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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2020-0350 
 
 
 
Klager: 
 
IKMF-KravMaga.dk 
c/o Michael John Petersen 
Ørnekærs Vænge 192 
2635 Ishøj 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
Andreas Gjørtler Jensen 
Skovhøj 34 
Høruphav 
6470 Sydals 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”selvforsvar.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. december 2020 med tre bilag (bilag 1-3). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”selvforsvar.dk” er registreret den 24. september 1998. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Jf. vedhæftede mail korrespondance indgår jeg og Andreas Gjørtler Jensen aftale om 
overdragelse af domænenavnet. 
 
selvforsvar.dk 
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Andreas Gjørtler Jensen handler med domænennavne i strid med de gældende regler, og har 
tilsyneladende heller ingen problemer med at handle domænenavne "sort". Dette 
dokumenteres i mailkorrespondance som er vedhæftet. Da jeg har overført penge som aftalt 
sker der ikke yderligere, og til trods for flere rykkere samt forgæves telefonopkald reagere 
Andreas Gjørtler Jensen ikke - plattenslager som burde afskæres fra at drive virksomhed og 
handle med bla. domænenavne.” 
… 
Jeg har på vegne af vor forening indgået aftale og betalt for domænenavnet og ønsker det 
derfor overdraget som aftalt.” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren, hvoraf bl.a. fremgår, at klageren er en frivillig forening, der er registreret med startdato 
den 15. september 2009. 
 
Bilag 2 er kopi af e-mailkorrespondance af november og december 2020 mellem klageren og 
indklagede, hvori klageren anmoder om overtagelsen af domænenavnet ”selvforsvar.dk”, og 
indklagede bl.a. svarer følgende: 
 

”Ja, domænet er pt. ikke aktivt. 
Jeg har igennem en årrække arbejdet med og ventet på, at et produkt skulle blive lovligt i 
Danmark, som jeg har i sinde at sælge via Selvforsvar.dk på en webshop. Jeg har i den 
forbindelse også i Februar 2017 klaget til Klagenævnet for Domænenavne mhp. En 
Overdragelse af domænenavnet Peberspray.dk, men desværre uden held. Tidligere i år 
klagede jeg så over registreringen af domænet Selvforsvar.dk og den 24. juli blev det så 
overdraget til mig via en underskrevet overdragelseserklæring fra det aktieselskab, som 
tidligere, og siden 1998, har været registrant af domænet. Det er derfor forholdsvis For 
nyligt, at jeg har overtaget registreringen af domænet og jeg har dermed ikke selv fornyet 
registreringsperioden endnu. At det pt. ikke er aktivt betyder derfor ikke, at jeg ikke har en 
interesse i domænet. :) 
Udover produktet, som jeg også ville sælge igennem Peberspray.dk (når dette produkt 
godkendes), har jeg også pt. planer om at sælge et andet produkt igennem Selvforsvar.dk, som 
allerede er godkendt. 
Så sent som i denne måned, har jeg været i kontakt med flere forhandlere fra USA angående 
dette produkt, som jeg har i sinde, i første omgang, at bestille 500 stk. hjem af, og videresælge 
for tilsammen (500 x 45 kr.) = 22.500 kr. Indkøbsprisen ville være 9,43 kr. ($1.50) x 500 = 
4.715 kr., hvilket jeg regner med vil give mig et profit på 22.500 kr. ‐ 4.715 kr = 17.785 kr. 
Dette vel at mærke ved første 'bulk'‐indkøb / masseindkøb af Et produkt, som jeg tænker blot 
vil være en 'sekundærvare' på siden. Jeg vil dog gerne overdrage domænenavnet Selvforsvar 
til jer for de 17.500 kr. Hvis I er interesseret i dette tilbud om at købe og overtage 
Selvforsvar.dk, anmoder jeg DK‐Hostmaster om at overdrage domænet til jer med det samme. 
I kan så acceptere overdragelsen via en e‐mail fra dem, samt betale overdragelsesgebyret på 
50 kr., hvorefter domænet automatisk og med det samme overdrages til jeres 
DK‐Hostmaster‐bruger. I fald af dette har interesse, modtager jeg gerne betalingen via 
bankoverførsel eller MobilePay og jeg sender jer også en faktura for købet fra min 
virksomhed '1st Class Internet Domain Names' PMV, hvorigennem jeg 
formidler domænenavne og andre intellektuelle rettigheder. Jeg mener at køb af 
domænenavne er fradragsberettiget, uden dog At være sikker. 
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Skulle I have mulighed for, at betale for domænenavnet til mig privat via MobilePay, vil jeg 
gerne overdrage det til jer for 'kun' 10.000 kr., i stedet for de tidligere nævnte 17.500 kr. 
10.000 kr. er også loftet for, hvor meget man kan betale via MobilePay om dagen til andre 
privatpersoner. Jeg er ret sikker på at disse er mine bedste tilbud jeg kan give dig for 
overdragelse af domænet. Jeg kan oplyse at jeg for gangske nyligt har overdraget et andet 
domænenavn, som jeg ikke havde i sinde at 
bruge alligevel, for 7.995 kr. Jeg sælger det også kun, til hvad jeg mener er en billig og fair 
pris, fordi I evt. kunne være interesseret i domænet, som du oplyser til en frivillig forening 
uden væsentlige midler. Jeg ser frem til at høre tilbage fra dig Michael og evt. at overdrage 
domænenavnet til dig allerede i dag.” 

 
Herefter svarer klageren, at klageren kan tilbyde 1.000 kr. for domænenavnet, hvortil indklagede 
svarer, at han er villig til at sælge domænenavnet til 3.000 kr., hvilket klageren ikke kan acceptere, 
hvorefter indklagede foreslår 1.500 kr., hvilket klageren stadig ikke kan acceptere, hvorefter 
indklagede endelig accepterer at overdrage domænenavnet ”selvforsvar.dk” til klageren for 1.000 
kr. Det fremgår endvidere af e-mailkorrespondancen, at klageren den 9. december 2020 har overført 
beløbet på 1.000 kr. til indklagede, og at klageren over for indklagede har rykket for domænenavnet 
den 14., 15., 16. og 18. december 2020. 
 
Bilag 3 er skærmprint fra betalingstjenesten MobilePay, hvoraf fremgår, at Michael John Petersen, 
der er klagerens kontaktperson, den 9. december 2020 har overført 1.000 kr. til indklagede. 
 
Ved opslag på domænenavnet ”selvforsvar.dk” den 28. december 2020 og igen den 14. februar 
2021 fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. 
 
Ved forespørgsel hos DK Hostmaster har sekretariatet fået oplyst, at indklagede har været registrant 
af domænenavnet ”selvforsvar.dk” siden den 24. juli 2020. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren er en selvforsvarsklub i Taastrup, 
 at klageren har indgået en aftale med indklagede om overdragelse af domænenavnet 

”selvforsvar.dk” til klageren, 
 at klageren har overholdt sin del af aftalen ved at betale 1.000 kr. til indklagede, men at 

indklagede alligevel ikke har overført domænenavnet ”selvforsvar.dk” til klageren 
 
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 må antages, at domænenavnet ”selvforsvar.dk” ikke har erhvervsmæssig betydning for 
klageren, er nævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og 
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erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner 
(domæneloven). 
 
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, at indklagede ikke har svaret i 
sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag 
fundet anledning til også at bringe denne del af bestemmelsen i anvendelse. 
 
Klageren har som begrundelse for sin påstand om overførsel af domænenavnet ”selvforsvar.dk” 
anført, at der er indgået en aftale om overdragelse af domænenavnet ”selvforsvar.dk” til klageren 
mod klagerens betaling af 1.000 kr. til indklagede. Klageren har i den forbindelse fremlagt en e-
mailkorrespondance fra november og december 2020 mellem klageren og indklagede (bilag 2), som 
ses at bekræfte dette. 
 
På baggrund af sagens oplysninger finder klagenævnet at kunne lægge til grund, at der er indgået en 
aftale mellem klageren og indklagede om overdragelse af domænenavnet ”selvforsvar.dk” til 
klageren, og at klageren således må anses for at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Det følger heraf, at klageren kan kræve registreringen af domænenavnet 
”selvforsvar.dk” overført til sig. 
 
På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes opretholdelse af registreringen af 
domænenavnet ”selvforsvar.dk” samt undladelse af at overføre domænenavnet ”selvforsvar.dk” til 
klageren indebærer en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 
Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

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

 
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende 
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”selvforsvar.dk” skal overføres til klageren, IKMF-KravMaga.dk 
c/o Michael John Petersen. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren 
 
 
Dato: 10. marts 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
 Mette M. Andersen Ulla Malling 
 


