KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2021-0198
Klager:
Rudersdal Tennisklub
Gl. Holtetoften 13
Gl. Holte
2840 Holte
Danmark
Indklagede:
[A]
[A’s adresse]
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”glholtetennis.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Gl Holte Tennisklub er velkommen til at få domænet såfremt de betaler DK-hostmaster gebyret. Jeg
vil dog af interessens skyld gerne se udfaldet af klagen
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 31. august 2021 med to bilag (bilag 1 og 2),
svarskrift af 6. september 2021 uden bilag, replik af 24. september 2021 uden bilag og duplik af 24.
september 2021 med ét bilag (bilag A).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”glholtetennis.dk” er registreret den 25. februar 2019.
Sagsfremstilling:
Klageren er en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet Rudersdal Tennisklub (CVR-nummer 14002545) med startdato den 1. juni 1987. Dog har
foreningen i perioden fra den 1. juni 1987 og til den 7. juni 2007 været registreret under navnet GL.
HOLTE TENNISKLUB og fra den 8. juni 2007 og til den 6. marts 2021 under navnet Rudersdal
Tennisklub, Gl. Holte. Foreningen er endvidere registreret under branchekode ”931200
Sportsklubber”.
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Ifølge klageskriftet har klageren på nuværende tidspunkt en hjemmeside under domænenavnet
”rudersdaltennisklub.dk”. Ved opslag den 21. november 2021 i DK Hostmasters WHOIS-database
(www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”rudersdaltennisklub.dk” er registreret den
22. juni 2017, og at domænenavnet er registreret af klageren.
Ved opslag den 21. november 2021 på ”rudersdaltennisklub.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved at klikke på punktet ”Om os” og underpunktet ”Idégrundlag” på ovenstående hjemmeside, har
sekretariatet taget følgende kopi:
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I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Vi har forgæves og over længere tid forsøgt at finde frem til ejeren af domænenavnet
http://www.glholtetennis.dk/ men uden held.
Domænet er decideret skadeligt for vores hjemmeside: www.rudersdaltennisklub.dk som ligger
i Gl. Holte.
Vi ønsker at finde ejeren af domænet så den falske hjemmeside www.GlHoltetennis.dk kan lukke
siden ned, da vi ikke ønsker at folk ender på denne hjemmeside, når de søger tennis i Rudersdal
da den er misvejledende.
Vi har via Find information for .dk-domænenavn | DK Hostmaster fundet ud af, at
www.glholtetennis.dk er blevet oprettet den 25. februar 2019.
[…]
Vi ønsker at få sat en stopper for at domænet Gl.holtetennis.dk ikke kan blive misbrugt af andre
med det formål at skade Rudersdal Tennisklub som er beliggende i Gl. Holte.

[…]
Hjemmesiden er vildledende og fejlagtig idet:
-

Den giver indtryk af at være hjemmeside for en tennisklub, hvilket den jo ikke er.

-

Der henvises til aktiviteter klubben ikke kan tilbyde - men som derimod tilbydes af
Rudersdal Tennisklub (RTK).

-

Den henviser helt fra start til en anden tennisklub med ”de spillede etc.”

-

Den giver indtryk af være en informationsside for RTK og dermed at eksistere efter accept
fra Rudersdal Tennisklub.

-

Nye indlæg - senest fra 6.04.2021 omhandler angiveligt forhold (nyt klubhus), der vedrører
RTK.

-

Siden er barnagtig og kommerciel, og dermed miskreditternede for RTK.”

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en fuldmagt af 27. juli 2021 vedrørende
repræsentation i nærværende klagesag.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 31. juli 2021 vedrørende klageren, jf. nærmere herom
ovenfor i sagsfremstillingen.
Ved opslag den 21. november 2021 på ”glholtetennis.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet
en lignende hjemmeside fremkom ved opslag den 6. september 2021:
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Ved at klikke på punktet ”IDÈGRUNDLAG” på ovenstående hjemmeside, har sekretariatet taget
følgende kopi:

I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:
”Jeg har købt domænet glholtetennis.dk og tjener penge på reklamer. Jeg har lavet en side,
hvor du kan læse om tennis. Jeg har i alt den tid jeg har haft domænet ikke hørt fra klageren
via kontaktformularen på DK Hostmasters side, som er den eneste (og rigtige) måde at komme
i kontakt med mig på.
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Jeg driver virksomhed hvor jeg tjener penge på reklamer for virksomheder. Jeg har blandt
andet solgt artikler om hvordan man maler et skur, hvorfor det er vigtigt at gå i bad efter
træning og hvorfor Padel Tennis er så populært. Det er virksomheder der skriver disse, sender
dem til mig, og de går live.
[…]
Der står klart og tydeligt, at siden ikke har noget med RTK at gøre.
Der står klart og tydeligt, at man skal gå til deres egen hjemmeside hvis man er landet forkert.
Der står klart og tydeligt at det er en informationsside.
Hvis man søger på Rudersdal Tennisklub eller lign. kommer glholtetennis.dk ikke frem.
Der bliver på intet tidspunkt udgivet eller givet udtryk for, at siden er ejet af RTK.
Siden har 0 besøgende, så kan umuligt være skadende for RTK.”
I replikken har klageren anført følgende:
”Indklagede påstår at han har købt domænet for at tjene penge på reklamer. Samtidig siger
han, at siden ikke har nogen besøgende. Hvis der ikke er nogen besøgende, hvorfor så
opretholde en hjemmeside? Hvis der ikke er nogen der ser reklamerne, er der vel heller ikke
nogen indtjening, hvorfor grundlaget for opretholdelse af hjemmesiden er ikke eksisterende.
Rudersdal Tennisklubs hjemmeside er talerør for en ikke kommerciel tennisklub/forening. Vi
ønsker, i modsætning til indklagede, på vores hjemmeside udelukkende at give korrekt og
relevant information om tennis og livet i Rudersdal Tennisklub.
Vi har, inden vi indgav klagen, forgæves henvendt os via siden, uden at får svar (jvnf. klage).
Hvis man søger på Rudersdal Tennisklub, er det rigtigt at man nu ikke kommer til
glholtetennis.dk, men det er kun efter vi selv har fjernet hans ulovlige redirect.
Konklusion
Hjemmesiden glholtetennisklub.dk indeholder urigtige, vildledende og misvisende
informationer. Siden lukrerer helt bevidst på vores hjemmeside og aktiviteter i Rudersdal
Tennisklub. Indholdet er ikke faktuelt men forvrøvlet og miskrediterer således Rudersdal
Tennisklub. Den besøgende får meget nemt det indtryk, at hjemmesiden repræsenterer
Rudersdal Tennisklub, som tidligere bar navnet Gl. Holte Tennisklub, og således også tidligere
var ejer at domænet.
Vi ønsker en overdragelse af domænet, så siden der miskrediterer Rudersdal Tennisklub kan
lukkes.”
I duplikken har indklagede bl.a. anført følgende:
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”En reklame er ikke udelukkende for besøgende. Disse reklamer er for Google, som læser
artiklerne og giver kredit til dem der er linket til. Det hedder SEO. Vedhæftet Bilag A: eksempel
på dokumentation på indtægt.
Jeg gentager, at jeg ikke henvendelse har fået fra Rudersdal Tennisklub igennem DKHostmasters kontaktformular.
Vi har aldrig lavet nogen ulovlig redirect eller lign på vores domæne eller hjemmeside. Såfremt
dette er en påstand må deres meget gerne vedlægges dokumentation og yderligere forklaring.
Glholtetennis.dk har aldrig kommet frem når der er søgt på Rudersdal Tennisklub.
Glholtetennis.dk giver ikke urigtige informationer om Rudersdal Tennisklub da siden ikke
handler om dem. Vi lukrerer ikke på deres hjemmeside eller aktiviteter.”
Som bilag A (litreret af sekretariatet) har indklagede fremlagt en faktura af 18. december 2020
vedrørende domænenavnet ”glholtetennis.dk”.
Ved e-mail af 6. september 2021 har DK Hostmaster over for sekretariatet oplyst, at indklagede er
anført som registrant af det omtvistede domænenavn ”glholtetennis.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 16. november 2021 oplyst, at domænenavnet ”glholtetennis.dk” var
registreret af Gl. Holte Tennis (CVR-nummer 14002545) i perioden fra den 13. december 2000 og til
den 24. februar 2019.
På baggrund af en anmodning fra sekretariatet har DK Hostmaster den 8. november 2021 oplyst, at
indklagede er anført som registrant af 84 domænenavne ud over det omtvistede domænenavn under
.dk-internetdomænet. Det drejer sig om følgende domænenavne:
711.dk

byjohna.dk

efkm.dk

alliancefrancaise.dk

cafe-n-2200.dk

electricguitars.dk

aloop-metal.dk

cory.dk

endelavecamp.dk

annejohannsen.dk

danj.dk

eriksholm-bog.dk

barbaramoleko.dk

davidandersen.dk

eurolines.dk

barbaros-bjbro.dk

dethemmeligegalleri.dk

festivalbriller.dk

bestkiteboarding.dk

dkig.dk

festivalradio.dk

bikramcph.dk

dmcykling2017.dk

festivalsolbriller.dk

birkesaft.dk

dominos.dk

filmkritik.dk

bizzi.dk

dwk17.dk

findenvinder.dk
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flowerfactory.dk

ludomaniforeningen.dk

regiondanmark.dk

fol.dk

luksusleasing.dk

rillen.dk

fool4dogs.dk

mchjoernet.dk

sisseljogazan.dk

fullrate.dk

medilundby.dk

slyngevejlederen.dk

gpuspil.dk

m-esport.dk

sweetpotato.dk

hannework.dk

multilån.dk

tempest.dk

indoorski.dk

mytrendyphone.dk

thomascookairlines.dk

isenstein.dk

naturskolen-aaloekkestedet.dk

trippy.dk

kaninliv.dk

nye-bonuskoder.dk

tvoginternet.dk

karneval-kbh.dk

o3v.dk

tyskschlager-festival.dk

keh.dk

odensefysioterapi.dk

unikdating.dk

kholten.dk

oelkonsortiet.dk

viasport.dk

koegebio.dk

orkideimperiet.dk

vildbabel.dk

kryptokarl.dk

paagaden.dk

vivasan.dk

lånudenkautionist.dk

papirflyet.dk

vorupbadminton.dk

ledigepladser.dk

pengeeksperten.dk

wheyprotein.dk

lektier-online.dk

pipalukbooks.dk

yslef.dk

lingvistkredsen.dk

rankings.dk

publicistplatformen.dk

Ved opslag den 21. november 2021 på 10 tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne, jf.
oven for, har sekretariatet konstateret, at der i samtlige tilfælde (”barbaramoleko.dk”, ”birkesaft.dk”,
”cory.dk”, ”electricguitars.dk”, ”festivalsolbriller.dk”, ”flowerfactory.dk”, ”koegebio.dk”,
”multilån.dk”, ”odensefysioterapi.dk” og ”vildbabel.dk”) fremkom hjemmesider, hvoraf i hvert fald
hovedparten af disse hjemmesider fremstod som egnet til at udnytte det pågældende domænenavns
signalværdi.
Ved en søgning på ”glholtetennis.dk” den 21. november 2021 på hjemmesiden Internet Archive
Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet
”glholtetennis.dk” er arkiveret 130 gange i perioden fra den 2. marts 2001 og til den 30. november
2020. Det fremgår heraf, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis i 2001-2007 har
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indeholdt en hjemmeside for Gl. Holte Tennisklub og i 2007-2017 en hjemmeside for Rudersdal
Tennisklub. Sekretariatet har i den forbindelse taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret
henholdsvis den 2. marts 2001 og den 2. juli 2017:

Ved sekretariatets søgning på ”gl holte tennis” den 21. november 2021 i Google (www.google.dk)
blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. ni, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk.
Af disse ni søgeresultater vedrørte to af søgeresultaterne indklagede, mens et enkelt af
søgeresultaterne vedrørte klageren. De resterende søgeresultaterne vedrørte forhold uden relation til
tennis, dog vedrørte et søgeresultat Nærum Tennisklub.
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at indklagedes anvendelse af domænenavnet ”glholtetennis.dk” er decideret skadelig for klageren,
der er beliggende i Gl. Holte,
• at klageren tidligere har båret navnet Gl. Holte Tennisklub og også været ejer af domænenavnet
”glholtetennis.dk”,
• at klageren ønsker indklagedes hjemmeside lukket, da den er misvisende i forhold til brugere som
søger på tennis i Rudersdal,
• at der således gives indtryk af at hjemmesiden drives af en tennisklub, hvilket imidlertid ikke er
tilfældet,
• at der på hjemmesiden under domænenavnet ”glholtetennis.dk” helt fra start henvises til en anden
tennisklub, nemlig klageren,
• at der på hjemmesiden henvises til aktiviteter, som indklagede ikke tilbyder, men som derimod
tilbydes af klageren,
• at hjemmesiden giver indtryk af at være en informationsside for klageren og dermed at eksistere
efter accept fra klageren,
• at bl.a. et indlæg på hjemmesiden fra den 6. april 2021 om ”nyt klubhus” angiveligt vedrører
klagerens klubhus,
• at hjemmesiden under domænenavnet ”glholtetennis.dk” indeholder urigtige, vildledende og
misvisende informationer,
• at indklagede helt bevidst lukrer på klagerens hjemmeside og tennisaktiviteter,
• at klageren i modsætning til indklagede blot ønsker at give korrekt og relevant information om
tennis og livet i Rudersdal Tennisklub,
• at domænenavnet ”glholtetennis.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede har købt domænenavnet ”glholtetennis.dk” og lavet en hjemmeside, hvor man kan
læse om tennis,
• at indklagede driver virksomhed, hvor indklagede tjener penge på reklamer for virksomheder,
• at det står klart og tydeligt på hjemmesiden, at denne ikke har noget med klageren at gøre og at
der er tale om en informationsside,
• at indklagede således på intet tidspunkt har udgivet sig for klageren eller givet udtryk for, at
hjemmesiden er ejet af klageren,
• at hjemmesiden ingen besøgende har, hvorfor den umuligt kan være skadende for klageren,
• at domænenavnet ”glholtetennis.dk” ikke kommer frem ved en søgning på ”Rudersdal
Tennisklub” eller lignende,
• at indklagede ikke lukrerer på klagerens aktiviteter eller hjemmeside, og
• at domænenavnet ”glholtetennis.dk” på den baggrund ikke bør overdrages til klageren.
Nævnets bemærkninger:
Da klageren har gjort gældende, at domænenavnet ”glholtetennis.dk” ikke har kommerciel betydning
for klageren, 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).
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Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af
domænenavnet ”glholtennis.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik.
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 bl.a., 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 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 bl.a. 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 en forening, der i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er registreret under navnet
Rudersdal Tennisklub med startdato den 1. juni 1987, idet klageren siden foreningens start og frem
til den 7. juni 2007 var registreret under navnet GL. HOLTE TENNISKLUB og i perioden fra den 8.
juni 2007 og til den 6. marts 2021 under navnet Rudersdal Tennisklub, Gl. Holte. Herudover fremgår
det af sagens oplysninger bl.a., at klageren aktuelt anvender domænenavnet ”rudersdaltennisklub.dk”
i forbindelse med sin forening. Endvidere har klageren været registrant af det omtvistede
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domænenavn ”glholtetennis.dk” i perioden fra den 13. december 2000 og til den 24. februar 2019.
Ifølge oplysninger fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har domænenavnet i
hvert fald periodevis i 2001-2007 indeholdt en hjemmeside for ”Gl. Holte Tennisklub” og i 20072017 en hjemmeside for ”Rudersdal Tennisklub”. Klageren ønsker det omtvistede domænenavn
”glholtetennis.dk” overdraget, idet indklagede efter klagerens opfattelse vildleder internetbrugerne
og lukrerer på klagerens hjemmeside.
Klagenævnet finder på denne baggrund, at klageren har en naturlig, legitim interesse i at kunne
anvende det omtvistede domænenavn.
Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og
anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser.
Indklagede anvender domænenavnet ”glholtetennis.dk” til en hjemmeside, der tilsyneladende har til
formål at informere om tennissporten, men hvor der mest fremtrædende på hjemmesiden fremgår
bl.a., at ”Gl. Holte Tennisklub” er en ganske særlig tennisklub, der sætter fokus på motion”, at
”[s]iden 2007 har klubben heddet Rudersdal Tennisklub, men de nye ejere kender vi ikke” og at
”[d]ette er blot en informations side og har ikke noget med Rudersdal tennisklub at gøre”. Endvidere
indeholder hjemmesiden bl.a. punktet ”IDÈGRUNDLAG”, der fremstår som idégrundlag for en
tennisklub og efter klagenævnets opfattelse har visse ligheder med det idégrundlag, som er oplyst på
klagerens hjemmeside.
Henset hertil, og til at klageren frem til 2017 i hvert fald periodevis har anvendt domænenavnet
”glholtetennis.dk” i forbindelse med en hjemmeside for sin tennisklub, herunder efter
navneændringen til Rudersdal Tennisklub, finder klagenævnet efter en samlet vurdering af
omstændighederne i sagen, at der er en betydelig risiko for, at domænenavnet af internetbrugere kan
blive opfattet som værende tilknyttet klageren, uanset de forbehold herom som også fremgår af
indklagedes hjemmeside. Klagenævnet finder, at indklagede ved at lade domænenavnet
”glholtetennis.dk” fremstå som værende tilknyttet klageren snylter på klagerens navn og omdømme.
Klagenævnet finder herefter, at indklagede ikke kan anses for at have nogen legitim interesse i at råde
over domænenavnet.
På baggrund af det ovenfor anførte er det klagenævnets opfattelse, at det har langt større interesse og
værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”glholtetennis.dk”, og at
den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må
føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering vil indebære en overtrædelse af god
domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende
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AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”glholtetennis.dk” skal overføres til klageren, Rudersdal
Tennisklub. Overførslen skal straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 16. december 2021
___________________
Jacob Waage
(Formand)
Knud Wallberg

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen

Ulla Malling
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