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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 

 

 

J.nr.: 2019-0353 
 

 

Klager: 

 

Funrace ApS 

Fabrikvej 19 B 

8800 Viborg 

Danmark 

 

v/Viggo Hansen 

 

Indklagede: 

 

Lars Plenge 

Ordrupvej 67 B,4 Th 

2920 Charlottenlund 

Danmark 

 

Parternes påstande: 

 

Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”funrace.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 

Indklagede har ikke svaret i sagen. 

 

Dokumenter: 

 

Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. december 2019 med tre bilag (bilag 1-3). 

 

Registreringsdato: 

 

Domænenavnet ”funrace.dk” er registreret den 22. februar 2019. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Klageren er et aanpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), 

fremlagt af klageren som bilag 2, er registreret under navnet Funrace ApS (CVR-nummer 33503482) 

med startdato den 8. februar 2011. Klageren er registreret under branchekode 772100 ”Udlejning og 

leasing af varer til fritid og sport”, og det fremgår, at klagerens formål er ”event og entertainment 

arrangementer, konsulentvirksomhed i forbindelse med samme samt hermed beslægtet virksomhed”. 

 

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
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”FUNRACE ApS CVR-nummer: 33503482, blev stiftet d. 08.02.2011 på adressen Fabrikvej 19, 

8800 Viborg. 

 

Lars Plenge har været en del af selskabet, men er sidenhen blevet købt ud. 

 

D. 22.02.19 tages domænenavnet Funrace.dk i brug af Lars Plenge, der ikke længe har 

tilknytning til Funrace ApS. 

… 

 

Funrace ApS har ikke længere tilknytning til Lars Plenge, derfor er der ikke begrundelse for, 

at Lars Plenge bruger navnet Funrace. 

 

Vi er bekendte med, at flere forhandlere har brugt navnet Funrace i forbindelse med salg af 

vores produkter, hvilket er i orden.” 

 

Bilag 1 er en mail af 18. oktober 2019 fra Kim Pedersen, der er direktør i Funrace ApS, til Viggo 

Hansen, hvoraf fremgår: 

 

”Hermed bemyndigelse til at få Funrace.dk tilbage i selskabet. 

 

Funrace.dk tilhører Funrace ApS, og har udelukkende været tilgængeligt for Lars Plenge, 

sålænge vi havde et samarbejde. Det har vi ikke længere, og derfor skal vi have rettighederne 

til domænet tilbage i selskabet.” 

 

Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ”funrace.dk” den 19. december 2019 konstateret, at 

domænenavnet viderestillede til domænenavnet ”plenge.nu”, der fremstod således: 
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Ved fornyet opslag på domænenavnet den 19. februar 2020 har sekretariatet konstateret, at 

domænenavnet fortsat viderestillede til domænenavnet ”plenge.nu”, der fremstod som vist ovenfor. 

 

Sekretariatet har ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database den 19. februar 2020 konstateret, at 

indklagede er registrant af domænenavnet ”funrace.dk”.  

 

Ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 19. februar 2020 har 

sekretariatet konstateret, at indholdet af domænenavnet ”funrace.dk” ikke er lagret i den periode, hvor 

indklagede har været registrant af domænenavnet. Det fremgår imidlertid, at indholdet af 

domænenavnet er lagret 21 gange i perioden fra den 23. marts 2010 til 16. juni 2017. Den 9. januar 

2016 fremstod domænenavnet således: 

 

 
 

 

Ved sekretariatets søgning på ”funrace” den 19. februar 2020 i Google blev antallet af søgeresultater 

oplyst til at være ca. 2.940, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 
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søgeresultater vedrørte 13 klageren, mens ingen vedrørte indklagede. Søgeresultaterne vedrørte i 

øvrigt bl.a. forskellige andre virksomheder, der udbyder løb og aktiviteter under anvendelse af 

betegnelsen ”funrace”. 

 

Parternes anbringender kan sammenfattes således: 

 

Klageren har gjort gældende, 

 at indklagede tidligere har haft et samarbejde med klageren (Funrace ApS), men at dette 

samarbejde nu er ophørt, hvorfor indklagede ikke længere har nogen legitim interesse i at 

opretholde registreringen af domænenavnet ”funrace.dk”. 

 

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: 

 

Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af 

klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets 

forretningsorden. Det følger endvidere af den nævnte bestemmelse, at nævnet ved bevisbedømmelsen 

kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 

oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til også at bringe denne del af 

bestemmelsen i anvendelse. 

 

Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede har registreret domænenavnet 

”funrace.dk” efter aftale med klageren i forbindelse med, at indklagede har haft et samarbejde med 

klageren. Indklagedes registrering er således foretaget efter fuldmagt fra klageren i forbindelse med 

parternes samarbejde. 

 

Da samarbejdet mellem parterne efter det oplyste er ophørt, må indklagedes bemyndigelse til at 

opretholde registreringen af domænenavnet ”funrace.dk” samtidig anses for ophørt, og indklagede er 

dermed forpligtet til at overføre registreringen af domænenavnet til klageren. 

 

På baggrund af det anførte finder klagenævnet, at indklagedes opretholdelse af registreringen af 

domænenavnet ”funrace.dk” indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 

domæneloven. 

 

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 ”funrace.dk” skal overføres til klageren, Funrace ApS. 

Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 

 

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 

 

Dato: 27. marts 2020 
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___________________ 

Kaspar Linkis 

(Formand)  

 

 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


