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Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer 

(retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og adm. direktør Torben Svanberg. 

 

V-13-10       

Alt for damerne A/S (Egmont Magasiner A/S) 

(Advokat Frank Bøggild ved advokat Morten Rosenmejer) 

mod 

Foreningen Sparta Atletik og Motion 

(Advokat Jens Jakob Bugge) 

 

Indledning og påstande 

 

Under anbringende bl.a. af, at Foreningen Sparta Atletik og Motion (i det følgende: Sparta) 

har krænket deres ret til varemærket ALT FOR DAMERNE, har Alt for damerne A/S (Eg-

mont Magasiner A/S) (i det følgende: Egmont) nedlagt påstand om, at Sparta skal: 

1.  anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens § 4 og/eller markedsførings-

lovens §§ 1, 3, 5 og/eller 18 ved at have markedsført sig som vist i bilag 15-18 og ved at 

have udført de under 2 nævnte handlinger 
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2.  forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af: 

 (a) betegnelsen ALT FOR DAMERNE 

 (b) de fotos, der er markeret med pile på bilag 16 

 (c) andre fotos, som afbilder eller viser betegnelsen ALT FOR DAMERNE 

3.  betale Egmont 0,5 mio. kr. med procesrente fra den 9. februar 2010 

4. straffes med bøde for forsætlig overtrædelse af varemærkelovens § 4 ved at markedsfø-

re sig som vist i bilag 15-18 og for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens § 3, 

stk. 2, ved at udsende pressemeddelelsen bilag BZ. 

 

Sparta har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om, at Egmont skal: 

1. anerkende at have handlet i strid med loyalitetspligten ifølge parternes tidligere kon-

traktforhold og markedsføringslovens §§ 1, 3, 5 og/eller 18 eller almindelige retsgrund-

sætninger ved at markedsføre og gennemføre et motionsløb for kvinder i Fælledparken 

i København den 14. til 16. juni 2010 under angivelserne  

(a)  ”Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden 1981. Det er ikke bare Danmarks men 

hele Europas første motionsløb for kvinder” 

(b)  ”Kvindeløbet 2010” 

(c) ”Det første, største” og ”Alt For Damernes Kvindeløb 2010” 

2.  forbydes at markedsføre eller på anden vis kommercielt at bruge kendetegnet ”Kvinde-

løbet” (bestemt form) efterfulgt af et årstal i forbindelse med motionsløb for kvinder i 

Fælledparken i København 

3. forbydes at markedsføre motionsløb for kvinder under angivelserne ”Det første” og 

”Alt For Damernes Kvindeløb har eksisteret siden 1981. Det er ikke bare Danmarks men hele 

Europas første motionsløb for kvinder” 

4.  betale Sparta 1,4 mio. kr. med procesrente af 750.000 kr. fra den 20. marts 2010 og af re-

sten fra den 30. august 2010 

5.  straffes med bøde på ikke under 50.000 kr. for forsætlig overtrædelse af Spartas rettig-

heder i henhold til markedsføringslovens §§ 3, 5 og 18. 

 

Over for Spartas selvstændige påstande har Egmont påstået frifindelse. 
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ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1981-1985 og 1997-2009 og Kvindeløbet 1986-1996 

 

Ugebladet ALT FOR DAMERNE blev lanceret i 1946 og udgives af Egmont, der den 20. 

marts 1970 under nr. VR 1970 01088 har fået registreret et figurmærke med teksten ALT FOR 

DAMERNE for klasserne 16 og 41 ifølge Nice-klassifikationen i Patent- og Varemærkestyrel-

sens register. Ifølge Egmonts marketingplan fra 1981 skulle ALT FOR DAMERNE profilere 

sig ved at sponsere enkelte sportsstævner for kvinder. Samme år afholdtes Danmarks første 

motionsløb for kvinder i København, som blev omtalt således i ALT FOR DAMERNE: 

 

”Vil du være med i ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 1981? … 

Kvindeløbet – der er det første i Danmark – er arrangeret af ALT FOR DAMERNE og 

idrætsforeningen Sparta. …” 

”NU SKAL VI UD OG LØBE … 

Da det er første gang, vi forsøger os med et sådant arrangement, har vi kun lavet det ene 

løb i København, men bliver det en succes – og det er vi temmelig sikre på, det bliver – 

får vi nok også mod til at igangsætte det andre steder i landet senere. …”    

 

Løbet blev under navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb afholdt i årene 1981-1985 i Kø-

benhavn og fra 1982, henholdsvis 1984, tillige i Aarhus, henholdsvis Odense. Tilmelding og 

betaling skete til Egmont via tilmeldingskuponer i ALT FOR DAMERNE, der også udstedte 

diplomer og startnumre til deltagerne. Sparta, Aarhus Idrætsforening af 1900 (herefter Aar-

hus 1900) og atletikklubben Odense Freja (nu: Odense Gymnastikforening) forestod i Kø-

benhavn, Aarhus og Odense den praktiske afvikling af løbene og indhentede herunder de 

nødvendige tilladelser fra politi og kommune. 

 Efter at Egmont under henvisning til økonomiske grunde havde måttet aflyse ALT 

FOR DAMERNES Kvindeløb 1986, afholdt Sparta i årene 1986-1996 uden Egmonts deltagelse 

lignende løb i København, i de fleste af årene under angivelsen Kvindeløbet og i 1987 og 1988 

under angivelserne Inspirations Kvindeløb og Kvindeløbet Inspiration.  

 Fra og med 1997 har Egmont på ny deltaget i tilsvarende motionsløb, nu igen under 

kendetegnene ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, først i København og fra 2002 tillige i Aar-

hus og fra 2009 tillige i Odense. Et diplom til en deltager i løbet i 1997 angav, at løbet dette år 

var arrangeret af Sparta i samarbejde med Egmont. Der er ikke fremlagt andet materiale til 

belysning af forholdet mellem parterne i årene 1997-2002. 

 I årene 2003-2008 var Sparta koncipist af den aftale, som hvert år blev indgået mellem 

parterne. I 2003 betegnedes aftalen som en sponsoraftale, og Egmont betalte et sponsorbeløb 
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på 100.000 kr. I de følgende år betegnedes aftalen som en samarbejdsaftale. Også i 2004 betal-

te Egmont et sponsorbeløb på 100.000 kr. Mod at afholde omkostninger for 100.000 kr. i for-

bindelse med løbet modtog Egmont andel i deltagernes startgebyr i 2005 (30 af 90 kr.), i 2006 

(45 af 110 kr.) og i 2007 (50 af 120 kr.). I 2008-2009 modtog Egmont ikke andel i startgebyret. I 

2008 modtog Egmont i stedet overskud ved salg af standplads, reklamebannere m.m. I 2009 

blev parternes aftale konciperet af Susanne Dam fra Egmont, og det blev nu angivet, at Eg-

mont indgik som ”løbssamarbejdspartner”, ligesom parternes rettigheder og forpligtelser nu 

blev detaljeret beskrevet, herunder at Egmont havde den endelige beslutningsmyndighed 

vedrørende deltagergebyrets størrelse. Egmont modtog heller ikke i 2009 andel i løbsgebyret, 

således som det havde været tilfældet i 2005-2007. 

 Antallet af deltagere var i 1981: 700, i 1985: 1.384, i 1997: 7.146, i 2004: 14.135, i 2008: 

21.138 og i 2009: 24.600. Overskuddet ved løbet var i 2008: 1.968.135,38 kr. og i 2009: 

1.995.119,44 kr. 

 

Parternes forhandlinger om samarbejde vedrørende løb i 2010 

 

Efter løbet i 2009 havde Egmont indbudt Sparta til et evaluerings- og planlægningsmøde, og 

Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, havde sagt ja til at komme til møde den 23. september 

2009 hos Egmont. Den 16. september 2009 sendte Susanne Dam fra Egmont følgende mail til 

Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, med angivelse af, hvad Egmont ønskede drøftet på 

mødet med henblik på 2010-løbet: 

 

”Mødet vil helt konkret dreje sig om øget indtjening, hvilket vi hermed i god tid og god 

mening vil informere dig om. … 

 Vi har i særdeleshed fået den opgave at opnå en indtjening på vores Kvindeløb. 

Som det er nu og har været lige fra begyndelsen, har [Egmont] ingen fortjeneste haft i 

forbindelse med afholdelse af det nu største Kvindeløb i Danmark og det vil vores ledelse 

gerne have at vi seriøst får ændret. 

 For at kunne få talt mest åbent og konkret omkring en fremtidig aftale, bliver vi 

nødt til at bede dig om at præcisere over for os, hvilken økonomi der ligger bag ved af-

holdelse af 3 Kvindeløb i Fælledparken, og hvilke konkrete forslag Sparta har til at [Eg-

mont] kan opnå en markant indtjening uden en umiddelbar stigning i løbsgebyret. 

 Vi er klar over at dette er væsentlig nye toner fra vores side, men … det … er *nu+ 

blevet påkrævet af os at fremføre en konkret handlingsplan omkring øget indtjening på 

… Kvindeløbet …”  
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Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, svarede imidlertid samme dag tilbage: 

 
”Jeg har læst det og forstår, hvad … I ønsker. 

 Det afviger helt fra [vore] ønsker til løbet og jeg ser derfor ingen grund til at kom-

me til mødet.” 

 

Niels Jørgen Holdt kom herefter ikke til mødet den 23. september 2010. Denne dags morgen 

afviste Niels Jørgen Holdt på ny telefonisk over for Susanne Dam at lade Egmont få øget ind-

tjening fra selve løbet, og han afviste derfor fortsat at komme til mødet. Efter at Egmont der-

for havde gennemført mødet uden deltagelse af Sparta, sendte Susanne Dam senere samme 

dag følgende mail til Niels Jørgen Holdt: 

 
”Jeg er lige kommet ud af mit møde og vi er blevet enige om at vi bliver nødt til at gå lidt 

i tænkeboks omkring hvordan vi kan tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 

…” 

 

Niels Jørgen Holdt skrev tilbage: ”Jeg afventer”, men parterne talte herefter i realiteten ikke 

længere sammen. Den 15. oktober 2009 var der en mailkorrespondance, hvor Niels Jørgen 

Holdt bad om dokumentation for, at Egmont havde afholdt det fulde omkostningsbeløb på 

100.000 kr., som var nævnt i kontrakten for 2009. Efter at Susanne Dam havde sendt doku-

mentation for Egmonts betaling af ca. 107.000 kr., foretog Niels Jørgen Holdt ikke yderligere. 

Da Egmont den 21. oktober 2009 gav meddelelse om, at Egmont havde indgået en samar-

bejdsaftale med Skodsborg Sport ApS (i det følgende: SSport) med henblik på afviklingen af 

ALT FOR DAMERNES Kvindeløb fra og med 2010, modtog Niels Jørgen Holdt beskeden via 

Odense Gymnastikforening og ikke fra Egmont. 

 

Spartas markedsføring af Kvindeløbet 2010 

 

I oktober 2009 gav Sparta oplysning om Alt For Damernes Kvindeløb 2010 i løbsoversigten på 

Spartas hjemmeside www.sparta.dk. Medio oktober udsendte Sparta 32.000 eksemplarer af 

en flyer, som ifølge fakturaen af 16. oktober 2009 var trykt i 35.000 eksemplarer, og som hav-

de følgende tekst (bilag 15), til personer i Spartas kartotek: 

  

”LØB MED SPARTA I KØBENHAVN 2010 … 

Alt For Damernes Kvindeløb – 10.000 LØBERE PR. DAG 

5 og 10 km for kvinder mandag, tirsdag og torsdag d. 21., 22. og 24. juni KL. 18 

http://www.sparta.dk/
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Start og mål i Fælledparken alle tre dage …” 

 

Spartas samarbejdspartner, Marathon Sport, meddelte den 19. oktober 2009 i et nyhedsbrev 

og på sin hjemmeside bl.a., at ”Hvis du vil være helt sikker på at få startnummer til f.eks. Alt 

For Damernes Kvindeløb 2010, så har Sparta i dag åbnet for salg af startnumre.” Den 21. okto-

ber 2009 annoncerede Sparta i sin løbsoversigt i de af Danmarks Gymnastik- og Idrætsfor-

eninger (DGI) udgivne Trimguiden og www.trimguiden.dk (bilag 18): 

 
”Arrangør Sparta 

… 

Dato  Løbsnavn    Distance Løbstype Startby 

21-06-10    Alt for Damernes Kvindeløb    5 og 10 km    Kvindeløb   København Ø 

22-06-10    Alt for Damernes Kvindeløb    5 og 10 km    Kvindeløb   København Ø 

24-06-10    Alt for Damernes Kvindeløb    5 og 10 km   Kvindeløb   København Ø” 

 

 

Sparta ændrede den 21. oktober 2009 løbsoversigten 2010 på sin hjemmeside www.sparta.dk 

således, at den hidtidige omtale af Alt For Damernes Kvindeløb blev ændret til en omtale af: 

”Kvindeløbet”.  Opslag på Spartas hjemmeside den 25. januar 2010 viste imidlertid i venstre 

spalte under ”Deltagerlister 2010” fortsat ”Alt For Damernes Kvindeløb”, mens der midterst 

stod ”Kvindeløbet 2010” (bilag 17). 

 Sparta markedsførte Kvindeløbet 2010 bl.a. ved følgende brochure (bilag 16) med foto 

fra et Alt For Damernes Kvindeløb af løbere med løbenumre med varemærket Alt For Damerne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trimguiden.dk/
http://www.sparta.dk/
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Egmonts advokat protesterede den 26. oktober 2009 mod Spartas markedsføring af Alt For 

Damernes Kvindeløb i den nævnte brochure og på hjemmesiderne www.trimguiden.dk, 

www.dourun.com, på www.marathonsport.dk. Sparta sendte den 27. oktober 2009 en kor-

rektur til løbsoversigten i Trimguiden, hvori navnet på løbet blev ændret til ”Kvindeløbet”, og 

gav den 30. oktober 2009 meddelelse til Egmonts advokat om, at Sparta var i færd med at 

”slette alle spor efter samarbejdet”. 

 Kvindeløbet 2010 blev afholdt fra den 21.-22. og 24. juni 2010 med 14.168 deltagere og 

gav ifølge det aflagte regnskab et overskud på 296.582 kr. 

 

ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 

 

Den 12. januar 2010 udsendte Egmont en pressemeddelelse om afholdelsen af ALT FOR 

DAMERNES Kvindeløb 2010: 

 

”Løb dig glad – med ALT FOR DAMERNE … 

”ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har altid været det største løb, og i år håber vi at end-

nu flere kvinder vil melde sig til. Vi besøger tre nye byer, og vores nye partner, SSport, vil 

medvirke til at alle deltagere får en fænomenal dag. Alt i alt håber vi på 45.000 kvinder på 

løberuterne,” fortæller Camilla Frank, chefredaktør på ALT FOR DAMERNE. 

… 

 

 

 

 

 

 

” 

 

Egmont markedsførte endvidere løbet, som foruden i København, Aarhus og Odense nu og-

så skulle finde sted i Aalborg, Silkeborg og Fredericia, i ugebladet ALT FOR DAMERNE, på 

dette ugeblads hjemmeside, i brochuremateriale, tv- og radioreklamer, annoncer mv. I bro-

churen benyttede Egmont betegnelsen ”ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 – det første, 

største og bedste”.  På løbetrøjen, der blev udleveret til deltagerne, stod: ”ALT FOR DA-

MERNES Kvindeløb har eksisteret siden 1981. Det er ikke bare Danmarks, men hele Europas 

første motionsløb kun for kvinder”. 

http://www.trimguiden.dk/
http://www.dourun.com/
http://www.marathonsport.dk/
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ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 blev afholdt i København den 14., 15. og 16. ju-

ni 2010 og havde i denne by 18.770 deltagere. I hele landet var der ca. 37.000 deltagere. 

 

Andre kvindeløb 2010 

 

Fremlagt materiale og søgning på internettet viser, at der i Danmark i 2010 af forskellige ar-

rangører blev afholdt mindst 24 motionsløb for kvinder under betegnelsen ”Kvindeløb”, 

herunder: ”Blokhus Kvindeløb”, ”Da Vinci’s Kvindeløb i Hadsund”, ”FEMINA Kvindeløb”, 

”I Form Kvindeløb”, ”IN Kvindeløb”, ”Kvindeløbet i Skive”, ”Kvindeløbet i Viborg”, ”Smuk 

Kvindeløb” og ”Spar Nord Kvindeløb”. 

 

Spartas pressemeddelelse 

 

Den 16. juni 2010 udsendte Sparta følgende pressemeddelelse (bilag BZ): 

 
”En strid om retten til Europas ældste kvindeløb … 

 Alt For Damerne bruger deres navn i et forsøg på at stjæle Europas ældste kvinde-

løb fra atletikklubben Sparta … Seneste træk i den usmagelige kamp fra Alt For Damernes 

side var chokerende, da Spartas Løbskontor kom i besiddelse af Alt For Damernes kvinde-

løbs T-shirt … 

 Det er objektivt forkert og vildledende, idet det er første gang, at Alt For Damerne 

står som arrangør af et motionsløb for kvinder. Alt For Damerne søger således på grov il-

loyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som er knyttet til atletikklubben 

Spartas historiske løb. … Sparta er rystet over, at Alt For Damerne, som er en del af Eg-

mont-koncernen, på denne stærkt illoyale og aggressive vis forsøger at stjæle det brand 

Sparta som arrangør har udviklet og stået bag i 30 år … Men at føre deltagerne i Alt For 

Damernes nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde …” 

 

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaringer af formand for Sparta Niels Jørgen Holdt, marke-

tingchef hos Egmont Susanne Dam, tidligere direktør i Egmont Gerner Jacobsen, frivillig i 

Århus 1900 Annette K. Thygesen, advokat hos Egmont Kim William Nielsen, Sport Marke-

ting Manager hos Nike Johnny Nielsen, advokatsekretær hos Horten Advokater Jette Nim 

Larsen og stud.jur. hos Horten Advokater Anne Sophie Svane. 

 



- 9 - 

 

Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, har bl.a. forklaret, at Sparta har 1.500 medlemmer, heraf 

500 i ungdomsafdelingen og 200 eliteudøvere, mens de resterende ca. 800 medlemmer er mo-

tionsløbere. Sparta arrangerer bl.a. Copenhagen Maraton og DHL-stafetten. I 2010 deltog 

200.000 løbere i Spartas løb. Sparta har en årlig omsætning på 35 millioner kr.  

 I 1980 så han under New York Marathon en plakat for et kvindeløb. Det havde man i 

USA haft siden 1974, men det var ukendt i Europa på dette tidspunkt. Han forelagde idéen 

om et kvindeløb for Sparta og fik kontakt til Egmont og Alt For Damerne, der syntes, at det 

var en god ide. Kvindeløbet har siden 1981 været afholdt med Sparta som ansvarlig for lø-

bets praktiske afvikling og økonomi. I 1982 ville Alt For Damerne gerne tillige have et kvin-

deløb i Århus, og Sparta kontaktede derfor Aarhus 1900. I 1983 ville Alt For Damerne tillige 

have et løb i Odense, og Odense Freja kom på tilsvarende måde til at stå for dette. Egmont og 

Alt For Damerne var navnesponsor for løbene i København 1981-85, i Århus 1982-85 og i 

Odense 1983-85. 

 Efter at Aller-koncernen og magasinet IN i 1986-1996 havde været sponsor for de kvin-

deløb, som Sparta arrangerede, tilbød Egmont i 1997 et navnesponsorat på 100.000 kr., og lø-

bet fik på ny navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb.  

 Den 23. september 2009 ringede han til Susanne Dam for at drøfte Egmonts ønske om 

at få del i løbsindtægterne. Det ville i givet fald indebære en markant ændring i forhold til 

tidligere år, og han foreslog derfor, at Egmont i stedet fik en medsponsor på trøjen eller solg-

te standpladser, kuvertfyld eller lignende. Susanne Dam mailede senere samme dag, at Eg-

mont var gået i tænkeboks. Han formodede, at han ville høre noget fra Egmont, da der året 

forinden først var indgået aftale i december måned. 

 Sparta påbegyndte altid sin markedsføring af kvindeløbet i oktober måned. En ordre-

bekræftelse af 20. oktober 2003 på trykning af en kuvert med Spartas løbsoversigt er et ek-

sempel herpå. Han må dog erkende, at kuverterne, der blev leveret i uge 43/2003, formentlig 

først er udsendt i starten af november måned, og dermed efter indgåelsen af det følgende års 

samarbejdsaftale. 

  Flyeren (bilag 15) blev udsendt medio oktober måned 2009 til alle i Spartas lø-

berkartotek, dvs. ca. 32.000 personer. Sparta fik flyeren fra trykkeriet i starten af oktober må-

ned, og der gik herefter ca. 7 til 14 dage med at pakke, sætte labels på og udsende den. Han 
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orienterede ikke Egmont om udsendelsen. Løbsdagene, der ligger i samme uge år efter år, 

blev bestemt af Sparta. Tilmeldingsgebyrets størrelse blev ikke forinden drøftet med Egmont.  

 Samarbejdspartneren Marathon Sport var berettiget til at sælge startnumre til kvinde-

løbet 2010, og Sparta åbnede for salget heraf den 19. oktober 2009. Sparta annoncerede også 

Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden, der udgives i bogform og på internettet.  

 Den 23. oktober 2009 modtog han fra Erling Jensen, Odense Gymnastikforening, en 

mail, som denne havde modtaget fra Susanne Dam, hvori hun meddelte, at Egmont frem-

over ville samarbejde med SSport omkring løbet. Han havde intet hørt herom, selv om han 

forinden havde udvekslet mails med Susanne Dam om det økonomiske mellemværende 

vedrørende løbet i 2009. Et samarbejde mellem parterne var nu ikke længere muligt. Han 

ændrede løbsnavnet på Spartas hjemmeside og i Trimguiden til Kvindeløbet. I januar måned 

2010 stod der i 7-14 dage Alt For Damernes Kvindeløb under hjemmesidens menupunkt ”del-

tagerliste”, men det skyldtes en teknisk fejl.  Sparta lod brochuren ”Kvindeløbet 2010” (bi-

lag 16) trykke med billeder fra tidligere løb, hvor Alt For Damerne havde været navnespon-

sor. Indbydelsen blev sendt til løberne i januar måned 2010.  

  

Marketingchef for Alt For Damerne, Susanne Dam, har bl.a. forklaret, at hun, der blev ansat 

hos Egmont den 1. april 2006, var overordnet projektleder for kvindeløbet. Egmont var ho-

vedansvarlig for markedsføringen af kvindeløbet, herunder design af trøje, løbepose til del-

tagerne mv., mens Sparta stod for den fysiske afvikling af løbet. Egmont har udbredt ALT 

FOR DAMERNES Kvindeløb til andre byer i Danmark og foretaget samlet markedsføring 

heraf, og der er i den forbindelse etableret samarbejde med forskellige løbeklubber og for-

eninger rundt om i Danmark. Egmont har i den forbindelse fået tre landsdækkende sponso-

rater, herunder fra Q8. 

 Forhandlingen af samarbejdsaftalen for 2007 med Sparta var afsluttet ved hendes til-

trædelse i 2006. Samarbejdsaftalen for 2008 blev forhandlet på samme måde som i de foregå-

ende år, da hun fortsat var ny i stillingen, men for 2009 og 2010 indkaldte Egmont til egentli-

ge forhandlinger, efter at hun nu havde opnået tilstrækkeligt kendskab til forholdene hertil. I 

2009 forsøgte hun at klargøre parternes roller i samarbejdsaftalen, herunder at der skulle væ-

re et ensartet deltagergebyr på kvindeløbet, uanset hvor det foregik i Danmark. 
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 Egmont havde besluttet, at Egmont skulle have andel i de store indtægter fra løbet, og 

efter løbet i 2009 meddelte hun Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i ind-

tjeningen fra løbet, og gjorde det ligeledes klart i det brev, som hun sendte en uges tid forud 

for mødet den 23. september 2009. Niels Jørgen Holdt afviste fuldstændigt at lade Egmont få 

andel i deltagergebyret, og det overraskede dem, at tilbagemeldingen fra Niels Jørgen Holdt 

og Sparta var så konsekvente, som tilfældet de var, og at der slet ikke var nogen åbning, der 

kunne gøre det muligt at finde en løsning. 

 Efter at have modtaget Niels Jørgen Holdts mail om, at han ikke så nogen grund til at 

komme til mødet den 23. september 2009, hvor Egmont ville drøfte, hvordan Egmont kunne 

få andel i indtjeningen, ringede hun om morgenen den 23. september 2009 til Niels Jørgen 

Holdt for at få afklaret, om han kom til det aftalte møde. Niels Jørgen Holdt gik direkte til 

sagen og sagde, at hvis Egmont ønskede andel i deltagergebyret, ”så stoppede det”, der var 

ikke noget at snakke om. Egmont måtte i stedet få indtjening på en trøje eller lignende. Det 

var en klar afvisning af samarbejde. Hun sagde herefter, at hun ville gå tilbage til sit bagland, 

og efter mødet sendte hun en mail til Niels Jørgen Holdt, hvor hun skrev, at de gik i tænke-

boks omkring, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. 

  I august efter sommerferien 2009 havde Egmont påbegyndt drøftelser med 

SSport om muligt samarbejde. Egmont fandt det naturligt at undersøge, om der var andre, 

der kunne samarbejdes med. Egmont ville gerne udbrede løbet til flere byer og hensigten 

var, at man fortsat skulle samarbejde med de hidtidige lokale klubber og samarbejdspartne-

re. Om eftermiddagen den 20. oktober 2009 faldt hovedvilkårene for samarbejdet med SSport 

på plads, og den 21. oktober 2009 blev Aarhus 1900 og Odense Gymnastikforening informe-

ret herom. Hun fandt ikke anledning til at informere Sparta, der jo allerede helt havde afvist 

videre samarbejde og, viste det sig, allerede på egen hånd havde åbnet for tilmeldinger til et 

konkurrerende løb. 

 Det var nemlig på dette tidspunkt kommet hende for øre, at Sparta allerede i midten af 

oktober havde igangsat tilmelding til et nyt kvindeløb. De havde altid haft den aftale, at 

markedsføring og tilmelding var i januar måned, efter at samarbejdsaftalen var på plads. De 

blev derfor nødt til at inddrage Egmonts advokat i sagen, idet det var en meget væsentlig 

målgruppe for løbet, som Sparta havde sendt direct mail til. Egmont har på intet tidspunkt 

givet tilladelse til Spartas markedsføring, udsendelse af flyeren eller brug af billeder med 
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gengivelse af varemærket Alt For Damerne. Egmont har på sine egne billeder fra tidligere løb 

omhyggeligt sørget for at retouchere Spartas logo væk. 

 Det var oprindelig hensigten at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 på 

Østerbro stadion, men de fik den 30. mats 2010 besked om, at de ikke kunne bruge dette, og 

derefter havde de ikke andre muligheder end at falde tilbage på Fælledparken. De ville ger-

ne udbrede løbet til flere byer end de hidtidige 3 og ville samtidig give løberne i de forskelli-

ge byer en ensartet oplevelse. Egmonts markedsføring af ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 

2010 vedrørte samtlige disse løb i Danmark og skete uden protest fra Sparta. 

 

Gerner Jacobsen har bl.a. forklaret, at han var medlem af ledergruppen i Egmont fra 1980-

2005. Det var efter hans opfattelse ALT FOR DAMERNEs redaktion, der kom på idéen om 

kvindeløb. Egmont havde på det tidspunkt ikke selv forstand på de rent praktiske forhold 

omkring afvikling af løb og fik derfor Sparta til at stå herfor. 

 

Annette K. Thygesen har bl.a. forklaret, at hun som frivillig i Aarhus 1900 er ansvarlig for 

kvindeløbet, som hun har været med til at arrangere i Aarhus i 18 år. Aarhus 1900’s forbere-

delser begyndte hvert år i oktober måned, hvor der blev indleveret materiale til trimgui-

den.dk og dourun.com. Selve markedsføringen af løbet blev påbegyndt i slutningen af året 

eller i begyndelsen af det nye år. Aarhus 1900 stod for den praktiske afvikling af løbet. 

Samarbejdet med Egmont ophørte i 2009. Den 1. juni 2010 afholdt Aarhus 1900 sit eget 

Kvindeløb. Dagen forinden, den 31. maj 2010, havde Egmont afholdt ALT FOR DAMERNES 

Kvindeløb i Silkeborg, og den 7. juni 2010 afholdtes ALT FOR DAMERNES Kvindeløb i År-

hus. Der opstod usikkerhed blandt deltagerne om, hvilket løb de skulle deltage i. 

 

Parternes synspunkter 

 

Egmonts advokat har anført, at Egmont har retten til varemærket ALT FOR DAMERNE, der 

har været brugt ved markedsføring af motionsløb for kvinder i 1981-1985 og siden 1997. Va-

remærket ALT FOR DAMERNE må endvidere anses som så velkendt, at det i sig selv er be-

skyttet mod andres brug heraf også for andre varer og tjenesteydelser end dem, som det er 
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taget i brug og registreret for. Varemærket må anses velkendt også i forbindelse med moti-

onsløb for kvinder. 

 Egmont kan modsætte sig andres brug af sit mærke ALT FOR DAMERNE, hvad enten 

mærket står alene eller bruges i sammensætning med andre ord eller mærker. Ordsammen-

sætningen ALT FOR DAMERNES KVINDELØB er således afledt af Egmonts velkendte va-

remærke ALT FOR DAMERNE, som er den dominerende del af denne ordsammensætning, 

men tillige en ordsammensætning, som ved Egmonts egen indarbejdelse er blevet et vel-

kendt varemærke for motionsløb for kvinder. 

Der kan ikke opnås eneret til en så generisk og beskrivende betegnelse som KVINDE-

LØBET for løb, heller ikke selv om betegnelsen efterfølges af et årstal. Friholdelsesbehovet il-

lustreres af, at der i 2010 var mindst 24 løb for kvinder, som benyttede kendetegnene Kvin-

deløbet, ofte efterfulgt af et årstal og forudgået af et stednavn eller et sponsornavn. 

Egmont har afholdt kvindeløb i flere byer som et samlet koncept og med en samlet 

markedsføring under navnet ALT FOR DAMERNES KVINDELØB. I de forskellige byer, 

hvor løbet har været holdt, har Egmont fået bistand af forskellige idrætsforeninger o.l. til at 

stå for den praktiske afvikling af løbene, mens Egmont samlet har stået for markedsføringen. 

Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, afbrød på Spartas vegne ethvert samarbejde med 

Egmont ved den 16. september 2009, én uge inden det aftalte møde den 23. september 2009, 

at besvare Susanne Dams henvendelse på vegne Egmont med fuldstændigt at afvise Eg-

monts ønske om, at også Egmont fik andel i den betydelige indtjening fra denne forretning, 

idet han på Spartas vegne meddelte, at han og dermed Sparta ikke så nogen grund til at del-

tage i det berammede møde, hvorfra han og dermed Sparta udeblev. Niels Jørgen Holdt 

fastholdt endog sin fuldstændige afvisning af enhver drøftelse af muligheden for at lade 

Egmont få del i indtjeningen under telefonsamtalen den 23. september 2009 om morgenen, 

hvor Susanne Dam havde ringet til ham for at høre, om han kom til det aftalte møde, ved 

endnu en gang at afvise Egmonts ønske om andel i indtjeningen og ved med denne begrun-

delse fortsat at afvise at deltage i mødet. At der ikke var nogen åbning, der kunne gøre et 

fremtidigt samarbejde muligt, blev understreget ved Niels Jørgen Holdts mail af 15. oktober 

2009, hvor han bagudrettet rejste tvivl om, hvorvidt Egmont mon havde overholdt sine for-

pligtelser efter aftalen for 2009. 



- 14 - 

 

Under disse omstændigheder var Egmont på baggrund af Spartas afbrydelse af samar-

bejdet berettiget til at undersøge, hvordan ALT FOR DAMERNES Kvindeløb kunne videre-

føres med andre samarbejdspartnere. At Egmont nu overvejede andre måder at gennemføre 

sit kvindeløb på, måtte også stå klart for Niels Jørgen Holdt, efter at Susanne Dam efter mø-

det den 23. september 2009 havde meddelt ham, at Egmont var gået i tænkeboks for at over-

veje, hvordan Egmont kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb. 

Idet Sparta selv havde afbrudt samarbejdet med Egmont, og der således ikke var ind-

gået nogen aftale om samarbejde i 2010 og heller ikke nogen udsigt hertil, var Sparta uberet-

tiget til at bruge Egmonts varemærker i flyeren (bilag 15), på sin hjemmeside (bilag 17), i an-

noncer i og på Trimguiden (bilag 18) og ved at markedsføre kvindeløbet 2010 i brochuren med 

fotos af løbere med Egmonts varemærke (bilag 16). Hvis Sparta ønskede at anvende billeder 

fra tidligere løb, måtte dette i givet fald foregå uden at anvende Egmonts varemærke, om 

fornødent ved at retouchere det bort. Sparta har herved krænket Egmonts varemærkeret, jf. 

varemærkelovens § 4.  

Sparta har herved i strid med god markedsføringsskik ved brug af Egmonts varemær-

ker og ved at skynde sig at få åbnet for tilmeldingerne til løbet allerede i oktober 2009, be-

vidst og groft snyltet på Egmonts varemærke Alt For Damerne med det formål at få deltager-

ne til at melde sig Spartas løb, og allerede i februar 2010 var der således 4.000 deltagere til-

meldt Spartas løb. Sparta har vildledt deltagerne til at tro, at de tilmeldte sig Alt For Damer-

nes Kvindeløb og ikke Spartas. Oplysningen om, at løbet var det velkendte Alt For Damernes 

Kvindeløb, er en urigtig oplysning, som har skabt risiko for forveksling, og som har ind-

skrænket deltagernes mulighed for at tage en informeret beslutning, jf. markedsføringslo-

vens § 3, ligesom det var i strid med markedsføringslovens § 5 at henvise til Egmonts vare-

mærke. Reklamen drager utilbørlig fordel af Egmonts varemærkeret. 

Egmont har krav på erstatning for tab af goodwill og markedsforstyrrelse samt veder-

lag for uberettiget brug af varemærkerne, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens 

§ 20. Erstatningskravet kan passende opgøres til 500.000 kr. 

I sin pressemeddelelse (Bilag BZ) har Sparta groft misrekommanderet Egmont ved 

brug af udtryk som ”den usmagelige kamp fra Alt For Damernes side var chokerende”, ”Alt 

For Damerne søger således på grov illoyal vis at stjæle den goodwill og de løbsdeltagere, som 

er knyttet til atletikklubben Spartas historiske løb”, og ”at føre deltagerne i Alt For Damernes 



- 15 - 

 

nye kvindeløb bag lyset på den usmagelige måde”. Der er tale om misrekommandering og 

utilbørlig påvirkning, som er egnet til at ændre forbrugernes adfærd, jf. markedsføringslo-

vens § 3, stk. 2. Spartas uretmæssige brug af Egmonts varemærker er sket forsætligt, og mis-

rekommanderingen i Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er så grov og bevidst, at Sparta 

skal idømmes en bødestraf efter varemærkelovens § 42 og markedsføringslovens § 30, stk. 3.  

Med hensyn til Spartas selvstændige påstande er det ubestridt, at Egmont har retten til 

navnet ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, og at Egmonts ret ikke var begrænset ved en kon-

kurrenceklausul i parternes samarbejdsaftale. Det står enhver frit for at arrangere et motions-

løb, og Egmont var efter Spartas afbrydelse af samarbejdet frit stillet til at konkurrere på lige 

fod med Sparta, og allerede fordi det var Sparta, der afbrød samarbejdet, havde Egmont ikke 

længere nogen loyalitetsforpligtelse over for Sparta. Der er i øvrigt intet unikt ved løbets 

praktiske udformning, herunder de almindeligt anvendte rute med udgangspunkt i Fælled-

parken, som kan beskyttes efter markedsføringsloven 

 Egmonts udsagn om, at ALT FOR DAMERNES Kvindeløb var Danmarks og Europas 

første motionsløb for kvinder, stemmer overens med de faktiske forhold. Udtrykket ”det 

største” er en anprisning, men i øvrigt korrekt, når man ser på deltagerantallet og antallet af 

byer, hvori løbet afvikles. Egmont har i sin markedsføring ikke vildledt deltagerne, og der er 

ikke tale om sammenlignende reklame, da der hverken direkte eller indirekte er henvist til 

andre udbydere af løb, jf. markedsføringslovens §§ 3 og 5.  

Sparta har ikke godtgjort at have lidt tab. Spartas lavere deltagerantal skyldtes, at Spar-

ta ikke kunne drage nytte af Egmonts massive markedsføring af løbet. 

 

Spartas advokat har gjort gældende, at Spartas formand, Niels Jørgen Holdt, i 1981 fik idéen til 

kvindeløbet, og at Sparta siden har stået som arrangør af løbet og herunder indhentet tilla-

delser hertil fra Københavns Politi og Københavns Kommune, ligesom Sparta har ført karto-

tek over de tilmeldte løbere. Overskuddet er gået til Sparta, der også har haft det økonomi-

ske ansvar, og Sparta har foretaget betydelige investeringer i løbet, der i de seneste to år 

havde givet et overskud i størrelsesordenen 2 mio. kr. Sparta har i årene 1986-1997 og igen 

efter løbet i 2009 foretaget massiv markedsføring af sit løb i Fælledparken i København som 

Kvindeløbet efterfulgt af et årstal. Sparta skal derfor beskyttes mod Egmonts illoyale udnyttel-

se af denne begivenhed, der har en dokumenteret og væsentlig markedsværdi, ligesom Eg-
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monts efter markedsføringslovens § 18 må være afskåret fra at bruge betegnelsen Kvindelø-

bet efterfulgt af et årstal. Sparta er indehaver af Kvindeløbet i København, og Egmont har 

alene været navnesponsor. 

Parterne har siden 1997 samarbejdet ved indgåelse af årlige kontrakter om løbet. I den 

periode har Sparta hvert år i oktober måned udsendt en oversigt over løb til samtlige løbere i 

Spartas kartotek, ligesom Sparta har påbegyndt annonceringen af næste års løb. Egmont har 

været vidende herom og implicit samtykket i Spartas brug af Egmonts varemærke. Egmont 

var som følge af sin loyalitetspligt som følge af parternes lange samarbejde forpligtet til ikke 

at starte et konkurrerende løb, og Egmont burde have gjort Sparta, der ikke blev gjort be-

kendt med Egmonts planer, opmærksom på, at Sparta ikke kunne påbegynde markedsførin-

gen i overensstemmelse med parternes hidtidige praksis. Da Egmont gjorde indsigelse, søgte 

Sparta straks at ophøre med enhver markedsføring under brug af Egmonts kendetegn. 

Spartas brug af billeder i brochuren (bilag 16) udgør ikke nogen varemærkeretlig 

krænkelse, idet det hverken er retsstridigt eller illoyalt at vise billeder fra tidligere løb, selv 

om Egmonts varemærke er på løbsnumrene. Sparta havde intet ønske om eller interesse i at 

markedsføre Alt For Damerne, og omtalen af Alt For Damernes Kvindeløb på Spartas hjemme-

side den 25. januar 2010 skyldtes en menneskelig fejl, der blev rettet inden for to uger. Sparta 

bad endvidere sine samarbejdspartnere om at ophøre med markedsføringen.  

Spartas pressemeddelelse (bilag BZ) er faktuelt korrekt og kan ikke karakteriseres som 

utilbørlig, når der henses til Egmonts grove overtrædelse af loyalitetspligten efter parternes 

tidligere samarbejdsforhold. Pressemeddelelsen, som Sparta udsendte efter, at Egmont hav-

de afholdt sit løb i 2010, kan ikke have påført Egmont noget tab, og intet afholdt i øvrigt Eg-

mont, som selv var i medieverdenen, fra selv at tage i genmæle i en pressemeddelelse. Der er 

hverken grundlag for nogen bøde eller for erstatning. Egmont har ikke godtgjort noget tab 

og er, selv hvis der måtte foreligge en varemærkekrænkelse, hverken berettiget til vederlag 

eller erstatning. 

Egmont har ved at afholde et motionsløb for kvinder med samme geografiske place-

ring og rute som Spartas kort efter ophøret af et langvarigt samarbejde og umiddelbart før 

Spartas kvindeløb handlet stærkt illoyalt og i strid med de loyalitetsforpligtelser, der følger 

af parternes langvarige aftaleforhold fra 1997-2009. Egmont har herudover haft en særlig 

forpligtelse til ved udformningen af sit eget løb og markedsføringen heraf, at lægge sig i so-
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lid afstand fra Spartas løb, herunder med hensyn til tidspunkt og sted for afholdelsen heraf. 

Egmont har således ved afviklingen af sit kvindeløb handlet stærkt illoyalt og på utilbørlig 

vis snyltet på Spartas renommé, investeringer og markedsposition i strid med markedsfø-

ringslovens § 1. Denne adfærd har tillige bevirket en forvekslingsrisiko. 

Egmont har ved markedsføringen af sit løb anvendt ukorrekte og vildledende udsagn 

som ”Det første”, ”det største”, ” ALT FOR DAMERNES Kvindeløb har eksisteret siden 1981. 

Det er ikke bare Danmarks men hele Europas første motionsløb for kvinder”. Udsagnene er 

bevidst urigtige, vildledende og urimeligt mangelfulde, udsætter forbrugerne for utilbørlig 

påvirkning og er egnede til at påvirke disses adfærd, således at de tager fejl af arrangemen-

terne, jf. markedsføringslovens § 3. Egmont har bevidst undladt at adskille sig fra Sparta, og 

Egmonts markedsføring er direkte eller indirekte sket med henvisning til Sparta, hvilket er i 

strid med markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4. 

Sparta har ved sin afholdelse af kvindeløbet haft en betydelig fortjeneste, der i 2008 og 

2009 oversteg 2 mio. kr. Sparta havde i 2010 en forventning om 30.000 deltagere, men nåede 

kun op på ca. 14.000.  Dette skyldtes Egmonts retsstridige adfærd og afholdelse af et konkur-

rerende løb én uge før Spartas. Der er således årsagssammenhæng mellem Egmonts adfærd 

og de færre tilmeldinger til Spartas løb. Spartas tab kan opgøres som mistede tilmeldinger, 

ydede rabatter på startgebyr og ekstraomkostninger til markedsføring for at modvirke Eg-

monts markedsforstyrrelse. Alene tabet ved mistede tilmeldinger kan opgøres til 2,4 mio. kr. 

Hertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse og vederlag for Egmonts udnyttelse af 

Spartas rettigheder efter markedsføringsloven. Den samlede erstatning, som Egmont skal be-

tale til Sparta, kan derfor passende opgøres til 1,4 mio. kr.  

Egmont har uagtsomt eller forsætligt for at opnå en økonomisk gevinst handlet i strid 

med markedsføringslovens §§ 3, 5 og 18 og skal idømmes en bøde på ikke under 50.000 kr. 

efter markedsføringslovens § 30, stk. 3.  

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 

 

Efter det oplyste afholdt forskellige arrangører i 2010 mindst 24 løb for kvinder, i hvis beteg-

nelse ordet kvindeløb indgik. Der er på denne baggrund et stærkt behov for at friholde dette 

ord, som er beskrivende og har karakter af en artsbetegnelse, for enerettigheder, således at 
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der ikke kan stiftes eneret til dette ord, være sig i sin bestemte eller ubestemte form, med lille 

eller stort begyndelsesbogstav, og med eller uden årstalsangivelse. Enhver, herunder også 

Alt For Damerne, er således berettiget til at anvende dette ord som kendetegn for de tjene-

steydelser, som ordet beskriver, være sig alene eller i sammensætning med andre ord eller 

mærker, og uanset om der hertil knyttes en årstalsangivelse. Egmont frifindes derfor for 

Spartas påstand 2. 

 Varemærket ALT FOR DAMERNE har siden 1946 været taget i brug af Egmont, der i 

1970 tillige har registreret et figurmærke med denne tekst. Retten finder, at Egmonts vare-

mærke ALT FOR DAMERNE gennem mangeårig indarbejdelse er blevet velkendt i Dan-

mark, således at Egmont har eneret til erhvervsmæssig brug af dette mærke ikke blot for de 

varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret og taget i brug, men tillige for andre va-

rer og tjenesteydelser.  

  Forholdet mellem parterne havde udviklet sig fra at være en sponsoraftale til at være 

tidsbegrænsede samarbejdsforhold, hvis nærmere indhold blev detaljeret beskrevet i årlige 

kontrakter. Særlig efter at Egmont fra 2008 ophørte med at modtage en andel af løbsgebyret, 

ønskede Egmont at få større andel i indtjeningen fra dette løb, der efterhånden havde udvik-

let sig til en lukrativ forretning med et overskud på i 2008: 1.968.135,38 kr. og i 2009: 

1.995.119,44 kr. 

 Det lægges efter marketingchef Susanne Dams forklaring til grund, at hun efter løbet i 

2009 meddelte Niels Jørgen Holdt, at Egmont fremover ville have del i indtjeningen fra løbet, 

hvilket hun også gjorde klart i det brev, som hun sendte til ham den 16. september 2009, en 

uges tid inden mødet den 23. september 2009. I mail af samme dag afviste Niels Jørgen Holdt 

fuldstændigt at lade Egmont få andel i deltagergebyret og meddelte endog, at han derfor ik-

ke fandt anledning til at deltage i det møde den 23. september 2009, hvor vilkårene for frem-

tidigt samarbejde skulle drøftes. 

 Det lægges endvidere i overensstemmelse med marketingchef Susanne Dams forkla-

ring, som Niels Jørgen Holdts forklaring ikke er i modstrid med, til grund, at Susanne Dam 

den 23. september 2009 om morgenen ringede til Niels Jørgen Holdt for at høre, om han 

havde skiftet mening og ville deltage i mødet senere samme dag hos Egmont, hvor det frem-

tidige samarbejde skulle drøftes, men at Niels Jørgen Holdt sagde, at hvis Egmont ønskede 

andel i deltagergebyret, ”så stoppede det”, der var ikke noget at snakke om. Efter denne kla-
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re afvisning udeblev Niels Jørgen Holdt herefter fra det møde, hvor det fremtidige samar-

bejde skulle drøftes. 

 Susanne Dams melding ved afslutningen af telefonsamtalen om, at hun nu ville gå til-

bage til sit bagland, må have gjort det klart for Niels Jørgen Holdt, at Susanne Dam anså 

hans og dermed Spartas afvisning af fortsat samarbejde på de vilkår, som Egmont ønskede, 

som et alvorligt problem for Egmont. Susanne Dams meddelelse i mailen til Niels Jørgen 

Holdt senere samme dag om, at Egmont var gået i tænkeboks omkring, hvordan Egmont 

kunne tjene penge på ALT FOR DAMERNES Kvindeløb, kunne på denne baggrund kun for-

stås således, at Egmont overvejede at afholde ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 uden 

deltagelse af Sparta. 

 Retten finder, at Niels Jørgen Holdt og dermed Sparta ensidigt bragte parternes sam-

arbejde til ophør ved Niels Jørgen Holdts gentagne blanke afvisninger af Egmonts ønske om 

at få andel i indtjeningen og ved Niels Jørgen Holdts udeblivelse med denne begrundelse fra 

det møde, hvor parterne havde aftalt at forhandle vilkårene for fortsat samarbejde. 

 Under disse omstændigheder var Egmont berettiget til at undersøge mulighederne for 

at gennemføre ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 2010 i København med en anden samar-

bejdspartner, idet Egmont efter Niels Jørgen Holdts og dermed Spartas ensidige afbrydelse 

af samarbejdet navnlig ikke længere kunne være underkastet nogen accessorisk eller anden 

pligt til et fortsat samarbejde, der indebar, at Egmont skulle stille sit varemærke ALT FOR 

DAMERNE til rådighed for markedsføring af kvindeløb, hvoraf Sparta ubeskåret oppebar al-

le løbsindtægter. 

 Sparta var derfor ikke berettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af Egmonts varemær-

ke ved at omtale Alt For Damernes Kvindeløb i flyeren (bilag 15), som blev trykt i 35.000 ek-

semplarer, hvoraf efter Niels Jørgen Holdts forklaring de 32.000 blev udsendt til personer i 

Spartas kartotek i oktober 2009. 

 Af de samme grunde var det ligeledes en krænkelse af Egmonts rettigheder, at Sparta i 

brochuren Kvindeløbet 2010 (bilag 16) viste billeder fra tidligere års løb, hvor Egmonts vare-

mærke Alt For Damerne var synligt på løbernes numre, idet gengivelse af disse fotos indebar 

en erhvervsmæssig anvendelse af varemærket, at Sparta markedsførte Alt For Damernes 

Kvindeløb på sin hjemmeside indtil den 21. oktober 2009 og på en underside hertil indtil den 

25. januar 2010 (bilag 17), og at Sparta annoncerede Alt For Damernes Kvindeløb i Trimguiden 
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og på www.trimguiden.dk (bilag 18). Idet Sparta herved har krænket Egmonts eneret til va-

remærket ALT FOR DAMERNE, jf. varemærkelovens § 4, tages Egmonts påstand 1 og 2 for 

så vidt til følge. 

 Idet varemærkeloven er den specielle lov, og markedsføringslovens regler om beskyt-

telse af forretningskendetegn, om vildledning mv. er de generelle regler herom, og idet Eg-

mont ikke har peget på forhold, som uden at indebære en overtrædelse af varemærkeloven 

har indebåret en overtrædelse af bestemmelser i markedsføringsloven, er der herefter ikke 

anledning til at tage stilling til, om også markedsføringsloven måtte være overtrådt ved de 

samme forhold, og Sparta frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven. 

 Retten finder, at krænkelsen af Egmonts varemærkeret er sket ved uagtsomhed, der til 

dels må karakteriseres som grov. Egmont er derfor berettiget til rimeligt vederlag for udnyt-

telsen og erstatning for yderligere skade, som overtrædelsen har medført, jf. varemærkelo-

vens § 43, stk. 1. Vederlag og erstatning fastsættes efter et samlet skøn til i alt 100.000 kr. 

 Retten finder derimod ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse de nævnte krænkelser af 

varemærkeloven for begået med forsæt. Navnlig kan der ikke bortses fra, at Niels Jørgen 

Holdt ikke fuldt ud havde forstået, at han ved sin afvisning af Egmionts ønske om forhand-

ling i realiteten havde ophævet parternes samarbejde, og samtidig troet, at Egmont ikke 

havde noget imod Spartas annoncering i forskellige løbsguider, selv om der endnu ikke var 

indgået samarbejdsaftale for det kommende år, idet dette var sket i tidligere år uden indsi-

gelse fra Egmonts side. Sparta frifindes derfor for straf for forsætlig overtrædelse af vare-

mærkeloven. 

 Sparta frifindes endvidere for forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 

2, ved pressemeddelelsen (bilag BZ), der blev udsendt den 16. juni 2010 og således i realite-

ten efter afholdelsen af Egmonts løb den 14., 15. og 16. juni 2010. Den kunne derfor næppe i 

væsentligt omfang udsætte potentielle løbere for utilbørlig påvirkning, der var egnet til 

mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, således som det kræves efter markedsfø-

ringslovens § 3, stk. 2. Navnlig havde Spartas pressemeddelelse mere end af et markedsfø-

ringstiltag karakter af en ytring i den offentlige debat, som Egmont, der er en fremtrædende 

virksomhed i medieverdenen, selv havde mulighed for og anledning til at tage til genmæle 

over for, navnlig ved at give sin egen version af sagen i en pressemeddelelse eller i Alt For 

Damerne. 

http://www.trimguiden.dk/
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Det lægges i overensstemmelse med Niels Jørgen Holdts forklaring til grund, at ALT 

FOR DAMERNES Kvindeløb 1981 rent faktisk var det ”første” kvindeløb i Europa og således 

også i Danmark. Det må endvidere efter oplysningerne om antallet af deltagere i forskellige 

løb lægges til grund, at ALT FOR DAMERNES Kvindeløb var det ”største” løb, hvilket ikke 

mindst gjaldt for det umiddelbart forud for udtalelsen afholdte løb for 2009. Det lægges her-

efter til grund, at de udsagn om faktiske forhold, som Sparta påtaler i påstand 1, litra a-c, og i 

påstand 3, er sande. Det bemærkes herved, at udsagnet ”ALT FOR DAMERNES Kvindeløb 

har eksisteret siden 1981” ikke angav, at dette løb havde eksisteret uafbrudt i den nævnte pe-

riode. Egmont frifindes herefter tillige for Spartas påstande 1 og 3 og i konsekvens heraf tilli-

ge for påstandene 4-5. 

 Efter sagens resultat, værdi og varighed skal Sparta betale 150.000 kr. i sagsomkostnin-

ger til Egmont, heraf 5.700 kr. i retsafgift og resten til dækning af advokatbistand. 

 

T H I   K E N D E S  F O R   R E T 

 

Foreningen Sparta Atletik og Motion skal: 

1. anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens § 4 ved at have markedsført 

sig som vist i bilag 15-18 og ved at have udført de under 2 nævnte handlinger 

2. forbydes ved markedsføring og salg af motionsløb og deltagelse heri at gøre brug af: 

 (a) betegnelsen ALT FOR DAMERNE 

 (b) de fotos, der er markeret med pile på bilag 16 

 (c) andre fotos, som afbilder eller viser betegnelsen ALT FOR DAMERNE 

3. inden 14 dage til Egmont Magasiner A/S betale 100.000 kr. med procesrente fra den 9. 

februar 2010 og 150.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter 

rentelovens § 8 a.  

 

I øvrigt frifindes parterne for hinandens påstande.  

 

 

Kai Wöldike Bested   Michael B. Elmer   Torben Svanberg 

         (retsformand) 
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(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 9. februar 2011 

 

 


