KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0015
Klager:
Frank Sørensen
Strandparken 108
5800 Nyborg
Denmark
Indklagede:
Six-pack
Nørregade 56 A 2. Th.
5000 Odense C
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”six-pack.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. januar 2022 med to bilag (bilag 1 og 2).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”six-pack.dk” er registreret den 12. januar 2001.
Sagsfremstilling:
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Jeg bestilte dette domæne igennem Speednames i 2001.
Det er til en hjemmeside til vores tipsklub af samme navn.
Derfor skrev jeg fejlagtigt et firmanavn: six-pack da jeg registrerede.
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Jeg har ikke ændret ved indstillingerne i mange år, og har derfor glemt mit login hos
Speednames, så jeg kunne lave DNs ændringer. Desværre svarer Speednames hverken på mails
eller telefonopkald.
Jeg har så forsøgt at logge ind hos DK Hostmaster, men de har muligvis min daværende e-mail
stående, så jeg kan ikke få tilsendt et nyt password, da jeg jo ikke kan læse den mail, de sender
for at resette userid/password.
DK Hostmasters procedurer tillader ikke, at når der står noget i firma, at det så kan være en
privat, der ejer det. Så selvom jeg har bevist, at jeg er den jeg påstår, jeg er, kan de ikke sende
noget til mig.
…
Det har altid været personligt ejet og er altid blevet betalt af mig.
Jeg vedhæfter seneste besked fra Speednames, som indikerer, at den er sendt til mig.
Derudover adresse udskrift fra CPR-registret, som beviser, hvor jeg tidligere har boet.
I DK Hostmaster er adressen Nørregade 56A 2.th registreret.
Jeg vil meget gerne have adgang til mit eget domæne igen, også selvom jeg ved en fejl fik skrevet
tipsklubbens navn six-pack i firmafeltet dengang i 2001, da jeg registrerede domænet.”
Bilag 1 er en mail af 16. januar 2020 fra Speednames til klageren. I mailen gør Speednames
opmærksom på, at registreringsperioden for domænenavnet ”six-pack.dk” er ved at udløbe.
Bilag 2 er et udskrift fra Det Centrale Personregister, hvoraf fremgår bl.a., at klageren fra den 1. marts
1999 til den 28. maj 2007 boede på adressen Nørregade 56 A, 2. th.
Ved opslag i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er anført
som registrant af domænenavnet ”six-pack.dk”, der er registreret den 12. januar 2001.
Sekretariatet har ved opslag den 21. januar 2022 og den 19. februar 2022 konstateret, at der ikke
fremkom nogen hjemmeside på domænenavnet ”six-pack.dk”.
Ved sekretariatets søgning på ”six pack” den 19. februar 2022 i Google (www.google.dk) blev antallet
af søgeresultater oplyst til at være ca. 66.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de
første 50 søgeresultater vedrørte ingen klageren eller indklagede. Søgeresultaterne vedrørte navnlig
mavetræning og øl.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
 at klageren, da domænenavnet ”six-pack.dk” blev registreret i 2001, ved en fejl kom til at anføre
sin tipsklub, Six-pack, som registrant af domænenavnet,
 at klageren ikke længere har adgang til den mailkonto, som domæneregistreringen er tilknyttet,
hvorfor klageren ikke kan tilgå domænenavnet ”six-pack.dk”, og
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 at klageren har en stor interesse i at få adgang til domænenavnet ”six-pack.dk” igen.
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.
Nævnets bemærkninger:
Da domænenavnet ”six-pack.dk” ikke har kommerciel betydning for parterne, 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).
Klageren har oplyst, at klageren, da domænenavnet ”six-pack.dk” blev registreret i 2001, ved en fejl
kom til at anføre sin tipsklub, Six-pack, som registrant af domænenavnet, og at klageren ikke længere
har adgang til den mailkonto, som domæneregistreringen er knyttet til, hvorfor klageren ikke kan
tilgå domænenavnet.
Da der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke er grund til at betvivle, at klageren er den
egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede domænenavn, kan klageren i medfør af
domænelovens § 25, stk. 1, kræve registreringen af domænenavnet ”six-pack.dk” overført til sig.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”six-pack.dk” skal overføres til klageren, Frank Sørensen.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 24. marts 2022.

___________________
Jacob Waage
(Formand)

Knud Wallberg

Ulla Malling

Jens Schovsbo

Mette M. Andersen
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