
 
PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 
 
 
 K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2016/0169 
 

afsagt den 30. januar 2017 
 

****************************** 
 
KLAGER [K]  (13 voksne/29 børn) 
  v/[fuldmagtshaver  F] 
   
 
SALGSBUREAU [B] 
   
ARRANGØR [B] 
  
REJSEMÅL Fodboldrejse, ”SCC Berlin Pokal”. Berlin, Tyskland. 
  25.3.-28.3.2016. 
 
PRIS I alt 56.875 kr.   
 
KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. standarden af 

fodboldbanerne og at foldboldturneringen ikke var international.
  

KRAV ”Kr. 56875, som har været vores direkte omkostninger ifbm. 
rejsen.” 

   
KLAGEGEBYR 7. juni 2016 
 
SAGEN FULDT OPLYST 11. november 2016 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[B] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 41.875 kr. til klageren [K] 
v/[fuldmagtshaver F] samt renter fra den 7. juni 2016. 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 [B] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 kr. plus moms, i alt 
1.875 kr. til Ankenævnet. 
  
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 21. januar 2016 ved telefonisk henvendelse til bureauet en fodboldrejse til 
Berlin, Tyskland, for 42 personer for perioden fra fredag den 25. marts til mandag den 28. marts 
2016 med indkvartering i flersengsværelser, dobbeltværelser og enkeltværelse på […]. Med 
halvpension og holdgebyr for 3 hold. 
 
Rejsen omfattede ikke transport. 
 
 
Klageren gør gældende, at rejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. standarden af fod-
boldbanerne, som følge af muldvarpeskud, huller, plastikdæksler og uden de rette dimensioner på 
en fodboldbane. 
 
Klageren gør endvidere gældende, at fodboldturneringen ikke var international, som angivet i ud-
budsmaterialet, da den udelukkende bestod af danske og tyske hold. 
 
  
I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 
 

”… 
International Tournaments 
… 
SCC Berlin Pokal 
… 
Berlin har det hele, og nu også en helt ny international turnering: SCC Berlin Pokal. Charlot-
tenburg Sports Club er klar til at arrangere turneringen på et dejligt sportsanlæg, med otte 
flotte fodboldbaner.  
… 
Berlins Fodboldforbund anbefaler gerne SC Charlottenburg e.v.-Fußballabteilung som arran-
gør af denne internationale fodboldturnering for ungdom i påsken. 
… 
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.  
…” 

 
Af bureauets ”Tillæg – Rejse-informationer” fremgår endvidere: 
 

”... 
Alle sportsfaciliteter er nøje udvalgt, men I skal være opmærksomme på, at anlæggenes kvali-
tet varierer fra land til land. I Danmark er vi vant til sportsanlæg med mange baner, fine klub-
huse og mange omklædningsrum. Sådan er det ikke altid i andre lande, f.eks. i det sydlige 
Europa. I må derfor tage højde for, at jeres værters faciliteter ikke altid er af samme standard, 
som de faciliteter I råder over derhjemme. 
...” 
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Af turneringsplan af 22. marts 2016 og revideret turneringsplan af 24. marts 2016 fremgår, at de 
deltagende hold er danske og tyske. 
 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 30. marts 2016 til det indklagede bureau og gør 
yderligere gældende: 
 

”… 
I første omgang kunne vi slet ikke finde banerne der var markeret på turneringsoversigten. Vi 
spurgte en dame i tennisklubben i området, og hun kunne slet ikke finde hoved og hale i over-
sigten. Efter hendes overbevisning var de baner der slet ikke. Efterhånden som vi bevægede os 
rundt i området gik det dog op for os, at bane 4 og 5, som vi skulle spille på, måtte være det 
kuperede græsareal mellem tennisklub og fodboldklub. En ting var, at banerne slet ikke på 
nogen måde havde den rigtige størrelse og dimensioner. Det kunne vi have levet med. Mere 
bekymrende var de mange muldvarpeskud, som havde gjort banen meget kuperet og efterladt 
store bløde områder uden græs hvor man sank i med foden. De mange huller og forhøjninger 
gjorde det helt umuligt at løbe på banen (og fuldstændig umuligt at slå en aflevering). Dertil 
var der flere steder, hvor man havde skruet plasticdæksler ned i græsset, nogle steder stak 
skruerne op af dækslet. 
Alle voksne der var med på turen var enige: Dette var ikke en fodboldbane. Det var et kuperet, 
uplejet græsareal ubrugelig til fodbold, og med meget stor risiko for at forårsage skader. Med 
29 spillere og 20 kampe i U13 turneringen var det ikke en risiko vi turde løbe. 
Efter at have besigtiget banen kontaktede vi straks [en medarbejder] fra [B] på stedet, men han 
havde ikke nogen løsning - eller god forklaring på banens standard. Det samme gjaldt 
[medarbejder 2], som ikke engang gad at lette sig fra sin frokost for at tage snakken med os. 
Tilbagemeldingen var, at banerne blev brugt sidst år, og der var ikke mulighed for at finde 
andre alternativer. Det sidste kan undre, da der var flere andre baner i området, som ikke var 
en del af turneringen. Vi brugte megen energi og diplomati på at finde en løsning. Vi var jo 
kommet afsted for at spille fodbold. Heller ikke [medarbejder 3] fra [B] kunne hjælpe, baner-
ne var jo blevet godkendt. Til gengæld havde han den anstændighed at true os med fremtidig 
udelukkelse, og lægge pres på os "om vi virkelig havde tænkt os at smadre turneringen" iste-
det for at forsøge at finde en løsning. 
Efterfølgende har jeg snakket med en træner fra [by], og det han beretter er ret absurd – helt 
klart en turnering uden sportslig værdi. Deres U15 skulle bl.a. spille to (11-mands) kampe på 
banen. Den første gennemførte de med 8 mand i samråd med modstanderne – den anden 
aflyste de, efter at have oplevet banens beskaffenhed. 
Vi var blevet lovet fem kunstbaner og tre fodboldbaner. Vi havde ikke forventet en golfbane, 
men blot en jævn bane, som man kunne spille på uden at frygte for skader. Det var ikke tilfæl-
det, hvad vi har adskillige billeder, der dokumenterer. Og så kan jeg måske lige indskyde, at 
turnering mindre end 24 timer før afgang blev ændret, uden vi blev adviseret, således at vi fik 
fornøjelsen af at møde vores eget hold i indledende runde. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 13. juni og 11. juli samt brev af 12. september 
2016 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”Kr. 56875, som har været vores direkte omkostninger ifbm. rejsen.” 
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Bureauet gør i mail af 3. juni 2016 til klageren bl.a. gældende: 
 

”… 
Vi har nu fået svar på jeres klage over baneforholdene i ovennævnte turnering. Vores hoved-
kontor har indsamlet informationer fra arrangørerne, ejerne af banerne, det regionale fodbold-
forbund m.v. og på baggrund heraf givet følgende tilbagemelding til os: 
"Sportamt Berlin is owner and therefor responsible for the pitches in Berlin. At Friday 25/3 
18.00 hours and Saturday 26/3 08.00 hours they have checked all the pitches for the tourna-
ment and have given ok for the matches. 
Also the assigned BFV referees for the tournament have checked the pitches before the start 
of the tournament and agreed that the pitches were playable and there was no danger for the 
participants. 
The tournament took place and during the whole weekend no injuries occurred based on any 
lack of quality of the pitches. 
... 
Som det fremgår er det "Sportamt Berlin”, der er ejer af banerne og derfor ansvarlig for bane-
forholdene i turneringen, og banerne er blevet tjekket og godkendt både fredag og lørdag før 
turneringsstart. Endvidere har de af det regionale fodboldforbund, Berliner Fussball-Verband, 
udpegede dommere tjekket banerne før turneringsstart. Dommerne var enige i, at banerne 
kunne benyttes, og at der ikke var nogen fare for spillerne. Turneringen blev gennemført af de 
øvrige hold. 
…” 

 
Det indklagede bureau har ikke – trods opfordringer hertil – besvaret Ankenævnets henvendelser 
om udtalelse i sagen. Brev af 25. oktober 2016 lyder således: 
 

”Pakkerejse-Ankenævnet har ikke modtaget svar på sit brev af 26. september 2016. 
 
Ankenævnet gør derfor opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grund-
lag, hvis Ankenævnet ikke har modtaget svar inden 8 dage fra dato.” 

 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Da det indklagede bureau ikke har udtalt sig i sagen trods Ankenævnets opfordringer hertil, afgøres 
sagen på baggrund af klagerens fremstilling og indholdet af det medsendte materiale. 
 
Det fremgår af udbudsmaterialet, at det købte fodboldarrangement er en international turnering, som 
vil finde sted på ”et dejligt sportsanlæg, med otte flotte fodboldbaner”. 
 
Under hensyn til det billedmateriale der fremgår af udbudsmaterialet, finder Ankenævnet, at klage-
ren med rette havde kunnet forvente, at de benyttede fodboldbaner var jævne uden muldvarpeskud, 
plastikdæksler og huller samt med de rette dimensioner. Rejsen har derfor på dette punkt været 
behæftet med en mangel.  
 
Ankenævnet lægger efter det oplyste til grund, at der alene deltog danske og tyske hold i turnering-
en, og at hold fra samme klub skulle spille mod hinanden under de indledende kampe. 
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Som følge af banernes beskaffenhed og turneringens karakter finder Ankenævnet, at formålet med 
fodboldrejsen har været 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, i det rejsen ikke har været uden værdi for klageren, jf. 
pakkerejselovens § 20. 
 
Ankenævnet finder herefter, at godtgørelsen til bureauet passende kan fastsættes til 15.000 kr. 
Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af i alt 41.875 kr. 
 
Ankenævnet skal henstille, at bureauet fremover i sit udbudsmateriale udelukkende anvender bil-
ledmateriale, der er repræsentativt for det solgte produkt. 
 
Det bemærkes, at de pågældende forbehold i udbudsmaterialet er holdt i sådanne almindelige ven-
dinger, at de ikke har nogen retsvirkning over for klageren, jf. Lov om Pakkerejser § 14. 
 
Det bemærkes endvidere, at Ankenævnet finder det kritisabelt, at bureauet ikke har besvaret 
Ankenævnets henvendelser. 
 
Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. 
vedtægternes § 24. 
  
Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. 
  
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 
  
[B] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 41.875 kr. til klageren [K] 
v/[fuldmagtshaver F]samt renter fra den 7. juni 2016. 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 [B] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 kr. plus moms, i alt 
1.875 kr. til Ankenævnet. 
  
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 
 
 
 


