
1 
PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2015/0283 

 

afsagt den 30. maj 2016 

****************************** 

 

KLAGER [Fodboldklub] (3 voksne/28 børn) 

  v/[K] 

   

   

   

SALGSBUREAU Euro-Sportring Danmark […] 

   

ARRANGØR Euro-Sportring Danmark […] 

  

REJSEMÅL Fodboldrejse, ”SCC Berlin Pokal”. Berlin, Tyskland. 

  3.4.-6.4.2015 

 

PRIS I alt 63.625 kr.  

 

KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. standarden på 

kunstgræsbanerne. 

  

KRAV ”… 50% af rejsens værdi.” 

 

  Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbudt klageren en fri 

plads pr. hold gældende for sæson 2016. 

   

KLAGEGEBYR 17. december 2015 

 

SAGEN FULDT OPLYST 12. maj 2016 

****************************** 

 

Ankenævnets afgørelse 
 

Euro-Sportring Danmark […] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 42.417 

kr. til klageren [Fodboldklub] v/[K] samt renter fra den 5. juni 2015. Kravet forrentes med en årlig 

rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det 

pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Euro-Sportring Danmark […] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 

2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 

 

Klageren købte den 3. februar 2015 en fodboldrejse ”SCC Berlin Pokal” til Berlin, Tyskland, for 31 

personer for perioden fra fredag den 3. april 2015 til mandag den 6. april 2015 med indkvartering i 

flersengsværelser på A&O Hostel & Hotel Berling Friedrichshain. Med halvpension og holdgebyr 

for 2 hold. 

 

 

Klageren gør gældende, at ”… det vi blev budt i Berlin, har intet med en kunstgræsbane at gøre. 

Der er tale om en hård bane, ligesom spånplader, beklædt med gulvtæppe.” 

 

 

I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 

 

”… 

SCC Berlin Pokal 

Antal af hold: 88 

Antal kampe: 5 

Kategorier: U11, U13, U15, U17, U19 

… 

Første udgave: Ny i 2015! 

… 

Super Cool Charlottenburg 

Berlin har det hele, og nu også en helt ny international turnering: SCC Berlin Pokal. 

Charlottenburg Sports Club er klar til at arrangere turneringen på et dejligt sportsanlæg, med 

otte flotte fodboldbaner. Det bliver "Super Cool" i Charlottenburg, både på og udenfor 

banerne. 

… 

Program 

 

Fredag Fra kl. 14:00 Ankomst og velkomst til Berlin 

 Aften Fri til at udforske Berlin 

Lørdag 09:00 Gruppekampene starter i henhold til kampprogrammet. 

 12:30 Velkomst ceremoni og lederreception. 

 Aften Man vil prøve at lave kampprogrammet så det er muligt at besøge 

Berlin om eftermiddagen og aftenen.  

Søndag 09:00 Kvalifikationskampe. 

 16:00 Finaler og præmieoverrækkelse. 

  Præmieoverrækkelsen vil blive afholdt efter hver finale i hver række 

 Aften Mulighed for at besøge Berlin. 

Mandag 08:00-10:00 Udcheckning af indkvarteringerne og afrejse. 

… 

Sportsfaciliteter 

SCC Pokal bliver spillet i sportsparken. som er hjemmebanen for SC Charlottenburg e.v.-

Fussballabteilung Berlin. Den store sportspark omfatter Mommenstadion Stadion og intet 

mindre end otte baner, hvoraf 5 er kunstgræs. Udover stadionbygningen med bar-café-

restaurant er der yderligere faciliteter og omklædningsrum med brusere andre steder i 

sportsparken. Med andre ord: alle ingredienser for en succesfuld fodboldturnering for 
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ungdom. 

… 

Turneringsinformation 

Række Født den/efter Hold/række Spilletid Spillere/hold Minimum kampe 

… 

U17 01.01.1998 16 1x25 11 5 

… 

Informationerne er forbeholdt for ændringer. Du vil modtage det egentlige program ved 

ankomsten. 

… 

GENERELLE BESTEMMELSER 

… 

10. Sportsprogram 

… 

Arrangøren og Euro-Sportring forbeholder sig retten til at ændre i programmet, såfremt dette 

er nødvendigt. Euro-Sportring er ikke ansvarlig overfor ændringer i sportsprogrammet, som 

den ingen indflydelse har på. 

…” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 8. april 2015 til det indklagede bureau og gør 

yderligere gældende: 

 

”… 

Som du nok allerede er klar over, jævnfør vores telefonsamtale i lørdags, så var banerne ikke 

som forventet. Vi er klar over at "kunstgræs" er et vidt begreb, og jeg har da også tidligere 

deltaget i en turnering i Prag hvor banen var gammel og slidt, men det vi blev budt i Berlin, 

har intet med en kunstgræsbane at gøre. Der er tale om en hård bane, ligesom spånplader, 

beklædt med gulvtæppe. Jeg har vedhæftet nogle billeder jeg tog af banen dernede. Af hensyn 

til drengenes sikkerhed valgte vi ikke at spille på banen. 

 

Efter en del polemik blev der ændret i puljerne, således at vores to [Fodboldklub] hold 

kommer i pulje med de to [Fodboldklub 2] hold, og vi får stillet en 7-mands (græs-)bane til 

rådighed til afvikling af vores kamp. Der var et mindre areal rundt om banen, som kunne 

inddrages til en større bane, men stadig ikke i nærheden at størrelsen på en 11-mands bane. I 

den forbindelse var der ingen assistance at hente fra turneringsledelsen, og vi måtte selv sørge 

for at flytte målene, opsætte kegle-linjer osv. Vi havde fået besked på at vi kunne spille kl. 

13:30, og jeg overhørte at informationen også blev givet til dommerne, alligevel måtte vi 

vente i yderligere en halv time på banen, før kampen blev fløjtet i gang kl. 14:00. 

 

Efter at have spildt vores formiddag på at vente fra kl. 8:00 til 14:00 på at komme til at spille, 

bliver vi også nødt til at aflyse de aktiviteter vi havde planlagt, for at komme rundt og se lidt 

af Berlin om eftermiddagen. Herefter står vi tilbage med 2 kampe af 25 minutters varighed, på 

en alt for lille bane, mod et hold vi ikke behøver at køre til Berlin for at spille mod. Efter to 

sejre for begge vores hold, og videre kvalifikation til hovedturneringen, bliver vi endnu en 

gang nødt til at trække holdet, da placeringskampene om søndagen afvikles på samme "kunst-

bane". Selvsagt er der ikke meget sportslig værdi i at spille under ovennævnte forudsætninger, 

og især ikke, når man ikke kan deltage i turneringen efter niveaudelingen. 
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Jeg kender ikke til EuroSportrings politik for modtagelse af klager og udbedring af disse, men 

ud fra det ovenfor listede, og med EuroSportrings ekspertise in mente, havde vi klart forventet 

at der var styr på det sportslige, og vi forventer en betydelig kompensation for det manglende 

sportslige udbytte. 

…” 

 

I udateret bilag til Ankenævnet anfører klageren yderligere: 

 

”… 

Den primære forskel på støvlerne er knopperne under sålen. Se den tydelige forskel på disse to 

links: 

 

Eksempel på kunstgræs-støvler som vi kender dem i DK: 

https://www.unisport. dk/fodboldstoevler/adidas-x-151-skind-fgag-rdorangesort/137583/ 

Under info om støvlen står bl.a: 

Dette er en støvle med FG+AG knopper til både naturlige græsbaner og kunstgræsbaner. 

 

Eksempel på kunstgræs-støvler som skulle have været anvendt: 

https://www.unisport.dk/fodboldstoevler/adidas-ace-163-cage-tf-gra/141759/  

Under info om støvlen står bl.a: 

Dette er en støvle til kunstige overflader, dvs, kunststof og grusbaner. 

…” 

 

I mail af 18. januar 2016 til Ankenævnet anfører klageren om fodboldstøvler endvidere: 

 

 ”… 

Den model som alle spillere i DK bruger har færre og større knopper, som gør at når man 

kommer på et ”gulvtæppe” som det i Berlin, så kan man ikke stå fast, hvorfor det bliver farligt 

at spille. 

…” 

 

I udateret bilag til Ankenævnet anfører klageren endelig: 

 

”… 

Som supplement til den sendte klage til rejsebureauet, kan det oplyses at turneringsledelsen på 

stedet gav os fuld opbakning i, at med de støvler vi havde med, så ville det ikke være forsvar-

ligt at spille på den type baner. 

 

Udover os, så nægtede [Fodboldklub 2]s to hold også at spille, ligesom et hold fra både 

Holland og Belgien først afviste at spille, men langsomt blev overtalt til at spille, hvilket de 

gjorde under protest. Begge hold spillede i almindelige kondisko, da de ikke turde spille i 

deres fodboldstøvler, og begge hold skøjtede rundt på banen, pga manglende fodfæste, på en 

måde der kun bekræftede overfor os, at vi havde taget det rigtige valg i at vægte drengenes 

sikkerhed højest. 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 29. april 2016 til Ankenævnet. 

 

https://www.un/
https://www.un/
https://www.unisport.dk/fodboldstoevler/adidas-ace-163-cage-tf-gra/141759/
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Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen tilbudt klageren en fri plads pr. hold gældende for 

sæson 2016, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 

 

Klageren kræver ”… 50 % af rejsens værdi.” 

 

 

Bureauet gør i brev af 19. november 2015 til klageren bl.a. gældende: 

 

”… 

Vi beklager, at I ikke var tilfredse med de baner, der var planlagt benyttet i forbindelse med 

turneringen. Vi har efterfølgende fået bekræftet, at disse baner benyttes til helt almindelige 

turneringskampe i Berlin. Derfor var de også planlagt benyttet i forbindelse med afviklingen 

af denne turnering. 

 

Som det fremgår af de fremsendte Generelle Bestemmelser forbeholdes retten til at ændre i 

programmet, såfremt dette er nødvendigt. Euro-Sportring er ikke ansvarlig overfor ændringer i 

sportsprogrammet, som den ingen indflydelse har på. 

 

Arrangørerne og Euro-Sportring er kede af, at I ikke har været tilfredse med turneringen. For 

at imødekomme jer, har vi besluttet at give jer pr. hold en friplads, der er gældende for sæson 

2016. Det vil sige, at I får 1 person med uden beregning. 

…” 

 

I brev af 3. februar 2016 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: 

 

”… 

Der benyttes således tyske standarder i Tyskland, hollandske standarder i Holland osv. 

Arrangørerne forsøgte på stedet at opfylde de ønsker, som [K] havde, desværre uden held. 

 

Det fremgår af vedlagte turneringsbeskrivelse, at hovedparten af banerne i turneringen er 

kunstgræsbaner, som forefindes i mange forskellige størrelser og varianter i hele Europa. 

 

Som det fremgår af de fremsendte Generelle Bestemmelser punkt 10 forbeholdes retten til at 

ændre i programmet, såfremt dette er nødvendigt. Euro-Sportring er ikke ansvarlig overfor 

ændringer i sportsprogrammet, som den ingen indflydelse har på. 

…” 

 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Det er ubestridt, at der findes forskellige udgaver af kunstgræsbaner. 

 

Uanset, at klageren har måttet være forberedt herpå, finder Ankenævnet, at det indklagede bureau 

burde have oplyst klageren om, hvilken slags kunstgræsbane fodboldturneringen ville blive afviklet 

på, sådan at klageren og hans medrejsende kunne medbringe det nødvendige fodboldudstyr til brug 

herfor. 
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Under hensyn hertil, og til at de kampe som blev afviklet, blev spillet på 7-mands græsbaner og ikke 

11 mands–baner som lovet, finder Ankenævnet, at formålet med rejsen var væsentligt forfejlet. 

 

Klageren er derfor berettiget til at hæve aftalen og få rejsens fulde pris tilbagebetalt dog således, at der 

fastsættes en godtgørelse til bureauet på 21.208 kr., jf. pakkerejselovens § 20. 

 

Klageren er herefter berettiget til en tilbagebetaling på 42.417 kr. 

 

Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. 

vedtægternes § 24. 

 

Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 2.300 kr. (sagskategori 2) 

 

Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af §§ 

10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 

 

Som følge heraf  

 

b e s t e m m e s : 
 

Euro-Sportring Danmark […] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 42.417 

kr. til klageren [Fodboldklub] v/[K] samt renter fra den 5. juni 2015. Kravet forrentes med en årlig 

rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det 

pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal Euro-Sportring Danmark […] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 

2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

  

 

 

Mikael Kragh 

Formand 

 


