerdk.dk
pol-info.dk
radical-fitness.dk
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radicalfitness.dk
redhotyoga.dk
reformer-pilates.dk
reformer-training.dk
reformer-træning.dk
reformerdanmark.dk
reformerdk.dk
reformertraining.dk
reformertræning.dk
sec2none.dk
senses4life.dk
sommersted-cph.dk
sommerstedgade.dk
spil-dk.dk
spildk.dk

sportsgiganten.dk
sportsgruppen.dk
ssuccess.dk
sundhed-danmark.dk
sundhed-dk.dk
sundheddanmark.dk
sundryg.dk
susansøgaard.dk
thegolfpeople.dk
toyotaexperten.dk
vitainfo.dk
vitaminfo.dk
vitamininfo.dk
wappa.dk
weil.dk

wellnes.dk
welnes.dk
womensfitness.dk
y2p.dk
yogadk.dk
yogaguide.dk
yogaguiden.dk
yogaidag.dk
yogajuice.dk
yogapilates.dk
yogasoup.dk
yum-yum.dk
zenses.dk
økologitorvet.dk

Ved opslag i Gyldendals Røde Ordbøger har sekretariatet konstateret, at ”crunch” er et engelsk ord,
der bl.a. betyder: knasende lyd, problem, vanskelig situation, vanskeligheder og krise.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at der ikke er noget indhold på domænenavnet ”crunch.dk”,
• at domænenavnet ”crunch.dk” ikke været i brug i meget lang tid,
• at domænenavnet ”crunch.dk” indeholder klagerens firmanavn, og
• at det lader til, at indklagede ikke har nogen tilknytning til navnet ”crunch”.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede fortsat påtænker etablering af en forretning inden for fitness-området, hvori
domænenavnet ”crunch.dk” skal anvendes,
• at klager ikke har opnået en speciel ret til domænenavnet ”crunch.dk” blot ved at etablere et
selskab, hvor ordet ”crunch” indgår i navnet,
• at andre selskaber bruger ordet ”crunch” i forbindelse med deres produkt eller i deres
firmanavn, herunder virksomheden ”Crunch-IT”, der er aktiv i samme branche som klageren,
• at indklagede i løbet af de seneste 10 år har registreret flere domænenavne, som er anvendt eller
påtænkt anvendt i forbindelse med indklagedes aktiviteter på blandt andet fitnessområdet,
• at det er en del af indklagedes internetstrategi at registrere navne relateret til selskabsnavnet for
at undgå, at andre udnytter indklagedes tilstedeværelse på internet ved at registrere ord, der kan
forveksles med selskabets navn,
• at registrering af domænenavnet ”crunch.dk” er foretaget for at sikre indklagedes identitet på
nettet for kommende aktiviteter,
• at ”crunch” er blandt andet et almindeligt begreb inden for fitness-området, hvilket er årsagen
til, at indklagede har registreret det i god tid,
• at klageren tidligere end 2015 tilsyneladende havde navnet ”Crunch Holding”, og
• at klageren har etableret sin internetidentitet på domænenavnet ”wearecrunch.dk”.
Nævnets bemærkninger:
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Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i
klagen i medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner
(domæneloven). Denne bestemmelse lyder således:
”§ 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
overholdelse 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 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.
Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren har registreret virksomhedsnavnet ”Crunch IVS” og
markedsfører sin forretning under betegnelsen ”crunch” bl.a. på domænenavnet ”wearecrunch.dk”.
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i også at kunne
disponere over domænenavnet ”crunch.dk”.
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Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesse. Ved denne
interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at domænenavnet ”crunch.dk” består af et
almindeligt engelsk ord med flere forskellige betydninger - og bl.a. kan betyder knasende lyd,
problem, vanskelig situation, vanskeligheder og krise. Domænenavnets signalværdi vil således
kunne udnyttes i mange forskellige sammenhænge og af mange andre end lige netop sagens parter,
hvilket sekretariatets undersøgelser i sagen da også bekræfter.
Indklagede har oplyst, at ”crunch” er et almindeligt begreb inden for fitness-området, og at
indklagede påtænker at anvende domænenavnet ”crunch.dk” til etablering af en forretning inden for
fitness-området. Som sagen er oplyst på nuværende tidspunkt, finder klagenævnet ikke grundlag for
at tilsidesætte indklagedes forklaring om den planlagte brug af domænenavnet ”crunch.dk”.
Efter en samlet afvejning af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende
tidspunkt, finder klagenævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at klagerens interesse i
domænenavnet ”crunch.dk” i væsentlig grad overstiger indklagedes interesse i domænenavnet.
Klagenævnet finder herefter, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet
”crunch.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik.
Da der ikke i øvrigt foreligger oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagedes
fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”crunch.dk” skulle være illoyal eller på anden måde
retsstridig i forhold til klageren, og idet indklagede har været først i tid med hensyn til at lade
domænenavnet registrere, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Der kan ikke gives klageren, Crunch IVS, medhold.

Dato: 13. februar 2018

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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